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پانزده

زخم1

بر سينهام پانزده زخم دارم!
دریده پانزده چاقوی دستهدار سينهام را
قلبم اما
هنوز میتپد،
قلبم باز خواهد تپيد!
بر سينهام پانزده زخم دارم
پيچيده آبهای تاریک
مانند مارهای ِ سياه ِ زز
بر زخمهای سينهام
دریای سياه
میخواهد مرا در خود غرق کند
میخواهد خفهام کند
آبهای تيرهی خونازودش!
پانزده چاقوی دستهدار فرو نشسته در سينهام
قلبم هنوز میتپد،
قلبم باز خواهد تپيد!
بر سينهام پانزده زخم دارم

از پانزده جا سينهام را دریدهاند
گمان کردند پس از این مصيبت
قلبم دیگر نخواهد تپيد
قلبم اما هنوز میتپد،
قلبم باز خواهد تپيد!
پانزده شعله از پانزده زخمم روشن شده
شکسته در سينهام پانزده دسته ی سياه ِ چاقو
قلبم
مانند پرچمی خونين
میتپد
خواهد تپيد!
مترجم :پرستو ازف
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یکسال پس از آبان

در این یادداشت بهمناسبت نخستین سالگرد خیزشهای آبان  98میکوشم
بهاختصار انسداد ساختاریِ سیاسی و اقتصادی در وضعیت کنونی و نیز امکانات و
تنگناهای جنبشهای بالقوهی اجتماعی را بررسی کنم .هدف این نوشته ،ترسیم کلیات
وضعیت درونی هر دو جبههی حاکمان و محکومان در مقطع کنونی و راههای برونرفت
از انسداد فعلی است.
()1
آبانِ تمامنشدنی :بحران مشروعیت
این پرآزار گندِ جهان نیست
تعفن بیداد است
دوازده ماه اخیر از منظر شدت و کثرت بحرانها در تاریخ معاصر ایران بیمانند بوده
است .خیزش آبان ماه که در پی خشم ناشی از سه برابر شدن بهای بنزین آغاز شد
توأمان بود با جان باختن صدها نفر .شمار باالی جانباختگان اعتراضات با هیچ یک از
اعتراضات مسالمت آمیزی که طی یک قرن گذشته در ایران رخ داد قابلقیاس نیست.
از باب نمونه ،در اوج انقالب سال  1357و بعد از اعالم حکومت نظامی در مهرماه تا
سقوط کامل نظام سابق در  22بهمن ،یعنی در دورهی پنجماههی اوج بحران سیاسی
پیش از سقوط نظام پادشاهی ،شمار کل جانباختگان  446نفر برآورد شده است که
بیش از  150نفرشان در قیام مسلحانه و جنگهای رویارو با نظامیان در روزهای پایانی
حکومت سابق جان باختند .اما تعداد جانباختگان اعتراضات آبانماه در بازهی
پنجروزهی بیستوچهارم تا بیستوهشتم آن ماه از رقم حداقلی  230تا  1500نفر
گزارش شده است .سرکوب عریان امر تازهای در تاریخ معاصر ایران نیست اما این آمار
شگفتانگیز شمار جانباختگان تظاهرات اعتراضی مسالمتآمیز بهروشنی از تحولی
کیفی در رابطهی حاکمیت و مردم خبر میدهد.
در پی رخدادهای آبانماه مجموعهای باورنکردنی از شوکهای بحرانی اقتصادی و
اجتماعی و سیاسی نیز کشور را درنوشت که بازهم بیسابقه است .استمرار بحران
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ژئوپلتیک منطقهای و جهانی در دیماه سال گذشته کشور را به آستانهی رویارویی
مستقیم نظامی به امریکا کشاند و در اوج بحران شاهد شلیک موشک به هواپیمای
مسافربری با  174مسافر بودیم .سپس ،شیوع ویروس کرونا نیز کشور را درگیر
بیسابقهترین بحران بهداشتی و اجتماعی در تاریخ معاصر خود ساخته و طی دورهی
نُهماهه ی حدفاصل آغاز اعالم رسمی شیوع ویروس کرونا در کشور تا اکنون ،آمار رسمی
جانباختگان از ویروس کرونا در کشور بیش از  40هزار نفر و بنا بر برخی برآوردها
حدود یکصدهزار نفر را دربر میگیرد .برای مقایسه ،آمار کل کشتهشدگان ایرانی در
جنگ هشتساله حدود  190هزار نفر است .برآوردی بدبینانه نشان میدهد که متأسفانه
می توان انتظار داشت تا هنگام مهار بیماری کرونا احتماالً آمار مرگ و میر ناشی از آن
قابل قیاس با کل جانباختگان جنگ هشتساله با عراق باشد.
طبیعی است در چنین شرایطی با جامعهای پیوندگسیخته ،خشمگین و
پیشبینیناپذیر روبهرو باشیم .حجم تکاندهندهی استفاده از ابزارهای قهرآمیز طی یک
سال اخیر همراه بوده با ناکارآمدی دو ابزار دیگر حکمرانی ،یعنی اوالً ابزار اقتصادی
برای استمرار زندگی اقتصادی و انباشت سرمایه و توزیع درآمد و ثانیاً ابزار
مشروعیتبخشی ایدئولوژیک بهمنظور همسوسازی اذهان بخش بزرگی از مردم با
سیاست حاکم .در حقیقت ،این شدت سرکوب خود ناشی از ناکارآمدی و فقدان ابزارهای
اقتصادی و ایدئولوژیک مشروعیتبخش بوده است.
( )2
پس از ترامپ :استمرار بحران ژئوپلتیک
چشماندازهای تخفیف بحران ژئوپلتیک و تحریمهای مالی و اقتصادی ایران در پی روی
کار آمدن دولت «دموکرات» در امریکا بر شرایط کنونی تأثیرگذار است .اما برای ترسیم
این چشماندازها باید دالیل ریشهایتر بحران خاورمیانه را واکاوید.
خاورمیانه دستکم از دههی  1980و بعد از افول جریانهای سکوالرِ ملیگرا و چپ
در صحنهی سیاست کشورهای بحرانزدهاش تا امروز درگیر رقابت توأمان انواع
جریانهای بنیادگرا و نظامیان بوده است و در این میان بهویژه طی سه دههی گذشته
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شاهد حضور مستقیمتر نیروهای نظامی امپریالیستی در مناطق مختلف خاورمیانه
بودهایم.
بهموازات افول جریانهای مترقی و ملی در کشورهای خاورمیانه ،نخستین شوک
نفتی از اوایل دههی  1970زمینهی مالی برای انتقال نقطهثقل ژئوپلتیک کشورهای
عربی به کشورهای حاشیهی جنوبی خلیج فارس را مهیا کرد .ازاینرو ،با وقوع انقالب
ایران و سپس اشغال افغانستان به دست نیروهای نظامی شوروی سابق ،زمینههای عینی
و ذهنی مساعد منطقهای و بینالمللی برای تقویت نیروهای اسالمگرای سیاسی در
منطقه فراهم آمد.
حضور اسراییل بهعنوان یک کانون دایمی تنش در منطقه ،افزایش قدرت اقتصادی
ترکیه و قدرتگیری حزب عدالت و توسعه و گرایش به نوعی عثمانگرایی جدید در
این کشور ،و نیز تشدید بلندپروازی منطقهای جمهوری اسالمی و شکل دادن به
کمربندی از متحدان از عراق تا سوریه و جنوب لبنان ،ابعاد جدیدی به رویاروییهای
ژئوپلتیک منطقهای افزود و در این میان شاهد شکلگیری گاه دایمی و گاه موقت
ائتالفها میان قدرتهای منطقهای و کشورهای کوچکتر و همچنین تالشیِ برخی از
این ائتالفها بودهایم.
حضور ترامپ در مسند ریاستجمهوری امریکا بخشی از ارتجاعیترین جریانهای
سیاسی در منطقه ،از افراطیهای حزب لیکود در اسراییل تا جریانهای ارتجاعی
حاشیه ی جنوب خلیج فارس ،را تقویت کرد .اما پرسش اصلی این است که کنار رفتن
ترامپ چه تغییری در شرایط منطقه و بهطور خاص وضع ایران و بحرانهای
ژئوپلتیکاش پدید میآورد.
سیاست رسمی جمهوری اسالمی در چند سال گذشته نگاه به چین و روسیه
بهعنوان متحدان استراتژیک خود در برابر دشمنیهای امریکا و اروپا بوده است .اگرچه
این تغییر نگاه تا حدی به جایگاه روبهرشد این کشورها در نظام جهانی برمیگردد و و
تا حدی نیز به ضعف جامعهی مدنی و نهادهای دموکراتیک در این دو کشور که
پیشاپیش هرگونه اِعمال فشار بر ایران در حوزههای «حقوق بشر»ی را منتفی میکند.
اما بی آن که وارد سادهسازی پیچیدگیهای ژئوپلتیک منطقهای بشویم به نظر میرسد
این سیاست به سه عامل بهای کافی نداده است :یکم ،مناسبات اقتصادی و مالی این
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دو قدرت ژئوپلتیک با کشورهای ثروتمند حاشیهی جنوبی خلیج فارس؛ دوم ،نوع روابط
و نگاه چین و روسیه به اسراییل؛ و سوم ،نوع مناسبات نخبگان اقتصادی جمهوری
اسالمی با کشورهای شمال اروپا و شمال امریکا.
تحریمهای امریکا بهویژه در یک سال و نیم پایانی دوران ترامپ نشان داد که ،بهرغم
ناهمراهی جامعهی جهانی با ترامپ ،نظام مالی امریکا دستکم در کوتاهمدت کماکان
از این قدرت برخوردار است که بهتنهایی تحریمهای مالی و نفتی مشابه یا حتی سختتر
از تحریمهای شورای امنیت را به یک کشور تحمیل کند .تحریمهای کنونی نرخ رشد
اقتصادی کشور را منفی کرده ،ارزش پول ملی را بهشدت کاهش داده و تورم کمرشکن
چهار دههی گذشته را تا سطوح سهمگینی باال برده است.
در عین حال ،کنار رفتن ترامپ ،هم بخشی از اپوژیسیون دستراستی و واپسگرای
متکی به حمایتهای امریکا و کشورهای ارتجاعی منطقه را تاحدودی تضعیف میکند
و هم الجرم هیاهوها و نمایشهای هیستریک ترامپ را متوقف میسازد که بهنوبهی
خود وضعیت اضطراری بحرانی در ایران را مستمر و تشدید و بحرانهای ساختاریتر را
الپوشانی می کرد .این شرایط احتماالً نیز فرصتی کوتاه در اختیار جناح موسوم به
«اصالحطلب» میدهد تا در فضای سیاسی در نقش مذاکرهکنندهی «معقول» با
دموکراتها اندکی خودنمایی کند.
با همهی اینها ،به نظر میرسد اعالم جو بایدن در رقابتهای انتخاباتی دربارهی
بازگشت به برجام احتماالً بیش از آن که بازگشت عملی به برجام باشد ،بازگشت به
شکل دادن به نوعی اجماع جهانی (و دستکم همراهی اروپا با امریکا) در اعمال تحریم
علیه ایران است .همچنین با توجه به این که شرایط عینی روابط تنشآمیز بین ایران و
متحدان منطقه ای امریکا استمرار دارد احتماالً انواع سناریوها ،از امکان استمرار تحریمها
تا اشکالی از رویاروییهای نیابتی و حتی مستقیم ،قابل تحقق است.
نکتهی پایانی که در تحلیل وضعیت کنونی بحرانهای منطقهای باید در نظر گرفت،
تشدید بحران نارضایتی عمومی در کشورهایی مانند عراق و لبنان است که میتواند
موجد تحوالت دایم سیاسی باشد و درهرحال استمرار وضع موجود در هر دو کشور را
نیز بهغایت دشوار ساخته است.
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()3
از آبان تا آبان :تعمیق انسداد ساختاری
طی یک سال پس از آبان  1398تمامی بحرانها در ایران بسیار حادتر شده است .صرفاً
کافی است توجه کنیم که نرخ برابری ریال در برابر دالر از نزدیک به  12هزار تومان
در آبان  ،1398اکنون در یک فاصلهی زمانی دوازده ماهه ،با نوسانهای بسیار اما در
مجموع صعودی ،به نزدیک به  27هزار تومان رسیده است  .به عبارت دیگر ،اکنون
ارزش ریال حدود  40درصد یکسال قبل در همین تاریخ است .در این حال ،با کمال
تأسف ،سقوط ارزش پولی ملی صرفاً ناشی از متغیرهای بنیادی ناشی از رشد اقتصادی
منفی و تحریمهای خارجی نیست ،بلکه بهرهبردن دولت از گرانی دالر در تأمین کسری
بودجه از راه فروش دالر در بازار آزاد مسئول بخشی از این سقوط و یا دستکم نبود
ارادهی کافی در دولت برای مقابله ی جدی با سقوط ارزش پول ملی است .در شرایط
استمرار هزینههای جاری و غیرمولد بسیار سنگین دولت و فقدان عزم دولت برای
دریافت مالیات از صاحبان درآمدهای باال ،دو راه اصلی که دولت در سال جاری دنبال
کرده ابتدا گرانفروشی سهامِ در مالکیت دولت در بورس اوراق بهادار و به قیمتهایی
بیش از ارزش واقعی و بهای ذاتی آنها برای کسب بیشترین منابع ریالی و سپس ،در
پی آغاز سقوط بورس ،بازی با ارزش پول ملی برای تأمین منابع ریالی بیشتر برای انواع
مخارج نامولد دولت بوده است.
اما برندهی سقوط ارزش پول ملی و گرانفروشی سهام در بورس فقط دولت نبوده
است .سرمایههای نامولد و مالی و سوداگر نیز که در تمام چهار دههی گذشته برندگان
اصلی اقتصاد سیاسی حاکم بودهاند بهویژه در روند سقوط ارزش پول ملی و شکل دادن
به حباب مالی در بورس اوراق بهادار سودهای افسانهای به جیب زدهاند .صاحبان این
سرمایهها توانستهاند به اتکای تحمیل تورم سنگین به تودههای مردم از سویی ارزش
دارایی های واقعی و ارزی خود را به شدت افزایش دهند و از سوی دیگر ارزش واقعی
بدهیهای غیرجاری و معوق را بهشدت تقلیل دهند و تا حدودی شرایط ورشکستگی
ترازنامهای مؤسسات مالی و اعتباری در سالهای  1396و  1397را تخفیف دهند .آنها
همچنین در نقش سرمایهگذاران نهادی بخش بزرگی از گرانفروشان سهام در بورس
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بودهاند و در ادامه در دوران سقوط شاخص وظایف «بازارگردانی» خود را برای ایجاد
ثبات قیمتها انجام ندادهاند .ازاینرو میبینیم که حتی در بحرانیترین شرایط اقتصاد
ایران در سالهای پس از انقالب نیز صاحبان سرمایههای موهومی و نامولدِ سوداگر
همچنان سودهای افسانهای میاندوزند.
بنابراین به شکلی متناقض تشدید بحران به کمک سرمایههای مالی آمده و اندکی
از وخامت بحرانهایشان کاسته است .اما این امر با وخامت هرچه بیشتر سایر
بحران های اقتصادی حاصل شده است .نیازی به آمار و ارقام برای نشان دادن تشدید
بحران فقر و فالکت و بیکاری و بیثباتکاری ،بحران بخش تولید ،بحران محیط زیست،
بحران تقاضای ناکافی و بحران فرار سرمایه نیست .نکتهی قابلتأمل این که در شرایط
انسداد ساختاری تالش برای تقلیل بحران در هر بخش ناگزیر از مسیر تشدید بحران
در سایر حوزهها میگذرد و نکتهی قابل تأکید آن که گذر از بحران در هریک از این
بخشها بیش از آن که منوط به گذر از شرایط تحریم باشد نیازمند دگرگونی در نظم
نهادی ساختاری در اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی است.
()4
بازگشت به مردم
هان،
سنجیده باش
که نومیدان را معادی مقدر نیست!
استمرار شرایط موجود به چه چیزی منتهی میشود؟ از سویی نظم اقتصادی و سیاسی
در شرایط انسداد بحرانی قرار دارد و قادر به برونرفت از بحران نیست چراکه مجموعه
سیاستهایی که باید برای برونرفت از بحران به آن متوسل شود مستلزم کاهش منافع
فرادستان است .اما همین حاکمان ضمن آن که هیچ اصالحی را در وضع موجود
برنمیتابند در برابر شکلگیری هرگونه ارادهی مردمی حاضر به کمترین عقبنشینی
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نیز نبودهاند .علیالحساب شاهد صفآرایی نابرابر نیرویی بس قدرتمند در برابر طبقات
مردمی هستیم که با اتکای صرف به قوهی قهر درصدد استمرار وضع موجود است.
در این میان ،حاکمیت بیاعتنا به آنچه در دل جامعه میگذرد کماکان درگیر
بازیهای انتخاباتی و رقابتهای جناحی و دعوا برسر این که چه کسی مذاکرهکنندهی
بهتری است و دیگر مسایلی است که برای اکثریت جامعه محلی از اعراب ندارد .هردو
جناح غرق در فساد مالی ،انحطاط اخالقی و ورشکستگی سیاسیاند و مردم نیز دیر و
تلخ اما بهدرستی دریافتهاند که آزموده را آزمودن خطاست.
این رویارویی مستمر با مردم ،در عمل ،به اضمحالل هرچه بیشتر فابریک اجتماعی
منتهی شده و منتهی خواهد شد .انواع آسیبهای اجتماعی به سطوح هراسناکی رسیده
است .به عنوان یک نمونه تنها به خبرهای تکاندهندهی گسترش خودکشی در میان
نوجوانان در ماههای اخیر توجه کنید .چنانکه گویی در میان فرودستان دیگر یگانه راه
برونرفت خودکشی است و در میان الیههای باالیی طبقهی متوسط نیز مهاجرت!
در این رویارویی ،نیروهای آگاه و مترقی وظیفه دارند به مردم بیاموزند که راه اعمال
ارادهی جمعی در تشکلیابیشان است .تا هنگامی که نتوانند ارادهی جمعی خود را به
صورت متشکل اعمال کنند در این جنگ نابرابر یا شکست میخورند یا باید در پی راه
فردی برای فرار از مهلکه باشند و دنبال کردن راههای فردی نیز برونرفت جمعی از
انسداد را صرفاً دشوارتر میکند.
نه نجاتدهنده ای در خارج هست و نه منجی را باید در میان جناحهای سیاسی
غرق در فساد جستوجو کرد .امید تنها ستونی است که میتواند ساختمان این جامعهی
در شرفِ فروریزی را نجات دهد .امید را نباید جستوجو کرد و یافت .امید را باید
ساخت .ساختن امید مبارزهای دشوار و طوالنی است .شکست از پی شکست میآید و
خواهد آمد .اما زمینخوردگان باید بار دگر بر پاهای خود بایستند و بازهم تقال کنند تا
شاید گامی به جلو بردارند .نخستین تقال ،گرفتن دستهای یکدیگر است که معنای آن
در میدان عمل سیاسی یعنی «تشکلیابی» و مهمترین تالش نیز همگرایی این
تشکلهاست که در میدان عمل سیاسی یعنی «جبهه» .راه دیگری برای برونرفت
نیست.
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مسئئئئله ی انتخابات ایاالت متحده تا حد زیادی به موقعیت کنونی بحران های
سرمایهداری در سطح جهان مرتبط ا ست .قابلتأمل ا ست که سرمایههای بزرگ در
سطح جهان شامل اغلب شرکتهای بزرگ ،از خودرو سازهای بزرگ تا شرکتهای
بزرگ اینترنتی و  ...در چهار سئئال گذشئئته همه با ترامپ مخالف بودند و پیش از این
انتخابات هم بهوضئئئوح از بایدن دفاع کردند .انعکاس دفاع سئئئرمایهداری را در نوع
خبرر سانی ر سانهها و مطبوعات عمدهی جهان مثل سیانان ،انبی سی ،بیبی سی،
یورونیوز ،واشنگتن پست ،نیویورکتایمز ،لسآنجلس تایمز میبینیم که شدیداً مخالف
ترامپ بودند .ازاینرو ،ادعای ترامپ مبنی بر آن که رسانهها مخالف من هستند چندان
دروغ نیست.
قبل از هر چیز ،باید بحث کرد که چرا در چنین موقعیتی قرار گرفتهایم .به نظر
من یکی از دالی ل این اسئئئت که از قدرت هژمون نظام سئئئرمایه انتظاراتی در میان
ک شورهای سرمایهداری پی شرفته وجود دارد ،قدرت هژمون وظایفی برای متحد کردن
و در مواقع حسئئئاس تاریخی پیش گام شئئئدن برای نجات نظام دارد .من این نظام را
شامل اروپای غربی ،کانادا ،ژاپن ،برزیل ،هند و بها صطالح اقت صادهای نوظهور میدانم.
از ج نگ ج هانی دوم تا به حال ایاالت مت حده وظی فهی قدرت هژمون را ان جام داده
است .از طرح مارشال در مورد بازسای اروپا بعد از جنگ جهانی دوم تا پیشقدم شدن
برای مقابله با نتایج بحران اقتصئئادی سئئال  .2008اما ترامپ درسئئت خالف این روند
عمل کرده و میتوان گفت این معادله را بهنوعی به هم زده اسئئئت .ائتالفهایی مانند
ناتو را که خود آمریکا پی شقدم آن بوده زیر سؤال برده ا ست .در مورد اتحادیهی اروپا
ایاالت متحده خودش اصئئئرار به شئئئکلگیری آن داشئئئت .با این حال ،ترامپ مخالف
ات حاد یهی ارو پا و موافق خروج بری تان یا از این ات حاد یه بود .در مورد سئئئاز مان های
بینالمللی مثل سازمان ملل متحد نیز برخورد منفی ترامپ کامالً م شهود بوده ا ست.
بهطور مشخص در دورهی بحران خاص کنونی ناشی از عالمگیری ویروس کرونا که در
چند ماه گذشته جهان را درگیر کرده ،ترامپ نهتنها متحدکنندهی دنیای سرمایهداری
نبوده که با انکار بیماری و ضعف در برخورد با آن ،با عملکرد تکروانه و حتی با دزدی
دریایی ما سکهایی که قرار بود به جای دیگری برود ،عمالً نقش رهبری نظام سرمایه
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را بهکل کنار گذاشته است .البته شعار ترامپ هم این است که آمریکا باید بزرگ شود
و در نتیجه نگران بقیه نیست.
البته این بیماری عالمگیر نتایج وح شتناکی برای ایاالت متحده پیش آورده که در
موقعیت قدرت هژمون آن تأثیر دارد .در رقم کلی ایاالت متحده کشئئئور اول دنیا در
تعداد ک شته شدگان نا شی از کرونا ست و نتایج اقت صادی فجیعی که این بیماری به
وجود آورده سالها طول خواهد کشید.
در همین حال ،رقیب ا صلی امریکا ،یعنی سرمایهداری دولتی چین ،با ا ستفاده از
قرنطینه و حکومت نظامی و بدترین شیوههای سرکوب توان سته بر این بیماری غلبهی
بهتری داشئئته باشئئد و به نظر میآید که در سئئال  2020نیز رشئئد اقتصئئادی خواهد
داشت( .قابلمقایسه با همهی کشورهای اروپایی و ایاالت متحده که رشد منفی دارند).
این امر برای برخی متحدان ایاالت متحده و نظام سرمایهی جهانی نگرانکننده ا ست
چرا که گفته میشئئود چین در بحبوحهی این قضئئایا  10سئئال در رقابت اقتصئئادی با
ایاالت متحده جلو افتاده است.
قدرت هژمون نظام جهانی سرمایه چند ویژگی دارد و فقط مسئله اقتصادی نیست
در دوره های قبل نیروی دریایی مهم بوده و االن نیروی هوایی اهمیت دارد و ایاالت
متحده از این نظر در جهان پی شرو ا ست .همچنین به لحاظ سرمایهی مالی و پولی با
توجه به اهمیت دالر ایاالت متحده جلوتر از سئئایر کشئئورهای عمدهی سئئرمایهداری
است .در مقام مقایسه ،قدرت اتمی چین خیلی محدود است حتی اگر با روسیه متحد
شود شاید از نظر تعداد نیروهای اتمی برابر شود ،ولی از نظر کیفیت ضعیفتر است.
در نتیجه ،بحث حاضئئئر این نیسئئئت که چین به زودی ابرقدرت هژمون نظام
سرمایهداری می شود .اما این کشور از نظر اقتصادی پیشرفتهای چشمگیری در چند
سال گذشته داشته و کرونا هم به آن کمک کرده به دلیل نوع سیاست سرکوبگری که
توانسته پیاده کند ،این فاصلهی اقتصادی را کاهش دهد.
برخی گف ته ا ند جای دیگری که ا یاالت مت حده از چین جلوتر بوده ،مسئئئئ لهی
رایانهها و بهخ صوص ترا شهی ا صلی رایانهها بود .در این زمینه باید تردید کرد و توجه
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داشت که چین با عدم رعایت کپیرایت مشخصاً در قدرت کامپیوتری باال خودش را تا
حدی به ایاالت متحده رسانده است.
مورد دیگری که سئئئرمایهی جهانی با ترامپ به مشئئئکل برخورده این اسئئئت که
کشئئئورهای اروپای غربی و کانادا ،و دموکراتها و بخشئئئی از حزب جمهوریخواه در
ایاالت متحده در چند دههی اخیر مدعی پرچمداری حقوق بشر بودهاند .البته تردیدی
نیست که بهدروغ این ادعا طرح شده است .ولی این قضیه به آنها «مشروعیتی» برای
دخالت در ک شورهای دیگر میدهد .میگوییم دروغین ا ست چون نظام جهانی شدهی
سرمایه اتفاقاً از طریق ا ستثمار بی شتر مردم ک شورهای جهان سوم توان سته ثروتمند
شئئود ولی بهظاهر خود را مدافع حقوق بشئئر نشئئان داده اسئئت .این نظام ،کار موقت،
حقوق پایین و بی کاری ای جاد میک ند ،و الب ته اشئئئک میریزد برای این و آن ،الب ته
مشروط به آنکه در چارچوب ن فکریشان قرار بگیرد.
در این مورد هم به نظر میر سد ترامپ ،به خاطر نزدیکی با امثال بن سلمان ،حتی
بعد از قتل فجیع قاشئقچی ،نزدیکیاش با پوتین و نتانیاهو ،با انتصئاب شئخصئی مثل
پمپئو که در زمان ریاسئئت سئئیا با قتل و شئئکنجه در عراق و زندان ابوغریب و غیره،
بهویژه انتخاب مناسبی برای اتحادیهی اروپا نیست .به این دلیل برای سایر کشورهای
غربی و حتی بری تان یای پس از برگز یت ،انت خاب با یدن بهتر از ترا مپ بوده اسئئئت.
ازهمینروست که بعد از این انتخابات هم بالفاصله به بایدن تبریک گفتند.
در پی این انتخابات چند بحث مطرح شده یکی درباره قانون اساسی ایاالت متحده
است که بسیاری از چپها در ایاالت متحده آن را مطرح کردهاند .مثالً آنان بر موضوع
نابرابری هایی تأک ید کردها ند که بین ا یا لت ها در امری کا وجود دارد و این که قانون
اساسی امریکا مربوط به چند قرن پیش است و االن دیگر زمانش گذشته است.
این بحثها اکثراً درسئئئت اسئئئت .اگر این انتخابات را دنبال کرده باشئئئید متوجه
میشئئئوید یک ایالت میتواند تصئئئمیماتی بگیرد که ایالت مجاور آن نمیتواند بگیرد.
تفاوتهای بین ایالتها زیاد ا ست .ک سانی که قانون ا سا سی ایاالت متحده را از نظر
تاریخی مطالعه کردهاند بهدرسئئئتی میگویند این قانون نتیجهی مذاکراتی برای اتحاد
ایالت های مختلف بوده و ازهمینرو توافق شئئئده که هرکس از جنبههایی اسئئئتقالل
ایالتی را داشئئته باشئئد و از جنبههایی نظام کلیتر ایاالت متحده را دنبال کند .اما به
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نظرم بحث قانون اسئئئاسئئئی که بخش های زیادی از چپ در بریتانیا و ایاالت متحده
شبوروز خودشان را به آن مشغول کردهاند ،چندان مهم نیست.
آنچه مهم اسئئت این اسئئت که اگرچه  76میلیون نفر به بایدن رأی دادند ،اما 71
میلیون نفر از سئئئاکنان ایاالت متحده به ترامپ رأی دادهاند و فکر نمیکنم برای چپ
کافی با شد که بگوید اینها نژادپر ست ه ستند .باید تحلیل دا شته با شیم که پدیدهی
ترامپی سم چرا پیش آمد و چرا در پی شرفتهترین ک شور سرمایهداری با چنین پدیدهی
پیچیدهای روبهرو ه ستیم .گفته شده ا ست این ن شانهای از افول سیا سی ،اخالقی و
مدنی ایاالت متحده اسئئت .اما چنان که یکی از مشئئاوران کلینتون در زمان انتخابات
گفته بود «احمق مسئئئلهی اصئئلی اقتصئئاد اسئئت» به نظر من باید بر عامل اقتصئئادی
تأکید کرد.
مسألهی افول اقتصادی امریکا بسیار مهم است .میتوانیم بگوییم افول سیاسی در
ایاالت متحده نتیجهی افول اقتصئئادی اسئئت و تا وقتی مسئئایل اقتصئئادی را در نظر
نگیریم ری شههای ا صلی آن را درنمییابیم .هماکنون مو ضوع افول ب سیار رایج ا ست و
در ن شریههای آکادمیک و غیرآکادمیک ب سیار روی آن بحث می شود .شخ صاً به افول
بهعنوان یک قانون دترمینیسئئئتی باور ندارم ،ولی فکر میکنم در مقطع کنونی که با
بحران ساختاری روبهرو هستیم و در این بحران بحثهای افول اقتصاد نظام سرمایه و
افول قدرت هژمون نظام سرمایه ،که دو بحث موازی ولی متفاوت هستند ،از جنبههایی
اهمیت دارند.
باید به نکتهی دیگری دربارهی هواداران ترامپ اشئئاره کرد .هواداران ترامپ عمدت ًا
کسانی هستند که می شود گفت دستکم اگر مدافع تبعیض نژادی و جنسی نیستند،
نگران این مسئله هم نیستند .پیداست ترامپ بهوضوح مبلّغ نژادپرستی ولو به شکلی
نسبتاً خفیف است .در عین حال ،ترامپ در رابطه با زنان چنان بیان و عملکرد کریهی
داشته که نمیتوان گفت مدافع برابری زنان و مردان است.
در اینجا باید به نقش بخشئئی از چپ در بهحاشئئیه بردن مبارزهی طبقاتی اشئئاره
کنم .این همان بخش از چپ که کانون اصئئلی مبارزه را از مبارزهی طبقاتی به سئئمت
مسائل زنان و اقلیتهای نژادی و جنسی انتقال داد .سرمایهی جهانیشده هم بهوضوح
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از این مباحث بهره برد و خیلی راحت توانسئئئت بر این بحثها سئئئوار شئئئود .ادعای
سئئرمایهی جهانیشئئده (گلوبال) ،جدا از ترامپ یا جانسئئون ،این اسئئت که پیگیرترین
مبارز برای برابری جنسئئیتی و نژادی اسئئت .البته ادعای بیجایی اسئئت ،چراکه مثل
ق ضیه ی حقوق ب شر اگر از دید طبقاتی به این ق ضیه نگاه کنیم کامالً وا ضح ا ست که
برابری نژادی را برای نخبگان جامعهی سیاهپو ست و برابری زنان را برای نخبگان زن
یا د ستباال اق شار باالی طبقه متو سط باال میخواهند .همین امر در بریتانیا ،فران سه و
ایاالت متحده مسئله ساز شده است .بهغلط گفته می شود طبقهی کارگر سفیدپوست
نژادپر ست ا ست .ا صالً اینطور نی ست .نژادپر ستان توان ستهاند بهنوعی با عمدهکردن
همین بحث «سئئیاسئئتبازی مترقی» که البته در ظاهر «مترقی» اسئئت ،بخشئئی از
طبقهی کارگر سفیدپو ست را با خود همراه کنند .برای این بها صطالح جریان مترقی،
ادعای برابری جنسئئئی فقط این اسئئئت که چند زن وزیر یا چند زن در ردهی باالی
مدیریت در شرکتها باشند که این امر خود به مقولهی تبعیض دامن زده و مخالفت با
این تظاهر به برابرطلبی مخالفان خودش را دارد .امثال ترامپ ،بوریس جانسئئئون در
انگل ستان و ماری لوپن در فران سه ،حداکثر ا ستفاده را این بحثها میکنند تا مردم را
به دیدگاههای راسئئت افراطی بکشئئانند .در میان اقلیتها نیز نارضئئایتی عمده اسئئت،
چراکه میدانند مسئئئله طبقاتی اسئئت .به همین دلیل هم خیلی از آسئئیاییتبارها یا
التینتبارها به ترامپ رأی دادند.
در بحث دوران افول سرمایهداری ،منظور این ا ست که نظام موجود در برخورد با
تناقضها و بحرانهایی که درگیر آن اسئئت ،دچار مشئئکالت بنیادی میشئئود .نمونهی
آ شکار آن در دورهی ما ،ناتوانی نظام سرمایه در غلبه بر پسلرزههای بحران اقت صادی
 2008ا ست .نگاه کنید به سیا ستهایی که اتخاذ شد از ریا ضت اقت صادی گرفته تا
کاهش مالیاتها ،و تزریق گ سترده پول تو سط بانکهای مرکزی به اقت صاد .هیچکدام
این سیاستها نتوانسته رونق اقتصادی را برگرداند .بخش بزرگی از طبقهی متوسط در
ایاالت متحده در این مقطع خانههای م سکونی شان را از د ست دادند و نتوان ستهاند به
و ضعیت گذ شته برگردند .توجه دا شته با شیم که در آمریکا وقتی از طبقهی متو سط
صحبت می شود اق شار باالتر طبقهی کارگر را هم دربر میگیرد .کار دایم دیگر از بین
رفته است ،در ایاالت متحده ،بریتانیا ،فرانسه کسی حقوق مناسبی نمیگیرد ،ناامیدی
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به آیندهی اقتصئئادی افراد و مشئئخص ئاً فرزندانشئئان ،ناامیدی نسئئبت به این که فرزند
طبقهی کارگر دیگر قادر نخواهد بود جزء طبقهی متوسئئئط بشئئئود ،یا فرزند طبقهی
متو سط نمیتواند به طبقهی باال بر سد ،ب سیار فراگیر ا ست .به نوعی ،پرولتریزه شدن
بخش گستردهای از طبقهی متوسط و گسترش فاصلهی فقر و ثروت مواردی است که
همه بهوضوح شاهدیم .نظام اقتصادی نیز دچار نگرانی دائمی از وقوع یک بحران بانکی
و مالی دیگر است .اگر فایننشیال تایمز را مرور کنید بهوضوع شاهد این ترس خواهید
بود .قبل از کرونا ،هر روز نگرانی بروز رکود جدید وجود داشئئئت حاال که دیگر جای
خود دارد .راهحلهایی هم که سئئئرمایهداری به کار برد تا از این پسلرزههای سئئئال
 2008خودش را نجات دهد گاه به ضد خودش تبدیل شد .یعنی مشکالت را وخیمتر
هم کرد .میتوان این را جزء ویژگیها و مشئئئخصئئئههای سئئئرمایهداری در حال افول
بدانیم.
نشانهی دیگر مسئلهی افول آن است که در شرایط اضافهانباشت مشاهده میکنیم
که در ایاالت متحده حجم بزرگی از سرمایه به صورت اندوخته  hoardingدرمیآید؛
چراکه سرمایهگذاری به دالیلی که گفته شد ،نگران از ریسک است و پولش را اندوخته
میکند و حاضر نیست خرج کند یا سرمایهگذاری کند .این اندوختهی بیحد شرایطی
را به وجود آورده که مثالً با نک ملون  Mellonدر نیویورک که یک با نک عادی
نیسئئت ،یک بانک سئئرمایهگذاریهای خیلی بزرگ اسئئت ،کارش به جایی رسئئیده که
نگرانیاش از اندوختن سرمایه در حدی بود که میگفت باید از پساندازها بهره گرفت.
یعنی میخواسئئت تشئئویق کند پساندازها کم شئئود .در عین حال و بهموازات آن با
کمبود مصرف روبهرو بودهایم .چراکه اگرچه جامعه مصرفی شده اما شاهد کممصرفی
نیز در اقتصاد هستیم و همین امر شرایطی را به وجود آورده بود که بحران را وخیمتر
کرده بود.
یکی دیگر از مشئئئخصئئئه های دوران افول ،گسئئئترش بیش از حد انحصئئئارها
(مونوپولی ها) اسئئئت .علیرغم این که برخی اقتصئئئاددانان ارتدوکس مدعی بودهاند
انحصئئئار ها کم شئئئده ،هر جا ن گاه میکنیم فقط انحصئئئار میبینم .برای م ثال ،در
خودرو سازیها در سطح جهان ،بهگفتهی پیتر نوالن ا ستاد دان شگاه کمبریج ،اکنون

انتخابات امریکا و پیآمدهای آن برای خاورمیانه

ه شت شرکت ا صلی در سطح جهان باقی مانده ا ست .در حالی که در دههی 1970
عمالً تعداد شرکتهای بزرگ خودرو سازی  25-20بوده ا ست .یا اگر به شرکتهای
بزرگ اینترنتی نگاه کنید هرچه بیشتر با انحصارها روبهرو هستیم.
مشخصهی دیگر سرمایهداری متأخر نقش برتر و غالب سرمایهی مالی است که در
آن نیز با شرایط خا صی روبهرو ه ستیم .در بریتانیا سرمایهی مالی غلبه دارد و همه
چیز فقط سرمایهی مالی است و بقیه عمدتاً ارائهی خدمات برای سرمایه مالی است.
در کنار آن ،در ک شورهای در حال تو سعه ،شاهد افزایش ک شورهای فروپا شیده
هسئتیم؛ کشئورهایی که جامعهشئان ازهم پاشئیده اسئت .اگرهم در مرحلهی رشئد و
اعتالی سئئئرمایهداری ،هنگامی که سئئئرمایهداری روزبهروز قویتر میشئئئد ،نقش
امپریالیسئئم توسئئعهی روابط تولیدی بود و در مقطعی نقش امپریالیسئئم این بود که
جهان سوم را صنعتی کند تا اخذ ارزش ا ضافی از این ک شورها افزایش یابد و بتواند
جلو برود .االن گاه حتی به نظر میرسد معلوم نیست هدف امپریالیسم چیست .شاید
مثالً در زمینهی لیبی و سوریه و افغانستان و عراق بتوان گفت امپریالیسم صرفاً نقش
تخریبگر داشته است.
بهموازات بحث افول نظام سئرمایهداری ،بحث مرحلهی گذار به سئوسئیالیسئم نیز
مطرح بوده اسئئئت .بسئئئیاری در چپِ اروپا و ایاالت متحده ،بحث میکنند که بعد از
انقالب اکتبر وارد مرح لهی گذار شئئئدهایم .مان ند دورهی انت قال از فئودالیسئئئم به
سئئرمایهداری با همهی شئئکسئئتهایی بود که نظام سئئرمایهداری در مراحل اولیهی
شئئکلگیری خود داشئئته اسئئت .به همین ترتیب ،شئئکسئئت کامل انقالب اکتبر ،و
انقالب های دیگر ،را باید در چارچوب همین دورهی گذار در نظر گرفت .در شئئئرایط
کنونی ،بخش هایی از خواسئئئت های کارگری و روابطی که میتواند در آیندهی نظام
سو سیالی ستی وجود دا شته با شد به صورت نطفهای و سرکوب شده در نظام موجود
خود را نشان میدهد که این هم خود نشانهای است از افول نظام موجود .در مورد این
ا ستدالل باید تأمل و تردید بی شتر دا شت .چراکه سرمایهداری از شک ست های قبلی
درسهای ب سیار گرفته و از نظام فئودالی ب سیار پی شرفتهتر ا ست و به همین دلیل در
شئرایطی که نیروی فعال و سئازمانیافتهی طبقهی کارگر را پیشئارویمان نمیبینیم،
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شاید نظام سرمایهداری قادر با شد ،نه فقط دههها ،بلکه سدهها ،این افول را به عقب
بیندازد .ولی بههر تقدیر این مباحث هم مطرح میشود.
در مورد دورهی ریاسئئت جمهوری جو بایدن ،تأکید من این اسئئت که چهار سئئال
آینده شئئبیه به هشئئت سئئال دورهی باراک اوباما خواهد بود .از هماکنون میبینیم که
حزب دموکرات کم بودن فاصله در برخی ایالتها و مشخصاً نبردن سنا را تقصیر حزب
چپ دموکرات می داند .گفتنی اسئئئت حزب دموکرات عمالً دارای جناح چپی به نام
 DSAمی شود که فقط شامل اطرافیان ساندرز نی ست .جوانان زیادی در این بخش
حزب دموکرات فعال هستند ،شماری از این جوانان بعد از اینکه حزب دموکرات عمالً
با نوعی «کودتا» موفق شد ساندرز را از صحنه خارج کند ،ت صمیم گرفتند از بایدن
ح ما یت نکن ند .ا ما بخش ع مده ی حزب چپ دموکرات از با یدن د فاع کرد .در عین
حال ،این جوانان امید چندانی به تغییر واقعی ندارند .شئئئاید تنها حوزهای که احتماالً
می شود تغییر ا سا سی دید ،نحوهی برخورد با کرونا با شد که از هماکنون میتوان دید
بایدن به دنبال این کار رفته است و احتماالً تحوالتی را شاهد خواهیم بود.
به نظر میرسد شمار این  70میلیون که به ترامپ رأی دادند چهبسا تا چهار سال
دیگر افزایش یابد .چون به جز مسئئئألهی کرونا ،تن ها در زمینهی تظاهر به مبارزه با
نژادپرستی تفاوتهایی میبینیم و نتیجهی منطقی چنین وضعیتی فقط تقویت راست
است.
با این حال ،در زمینهی خاورمیانه و سیا ست خارجی دو م سئله وجود دارد .یکی
اینکه اگر دموکراتها سنا را ببرند ،دست رئیسجمهور بازتر است .البته اگر ببازند هم
د ست رئیس جمهور در سیا ست خارجی طبق قانون ا سا سی موجود ن سبتاً باز ا ست.
مشکلی که بایدن خواهد داشت کارهایی است که ترامپ با پیشبینی شکست خودش
در رابطه با ایران ،عربستان و امارات راه انداخته است.
می شود پیشبینی کرد دولت ترامپ برنامهریزی کرده که هر هفته تا اواسط ژانویه
«معجزهای» به خرج د هد .تحریم افراد در ایران که الب ته بهگ مانم بهجز تقو یت
جناحهای قدرت نتیجهی جدیای نداشئئئته و تحریمهای بیشئئئتر در ایران همزمان با
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فروش بیشئئتر اسئئلحه به عربسئئتان سئئعودی از زمرهی این کارها اسئئت .عالوه بر آن،
تصویب فروش اسلحه بیشتر به امارات در دستور کار است.
در زمینهی بازگ شت امریکا به برجام ،میتوان حدس زد که بایدن شروطی خواهد
گذاشئئت که پذیرش آن برای جمهوری اسئئالمی سئئخت خواهد بود و در نتیجه دولت
بایدن خواهد گفت من به قول انتخاباتیام عمل کردم ولی نمیشئئئود با اینها کار کرد.
به نظر میر سد در مجموع جمهوری ا سالمی با جمهوریخواهان راحتتر میتوان سته
کنار بیاید تا دموکراتها .مسئئئألهی ایران – کنترا و همکاری با ایاالت متحده قبل از
حمله به افغانسئئئتان و جنگ عراق همه در دوران جمهوریخواهان بوده اسئئئت .البته
مشئئکلی که بهطور خاص در مقطع کنونی وجود دارد مسئئئلهی قتل قاسئئم سئئلیمانی
است ،چون سخت بود در این موقعیت بگویند با چنین کسی مذاکره میکنیم.
اما صرفنظر از این مقوله ،فکر نمیکنم دموکراتها موقعیت بهتری دا شته با شند
و مشئئخص ئاً خروج ایاالت متحده از برجام عدم اعتماد را زیادتر کرده اسئئت .در اینجا
اروپا نقش خواهد داشت و گرایش اروپا به حفظ برجام ،نه بهخاطر دلسوزی برای ایران
اسئت ،بلکه از آن روسئت که در وضئعیت رکود اقتصئادی ،همهی این کشئورها دنبال
مناطقی با نیروی کار ارزان هسئئئتند تا بتوانند اسئئئتثمار بیشتری بکنند و دولت
سرکوبگر ضامن این با شد که هر سیا ست فجیع ضدکارگری را پیاده کنند .در نتیجه
اتحادیهی اروپا که متحد نزدیک بایدن است در زمینهی احیای برجام احتماالً کارهایی
خواهد کرد.
فاصلهی کوتاهی هست بین  20ژانویه که بایدن در قدرت قرار میگیرد و خردادماه
که انتخابات ریاسئئت جمهوری ایران برگزار میشئئود .احتماالً مذاکره بعد از انتخابات
آغاز می شود شک دارم تأثیر سریع یا قابل مالحظه ای دا شته با شد اما همین که جوّ
عمومی تغییر کند ،احتمال بروز حرکاتی محدود در اقت صاد ایران وجود خواهد دا شت.
یکی از مشکالت با کسانی است که به نظام سیاسی ایران نصیحت میکنند که مذاکره
کند یا نه .به گمان من ،جمهوری اسئئالمی مشئئکلی با مذاکره ندارد اما دیدگاههای دو
طرف این مذاکره مت فاوت اسئئئت .بهعنوان م ثال ترا مپ موافق مذاکره بود ا ما نوع
مذاکرهاش مثل مذاکره با کره شئئمالی بود .میخواسئئت عکس بگیرد و یک صئئفحهی
چهارخطی ام ضا شود که محتوایی ندا شته با شد و در درازمدت ک سی به جایی نر سد.
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در مقابل ،طرف ایرانی میخواهد در خفا معامله کند اما این معامله اسئئاسئئی باشئئد،
یعنی پولها را پس بگیرد و تحریمها برداشئئته شئئود .در نتیجه میتوان انتظار داشئئت
وضعیت تغییر چندانی نکند.
اما در کل خاورمیانه به نظر میر سد ریا ستجمهوری بایدن تغییراتی م شخ صاً در
رابطه با عربستان سعودی خواهد داشت .همین که عربستان سعودی قراردادی مشابه
بحرین و امارات با اسرائیل امضا نکرد ،نشانهای از این است که عدهای (و نه ضرورتاً بن
سئئلمان) نگران هسئئتند .چراکه اگرچه روابط نزدیک با ایاالت متحده خوب اسئئت ،اما
قرارداد بسئئتن با اسئئرائیل عواقبی دارد در درون کشئئور و جایگاه عربسئئتان بهعنوان
مدعی رهبری کشئئورهای اسئئالمی .جالب اسئئت که برخی از کشئئورهای منطقه مثل
کویت و اردن بهشئئئدت مخالف این قرارداد هسئئئتند و این مخالفت شئئئاید به خاطر
فلسطینیهای باشد که در آنجا زندگی میکنند.
در زمینهی جنگ یمن ،پیداسئئت عربسئئتان و امارات دنبال راهحلی برای خروج از
این جنگ ه ستند .ترامپ سه میلیارد دالر پهپاد به عرب ستان فروخته و هنوز تحویل
نداده اند .احتماال در این چند هفته با عجله آن را تحویل خواهد داد و این هم جزء
«معجزاتش» در خاورمیانه باشد.
در مورد عرب ستان باید با قاطعیت گفت سرکوب در عرب ستان صرفاً این نی ست که
برخی از شیخها و شاهزادهها را در هتلها زندانی میکنند و میگویند تا مالیات ندهید
آزاد نمی شوید ،مردم عادی در سرکوب شدید هستند .این جایی است که بایدن چنان
که در انتخاباتش گفته و در عمل هم مطرح خواهد کرد که ما مدافع حقوق بشئئئر
هسئئتیم ،احتماالً تغییرات جزئی پیش خواهد آمد .در کشئئوری مثل مصئئر ،فراموش
نکنیم سئئیسئئی در دوره اوباما کودتا کرد و حزب دموکرات ایاالت متحده مشئئکلی با
امثال سیسی و ژنرالهای مصر ندارد .با این همه باید تصور کرد سیسی شدیدا مخالف
بایدن بود و تا جایی که از اخبار شئئنیدهایم شئئماری از زندانیان سئئیاسئئی را در همان
چند روز نخسئئئت اعالم پیروزی بایدن آزاد کرد .اما این اتفاقات را باید کوتاه مدت
بدانیم.
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در زمینهی مسئئئلهی اسئئرائیل ،حزب دموکرات و مشئئخصئئا بایدن و هریس از
مدافعان سر سخت ا سرائیل ه ستند .اما آنجایی که تفاوت وجود خواهد دا شت برخی
سیا ستهای خاص ترامپ ا ست .سیا ستهای ترامپ بر زندگی روزمرهی میلیونها
فل سطینی که پناهنده و مهاجر بودند یا حتی در مناطق ا شغال شده زندگی میکردند
تأثیر گذاشئئت .قطع کمکهای امریکا به سئئازمان ملل ،بر پنج میلیون فلسئئطینی در
جاهای مختلف از جمله لبنان و فلسئئطین تأثیر میگذاشئئت .گویا بایدن قول داده که
این سیا ست راتغییر دهد .همچنین گفته شده بایدن رهبران فتح (و نه البته رهبران
حماس) را که در این چهار سئئئال جایی دعوت نشئئئدند و حتی سئئئازمان ملل هم
نمیتوانسئئئتند بروند ،به کاخ سئئئفید دعوت میکند .دوباره شئئئاید عکسئئئی بگیرند و
رئیس جمهور دموکرات باز هم طرح صلح دو ک شور در خاک ا سرائیل را مطرح خواهد
کرد .ولی میتوان پیشبینی کرد مثل کوششهای جان کری به جایی نخواهد رسید.
در مورد بیشتر مناطق خاورمیانه تفاوت زیادی نمیبینم .ازجمله در سوریه احتماالً
تفاوت خاصئئئی پیش نمیآید .آنجایی که تفاوت پیش میآید ترکیه اسئئئت .ترکیه از
مدافعان منطقه ای ترامپ بود .گویا مردم عادی و جناح راسئئئت در ترکیه به رهبران
مقتدر عالقه دارند و ترامپ در میان آنها محبوبیت خاصی داشت .مسئلهای که بهطور
خاص ترامپ از آن گذشت و بایدن نخواهد گذشت خرید موشکهای اس 400-روسیه
توسط ترکیه است .برای اعضای ناتو مسأله این است که کشور عضو ناتو نباید این کار
را میکرد .اما ترامپ مانع از این خرید ن شد ،چون به ناتو اهمیت نمیداد .در حالی که
ناتو برای بایدن مهم است و در نتیجه شاید حتی شاهد اعمال تحریمهایی روی ترکیه
باشیم.
نکتهی پایانی آن که باید با ک سانی که میگویند برای خاورمیانه ا صالً تفاوتی بین
بایدن و ترامپ وجود ندارد ،مخالفت کرد .در درازمدت شئئاید این تفاوتها آنقدر مهم
نبا شد ،اما اگر شما پناهندهی فل سطینی با شید که اکنون سه سال ا ست امکانات
مالیتان بسیار اندکی دارد ،این تفاوت محسوس خواهد بود .یا مثالً اگر زندانی سیاسی
در ترکیه باشید ممکن است فشار بایدن تأثیرگذار باشد .در مورد ایران نیز شاید بتوان
انتظار داشئئئت تحریمهای ایران در مقطعی کمتر بشئئئود و یا دسئئئتکم روند افزایش
شتابان تحریمها متوقف شود ،اما نمیتوان در این مورد برآوردهای دقیقی داشت.
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بر سر اینکه دونالد ترامپ خروجی سریع و بزرگمنشانه نخواهد داشت ،هیچوقت
بحثی نبوده است .برای بسیاری از ما مسئله فقط این بود که ترامپ در دورهی سقوطش
چقدر مخرب خواهد شد .میدانم «سقوط» معموالً دربارهی پادشاهان و مستبدان به
کار میرود ،ولی ما در همان نمایش هستیم با این تفاوت که اینجا پادشاه دلقک هم
هست و مردِ صاحبقدرت کودکی عصبی است که هیچ بزرگتر عاقلی همراهیاش
نمیکند.
می دانیم که ترامپ برای دفعِ آن بالی نهایی در زندگی ،یعنی تبدیلشدن به
«بازنده» ،هرکاری میکند که در قدرت بماند .او نشان داده است که در صورت لزوم
خواهان دستکاری و از بین بردنِ نظام انتخاباتی است .آنچه خیلی روشن نیست این
است که آیا او میتواند تهدیدش را عملی کند ،یا این «تهدید» مثل فرمانی بیاثر
پادرهوا میماند .ادای تهدید به توقف یا برهمزدن رأیگیری نوعی نمایشِ مُضحک است
که برای مصرفِ حقیرانهی او ساخته شده است .اما گروهی از وکال ،حتی وکالیی که
برای دولت کار میکنند ،این تهدید را سازوکاری قانونی تلقی میکنند و این خطری
جدّی برای دموکراسی به همراه دارد .همانطور که پیش از این در دورهی
ریاستجمهوری ترامپ بارها ماندهایم که آیا او چاخان میکند ،دوزوکلک سر هم
میکند ،بازی درمیآورد (نمایش راه میاندازد) یا عمل میکند (آسیب جدّی میزند).
ژست گرفتن مثل آدمی که برای ماندن در قدرت به دموکراسی آسیب بیحدوحصر
میزند یک چیز است؛ تبدیلکردن این نمایش به واقعیت بهتمامی چیز دیگری است،
این تبدیل با طرح دعویهای قضایی صورت میگیرد ،دعویهایی که قواعد انتخاباتی و
قوانینِ تضمینکنندهی حقوق رأیگیری را بیاثر میکنند و به چارچوب دموکراسی
ایاالت متحد ضربه میزنند.
وقتی پای صندوقهای رأی رفتیم ،در هر صورت آنقدری که به امکانِ رأیدادن
ی فعلی و آینده رأی دادیم ،به جو بایدن /
رأی دادیم و به این نهادِ دموکراسیِ انتخابات ِ
کامال هریس رأی ندادیم (بایدن و هریس هردو میانهروهایی هستند که پیشرفتهترین
برنامه های مالی و بهداشتی برنی سندرز و الیزابت وارن را رد کردند) .آن دسته از ما که
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خارج از نهادهای حبسبنیاد زندگی میکردیم این احساس را داشتیم که قوانین
ی پایدار بخشی از چارچوب قانون اساسیاند که به فهممان از سیاست جهت
انتخابات ِ
میدهند .بسیاری از افرادی که پیش از این دچار رنجِ محرومیت از حق رأی نشده بودند
حتی نمیدانستند چطور زندگی شان به اعتمادی اساسی در چارچوب قانونی وابسته
بود .اما ایدهی قانون بهعنوان چیزی که تأمینکنندهی حقوق ما و هدایتگرِ اقدامات
ماست به عرصهی دادخواهی تبدیل شده است .در دورهی حکومت ترامپ هیچ اصلِ
قانونی وجود ندارد که نتوان آن را به دادگاه کشاند .قانون برای احترامگذاشتن به آن یا
پیروی کردن از آن نیست ،بلکه موقعیتی بالقوه برای طرح دعوی قضایی است .اکنون
ق
دعوی قضایی عرصهی نهایی قدرت قانون شده است و تمام قوانینِ دیگر ،حتی حقو ِ
مطابق قانون اساسی ،به مواردی قابل مذاکره درون این عرصه تقلیل یافته است.
هرچند برخی خطاهای ترامپ را ناشی از برقرارکردنِ مدلی تجاری در حکومتداری
میدانند ،مدلی که بر اساس آن برای آنچه او میتواند برای کسب سودِ خود به مذاکره
بگذارد هیچ محدودیتی وجود ندارد ،ولی مهم است که در نظر بگیریم بسیاری از
معامالت تجاریِ او در اقدمات قانونی به انجام میرسند (از سال  2016ترامپ در بیش
از  3500مرافعهی دادگاهی درگیر بوده است) .او به دادگاه میرود تا ناگزیر فرجام
ی
آنچیزی باشد که او میخواهد .وقتی دعوی قضایی بر سر قوانین اساسیِ حام ِ
سیاستهای انتخاباتی باشد ،اگر هر حمایت قانونی دغلکارانه نشان داده شود[ ،یعنی]
مثل ابزاری که مخالفان ترامپ از آن سود میبرند [نشان داده شود] ،دیگر هیچ قانونی
باقی نمیماند که قدرتِ دعوی قضاییِ تخریبگرِ قواعد دموکراسی را محدود کند .وقتی
او خواهان توقف شمارش آرا میشود (مثل درخواستش برای توقف آزمایش کرونا) تالش
می کند که واقعیت محقق نشود و آنچه را درست یا غلط دیده میشود تحت کنترل
درآورد .ترامپ معتقد است تنها دلیل بدبودن [اوضاع] همهگیری در ایاالت متحد

 - carceral institutions .1اصطالح فوکویی است و منظور نهادها یا مکانهایی است که زندان یا محبس نیستند
اما بنیانشان بر حبسکردن است .نگاه کنید به میشل فوکو ،مراقبت و تنبیه تولد زندان ،ترجمهی افشین جهاندیده
و نیکو سرخوش ،نشر نی.
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آزمایشی است که نتایج عددی ارائه میدهد .انگار اگر راهی نبود که بفهمیم همهگیری
چقدر بد است ،وضع خوب بود.
در ساعات اولیه ی روز سوم نوامبر ترامپ خواستار توقف شمارش آرا در ایالتهای
کلیدی شد ،یعنی در جاهایی که ترس از باختن داشت .اگر شمارش ادامه یابد احتماالً
بایدن برنده میشود .ترامپ می خواهد شمارش آرا متوقف شود تا آن نتیجه نادیده
گرفته شود ،حتی اگر شهروندان از حق شمارش آرایشان محروم شوند .در ایاالت متحد
شمارش آرا همیشه کمی زمان میبرد :این قاعده پذیرفته شده است .پس عجله برای
چیست؟ اگر فرض کنیم ترامپ مطمئن بوده است که اکنون با توقف شمارش آرای
انتخاباتی برنده میشود ،دلیل این خواستهاش را میفهمیم .اما با توجه به آنکه او ارقام
انتخاباتی را ندارد چرا میخواهد شمارش آرا متوقف شود؟ طرح دعوی توقف شمارش
آرا در دادگاه با طرح دعویی همراه است که ادعای تقلب دارد (بدون هیچ دلیل مشخصی
برای تقلبشدن) ،در این صورت او میتواند نسبت به این نظام بیاعتمادی ایجاد کند،
که اگر این بیاعتمادی به اندازهی کافی عمیق باشد ،در نهایت تصمیمگیری را به دادگاه
میکشاند ،دادگاههایی که او جفتوجور کرده است و میپندارد که او را به قدرت
1

میرسانند .سپس دادگاهها ،همراه با معاون رئیسجمهور ،قدرتی پلوتوکراتیک تشکیل
میدهند که میتوانند تضییع سیاستهای انتخاباتی مشخص را بهصورت قانون درآورد.
اما مسئله این است که این قدرتها ولو آنکه عموماً از ترامپ حمایت کنند ،لزوماً از
روی وظیفهشناسی قانون اساسی را ضایع نمیکنند.
میل ترامپ برای پیشرفتن تا این حد برخی از ما را شوکه کرده است ،ولی شیوهی
عملکرد ترامپ از آغاز کارِ سیاسی اش همین بوده است .دیدنِ شکنندگیِ قوانینی که به
ما به عنوان یک دموکراسی بنیان و جهت داده است ،هنوز ما را به وحشت میاندازد.
اما قدرت اجرایی دولتِ ترامپ در حالی که مدعی نمایندگی نظم و قانون است مدام به
قوانین کشور حمله میکند و همین روش حکومت ترامپ را همیشه متمایز میکند.
این تناقض فقط وقتی با عقل جور درمیآید که قانون و نظم منحصراً بهدست ترامپ
ل معاصرِ عجیبوغریب از خودشیفتگیِ رسانهمحور به یک
صورتبندی شود .یک شک ِ
 - Plutocratic .1قدرت توانگرساالر یا قدرتی که در دست ثروتمندان وابسته به حکومت است.
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شکل مُهلک از استبداد بدل میشود .فرض میشود نمایندهی رژیم قانونی ،خودِ قانون
است ،کسی که بهدلخواهِ خودش قانون وضع میکند و زیر پا میگذارد و در نتیجه به
نام قانون تبدیل به یک مجرم قدرتمند میشود.
همانطور که پژوهندگان تصریح کردهاند ،فاشیسم و جباریت اَشکال گوناگونی دارند،
میخواهم با کسانی که مدعیاند ناسیونال سوسیالیسم [همان نازیسم] مدلی است که
باید بر اساس آن تمام اَشکال فاشیستیِ دیگر را شناخت ،مخالفت کنم .و درست است
که ترامپ هیتلر نیست و سیاستهای انتخاباتی دقیقاً جنگ نظامی نیست (به هر حال
هنوز جنگ داخلی نشده است) ،منطق کلّی تخریب این است که وقتی سقوطِ استبداد
تقریباً قطعی به نظر میرسد شروع به لگدپراندن کند .در مارس  1945وقتی نیروهای
متفقین و ارتش سرخ تمام سنگرهای دفاعی نازیها را در هم کوبیدند ،هیتلر تصمیم
گرفت خودِ ملّت را نابود کند ،او فرمان داد سیستمهای حملونقل و ارتباطات ،مکانهای
صنعتی و خدمات عمومی را تخریب کنند .اگر قرار است او سقوط کند ،ملّت هم باید
سقوط کند .فرمانِ مکتوب هیتلر «اقدامات تخریبی در سرزمین رایش» نامیده شد ،ولی
به نام «فرمان نِرون» از آن یاد شده بود ،در آن فرمانِ مکتوب هیتلر با توسل به [نرون]
امپراتور روم که خانواده و دوستانش را خائن تصور کرد و جانشان را گرفت ،خواستِ
بیرحمانه اش حفظ قدرت و مجازات کسانی شد که خائن تصورشان میکرد .وقتی
حامیانش پا به فرار گذاشتند ،نِرون جان خودش را گرفت .آخرین کلمات منسوب به
هیتلر این است« :عجب هنرمندی در من میمیرد!»
ترامپ نه هیتلر است نه نِرون ،او هنرمند بسیار بدی است که برای پرفورمنسهای
رقت انگیزش از حامیانش پاداش گرفته است .درخواست او از نیمی از [جمعیت] کشور
به ترویج کردوکاری بستگی دارد که مجوزهای شکل تحریکشدهای از سادیسم را صادر
میکند ،سادیسمی که در قیدوبند هیچ نوع شرم یا وظیفهی اخالقی نیست .این کردوکار
آزادیِ لگامگسیخته اش را کامل به انجام نرسانده است .بیش از نیمی از مردم کشور با
طرد و تنفرِ شدید واکنش نشان دادهاند ،این نمایشِ مضحکِ بیشرمانه همواره به تصویر
هولناکی از چپ متکی بوده است؛ تصویری خشکهمقدس ،جزا دهنده و قضاوتکننده،
سرکوبگر و گوشبهزنگ برای محرومکردن عموم مردم از هر نوع لذّت و آزادیِ معمول.
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با این شیوه ،در سناریوی ترامپی سرافکندگی جایگاهی دائمی و بایسته دارد در صورتی
که در چپ سرافکندگی بیرونی و عارضی است :چپها بهدنبال سرافکندهکردن شما
هستند بهخاطرِ توپوتفنگهایتان ،نژادپرستیتان ،آزارهای جنسیتان و
بیگانههراسیتان .تخیّل هیجانزده ی حامیان ترامپ این بود که با ترامپ میتوانند بر
این سرافکندگی غلبه کنند و از چپ و قیدوبندهای تنبیهیاش در گفتار و رفتار «آزاد»
شوند و در نهایت برای ازبینبردن مقررات زیستمحیطی ،معاهدات بینالمللی،
برونریزیِ خشموغصب نژادپرستی و تأیید علنیِ اَشکال دیرپای زنستیزی مجوز بگیرند.
ترامپ با راهاندازی کارزار برای جمعیتی هیجانزده از خشونتِ نژادپرستانه ،به آنها قول
داد که از خطر یک نظام کمونیستی (بایدن؟) محفوظشان بدارد ،نظامی کمونیستی که
درآمدشان را بازتوزیع میکند ،غذایشان را کم میکند و سرانجام یک زن سیاهپوستِ
رادیکال و «هیوالوش» (هریس؟) را رئیسجمهور میکند.
رئیسجمهورِ روبهزوال اعالم پیروزی میکند ،ولی همه میدانند او پیروز نشده است،
دست کم هنوز پیروز نشده است .حتی فاکسنیوز ادعای او را نمیپذیرد و حتی پِنس
میگوید تمام آرا باید شمرده شوند .مستبد در حالی که مارپیچوار به سمت پایین
میرود درخواست میکند آزمایش ،شمارش ،علم ،قانونِ انتخابات و تمام روشهای
زحمتآوری که معلوم می کنند چه چیزی درست است چه چیزی نادرست متوقف
شوند تا او بار دیگر حقیقتِ خودش را سر هم کند .اگر او مجبور شود ببازد ،تالش
میکند دموکراسی را هم با خود ساقط کند.
اما وقتی رئیسجمهور خود را برنده اعالم میکند و صدای خندهی همگان به گوش
میرسد و حتی دوستانش او را غیرعادی میخوانند ،با توهماتی که از خودش در مقامِ
نابودگری قدرتمند دارد سرانجام تنها میشود .او هرچقدر بخواهد میتواند به دادگاه
شکایت ببرد ،ولی اگر وکال متفرق شوند و دادگاهها جانبهلب بشوند و دیگر گوش
ندهند ،او خودش را تنها حاکم جزیرهای به نام ترامپ خواهد دید ،همچون نمایشی
محض از واقعیت .سر آخر شاید فرصت پیدا کنیم در این نمایش مضحک ترامپ را
نمایِ موقتی رئیسجمهوری ببینیم که در راهِ نابودی قوانین پشتوانهی دموکراسی
خودش به تهدید بزرگ تری برای دموکراسی تبدیل شده است .به این ترتیب حاال
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میتوانیم پس از آنچه به صورت یک خستگیِ طوالنی خودنمایی میکرد اندکی
استراحت کنیم .برو جلو ،جو خوابالو!

نقد اقتصاد سیاسی

دیگر نمیتوان صبر کرد
گفتوگوی رابرت هاکت با نوام چامسکی
ترجمهی محمود حایری

دیگر نمیتوان صبر کرد

رابرت هاکت ا ستاد بازن ش ستهی ارتباطات در دان شگاه سایمون فریزر
است .وی هشت کتاب دانشگاهی در زمینهی رسانه و سیاست تألیف کرده که
آخرین آن «روزنامه نگاری و بحران آبوهوایی» است .وی یکی از بنیانگذاران
نیوزواچ کانادا ( ،)۱۹۹3روزهای دموکراسییی رسییانهای ( ،)2۰۰۱و اوپن مدیا
کانادا ( )2۰۰۷ا ست .او در سال  2۰۱۸جایزهی وارن گیل دان شگاه سایمون
فریزر را دریافت کرد.
وی در در دفتر نوام چامسییکی در دانشیی گاه آریزو نا در مورد فاج عهی
تغییرات آبوهوایی و نقش ر سانهها در تأثیرگذاری بر مردم و م سئولین با او
گفتوگو کرد.
سئئادگی دلنشئئین و زیبای دفتر چامسئئکی در دانشئئکده  -یک میزِ گرد کوچک با
چند صئئئندلی اداری ،لپ تاپی روی یک میز تحریر خلوت  -در تناقض با شئئئهرت او
بهعنوان یکی از رو شنفکران عمومی پی شرو در جهان ا ست .نوام چام سکی که اکنون
 90سئئال دارد همچنان به نوشئئتن ادامه میدهد ،و درحال تدریس مشئئترک دورهای
درمورد سیاست و بحرانهای جهانی در دانشگاه آریزونا است.
چام سکی بهجز کارِ پارادایم سازش در زبان شنا سی ،منتقد رک و صریح سیا ست
خارجی آمریکا و ارتباط آن با نقض حقوق ب شر و تجاوز نظامی در سرتا سر جهان بوده
ا ست .چام سکی با همکارش ،اد هرمانِ فقید« ،مدل پروپاگاندا»ی ر سانههای گروهی
شئئئرکتی را طرح کرد که به درک توانایی نخبگان اقتصئئئادی و سئئئیاسئئئی در حفظ
مشروعیت ایدئولوژیک کمک میکند .طیفی از «فیلترها»  -مالکیت شرکت ،واب ستگی
به تبلیغات ،روشهای تأمین مالی وابسته به نهادهای مسلط ،تهاجم منتقدان راستگرا
به آن ،و همسئئانی ایدئولوژیک  -باعث میشئئود رسئئانههای خبری بهعنوان یک نظام
پروپاگاندا قدرت نخبگان را تقویت کنند.
چامسئئکی در سئئال های اخیر ذهن خالق خود را متوجه تهدید وجودی گرمایش
کرهی زمین ،بهعنوان «تهدیدی برای تداوم زندگی سئئازمانیافتهی بشئئر» ،همتراز با
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تهدید جنگ هسئتهای ،کرده اسئت .چامسئکی در این مصئاحبه مسئتقیماً به رابطهی
خاص رسانهها و بحران آبوهوایی میپردازد.
***
در سالهای اخیر ،شما در مورد مبرمبودن بحران آبوهوایی بسیار گفتهاید -
و نمونه های مختلفی از چگونگی بیتوجهی رسییانه های شییرکتی به ابعاد آن
ارائه دادهاید .نقش عمومی رسییانههای شییرکتی در قبال این بحران را چگونه
ارزیابی میکنید؟ آیا نوع فیلترهایی که در مدل پروپاگاندای شما و اد هرمان
از ر سانهها طرح شده به تبیین کا ستیهای ر سانههای شرکتی در مورد گرم
شییدن کرهی زمین کمک میکند ،یا عوامل دیگری گرمایش کرهی زمین را به
موضوعی بسیار دشوار ،برای روزنامهنگاری تبدیل میکند؟
یک مو ضوع معمولی را درنظر بگیرید .گزارشهایی در مورد رویدادها وجود دارد .خب،
اگر بهعنوان مثال ،به نیویورک تایمز امروز نگاه کنید ،مقالهی ب سیار خوبی در زمینهی
یاف ته های جد ید در مورد پد یدهی ذوب یخ های قطبی وجود دارد ،و طبق معمول
وخیمتر از پیشبینیهای [قبلی] است :مدتهاست که مسئله به این صورت است .در
این مقاله دربارهی پیآمدهای احتمالی افزایش سطح آب دریاها بحث میکند .پس ،به
صئئورت مرتب مقاالتی منتشئئر میشئئوند ،این گونه نیسئئت که گرمشئئدن کرهی زمین
نادیده گرفته شود.از سوی دیگر ،اگر به یک مو ضوع رایج در مورد اکت شاف نفت نگاه
کنید ،مقالهی مهم صئئئفحهی اول نیویورک تایمز میتواند دربارهی چگونگی حرکت
آمریکا به سمت چیزی با شد که آن را ا ستقالل انرژی مینامند ،پ شت سر گذا شتن
عرب ستان سعودی و رو سیه در تولید سوختهای ف سیلی ،ک شف مناطق جدید ،در
وایومینگ ،منطقهی غرب میانه در امریکا ،برای اسئئئتخراج نفت به روش شئئئکسئئئت
هیدرولیکی (فرکینگ) .آنها مقالهای مفصئئل ،شئئاید هزار کلمهای دربارهی پیآمدهای
زی ستمحیطی تهیه میکنند که ممکن ا ست در آن در مورد آ سیب ر سیدن به منابع
آب محلی برای دامداران صئئحبت شئئود ،اما به معنای دقیق کلمه از پدیدهی گرمایش
کرهی زمین نمیگویند .و این در تمامی مقاالت و تمامی شئئئمارههای  -فاینانشئئئیال
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تایمز ،نیویورک تایمز ،تمام روزنامه های عمده اتفاق میافتد .تمرکز روی سئئئوژهی
خاص وجود دارد (دید تونلی)  -گزارشئئگران علوم گه گاهی میگویند نگاه کنید «این
فاجعه ا ست» ،اما بعد پو شش منظم ( سایر خبرها) به سادگی آن را از کانون توجه دور
میکند .میگویند بله فوقالعاده نیسئئت؟ مجبور نیسئئتیم نفت وارد کنیم ،قدرتمندتر
خواهیم شد ،و جز آن.
پس آنها ایدهها را برای یافتن «تصویر کالن» در کنار هم قرار نمیدهند؟
این نوعی ا سکیزوفرنی ا ست ،و در سرتا سر جامعه جریان دارد .بانکهای بزرگ را در
نظر بگیر ید مثالً جی پی مور گان چیس .بزرگترین با نک و مدیر عا مل آن جیمی
دایموند فرد باهوشئئئی اسئئئت .من مطمئنم که او حقایق اسئئئاسئئئی در مورد تهدید
وحشئئتناک گرمایش کرهی زمین را میداند ،اما در عین حال در اسئئتخراج سئئوخت
فسیلی سرمایهگذاری میکند ،چرا که این مدل کسبوکار است و آنها باید سود خود
را ببرند.
پس نقش اصلی رسانه های شرکتی قطع ارتباط بین پدیدهها بوده است؟
البته من در مورد رسئئانههای لیبرال صئئحبت میکنم .اگر مثالً از فاکس نیوز بپرسئئید
داسئئتان کامالً متفاوت اسئئت :گرمشئئدن کرهی زمین اصئئالً وجود ندارد ،و درواقع،
اینگو نه به اف کارعمومی اعالم میشئئئود .حدود نیمی از جمهوریخوا هان پد یدهی
گرمایش کرهی زمین را بهراحتی انکار میکنند .و از آن نیم دیگر ،اکثریت ضئئئعیفی
فکر میکنند که این مسئئأله میتواند دامنگیر انسئئان شئئود .جلسئئات چند روز پیش
کنگره یا ح ضور رئیس جدید سازمان  ،EPAآژانس حفاظت از محیط زی ست ،را که
فردی با سابقهی کار در صنعت زغال سنگ ا ست در نظر بگیرید .یک سناتور از او
پرسید« :نظر شما در مورد پدیدهی گرمایش زمین چیست؟» او میگوید« :بله احتماالً
به وقوع میپیوندد و بشئئر احتماالً درگیر خواهد شئئد ».و باز ازاو پرسئئیده شئئد« :فکر
میکنید این مسئئئله چهقدر فوریت دارد؟» وی پاسئئخ داد« ،از نظر سئئطح فوریت در
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رده ی ه شتم یا نهم قرار گرفته ا ست ،بنابراین چیزی ا ست که احتمال وقوع آن خیلی
بعید است ،اما اتفاق خواهد افتاد» ونتیجه این است که هیچ اقدامی انجام نمیشود.
از نظر خود ر سانهها ،آیا فیلترهایی را که شما در الگوی پروپاگاندا م شخص
کردهاید کمکی به تبیین کا ستیهای آنها میکند ،یا عوامل دیگری هم در کار
هستند؟
بله  ،به نحوی تقریباً روشئئئن اسئئئت .آنها در مدل تجاری شئئئرکتها گره میخورند:
بای ستی سودآور با شند .و جامعه باید ر شد کند ،اما آنها اهمیتی نمیدهند که چه نوع
رشئئئدی ،فقط باید رشئئئد کند ،و این به نحوی نهادینه شئئئده اسئئئت .بنابراین ،بله،
آگهیدهندهها تأثیر دارند ،و این واقعیت که آنها هم شئئرکت هسئئتند تأثیر دارند .اما
مهمتر ،نکتهای اسئئت که جورج اورول بیان کرد ،موضئئوعی که فکر میکنم دسئئتکم
گرفته می شود (و ما در کتاب تولید ر ضایت خود( )4عمالً در مورد آن بحث نکردیم).
من نمیدانم که آیا تا به حال مقدمهی مزرعهی حیوانات را خوانده باشئئئید  -احتماالً
نه ،چون سانسور شده بود  -اما پس از قریب  30سال در البهالی مقاالت کشفشدهی
وی بهدست آمد ،مقدمهی جالبی است .این کتاب خطاب به مردم انگلستان است و او
میگوید البته این طنزی است در مورد دشمن توتالیتر ،اما او میگوید ما نباید بیش از
حد نسبت به آن احساس از خود راضی بودن وبرتری داشته باشیم ،چون – من اینجا
نقلقول میکنم  -در انگلسئئتان آزاد ،میتوان افکار را بدون اسئئتفاده از زور سئئرکوب
کرد.
اورول با چند مثال و حدود دو جمله توضئئئیح میدهد .یکی این که مطبوعات
متعلق به افراد ثروتمندی ا ست که منافع و عالقهی آنان در این ا ست که نمیخواهند
برخی عقاید بیان شوند ،و دیگری در واقع همان آموزش خوب ا ست .شما به بهترین
مدارس میروید ،از آکسفورد و کمبریج فارغالتحصیل میشوید ،و این نکته بهتدریج به
شئئما القا میشئئود که موارد خاصئئی را نباید به زبان آورد -و شئئما حتی دیگر به آن
فکرهم نمیکنید .این دقیقاً همان چیزی است که گرامشی آن را عقل سلیم هژمونیک
نامید .صئئرفاً در مورد آن صئئحبت نمیکنید .و این یک عامل تعیینکننده اسئئت که
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(نشئئئان میدهد) چگونه این چیزها بهسئئئادگی درونی و ذاتی میشئئئوند ،آنانی که
دربارهشان صحبت کنند ،مثل دیوانهها به نظر میآیند.
بدیل ژورنالی سم چه میتواند با شد؟ چگونه در پرداختن به تغییرات آبوهوا
به گونهای متفاوت باید عمل کرد؟
هر ن شریه باید روزانه یک تیتر بزرگ و چ شمگیر دا شته با شد که بگوید ما به سمت
یک فاج عهی ت مامع یار پیش میرویم .طی چ ند نسئئئل آی نده ،جام عهی انسئئئانی
سازمانیافته ممکن ا ست وجود ندا شته با شد .و این نکته را باید مرتب به ذهن افراد
وارد کرد .به هر تقدیر ،در تمام تاریخ بشر این شرایط سابقه نداشته است .نسل فعلی
باید تصئئمیم بگیرد که آیا جامعهی انسئئانی سئئازمانیافته برای چند نسئئل دیگر هم
میتواند دوام آورد یا خیر ،و این تصئئمیم را باید بهسئئرعت گرفت ،وقت چندانی باقی
نمانده اسئئت .بنابراین ،فرصئئتی برای اتالف وقت و به تعویق انداختن تصئئمیم وجود
ندارد .بیرون آمدن [امریکا] از مذاکرات پاریس را باید یکی از بدترین جنایات تاریخ
تلقی کرد.
اما صرفاً خبر بد دادن به مردم ری سک آن را ندارد که باعث کاهش توانمندی
آنان شود؟
درست است ،اما خبر بد باید توأم باشد با بحث دربارهی کارهایی که میتوان انجام داد
و اقداماتی که انجام شئئده اسئئت .بهعنوان مثال ،دین بیکر ،یکی ازاقتصئئاددانان بسئئیار
خوب ،چند هفته پیش در سئئتون خود ،مبحثی تحت این عنوان داشئئت که چین چه
کار دارد میکند .آنها هنوز هم یک آالیندهی بزرگ هسئئئتند ،اما در حال اجرای یک
برنامهی گستردهی گذار به انرژیهای تجدیدپذیرند که فراتر از همهی کشورها در دنیا
ا ست .آیا ایاالت متحده چنین برنامهای دارد .آریزونا را در اینجا در نظر بگیرید ،شما
در شئئئهررانندگی میکنید ،بیشئئئتر ایام سئئئال خورشئئئید در تمام طول روز در حال
درخ شش ا ست؛ نگاهی به اطراف بیندازید و دقت کنید چه تعداد پنلهای خور شیدی
میبینید .خانهی ما در حومهی شئئئهر تنها خانهای اسئئئت که ازاین پنلها اسئئئتفاده
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میک ند .مردم شئئئ کا یت میکن ند که در طول تابسئئئ تان برای تهو یهی مطبوع
صورتحسابهای ماهانهی هزار دالری برق مصرفی دارند ،اما حاضر نیستند تا یک پانل
خورشئئیدی روی بام خود نصئئب کنند .و در واقع شئئرکت برق منطقه انجام این کار را
سخت میکند .به عنوان مثال ،تعداد ازواحدهای پانلهای خور شیدی ما کم ا ست به
این دلیل که شما مجاز به تولید برق زیاد نیستید.
أ سفبار ا ست .اینگونه ژورنالی سم را که نیازها را با اح ساس اینکه چه کاری
میتوان انجام داد درهم آمیزد شما کجا میبینید؟ این را در کجای سی ستم
رسانهای ما می بینید؟
خب ،آن را در مجالت کوچک پیدا میکنید .نکته این است که باید بر گرمایش کرهی
زمین تأکید کرد .حق با شئئئماسئئئت وقتی که میگویید که نمیتوان فقط اخبار بد به
مردم ارائه داد .مردم سئئئرخورده میشئئئوند .اما اگر خبر بد را با گام های مثبتی که
میتوان برداشت و فوریت انجام آن توأم ساخت ،فکر میکنم بتواند تأثیرگذار باشد.
آیا عمدتاً رسییانههای بدیل مسییتقل هسییتند که بحران آبوهوایی را واقع ًا
بهمثابه یک بحران پوشش میدهند؟
شئئما این اطالعات در رسئئانههای بدیل میبینید ،اما این رسئئانهها چنان که باید در
دسئئترس عموم مردم قرار ندارند ،نه فقط دراین مورد ،که در مورد سئئایر بحرانها نیز
همین وضع وجود دارد .بحران مشابه تهدید جنگ هستهای است .بد نیست نگاهی به
بولتن دانشئئئم ندان اتمی  24ژانو یه ،تاریخی که قرار بود تنظیم ب عدی «سئئئا عت
آخرالزمان» اعالم شود بیندازیم ،حدوداً دودقیقه به نیمه شب .نمیدانم دفعهی بعد چه
کارخواهند کرد شاید بعد از نیمه شب را اعالم کنند! در ا صل دو مورد وجود دارد که
بهنحو فزایندهای به وقوع فاجعه منجر خواهد شئئد ،جنگ هسئئتهای و گرمایش کرهی
زمین .اما موارد دیگری مثل تهدید یک ویروس کشئئئندهی گسئئئترده در جهان را نیز
نباید از نظر دور داشئئئت .تولید گوشئئئت با روش (دامداری) صئئئنعتی قبل از هرچیز
غیرانسئئئانی و بیرحمانه به نظرمیرسئئئد ،اما مهمتراز آن ،یک عامل تشئئئدیدکنندهی
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گرمایش کرهی زمین اسئئئت؛ ضئئئمن این که اثربخشئئئی آنتی بیوتیکها را هم ازبین
میبرد .آنها از آنتیبیوتیکها بیش از حد و به صورت افراطی ا ستفاده میکنند ،و این
کار با عث به وجود آ مدن باکتری های جهش یاف ته میگردد که در برابرهرگو نه
آنتیبیوتیک مقاوم هستند و در بیمارستانها نشان داده می شود که میتواند منجر به
بیماریهای همه گیر درسئئطحی گسئئترده گردد ،مانند عالمگیری آنفوالنزا دریک قرن
پیش که ده ها میلیون نفر را به کام مرگ کشئئئا ند .مردم در مورد بحران م هاجران
صئئئحبت میکنند ،وقتی بنگالدش دچار فاجعهی سئئئیل میگردد ،وصئئئدها میلیون
نفرمجبور به فرار و آواره می شوند ،چه باید کرد؟ جنوب آ سیا م شکل کمبود آب دارد،
در حال حاضئئر صئئدها میلیون نفر بهسئئختی دسئئترسئئی به آب دارند :در حالی که
یخچالهای طبیعی و نظایر آن در حال ذوب شئئدن هسئئتند آنها ممکن اسئئت منابع
تأمین آب خود را از دست بدهند.
آنوقت بر سئئر دنیا چه خواهد آمد؟ اینها مشئئکالت عظیمی خواهند بود و بروز
آنها خیلی دور نیست.
آیا مجموعه ر سانههای خا صی به عنوان گزینه ،در بخش بدیل و یا م ستقل و
یا جاهای دیگر وجود دارد که به نظر شما مفید با شد ،جایی که شما اطالعات
خودتان را به دست می آورید؟
من ر سانههای مهم را میخوانم ،اما در حقیقت مجالت علمی ا ست که اطالعات شما
را واقعاً بهروزنگاه میدارند .مقاالت علمی را معموالً ک سی نمیخواند ،البته گزارشهای
ب سیار خوبی دروا شینگتن پ ست ،نیویورک تایمز و البته ب سیاری از ر سانههای بدیل
منتشر میشود.
به نظر شییما آیا در آمریکا یا سییایر جوامع اسییماً دموکراتیک ،میتوان نظام
ر سانهای را به نحوی ا صالح کرد که به شیوهی بتوانند به این نوع ژورنالی سم
بقا کمک کند؟
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یک راه این اسئئئت که این جوامع به جوامع دموکراتیک بدل شئئئوند ،که خیلی بعید
اسئئئت .به فرآیند انتخابات توجه کنید – در جر یان غالب علوم سئئئیاسئئئی مطالب
قانعکنندهای وجود دارد که ن شان میدهد انتخابات در ایاالت متحده ا سا ساً خریداری
می شود .شما میتوانید نتیجهی یک انتخابات برای مجلس و یا قوهی مجریه را بهدقت
وفقط با دنبال کردن شئئئاخص مخارج کارزارهای انتخاباتی پیشبینی کنید .به همین
دلیل ا ست که وقتی ک سی به نمایندگی مجلس نمایندگان انتخاب می شود ،از اولین
روز حضور در دفترش ،به دنبال کسب حامی مالی برای انتخابات بعدی است .در عین
حال ،قوانین را کارکنان مجلس و البی ستهای شرکتها مینوی سند ،که در واقع فقط
قانون را مینویسند .این نوعی دموکراسی است ،اما بسیار محدود است.
آیا امکانی برای ا صالح ر سانهها ،جدا از دگرگونیهای گ ستردهتر اجتماعی و
سیاسی میبینید؟ چون همانطور که میدانید ،یک جنبش ،بهطور خاص برای
اصالح رسانهها ،از سوی رابرت مک چسنی و بسیاری دیگر دنبال میشود.
کارهای زیادی هست که میتوان انجام داد .سیستم باید در بسیاری زمینهها به شکل
عمده تغییر پیدا کند ،حتی تغییرات بنیادی .اصالح رسانهها یکی از آنهاست .کار مهم
باب مکچسئئنی ایجاد یک مدل اسئئت .کارهایی هسئئت که میتوان انجام داد .شئئما
بهخوبی میدانید که افزایش انح صار ر سانههای بزرگ یک مع ضل جدی ا ست ،اما اگر
به کتاب بن باگدیکیان در مورد انحصار رسانهها در حدود  1980نگاه کنید ،شاید 50
منبع خبری وجود داشئئئت که حاال به نیم دوجین کاهش یافته اسئئئت .مدل سئئئود
براساس تبلیغات برای رسانهها باعث تضعیف ژورنالیسم شده است .شما به سالهای
اولیهی حتی ایاالت متحده برگردید – دولت ،اهمیت دا شتن مطبوعات آزاد و م ستقل
را به ر سمیت شناخت و به سادگی به د ستگاههایی که در تالش برای ایجاد مطبوعات
مستقل بودند مثالً با پست رایگان ،یارانه میپرداخت .من بهتازگی کتاب بسیار جالبی
به نام کودتای فریمرز ،اثر مایکل کالرمن را خواندم .این کتاب درحال حاضئئئر بهترین
نمونه در نوع خود در مورد شکلگیری قانون ا سا سی ا ست .این دا ستان با جزئیات
فوقال عادهای به ب حث هایی که در جر یان بود میپردازد و این ها بسئئئ یار اثر گذار ند.
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نوشئئتههایی به صئئورت جزوه وجود داشئئت ،مقاالت و مطالب نشئئریات مسئئتقل وجود
دا شت ،مردم کمک میکردند و ک شاورزان و صنعتگران و همه نظر خود را میدادند،
نوعی شیوهی بحث و گفتگو .در اواسط قرن نوزدهم ،مطبوعات قومی و کارگری بسیار
پر جنبوجوش بودند که کارهای بسئئئیار جالبی انجام میدادند .این مطبوعات تحت
تمرکزسئئرمایه و مدل تبلیغات تقریباً ازهم پاشئئیدند ،همین مسئئئله در انگلسئئتان هم
هست ،اگر چه در انگلستان بیشتر طول کشید ،تا دههی .1960
آیا امیدی به بدیل اینترنت و رسانههای اجتماعی وجود دارد؟
امید ه ست ،اما ر سانههای اجتماعی تاحدود زیادی شم شیرهایی دولبه ه ستند .آنها
بهرو شنی درحال ایجاد نوعی اتاق پژواک و یک نظام حبابی ه ستند .همهی ما در این
فضئئا زندگی می کنیم ،مردم ناخواسئئته به چیزهایی که باور دارند جذب میشئئوند و
دیدگاههای دیگر را نمیبینند .فقط باور خود تقویت میشئئئود و حاصئئئل آن ناممکن
شئئدن امکان تعامل خواهد بود .بعضئئی از این موارد خیلی تکاندهنده اسئئت .اخیراً به
آماری برخوردم ،که بر اسئئئاس برخی نظرسئئئنجی ها ،مشئئئخص شئئئده که تعداد
آمریکاییهایی که ر سانههای بزرگ اولین منبع اطالعات آنها ا ست ،از نظردر صد ،تک
رقمی است :حدود شش درصد .بیشتر آنها به رسانههای اجتماعی مراجعه میکنند که
بخش خبری ندارند ،خبری تولید نمیکنند ،خبرنگار یا گزارشئئگر خبری در صئئحنهی
رویداد ندارند.
البته نوآوریهایی مثل تاک رادیو و فاکس دارید که جدیدند .آنها فقط سیستمهای
پروپاگاندای فاسدی هستند که بهسختی وانمود میکنند چیز دیگری هستند.
این نیمهی تاریک دا ستان ا ست .نیمهی خوب این ا ست که سازماندهی با کمک
(ر سانههای اجتماعی) پیش میرود .دراین روش شما به مردم د ستر سی دارید و گرد
میآیید و این ابزار ب سیار مفیدی است .عمال ً همهی کارهای سازماندهی به کمک آن
انجام میگیرد .منظورم حتی تدریس است ،معلمان اغلب از طریق رسانههای اجتماعی
با دانشآموزان ارتباط برقرارمیکنند .این تنها کاریسئئئت که هرکسئئئی آن را انجام
میدهد .اگر در محوطهی دانشگاه قدم بزنید ،همه یکی از این وسایل را دارند .در یکی
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از دان شگاهها ،فکر کنم دان شگاه دوک ،ه شداردهندههایی در پیادهرو ن صب کردهاند که
میگوید ،مراقب باش! چون همه درحال راه رفتن نگاهشان رو به پایین است.
قطعاً قضئئاوت درمورد این تأثیرات مشئئکل اسئئت .نوجوانها را در یک رسئئتوران
مکدونالد میبینید که دور یک میز ن ش ستهاند و دو مکالمهی همزمان درجریان ا ست
 یکی درداخل گروه ،و دیگری هم هر فرد با مخاطبش در گوشئئئی تلفن .این صئئئرفاًروابط اجتماعی معنیدار را ازهم میپاشد.
این شاید بتواند یک منبع بالقوه باشد ،دستکم رسانههای بدیل میتوانند از
اینترنت برای گفتوگو در مورد فاجعهی آبوهوایی استفاده کنند.
وبالگها ،تروث اوت  ،Truthoutتروث دیگ  ،Truthdigکامان دریمز Common
 ،Dreamsدموکرا سی ناو  ،Democracy Nowو دیگرانی نظیر الجزیره و برخی از
سایر منابع خارجی در ر سانههای اجتماعی ،در حال تولید انواع اطالعاتی ه ستند که
نمیتوانید آنها را از تلویزیون دریافت کنید.
به صورت بالقوه این امر خیلی مفید است ،اما یک جنبهی منفی هم دارد :به شدت
تحت ف شار مدل تبلیغات غولهای سیلیکون ولی قرار دارد ،لذا سنگینی سایهاش را
همواره روی خود حس میکنید .شما چیزی را در گوگل ج ستوجو میکنید وگوگل
شما را زیر بمباران اطالعات دربارهی چیزی که قرار بود دریافت کنید ،خفه میکند ،و
این امر تأثیر تبلیغکنندگان بزرگ است.
چه شییرایطی باید برآورده شییود تا واکنش م ثری در مورد بحران آبوهوا
صورت پذیرد؟
به نظرم فقط یک جنبش انبوه مردمی و فراگیر پرانرژی ،قادر ا ست ر سانهها را مجبور
سئئئازد تا بحرانهایی که ما همواره فشئئئار آنها را تحمل میکنیم مطرح کند ،یا دقیق ًا
رسئئانههای بدیلی خلق کرد که بر بازار اطالعرسئئانی مسئئلط خواهد شئئد .وقت زیادی
نداریم که صئئبر کنیم .بنابراین ،اقداماتی مانند یارانه دادن به رسئئانههای مسئئتقل که
خیلی هم اتوپیایی نی ست ،این کار در سالهای قبل در ایاالت متحده انجام می شد؛ و

دیگر نمیتوان صبر کرد

یا به قول باب مکچ سنی و دیگران که برای تو سعه ف شار میآورند ،انواع جنبشهای
رسانهای مردمی.
این یک ضرورت فوری است .در سنوات اخیر من کالسهایم را به سادگی با اشاره
به این نکته به دانشئئئجویان آغاز میکنم که آنها باید چیزی را انتخاب کنند که در
تاریخ ب شر سابقه ندارد .آنها باید ت صمیم بگیرند که آیا جامعهی ان سانی سازمانیافته
قراراسئئت زنده بماند یا خیر .حتی وقتی نازیها هم در قدرت درحال گرگتازی بودند
نیازی نبود تا با این انتخاب مواجه شوید .اما حاال مجبورید .
برای برونرفت از بحران آبوهوایی آیا عالوه بر رسییانه ها شییرایع عمومی
دیگری وجود دارد که بایستی برآورده کرد؟
گروه های متعددی وجود دارند که کنش ها و فعال یت هایشئئئان را در مق یاس بزرگ
سئئازماندهی میکنند ،مانند «ارث اسئئترایک» (اعتصئئاب به خاطر زمین) که در حال
برنامهریزی یک سئئئری اقدامات اسئئئت؛ در حال حاضئئئر ،آنها در حال سئئئازماندهی
(برنامهریزی) تظاهرات بزرگ در بسئئیاری از شئئهرها به منظور راهاندازی یک اعتصئئاب
عمومی همگانی ا ست « .شورش علیه انقراض» از انگل ستان به این جا منتقل شده و
سعی دارد همان کار را این جا انجام دهد .اما این اقدامات چشمگیر ،به طورکلی مانند
تظاهرات ،اگر به صورت رخدادهای منفرد شکل گیرند ،تأثیری ندارد .آنها باید انگیزهی
سازماندهی و آموزش م ستمر با شند که هر روز ا ستمرار دا شته با شند .تکرار میکنم،
فقط به نکتهای که قبال ًدر مورد آن صحبت کردم توجه کنید – شرکت برق آریزونا و
پنلهای خور شیدی .مردم باید متوجه شوند که آنها فقط این کار را باید سریع انجام
دهند :به آنها آ سیبی نمیر ساند ،ولی زندگی آنها را بهبود میبخ شد ،حتی بهعنوان
مثال باعث صئئرفهجویی در هزینههای آنان نیز میشئئود .اما فقط مانع روانشئئناختی
ه ست  -که میگوید من نمیتوانم به این م سئله توجه کنم ،باید به عقاید جاری خود
پایبند بمانم ،این به نوعی نگاه افراطی اسئئئت که باید از آن برحذربود - ،و با فعال یت
سئئازمانیافتهی آموزشئئی مسئئتمر باید از این سئئدّ راه عبور کرد .روشئئی که سئئایر
جنبشهای مردمی  -جنبش حقوق مدنی ،جنبش ضد جنگ ،جنبش فمینیستی – با
آن توسئئعه یافتند .فقط گروههای پایدار وغالباً بسئئیار کوچک ،به گروههای بزرگتری
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برای فعالیت تبدیل می شوند .گاهی اوقات آنها به یک اقدام چ شمگیر مانند تظاهرات
دست میزنند ،اما اساساً باید محرک فعالیت مستمر باشند.
دیگر نمیتوان صبر کرد.
پیوند با بخش اول گفتوگو:
http://www.rabble.ca/blogs/bloggers/2019/06/climatecatastrophe-media-complicity-interview-noam-chomsky
پیوند با بخش دوم گفتوگو:
https://rabble.ca/blogs/bloggers/2019/06/we-dont-havetime-left-delay-interview-about-media-and-climate-actionnoam

نقد اقتصاد سیاسی

بحران جهانی سرمایهداری
و پدیدهای بهنام ترامپ
کریم پورحمزاوی

 .۱عضو دفتر مطالعات قدرتهای جهانی ,جنگ و نابرابری ،دانشگاه ماکوری استرالیا

بحران جهانی سرمایهداری و پدیدهای بهنام ترامپ

انتخابات ریاسئئئت جمهوری آمریکا با پیروزی نه چندان قاطع جو بایدن ،نامزد
دموکرات به پایان رسید .بایدن در این انتخابات  79میلیون رأی را از آن خود کرد ،اما
مسئئئألهی قابلتأمل همچنان  73میلیون رأیی اسئئئت که به سئئئود دونالد ترامپ به
صئئندوقها ریخته شئئد .به عبارتی این رأیها به پدیدهی ترامپ یا چنانکه در ادبیات
انتقادی انگلیسئئیزبان به «ترامپیسئئم» معروف اسئئت ،داده شئئد .رئیسجمهور سئئابق
آمریکا باراک اوباما نیز در پی پیروزی معاون زمان ریاسئئئتجمهوری خود بایدن طی
مصئئاحبهای با سئئی ان ان میلیونها رأی اعطا شئئده به ترامپ را به «دودسئئتگی ملت
آمریکا» تقلیل داده و «رسانههای محافظهکار» را مسبب این دو دستگی دانست.
ادعای اوباما حتی به لحاظ آماری مستند نیست و اکثر رسانههای جریان غالب در
انتخابات اخیر برعلیه ترامپ محتوا تولید میکردند تا به سئئود او ،اما صئئرفنظر از آن،
نگرش اوباما چیز جدیدی نیسئئت و نگرشئئی رایج در میان سئئیاسئئتمداران اسئئت .این
نگرش که اقتصاد سیاسیدان روبرت کاکس از آن به عنوان «حل مسأله» ( Problem
1

 )Solvingیاد کرده حافظ وضعیت موجود و ساختار آن است و از تعامل با مشکالتی
که در سطح این ساختار ظاهر می شود فراتر نمیرود .در واقع نگرش «حل مسأله» با
سئئاختاری که پدیدهی ترامپ را نهتنها در آمریکا بلکه در جهان به وجود آورده اسئئت
سروکار ندارد .ازاینرو نگاهی انتقادی به ساختار بهوجودآورندهی ترامپ که در ا صل

 .1روبرت کاکس به بیطرف بودن «نظریه های علمی» معتقد نبوده و هر یک از آن ها را انعکاس ایدئولوژی معینی
برای غایتی معین میدانسئئت .ازاینرو چشئئماندازهای رئالیسئئتی و لیبرال را که تنها دو چشئئمانداز حاکم بر روابط
بینالملل در  500سال گذ شته هستند ایدئولوژی سی ستم حاکم بر جهان میدید .ازاینرو ،این چ شماندازها نه در
جهت به چالش کشیدن سیستم سرمایهداری و وضعیت موجود بلکه برای حفظ آن عمل می کنند .شیوهی تعامل
آنها با مشکالت نیز این است که جدا از بررسی سیستم بهوجود آورندهی «مشکل» تنها با شگرد «حل مسأله»ی
پیش رو اقدام میکنند .بهعنوان مثال ،پس از واقعهی  11سئئپتامبر ،تمام تاریخ و سئئاختار پدیدآورندهی گروههای
جهادی ،اینکه چگونه این گروهها در زمان جنگ سئئرد همپیمان بلوک غرب و برعلیه بلوک شئئرق فعالیت کرده و
در این را ستا حمایت می شدند و غیره ،مد نظر م شاوران رئالی ست و لیبرال کاخ سفید و پنتاگون و اندی شکدهها و
دان شگاه های آنها نبود .تمام مو ضوع به این تقلیل داده شد که از افغان ستان به آمریکا حمله شده پس برای «حل
مسئئأله» می بایسئئت افغانسئئتان را اشئئغال کنیم .پر واضئئح اسئئت که این دیدگاه با دیدگاه انتقادی که با سئئاختار
پدیدآورندهی معضالت سروکار دارد متفاوت است.
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سئئئاختاری اقتصئئئادی و مبتنی بر تکاملیافتهترین نسئئئخهی سئئئرمایهداری یا همان
نولیبرالیسم است برای فهم پدیدهی ترامپ الزم است.
از همان ابتدای ریا ستجمهوری ترامپ و موجی از پیروزیهای جریانهای را ست
افراطی در انتخابات لهسئئئتان ،بریتانیا ،برزیل ،فیلیپین ،هند و غیره ایدههای متفاوتی
در تحلیل این پدیدهی جهانی به نگارش درآمدند .در بُعد غیر ماتریالی ستی تعدادی از
این تحلیلها مفهوم سئئزاریسئئم ) (Caesarismیا قیصئئرگرایی ماکس وبر را مبنای
نظری خود قرار دادهاند .وبر قیصرگرایی را نوعی از انواع شخصیتهای سیاسی فرهمند
(کاریزماتیک) میدان ست که شیوهی حکمرانی آنها با گفتمان پوپولی ستی و ا ستبداد
همراه ا ست .او این نوع نظامهای سیا سی را فاقد «خرد» و به محض ناتوان بودن در
ایجاد موفقیتهای اقتصادی و رفاه جمعی ،رو به زوال میدانست .اما وبر و تعریف او از
فرهمندی (کاریزما) و انطباق آن بر جریانهای راست افراطی کنونی بیشتر شرحدهنده
ا ست تا تحلیلکننده .جای تعجبی هم در این م سأله نی ست ،چرا که وبر اندی شمندی
ماتریالیست با نگاهی ساختاری به پدیدههای انسانی بهشمار نمیرود.
دیدگاه های چپ و انتقادی بین جریان های راسئئئت افراطی بهعنوان جنبش های
اجتماعی و سئئیاسئئی و پروژهی سئئیاسئئی آنها در عمل تمییز قائل میشئئوند .وقتی
جریان های افراطی با اتکا بر طبقات اجتماعی حامی خود رقبا را از میدان بهدر کرده و
نظام سیاسی را طبق ایدئولوژی خود ازنو می سازند دیگر جریان راست افراطی نیستند
بلکه وارد فاز «فا شی سم» می شوند و کارکردهای این پدیدهی سیا سی و اقت صادی را
دارند .دیدگاههای چپ و انتقادی اما خالی از اشئئئکال در تعامل با پدیدهی جریانهای
را ست افراطی نی ستند .یکی از رایجترین ا شکالها در این زمینه بهکار بردن ا صطالح
«فا شی سم» به معنی عام و عاری از بار تخ ص صی آن ا ست .بهعنوان مثال ،بنجامین
شوارتز ،نویسندهی انتقادی ،از جنبش وهابی در عربستان بهعنوان جنبشی فاشیستی
یاد میکند که برای نخستین بار مفهوم مدرن «اقتدار» (اتوریته) و استبداد سیاسی را
وارد برداشتهای اسالمی کرده و آن را در عمل تطبیق داد .در اینکه استبداد یکی از
شاخصهای فا شی سم ا ست شکی نی ست اما آنچنان که لئون تروت سکی یادآور شده
است همهی جریانهای استبدادی و «ضد انقالبی» فاشیسم نیستند.
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شاخصهای بنیادین فاشیسم که شاکلهی اصلی این پدیدهی سیاسی و اقتصادی
را تبیین می کنند کماکان همانهایی هسئئتند که در آثار کالسئئیک مارکسئئیسئئتی و
اثرهای بهجا مانده از لئون تروت سکی و آنتونیو گرام شی دیده می شوند .مکاتب متأخر
مارک سی ستی مانند مکتب فرانکفورت نیز از سوی اندی شمندانی مانند تئودور آدورنو و
هربرت مارکوزه برای تحلیل جریان های راسئئئت افراطی پس از جنگ جهانی دوم بر
همین شاخصها ا ستناد کردهاند .امروزه صاحبنظران انتقادی مانند انزو تراور سو
برای فهم نسئئئخههای بهروز شئئئده و امروزی جریانهای راسئئئتگرا در اروپا و آمریکا
تحلیلهای خود را بر همین شاخصها استوار میکنند .در ادامه به سه شاخص اشاره
میکنم.
آنچه که در وهلهی نخسئئت باید در زمینهی جریانهای راسئئت افراطی و سئئپس
فا شی سم مالحظه کرد این ا ست که این پدیده مح صول بحران سرمایهداری ا ست.
سرمایه و در نتیجه انباشت سرمایه که نیروی محرک تمامی نظامهای سرمایهداری در
 500سئئئال گذشئئئته بوده همانند موارد طبیعی از محدودیت و ظرفیت خاصئئئی
برخوردارند .یعنی همانطور که نمیتوانید از یک چاه آب تا ابد آب بک شید ،نمیتوانید
تا ابد سرمایه انبا شت کنید .منطق بدیهی در هر دو سرمایهی طبیعی و مالی خ شک
شئئدن و به انتها رسئئیدن ظرفیت در اثر مکش نامحدود آنهاسئئت .آنجا که تمامی
خالقیتهای استثماری سرمایهداران برای مکش و انباشت سرمایه به انتها میرسد ،در
بحرانی سئئاختاری ( )structural crisisبا یکدیگر وارد رقابتهای حذفی میشئئوند و
جنگهای مسئتقیم و نیابتی و یا حتی فاشئیسئم تنها بخشئی از پیآمدهای این نظام
برای جامعهی ب شری ا ست .سرمایهداری الجرم (و به شکلی انداموار) بذر بحرانهای
دورهای و ساختاری را در درون خود حمل میکند .لذا فاشیسم محصول نظام لیبرالی
نیسئئت که سئئرمایهداری در آن با توجه به اصئئل «تجارت آزاد» در حال کار اسئئت و
چرخههای انباشت سرمایه بدون دغدغه در حال حرکت هستند .فاشیسم در بنبست
لیبرالی سم و بحران انداموار سرمایهداری از حا شیه بیرون آمده و به سرعت خود را به
مرکز میرساند.
شاخص بنیادی دوم فاشیسم این است که خود رویکردی برای حفظ و تداوم وضع
موجود ا ست و نه جایگزینی برای آن .در ست ا ست که سرمایهداری ضمن اندوختن
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آزادیهای اقتصئئئادی ترجیح میدهد که آزادیهای فردی را تا آن جا که به چرخهی
انبا شت سرمایه خد شهای وارد نکنند بهر سمیت ب شنا سد .یا آنچنان که آدورنو می
گوید «صئئنایع [سئئرمایهداری صئئنعتی] فاشئئیسئئم را تنها بهعنوان آخرین راهحل
میخواهند» .اما طبقهی سرمایهدار و حاکمیت آن به هنگام بحران نیروهای انقالبی را
هم که صدای بالقوه و انداموار طبقههای ا ستثمار شده ه ستند پیش روی خود دارند.
این نیروها درصئئئدد جایگزینی وضئئئع موجود و تغییر نظام سئئئرمایهداری هسئئئتند.
سرمایهداری در این لحظهی تاریخی فا شی سم را بهعنوان حربه و نقطهای برای گذر از
بحران به سئئمت دوران پسئئابحران و سئئرآغاز چرخههای تازهای از انباشئئت سئئرمایه
برمیگزیند.
شئئئاخص سئئئوم به پویایی و هرم اجتماعی جوامعی برمیگردد که دچار خیزش
جریانهای راست افراطی یا حتی نظامهای فاشیستی میشوند .آنچنان که از شاخص
دوم دانسته می شود یکی از کارکردهای گروههای افراطی و نظامهای فاشیستی حذف
و سئئرکوب نیروهای چپ اسئئت .این در حالی اسئئت که در مواقع بحران سئئرمایهداری
خرده بورژواها که منافع خود را در خطر دیده و جایگاه اجتماعی خود را در حال نزول
به طبقه های پایینتر میبینند به جریان های راسئئئت افراطی متمایل میشئئئوند و
خا ستگاه اجتماعی آنها را شکل میدهند .در غیاب نیروهای مؤثر چپ که طبقههای
کارگری و دهقانی و در کل حاشئئئیه را نمایندگی میکنند ،جریانهای راسئئئتگرا و
طبقهی متو سط به شیوههای مختلف قادر به جذب حا شیه ه ستند .این شیوهها از
اعطای وعدههای بی سرانجام پوپولی ستی تا ساختن د شمنی وهمی مانند یهودیان در
دهههای  1920تا اواسئئئط  1940در اروپا و مسئئئلمانان و مهاجران امروزی ،یا حتی
آنچنان که در ایتالیای فاشئئیسئئتی رخ داد میانجیگری بین صئئنایع و کارگران برسئئر
حقوق کارگران و غیره مت فاوت اسئئئت .از این منظر ،جنبش های راسئئئت افراطی
جنبش هایی ا ندام وار هسئئئت ند که از پو یایی هرم اجت ماعی جوامع خود به هن گام
بحرانهای سرمایهداری بیرون میآیند.
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ترامپ و بحران نولیبرالیسم
در مورد مبداء نظام سئرمایهداری بین صئاحبنظران انتقادی محل اختالف اسئت.
برخی مبداء آن را آغاز استعمار قارههای آمریکا در اوایل قرن شانزدهم میالدی توسط
اروپاییها و توسئئعهطلبی آنچه که به نظام «مرکانتیلیسئئم» معروف اسئئت میدانند و
برخی این دوره را کماکان دورهای فئودالی دان سته و مبداء سرمایهداری را آغاز انقالب
صنعتی در اواخر قرن هجدهم میالدی در اروپا میدانند.
اما اگر مبنا بر توسئئعهطلبی امپریالیسئئتی با اتکا به اسئئتعمار در جهت انباشئئت
سرمایه با شد ،قطعاً مبداء سرمایهداری اوایل قرن شانزدهم ا ست .آنچه که از برر سی
این تاریخ  500ساله پیدا ست این ا ست که سرمایهداری با شتاب بی شتری ن سبت به
قبل به بحرانهای ساختاری میرسد.
تفاوت بین بحرانهای ساختاری و بحرانهای چرخهای در این است که بحرانهای
نخست مستلزم تغییر کل ساختار برای ازسرگیری روند انباشت سرمایه است .بهعنوان
مثال ،هر آنچه که از اوایل قرن شانزدهم بهعنوان سیستم اقتصاد جهانی شکل گرفت
تا دههی  1930به نهایت ظرفیت خود در انبا شت سرمایه ر سیده بود .از این دهه به
بعد شیوههای ا ستعماری م ستقیم ،بردهداری م ستقیم ،مهاجرت سازماندهی شده
برای اسئئتقرار و کشئئورسئئازی در ممالک آمریکای شئئمالی و اقیانوسئئیه (به اسئئتثنای
ا سرائیل) و غیره ،دیگر شیوههای منا سب یا حتی عملی برای انبا شت سرمایه نبودند.
پس از دو جنگ جهانی و ظهور آمریکا بهعنوان هژمون جهانی بهجای بریتانیا سرانجام
آمریکا توان ست ن سخهی لیبرالی برای باز ساخت سی ستم اقت صاد جهانی که به «برتون
وودز» هم معروف است پیاده کند.
برتون وودز تنها دو دهه دوام آورد .تا اواخر دههی  1960آمریکا دیگر نمیتوانست
دالر خود را با طال پشتیبانی کند و در سال  1971نیکسون این پیوند را ازهم گسست
و به سبب آن اقت صاد جهانی با بحران واحد پولی م شترک برای معامالت خود مواجه
شئئود .اما تجارت و معامالت در ابعاد کشئئوری و بین کشئئوری نیز دیگر پاسئئخگوی
انبا شت سرمایه نبود و ظرفیتهای انبا شت در جهان پی شرفتهی سرمایهداری تا اوایل
د هه هف تاد خشئئئک یده بود .هزی نهی ج نگ ویت نام آمری کا و بلوک غرب را تا مرز
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ور شک ستگی ک شانده و جهان سوم به رهبری خاورمیانه با تحریمِ تنها ب ضاعت خود
2

یعنی نفت آخرین «نه» را به مناسبات استثماری در جهان گفت.
در نخستین سال دههی  1980دولتهای ریگان و تاچر نقشهی راه جدیدی برای
برون رفت از بحران و بازساخت سیستم اقتصاد جهانی و هژمونی آمریکا عرضه و پیاده
کردند .این نقشئئهی راه چیزی نبود جز نولیبرالیسئئم که امروزه ما در حال زیسئئت بر
روی ویرانههای آن هستیم.
نولیبرالی سم سه ویژگی بنیادین دا شته و دارد .نخ ست ،از آنجا که ظرفیتهای
انباشئئت سئئرمایه در مرحلهی پیشئئین در بُعد کشئئوری و بیناکشئئوری به انتهای خود
رسئئیده بود ،طرح جدید در نظر داشئئت جهان را به عرصئئهی انباشئئت سئئرمایه برای
سئئئرمایهداران و شئئئرکتهای چند ملیتی آنها تبدیل کند .از این پس ،ما با طبقهی
سرمایهدار و مدیران این سرمایهها در عر صهی جهانی روبرو ه ستیم .مفاهیمی مانند
 .1بدون شئئک برخی از کشئئورهای بلوک سئئرمایه داری ازجمله ژاپن و آلمان در مقایسئئه با آمریکا و بریتانیا روند
اقتصئادی روبهرشئدی داشئتند .کلیپنداری «بلوک غرب» در اینجا اشئاره به مبحثی اسئت که هرجا آمریکا برای
جنگی هزینه کرده اقت صاد جهانی را به رکود ک شانده ا ست .آنچنان که وا ضح ا ست هزینهی ت سلیحاتی آمریکا
بهتنهایی در شئئرایط غیر جنگی بیش از هزینهی تسئئلیحاتی کل جهان اسئئت .افزایش سئئرسئئامآور این هزینهها به
هنگام جنگی مانند ویتنام در وهله ی نخ ست گریبان همپیمانان خود آمریکا و اقت صاد آنها را گرفته که یا با اعطای
وام به این کشور یا در مورد ژاپن سرازیر کردن سود حاصل از رشد اقتصادی جهت سرمایهگذاری در آمریکا یا در
مورد عربستان و ایران در دههی  1970که سود حاصل از فروش نفت چه بهعنوان سپرده چه به عنوان خرید سالح
دوباره به بانکهای آمریکایی برگردد.
 .2در این مورد که تحریم نفتی از سوی برخی ک شورهای خاورمیانه میتواند نوعی مقاومت جهان سومی در برابر
منا سبات ا ستثماری جهانی و هژمونی آمریکا قلمداد کرد بین صاحبنظران اختالفنظر وجود دارد .برخی با ا شاره
به آ سیب های اقت صادی وارده به ک شورهای در حال تو سعه از سوی این تحریم ،آن را به نمایندگی از حا شیهی
جهانی نمی دانند .کریسئئتوفر دیتریچ با این قرائت مخالف اسئئت و معتقد اسئئت که کشئئورهای پسئئااسئئتعماری
تحریمکننده (عراق و لیبی و نه عرب ستان که ضمن اعالم تحریم نفتی کماکان نفت خود را در آن دورهی پنجماهه
به آمریکا میفروخت) آگاهانه برنامهای برای فروش نفت ارزانقیمت به کشئئورهای جهان سئئوم داشئئتند .اینکه آیا
موفق شدند در فرصت چندماهه هرآنچه که می خواستند را انجام دهند و در برابر فشار جهان غرب مقاومت کنند
م سألهی دیگری ا ست .قرائت آگلی و مورفی نیز این ا ست که هم خاورمیانه به نمایندگی از جهان سوم از حربهی
نفت برعلیه منا سبات ا ستثماری در سی ستم اقت صاد جهانی ا ستفاده کرد و هم تحمیل نولیبرالی سم به خاورمیانه و
دیگر سئئیاسئئت های جانبی از جمله تطمیع و تحریم برای بسئئط هژمونی آمریکا بر منطقه و کنترل منابع نفتی آن
بوده است.
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«سئئئرمایهداری صئئئنعتی» یا «سئئئرمایهداری پیشئئئرفته» در برابر «سئئئرمایهداری
توسئئئعهنیافته» یا «ابتدایی» در جهان توسئئئعهنیافته از این پس احتیاج به بازخوانی
دارند .چرا که از این پس جهان در حال توسعه بهرغم توسعهنیافتگی و باقی ماندن در
مدار توسعهنیافتگی پذیرای صنایع منتقل شده از جهان توسعهیافته می شد تا با توجه
به نیروی کار ارزان خود با ایجاد ارزش ا ضافی بی شتری برای صاحبان این صنایع به
تولید مشغول شود.
در کشور توسعهنیافتهای مثل ایران و بهرغم تحمیل مناسبات «توسعهی نابرابر» از
سوی قدرتهای امپریالیستی در صد سال گذشته ،پایههای صنعتی از زمان رضاشاه
در ایران آغاز و تو سط محمد ر ضا شاه و حتی جمهوری ا سالمی ادامه یافت .اما ک سی
نمیتواند مدعی شود که ایران امروزه ک شوری تو سعهیافته یا صنعتی ا ست .از ایران
بی شتر ،تایلند ک شوری ا ست که به دلیل نیروی کار ارزان برای صنایع جهانی به شت
قلمداد شده و شرکتهای کوچک و بزرگ ب سیاری خطوط تولیدی خود را به تایلند
منتقل کردهاند .اما این هم باز به معنی توسعهیافتگی و صنعتیشدن تایلند نیست.
نولیبرالیسئئم برای کشئئورهای در حال توسئئعه گزینهای نبود که که این کشئئورها
بخواهند آن را پذیرفته یا رد کنند .نولیبرالیسئئئم با زور و ضئئئرب بانکهای قدرتمند
غربی -بخصئئوص آمریکایی -و سئئازمانهای جهانی تحت نفوذ آمریکا مانند صئئندوق
بین المللی پول و بانک جهانی به کشئئورهای در حال توسئئعه که هیچ سئئنخیتی هم با
نیازهای بومی آنها نداشئئئت تحمیل شئئئد .در این میان برخی کشئئئورها مانند ایران و
سوریه به رغم پذیرش نولیبرالی سم و در مثال ایران اعمال یکی از افراطیترین ن سخه
های آن در ک شورهای خود ،با تحریمهای طاقتفر سا از سی ستم اقت صاد جهانی کنار
گذاشئئته شئئدند .کشئئورهایی هم مانند عراق و لیبی که تا روز آخر در برابر این طرح
مقاومت کردند در پسِ اشغال و ویرانی کشورهای خود نولیبرالیسم را پذیرفتند.
سومین ویژگی بنیادین نولیبرالیسم در موازات با خصوصی سازی اموال عمومی در
جهان برای انباشئئت سئئرمایه ،قلعوقمع سئئاختاری تشئئکلهای کارگری و از بین بردن
حقوق آنها برای سئئازماندهی امور خود بود .در این راسئئتا نخبگان مسئئتبد حاکم در
کشئئورهای در حال توسئئعه که با اسئئتبداد خود ملتهای خود را به نیروی کار ارزان
تبدیل کرده بودند دیگر الزم نبود در فرایند قلعوقمع طبقات فرو دسئئئت با مفهوم
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اتحادیههای کارگری و سندیکاها درگیر شوند .در این مورد نولیبرالی سم حتی ادعای
«تحمل» ایدههای متفاوت با جریان ایدئولوژیک حاکم را نداشته و در برابر تنها میراث
برجامانده از دورهی اقتصاد کینزی ،یعنی اتحادیههای کارگری ،شمشیر را از رو بست.
دههی  1980با تقویت جایگاه جهانی نولیبرالی سم سپری شد .اما فروپا شی اتحاد
جماهیر شئئوروی در سئئال  1991بهرغم نویدی که فرانسئئیس فوکویاما برای «پایان
تاریخ» داد و همهگیری و جهانی شدن لیبرالدموکراسی نینجامید .حقیقت امر هم این
اسئئئئت که لیبرالدموکراسئئئی را نمیتوان یک ن ظام ج هانشئئئمول قل مداد کرد.
لیبرالدموکراسئئئی در بطن خود نظام سئئئرمایهداری را حمل میکند که به محض
بحرانزدگی اولین چیزی را که قربانی میکند خود لیبرالدموکراسئئی اسئئت .ازاینرو
چگونه میتوان نظامی سیاسی را که خود هم ضامن ثبات و پایداری خود نیست با زور
و ضرب جنگ و اشغال برای کشورهای حاشیهی جهانی مانند عراق و لیبی به ارمغان
آورد؟ از این رو نظم نوین جهانی و هژمونی آمریکا تنها یک دهه (دههی  )1990را با
اعتمادبهنفس سئئئپری کرد .هژمونی و سئئئرمایهداری دو مقولهی متفاوت اما موازی با
یکدیگر هسئئتند .به این صئئورت که سئئرمایهداری در فرایند توسئئعهی خود هژمونی
میآفریند تا با ابزارهای کسئئب رضئئایت اعمال قدرت کند .وقتی سئئرمایهداری دچار
بحران شود هژمونی آن نیز فروپا شیده و ابزارهای قهری جایگزین اعمال قدرت توأم با
رضئئایت می شئئوند .دههی  2000دههی هژمونی کژدار و مریز آمریکا بود که تنها در
عرض یک دهه بین  2001تا  2011سه ک شور خاورمیانه را به ا ضافهی افغان ستان و
سپس یمن را نابود کرد .ضجهی مالی بحران ساختاری سرمایهداری در  2008گریبان
جهان را گرفت و این بحران تا به امروز نهتنها معالجه نشده که عمیقتر هم شده است.
تحلیلگران انتقادی میبایسئئت بهمدد حافظهی تاریخی به محض رویاروشئئدن با
پدیدههای حادتر نسئئبت به پدیدهی پیشئئین ،سئئلسئئلههای مرتبط با هم را در نظر
بگیرند .در این را ستا ،دولت ترامپ تنها پدیدهی حادتری ن سبت به دولت جورج بوشِ
پسئئئر و نومحافظهکاران همراهش بود ،نه پدیدهای متمایز .دولت بوش یادآوری خوبی
ا ست که پیروزی بایدن را به ح ساب از بین رفتن پدیدهی ترامپ نگذاریم .ازق ضا پس
از انتخاب جورج بوش برای دور دوم ریاسئئت جمهوری برخی ژورنالیسئئتهای اروپائی
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 59میلیون رأیدهنده به او را «ابله» خواندند .بدون شئئئک ابلهخواندن دیگران معیار
خوبی برای سنجیدن تحوالت سیاسی و اقتصادی نیست و بوش و ترامپ هر دورا باید
در چارچوب بحران جهانی سرمایهداری در مرحلهی پساجنگ سرد ارزیابی کرد.
در بُعد اسئئتراتژیک و آنچنان که از دکترین کاندولیزا رایس در سئئال  2008پیدا
ا ست ،چین و رو سیه از زمان دولت بوش دغدغههای هژمونیک آمریکا بودند .آنچنان
که از تنشهای جهانی و همپیمانان منطقهای آنها در سئئوریه میفهمیم ،هر دو دولت
اوباما و ترامپ پس از هشئئت سئئال جنگ تمامعیار نیابتی در سئئوریه این واقعیت را
پذیرفتند که روسئئیهی پسئئاکمونیسئئتی هم رقیب آسئئانی برای از میدان بهدر بردن
نی ست .رو سیه هم پس از سوریه نقشآفرینی منطقهای خود را به لیبی گ سترش داده
است .ایران نیز که بهرغم بحران نولیبرالیسم هنوز بر راهحلهای نولیبرالی اصرار دارد،
پس از رویگردانی آمریکا از برجام عمالً به سمت روسیه و چین سوق داده شد.
در بُعد انباشئئت سئئرمایه هم وضئئع به همان بحرانی وضئئع اسئئتراتژیک اسئئت .از
سئئیاسئئتهای عزلتجویانه و تکبعدی و حمایتگرایانه (پروتکشئئنیسئئتی) ترامپ و
اخاذی علنی از همپیمانان ژاپنی ،کرهای ،عربستانی ،قطری ،اروپایی و غیره که بگذریم
وضئئئعیت اجمالی تجارت جهانی امروز مبتنی بر اصئئئول لیبرال و اصئئئل «مزیتهای
نسبی» که دیوید ریکاردو مطرح کرده بود نیست .بلکه بهعنوان مثال کمپانی آمریکایی
گوگل در رقابت تنگاتنگ انبا شت سرمایه با هواوی چین به زور و ضرب دولتی آمریکا
خدمات نرمافزاری خود را از سئئختافزارهای هواوی قطع و به یکباره این شئئرکت را
عمالً از بازار خارج می کند .ضئئئرباالجل ترامپ به کمپانی نرمافزاری تیکتاک چین
که یا شئئئع به ی آمری کایی خود را به یک شئئئر کت آمری کایی (رق یب خود یعنی
مایکروسئئافت) بفروشئئد یا کالً از بازار آمریکا برود ،نیز نمونهای از بنبسئئت شئئیوهی
انباشت لیبرالی است.
همهگیرشئئدن قراردادهای پارهوقت و موقتی در کشئئورهای توسئئعهیافته نمونهی
دیگری از بحران سرمایهداری و زیادهخواهی کارفرمایان برای انباشت سرمایه است .از
بین رفتن ظرفیتها برای انباشت سرمایه بر کشورهای درحالتوسعه انعکاس بهمراتب
خشئئنتری داشئئته اسئئت .بهعنوان مثال در ایران برخی از نخبگان در رقابت با رقبای
قویتر سرمایهی خاصی را برای انباشت نمی یابند و ازاینرو به شیوههایی مانند اعزام
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بلدوزرها برای تخریب مناطق م سکونی حا شیهای و م صادرهی ارا ضی آنها روی می
آورند .در لبنان مصادرهی محمولهی شیمیایی خطرناکی که صاحب خارجی آن هم از
خیر آن گذشئئته بود آنقدر خارج از عرف امنیتیِ حتی دولت در انبارهای بندر بیروت
نگهداری شد تا سرانجام انفجار آن بخش بزرگی از بیروت را منهدم کرده است .اگرچه
عامالن ا صلی این جنایت آنقدر قدرتمند بودهاند که تا به امروز حتی نامی از آنها به
میان نیامده است .در ب سیاری موارد نیز ،د ستمزد و حقوق فوقالعاده ناچیز نیروی کار
در ک شوری مانند ایران یا بعد از گذ شت چند ماه پرداخت می شود یا ا صالً پرداخت
نمیشود.
ترامپ پدیدهای ا ست که  73میلیون از آرای طبقهی متو سط و روبهپایین آمریکا
را بهعنوان پشتوانه در اختیار دارد .بایدن شاید بتواند در دورهی ریاست جمهوری خود
منافع کمپانی های غول پیکر آمریکایی را بهتر از ترامپ تضئئئمین کند اما با توجه به
بحران سرمایهداری کنونی که نوید خا صی به این  73ملیون رأیدهندهی آمریکایی و
اکثر یت جمع یت ج هان نمید هد ،با یدن میتوا ند تن ها زمی نهسئئئاز ظهور پد یدهای
افراطیتر از ترامپ با شید .همانگونه که ترامپ افراطیتر از بوشِ پ سر ظاهر شد .این
معادله در آمریکا و جهان با نبود نیروهای مؤثر چپ که کفهی توازن را از سرمایهداری
افراطی به سود تودههای متضرر از این نظام به تعادل بکشند یا حتی صدا و نمایندهی
سیاسی این تودههای آسیبپذیر باشند ،بغرنجتر میشود .در اصل خود دموکراتها نیز
برای از میان برداشئئتن جایگزین چپ دوبار ریسئئک پیروزی ترامپ را بر جان خریدند
اما هیچوقت به برنی سندرز و محبوبیت آشکار او در میان قشر جوان و آسیبپذیر تن
ندادند .پس جای تعجب نیسئئت که در این میان ترامپ ،بولسئئانارو ،جانسئئون ،لوپن و
دیگر نمادهای راسئت افراطی با خلق دشئمنانی موهومی ،تودهها را در جهان به دنبال
خود بکشئئئانند .عدموجود بدیل چپ و قوت صئئئدای ترامپ تا حدی تأثیرگذار بوده و
هست که حتی در کشوری مثل ایران که در حال حاضر معادل ترامپ را در گردونهی
سیاسی خود نمیبیند (شاید هم به این دلیل که احمدی نژاد را پیشاپیش تجربه کرد)
قادر به جذب بخشی از طبقهی متوسط است.
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حقیقت دارد که برخی در ایران و حتی ایرانیهای خارج ،خواهان انتخاب دوبارهی
ترامپ بودند ،با این تفاوت که این برخی از حا شیهی بزرگ و فراموش شدهی ایران در
اسئئتانهای «محروم» یا روسئئتاها و کارگرانی که  6ماه حقوق نگرفته ،نیسئئتند .این
قدرتِ نمایندگی جریانهای راسئئئت افراطی در سئئئطح جهان نیز یکی از ویژگیهایی
است که از آنها یک پدیدهی جهانی میسازد.
همانگونه که پیشتر گفته شئئد جریانهای راسئئت افراطی با اندوختن قدرت به
نظامهای فاشیستی تبدیل می شوند .این مسأله هنگامی که اروپا بین دهههای 1920
تا اواسئئئط دههی  1940درگیر این جنبش ها بود در ایتالیا و آلمان اتفاق افتاد .اما
قدرت فاشیسم برحسب به قدرت اقتصادی و ساختار سیاسی کشورها متفاوت است.
بهعنوان مثال در دههی 1930حزب فاشئئئیسئئئم در بریتانیا هم از محبوبیت برخوردار
بود .اما نه تنها مثل آلمان نتوانسئئئت قدرت را قبضئئئه کند بلکه حاکمیت در بریتانیا
مشکل خاصی هم در انحالل این حزب در سال  1940پیدا نکرد .ترامپ شاید اگر هم
میخواسئئت به نتیجهی انتخابات تمکین نکند و به سئئمت قبضئئه کردن قدرت پیش
رود ،توزیع قدرت اقتصادی بین نخبگان آمریکایی و ساختار سیاسی در آن کشور این
اجازه را به او نمیدهد .ولی برای ک شورهایی که با ظرفیتهای ب سیار کمتر اقت صادی
دسئئتوپنجه نرم میکنند این مصئئونیت وجود ندارد .ازاینرو در بحران سئئرمایهداری
کنونی شاید شاهد ظهور نظامهای فاشیستی بهخصوص در کشورهای در حال توسعه
باشیم.
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در لحظهی حساسی به سر میبریم؛ لحظهای که در حقیقت در تاریخ بشریت
منحصر به فرد است .لحظهی تالقی بحرانهایی در اوج وخامت .به معنی واقعی کلمه
پای سرنوشت تجربهی بشری در میان است .در هفتههای آتی در قدرتمندترین کشور
تاریخ بشریت ،یعنی ایاالت متحده امریکا ،اوضاع به مرحلهی حادی خواهد رسید .امریکا
بر دنیا تسلط دارد .این کشور تحت رهبری فعلی نه تنها به هنجارهای منشِ متمدنانه
به طور کامل پشت پا زده است ،بلکه حقیقتاً بقای جامعهی انسانیِ سازمانیافته را
تهدید میکند.
تقریباً به طور روزانه شواهد این ادعا جلوی چشم ماست .گوی تخریب ترامپ
توافقهای بین المللی را یکی پس از دیگری منهدم کرده و در همین حال دولت او خود
را محق میداند هر کار دلش خواست بکند ،بیاعتنا به خواستهها و نخواستههای دنیا.
1

چند هفته قبل ،دولت ترامپ از کووَکس ،یعنی کنسرسیوم جهانیِ پیگیر ساخت،
تولید ،و توزیع منصفانهی واکسن ویروس کرونا ،کنار کشید .این کار تبعات بسیار
نامطلوبی خواهد داشت .میدانیم که همکاری بینالمللی ساخت واکسن را تسریع
میکند؛ حال آنکه تکرَویِ امریکا مانع آن میشود .کنسرسیوم کووَکس به تضمین
ال سعی می کرد فقرای
ی نیازمندان به واکسن میاندیشید؛ مث ً
راههایی برای دستیاب ِ
افریقا را در نظر داشته باشد ،نه فقط کسانی که قادرند آن را به انحصار خود در آورند!
ترامپ بار دیگر اعالم کرده «اول امریکا» ،و به زعم او این کشور احتماالً تنها کشور حائز
اهمیت روی زمین است! سرنوشت دنیا دغدغهی او نیست.سرنوشت امریکاییها هم ،که
او شدیداً به آنها آسیب رسانده ،دغدغهی او نیست« .اول امریکا» به معنی «اول خودم»
است .کنار کشیدن از کووَکس دقیقاً چیزی جز ضربه زدن به امریکاییها نیست.
بهانهی اقدام به تخریب کووَکس این است که پای سازمان بهداشت جهانی در میان
است ،و ترامپ این سازمان را بهعنوان یکی از سپربالها برگزیده است تا با حمله به آن
بر مسئولیت خود در به کشتن دادن دهها هزار امریکایی با سوءمدیریت فاحش در
همهگیریِ اخیر سرپوش بگذارد .خسارت انسانیِ ناشی از تضعیف سازمان بهداشت
جهانی هنگفت است :در افریقا ،یمن ،سایر نقاط فقیرنشین ،که میلیونها انسان برای
1. COVAX
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ادامهی حیات چشم به خدمات این سازمان دوختهاند .اما برای ترامپِ شرور و بدخواه،
جان مردم پشیزی ارزش ندارد ،آن چه برای او مهم است بهبودِ دورنمای انتخاباتیاش
با تهییج پایگاه دستراستی هار خود است.
ترامپ چند روز بعد از خروج از کووَکس ،با شورای امنیت سازمان ملل تماس گرفت
و خواست که تحریم های سازمان ملل بر ایران از سر گرفته شود .توافق هستهای با
ایران ،که حتی آژانسهای اطالعاتی امریکا آن را قویاً موفقیتآمیز قلمداد کردهاند ،یکی
دیگر از اهداف گوی تخریب ترامپ بود .این توافقها را اوباما بدست آورده بود ،بنابراین
بر خالف مخالفتهای همهی امضاکنندگان ،باید از بین میرفت! انگار این مخالفتها
ربطی به موضوع ندارد.
شورای امنیت ،تقریباً به اتفاق آرا ،تقاضای ترامپ را رد کرد .حتی متحدان امریکا
خالف او رأی دادند .چند روز بعد از آن ،مایک پومپئو ،وزیر امور خارجه  ،با منتها
درجهی نخوت که دستکمی از گانگسترهای مافیا نداشت  ،شورای امنیت را مطلع
ساخت که تحریمها از سر گرفته شدهاند ،چون ما میگوییم ،و هر کس که نقض کند
شدیداً تنبیه خواهد شد .این حرف یک تهدید تو خالی نیست!
این ها اقدامات اخیر ترامپ هستند .ما چهار سال است که شاهد این قبیل کارها
بوده ایم.
تعجبی ندارد که مردم در سایر جاهای دنیا نگرانند؛ اگر که وحشتزده نباشند.
مشکل بتوان مفسری هوشیارتر و معتبرتر از مارتین وولف از روزنامهی فاینَنشال تایم ِز
لندن پیدا کنیم .او نوشته است غرب با یک بحران جدی روبروست ،و اگر ترامپ بار
دیگر انتخاب شود« ،این کار ویرانگر خواهد بود» .این کلمات اغراق نیست و وولف هم
اهل گزافه گویی نیست .نکتهی مهم این است که وولف حتی به بحرانهای عظیمی که
بشریت با آن مواجه است اشاره نکرده است [و فقط اشارهاش به بحران سیاسی است].
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وولف به نظم جهانی اشاره میکرد؛ مسئلهای حیاتی اگر چه نه در مقیاس
بحرانهایی که عمدتاً به پیامدهای جدیتری تهدید میکنند ،بحرانهایی که عقربههای
1

ساعت معروف روز قیامت را به سمت نیمهشب هدایت میکنند؛ به سمت فنا و نیستی.
کلمهی «ویرانگر» وولف یک مدخل تازه در گفتمان عمومی نیست .هفتاد و پنج
سال است که زیر سایهی آن زندگی کردهایم [یعنی از زمان انفجار اولین بمب هستهای]؛
از همان زمان که پی بردیم هوش بشر شیوههایی ابداع کرده که بهزودی قابلیت نابودی
و انهدام «ویرانگر» و «عالجناپذیر» را در اختیار او قرار خواهد داد.
این میزان از ادراک قدرت مخرب بمب هستهای بهقدر کافی تکاندهنده بود ،اما
کار به اینجا ختم نشد .آن زمان مردم نمیفهمیدند که انسان دارد وارد دورهی
2

زمینشناختیِ جدیدی به اسم «آنتروپوسین» یا «انسانمحور» میشود که در طی آن
فعالیتهای انسانی محیط زیست را به شیوهای غارت میکند که فیالحال رو به نابودی
عالجناپذیر گذاشته است.
عقربههای ساعت روز قیامت اولین بار اندک زمانی پس از انداختن بمبهای اتمی
بهکار افتادند .عقربهی دقیقهشمار از زمانی که اوضاع جهانی تغییر کرده در نوسان بوده.
هر سال که ترامپ بر مسند قدرت بوده ،این عقربه به نیمهشب نزدیکتر شده است .دو
سال قبل به نزدیکترین حد خود رسید .ژانویهی گذشته ،تحلیلگران دقایق را وادادند
و به ثانیهها رو آوردند :صد ثانیه تا نیمهشب! آنها به همان بحرانهای پیشین اشاره
میکردند :تهدید فزایندهی جنگ هستهای و فالکت زیستمحیطی ،و اضمحالل
دموکراسی.
آخرین مؤلفه شاید در نگاه نخست وصلهی ناجور به نظر برسد ،اما این طور نیست.
افول دموکراسی عضو خوشنشین این سهنوازی حزنانگیر است .تنها امیدِ ما به گریز از
این دو تهدید به انهدام و نابودی ،دموکراسی زنده و پرشوریست که در آن شهروندانِ
 .1اشاره به ساعت نمادین روز قیامت ،یا  ،DOOMSDAY CLOCKکه گروهی از دانشمندان هسته ای در
سال  1947برای سنجش خطر درگیری هسته ای بین دو ابرقدرت و نابودی حیات انسانی در کرهی زمین تعریف و
طراحی کردند .بعدها متغیرهای دیگری از جمله خطر گرمایش زمین هم به این مخاطرات افزوده شد .همان طور
که از فحوای کالم چامسکی روشن است ،رسیدن این ساعت به نیمهشب معادل فنا و نیستی است.
2. ANTHROPOCENE
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دلنگران و مطلع در بحث و تبادل نظر ،شکلگیری سیاست ،و اقدام مستقیم ،دخالتِ
تمامعیار داشته باشند.
این وضعیت ساعت در ژانویهی گذشته بود .ترامپ از آن زمان به هر سه تهدید خود
شدت بخشیده است .چه دستاورد تحسینبرانگیزی! او به ابطال نظام کنترل تسلیحات
که از جنگ هستهای تا حدودی جلوگیری میکند استمرار ورزیده ،و در عین حال به
ساخت سالحهای جدید و چه بسا خطرناکتر رو آورده ،و به سرعتِ نزدیکی به نیمهشب
افزوده .به حفاری نفت درگسترهی وسیعی از مناطق جدید مجوز داده ،از جمله به
حفاری در یکی از آخرین ذخیرهی عظیم طبیعی در آالسکا؛ و در کنار این کار پُستهای
اجرایی دستگاه حاکمهاش را پر از مقامات وفادار به شرکت های تجاری و عالَم کسبوکار
کرده است؛ یعنی پر کرده است از کسانی که نظام مقررات را بهطور نظاممند تخریب
می کنند .این مقررات تا حدودی تأثیر مخرّب استفاده از سوخت فسیلی را تقلیل داده،
و از مردم در برابر مواد شیمیایی سمّی و آلودگی محافظت میکند؛ مصیبتی که
هماکنون در جریانِ اپیدمی حاد تنفسی مرگبارتر عمل میکند .آخرین اقدام آنها ،که
به چند روز قبل بازمیگردد ،لغو تصمیم دانشمندان دولتی برای منع مواد شیمیاییِ
دخیل در آسیب مغزی به کودکان بود.
فردا جنایت دیگری در راستای سودرسانی به ثروتمندان و قدرتمندان ،و نیل به
جاهطلبیهای شخصی از این بیمار جامعهستیز و مسئول ادارهی کشور سر خواهد زد.
ترامپ کارزار خود برای سست کردن پایههای دموکراسی را هم به پیش برده است.
او قوهی مجریه ی دولت را از هر گونه صدای مستقل پاکسازی کرده؛ فقط مجیزگویان
باقی ماندهاند .کنگره از خیلی وقت پیش برای دولت «بازرسان کل» گماشته بود تا بر
عملکرد قوهی مجریه نظارت کنند .آنها شروع کرده بودند به بررسی باتالق فسادی که
ترامپ در واشنگتن بهوجود آورده است  .او بهسرعت با اخراج آنها قال قضیه را کَند! او
حتی دریدگی را به حدی رساند که به سناتور ارشد جمهوریخواهی که بخش عمدهی
زندگی حرفه ای خود را صرف تشکیل سیستمی برای جلوگیری از خطاهای اداری و
فساد کرده بود ،توهین کند .از سنای جمهوریخواهان ،که ترامپ سفت و سخت آن را
در مشت خود گرفته ،صدایی جیک در نیامد .جمهوریخواهان سنا که از پایگاه ترامپ
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در میان رایدهندگان متمایل به حزبشان اطالع دارند ،به هر زبونی تن میدهند تا در
قدرت بمانند.
این حملهی بیامان به دموکراسی تازه شروع کار است .گام اخیر ترامپ هشدار
اوست دال بر اینکه اگر از نتیجهی انتخابات ماه نوامبر راضی نباشد ،کاخ سفید را ترک
نخواهد کرد! مقامات عالیرتبهی نظام امریکا این تهدید را خیلی جدی گرفتهاند .فقط
به چند مثال اشاره میکنم :دو فرماندهی ارشد بازنشستهی نظامی و شدیداً مورد احترام
نامهی سرگشادهای به رئیس ستاد مشترک ،ژنرال میلِی ،فرستادند و به او گوشزد کردند
مسئول است اگر (به تعبیر آنها) «رییسجمهور قانونشکن» بعد از شکست انتخاباتی
قدرت را واگذار نکند ،ارتش را اعزام کنند تا او را با زور عزل کند .ترس آنها از این
است که ترامپ برای دفاع از خود همان واحدهای شبهنظامیای را فراخواند که علیرغم
مخالفت مقامات منتخب اورِگانِ پورتلند به آن شهر فرستاده بود تا به جان جمعیت
معترض ترس بیندازند ،شاید هم شهروندان شبهنظامیِ تا بن دندان مسلح را که خودِ
او «قلچماق»هایش مینامد بسیج کند.
پنتاگون چشم خود را به روی این دغدغهها ،که در گذشته به عقل کسی نمیرسید،
نبسته است؛ و این موضوع افسران ارشد نظامی را نگران کرده است.
محققان برجسته هم نگرانیهای مشابهی ابراز کرده اند .یکی از محققان سرآمد
جهان در مطالعهی شناعت فاشیسم ،پروفسور تیموثی اسنایدر ،از دانشگاه یِیل ،با
نگرافی فزایندهای نسبت به نطفههای فاشیسمِ تحت حاکمیت ترامپ هشدار داده است.
او لحظهی کنونی امریکا را با اوایل دههی سی در آلمان مقایسه میکند .هشدار میدهد
که رایشتاگ پیشاپیش در امریکا شعلهور شده است؛ یعنی او به حادثهای اشاره میکند
که به هیتلر برای غصب قدرت مطلق بهانه به دست داد .با نگاه به عملکرد اخیر ترامپ،
اسنایدر حاال به این نتیجه رسیده است که «رایشتاگ از ماه ژوئن آهسته آهسته در
حال سوختن بوده است!»
بسیاری از زیرمجموعههای دستگاه حاکم هم این هشدارها را واقعبینانه قلمداد
میکنند ،که از آن میان میتوان به پروژهی « تضمین درستی انتقال قدرت» اشاره کرد؛
پروژهای که تازگیها نتایج «شبیهسازی» پیامدهای احتمالی انتخابات نوامبر را گزارش
کرده است .مدیر هماهنگی پروژه در توضیحات خود میگوید اعضای پروژه عبارتند از
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شماری از زبدهترین جمهوریخواهان ،دموکراتها ،کارمندان دولت ،کارشناسان
رسانهای ،نظرسنجان افکار عمومی و استراتژیستهایی که امروز در کشور داریم " .جز
حالتی که ترامپ آشکارا پیروز شود ،شبیهسازیها به چیزی مثل جنگ داخلی منجر
1

شدند و ترامپ به جای خروج از قدرت تصمیم گرفت به « تجربهی امریکایی» خاتمه
بدهد.
اینجا باز شاهد استفاده از کلمات و تعابیر تکاندهندهای هستیم که نظیر آن
پیشتر از دهان عقالی جریان های غالب به گوش نرسیده است .خودِ این واقعیت که
چنین پیشآمدهایی به ذهن عدهای از سیاستمداران خطور میکند به قدر کافی حامل
پیام های تهدیدآمیز هستند .این طور هم نیست که فقط صدای آنها در آمده باشد .با
توجه به قدرت بیهمتای ایاالت متحده ،چیزی بس بزرگتر از « تجربهی امریکایی»
در خطر است.
قبالً در تاریخِ غالباً پردستانداز دموکراسیِ پارلمانی چنین چیزی رخ نداده است.
در همین سالهای اخیر ،ریچارد نیکسون – یکی از تلخکامترین رؤسای جمهور تاریخ
امریکا – برای این باور خود که از پیروزی در انتخابات سال  1960محروم شده بود
دالیل خوبی داشت :عامالن حزب دموکرات در اعالم نتایج انتخابات به طرز غیرقانونی
و شرمآوری دستکاری کرده بودند .اما او به نتایج انتخابات اعتراض نکرد؛ چون صَالح
کشور را به جاهطلبی و آمال شخصی ترجیح میداد .اَل گور همین کار را در سال 2000
کرد .امروز ترامپ این کار را نخواهد کرد.
جِیمز مَدیسون خاطرنشان ساخته که با «موانع و استحکامات کاغذین » بقای آزادی
تضمین نمیشود .کلمههای روی کاغذ کفایت نمیکنند .بنیاد آزادی بر امید و انتظار
به صداقت در رفتار و پایبندی به ضوابط اخالقیِ متعارف بنا شده است .ترامپ به همراه
توطئهگر همدست خود ،میچ مککانل رهبر اکثریت سنا ،این موانع کاغذین را پارهپاره
کرده است .مککانل سنای امریکا را که خودش را « عالیترین مجمع مشورتی دنیا»
 - American Experiment .1اصطالحی که توماس جفرسون ،رئیسجمهور امریکا ،در زمان جدایی امریکا از
استعمار بریتانیا بهکار برده بود و امروز به تجربه ی ساختن دموکراسی لیبرال در قالب فدرالیسم و تفکیک قوا در
ایاالت متحده اطالق می شود .م.
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میخواند به یک لطیفهی رقتآور تبدیل کرده است .سنای مککانل حتی از بررسی
پیشنهادهای قانونی هم شانهخالی میکند .دغدغهی او بذل و بخشش به ثروتمندان و
انباشتن قوهی قضاییه ،از صدر تا ذیل ،با وکالی جوان دستراستیِ افراطیست تا بتوانند
از دستور کار ارتجاعی ترامپ-مک کانل محافظت به عمل آورند؛ فارغ از آن که عموم
مردم چه میخواهند ،و دنیا برای ادامهی حیات چه نیازهایی دارد.
خدمت حقارتبار حزب جمهوریخواهِ ترامپ-مککانل به ثروتمندان حیرتآور
است ،حتی با استانداردهای نولیبرالیِ تمجید و ستایش از حرص و آز! اما مهم است به
خاطر بسپاریم که اینها کاری نمیکنند جز به افراط کشاندن پروژهی نولیبرالیِ چهل
سال گذشته.
1

شرکت نیمهدولتیِ رَند اخیراً به دنبال آن بود که میزان موهبتی را تخمین بزند که
عموم مردم دست و دل بازانه در طی چهل سال حاکمیتِ نولیبرالیسم در اختیار
اَبَرثروتمندان و بخش شرکتی قرار دادهاند .نتیجهگیری آنها از این قرار است :چهل و
هفت تریلیون دالر! آنها بدین نتیجه رسیدهاند که ساالنه بیش از یک تریلیون دالر از
 %90پایین جامعه – طبقهی کارگر و طبقهی متوسط – به جیب پر درآمدترین افراد
سرازیر شده است.
این موهبتها نصیب باالترین الیهی ِ  %10باالی درآمدی ،یعنی َابَرثروتمندان،
شده است .زمانی که ریگان قدرت را در دست گرفت و تهاجم نولیبرالی را به راه انداخت،
 %0/1باالییِ جمعیت مالکِ  %10از ثروت ملی بودند .در چهل سال گذشته ،این رقم دو
برابر شده و به  %20رسیده ،رقمی که شوکآور است.
دو اقتصاددان به نام های امانوئل سائِز و گابریل زوکمان که از متخصصین سرآمد
عرصهی سیاست گذاری مالیاتی هستند نشان داده اند چطور این انتقال ثروت صورت
گرفته است .آنها نشان میدهند که در سال  ،2018بهدنبال کالهبرداری مالیاتیای که
یکی از دستاوردهای قانونی ترامپ-مککانل بود« ،برای اولین بار در صد سال گذشته،

 - RAND CORPORATION .1اندیشکده بزرگی که بیش از  1800کارمند دارد و در چند کشور شعبه
تاسیس کرده است و در زمینه های امنیتی ،نظامی ،و اقتصادی تحقیق می کند و به دولت امریکا و بخش خصوصی
مشورت می دهد.
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میلیاردرها کم تر از کارگران صنایع فوالد ،معلمان مدارس ،و بازنشستگان مالیات
پرداختهاند» ،و با این کار «یک قرن تاریخ مالی را از رویه های مالی کشور پاک کردهاند...
در سال  ،2018بری اولین بار در تاریخ نوین ایاالت متحده ،روی سرمایه کمتر از کار
مالیات بسته شده است»؛ این حقیقتاً پیروزی تحسینبرانگیزی برای ثروتمندان در
جنگ طبقاتی است.در دکترین مسلط این پیروزی تحت لوای «آزادی» تطهیر می شود!
در اینجا میارزد که لحظهای به اختصار تاریخ اقتصادی ایاالت متحده را از جنگ
جهانی دوم به بعد مرور کنیم .ما دو دورهی علن ًا متمایز داشتهایم ،با چرخشی که حدود
چهل سال قبل رخ داد و دو دوره را از هم جدا کرد .اولین دوره اصطالحاً دورهی «
1

سرمایه داری مهارشده» از پایان جنگ تا دههی  1970است .دومین دوره نولیبرالیسم
را در بر میگیرد که به دست ریگان در امریکا و تاچر در انگلستان شروع شد و دیگران
هم از آنها پیروی کردند.
ی» کاپیتالیسم
دورهی سرمایهداری مهارشده را اقتصاددانان غالباً «دورهی طالی ِ
امریکایی مینامند؛ عبارت دقیقتر برای آن «کاپیتالیسم دولتی» است .در این دوره نرخ
رشد فوقالعاده باال بود ،و رشد مساواتطلبانه بود .رشد دستمزدها از رشد بهرهوری
تبعیت میکردند .نهادهای مالی کم تعداد ،و بهشدت تحت کنترل بودند .از سقوطهای
مالی بزرگ خبری نبود.
ارتجاع نولیبرالی همهی این روند را وارونه کرد .رشد اقتصادی و بهرهوری استمرار
یافت ،اما با سرعتِ بهمراتب کمتری .ثروتی که تولید میشد به جیب عدهای قلیل
سرازیر شد .رابطهی دستمزد و بهرهوری ازهم گسست و دستمزدی واقعی راکد ماندند.
تریلیونها دالرِ انتقالیافته از حلقوم طبقهی کارگر و طبقهی متوسط به جیب
ابرثروت مندان فقط بخشی از این ماجراست .عالوه بر آن ،از زمانی که ریگان اینگونه
فعالیتها را به نام «آزادی» قانونی کرد ،با فرار سرمایه به بهشت مالیاتی ،دهها تریلیون
دالر از دارایی عمومی مردم به سرقت رفت .پیشترها این اقدامات منع قانونیداشتند،
و قانون هم اعمال می شد .بعد از ریگان ،دامنهی فعالیت های نهادهای مالی سر به
آسمان زد و بخش مالی به بخش غالب اقتصاد بدل شد .مجاز شمردن اقدامات
1. REGIMENTED CAPITALISM
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غارتگرایانه از راه مقرراتزداییِ نولیبرالی ثمری جز بحرانهای منظم نداشت  .به دنبال
آن هم کمکهای مالیِ مالیات دهندگان برای نجات غارتگران از راه رسید؛ این در
حقیقت فقط بخشی از یارانهی دولتی کالنیست که آنها دریافت میکنند.
در امریکا اکثریت جمعیت به چک حقوقی این ماه به آن ماهشان زندهاند ،با تقریب ًا
هیچ اندوختهای! این به اصطالح «بازارهای آزاد» به انحصارات انجامیده ،با قیمتهای
تورمیِ و سودهای سرسامآور ،کاهش رقابت و نوآوری .نتیجه آن که قویترها ضعفا را
میبلعیدهاند.
ریگان و تاچر بالفاصله دست به کار شدند تا اتحادیههای کارگری را از پا در آورند؛
چرا که اتحادیهها ابزار اصلی کارگران برای دفاع از خود در برابر سرمایهی متمرکز بودند.
البته این کار در نولیبرالیسم یک سرفصل جدید نبود .آنها داشتند سرفصلهای
نئولیبرالیسم از روزهای آغازین آن در وینِ بین دو جنگ جهانی را اتخاذ میکردند .در
آن زمان در وین ،لودیگ فون میزس ،بنیانگذار و فرشتهی نگهبان این جنبش بود ،از
این که دولتِ پروتو-فاشیست با خشونت هر چه تمامتر دموکراسیِ اجتماعی سرزنده و
اتحادیهها را نابود میکرد شاد و سرمست بود .به زعم او این اتحادیهها با دفاع از حقوق
انسانهای کارگر در کارکرد سالم اقتصاد اخالل می کردند .او در سال  ،1927پنج سال
بعد از آغاز به کار حاکمیت ظالمانهی موسولینی ،در اثر نولیبرال کالسیک خود با عنوان
لیبرالیسم اینگونه به تبیین طرز فکر خود پرداخت« :نمیتوان انکار کرد که فاشیسم
و حرکتهای مشابه با هدف تشکیل دیکتاتوری سرشار از نیات و مقاصد پسندیدهاند و
مداخلهی آنها در این برهه از تاریخ ،تمدن اروپایی را نجات داده است .منزلتی که
فاشیسم از این راه برای خود کسب کرده است تا ابد در تاریخ باقی خواهد ماند» – اگر
چه فون میزس ما را خاطرجمع میکند که فاشیسم فقط موقت ًا روی کار آمده است .او
1

میگفت «پیراهنسیاهان»
پس از انجام رسالت پسندیدهی خود به خانههاشان بازخواهند گشت .همه دیدیم
که در واقع چه شد .همین اصول الهامبخشِ حمایت مشتاقانه از نولیبرالیسم در
 - Black Shirts .1اعضای حزب فاشیست ایتالیا که به عنوان عالمت حزبی خود پیراهن سیاه به تن میکردند.
م.
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دیکتاتوریِ کریه پینوشه شد .این اصول چند سال بعد ،به یک شکل دیگر در عرصهی
جهانی تحت رهبری امریکا و بریتانیا عملیاتی شدند.
درسهای قرن گذشته را نباید در گوشهای پنهان کرد .یکی از دروس خیرهکننده
و تغییرناپذیرِ آن این است که نولیبرالیسم در حین حنجرهدَرانیاش برای «آزادی» ،با
سرکوبِ سفت و سخت و خشونت توسط دولتهای قدرتمند به خوبی سازگار است.
حال که به سمت دورهی پساکرونایی روانهایم ،این نکته را باید به خاطر بسپاریم .نکتهای
که به آن باز خواهم گشت.
آخرین بار عقربههای ساعت روز قیامت ژانویهی گذشته قبل از آنکه به ابعاد بیماری
همهگیر پی برده شود ،تنظیم شد .بشریت دیر یا زود از این همهگیری ،به بهایی گزاف،
خالص خواهد شد؛ و البته بهایی غیر ضروری .غیرضروری بودن این بهای گزاف بهوضوح
از تجربهی کشورهایی دیده می شود که بعد از آنکه چین در دهم ژانویه اطالعات
سودمندی درباره ی ویروس در اختیار دنیا قرار داد تصمیمات قاطعانهای اتخاذ کردند.
برجستهترین شان کشورهای آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه بود ،که کم و بیش
دیگران را به دنبال خود کشاندند .آخر از همه با چند مصیبت تمام عیار مواجهیم؛ به
ویژه امریکا ،بدنبال آن برزیلِ بولسونارو و هندوستانِ مودی .سه کشور سرآمد در
پروژههای اخیر تخریب دموکراسیهای پارلمانیِ  ،در آمار موارد ابتال و مرگ و میر ناشی
از کرونا هم پیشتازند! ارتباط معناداری که انسان را کمی به تفکر وامیدارد.
به رغم خطاها و بیاعتناییهای برخی از رهبران سیاسی ،نهایتاً این بیماری همهگیر
به سر خواهد رسید و به نوعی بهبود خواهیم یافت .اما به بهبود وضعیت یخپهنههای
قطبی که در حال آب شدناند ،یا میزان ویرانگر آتشهای جنگلهای سیبری که حجم
عظیمی از گازهای گلخانهای را وارد اتمسفر میکند ،یا سایر اقدامات شتابآلودی که
ما را به سمت فجایع پیش میبرند ،امیدی نیست.
وقتی که برجستهترین دانشمندان وضعیت اقلیمی به ما هشدار میدهند که «وقت
ترسیدن است» ،خیال ندارند هوچیگرانه جار و جنجال به پا کنند .زمانی برای اتالف
نمانده .فقط عدهی کمی کمر همّت بستهاند ،و بدتر از آن این که گویا دنیا نفرین شده
تا به دست رهبرانی اداره شود که نه فقط از اقدام مکفی و عاجل امتناع میورزند ،بلکه
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تعمداً به این پیشروی به سمت فالکت و بدبختی شتاب میدهند .اشرار جنایتکار در
کاخ سفید تا بخواهید در این شتاب هولناک گوی سبقت را از دیگران ربودهاند.
صحبت فقط از دولت ها نیست .همین امر در خصوص صنایع سوخت فسیلی،
بانک های بزرگ که تأمین مالی آنها را به عهده دارند ،و سایر صنایع هم صادق است که
بر اساس یک یادداشت داخلی که از بزرگترین بانک امریکا به بیرون درز کرده ،از
اقداماتی سود میبرند که ادامهی «حیات بشریت» را در خطر جدی قرار میدهند.
بشریت تحت این شرارتِ نهادینهشده دوام نخواهد آورد! هماکنون راههای مدیریت
بحران فراهم است ،اما فرصت تنگ است .یکی از وظایف اساسی همهی ما این است که
بی هیچ فوت وقت هماینک به قول دانشمندان از سرانجام این مسیر «بترسیم» و به
اقتضای آن اقدام کنیم.
بحرانیهایی که در این لحظه ی منحصر به فرد از تاریخ بشریت گریبان ما را
گرفتهاند البته که بحرانهایی جهانیاند .فالکت زیستمحیطی ،جنگ هستهای ،و
بیماری همهگیر مرز نمیشناسند .و به شکلی کمتر واضح ،همین امر در مورد سومین
اهریمنی صادق است که مثل سایه زمین را دنبال کرده و عقربهی ثانیهشمارِ ساعتِ روز
ی این بال
قیامت را به نیمهشب نزدیک می کند :یعنی زوال دموکراسی .ماهیت جهان ِ
زمانی برای همه روشن میشود که به ریشههای آن بپردازیم.
شرایط افول دموکراسی در کشورهای مختلف یکسان نیست ،اما ریشههای مشترک
در همه جا به چشم میخورَد .بخش عمدهی شرارتها به هجوم نولیبرالی بازمیگردد
که چهل سال پیش فوج فوج بر ساکنین کرهی زمین آغاز شد.
به ماهیت اصلی تهاجم میشود در بیانات آغازینِ برجستهترین شخصیتهای آن
پی برد .رونالد ریگان در سخنرانی افتتاحیهی خود اعالم کرد که مشکل خودِ دولت
است ،نه آنکه دولت راهحل باشد :به این معنی که تصمیمگیریها باید از دست دولتها
– که دستکم تا حدودی تحت کنترل عموم مردم هستند – گرفته شود و در اختیار
قدرت خصوصی – که بههیچوجه پاسخگوی مردم نیستند – قرار بگیرد .عالوه بر این،
همانگونه که نظریهپرداز اصلی اقتصاد نئولیبرالی یعنی میلتون فریدمن اعالم کرده بود،
تنها مسئولیتِ قدرتِ کسبوکار در بخش خصوصی ،افزودن بر ثروت خود است.
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من به اختصار به مرور برخی از پیامدهایی پرداختهام که ریشههای عمیقی در
دکترینهایی داشتند که اعالم شده و به اجرا گذاشته شدند.
زمانی که در سال  1987این تهاجم تازه در حال شکلگیری بود ،رئیس کل
1

اتحادیهی یونایتد اتو وُرکِرز ( ،)UAWداگالس فریزِر ،از کمیتهی هماهنگی کار و
مدیریت که دولت کارتر بر پا کرده بود ،استعفا داد؛ او میگفت از اینکه گردانندگان
ی یک طرفهای به راه اندازند»
کسبوکار «تصمیم گرفتهاند در این کشور جنگ طبقات ِ
بُهتزده شده است .او افزود صاحبان کسبوکار «جنگی علیه کارگران ،بیکاران ،فقرا،
اقلیتها ،افراد بسیار کم سنوسال و بسیار سالمند ،و حتی افراد بسیار زیادی از طبقهی
متوسط جامعهمان» به راه انداخته اند و «پیمان نانوشته و شکنندهی بازمانده از دورهی
ی
رشد و پیشرفت را پاره کرده و دور انداختهاند» .به عبارت دیگر دورهی مشارکت طبقات ِ
تحت سرمایه داری مهارشده به پایان رسیده است.
او کمی دیر پی برد که اوضاع از چه قرار است .در حقیقت برایآنکه بتوان جنگ
تلخ طبقاتیای را که گردانندگان کسبوکارها به راه انداخته بودند و دولتهای مطیع
به آنها آزادی عمل اعطا میکردند مهار کرد دیگر دیر شده بود .پیامدهای این تحوالت
در بخش عمده ای از دنیا چندان جای تعجب ندارد :خشم گسترده و فراگیر ،آزردگی،
ی اقتصادی که گناه این وضع بر
نفرت از نهادهای سیاسی ،در حالی که نهادهای اصل ِ
گردن آنها بود بر اثر تبلیغات مؤثر از نظرها پنهاناند .اینها که گفتم زمینههای مساعدی
فراهم کنند برای ظهور عوامفریبانی که که در کسوت نجاتبخش مردم ظاهر میشوند،
حال آنکه از پشت به مردم خنجر میزنند ؛ آنها ذهن عموم را منحرف کرده و گناه را
به گردن بالگردانانی همچون مهاجران ،سیاهان ،چینیها ،و هر آنکه با تعصبات دیرپا
سازگار باشد میاندازند.
به بحرانهای عمدهای که در این لحظهی تاریخی رودرروییم بازگردیم .همگی
بینالمللیاند ،و برای مواجهه با آنها دو جبههی بینالمللی در حال شکلگیریاند .یکی
جبههی «انترناسیونال ترقیخواه» است ،که سپتامبر گذشته جلسهی افتتاحیهاش را در
ایسلند برگزار کرد؛ نخستوزیر ایسلند یکی از اعضای هیئت مدیرهآن است .این
1. Doug Fraser
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ی
اَنترناسیونال جوانه ی جنبش قویاً موفقِ برنی سندرز در ایاالت متحده و مشابه اروپای ِ
1

آن« ،جنبش دموکراسی در اروپای  »2025یا  ،DiEM25است که یانیس واروفاکیس
بنیانگذار آن است .این جنبش یک سازمان فراملی اروپایی است که خواهان محافظت
از ارزشهای باقیمانده در اتحادیهی اروپا و همزمان غلبه بر نواقص بسیار حادّیست که
هماکنون بقای آن را به خطر انداختهاند .این سازمان همچنین صداهای مطرحِ «جنوب
جهان» را در یکجا جمع میکند .به نظر من اقدامیست بسیار امیدبخش.
این که گفتم یک سوی مبارزه بینالمللی است .سوی دیگر بی نام است ،یعنی یک
ی متشکل از ارتجاعیترین حکومتهای دنیا تحت رهبری کاخ سفی ِد
انترناسیونال ارتجاع ِ
ترامپ در حال شکلگیری بوده است.
در نیمکره ی غربی ،انترناسیونال مذکور متشکل است از برزیلِ بولسونارو و چند
کشور دیگر .در خاورمیانه ،اعضای اصلی عبارتند از دیکتاتوریهای خانوادگی کشورهای
حوزهی خلیج ]فارس[؛ دیکتاتوری عبدالفتاح اَلسیسی در مصر ،شاید خشنترین
دیکتاتوری در تاریخ تلخ مصر؛ و اسراییل ،که از دیرباز ریشههای دموکراتیک
اجتماعی اش را کنار گذاشته و به سمت راست افراطی گرایش پیدا کرده ،نتیجهی
طبیعی اِشغال ظالمانه و طوالنیاش .توافقهای اخیر بین اسراییل و دیکتاتوریهای
عرب ،با رسمیت بخشیدن به روابط ضمنی ،قدمی حائز اهمیت در راستای استحکام
بخشیدن به پایگاه خاورمیانهایِ انترناسیونال ارتجاعیست .فلسطینیها دارند شکست
سنگینی متحمل میشوند؛ این تقدیر محتوم کسانیست که فاقد قدرتاند و پیش
پاهای اربابان نامشروع به خاک نمیافتند.
ب این مفهوم هندوستان است که مودیِ نخستوزیر در حال
در شرق ،مصداق مناس ِ
نابودی دموکراسیِ سکوالر آن کشور است و هندوستان را دارد به یک کشور
ناسیونالیستی نژادپرست تبدیل میکند و کشمیر را خُرد و متالشی میکند .نمایندگان
اروپاییِ این انترناسیونال عبارتند از «دموکراسی نالیبرالِ» اوربان در مجارستان ،با ظهور
ستارگانی چون ماریو سالوینی در ایتالیا ،که ظاهراً بهویژه از تماشای صحنهی تماشایی
پناهندگانی که در مدیترانه غرق میشوند لذت میبَرَد؛ پناهندگانی که از مخروبههایی
1. DiEM25, The Democracy in Europe Movement 2025
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که خوف و وحشت چندین قرنی مجرمان اروپایی از جماعتهایشان ساخته است می
گریزند .دامن ایتالیا هم از این گناه پاک نیست .میشود عناصر دیگر این ائتالف ارتجاعی
را در مناطق دیگر مشخص کرد .این انترناسیونال از حمایت قدرتمند نهادهای اقتصادیِ
چیرهدست در دنیا مستفیض است.
این دو انترناسیونال دو بخش اساسی از دنیا را پوشش میدهند؛ یکی در سطح
دولتها ،دیگری جنبشهای عمومی پر طرفدار .هر کدام از اینها نیروهای اجتماعی
ال متضادی از
وسیعتری را نمایندگی میکنند ،و هر کدام از این دو جبهه تصور کام ً
دنیایی که باید از دل این همهگیریِ اخیر سر بر آوَرَد ارائه میدهند .یک نیرو سرسختانه
تالش میکند نسخهی سختگیرانهتری از سیستم جهانی نولیبرال به پا کند که از آن
به منافع کالنی دست یافته است؛ با نظارت و کنترل سفت و سختتر ،و اتحاد نولیبرالیِ
حاکمیتِ ابرثروت مندان و قدرت حکومتی برای تضمین تسلیم و سرسپردگی از جانب
مردم .از آن طرف ،نیروی مخالف به دنبال دنیایی مبتنی بر عدالت و صلح و آرامش
است ،دنیایی که انرژی و منابع آن در خدمت رفع نیازهای انسان هاست  ،به جای
برآورده ساختن امیال اقلیت کوچک .این نوعی مبارزهی طبقاتی در مقیاس جهانیست،
با وجوه بیشمار و تأثیرات متقابل پیچیده و دشوار.
اگر بگوییم سرنوشت تجربه بشری به نتیجهی این مبارزه بستگی دارد ،مبالغه
نکردهایم.

نقد اقتصاد سیاسی

ریشههای جنگ کنونی
آذربایجان و ارمنستان
راب جونز
ترجمهی فریبرز فرشیم و نرمین براهنی

ریشههای جنگ کنونی آذربایجان و ارمنستان

جنگ یک بار دیگر در منطقهای که به اتحاد شوروی سابق تعلق داشت درگرفته
است .اختالف و مشاجرهی درازمدتی که بر سر منطقهی محصور ارمنینشین
ناگورنوقرهباغ ،میان جمهوریهای ارمنستان و آذربایجان ،در منطقهی قفقاز وجود
داشت اکنون مجدداً به برخورد کشیده شده و روسیه و ترکیه در این میان از طرفین
مختلف جانبداری میکنند .تمام روح این جنگ بوی نفت میدهد.
در عرض چند روز گذشته ناگورنو قره باغ و مرکز آن استپاناکَرت [یا خان کندی؟]
و نیز بخشهایی از خود آذربایجان و ارمنستان با استفادهی وسیع از سالحهای سنگین
دچار مناقشات سختی شدند .این جنگ تا اینجا منجر به انهدام تانکها و سرنگونی
هواپیمای متعددی شده و هر طرف به کشته شدن سربازان خود ،که اکنون تعداد آنها
به صدها نفر میرسد ،اشاره کردهاند .افراد غیرنظامی و کودکان نیز کشته شدهاند.
در ناگورنوقرهباغ و مناطق متعددی از آذربایجان وضعیت نظامی و در ارمنستان نیز
بسیج عمومی و حکومت نظامی اعالم شده است .ایران شاکی است که گلولههای توپ
به خاک ایران اصابت کرده ،اما ارمنستان ادعا میکند که یکی از هواپیماهایش توسط
جنگندههای ترکیه سرنگون گشته است.
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امپریالیسم :ریشهی مناقشهی نظامی
بسیاری از گزارشگران گفتهاند که مناقشه میان ارمنیها و آذربایجانیهای ترک
ناشی از نفرتی ریشه دار است .بدون شک این حقیقت دارد که منطقهی قفقاز موزاییکی
است از ادیان و اقوام مختلف .از زمان سقوط شوروی این منطقه صحنهی بسیاری از
مناقشات ،از جمله دو جنگ وحشتناک چچن ،جنگ داخلی در گرجستان ،جنگ روسیه
و گرجستان در  2008و جنگ چهارسالهی  1991 - 1994قره باغ بوده است که به
قیمت جان حداقل بیست هزار نفر تمام شد و مسأله همچنان حلناشده باقی مانده
است.
تخم بسیاری از این مناقشات در تاریخی کاشته شده که مربوط است به دورهی
قبل از انقالب روسیه ،زمانی که این منطقه مرکز درگیریهای شدید بین قدرتهای
امپریالیست ،شامل انگلستان ،روسیه و ترکیه [عثمانی] بود .این دوره زخمهای عمیقی
در این ناحیه به جای گذاشته است ،بهویژه قتل عام ارامنه توسط رژیم ترکیه [عثمانی]
در  1915که یک میلیون و ن یم کشته به جای گذاشت و تنها این اواخر بود که این
نسل کشی توسط حکومتهایی مثل آمریکا ،که نمیخواهند روابطشان را با ترکیه خراب
کنند ،به رسمیت شناخته شد.
در دههی دوم سدهی قبل ،انقالب روسیه امیدی برای آیندهی بهتر به همراه داشت.
در ابتدا جمعیت عمدت ًا ارمنی ناگورنوقرهباغ تصمیم گرفتند که بخشی از ارمنستان
باشند که مورد موافقت بلشویکها واقع شد ،اما این طرح در نظام بوروکراتیک استالینی
که میخواست ترکیه را مورد دلجویی قرار دهد و ادارهی منطقه را آسان کند بههم
خورد و ناگورنوقرهباغ به کنترل آذربایجان درآمد .نارگونوقرهباغ نظیر بسیاری از دیگر
مناطق قفقاز ،از سیاستهای جنایتکارانهی استالینی رنج کشید ،که شامل اشتراکی
کردن اجباری و اخراج و بیرون کردن کردها از ارمنستان برای راضی کردن ترکیه در
دههی  1930بود .بیش از صدهزار آذربایجانی بعد از سال  1945از ترس این که تبدیل
به «ستون پنجم» گردند از ایروان اخراج شدند .ولی ،در مجموع ،این منطقه بعد از
پایان جنگ ،بهواسطهی بهرهگیری از اقتصاد برنامهریزیشده ،توسعه پیدا کرد.
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پرسترویکای گورباچف و تشدید برخوردهای قومی
در دههی  1980که فروپاشی شوروی آغاز شد ،تظاهرات در پایتحت ارمنستان
درگرفت .این تظاهرات به مسائل زیستمحیطی ،بر علیه نشت و انتشار مواد شیمایی و
وجود نیروگاه اتمی در منطقه ی زلزلهخیز ،که گورباچف آنها را نادیده گرفته بود،
صورت گرفت .اما وقتی که وی به گسیل ارتش اقدام کرد ،این عمل باعث تحریک ،بروز
اعتراضات و اعتصابات تودهای شد و تبدیل به درخواست بازگشت ناگورنوقرهباغ به
ارمنستان گشت .یکی از دانشجویان همزمان با بروز حوادث گفته بود« :مسألهی قومیتی
دلیل اعتصابات نیست ،بلکه بهانهای برای آن است :ما علیه سرکوب تظاهرات کردهایم».
با گسترش جنبش به استپاناکرت ،قدرتهای کمونیست محلی ،بخشی از رهبری «حزب
آذربایجان» [ ]Azerbaijan Partyعلیه ارامنه دست به قتل عام زد که منجر به
برخورد قومیتی ظالمانه و قتل ده ها نفر و ،سپس ،منجر به جنگ بین دو کشور نوساخته
شد .بیش از نیم میلیون آذربایجانی از خود منطقهی ناگورنوقرهباغ و اطراف آن اخراج
شدند .علیرغم آتش بس در سال  ،1994مناقشه حل نگشت و در  ،2016دوباره برای
مدت کوتاهی ،شروع شد و منجر به تلفاتی گشت.
بنابراین ،شروع درگیریهای نظامی جدید اتفاقی نیست؛ بلکه نتیجهی بحرانهای
جهانی است که در حال حاضر همهی دنیا را در بر گرفته است .ریشهها در رشد
مناقشات بین قدرتهای امپریالیستی ،افزایش بحرانهای اقتصادی در سطح جهانی و
عدم توانایی زبدهگان بورژوازی در حل و فصل بیعدالتیهای تاریخی -به شیوهای که
مورد قبول طرفین باشد -نهفته است.
بحران ویروس کرونا در منطقهی قفقاز
دو کشور مذکور با جمعیتی که مجموعاً بالغ بر سیزده میلیون میشود ،دارای
یکصدهزار مورد ثبتشده از افراد مبتال به بیماری ویروس کرونااند .روشن است که این
مسأله فشاری است بر دوش هردو حکومت.
بانک مرکزی در ارمنستان ،علیرغم تعطیلی معتقد است که تولید ناخالص ملی تا
پایان امسال ،با وجود این که حکومت صدها برنامهی ساخت و ساز تشویقی اعالم کرده،
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شش درصد سقوط خواهد کرد .این بانک بعید میداند که وضعیت اقتصادی تا سال
 2023بهبود یابد.
نخستوزیر ارمنستان ،نیکول پاشینیان ،که خود را یک پراگماتیست میداند ،دو
سال پیش با یک انقالب مخملی به قدرت رسیده است .حزب وی در انتخابات قبلی با
برنامه ای به طرفداری از اروپاییان در انتخابات مشارکت کرد .اما وی از زمان به قدرت
رسیدن ،مسیر روسیه را دنبال کرده است .وی مخالفتی با وجود پایگاههای نظامی
روسیه در ارمنستان ندارد و معتقد است که این پایگاهها مرز ترکیه و ارمنستان را
محافظت میکنند.
برعکس ،آذربایجان یک کشور سرشار از نفت ،اما علن ًا یک دولت استبدادی است.
همراه با سقوط قیمت نفت در جهان ،بهای نفت آذربایجان به یکسوم ارزش قبلی آن
در دوران پاندمی (همهگیری بیماری) سقوط کرده است .انتظار میرود که امسال رشد
ناخالص ملی چهار درصد سقوط کند و این علیرغم این حقیقت است که حکومت سه
ی محرک خرج کرده است .سقوط
درصد از در آمد ناخالص ملی را به عنوان بستهی کمک ِ
مشابهی در قیمت نفت نیز پیشدرآمدی بود برای مناقشه با ارمنستان در .2016
تا همین اواخر حکومت علیاف درنظر داشت که استانداردهای زندگی را بهبود
بخشد .اما اعالم میکرد که تا زمانی که به دفاع از کشور در برابر ارمنستان نیاز میرود،
منابع اضافی موجود نیست .علیاف قدرت خود را با ایجاد جو و وضعیت ترس و وحشت
در مورد امکان بروز جنگ جدید حفظ کرده است.
جنگ ژوییه
همزمان با آغاز درگیریها در مرز بین دو کشور ،تنشهای بین دو حکومت در ماه
ژوییه اوج و گسترش پیدا کرد .استفاده از سالح سنگین و پهپاد باعث مرگ بیست نفر
شد که افسران ارشد طرفین را هم دربر میگرفت .بر اساس قول پی جی آی  -که یک
شرکت مشاور امنیتی است  -هر دو طرف در این درگیری «در درجهی اول روی منحرف
کردن حواس مردم محلی که منتقد دولت در زمینهی بحران مدیریت ویروس کرونا
بودند متمرکز شده بودند تا تحریک و تشدید اقدامات نظامی ».این گونه بحث میشد
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که جنگ مذکور که در فاصلهی سیصد کیلومتری ناگورنو قره باغ اتفاق میافتاد ،جنگی
محدود خواهد بود زیرا که هر دو طرف از تأثیر جنگ بر روی منابع انرژی وحشت
داشتند .این منطقه که در آن هنگام درگیر جنگ بود فاصلهی بسیار کمی از لولهی
اصلی انتقال سوخت به ترکیه داشت ،و این در حالی بود که حکومت آذربایجان تهدید
کرده بود که به نیروگاه اتمی ارمنستان حمله خواهد کرد.
بدون شک ،زبدهگان حاکم در هردو کشور از این وضع برای منحرف کردن توجه به
ناتوانیهای خودشان ،مخصوصاً در دوران پاندمی سود جستهاند .در باکو ،پایتخت
آذربایجان ،تظاهرات و هیاهوی عظیمی در طرفداری از جنگ شکل داده شده؛ آزادی
بیان بهویژه در آذربایجان محدود شده و اکنون مردم حتی در خانههای خود نیز
میهراسند که آزادانه صحبت کنند .اینها همه در حالی است که رژیم به مردم اجازه
میدهد که برای آزاد کردن «سرزمینهای اشغال شده» و یا «کشتن ارامنه» شعار
دهند.
باکو امیدوار بود که با به قدرت رسیدن پاشینیان در ایروان ،موضع ارمنستان
نسبت به حکومت قبلی که به «جرگهی قره باغ» ][Karabakh partyنزدیک بود
نرم تر شود .اما پاشینیان این امید را نقش بر آب کرد و آشکارا اعالم کرد که قرهباغ
سرزمینی متعلق به ارمنستان است و این که این کشور خاکی برای پس دادن در اختیار
ندارد .مسئوالن ارمنستان نیز ،در عین حال ،تا کنون مشغول تبلیغات و تحریکهای
ناسیونالیستی [افراطی] بودهاند.
رد مذاکرات صلح
ممکن است منطقهی عمدتاً کوهستانی و محصور در خشکی ناگورنوقرهباغ به مراکز
سیاستهای جهانی بسیار به بیربط به نظر برسد ،اما اکنون صحنهی جنگهای نیابتی
بین قدرتهای امپریالیستی است .روسیه مدتها این منطقه را به عنوان در عقبی خود
دانسته و سعی کرده است که بین نخبگان حاکم در دو کشور تعادل ایجاد کند؛ [به
همین دلیل] به هر دو طرف اسلحه فروخته است ،البته بیشتر به آذربایجان که پول
نفت بیشتری برای پرداخت دارد .روسیه خواهان صلح میان دو کشور شده ،اما این دو
هیچکدام به همسایهی شمالی خود اعتماد ندارند .آذربایجان به این دلیل که ارمنستان
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و روسیه پیمان دفاعی متقابل دارند و پایگاههای نظامی روسی بزرگی در ارمنستان
موجود است .پاشینیان به نوبهی خود فوراً پیشنهاد روسیه را رد کرده ،به این دلیل که
در جنگ سختی که شکل گرفته مذاکره غیرممکن است.
بخشی از انگیزهی روسیه برای رسیدن به صلح این است که نمیتواند وجود یک
درگیری نظامی علنی را در منطقهی قفقاز بپذیرد؛ این در حالی است که خود روسیه
با بحران اقتصادی شدیدی روبروست و موج دوم کرونا در حال افزایش است؛ نیز
مشکالت و مسائلی هم در بالروس میگذرد و ،هم ،در نواحی شرقی خاک خود روسیه.
اما ،در عین حال ،روسیه از نفوذ رشدیابندهی ترکیه در منطقه نیز هراسناک است .اگر
ترکیه بتواند با آذربایجان اتحادی قوی شکل دهد و روسیه نفوذ خود را در بالروس از
دست بدهد ،به دنبال آن روسیه هیچ دولتِ «دوستی» در تمام مسیر مرزهای غربی و
جنوب غربی از لیتوانی گرفته تا بالروس و اوکرایین ،گرجستان ،و آذربایجان نخواهد
داشت.
ترکیه از زمان شروع مناقشهی ژوییه تاکنون ،بدون شک ،به استحکام موقعیت و
سهم خواهی خویش افزوده است .روابط ترکیه با روسیه از زمان متالشی شدن اتحاد
جماهیر شوروی تا کنون در حال نوسان بوده و احتماالً در سال  2015وقتی که
جنگندههای ترکیه هواپیمای روسی را در نزدیکی مرز ترکیه و سوریه سرنگون کردند
به نازل ترین موقعیت خود رسید .این امر منجر شد به یک دوره از اعمال تحریمهای
روسیه علیه ترکیه ،اما از آن زمان تاکنون اقدامات دیپلماتیک قوی باعث بهبود چشمگیر
روابط میان این دو کشور شده است.
نوسان روابع میان ترکیه و روسیه
به هر ح ال این دو کشور در رفتار خود با یکدیگر ظاهری دوستانه دارند و آمادهاند
ال
از یکدیگر در مقابل آمریکا حمایت کنند .اما در بسیاری از موارد دیگر منافع آنها کام ً
متضاد است .در خاورمیانه در دو سوی مختلف مناقشه قرار گرفتهاند؛ در سوریه ،روسیه
حکومت اسد را مورد حمایت قرار میدهد ،در حالی که ترکیه مخالفان اسد را حمایت
می کند؛ وضع ،اما ،در لیبی برعکس است .این امر تا حدودی بیانگر این است که چرا
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ارمنستان به تلخی شکایت از این دارد که ترکیه از نظامیان مزدور سوریهای در جنگ
با آذربایجان استفاده می کند ،در مقابل باکو ایروان را متهم میکند که جنگجویان پ.
ک ک( .حزب کارگران کردستان) را به کار گرفته است.
ترکیه با مسائل اقتصادی فزایندهای روبروست که در اثر بحران کرونا وخیمتر شده
است .واکنش اردوغان سرکوب و ایجاد جنگ «میهن پرستانه» است و پیشنهاد میکند
که کشورش نفوذ خود را در خارج گسترش بخشد.
آذربایجان با جمعیت غالباً مسلمان و زبان ترکی ،متحد طبیعی ترکیه به نظر
میرسد و حتی بعضی از مقامات حکومتی ترکیه [به مفهوم خاصی] از «یک مردم -دو
دولت» صحبت میکنند .اما دالیل از اینها ریشهدارتر است.
تهدید علیه ذخایر نفتی ترکیه
در ماه ژوییه مقامهای رسمی ترکیه از جنگی که در تووز آذربایجان و تاووش
ارمنستان جریان داشت نگران شدند ،زیرا که این نواحی به منطقهی مهم انتقال منابع
انرژی و داالنهای منتقلکنندهی سوخت نزدیکاند .لولههای باکو -تفلیس– جیحان و
قفقاز جنوبی نه تنها بیست درصد گاز ترکیه را تأمین میکنند ،بلکه جایگزینی برای
کاهش نیاز به سوخت روسیهاند .منافع استراتژیک ترکیه در تقویت موقعیت خود در
آذربایجان است تا بتواند در مسکو از موقعیت قویتر در مذاکره با مسکو بهرهمند شود.
احتماالً موضوع به این دلیل حدّت پیدا کرده که کرملین میخواهد در مناقشات شرق
مدیترانه وساطت کند؛ نشانه ی آن هم این است که نیروی دریایی روسیه با استفاده از
آتشِ واقعی در نزدیکی قایقهای تحقیقاتی ویژهی زلزلهشناسی ترکیه در حال مانور
است.
ایران با هردو کشور مرز مشترک دارد و اقلیتهای قومی قابلتوجهی هم داراست و
طبیعتاً از ترس گسترش مناقشات به ایران میخواهد ،با طرفداری از ارمنستان ،ثبات
را در منطقه حفظ کند .آن گونه که جان بولتون در سال  2018بیان کرد ،دولت ترامپ
می خواهد ارمنستان را وادارد که مرزهایش را با ترکیه و آذربایجان بگشاید ولی بر روی
ایران ببن دد .از آنجا که از لحاظ تاریخی ارمنستان از ترکیه وحشت دارد ،بدون شک
این خواست باعث افزایش ناامنی در ارمنستان میشود.
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جالب است که اسرائیل یکی از قویترین متحدان آذربایجان است ،زیرا که وی در
موازنهی تعادل قدرت علیه ایران ،ترکیه و روسیه میخواهد به آذربایجان تکیه کند،
ولی مهمتر از همه این که مایل است از ارتباطهای تجاری قوی خویش با جمهوری
آذربایجان پاسداری نماید 40 .درصد نفت اسرائیل از جمهوری آذربایجان تأمین
میشود؛ در مقابل اسرائیل مقدار قابلمالحظهای تسلیحات به آذربایجان میفروشد.
غول نفت
سایر بازیگران بزرگ این جنگ البته آمریکا و اتحادیهی اروپا هستند که منافع
بزرگی در منطقه دارند .قسمت اعظم نفت و گاز آذربایجان توسط کمپانی بریتیش
پترولیوم که مالکیتش با انگلستان و آمریکاست ،تولید میشود .در همین حال
آمریکا لولههای قفقاز جنوبی را در تحت کنترل دارد .قرار است که اتحادیهی اروپا در
ظرف چند هفتهی آینده از این کشور گاز وارد کند تا به سیاست ایجاد تنوع در واردات
خویش تحقق بخشد .این گاز از طریق بندر جیحان -که در شرق دریای مدیترانهی
ترکیه است -منتقل میشود .اگرچه جنگهای اخیر در نزدیکی و اطراف این لولهها
بوده ،هنوز در قیمت نفت جهانی تأثیر نکرده ،زیرا که تقاضا به دلیل سقوط اقتصاد
جهانی به طور قابل توجهی افت پیدا کرده است.
برخوردهای قومی که در تمام منطقهی قففاز در طول جریان پاشیدگی اتحاد
جماهیر شوروی و بعد از آن رخ داد بازتاب اختالفاتی است که ریشههای عمیق دارد،
اما این اختالفات به دنبال دورهای به وجود آمده که ملیتهای مختلف و گروههای
مذهبی و قومی قادر بودند ،با وجود اختالفات خویش ،با هم و در کنار به طور نسبتاً
هماهنگ و همساز زندگی کنند.
اما با بازگرداندن سرمایهداری به منطقه ،که محرکی برای عودت برخوردها بود،
اغلب ،نخستین جرقهها برای تجدید درگیریها در کشمکشهای میان بخشهای
مختلف نخبهگان حاکم برای کنترل ثروت و منابع طبیعی زده شده است .این امر امروز
هم صادق است ،چه در باکوی استبدادی و چه در ایروان لبیرال دموکرات .نخبهگان
حاکم با تشدید روحیهی جنگی و ایجاد تنشهای قومی از قدرت و امتیازات خود دفاع
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میکنند -درگیری و برخوردی که با مداخلهی رژیمهای استبدادی دیگر ،مثل ترکیه و
روسیه ،و حرص و طمع کمپانیهای نفت و گاز غربی پیچیدهتر شده است.
توقف جنگ
جنگ باید متوقف شود ،جنگی که نه با اعتماد به مداخلهی میانجیگری
امپریالیستها -کسانی که در طول سی سال گذشته موفق به حل مسأله نبودهاند-
بلکه تنها با به حرکت در آوردن فعاالنهی مردم زحمتکش و جوانان هردو کشور ،در
تحت لوای یک جنبش ضد جنگ قوی ،که با تظاهرات و اعتصابات ،و با هماهنگی و
اتحاد با جنبش های مشابه در روسیه ،ترکیه و جاهای دیگر ممکن است .قدرتهای
خارجی به هیچ وجه نباید حق مداخله در منطقه داشته باشند.
در هر حال ،برای توقف جنگ ،باید علل آن را از میان برداشت .نخبهگان حاکم
نباید از این پس اجازهی دخالت و ابراز نظر در مورد چگونگی غارت ثروت و منابع
طبیعی متعلق به مردم داشته باشند و در ایجاد کشمکشها و دامن زدن به آنها دخالت
ورزند .این ثروت و منابع شامل مناطق نفت-و-گازخیز و خطوط لولهی مرتبط با آن
باید با یک اقتصاد و برنامهریزی دموکراتیک به مالکیت عمومی در آیند و به نفع تمام
مردم منطقه به کار آیند.
حکومتهای منطقه ،اعم از «دموکراتیک» یا «استبدادی» ،نمایندهی منافع مردم
عادی نیستند .توده های طبقات زحمتکش و کارگر ،زنان ،جوانان و سایر قشرهای تحت
ستم باید قدرت سیاسی را به دست خود بگیرند.
تقسیمبندی زحمتکشان و جوانان بر اساس ویژگیهای ملی و قومیتی باید متوقف
شود .اتحادیههای صنفی مستقل ،احزاب کارگری یا کمیتههای دفاعی برای مقاومت در
مقابل جنگ باید بر اساس اصل اتحاد زحمتکشان ،سازماندهی شوند تا تمام اقدامات
و کوششهای نخبهگان حاکم را برای ایجاد افتراق و دشمنی بین مردم از میان بردارند.
تنها این اصل است که موجد تعیین سرنوشت و هویت واقعی میگردد – یعنی این حق
که مردم چگونه بدون برخوردهای قومی و پاکسازیهای اتنیکی در کنار هم زندگی
[صلح آمیز] کنند.
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از آنچه که گفته شد این نتیجه حاصل میگردد که کل منطقهی قفقاز باید با پایان
دادن به سرمایهداری و جایگزین کردن آن با یک جامعهی سوسیالیستی دموکراتیکِ
واقعی ،که بر پایهی فدراسیون دواطلبانهی دولتهای سوسیالیستی استوار باشد ،از رنج
استثمار ،سرکوب ،بهره کشی ،و جنگ رهایی یابند.
پیوند با منبع اصلی:
Azerbaijan and Armenia Move Towards Open War

نقد اقتصاد سیاسی

اردوگاه پناهندگی موریا
و نوزایش تاریخ استعمار اروپا
یوالنده یانسن و شاهین نصیری

یانسئئن و شئئاهین نصئئیری در تئئاریخ  29سئئپتامبر  2020در
 .1مئئتن هلنئئدی ایئئن مقالئئه بئئه قلئئم یوالنئئده ِ
روزنامهی  Trouwو تارنمای آن منتشر شده است .لینک مقاله:
https://www.trouw.nl/opinie/levens-in-moria-zijn-voor-europeanenminder-waard~b54b17f8/
استاد ممتازِ در دانشگاهِ آزاد آمستردام و دانشیار فلسفه در دانشگاه آمستردام
مدرس فلسفه در دانشگاه وَخِنینگن و پژوهشگر فلسفهی سیاسی در دانشگاه آمستردام

اردوگاه پناهندگی موریا و نوزایشِ تاریخ استعمار اروپا

سئئزِر ،شئئاعر و اندیشئئمند فرانسئئویزبان اهئئلِ جزیئئرهی مارتینیئئک ،در
اِمئئه ِ
سئئال  1955در کتئئاب «گفتئئاری دربئئارهی اسئئتعمارگری» نوشئئت کئئه اروپئئا بئئا
فئئروختن روح و وجئئدان خئئود در کشئئورهای مسئئتعمره ،خئئود پیشئئاپیش شئئرایط
1

پیئئدایش نازیسئئم را فئئراهم کئئرده بئئود .دولتمئئردانِ دوران سئئزر تبلیئئغ میکردنئئد
کئئه «اروپئئا غیئئر قابلدفئئاع شئئده اسئئت» .سِئزِر امئئا در پاسئئخ میگفئئت کئئه ایئئن در
واقئئع جایگئئاه و موقعیئئت اخالقئئی اروپاسئئت کئئه غیرقابئئل دفئئاع شئئده اسئئت .او بئئا
تأکیئئد بئئر ایئئن گئئزاره قصئئد داشئئت نشئئان دهئئد کئئه اروپاییئئان از آغئئاز ،گفتمئئانِ
حقئئوق بشئئر و پئئروژهی روشئئنگری را تنهئئا بئئا هئئدف توجیئئه پروژههئئای اسئئتعماری
بئئهراه انداختئئه و بئئهکار گرفتهانئئد .در نگئئرش و عملکئئردِ اسئئتعمارگران ،جئئان یئئک
فئئردِ اروپئئایی همئئواره ارزشئئمندتر از غیراروپاییئئان بئئود .در دوران مئئا ،سئئوختن و
ویرانئئیِ اردوگئئاه پناهنئئدگی موریئئا در جزیئئرهی لسئئبوس و معاملئئه بئئا جئئان
پناهجویان ،بار دیگر این پرسئش را در برابئر مئا قئرار میدهئد کئه آیئا سیاسئتهای
پناهندگی اروپا از منظر اخالقی قابل دفئاع اسئت؟ یئا اینکئه ایئن بئار نیئز سیاسئت
بئئر میئئراث پروژههئئای اسئئتعماری کئئه همزمئئان مئئدعی ارائئئهی مئئالک و قطبنمئئای
اخالق و انسانیت به بشریت است بنا شده؟
در نظام پناهندگی اروپئا ،موریئا بئهمثابئهی یئک اردوگئاه پناهنئدگی عئادی کئه
مطئئابق بئئا مئئوازین حقئئوق بشئئر اداره میشئئود بئئه تصئئویر کشئئیده شئئده اسئئت؛
جاییکئئه پناهجویئئان در آن میتواننئئد رونئئد درخواسئئت پناهنئئدگی خئئود را آغئئاز و
پیگیئری کننئئد .در واقعیئئت امئا ،موریئئا هئئیچ شئئباهتی بئه یئئک اردوگئئاه پناهنئئدگی
بشردوستانه نداشئت .موریئا یئک اردوگئاه نظئامیِ متروکئه بئود کئه پئس از امضئای
توافقنامئئئهی مهئئئاجرت میئئئان ترکیئئئه و اتحادیئئئهی اروپئئئا در سئئئال  ،2016بئئئه
بزرگتئرین اردوگئاه پناهنئدگی در جغرافیئئای اروپئا تبئدیل شئئد .بئا آنکئه حئئداکثر
گنجایش این اردوگئاه حئدود سئه هئزار نفئر بئرآورد میشئد ،بئرای سئالها بئیش از
سئئیزدههزار پنئئاهجو در ایئئن مکئئان کوچئئک روی هئئم تلنبئئار شئئده بودنئئد .کمبئئود
شئئدید امکانئئات اولیئئه و بهداشئئتی در ایئئن اردوگئئاه پناهنئئدگی ورای توصئئیف بئئود.
colonialisme. Paris: Présence

le

1.
Césaire, A. (1989).
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پئئس از شئئیوع ویئئروس کرونئئا در جزیئئرهی لسئئبوس در مئئارس  ،2020سئئاکنان
اردوگاه دیگر حتی اجئازهی خئروج از موریئا را هئم نداشئتند .ایئن درحالیسئت کئه
شئئهردار وقئئت لسئئبوس در سئئال  2015هشئئدار داده بئئود کئئه موریئئا بئئه «زنئئدان
گوانتاناموی اروپئایی» تبئدیل خواهئد شئد .پناهجویئان سئوری و افغئان کئه یکئی از
نگارنئئدگان در زمئئان انجئئام تحقیقئئات میئئدانی بئئا آنهئئا گفتگئئو کئئرده بئئود ،ایئئن
اردوگاه را «جهنم» توصیف میکردند.
تابوتِ مدیترانه
در آتشسئئوختن و ویران ئیِ کام ئلِ موریئئا بئئه شئئکلگیری ایئئن جهئئنم بئئهتمامی
عینیت بخشئید .اکنئون ایئن دیگئر سئاکنان موریئا نیسئتند کئه انسئان بئه حسئاب
نمیآیند؛ امئروز ایئن تمئام مرزهئای آبئی اروپئا در حئوزهی دریئای مدیترانئه اسئت
کئئه بئئه یئئک تئئابوت بئئزرگ تبئئدیل شئئده اسئئت .دهههاسئئت کئئه نظئئام بوروکراتیئکِ
پناهنئئدگی اروپئئا ،پناهجویئئان را بئئه مشئئتی عئئدد و رقئئم ،آمئئار و تودههئئای بیشئئکلِ
سئئیال فروکاسئئته کئئه بئئه قئئارهی اروپئئا هجئئوم آورده و موجودیئئت آن را بئئه خطئئر
میاندازنئئد .در ایئئن نگئئرش و تصویرسئئازی ،پنئئاهجو فئئردی بیگانئئه ،آشئئوبگر و
سودجو تلقی میشئود کئه هیچگونئه شئباهت و نزدیکئی بئا «مئا اروپاییئان» نئدارد.
از ایئئنرو آنهئئا کئئه از جنئئگ ،آزار و اذیتهئئای سیاسئئی و نابرابریهئئای عمیئئق
اقتصادی در سئطح جهئان گریختئه و بئه دنبئال پنئاه میگردنئد ،بئه اعمئاق جهئنم
پرتاب میشوند .پنئاه جُسئتن تنهئا گنئاهی اسئت کئه یئک پنئاهجو مرتکئب شئده و
میشود.
پرچمداران حقوق بشر؟
امئئروز بئئهکرات گفتئئه میشئئود کئئه گسئئترش راسئئت افراطئئی ایئئن شئئرایطِ
آخرالزمئئانی را بئئه وجئئود آورده اسئئت .در عینحئئال ،سیاسئئتمداران میانئئهرو بئئه مئئا
گئئئوشزد میکننئئئد کئئئه چنانچئئئه از طریئئئق سیاسئئئتهای پیشئئئگیرانه از ورود
پناهجویئئان بئئه اروپئئا جلئئوگیری نکنئئیم ،احئئزاب افراطئی در اروپئئا تقویئئت میشئئوند.
بئئا چنئئین تئئوجیهی ،احئئزاب «میانئئهرو» بئئیش از پئئیش مواضئئع و سیاسئئتهای
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سئئختگیرانهای نسئئبت بئئه پناهجویئئان اتخئئاذ میکننئئد .ایئئن دگردیسئئیهای
سیاسی تنهئا بیئانگر یئک حقیقئت اسئت :تصئویری کئه دموکراسئیهای لیبئرال در
اروپئئا از خئئود در جایگئئاه پرچمئئدارانِ جهئئانی حقئئوق بشئئر بئئه رخ میکشئئیدند،
هیچگئئاه حقیقئئت نداشئئته اسئئت .احئئزاب میانئئهروی اروپئئایی میئئراثداران نگرشئئی
اسئئتعماری هسئئتند کئئه در آن جئئان یئئک انسئئان غیراروپئئایی بئئهمراتب بیارزشتئئر
از یک اروپایی اسئت .خُردانگئاری و ارزشزدایئی از جئان بیگانگئان کئه البتئه امئروز
دیگئئر بهصئئراحت بیئئان نمیشئئود ،بنمایئئهی اصئئلی نظئئام نژادپرسئئتانهای اسئئت کئئه
جنئئئبش «جئئئان سیاهپوسئئئتان ارزشئئئمند اسئئئت» مئئئا را بئئئه عمئئئق آن آگئئئاه
1

کرد .سرشئت چنئین نظئامی در غرقکئردن هئزاران پنئاهجو در مرزهئای آبئیِ اروپئا
و طرد و زندانی کردن انسانها آشکار میشود.
منطق امه سزر بئه مئا یئادآوری میکنئد کئه فئرآوردهی نظئام پناهنئدگی اروپئا
به دیدگاه احزاب دستراسئتی افراطئی فروکاسئتنی نیسئت .ایئن امئر همچنئین بئه
مئئا گوشئئزد میکنئئد کئئه بنمایئئهی پدیدآورنئئدهی دیئئدگاه راسئئت افراطئئی کئئه بئئا
سیاسئئتگذاریهای انسانسئئتیز همگئئام اسئئت ،در همئئان خاسئئتگاه تئئاریخی کئئه از
منظئئر اخالقئئی قابلدفئئاع نیسئئت نهفتئئه اسئئت .در ایئئن میئئان ،آیئئا نبایئئد اکنئئون
اذعان کنیم که موریا فراخوان و هشئداری بئه همئهی ماسئت تئا بئدانیم قئرار اسئت
در آینده چه رخ دهئد؟ آیئا جئز ایئن اسئت کئه بسئیاری از احئزاب سیاسئی ،همئراه
بئئا احئئزاب دستراسئئتی افراطئئی ،بئئه جئئای پاسداشئئت انسئئان تنهئئا بئئه شئئهروند
اروپئایی اهمیئت میدهنئد؟ بیگمئان ،پنئاه و اسئکاندادن بئه دوازدههئزار انسئان در
کشئئورهای اروپئئایی کئئار دشئئواری نیسئئت؛ ایئئن کئئه چنئئین شئئود یئئا نئئه تنهئئا بئئه
ارادهی مئئا بئئازمیگردد .بئئا ایئئن همئئه ،نشئئانهها حئئاکی از برپئئا کئئردن یئئک موریئئای
دیگر است.

1. Black Lives Matter
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در انت خا بات اخیر در بولیوی لوییس آرسئئئی یا آنگو نه که مردم بولیوی او را
مینامند «لوچو» کاندیدای حزب «جنبش به سوی سو سیالی سم» قاطعانه برنده شد.
وی در سئئئالهای  2006تا  2019در دولت اوو مورالس وزیر اقتصئئئاد بود و معجزهی
اقتصادی بولیوی در رشد اقتصادی باال و کاهش سریع و گستردهی فقر در همین دوره
رخ داد« .لوچو» در گفتوگوی حا ضر دالیل ا صلی کودتای سال گذ شته در بولیوی و
نیز چشئئماندازهای موجود را تشئئریح میکند .این گفتوگو چند روز پیش از برگزاری
انتخابات در نشریهی ژاکوبن منتشر شده بود.
اعترا ضات گ ستردهی ماه گذ شته ،دولت پ ساکودتایی بولیوی را ملزم کرد که در
هجدهم اکتبر انتخابات برگزار شود .اما لوییس آر سی ،کاندیدای ریا ست جمهوری از
حزب جنبش به سوی سوسیالیسمِ اوو مورالس ( ،)MASبه ژاکوبن گفت که به دلیل
منافع خصئئوصئئی قدرتمندی که برای بهرهمندی از منافع اسئئتمرار نظام کنونی وارد
عمل میشوند ،دموکراسی هنوز در خطر است.
به نظر میرسئئد انتخابات ریاسئئت جمهوری بولیوی با اینکه تا به حال سئئه بار به
تأخیر افتاده ،سئئئرانجام ماه آینده برگزار شئئئود .پس از آخرین تعویق ،اتحادیه های
کارگری و جنبش های اجتماعی ،اعترا ضات گ ستردهای را به جریان انداختند و دولت
پسئئاکودتایی جینین آنز  ،Jeanine Áñezناچار شئئد قانون الزام انجام انتخابات در
 18اکتبر را امضا کند .اما راهپیماییهای گسترده و مسدود کردن راهها در ماه اوت که
تقریباً نُه منطقهی بولیوی را فلج کرد ،ن شانهی م شکلی ب سیار بزرگتر بود :فروپا شی
اقتصادی که تا این اواخر ،سریعترین رشد را در آمریکای التین داشت.
در دوران «دولت موقت» آنز ،بولیوی به بدویت نولیبرالی که پیش از ریاسئئئت
جمهوری اوو مورالس وجود دا شت ،عقبن شینی کرد .نرخ بیکاری در ماه ژوییه تا حد
 11,8در صد اوج گرفت (از  3,9در صد در سال  ،)2019با سقوطی سریع در ر شد
اقتصادی تا  5,9درصد ،انتظار میرود فقر دستکم  7درصد افزایش یابد ،در حالی که
پیشبینی میشود فقر مفرط  4,5درصد افزایش یابد .اگرچه این امر تا حدودی مربوط
به اثرات شیوع کرونا است ،پاسخ دولت به این بحران در واقع تبلور دستورکارش است.
دولت بر خصوصیسازی بخشهای کلیدی که توسط دولت مورالس به مالکیت عمومی
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بازگردانده شئئئده بود ،از جمله شئئئرکت ارتباطات  ENTELو شئئئرکت صئئئنایع
هیدروکربنی  YPFBپافشئئاری میکند ،اما نتوانسئئته برنامههای اجتماعی به منظور
کمک مالی به مردم را آغاز کند.
ت کانده ندهترین موضئئئوع« ،پرو ندهی ونتیالتور ها» )(Caso Respiradores
وخرید صدها دستگاه تنفس مصنوعی توسط دولت آنز از اسپانیا ،چین و سایر کشورها
با قیمتهایی بسئئئیار باالتر از هزینهی سئئئاخت آنها بوده اسئئئت البته میلیونها دالر
کمیسئئیون برای خود اعضئئای دولت به همراه داشئئت .این پرونده فقط یک نمونه از
شبکههای گستردهی فساد و خویشاوندساالری سیاستمداران است که از زمان کودتای
ضد مورالس در نوامبر  2019گسترش یافته است.
در این چارچوب از سوء مدیریت فاحش اقتصادی ،لوییس آرسی کاتاکورا ملقب به
«لوچو» ،در تقابل تمامقد با دولت کودتا و متحدانش اسئئت .این اقتصئئاددان که زبانی
مالیم دارد در بولیوی و خارج از آنجا ،به عنوان معمار «معجزهی بولیوی» شئئئناخته
می شود :چهارده سال ر شد اقت صادی مداوم ،کاهش گ ستردهی فقر و سطح نابرابری،
همراه با برنامههای صنعتی سازی گاز طبیعی ،نفت و صنایع لیتیوم ک شور .امروز وی
نامزد ریاست جمهوری حزب مورالس جنبش به سوی سوسیالیسم )(MAS-IPSP
است.
لوییس آرسئئی وزیر دارایی دولت مورالس از سئئال  2006تا کودتای نوامبر 2019
بود .او بر ملیشدن صنعت هیدروکربن ،استقرار برخی برنامههای اجتماعی ،به رسمیت
شناختن بخش «عمومی-اجتماعی» اقتصاد و افزایش چشمگیر میزان حداقل دستمزد
نظارت کرد .دیوید چوکههوانکا ،معاون لوچو ،بهدرسئئتی سئئوی دیگر حزب جنبش به
سوی سو سیالی سم را ن شان میدهد .او به جنبشهای اجتماعی قدرتمند ک شور و
همچنین به سنت سیا سی «حقوق طبیعی» ( )Suma Qamañaنزدیک ا ست :نوع
آیمارایی [بومیان منطقه] فلسفهی سیاسی بومی «خوب زیستن» که شالودهی جنبش
انقالبی شهروند رافائل کورِیا در اکوادور را نیز تشکیل میدهد.

کودتایی برای چپاول منابع طبیعی

لوچو با دنیز روگاتیوک و برونو سئئئومر کاتاالن به گفتوگو نشئئئسئئئت تا دربارهی
چالشهایی که  MASپیش از انتخابات برنامهریزی شده در اکتبر با آنها روبرو ست
و احتمال بازگشت پیروزمندانه به قدرت بحث کند.

تحت ریا ست جمهوری اوو مورالس ،بولیوی از لحاظ اقت صادی و اجتماعی
بسییار پیشیرفت کرد .اما همهی اینها در طی ده ماه گذشیتهی {سیلطهی}
دولت حاکم ،با اعمال ا صالحات نولیبرالی و بازگ شت صندوق بینالمللی پول
تغییر کرد .این دولت از زمان کودتای نوامبر گذ شته م سبب کدام آ سیبهای
اقتصادی شده است؟
مانند بسئئیاری از کشئئورهای منطقه ،بولیوی [سئئابقهی تاریخی] بیسئئت سئئال
نولیبرالیسم داشته است .و نتایج [بازگشت آن] -همانطور که میتوان انتظار داشت -
فاجعهبار بوده است.
حتی قبل از همهگیری ،در دورهی زمانی نوامبر تا مارس ،شاهد کاهش رشد تولید
ناخالص داخلی به  1,1درصد در سه ماههی آخر هستیم .رشد خوبی داشتیم ،باالتر از
 3,5درصد .اما در سه ماههی چهارم به  1,1درصد رسیدیم ،که دستیابی به رشد 2,2
در صدی را برای کل سال  2019ممکن کرد .این یک مثال ا سا سی ا ست که همین
االن هم اثر نولیبرالیسئئئم را نشئئئانمان میدهد .در چهار ماه اول دولت [جینین آنز] ،
اقتصاد  5,6درصد کوچک شد.
این امر به این واقعیت مربوط میشود که آنها الگوی اقتصادی مولد ،جماعتگرا و
اجتماعی را که ما از سئئئال  2006در بولیوی اجرا کرده و گسئئئترش داده بودیم ،و به
شکل گ ستردهای بر موفقیتهای اقت صادی و اجتماعی آن اذعان می شود با [الگوی]
سازمانهای بینالمللی جایگزین کردند.
عالوه بر حذف عملی سئئئر ما یه گذاری عمومی  -و فلج کردن شئئئر کت های
عمومیمان -این واقعیت وجود دارد که درآمد دولت نابود شده ا ست .این امر حا صل
سئئئیاسئئئت بسئئئیار سئئئخاوتمندانهی دولت کودتا در بازگرداندن امتیازاتی برای
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ک سبوکارهای خاص ،معافیت مالیاتی و اعطای شرایط ب سیار مطلوبتر به آنها بود.
دولت دیگر مثل قبل درآمد جمع نمیکند .بنابراین ،ما با مشئئکالت جدی اقتصئئادی
برای شهرداریها ،استانداریها و دانشگاههای دولتی روبرو هستیم که همگی از سهمی
از این درآمد مالیاتی برخودارند.
این کامالً با آنچه حزب جنبش به سوی سوسیالیسم انجام داده ،در تضاد است .ما
با شئئئرکتهای دولتی و منابع طبیعی ،مازاد اقتصئئئادی تولید میکردیم تا بین مردم
بولیوی بازتوزیع کنیم.
در عوض ،آنچه اکنون شاهد آن ه ستیم یک سیا ستی واقعاً قهقرایی ا ست که در
دولتهای نولیبرال معمول است و طی آن درآمد در دستان عدهی کمی متمرکز است.
این امر حتی موجب کاهش سپردههای بانکی مردم شده است .فقر زیاد شده ،بیکاری
در حال افزایش اسئئت و شئئکاف بین فقیر و غنی  -که برای کاهشاش زحمت زیادی
کشیدیم -بار دیگر در حال فزونی است.
بنا براین مردم بولیوی اقداماتی را که از نوامبر سال گذ شته انجام شده در جیب و
شئئکمهایشئئان احسئئاس میکنند و به اینها ناتوانی دولت در رسئئیدگی به همهگیری
کووید نیز افزوده شده ا ست .این ناتوانی ،بولیویاییها را به حال خود رها کرده ا ست:
مردم بولیوی ناچار شدند خودشان مراقب خود باشند و سعی کنند با داروهای سنتی
از خود ح فا ظت کن ند زیرا دو لت غیر قانونی حاکم حتی تأمین فرآورده های در مانی
برای مقابله با بیماری همه گیر در داروخانه ها را نیز تضئئئمین نمیکرد .گرچه برای
کلینیکهای خصئئوصئئی همهی نیازهای ضئئروری را تضئئمین کرد تا بتوانند با بیماری
همهگیر مقابله کنند.
مؤلفه ی دیگری که توجه ما را به خود جلب کرده است ،ناتوانی دولت در رسیدگی
به م سأله ی آموز شی ا ست .ما تنها ک شوری در جهان ه ستیم که به دلیل ناتوانی در
تدریس به رو شی جایگزین ،ت صمیم گرفتیم سال تح صیلی را اوا سط سال به پایان
برسانیم .پس از شکست اجرای سیاست آموزش آنالین ،حاال تصمیم گرفته اند به سال
تح صیلی پایان دهند .این ن شاندهندهی عدم توانایی مطلق آنها در اداره مو ضوعی به
سادگی مدارس است.
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مایلم در مورد پیشیینهاد جدید شییما برای مالیات بر ثروت بحث کنم که
تالش میکند  4۰۰میلیون دالر ا ضافی برای پروژهی صنعتی شدن ایجاد کند.
این موضوع دقیقا شامل کدام سطوح ثروت است؟
نخسئئت ،شئئما باید برخی رویکردهای متفاوت را درک کنید ،زیرا ما چندین اقدام
برای افزایش درآمد دولت بولیوی انجام دادهایم.
به واسئئطهی {عملکرد} این دولت ،درآمدمان ته کشئئیده اسئئت .در مورد حجم و
قیمت گاز با برزیل مذاکرهی بدی صورت گرفت و همچنین پتروبراس برزیل [ شرکت
نفت وگاز دولت برزیل] در ادارهی شرکت دولتی ما نقش دارد.
آ شکار شده که یکی از م شارکتکنندگان فعال در کودتا ،دولت فعلی برزیل بوده
است .این امر نه توسط  MASبلکه توسط نمایندهی کمیتهی ملی دفاع از دموکراسی
«والدو آلباراسین» آشکار شد ،که رئیس دانشگاه عالی سان آندرس بود .وی فاش کرد
که سفیر برزیل در جل سهای که آنز در آن به عنوان رئیسجمهور انتخاب شد ح ضور
داشت و همهی آنانی را که دولت حزب جنبش به سوی سوسیالیسم را سرنگون کرده
بودند ،گرد هم آورده بود .میشئئود فهمید که چرا  -اسئئاس ئاً آنچه آنان میخواسئئتند،
کاهش ساالنهی  70میلیون دالری قیمت گازی است که به برزیل منتقل میکنند.
حقی قت این اسئئئت که جدا از مواردی که ذکر کردم ،بولیوی درآ مد دیگری ندارد.
بنابراین ،باید راهی برای یافتن منابع جهت فعالسئئئازی دوباره و بازسئئئازی اقتصئئئاد
بولیوی پیدا کنیم .بدین منظور ،اقدامات مختلفی را پیشئئنهاد میکنیم که دو مورد از
آنها بسیار مهم است.
یکی عدم پرداخت دو سئالهی سئرمایه و بهرهی بدهی خارجی به وامدهندگانمان
در سازمانهای بینالمللی ا ست .یعنی بانک تو سعهی بین آمریکایی ) ، (IDBبانک
جهانی و بانک توسئئعهی آمریکای التین ). (CAFهمهی سئئازمانهای بینالمللی که
سهامدار شان ه ستیم .ما از آنها میخواهیم دو سال مهلت بدهی به ما بدهند تا همه
بتوانیم بحران را به روشی کموبیش عادالنه تحمل کنیم.
عالوه بر این ،اعمال مالیات بر ثروت های کالن را پیشئئئنهاد دادهایم .در واقع ،این
امر یکی از اشئئئخاص دولت فعلی را تحت تأثیر قرار خواهد داد .آقای سئئئاموئل دوریا
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مدینه ،مولتیمیلیونری که کاندیدای معاونت ریاسئئت جمهوری در ائتالف Juntos
اسئئئت .اما این مالیات تأثیری بر بولیویایی هایی که به گونهای ثروت اندوختهاند که
ثروتشئئان در خانهای کوچک ،خودرو و کسئئبوکاری کوچک بیان میشئئود ،تأثیری
نخواهد داشت .ما عالقه ای به {افزایش مالیات در} این موارد نداریم.
سیا ست ما ا ستمرار سیا ست توزیع درآمد ا ست که از سال  2006برای تو سعهی
یک سی ستم مالیاتی عادالنهتر پی شنهاد کردهایم و از طریق آن مالیات را برای ک سانی
که ثروت های هنگفتی دارند اعمال می کنیم .به بیان درصئئئدی ،این مالیات بر روی
 0,01درصئئد از جمعیت بولیوی تأثیر میگذارد .یعنی افرادی با ثروتهای  10میلیون
دالر 20 ،میلیون دالر و باالتر 99,99 .درصئئئد از جمعیت بولیوی در گروه دارندگان
چنین ثروت بزرگی نیستند.
اما افرادی نیز ه ستند که پول زیادی دارند و به لطف دولت و منابع طبیعی ک شور
آن را جمع کرده اند .بنابراین ،ما اعتقاد داریم این عادالنه ا ست افرادی که در ک شور ما
ثروتمند شئئدهاند ،مالیات بیشئئتری را برای کمک به کسئئانی که این ثروت را ندارند
پرداخت کنند .آنچه دولت میخواهد انجام دهد جمعآوری تمام آن منابع برای اجرای
سیا ستهای اجتماعی به سود فقرا ا ست .این سیا ست مالیاتی بهتری ا ست که در
چندین کشور دیگر نیز شاهد اجرای آن بودهایم.
فکر میکنید بولیوی روند مذاکرهی مجدد برسییر بدهیها را مشییابه آن ه
اخیراً در مورد آرژانتین اتفاق افتاد ،طی کند؟
بولیوی بدهی خود را بهموقع پرداخت کرده اسئئت ،ما مشئئکلی در پرداخت نداریم.
اما آنچه میخواهیم این است که سازمانهای بینالمللی که بولیوی و دیگر کشورهای
گرفتار بیماری همهگیر سئئهامدارشئئان هسئئتند ،یعنی بانک توسئئعهی بین آمریکایی،
بانک جهانی ،خود صئئندوق بین المللی پول و به طور خالصئئه ،بسئئیاری سئئازمانهای
بینالمللی نیز که توسئئط منابعی از خودمان تأمین میشئئوند ،بخشئئی از سئئود را به
صاحبان و سهامداران خود بدهند.
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این به معنای آ سودگی خاطر ک شورهایی ا ست که از این سازمانهای بینالمللی
وام گرفتهاند .پیشئئنهاد ما دو سئئال مهلت در پرداخت اصئئل و بهرهی وام اسئئت .برای
بولیوی ،این به معنای پساندازی معادل  1600میلیون دالر اسئئت که میتواند صئئرف
فعالسئئازی مجدد اقتصئئاد ،ایجاد شئئرایط بهتر و بنابراین خروج گام به گام از بحران
شود.
لیتیوم چه نق شی در روند صنعتی سازی خواهد دا شت با توجه به اینکه
این موضوع نیز یکی از دالیل کودتای سال گذشته بود.
مسئئألهی لیتیوم کامالً واضئئح اسئئت .ما تنها حزب سئئیاسئئی هسئئتیم که تضئئمین
میکنیم منابع طبیعی ،از جمله لیتیوم ،خ صو صی نمی شود و به شرکت های فراملی
واگذار نخواهد شد .بدیهی ا ست که هدف اقت صادی [کودتا] کنترل لیتیوم بود .آقای
ساموئل دوریا مدینه خودش گفته ا ست که ب سیار خوب ا ست که ت سال  Teslaبرای
صنعتی سازی لیتیوم به بولیوی بیاید .بدین ترتیب آ شکار ساخت که آنها در کودتای
نوامبر گذشته دست داشتهاند.
ما قرار نی ست به این شیوه با شرکتهای فراملیتی مذاکره کنیم :ما ا صول ب سیار
روشئئنی داریم .از همین حاال برنامهریزیهایی با یک تولیدکنندهی آلمانی برای آمدن
به بولیوی انجام دادهایم و آنها موافقند که باتری لیتیوم باید در اینجا ساخته شود .به
طوری که آنها مسؤولیت تجاری سازی را بر عهده خواهند داشت و البته بولیوی ،بخش
اعظم سودهای حا صل از این ک سبوکار را خواهد دا شت{ .گرچه} این دولت به آن
پایان داد .اما معتقدم که مردم نسبت به این مسأله هوشیار هستند و اجازه نمیدهند
یک شرکت فراملیتی از هر نوعش ،به بولیوی بازگردد تا از منابع طبیعی ما بهرهبرداری
کند.
حزب جنبش به سئئوی سئئوسئئیالیسئئم  MASتضئئمین میکند که لیتیوم و تمام
منابع طبیعی ،از جمله گاز و مواد معدنی در دسئئئت دولت باقی میماند .ما تنها حزب
سیا سی ه ستیم که به مردم بولیوی ت ضمین میدهیم که هیچ ذرهای از منابع طبیعی
ما قرار نیسئت اینگونه شئادمانه به شئرکتهای فراملیتی واگذار شئود .سئیاسئت ما از
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طریق توافقنئئامئئههئئایی پیش میرود کئئه دولئئت اکثریئئت مطلق را در کنترل این
کسبوکارها و سود حاصل از آنها داشته باشد.
شاهد سرکوب بی سابقهای علیه کارگران در سنکاتا و ساکابا و هم نبن
آزار و اذیت علیه وزرا ،فعاالن و افراد سابق  MASه ستیم که به دولت آنز
انتقاد دارند .آیا فکر می کنید برای پاک سازی ک شور از ف ساد ،مجازات عامالن
جنایات حقوق ب شری و جبران خ سارت به قربانیان{ ،ت شکیل} کمی سیون
«حقیقت ،عدالت و آشتی» ضروری است؟
م تأسئئئ فا نه در بولیوی نقض حقوق بشئئئر به ویژه حق آزادی ب یان وجود دارد.
روزنامهنگارانی هسئئئتند که اقدامات فسئئئادآمیز را افشئئئا کردهاند و سئئئپس توسئئئط
وزارتخانههای رژیم حاکم مورد تهدید ،آزار و ارعاب قرار گرفتهاند.
آنها از طریق بهاصئئطالح گشئئت سئئایبری ،بهدقت شئئبکههای اجتماعی را زیر نظر
دارند .خال صه کنم ،ما در بولیوی تحت یک دیکتاتوری مدرن قرار داریم ،دولتی که نه
تنها طرفداران  ،MASبلکه روزنامهنگاران را نیز مورد آزار قرار میدهد.
آنها سازمانهای اجتماعی و رهبران اجتماعی را که سازمانده تجمعات اعتزا ضی
به مشئئکالت پرشئئمار اقتصئئادی هسئئتند ،آزار میدهند .و حق اعتراض به نقض قانون
اساسی را جرم تلقی میکنند.
به همین دلیل اسئئئت که ما میخواهیم ناظران به کشئئئورمان بیایند تا بتوانند
ا ستفاده ی نادر ست از ساختارهای دولتی ،خوی شاوند ساالری گ سترده ،سوءا ستفاده از
گروههای مسلح خرابکار علیه مردم عادی را مشاهده کنند .مانند دههی – 1980یعنی
زمانی که گروههای شبه نظامی در سرا سر آمریکای التین مردم را مرعوب میکردند-
این گروهها را دولت تأمین مالی میکند.
متأسفانه این همان چیزی است که در مورد باندهای موتورسوار Unión [ UJC
 Juvenil Cruceñistaیک گروه راسئئت افراطی در سئئانتا کروز] میبینیم .و اینجا
در الپاز هم ،آنها میخواهند همین کار را بکنند .خالصئئه ،وضئئعیت بسئئیار پیچیدهای
برای کار در عرصئئهی سئئیاسئئت وجود دارد .ما برای سئئیاسئئتورزی و اجرای کارزاری
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شئئفاف ،از ضئئمانتهای الزم برخوردار نیسئئتیم تا حقوق همهی ما را که درگیر این
کارزار ه ستیم و حقوق سازمانهای اجتماعی را که از ترس زندان نمیتوانند اعتراض
کنند ،تضمین کند.
متأسئئئفانه ،این م ا را به یاد دوران دیکتاتوری هوگو بانزر در بولیوی ،دیکتاتوری
آگو ستو پینو شه در شیلی یا خورخه ویدال در آرژانتین میاندازد .خال صه ،همهی اینها
بازگ شته ا ست ،اما به رو شی ب سیار پنهانی .ممکن ا ست ارتش در خیابانها نبا شد ،اما
اینها دولتهای فوقالعاده سرکوبگری هستند ،با نوعی از بهکارگیری قدرت که فراتر از
مدیریت سادهی دولت است.
آیا اح ساس کردهاید که زندگی شما در معرض خطر ا ست چون ت صمیم
گرفتید برای ریاست جمهوری ایستادگی کنید؟
البته .دقیقاً روزی که برای شرکت در انتخابات [از مکزیک] به بولیوی ر سیدم ،به
من اعالم شده بود که باید روز بعد در محکمهای در دادسرا از خود دفاع کنم .در حال
حاضئئر سئئه یا چهار محاکمه دارم که علیهام انجام میشئئود ،خانوادهام نیز مورد ارعاب
واقع شده اند .آنها از هیچ ارعاب و آزاری برای پ شیمان کردن ما از تالش برای ک سب
قدرت سئئئیاسئئئی دریغ نمیکنند .اما فکر میکنم مردم بولیوی درک کردهاند که ما
مصمم هستیم این فرایند را به پیش ببریم.
در اکتبر سال گذ شته  ،ب سیاری از مردم ب سیج شدند و بیش از بی ست و یک روز
در کشور راهها را مسدود کردند .شعار آنها اعادهی دموکراسی بود و میگفتند مورالس
دیکتاتور اسئئت .اکنون نُه ماه اسئئت بدون دموکراسئئی هسئئتیم و دیکتاتوری داریم.
بهوضوح میبینیم که شعار دموکراسی بهانهای بود برای به دست گرفتن کنترل دولت،
غارت ثروتهایی که در این مدت تولید کرده بودیم و تقسئئئیم آن بین خودشئئئان ،و
واگذاری کنترل منابع طبیعی و پر کردن دولت از خانوادههایشان.
نگران هسییتیم که در انتخابات  ۱۸اکتبر تق لب شییود .چگونه جامعهی
جهانی و سازمانهای سیاسی و حقوق بشری میتوانند تدابیری اتخاذ کنند تا
روند شفاف و دموکراتیک انتخابات را تضمین کنند؟
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بهترین راه برای انجام این کار این ا ست که [ناظران بینالمللی] در ا سرع وقت به
ک شور من بیایند و شاهد جریانا با شند .بر تمام وظایفی که دیوان عالی انتخابات انجام
میدهد ،باید ممیزی و رسیدگی مناسب صورت گیرد.
اما آنها با تعویق رایگیری از سئئوم مه به دوم اوت ،سئئپس به شئئشئئم سئئپتامبر و
اکنون به هجدهم اکتبر ،نشان دادند که قصد برگزاری انتخابات را در کشور ما ندارند.
بنابراین ،ما از جامعهی جهانی میخواهیم دقیقاً برای تأیید آنچه در مورد انتخابات
رخ میدهد ،بیایند .آنها میتوانند تضئئئمین کنند که روند انتخابات به درسئئئتی انجام
میشود و حقوق سیاسی هر بولیویایی که توانایی رأی دادن دارد و حقوق خود نامزدها
رعایت میشود.
اکنون باید این اتفاق بیفتد .همین حاال هم ،شاهد یک سری سوءا ستفادهها در
این کارزار هستیم .ضروری است که این سازمانها و مطبوعات بینالمللی صبر نکنند
تا  18اکتبر به بولیوی بیایند .آنها باید در ا سرع وقت حا ضر شوند و شاهد شرایطی
باشئئئند که ما بولیویاییها در خالل آن زندگی کردهایم ،تا جامعهی بینالمللی بتواند
اطالعات حقیقی داشته باشد.
پیوند با منبع اصلی:
Last November’s Coup Was About Plundering Bolivia’s
Resources
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فراز و نشیب رابطهی چپ و مذهبیها در
زندگی سیاسی -اجتماعی ایران

 .1استاد جامعهشناسی دانشگاه سودرترن ،سوئد
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در سالهای پایانی حکومت قاجار ،مدرن سازی جامعهی سنتی ایران ،ا صالحات
اجتماعی -سئئیاسئئی و «حاکمیت قانون» هدفهای نخسئئتین و اسئئاسئئی نهضئئت
تجددخواهی ایرانیان بود .پیشقراوالن این جنبش ،هم روشنفکرانی نظیر میرزا آقاخان
کرمانی و طالبوف بودند که بر م فاهیمی نظیر عدا لت اجت ماعی و رفع تبعیض های
طبقاتی و برخی آرمانهای متمایل به چپ سئئئوسئئئیالیسئئئتی تکیه میکردند ،و هم
نواندیشان اسالمی که مخالف تعبیر سنتی از اسالم و به دنبال آشتی دادن آن با زمانه
و مدرنیته بودند .سیدجمالالدین اسدآبادی سرشناسترین چهرهی این حرکت بیداری
اسئئئالمی بود .حرکت این نواندیشئئئان مذهبی از سئئئوی برخی از روحانیون و مراجع
مذهبی شئئئیعه هم مورد پشئئئتیبانی قرار گرفت .هر دو جریان بر وجود تغییرات و
اصالحات اساسی در حوزهی سیاسی ،ادارهی مملکت ،حاکمیت قانون و آزادی اندیشه
تأکید داشتند.
بدین ترتیب مبارزهای در عرصئههای گوناگون سئیاسئی ،اجتماعی و فرهنگی آغاز
شد که سرانجام آن ،انقالب م شروطه ( 1284تا  1288هجری شم سی) بود .در یک
سئئئوی آن میدان مبارزه ،دربار اسئئئتبدادی و واپسگرای قاجار بود ،که بخشهایی از
روحانیت سنتی ،زمین داران و ا شراف از آن حمایت میکردند .در طرف دیگر ،همهی
تجددخواهان سئئیاسئئی-اجتماعی ،فرهنگی و اقتصئئادی با گرایشهای گوناگون ملی،
سوسیالیستی و همچنین نواندیشان مذهبی حضور داشتند.
این همراهی و همکاری از آن سئئئالها تاکنون ،در  120سئئئال گذشئئئته ،فراز و
فرودهای فراوان پیموده است .آن چه در زیر میخوانید ،نگاهی گذرا به این راه طوالنی
اسئئت .غرض آن اسئئت که با این بررسئئی کوتاه از آن چه گذشئئت ،راه برای بحث و
گفتوگو باز شود برای آن چه باید باشد.
اما ،پیش از این گزارش مخت صر ،ضروری ا ست که چند «مفهوم» )(concept
اساسی برای این نوشته را تعریف کنیم.
***
 .۱اشئئاره به جریانات «چپ» در این نوشئئته ،جنبشهای سئئیاسئئی ،اجتماعی و
اندیشئئهای را مد نظر دارد که دلمشئئغولی اسئئاسئئی آنها رها سئئاختن انسئئانها از
قدرتهای سئئتمگرانهای اسئئت که با زنجیرهای از امتیازات طبقاتی ،جنسئئی ،نژادی و
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قومی ،بخ شی از مردمان یک جامعه را زیرد ست میکنند .رؤیای چپ ،برابری ان سانها
در تمام ابعاد آن و برقراری عدالت اجتماعی بوده ا ست .اگر «را ست» را با طرفداری از
سل سله مراتب ( )hierarchyو حفظ سنتها ( )traditionsتعریف کنیم« ،چپ» با
برابری ( )equalityو رهایی ( )emancipationمترداف است.
چپ در ایران هم بخشئئی از این جنبش پسئئا -روشئئنگری جهانی اسئئت که برای
د ستیابی به یک جامعهی ایدهآل ان سانی ،در انطباق با هنجارهای عقالنیت و برقراری
برابری میان همه انسئئئانها (از هرجنس ،نژاد ،قومیت و مهمتر از همه طبقات مختلف
اجتماعی) تالش کرده است .مبارزه برای صلح ،آزادی و برابری از اهداف تعریفشدهی
چپهای ایرانی هم بوده است ،که گاه به طرزی مؤثر و گاه کمتر موفق ،برای آن تالش
کردهاند .نوربرتو بوببیو ( )Norberto Bobbioدر تعریف «چپ» به یک تقسیمبندی
هم ا شاره دارد :آن جا که سو سیال سم دموکراتیک از بل شوی سم ،رزا لوکزامبورگ از
لنین ،چپ معتدل از چپ افراطی جدا می شود ،و مینوی سد« :پروژهی چپ افراطی از
طریق اسئئئتقرار نظامی خودکامه و مسئئئتبد پیش میرود ،و این امر در تحلیل نهایی
نتیجهی سئئرشئئت رادیکال برنامههای آنهاسئئت؛ ژاکوبنیسئئم هم مسئئاواتطلب و هم
دیکتاتور بود( ».ص )78 .و ادامه میدهد :نقطهی اسئئاسئئی تمایز این دو جریان چپ،
احترام به«آزادی» ،یا نادیده گرفتن آن است.
« .2نواندیشان دینی» جهان اسالم (آنگونه که مجتهد شبستری تعریف میکند)
در صدوپنجاه سال اخیر ،سه معیار جدید را (که در سنت گذ شتهی حوزهها وجود
نداشته) برای تشخیص صواب و ناصواب در فهم و تفسیر کتاب و سنت و تعیین عقاید
و اخالق و احکام شئئئرعی وارد میدان کردهاند که عبارتند از )1 :خردپذیری  -فالن
عقیدهی دینی خردپذیر ا ست یا خرد ستیز؟  )2ح سن اخالقی دا شتن  -چیزهایی که
به نام ارزشهای دینی عر ضه و تبلیغ می شود بر مبنای ح سن اخالقی ا ست یا نه؟ )3
مفید بودن  -فتواهایی که به نام حکم شرعی ابالغ می شود در مقام عمل برای زندگی
1. Bobbio، N. (1996). Left and right: The significance of a political distinction.
University of Chicago Press.
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معنوی و غیرمعنوی مسلمانان در عصر حاضر مفید است یا مضر؟ برای مثال ،نواندیش
دینی از عالم شیعه میپر سد وقتی شما دختران کم سن و سال را در میدانی به جرم
انحراف جنسی به نام اجرای حکم شرعی شالق میزنید ،آیا این کار خردپذیر است یا
خرد ستیز ،ح سن اخالقی دارد یا قبح اخالقی ،برای زندگی معنوی و غیرمعنوی مردم
مفید اسئئئت یا مضئئئر؟ اگر شئئئما میگویید« :دموکراسئئئی نه ،حقوق بشئئئر نه ،بلکه
مردمسئئاالری دینی» ،آیا این مردمسئئاالری دینی شئئما معنای معقول دارد؟ آیا چنان
حکومتی میتواند اخالقی باشئئئد؟ آیا در سئئئایهی چنان حکومتی جامعهی امروزی
میتواند به ر شد معنویِ اجتماعی ،سیا سی و اقت صادی بر سد؟ آیا حا ضر ه ستید در
ف ضایی آزاد و عاری از هراس و رعب در اینباره یا دیگران با دا شتن حقوق م ساوی به
بحث بن شینید؟ نواندیش دینی م سلمان به فل سفه و علم و همهی ابعاد دیگر فرهنگ
عصر جدید کامالً توجه میکند و میگوید آنچه را که ما در عصر حاضر خردستیز و یا
واجد قبح اخالقی و یا مضئئر برای زندگی انسئئانی تجربه میکنیم ،نمیتوانیم به امر و
نهی و سخن خداوند متعال ن سبت دهیم .اگر الزم با شد باید در پارهای از اعتقادات و
تفسئئیرهای دینی خود تجدید نظر کنیم تا مجبور نشئئویم چنین اموری را به خداوند
1
ن سبت دهیم .پس نواندی شان دینی تالش دارند تا باورها ،ر سوم و فرهنگ گذ شتهی
دینداران را بازبینی کنند ،برداشئئئتهای غیر عقالنی را از آن بزدایند ،دین را به زبان
روز و با استنباطها و استداللهای علمی در جهان امروز دریابند و معرفی کنند.
 .3دو مفهوم دیگر که باید تعریف کنیم آنتاگونیسم ( ) antagonismو آگونیسم
( ) agonismا ست .شانتل موف مینوی سد؛ هر هویت سیا سی بر مبنای مرزک شی
میان «ما» و «آنها» شکل میگیرد .اما در پیشبرد امر سیاسی ،رابطهی میان «ما» و
«آنها» نباید الزاماً از طریق دشمنی ،ستیز و حذف طرف مقابل صورت پذیرد .راهحل
دموکراتیک و احترام به تکثر هم میتواند با این رابطه سئئازگار باشئئد .در این راهحل
دوم ،فراسوی مرزهای «ما» و «آنها» نمیرویم ،اختالف و تمایزات را منکر نمیشویم،
1نگاه کنید با پایگاه اینترنتی محمد مجتهد شبستری

2. Mouffe، C. (2005). On the political. Psychology Press.
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ولی طرف مقابل را هم دشئئمن تلقی نمیکنیم که باید نابود شئئود و خواسئئتهایش
غیرمشروع است.
به این ترتیب ،معنای اعتقاد به آنتاگونیسئئم در مبارزهی سئئیاسئئی این اسئئت که
نیروهای سیاسی در میدان ،در صدد نابودی و انهدام رقیب هستند و حق حیات برای
«آنها» قائل نیسئئتند ،چرا که تنها «ما» را جریان سئئزاوار و بایسئئته و تجلی حقیقت
مطلق میدانند و «آن ها» را ناحق ،وطنفروش ،بورژوا و یا کافر میپندارند .حتی اگر
در لحظهی معین ،زور و امکانات نابودی و انهدام کامل رقبای سئئئیاسئئئی را نداشئئئته
باشند ،ولی به محض فراهمشدن امکانات به این امر مهم اقدام خواهند کرد.
آگونیسئئم اما به این معنا اسئئت که حتی اگر هیچ زمینهی مشئئترک میان «ما» و
«آنها» وجود ندارد ،اگر هیچ راهحل عقالنی برای حال اختالفاتمان نیست ،باز هم ما
باید م شروعیت مخالفینمان را به ر سمیت ب شنا سیم ،اگر آنها هم اعتقاد به راهحل
دموکراتیک برای راهبرد امر سیاسی دارند .در این صورت آنها رقیب ،حریف و هماورد
ه ستند و نه د شمن ،خ صم یا کافرانی که باید از صحنهی روزگار محو شوند .در این
حال ما در زمین مشئئترک «حل اختالفها از راه دموکراتیک» در حال بازی هسئئتیم.
اینجا ست که دموکرا سی ،آنتاگونی سم را به آگونی سم تبدیل میکند .خوب وقتی که
قانون بازی در زمین امر سیا سی آگونی سم می شود ،آن وقت اختالف میان نیروهای
سیا سی ،از طریق تو سل به خ شونت حل نمی شود ،و ک شت و ک شتار از امر سیا سی
حذف میشود.
هدف مبارزهی سیا سی هم تنها ک سب قدرت و ت سخیر دولت نی ست .امر ا صالح
حیات اجتماعی مرکزی میشئئئود .توجه کنید که آگونیسئئئم زمانی به راهحل پایدار و
مسئئلط بر صئئحنهی سئئیاسئئی یک جامعه میشئئود که این روش به فرهنگ بازیگران
صحنه تبدیل شده و ابزارهای جاافتاده برای اجرای آن به وجود آمده ا ست .این را هم
از یاد نبریم که حتی در جوامعی که این راه و کار جا افتاده هم شئئده ،ضئئمانتی برای
بازگ شت به عقب نی ست .حزب نازی در آلمان دههی سی میالدی نمونهی رو شنی از
این احتمال بازگ شت ا ست .لذا برای پا سداری از این فرهنگ باید چهارچ شمی از آن
مراقبت کرد و با حواس جمع در پایداری آن کوشید.
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خالصئئه کنیم :با آگونیسئئم ،جریانات سئئیاسئئی با رقبا بحث ،مجادله و اسئئتدالل
میکنند ،نقاط ضعف طرف مقابل را در سپهر عمومی به چالش میک شند .اما همهی
این کارها در راستای مسابقه و رقابت با نیروهای رقیب است و نه نابودی آنها .جریان
معتقد به آگونی سم حتی در صورت پیروزی بزرگ در انتخابات ،و ک سب آرای باال هم،
در فکر از م یان برداشئئئتن رق با نیسئئئئت .نیرو های مع تدل در هر جب ههای (از
ناسئئیونالیسئئتها تا چپها و مذهبیها) عموماً در راسئئتای آگونیسئئم کار و فعالیت
میکنند.
نیروهای افراطی در این گروه ها برعکس سئئئر در سئئئودای آنتاگونیسئئئم دارند.
فاشیستهای ایتالیایی در سالهای دههی سی میالدی ،بلشویکها در روسیهی پس
از انقالب اکتبر ،و فداییان ا سالم در سالهای دههی بی ست و سی خور شیدی مثال
گروههای متمایل به آنتاگونی سماند .جبههی ملی به رهبری دکتر م صدق در سالهای
ملی شدن نفت ،سو سیالی ستها به رهبری آلنده در شیلی دههی هفتاد میالدی و یا
احزاب سوسیال دموکرات در تمام سالهای اخیر در کشورهای اسکاندیناوی و حزب آ.
پ .ک .در سئئئال های  2011-2001در ترک یه مثال هایی از جریانات در راسئئئ تای
آگونیسم هستند.
***
پس از تعریف این م فاهیم ،بازگردیم به راب طه م یان گرایش های چپ (و بهویژه
سو سیالی ستی) با مذهبیها (بهویژه نواندی شان) در ایران در  120سال پس از انقالب
م شروطیت ،لحظهی شروع تالش برای مدرنیزهکردن ک شور ،و دورهای که این دو نیرو
در کنار هم مبارزه را آغاز کردند.
« .۱میالد زخم»
اولین اختالف و تنش بزرگ بین چپها و مذهبیهای درگیر با سیا ست و انقالبی
در ایران ،در جریان جمهوری گیالن صئئئورت گرفت («میالد زخم» به تعبیر خسئئئرو
شاکری) .ارتش سرخ شوروی که برای تثبیت د ستاوردهای نظامی خود در منطقهی
قفقاز و ضربه زدن به پ شت جبههی نیروهای سفید وارد انزلی شده بود ،به حمایت از
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جنبش جنگل و تأسئئئیس جمهوری گیالن کمک کرد .نیروهای انگلیسئئئی مجبور به
تخلیه ی گیالن شدند و نیروهای دولت مرکزی نیز در موقعیت ضعیفی قرار دا شتند.
اما به محض آن که دولت جوان بلشئئئویک ها از حمایت از این جمهوری (به دلیل
مصالحه با دولت انگلیس) دست برداشت ،جمهوری گیالن را دولت مرکزی ،با حمایت
انگلیس ،سئئئرکوب کرد .رهبران این جنبش ،در درگیری با ی کدیگر و سئئئران جام با
سرکوب دولت مرکزی با رهبری رضاخان وزیر دفاع آن ،ک شته شدند .سیر حوادث به
شرح مختصر از قرار زیر بود:
تروتسئئئکی در م قام فر ما ندهی کل ارتش سئئئرخ در رهنمود هایی که برای
راسئئکولنیکوف فرماندهی قوای شئئوروی در ایران ارسئئال داشئئت ،تأکید کرده بود که
کلیهی کمک ها به جمهوری گیالن باید تحت نام «جمهوری آذربایجان» باشئئئد تا
انگلیسیها احساس نکنند که دولت جوان شوروی درصدد شعلهور کردن آتش انقالب
در ک شورهای آ سیایی ا ست .تروت سکی در را ستای سیا ست خارجی دولت شوروی در
آن دوره ،نمی خوا ست اختاللی در مذاکرات تجاری میان م سکو و لندن صورت گیرد،
زیرا دولت بلشویکی به دلیل خسارات سنگین اقتصادی ناشی از جنگ داخلی نیازمند
سئئئازماندهی تجارت خارجی خویش بود .دولت شئئئوروی در  16مارس ( 1921اواخر
ا سفند  )1299با انگلیس قرارداد تجاری ب سته بود .همزمان با دولت مرکزی ایران هم
روابط مجدد دیپلماتیک برقرار کرده بود و روتشئئئتاین با عنوان سئئئفیر (وزیر مختار)
دولت شوروی به ایران آمده بود .در نیمهی دوم خرداد  ،1300نیروهای نظامی انگلیس
از ایران خارج شئئئدند .قرار شئئئد که به دنبال آنها ،نیروهای روس هم از ایران خارج
شوند .عقد قرارداد دو ستی میان دولت مرکزی ایران و اتحاد شوروی و متعاقب آن،
خروج ارتش سرخ شوروی موازنهی قوا را به زیان جمهوری گیالن برهم زد.
شاکری( 1ص )415 .مینویسد« :روتشتاین انتظار داشت کوچک خان عقبنشینی
و نیروهایش را خلع سالح کند و خود را با سیاست جدید شوروی "هماهنگ" سازد...
وی [روت شتاین] ه شدار داد فرمانده کل قوای کابینهی قوام )ر ضاخان( ق صد دارد تا
1میالد زخم :جنبش جنگل و جمهوری شوروی سو سیالی ستی ایران ،تالیف خ سرو شاکری؛ ترجمه ی شهریار
خواجیان .تهران :اختران1386 ،
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مسئلهی گیالن را از راه زور پایان دهد ،اما وی تا کنون از آن جلوگیری کرده و امیدوار
است که این مشکل را بهطور مسالمتآمیز حل کند .وزیر مختار شوروی تکرار کرد که
کوچکخان بایسئئتی با یک نیروی حداقلی به جنگلهای گیالن عقب نشئئینی کند و
دولتی در گیالن با مشورت سهجانبه (دولت مرکزی ،سفارت شوروی و سران جمهوری
گیالن) تشکیل شود» .اما سیر حوادث چنین پیش نرفت ،راهحل نظامی به عمر کوتاه
جمهوری گیالن پایان داد .حیدرخان عمو اوغلی به دسئئت میرزا کوچک خان کشئئته
شد .میرزا هم پس از شکست در برابر قوای دولت مرکزی (رضاخان) و در عقبنشینی
به کوه های طالش براثر سئئئرما و بوران درگذشئئئت 1.در جنبش جنگل هر دو جناح
مذهبی و چپ در مجموع  ،روش آنتاگونیسئئئتی را بهمثابه راه چارهی حل مشئئئکل
برگزیدند .هر دو جریان نیز با سرکوب دولت مرکزی ،از صحنهی سیاست کشور برای
مدتی بهکل حذف شدند.
« .2دنیا» و «ماتریالیسم علمی»
دکتر تقی ارانی در سال ( 1308نخ ستین سالهای حکومت ر ضا شاه) از آلمان به
ایران بازگ شت و به تدریس علوم و نو شتن کتب در سی در زمینههای فیزیک ،شیمی،
روانشناسی ،زیستشناسی و روش علمی پرداخت .برخالف برخی از دوستان سابقاش
مثل تقیزاده که از ناسئئیونالیسئئم و مدرنیسئئم و پیشئئرفت در دورهی رضئئاشئئاه دفاع
میکردند و در حلقهی مشاوران وی بودند ،ارانی منتقد استبداد و دیکتاتوری روزافزون
در کشور بود در عین حالی که معتقد به دفاع از منافع اقشار زحمتکش جامعه بود که
به شدت زیر ف شار فقر بودند .او در  1312انت شار مجلهی دنیا را شروع کرد ،که هدف
آن کار فرهنگی و فکری برای اشئئئاعهی اندیشئئئههای چپ در ایران بود .دنیا با عنوان
رسئئمی مجلهای «علمی» راه اندازی شئئد (تصئئویر روی جلد نخسئئتین شئئمارهی آن
شئئئکافت اتم را نشئئئان میدهد) .هدف مجله در این شئئئماره روشئئئنگری «دربارهی
1هم چنین نگاه کنید به «نگاهی به روابط شئئوروی و نهضئئت انقالبی جنگل ،مصئئطفی شئئعاعیان ،نشئئر مزدک:
 »1349و
Matin-Asgari، A. (2018). Both eastern and Western: an intellectual history of Iranian
modernity. Cambridge University Press.
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موضوعات علمی ،صنعتی ،اجتماعی و هنری از دیدگاه ماتریالیستی» اعالم میشود .در
این دوره از دیکتاتوری پهلوی اول ،چنین تابلویی ،خطر سرکوب کمتری دا شت تا آن
که بیرق سوسیالیسم و چپ را بلند میکردند .انتشار دنیا (که تنها دوازده شماره از آن
منت شر شد) در بهار  1314متوقف شد .همانطور که باقر مومنی نو شته ا ست« ،دنیا»
1
اولین مدافع آ شکار جهانبینی «ماتریالی سم علمی» سی ستماتیک در ایران بود .برای
آن که ،بتوان از زیر تیغ سان سور ر ضا شاهی  -که تبلیغ مرام ا شتراکی (جهانبینی
مارکسئئئیسئئئتی) را ممنوع کرده بود  -ب گذرد« ،دن یا» از ب حث مسئئئتقیم در مورد
مارکسیسم ،سیاست ،مبارزهی طبقاتی و انقالب پرهیز میکرد .متین عسگری این کار
ارانی را در راستای پروژهی کار فرهنگی و فلسفی آنتونیو گرامشی ،ارزیابی میکند .اما
همین تأکید بر جهانبینی علمی و سئئئکوالر که امکان انتشئئئار قانونی به «دنیا» را
میداد ،برای محافل مذهبی تحریکآمیز بود .آنها تبلیغ ماتریالیسئئئم در این مجله را
مسئئاوی با الحاد و دینگریزی و مبارزه با اسئئالم تلقی میکردند .همان طور که حمید
2
دباشی اشاره کرده است ،گروهی از روحانیون شیعه ،که اندیشههای مدرن در کشور
را دنبال میکردند ،وظیفهی خود دیدند که به نو شتههای ماتریالی ستی «دنیا» جوابیه
بنویسند .از این رو ،در اواسط دههی  ،1320عالمه طباطبایی با نوشتن کتاب «اصول
فل سفه و روش رئالی سم» این کار را شروع میکند و شاگرد او مرت ضی مطهری آن را
ادامه میدهد .عالمه طباطبایی با پذیرفتن ناکافی بودن آموزه های سئئئنتی حوزوی،
الحاد ماتریالیستی را بزرگترین چالش فکری نسل جوان روحانیون شیعه میشناسد و
مینویسئئئئد « :ما با ید به ن یاز های طالب تو جه کنیم و آن ها را برای م بارزه با
ماتریالیسئئئتها آماده کنیم» .مرتضئئئی مطهری ،که به گفتهی حمید دباشئئئی ،تعهد
مادامالعمر خویش را در ردیه نوشتن بر مارکسیسم میدید ،مینویسد« :ما در ارجاعات
1دنیای ارانی :باقر مومنی ،تهران :انتشارات خجسته1384 ،
2 Dabashi، Hamid. Theology of discontent: The ideological foundation of the Islamic
Revolution in Iran. Routledge، 2017.
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خود به اندیشئئههای مادیگرایی ،بیشئئتر به نوشئئتههای ارانی اعتماد میکنیم ...پانزده
سئئال پس از مرگ او ،طرفداران ایرانی مادیگرایی دیالکتیکی هنوز نمیتوانند بهتر از
او بنویسند».
در سال  ،1316اعضای حلقهی ارانی ( 53نفر ) دستگیر و محاکمه شدند و بیشتر
آنها احکام زندان طوالنی دریافت کردند .حکم ارانی ده سئئال بود ،اما او پس از مدت
کوتاهی در زندان رضاشاه به قتل رسید.
 .3کسروی ،حزب توده ایران و مذهب
نواندیش دینی نامدار در دورهی بعد از رضئئئاشئئئاه (سئئئال های دههی بیسئئئت
1
خورشیدی) احمد کسروی است .کسروی به مدرسهی طالبیه تبریز رفته بود تاعلوم
ا سالمی را بیاموزد ،و نخ ستین بار در همان مدر سه که بزرگترین مدر سهی دینی-
آموزشی تبریز بود ،با شیخ محمد خیابانی که در آن جا استادی داشت آشنا شد .مدت
کوتاهی نیز پیشنماز مسئئئجد کسئئئروی در محلهی حکمآباد تبریز بود .همزمان با
گسترش جنبوجوش مشروطهخواهی ،کسروی جوان با مشروطه آشنا و شیفتهی آن
شد .پس از نا سزاگویی روحانیون محافظه کار و تکفیر او به گناه هواداری از م شروطه،
لباس روحانیت را کنار گذاشت .کسروی در کتاب «راه نجات» تفسیر رایج از اسالم را
به چالش کشئئید و نوشئئت که دین باید تابع اندیشئئهی منطقی و عقالنیت باشئئد .به
اعتقاد وی ،با دستگاه روحانیت ،از اسالم اصیل چیزی باقی نمانده و آنچه به نام اسالم
تبلیغ میشود ،در خدمت دم و دستگاهی است که تنها به سود این گروه عمل میکند
و سهم مردم عادی از آن چیزی جز بدبختی و پذیرش فقر نیست .نوشتههای کسروی
در سالهای دههی بیست خورشیدی بیش از گذشته بر استفادهی مسلمانان از عقل و
دانش (بهعنوان ارزشئئمندترین هدیهی اعطاشئئده از سئئوی خداوند به انسئئان) تأکید
میکرد .به گمان کسئئئروی ،در زمانی که دنیا شئئئاهد انبوه پیشئئئرفتهای علمی بود،
نهادهای سئئنتی مذهبی در ایران و دیگر سئئرزمینهای مسئئلمان باعث عقبماندگی
1چهرهی کمتر معروف دیگر در همین دوره ،محمد شریعت سنگلجی ( 1271-1322ه ئ.ش ).روحانی ایرانی است
که افکاری برخالف علمای سنتی شیعه داشت و برخی اعتقادات مذهبی را خرافهپرستی میشمرد.

120

121

علیرضا بهتویی

شرقیها بودند .احمد کسروی ورود دین به کشاکشهای سیاسی را هم برای جامعه و
هم برای خود دین خطرناک میدید و نوشئئت« :تمسئئک به اسئئالم در کشئئاکشهای
سیا سی جز توهین به آن دین نی ست و به هیچ نتیجهی سودمندی از این راه امیدوار
نتوان بود».
1
به اعتقاد محمد امینی ،کسئئئروی در ایجاد اصئئئالحات پایدار در نظمهای دینی
مسئئئتقر در ایران موفق نبود ،چرا که وی یک نواندیش دینی «بیرون از تشئئئکیالت
مذهبی» بود .اما نوشئئتههای وی پس از مرگش ،بر بسئئیاری از روشئئنفکران و فعاالن
جوان نسل بعد (ازجمله دکتر علی شریعتی) تأثیر گذاشت .محمدرضا نیکفر ،کسروی
را ازجمله نخسئئتین روشئئنفکران دینی میشئئمارد که گوهر دین را اخالق میداند ،بر
راسئئئتی و درسئئئتی تأکید میکند ،برداشئئئتی اخالقی-انسئئئانگرایانه از دین دارد و
2
میخواهد دین هم به گوهر خویش برگردد.
کسئئئروی ،ابتدا در  29فروردین  1324موردحملهی رهبر فداییان اسئئئالم ،نواب
صفوی قرار گرفت ،به شدت زخمی و به بیمار ستان منتقل شد .بار دوم در خردادماه
همان سئئئال دیگر اعضئئئای فداییان اسئئئالم او را به قتل رسئئئاندند .در هر دو مورد
نخ ست وزیر وقت ،احمد قوام ،ضاربان را تحت ف شار علما و رهبران مذهبی و بازاریان
بانفوذ ،بعد از محاکمهی کوتاهی ،آزاد کرد.
حزب توده ایران که در سالهای دههی بیست خورشیدی از قدرتمندترین احزاب
سیاسی ایران بود ،بهجد از تبلیغات ماتریالیستی و ضد مذهبی پرهیز میکرد .در آغاز
تشئئکیل حزب اعالم شئئده بود که «ما یک سازمان ملی ،دموکراتیک وضئئد فاشیست
ه ستیم» و تأکید بر آن بود که« :حزب توده ایران نه فقط مخالف مذهب نیست ،بلکه
به مذهب به طور کلی و به مذهب اسالم خصوصاً احترام میگذارد و روش حزبی خود
را با تعلیمات عالیه مذهب محمدی منافی نمیداند بلکه معتقد است که در راه هدفهای
1محمد امینی ،دایرهالمعارف ایرانیکاhttps://iranicaonline.org/articles/kasravi-ahmad-v،
2 https://www.bbc.com/persian/iran/2012/03/120309_l44_kasravi_secular_nikfar
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مذهب اسالم میکوشد» (روزنامه مردم  .)1325/10/15تنها پس از کنگرهی دوم بود
که حزب توده در اردیبهشت سال  1327خود را جریانی مارکسیست -لنینیست اعالم
کرد.
کسئئروی در آذرماه  1324از ،به اعتقاد وی ،مماشئئات حزب توده با مذهب انتقاد
میکند ،این سیاست را نتیجهی کینهی این حزب به رضاشاه میداند (دشمنِ دشمنِ
من دو ستِ من ا ست) و مینوی سد« :ما فراموش نکردهایم که هنگامی که آقا ح سین
قمی را با آن ترتیب خاص برای تقویت ارتجاع به ایران میآوردند ،شئئئما در روزنامه
خود تجلیل بیاندازه از او نمودید و او را "اولین شخ صیت دینی" نامیدید .آقا ح سین
قمی که بود و برای چه به ایران آمد؟ آقای حسین قمی کسی بود که در زمان رضاشاه
در موقع رفع حجاب از زنها مخالفت نشان داده و با دستور دولت از ایران بیرون رانده
شئئده بود؛ و در این هنگام آورده میشئئود که به دسئئتیاری او دوباره زنها به حجاب
بازگردند و باز اوقاف به د ست مالیان سپرده شود» ( سرنو شت ایران چه خواهد بود،
ص.)14
 .4بازرگان و ملکی
دو چهرهی برج ستهی نواندی شی دینی و چپ سو سیالی ست در سالهای پایانی
دههی بی ست و تمامی سالهای دههی سی خور شیدی که راه و ر سم آگونی سم را در
عمل سیا سی خود دنبال میکردند ،مهندس مهدی بازرگان ( )1286 -1373و خلیل
ملکی ( ) 1280- 1348هستند.
بازرگان ،به گفتهی کدیور« ،در میان معتقدان به سئئازگاری علم و دین ،نخسئئتین
1
ایرانی ا ست که با آ شنایی عمیق با علوم نوین ،دَم از سازگاریِ علم و ا سالم میزند».
ملکی که از اع ضای گروه ارانی ( 53نفر) بود ،پس از وقایع آذربایجان و نفت شمال از
حزب توده ایران جدا شئئئئد و همراه با گروهی از کادر های این حزب ،جر یان
سئئوسئئیالیسئئتهای مسئئتقل و دموکرات با عنوان «نیروی سئئوم» را تشئئکیل داد .هم
1 https://kadivar.com/243/
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بازرگان و هم ملکی در جریان نهضت ملیشدن نفت ،در کنار دکتر محمد مصدق و در
یک جبهه بودند .این در شئئئرایطی بود که آیتاهلل کاشئئئانی و حزب توده ایران ،در
حمایت از نهضئئئت ملیشئئئدن نفت و دکتر محمد مصئئئدق ،پیگیر نبودند و حتی در
مواردی هم به دشئئمنی و مبارزه با این جنبش پرداختند .هم بازرگان و هم ملکی بعد
از کودتای  28مرداد  1332در ایران ماندند ،با دکتر م صدق در تماس بودند و فعالیت
سیاسی و مبارزه علیه دولت کودتا را ادامه دادند.
مهدی بازرگان (که اسئئتاد دانشئئکدهی فنی دانشئئگاه تهران بود) ،همراه با یازده
استاد دیگر دانشگاه تهران که در میان آنها نام شخصیتهایی همچون یداهلل سحابی
هم به چ شم میخورد ،در سال  1333به «اتهام» ام ضای بیانیهای علیه قرارداد نفتی
دولت ایران با کن سر سیوم شرکتهای نفتی غربی ،تا پایان صدارت ف ضلاهلل زاهدی
نخستوزیر کودتا ،از خدمت در دانشگاه محروم شدند .این افراد پس از برکناری ،برای
آنکه قادر به تأمین معاش با شند ،شرکتی خ صو صی به نام «یاد» را به مدیریت مهدی
بازرگان تشئئئکیل دادند .هم زمان ،بازرگان به همکاری با نهضت مقاومت ملی که به
ابتکار سید ر ضا مو سوی زنجانی (فقیه و سیا ستمدار ملیگرای ایرانی) ت شکیل شده
بود پرداخت و در سئئال  1334و در پی شئئناسئئایی چاپخانهی مخفی نهضئئت مقاومت
ملی تو سط فرمانداری نظامی تهران ،همراه چندی دیگر از سران نه ضت د ستگیر و به
مدت پنج ماه زندانی شد.
ملکی بعد از کودتای  28مرداد  1332دو سال زندانی شد .بالفاصله پس از آزادی
از زندان ،او مطلبی طوالنی علیه قرارداد کن سر سیوم نفت نو شت .این متن در اختیار
دوسئئئت و همفکر قدیمیاش مح مد درخشئئئش قرار گر فت ،او ( که بهواسئئئ طهی
نمایندگیاش در مجلس دارای مصونیت بود) قبول کرد آن را در مجلس ،بخواند .شاید
بتوان این سئئخنرانی را سئئختترین انتقاد علیه قرارداد کنسئئرسئئیوم در مجلس ایران
دان ست .ملکی سپس ن شریهای به نام «نبرد زندگی» منت شر میکرد که پس از مدتی
تحت فشار ساواک به «علم و زندگی» تغییر نام داد .مجلهی علم و زندگی ،بعد از چند
بار توقیف و انتشار مجدد ،در اواخر سال  1336بار دیگر شروع به انتشار کرد .بسیاری
از یادداشتهای ملکی در این نشریه ،بر ملی شدن منابع کشور تأکید داشت و مقاالت
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متعددی نیز در زمینهی ا صالحات ار ضی به ر شتهی تحریر درآورد .در سال ،1337
ملکی به این فکر افتاد که باید نیروهای نهضئئت ملی را گرد آورد .با باز شئئدن نسئئبی
فضئئای سئئیاسئئی در سئئال  1339و تجدید حیات جبهه ملی دوم ،اقدام به تأسئئیس
«جامعهی سو سیالی ستها» کرد .در همین دوره ( سال  )1340نه ضت آزادی ایران با
ابتکار مهندس مهدی بازرگان و همراهی دکتر یداهلل سئئحابی و سئئید محمود طالقانی
اعالم موجودیت کرد و با تأیید آیتاهلل زنجانی و دکتر م صدق پا به عر صهی سیا سی
مبارزاتی آن روزها نهاد.
به روایت همایون کاتوزیان« :جبههی ملی دوم از همان ابتدا همهی نیروهای قابل
مالحظه ی خود را برای کوبیدن امینی به کار انداخت؛ بدون این که برنامهای اعالم
کند ،یا خود را برای جان شینی او آماده سازد" .جامعهی سو سیالی ستها" به رهبری
خلیل ملکی و "نهضت آزادی" بر آن بودند که این سیاست غلط است و صرف برخورد
منفی با امینی سبب تقویت شاه می شود .در عمل این پیشبینی درست از آب درآمد.
امینی که هم شاه ،هم جبههی ملی ،هم زمینداران ،و هم حزب توده او را میکوبیدند،
در تیرماه  1341ناگزیر از ا ستعفا شد ،و به دنبال آن شاه با آغاز انقالب سفید خود
1
استبداد تاریخی ایران را دوباره برقرار ساخت».
پس از حوادث خرداد  1342و سرکوب آن توسط ارتش ،شکست مذاکرات جبههی
ملی دوم با اسئئداهلل علم و اختالف با نظرات دکتر مصئئدق درباره شئئیوهی کار و تغییر
اساسنامهی جبهه ،اللّهیار صالح (رئیس هیئت اجرایی جبهه) سیاست « صبر و انتظار»
را اعالم و جبههی ملی دوم را تعطیل کرد.
پس از آن کوشئئشهایی برای احیای دوبارهی جبههی ملی صئئورت گرفت که به
«جبههی ملی سوم» معروف شد .به سبب تحت نظر بودن دکتر مصدق در احمدآباد و
زندانی بودن تعدادی از رهبران و مراقبتهای شئئدید امنیتی ،مالقات با دکتر مصئئدق
برای سازماندهی و تدوین اساسنامهی جبهه ملی سوم با مشکالت فراوانی مواجه بود.
با همهی این دشواریها اساسنامه جبهه ملی سوم در اوایل سال  1344تدوین و مورد
1 https://www.radiofarda.com/a/f3_katouzian_on_nehzat_azadi/24176060.html
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موافقت دکتر مصدق قرار گرفت .بدین ترتیب جبههی ملی سوم در هفتم مرداد 1344
با شرکت نه ضت آزادی ایران ،جامعهی سو سیالی ستها ،حزب ملت ایران (داریوش
فروهر و یارانش) و حزب مردم ایران (دکتر کاظم سئئئامی ،دکتر حبیب اهلل پیمان و
دیگران) تشکیل شد و موجودیتش را رسماً اعالم کرد و تالش کرد بار دیگر به فعالیت
سیا سی اپوزی سیون در ایران تحرکی دوباره ببخ شد .اما سه هفته بعد ،خلیل ملکی و
اعضای رهبری جامعه سوسیالیستها پس از برگزاری سومین جلسه جبهه ملی سوم
دستگیر و روانه زندان شدند .بازرگان و سران و فعاالن نهضت آزادی هم پیشتر از این
در سئئال  1342به اتهام اقدام بر ضئئد امنیت کشئئور دسئئتگیر شئئده بودند و در زندان
بودند .جبههی ملی سئئئوم به این ترتیب ،پیش از تولد از دنیا رفت .اما نفس شئئئکل
گرفتن کوتاهمدت «جبههی ملی سئئوم» با مشئئارکت سئئوسئئیالیسئئتها و نواندیشئئان
مذهبی در این برهه ،ارزش نمادین جدی در رابطهی میان این دو جریان در تاریخ
معاصئئر ایران دارد .این حادثه نشئئان داد که تشئئکیل جبههای از این دسئئت ،با اهداف
سیا سی م شخص و م شترک ،امری کامالً ممکن ا ست ،علیرغم آن که این دو جریان،
تاریخی متفاوت و اعضئئئای آن پیشئئئینهها و تاریخچههای گوناگون داشئئئتند .چنین
تجربهای بعد از این حادثه ،به این ترتیب گسترده و در سطح ملی ،تکرار نشد.
بازرگان به  10سال زندان محکوم شد .اما در سال  ،1346پس از پنج سال زندان
و تبعید آزاد شد .ملکی و یارانش هم در سال 1344در دادگاه نظامی محاکمه و ملکی
به سه سال حبس انفرادی محکوم شد .اما با ف شار احزاب سو سیالی ست اروپایی و به
دل یل بی ماری ،زودتر از مو عد آزاد شئئئد ا ما ز یاد ز نده ن ما ند و در مرداد ماه 1348
درگذشت.
با حذف این دو چهره (بهمثابه نمادهای دو جریان سئئوسئئیالیسئئتهای دموکرات
ایرانی و نواندیشان مذهبی) از صحنه ،یک دورهی جدید در مبارزات سیاسی در ایران
آغاز میشئئود .مهدی بازرگان در دفاعیاتش در در سئئالهای  1343در دادگاه نظامی
این دادگاه گفت« :آقای رییس دادگاه! ما آخرین گروهی هسئئتیم که با قبول و احترام
به این قانون اسئئاسئئی فعلی فعالیتهای سئئیاسئئی را در چارچوبهای قانونی دنبال
کردیم .بعد از ما دیگر کسی این قانون اساسی را قبول نخواهد داشت».
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با خروج این دو چهره از صحنه سیا سی و اجتماعی ایران ،آگونی سم ،هم در میان
چپها و هم نواندیشان مذهبی ،برای مدتی طوالنی ،به انزوا رفت.

 .۵دکتر علی شریعتی ،مجاهدین و فداییان خلق
در دهههای  1340- 1350شم سی (م صادف با دهههای  1970-1960میالدی)،
اندیشئئههای چپ و مارکسئئیسئئتی در جهان و ایران در اوج محبوبیت و در واقع تفکر
م سلط نیروهای اپوزی سیون بود .به همین دلیل  ،بخ شی از م سلمانان نواندیش (مثل
سئئوسئئیالیسئئتهای خداپرسئئت به رهبری محمد نخشئئب) ،حزب مردم ایران (دکتر
حبیب اهلل پیمان و دکتر کاظم سامی و دیگران) و دکتر علی شریعتی (که مرکزیترین
چهرهی این گروه بود) بهشدت تحت تأثیر اندیشههای سوسیالیستی بودند .علی رهنما
بر آن اسئئئت که این اقبال مسئئئلمانان اصئئئالحطلب به اندیشئئئههای نوین و بهویژه
سو سیالی سم از آنجا سرچ شمه میگرفت که ا سالمِ روحانیون سنتی برای جوانان و
1
بهویژه آنها که به دان شگاه راه مییافتند ،جذاب نبود .لذا نواندی شان مذهبی در این
دوره ،در عین پذیرش اندیشههای اجتماعی (جمعگرایی در برابر فردگرایی) و اقتصادی
( عدالتخواهی سئئوسئئیالیسئئتی در برابر سئئرمایهداری عنان گسئئیخته) مورد قبول
سو سیالی ستها ،از ماتریالی سم فا صله میگرفتند و مذهب را بهمثابه ضامن سالمت
اخالقی جامعه تلقی میکردند .برای مثال دکتر علی شریعتی مینوشت « :سوسیالیسم
و دموکراسئئئی دو موهبتی اسئئئت که ثمرهی پاکترین خونها و دسئئئتاورد عزیزترین
شهیدان و مترقیترین مکتبهایی ا ست که اندی شهی رو شنفکران و آزادیخواهان و
عدالتطلبان به ب شریت ارزانی کرده ا ست»( .مجموعه آثار  ،22صفحه  .)13در نهایت
میتوان گفت که رابطهی این گروه از نواندیشئئان مذهبی با چپهای دموکرات ایرانی
ب سیار خوب بود .تأثیر اندی شههای راه سوم خلیل ملکی بر نواندی شان م سلمان در این
دوره ،در نگاه آنان به جهان و تلقی دموکراتیک از سوسیالیسم ،بسیار مشهود است.
1 Rahnema، Ali (2000). An Islamic utopian: a political biography of Ali Shari'ati.
London: I.B. Tauris
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در سئئالهای پایانی دههی  1340خورشئئیدی اتفاق تازهای میافتد ،نسئئل تازه و
جوانی پا به میدان مبارزه مینهد که برآن است که نسل گذشته به قدر کافی رادیکال
نبوده اسئئت .از نگاه اینان ،مبارزهی سئئیاسئئی آرام و اصئئالحطلبانه در چارچوب قانون
اسئاسئی،که بازرگان و ملکی آخرین چهرههای آن بودند ،به قدر کافی انقالبی نیسئت.
این ن سل جدید از مبارزان چپ و مذهبی ،در پی تغییرات سریع و انقالبی و به دنبال
تقریر گفتمان تازهای برای مبارزهی آزادیبخش در ایران بودند .من شأ الهام اندی شهای
آنها ،جنبشهای رهاییبخش ملی و ضد استعماری در آفریقا ،آمریکای التین و آسیا
اسئئت ،جنبشهایی که از کوبا تا الجزایر ،از فلسئئطین تا اوروگوئه در مبارزاتشئئان از
رویارویی نظامی و اسئئتفاده از نبرد چریک شئئهری و جنبشهای مسئئلحانه اسئئتفاده
میکنند .قهرمانهای این نسئئل فرانتس فانون ،قوام نکرومه ،ارنسئئتو چهگوارا و جمیله
1
بو پاشا هستند.
سازمان مجاهدین خلق ایران در شهریور  1344بهوسیلهی سه نفر از اعضای جوان
نهضئئئت آزادی ایران )محمد حنیفنژاد ،سئئئعید محسئئئن و علیاصئئئغر بدیعزادگان(
پایه گذاری شد .رهبران فداییان خلق هم یا از اع ضای جوان و منتقد حزب توده ایران
(مانند بیژن جزنی) بودند و یا جوانانی که با فعالیتهای مذهبی کار سیا ست را شروع
کردند و بعدتر مارکسیست شدند (احمدزاده و پویان).
رابطهی این دو سازمان تا سال  ،1354بر اساس احترام متقابل و همکاری نزدیک
در کار مبارزاتی و در زندانهای شاه بود .ناصر صادق از رهبران اعدامشدهی مجاهدین،
در دادگاه نظامی گفته بود« :درست است که ما مسلمانیم ولی به مارکسیسم به عنوان
یک مک تب مترقی اجت ماعی احترام می گذاریم» .خسئئئرو گلسئئئرخی ،از م بارزان
سو سیال ست در این دوره ،در دادگاه نظامی که او را به اعدام محکوم کرد ،گفت« :ان
الحیاه عقیده والجهاد .سئئئخنم را با گفتهای از موال حسئئئین ،شئئئهید بزرگ خلقهای
خاورمیانه آغاز میکنم .من که یک مارک سی ست لنینی ست ه ستم ،برای نخ ستین بار
عدالت اجتماعی را در مکتب ا سالم ج ستم و آنگاه به سو سیالی سم ر سیدم ».او اعالم
 https://www.radiozamaneh.com/472245اندر حکایت چریکهای فدایی1 Behtoui (2019) ،
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کرد که در یک جامعهی مارکسیستی ،که ما برای ساختن آن مبارزه میکنیم« :اسالم
حقیقی ...اسالم حسینی و اسالم موال علی را تأیید میکنیم».
سازمان فداییان خلق با تأکید بر سو سیالی سم ایرانی (تقدم منافع ملی و ا ستقالل
از شئئئوروی و چین ،همچنین تحلیل مشئئئخص از شئئئرایط ایران و نه الگوبرداری) و
فداکاری و جانبازی بیمثال ،در این سالها به محبوبترین سازمان چپ کشور تبدیل
شئئئد .یک جنبش روشئئئنفکری پرقدرت در جامعه ،فداییان را حمایت معنوی ،مالی و
انسئئانی میکرد .جوانان در میان طبقهی متوسئئط در حال رشئئد و مدرن کشئئور ،مثل
معلمان ،مهندسان ،پزشکان و دانشجویان ،به این گروه و فعالیتهای شان با عالقه نگاه
میکرد .شاعران ،فیلم سازان ،دا ستاننوی سان و نمایشنامهنوی سان (بهرغم سان سور
شئئئدید) ،هر طوری که ممکن بود ،به نقل قصئئئهی چریکها میپرداختند .مجاهدین
خلق نیز در م یان گروه دیگری از جوا نان و اقشئئئار مذهبی ،محبوب یت بی نظیری
داشئئئتند .هیچ جریان مبارز مذهبی در این دوره ،قدرت رقابت با نفوذ مجاهدین را
نداشت .نوشتهها و سخنرانیهای علی شریعتی ،در بسط این نفوذ ،بسیار مؤثر بود.
دکتر شریعتی ،که ا سالم صفوی (حاکمان) را از ا سالم علوی (تحت سلطهگان
مبارز) تفکیک میکرد ،ازجمله مهمترین منابع فکری مجاهدین بود .شئئئریعتی بر آن
بود که ...« :در تاریخ ،طب قاتِ قدرتم ندِ حاکم ،ع بارت بود ند از :طب قهی زورم ند،
طبقهی زرمند ،و طبقهی روحانی ،که هم قدرتِ سیاسی ،و هم قدرتِ اقتصادی ،و هم
قدرتِ ایمانی خلق را ،در د ست خود دا شتند ،و چه با هم هم ساز بودند ،و چه مخالف،
به هر حال ،سازش یا عدمِ سازشِ آنها ،بر سرِ حکومتِ بر خلق بوده ا ست ،و نه برای
خلق( »...مجموعئئه آثئئار  ،19صئئئفحئئه  .)128در خوانش شئئئریعتی از اسئئئالم،
اگزی ستان سیالی سم و اندی شههای عدالتجویانهی سو سیالی سم هم حا ضر بودند .علی
شریعتی آنگونه که پسرش احسان تعریف میکند« :خود را از نظر اقتصادی و سیاسی
سئئوسئئیالدموکرات میدانسئئت؛ البته سئئوسئئیالدموکرات رادیکال ولی خواسئئتار
1
دموکراسئئی ».به دلیل همین نواندیشئئی دینی ،روحانیون سئئنتی (مثل شئئیخ محمد
1 http://sharghdaily.com/fa/main/detail/270543
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تقی فل سفی ،متنفذترین واعظ تهران) وی را تکفیر و ک سروی دوم خواندند ،از مقامات
دولتی خواستند که جلوی فعالیتهای وی را بگیرد و به مردم هم هشدار میدادند که
در حسینیهی ارشاد زن و مردها با هم هستند و فساد در جریان است.
جریان دیگری که در همین دوران ،به گفتهی متین عسئئئگری ،تالش جدی برای
اشئئاعهی «یک تفسئئیر مدرنیسئئتی محافظهکارانه از اسئئالم شئئیعه» داشئئت ،آیتاهلل
مطهری است که دشمن اصلی فکریاش مارکسیسم بود .وی که همراه معلماش عالمه
طباطبائی در حلقهی « سیدح سین ن صر» (نبیرهی شیخ ف ضلاهلل نوری و رییس دفتر
فرح پهلوی) و « هانری کربن» شئئئرکت میکرد ،با شئئئریعتی به اختالف نظر جدی
1
رسئئید .در نامهای که مرتضئئی مطهری در سئئال  1356به آیتاهلل خمینی نوشئئت،
مجاهدین خلق را به «خوارج» ت شبیه کرد که «هر مقام روحانی و مرجع دینی را نفی
میکنند» .او از دکتر شئئریعتی و طرفداران اش انتقاد میکند که کارشئئان «کوبیدن
روحانیت از اساس و برداشتن این سدها از میان است» .در نامهی مطهری آمده است
که« :کوچکترین گناه این مرد [شئئئریعتی] بدنام کردن روحانیت اسئئئت .او همکاری
روحانیت با دسئئتگاههای ظلم و زور علیه تودهی مردم را به صئئورت یک اصئئل کلی
اجتماعی در آورد ،مدعی شئئئد "ملک" و " مالک" و "مال" و به تغییر دیگر "تیغ" و
"طال" و "تسئئبیح" همیشئئه در کنار هم بوده و یک مقصئئد داشئئتهاند» .در مقابل
نویسئئئندهی نامه (مطهری) ،به مزایای روحانیت و لزوم حفظ و نگهداریاش تاکید
دارد .مطهری که مرگ شئئئریعتی در پاریس به دلیل ایسئئئت قلبی را ارادهی خداوند
میداند ،با اظهار رضئئایت از این حادثه ،مینویسئئد« :اگر خداوند از باب "و یمکرون و
یمکراهلل خیر الماکرین" در کمین او نبود ،او در مأموریت خارجش چه به سر روحانیت
و ا سالم میآورد» .در نهایت ای شان نگران طرفداران شریعتی ا ست ،که به گفتهی او
«عالقه وعقیده درسئئت به اسئئالم ندارند و گرایشئئی انحرافی دارند با دسئئتهبندیهای
و سیعی در صدد این ه ستند که از او بتی ب سازند که هیچ روحانی جرأت اظهارنظر در
1 Matin-Asgari، A. (2018). Both eastern and Western: an intellectual history of
Iranian modernity. Cambridge University Press.
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گفتههای او را ندا شته با شد» .به گفتهی تقی رحمانی ،همین جریان مذهبی متأثر از
آرای مرتضئئی مطهری اسئئت که به گرایش حاکم در سئئالهای بعد از انقالب در ایران
تبدیل می شود .اندی شهای که شریعتی را التقاطی و دارای ا شکاالت فراوان میدان ست
که با ید بهوسئئئی لهی رو حان یت اصئئئالح شئئئود .این جر یان غا لب پس از انقالب،
«مارکسئئیسئئتسئئتیز بود ،با لیبرالیسئئم دشئئمنی میکرد و حاکمیت روحانیت را باور
1
میدا شت» .ر ضا علیجانی می نوی سد ،دکتر شریعتی بر آن بود که د شمن ا صلی ما
سئئرمایهداری و دیکتاتوری شئئاه اسئئت ،اما مارکسئئیسئئتها رقیب ما هسئئتند .آیتاهلل
مطهری ،در مقابل معتقد بود که سئئئرمایهداری و مارکسئئئیسئئئم دو لبهی یک قیچی
2
هستند و باید با هر دو با شدت مبارزه کرد.
جواد میری گرایشهای مختلف ا سالمی قبل از انقالب را به شرح زیر مینوی سد:
«آیتاهلل خمینی مؤسئئس اسئئالمگرایی فقاهتی ،علی شئئریعتی مؤسئئس اسئئالمگرایی
سئئوسئئیالیسئئتی ،مهدی بازرگان مؤسئئس اسئئالمگرایی لیبرالیسئئتی و آیتاهلل طالقانی
مؤسئئس اسئئالمگرایی دموکراتیک» ،و ادامه میدهد« :اگرچه بنیانگذار اسئئالمگرایی
فقاهتی،آیت اهلل خمینی بود اما شئئئارحان آن افرادی مانند شئئئهید مطهری ،شئئئهید
3
بهشتی و عالمه جعفری بودند».
 .۶آنتاگونیسم ،پاشنه آشیل سازمانهای چریکی
اگر چه مجاهدین بر نواندیشی دینی و فداییان خلق بر سوسیالیسم ایرانی و بدون
واب ستگی تأکید دا شتند ،اما هیچ یک از این دو جریان را نمیتوان طرفداران آگونی سم
در کار سیاست (یعنی اعتقاد به راهحلهای دموکراتیک و احترام به تکثر اندیشهها در
جامعه و تعامل در برابر مخالفان و رقبا) دانسئئت .بهعکس ،آنتاگونیسئئم بنیان اعتقادی
1 https://kadivar.com/2974/
2رضا علیجانی ،مغلوب گفتمان غالب نبود (شریعتی و مارکسیسم)
3جواد میری« ،اسالمگرایی و پسا اسالم گرایی :نگاهی به اندیشههای سیاسی عالمه جعفری»
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آنها بود که حق حیات برای مخالفین و رقبا قائل نیسئئئت ،چرا که تنها خود را تجلی
حقیقت مطلق میداند.
همین پا شنه آ شیل ،فاجعهی ت صفیههای درونی سازمان مجاهدین خلق در سال
 1354را رقم زد .بخ شی از اع ضای این گروه که مارک سی ست شده بودند ،سازمان را
متعلق به خودشئئان میدانسئئتند .به همین دلیل ،به هر طریق از متشئئکل شئئدن آن
بخش دیگر از سئئئازمان که همچنان بر ایدئولوژی مذهبی مجاهدین پایبند بوده و
میخواسئئتند سئئازمان مسئئتقل خودشئئان را داشئئته باشئئند ،جلوگیری کرده ،آنها را
«اعدام انقالبی» میکنند .این ماجرا ،ضربهی سنگینی بر رابطهی دو ستانه و همکاری
بین چپها و مذهبیها وارد آورد.
با این حوادث ،قدرت بالمنازع سئئئازمان مجاهدین در میان مبارزان مذهبی (در
زندانها و در جامعه) ،بهشدت افت میکند و نیروهایی که ضد چپها و سنتی هستند،
در میان مبارزان مسئئلمان بهشئئدت تقویت میشئئوند .سئئازمان امنیت کشئئور هم با
استفادهی همهجانبه از این تصفیهها ،بر آتش این دشمنی ،نفت میپاشید.
فداییان خلق از این تصفیهها دفاع نکردند و پیشنهاد اتحاد دو سازمان اکنون چپ
را رد کردند .اما برخورد این سئئئازمان نیز با دیگر نیروهای سئئئیاسئئئی ،با خودیهای
مارکسیست که درست مثل آنها نبودند و حتی آنهایی که درون سازمان به مخالفت
بر میخوا ستند ،همان آنتاگونی سم در رفتار سیا سی را ن شان میدهد .نمونهی بارز در
این زمینه ،برخورد سازمان فدایی با «مصطفی شعاعیان» است.
فاطمه صئئئادقی در معرفی شئئئعاعیان مینویسئئئد :وی تالش برای نزدیکی میان
مبارزان مسلمان و سوسیالیست داشت تا آنها را در تقابل با تفاسیر جزماندیش رایج
از دین و مارکسیسم قرار دهد ،میخواست تمامی گروههای مخالف حکومت شاه( ،اعم
از مذهبی ،ملی و سئئوسئئیالیسئئت) را تحت جبههای فراگیر متحد کند .وهابزاده هم
ایدههای شعاعیان دربارهی «جبهه» را یک قدم جلوتر از تئوریسینهای فدایی ،ارزیابی
میکند .شئئعاعیان که در تحلیل جنبش «جنگل» لنینیسئئم و اتحاد شئئوروی را زیر
سئئئؤ ال کشئئئیده بود ،به این نتیجه رسئئئیده بود که تحوالت انقالبی یک نسئئئخهی
جهان شمول ندارند و هر کدام در نوع خود منح صربهفردند .در عین حال (در موافقت
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با «فرانتس فانون») به راه حل های لنینی برای جنبش های رهاییبخش ملی بدگمان
بود .در نهایت آن که طرفدار تشکیل جبهه متحد تمامی طرفداران مبارزه با استعمار و
1
دیکتاتوری (اعم از مذهبی ،سئئوسئئیالیسئئت و ملیگرا) بود .وی که با الهیاتِ رهایی
بخش آمریکای التین آ شنایی دا شت ،در کتاب « شورش» نو شت ،برای انقالبی بودن،
نباید لزوماً کمونی ست و یا کارگر با شی ،ایدئولوژی الزاماً منتج به انقالبیگری نمی شود
و به حزب توده نگاه کنید که مارکسئئیسئئت-لنینیسئئت بود ولی نه انقالبی .به همین
2
ترتیب ،غیر مارکسیستها هم میتوانند ،انقالبی باشند.
به طور مشئئئخص ،شئئئعاعیان در آن سئئئالها طرفدار اتحاد مجاهدین (و بقیهی
نیروهای مبارز مذهبی) با فداییان (و دیگر نیروهای فعال سئئئوسئئئیالیسئئئت) ،در یک
جبهه ی مشترک بود و همین مدل را در سازمانی که خودش آن را به وجود آورده بود
(«جبهه دموکراتیک خلق») پیش برده بود .شعاعیان به این نتیجه رسیده بود که باید
از قدرت ب سیج روحانیت برای تقویت جبههی فراگیر مخالفان بهره ج ست و میگفت:
«برای ما باخدا بودن ،بامردم بودن و در مقابل آن ،دشئئئمن خدا و مردم بودن اصئئئل
ا ست» .وی در عین دعوت از روحانیون برای پیو ستن به مبارزه ،از انتقاد به آنها هم
ابایی نداشت و نوشت« :روحانیون فریاد وامصیبت شان [دربارهی انقالب سفید] به هوا
رفت .تجدیدنظر در تقدیس مالکیت ،به سئئربازی بردن زنان مسئئلمان ...دریدن پردهی
ناموس اسالم تلقی شد .بر عناصری همچون آیتاهلل میالنی و شریعتمداری و ...حرجی
نبود .شئئگفتا که چهرهای چون سئئید محمود طالقانی نیز به یکباره با گرفتن زمین از
3
دست مالکین و دادن آن به رعایا ،به بهانه ی تقدیس مالکیت به ستیزه برخاست. »...
1این را مقایسئئئه کنید با نوشئئئتهی بیژن جزنی که در کتاب نبرد با دیکتاتوری ،اندیشئئئه های فانون را نفوذ
خردهبورژوازی و ضدیت با مارکسیسم-لنینیسم میخواند.
2 Peyman Vahabzadeh. 2019. A Rebel’s Journey: Mostafa Sho‘aiyan and
Revolutionary Theory in Iran (London، UK: OneWorld).
3نگاه کنید به فاطمه صادقی "تَرَکی در جهانِ سربی" ،نقد اقتصاد سیاسی.
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در عین حال ،شعاعیان با اندی شهی ذاتگرایانه و محدود آن روز مارک سی ستهای
ایرانی دربارهی طبقه کارگر و رو شنفکران موافق نبود .ایدههای شعاعیان را میتوان با
1
اندی شههای پ سا -مارک سی ستهایی مثل ارن ستو الکالئو و شانتل موف مقای سه کرد
که میگویند :وقتی که سئئیسئئتم حاکم بر یک کشئئور دچار بحران میشئئود و قادر به
پا سخگویی به نار ضایتیهای اجتماعی و مطالبات سیا سی نی ست ،آن گاه باید به گرد
آوردن ن یاز های پراک ندهی گروه های مت فاوت اجت ماعی در یک جب هه پردا خت .آن
جاسئئت که باید جبههی «مردم» در برابر «نخبگان»« ،تودهها» در برابر «الیگارشئئی»
قدرت را شکل داد .این جبههی م شترک باید انعکاس اعتراض مردم خ سته شده از
فسئئاد حکومتگران و گسئئترش فاصئئلهی طبقاتی باشئئد .باید برای مسئئائل صئئنفی و
حقوقی کارگران و همهی مزدبگیران ،برای خوا ستهای زنان یا نیازهای جوانان مبارزه
کند .برای حل م سائل محیط زی ست در ک شور و یا حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی
تالش کند .برای یک سیا ست خارجی در را ستای منافع ملی و آزادیهای اجتماعی -
سیا سی در داخل ک شور بکو شد .در هر لحظهی معین ببیند که خوا ست مبرم مردم
کدام ا ست و حول این خوا ستها ،گروههای مختلف را جمع کند و سازمان دهد .در
جر یان این تالش ها اسئئئت که رهبری این جبهه شئئئکل میگیرد .چنین جبههای با
مشارکت فعاالن جریانات مختلف سیاسی ،با اعتقادات متفاوت ایدئولوژیک و اندیشهای
پیش میرود .هنر رهبران جبهه ،گرد آوردن و ایجاد « ما» علیه «آن ها»« ،مردم» در
برابر «حاکمان» ا ست .با نگاه امروز هم که به نو شتههای شعاعیان بنگریم ،میبینیم
که چنین ایدههایی در تشکیل جبهههای مردمی در مبارزه سیاسی کشورهای مختلف
(از پودموس در اسئئئپانیا تا حزب دمکراتیک خلق ها ( )HDPدر ترکیه) راهبر بوده
اسئئئت .در چنین جب هه هایی ،طیف گسئئئتردهای از م بارزین مدافع م نافع طب قات
زحمتکش و مزد بگیران ،حقوق ز نان ،اقل یت های مذهبی و قومی ،طر فداران حفظ
محیط زیسئئت و دگر باشئئان گرد هم آمدهاند و تالش میکنند .وهابزاده (همان جا،
1 .Laclau، Ernesto and Chantal Mouffe. 2001. Hegemony and Socialist Strategy:
Towards a Radical Democratic Politics: Verso
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صفحه  )195مینویسد؛ شاید بتوان تحقق ایدههای جبههای شعاعیان را در یک مورد
م شخص تاریخی در همان دوره در خارج از ایران م شاهده کرد .کنفدرا سیون جهانی
مح صلین و دان شجویان ایرانی (اتحادیه ملی) در خارج از ک شور ( )CISNUدر سال
 1941با اتحاد گسترده دانشجویان مخالف دیکتاتوری شاه (مارکسیستها ،مذهبیها
و ملیگرایان) تأسیس شد .کنفدراسیون ،مظهر نمونهای از کثرتگرایی دموکراتیک در
یک جبههی مشئئترک بود .اما به تدریج این تعامل و کثرتگرایی زیر سئئؤال رفت .این
زمانی بود که مارکسیستها و مائوئیستها تالش کردند که رهبری کنفدراسیون را در
انح صار خود درآوردند و به این ترتیب ملیگرایان و م سلمانان مجبور به ترک صفوف
کنفدراسئئیون شئئدند .نهایت آن که سئئرانجام کنفدراسئئیون در سئئال  1354به دلیل
سیا ستهای فرقهای (و به ویژه ف شار فداییان برای تبدیل آن به شبکهی پ شتیبانی
انحصاری خود در خارج از کشور) بهکل منحل شد و «حیات یک اتحادیهی دانشجویی
دموکرات یک به این ترت یب پا یان یا فت» .شئئئا ید بتوان گ فت که جب ههی موردنظر
شعاعیان همانا بدیل «انقالبی» آن ایدهای بود که راهنمای «جبههی ملی سوم» البته
با راه و رسمی قانونگرایانه و اصالحگرایانه بود.
پس از آن که شئئعاعیان با باقیماندهی گروهاش («جبههی دموکراتیک خلق») به
فداییان پیوست ،به دنبال بحثهای پیرامون کتابش « شورش» و ایدههای مطرح شده
در این نوشئئتهها (با این اتهام که تفکر التقاطیاش که بین سئئوسئئیالیسئئم نوع خلیل
1
ملکی ،ضدیت با لنینیسم و ناسیونالیسم بورژوایی کسروی ،پاندول است) ،از سازمان
کنار گذا شته شد و در تنهایی ،و در جریان یک مقابلهی م سلحانه با ف شردن دندان بر
یک کپسول سیانور که زیر زبان داشت به زندگی خود خاتمه داد.
 .۷مارکسیستها نجس هستند؟

1حمید مومنی -مصطفی شعاعیان" ،درباره روشنفکر؛ یک بحث قلمی"
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همان طور که در باال اشئاره شئد ،تصئفیههای خونین درونی سئازمان مجاهدین و
ک شتار کادرهای معتقد مذهبی ،بهدلیل پاف شاری آنها به اعتقادات شان و تالش برای
یک سازمان مستقل ،پیامدهای سنگینی در رابطهی میان چپها و مذهبیها داشت.
رهبری جدید این سئئازمان (که بعدتر «پیکار» نام گرفت) در توضئئیح تصئئفیههای
درونسئئئازمانی ،حمالت تندی به اسئئئالم کرد و ضئئئمن تقبیح مذهب بهمثابه عاملی
تخدیرکننده و بازدارانه ،اعالم کرد که مصئئلحان مسئئلمان از اسئئدآبادی تا شئئریعتی از
تبیین م سائل اجتماعی و اقت صادی عاجز بودهاند .رو شنفکران و نواندی شان دینی ،مثل
دکتر شریعتی (که در اوج رو شن شدن این ت صفیهها در زندان بود) هم از این حوادث
شئئوکه شئئده بودند .به نظر میرسئئد که مطالبی که بعد از آزادی از «زندان کمیتهی
م شترک» در سال  1355به نام دکتر علی شریعتی در روزنامهی کیهان منت شر شد،
نوعی عکسالعمل به این ک شتارها بود .شریعتی که در کتاب «ا سالم شنا سی» نو شته
بود که او نه مارکسیست است و نه ضد مارکسیست ،در این مقاالت ،استدالل میکرد
که مارکسئئیسئئم و اسئئالم دو ایدئولوژی متعارض هسئئتند ،و شئئرط بقای یکی امحای
دیگری است.
نتیجهی عملی این تصئئفیهی خونین و پایان حیات سئئیاسئئی سئئازمان مجاهدین
خلق ،پایان تفوق آن تفکر نواندیش مذهبیای بود که موضوع مرکزیاش نه دشمنی با
چپها بلکه مبارزه با ا ستعمار و دیکتاتوری بود .در زندان اوین هم عدهای از روحانیون
در بند (که به جرم حمایت از مجاهدین دستگیر شده بودند) به این نتیجه رسیدند که
باید چگونگی تعامل مبارزان م سلمان با مارک سی ستها رو شن شود و در یک بیانیهی
شفاهی از جوانان مسلمان خواستند که هرگونه رابطهای را با غیرمذهبیها قطع کنند،
زیرا مارک سی ستها نجس ه ستند ،عدهی دیگری از زندانیان سیا سی مذهبی ،فراتر از
این ،مبارزه با مارکسئئیسئئم را مقدم بر مبارزه با اسئئتبداد سئئیاسئئی و حکومت پهلوی
دانستند.
در نتیجه ،نیروی برتر در سالهای آ ستانه انقالب بهمن در میان م سلمانان درگیر
با سیا ست ،آن گرای شی شد که مبارزه با مارک سی سم ،لیبرالی سم و دیگر اندی شههای
غیراسئئالمی برایش اولویت اسئئاسئئی داشئئت ،افرادی شئئبیه به شئئریعتی را التقاطی
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میدانست و خواستار رهبری روحانیت بر انقالب برای جلوگیری از انحراف روشنفکران
بود .مصداق بارز این تفکر ،آیتاهلل مرتضی مطهری بود.
ضئئروری اسئئت که در این زمینه به موضئئع فداییان (به مثابه نیروی برتر در میان
چپها در این دوره) هم اشئئئاره کنیم .علیرغم مخالفت فداییان با تصئئئفیهی خونین
درون سازمان مجاهدین خلق ،نگاه پرنخوت و متکبرانهی آنها به نواندی شان مذهبی،
مانع موضئئئعگیری قاطع با این تصئئئفیهها بود .در نگاه ذاتگرایانهی فداییان به طبقه
کارگر و ایدئولوژیی که آنها را نمایندگی میکند ،یعنی مارکسئئیسئئم -لنینیسئئم که
شارح آن سازمان فدایی است ،سازمان مجاهدین ،نمایندهی خرده بورژوازی ایران بود.
1
بیژن جزنی با همین نگاه اسئئت که مینویسئئد« :منشاء طبقاتی آنها خردهبورژوازی
است و پرورش یافته در دامن بورژوازی ملی .این مبارزان ،اغلبشئئان در خانوادههای
متعصب مذهبی و سپس در جریانهای سیاسی -اجتماعی مذهبی مثل نهضتآزادی
یا انجمن اسالمی مهندسان پرورش یافتهاند ».جزنی بر آن بود که این نواندیشئئان و
اصالحطلبان روشنفکر در برابر تفسیر سنتی از مذهب هیچ شانسی ندارند و در تبیینی
جبرگرایانه در مورد آن ها بر آن اسئئئت که «تودهی مذهبی ،اسالم و دستگاه ارتجاع
مذهبی را قبول دارد» او تالش نواندیشئئئان مذهبی برای تعبیرهای تجددطلبانه را
کوشئشئی «عبث و محکوم به فنا و نیستیمیداند که با تمایالت ترقیخواهانهی بشر
معاصر هماهنگی ندارد ».به این ترتیب بیژن جزنی ،علیرغم آن که در نو شته ه شدار
2
دهندهی دیگری آیتاهلل خمینی را نیروی بسئئئیار مؤثر ارزیابی کرده بود ( چون 15
خرداد  1342را آفرید و توان «بسیج تودهای» دارد) و تاکید داشت که «با این پیشینه:
[آیتاهلل] خمینی از محبوبیت بی سابقهای در میان تودهها به ویژه صاحبکاران خرده
بورژوا برخوردار است و با امکاناتی که برای فعالیت نسبتاً آزاد سیاسی در اختیار دارد،

1بیژن جزنی" ،مارکسیسم اسالمی یا اسالم مارکسیستی "
2بیژن جزنی ،طرح جامعهشناسی و مبانی استراتژیک جنبش انقالبی خلق ایران
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از شئئانس بیسئئابقهای برای موفقیت برخوردار اسئئت» ،اما از پیش نیروهای نواندیش
مذهبی را فاقد هر گونه شانسی برای کسب حمایت تودهای میپندارد.
جزنی مینویسد ما مجاهدین را دوست خود میدانیم در شرایط فعلی با آن بهطور
کلی وحدت تاکتیکی و تا حدی وحدت استراتژیک داریم .او تأکید دارد که «ما تضعیف
موقعیت این جریان را در شرایط امروز تضعیف جنبش به حساب میآوریم و از آن
پرهیز میکنیم» .در عین حال پیشبینی میکند که «ضرورت مبارزه و نیاز به درک
درست شرایط» سر انجام آنها را به سوی مارکسیسم -لنینیسم اصیل کانالیزه میکند
و میافزاید« :نمونهی زندهی آن جنبش کا سترو در کوبا است که عناصر آغازکنندهی
آن از جمله خود کاسترو در آغاز انقالب مارکسیست لنینیست نبودند و در جریان
انقالب ضرورتاً مارکسیسم را پذیرفته و به کار بستند» .مدعای نخ ستین جزنی مبنی
بر آن که نواندیشئئئان مذهبی ،نیروی غالب در جنبش آیندهی ایران نخواهند بود ،با
کودتای خونین درون سئئازمان مجاهدین به تحقق پیوسئئت .اما این ادعا که «ضرورت
مبارزه و نیاز به درک درست شرایط» مبارزان مسئئئلمان نواندیش را به اعتقاد به
مارک سی سم رهنمون می کند ،نه دقیق بود و نه واقعی .م سلمانهای نواندیش در سال
های بعد ،چه در ایران وچه در سایر ک شورهای ا سالمی ،راههای دیگری را ج ستند و
در برخی جوامع حتی به نفوذ تودهای هم دست یافتند.
در ایران آن سالها ،با کودتای «چپ» در سازمان مجاهدین ،جریان آنتاگونیست
(مدافع محو دیگراندی شان) در میان مخالفان مذهبی رژیم شاه ،رهبری بالمنازع را به
دسئئئت گرفت ،ودیگرانی را که در پی تعامل و یا رقابت با دگراندیشئئئان بودند منزوی
کرد .آنتاگونیستم تقی شهرام ،بی شبهه در برآمد آنتاگونیستم اسداهلل الجوردی تاثیر
جدی داشت.

 .۸همهی «غیرخودیها» قلع و قمع و از صحنه خارج میشوند
در سال  ،1356زمانی که د ستگاه حکومت محمدر ضا شاه پهلوی درگیر بحرانی
جدی شئئد ،هیچ نیروی سئئیاسئئی متشئئکلی از مخالفان سئئیاسئئتی برجای نمانده بود.
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جبههی ملی سئئالها در «صئئبر و انتظار» به سئئر برده بود و فعالیتی نداشئئت ،حزب
تودهی ایران هم  25سئئئال بود که در مهاجرت بود ،سئئئازمان مجاهدین هم عمالً در
خارج از زندانها سازمانی ندا شت و فداییان خلق با ک شتارهای گ ستردهی ساواک از
رهبری و کادرهایش در سئئئالهای  1355-1354به گروه کوچکی با اختالفات بزرگ
درونی تبدیل شده بود .این در شرایطی بود که دستگاه روحانیت در اقصی نقاط کشور،
از طریق مساجد ،تکیهها ،هیئتهای مذهبی و سینهزنی و نیز حوزههای علمیه قادر به
ارتباط نزدیک با مردم و بسئئیج آنها بود .در عین حال ،فروپاشئئی رژیم شئئاه چنان با
سئئئرعت پیش رفت که زمانی برای «دورهی گذار» و جان گرفتن دوبارهی نیرو های
به شدت سرکوب شدهی سیاسی بعد از کودتای  28مرداد نداد .با خروج شتابآلود شاه
از ایران در دی ماه  ،1357رژیم شئئاهنشئئاهی هم در بهمن ماه از هم پاشئئید .زمان و
امکانی نبود که جریانات متفاوت سیا سی با هم به بحث و گفتگو بن شینند و به مردم
بگویند که برنامهی آنها برای بعد از گذار از نظام پادشاهی چیست.
آیت اهلل خمینی با استفادهی هوشمندانه از سابقه تاریخی مبارزات ضد رژیم خود،
با جمع آوردن تمام مخالفان زیر پرچم و برنامهی خود در این مدت کوتاه ،با اطمینان
دادن به آزادی همهی جریانات سیا سی برای فعالیت پس از سرنگونی رژیم و احترام
به آزادی اجتماعی همهی اقشار مردم ،قادر به تشکیل جبههی مردمی «مستضعفین»
در برابر «مسئئتکبرین» شئئد و رهبری شئئورش مردم علیه حکومت شئئاه را در دسئئت
گرفت.
لکن این را هم باید تأکید کرد که نیرویهای متفاوت مذهبی تحت رهبری آیتاهلل
خمینی در انقالب هم اتحادی از جریانات ب سیار ناهمگون و گاه مت ضاد بود .از یک سو
جریانی که خود را خط امامی می نامید و به آرای مرتضئئئی مطهری نزدیک بود و در
طیف دیگر نیروهای سنتی اسالمی که در چهرههایی مثل احمد جنتی ،مصباح یزدی،
احمد آذری قمی و شیخ محمد یزدی نمایندگی می شد .حتی در یک سازمان سیاسی
تأ سیس شده در آ ستانهی انقالب مثل « سازمان مجاهدین انقالب ا سالمی» (به مثابه
بدیل مجاهدین خلق) هم گرایش های گوناگون و نامتجانسئئئی در کنار هم بودند؛ از
سعید حجاریان ،ها شم آغاجری ،بهزاد نبوی ،م صطفی تاجزاده و مح سن مخملباف در
یک سئئو تا احمد توکلی ،محسئئن رضئئایی ،حسئئین فدایی ،عبدالحسئئین روحاالمینی،

138

139

علیرضا بهتویی

ح سین زیبایینژاد ،و محمدباقر ذوالقدر در سوی دیگر .اما نقطهی ا شتراک تمامی این
نیرو ها آن تاگونیسئئئم بود .ه مهی آن ها ( بدون اسئئئتث نا) حق ح یات برای دیگران
«غیرخودی» قائل نبودند ،چرا که تنها «خودیها» را تجلی حقیقت مطلق میدانستند
و «غیرخودی» را با طل .شئئئ عار های ه مهی این گروه ها ع بارت بود ند از :مرگ بر
کمونیسئئت ،مرگ بر لیبرال ،مرگ بر منافق ،مرگ بر التقاط و… تالش بر حذف همهی
جریانات غیر مکتبی بود .حتی اگر نابودی و انهدام کامل رقبای سیاسی یکجا و درجا
ف راهم نبود ،اما یکی پس از دیگری باید از صئئئحنه حذف میشئئئدند .حتی حضئئئور
حاشئئئیهای این نیرو ها ،با درصئئئد کوچکی از آرا ،مثل یک اقلیت بسئئئیار کوچک و
کماهمیت هم در جامعه قابلتحمل نبود .سرنو شت «نه ضت آزادی» مهندس بازرگان،
نمونهی روشنی از روند پیشرفت این ماجرا است.
طرفه آن که تعریف غیرخودی و خودی در منش آنتاگونی ستی ب سیار قابلانعطاف
و تغییرپذیر اسئئت .بسئئیاری از خودیها در گام بعدی  ،انگ دشئئمن انقالب و خائن
میخورند و از صحنه حذف می شوند .این سرنو شت تروت سکی ،بوخارین ،زینوویف و
کامنف در انقالب بلشئئویکی بود .همین داسئئتان برای قطبزاده ،بنیصئئدر ،حسئئن
الهوتی ،منتظری ،مو سوی ،کروبی و حتی رف سنجانی هم در انقالب ایران تکرار شد.
چنین قافلهای را (در داستان آنتاگونیسم) ،سر ایستادن نیست.
در سالهای دههی  1360خور شیدی  -چنان که ا شاره رفت  -چپها ،ملیون و
لیبرالها از هر نحلهای ،نابود و از صئئحنه خارج شئئدند .اما نگاه کوتاهی به راه و روش
جریانات مختلف چپ در سالهای پس از انقالب در این سالها هم آموزنده است.
گروه اول ،چپهایی بودند شبیه سازمان پیکار و یا اقلیت که خیلی زود به مخالفت
و حتی درگیری مسئئلحانه با نظام جدید برخاسئئتند و همراه با سئئازمان مجاهدین که
بعد از آزادی برخی از رهبراناش از زندان ،باز سازی شده بود ،در بهار  1360سرکوب
شدند و تعداد کثیری از اعضای آنها کشته شدند.
گروه دوم ،حزب توده ایران و اکثر یت بود که م بارزه با امپر یالسئئئیم و عدا لت
اجتماعی (و نه آزادیهای سیاسی-اجتماعی) برایشان اولویت داشت ،امیدوار بودند که
با حمایت از «خط امام» که به گمان آنها در این اولویتها با آنان هم سو بود ،بتوانند
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بر جریان را ست و سنتی شریک در رهبری انقالب ،غلبه کنند .این گروه علیرغم این
پشتیبانی ،در زمستان  1361زندانی و سرکوب شدند .نکته آن بود که «خط امامیها»
که (خود از رهروان راه آنتاگونیسئئئم بودند) ،اعتمادی به این پشئئئتیبانی نداشئئئتند و
همواره با شئئئک و بدبینی به این جر یان ها ن گاه میکرد ند؛ چرا که راه و روش
آنتاگونیستی بلشویکها در اتحاد شوروی در برابر مخالفان (ازجمله مذهبیها) را دیده
بودند .موسوی اردبیلی ،رئیس قوه ق ضاییه ،در پاییز  1364به زندانیان تودهای در اوین
گفته بود« :با شما در نهایت عدل و رأفت اسالمی رفتار شده ،باید شکرگزار باشید که
تا امروز هسئئئتید .شئئئما اگر به جای ما بودید ،به کسئئئی مهلت نمیدادید .مگرنه
بل شویکهای قفقاز ،همین که د ست شان ر سید ،علمای آن جا را د سته د سته به گلوله
1
بستند؟ کشتند ،بردند ،سوزاندند ...فراموش کردهاید؟»
گروه سوم ،سو سیالی ستهایی منفرد مثل دکتر م صطفی رحیمی یا شکراهلل پاک
نژاد بودند که اعتراض کردند به محدودیت آزادیها ،د ستگیر و زندانی یا اعدام شدند
اما به گفتهی کدیور ،از منظر سئئوسئئیالدموکراسئئی اخالقی انتقاد کردند و نوشئئتند و
2
اسئئتدالل کردند که چرا مخالفاند .راه و روش این گروه سئئوم را میتوان با مشئئی
مهندس بازرگان در این سئئالها همسئئو دانسئئت که میگفت« :ادارهی جامعه نیازمند
توجه به عقل جمعی و تجربهی بشری است و نیازمند اعتدال و برنامهریزی»؛ که نوشت:
«بدون آزادی ،حتی دین هم پیشرفت نمیکند»؛ که مدعی شد« :والیت فقیه ریشهی
3
دینی ندارد» و «قائل به جدایی دین از نهاد دولت بود» .بابک احمدی درست میگوید
که در س ئ ئالهای دههی شصت «یعن ئ ئى در اوج غوغ ئ ئاى خش ئ ئونت انقالب ئ ئى»،
صئئداهایی از این دست( ،کئئه راه و روشی آگونیستی داشتند و از آزادی و دفئئاع از

1محمود به آذین" ،بار دیگر و این بار"...
", https://kadivar.com/16668/کدیور" ,عصرانه با طعم قانون 2
"محسن کدیور ،صحت مشی بازرگان 3
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حق ئ ئوق بش ئ ئر در قال ئ ئب گفتم ئ ئان حقوق ئ ئى مىگفتن ئ ئد)« ،ب ئ ئه جای ئ ئى
1
نمىرسئئید .انئئگار نئئه انئئگار کئئه چنئئان صدایئئى اصئئال ً وجئئود داشئئت».
 .۹چرخش از آنتاگونیسم به راه و روش آگونیستی
اما در سالهای بعد این صداها انعکاسی وسیع یافت .با پایان جنگ ایران و عراق و
رحلت آیت اهلل خمینی و فروپا شی اتحاد جماهیر شوروی و اقمار آن در اروپای شرقی،
صحنهی سیاسی ایران هم دچار تحولی چشمگیر شد.
پس از فروپا شی شوروی ،تحوالت عمیقی در اندی شهی چپهای ایرانی (مثل بقیه
چپها در جهان) رخ داد .بررسئئئی این تحوالت ،موضئئئوع مطلب دیگری اسئئئت .اما
درباره ی آنچه که مربوط به مسائل مطرح شده در این مقاله است ،باید اشاره کنیم که
تعادل نیرو در میان چپهای ایرانی ،از گرایش آنتاگونیستی به راه و روش آگونیستی،
از اعتقاد به راهحلهای جهانشئئئمول و انترناسئئئیونال به تالش برای یافتن راه کارهای
ملی و در همنوایی با فرهنگ و سئئئنتهای مردم در این لحظهی معین ،از ذاتگرایی
«تقدس طبقهی کارگر» به چندگانگی تحت سئئتم بودن (جنسئئیت ،مذهب ،قومیت،
دگربا شی ،)...تغییر کرده ا ست .امروزه گروه ب سیار بزرگتری در میان چپها به آزادی
همهی ن یروهای سیا سی و پا سداری از قوانین دموکراتیک و حقوق ب شر ،به م سابقهی
عادالنهی اندی شهها در سپهر جامعه مدنی و رأی تعیینکنندهی مردم در دموکرا سی
پارلمانی معتقد هستند.
اما این تعادل نیرو در میان نیروهای مذهبی در سالهای پس از جنگ و درگذشت
آیت اهلل خمینی چگونه پیش رفت؟
آ صف بیات که جریانات سیا سی شبیه آنچه را که در ایران بعد از انقالب 1357
مسلط شد «اسالمگرا» تعریف کرده ،ویژگیهای آن را چنین شرح میدهد :منظورم از
اسالمگرایی جریان هایی اسئئت که برنامهشان برقراری نوعی نظم اسالمی در جوامع و
اجتماعات مسلمانان بر مبنایحکومتی اسالمی ،شریعت و مقررات اخالقی آن است.
1بابک احمدی ،دیالوگ ،میهن ،فروردین و اردیبهشت 1394
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هدف آنها اسالمیکردن سیاست و اقتصاد جامعه است ،و به شدت با اندیشههایی که
از غرب میآیند ،و منطق سیاسی و نمادهای فرهنگی آن مخالفت میکنند.
بیات سپس برآمد یک جریان تازه را در سالهای بعد از دههی نخ ستین انقالب
 1357با نام «پ ساا سالمگرایی» تو ضیح میدهد که به دالیل زیر ظهور میکند :اول-
تجربهی مشئئخص و ملموس از پروژهی اسئئالمیکردن جامعه از باال و عواقبی که این
پروژه برای دین و دنیای مردم به بار آورد؛ دوم -تحوالت عظیم اجتماعی که در این
سالها در جامعهی ایران رخ داد ،که شامل گسترش وسیع شهرنشینی ،با سواد شدن
اقشئئار وسئئیعتری از مردم ،تغییرات در سئئاختار اقتصئئادی ،شئئکلگیری یک طبقهی
متوسئئئط بزرگ شئئئهرنشئئئین و دانشئئئگاهرفته ،وزن بیشئئئتر جوانان در سئئئاختار
جمعیتشناسی ،حضور چشمگیر زنان در قلمرو «سپهر عمومی» (،)public sphare
و رشد گفتمانهای روشنگرانه است .سوم  -تغییر در فضای بینالمللی با پایان جنگ
1
سئئرد .این تحوالت اجتماعی ،تغییرات بزرگی را در اندیشئئهی طیف گسئئتردهای از
سیاستمداران (بازرگان ،خاتمی ،موسوی و ،)...روحانیون (منتظری ،صانعی ،علی محمد
دستغیب ,اسداهلل بیات زنجانی  )...و اندیشمندان اسالمی (سروش ،مجتهد شبستری،
ملکیان و )...که به شکلی فعال درگیر در انقالب بودند ،باعث شد .ف صل م شترک در
این گفتمان تاکید بر اصئئالحات ،تعامل ،پذیرش تفاوتها و همزیسئئتی مسئئالمتآمیز
اندیشههای گوناگون بود .اینها سرچشمهی مشکالت داخلی را تنها توطئهی دشمنان
خارجی نمیدیدند و به مسئئائل داخلی که ریشئئه در تاریخ طوالنی دیکتاتوری داشئئت
هم میپرداختند .غرب و جهان اسئئالم را هم یکپارچه ،سئئیاه و سئئفید ،نمیدیدند.
تأکید بر «ال إِکْراهَ فِی الدِّینِ» ،فردیت انسئئئان ها و برقراری دموکراسئئئی غیر والیتی
داشتند .حسن یوسفی اشکوری در تعریف «پسا اسالمگرایی» مینویسد« :دینی شدن
دولت و دولتی شدن دین هر دو از جمله پیامدهای منفی ا سالمی سم ا ست» .و ادامه
میدهد :ما مخالف حضئئئور و فعالیت مذهب در حوزه عمومی () public sphare
نیستیم ،اما ناقد گفتمان تقلیلگرای اسالمیسم هستیم که مروج تمامیتخواهی بومی،
1 Bayat، Asef. (2013)، "Post-Islamism at large" Post-Islamism: The changing faces of
political Islam. Oxford University Press
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الیگارشی مذهبی ،و گفتمانی است که پاسخ تمام همه پرسشهایش را از مذهب طلب
میکند .از دیدگاه ما ا سالم ،همچون سایر ایدهها ،میتواند در سپهر عمومی ح ضوری
فعال و مدنی دا شته با شد ،اما هیچ ایدهای قدا ست ،الوهیت ،م صونیت ،و برتری ذاتی
ندارد .حکومت امری سئکوالر و دنیوی اسئت ،مردم ،مبنای مشئروعیت آن هسئتند ،و
1
دین الگوی م شخ صی برای حکومت ارائه نکرده ا ست» « .پ ساا سالمگرایی» بهمثابه
پیامد «اسئالمگرایی» بعد از انقالب ایران ،در سئایر کشئورهای مسئلمان (مثل تونس،
ترکیه و اندونزی) هم گ سترش یافت و به نیروی غالب سیا سی در آن ک شورها تبدیل
شد.
در کنار گسترش «پسااسالمگرایی» بهمثابه تبیینی تازه از «نواندیشی مذهبی» در
سئالهای پس از انقالب ایران ،باید از یک جریان سئنتی و قدیمی شئیعی که در واقع
نوعی خوانش دینی از سئئئکوالریسئئئم اسئئئت ،هم یاد کنیم که در سئئئالهای اخیر از
محبوبیت گسئئتردهای در میان روحانیون شئئیعه برخوردار شئئده اسئئت .بر اسئئاس این
اندی شهی فقهی ،ان سان آزاد آفریده شده ،ک سی بر او والیت ندارد (تنها در خ صوص
امامان مع صوم از حق والیت میتوان گفت) .این دیدگاه به عالوه ،سیا ست و امور این
دنیایی را امری آلوده به فساد میشمرد .لذا ،ورود روحانیان به رهبری سیاسی را سبب
آلوده شدن دین ،روحانیت و دینداری مردمان می شناسد.آیتاهلل محمد حسین نائینی
در دورهی مشروطه ،آیتاهلل خویی در دوره انقالب و آیتاهلل سیستانی در عراق امروز،
چهرههای برجستهی این اندیشهاند.
کالم آخر ،به جای نتیجهگیری
آنتاگونیسئئت ها (هم در میان چپ و هم مذهبیها) در اندیشئئهی تسئئخیر دولت
هستند تا به این ترتیب ،ایدئولوژی اعتقادی شان را در تمام جامعه (در حکومت ،قلمرو
عمومی و زندگی خصوصی شهروندان) پیاده کنند .در راستای این هدف ،هر مانعی بر
سر راه و هر رقیبی ،باید حذف و از صحنه خارج شود .با این تفکر ،آزادی اجتماعی و
1حسن یوسفی اشکوری" ،اخالق علیه اخالق؛ امکان و امتناع نقد اخالقی اسالمیسم در اندیشه شریعتی"
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سیاسی بیمعنا می شود ،هر اختالفی (حتا با دوستان سابق) آنتاگونیستی می شود و با
شیوهی حذف خشونتآمیز حل می شود .سازمانهای صنفی ،هنری ،خیریه و سیاسی
ف عال در « جام عهی مدنی» اگر زیر فر مان و رهبری جر یان حاکم ن باشئئئد ،تح مل
نمیشود .مردم هم باید آن طوری لباس بپوشند ،رفتار کنند و بیندیشند که ایدئولوژی
صحیح می شنا سد .هر دوی این جریانات ،حتا اگر پیش از ر سیدن به قدرت ،وعدهی
آزادی سئئیاسئئی و حفظ ارگانهای دموکراتیک را بدهند ،با رسئئیدن به قدرت ،تمامی
این نهادها را نابود میکنند.
بخش دیگری از چپ و نواندیشئئی مذهبی ،که آگونیسئئم راهنمای روابط آنها با
دیگر جریانات سئئیاسئئی اسئئت ،بر آن هسئئتند که باید به آزادی همهی رقبا احترام
گذا شت و پا سدار حقوق شهروندی ،آزادیهای اجتماعی و قوانین دموکراتیک فعالیت
سیا سی بود .هر دو جریان ،به م سابقهی عادالنه نظرات و اندی شههای همهی جریانات
سئئیاسئئی و تعیینکننده بودن رأی مردم برای انتخاب حکومتکنندگان اعتقاد دارند.
اسئئاس کار فرهنگی و تبلیغی آنها در سئئازمانهای جامعهی مدنی و سئئپهر عمومی
است .دولت و دیگر سازمانهای حکومتی در نگاه این جریانات ،آلت پیشبرد ایدئولوژی
حزب برندهی انتخابات نی ست .اگر چه سیا ست تبلیغ شده در دورهی انتخابات (برای
بهبود زندگی ایندنیایی شهروندان ،برای کم کردن م شکالت و افزایش شادمانی آنها
) تو سط این دولت پیش میرود .لکن دولت ،مجزا از این یا آن ایدئولوژی ا ست و حق
دخالت در امر زندگی خ صو صی شهروندان را ندارد .تحول مثبت تغییر تعادل نیرو ها
در میان چپهاو مذهبی های ایرانی( ،از غالب بودن اندیشه آنتاگونیستی به چرخش
به سئئئوی راه و روش آگونیسئئئتی و اقبال عمومی مردم از این تحول) را باید نشئئئانه
پختگی و تکامل فکر اجتماعی-سیاسی در ایران امروز دید.
سؤالهای مبرم در مورد روایت و بردا شتهای آن د سته از چپها و مذهبیهای
ایران که آگونیسئئم راهنمای اندیشئئه و روابط آنهاسئئت ( معتقدین به سئئوسئئیالیسئم
دموکراتیک و نواندیشان دینی) ،در لحظهی اکنون اینهاست:
اول -هر کدام از این جریانات ،تا چه حد به این اندیشئئئه ها باور عمیق دارند و
حاضرند در راه تحقق آنها بکوشند؟
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دوم -در راستای پیشبرد این ایدهها ،چگونه میتوانند به گفتگو بنشینند و به طور
عملی به یکدیگر کمک کنند؟
سوم -این تالشهای آنان به چه ترتیبی میتواند با خوا ستهای زنان ،کارگران و
سایر مزدبگیران ،کن شگران حفظ محیط زی ست و مدافعان حقوق اقلیتهای دینی و
قومی پیوند برقرار کند؟

نقد اقتصاد سیاسی

خاستگاه ناسیونالیسم کرد
گفتوگو با عباس ولی
سوما نگهدارینیا

خاستگاه ناسیونالیسم کرد

بهدنبال انت شار کتاب «گفتارهایی در خا ستگاه نا سیونالی سم کُرد» از سوی «ن شر
چشمه» گفتوگویی با عباس ولی یکی از نویسندگان کتاب انجام دادم .کتاب حاضر
جلد چهارم از مجموعه مطالعات کرد شنا سی ا ست که مقاالت آن از لحاظ تئوریک و
تاریخن گاری یکی از جامعترین نوشئئئ ته ها در این زمی نه محسئئئوب میشئئئود که
پژوه شگرانی که در زمینهی نا سیونالی سمهای خاورمیانه در حال تحقیق ه ستند ارائه
کردهاند و در آن سئئعی شئئده تا مسئئألهی ناسئئیونالیسئئم کرد از خالل اسئئتداللهای
ازلیگرا ،قومگرا ،مدرنی ست ،بر ساختگرا و ماتریالی ستی تاریخگرایانه برر سی شود و
آنچه که این کتاب را به عنوان اثری پیشگام مطرح کرده این است که برای نخستین
بار مطالعاتی اینچنین متمرکز بر ناسیونالیسم کرد ،برساختها و پژوهشها و بینشها
را در اختیار خواننده قرار میدهد که از آن به عنوان چرخشئئئی در حوزهی مطالعات
کردی یاد شده است( .س.ن).
در جایی از کتاب شییما اشییاره میکنید که «ضییرورت نوشییتار تاریخیِ
نا سیونالی سم کُرد اعطای گذ شته به کردها ست تا مبنایی با شد برای بنیاد
نهادن لحظههای حال و نیز جدال بر سر آینده به مثابهی یک سوژهی تاریخی
که این سوژه سیاست کرد است .یعنی سیاست نفی انکار شدن و مبارزه برای
اح قاق حقوق خود» .با تو جه به این تعبیر آ یا این ک تاب میخوا هد لزوم
نا سیونالی سم برای کردها در جهان امروز را که ،اتفاقاً هم سو با موج همهگیر
ناسیونالیسم نیز است ،مطرح کند؟
به نظر من ضئرورت ناسئیونالیسئم بهعنوان یک سئیاسئت و نیز رویکردی فرهنگی
برای کردها مدتهاسئئت که مطرح اسئئت اما آنچه که من در این کتاب قصئئد داشئئتم
عنوان کنم این بوده که مسألهی ناسیونالیسم برای کردها باید بهدرستی تئوریزه شود.
لذا من در این نوشئئتار سئئعی کردم تا موجودیت آن را از نظر رابطه با گذشئئته ،حال و
آینده از لحاظ تئوریک بیان کنم .البته ناسئئیونالیسئئم کرد نیز به تعبیری در چارچوب
کلی حرکتهای نا سیونالی ستی در جهان قرار میگیرد اما این نکته را نیز باید مد نظر
داشت که ناسیونالیسم کرد با موج جدید ناسیونالیسمهای جدیدی که امروز در جهان
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آغاز شئئئده بهکلی متفاوت اسئئئت .به عقیدهی من ناسئئئیونالیسئئئم کرد یک حرکت
دموکراتیک اسئئت با خواسئئتهای سئئیاسئئی ،مدنی و فرهنگی اما در این بین آنچه که
میبای ست مورد توجه قرار بگیرد این ا ست که نا سیونالی سم کرد موجودیت خود را در
نفی دیگری نمیبیند و خواسئئئت های آن کامالً در چارچوب دموکراتیک برای احقاق
حقوق سئئیاسئئیاش در قالبیسئئت که با تکیه بر آن بتواند هویت خود را بیان کند و
تکامل ببخشئد .بنابراین از نظر گفتمانی اهداف و ابزارهای سئیاسئی آن توسئعهطلبانه
نیسئئئت لذا خواسئئئتار اسئئئتقرار و تبین این هویتْ در چارچوب قلمرو خود اسئئئت.
ناس ئیونالیسئئم کرد به هیچ عنوان «دیگریسئئاز» نیسئئت و این یکی از مشئئخصئئههای
ا سا سی نا سیونالی سم کرد ا ست .این ویژگی البته بهوجودآورندهی جنبهی دموکراتیک
آن نیز ه ست .پس ما میبینیم که نا سیونالی سم کرد میخواهد هویتاش به و سیلهی
دیگری پذیرفته و به آن احترام گذاشئئته شئئود و پیرو آن ،آن دسئئته از حقوقی را که
ناشی از شناسایی حقوقی و سیاسی این هویت است تعریف میکند و خواستار تحقق
آن ا ست .اما اگر در شرایط کنونی خوا ستهای آن در ت ضاد با هویت م سلط دولتی و
ر سمی ک شورهایی ست که در حال حا ضر حاکم بر بخشهای کرد ستاناند نتیجهی
عدم امکان مذاکره و راهحل سیا سی ا ست .نا سیونالی سم کرد علیرغم ناموجه دان ستن
این تفارق ،آنها را قابلمذاکره و حلوفصئئل میداند و اگر به تاریخ جنبشهای کردی
نگاه کنیم میبینیم که تنها زمانی که تقاضا برای گفتگو و پذیرش این تفاوتها [یعنی
قبول چارچوب سیاسی و حقوقی برای هویت کردی] مورد پذیرش واقع نشده نتیجهی
آن ت ضاد با حکومتهای م سلط و گاه بیان م سلحانه و نظامی بوده ا ست .اما در نهایت
حقیقت این است که ناسیونالیسم کرد در ساختار گفتمانی و سیاسی خود جایی برای
جنگ و حرکتهای مسلحانه و محو دیگری ندارد.
«اگر ترومای سرکوب و انکار که در دیگربودگی کرد ری شه دوانیده ا ست،
مورد پرسش و تأمل قرار نگیرد ،خشونت نهفته در دیالکتیک خشونت مبتنی
بر تضییاد بین نفی و ان کار هو یت کردی از یکسییو و م بارزهی کرد ها برای
شنا سایی و پذیرش آن از سوی دیگر ،به گونهای د ستنخورده ادامه خواهد
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یافت و الزمهی این ،سخن گفتن کردها ست و البته نوعی نگاه تازه به تاریخ
رابطهی حاکمیتها در هر چهار بخش از کرد ستان با کردها یعنی ح ضور آنها
بهمثابهی یک دیگری» این بخ شی از مقالهی شما ست که به شرایع گفتمان
سیا سی ،که یکی از ارکان مهم در روند پذیرش م سألهی نا سیونالی سم کردی
ست ،ا شاره دارد .شما ف ضای گفتمان سیا سی را برای این م سأله باالخص در
ایران چطور ارزیابی میکنید؟
در مورد کردستان ایران ،من شرایط پذیرش گفتمان و این ایدهی سیاسی را منوط
به شرایط موجود کردستان میدانم .زیرا همانطور که میدانیم در کردستان نیز همانند
سایر بخشهای ایران ویژگیهای گفتمانی طی سالهای اخیر تغییر کرده است که من
میخواهم آن را اینطور ت شریح کنم :در حال حا ضر ف ضای گفتمانی کرد ستان ایران
در دو بخش مجزا در حال تکوین است ،یک بخش در تبعید که حیطهی تسلط احزاب
سیا سی کرد ا ست و بخش دیگر در داخل ایران در د ست ن سل جوان رو شنفکر که
اسئئاس ئاً یک میدان گفتمانی جدید اسئئت .قرائن نشئئان میدهد که قابلیتهای تحول
گفتمانی در این بخش بسئئئیار مسئئئاعدتر از بخش خارج اسئئئت و خواهد بود .حاال به
بخشئئی که در حیطهی تسئئلط احزاب اسئئت بپردازیم؛ در چند دههی گذشئئته و با
تغییرات اسئئاسئئی بهویژه افول مارکسئئیسئئم به عنوان ایدئولوژی مسئئلط در جهان که
کردها نیز از آن متأثر بودند ،فضئئای گفتمانی تغییرات چشئئمگیری داشئئت .در مورد
ایران بعد از انقالب،ا سالم سیا سی جای مارک سی سم را میگیرد اما چون ایدئولوژی
حکومت است طبیعتاً برای اپوزیسیون کرد مقبول نیست و مشروعیت ندارد لذا فضایی
که برای فعالین کرد در خارج و بهویژه احزاب کرد ایجاد میشئئود عمدتاً فضئئاییسئئت
متأثر از دموکراسئئی لیبرال یا بعضئئاً ایدئولوژیها و گفتمانهای رادیکالتر اسئئت که
متأثر از نوعی سوسیالیسم دموکراتیک است ،اگرچه مارکسیسم سنتی نیز به شیوهی
ن سبتاً حا شیهای ادامه دارد .اما حاال باید به برر سی سوی دیگر این جریان بپردازیم.
جامعهی کرد در ایران چه سئئئازمانی و چه غیر سئئئازمانی چه در داخل و چه خارج از
ایران همیشئئئه با یک «دیگری» دوگانه مواجه بوده اسئئئت .برای آنها حاکمیت یک
دیگریِ سرکوبگر ا ست که در مواجهه با آن عملکرد احزاب سیا سی جنگ م سلحانه و
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عملکرد نیروهای سیاسی در داخل ،اعتراضات مدنی بوده است .اما نمود دیگری از این
دیگری اپوزی سیون سکوالر دموکراتیک غیر کرد ایران ا ست که آنها نیز به دلیل رد و
انکار تقاضئئئاهای کردها به نحو دیگری در مقابلشئئئان ایسئئئتادهاند .لذا این دوگانگی
گفتمان شرایط ویژهای برای سیاست کرد در ایران در حال حاضر به وجود آورده است
که به نظر من تا حدودی هم میتواند خطرناک با شد یعنی اگر ف ضا برای یک گفتمان
م شترک از طرف اپوزی سیون دموکرات غیر کرد فراهم ن شود و خوا سته های کردها را
در برنامههای سئئیاسئئی خود جای ندهند ،چشئئمانداز امیدوارکنندهای برای حل این
مسأله وجود نخواهد داشت.
در جایی از کتاب عنوان شده که «اصالح قانون اساسی و دموکراتیزه کردن
مفهوم شهروندی نمیتواند به خودی خود بازنمایی سیا سی برابر برای کردها
را تضمین کند و پیشنیاز آن دموکراتیک شدن هویت قدرت سیاسی ،آن هم
به شیوهای رادیکال است» .گنجاندن یک مفهوم دموکراتیک در قانون اساسی
راهحلی ست که ب سیاری از سو سیالی ستهای کرد و حتی ملیگراهای لیبرال
ایرانی و ترک نیز آن را راه حل م سألهی کرد میدانند ،شما فکر میکنید که
این راهحل تا چه اندازه با توجه به موقعیت حال حاضر منطقه مناسب است؟
اجازه بدهید من در این مورد یک نکته را اضئئئافه کنم آنچه که من در باب این
مسأله تئوریزه کردهام متفاوت از گفتهی دیگران است یعنی هم دموکراتهای ایرانی و
هم ک سانی که اعتقاد دارند که اگر دموکرا سی در ایران ،ترکیه و سوریه برقرار شود و
بعد قانون اسئئاسئئی با تکیه بر مسئئائل حقوقی مدنی به جای مسئئائل مذهبی و نژادی
مفهوم شهروندی را ا صالح کند ،در نتیجه م سألهی ملی یا بهتعبیری م سألهی قومیت
ها حل می شود .نظر من در این باره کامالً مخالف آنها ست ،من میگویم که ا سا ساً
نباید در قانون ا سا سی هیچ فرقی بین تعریف شرایط ملیت و شرایط شهروندی وجود
داشته باشد .وقتی که در قانون اساسی شرایط ملیت ایرانی مذهب شیعه اثنیعشری،
زبان فارسی ،تاریخ مشترک و فرهنگ فارسی در نظر گرفته شده است و از طرف دیگر
هویت شئئهروند ایرانی ،یعنی کسئئی که باید خود را شئئهروند قانونی ایران بداند ،بدون
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توجه به هویت ،نژاد ،فرهنگ و زبان تعریف میشود ،یک تضاد گفتمانی آشکار بهوجود
میآید و معلوم نیسئئت تکلیف کسئئی که در این بین خود را شئئهروند رسئئمی ایران
میداند اما با توجه به شرایطی که قانون اساسی برای ملیت ایرانی تعریف کرده مذهب
و زبان او متفاوت است ،این تفاوتها از نظر حقوقی وسیاسی را چطور باید تبیین کرد،
مقصئئود تفاوتهای هویت مذهبی ،زبانی و فرهنگی شئئهروند با هویت ملی اسئئت که
قانون حاکم و فرهنگ حاکم تعریف کرده ا ست .این ت ضاد آ شکار را چگونه باید معنی
کرد؟ با در نظر گرفتن این تفاوتها آیا شخ صی که در خانوادهای با مذهب ت سنن به
دنیا آمده و زبان مادری او فارسی نیست و تاریخ و فرهنگ متفاوتی نیز دارد با در نظر
داشئئئتن تعریف قانون اسئئئاسئئئی از ملیت ایرانی آیا این فرد ایرانی اسئئئت یا نه؟ پس
میبینیم مسئئألهی اسئئاسئئی این اسئئت که شئئما هرچند هم تعاریف شئئهروندی را
دموکراتیزه کن ید و آن را از تعریف مفهوم مل یت که گو یای هو یت مل یت منشئئئاء
حاکمیت سیا سی ا ست که در دولت متجلی ا ست بدانید م شکل حل نخواهد شد.
زمانی که زبان ،مذهب و فرهنگ و تاریخ متمایز از زبان و مذهب و فرهنگ ملی باشئئد
یعنی اگر قانون ا سا سی هویت قدرت سیا سی را که همان آحاد ملت ا ست بر ا ساس
مذهب و زبان و تاریخ معین دیگری تعریف کرده باشئئد باز هم یک تناقض آشئئکار به
وجود میآید .اگر به دنبال راهحلی واقعی برای این معضئئل باشئئیم میبایسئئت تعریف
هویت شهروندی را به طور دقیق با هویت قدرت حاکم یعنی هویت ملت ،یکسان کنیم
در غیر این صورت یک شهروند کرد با مذهب سنی با زبان کردی و با تاریخ و فرهنگ
کردی در همان ابتدا خارج از حیطهی مشروع سیاست قرار خواهد گرفت ،چرا که این
تعریفِ هویت قدرت سئئیاسئئی یا همان هویت مسئئلط ملی اسئئت که حدود و مرزهای
قانونی سئئئیاسئئئت مشئئئروع را تعیین میکند پس اگر خارج از این حدود و ثغور وارد
سیاست شود عمالً خالف قانون عمل کرده و به صورت قانونی میتواند هدف خشونت
سئئیاسئئی و سئئرکوب قرار بگیرد و قانوناً مجازات شئئود .در نتیجه تنها با دموکراسئئی و
دموکراتیزه کردن مفهوم شهروندی در قانون ا سا سی نمیتوان م شکل ملیتها یا اقوام
را در ایران حل کرد.
پس مسألهی دموکراتیزه کردن رادیکال را چطور تفسیر میکنید؟

152

153

عباس ولی

فرض کنید فردا قرار اسئئت مجلس مؤسئئسئئان برای نوشئئتن قانون اسئئاسئئی جدید
تشئئکیل شئئود در این زمان هر کسئئی که خود را دموکرات میداند جدای از مسئئألهی
قومیت یعنی هر فرد کرد ،ترک ،فارس ،بلوچ و یا ...که به دموکراسئئئی اعتقاد دارد می
بایسئئت از تعریف زبان رسئئمی ،مذهب رسئئمی ،فرهنگ رسئئمی و هر چیز رسئئمی در
قانون ا سا سی جلوگیری کند زیرا هر کجا حرف از زبان ر سمی با شد این یعنی زبانِ
قدرت سئئیاسئئی ،مذهب رسئئمی همان مذهب قدرت سئئیاسئئی اسئئت .پس کسئئی که
زباناش یا مذهباش رسئئمی نیسئئت ،خواهناخواه یا در مقابل قدرت قرار میگیرد و یا
شهروند درجه دو می شود .میدانیم که مفهوم شهروندی درجهدو هم از همینجا می
آید شهروندان درجهدو ک سانی ه ستند که هویت شان با هویت مطرح شده در قانون
اساسی یکی نیست.
ا جازه بده ید کمی در مورد جنبش های کردی و نقش آن ها در برسییا خت
ناسیونالیسم کرد نیز صحبت کنیم همانطور که شما در جایی از کتاب اشاره
میکنید دو عامل ا صلی در برر سی تبار شنا سی کرد و نو شتههای تاریخی
آن ها نقش تعیینکن نده دارد؛ اول خشییو نت هو یت حاکم که دو لت های
سرزمینی مدرن در ایران ،ترکیه ،سوریه و عراق آن را اعمال کردهاند و دوم
توسعهی سیاسی و ایدئولوژیک جنبشهای کردی،حال شما نقش جنبشهای
کردی در مورد کردستان ایران در صد سال اخیر را چطور بررسی میکنید؟
به نظر من جنبش های کردی در ایران نقش بسئئئ یار ع مدهای در برسئئئئا خت
ناسیونالیسم کرد داشتهاند اما آنچه که قابلتوجه است عدم موفقیت این جنبشها در
احقاق حقوق مورد نظر نا سیونالی سم کرد ا ست مثالً اگر بخواهیم آنها را با جنبشهای
کردی در ترکیه مقای سه کنیم یک فرق ا سا سی م شهود ا ست .میبینیم که در جنبش
های کردی ترکیه بهرغم مشکل اساسی حاکمیت که به جنگ مسلحانه منجر شده ،و
بدون در نظر داشتن تبعات سیاسی و نظامی مسألهی کرد در شرایط فعلی ،توانستهاند
در جامعه ح ضور دا شته با شند و این جنبهی اجتماعی ب سیار قوی در واقع آنها را به
یک حر کت اجت ماعی ت بد یل کرده و همین تا حد ز یادی در ما ند گار بودن آن ها در
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داخل خاک ترکیه مؤثر بوده ،یعنی با وجود آنکه نیروهای نظامی و رهبری سئئیاسئئی
در خارج از ترکیه اسئئت خود جنبش در جامعه حضئئور دارد و تأثیرگذار اسئئت .و ما
میدانیم که سئئئرکوب یک حرکت نظامی و یا محدود کردن یک حرکت سئئئیاسئئئی
بهمراتب آ سانتر از از بین بردن یک حرکت اجتماعی ا ست .از این منظر به اعتقاد من
احزاب سئئئیاسئئئی کرد ایرانی اهمال عمدهای کردهاند زیرا از نظر اجتماعی و فرهنگی
میدان را خالی کردهاند و در تمام این سالها نتوان ستهاند ح ضور اجتماعی و فرهنگی
پررنگی در جامعه داشئئته باشئئند .بهنظر میرسئئد به فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی
اهمیت ندادهاند و به همین دلیل است که از فضای گفتمان سیاسی  -فرهنگی که در
حال حاضر در داخل کردستان ایران در جریان است عقب ماندهاند .این فضای داخلی
در سطح بسیار باالتری از فضای گفتمان سیاسی فرهنگی احزاب کرد ایرانی در خارج
از ایران است ،زیرا این احزاب در طول زمان نتوانستهاند از نظر گفتمان فرهنگی بهطور
مداوم خود را بازبینی و باز سازی کنند .بهنظر من این نقص ،در مواجهه با ن سل جوان
روشنفکری که وارد عرصهی سیاسی و فرهنگی میشود بسیار به چشم میآید و تداوم
آن تبعات بدی برای احزاب سئئئیاسئئئی در آینده خواهد داشئئئت .به نظر من وقت آن
ر سیده که این احزاب د ست از پوپولی سم فرهنگی خود بردارند زیرا که این پوپولی سم
فرهنگی بسیار ضد روشنفکریست زیرا ما میبینیم که احزاب سیاسی کرد تنها زمانی
روشئئنفکران را میپذیرند که این روشئئنفکران در خدمت سئئیاسئئت و ایدئولوژی آنها
با شند و رو شنفکر م ستقلی را که فعالیتهایش در حوزهی گفتمانی جدیدی با شد که
برای آنها ناشئئناخته و یا مقبول نیسئئت طرد میکنند و به او انگ سئئیاسئئی و اخالقی
میزنند و همین باعث ایجاد شئئکاف بین جامعهی روشئئنفکری و بهاصئئطالح نخبگان
فرهنگی و احزاب سیاسی کرد ایران شده و بر همین اساس است که من معتقدم این
احزاب در حال حاضر بههیچروی درک درستی از موقعیت حکومت ،اپوزیسیون و حتی
مشئئئروعیت خودشئئئان در داخل جامعه ندارند .باید پذیرفت که شئئئرایط اجتماعی و
فرهنگی مبارزهی سئئیاسئئی ممکن اسئئت که در طول زمان تغییر کند و متعاقب آن
شرایط و اهداف جنبش و ا ستراتژی و م شروعیت عملکردی آن نیز تغییر خواهد کرد.
لذا با وجود تمام احترامی که برای احزاب و سازمانهای کرد و سالها مبارزهشان قائل
هستم در عین حال اعتقاد دارم که باید اشتباهات آنها را نیز در نظر داشت.
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در بخشهایی از کتاب به نوعی از ناسیونالیسم تحت عنوان «ناسیونالیسم
فئودالی» اشاره شده است و با توجه به ساختار اجتماعی عشیرهای و قبیلهای
در م یان کرد ها و نقش رهبری عشیییرهای در اکثر جنبش ها و حتی در
نمونههایی از خودگردانی در جوامع کردی که عمدتاً به عهدهی آغاها و اُمرای
عشیره بوده است ،س الی که در این بین مطرح می شود نقش احزاب کردی و
میزان تأثیرگذاری شان در برهم زدن این معادالت ا ست .شما فکر میکنید
احزاب کردی در این زمینه تا چه میزان موفق عمل کردهاند؟
مفهوم نا سیونالی سم فئودالی را مرحوم دکتر امیر ح سن پور در یکی از مقاالت شان
عنوان کردهاند و نیز در بحثی باهم در مورد ویژگیهای نا سیونالی سم کرد دا شتیم که
در این کتاب هم آمده اسئئت ،من آن را رد کردهام .زیرا به اعتقاد من فئودالیسئئم چه
بهعنوان یک شئئیوهی تولیدی وچه بهمنزله یک مرحلهی تاریخی ،معنای خاص دارد و
با ویژگیهای ناسئئیونالیسئئم بهعنوان یک ایدلوژی مدرن در تضئئاد اسئئت .مسئئألهی
ناسئئیونالیسئئم فئودالی یک تضئئاد در معناسئئت یعنی اسئئاس ئاً چنین چیزی برداشئئت
نادرسئتی از ناسئیونالیسئم اسئت زیرا همانطور که از تعریف ناسئیونالیسئم پیداسئت
سوژهی ا صلی در اینجا مردم ه ستند و مدرنیته آن را به عر صهی سیا ست وارد کرده
است .لذا مدرنیته آغاز سیاستهای ناسیونالیستی محسوب می شود و حرکات سیاسی
پیش از این دوران در دستهی فعالیتهای ناسیونالیستی نیستند بلکه میتوان آنها را
در زمرهی حرکات و جنبشهای میهنپر ستانه جای داد .اهداف ا ستراتژیک و سوژهی
وطندوستی و ملیگرایی کامالً با هم فرق دارند و آنها را یکی دانستن اشتباه تئوریک
اسئئت .حاال اگر به بخش دوم سئئؤال برگردیم تا جایی که من اطالع دارم سئئیسئئتم
عشئئیرهای نقش چندانی در سئئیاسئئت مدرن ناسئئیونالیسئئتی کرد در کردسئئتان ایران
نداشته است و آخرین حرکت عشیرهای که در این منطقه اتفاق افتاده مربوط است به
جنبش «اسئئماعیل آغای شئئکاک معروف به سئئمکو» ،که برخالف نظر بسئئیاری من
بههیچروی آنرا حرکتی ناسئئیونالیسئئتی نمیدانم و به اعتقاد من بیشتر یک حرکت
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عشئئیرهای در درگیری با حکومت مرکزی بوده اسئئت .ناسئئیونالیسئئم مدرن کردی در
کردسئئئتان ایران تقریباً از  1930به بعد آغاز شئئئد و رهبریاش همیشئئئه به عهدهی
خردهبورژوازی شئئهری بوده اسئئت البته چرایی این مسئئأله به ویژگی تاریخی خاص
جامعهی ایران و سیستم سیاسیاش برمیگردد .ما میبینیم زمانی که رضاشاه تصمیم
به برقراری یک حکومت مرکزی گرفت یکی از مشئئکالت پیشِ رویاش برای تشئئکیل
این سیستم مرکزی سرزمینی ،وجود عشایر بود و این تنها مختص عشایر کرد نبود اما
کاری که ر ضا شاه انجام داد این بود که سازمان سیا سی آنها را درهم شک ست و بعد
آنها را خلع سئئالح کرد اما هرگز به سئئاختار اقتصئئادی و اقتدار سئئران عشئئایر که
بزرگمالکی بود دسئئت نزد و به اقتدار اقتصئئادی و مالی آنها لطمهای وارد نکرد .در
واقع طبقهی زمیندار و بهویژه سران ع شایر در ساختار قدرت سیا سی ادغام و بخش
مسئئلط و فعال آن را تشئئکیل میدادند .در نتیجه ما شئئاهدیم که پس از کودتای 28
مرداد سئران عشئایر ازجمله کسئانی بودند که از بازگشئت حکومت سئلطنتی حمایت
کردند و البته این روال تا زمان ا صالحات ار ضی ادامه دا شت .ا صالحات ار ضی بهرغم
کاستیهایش مبانی بزرگمالکی و اقتدار اقتصادی بزرگمالکان و سران عشایر را درهم
شک ست .بعد از ا صالحات ار ضی تغییرات عمدهای در روابط حکومت مرکزی و سران
عشئئئایر بهوجود آمد با این حال بعد از انقالب نیز با اینکه برای مدتی اقتدار حکومت
مرکزی عمالً از بین میرود اما عشئئئایر قادر نیسئئئتند که اقتدار از دسئئئترفتهی
اقتصادی شان را بازپس بگیرند و از نظر سیاسی هم در حاشیه ماندند .به غیر از آنهم
باید به ویژگیهای جنبش ناسیونالیستی کردستان ایران و ساختار طبقاتی احزابی که
در کرد ستان ایران به فعالیت ادامه دادند توجه دا شت ،که عمالً چیزی ب سیار متفاوت
از موقعیت احزاب در کردسئئتان عراق و ترکیه بود .در کردسئئتان عراق در اصئئل این
بزرگمالکین زمیندار و سران ع شایر بودند که رهبری جنبشهای کردی را در د ست
دا شتند که البته هنوز هم و ضع بر همان منوال ا ست اما موقعیت کردها در کرد ستان
ترکیه از این هم متفاوت اسئئئت زیرا در آنجا برخالف ایران و عراق هرگز اصئئئالحات
ارضی صورت نگرفته است و هنوز هم بزرگمالکین و سران عشیره در ترکیه مخصوصاً
در بخشهای شرقی آن که کردستان باشد وجود دارند و دلیل سیاسی عمدهی آن هم
ایجاد سیستم چندحزبی ساختار سیاسی ترکیه بعد از امضای پیمان آتالنتیک شمالی
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یا ناتو بود ،که در نتیجهی آن م سألهی انتخابات و رأی در سیا ست مطرح شد و طبعاً
ائتالف با سئئران عشئئیرهها برای احزاب و دولت راه مناسئئبی برای تسئئلط بر بازار آرا
محسوب میشد.
اجازه بدهید وضعیت کردستان سوریه را در س ال بعدی که موضوعاش هم
مرتبع است بررسی کنیم.
در یکی از مقالههای کتاب نوشتهی «نلیدا فوکارو» که به شکلگیری حزب
«خویبون» در سال  ۱۹2۷بر اساس آرایش پی یدهی قوای فرهنگی و سیاسی
کرد و غیر کرد در سوریه ا شاره دارد نوی سنده از تغییر رویکرد فعالیتهای
حزب از حرکتهای مسییلحانه به فعالیتهای فرهنگی میگوید ،به نظر شییما
این نوع از فعالیتها برای احزاب کردی در حال حاضر تا چه اندازه میتواند به
پیشبرد ناسیونالیسم کردی کمک کند؟آیا مثال روشنی از این نوع فعالیتها
از هیچیک از احزاب کرد در ذهن دارید؟
موقعیت کرد ستان سوریه از هر لحاظ متفاوت ا ست .مثالً زمانی که سوریه تحت
قیمومیت فران سویها بود یعنی از  1918تا  1946آنها یک سیا ست قومی  -اتنیکی
لیبرال را در حکومت در سئئئوریه در پیش گرفته بودند و طبیعی اسئئئت که کردها در
چنین شئئئرایطی آزادی عمل بیشئئئتری برای فعالیت داشئئئتند تا آنجا که زمانی که
جنبشهای بزرگ کردی در ترکیه شئئکسئئت خورد برای مثال جنبش «شئئیخ سئئعید
پیران» در  1925و یا جنبش «آرارات» در  1933بخشی از رهبری آنها بعد از شکست
به دلیل شرایط مساعد فعالیت به کردستان سوریه رفتند و با اینکه ایدهی اصلی آنها
استقالل کردستان بود اما در سوریه نیازی به فعالیت مسلحانه نداشتند زیرا برخوردی
بین کردها و حکومت تحت قیمومیت فرانسئئئه پیش نیامده بود .اما بعد از اسئئئتقالل
سئئئور یه و روی کار آ مدن حکو مت های عربی ما شئئئا هد آ غاز اختال فات کرد ها با
حکومتهای مرکزی وقت ه ستیم از این دوره ا ست که سیا ست حکومت مرکزی در
سئئئوریه بر انکار کامل کردها پایهریزی میشئئئود .یعنی حکومت اعالم میکند که
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کردهای ساکن این مناطق ا سا ساً سوریهای نی ستند بلکه از رانده شدهگان کردهای
ترکیهاند که در سئئوریه پناهنده بودند و بر اسئئاس این اسئئتدالل حکومت مرکزی در
سئئالهای  1964-1967سئئلسئئله قوانینی وضئئع کرد که بر اسئئاس آن کردها را از
شهروندی سوریه به صورت کامل محروم کرد .یعنی بخش بزرگی از کردها در سوریه
تا سال  2004مطلقاً هیچ نوع حق شهروندی نداشتند .پس میبینیم که موضوع نقش
ع شیره و شهرن شینی در جنبشهای کردی سوریه کامالً متفاوت از سه بخش دیگر
ا ست و م سألهی جنگ م سلحانه در آنجا نیز عمدتاً به زمان تأ سیس و فعالیت نظامی
حزب کارگران کردستان در ترکیه برمیگردد .اما در توضیح بخش دوم سؤال شما باید
بگویم که ا ستراتژی جنگ م سلحانه در میان جنبشهای کردی ا سا ساً هرگز در ابتدا
مطرح نبوده اسئئئت و ما با بررسئئئی تاریخ این جنبش ها میبینیم که شئئئرایطی که
حکومتهای مرکزی ایجاد کردهاند یعنی انکار و سئئرکوب هویت کرد آنها را به طرف
حرکتهای مسلحانه سوق داده است .لذا جنگ مسلحانه نهتنها برای آنها یک انتخاب
نبوده بلکه در ا صل یک ضرورت سیا سی تحمیلی در مقابله با رفتارهای حکومتهای
مرکزی بوده و این ا ستراتژی معموالً در فقدان راهحلهای سیا سی اتخاذ شده ا ست.
چون در حال حاضر شرایطی شبیه به آنچه که «حزب خویبون» در آن فعالیت میکرد
برای هیچ یک از احزاب کردی فراهم نیسئئئت در نتیجه هیچ یک از آنها نتوانسئئئتند
شیوهای شبیه به عملکرد اعضای خویبون را در پیش بگیرند.
شما آن ه را که امروز در «روژاوا» یا بخش غربی کردستان در جریان است
چطور میبینید با توجه به اینکه ایدهی ا صلی در میان احزابی که کنترل این
منطقه را در د ست دارند ا سا ساً چیزی متفاوت از ایدههای نا سیونالی ستی
آنها در گذ شته ا ست آیا شما آن را ادامه یا تحریف نا سیونالی سم کردی
میدانید؟
آنچه که ما در «روژاوا» یا کرد ستان سوریه شاهد آن ه ستیم یک تجربهی جدید
ا ست که ابعاد سیا سی ،اجتماعی و فرهنگی کامالً م شخ صی دارد که تعبیر تازهای از
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مسألهی کرد دارد و به اعتقاد من این قضیه نهتنها تحریف در ناسیونالیسم کرد نیست
بلکه در اصل تحول آن است اما در راستایی متفاوت ،و اساس آن نیز بر پایهی این باور
استوار است که پروژهی دولت ملی که آن را برساخت و محصول مدرنیته میدانند یک
پروژهی شئئکسئئتخورده و منحط اسئئت ،باالخص در خاورمیانه .در نتیجه کردها که
تابهحال موفق به تشئئکیل یک دولت ملی نشئئدهاند بهتر اسئئت در این شئئرایط از آن
صرفنظر کنند و بهدنبال راهحل دیگری برای احقاق حقوق شان با شند به بیان دیگر
آنها معتقدند که هدف ناسئئیونالیسئئم این نیسئئت که یک دولت ملی به وجود بیاورد
بلکه هدف این است که یک چارچوب معین سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی برای جامعهی
کرد تعیین کند که در قالب آن اهداف و حقوق ملت کرد محقق شود ،و این چارچوب
می تواند شئئکلی بهغیر از دولت ملی داشئئته باشئئد .البته این دیدگاه تا حدودی هم به
شرایط ژئوپلتیک کردستان که در حال حاضر به چهار بخش تقسیم شده برمیگردد و
اینکه بهزعم آنها راهحل شان به طرز واقعبینانهتری به حل م سأله میپردازد زیرا در
شرایط موجود آنها امکان به وجود آمدن یک کرد ستان متحد و م ستقل را ب سیار کم
میدانند .البته این نکته را هم باید اضئئئافه کردکه ماهیت این تئوری هرچه باشئئئد،
آیندهی کرد ستان سوریه ب سیار نامعلوم ا ست به بیان دیگر معلوم نی ست که شرایط
برای ادامهی حیات یک سیستم خودگردان سوسیالیست آنارشیست کردی در درون
سیستم حکومتی بازسازی شدهی بعث در سوریه بعد از جنگ تا چه زمان دوام خواهد
داشئئت .به اعتقاد من این پروژه بهرغم پشئئتیبانی گسئئتردهی مردمی نمیتواند بدون
حمایت یک قدرت بزرگ خارجی خیلی پایدار با شد .بهنظر من سران جنبش کرد در
روژاوا مسئئألهی خودگردانی کرد را خارج از سئئیطرهی قدرت حکومت مرکزی در نظر
گرفته و تئوریزه کردهاند ،و این تنها در شئئئرایطی میتواند درسئئئت باشئئئد که دولت
آیندهی سوریه یک دولت کامالً دموکراتیک با شد .در غیر این صورت و با وجود یک
دولت مرکزی غیردموکراتیک ،ماندگاری آن بسئئئتگی دارد به بودن یک اپوزیسئئئیون
غیرکرد دموکرات و حمایت آن از خواسئئئت خودگردانی روژاوا .یعنی اپوزیسئئئیون غیر
کردی که بتواند تقاضئئاهای کردها را نیز در کنار خواسئئتهای خود در برنامهاش قرار
دهد .من معتقدم که تئوری خودگردانی دموکراتیک کرد ستان سوریه علیرغم مبانی
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واالی م ساواتطلبانه و ان سانی که دارد بهدر ستی تئوریزه ن شده ا ست و ضعفهای
تئوریکی که دارد میتواند مشکالت اساسی برای آنها به وجود آورد ،کما اینکه چندی
پیش و با اعالم خروج نیروهای آمریکایی ما شاهد فجایع ب سیاری در آن منطقه بودیم
و این تماماً نشان از موقعیت متزلزل آنها دارد ،بهرغم تمام پیشرفتهایی که طی این
سالیان داشتهاند.
اجازه بدهید در انتها س الی در خ صوص «خ صلت ویژهی نا سیونالی سم
کرد» مطرح کنم ،شما معتقدید که آن ه نا سیونالی سم کرد را از نا سیونالی سم
کالسیی یک ارو پایی مت مایز میک ند این اسییت که « ناسیییو نالیسییم کردی
پا سخی ست به انکار هویت کُرد که از سرکوب جامعهی مدنی و شهروندی
دموکراتیک در کردستان ناشی شده است حال آنکه ناسیونالیسم کالسیک
اروپایی با مدرنیته آغاز و با روندها و اعمال تاریخی توأم شیید که ظهور دولت
مدرن و متعاقب آن شییهروندی دموکراتیک و جامعهی مدنی را تعیین کرد»
حال آیا فکر میکنید این خصییلت ویژه میتواند بهمثابهی نقطهی قوتی برای
آن در جهت توسعهی سیاسیاش در آینده باشد؟
برای پا سخ به این سؤال ابتدا میبای ست و ضعیت ویژهی کرد ستان و چرایی این
مسئئأله را بررسئئی کنیم که به چه دلیل جنبشهای ناسئئیونالیسئئتی کرد در جامعهی
مدنی همی شه خیلی زود از شهر به سوی رو ستا و در نهایت به طرف کوه ستان و بعد
جنگ مسلحانه کشیده شدهاند .دلیل این مسأله را میتوان در سرکوب کردها از سوی
حکومتهای مرکزی پیدا کرد که این عامل خود مسئئئألهی مطرح شئئئدن خشئئئونت
سیاسی را به میان میآورد یعنی هنگامی که جامعهی مدنی ضعیف است و یا ضعیف
نگاه داشئئته میشئئود و در آن افراد اسئئاس ئاً نمیتوانند کوچکترین حوزهی عمومی و
مفری قانونی برای بیان خواستهایشان داشته باشند ،در بنبستی اجتماعی  -سیاسی
گیر میکنند ،یا باید به سئئلطهی انکار و سئئرکوب تن دردهند ،یا راهی خارج از حدود
جامعهی مدنی و ورای حوزهی قوانین حاکم بجویند ،که به علت ممنوعیت قانونی به
مقاومت و مبارزات م سلحانه منتهی می شود .بدون تردید این سناریوی کلی در مورد
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همهی جنبشهای ملیگرایانه کرد صئئئادق اسئئئت و بهدفعات در تاریخ معاصئئئر در
بخشهای مختلف کردسئئتان تکرار شئئده اسئئت .مقاومت و مبارزهی مسئئلحانه بدین
ترتیب جنبهی ناخواسئته و منفی تمام جنبشهای ناسئیونالیسئتی کردی بوده اسئت.
عالوه بر این در نتیجهی ضعف جامعهی مدنی زیر سلطهی ا ستبداد و سرکوب حاکم
مشکل دیگری که پیش آمد ضعف گفتمانی ناسیونالیسم کرد بود ،و بهجرأت میتوان
گفت بی شتر این جنبشها در آغاز مبانی گفتمانی و تئوریک معین ،محکم و م ستدلی
ندا شتند ،و بی شتر در فرایند مقاومت و مبارزه کموبیش به آن د ست یافتند .به همین
دلیل ا ست که این جنبشها طی سالیان علیرغم مبارزات م سلحانه ،در نهایت مجبور
بودهاند تا حد زیادی از خواستهای اولیهشان دست بکشند و برنامههایشان را تعدیل
کنند .از سوی دیگر مبارزهی مسلحانه سبب انزوای اجتماعی و فرهنگی و عدم ارتباط
ارگانیک جنبشهای ناسئئیونالیسئئتی کرد با جامعهی مدنی شئئده بهویژه زمانیکه به
دلیل وضئئعیت خاصشئئان که اکثراً در تبعید هسئئتند .این شئئرایط باعت شئئده که در
بخشهای متفاوت کرد ستان ایدهی نا سیونالی سم اتنیک بر نا سیونالی سم مدنی تفوق
پیدا کند ،و همین باعث شده که عن صر اتنی سیته در ساختار گفتمان جنبش بیش از
حد قوی شئئود ،ودر تبیین تحوالت سئئیاسئئی و گفتمان ناسئئیونالیسئئتی ارزشهای
دموکراتیک جامعهی مدنی را تابع خود قرار دهد .من معتقدم که اگر ناسئئیونالیسئئم را
یک ایدئولوژی مترقی و دموکراتیک بدانیم میبایست سیر حرکت آن همیشه به سوی
نا سیونالی سم مدنی با شد و بر ا ساس ا صولی بنیانگذاری شود که مبتنی بر حقوق
دموکراتیک در عر صهای خ صو صی و عمومی با شد .یعنی جنبش نا سیونالی ست کرد
میبایسئئتی خواسئئتار دسئئت یافتن به یک سئئلسئئله حقوق دموکراتیک برای فرد و
جامعهی کرد باشئئد .باید هویت این سئئیاسئئت از ماهیت دموکراتیک این خواسئئتها
گرفته شود و در نتیجه میبای ست بهو ضوح بگوید که م سائل اتنیکی و زبانی نه بهطور
طبیعی بلکه دقیقاً بهعلت انکار و سئئرکوبشئئان بهوسئئیلهی قدرت حاکم در سئئاختار
گفتمان سئیاسئی ناسئیونالیسئم کرد جای دارند و ازاینرو حضئورشئان گویای انکار و
سئئرکوب حقوق دموکراتیک و مدنی جامعهی کرد اسئئت .برجسئئته کردن این حقوق
دموکراتیک سرکوب شده باید محور مبارزات ناسیونالیستی باشد نه تشبث و اشاره به
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خ صلتهای ذاتی و برتر اتنی سیته و زبان .هیچ زبان و اتنی ستهای دارای خ صلتهای
ذاتی برتر نسئئبت به زبانها و اتنیسئئیتههای دیگر نیسئئت .لذا ما اگر بخواهیم از این
نقطهی قوت در جهت توسعهی سیاسی ناسیونالیسم کرد استفاده کنیم بهتر است در
ابتدا بر خصئئئلت دموکراتیک آن تأکید کنیم و آن را در وهلهی اول گسئئئترش دهیم.
بدون تردید مسئئئئلهی اتنیسئئئیته و زبان اگرچه بسئئئیار مهم هسئئئتند (نه تنها برای
ناسئئیونالیسئئم کرد بلکه در سئئاختار هر ناسئئیونالیسئئم دیگری هم) ولی یک جنبش
دمکرات یک با ید در گفت مان خود از ت عابیر ذاتگرا یا نه دوری کرده و بر جن به های
سئئیاسئئی و دموکراتیک آن تأکید کند در آن صئئورت میتوان گفت که جنبش مسئئیر
درسئئت را در پیش گرفته اسئئت .یعنی به بیان واضئئحتر باید گفت اگر چه کردها یک
جامعهی زبانی و اتنیک خاص هسئئتند ،زبان و اتنیسئئیتهی کرد دو عنصئئر بارز هویت
کردی ه ستند ،ولی هویت کرد تا زمانیکه هویتی انکار و سرکوب شده ا ست خ صلتی
دموکراتیک و مدنی دارد ،و از اینرو سیا ست کردها باید در درجهی اول بر این هویت
مدنی و دموکراتیک اسئئتوار باشئئد ،و این هویت باید مبنا و منشئئاء تمام خواسئئتهای
دموکراتیک کردها در مبارزاتشئئئان باشئئئد .به اعتقاد من دلیل اینکه این مسئئئائل
دیرهنگام در ناسیونالیسم کرد مطرح شد همین تخریب سیستماتیک جامعهی مدنی
تو سط سیا ست ف شار از سوی حکومتهای م سلط بوده ا ست که در ابتدا نیز به آن
اشاره کردم و این متأ سفانه مسألهای ست که کردها همیشه با آن درگیر بودهاند یعنی
زمانی که یک ملت تحت فشئئار باشئئد مسئئائلی همچون زبان ،هویت و برداشئئتهای
فرهنگی و تاریخی در بیان هویتاش برجسته میشود .در صورتی که در شرایط عادی
آنچه که میبایست برجسته باشد سرکوب و انکار هویت کرد فقدان یک سلسله حقوق
اسئئاسئئی انسئئانی و مدنی دموکراتیک برای یک زندگی آزاد و انسئئانی اسئئت .لذا من
معتقدم که حتماً میبایسئئت تعبیر دموکراتیک از ناسئئیونالیسئئم کرد پیش از هر چیز
دیگری مطرح شود ،و این در درجهی نخست وظیفهی نخبگان کرد است.
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در قرن بیستویکم چطور میتوان سوسیالیست بود؟

اریک اُلین رایت زندگی خود را وقف شناسایی راههایی کرد که از طریق آنها جهان
1

در نهایت میتواند سرمایهداری را پشت سر بگذارد .آخرین کتاب او دربردارندهی
درسهای مهمی است درباره ی این که کدام راهبردها به گذشته تعلق دارند و کدامیک
میتواند پلی برای رسیدن به آیندهای سوسیالیستی باشند.
الین رایت بزرگترین نظریه پرداز طبقات در این دوره است که در کارهایش

شفافیت را با تعهد عمیق اخالقی به رهایی انسان ترکیب میکند .کتاب در قرن
بیستویکم چطور میتوان ضدسرمایهداری بود ،که پس از مرگ وی منتشر شد،
نقطهی پایان زندگی حرفهای او است که صرف گشودن نظریهی مارکسیستی و سیاست
سوسیالیستی شده بود.
بهطور خالصه ،رایت هم از ایدهی بیعدالتی نظام سرمایهداری و هم از اصولی
اساسی که ممکن است به نظم اجتماعی انسانیتری رهنمون گردند ،دفاع میکند .او
بهطور متقاعدکنندهای استدالل میکند که شماری از ویژگیهای نهادی سرمایهداری
معاصر بسیار متفاوت از آن ویژگیهایی هستند که یک قرن پیش سبب ظهور
سوسیالیسم شدند ،اما هستهی اصلی نظام که تالش برای نظم اجتماعی عادالنهتری را
برانگیخت ،تقریباً همان است .بنابراین ،مسئلهی فراروی از سرمایهداری همچنان
گریزناپذیر است.
اما چگونه میتوان به جامعهای آزادتر دست یافت؟ رایت معتقد است که «چپ»
تاکنون به راهبردهای متعددی باور داشته است .اما میتوان آنها را بهطور کلی به دو
دسته تقسیم کرد :نخست ،راهبردی انقالبی که میخواهد با ایجاد گسستی بنیادین،
جایگزین سرمایهداری شود و دیگری راهبردی تدریجیتر .بخش بزرگی از کتاب به
گشودن این مباحث و توصیهی چگونگی استفاده از درسهای آنها برای فراتر رفتن از
سرمایهداری در زمانهی ما اختصاص یافته است.

1. How to Be an Anticapitalist in the Twenty-First Century by Erik Olin Wright
)(Verso, 2019
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درهم شکستن سرمایهداری
اولین راهبرد ،درهم شکستن سرمایهداری است که مورد قبول بسیاری از چپهای
سوسیالیست در قرن بیستم بود .این همان راه انقالبی کالسیک [برای رسیدن] به
سوسیالیسم است[ .هدف از] این راهبرد تصاحب قدرت به وسیلهی سازمانی از افراد
رادیکال است که معموالً با استفاده از خشونت محقق میشود ،اما میتواند از طریق
انتخابات نیز حاصل شود .عنصر تعیینکنندهی آن تکیهی زیاد بر انقالب نیست بلکه
رخدادهای پس از آن است که ضدانقالب را با زور سرکوب میکند و سپس بهسرعت
نهادهای جدید سوسیالیستی را برپا میسازد.
رایت  -از نظر من بهدرستی  -استدالل میکند که امروز ،حداقل در جهان
پیشرفتهی سرمایهداری ،چنین گسست قاطعی از نظام خیلی بعید به نظر میرسد .اما
1

نکتهی جالب این است که او چنین گسستی را نه بر اساس امکانپذیری بلکه برمبنای
2

مطلوبیت آن رد میکند .وی معتقد است که احزاب سوسیالیست انقالبها را با موفقیت
رهبری کردهاند ،اما این دولتهای انقالبی نظامهای جدیدی را برپا ساختند که در
آزمونهای مهم اخالقی شکست خوردند .آنها تقریباً در همه جا حکومتهای سیاسی
بسیار اقتدارگرایی بنا کردند که از بیشتر جهات از دموکراسیهای بورژوایی بدتر بودند.
حتی با وجود این که [این حکومتها] موفق به کسب برخی دستاوردهای مادی برای
شهروندان خود شدند اما بهسختی بتوان آنها را مصداقی از رهایی اجتماعی پنداشت.
بنا به استنباط او ،ویژگیهای اخالقی ناخوشایند این حکومتها نتیجهی منطقی راه
تصاحب قدرت است و انقالبها هستند که چنین نظامهایی را ایجاد میکنند.
ممکن است درست باشد .اما برای پیش بردن بحث ،رایت این پرسش را نیز مطرح
کرد که آیا در دنیای امروز راه انقالبی اساساً امکانپذیر است .اکنون بیشتر دولتها در
جوامع خود عمیقاً تثبیت شدهاند و از مشروعیت گستردهای برخوردارند؛ حتی با وجود
این که مدل نولیبرالی اقتدار خود را از دست داده و دسترس پذیری مجراهای

1. feasibility
2. desirability
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دموکراتیک برای ابراز مخالفت سبب شده است این ایده که راهبردهای انقالبی تنها راه
رسیدن به عدالت اجتماعی هستند ،کنار گذاشته شود.
در طرف دیگر معادله ،طبقات حاکم قدرتمندانه متحد شدهاند؛ دولت نیز در مقایسه
با صد سال پیش از منابع بیشتر و غیر قابلتصوری برای نظارت و خنثیسازی گروههای
رادیکال برخوردار است؛ [بنابراین] احتمالهای فروپاشی سیاسی در بهترین حالت دور
از دسترس به نظر میرسند .همهی این عوامل حاکی از آن است که آنچه لنین بهعنوان
شرایط اساسی برای انقالب توصیف کرده ،اکنون در جهان پیشرفتهی سرمایهداری
مفقود است .شرایطی که طبقهی حاکم دیگر قادر نیست به شیوهی قبلی حکومت کند
و طبقات پایین نیز دیگر حاضر نیستند حکومت آنها را بپذیرند .پس در این صورت
آنچه برای ما باقی میماند دومین راهبرد کلی رایت است.
فرسودن سرمایهداری
این «راه سوسیالدمکراتیک به سوسیالیسم» است .خالف مسیر اول که گسست
فوری و غیرمنتظره [از نظام سرمایهداری] را متصور میشود ،این مسیر جایگزینْ
انباشتی [از تحوالت تدریجی] است .در طرح رایت ،این راهبرد در واقع شامل چندین
راهبرد فرعی متمایز است که میتواند به هر یک از اشکال زیر درآید:
تجزیه کردن نظام سرمایهداری :هدف در اینجا تصاحب قدرت و سپس اجرای

اصالحاتی اقتصادی است که نیروی ساختاری طبقهی سرمایهدار را تضعیف میکند .با
کاهش قدرت این طبقه ،شرایط فراهم میشود تا با یک ضربهی نهایی به سوسیالیسم
برسیم.
 رام کردن سرمایهداری :در حالی که تجزیه کردن نظام سرمایهداری ما را به
فراروی از این نظام و جایگزینی آن با سوسیالیسم سوق میدهد ،راهبرد رام کردن هدف
معتدالنهتری دارد و آن پیادهسازی اصالحاتی است که صرف ًا آسیبهای سرمایهداری را
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کاهش میدهند .مقصد این راهبرد میتواند چیزی شبیه نیودیل در ایاالت متحده یا
2

بلندپروازانهتر از آن ،سوسیالدموکراسیِ کشورهای نوردیک باشد.
 مقاومت در برابر سرمایهداری :این راهبرد متفاوت از دو مورد اول است؛ در
حالی که هردوی آنها به دنبال تسخیر قدرت حکومتی هستند ،این راهبرد کامالً از آن
صرفنظر میکند و با بسیج کردن قدرت در خارج از حکومت میخواهد لبههای تیز
سرمایهداری را کند کُنَد .رایت برای این روش مثالی نمیزند ،اما شاید آنچه که در ذهن
3

دارد «افقیگرایی» دهه  1990و اوایل  2000است.
 گریختن از سرمایهداری :در حالی که همه راهبردهای دیگر به نوعی در تالش
برای مقابله با نظام هستند ،این راهبرد بر محور کناره گیری از آن می چرخد که همینْ

1. New Deal
برنامهی اقتصادی و اجتماعی فرانکلین روزولت رئیسجمهور آمریکا بعد از بروز رکود بزرگ در سال  1929که طی
آن ،اقتصاد کینزی جای اقتصاد لیبرالی را گرفت و نظریهی دولت رفاه ارائه شد.
 .2منطقه ای فرهنگی و جغرافیایی در اروپای شمالی و اقیانوس اطلس شمالی شامل کشورهای دانمارک ،فنالند،
ایسلند ،نروژ و سوئد .معمو ًال کشورهای اسکاندیناوی و نوردیک یکی پنداشته میشوند اما کشورهای اسکاندیناوی
تنها شامل سه کشور دانمارک و نروژ و سوئد است.
3. Horizontalism
«افقیگرایی در دههی  1970در جنبش اجتماعی آمریکا متبلور شد و سپس به وسیلهی جنبش زاپاتیستها،
جنبش فعاالن خواهان تغییر جهانیسازی و جنبش میدانها اوج گرفت .جنبشهای افقیگرایی در واکنش به ناکامی
سیاست تغییر دولت در قرن بیستم ،پدیدار شدند و خواهان تغییر جهان از طریق تغییر روابط اجتماعی از پایین
بودند .نظرات افقیگرایی بر بستر یک سنت طوالنی تئوریک و پراتیک استوار بود که [پیشینهی آن] از آنارشیسم،
کمونیسم شورایی ،کمونیسم لیبرال و خودمختاری برمیگردد و در یک کالم مدافع «تغییر جهان بدون تسخیر
قدرت [سیاسی]» است .افقیگرایی به جای فراخوان دادن و یا حمایت از کسب قدرت عمودی دولتی ،استدالل
می کرد که باید در جهت همکاری افراد برای جمع شدن و ابداع کمونهای خودمختار و ادارهی زندگی خودشان
کوشش کرد .گذر از تفکر چپ سنتی که روی دو موضوع دولت و سرمایه متمرکز شده بود ،خود تأکیدی بر ادامه و
وجود اشکال دیگری از سلطه در ساختار جامعه (نژادی ،پدرساالری ،جنسیتی ،وجود تبعیض نسبت افراد کمتوان و
توانخواه و غیره) است و این گام بسیار مهم و روبهجلویی است که امروز بسیاری از چپهای رادیکال معاصر آن را
پذیرفته و در مرکز عملشان گنجاندهاند» .برای اطالعات بیشتر در این زمینه به فارسی رجوع کنید به ترجمهی
محمود شوشتری از فصل دوم کتاب اختراع آینده ،منتشر شده در سایت دریچهها:
http://daricheha.com/weblog/?p=1389
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وجه ممیزهی آن با بقیه است .این روش مبتنی است بر یافتن منافذی درون نظام برای
ساختن خردهاجتماعات انسانیتر یا تالشهای فردگرایانهی بیشتر مانند تغییر در
انتخاب های روزانه ،کِشت غذای خود یا انتخاب مشاغل گوناگون .این راهبرد را گاهی
«سیاست سبک زندگی» مینامند.
به نظر رایت ،ترکیبی از این چهار مورد است که راهبرد ضدسرمایهداری پایدار و
ماندگاری را به دست میدهد .دو جنبهی این ترکیب شایستهی تأمل است .یک این
که توصیف «گریختن از سرمایهداری» به عنوان راهبردی ضدسرمایهداری تا حدی
تعجب آور است ،زیرا اگرچه مخالف سرمایهداری است یا حداقل میتواند باشد ،اما
بهسختی میتوان آن را راهبرد دانست؛ مفهوم راهبرد بر چشماندازی برای نحوهی
دستیابی به اهداف سیاسی داللت دارد.
فرهنگِ گریختن یکی از شیوههای جایگزین کردن نظام سرمایهداری با یک نظم
اجتماعی جدید نیست بلکه یافتن راهی برای ایجاد سبک زندگی جدیدی درون آن
نظام است .خود رایت نیز در زمینهی برشمردن آن بهعنوان وسیلهای برای فرسایش
سرمایهداری ابراز نگرانی میکند .در واقع ،او حق داشت که تردید داشته باشد زیرا این
روش می تواند بنیان کل طرح او را سست کند.
نکتهی قابل تأمل دوم این است که رایت به هیچ یک از این موارد اولویتی نسبت
به بقیه نمیدهد؛ به همین دلیل است که او در وهلهی اول ،آنها را ذیل مقولهی بزرگ
تری می گنجاند .احتماالً تصور این است که بسته به زمینه ،ترکیبها و جایگشتهای
گوناگونی [میان این راهبردها] رخ خواهد داد[ .هدف رایت از] تقسیمبندی آنها در این
زیرمجموعه ها کمک به درک بهتر ما از بدهبستان های متمایز مربوط به هریک برای
ارائهی طرحی بهتر از یک راهبرد سیاسی است ،اما اقدام او منجر به همسان کردن
جایگاه سیاسی و اخالقی این زیرمجموعهها نیز میشود.

1. niches
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راهبرد بدون قدرت
برای ارائهی راهبردی چندبعدی برای فرسودن سرمایهداری ،رایت رویکردی را که
جنبش سوسیالیستی در اوج شکوفاییاش اتخاذ کرده بود ،دوباره زنده می کند؛ چپ
کالسیک ،تا جنگ جهانی دوم ،همچنین طرح تغییر دادن روابط اجتماعی در
شکافهای سرمایه داری را با راهبرد تجزیه کردن قدرت اقتصادی و رام کردن تعدّیات
آن درهم آمیخته بود.
اما میان رویکرد سوسیالیستی کالسیک و رویکرد رایت تفاوتی اساسی وجود دارد.
از نظر چپ کالسیک ،چندبعدی بودن راهبرد بهعنوان یک سلسلهمراتب کارکردی
سازمان یافته بود و مؤلفههای گوناگون سیاست آن همگی ساخته شده بودند تا گرد
وظیفهی ایجاد پایگاه طبقهی کارگر بچرخند .بنابراین ایجاد اتحادیهها ،سازمانهای
1

گوناگون تبلیغاتی ،تعاونیهای کارگری و «اقتصادهای تسهیمی» کوچک همگی در
خدمت هدف ایجاد یک فرهنگ همبستگی و هویت طبقاتی برای دستیابی به قدرت
بودند.
در چارچوبی که رایت ارائه میکند ،ابهامی دربارهی این موضوع وجود دارد .احتماالً
وی در نظر دارد که راهبردهای فرعی منفرد در یک برنامهی طبقاتی [کلی] بههم
بپیوندند .اما در مواقعی که او به روند واقعی گذار از سرمایهداری به سوسیالیسم
میپردازد ،دقیقاً همان طرح [کلی] مبارزهی طبقاتی مفقود است .شیوهی مطلوب او
تصاحب سازمانیافتهی قدرت نیست ،آنچنان که در دو راهبرد فرعی اول پیشنهاد
شده بود ،بلکه گذار تدریجی به سوسیالیسم از طریق رشد و افزایش کردارهای
غیرسرمایهدارانه است.
2

رایت در چرخش نظری خود به نوعی سیاست «وابسته به شکاف» بسیار نزدیک
میشود که برخی از چپها در دههی  1990توصیه می کردند .او آن را اینگونه توصیف
می کند:

”1. “sharing economies
”2. “interstitial
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یکی از راههای به چالش کشیدن سرمایهداری ،ایجاد روابط اقتصادی دموکراتیکتر،
برابریطلبانه و مشارکتی تا حد امکان در فضاها و شکافهای درون همین نظام پیچیده
1

است .در طرح فرسایش سرمایهداری تصور میشود که این [روابط] بدیل در
طوالنیمدت میتوانند بهطور کافی در زندگی افراد و اجتماعات مسلط شوند تا در نهایت
سرمایهداری را از نقش مسلط خود در این نظام بیندازند (تأکیدها اضافه شدهاند).
دو جنبه از این مفهومپردازی قابل توجه است؛ نخستین :در این رویکرد عناصر
سوسیالیستی لزوماً نه درون هستهی نهادهای سرمایهداری ،مانند محل کار ،بلکه در
شکافهای این نظام ایجاد میشوند؛ دقیقاً در جایی که قدرت سرمایهداری غایب است.
رایت این مناطق را با تعابیر متنوعی همچون فضاها ،شکافها و منافذ توصیف میکند.
اما دومین جنبه :ساخت این منافذ مستقیماً مبتنی بر ساختار پایگاه طبقاتی نیست،
بلکه به میزان افزایش اهمیت این منافذ در زندگی افراد بستگی دارد .به نظر میرسد
این راهبرد تمام ًا به افزایش انباشتی وزنهی اهمیت چنین منافذی درون این نظام منوط
است ،به گونهای که آنها در برخی مواقع جای کردارهای از نوع سرمایهدارانه را بگیرند.
مشکل این راهبرد روشن است .میتوان انتظار داشت که سرمایهداران از تسخیر
شکافها ،مادامی که به بنیانهای قدرت آنها کاری نداشته باشد ،کامالً راضی باشند؛
شکافهایی که دامنهی گستردهای از روابط کاالیینشده در زندگی مردم هستند.
بهعنوان مثال ،میتوانید صدها کتابخانه باز کنید ،تعاونیهای غذایی راهاندازی کنید و
کمیتههای محلهای برای هماهنگی خدمات عمومی تشکیل دهید .همهی این اقدامات
آن دسته از اصول کاالیینشده و مبتنی بر همکاری را تجسم میبخشند که رایت آنها
را بنیانی برای ساخت نهادهای غیرسرمایهدارانه در زندگی مردم میداند .سرمایهداران
ال خوشحال خواهند شد .هیچ یک از آنها به سرچشمهی قدرت
نیز از پذیرش آنها کام ً
واقعی سرمایهداران در جامعه نمیرسند .اما اگر زمانی برسد که نهادهای جدیدْ قدرت
سرمایهداری را به چالش کشند ،میتوان پیش بینی کرد که واکنش [سرمایهداران]
ال متفاوت خواهد بود.
کام ً

1. alternatives

171

ویوک چیبر  /ترجمهی علی راغب

باید در نظر داشت که هر توصیهای برای «افزایش روابط سوسیالیستی» در زندگی
مردم میتواند به دو شکل انجام شود .آنها میتوانند تغییراتی در سبک زندگی و تعامالت
روزمره به وجود آورند که باعث بهبود زندگی مردم و غنا بخشیدن به بافت روابط
اجتماعی شوند ،در حالی که قدرت و امتیازات ویژهی سرمایهداران را دستنخورده باقی
میگذارند؛ مانند سیاست سبک زندگی .یا میتوانند تغییراتی باشند که همهی این
کارها را انجام میدهند و همچنین به امتیازات ویژهی کارفرمایان دستدرازی میکنند.
نمونهی قدیمی این شکل ،جنبش اتحادیههای کارگری است.
در حالی که سرمایهداران کامالً راضی به پذیرش و حتی تشویق مورد اول خواهند
بود ،اما هیچ دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم در صورت بروز دومی بیکار خواهند
نشست .در واقع ،اگر تاریخ راهنمای ماست ،باید انتظار داشته باشیم که آنها سریع ًا در
جهت برچیدن و عقبنشینی از نوآوریهایی که قدرت آنها را به چالش میکشد ،به
تکاپو افتند .در اصل ،تجربهی چهار دههی گذشته حاکی از این است که سرمایهداران
در سراسر جهانِ پیشرفته برای عقبنشینی از آن دسته از اصول سوسیالدموکراسی که
منافع آنها را تهدید کرده است  -مانند اتحادیههای کارگری ،خدماتی که پیشتر
کاالییزدایی شده بودند و نظارتهای زیست محیطی -کامالً متحد شدهاند.
هرگونه پیشنهاد برای ساختن نهادهای «سوسیالیستی» در جامعهی سرمایهدارانه
باید به این مسئلهی غامض پاسخ دهد که :وقتی این نهادها قدرت سرمایهداری را واقعاً
به چالش میکشند و واکنشی خصومتآمیز را برمیانگیزند ،چگونه آنها را حفظ کنیم
و گسترش دهیم؟ پاسخ چپ سنتی بدین مسئله ،حمایت از نوآوری ها در قدرت
سازمان یافتهی طبقهی کارگر و تثبیت آنها در راهبردی طبقاتی بود .اما در کتاب رایت،
در مورد این موضوع سکوتی نگرانکننده وجود دارد.
این سکوت نمیتواند ناشی از ناهشیاری او نسبت بدین مسئله باشد ،سراسر حرفهی
رایت وقف نظریهپردازی درباره ی نزاع طبقاتی و پایگاه طبقاتی شده بود .حتی در این
کتاب ،فصل کاملی به بحث عاملیت سیاسی اختصاص یافته است .اما این بحث تقریباً
بهکلی مفهومی است و نه راهبردی .رایت بیشتر خود را به تعریف عناصر اصلی عاملیت
ال
سیاسی  -منافع و تعهدات اخالقی  -و دفاع از اهمیت اخالق در نزاع سیاسی که کام ً
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هم ستودنیست ،محدود میکند .اما او هرگز مستقیماً به موضوعی نمیپردازد که از
نظر مخالفان سرمایهداری ،هستهی اصلی همهی مباحث پیرامون عاملیت [سیاسی]
بوده است :چطور میتوانیم نیروی الزم را برای پیشبرد برنامهی سیاسی خود بسازیم و
هیئت مؤسسان سیاست ضد سرمایهداری شامل چه کسانی میتواند باشد.
بیمیلی به پرداختن بدین موضوع نشانگر تغییری است که هنگام نوشتن این کتاب
در دیدگاههای رایت در جریان بود .از یکسو ،او هنوز هم نظام اقتصادی را سرمایهدارانه
به معنای سنتیِ مارکسیستی و در نتیجه تحت سلطهی آن طبقه میپندارد .اما [از
سویی دیگر] به نظر میرسد نسبت به این که وزن زیادی به جنبش کارگری به عنوان
مرجعی برای راهبرد سوسیالیستی بدهد ،دچار تردید و حتی بدبینی است.
البته که زمینههای فراوانی برای این بدبینی وجود دارد .سازمانهای سنتی سیاست
طبقهی کارگر در همه جا رو به زوال هستند و مدتی است که دچار فروپاشی شدهاند.
می توانیم امیدوار باشیم که آنها بازیابی شوند ،اما هیچ مدرک واقعی برای آن نداریم.
شاید دیگر دوران سیاست طبقاتی سازمانیافته گذشته باشد .رایت برای برخورد
محتاطانه با بحث عاملیت دالیل محکمی دارد .اما چون مستقیماً به این موضوع
نمیپردازد خود را در موقعیت دشواری قرار میدهد .زیرا اگر موافقت کند  -که چنین
هم به نظر میرسد  -که طبقهی سرمایهدار هنوز مسلط است ،پس نمیتواند از این
مسئله اجتناب کند که مخالفان سرمایهداری چطور با قدرتی که برای تضعیفش نهاد
میسازند ،مقابله خواهند کرد.
بنابراین ،دستورکار ضدسرمایهداری چگونه قرار است پیش برود؟ چنین مینماید
که رایت راهبرد خود را بر مبنایی بسیار گستردهتر از صرفِ طبقهی کارگر سنتی قرار
میدهد .در آنچه که به نظر میآید دگرگونی پوالنیوار باشد ،وی ادعا می کند که قدرتِ
پیشبردن برنامهی ضدسرمایهداری از رشد همبستگی  -نه در طبقهی کارگر فینفسه
بلکه در جامعه بهطور کلیتر  -ناشی خواهد شد.
این روحیهی همبستگی بیرون از نهادهای غیرسرمایهداری که چپ در منافذ
سرمایه داری بنا کرده است ،پرورش خواهد یافت .چنانچه هنجارهای جدید همکاری و
اعتمادْ عمومی شوند ،بنیانهای اخالقی جنبشهای اجتماعی جدید و ائتالفهای نوینی
را تشکیل میدهند که برنامهی ضد سرمایهداری را به پیش میراند .ازاینرو ،رایت این
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تصور را حفظ میکند که سوسیالیسم به عاملیت سیاسی احتیاج خواهد داشت .اما
عامل سیاسی پراکندهتر و سیّالتر از خود طبقهی کارگر خواهد بود.
این استدالل مبتنی بر این فرض است که رشد روحیهی همبستگی موجب تجدید
قوا در چپ خواهد شد .اما از آنجا که این قضیهای غیرمسلم است ،رایت میبایست
دربارهی آن استدالل و توجیه مفصلتری ارائه میکرد .از همبستگی میتوان
ال متفاوتی کرد .در واقع ،همانطور که جامعهشناسی به نام
استفاده های سیاسی کام ً
دایالن رایلی در کار خود نشان داده است ،کشورهایی که در اروپای میان دو جنگ
جهانی در [باتالق] فاشیسم فرو رفتند اتفاق ًا کشورهایی با قدرتمندترین جوامع مدنی،
بیشترین تراکم انجمنهای مدنی و پویاترین فرهنگ مدنی بودند -که همگی
شاخصهای فرهنگ همبستگی هستند .این که آنها به جای سوسیالیست شدن،
فاشیست شدند دقیقاً بدین دلیل بود که سرمایه قادر بود محدودههای کشمکش سیاسی
را تعیین کند و این کار را میتوانست انجام دهد چون بر جنبش کارگری سازمانیافته
غلبه کرده بود .آنچه که ممکن بود زیرساختی اجتماعی برای جنبش سوسیالیستی
نوظهور باشد ،در نهایت به خاستگاهی برای ضد آن تبدیل شد.
فرهنگ همبستگی هر چقدر هم که غنی باشد ،جایگزین قدرت سازمانی طبقاتی
نمیشود و نمیتواند که بشود .استدالل رایت داللتهای روشنی دارد .فرض کنید ما از
توصیهی او برای ایجاد نهادهای همبستگیگرا درون شکافهای سرمایهداری پیروی
کنیم ،اما این کار را نه مانند چپ سنتی  -به عنوان بخشی از جنبش طبقهی کارگر -
بلکه به عنوان یک ابتکار عمل شهروند-محور که پراکنده و بین طبقات گوناگون امتداد
می یابد ،انجام دهیم .حال بگذارید بگوییم برخی از این نهادها واکنش خصومتآمیز
«یک درصدی»ها را برمیانگیزند و آنها برای خلع سالح کردن این نهادها ترکیبی از
تهدید و تطمیع را بهکار میبرند .از سوی دیگر ،آنها ]سرمایهداران[ کاری به کار آن
دسته از نوآوریهایی که منافعشان را تهدید نمیکند ،ندارند .اگر همهی آنچه که چپ
در اختیار دارد روحیهی همبستگیاش است ،دشوار میتوان دریافت که چگونه چپ،
بدون [برخورداری از] قدرتی برضد قدرت طبقهی کارفرما ،در مقابل یورش سرمایهداری
مقاومتی موفقیتآمیز خواهد داشت.
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این صرفاً حدس و گمان نیست .تاریخ عصر نولیبرال فقط تاریخ خلع سالح کردن
نهادهای غیر سرمایهداری قدیمی نیست بلکه حاکی از فرسایش مداوم همان روحیهی
همبستگیای است که سوسیالدموکراسی در طول پنج دهه ایجاد کرده بود .به بیانی
دیگر ،از هنگامی که جنبش کارگری رو به زوال رفت ،شاهد ناتوانی جامعهی مدنی برای
مقاومت در برابر قدرت سرمایه بودهایم .علت دوام این روحیه به همان میزانی که قبالً
وجود داشت این بود که اتحادیه ها و احزاب برای محافظت و پرورش آن حضور داشتند.
با خارج کردن این اتحادیهها و احزاب از تصویر ،آن فرهنگ نیز رو به زوال میرود.
حال اگر فرهنگ همبستگی برای دفاع از نهادهای غیر سرمایهداری کفایت نکند،
فرآیند انتخاب اجتماعی ناگزیر خواهد بود  -نهادهایی که سرمایه را تهدید میکنند،
برای مقابله و از بین بردن انتخاب میشوند ولی آنهایی که نسبت به منافع سرمایهداری
خنثی هستند ،پابرجا باقی خواهند ماند .دقیقاً همینجاست که باید بگوییم این راهبرد
متناقض است و بر ضد خود عمل میکند.
کنشگران اجتماعی هنگامی که متوجه میشوند نمیتوانند از نهادهایی که واقع ًا
سرمایه را تهدید میکنند ،حفاظت کنند ،به کردارهایی روی میآورند که کیفیت روابط
اجتماعی آنها را بهبود میبخشند ،اما [نتیجهی] این کار فراتر از منافذ و شکافهای
نظام نخواهد رفت .یا به عبارت دیگر ،راهبرد کلی فرسودن سرمایهداری صرفاً به
گریختن از سرمایهداری تقلیل مییابد.
این طنز طرح رایت است که وی برای ارج نهادن بدین مؤلفهی خاص بهعنوان یک
راهبرد ،به چیزی اعتبار میدهد و آن را توجیه میکند که هرگز یک راهبرد
ضدسرمایهداری نبود .از این گذشته ،میل او به طفره رفتن از مسئلهی قدرت این
احتمال را تقویت میکند که این تنها بخش این چارچوب خواهد بود که جان سالم به
در می برد.
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برای احیای جنبش ضد سرمایهداری ،باید جان تازهای به طبقهی
کارگر دمید
یک راه ساده برای تعیین موقعیت استدالل رایت این است که آن را در بستر
برنامهای قرار دهیم که از طریق آن جانی تازه به طبقهی کارگر دمیده میشود[ .از این
طریق میتوان دید که راهبرد او] همان احیای راهبرد قدیمی سوسیالدمکراسی است،
با این تفاوت که از مزیت بازاندیشی حاصل از یک قرن تجربهی سیاسی برخوردار است.
اگر از این منظر به راهبرد رایت نگاه کنیم و تأکید داشته باشیم که نوآوریهای گوناگون
نهادیِ مورد توصیف او – بودجه بندی دموکراتیک ،دموکراسی در محل کار ،تضمین
1

ی اجتماعی  -باید به برنامهای گره بخورد که نیروی طبقاتی
درآمد پایه ،تأمین مال ِ
کارگران را افزایش میدهد ،پس این کتاب طرح و شکل بسیار متفاوتی به خود خواهد
گرفت.
اکنون تمام نوآوریهایی را که وی برای تقویت دموکراسی پیشنهاد می کند،
میتوان از این طریق مورد آزمون قرار داد که چگونه [این نوآوریها] چپ را قادر
میسازد نهتنها روابط اجتماعی جدیدی در دل سرمایهداری ایجاد کند ،بلکه همچنین
موازنهی سیاسی بین کار و سرمایه را تغییر دهد .این مستلزمِ کنارگذاشتن این تصور
است که سوسیالیسم هنگامی ایجاد خواهد شد که وزن انباشتی کردارهای اجتماعی
کاالیینشده به آهستگی سبب اضمحالل شکل کاالیی میشود ،تصوری که استدالل
رایت نیز متضمن آنست .این یعنی بازگشت بدین تصور که هیچ چیز مهمی را نمیتوان
بدون جنگیدن بهدست آورد.
اما مهمترین مسئله اینجاست که ما نمیتوانیم تردید رایت نسبت به امکان سیاست
طبقهی کارگر را کنار بگذاریم صرفاً بدین دلیل که گمانی ناخوشایند است .اکنون بیش
از سه دهه است که جنبش کارگری رو به زوال است .هرچند بهواسطهی اعتصابات در
برخی از بخشها ،میتوان نشانههایی از شکوفایی مجدد این جنبش را دید ،اما طبق
استانداردهای تاریخی میزان آنها هنوز واقعاً کم و محدود است.
1. community finance
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هیچ مدرک محکمی دال بر این وجود ندارد که چپ پی برده است چگونه نیروی
کار را در مناسبات و تنظیمات جدیدِ کار ،یعنی در نظام سرمایهداری جدیدی که
صنعتزدایی شده و در آن کارگاههای کوچک جایگزین کارخانههای غولپیکر قدیمی
ال محتمل است که جنبش عظیم و
شده اند ،سازماندهی کند[ .در چنین شرایطی] کام ً
سازمانیافته ی کارگری که روزگاری با چپ گره خورده بود ،اکنون چیزی متعلق به
گذشته باشد .ما تنها زمانی درمییابیم که [طبقهی کارگر چگونه باید در محیط کار
جدید سازماندهی شود] که در جایگاه اپوزیسیون همچنان پیش رویم ،که
سوسیالیستها بکوشند باز هم خود را در دل طبقهی کارگر جای دهند و میان آنها
کار کنند یا به بیان دقیقتر ،اگر تصمیم بگیرند که چنین کاری بکنند.
در هر صورت ،مطمئناً احتمال دارد که تردید رایت موجه باشد .اما ولو آنکه چنین
باشد ،شک دارم که دیدگاه راهبردی وی پذیرفتنی و قابلاجرا باشد .چالش اصلی برای
چپ هنوز هم مانند همیشه این است که قدرتمندترین عامل اجتماعی در جامعهی
مدرن ،یعنی سرمایهداران ،با اهداف چپها مخالف هستند و خواهند بود و دومین عامل
قدرتمند ،یعنی دولت ،عمدتاً به وسیلهی اولین عامل مدیریت میشود .به همین دلیل،
هیچ راهبرد ضد سرمایهداری عملیای نمیتواند از مسئلهی قدرت طفره رود.
بنابراین ،اگر احتمال احیای جنبش کارگری از بین رفته است ،محتملترین سناریو
اینست که چشماندازها برای تحقق سوسیالیسم نیز همراه با آن افول پیدا میکند.
چپ در یک لحظهی بحرانی به سر میبرد .سازمانها و نهادهای سیاسیای که چپ
در طول یک قرن ساخته است اکنون یا در حال فروپاشی هستند یا در بحران عمیقی
قرار دارند .اکثر روشنفکران پیشرو دچار نگاهی محدود ،قبیلهای و سرشار از تحقیر
نسبت به کارگران شدهاند .موانع ایجاد یک نظم اجتماعی برابریطلبانه و انسانی [بدیل]
آنقدر دلهرهآور است که بسیاری از سوسیالیستهای سابق دستان خود را [به نشانهی
تسلیم] باال گرفته و بازی را واگذار کردهاند .این مایهی اعتبار رایت است که حتی بهرغم
تردید نسبت به برخی از اعتقادات چند دههای خود ،حاضر نشد تعهد خود به رهایی
اجتماعی را رها کند .از این گذشته ،او بینش بنیادین مارکس را که درون چارچوب
نظام سرمایهداری محدودیتهای واقعی و نامطلوبی برای رهایی وجود دارد ،حفظ کرد.
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شاید هیچ نظریهپرداز معاصر دیگری نیابیم که بیش از رایت برای شرح ریشههای
ساختاری بیعدالتی در جامعهی مدرن تالش کرده باشد .حتی اگر پیشنهادهای
راهبردی کتاب چطور میتوان ضدسرمایهداری بود ،قابل تردید باشند ،هنوز هم
این کتاب به برنامهی بازسازی چپ کمک بزرگی میکند -زیرا بار دیگر بر پیوند اساسی
بین ایدهی عدالت اجتماعی و [جنبش] ضدسرمایهداری صحّه میگذارد.

پیوند با منبع اصلی:
How to Be a Socialist in the Twenty-First Century

نقد اقتصاد سیاسی
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بیسئئتوهشئئتم نوامبر ( ،2020هشئئتم آذر  )1399سئئالروز تولد دویسئئت سئئالگی
فریدریش انگلس ،نخستین و برجستهترین مارکسیستِ تاریخ ،و نزدیکترین دوست و
همکار کارل مارکس اسئئئت؛ مردی که خود در پایه گذاری و توسئئئعهی جهانبینی
1

«مارک سی ستی» و درک مادی تاریخ سهمِ غولآ سایی دارد .نقش انگلس در زندگی
مارکس آنچنان بزرگ است که بیتردید میتوان گفت ،بدون او مارکس به سبب انبوه
2

مسئئائلی که با آنها مواجه بود  --و در جای دیگر به آن پرداختهام  --نمیتوانسئئت
نقش عظیم تاریخی خود را در عرصئئههای تفکر و مبارزهی رهایی انسئئان ایفا کند .با
این حال ،انگلس یکی از بحثانگیزترین شئئئخصئئئیتهای مارکسئئئیسئئئت و جنبش
سوسیالیستی است .پارهای او را جزمگرا و غایتگرا خواندهاند؛ پارهای ادعا کردهاند که
او پس از مارکس از درک ماتریالیسئئئم تاریخیِ اولیهی خود و مارکس فاصئئئله گرفت؛
 .1بهجز منابعی که جداگانه به آنها اشاره شده ،نوشتهی حاضر بر اساس بیوگرافیهای زیر و نیز منابع دست اولِ
آثار و مکاتبات انگلس تهیه شده است .در مورد منابع دست اول ،برای سهولتِ مراجعه ،هم به مجموعه آثار چاپی و
هم به آرشیوِ اینترنتی مارکسیسم اشاره شده است .همچنین در مواردی که ترجمهی فارسی آثارِ مورد اشارهی
انگلس موجود بوده – و خوشبختانه بسیاری از آثار مهم انگلس ،با کیفیتهای مختلف ،به فارسی ترجمه شده  --به
آنها نیز ارجاع شده است:
-Christopher j. Arthur, ed. (1996), Engels Today; A Centenary Appreciation, St.
Marin’s Press.
-Terrell Carver, (1981), Engels, Oxford University Press.
-Terrell Carver, (1990), Friedrich Engels; His Life and Thought, Palgrave.
-Samuel Hollander, 2011, Fredrich Engels and Marxian Political Economy,
Cambridge university Press.
-James. D. Hunley, (1991), The Life and Thought of Friedrich Engels, Yale
University Press.
-Tristram Hunt, (2009), Marx’s General: The Revolutionary Life of Friedrich Engels,
Metropolitan Books.
-Gustav Mayer, (1936), Friedrich Engels: A Biography, Alfred A. Knopf,
-William Otto Henderson, (1976), The Life of Friedrich Engels, Taylor Francis.
-Stephen. H. Rigby, (1992), Engels and the Formation of Marxism, Manchester
University Press.
-David Riazanov, (1974), Karl Marx and Friedrich Engels: An Introduction to Their
Lives, Monthly Review Press.
-Janet Seyers, et.al., (1987), Engels Revisited: New Feminist Essays, Redcliff.
-Manfred B. Steger, Terrell Carver, eds. (1999), Engels After Marx, Pennsylvania
State University Press.
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دیگرانی بر این باورند که او دیدگاههای انقالبی را کُلّاً کنار گذاشئئت و به رفُرمیسئئم و
حتی تجدیدنظرطلبی روی آورد؛ باز دیگرانی هسئئئتند که مدعی آناند انگلس هیچ
تغییری در دیدگاههای اولیهی خود نداد و همیشئئه بر اسئئتراتژی انقالبی اولیهی خود
پایبند بود .بسئئیاری نیز ادعا کردهاند که انگلس از خود حرفی نداشئئت و تنها کارش
ساده سازی و عامهفهم کردنِ نو شتههای پیچیدهی مارکس ،و حتی ایجاد زمینه برای
بدفهمیها و سوءاستفادهی فرصتطلبان از آنها ،بود .چنانکه خواهیم دید ،هیچ یک
از این برخوردهای افراطی در مورد انگلس درسئئئت نیسئئئت ،و هر چه زمان میگذرد
مورخان و نظریهپردازان بیشتری را میبینیم که انگلس را به نحو شای سته و بای سته
تحلیل و تحسین میکنند.
ترقیخواهی از نوجوانی« ،فیلسوفِ خودآموخته»
انگلس پسئئئرِ ارشئئئدِ یک خانوادهی ثروتمندِ پروتسئئئتانِ متعصئئئب ،در یکی از
صئئنعتیترین مناطق آلمان در شئئهر بارمِن پرورش یافت .پدرش مالک صئئنعت بزرگ
نسئئاجی در آن منطقه بود و در منچسئئترِ انگلسئئتان نیز در یک کارخانهی نسئئاجی و
نخریسی شریکِ بود .خانواده بر این امید بود که پسر کارِ پدر ،پدر بزرگ ،و جَدِ پدری
را پی گیرد که همه از صاحبان این صنعت بودند که بخش مهمی از انقالب صنعتی
1

آل مان بود .والدینِ انگلس او را در نوجوانی از مدرسئئئه بیرون آوردند و به کارِ امور
تجاری در شئرکتهای پدر واداشئتند .اما او عالقمند به شئعر و فلسئفه بود و از همان
نوجوانی تحت تاثیرِ نو شتههای «هگلیهای جوان» م شغول خواندن هگل شد ،شعر
میسئئئرود و با نام مسئئئتعار در روزنامههای محلی مطالب انتقادی در مورد مسئئئائل
اجتماعی مینوشئئئت .انگلس در مقابل فرهنگ مذهبی خانواده که درکی بنیادگرا و
2

سخت متع صبانه دا شت ،د ست به شورش زد .زندگینامهنوی سان انگلس نیز تأکید
میکن ند که او ،بهعنوان یک جوان خوش بر و رو ،بل ند قا مت ،خوشپوش و متمکن،
عالوه بر شور و شوقِ فلسفی و ادبی ،شور و شوق لذتجویی از جوانی و زندگی را نیز

1. Terrel Carver, (1990),… p. 2.
2. Gustav Mayer, (1936), ….p. 3-5.
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داشت .به شمشیربازی ،شکار و شرابِ خوب هم بسیار عالقمند بود ،و از پرسهزنیهای
شبانه لذت میبرد.
انگلس برای فرار از کارِ حو صله َسربَر در شرکت پدر و با امیدِ رفتن به برلین ،در
 21سالگی از نظام وظیفه ا ستقبال کرد و داوطلب بخش توپخانه در برلین شد .چون
خانواده مانع از خاتمهی تح صیالت دبیر ستانی او شده بود انگلس نمیتوان ست ر سماً
وارد دان شگاه برلین شود ،اما در کالسهای درس فل سفهی آن دان شگاه ،که افکار هگل
کماکان پس از مرگش توسئئئط پیروان او با خوانش های مختلف پیگیری میشئئئد،
شرکت کرد؛ هگلیهای راست با خوانشی محافظهکارانه از مذهب و دولت ،و هگلیهای
جوان یا چپ با برخوردی رادی کال ،برداشئئئت های خود را تبلیغ میکرد ند .انگلس
1

بهزودی به هگلیهای جوان پیوسئئت .در آن زمان بیش از سئئی مقاله با نام مسئئتعار
نو شته بود ،و هگلیهای برلین سخت از پیو ستن او به جمع شان ا ستقبال کردند .به
این ترتیب بهقول تِرِل کاروِر زمینههای پرورش «فیل سوف خودآموخته» فراهم میآمد.
درک او بر اساس آنچه که سالها بعد در این زمینه نوشت ،این بود که هر آن کس که
تأکید را بر «دسئئئتگاه هگلی» گذارد ،محافظهکار و هر آن کس که «متد دیالکتیک»
هگل را اصئئل قرار دهد ،مترقی اسئئت .تأکید بر دیالکتیک و «پیشئئرویِ دیالکتیکی»
بهجای این ایده که تاریخ حرکت پیروزمندانهی عقل بهسئئوی آزادی اسئئت ،و بر این
ا ساس هر مرحله و هرعن صر واب سته به آن از جمله دولت از مرحلهی ماقبل خود برتر
ا ست ،مبتنی بر درکِ نفی هر ع صرِ تاریخی و ایدههای م سلط بر آن و جایگزینی آن با
عصری نوین است .انگلس تحت تأثیر فویرباخ که بهتازگی بر علیه معلم خود ،هگل ،قد
علم کرده و «ان سان» را جایگزینِ «خدا» (م سیحیت) و «ایده» (فل سفهی هگل) کرده
2

بود ،و «تفکر» را نا شی از «ه ستی» ،و نه بر عکس ،میدان ست ،قرار گرفته بود .او با
مُو شه (موزِس) هِس سو سیالی ست که در آن زمان برای روزنامهی راینیشه تسایتونگ
کار میکرد و با مارکس دو ست بود ،آ شنا شد و ایدههای اولیهی کمونی ستی را از او
آموخت.

3

1. Terrel Carver, (1990), ….p. 61.
2. Tristram Hunt, (2009), ….pp. 48-54.
3. William Otto Henderson, …(1976).
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والدینِ بورژوا ،مذهبیِ متعصئئئب و محافظه کار از این که پسئئئر ارشئئئد خانواده
بهاصطالح کلهاش بوی قورمه سبزی میداد ،بسیار سرخورده و ناراحت بودند ،و به این
ام ید که انگلس افکار رادیکالاش را رها ک ند ،او را در سئئئن  22سئئئالگی به دیگر
کارخانهی خود در منچستر ،قلب صنعتی جهان در آن زمان ،فرستادند .انگلس سر راه
خود سئئری به دفتر روزنامهی راینتشئئه تسئئایتونگ در شئئهر کُلن زد تا با مارکس که
سئئئردبیر آن بود مالقات کند ،مالقاتی که برای هیچ یک چندان جذابیتی نداشئئئت.
مارکس در آن زمان از هگلیهای جوان فاصئئله گرفته بود و انگلس را هم از آن قماش
تصور میکرد .انگلس هم از تندخویی مارکس خوشش نیامده بود.
در منچستر درست برخالف آنچه که پدر انتظار داشت ،انگلس افکار رادیکالتری
پیدا کرد .برای آشنایی نزدیک با نظام سرمایهداری ،صنعت ،پیشرفتهای سریع علمی
و تکنولوژیک ،و وضئئئعیت فالکت بارِ کارگران صئئئنعتی ،انگلسِ جوان جای بهتری از
منچ ستر نمیتوان ست بیابد .زمانی که در  1842وارد منچ ستر شد ،شهر تازه از یک
1

اعتصئئئاب بزرگ کارگری بیرون آ مده و هنوز پر تنش بود .کارگران صئئئنعتی در
فالکتبارترین شرایط کار میکردند ،اما همانطور که در جای دیگر ،در « سو سیالی سم
2

بریتانیایی» اشاره کردهام ،کارگران از حق تشکلیابی برخوردار بودند ،و این امر امکانِ
مبارزهجویی شان را تقویت میکرد .در آنجا بود که انگلس با یارِ زندگیاش مِری بِرنز،
دختر جوان کارگر رادیکالِ ایرلندی که همراه پدر و خواهر کوچکش در کارخانهی پدرِ
انگلس کار میکرد ،آشئئنا شئئد .هم او بود که انگلس را به محالت کارگری میبُرد تا با
و ضعیت طبقهی کارگر در دورانِ آغازینِ صنعتی شدنِ سرمایهدارای آ شنا شود .مِری
وا سطهی آ شنایی او با رادیکالهای ایرلندی و انگلی سی بود .فریدریش و مِری بهخاطر
بیاعتقادی به نهاد ازدواج هرگز ر سماً با هم ازدواج نکردند ،و پیوند آنان تا مرگ مِری
در  1863نزدیک به بیست سال ادامه داشت.

3

1. Mary Gabriel, (2011bxaTr ), Love and Capital, Little Brown, p. 73.
سوسیالیسم-بریتانیایی-از https://pecritique.com/2020/04/18/-سعید رهنما ،سوسیالیسم بریتانیایی2. ،
سوسیالیسم-ا/
3. William Otto Henderson, (1976),... p. 567.
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همزمان با کار در دفتر کارخانه ،انگلس شئئروع به مقالهنویسئئی برای روزنامههای
لیبرالِ انگلیسئئی دربارهی اوضئئاع صئئنعتی آلمان کرد ،و برای آلمانها هم از اوضئئاعِ
صئئنعت و کارگرانِ انگلسئئتان مینوشئئت .مارکس هم پنج مقالهی او را در روزنامهی
راینیشه تسایتونگ با نام م ستعار ایکس منت شر کرد .از  ،1843همزمان با آنچه که در
کارخانه ،خیابان و محله های کارگری میآموخت ،مطالعات نظری در عرصئئئه های
اقتصئئئادی ،سئئئیاسئئئی و اجتماعی را آغاز کرد ،و نتیجهی این مطالعات مقالهای 25
صفحهای تحت عنوان «طرح کلی نقد اقت صاد سیا سی» بود که مارکس آن را ب سیار
پسندید و ویراستاری کرد.
با مارکس
مارکس در اواخر  1843پس از تعطیل شدنِ روزنامهاش و فرار از ا ستبدادِ پرو سی
به پاریس رفت( .تزارِ روس بهخاطر لحن ضد رو سیِ روزنامهی راینی شه ت سایتونگ به
مقامات پروسئئی فشئئار آورده بود که امتیاز روزنامه را لغو کنند ).مارکس در پاریس با
هم کاری آرنو لد رو گه ،یک هگلی جوان ،نشئئئر یهی جد یدی ت حت عنوان دویچ-
فرانزوزیش یاربوخر به راه انداخت ،و در همین نشئئئریه که تنها یک شئئئماره از آن در
 1844منتشر شد ،مقالهی «طرح نقد اقتصاد سیاسی» انگلس را منتشر کرد .در همان
سال انگلس برای مالقات با مارکس به آن شهر سفر کرد .این مالقات بسیار متفاوت از
اولین مالقات در کُلن بود .مارکس با خواندن مقاالت انگلس او را جدی گرفته بود ،و
انگلس هم بیشتر شیفتهی شخصیت و شعور و دانش مارکس شده بود .انگلس بعدها
نوشئئئت که مارکس «باالتر[از دیگران] ایسئئئتاده بود ،و دیدی وسئئئیعتر و سئئئریعتر
داشت .»...مالقات این دو جوانِ بیستوچند ساله (مارکس  26ساله و انگلس  24ساله)
ده روز و گاه تا پاسی از شب ادامه داشت .به گفتهی مارکس «هر دو از راههای مختلف
به نتیجهی مشئئئابهای رسئئئیده بودند» .و از همان زمان بود که یکی از پُربارترین و
تاریخسئئازترین دوسئئتیها و همکاریها پایهریزی شئئد .هر دو توافق کردند که متن
مشئئئترکی را برای «پاالیش ذهنی» ( )catharsisخود و تعیین تکلیف با هگلیهای
جوان تهیه کنند .مقدمهی متن را مشئئئترکاً نوشئئئتند ،انگلس قبل از ترک پاریس
ف صلهای مربوط به خود را نو شت ،و بعد مارکس هم ف صلهای خود را تا اندازهای با
استفاده از نوشتههای دیگرش ازجمله «یادداشتهای اقتصادی و فلسفی» به آن اضافه
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کرد ،و نام کتابچه را خانوادهی مقدس ،یا نقدی بر نقدِ نقادانهِ گذاشئئئت( .منظور از
خانوادهی مقدس اشارهی طنزآلود به برادران برونو باوِر  --االهیاتشناسِ راسیونالیستِ
هگلی و معلمِ سابقِ مارکس  --و پیروان آنها بود).
پاریس برای انگلس ب سیار جذاب بود ،در مورد آن نو شت این « شهری ا ست که
شئئهروندانش بیش از هر ملت دیگری شئئورِ لذتجویی را با شئئورِ عملِ تاریخی درهم
میآمیزند ».جالب آن که او سئئخت شئئیفتهی بالزاک شئئده بود و او را حتی بیشتر از
زوال میسئئئتود .با این حال در سئئئپتامبر  1844پاریس را ترک کرد و به زادگاه خود
بازگشت .اما فعالیتهای سیاسی و سخنرانیهایش برعلیه سرمایهداری ،توجه مقامات
شئئئهری را جلب کرد و گزارش او را به پلیس دادند .همین امر رابطه با خانواده را که
انگلس سئئئعی کرده بود گرم ن گه دارد خرابتر کرد .بهقولی هم خانگیِ یک پسئئئرِ
کمونی ستِ خداناباور با یک پدرِ بنیادگرای مذهبی نمیتوان ست عاری از م سئله با شد.
پدرش ناراحت از اینکه انگلس آبروی خانواده را بُرده بود ،مسئئتمری انگلس را بسئئیار
کاهش داد ،و بهقول خودش «یک زندگی سئئگی» را به او تحمیل کرد .انگلس بهجای
سخنرانی عمومی که حال برای او قدغن شده بود تصمیم گرفت که مجموعه مطالعات
و یادداشئئتهای مربوط به وضئئع کارگران انگلیس را به شئئکل یک کتاب تنظیم کند.
خانواده حتی تحمل این را ندا شت که انگلس تنها در اتاق خود کتابش را بنوی سند .او
به مارکس نوشئئئت که «نه میتوانم بخورم ،بنوشئئئم ،بخوابم ،حتی بادی در کنم ...بی
آنکه…»
مارکس از آشنایی با انگلس بسیار به هیجان آمده بود و از او خواست که به پاریس
بازگردد .اما انگلس نوشت که هم سخت مشغول تنظیمِ مجموعه بررسیها و مشاهدات
خود از اوضئئئاع صئئئنعت و کارگران انگلیس اسئئئت ،و هم ناچار اسئئئت که تا حدودی
خوا ستهای خانوادهاش را رعایت کند .به مارکس ا صرار کرد که برر سیهای اقت صاد
1. Marx, Engels, (1956), The Holy Family, or Critique of Critical Criticism, Foreign
languages
Publishing
House,
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/holy-family/index.htm
ترجمهی فارسی ،خانوادهی مقدس ،نقدی بر نقد انتقادی ،ترجمه تیرداد نیکی ،انتشارات صمد.1358 ،
https://drive.google.com/file/d/1d5OKMcCDZRtMCBPCJfRU8uDwCI8GLnK9/vie
w

186

فریدریش انگلس و میراث ماندگار او

سیا سی خود را هر چه زودتر منت شر کند .اما اقامت مارکس در پاریس طول نک شید،
چرا که دولت فرانسئئه حکم اخراج او را همراه با چند نفر دیگر ازجمله باکونین صئئادر
کرد ،و مارکس با بدبختی زیاد در  1845به بروکسئئل رفت .انگلس هم در همان سئئال
به آن شهر عزیمت کرد و نیز در همان سال کتاب برج ستهی خود و ضعیت طبقهی
1

کارگر در انگلیس را منتشر کرد؛ کتابی که مارکس بسیار تحت تأثیر آن قرار گرفت و
در نوشتههایش مرتب به آن عطف میکرد.
بین سئئالهای  1845و  ،1846مارکس و انگلس کار مشئئترک دیگری ،ایدئولوژی
2

آلمانی را در عر صهی فل سفه با هم به انجام ر ساندند که در زمان حیات شان منت شر
نشئئد .کتاب برای روشئئن سئئاختن ذهن خودشئئان ،و گذرِ نهایی از ایدهآلیسئئم به
ماتریالیسئئم ،درکِ اهمیت زیربنای اقتصئئادی و تکنولوژیک ،و مبارزهی طبقاتی ،نقش
بسئئیار مهمی داشئئت .نگارش این کتاب همزمان بود با «تزهای فویرباخ» مارکس (با
ویرایش انگلس) ،که در  1845در آخرین تز خود اعالم کرده بود« ،فیلسئئئوفان ،جهان
را به شیوههای گوناگون تنها تفسیر کردهاند؛ نکته بر سرِ تغییرِ آن است».
نظریهپرداز انقالبی ،سازماندهندهی مبارزه
دوران فعالیت مسئئتقیمِ سئئیاسئئی این دو جوان انقالبی برای «تغییر» جهان آغاز
شده بود .از سالها قبل تشکل مخفی «اتحادیهی عدالت» توسط پارهای کارگران ماهر
و مهاجرین فعال ،با شئئئعبه های مختلف در چند کشئئئور اروپایی ،به وجود آمده بود.
انگلس قبالً در  1843سئئئه نفر از رهبران آنها را در انگلسئئئتان مالقات کرده بود ،اما
بهرغم سئئئتایش فراوانی که از این سئئئه کارگر داشئئئت ،به خاطر پارهای گرایشهای
بالنکی ستی آنها به جمع شان نپیو سته بود .در  1845هم همراه مارکس چند مالقات
1. Friedrich Engels, (2010), Condition of the Working Class in England,
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/condition-workingclass-england.pdf
ترجمهی فارسی ،وضع طبقهی کارگر در انگلستان ،انتشارات کمونیسم
https://files.tarikhema.org/pdf/adab/Vaze%20tabaghe%20karegar%20dar%20engala
stan.pdf
2. Marx Engels, (1932), The German Ideology, MECW, Vol. 5,
فارسی ترجمه

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/german-ideology/
پرویز بابایی
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با آنها دا شت .در بازگ شت به بروک سل ،مارکس و انگلس به همراه چند همفکر دیگر
تشکلی تحت عنوان «جامعهی کارگران آلمانی» و نیز «کمیتهی مکاتبات کمونیستی»
ایجاد کردند .مرکزیت اتحادیهی عدالت با مارکس در بروکسئئئل و انگلس در پاریس
تماس گرفته و درخواست همکاری کردند و آنها هم با شرط و شروطی پذیرفتند .در
 1847کنفرانس اتحادیهی عدالت در لندن تشئئکیل شئئد و انگلس به نمایندگیِ گروه
پاریس در آن شرکت کرد( .مارکس به سبب مشکل مالی نتوانست به لندن سفر کند).
در این کنفرانس بود که نمایندگان هر دو تشکل نام سازمانی «اتحادیهی کمونیستی»
را برگزیدند ،و دست به کار تهیهی «اعتقادنامه»ی این تشکل شدند .موشه هِس متنی
را نوشته بود که انگلس بهشوخی آن را «اعترافنامه »...خواند.
متنی که انگلس تحت عنوان «پیشنویس اعتقادنامهی کمونیسئئئتی» تهیه کرد
متکی به یافته های وضئئئعیت طبقهی کارگر در انگلسئئئتان و بخش هایی از اسئئئناد
اتحادیهی عدالت بود ،و به همین دلیل بهناچار عنا صری از دیدگاههای « سو سیالی سم
حقیقی» هم در آن حفظ شئئئده بود .پیشنویس دوم این سئئئند تحت نام «اصئئئول
1

کمونی سم» با تغییراتی چند و کاهش بخشهای دیدگاهِ غیرمارک سی ،تو سط انگلس
تهیه شد .این سندِ ب سیار مهم که مفقود شده بود و پس از بیش از یک قرن در سال
 1968پیدا شد ،در واقع اولین برنامهی مارک سی ستی طبقهی کارگر ا ست ،و سندی
است که مانیفست کمونیست تاحدودی بر اساس آن نوشته شد« .اصول کمونیسم» به
شکل پر سش و پا سخ نو شته شده و به سؤاالت مهمی میپردازد که امروزه هم مطرح
اسئئت .انگلس گروهِ پاریس را قانع کرد که متن جدیدی تهیه خواهد کرد .در تماس با
مارکس از پاریس به او نوشت که پیشنویس متن را که باعجله نوشته و بد ویراستاری
شده به بروک سل میآورد و بهتر ا ست آنرا «مانیف ست کمونی ستی» بنامیم .مورخین
مارکسئئئیسئئئم در این مورد نظرات مختلفی دارند .اما با دسئئئتیابی به متن «اصئئئول
کمونیسم» کامالً روشن است که این متن سهم بسیار مهمی در متن مانیفست داشته

1. F. Engels, “Draft of a Communist Confession of Faith”, “Principles of
ترجمه فارسی ،نشر کارگری سوسیالیستیCommunism”, in MECW, Vol. 6. ،
https://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1847/osoole-komonizm.pdf
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است .بین پیشنویس «اصول کمونیسم» انگلس و متن نهایی «مانیفست» که انگلس
و مارکس با هم تهیه و مارکس نهایی کرد در پارهای بحث ها تفاوت های مضئئئمونی
وجود دارد .کافی ا ست ا شاره کرد که جدول مقای سهای که ج .د .هانلی در مورد بخش
«اقداماتِ» طرح شده در مانیف ست و «ا صول کمونی سم»( ،گامهایی که پس از انقالب
بالفا صله باید بردا شت) تهیه کرده ن شان میدهد که ضمن آن که دو سند بهطور کل
2

همج هتا ند ،در مواردی مارکس برخورد های رادی کالتری دارد .موارد دیگری نیز
تأییدکنندهی این ادعا است .برای مثال یکی از پرسشهای «اصول کمونیسم» این بود
که «آیا الغای مالکیت خصوصی به شکل مسالمتآمیز ممکن است؟» و پاسخ این بود
که «مطلوب ا ست که چنین با شد» و «کمونی ستها آخرین ک سانی ه ستند که با آن
مخالفت کنند» ،اما تلویحاً ا شاره شده بود که سرمایهداران همی شه با تو سل به زور
برعلیه کارگران عمل کردهاند ،و مخالفان کمونی سم انقالب را به کمونی ستها تحمیل
میکنند .در متن مانیفسئئت ،کوچکترین اشئئارهای به امکان مسئئالمتآمیز در گذر از
سرمایهداری نمیشود .انتشار «مانیفست کمونیست» با توطئهی سکوت مواجه شد .در
این میان مارکس و انگلس مجبور بودند مخفیانه از این شئئئهر به آن شئئئهر رفتوآمد
کنند.
روزنامهنگار ،جنگجوی مسلح
با شئئروع انقالبهای  ،1848مارکس و انگلس سئئخت به هیجان آمدند .با برقراری
جمهوری دوم فرانسئئئه آن دو به پاریس ،شئئئهری که قبالً آن ها را اخراج کرده بود،
بازگشئئتند .اما امید و توجه آنها به انقالب در آلمان بود که امیدوار بودند ابتدا با یک
انقالب بورژوایی قدرت از د ست یونکرها (ا شراف زمیندار) خارج شود .قیام در برلین
سبب عقبن شینی سلطنت و باز شدن ن سبی ف ضای سیا سی شد .مارکس و انگلس به
آلمان بازگشئئئتند .اما مارکس بهجای برلین بار دیگر به کُلن رفت تا روزنامهی خود را
حال با نام نویه راینیشئئه تسئئایتونگ راهاندازی کند .انگلس هم برای همکاری با او به
آلمان بازگ شت .در آنجا درگیریهای نظری بین آنها و گروهی از کارگران در گرفت
1. Samuel Hollander, (2011), …. p.61.
2. J. D. Hunley, (1991),… pp.70-71.
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که عمدتاً از باورمندان به « سو سیالی سم حقیقی» و مو شه هس بوده و ت شکل انقالبیِ
«انجمنِ کارگران» را ایجاد کرده بودند .این تشئئکل ضئئمن آنکه پیشئئرفت بهسئئوی
کمونیسئئم طرحشئئده در مانیفسئئت را رد میکردند ،برای خواسئئتهای لحظهای خود
مواضئئع تندروانه و رادیکالتری داشئئتند .مارکس برای مقابله با آنها تشئئکل «جامعهی
دموکراتیک» را ایجاد کرد ،و روزنامهی نویه راینی شه ت سایتونگ نقش «ارگانِ جنبش
1

دموکراتیک» را برعهده گرفت .انگلس اوضئئاع آن مقطع را چنین توضئئیح میدهد که
« کارگران آل مان بیش از هرچیز ن یازم ند کسئئئب حقوقی بود ند که برای تشئئئ کلِ
مسئئئتقلشئئئان بهعنوان یک حزب طبقاتی ضئئئروری بود :آزادی مطبوعات ،اجتماع و
تشئئکل .»...او مینویسئئد زمانی که نشئئریه را در آلمان راه انداختیم ،مشئئخص بود که
شعار آن چه باید با شد« .تنها میتوان ست دموکرا سی با شد ،اما آن دموکرا سی که در
همه جا و در هر نکته ای بر ماهیتِ پرولتری تأکید دارد [اما] هنوز نمیتواند قاطعانه
2

آن را بر درفشِ خود حک کند».
روزنامهی نویه راینیشئئه تسئئایتونگ بهرغم همهی مشئئکالت در شئئرایط امنیتی با
موفقیت ب سیار تا کمتر از یک سال فعالیت دا شت و بهعنوان مهمترین روزنامهی چپ
اروپا در دوران انقالبهای اروپایی ،بر بسئئیاری از حرکات سئئیاسئئی تأثیر داشئئت .به
همین دلیل مرتباً مارکس و انگلس به دادگاه ک شانده می شدند .اما سرانجام همراه با
کودتای  1849در پروس ،دفتر روزنامه مورد حمله واقع شد؛ آخرین شمارهی روزنامه
بهتمامی با مرکب قرمز منتشئئر شئئد .بخشئئی از هیأت تحریریه دسئئتگیر شئئدند و
شهروندی مارکس لغو شد .با این حال آن دو کماکان به امید پیروزی انقالب ،مخفیانه
از شهری به شهر دیگر میرفتند.
انگلس به این نتیجه رسئئئیده بود که تنها منطقهای که هنوز شئئئانس مقابله با
سلطنت را دا شت ،بادن-پاالتینت در جنوب غربی آلمان بود که اکثریت مردم بهخاطر
بیتوجهی رژیم به وعدههایش ،از آن متنفربودند .در این سفرها بود که او با اوگو ست
1. Tristram Hunt, (2009), … pp. 155-157.
2. F. Engels, (1884), “Marx and the Neue Rheinische Zeitung (1848-49), in MECW,
vol. 26. P.122,
https://marxists.catbull.com/archive/marx/works/1884/03/13.htm
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فون ویلیچ ،اف سر شور شی پرو سی که در تدارک یک قیام م سلحانه بود ،مالقات کرد.
هدف آنها تدارک قیام به امید پی شبرد خوا ستهای سیا سی بود .مارکس ناچار شد
که از کشور فرار کند و به پاریس رود .اما انگلس به گروه مسلحانهی ویلیچ پیوست .در
گزارشئئی که بعداً به اصئئرار مارکس دربارهی «کارزار برای قانون اسئئاسئئی امپراتوری
آلمان» نوشت ،میخوانیم که «...از آنجا که من هیچ فرصت آموزش نظامی را از دست
نمیدهم ،و این که روزنامهی نویه راینیشئئه تسئئایتونگ میبایسئئت در ارتش بادن و
پاالتینت بهطور افتخاری شئئرکت داشئئته باشئئد ،من هم مسئئلح شئئدم و به ویلیچ
1

پیوسئئئتم» .انگلس بهعنوان آجودان ویلیچ در چند عملیات مسئئئلحانه و نظامی هم
شرکت کرد ،اما این حرکت شکست خورد ،و انگلس و ویلیچ آخرین اعضای این ارتش
بودند که از راه جنگل سئئئیاه به طرف مرز سئئئویس عقبنشئئئینی کردند و از مهلکه
گریختند .تحلیل این بخش از انقالب آلمان در آن دوران از عهدهی نوشئئتهی حاضئئر
خارج اسئئت ،اما توجه به چند نکته حائز اهمیت اسئئت .همانطور که قبالً اشئئاره شئئد
مارکس و انگلس در مورد آلمان انتظار یک انقالب بورژوا-دموکراتیک برعلیه یونکر ها
را داشئئئتند که در مرحله ی بعدی به یک انقالب پرولتری ارتقا یابد ،و در آن مقطع با
پارهای تندرویهای کارگران مخالفت میکردند .قانون اسئئئاسئئئی برای وحدت آلمان،
پارهای حقوق و آزادیها را ممکن ساخته بود ،اما نظام سیاسی سلطنتی را حفظ کرده
بود .در گزارش «کارزار برای قانون اسئئاسئئی ،»...انگلس توضئئیح میدهد که شئئکسئت
انقالب عمدتاً بهدلیل ضئئئعف و تزلزل بورژوازی آلمان بود ،که از قیام کارگران حمایت
کرد ،اما به محض احسئئئاس خطر «از پشئئئت به آن ها خنجر زد» .او میگوید ،هیچ
کوتاهی از جانب دموکراتهای رادیکال ،کمونی ستها و پرولتاریا در کار نبود .همانطور
که تریسئئترام هانت اشئئاره میکند ،مجموعهی این تجارب سئئبب شئئد که مارکس و
انگلس در مورد مدل دو مرحلهای انقالب ،که انقالب بورژوا-دموکراتیک در مرحلهی
دوم به انقالب پرولتری منجر شود ،تجدیدنظر کنند.

2

1. F. Engels, (1850), “The Campaign for the German Imperial Constitution, MECW,
Vol.10,
http://marxists.catbull.com/archive/marx/works/1850/germanimperial/ch03.htm
2. Tristram Hunt, (2009), …. Marx’s General: …., p.176.
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«سرمایهدار» ،مورخ ،نظریهپرداز علومِ نظامی ،علوم طبیعی و...
درپی شکست انقالبها که مارکس و انگلس امید فراوانی به پیروزی آنها داشتند،
هر دو آنان سئئرانجام به انگلسئئتان رفتند؛ مارکس زیر فشئئار پلیس فرانسئئه ،پاریس را
ترک کرد و به تبعید در لندن رفت .به انگلس نیز نوشئئت که جان او در سئئوییس در
خطر اسئئت و باید فوراً آنجا را ترک کند و به لندن بیاید .شئئکسئئت انقالبهای اروپا،
جمع وسئئیعی از پناهندگان سئئیاسئئی را به انگلسئئتان ،تنها کشئئوری که عمالً از این
انقالبها بری مانده بود ،ک شاند .اتحادیهی کمونی ستی نیز که دفتر مرکزیاش قبالً به
پاریس منتقل شئئده بود ،به لندن جابهجا شئئد .درگیریها و اختالفات سئئیاسئئی بین
جریانات چپ در اوج خود بود ،و ب سیاری بر تدارکِ بالفا صلهی انقالب کارگری تأکید
دا شتند .پاره ای فعالین و کارگران رادیکال آلمانی حول ویلیچ ،همان اف سر پرو سی که
قیام کرده بود و انگلس در جنگ مسلحانه تحت فرمان او خدمت کرده بود ،جمع شده
بودند .بسئئیاری از تبعیدیهای فرانسئئوی هم هوادار بالنکی بودند .مارکس و انگلس با
تنئئدرویهئئای هر دو گروه مخئئالف بودنئئد ،و در ان مقطع بر آموزش کئئارگران و
آماده سازی شان برای حرکتهای انقالبی ،تأکید دا شتند .تأکید آن دو در «خطابه به
مرکزیت اتحادیهی کمونیسئئئتی» بر این بود که با توجه به تجارب انقالب آلمان دیگر
بحث و امیدی به همکاری کارگران و لیبرالهای بورژوا نبود ،و مبارزهی مسئئئتقالنهی
انجمنهای کارگری در جهت تدارک انقالب را ،بدون اتحاد با جریانات لیبرال ضروری
میدانسئئتند .در آن بیانیه میگویند ،قبالً پیشبینی کرده بودیم که «بورژوازی لیبرالِ
آلمان بهزودی به قدرت میرسئد و بالفاصئله قدرت تازه کسئب کردهی خود را برعلیه
کارگران به کار خواهد گرفت» و تأکید میکنند که این پیشبینی در ست درآمد .و در
پایان میگویند ...« ،طبقهی کارگر آلمان ،بی آن که از یک مسیر طوالنی انقالبی عبور
کند ،نمیتواند به قدرت برسئئئد ...آنها خود باید از طریق اتخاذ موضئئئعی مسئئئتقل،
بیشترین سهم را در پیروزی شان دا شته با شند ،خود را از منافع طبقاتی شان مطلع
سازند ،و فریب عبارات ریاکارانهی خردهبورژوای دموکرات را نخورند ،و برای یک لحظه
هم که شده در ضرورت یک حزب پرولتریِ مستقالً سازمان یافته ،تردید نکنند .شعار
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جنگیشئئان باید این باشئئد :انقالب مداوم ».اما از سئئوی دیگر نیز با هر گونه تندروی
ماجراجویانه مخالفت میکردند ،و از این جهت مورد حمله و اتهام هم قرار میگرفتند.
حتی همانطور که در مقالهی کارل مارکس و میراث ماندگار او اشئئاره کردم ،یک نفر
از این انقالبیون بسئئئیار رادیکال سئئئعی کرد که مارکس را بکُشئئئد .بهدلیل همین
تندرویها بود که مارکس و انگلس مرکز اتحادیهی کمونیسئئئتی را از لندن خارج و به
کُلن منتقل کردند.
در  ،1850انگلس در بررسئئی شئئکسئئت انقالب  1848-49آلمان و مقایسئئه با
تجربهی انقالب دهقانی اوایل قرن شئئئانزدهم آلمان ،تحلیل تاریخی مهمی را به انجام
رسئئاند که تحت عنوان جنگ دهقانی در آلمان در چند شئئمارهی مجله نویه راینیشئئه
تسایتونگ رِوو منتشر شد (و بعداً در  1870بهصورت کتابی مستقل چاپ شد ).در این
نوشئئئته انگلس با نشئئئان دادن نقش مخرب بورژوازی در انقالب ،بر ضئئئرورت اتحاد
کارگران و دهقانانِی که کار میکنند تأکید میکند .ویراسئئئتاران مجموعه آثار مارکس
انگلس بهدرسئئئتی اشئئئاره میکنند که این اثر اولین کتاب تاریخی اسئئئت که نیروی
محرک رفرما سیون و جنگ دهقانی قرن شانزدهم را نه صرفاً مذهبی بلکه اقت صادی-
2

اجتماعی (نبرد طبقاتی) توضیح میداد.
در این دوران مارکس که با خانوادهاش ،سئئئه دختر و بچهای در راه ،در یکی از
فقیرنشئئینترین ناحیههای لندن در فقر زندگی میکرد ،کار نوشئئتن کتاب سئئرمایه را
آغاز کرده بود ،و بدون کمک مالی امکان ادامهی کار و زندگی نداشئئئت .از این زمان
است که انگلس که خود نویسنده و متفکر بسیار ورزیده و سرشناسی بود و میتوانست
به کار مطالعاتی و انت شاراتی خود ادامه دهد ،به بزرگترین فداکاری زندگیاش د ست
زد ،تا دوسئئئت و مُرادش بتواند کار عظیم خود را به انجام رسئئئاند .البته وضئئئع مالی
1. K. Marx F. Engels (1850), “Address of the Central Committee to the Communist
League”,
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/communistleague/1850-ad1.htm
2.
F.
Engels,
(1850),
The
Peasant
War
in
Germany,
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/peasant-war-germany/
ترجمهی فارسی،
https://drive.google.com/file/d/1UpobK4kadYAISTe0iRlU6LuwuZU_oSpl/viewگذار
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خودش هم بههیچوجه خوب نبود ،چرا که خانواده به خاطر فعالیت انقالبیاش ،کمک
مالی او را کامالً قطع کرده بود؛ اما بههرحال اگر میخواست میتوانست زندگی خود را
بهنوعی بچرخاند .پدرش برای دور ساختن او از اروپا حتی ق صد دا شت او را به امریکا
بفرستد .انگلس با خانواده تماس گرفت و آنها هم با شرط و شروطی پذیرفتند که به
کارخانه ی منچسئئتر که در آن شئئریک بودند ،برود ،و به این ترتیب کاری را که از آن
متنفر بود ،البته با حقوقِ بسیار خوب دویست پوند در سال (همراه با درصدی از سود
کارخانه) ،آغاز کرد .ضئئمناً پدر انگلس به شئئرکای انگلیسئئیاش هم مشئئکوک بود و
برخالف آنها ،خو شحال بود که پ سرش در آنجا با شد .انگلس که در همهی عر صهها
استعداد فوقالعادهای داشت ،با مطالعهی دفاتر و حسابهای شرکت ،حسابسازیهای
شرکا را برمال کرد .او در نامهای به مارکس نو شت که پدرش از ح ضور او در منچ ستر
ب سیار م شعوف شده ا ست .از همین طریق بود که بخ شی از نیازهای مالی خانوادهی
مارکس تأمین میشئئئد .اما همانطور که در نامه های متعددش به مارکس و دیگر
دو ستان ن شان میدهد ،انگلس عمیقاً از این کار متنفر بود ،و طبیعتا طنز تلخی را که
به همراه داشت مشاهده میکرد؛ اینکه یک متفکرِ کمونیستِ ضد سرمایهداری ،برای
کمک به نظریهپردازی که در تدارکِ نظریهی براندازی کلِ نظام سئئئرمایهداری بود،
نقشِ سئئئرمایهدار را بهعهده بگیرد! حتی به مارکس نوشئئئت که مطمئن اسئئئت که
د شمنان شان از این امر بر علیه آنها ا ستفاده خواهند کرد ،اما تأکید کرد که اهمیتی
به حرف «التها» نمیدهد .عالوه بر آن صئئئنعت نسئئئاجی انگلسئئئتان با سئئئلطهی
ا ستعماری و امپریالی ستی بریتانیا نیز رابطهی تنگاتنگی دا شت؛ پنبهی ارزان از مزارع
برده دارانه از امریکا ،و نیز از م صر و دیگر نقاط وارد می شد و مح صوالت پارچهای به
دیگر نقاط جهان از جمله هندوستان که قبالً خود صنعت نساجی پیشرفتهتری داشت
و در جریان سئئلطهی امپراطوری بریتانیا نابود شئئد ،صئئادر میگشئئت .کارخانهای که
انگلس در آن کار میکرد نیز از این رابطهی استعماری بهرهمند بود .این که انگلس در
همان دوره از جنبش های ضئئئداسئئئتعماری ،ازجمله در امریکا ،چین ،الجزایر ،و هند
سئئخت حمایت میکرد ،چیزی از این تناقض نمیکاسئئت .بههرحال او  19سئئال را در
چنین شرایطی گذارند .اما از دیگر عالقههای خود غافل نماند.
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زندگی خصئئوصئئی انگلس در این مقطع با مسئئائل عدیدهای همراه بود .مهمترین
تکیهگاه او مِری برنز بود ،اما از ترس عکسالعمل خانواده و همکاران صاحب صنعت و
تجارت ،امکان زندگی مشئترک رسئمی با یک زن کارگر کارخانه را نداشئت .به همین
دلیل او عمالً تا مدتی در دو خانه زندگی میکرد؛ در یکی با مِری که خواهرش لیزی
هم با او زندگی میکرد و با نام متفاوت اجاره شده بود ،و در خانهی رسمی دیگری که
محل مالقاتهای خانواده و همکاران صنعتی و تجارتی بود .انگلس مرتب از این مسئله
و هزینههای اضافی شکایت میکرد ،اما چارهای نداشت .در محل اقامت خصوصی خود
بود که با ب سیاری از انقالبیون مالقات میکرد .در  1863مِری بر اثر سکتهی قلبی در
گذشئئئت ،و انگلس در نا مهای به مارکس تأثر عمیق خود را از مرگ او اعالم کرد،
هرچند که از برخورد سئئردِ مارکس به این قضئئیه سئئخت عصئئبانی شئئد .مسئئئلهی
خ صو صی دیگری نیز انگلس را ب سیار آزرده کرده بود .چند سال قبل فرزندِ خارج از
ازدواجِ مارکس از هلن دِموت به دنیا آمده بود ،و انگلس برای جلوگیری از جنجال ،او
را بهعنوان پسئئر خود به ثبت رسئئانده و به خانوادهی دیگری سئئپرده بود .بسئئیاری ،از
جمله دختران مارکس به بیتوجهی انگلس که داعیهی کمک به همه را داشت ،نسبت
به «پ سرش» ایراد دا شتند .انگلس از این امر ب سیار ناراحت بود( .در ب ستر مرگش بود
که انگلس این حقی قت شئئئوکآور را برای النور ،دختر مارکس که بیش از ه مه به
نابرادری خود ،هنری ،نزدیک بود ،برمال سئئاخت ).مجموعهی این مسئئائل خصئئوصئئی،
تناقضهای کار حرفهای و زندگی سئئیاسئئی ،نارضئئایی از کار ،و فشئئار کارها ،انگلس را
بیمار و حتی دچار افسردگی ساخته بود.
همزمان با کار در شرکت ،در همین دوران بود که انگلس شروع به مطالعهی امور
نظامی و فنون جنگی و نوشئئتن در این عرصئئه کرد .بسئئیاری از خوانندگان تصئئور
میکردند که نویسئئندهی این نوشئئتهها ،که با نام مسئئتعار منتشئئر میشئئد ،یک ژنرال
اسئئئت .به همین ترتیب بود که در خانوادهی مارکس ،کُنیهی او «ژنرال» بود( .عنوانِ
یکی از بیوگرافیهای مهم انگلس هم ژنرالِ مارکس اسئئت ).انگلس سئئخت تحت تأثیر
کارل فون کالزویتس ،ژنرال پروسئئئی و نظریهپرداز معروف جنگ بود ،و تحت تأثیر او
بحث ا ستراتژی و تاکتیک را طرح میکرد .به قول انگلس شناس برج سته پُل بالکلج،
«شئئئیوهی برخوردِ دیالکتیکی به سئئئیاسئئئت به او [انگلس] این توان را داده بود که
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اسئئئتراتژی انقالبی را با انعطافِ فوقالعادهی تاکتیکی درهم آمیزد ».این امر که در
قسئئمت آخر به آن بازخواهم گشئئت ،شئئاید مهمترین ویژگی انگلس در طول زندگی
ِسئئئن نیز در مورد این ویژگی میگوید انگلس «از طریق
مبارزاتیاش باشئئئد .گِرد کال ِ
ارزیابیِ واقعی از شئئئرایط واقعی ،و حدتِ دیالکتیکیِ اسئئئتراتژی و تاکت یک را حفظ
2

میکند».
مطالعات نظامی و نوشتههای انگلس در عرصهی جنگ به حدی بود که یک مورخِ
نظامی در کتاب خود تحت عنوان نخسئئئتین کالزویتسِ سئئئرخ ..مینویسئئئد انگلس
آنچنان سئئطحی از دانش نظامی در عرصئئههای عملیاتی و تاکتیکی از خود نشئئان
میدهد ،که برکنار از نقش مهم او در عرصئئههای اجتماعی و اقتصئئادی ،باید او را در
3

زمرهی برجسئئئتهترین نظریهپردازان نظریهی نظامیِ نیز قلمداد کرد .مارکس هم در
موردی از انگلس درخوا ست کرد که مطلبی دربارهی « صنعتِ سالخیِ ان سان» (جنگ
و نظامیگری) بنوی سد ،و میگوید «اگر مطلبی در این زمینه بنوی سی (من دانش الزم
را ندارم) ،بسئئئیار ارزشئئئمند خواهد بود و من با نام خودت آنرا در ضئئئمیمهی کتابم
4

[سرمایه] قرار میدهم ».اما انگلس فرصت چنین کاری را نیافت.
انگلس همزمان عالقه و گرایش های جدی برای فراگیری علوم طبیعی داشئئئت.
اقامتاش در منچسئئتر با بسئئیاری از اکتشئئافات عملی و پیشئئرفتهای علوم طبیعی
همزمان بود .در آنجا بود که با دان شمندان مختلف آ شنا شد ،و تحت راهنمایی یک
شیمیدان سو سیالی ست ،ا صول پایهای شیمی را فراگرفت .با ا شتیاق و با گریز از کار
حو صله سربر در دفتر کارخانه ،نظریههای هاک سلی را بهطور جدی مطالعه میکرد .در
1. Paul Blackledge, (2019), “Engels’s Politics: Strategy and Tactic after 1848’, in
Socialism and Democracy, Vol 33, No.2. July 2019, pp. 24-25.
2. Gerd Callesen, (2012), “Engels on Revolutionary Tactics, 1889-1895”, Socialism
and Democracy, Vol. 26, No.1, in ibid.
3. Major Michael A Boden, (2014) ‘First Red Clausewitz’: Friedrich Engels and
Early Socialist Military Theory, Pickle Partners Publishing. Kindle version,
https://www.amazon.com/First-Red-Clausewitz-Friedrich-Socialistebook/dp/B06XGHWYZZ
4. K. Marx, (1866), letter to Engels, 7 July, cited in Andrew Collier, “Engels:
Revolutionary Realist”, in Christopher .. J. Arthur, (1996), p. 33.
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 1859با هیجان به مارکس نوشت که بنیاد انواع داروین را که تازه منتشر شده خوانده
1

و لذت برده است.
در این سئئئالها که پربارترین دورهی نامهنگاریهای مارکس و انگلس بود ،انگلس
عالوه بر ک مک های مالی و ت بادل نظر با مارکس در عرصئئئه های مختلف از جم له
م ضامین اقت صاد سیا سی و کتاب سرمایه که مارکس سخت م شغول به آنها بود ،به
مارکس در تهیهی آمار و اطالعات هم یاری میر ساند و با او دراین زمینهها تبادل نظر
2

میکرد .از آن بیشتر ،وقتی در ،1851روز نا مهی مترقی نیویورک دِیلی تریبیون از
مارکس دعوت کرد که در مورد اروپا و انگل ستان برای آن روزنامه مقاله بنوی سد چون
انگلی سیِ نو شتاری مارکس در آن زمان نیاز به ویرا ستاری دا شت ،انگلس این کار را
بهعهده گرفت و در مواردی نیز چون مارکس فرصت نداشت ،بخش مهم و یا کل مقاله
را انگلس مینوشئئت یا از آلمانی به انگلیسئئی ترجمه میکرد .این منبع درآمدی برای
مارکس بود که از بابت هر مقاله دو پوند انگلیس دریافت میکرد .ازجمله مهمترینِ
این مقاالت مجموعهای بود در مورد انقالب و ضد انقالب در آلمان که از برجستهترین
تحلیلهای انقالب  1848-49آلمان اسئئئت و در آن مراحل توسئئئعهی انقالب ،نقش
طبقات اجتماعی مختلف ،چیره شدن بورژوازی بهرغم تو سعهنیافتگیاش در مقای سه با
بورژوازی انگلیس و فرانسئئئه ،و اصئئئول تاکتیکی مبارزهی انقالبی کارگران ،و جنگ
م سلحانه ت شریح شده ا ست .در مبحث «قیام» مینوی سد« :قیام هنری ا ست نظیر
3

ج ن گ و هر هنر دیگر ،که قوا عد عملی خود را دارد »...این م قاالت چ ند گا نه به
درخوا ست مارکس که سخت سرگرم مطالعات اقت صادی بود ،در سالهای  1851و
 1852بهتمامی تو سط انگلس نو شته شد و با ویرا ستاری مارکس به ا سم مارکس در
روزنامهی امریکایی منت شر شد .بعداً این مجموعه به صورت کتاب جداگانهای منت شر
4

شئئد .مارکس توان همکارش را تحسئئین میکرد .در نامه به یک دوسئئت امریکاییاش
1. Tristram Hunt, (2009),…. P. 279.
2. https://www.marxists.org/archive/marx/letters/subject/capital.htm
3. F. Engels, (1852), “Insurrection” see fn 32.
4. F. Engels, (1851), Revolution and Counter Revolution in Germany, in Marx-Engels
ترجمهی فارسی ،کمونیستهای Selected Works, vol.1, Progress Publishers, pp.300-387.,
انقالبی
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نو شت ،انگلس «واقعاً یک دانشنامهی متحرک ا ست ،و این توان را دارد که م ست یا
هشئئیار ،در هر سئئاعتی از شئئب و روز کار کند ،بهسئئرعت مینویسئئد ،و درک و فهم
1

خارقالعادهای دارد».
انگلس سئئئران جام پس از نزد یک به دو د هه ،سئئئال هایی که به قولِ پارهای
زندگینامهنویسئئان انگلس بدترین سئئالهای زندگیاش بود ،در ماه ژوئن  1869از کارِ
کارخانه ،بازنشئئسئئته شئئد .اِلِنور ،دختر مارکس که در آن زمان از انگلس و لیزی برنز
بازدید میکرده ،خاطرهای از آخرین روزی که انگلس سرِ «کارِ اجباری» خود میرفت
نقل میکند ،و میگوید «هرگز فراموش نمیکنم که وقتی چکمههایش را بهپا میکرد،
با چه اح ساسِ پیروزی ،با صدای بلند اعالم کرد 'برای آخرین بار' ...و چند ساعت بعد
2

که از کار بر میگشت او را دیدیم که آواز میخواند و عصایش را در هوا میچرخاند»...
کار اجباری انگلس به پایان رسیده بود و دلیلی به ادامهی آن نداشت .مارکس سرانجام
پس از تأخیرهای پیدرپی بر اثر وسئئواسِ بیپایان ،جلد اول کتاب سئئرمایه را به پایان
رسئئانده بود .مارکس در جواب نامهی شئئعفآلودِ انگلس ،در ماه مه 1867به او نوشئئته
بود«،بدون تو هرگز نمیتوانستم این کار را به سرانجام رسانم ،و به تو اطمینان میدهم
که این واقعیت همی شه همچون کابو سی بر وجدان من سنگینی میکرد که تو انرژیِ
شئئئگرفات را به خاطر من به هدر دادی و در تجارت فرسئئئوده کردی ،و در همهی
3

بدبختیهای حقیرانه من سئئهیم شئئدی ».اما جالب اسئئت که مارکس کتاب را نه به
انگلس بلکه به ویلهلم وولف ،دو ستِ م شترک هر دو و از پایهگذاران اتحادیهی عدالت
که هنگام مرگ کمک مالی نسبتا مهمی هم به مارکس کرده بود ،تقدیم کرد.
کتاب سرمایه منت شر شد ،اما برخالف انتظار مارکس و انگلس با توطئهی سکوت
4

همراه شئئئد .اب تدا در  1868انگلس م قا لهای ت حت عنوان «سئئئر ما یه مارکس» در
http://www.k-en.com/Book/engels/e-enghelab/Fehrest.htm
1. K. marx, (1851), MECW, Vol.10, p.211, cited in Tristram Hunt (2009)…, p.197.
2. Tristram Hunt, (2009),...p.1.
3. K. Marx (1867), MECW, Vol. 42, p. 371, in ibid. p. 234.
4. F. Engels, (1868), “ Marx’s Capital”, in Marx Engels Selected Works, Vol. 2,
Progress Publishers, pp. 146-152.
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هفتهنامهی دموکراتیک که تو سط ویلهلم لیبکنخت منت شر می شد (ن شریهای که در
 1869تبدیل به ارگان رسئئمی حزب تازهتاسئئیسِ سئئوسئئیالدموکرات آلمان شئئد) ،با
تأکید بر نقش تاریخی طبقهی کارگر و اهمیت مبحث ارزش اضئئافی بهعنوان اسئئاس
اقتصئئاد مارکس ئی ،منتشئئر کرد .اما هدف مارکس و انگلس جلب توجه اقتصئئاددانان و
نشئئئر یات بورژوایی بود که کامالً ک تاب را ناد یده گرفت ند .ازاینرو ،انگلس ،با توافق
مارکس ،با نام مسئئتعار یک سئئلسئئله مقاالت انتقادی «از دیدگاه بورژوایی» بر علیه
سرمایه برای ن شریات بورژوایی نو شت ،تا اقت صاددانانِ بورژوا را تحریک به برخورد با
کتاب کند.
بازگشت به مبارزهی تماموقت
انگلس در  1870به همراه لیزی ،خواهر مری که پس از مرگ مری در  1870حال
با هم زندگی میکردند ،به لندن رفت و بهسئئئرعت درگیر فعالیتهای سئئئیاسئئئی و
سازمانی شد .او بالفا صله به ع ضویت شورای عمومی بینالملل انتخاب شد( .انجمن
بینالمللی کارگران ،بینالم لل اول ،در  1864به وجود آ مده بود ،و مارکس مأمور
تهیهی برنامهی سازمانی آن شده بود ).ت سلط انگلس به زبانهای مختلف (او به بیش
از ده زبان مختلف آشئئنایی کامل داشئئت و در حال فراگیری زبانهای دیگر از جمله
فارسئئئی بود که آن را تحسئئئین میکرد) ،سئئئبب شئئئد که رابطِ اصئئئلیِ جنبشهای
سوسیالیستی مختلف اروپا شود.
او مطالعات و فعالیتهای نوشتاری خود را نیز آغاز کرد .در  1868اُویگِن دورینگ،
ا ستاد دان شگاه برلین ،نقدی بر کتاب سرمایه مارکس نو شت ،و مارکس و انگلس در
مورد آن چند نامهنگاری مهم داشئئئتند .چند سئئئال بعد زمانی که پارهای از رهبران
سوسیالدموکرات آلمان بهطور ضمنی و در مواردی آشکارا از نظرات دورینگ حمایت
کردند ،انگلس به توصئئیهی لیبکنخت ،ابتدا مطلب کوتاهی برعلیه او نوشئئت ،و زمانی
که دورینگ توجه بیشتری بهخود جلب کرد ،انگلس به مارکس نو شت که الزم ا ست
با این فرد برخورد جدیتری شئئود ،و مارکس هم کامال تأیید کرد .بعضئئیها ،ازجمله
کریسئئتوفر آرتور طرح میکنند که این مارکس بود که از انگلس خواسئئت نقدِ کارهای
دورینگ را بنوی سد و انگلس با اکراه این کار سخت را که عر صههای فل سفه ،اقت صاد،
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تاریخ ،علوم ،و نظریهی سئئوسئئیالیسئئتی را دربر میگرفت آغاز کرد .انگلس که در آن
زمان مشئئئغول مطالعات علوم مختلف و ریاضئئئی بود ،آنها را کنار گذاشئئئت و برای
«توضئئیحِ دانشئئنامهای درکِ مسئئائل فلسئئفی ،علوم طبیعی و تاریخی» ،دسئئت به کارِ
نوشئئتنِ اثر بزرگی شئئد که دو سئئال به طول انجامید و تحت عنوان آنتی دورینگ...
( )1877نقش بسئئیار مهمی در تشئئریح درک مارکسئئی ایفا کرد ،و بهزودی به یکی از
2

مهمترین مراجع مطالعات مارک سی ستی تبدیل شد .در  1876نو شتهی ب سیار مهمِ
دیگری را نیز تحت عنوان «نقشِ کار در گذار از میمون به انسئئان» تهیه کرد که قرار
بود بخشی از مجموعهی بزرگتری باشد.
ضئئئرورت اسئئئتفاده از فرصئئئت حق رأی همگانیِ مردان در آلمان و شئئئرکت
سوسیالیستها که تازه تشکل حزبی خود را ،آنطور که در مبحث سوسیالدموکراسی
3

آلمان به آن اشئئئاره کردهام به وجود آورده بودند ،بحث های مربوط به اسئئئتراتژی و
تاکتیک و پارلمانتاری سم را دامن زده بود .انگلس ازجمله سخت بر ال سال و ال سالیها
که با بیسمارک مخفیانه به توافق رسیده بودند حمله میکرد ،به سوسیالیستهایی که
با آنها در اولین تشئئئکل حزبی همکاری کرده بودند ،انتقاد میکرد ،و از جدا شئئئدن
آیزناخیها در  1869و ایجاد «حزب کارگران سئئوسئئیال دموکراتیک آلمان» حمایت
کرد.
دراین میان ،بی سمارک درآلمان بر قدرت خود میافزود و در جنگ پروس-فران سه
امپراتور ناپلئون سئئوم را در  1870دسئئتگیر و پاریس را محاصئئره کرد .برقراری کمون
پاریس در  ،1871مارکس و انگلس را سئئئخت به هیجان آورد ،و ایجاد آن را نمونهی
بارز دولت کارگری و دیکتاتوری پرولتاریا خواندند.
پس از شک ست کمون پاریس ،ب سیاری از انقالبیون که از قتلعام جان سالم بهدر
برده بودند ،بهعنوان پناهنده راهی انگلسئئتان و بهویژه لندن شئئدند .انقالبیونِ تبعیدی
1. Christopher j. Arthur, ed. (1996),…. p.x.
2. F. Engels, (1878), Anti-Duhring; Herr Eugen Duhring’s Revolution in Science,
ترجمه فارسی https://www.marxists.org/archive/marx/works/1877/anti-duhring/,
حزبhttps://pecritique.com/2019/08/09/-سعید رهنما ،حزب سوسیال دموکرات آلمان 3.
/دموکرات-آلمان-از-گوتا-ت%E2%80%8Cسوسیال
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نظیر دیگر انقالبیون شئئکسئئتخوردهی تاریخ ،و نظیر آنچه که مارکس و انگلس خود
بهدنبال شئئکسئئت انقالبهای  1848تجربهی کرده بودند ،بی آنکه به تحلیل جدی
دالیل شک ست انقالب بپردازند ،با تندرویهای خود در امید تدارک انقالب دیگری در
کشئئئورشئئئان بودند .اینها از بینالملل انشئئئعاب کرده و گروه جدیدی بهنام «کمون
انقالبی» ت شکیل داده بودند( .بینالملل اول هم در  1872پس از اخراج باکونین ،خود
دو شقّه شده بود ).در سال  1874انگلس ضمن انتقاد کلی از درکِ بالنکیستی انقالب
و توطئهگری ،و اینکه هر گروه سعی میکرد خود را رادیکالتر از بقیه عر ضه کند در
نو شتهی ادبیات پناهندگی م شاهدات ب سیار جالب و آ شنا به ذهن را در «نقد برنامهی
بالنکی ستهای پناهنده» ،طرح میکند .در آنجا میخوانیم« :بعد از هر انقالبِ ناموفق
یا ضئئدانقالب ،فعالیت پُر جنبوجوشئئی در میان مهاجرینی که به خارج فرار کردهاند
درمیگیرد .گروههای حزبی با سئئایهروشئئنهای متفاوت شئئکل میگیرند ،و یکدیگر را
متهم به بهگِل کشئئئاندنِ گاری ،خیانت ،و دیگر گناهان کبیره میکنند .با سئئئرزمین
مادری هم رابطهی نزدیکی برقرار میکنند ،سئئئازماندهی و توطئه میکنند ،جزوه و
روزنامه منتشر میکنند ،و قسم میخورند که انقالب بار دیگر باز شروع خواهد شد ،و
1

پیروزی نزدیک است.»...
او اشئئئاره میکند که «بالنکیسئئئتها بهرغم مخالفت با هدف باکونیسئئئتها ،در
وسئئیلهی نیل به هدف با آنها موافقاند» ،و به مثال مهمی در مورد برخورد به مذهب
و خداناباوری (آتهایسم) اشاره میکند .میگوید امروزه خوشبختانه خداناباور بودن کار
سئئختی نیسئئت ،و بسئئیاری از کارگران آلمانی و فرانسئئوی بهطور تجربی ماتریالیسئئت
ه ستند« ،اما این برای بالنکی ستها کافی نی ست ،و برای آنکه ثابت کنند که از همه
شئئئبَحِ
رادیکالترند ،اعالم کردهاند که 'کمون باید یکبار برای همیشئئئه بشئئئر را از َ
بدبختیهای گذشئئته (خدا) ...و حال ،فارغ سئئازد – جایی برای کشئئیشئئان در کمون
نیسئئئت[ ،و] هرگونه نیایش مذهبی ،و هر گونه سئئئازمان مذهبی باید ممنوع اعالم
شود' ».انگلس بهطنز میگوید ،ک سانی که «این فرمانِ از باال برای تبدیل کردن مردم
به خداناباوری» را ام ضا کردهاند حتماً فر صت ک شف این را دا شتهاند که «هر چیزی را
1. F. Engels, (1874), “Refugee Literature”, in MECW, Vol. 24, p. 12, cited in Paul
Blackledge, (2019), Engels’s Politics: Strategy and Tactics after 1848”, Socialism and
Democracy, Vol. 33, No.2,
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روی کاغذ میتوان فرمان داد ،اما معنایش این نیسئئت که [میتواند]عملی شئئود» .او
سئئئپس اعالم میکند که «تعقیب و آزارِ مذهبی بهترین راه تقویتِ اعتقادات نامطلوب
1

است» ،و امروزه «بهترین خدمت به خدا ،اجباری کردنِ خداناباوری است.»....
در آلمان قانون ضدسوسیالیستی بیسمارک در  1878محدودیتهای بیشتری را
برای فعالیت سو سیالی ستها به وجود آورد و حزب کارگران سو سیالدموکرات آلمان
غیر قانونی اعالم شد .جناح را ست حزب در مانیف ستی به سیا ستِ حزب که خود را
تنها در رابطه با طبقهی کارگر تعریف میکرد ،ایراد گرفته ،و طرح کرده بود که حزب
به «طبقات تحصیلکرده و صاحب مالکیت» و «اقشار باالیی جامعه» بیتوجه مانده ،و
«حزب کسانی را ندارد که در رایشتاگ آن را نمایندگی کنند» .در سال  1879در یک
نامه («بخشنامه») برای رهبران حزب سوسیالدموکرات آلمان با نگارش انگلس اما به
ا سم مارکس و خودش ،به نوی سندگان این مانیف ست سخت حمله شد .در آن نامه از
جمله میخوانیم که « ...آیا سوسیال دموکراسی آلمان به بیماری پارلمانتاریستی آلوده
شده و بر این ت صور ا ست که با رأی همگانی ،روحالقُدُس بر سر انتخاب شدگان نازل
خواهد شد .»...در زمینهی تفکر ال سالی و ضرورت جلب دیگر طبقات ا شاره می شود
که «...از نظر این آقایان حزب سوسیالدموکرات نباید به شکلِ یکطرفه حزب طبقهی
کارگر با شد ....این که طبقهی کارگر ناتوان از رهایی خود بهد ست خودش ا ست ،»...و
برای این کار « باید خود را تحت رهبری 'تحصئئئیل کرده ها و بورژوازی' قرار دهد».
سپس ا ضافه میکنند که با این ح ساب برای نتر ساندنِ بورژوازی باید ن شان دهند که
« ...شَ بَح سرخ تنها یک شَ بَح ا ست و موجودیت ندارد ».مارکس و انگلس میگویند ما
با این نوع حرفها از  1848آشئئئنایی داریم« .همانطور که برای بورژوا-دموکراتهای
آن زمان اسئئتقرار یک جمهوری دموکراتیک امری دور و دسئئتنیافتنی بهنظر میآمد،
برای این سو سیالدموکراتها هم براندازیِ سرمایهداری چنین ا ست ،و بنابراین [این
خواسئئت] هیچ اهمیتی در سئئیاسئئت امروز ندارد ».مارکس و انگلس سئئپس اعالم
میکنند که « ...ما نمیتوانیم با کسئئانی همکاری کنیم که خواسئئتار حذفِ مبارزهی
طبقاتی از جنبش ه ستند .هنگام پایهریزیِ بینالملل ما بهو ضوح شعار جنگی را اعالم
1. Ibid, MECW, vol 24, p. 16.
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کردیم :رهایی طبقهی کارگر باید بهدسئتِ خود طبقهی کارگر انجام میشئئود .ازاینرو
ما نمیتوانیم با کسئئئانی هم کاری کنیم که آشئئئ کارا اعالم میکن ند که کارگران
آموزشندیدهتر از آن اند که بتوانند خود را رها سئئئازند ،و ابتدا باید از باال و توسئئئط
1

اعضای خیرخواهِ بورژوازی و خردهبورژوازی به رهایی برسند».
در این زمان انگلس مطالعات خود را در رشئئتههای مختلف علوم و ریاضئئی ادامه
میداد ،و مجموعه یادداشئئتهای نامنظماش در این عرصئئه بین سئئالهای  1872تا
1883با ترکیبی از زبانهای آلمانی ،فرانسئئوی و انگلیسئئی (گاه در یک جمله) ،و چند
مقاله در این عرصه ،زمینه سازِ کتاب دیالکتیکِ طبیعت شد که سالها پس از مرگش
2

ان ستیتو مارکس – انگلس م سکو در 1927منت شر کرد .وا ضح ا ست که چون انگلس
3

عالِم علوم طبیعی و ریاضی نبود ،این مجموعه یادداشتها عاری از خطا نبودند.
انگلس در این دوران ،بدون ازدواج ر سمی با لیزی خواهر مِری که فوت شده بود،
رسئئئماً بهعنوان همسئئئر او در یک محل زندگی میکرد .لیزی هم نظیر خواهرش از
فعالین کارگری و از حامیان جنبش ایرلند برعلیه سلطهی انگلیس بود و با النور دختر
مارکس که او را نیز حامی جنبش ایرلند کرده بود بسیار نزدیک بود .لیزی برای کمک
به خواهرزادهی فقیر خود او را که «پَمپس» مینامیدند و دختری ب سیار زیبا و باهوش
بود ،به خانه آورده بود .انگلس پمپس را به مدرسئئئه فرسئئئتاد تا بر خالف خالههایش
تح صیل کند و با سواد شود .در سال  1878لیزی بر اثر بیماری در گذ شت .انگلس
به خاطر لیزی ،یک سئئئاعت قبل از مرگ رسئئئماً با او ازدواج کرد ،و بر سئئئنگ قبر او
نوشتند« ،لیدیا برنز ،همسر فریدریش انگلس» .پس از مرگ لیزی ،پمپس ادارهی امور

1. F. Engels, (1879), “Marx Engels ‘Circular Letter’” to A. Bebel, W. Liebknecht, W.
Bracke, and others”, Part III, Marx Engels Selected Works, Vol. 3, Progress
Publishers,
pp.
88-94,
https://marxists.catbull.com/archive/marx/works/1879/09/18.htm
2.
F.
Engels
(19270,
Dialectics
of
Nature,
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/EngelsDialectics_of_Natur
دیالکتیک ، https://ketabnak.com/book/58408/-ترجمهی فارسی ،ف .نسیمe_part.pdf1359 ،
طبیعت
3. Tristram Hunt, (2009), …. P.. 283
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منزل انگلس را برعهده گرفت و با شئئخصئئیت قویای که داشئئت ،کنترل امور و حتی
مالقاتهای انگلس را در دست گرفته بود.
بعد از مارکس
بعئئد از مرگ مئئارکس ،انگلس بئئه قول لیبکنخئئت در نقشِ «ویولن اول» ،بئئا
م سئولیتهای بهمراتب بیشتری مواجه شد .وی در این دوره هم در ادامهی مطالعات
و پژوهشهای خودش در عرصئئههای مختلف ،هم تنظیم نوشئئتهها و یادداشئئتهای
پراکندهی مارکس و ترتیب ترجمهی آثار چاپشئئئدهاش به دیگر زبانهای اروپایی ،و
هم شرکت فعاالنه در فعالیتهای سیاسی و مبارزاتیِ روبه گسترش جنبشها و احزاب
سوسیالیستی درگیر بود .دوستان نزدیک انگلس از جمله ببل ،لیبکنخت و کائوتسکی
که نگران تنها شئئدن او بودند ،به او اصئئرار کردند که از انگلسئئتان به اروپا بازگردد ،اما
انگلس قاطعانه مخالفت کرد و گفت « به کشئئئوری نخواهم رفت که فرد را میتوان از
آنجا اخراج کرد» و در لندن ماند.
او قبل از از سرگرفتن کارهای پژوه شی خودش ،در انبوهِ عظیم و نامنظمِ نو شتهها
و یادداشتهای مارکس به جستجو پرداخت .پس از مرگ مارکس ،هلن دموت خانهدار
مارکس به منزل انگلس منتقل شد ،و در کار تنظیم نو شتهها ،من شیگری ،و مدیریت
خانه به انگلس کمک میکرد .در این جستوجو ،انگلس متوجه شد که متنِ جلد دوم
کتاب سئئرمایه عمالً تکمیل شئئده بوده و مارکسِ با وسئئواس همیشئئگیاش از ترس
ف شارهای انگلس برای ت سریع در چاپ آن ،او را بیخبر گذا شته بود .انگلس که بهقول
خودش تنها کسئئی بود که میتوانسئئت خط مارکس را بخواند ،از  1883کار سئئختِ
تنظیم نهایی کتاب را آغاز کرد .چشئئمانش سئئخت ضئئعیف شئئده بود و بهسئئختی
میتوانست بخواند ،اما سرانجام جلد دوم سرمایه را در  1885منتشر ساخت .بهتدریج
از جوانترها ،از برن شتاین و کائوت سکی هم کمک گرفت .چند سال بعد در  1894نیز
جلد سئئوم را منتشئئر کرد .بحثهای مفصئئل و گوناگونی در مورد نحوهی ویراسئئتاری
جلدهای دوم و بهویژه سوم مطرح است که مجال طرح آنها در این جا نیست .مسئله
اینجاست که انجامِ این کار غولآسا بدون انگلس ممکن نمیبود.
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از اوایل دههی  ،1880به دنبال مطالعات و نو شتههای اگو ست ببل در مورد زنان
(«زنان و سو سیالی سم») و کائوت سکی («من شا ازدواج و خانواده») ،و با بردا شتها و
تأکیدهای متفاوت بهویژه در رابطه با مطالعهی یادداشئئئتهای مارکس در مورد کتاب
جامعهی کهن نوشته لوییس مورگان ،انگلس کتاب منشاء خانواده ،مالکیت خصوصی،
1

و دو لت را در  1884نوشئئئئت ،و در چاپ های ب عدی با ان جام م طال عات بیشتر
تجدیدنظرهایی در آن انجام داد .این کتاب ازجمله به توضئئئیحِ فرایند اضئئئمحالل
جامعهی کمونیِ اولیه و ایجاد جامعهی طبقاتی مبتنی بر مالکیت خ صو صی و تأثیرات
آن بر روابط خانواده ،تحول روابط جنسیتی و تقلیل موقعیت زنان ،پرداخت.
در 1886چند فصلِ فلسفی در زمینهی ایدهآلیسم و ماتریالیسم نوشت که بعداً در
2

کتاب مهمِ لودویگ فویرباخ و پایان فل سفهی کال سیک آلمان چاپ شد .در این کتاب
رابطهی ماتریالی سمِ مارک سی را با دیدگاههای فل سفی ماقبل خود ،ایدهآلی سم هگل و
ماتریالی سم فویرباخ ،و نیز رابطهی ه ستی و تفکر را ت شریح کرد .در  ،1887کتابچهی
3

مهمی تحت عنوان «نقش قهر در تاریخ» در زمینهی وحدت آلمان و نقش بی سمارک
در آن و شک ست فران سه ،محا صرهی کموناردها در پاریس ،تحمیل غرامت و ا شغال
بخشی از فرانسه ،و ترسویی و بی کفایتی بورژوازی آلمان در تالش برای حذفِ بقایای
اشرافیت فئودال نوشت ،که بعداً در نشریه دی نویه تسایت منتشر شد.
در  ،1888پس از سئئئالها پرکاری بیوقفه ،تصئئئمیم به یک تعطیلی گرفت و به
همراه النور مارکس و همسر او اولینگ سفری به امریکا کرد .کتاب او وضعیت طبقهی
کارگر در انگلیس در  1886در امریکا منتشر شده بود ،و او مقدمهای بر چاپ انگلیسی
1. F. Engels, (1884), The Origin of Family, Private Property and State, in MarxEngels
Selected
Works,
Vol.3,
pp.191-334.
ترجمه https://www.marxists.org/archive/marx/works/1884/origin-family/index.htm,
 http://marxengels.public-archive.net/fa/ME1725fa.htmlفارسی،
2. F. Engels (1885), Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy,
MECW,
vol.
6,
pp.359-60.
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1886/ludwig-feuerbach/ch01.htm،
ترجمهی فارسی محمد پوهرمزان انتشارات حزب توده ایران ،ترجمهی دیگر حجت برزگر
https://files.tarikhema.org/pdf/falsafe/Foerbach2.pdf
3. F. Engels (1887), “The Role of Force in History”, in Marx-Engels Selected Works,
Vol.3, pp.377-428.
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آن در امریکا نوشته بود .آنطور که النور مارکس در نامهای مینویسد« ،ژنرال» که در
آن زمان  68سال دا شت از سفر امریکا ب سیار لذت برد و ب سیار آموخت .خودش بعداً
نو شت که همه چیز در امریکا «نو» و «عقالنی» و «عملی» ا ست ،و از این بابت «همه
1

چیز متفاوت» از آن اسئئئت که ما با آن آشئئئناییم .هر چند که از بابت نظریهپردازی
چندان تحت تأثیر قرار نگرفت و نوشئئئت که «جهلِ نظری ویژگیِ همهی ملت های
جوان است».
انگلس عالوه بر کار پژوهشئئئی و نوشئئئتاری ،در زمینهی سئئئازماندهی جنبش
سو سیالی ستی اواخر دههی ه شتاد و اوایل دههی نود نیز ب سیار فعال بود .از مهمترین
وقایع تالش سئئوسئئیالیسئئتهای مختلف اروپا برای ایجاد تشئئکل جهانی به بهانهی
صدمین سالروز انقالب کبیر فران سه در سال  1889بود .اختالفات درونی سبب شده
بود که دو کنگرهی همزمان یکی رسئئئماً از طرف مارکسئئئیسئئئتها و دیگری از طرف
2

«امکانگرایان» (نگاه کنید به مقالهی «سئئوسئئیالدموکراسئئی فرانسئئوی» ) و جناح
رفرمیست حزب سوسیالدموکرات آلمان برگزار شود .با آن که انگلس خود به کنگرهی
پاریس نرفت ،اما تالش بسئئئیار کرد و مانع از رفتن آلمان ها به کنگرهی امکانگرایان
شد .سرانجام ،کنگرهی مارک سی ستها با  391نماینده از  20ک شور جهان« ،بینالملل
دوم» را  13سال پس از انحالل بینالملل اول به وجود آورد.
در سئئالهای میانی بینالملل اول و دوم تحوالت عظیمی در اروپا اتفاق افتاده بود:
سئئرمایهداری بهسئئرعت در حال رشئئد بود و با گسئئترش قدرت اسئئتعماری ثروتهای
بزرگتری را به دسئئئت میآورد؛ همروند با آن طبقهی کارگر که به درجات مختلف
دارای تشکل اتحادیهای شده بود ،امکانات نسبتاً بهتری کسب کرده بود؛ گسترش حق
رأی همگانی مردان ،امکان ورود سئئئوسئئئیالیسئئئتها به پارلمان و تاثیرگذاری آنها بر
سئئیاسئئتها را فراهم آورده بود .همراه با این تحوالت گرایشهای رفرمیسئئتی میان
سئئئوسئئئیالیسئئئتها نیز گسئئئترش مییافت .اگر در بینالملل اول مارکس و انگلس،
همانطور که در باال اشاره شد ،بیشتر با انقالبیگریهای افراطی مواجه بودند ،انگلس
1. Yvonne Kapp, (1976), Eleanor Marx; Volume Two, Pantheon Books, p. 278.
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در چند سئئئالِ آخر زندگیاش در بینالملل دوم ،با گرایش های افراطی رفرمیسئئئتی
مواجه بود.
در  1890در همان سالی که بی سمارک کنار گذا شته شد ،سو سیالدموکراتهای
آلمان که قبالً با السئئالیها وحدت کرده و مارکس در «نقد برنامهی گوتا» سئئخت به
آنها تاخته بود ،حزب سوسیالدموکرات آلمان را به وجود آوردند .سوسیالیستها در
همین سئئال در انتخابات پارلمانی ،نزدیک به بیسئئت درصئئد آرا را به دسئئت آوردند.
انگلس از این موفقیت ب سیار خو شحال بود و برای یک روزنامهی انگلی سی گزارش این
موفقیت را نوشئئت .ازجمله در این گزارش میخوانیم که «این انتخابات ،انقالبی کامل
در وضئئعیت احزاب آلمان اسئئت .در واقع سئئرآغازِ عص ئرِ جدیدی در تاریخ آن کشئئور
1

اسئت ».وی همچنین در نامهای به لورا مارکس-الفارگ نوشئت 20« ،فوریهی 1890
2

[روز انتخابات] ،نقطهی آغازِ انقالبِ آلمان ا ست ».وا ضح بود که جناح را ستِ حزب از
این امر به نفع خود اسئئئتفاده کند .با این حال انگلس به توصئئئیهی دوسئئئت مورد
اعتمادش بِبِل برای آنکه فضئئئای نسئئئبتاً آزادشئئئدهی سئئئیاسئئئی به نفع کارگران و
سو سیالی ستها به خطر نیفتد ،سیا ست خوی شتنداری و تدریجگرایی را در آن مقطع
تأی ید کرد .ا ما همز مان یک فراکسئئئیون ت ندرو در ج ناح چپ حزب ت حت عنوان
«نوجوانان» که خود را «مارک سی ستهای انقالبی» نامگذاری کرده بودند ،ظهور کرد و
سئئیاسئئت های حزب را مورد حمله قرار داد .ببل و لیبکنخت با اصئئرار فراوان از انگلس
خوا ستند که از اتوریتهی خود ا ستفاده کند تا این جوانان را به سکوت وادارد .انگلس
که همزمان با گروه م شابهی در انگل ستان به رهبری هِنری هایندمان هم مواجه شده
بود ،و «مارکسئئیسئمِ ولگار» آنها را محکوم کرده بود( ،نگاه کنید به «سئئوسئئیالیسئئم
بریتانیایی») به این «دانشجویان متکبر ،دست به قلمهای عصبانی ...که مارکسیسم را
تحریف میکنند» حمله کرد .اما همزمان به جناح راسئئئت حزب ،این «عمل کاران...
سوسیالیست خردهبورژوا» نیز سخت تاخت.

3

;1. https://marxists.catbull.com/archive/marx/works/1890/03/03.htm
2. F. Engels (1890), Letter to Laura Marx, in Manfred B. Steger, “Engels and the
Origins of German Revisionism”, in Manfred B. Steger and Terrel Carver, 1999,
Engels After Marx…. P.183.
3. Manfred B. Steger, (1999)… pp.185-6.
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حزب در  1891برنامهی ارفورت را جایگزینِ برنامهی گوتا کرد .پیشنویس این
برنامه را انگلس خواند و ضئئمن پارهای ویراسئئتاریها و تأیید کلیات برنامه که بر پایان
اجتنابناپذیر و قریبالوقوع سرمایهداری و ضرورت مالکیت سوسیالیستی وسایل تولید
تأکید کرده بود ،از توهم حزب ن سبت به گذار م سالمتآمیز تحت هر شرایطی سخت
انتقاد کرده بود .در همین سال ،به منا سبت بی ستمین سال کمون پاریس ،مقدمهی
 1891بر جنگ داخلی فرانسه را نوشت ،و ضمن انتقاد از سیاستهای پرودونیستها و
بالنکیسئئئت ها که اکثریت کمون را تشئئئک یل میدادند ،بر کمون بهعنوان نمونهی
1

«دیکتاتوری پرولتاریا» تأکید گذاشت .حال بحث این بود که آیا جمهوری دموکراتیک
هم میتواند دیکتاتوری پرولتاریا باشد ،و پاسخ با اشاره به کمون پاریس مثبت بود.
خود انگلس هم امکان به قدرت رسئئئیدن حزب از طریق انتخابات را در تصئئئور
داشت .در مقالهای برای سالنامهی حزب کارگر فرانسه ،که در  1892در نشریات دیگر
هم منتشر شد ،با مقایسهی آمار آرای سوسیالیستها در شش انتخابات از  1871که
در آن سئئال با حدود بیش از صئئد هزار نفر رأی آورده بودند ،تا سئئال  1890که آرای
آنها به بیش از  1/4میلیون نفر ر سیده بود ،نو شت که «...این حزب امروز به نقطهای
ر سیده که میتوان تاریخ به قدرت ر سیدناش را با محا سبهی ریا ضی تعیین کرد ».او
پیشبینی میک ند که در انت خا بات ب عدی حزب با بیش از دو و نیم میلیون رأی به
بزرگترین حزب آلمان تبدیل میشئئئود .انگلس میگوید که «بورژوازی مرتب از ما
میخواهد که تو سل به شیوهی انقالبی را محکوم کنیم و در قالب قانون عمل کنیم»،
حال این بورژوازی و دولتاش خواهد بود که قانون را زیر پا گذاشئئئته و به خشئئئونت
متوسئئل خواهد شئئد .اما خوشبینانه تأکید میکند که اِعمال زور بر علیه یک حزب با
2

دو میلیون ع ضو که در سرا سر ک شور پراکنده ا ست ،کار بهجایی نخواهد برد .انگلس
در  1893در مصئئئاحبهی جالبتوجهی با روزنامهی فرانسئئئوی فیگارو ،ضئئئمن ابراز
اطمینان از پیروزی سوسیالیستهای آلمان در انتخابات بعدی ،در پاسخ به این سؤال
1. F. Engels, (1891), Introduction to the Civil War in France,
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/civil-war-france/postscript.htm
2.
F.
Engels,
(1892),
“Socialism
in
Germany”,
https://marxists.catbull.com/archive/marx/works/1892/01/socialism-germany.htm,
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که هدف نهایی سوسیالیستهای آلمانی چیست ،پاسخ میدهد« ،ما هیچ هدف نهایی
نداریم .ما تحولگرا ( )evolutionariesه ستیم ،ما ق صدِ دیکته کردنِ قوانینِ قطعی
و نهایی به ب شریت را نداریم ...ما به این قانع خواهیم بود که و سایل تولید را در اختیار
جامعه قرار دهیم ،و کامالً واقفیم که این امر تحت حکومت های فعلی سئئئلطنتی و
1

فدرالی ست بههیچوجه عملی نی ست ».در سؤال بعدی خبرنگار فیگارو که تا زمانی که
سئئوسئئیالیسئئتهای آلمان بتوانند نظریههای خود را عملی سئئازند ،به نظر راهی بس
طوالنی در پیش دارند ،انگلس پاسئئئخ میدهد که « نه آن قدر طوالنی که شئئئما فکر
میکنید .به نظر من زمانی که از حزب ما خوا سته شود که قدرت دولتی را در د ست
گیرد ،در حالِ نزدیک شدن ا ست .شاید در اواخر قرن [حدود هفت سال بعد] شاهد
2

این رویداد باشید».
زندگی خ صو صی انگلس در این دوران با آ شفتگیهایی همراه بود .در  1890هلن
دموت ،مهمترین یادآورِ دوران مارکس و ک سی که در تنظیم ا سناد و نو شتهها کمک
بزرگی برای انگلس بود و با کمک پَمپس ادارهی امور منزل را هم نظم بخشئئئیده بود،
در گذشئئت .انگلس بنا به وصئئیت جنی همسئئر مارکس ،هلن را در مقبرهی خانوادگی
مارکس دفن کرد (وی بعداً به محل دفن مارکس منتقل شئئئد) .انگلس برای پر کردن
جای خالی او از لوییز ،همسر مطلقهی کاتوتسکی که انگلس همیشه به او عالقمند بود
و در جریان طالقِ آن ها از او حمایت کرده بود ،دعوت کرد که به لندن بیاید و کا ِر
منشئئیگری و مدیریت خانه را بر عهده گیرد ،و لوییز هم با اشئئتیاق زیاد پذیرفت .اگر
پَمپس حضئئورِ هلن دموت را بهخاطر ارشئئدیتاش تحمل میکرد ،در مورد لوییز ،زن
جوان سی ساله ،چنین نبود و تنها با تهدیدهای انگلس بود که ح ضور او را در منزل با
سئئئختی پذیرفت .پَمپس سئئئرانجام ازدواج کرد ،و شئئئوهرش تا مدتها به بهانههای
مختلف انگلس را از نظر مالی میدوشئئئید ،و انگلس هم به خاطر پَمپس به او کمک
3

میکرد .از سئئوی دیگر این تردید در میان رهبران سئئوسئئیالیسئئت نزدیک به انگلس
1. Engels Interview with Le Figaro, (1893), Engels Lafargue Correspondence,
Foreign
Language
Publishing
1963.
https://www.marxists.org/archive/marx/bio/media/engels/93_05_13.htm
 .2همانجا.
3. Tristram Hunt, (2009),…. pp. 302, 334-5.
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وجود داشئئئت که آیا غیر از رابطهی کاری ،رابطهی دیگری هم بین انگلس و لوییز
جریان داشئئت یا نه .انگلس در نامهای به ببل نوشئئته بود که اختالف سئئنی ما آنقدر
زیاد است که بحث ازدواج یا روابط خارج از ازدواج نمیتواند مطرح باشد.
انگلس در این میان به کارهای نوشتاری هم ادامه میداد .در  ،1892به درخواست
پُل الفارگ ،با استفاده از سه فصل آنتی دورینگ ،کتابچهای تحت عنوان سوسیالیسم:
1

تخیلی و علمی ، ،با هدف آموزش کارگران تهیه کرد ،و ازجمله به چگونگی پیدایش
ماتریالی سم دیالکتیک و تاریخی ،درک مادی تاریخ ،تئوری ارزش ا ضافی ،و تفاوتهای
سوسیالیسم «تخیلی» و «علمی» پرداخت ،و با تأکید بر تضادِهای نظام سرمایهداری،
بر ضرورت انقالب پرولتری تأکید کرد.
در  ،1894زمانی که بحثِ مسئلهی ارضی در حزب سوسیالدموکرات آلمان مطرح
شئئده بود ،در حالی که بیماریهای متعدد توان انگلس را محدود کرده بود ،او اثر مهم
2

دیگری تحت عنوان «مسئلهی دهقانی در فرانسه و آلمان» نوشت .وی به این مسئله
ا شاره میکند که دهقانان که در ب سیاری از ک شورها(ی آن زمان) اکثریت جمعیت را
تشکیل میدهند ،بهخاطر دورافتادگی دچار بیتفاوتی و بیعالقگی ( )apathyهستند
و این امر خود سبب ف سادِ پارلمانتاری ستی در فران سه و ا ستبداد در آلمان بوده ا ست.
اضئئئافه میکند که این مسئئئئله امری فائقنیامدنی نیسئئئت و با انتقاد از جنبههایی از
برنامهی ار ضی سو سیالی ستهای فران سه ،به طرحِ سیا ستهای پرولتری مورد نظرش
در رابطه با اقشئئئار مختلف دهقانی پرداخته ،و بر همکاری کارگران و دهقانانی که کار
میکنند تأکید کرد.
انگلس در  1895سه مقاله از مارکس در مورد انقالب  1848را همراه با یک مقاله
که خود مشترکاً با مارکس در اینباره نوشته بود ،بهصورت کتابی تحت عنوان مبارزهی
1. F. Engels (1892), Socialism; Utopian and Scientific, in Marx-Engels Selected
Works, Vol.3, pp. 95-115. https://www.marxists.org/archive/marx/works/1880/socutop/index.htm.
کمونیسم،
انتشارات
کادرها،
گروه
فارسی،
ترجمه
https://marxists.architexturez.net/farsi/archive/marx/works/1880/sosyalizmtakhayoli-elmi.htm
2. F. Engels, (1894), “The Peasant Question in France and Germany”, in Marx-Engels
Selected
Works,
Vol.3,
pp.
457-476.
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894/peasant-question/index.htm
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طبقاتی در فرانسئئئه ،با مقدمهی مفصئئئلی به قلم خودش ،تهیه کرد .در جای دیگر
2

بهتفصئئیل در مورد این مقدمه نوشئئتهام ،و در اینجا به این خالصئئه اکتفا میکنم که
متنِ کامل این مقدمه (و نه متنِ خالصئئه و تحریفشئئده توسئئط لیبکنخت ،و یا متنِ
مف صلتر تو سط کائوت سکی) برخالف همهی جنجالهایی که از دو زاویهی افراطی به
آن شئئده( ،برخی انگلس را به تجدیدنظرطلبی متهم کردهاند ،برخی هیچ تفاوتی میان
مواضئئع طرحشئئده در این مقدمه و نوشئئتههای قبلی انگلس نمیبینند ،و برخی هم
3

بهنوعی در ا صالت آن شک میکنند) ،بهو ضوح ن شان میدهد که انگلس ضمن تأکید
بر بنیانِ باورهای همیشئئئگیاش ،انتقادهایی نسئئئبت به برخورد گذشئئئتهی خودش و
مارکس در مورد توهم نزدیکی سئئئقوط سئئئرمایهداری و انقالب های  1848و 1871
داشته است .ازجمله طرح میکند که «تاریخ ...نشان داده که نظر ما در آن زمان توهم
بوده .حتی فراتر از آن :تاریخ نه تن ها خ طای ما در آن ز مان را دور ا نداخ ته؛ بل که
شئئرایطی را که پرولتاریا باید در آن مبارزه کند ،کامالً دگرگون سئئاخته اسئئت .امروزه
شیوهی مبارزاتی  1848از هر جهت من سوخ گ شته »...،او ا ضافه میکند که «[تاریخ]
بهوضئئوح نشئئان داده که وضئئعیت توسئئعهی اقتصئئادی قاره [اروپا] در آن زمان برای
جایگزینیِ تولید سرمایهدارانه ،تا حد ب سیار زیادی ،نارس بود؛ »...ضمن ا شاره به ر شد
سریع سرمایهداری بعد از  1848و همراه آن ر شد طبقهی کارگر ،میگوید «اگر حتی
همین ارتش نیرومند پرولتاریا هنوز نتوان سته به هدف خود بر سد ،اگر فا صلهی زیادی
1.
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/class-strugglesfrance/intro.htm ،
دو ترجمهی فارسی از این مقدمه توسط پویان دریابان ،و ایرج فرزاد وجود دارد ،نگاه کنید:
https://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1895/faranseh.pdf
/مقدمه-1895-انگلس-بر-مبارزه-طبقاتی-در-فرhttp://iraj-farzad.com/2018/07/07/
 .2سعید رهنما ،معمای انگلس  ،1895نقد اقتصاد سیاسی
3. -Lucio Colletti, (1972), “Bernstein and the Marxism of the Second International”,
in Colletti, L. From Rousseau to Lenin: Studies in Ideology and Society, Monthly
Review Press.
-Terrell Carver, (1981), ….
-Hall Draper, (1977), Karl Marx Theory of Revolution, Vol 1. Monthly Review Press.
-Paul Kellogg, (1991), “Engels and the Roots of ‘Revisionism’: A Re-Evaluation”, in
Science and Society, Vol. 55, No.2, 158-174.
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با ک سب پیروزی با یک ضربهی نهایی دارد ،در مسیر دشوار و سختِ مبارزه ،آرام باید
از مو ضعی به مو ضع دیگر پی شروی کند ».وی تأکید میکند که «این امر یکبار برای
همیشئئه ثابت میکند که کسئئب پیروزی برای بازسئئازی اجتماعی فرایندی طوالنی
است».
انگلس در مورد کمون پاریس اشاره میکند ضمن آن که کمون نشان داد «از این
پس در پاریس هیچ انقالبی جز انقالب پرولتری ممکن نیسئئت» « ،بار دیگر ،بیسئئت
سال بعد از زمانِ نوشتهی ما ،ثابت شد که حتی در آن زمان برقراریِ حکومت طبقهی
کارگر تا چه حد غیرممکن بود ».در مورد آلمان ،انگلس شئئئرح میدهد که کارگران
آلمان با استفاده از حق رأی همگانی ،به رشد شگفتانگیز حزب کمک کردند ،و اضافه
میکند «[ کارگران آلمان] با نشئئئان دادن این که چهگونه باید از حق رأی همگانی
استفاده شود ،رفقایشان در دیگر کشورها را با سالح جدیدی ،بُرندهترین سالح ،مجهز
کردند ».او به مانیفسئئئت عطف میکند که اعالم کرده بود بهدسئئئت آوردن حق رأی
همگانی ،و دموکراسئئئی« ،یکی از اولین و مهمترین وظایف پرولتاریای مبارز اسئئئت.».
سپس نقلقول معروف برنامهی حزب کارگر فران سه را (که خود مارکس مقدمهاش را
نوشئئته بود) طرح میکند ،که نظامِ حق رأی را باید از «وسئئیلهای برای فریبکاری ،به
وسیلهای برای رهایی» تبدیل کرد .پس از اشاره به تغییر تاکتیکهای مبارزه میگوید،
«طنز تلخ تاریخ ه مه چیز را وارونه میک ند .ما 'انقالبی ها'' ،شئئئورشگران' با ات خاذ
روشهای قانونی وضئئئعیت بهمراتب بهتری از پیگیری شئئئیوههای غیرقانونی و قیام،
داریم ».این مقدمه که در ماههای پایانی زندگی انگلس نو شته شده بهرو شنی تداوم و
تحول نظری انگلس را نشئئان میدهد .تردیدی نیسئئت که انگلس تاحدی تحت فشئئار
رهبری حزب سو سیالدموکرات آلمان ،که بهخاطر شرایط امنیتی از انگلس خوا سته
بودند کمی متن مقدمه را متعادلتر کند ،قرار گرفته بود .اما انگلس در پاسخ به نامهی
ریچارد فی شر از سوی هیأت اجرایی حزب ،ضمن اعالم پذیرش پارهای از خوا ستها
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قاطعانه نو شت « ...من نمیپذیرم که شما ج سم و روحِ خود را در گروِ قانونیت مطلق،
1

قانونیت تحت هر شرایطی [ ...قرار دادهاید].
در این ایام ،حال جسمانی انگلس بر اثر سرطان حنجره رو به وخامت گذاشته بود،
توان حرف زدن را از د ست داده بود و تنها با نو شتن میتوان ست ارتباط برقرار کند ،و
چشمهایش هم به سختی میدید .سرانجام انگلس پس از شش ماه بیماری ،در شامگاه
پنجم ماه اوت  1895در گذ شت .وی خوا سته بود که مرا سمی برگزار ن شود ،ج سدش
را بسوزانند و خاکسترش را به دریا بریزند .اما خبر درز کرده بود و فردای آن روز عالوه
بر اعضای باقیماندهی خانوادهی مارکس ،جمعی از رهبران کارگری و سوسیالیست از
جمله لیبکنخت ،کائوت سکی ،برن شتاین ،ببل ،و زا سولیچ در کنار قطاری که ج سد او را
برای سئئئوختن به کوره میبرد جمع شئئئدند و با این «غولِ اندیشئئئه»« ،فیلسئئئوفِ
خودآموخته»« ،دانشئئئنامهی متحرک»« ،شئئئاعر»« ،جنگجوی مسئئئلح»« ،انقالبی
رئالیسئئئت»« ،انقالبی دموکرات»« ،نظریهپرداز فلسئئئفه ،اقتصئئئاد و سئئئیاسئئئت»،
«ژورنالیست»« ،مبارز خستگیناپذیر» ،و ...وداع کردند .برنشتاین مینویسد در یک روزِ
آشئئئفتهی پاییزی او بههمراه اِلِنور مارکس ،ادوارد اِوِلینگ (داماد مارکس) ،و یکی نفر
دیگر قایق کوچکی را کرایه کرده ،به سئئئمت کانال مانش حرکت کردند و خاکسئئئتر
انگلس را آنطور که خواسته بود به آبها سپردند .او نخواست که مقبره و سنگ قبری
داشته باشد .دارایی اش زمان مرگ حدود سی هزار پوند بود؛ در وصیّتِ خود ،یک هزار
پوند را برای انتخابات کاندیداهای سئئوسئئیالیسئئت در آلمان اختصئئاص داد ،و مابقی را
بهت ساوی بین دو دختر بازماندهی مارکس ،لورا و النور ،تق سیم کرد ،با این قرار که هر
یک از آنها یک سوم از سهم خود را به فرزندان بازماندهی جِنی ،دیگر دختر مارکس
2

که خودکشی کرده بود ،بدهند.
انگلس بی تردید از شاخصترین و اثرگذارترین شخصیتهای فکری و انقالبی قرن
نوزدهم بود .بخت او و همزمان بدبیاری او این بود که در جوار غول بزرگتری بهناچار
همی شه بها صطالح نقشِ «ویولون دوم» را ایفا میکرد .در مورد سهم خودش در این
بزرگترین همفکری و همکاری تاریخ بشئئر ،متواضئئعانه میگفت «مارکس نابغه بود ،و
… 1. F. Engels letter to Richard Fischer, (1985), 8 March, in J. D. Hunley, (1991),
p.105.
2. Terrell Carver, (1990), ….. P.253.
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ما اسئئئتعدادی بیش نبودیم ».اما واقعیت این بود که هر دو ،به درجات مختلف ،از
بزرگترین نوابغ تاریخ بشر بودند.
***
ارتباط اندیشهی انگلس با امروز
تحول و توسئئعهی جوامع انسئئانی ،آنطور که خودِ مارکس و انگلس به جامعترین
شکل نظریهپردازی کردند ،فرایندی بیپایان و مدام در حالِ تغییر است ،و روشن است
که شرایط امروزیِ قرن بیستویکم ،با شرایط قرن نوزدهم بسیار متفاوت است .بنیان
و ا ساسِ جهانبینیای که مارکس و انگلس بنا نهادند ،در کلیات خود و در رو شی که
برای شناخت آن طرح کردند ،بیتردید از هر جهت معتبر ا ست ،و مهمترین راهنمای
ما در تالش برای شناخت و تحلیلِ جهان سرمایهداریِ امروز و یافتنِ راههای مقابله و
گذر از آن است .اما برخالفِ برداشت مذهبی و قدسی از نوشتههای مارکس و انگلس،
جزئیات دنیای امروز را نمیتوان صئئئرفاً با مراجعه به این آثار درک کرد .تحلیل مادی
تاریخ ،مدام نظریه های جدیدی را مبتنی بر همان جهانبینی و روش مارکسئئئی با
تحلیل مشئئئخص از شئئئرایط جدید و متحول طلب میکند .انگلس خود در یکی از
نامههایش در پایان دههی ه شتاد قرن نوزدهم میگوید «کلیتِ درکِ مارک سی ستی نه
یک آیین ( )doctrineکه یک روش ( )methodاسئئئت .جزمی ( )dogmaدر کار
نیست ،تنها مبنایی است برای بررسی و وارسیِ بیشتر ،و روشی که آن بررسی باید در
1

پیش گیرد ».نیازی به توضیح نیست که این «روش» خود بر اساس شناخت شناسیِ
معینی از تحول جامعهی بشری و آرمان رهایی انسان بنا شده است.
بررسی ارتباط نظرات انگلس با جهان امروز ،خود به نوشتههای مفصلِ جداگانهای
نیاز دارد ،و مطالب ب سیاری نیز در این زمینه نو شته شده ا ست .همانطور که ا شاره
شد ،انگلس در عر صههای ب سیار مختلفی قلم زده؛ از علوم طبیعی تا با ستان شنا سی،
ان سان شنا سی ،جامعه شنا سی ،ریا ضی ،اقت صاد ،علوم سیا سی ،نظامی ،زنان و خانواده،
1. Friedrich Engels, “letters – 1888-1890, Marx Engels Collected Works, Vol. 37.
P.447.
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تاریخ ،و غیره .در اینجا تنها بهاختصئئار به یکی از مهمترین و بحثانگیزترین جنبهها،
یعنی نظرات انگلس در مورد اسئئئتراتژی و تاکت یک مربوط به چگونگیِ گذار از
سرمایهداری در جهت نیل به هدف نهایی رهایی بشر ،که بسیار به مسائل دنیای امروز
نیز ربط مییابد ،اشاره میشود.
آنچه که بهوضوح از مرور و بررسی نوشتهها و مواضع انگلس در زمینهی استراتژی
و تاکتیک در طول دوران مبارزاتیاش برمیآید ،این اسئئئت که اوالً او نظیر مارکس
هرگز در ناگزیر بودن انقالب اجتماعی و گذار از سرمایهداری به سو سیالی سم تردیدی
نکرد .بنابراین هر گونه اتهام رویزیونیسئئتی در مورد او بیاسئئاس اسئئت .دوم ،باز نظیر
مارکس در مورد اسئئتراتژی و بهویژه تاکتیکهای نیل به هدف نهایی ،ضئئمنِ تأکید و
باور به ضئئرورتِ انقالب سئئیاسئیِ قهرآمیز ،در مقاطع و شئئرایط مختلف ،امکانِ نیل به
هدف از طریقِ مسئئئالمتآمیز و پارلمانتاریسئئئتی را نیز میدید ،و این تمایل در اواخر
زندگیاش با مشاهدهی موفقیتهای پارلمانی سوسیالیستها بهمراتب تقویت و تشدید
شئئئد .اما این تحولِ دموکرات یک را بدون درگیریِ ن هاییِ تحم یل شئئئده از سئئئوی
سئئرمایهداران و دسئئتگاه سئئرکوب و ارتششئئان ،ممکن نمیدید .سئئوم ،اگر در دوران
جوانی به قول خودش ،نظیر مارکس ،نسئئئبت به انقالبهای سئئئریع و قریبالوقوع و
سئقوط بالفاصئلهی سئرمایهداری «توهم» داشئت ،انقالبِ ناگزیرِ اجتماعی را فرایندی
«بسیار طوالنی» و با پیششرطهای زیادی ازجمله مبتنی بر حضورِ «اکثریت» طبقهی
کارگر و دیگر اقشارِ مردم ،ارزیانی میکرد.
بر این اسئئاس اسئئت که تداوم و تغییر را در مواض ئعِ انقالبی و رفرمیسئئتی انگلس
میتوان مشاهده کرد .اما در مجموع نه انقالبیگری او شباهتی به انقالبهای سیاسی
به رهبری اقلیتی پیشگام داشت ،و نه رفرمیسمِ رادیکال او شباهتی به رفرمیسمی که
در قالب سوسیالدموکراسیِ اروپایی به پیش رفت .مرورِ دوبارهی تحول مواضع انگلس
در مورد رفرمیسئئئم و انقالب مبتنی بر تحوالت عینی و ذهنیِ جوامع موردنظر که در
بخش اول با جزئیات بیشتری به آنها اشاره شد ،این واقعیتها را نشان میدهد:
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 انگلس در سئئئال  1847در «اصئئئول کمونیسئئئم» (پیشمایهی
مانیف ست کمونی ستی) امکان گذار م سالمتآمیز را طرح و البته ا شاره کرد
که بورژوازی مقابلهی خشونتآمیز را تحمیل میکند.
 در انقالبِ  1848-9آلمان ،او و مارکس امیدوار بودند ابتدا با یک
انقالب بورژوا-دموکراتیک قدرت از دسئئت یونکرها (اشئئراف زمیندار) خارج
شئئود .پس از شئئکسئئت انقالب که از نظر آنها حاص ئلِ ریاکاریِ بورژوازی و
ضئئئعف و ناتوانیِ طبقهی کارگر آلمان بود ،در کُلن به مقابله با تندرویهای
پارهای سئئئوسئئئیالیسئئئتها پرداختند ،و تأکیدشئئئان بر آموزش کارگران و
آمادهسئئئازی آنها برای انقالب بعدی بود که هنوز شئئئرایط آن آماده نبود.
انگلس او ضاع آن مقطع را چنین تو ضیح میدهد که «کارگران آلمان بیش
از هر چیز نیازمند کسب حقوقی بودند که برای تشکلِ مستقل شان بهعنوان
یک حزب طبقاتی ضروری بود :آزادی مطبوعات ،اجتماع و تشکل.»...
شعار ا صلی ن شریهی نویه راینی شه ت سایتونگ را «دموکرا سی»

تعیین کردند ،و انگلس ا ضافه کرد که منظور « ...آن دموکرا سی [ا ست] که
در ه مه جا و در هر نک تهای بر ماه یتِ پرولتری تأک ید دارد [ا ما] هنوز
نمیتواند قاطعانه آن را بر درفشِ خود حک کند».
 در لندن ضمن مقابله با تندرویهای آنار شی ستها ،در خطابه به
مرکزیت اتحادیهی کمونیسئئتی در سئئال  ،1850همراه مارکس ،با اشئئاره به
تجربهی آلمان ضئئمن تأکید بر ضئئرورتِ مبارزهی مسئئتقل کارگری ،اشئئاره
میکند که « ...طبقهی کارگر آلمان بی آنکه از یک مسئئیر طوالنی انقالبی
عبور کند ،نمیتواند به قدرت برسئئئد ».همچنین ضئئئمن تأکید بر «انقالب
مداوم» ،با هر گونه تندروی ماجراجویانه مخالفت کرد.
 در  1850نو شت «بدترین اتفاقی که ممکن ا ست برای رهبر یک
حزبِ تندرو رخ دهد ،این اسئئئت که ناچار شئئئود قدرت دولتی را زمانی در
دسئئئت گیرد که جنبش هنوز آمادهِ سئئئلطهی طبقهای که آن را نمایندگی
میکند ،نیست».
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 در مورد «هنرِ ق یام» در  1851مینویسئئئد« ،اول آن که هرگز
دسئئئت به قیامی نزنید ،مگر آن که کامالً آمادهی رودررویی با عواقب آن
با شید »..و «دوم آن که حرفه و پی شهی قیامگری چنان میطلبد که زمانی
که به آن اقدام شئئد ،با حد اکثرِ عزم و تعرض همراه باشئئد .حرکت تدافعی
مرگِ خیزش مسلحانه است»...
 در  1863زمانی که سئئوسئئیالیسئئتهای مارکسئئیسئئت آلمانی با
السئئالیها وحدت کردند ،انگلس ضئئمن انتقاد از السئئالیها ،تأکید کرد که
«حتی اگر بورژوازی م بارزه برای آزادی های بورژوایی – آزادی مطبو عات،
اجتماعات ،ت شکل و دیگر آزادیها – را کنار گذا شت ،حزب کارگری باید به
1

م بارزه برای کسئئئب این آزادی ها ادا مه د هد ».در  1869نیز ،ز مانی که
سوسیالیستهای مارکسیست جدا شدند ،از برنامهی آیزناخیها که از جمله
ضمن خواستِ «الغای سلطهی طبقاتی» ،از «حق رأی همگانی برای همهی
مردان» حمایت کرده بودند ،پشتیبانی کرد.
 در  1871ب عد از شئئئکسئئئت کمون پاریس بههمراه مارکس با
سیاستهای تندروانهی رادیکالهای تبعیدی اعم از بالنکیست و آنارشیست،
که بدون درک دالیل شکست کمون تصور میکردند میتوانند انقالبی دیگر
را از تبعید راه اندازند ،مخالفت کرد ،و در مورد برخورد تند و تیز با مذهب
نوشئئئت که «تعق یب و آزارِ مذهبی بهترین راه تقویت اعت قاداتِ نامطلوب
است» ،و «بهترین خدمت به خدا ،اجباری کردنِ خدا ناباوری است».
 در  1875نظیر مارکس با وحدت مجدد مارکسیستها و السالیها
در گوتا م خال فت کرد .این م خال فت بهرغم آن بود که پس از برقراری حق
رأی همگانی مردان ،هر دو حزب السئئئالی و ایزناخی جداگانه در انتخابات
شرکت کردند و هیچ یک موفقیت چندانی در جلب آرای کارگران ندا شتند،
ا ما پس از و حدت ،در انت خا بات  1877آنچ نان موفقیتی داشئئئت ند که

1. Michael Harrington, (1989), Socialism: Past and Future, Arcade Publishing, p. 45.
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بی سمارک سرانجام قانون ضد سو سیالی ستی را در  1878برقرار و حزب
سوسیالدموکرات را ممنوع اعالم کرد.
 در  1879به همراه مارکس در نامه« ،بخشنامه» ،به رهبران حزب
سئئوسئئیالدموکرات آلمان از این که بخشئئی از جناح راسئئت حزب ،رهایی
طب قه ی کارگر را موکول به هم کاری با دیگر طب قات و ج لب ح ما یت
بورژوازی و خرده بورژوازی کرده بود ،ضئئئ منِ ح ملئئه بئئه « ب یمئئاری
پارلمانتاریسئئئتی» ،انتقاد از نفیِ مبارزهی طبقاتی و این تصئئئور که طبقهی
کارگر ناتوان از رهایی خود بهدسئئت خودش اسئئت ،تأکید کرد که «رهایی
طبقهی کارگر باید بهدست خود طبقهی کارگر انجام شود».
 در  1886در مقدمهی انگلی سی کتاب سرمایه ،ا شاره کرد که «از
نظر مارکس دسئئتکم در اروپا ،انگلسئئتان تنها کشئئوری اسئئت که انقالب
اجتماعیِ ناگزیر میتواند تماماً از طریق قانونی و مسئئئالمتآمیز صئئئورت
پذیرد ».اما ا ضافه میکند که مارکس هرگز فراموش نکرد که ا ضافه کند که
«بهسئئختی میتوان انتظار داشئئت که طبقهی حاکم انگلسئئتان تسئئلیم این
انقالب قانونی و مسئئالمتآمیز شئئود ،بی آن که به 'قیام بردهداران' متوسئئل
1

گردد( ».اشاره به عکسالعمل بردهداران در جنگ داخلی امریکا).
 در  1890پس از برکناری بیسمارک ،سوسیالیستها در انتخابات
پیروزی مهمی بهدست آوردند ،و انگلس گزارشی برای یک روزنامه انگلیسی
تهیه کرد و در مورد این موفقیت نوشت که« ،این انتخابات ،انقالبی کامل در
وضئئعیت احزاب آلمان اسئئت .در واقع سئئرآغازِ عصئئرِ جدیدی در تاریخ آن
ک شور ا ست ».در نامه به لورا مارکس هم نو شت که این انتخابات «نقطهی
آغازِ انقالب آلمان است».

1. F. Engels, (1886), “ Preface to the First English edition” of Capital Vol 1, Progress
ترجمهی فارسی ،حسن مرتضوی ،ص Publishers, P. 17.5
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 حمله به فراکسئئیون «نوجوانان ،مارکسئئیسئئتهای انقالبی» حزب
سئوسئیالدموکرات آلمان بهخاطر تحریف مارکسئیسئم ،و همزمان حمله به
جناح راستِ «عملگرا».
 در  1892در مقالهی «سئوسئیالیسئم در آلمان» برای سئالنامهی
حزب کارگر فرانسئئه ،آنقدر از روندِ روبهرشئئدِ پیروزیهای انتخاباتی حزب
سوسیالدموکرات آلمان به هیجان آمده بود که نوشت «...این حزب امروز به
نقطهای رسئئئیده که میتوان تاریخ به قدرت رسئئئیدناش را با محاسئئئبهی
ریاضی تعیین کرد ».او اضافه میکند که « ...این بورژوازی است که قانون را
زیر پا خواهد گذاشت و به خشونت متوسل خواهد شد».
 در  ،1893در مصاحبه با فیگارو ،بهجای انقالبی بودن ،میگوید ما
«تحولگرا» ه ستیم و «ق صدِ دیکته کردنِ قوانینِ قطعی و نهایی به ب شریت
را نداریم».
 سئئئران جام در م قد مهی  1895م بارزهی طب قاتی در فرانسئئئه،
بیش ترین تأک ید بر پارل مان تاریسئئئم را شئئئا هدیم؛ اشئئئاره به این که
« سو سیالی ستهای آلمان به بقیه ن شان دادند که حق رأی همگانی سالح
بُرندهی جدید اسئئت»؛ اینکه پرولتاریای روبهرشئئد در مبارزهی سئئخت و
طوالنی خود و تا زمان «ضربهی نهایی» باید «آرام از موضعی به موضع دیگر
پی شروی کند»؛ تأکید بر اهمیت ا ستفاده از شیوههای قانونی و پارلمانی...،
رد انقالبهای سریع توسط یک اقلیت ،که تأکیدی دیگر بر انقالب اجتماعی
تو سط اکثریت م ستقل و خودآگاه ا ست و تکیه بر پیش شرطهای عینی و
ذهنی انقالب؛ ضرورت درک رو شن سو سیالی ستها از « سمتو سویی که
انقالب به خود میگیرد»؛ اشئئاره به اینکه وضئئعیت توسئئعهی اقتصئئادی در
قارهی اروپا در زمان انقالب « نارس» بوده؛ این که تاریخ نشئئئان داد که در
ز مان کمون پاریس «حکو مت طب قهی کارگر عملی نبود» ،و آن نیز نظیر
انقالب « 1848بیثمر» بود؛ و این که «ما با اتخاذِ روشهای قانونی وضعیت
بهمراتب بهتری از پیگیریِ شئئئیوه های غیر قانونی و قیام داریم».؛ و تأکید
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مجدد بر این جمله مارکس در مورد تبدیلِ نظامِ حق رأی از «وسئئئیلهای
برای فریبکاری ،به وسیلهای برای رهایی».
 پا سخ  1895انگلس به رهبران حزب سو سیالدموکرات آلمان و
اعتراض به این که آنها جسم و روحِ خود را در گروِ «قانونیت مطلق ،قانونیت
تحت هر شرایطی» قرار دادهاند.
 تأکید بر تحوالتی که در دسئئتگاههای سئئرکوب دولتی ،بهویژه در
ارتش مدرن به وجود آمده ،و شیوههای مبارزاتی گذشته را «منسوخ» کرده
و تنها راه جلب حمایت بخش هرچه بیشتری از سربازان است.
 اشئئئارهی انگلس به تجربهی تاریخی سئئئلطهی مسئئئیحیت در
امپراتوری روم که ابتدا بهطور زیرزمینی در جامعه نفوذ خود را گسئئئترش
داد ،و زمانی که قدرت کافی به دست آورد ،آشکارا وارد صحنه شد.
 در پایان در وصئیتنامهی خود ،در حمایت از تالشهای انتخاباتی
سو سیالی ستها ،هزار پوند انگلی سی را برای کمک به انتخابات کاندیداهای
سوسیالیست در آلمان اختصاص داد.
مجموعهی این موا ضع در طول نیمقرن از زندگی مبارزاتی انگلس بهو ضوح تحولِ
برخوردهای او را به استراتژی و تاکتیکهای گذار از سرمایهداری و نیل به سوسیالیسم
نشئئئان میدهد .احتمالِ گذار مسئئئالمتآمیز ،عمدتاً در دوران آخر زندگی اش تقویت
شده بود .در دوازده سالی که انگلس پس از مرگ مارکس زنده بود ،تحوالت اقتصادی
و سیا سی ب سیاری در اروپا ،بهویژه آلمان ،صورت گرفته بود .ازجمله صنایع و طبقهی
کارگر رشئئئد کرده بود ،قانون ضئئئد سئئئوسئئئیالیسئئئتی برچیده شئئئده بود ،و حزب
سئئئوسئئئیالدموکرات آلمان با موفقیتهای پیدرپیِ انتخاباتی روبرو بود .همانطور که
بسیاری از انگلس شناسان بهدرستی ابراز میدارند ،اگر مارکس هم در این بیش از یک
دهه زنده مانده بود ،قطعاً آلمان را هم به فهرسئئئت کشئئئورهایی که برای آنها امکان
گذار مسئئئالمتآمیز طبقهی کارگر به قدرت را طرح کرده بود (انگلسئئئتان ،امریکا،
هلند )...اضئئافه میکرد ،و به اندازهی انگلس از موفقیت آنها در رایشئئتاگ خشئئنود
میشئئد .اسئئتیفن ریگبی بهدرسئئتی اشئئاره میکند ،تالش برای جدا کردن انگلس از
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مارکس به این واقعیت بیتوجه اسئئت که همکاری و همفکری این دو در طولِ نزدیک
به چهار دهه به حدی نزدیک بود ،که اگر تغییری در موا ضع فکری و سیا سی مطرح
1

بود[ ،که بود] شامل هر دو میشد.
اما باید توجه داشت که اشاره به امکانِ پارلمانتاریسم توسط انگلس (و مارکس) به
دو مسئلهی فوقالعاده مهم بیتوجه نبود .اول اینکه این توهم را نداشتند که بورژوازی
بدون توسئئل به خشئئونت و زور قدرت را رها خواهد کرد ،و هر دوی آنها بارها به این
نکته اشاره کردند که «در آخر» بورژوازی این خشونت را حتی تا جنگ داخلی هم که
شئئئده ،تحمیل میکند .دوم آن که مبارزهی مسئئئالمتآمیز ،بههیچوجه م حدود به
فعالیتهای انتخاباتی و پارلمانتاریسئئتی «مطلق» نیسئئت ،و مبارزهی بیرون از پارلمان
اهمیت حیاتی دارد .مبارزهی خارج از پارلمان مبتنی بود بر آموزش ،آگاهیرسئئانی ،و
سئئازماندهیِ نهتنها طبقهی کارگر بلکه اکثریت مردم ،و حضئئورِ رادیکال در صئئحنهی
سئئیاسئئی و اجتماعی  --آنچه که بعدها توسئئط مارکسئئیسئئتِ بزرگِ دیگری ،آنتونیو
گرامشی ،تحت عنوان کسب هژمونی در جامعهی مدنی طرح شد.
این دو مسئلهی مورد بحث ،کامالً به یکدیگر مربوطند .اشارههای متعدد انگلس به
امکانات سرکوب دولتی بهویژه و سعت و پیچیدگیهای ارتش ،بر این تکیه دا شت که
بدون حمایت اکثریت عظیم مردم و بدون جلب حمایت بخشئئئی از ارتش ،هر قیامی
به سرعت سرکوب می شود .انگلس با توجه به پی شرفتهای زمان خودش این مثال را
میزند که با تو سعهی راهآهن ،دولتها میتوانند ظرف  24ساعت هر پادگانی را دو یا
چ ند برابر کن ند .حال اگر انگلس ارتش های مدرنِ امروز و ام کا نات ج نگ های
الکترونیکی ،مو شکها و پهپادها و غیره را میدید ،با قاطعیت بیشتری بر این م سئله
تأکید میکرد .اینکه در دوران معاصئئر شئئاهد بودیم که چگونه ارتشهای بزرگ و پر
طمطراق در خاورمیانه با قیام های مردمی سئئئقوط کردند ،مغایرتی با این توجهِ مهم
انگلس ندارد ،چرا که بهخاطر ناآگاهی و ضئئعف جامعهی مدنی دیدیم که چهگونه و با
چه سئئئرعتی «بهار» های خاورمیانهای به خزان های بهمراتب بدتری مبدل شئئئدند.
اشارهی انگلس به انقالبهای «نارس» و پرهیز از آنها یکی از مهمترین هشدارهای او
به سوسیالیستهای قرن بیستویکم است.
1. Stephen. H. Rigby, (1992),…..
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انگلس بر این باور بود که سو سیالی ستها با توجه به تغییر شرایط عینی ،ضمن
حفظ باورهای انقالبی خود ،باید سیا ستهای منا سب و عملی را درپیش گیرند .آندرو
کُولییِر بهدرسئئئتی انگلس را یک «انقالبی رئالیسئئئت» و نیز یک «انقالبی دموکرات»
میداند« .رئالی ست» از آن نظر که از یک سو از آوانتوریسم و ماجراجویی پرهیز داشت
و از سوی دیگر از رفرمی سمِ ِصرف و مطلق فا صله میگرفت .موانع به قدرت ر سیدن
طبقهی کارگر ازجمله وجود دسئئتگاههای پیچیده سئئرکوب دولتی و ارتش را میدید.
«دموکرات» از آنرو که تااندازهای به «این درک در میان پارهای مارکسئئیسئئتها که
انقالب را مبتنی بر وجود توافق وسیع مردمی و نه یک اقلیت پیشتاز میبینند ،نزدیک
1

بود»...
اما شاید مهمترین ویژگی انگلس انعطافپذیریِ او در انتخاب تاکتیکهای منطبق
با شرایط عینی و ذهنیِ متحول و در حالِ تغییر بود .بررسی واقعیات و پراتیک سیاسی
ن شان داد که در ست ا ست که بدون یک انقالب سو سیالی ستی سرمایهداری به پایان
نمیرسد ،اما روند انقالب اجتماعی بسیار پیچیدهتر و بس طوالنیتر از چیزی است که
انت ظار میر فت .این واقع یت ها که ،در جن به های مختلف ا ما مرتبط با ی کدیگر ،به
تحوالت نظام سرمایهداری و شکلگیریهای طبقاتی مربوط می شود ،حتی در اواخر
قرن نوزدهم تجدیدنظرهایی را در جنبههایی از دیدگاههای قبلی ،بهویژه در شیوههای
مبارزاتی برای گذار از سرمایهداری میطلبید .واضح است که تحوالت قرنهای بیستم
و بیستویکم تجدیدنظرهای بیشتری را میطلبیده و میطلبد.

1. Andrew Collier, (1996), “Engels: Revolutionary Realist”, in Christopher J. Arthur,
Engels Today… pp.36-37.
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کان کانگال ( )Kaan Kangalدانشیار فلسفه در دانشگاه نانجینگ ،متخصص در
دیالکتیک ،هرمنوتیک ،متافیزیک و پژوهش دربارهی مارکس-انگلس است .کار او بر
دفتر یادداشتهای بن مارکس ( )Marx’s Bonn Notebooksبرندهی جایزهی دیوید
ریازانوف  2019شد .آخرین اثر او «فریدریش انگلس و دیالکتیک طبیعت» (انتشارات
پالگریو مکمیالن )2020 ،است.
***
دانشمندان و فیلسوفان طبیعی معاصر ،از مارکسیست و غیرمارکسیست ،به دالیل
مختلف و به مناسبتهای مختلف ،فردریش انگلس ،بنیانگذار ماتریالیسم دیالکتیکی و
سوسیالیسم علمی را تحسین کردهاند.
ایلیا پریگوجین ( ،)Ilya Prigogineبرندهی جایزهی نوبل شیمی در سال ،1977
نوشت که «ایدهی تاریخ طبیعت بهمثابه بخش جداییناپذیر ماتریالیسم را [کارل]
مارکس ،و با جزئیات بیشتر انگلس مطرح کرد ».تحوالت مدرن در علوم طبیعی
مباحثی فلسفی را مطرح کرده که مدتهاست ماتریالیستهای دیالکتیکی به بررسی
آنها پرداختهاند .هنگامی که انگلس در دههی  1870و  1880مشغول کار بر روی
کتاب دیالکتیک طبیعت ( )Dialectics of Natureبود ،همزمان گرایش آشکاری
در علوم طبیعی نیز سر بر میآورد که «جهانبینی مکانیکی را رد میکرد» و «ایدهی
تکامل تاریخی طبیعت را نزدیکتر» میآورد .انگلس به آشکارشدن آنچه که پیشتر در
علوم طبیعی زمان خود پنهان بود کمک کرد .از آن زمان تاکنون ،علوم طبیعی با این
پرسش روبهرو هستند که «اصالً چگونه میتوان دنیای فرآیندها و جهان مسیرها را با
هم پیوند داد؟» شاید کار انگلس کامل نبوده باشد ،اما آنچه که از خود بهجای گذاشت
همچنان به پربارتر شدن درک فلسفی ما از طبیعت و بهبود جهتگیریمان نسبت به
علوم طبیعی کنونی کمک میکند]1[.
جی .بی .اس .هالدین ( )J. B. S. Haldaneزیستشناس ،در مقدمهی خود بر اولین
نسخهی انگلیسی دیالکتیک طبیعت در  1939نوشت که سهم انگلس در فلسفهی
طبیعت و علوم طبیعی بیشتر بهخاطر کتاب آنتی دورینگ ()Anti-Dohhring
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شناخته شده است .باوجود این ،بهتازگی در دههی  ،1920دیالکتیک طبیعت انگلس
که کتابی جامعتر است ،کشف و منتشر شد« .اگر با روش تفکر انگلس آشناتر بودیم،
تحوالت ایدههای ما در مورد فیزیک طی سی سال گذشته پاالیشیافتهتر بود .اگر
گفتههای او در مورد داروینیسم بهطور کلی شناختهشدهتر بود ،بهشخصه تا حدی از
اغتشاش فکری نجات مییافتم]2[».
استیفن جی گولد ( )Stephen Jay Gouldدیرینشناس ،در نظرات خود بر مقالهی

«نقش کار در گذر از میمون به انسان» انگلس در مجموعه مقاالت دیالکتیک طبیعت
توضیح میدهد که انگلس با درنظر گرفتن نقش کار در قلب این نظریهی پیشرفتهی
تکامل انسان« ،بیان درخشانی» از این نظریه برای ما بهجای گذاشته است .گولد بهویژه
تحت تأثیر این دیدگاه انگلس قرار داشت که «دست انسان نه تنها عضوی برای کار،
بلکه محصول کار نیز است ...انگلس استدالل میکند همچنانکه انسانها یاد گرفتند تا
بر محیط مادی پیرامون خود مسلط شوند ،مهارتهای دیگری -کشاورزی ،ریسندگی،
سفالگری ،دریانوردی ،هنر و علوم ،قانون و سیاست -نیز به شکار بدوی افزوده شد]3[».
ال در گرو همفرگشتی
گولد در جای دیگری ادعا کرد که تمام تکامالت انسانی کام ً
( )coevolutionفرهنگ-ژن است و «بهترین مقالهی قرن نوزدهمی برای همفرگشتی
فرهنگ-ژن توسط فردریش انگلس در مقالهی شایان توجه سال  1876بیان شده
است»[]4
ارنست مایر ( ،)Ernst Mayrزیستشناس تکاملی ،اگرچه خودش مارکسیست نبود،
دریافت که برداشت فلسفی وی از زیستشناسی بهطرز حیرتانگیزی اشتراکات فراوانی
با اصول ماتریالیسم دیالکتیکی دارد .نوشتهی کوتاه وی «ریشههای ماتریالیسم
دیالکتیکی» ( )Roots of Dialectical Materialismبا حکایتی کوتاه از مارک آدامز
( )Mark Adamsمورخ زیستشناسی اهل ایاالتمتحده که برای انجام مصاحبه با چند
دانشمندان از جمله کریل ام .زاوادسکی ( )Kirill M. Zavadskyبه اتحاد جماهیر
شوروی رفته بود ،شروع میشود .زواداسکی در طول مصاحبه میپرسد« :آیا ارنست مایر
را میشناسی؟»
آدامز« :بله ،خیلی خوب هم میشناسم».
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زاوادسکی« :آیا او مارکسیست است؟»
آدامز« :تا جایی که میدانم ،نه!»
زاوادسکی« :چقدر عجیب! زیرا نوشتههای او ماتریالیسم دیالکتیکی محض است».
مایر که در اب تدا از اظهارات زاوادسکی متحیر شده بود ،بعدها به این نتیجه رسید
که او درواقع طرفدار برخی اصول دیالکتیکی-ماتریالیستی مانند فرآیندی بودن،
بههمپیوستگی جهانی ،و تغییرات دائمی در طبیعت است« .معلوم نیست که چگونه این
تعداد اصول ،و شاید بیشترشان ،بهطور مستقل توسط تاریخ طبیعی و ماتریالیسم
دیالکتیکی بهدست آمدهاند ...ماتریالسم دیالکتیکی برای مارکس و انگلس عبارت بود از
فلسفهی عمومی طبیعت .این امر در وهلهی اول با از بین بردن مکتب اصالت فیزیک
( )physicalismو مکتب دکارت ( )Cartesianismحاصل شد ...الزم است ویژگیها
و اصول مختلف علوم «تکبُعدی» مانند فیزیک و زیستشناسی توسعه یابد تا در نهایت
یک فلسفهی جامع دربارهی طبیعت ساخته شود ،که نسبت به تمامی علوم داوری
منصفانهای داشته باشد]5[.
بههمینترتیب ،جوزف نیدام ( )Joseph Needhamزیستشیمیدان و چینشناس
انگلیسی ،به باور انگلس مبنی بر این که «طبیعت بهطور کامل دیالکتیکی است» توجه
داشت و انگلس بهدرستی دیالکتیک خود را علیه موارد زیر سوق داد:
برداشتهای ایستای دانشمندان معاصرش ،که آمادگی مواجهه با
انبوه تناقضاتی را نداشتند که علم میخواست با آنها روبرو شود ،و
نمیدانستند که طبیعت پر از تضادهای آشتیناپذیر و تمایزات آشکاری
است که در ارگانهای سطح باالتر با همدیگر سازگار میشوند .قوانین
مشهور تبدیل کمیت به کیفیت ،وحدت اضداد ،و نفیِ نفی ،همه به
اندیشهای رایج در تفکر علمی تبدیل شدهاند]6[.
ماریو بونگه ( ،)Mario Bungeفیلسوف علم اهل آرژانتین ،بهخاطر مخالفت
شدیدش با دیالکتیک و ماتریالیسم دیالکتیکی انگلس مشهور است .بونگه چه در مأل
عام و چه در خلوت ،موضع خود را پنهان نمیکرد .در رویاروییاش با فیلسوف
مارکسیست شوروی ،بونیفاتی ام .کدروف ( )Bonifaty M. Kedrovمسئلهی قدیمی
دیالکتیک مطرح شد« .ریاضیدان کاربردی میرچا مالیتزا ( ... )Mircea Malitzaما را
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بههمراه تارسکی ( ،)Tarskiکدروف و دیگران به جلسهای در آپارتمان خود دعوت کرد.
وقتی به کدروف گفتم که یکی از اختالفات من با مارکسیسم این است که دیالکتیک
را رد میکنم ،کدروف با کنایه پاسخ داد« :نگران نباش رفیق بونگه ،چرا که مارکس در
کتاب کاپیتال خود فقط شش بار از دیالکتیک نام میبرد ]7[».باوجوداین ،بونگه از برخی
جهات اعتبار فلسفهی مارکسیستی را تأیید کرد ،چرا که اعتراف کرد «دیالکتیک به ما
آموخته است که به سکون اعتماد نکنیم ،زیرا ممکن است مبارزه را پنهان کند ،و تعادل
نیز ممکن است ناپایدار باشد .همچنین به ما آموخته است که تمام منازعات بد نیستند:
برخی ممکن است منجر به چیزهای جدید و بهتری شوند« ]8[».هستهی قابلپذیرش
دیالکتیک از این فرضیهها تشکیل شده است )1( :هر چیز در این یا آن فراین ِد تغییر
قرار دارد ،و ( )2در مرحلهی خاصی از هر فرایندی ،کیفیتهای نوینی پدید میآید]9[».
وی در جای دیگر ،پافشاری انگلس بر ادغام روش هگل ،و نه سیستم او ،در ماتریالیسم
دیالکتیکی را میستاید]10[.
بدیهی بودن این که انگلس ،دانشمند خودآموخته ،به چند طریق همچنان الهامبخش
نسل های بعدی فیلسوفان و دانشمندان علوم طبیعی است ،با این حقیقت همراه است
که ابزار پژوهشی که انگلس از آن استفاده کرده است ،عمدت ًا ناقص و مربوط به همان
دوران بوده است .هنگامی که ادوارد برنشتاین ( )Eduard Bernsteinدر اوایل دههی
 1920نوشتههای مارکس و انگلس را برای انتشار آماده میساخت ،با این مشکل مواجه
شد که آیا اصالً دیالکتیک طبیعت انگلس ارزش انتشار دارد؟ او نظر آلبرت اینشتین
را پرسید .اینشتین پاسخ داد که این دستنوشتهها از نظر فیزیک معاصر هیچ اعتباری
ندارند ،اما مطمئناً اطالعات جالبی را در مورد زندگینامهی فکری انگلس ارائه
میدهد ]11[.یک مثال دیگر این که کتاب زیستشناس دیالکتیکی ( The Dialectical
 )Biologistاز ریچارد لوانتین ( )Richard Lewontinو ریچارد لوینز ( Richard
 )Levinبا این اهدانامه منتشر شد« :به فردریش انگلس ،که در بیشتر موارد در اشتباه
بود ،اما آن جایی که باید درست نوشت ]12[».در نهایت این که ،هیالری پاتنام ( Hilary
 )Putnamفیلسوف تحلیلی بهطور مشابهی اینگونه نوشت« :فکر میکنم انگلس یکی
از علمیترین دانشآموختههای قرن خود بود .او در مواردی دچار اشتباه شد ،اما دانش
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عمومی بینظیری داشت ،و کتاب آنتی دورینگ وی دربارهی فلسفهی علم ...از
است]13[».

بسیاری جهات ،کتابی معقول در مورد فلسفهی علم
درواقع طنز تاریخ است که انگلس بسیاری از عواقب آتی بخشهایی از کار خود را
که نیاز به شرح بیشتر داشت ،پیشبینی کرده بود .در همین راستا ،در مقدمهی چاپ
دوم کتاب آنتیدورینگ نوشت که:
چیزهای زیادی وجود دارد که در توضیحات من هنوز خام است و
بسیاری از آنها را امروز میتوان به شکل واضح و مشخصتری بیان
کرد .ممکن است پیشرفت علوم طبیعی نظری ،آثار من را تا حدود
زیادی و یا حتی بهطور کلی زائد جلوه دهد .زیرا انقالبی که بهواسطهی
ضرورت نظم بخشیدن به کشفیات کامالً تجربی که روی هم انباشته
شدهاند ،بر علم طبیعی نظری تحمیل میشود ،بهنوعی است که باید
ویژگی دیالکتیکی فرایندهای طبیعی را بیش از پیش به سایرین گوشزد
کند ،حتی تجربهگرایانی که بیشترین مخالفت را با آن دارند]14[.
با نگاهی به دستاوردهای عظیم این غول فکری از دیدگاه فعلی ،پرسش اصلی که
برایمان پیش میآید این است :چه چیزی در کار انگلس دربارهی فلسفه و علوم طبیعی،
ال موافقاند که باید
نه زائد ،بلکه ضروری است؟ پژوهشگران با پیشینههای گوناگون کام ً
بر ویژگی نوپدیدگرایانهی ( )emergentistدیالکتیک انگلس بسیار تأکید کرد.
برای مثال ،زبیگنف ای .جردن ( )Zbigniew A. Jordanمورخ لهستانی بهطور
مؤکد استدالل کرد که «ایدهی اصلی تکامل نوپدیدگرایانه را باید در آنتی دورینگ و
دیالکتیک طبیعت یافت ».براساس دیالکتیک نوپدیدگرایانهی انگلس «واقعیت مادی
دارای ساختاری چندسطحی است؛ هر یک از این سطوح با مجموعهای از خصوصیات
متمایز و قوانین تجزیهناپذیر مشخص میشود؛ و هر سطح مطابق قوانین کامالً
پیشبینیناپذیری نسبت به قوانینی که در سطوح پایین تر عمل میکنند ،از سطوح
مقدماتیتر پدید آمدهاند ».ایدهی نوپدیداری بهشدت با برداشت انگلس از دیالکتیک
بهعنوان علم ارتباط میان سیستمهای اجسام فیزیکی همزیست و وابسته بههم گره
خورده است .حکم معروف انگلس مبنی بر این که حرکت ،شیوهی وجودی ماده است،
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نشان می دهد که ماده توانایی ایجاد تازگی و تنوع را در طبیعت دارد .این اصل که
«ماده قادر به ایجاد تازگی و تولید اشکال هرچه رفیعتر ارگانها است ،جزء الینفک
ماتریالیسم دیالکتیکی از زمانی که برای اولین بار توسط انگلس تدوین شد ،بوده
است»[ ]15همانطور که هایمن لوی ( )Hyman Levyاقتصاددان و فیلسوف
اسکاتلندی بهدرستی آن را تدوین کرده است ،ایدهی دیالکتیکی تکامل نشان میدهد
که «اشکال پیچیدهی حیوانات زنده و نباتات ،از اشکال سادهای ظهور کردهاند که تقریباً
طی اعصار بیشماری به شکلهای ابتداییتر پیوند میخورند]16[».
حتی بونگه نیز بر این باور است که «ماتریالیسم دیالکتیکی شایستگی تأکید بر
تازگی کیفی یا نوپدیداری را دارد» ،یا آنچه مایر آن را چنین میخواند« :سلسلهمراتبی
از سطوح ارگانی که در هر سطح ممکن است مجموعهای متفاوت از فرایندهای
دیالکتیک در کار باشد»[ ]17همانگونه که تد بنتون ( )Ted Bentonمشاهده میکند،
ازآنجایی که سطوح مختلف پیچیدگی حرکت ،سلسلهمراتبی از سطوح سازمانی ماده
را تشکیل میدهد ،طبیعت باید یک چیز واحدِ بهلحاظ سلسلهمراتبی منظم و بهلحاظ
درونی دارای تمایز در نظر گرفته شود .این وحدت است که بهعنوان پیششرط همگرایی
علوم خاص ظاهر میشود .دانش واحد از طبیعت ،وحدت بههم پیوستهای از تکامل
تاریخی متمایز و ناهموار علوم گسسته را فرض میگیرد« .قلمرو طبیعت که هر علمی
با آن سروکار دارد ،نه تنها نشاندهندهی سطح مشخصی از پیچیدگی حرکت است،
بلکه مرحله ی مشخصی در تکامل تاریخی جهان نیز محسوب میشود]18[».
به بیان دیگر ،این تاریخی بودن طبیعت و همچنین پیشرفت مداوم در علوم خاص
است که بازنگری اساسی در چارچوب علمی ما را ضروری میسازد .همیشه یک نیاز
درونی -نظری برای آزمودن دقیق سازوبرگ مفهومی مورد استفاده وجود دارد .این امر
همچنین بهمعنای ادغام مداوم تازگیهای بهتازگی پدیدآمده و کشفشده در
اندیشههای کنونی مان است .بنابراین جای تعجب نیست که دیالکتیک انگلس تا حد
زیادی بهدنبال تکامل بههمپیوستگی درونی و تازگیهای نوظهور در طبیعت است .به
همین قیاس ،انگلس دیالکتیک را تحت عنوان بررسی نظاممند پیوندهای درونی فراگیر
در طبیعت تعریف میکند« :دقیقاً دیالکتیک است که مهمترین شکل تفکر را برای علوم
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طبیعی امروزی تشکیل میدهد ،زیرا بهتنهایی قیاسی برای فرآیندهای تکاملی رخ داده
در طبیعت ،پیوندهای کلی و انتقال از یک حوزهی پژوهش به حوزهی دیگر ،و بنابراین
روش توضیحی برای آن فراهم میکند]19[».
نظریهی دیالکتیک در درک کیفیتها و قوانین نوپدید در سطوح مختلف ارگان ماده،
ساختار مفهومی ،زبان علمی و روش پژوهش خود را بهکار میگیرد و از نظر طبقهبندی
ال آزاد است.
کام ً
در متنی که انگلس در مورد برخی معیارهای تشخیص و طبقهبندی رشتههای
مختلف علمی بحث میکند ،تأکید دارد که هر علمی خود را با شکل خاصی از حرکت
که مخصوص همان شاخه است ،مشغول میسازد .موضوع تحلیلها ممکن است «یک
شکل حرکت یا مجموعه ای از اشکال حرکتی باشد که به همدیگر تعلق دارند و به
یکدیگر تبدیل میشوند ]20[».نکته این است که این طبقهبندی مستلزم پیروی از آرایش
عینی و توالی تکاملی ذاتی اشکال حرکت مورد بحث است .ناگفته نماند که بازسازی
منطقی-هستیشناختی توالی رویدادهای طبیعی ،باید بههمینترتیب شکل منظمی به
خود بگیرد« .اگر من پیش از هر چیزی فیزیک را مکانیک مولکولها ،شیمی را فیزیک
اتمها و درنهایت زیستشناسی را شیمی پروتئینها بنامم ،میخواهم تبدیل هر یک از
این علوم را به دیگری ،و ازاینرو ارتباط ،تداوم ،و تمای ِز این تفکیک گسسته را بیان
کنم]21[».
وقتی جهان انداموار (آلی) از دل جهان غیرانداموار (غیرآلی) بیرون میاید ،اشکال
خاصی از حرکت و قوانین خاص خود را ایجاد میکند .آنچه از لحاظ تاریخی مقدم بر
توسعهی جهان انداموار است ،یعنی جهان غیرانداموار ،به شکلی «دگرگون» زندگی
میکند ]22[.بااینحال ،جهان انداموار آشکارا از جهان غیرانداموار متفاوت است .سیستم
جهان انداموار دارای بسیاری از خصوصیات نوپدید است که هرگز در جهان غیرانداموار
یافت نمیشود .مهمتر از همه این که الگوهای رفتاری سیستمهای انداموار توسط
برنامههای ژنتیکی آنها که حاوی اطالعات بهدست آمدهی تاریخی است ،اداره
میشود]23[.
در این زمینه ،انگلس تصویری قابل توجه ارائه میدهد که نهتنها در مورد پیوندهای
درونی و نفوذ حوزههای متفاوتی مانند شیمی و زیستشناسی [در هم دیگر] استدالل
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میکند ،بلکه یکی از ویژگیهای نوظهور که امروزه خودنوگری (- )autopoiesisیک
ویژگی نسلی در سیستمهای خود سازمانده -نامیده میشود را بهتصویر میکشد:
در جهان انداموار ...تمام پژوهشهای شیمیایی در آخر راه به بدنهای
پروتئین -میرسند که اگرچه نتیجهی فرآیندهای شیمیایی معمولیاست ،اما با داشتن یک فرآیند شیمیایی دائمی و خودکار از تمام اشکال
دیگر فرایندها متمایز میشود .اگر شیمی موفق به تهیهی این پروتئین
شود ،به شکل خاصی که بهوضوح در آن بهوجود آید ،یعنی بهاصطالح
پروتوپالسم ،یک خاصبودگی یا بهتر بگویم عدم وجود این
خاصبودگی ،بهگونهای که بهطور بالقوه تمام اشکال دیگر پروتئین را
نیز در خود داشته باشد ،...بنابراین انتقال دیالکتیکی در واقعیت ثابت
شده است ،و ازاینرو بهطور کامل اثبات میشود]24[.
دیالکتیک نوپدیدگرایانه از دیدگاه «ارتقای مداوم سطح ارگان» و پیچیدگی
سازوکارهای نظاممند در طبیعت دفاع میکند .جانشینی هر سطح ،به شرایط مادی
برای شکوفایی خصوصیات نوظهور آن بستگی دارد که الزاماً نسبت به سطوح پیشین
پیچیدگی منحصربهفردی دارند .موقتاً ،سطوح مختلف را میتوان با استفاده از اجزای
مربوط به هر کدام ،از یکدیگر تشخیص داد ]25[.اما اگر همپیوندی و سازماندهی درونی
اجزا را در نظر بگیریم ،بهدرستی از یکدیگر تفکیک میشوند .کوارکها با هم ترکیب
میشوند و هادرونهایی مانند پروتون و نوترون را تشکیل میدهند که بهنوبهی خود
اتمها را تشکیل میدهند ،و اتمها نیز مولکولهایی را تشکیل میدهند که باعث تشکیل
اجزای سلول و ذرات کلوئیدی میشوند ،تودههای کلوئیدی باعث ایجاد بافتها و
سلولهای زنده میشوند و سلولها به اندامها و سیستمهای اندام تبدیل میشوند و الی
آخر.
اصطکاک ،موجب تولید گرما ،نور و الکتریسیته میشود ،و ضربه ،موجب
تولید گرما و نور بدون الکتریسیته میشود -ازاینرو حرکت تودهها را به
حرکت مولکولی تبدیل میکند .ما وارد قلمرو حرکت مولکولی در فیزیک
میشویم و تحقیقات بیشتری را انجام میدهیم .اما در اینجا نیز متوجه
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میشویم که حرکت مولکولی بیانگر نتیجهی پژوهشها نیست .الکتریسیته
وارد تحول شیمیایی گشته و از آن ناشی میشود .گرما و نور نیز همینطور.
حرکت مولکولی به حرکت اتمها تبدیل میشود -شیمی .پژوهش در
فرایندهای شیمیایی با دنیای انداموار بهعنوان شاخهای برای پژوهش روبرو
می شود ،یعنی جهانی که در آن فرایندهای شیمیایی ،اگرچه تحت شرایط
مختلف ،رخ میدهد]26[.
سطح باالتر پیچیدگی شامل اجزای سطح پایین نیز است .باوجوداین ،نکتهی نوپدید
آمدن [سطوح باالتر] فقط این نیست که چه مؤلفههایی در چه سطحی وجود دارند،
بلکه این است که چگونه این قطعات در سطوح خاص پیچیدگی با یکدیگر در ارتباطند.
متعاقباً ،نوپدیدارگرایی دیالکتیکی در تال ش است تا هنگام ارزیابی برهمکنش سطوح
مختلف پیچیدگی ،بر ادغام بخشهای یک کل در درجات مختلف سازماندهی ماده
دست بگذارد ،نه صرفاً بر کنار هم قرار گرفتن این بخشها]27[.
ارگانیسم قطعاً وحدت باالتری است که در درون خود مکانیک،
فیزیک و شیمی را در یک کل بهنحوی پیوند میدهد که دیگر نمیتوان
این سه گانه را از هم جدا کرد .در ارگانیسم ،حرکت مکانیکی مستقیم ًا
با تغییر فیزیکی و شیمیایی ،به شکل تغذیه ،تنفس ،ترشح و غیره انجام
میشود ،درست بهمانند حرکت عضالنی خالص . ...پس از این که انتقال
از شیمی به زیست صورت پذیرفت ،در وهلهی اول الزم است شرایطی
که در آن حیات ایجاد شده و ادامه یافته است ،مورد تجزیهوتحلیل قرار
گیرد؛ یعنی پیش از همه زمینشناسی ،هواشناسی و سپس سایر موارد.
سپس اشکال مختلف زندگی ،که درواقع بدون اینها قابل درک
نیست]28[.
اجزای تشکیلدهندهی یک کل جامع ،وضعیت ادغام خود را بدینترتیب بهدست
میآورد که ویژگیهای آنها از طریق برهمکنش و نفوذ آنها در همدیگر بهوجود
میآید ،که در نهایت حالت خاصی از سازمانیابی را بهوجود میآورد که مختص همان
کل مورد بحث است ]29[.در اینجا توجه داشته باشید که این بخشها بهمنظور ایجاد
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کلیتی که به آن تعلق دارند گرد هم نمیآیند .بلکه برهمکنش آنها ،نحوهی پیوند و
نفوذ متقابل آنها را ،و در نتیجه آنچه را یک کل مینامند ،تشکیل میدهد]30[.
نوپدیدگرایی ،برخالف رقیب فلسفی خود -یعنی تقلیلگرایی ( ،)reductionismکه
ادعا میکند سازوکارهای پیچیدگیهای سطح باالتر مستقیماً توسط پویاییهای سطح
پایین ایجاد میشوند -در مقابل این ایده که کل «چیزی جز» اجزای موجود در آن کل
نیست ،مقاومت میکند .کل چیزی بیش از مجموع اجزای آن است.
لوانتین و لوینز با دقت خاطر نشان میکنند که میان تقلیل ( )reductionو
تقلیل گرایی تفاوت وجود دارد .اگرچه درست است که ترکیب و ساختار یک سطح
پایینتر را میتوان بهعنوان «نشانهی نیروهایی که در سطوح باالتر عمل میکنند»

به تصویر کشید ،اما این بدان معنا نیست که وضعیت سطح پایین نیز علت اصلی
برهمکنش سطح باالتر باشد« .تقلیل به تجزیهوتحلیلهای سطوح پایینتر نگاه میکند
تا نشانههای نیروها در سطوح باالتر را بشناسد ،درحالیکه تقلیلگرایی ادعا میکند
که نیروهای سطوح پایین علل واقعی پدیدههای سطوح باالتر هستند ]31[».بهبیان دیگر،
ازآنجاییکه ممکن است ترکیب سطح پایین ،تعیینکنندهی شکلی باشد که در آن
برهمکنش ارگان سطح باالی ماده اتفاق میافتد ،آنچه در شکلگیری پدیدههای سطح
باالتر نقش دارد ،میتواند به اسالف سطح پایین آنها بازگردد .در هر صورت ،پدیدههای
سطح پایین و سطح باال بههیچوجه با علیت بالفصل مرتبط نیستند .بلکه توسط «نقاط
گرهگاهی» ( )nodal pointsهگلی به هم وصل میشوند.
در برخی موارد ،انگلس اشکال باالتر و پیچیدهتر حرکت را در مقابل اشکال فرعی
حرکت قرار میدهد .وی مشاهده میکند که برخی از دانشمندان معاصرش ،وزن کاملی
به حرکت میدهند که با «جنون تقلیل همه چیز به حرکت مکانیکی» همراه است.
چنین دیدگاهی نسبت به حرکت «ویژگی خاص سایر اشکال حرکت را از بین میبرد».
بههمینقیاس ،تمرکز عمدی بر حرکت مکانیکی این را نادیده میگیرد که «اشکال
باالتر حرکت با برخی از حرکتهای مکانیکی واقعی (خارجی یا مولکولی) مرتبط
هستند» و «اشکال باالتر حرکت همزمان باعث ایجاد اشکال دیگر نیز میشوند» .این
در نهایت منجر به ناآگاهی از تنوع و گونههای حرکتی و برهمکنش در طبیعت میشود.
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باوجوداین « ،کنش شیمیایی بدون تغییر دما و تغییرات الکتریکی ،زندگی آلی بدون
تغییرات مکانیکی ،مولکولی ،شیمیایی ،حرارتی ،الکتریکی و غیره امکانپذیر نیست».
یک شکل از حرکت در شکل دیگری آشکار میشود ،چرا که هر دو در یکدیگر نفوذ
میکنند .از منظر مرکز سازماندهی یک فضای حرکتی مادی خاص ،باید میان اشکال
اصلی و فرعی تمایز قائل شد« .اما وجود این اشکال فرعی موجب پوشانده شدن گوهر
اشکال اصلی در هر مورد نمیشود .یک روز مطمئناً فکر را بهصورت آزمایشی به حرکت
مولکولی و شیمیایی مغز «تقلیل» خواهیم داد؛ اما آیا این امر موجب میشود که گوهر
فکر پوشانده شود؟[]32
این خطوط روشن میکند که انگلس عناصر سطح پایین را بهعنوان اجزای
تشکیلدهندهی تاریخی ارگان نوپدید سطح باالتر ماده قبول داشت .انگلس موافق بود
که اشکال فعلی حرکت را میتوان در سابقهی تکامل آنها ردیابی کرد (تقلیل) ،اما
منکر این بود که خصوصیات نوظهور در سطح باالتر را میتوان تنها با ویژگیهای سطح
پایینتری که از دل آن بیرون آمده است توضیح داد (تقلیلگرایی).
همچنین الزم به یادآوری است که روند تقلیلگرایانه در فلسفه و علوم طبیعی نظری
در نیمهی دوم قرن نوزدهم بود که انگلس را به ارائهی روایت بدیل ترغیب کرد .در آغاز
دههی  ،1870انگلس قصد داشت پاسخی موجز به دیدگاههای ماتریالیستی
تقلیلگرایانهی معاصر مانند هستیشناسی دوجزئی لودویگ بوشنر ( Ludwig
 )Büchnerدربارهی مادهی فیزیکی و نیرو ،یا تقلیل ناپختهی تفکر انسان به کار مغز
یا چربی فسفریک توسط کارل وگت ( )Carl Vogtو یاکوب مولشوت ( Jacob
 )Moleschottارائه دهد .اما بعداً هنگامی که نظریهی تکامل داروین در ادبیات
سوسیالیستی و لیبرال ارتجاعی بهسرعت جنبهی سیاسی یافت ،حمالت اولیهی
برنامهریزیشدهی انگلس به اقدامی کم وبیش نظاممند (دیالکتیک طبیعت) تبدیل
شد .زیستشناسان مرتجعی مانند رودولف ویرچو ( ،)Rudolf Virchowاسکار اشمیت
( )Oscar Schmidtو ارنست هکل ( )Ernst Haeckelکه ابتدا از کمون پاریس ،1871
سپس بحران اقتصادی در  1873و سرانجام موفقیت پارلمانی حزب سوسیال دموکرات
در سال  1877احساس خطر کرده بودند ،سعی در تضعیف استقبال سوسیالیستی از
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داروینیسم داشتند .مهمتر این که [ارنست] هکل با این استدالل که قوانین حیات وحش
کامالً در مورد بشر نیز صدق میکند سعی در حفظ ایدهی داروینیسم اجتماعی داشت.
درحالیکه تمام اشخاص مذکور در «فهرست مغضوبان» دیالکتیک طبیعت قرار
داشتند ،انگلس همچنین از سایر مباحث مرتبط با تقلیلگرایی آگاهی داشت و خود را
برای پاسخگویی به آنها آماده میکرد .یکی از این موارد ،گرایش پوزیتیویستی آشکاری
بود که مدافعی همچون ماتیاس شالیدن ( )Matthias Schleidenزیستشناس
نئوکانتی داشت که آشکارا به فلسفهی هگلی و جهانبینی ماتریالیستی حمله میکرد
و رودولف ویرچو و هکل کامالً در برابر آن بیدفاع بودند .مسئلهی مهم دیگری که با
اختالفات همراه بود ،مربوط به روایت نخواهم دانست ( )Ignorabimusبود که در
درجهی اول توسط کارل نگلی ( )Carl Nägeliگیاهشناس نئوکانتی بیان شد .نگلی با
استناد به امر در خود ( )thing-in-itselfکانت ،ادعا کرد که بیکرانی و جهانی بودن
قوانین طبیعی همچون یک رمز و راز باقی مانده است ،چرا که فقط قلمروهای محدود
طبیعت برای ذهن انسان قابل دسترسی است .این گزارهی بسیار مشهور بیانگر رویهی
نئوکانتی در تقسیمبندی علوم خاص و خصومت پوزیتیویستی نسبت به فلسفههای
دیالکتیک طبیعت بود .غیر از نظریههای زیستشناختی سلول و تکامل ،قوانین
ترمودینامیکی انرژی نیز در دستورکار انگلس قرار داشت .همانطور که دستنوشتههای
دیالکتیک طبیعت از اسناد دههی  1880نشان میدهند ،انگلس تا زمان مرگ مارکس
در  1883توجه خود را به نوآوریهای اخیر در فیزیک معطوف کرد و عمدتاً مشغول
آنها بود .با کشف دستنوشتههای اقتصادی مارکس ،مجبور شد تحقیقات علمی طبیعی
خود را بار دیگر قطع کرده و خود را وقف آماده کردن نوشتههای مارکس برای انتشار
کند.
شاید انگلس یک فلسفهی طبیعت کامالً کار شده را برای ما بهجای نگذاشته باشد،
اما خطوط کلی یک برنامهی پژوهشی را که ناگزیر باز و ضرورت ًا ناقص مانده است ،برای
ما بهجای گذاشت .درواقع ،او صریحاً گفته است که ناقص بودن و بیپایان بودن کار در
ویژگیهای برنامهی او نهفته است .یکی از بزرگترین محاسن کار ناتمام انگلس این
است که با موفقیت نشان میدهد که چگونه میراث دیالکتیکی-ماتریالیستی بازمانده از
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هگل میتواند به ما کمک کند تا پرسشهایی که هنوز نپرسیدهایم ،مشکالتی که هنوز
صورتبندی نکردهایم و حوزههایی که هنوز کشف نکردهایم را پیش ببریم .تا جایی که
میبینم ،ماتریالیسم دیالکتیکی فقط تا حدی جایگاه خود را در مباحث اخیر مربوط به
نوپدیدارگرایی و تقلیلگرایی در فلسفهی علم یافته است ]33[.من با توجه به
محدودیتهای این مقاله ،قادر به ارائهی یک بحث کامل نیستم ،اما در عوض یک یا دو
ایده که پایه و اساس درک من را تشکیل میدهد ،ذکر میکنم.
انگلس با آمیختن چندین جنبهی ارزشمند میراث هگلی در فلسفهی مارکسیستی،
راه را برای ایجاد هستیشناسی دیالکتیکی-ماتریالیستی نوپدیداری باز کرد .وی این
دیدگاه را حفظ کرد که موجودیتهای محدود منفرد که واقعیتی را که ما به آن تعلق
داریم تشکیل میدهند ،بدون وابستگی جمعی و برهمکنش متقابل میان یکدیگر ،فاقد
هر گونه هستی واقعیاند .اجزای محدود ،در نتیجهی [روند] تکاملی تحولپذیرشان با
هم ترکیب میشوند و یک کلیت بینهایت خود-رشدیابنده را تشکیل میدهند .این
اجزای محدود تا زمانی که روابط درونی را که آنها را به هم بافته است باهمدیگر تعیین
و ایجاد کنند ،اجزای یک کل به حساب میآیند .بر این اساس ،یک بررسی دقیق
دیالکتیکی در ساختارهای بنیادین واقعیت باید موجب ایجاد آگاهی خود-انتقادی از
چارچوب طبقه بندی خود که برای بازسازی دائمی باز است ،گردد .ظهور تازگیهای
عینی و ادغام ذهنی آنها در بدنهی اندیشهی کنونی ،نه یک مسئلهی پیرامونی که
مسئلهی اصلی است ]34[.انگلس در «طرح  »1878دیالکتیک طبیعت ،این دیدگاه را
بهصراحت بهعنوان قانون چهارم دیالکتیک تدوین کرد« :شکل مارپیچی تکامل»]35[.
اساسیترین و سادهترین ایدهی اساسی این قانون مربوط به اشکال ساختاری
چگونگی پدیدار گشتن یک چیز از چیز دیگر است .بهطور تقریبی ،وقتی مجموعهای از
موجودیتها موجب ایجاد مجموعهی دیگری از موجودیتها میشوند ،سطح قبلی
حاوی پتانسیل آنچه که ایجاد کرده است میباشد .آنچه به چشم میآید تجلی پسین
هر چه پیش از خود است.
یک بخش از آموزهی گوهر ( )Doctrine of Essenceهگل در منطق خود که
معموالً مورد توجه قرار نمیگیرد «-حرکت بازتاب» -بینش بیشتری در مورد منطق
دیالکتیکی پدیداری ارائه میکند .این فصل شامل بخشهایی است که آنچه هگل
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«بازتابِ برقرارشوندگی»« ،بازتاب بیرونی» و «بازتاب تعیینکننده» مینامد ،برجسته
کرده است .همان ساختار سهگانه برابر است با آنچه او دوگانهی «بازتاب بر خویش»
( )reflection-into-itselfو «بازتاب بر دیگری» ()reflection-into-other
مینامد .اگرچه هگل در آنجا یک تحقیق منطقی محض را دنبال میکند و اصطالحات
تا حدودی خام را بهکار میبرد ،اما سرنخی که میدهد زمینهای مناسب برای جزئیات
بیشتر دیالکتیک نوپدیدارگرایانهی انگلس را فراهم میکند :هرگاه یک چیزی چیز
دیگری را بهوجود آورد (بازتاب بر دیگری) ،تحت تأثیر آنچه است که از آن پدید آمده
(بازتاب بر خود) .این بدان معناست که یک چیز (بازتاب برقرارشوندگی) با ایجاد تغییر
در چیز دیگری (بازتاب خارجی) در معرض تغییر قرار میگیرد (بازتاب تعیینکننده).
ازاینرو ،جسم اول محصول مشترک فعالیت خود میشود .به اعتقاد من ،این جنبه از
ارجاع به خود یا خود-سازماندهی در قلب دیالکتیک نوپدیدگرایانهی انگلس نهفته
است .و ساختارهای پدیدآمده و سیستمهای خودخلقکننده ( ،)autopoieticاثباتی
است برای آن.
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فریدریش انگلس در فصل «نقش کار در گذار از میمون به انسان» از کتاب
دیالکتیک طبیعتاش اظهار کرد« :هر چیزی اثر میگذارد و از چیزهای دیگر اثر
1

میپذیرد» .اکنون دویست سال پس از تولد انگلس ،میتوانیم او را یکی از مهمترین
متفکران بومشناختی دوران جدید قلمداد کنیم .با اینکه امروزه نظریهی شکاف
متابولیک مارکس در کانون بومشناسی ماتریالیستی-تاریخی قرار دارد ،کماکان تأثیر
انگلس بر درک ما از مسائل کلی بومشناختی انکارناپذیر است .این اثرگذاری که بهعلت
مطالعات عمیق وی دربارهی متابولیسم کلی طبیعت است ،موجب بسط و تقویت تحلیل
مارکس هم شد .همانطورکه پال بلکلج ( )Paul Blackledgeدر کار اخیرش
دربارهی تفکر انگلس گفته است« ،دریافت انگلس از دیالکتیک طبیعت این امکان را
ایجاد میکند» که علت بحرانهای بومشناسی را در «ماهیت بیگانهشدهی مناسبات
2

اجتماعی سرمایهداری» بدانیم .کار انگلس بهعلت جامعیت رویکرد او نسبت به
دیالکتیکِ طبیعت و جامعه میتواند به ایضاح چالشهای خطیر پیشروی بشریت در
دورهی آنتروپوسین و این عصر بحران بومشناختی زمین یاری رساند.
شتاب به سوی نابودی
با آغاز از حاشیهی مشهور  1940والتر بنیامین که اکوسوسیالیستها اغلب آن را از
«ملحقات» یا «درباب مفهوم تاریخ» وی نقل قول میکنند ،میتوان اشارهای به اهمیت
امروزی نقد بومشناختی انگلس کرد .در آنجا بنیامین اظهار میکند« :مارکس میگوید
ال خالف آن باشد .شاید
که انقالب ها لوکوموتیو تاریخ جهان هستند .اما شاید کام ً
انقالبها کوشش مسافران قطار– یعنی نژاد بشر -برای کشیدن ترمز اضطراری قطار
تاریخ باشد» .در تفسیر مشهور میشل لووی از سخن بنیامین «این تصویر تلویحاً نشان
میدهد که اگر بشریت مانع ادامهی مسیر تاریخ نشود -مسیری که از پیش توسط

1. Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works, vol. 25 (New York:
International Publishers, 1975), 459.
2. Paul Blackledge, Friedrich Engels and Modern Social and Political Theory
(Albany: State University of New York Press, 2019), 16.

242

243

«دیالکتیک طبیعت» انگلس در دورهی آنتروپوسین

ریلهای فوالدی تعیین شده -و اگر چیزی حرکت شتابزدهی آن را متوقف نکند ،ما
1

مستقیم به سوی فاجعه خواهیم رفت ،به سوی سقوط یا غلتیدن در عمیقترین درّه».
تصویر دراماتیک بنیامین از لوکوموتیوی که از کنترل خارج شده است و درنتیجه
ضرورت درنظرگرفتن انقالب بهمثابه کشیدن ترمز اضطراری ،یادآور قطعهای در
آنتیدورینگ انگلس به تألیف اواخر دههی  1870است که بنیامین مثل همهی
سوسیالیستهای روزگارش با آن آشنایی داشت .انگلس در آنجا نشان میدهد که
طبقهی سرمایهدار «طبقهای است که جامعهی تحت هدایت آن در در شتاب به سوی
نابودی است ،مانند لوکوموتیوی که رانندهاش آنقدر ضعیف است که نمیتواند دریچهی
ایمنی قفلشدهی آن را باز کند» .این دقیقاً ناتوانی سرمایه برای کنترل «نیروهای مولّد
است که فراتر از قدرت کنترل سرمایه رشد کردهاند» و همچنین آثار مخربی بر
زیستمحیطهای طبیعی و اجتماعی تحمیل کردهاند که «کل جامعهی بورژوازی را
بهسوی نابودی یا انقالب سوق میدهد» .از اینرو انگلس استدالل میکرد «اگر
نمیخواهیم تمام جامعهی جدید از بین برود ،انقالبی در شیوهی تولید و توزیع باید
2

صورت بگیرد».
در استعارهی انگلس هدف باز کردن دریچهی ایمنی برای جلوگیری از انفجار دیگ
بخار و تصادف بود  -که علت عمدهی تصادف قطار در اواسط قرن نوزدهم بود ، -از
3

اینرو این استعاره تا حدودی با استعارهی بعدی بنیامین تفاوت دارد .اگر سیستم را
1. Walter Benjamin, Selected Writings, vol. 4, 1938–1940 (Cambridge, MA: Harvard
University Press, 2003), 402; Michael Löwy, Fire Alarm: Reading Walter Benjamin’s
“On the Concept of History” (London: Verso, 2001), 66–67.
2. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 145–46, 153, 270; Karl Marx and
Frederick Engels, Ireland and the Irish Question (Moscow: Progress Publishers,
1971), 142.
 .3انفجار ماشین بخار لوکوموتیوها در قرن نوزدهم بهعلت دریچههای اطمینانی که دارای نقص بودند یا درست عمل
نمیکردند بسیار رایج بود .مهندسان لوکوموتیوها اغلب تحتفشارهای زمانی دریچههای اطمینان را سفت میکردند.
به همین دلیل دریچههای قطار یا مسدود شده و باز نمیشدند یا از نظر فیزیکی قادر به باز کردن به موقع آنها
نبودند .نک:.
& Christian H. Hewison, Locomotive Boiler Explosions (Newton Abbot: David
Charles, 1983), 11, 18–19, 36, 49, 54–56, 82, 85, 110.
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«در شتاب به سوی نابودی» ببینیم ،در اینجا انقالب بیشتر دربارهی اِعمال کنترل بر
نیروهای ازکنترل خارجشدهی تولید است تا دربارهی متوقف کردن کامل حرکت رو به
جلوی آن .در واقع استدالل اقتصادی و بومشناختی انگلس ،چنانکه امروز هست ،مبتنی
بر این پنداشت نبود که تولید بیش از ظرفیت کلی قابلتحمل زمین است .این چشمانداز
بهسختی در زمانی که انگلس میاندیشید وجود داشت .بلکه دغدغهی بومشناختی اصلی
او در زمینهی تخریب افراطی زیستمحیطهای محلی و منطقهای توسط سرمایهداری
بود-حتی اگر در چارچوب جهانیتر شدن باشد .آثار عیان این تخریب در آلودگی
صنعتی ،جنگلزدایی ،کاهش کیفیت خاک و بدترشدن شرایط زیستمحیطی طبقهی
کارگر بهطور عمومی ( ازجمله بیماریهای همهگیر دورهای) مشهود بود .انگلس
همچنین به نابودی کل زیستمحیط (و شرایط اقلیمی) اشاره میکند ،مانند تخریب
بومشناسی ای که چنان نقش پررنگی در سقوط تمدن باستان داشته است ،عمدت ًا به
خاطر بیابانزایی و آسیب زیستمحیطی که توسط استعمار بر فرهنگها و شیوههای
1

تولید سنّتی تحمیل شده است .انگلس همچون مارکس عمیقاً به «هولوکاستهای
ویکتوریاییِ» استعمار بریتانیایی ،از جمله ایجاد قحطی در هندوستان با تخریب اکولوژی
و روساخت هیدرولوژیکی آن و سلب مالکیت ویرانگر و نابودی اکولوژی و کشتار مردم
2

ایرلند توجه داشت.
در همین صفحاتی که مسئلهی «نابودی و انقالب» طرح شده ،میتوانیم
تولیدگراترین (و به این معنا ظاهراً پرومتهایترین) متنی را بیابیم که در تمام آثار

1. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 459; John Bellamy Foster, “Capitalism
and the Accumulation of Catastrophe,” Monthly Review 63, no. 7 (December 2011):
5–7; Karl Marx and Friedrich Engels, Marx-Engels Gesamtausgabe (MEGA) IV/31
(Amsterdam: Akadamie Verlag, 1999), 512–15.
2. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 167; Karl Marx and Friedrich Engels,
–Marx Engels Gesamtausgabe (MEGA) IV/18 (Berlin: Walter de Gruyter, 2019), 670
74, 731 (excerpts by Marx); Mike Davis, Late Victorian Holocausts: El Niño Famines
and the Making of the Third World (London: Verso, 2001); Marx and Engels, Ireland
and the Irish Question.
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مارکس و انگلس یافت میشود .بدینترتیب انگلس در آنتیدورینگ اظهار کرد که
ظهور سوسیالیسم «رشد شتابان مداوم نیروهای مولّد و  ...افزایش عمالً نامحدود خود
2

تولید» را امکانپذیر خواهد کرد .اما با توجه به زمینهای که انگلس این عبارات را
مینوشت ،هیچ تناقضی در این سخنان نیست .این دیدگاه که جامعهی آینده ،رها از
ناعقالنیت تولید سرمایهداری ،چیزی را امکانپذیر میکند که با معیارهای قرن نوزدهم
تقریباً رشد نامحدود تولید به نظر میرسید ،در عمل در میان متفکران رادیکال آن زمان
مشترک بود .این رویکرد زمانیکه متفکران آن دوران مقیاس بینهایت وسیع زمین را
ن تکامل مادّی در غالب جهان
ی متعلق به سطح هنوز پایی ِ
درنظر میگرفتند ،تفکر طبیع ِ
در دوران انقالب صنعتی بود .تولید صنعتی جهان «تقریباً هزار و هفتصد و سی برابر»
در صد و پنجاه سال بین سال  -1820که انگلس به دنیا آمد ،در اوایل دوران انقالب
3

صنعتی -و سال - 1970که جنبش بومشناختی جدید پدید آمد ،در اولین روز زمین -
افزایش مییابد .بهعالوه در تحلیل انگلس (همانند تحلیل مارکس) ،تولید هرگز
بهخودی خود هدف نهایی نبود ،بلکه ابزاری بود برای ساختن جامعهای آزادتر و برابرتر
که در خدمت فرایند تکامل پایدار انسان باشد.

4

 1دربارهی پنداشت تولیدگرایی و پرومتهگرایی به این معنا ،همچنین غیبت کامل آن در اندیشهی مارکس و انگلس
نک:.
John Bellamy Foster, The Ecological Revolution (New York: Monthly Review Press,
2009), 226–29.
2. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 269.
باید دقت کرد که از نظر مارکس و انگلس نیروهای تولید به چیزی بیشتر از تکنولوژی اشاره دارند .بدینترتیب
مارکس تأکید میکرد که مهم ترین ابزار یا نیروی تولید خود انسان است .از این رو بسط نیروهای تولید به معنای
بسط مهارتها و توانهای تولیدی انسان است .نک:.
Marx and Engels, Collected Works, vol. 6, 211; Paul A. Baran, The Longer View
(New York: Monthly Review Press, 1969), 59.
3. Walt Rostow, The World Economy (Austin: University of Texas Press, 1978), 4748, 659–62.
 .4در مورد توسعهی انسانی پایدار بهمثابه چارچوب حاکم بر تفکر مارکس و انگلس ،نک:.
Paul Burkett, “Marx’s Vision of Sustainable Human Development,” Monthly Review
57, no. 5 (October 2005): 34–62.
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دو قرن پس از تولد انگلس ،عمق درک او از ماهیت سیستماتیک تخریب
زیستمحیط طبیعی و اجتماعی توسط سرمایهداری همراه با تکامل چشمانداز
دیالکتیک طبیعی او ،کارش را در کنار کار مارکس به نقطهی آغازی برای نقد
بومشناختی انقالبی امروز تبدیل میکند .همانطورکه النور لیکاک ( Eleanor
 )Leacockانسانشناس مارکسیست اشاره کرده است ،انگلس در دیالکتیک طبیعت
در پیِ ایجاد مبنای مفهومی برای درک وابستگی متقابل تامّ «روابط اجتماعی انسان و
روابط انسان با طبیعت» است.

1

انتقام طبیعت
مسائل بومشناسی محصول رابطهی متقابل سیستم و مقیاس است .در تحلیل
انگلس بیش از هر چیزی بر سیستم تأکید شده است .او در اثر فوقالعادهاش ،وضعیت
طبقهی کارگر در انگلستان که آن را وقتی هنوز در اوایل دههی بیست زندگیاش بود
نوشت ،بر شرایط زیستمحیطی و اپیدمیولوژیکی انقالب صنعتی در شهرهای صنعتی
بزرگ ،بهویژه منچستر تمرکز کرد .او بر شرایط اکولوژی وحشتناک تحمیلشده بر
کارگران توسط سیستم کارخانهای صنعتی جدید تأکید میکرد که در آلودگی هوا،
آلودگی سمّی ،وخامت شرایط بدنی ،بیمارهای همهگیر دورهای ،تغذیهی بد و مرگ و
میر باالی طبقه ی کارگر همگی با استثمار شدید اقتصادی مرتبط هستند .کتاب
وضعیت طبقهی کارگر در انگلستان در اعالم جرم قطعی دربارهی «قتلعام اجتماعی»
که توسط سرمایهداری بر جمعیت کثیری در دوران انقالب صنعتی تحمیل شده بیهمتا
2

است .مارکس که کتاب انگلس برای او نقطهی آغاز مطالعاتش دربارهی بیماریهای
همهگیر در سرمایه بود ،بر این مبنا قصد داشت «بیماریهای همهگیر دورهای» را در
کنار تخریب خاک ،بهعنوان شاهدی بر شکاف متابولیک سرمایهداری معرفی کند.
1. Eleanor Leacock, introduction to The Origin of the Family, Private Property and
the State, by Frederick Engels (New York: International Publishers, 1972), 245.
2. Marx and Engels, Collected Works, vol. 4, 394, 407; Ian Angus, “Cesspools,
Sewage, and Social Murder,” Monthly Review 70, no. 3 (July–August 2018): 38; John
Bellamy Foster, The Return of Nature (New York: Monthly Review Press, 2020),
182–95.
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درآلمان رویکرد انگلس دربارهی سببشناسی بیماری در وضعیت طبقهی کارگر در
انگلستان تأثیری گذاشت که ورای حلقههای سوسیالیستی گسترش یافت .رودلف ورشو
( ،)Rudolf Virchowپزشک و آسیبشناس آلمانی که کتاب آسیبشناسی سلولی
او معروف است ،از کتاب انگلس در کار جدید خودش دربارهی آسیبشناسی اجتماعی
1

به نیکی یاد کرد.
این درک زیستمحیطی و اقتصادی از شرایط مادی جامعهی طبقاتی سرمایهداری
در کل اثر انگلس آشکار است .بهعالوه انگلس در تالش مستمر برای ادغام چشمانداز
ماتریالیستی و دیالکتیکی طبیعت و جامعه درنهایت به این نظریه رسید که «طبیعت»
که انسانها بخش نوپدید از آن هستند« ،اثباتی بر دیالکتیک» است -ادعایی که امروز
2

با این بیان بهتر درک میشود که اکولوژی اثبات دیالکتیک است.
در چشمانداز تکاملی-بومشناختی انگلس که در آثار دوران پختگی او مثل
دیالکتیک طبیعت و آنتیدورینگ به شکل کاملتری آشکار میشود ،چیزی که انسانها
را از حیوانات غیرانسان متمایز میکند ،نقش کار در دگرگون کردن و سلطه بر
محیطزیست است که این امکان را به انسان میدهد که «سرور راستین و آگاه طبیعت
شود ،زیرا اکنون او [در جامعهی آینده] ارباب سازماندهی اجتماعی خودش خواهد
3

شد» .با این وجود در کنار این تمایل به سروری طبیعت به نوعی ،که اکنون تحت
سرمایهداری بروز مییابد ،تمایلی سیستماتیک به گسترش بحرانهای بومشناسی پنهان
شده است .چون تمام تالشها برای استیالی بر طبیعت بیاعتنا به محدودیتهای
قوانین طبیعی در نهایت صرف ًا میتوانند منجر به فجایع بومشناسی شوند .چنین چیزی
را بیش از همه در میانهی قرن نوزدهم در تخریب بومشناسی بیمحابا استعمار میتوان
دید .همانطور که او با هیجان بیان کرده:
«قهوهکاران اسپانیایی در کوبا را چه باک از سوزاندن جنگلها در
دامنههای کوه ها برای فراهم کردن کود کافی از خاکسترهای آنها برای یک
1. Howard Waitzkin, The Second Sickness (New York: Free Press, 1983), 71–72.
2. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 23; Foster, The Return of Nature, 254.
3. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 270.

248

جان بالمی فاستر  /ترجمهی پریسا شکورزاده

نسل از درختان قهوهی بس سودآور  -چه باک که بارانهای گرمسیری شدید،
الیه ی فوقانی و بدون پوشش خاک را بشوید و تنها سنگهای عریان جای
بگذارد! شیوهی کنونی تولید در مورد طبیعت هم مانند جامعه ،عمدتاً تنها
معطوف به سریعترین و ملموسترین نتایج است و آنگاه ابراز شگفتی میشود
ال متفاوت و اغلب کامالً
از اینکه اعمالی با این هدف آثار طوالنیمدت کام ً
1

متضادی پیدا میکند».
از نظر انگلس نقطهی آغاز رویکرد عقالنی نسبت به محیطزیست را باید در قول
مشهور فرانسیس بیکن یافت که «تنها با اطاعت از طبیعت میتوان بر آن غلبه کرد»،
2

یعنی با کشف قوانین طبیعت و پیروی از آنها .با اینحال از نظر مارکس و انگلس این
اصل بیکنی تا جاییکه در جامعهی بورژوازی بهکار گرفته میشد ،عمدت ًا «نیرنگی»
برای مغلوب کردن طبیعت بود تا آن را تحت قوانین انباشت و رقابت سرمایهداری
3

دربیاورد .علم به اندام فرعی صرف کسب سود تبدیل شده بود و مرزهای طبیعت را
چون موانع صرفی میدید که باید بر آنها فائق آمد .در مقابل ،کاربرد عقالنی علم در
جامعه بهمثابه یک کل صرفاً در سیستمی ممکن بود که در آن تولیدکنندگان آن جامعه
نسبت متابولیک انسان با طبیعت را بر مبنایی بیگانه نشده تنظیم کنند تا در مطابقت
با نیازهای اساسی ،ظرفیتها و مقتضیات بازتولید طوالنیمدت انسان باشد .این امر
نشاندهندهی تضاد بین دیالکتیک خود علم از سویی -که هرچه بیشتر و بیشتر «وحدت
ما با طبیعت» و نیاز مرتبط با کنترل اجتماعی را تصدیق میکند -و از سوی دیگر
انگیزهی فاقد آیندهنگری سرمایهداری برای انباشت بینهایت ،با کنترلناپذیری ذاتی و
4

غفلت از پیامدهای زیستمحیطیاش است.
همین چشمانداز انتقادی-ماتریالیستی عمیق است که موجب تأکید انگلس بر
بیمعنایی پنداشت غالب دربارهی استیالی بر طبیعت میشود -گویی طبیعت قلمرویی
1. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 463–64.
2. Francis Bacon, Novum Organum (Chicago: Open Court, 1994), 29, 43.
3. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 461; Karl Marx, Grundrisse (London:
Penguin, 1973), 409–10.
4. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 461.
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خارجی است که باید تابع اراده باشد و بشریت در میان متابولیسم زمین وجود ندارد.
چنین تالشی برای غلبه بر زمین تنها می تواند به چیزی منجر شود که وی بهطور
استعاری به آن «انتقام» طبیعت میگفت ،چرا که بر آستانههای حیاتی متعددی (یا
نقاط عطف) تجاوز کرده است:
«اما بگذارید بهخاطر پیروزیهای بشری بر طبیعت زیاده از حد خودمان
را گول نزنیم .زیرا طبیعت انتقام هر یک از این پیروزیها را از ما خواهد
گرفت .آری هر پیروزی در بادی امر نتایج موردنظرمان را به ارمغان میآورد،
اما در مراتب بعدی آثار پیشبینینشدهی کامالً متفاوتی دارد که در اغلب
اوقات نتایج نخست را لغو میکند .مردمانی که در بینالنهرین ،یونان ،آسیای
صغیر و جاهای دیگر جنگلها را بهخاطر زمین قابلزراعت نابود میکردند،
هرگز تصور نمیکردند که همراه با جنگلها مراکز ذخیره و منابع رطوبت را
نابود میکنند و وضع غمانگیز کنونی این کشورها را رقم میزنند .زمانیکه
ایتالیاییها جنگلهای کاج در دامنههای جنوبی آلپ را نابود میکردند،
درحالیکه در دامنههای شمالی از آنها مراقبت میکردند ،در مخیّلهشان هم
نمیگنجید که با چنین کاری ریشهی صنعت لبنیات را در منطقهشان خشک
میکنند و به فکرشان هم خطور نمیکرد که به این وسیله چشمههای
کوهستانیشان را برای بیشتر سال میخشکانند و باعث میشوند که در
فصلهای بارانی سیلهای شدیدتری به دشتها سرازیر شود  ...بنابراین در
هر قدم به یاد میآوریم که ما به هیچوجه با طبیعت مانند یک فاتح با مردم
کشوری دیگر ،یا مانند کسی که بیرون از طبیعت است رفتار نمیکنیم .بلکه
ما با پوست و گوشت و استخوانمان متعلق به طبیعت و در قلبِ آن هستیم و
تمام سروری ما بر آن ناشی ا ز این حقیقت است که ما این برتری را بر
مخلوقات داریم که قادریم قوانین آن را بیاموزیم و آنها را درست بهکار
بگیریم».

1

1. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 460–61.
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انسانها با کنش آگاهانهی مطابق با علم عقالنی توانستند تا ح ّد قابلتوجهی بر
«تأثیر آثار پیشبینیناپذیر و نیروهای غیرقابلکنترل» فائق آیند و به «پیامدهای دورتر
دخالتشان در مسیر سنّتی طبیعت» پی برند .با اینحال حتی درمورد پیشرفتهترین
مردمان روزگار کنونی میتوانیم «عدمتناسب عظیمی بین اهداف پیشرو و نتایج
حاصلشده» ببینیم .چنانکه «آثار پیشبینینشده غلبه میکنند و  ...نیروهای غیرقابل
کنترل نیرومندتر از نیروهایی هستند که ما با نقشه بهکار انداختهایم» .اقتصادهای
ال
کاالیی طبقهمحور صرفاً بهطور استثنائی به هدف مطلوبشان رسیدهاند و اغلب کام ً
خالف آن هدف را ایجاد میکنند .به همین دلیل [اتّخاد] رویکردی عقالنی ،علمی و
1

پایدار به رابطهی انسان با طبیعت و جامعه تحت نظام سرمایهداری غیرممکن است.
حائز اهمیت است که همین دیدگاه کلی انگلس دربارهی سرمایهداری و بومشناسی
چند دههی بعد توسط ری النکستر ( )Ray Lankesterنیز تکرار شد .النکستر
دستپروردهی چارلز داروین و توماس هاکسلی ( )Thomas Huxleyو دوست
صمیمی مارکس (و آشنای انگلس) زیستشناس انگلیسی برجسته در نسل پس از
داروین بود .او جامعهشناس فابیانی بود که تحتتأثیر سرمایهی مارکس بود .او در کتاب
قلمرو بشر به تألیف – 1911که شامل سخنرانی رومنز او در سال  1905در آکسفورد،
«پسر یاغی طبیعت» سخنرانی سال  1906او به مناسبت ریاست انجمن پیشرفت علوم
انگلیس و مقالهی «انتقام طبیعت» او که دربارهی بیماری خواب آفریقایی بود -تأکید
داشت که سلطهی روزافزون بشر بر زمین بهطور متناقضی امکان باالی بیماریهای
بومشناسی در تمام زمین را ایجاد کرده است .بدینترتیب در فصل «انتقام طبیعت»
بشر را «نابودکنندهی طبیعت» و موجد بیماریهای همهگیر دورهای خواند که انسان و
انواع دیگر موجودات را تهدید میکند .النکستر نوشت «این نظر ظاهراً درست است که
هر بیماری ای که حیوانات [از جمله انسان] (و احتماالً گیاهان نیز) از سر میگذرانند،
2

بهجز موارد گذرا و بسیار استثنائی ،به علت دخالت انسان است»« .بهعالوه میتوان
ردپای آن را در نظام تحت استیالی بازارها و دلّاالن جهانوطن دنبال کرد» ،آنهایی که
1. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 330–31, 461.
2. Ray Lankester, The Kingdom of Man (New York: Henry Holt and Co., 1911), 1–4,
26, 31–33; Foster, The Return of Nature, 61–64.
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1

هر رویکرد عقالنی و علمی نسبت به آشتی طبیعت و تولید بشری را متزلزل میکنند.
النکستر بعدتر با نوشتن نظاممند دربارهی «نابودی طبیعت توسط انسان» ادعایش را
2

بسط داد.
النکستر مانند انگلس و مارکس پیر «قلمرو بشر» را سرآغاز یک وضعیت خطرناک
بومشناسی دائمی برای انسانیت میدانست که توسط سرمایهداری پدید آمده است .اگر
وضعیت طبیعی زیر پای انباشت سرمایهی چپاولگر لگدمال شود ،منجر به زوال
فاجعهآمیز زیستمحیط انسان خواهد شد .بدینترتیب اگر بشریت نخواهد ضروریات
حیات خودش را نابود کند ،چارهای جز کنترل تولیدش ،جایگزینکردن احکام
کوتهفکرانهی انباشت سرمایه با پذیرفتن احکام علم عقالنی مطابق با پیشرفت همتکاملی
ندارد.
دیالکتیک طبیعت و تاریخ
بینشهای بومشناسی انگلس قابلتفکیک از مطالعات او دربارهی دیالکتیک طبیعت
نیست و حاصل این مطالعات است .با اینحال اولین اصل سنّت فلسفی مارکسیسم
غربی این بود که دیالکتیک قابل اطالق به طبیعت بیرونی نیست؛ یعنی چنین چیزی
که انگلس آن را «دیالکتیک عینی» میخواند ،ورای قلمرو فعّال سوژهی انسانی وجود
3

ندارد .بنابراین نسبتهای دیالکتیکی و حتی اهداف تعقل دیالکتیکی به سپهر بشری-
1. Lankester, The Kingdom of Man, 31; Joseph Lester, Ray Lankester and the Making
of Modern British Biology (Oxford: British Society for the History of Science, 1995),
163–64.
2. Ray Lankester, Science from an Easy Chair (New York: Henry Holt and Co.,
1913), 365–69.
3. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 492.
نقد دیالکتیک طبیعت انگلس ابتدا در پاورقی شماره ی ششم تاریخ و آگاهی طبقاتی جورج لوکاچ ظاهر شد .گرچه
لوکاچ همانطور که بعدتر توضیح داد هرگز پنداشت «دیالکتیک محض عینی» را کنار نگذاشت و قصد داشت این
دیالکتیک طبیعت گرایانه را در کارهای بعدیش با اتکا به مارکس و نه انگلس بپروراند .با این وجود طرد دیالکتیک
طبیعت برای مارکسیسم غربی که از دهه  1920و قویتر پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد جزء بدیهیات بود.
Georg Lukács, History and Class Consciousness (Cambridge, MA: MIT Press, 1971),
24, 207.
همچنین نک:.
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تاریخی محدود میشوند که به سوژه-ابژهی اینهمان قابلاطالق است .چون تمام
واقعیت غیربازتابی (فراواقعیِ) بیرون از آگاهی انسانی و کنش انسانی از تحلیل کنار
1

گذاشته شده است .اما با طرد کامل دیالکتیک طبیعت در سنّت مارکسیسم غربی،
قدرت خارقالعاده ی تحقیقات انگلس در این حوزه و تأثیر عمیقی که او بر تفکر
ی علوم طبیعی و مارکسیسم گذاشت ،مورد غفلت قرار گرفت و تنها
بوم شناختی و تکامل ِ
شمار نسبتاً اندکی از دانشمندان چپ و ماتریالیستهای دیالکتیکی به آن توجه کردند.
سنّت فلسفی مارکسیسم غربی که نمیتوانست علم دیالکیتک را مرتبط با طبیعت مادّی
بداند ،اغلب هم علم طبیعی و هم خود طبیعت بیرونی را به قلمرو مکانیسم و
پوزیتیویسم تقلیل میداد .نتیجهی این امر ایجاد شکافی عمیق بین درک غالب دوران
پس از جنگ جهانی دوم از فلسفهی مارکسیستی در غرب و علوم طبیعی (و بین
مارکسیسم غربی و درک ماتریالیستی طبیعت) بود ،از شوخی روزگار درست در
زمانیکه جنبش بومشناختی همچون نیروی سیاسی مهمی در حال پدید آمدن بود.

2

Russell Jacoby, “Western Marxism,” in A Dictionary of Marxist Thought, ed. Tom
Bottomore (Oxford: Blackwell, 1983), 523–26; Foster, The Return of Nature, 11–22.
برای نزاع بر سر انگلس در اندیشهی مارکسیستی معاصر نک:.
Blackledge, Frederick Engels and Modern Social and Political Theory, 1–20.
 .1همان طور که روی باسکار استدالل کرده است ضرورت درنظر گرفتن ناگذرا یا قلمرو فراپدیداری تمایز بین امر
هستیشناسانه و معرفتشناسانه را ایجاد میکند .برخالف تمایل بسیاری از فیلسوفان معاصر ازجمله سنت فلسفی
مارکسیسم غربی که با پروراندن سفسطهی معرفت شناسانه که ویژگی ایدهآلیسم است هستیشناسی در ذیل
معرفتشناسی قرار میگیرد .باور به سفسطهی معرفت شناسی هر ماتریالیسم منسجم یا علم طبیعی را غیرممکن
میکند.
–Roy Bhaskar, Dialectic: The Pulse of Freedom (London: Verso, 1993), 397, 399
400, 405.
 .2این را در مفهوم طبیعت در مارکس اثر آلفرد اشمیت که در سال  1962منتشر شد و در همان سال بهار خاموش
ریچل کارسون می توان دید .کار اشمیت که محصول مکتب فرانکفورت است (باالخص تحتتأثیر استادش مکس
هورکهایمر و تئودر آدورنو است) تا حد زیادی دیالکتیک طبیعت و هرگونه آشتی انسان با طبیعت در مرز پدیدار
شدن جنبش زیست محیطی مدرن را رد میکرد.
Alfred Schmidt, The Concept of Nature in Marx (London: Verso, 1970).
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بنابراین بازیابی بینشهای ماتریالیسم تاریخی کالسیک در این زمینه تاحدّی
1

نیازمند احیای درک انگلس از دیالکتیک طبیعت است .برای این کار نیز باید فهم
سطحی و غالب ًا اشتباه از رویکرد انگلس نسبت به دیالکتیک طبیعت و کنار گذاشتن
شتابزدهی آن را طرد کنیم که معموالً در مخالفت با سه «قانون» دیالکتیکی جامع او
صورت میگیرد .انگلس این سه قانون را از هگل گرفته و اهمیت ماتریالیستی جدیدی
به آن داده است )1( :تبدیل کمیت به کیفیّت و برعکس )2( ،اینهمانی یا وحدت
2

ی نفی .پیتر تی .مانیکاس ( )Peter T.Manicasدربارهی «فلسفهی
اضداد ،و ( )3نف ِ
3

علم انگلس» برای نمونه از ماهیت «بهنوعی توخالی» این قوانین شکایت کرده است .با
اینحال در تحلیل انگلس این قوانین ثابت و دقیق به معنای پوزیتیویستی نبودند ،بلکه
در اصطالحشناسی امروزی «اصول هستیشناسی» کلی و دیالکتیکی هستند که معادل
قضایای بنیادینی چون اصل یکنواختی طبیعت ،اصل بقای جوهر و اصل علّیت هستند.
در واقع رویکرد انگلس به دیالکتیک به شیوههای مختلف درک خود این اصول توسط
علم آن دوره را به چالش کشید.

4

1. This and the following six paragraphs are adapted from Foster, The Return of
Nature, 379–81.
2. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 356.
3. Peter T. Manicas, “Engels’s Philosophy of Science,” in Engels After Marx, ed.
Manfred B. Steger and Terrell Carver (University Park: Pennsylvania University
Press, 1999), 77.
”4. Craig Dilworth, “Principles, Laws, Theories, and the Metaphysics of Science,
Synthese 101, no. 2 (1994): 223–47.
اصل یکنواختی (یا یکنواختگرایی) که بیشتر با چارلز لیل مرتبط است ،توسط مفهوم داروین از تکامل مورد چالش
قرار گرفت ،گرچه تکامل تدریجی نزاع را کمرنگ کرد .استفان جی گلد و نیلز الدرج دیرینشناس میخواستند
یکنواختگرایی را در نظریهی تعادل نقطهایشان در دهه  1980بهطور ریشهایتری به چالش بکشند.نک:.
Richard York and Brett Clark, The Science and Humanism of Stephen Jay Gould
(New York: Monthly Review Press, 2011), 28, 40–42.
پنداشت سنتی از ماندگاری جوهر در روزگار انگلس توسط پیشرفت مفهوم انرژی در فیزیک مورد نقد قرار گرفت.
در نسبت با این اصول هستی شناسی و اصل علّیت که با پیچیدگی تبادل علت و معلول سروکار داشت ،قوانین
دیالکتیک یا اصول هستی شناسی انگلس نه تنها تغییرات اساسی در علم دورانش ایجاد کردند ،بلکه به شیوههای
مختلف کشفیات بعدی را شکل دادند .دربارهی دیدگاه انگلس دربارهی علّیت نکMarx and Engels, :.
Collected Works, vol. 25, 510.
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شاید موجزترین و دقیقترین ارزیابی یک دانشمند طبیعی از نقش انگلس در
دیالکتیک طبیعت را بتوانیم در کتابچهی جی .دی .برنال ( ،)J. D. Bernalدانشمند
مارکسیست مشهور ،استاد فیزیک و بلورشناسی اشعهی ایکس در کالج بیرکبک دانشگاه
لندن با نام انگلس در مقام دانشمند به تألیف  1936بیابیم .برنال انگلس را بهعنوان
یک فیلسوف و تاریخدان علم تصویر کرد ،کسی که با در نظر گرفتن طیفی از روابط
علمیای که در منچستر ایجاد کرد ،نمیتوان گفت «یک تازهکار» بوده است .کسی که
به سطحی از تحلیل رسیده بود که از تحلیلهای فیلسوفان علم حرفهای روزگارش مثل
هربرت اسپنسر ( )Herbert Spencerو ویلیام وول ( )William Whewellدر
1

انگلستان و فردریش النگه ( )Friedrich Langeدر آلمان بسیار فراتر بود .از نظر
برنال در پس فهم عمیق انگلس از پیشرفت تاریخی علم در دوران او پنداشتی
دیالکتیکی وجود داشت که براساس آن «مفهوم طبیعت همواره به مثابه یک کل و یک
2

فرایند بود» .انگلس این پنداشت را با نگاهی انتقادی از هگل وام گرفت و در پس بیان
ایدهآلیستیِ تغییر دیالکتیکی در کتاب منطق هگل ،فرایندهایی را شناسایی کرد که
میتوان گفت بهطور عینی ذاتیِ طبیعت هستند ،همانطور که توسط شناسایی انسان
درک میشوند.
برنال با اشاره به اولین قانون دیالکتیکی یا اصل هستیشناسیای که انگلس از هگل
گرفته است – چگونه تغییر در کمیّت منجر به دگرگونی کیفی میشود و برعکس -بر
جنبه ی ضروری آن برای تفکر علمی طبیعی تأکید کرد« .انگلس با بینشی درخور
مالحظه میگوید :اکثریت ثابتهای علم فیزیک چیزی جز تخصیص نقاط گرهگاهی
نیستند ،جایی که افزایش کمّی یا عقبگرد حرکت موجب تغییری کیفی در وضع جسم
مورد بحث میشود ...ما اکنون بهتازگی درستی ضروری این تذکرات و اهمیت این نقاط
گرهگاهی را درک میکنیم» .برنال در این مورد بر ارجاع انگلس به جدول تناوبی
دیمیتری مندلیف ( )Dimitri Mendeleevبهعنوان نمونهی تغییرات کیفی حاصل
از تغییرات کمّی دائمی و همچنین نسبت پنداشت اولیهی انگلس با کشفیات مرتبط با
1. D. Bernal, Engels and Science (London: Labour Monthly Pamphlets, 1936), 1–2.
2. Bernal, Engels and Science, 5.
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1

ظهور نظریهی کوانتوم تأکید میکند .همانطور که هایمن لوی ()Hyman Levy
ریاضیدان مارکسیست انگلیسی اظهار کرده ،رویکرد انگلس به مفهوم «گذار فاز»
2

چنانکه در فیزیک مدرن بهکار رفته ،اشاره دارد.
ما امروزه میدانیم که این اصل دیالکتیکی در زیستشناسی نیز صدق میکند .برای
مثال افزایش تراکم جمعیتی میکروارگانیسمها (افزایش کمّی) میتواند موجب تغییر در
بروز ژنتیک شده و منجر به شکلگیری چیزی جدید (تغییر کیفی) شود .وقتی جمعیت
باکتری افزایش مییابد ،سیگنالهایی (مواد شیمیایی) که توسط هر ارگانیسم ساطع
شدهاند ،تا سطحی انباشته میشوند که ژنها را فعّال میکنند و منجر به تولید مرحلهی
زیستالیهی لیزابی میشوند که در آن ارگانیسمها جای میگیرند .زیستالیهها ممکن
است ترکیبی از تعدادی از ارگانیسمها باشند و ارگانیسمها را تقریباً به هر سطحی
3

متصل کنند ،از لولههای آب تا سنگهای رودخانهها ،از دندان تا ریشههای درون خاک.
تعریف قانون دوم انگلس ،درهمآمیزی اضداد ،از جنبهی عملی دشوارتر است .اما
همچنان بیشترین اهمیت را برای پژوهش علمی دارد .در شرح برنال این اصل حاکی
از دو اصل مرتبط دیگر است« )1( :هر چیزی داللت بر ضدش دارد» و (« )2هیچ مسیر
ثابت و معیّنی در طبیعت» وجود ندارد .انگلس نکتهی دوم را با ارجاع دادن به کشف
مشهور النکستر روشن کرد .کشف او این بود که خرچنگ نعل اسبی ( )Limulusاز
عنکبوتیان ،عضو خانوادهی عنکبوت و عقرب است و جهان علمی را شگفتزده و
4

طبقهبندی زیستشناسی پیشین را مردود کرد .برنال با بهکارگیری این اصل
1. Bernal, Engels and Science, 5–7; Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 359
(translation follows Bernal).
2Hyman Levy, A Philosophy for a Modern Man (New York: Alfred A. Knopf, 1938),
30–32, 117, 227–28.
 .3این پاراگراف توسط فرد مگداف نوشته شده بود .نگ:.
Fred Magdoff and Chris Williams, Creating an Ecological Society (New York:
Monthly Review Press, 2017), 215.
38Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 326, 507; E. Ray Lankester, “Limulus
–an Arachnid,” Quarterly Journal of Microscopical Science 2 (1881): 504–48, 609
49; Foster, The Return of Nature, 56, 249.
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دیالکتیکی در فیزیک و مسئلهی ماده و حرکت (یا انرژی) ادعا کرد که «انگلس به تصور
1

جدید نسبیّت بسیار نزدیک شده بود» .پنداشت انگلس از وحدت اضداد اغلب در
دیالکتیک مارکسی امروز در چارچوب نقش نسبتهای درونی دیده شده است که در
2

آن دستکم یکی از طرفین نسبت وابسته به طرف دیگر است .همانطور که خود
انگلس مالحظه کرد ،اذهان بازتابی ما نسبتهای مکانیکی را با «قطعیت مفروض و
اعتبار مطلقشان به طبیعت نسبت دادهاند ...این بازشناسی هستهی ادراک دیالکتیکی
3

طبیعت است».
نفیِ نفی ،سومین قانون دیالکتیکی غیررسمی انگلس که همانطور که برنال اشاره
کرد در ظاهر عبارت بسیار متناقض به نظر میرسد ،برای نشان دادن این بود که هر
چیزی در جهان عینی در مسیر پیشرفت یا تکامل تاریخیاش در طول زمان ناگزیر از
ایجاد چیزی متفاوت است ،واقعیتی نوپدید که نسبتهای مادّی و سطوح نوپدید
جدیدی را بازنمایی میکند ،با فعلِ عوامل نهان یا عناصر پسماندِ پیشتر مغلوب شده
که هنوز ذاتی اکنون هستند .وجود مادّی بهمثابه کل میتواند به سلسهمراتب سطوح
ارگانیسمی منتهی شود ،با اینکه تغییر انتقالی اغلب به معنای انتقال از یک سطح
4

ارگانیسم به سطح دیگر است ،مثل انتقال از سطح دانه به گیاه.
تکامل آنچه «صفات نوپدید» نامیده میشوند ،اکنون یک مفهوم بنیادی بومشناختی
و زیستشناسی درنظر گرفته میشود .در زمینهی بومشناختی صفات نوپدید زمانی
پدید میآید که اجتماعات گونهها به شیوهای تعامل میکنند که خصوصیات جدید
1. Bernal, Engels and Science, 7–8, J. D. Bernal, “Dialectical Materialism,” in
Aspects of Dialectical Materialism, by Hyman Levy et al. (London: Watts and Co.,
1934), 107–8.
2. Bernal, Engels and Science, 7; Foster, The Return of Nature, 242.
3. Bernal, Engels and Science, 7; Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 14.
 .4هر سه قانون دیالکتیک انگلس را میتوان در ارتباط با نوپدید دید ،بهویژه قانون اول و سوم .قانون سوم انگلس،
نفی نفی همانطور که روی باسکار استدالل کرده است« :مسئلهی غیابهای غایبشونده و تأکید بر گم کردن یا
نادیده گرفتن عناصر واقعیت را ایجاد میکند .برنال تحلیلی از نفی نفی درچارچوب نقش باقیماندهها ارائه کرد که
نسبتهای فرایندهای انقالبی پیچیده را دگرگون میکند».
–Roy Bhaskar, Dialectic: The Pulse of Freedom (London: Verso, 1993), 150–52, 377
78; Bernal, “Dialectical Materialism,” 103–4.
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تولید میکنند .آنها که عمدتاً پیشبینی نشده هستند از رفتار گونهی خاص در اجتماع
1

پدید میآیند .یک زمین کشاورزی چهار جریبی با ترکیبی از چهار گونهی مختلف
ممکن است به تولید محصول بیشتری از چهار جریب مختص به تنها یک گونه منجر
شود .این امر میتواند به دالیل متعددی رخ دهد :برای مثال استفادهی بهتر از نور
خورشید و آب ،و کاهش خسارت حشرات در زمین چندکشتی.
همتکاملی ارگانیسمها صفات جدیدی نیز تولید میکند .برای مثال در طول زمان
تکامل حشراتی که از برگهای گیاهان تغذیه میکردند ،باعث تکامل مکانیسمهای
دفاعی متعدد در گیاهان شدند .از جمله تولید موادّی شیمیایی که مانع خوردن برگها
توسط حشرات میشود و منتشرکردن مواد شیمیاییای که ارگانیسمهایی (اغلب
زنبورهای کوچک) را به خدمت میگرفت که در حشره تخم میگذارند و با رشد تخمها
حشره کشته میشود .اما این جدال ادامه دارد .در مورد کرم شاخدار گوجهفرنگی ،زنبور
همچنین ویروسی را تزریق میکند که سیستم ایمنی کرم را از کار میاندازد تا تخمهای
زنبور بتوانند رشد کنند .در اثر متقابل ارگانیسمها ،تکامل دائماً چیزی متفاوت
میآفریند ،گاهی به نحو شگفتانگیزی متفاوت .این امر در مواردی منجر به تغییرات
بنیادی در کل اکوسیستمها و پدید آمدن گونههای برتر جدید در زیستمحیطهای
خاص میشود .همانطور که انگلس نوشت ،پیدایش به معنای «نفیِ نفی بهراستی در
2

هر دو قلمروی جهان طبیعی [گیاهان و حیوانات] رخ میدهد».
از نظر برنال ،انگلس بهعنوان یک تاریخدان علم بینشهای قابلتوجهی دربارهی سه
انقالب علمی عظیم قرن نوزدهم داشت )1( :ترمودینامیک ،قوانین حفظ و تبدیل انواع
انرژی ،و قوانین آنتروپی؛ ( )2تجزیهی سلول ارگانیک و پیشرفت فیزیولوژی؛ و ()3
3

نظریهی تکامل داروین بر اساس انتخاب طبیعی توسط تنوع ذاتی .همانطور که ایلیا
 .1این پارگراف و پاراگراف بعدی عمدتاً توسط فرد مگداف پیشنویس شده است.
Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 126.
2. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 126.
3. Bernal, Engels and Science, 8–10; Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach and the
Outcome of Classical German Philosophy (New York: International Publishers,
1941), 65–69.

258

جان بالمی فاستر  /ترجمهی پریسا شکورزاده

پریگوژین ( ،)Ilya Prigogineبرندهی جایزهی نوبل شیمی در سال  1977بعدتر
مالحظه کرد ،بینش فوقالعادهی انگلس تصدیق میکرد که این سه انقالب در علم
فیزیک «جهانبینی مکانیستی را ردّ کرد» و به «ایدهی تکامل تاریخی طبیعت
1

نزدیکتر» شد.
براساس شرح برنال ،دنبالکردن «ترکیب تمام فرایندهای اثرگذار بر زندگی،
2

بومشناسی حیوانی و پراکندگی [بیولوژیکی]» در زمرهی دغدغههای انگلس بود .چیزی
که این ترکیب را ممکن میکرد ،درک انگلس از تغییر و حرکت دیالکتیکی بود که بر
پیچیدگی تعامل های مادی و معرّفی نیروهای نوپدید جدید ،در فرایند خاستگاه،
پیشرفت و زوال تأکید میکرد .برنال خاطرنشان کرد« ،ایدهی محوری در ماتریالیسم
دیالکتیکی ایدهی دگرگونی است  ...وظیفهی اصلی دیالکتیک ماتریالیستی توضیح امرِ
از نظر کیفی نو است» ،آشکار کردن شرایط حاکم بر پدید آمدن «سلسهمراتب
3

ارگانیسمی».
در اینباره دستاورد پیشتازانهی انگلس بهکارگرفتن درک دیالکتیکیاش از طبیعت
برای روشنکردن چهار مسئلهی ماتریالیستی دربارهی «بنیاد» بود که پس از داروین
حلنشده باقی مانده بود )1( :بنیاد جهان (که انگلس تأکید میکرد همانطورکه در
فرضیهی سحابی کانت و پیر سیمون الپالس ( )PierreSimon Laplaceتصور شده
بود ،خودبنیاد است)؛ ( )2بنیاد زندگی (که انگلس در آن پنداشت یوستوس فون لیبیگ
( )Justus von Liebigو هرمان هلمهولتز ( )Herman Helmholtzاز بیآغازی
زندگی را نپذیرفت و بهجای آن با تمرکز بر ترکیب موادّ شیمیایی و تأکید بر پروتوپالسم،
بهویژه پروتئینها ،به منشأ شیمیایی اشاره کرد)؛ ( )3بنیاد جامعهی بشری (که در آن
انگلس از همهی متفکران دوران خودش در شرح تکامل دست ،ابزارها و مغز و زبان
انسان از طریق کار کردن بیشتر اهتمام ورزید و کشفیات آینده در حوزهی
1. Ilya Prigogine and Isabelle Stengers, Order Out of Chaos (New York: Bantam,
1984), 252–53
2. Bernal, Engels and Science, 4. Bernal, “Dialectical Materialism,” 90, 102, 107,
112-17.
3. Bernal, “Dialectical Materialism,” 90, 102, 107, 112–17.

259

«دیالکتیک طبیعت» انگلس در دورهی آنتروپوسین

دیرینمردمشناسی را پیشبینی کرد)؛ و ( )4بنیاد خانواده (که در آن مبنای مادرتباری
1

خانواده و پدیدآمدن خانوادهی پدرساالر درنتیجهی مالکیت خصوصی را تبیین کرد).
برنال تأکید کرد که انگلس بدینطریق بسیاری از پیشرفتهای علم ماتریالیستی را
از پیش ترسیم و پیشبینی کرد« .انگلس که از قانون تبدیل نوعی از انرژی به نوعی
دیگر استقبال کرد ،از قانون تبدیل ماده به انرژی نیز استقبال میکرد .حرکت بهمثابه
حالت وجود ماده [اصل مفروض مهم انگلس] مقدمهای برای قانون تبدیل ماده به
2

انرژی بود» .همانطور که برنال در جایی دیگر اشاره کرده ،انگلس «بیش از بسیاری از
فیزیکدانان ممتاز زمان خودش متوجه اهمیت انرژی و غیرقابل انفکاک بودن آن از ماده
بود .او اظهار کرد بدون تغییر در انرژی هیچ تغییری در ماده نمیتواند رخ دهد ،و
برعکس  ...حرکت جایگزین نیرو که انگلس از آن دفاع میکند ،مبنایی برای نقد خود
3

اینیشتین از مکانیسم است».
با اینحال چشماندازی وسیع دربارهی اکولوژی که حاصل دیالکتیک انگلس بود،
انتقادیترین بینشهای کتاب دیالکتیک طبیعت را شکل داد و به همین دلیل است که
بازگشت به روش استدالل انگلس همچنان بسیار اهمیت دارد .همانطورکه برنال
استدالل میکند یکی از نقش های مهم انگلس نقد او بر پنداشت پیروزی مطلق انسان
بر طبیعت بود .انگلس با قوّت شکست جامعهی انسانی و بهطور خاص شکست شیوهی
تولید سرمایهداری را تصدیق کرد تا پیامدهای بومشناسی اعمال انسان را پیشبینی و
1. Bernal, Engels and Science, 10–12.
دربارهی نظر انگلس درباره ی بنیادهای زندگی ریچارد لوینس و ریچارد لونتین نوشتند که «ماتریالیسم دیالکتیکی
ضرورتاً بیشتر بر جنبههای گزینشی از واقعیت تمرکز کرده است.گاهی ما بر مادیت زندگی علیه حیاتباوری تأکید
کردهایم ،مثل وقتی که انگلس گفت زندگی حرکت بدنهای لبومینی (یعنی پروتئینها که امروزه شاید بگوییم
میکرومولکولها) است .این ظاهراً متناقض با انکار تقلیلگرایی مولکولی است .اما صرفاً جنبههای مختلف بحث جاری
را نشان میدهد که مخالفتهای اصلی ابتدا تأکید حیاتباورانه بر ناپیوستگی بین قلمروهای غیرارگانیک و زنده
بودند و بعد زدودن تقلیلگرای جهشهای واقعی سطوح».
Richard Lewontin and Richard Levins, Biology Under the Influence (New York:
Monthly Review Press, 2007), 103.
2. Bernal, Engels and Science, 13–14.
3. D. Bernal, The Freedom of Necessity (London: Routledge and Kegan Paul,
1949), 362.
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«آثار پیامدهای فیزیکی ناخواستهی مداخلهی انسان در طبیعت مانند بریدن درختان
1

جنگل و بیابانزایی» را دنبال کند.
نوشتههای بومشناختی انگلس به همین اندازه دانشمندان سوسیالیست انگلیسی
برجستهی دیگری را نیز در دههی  1930و  1940تحتتأثیر قرار داده بود .از نظر
جوزف نیدهام ( )Joseph Needhamمتخصص بزرگ بیوشیمی و تاریخ علم ،انگلس
را میتوان کسی دانست که «هیچ چیز از چشمان تیزبیناش پنهان نمیماند».
بدینترتیب به زبان نیدهام ،انگلس نشان داد که «احتماالً روزی فرا میرسد که مبارزهی
نوع بشر علیه شرایط نامطلوب زندگی بر روی سیارهی ما بهقدری طاقتفرسا میشود
که تکامل اجتماعی در آینده غیرممکن میشود» و به انقراض نهایی نوع بشر اشاره
2

کرد .از نظر نیدهام چنین دیدگاه انتقادیای که فرضیهی خام پیشرفت خطی را ردّ
میکند ،به روشنشدن اتالف بیش از اندازه و تخریب بومشناسی جامعهی سرمایهداری
–جاییکه قهوه بهمنظور استفاده در آتشدانهای لوکوموتیوها کشت میشد -نیز کمک
میکند .این امر پرسش از «تفسیر ترمودینامیکی عدالت» را برانگیخت ،زیرا همانطور
که انگلس ت لویحاً گفته بود ،بیگانگی طبیعت ( از جمله بیگانگی انرژی) امکانات واقعی
3

بشر در اکنون و آینده را هدر میداد.
جی .بی .اس .هالدین ( )J. B. S. Haldaneزیستشناس که همراه با آر .ای.
فیشر ( )R. A. Fisherدو شخصیت انگلیسی برجستهی سنتز نوداروینی بودند،
زیست شناسی داروین را با انقالب در ژنتیک تطبیق دادند و انگلس را «مرجع اصلی»
دیالکتیک ماتریالیستی دانستند .هالدین در مقایسهی انگلس با چارلز دیکنز در
رویکردشان نسبت به انقالب صنعتی تأکید کرد که نگاه انگلس عمیقتر و آیندهنگرتر
بود « .دیکنز شناخت دست اولی از این شرایط (فقر و آلودگی) داشت .او این شرایط را
با نفرت سرشار و با جزئیات توصیف میکرد .اما رویکرد او بیشتر افسوس بود تا امید.
1. Bernal, The Freedom of Necessity, 364–65.
2. Joseph Needham, Time, the Refreshing River (London: George Allen, and Unwin,
1943), 214–15; Engels, Ludwig Feuerbach, 12.
3. Needham, Time, the Refreshing River, 214–15; Marx and Engels, Collected
Works, vol. 46, 411.
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انگلس بدبختی و خشم کارگران را میدید ،اما بهدنبال کمک به آنها بود .دیکنز هرگز
نگ فت که تنها راه نجات کارگران خودشان هستند .انگلس این امر را نهتنها مطلوب،
1

بلکه اجتنابناپذیر میدانست».
دریافت اهمیت دیالکتیک طبیعت انگلس توسط دانشمندان در دوران ما نیز ادامه
یافته است .ریچارد لوینس ( )Richard Levinsو ریچارد لونتین ( Richard
 )Lewontinزیستشناسان دانشگاه هاروارد زیستشناس دیالکتیکی را که اکنون
اثری کالسیکشده است ،به انگلس تقدیم کردند ،هرچند در مواردی انتقاداتی به تحلیل
2

ال متکی به تحلیل او بودند .همکار لوینس و لونتیس در هاروارد،
انگلس داشتند اما کام ً
دیرینهشناس و نظریهپرداز تکامل استفان جی.گلد ( )Stephen Jay Gouldاظهار
کرد که انگلس بهترین نمونهی همتکاملی ژن-فرهنگ را در قرن نوزدهم ارائه کرده
است ،یعنی بهترین تبیین از تکامل انسان در دوران زندگی خود داروین .با درنظرگرفتن
اینکه همهی نظریههای منسجم دربارهی تکامل انسان باید نوعی از همتکاملی ژن-
3

فرهنگ باشند.
تکامل نظریهی دیالکتیک نوپدید انگلس درنهایت انقالبیترین نظریه بود .نیدهام
اهمیت این چشمانداز – از نظر هستیشناسی ،معرفتشناسی ،روششناسی -را در
تحلیل خالقانهی خودش از «سطوح یکپارچه» (یا نوپدید) در کتاب زمان ،رودخانهی
نوشونده (عنوانی که به ماتریالیست بزرگ باستان هراکلیتوس ارجاع دارد) دریافت:
«مارکس و انگلس آنقدر شجاع بودند که تأکید کنند [فرایند دیالکتیکی]
اغلب در تکامل خود طبیعت بالفعل میشود ،و این واقعیت مسلّم که این
فرایند در اندیشهی ما دربارهی طبیعت رخ میدهد ،به این دلیل است که ما
و اندیشهی ما بخشی از طبیعت هستیم .نمیتوانیم طبیعت را چیزی غیر از
1. B. S. Haldane, The Marxist Philosophy and the Sciences (New York: Random
House, 1939), 199–200; Foster, The Return of Nature, 391.
2. Richard Levins and Richard Lewontin, The Dialectical Biologist (Cambridge,
MA: Harvard University Press, 1985).
3. Stephen Jay Gould, An Urchin in the Storm (New York: W. W. Norton, 1987),
111–12.
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مجموعههایی از سطوح سازمان ،مجموعههایی از ترکیبات دیالکتیکی بدانیم.
مجموعههای سطوح ارگانیسمی از ریزترین تا اتم ،از اتم تا مولکول ،از
مولکلول تا انباشتگی کلوئیدی ،از انباشتگی کلوئیدی تا سلول زنده ،از سلول
زنده تا اندام ،از اندام تا بدن ،از بدن حیوان تا واحد اجتماعی ،کامل است.
هیچ چیزی جز انرژی ( که ما اکنون ماده و حرکت مینامیم) و سطوح
ارگانیسمی (یا ترکیبات دیالکتیکی ثابت) در سطوح مختلف برای ساختن
جهانمان مورد نیاز نبودهاند».

1

انگلس در دورهی آنتروپوسین
در علم معاصر (گرچه نه هنوز بهطور رسمی) تاحدّزیادی تصدیق شده است که
عصر هولوسین در دوران زمینشناسی که تقریباً به دوازده هزار سال قبل برمیگردد،
به پایان رسیده است .این پایان در دههی  1950آغاز شده و عصر آنتروپوسین کنونی
جای آن را گرفته است .دورهی آنتروپوسین با شتابی عظیم در تأثیرات انتروپوژنیک
انسان بر طبیعت شروع شد ،بهگونهای که اکنون اقتصاد انسان از چرخههای بیوژئوشیمی
خود زمین پیشتر افتاده است و نتیجهی آن ایجاد شکافهایی در مرزهای زمین است.
2

مرزهایی که سیستم زمین را به عنوان خانهای امن برای بشر تعیین میکنند .بنابراین
آنتروپوسین به معنای همان چیزی است که النکستر پیشتر در معنایی انتقادی «قلمرو
انسان» نامیده بود و منظور از آن این بود که بشریت بهطور فزایندهای «ویرانگر» محیط
زیست طبیعی در مقیاس زمین است .به همین دلیل است که جامعه هیچ انتخابی جز
جستجوی کاربرد عقالتی برای علم و بدینترتیب واژگونی نظم اجتماعیای نداشت که
در آن علم به ابزاری صرف تقلیل یافته بود که «ثروت و تجمّل را برای سرمایهداران
3

ممکن میکرد» .این به زبان مستدلتر انگلس (و مارکس) به معنای آن است که شرطِ
1. Needham, Time, the Refreshing River, 14–15.
انگلس نوشت« :دقیقاً دگرگونه شدن طبیعت توسط انسان است ،نه طبیعت بهتنهایی ،که اصلیترین و بیواسطهترین
مبنای اندیشهی انسان است»Marx and Engels, Collected Works, vol.25, 511. .
2. John Bellamy Foster, Brett Clark, and Richard York, Collected Works, vol.25,511.
3. Lester, Ray Lankester, 164.
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تنظیم معقول متابولیسم بین انسان و طبیعت ،و در نتیجه کاربرد عقالنی علم دگرگونی
1

شیوهی تولید و توزیع است .هر مسیر دیگری به انباشت فاجعه ختم میشود.
در عصر آنتروپوسین است که دیالکتیک بومشناختی انگلس سرانجام اهمیت
مییابد .در اینجاست که تأکید او بر وابستگی متقابل همه چیز در وجود ،وحدت اضداد،
نسبتهای متقابل ،تکامل نوپدید ،واقعیت اکوسیستم و تخریب اقلیمی و نقد
پنداشتهای خطی از پیشرفت همگی را میتوان ضروریِ آیندهی خود بشر و زمینی
دانست که میشناسیم .انگلس در واقع به این مسئله آگاه بود که در ادراک علمی مدرن
«اکنون تمام طبیعت نیز در تاریخ ادغام شده است ،و تاریخ از تاریخ طبیعی تنها بهعنوان
2

فرایند انقالبی ارگانیسمهای خودآگاه تمایز مییابد» .بهقدری بشریت از کار خودش و
فرایند تولید و بنابراین از متابولیسماش با طبیعت بیگانه شده است که معنایی جز
نابودی طبیعت همچون جامعه ندارد .رشد کمّی سرمایه منجر به دگرگونی کیفی
رابطهی انسان با خود زمین میشود که تنها جامعهی تولیدکنندگان آن جامعه میتوانند
بهطور عقالنی آن را حل کنند .این امر به این واقعیت مرتبط میشود که شیوهی کیفی
خاصی از تولید (مانند سرمایهداری) با ماتریس خاصی از تقاضاهای کمّی مرتبط است.
درحالیکه شیوهی تولید از نظر کیفی دگرگونشده (مانند شیوهی تولید سوسیالیسم)
میتواند به ماتریس کامالً متفاوتی منجر شود.
انگلس استدالل میکرد که سرمایهداری منابع طبیعی جهان ،ازجمله سوختهای
3

فسیلی را اتالف میکند .او خاطرنشان میکرد که آلودگی شهری ،بیابانزایی،
جنگلزدایی ،بیکیفیت شدن خاک و تغییرات اقلیمی (منطقهای) همگی نتیجهی
اشکال مخرب ،کنترلنشده و بدون آیندهنگری تولید هستند که در اقتصاد کاالیی
سرمایهداری بیش از همه آشکار است .او در موافقت با مارکس و لیبیگ به مشکل عظیم
فاضالب لندن به عنوان نشانی از شکاف متابولیک اشاره کرد که مواد مغذی خاک را
–1. John Bellamy Foster, “Capitalism and the Accumulation of Catastrophe,” 1–2, 15
16. Foster, The Return of Nature, 64, 286–87.
2. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 516.Frederick Engels, The Housing
Question (Moscow: Progress Publishers. 1975), 92.
3. Marx and Engels, Collected Works, vol. 46, 411.
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زدوده و آنها را یک طرفه به شهرهای بسیار شلوغ منتقل کرده است و در آنجا منشأ
1

آلودگی شده است .او بر مبنای طبقاتی انتشار همهگیریهای دورهای مثل آبله ،وبا،
تیفوس ،حصبه ،سل ،مخملک ،سیاهسرفه و بیماریهای مسری دیگری که شرایط
محیطی طبقهی کارگر را تحتتأثیر قرار میداد ،در کنار تغذیهی بد ،کار زیاد ،در معرض
سموم بودن در محیط کار و انواع جراحات در محل کار تأکید میکرد .بر اساس علم
جدید ترمودینامیک او تأکید میکرد که تغییر بومشناسی تاریخی بازگشتناپذیر است
2

و نهایتاً نجات خود بشر مورد تردید است .او دربارهی جامعهای نوشت که با مناسبات
کنونی تولید و رابطهی کنونیاش با زیستمحیط با نابودی یا انقالب روبرو است .از نظر
او قتلعام اجتماعی کارگران در زیستمحیطهای شهری و قحطیهای ایرلند و هند
مستعمراتی داللت بر استثمار افسار گسیخته ،نابودی بومشناسی و حتی نابودی
گستردهی جمعیتهایی داشت که دقیق ًا زیر پوست جامعهی سرمایهداری زندگی
3

میکنند.
انگلس مانند مارکس براساس تمام این مبانی استدالل میکرد که متابولیسم انسان
با طبیعت باید در عینحال که نیازهای فردی و جمعی را برآورده میکند ،توسط
تولیدکنندگان آن جامعه طوری تنظیم شود که مطابق با (یا همتکامل با) قوانین علمی
طبیعت باشد .اما این کاربرد عقالنی علم تحت نظام سرمایهداری غیرممکن بود .خود
پیشرفت هم تحت نظام سرمایهداری قابلکنترل نبود ،چرا که مبتنی بر منفعت فردی
فوری بود .اجرای یک رویکرد عقالنی علمی و منسجم که منطبق بر نیازهای بشری و

1. Frederick Engels, The Housing Question (Moscow: Progress Publisher. 975), 92.
 .2دربارهی رویکرد انگلس به ترمودینامیک نک:.
John Bellamy Foster and Paul Burkett, Marx and the Earth (Chicago: Haymarket,
2016), 137–203.
3. See John Bellamy Foster and Brett Clark, The Robbery of Nature, New York:
Monthly Review Press, 2020, 64-77.
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شرایط زیستمحیطی متعادل باشد ،نیازمند جامعهای است که در آن نظام برنامهریزی
1

طوالنیمدتی را بتوان به نفع زنجیرهی نسلهای بشر عملیاتی کرد.
در تحلیل انگلس از همان ابتدا پنداشتی از آنچه میتوانیم پرولتاریای زیستمحیطی
بنامیم ،آشکار بود .بنابراین درحالیکه سرمایهداری به «اقتصاد سیاسی سرمایه» توجه
داشت« ،طبقهی کارگر در سرکوبشدهترین و همچنین رادیکالترین دورانش به کل
وجود توجه میکرد و همواره از نیازهای اولیه آغاز میکرد .شاید اینکه اهداف کارگران
را «اقتصاد سیاسی طبقهی کارگر» بخوانیم ،همانطور که مارکس پیشتر انجام داده
بود ،خطا نباشد .اما با اصطالحشناسی امروز گفتن این صحیحتر خواهد بود که کارگران
در منازعات انقالبیترشان عمدتاً در تقلّا برای خلق اکولوژی سیاسی نوی طبقهی کارگر
هستند و تمام زیستمحیط و شرایط اولیهی زندگی را مورد توجه قرار میدهند که
2

صرفاً به شیوهای جمعی قابلحصول است .انگلس در وضعیت طبقهی کارگر در
انگلستان بهخوبی این امر را دریافته است و بهشکلی نظاممند آلودگی هوا و آب،
فاضالبهای آلوده ،غذای دستکاریشده ،فقدان غذا ،مواد سمّی در محیطهای کار،
جراحات پیدرپی و میزان باالی بیماری و مرگ و میر در طبقهی کارگر را در کتابش
نشان داده است و تنها راه حقیقی پیشرو را مبارزه برای سوسیالیسم دانسته است.

 .1انگلس با قاطعیت گفت که تنظیم عقالنی نسبت انسان با طبیعت و بنابراین کاربرد عقالنی علم تنها با «انقالب
تام در شیوهی تولید از پیش موجودمان» ممکن استEngels, Collected Works, vol. 25, Marx and .
462.
دربارهی بیگانگی علم تحت نظام سرمایهداری نک:.
István Mészáros, Marx’s Theory of Alienation (London: Merlin, 1975), 101–2.
نقش علم تحت نظام سرمایهداری بعدتر در پنداشت ریچارد لوینس از «ماهیت دوگانهی علم» روشنتر میشود.
Richard Levins, “Ten Propositions on Science and Antiscience,” Social Text 46–47
(1996): 103-4.
کنترلناپذیری سرمایه تئوریزه شده در:
István Mészáros, Beyond Capital (New York: Monthly Review Press, 1995), 713.65.
Karl Marx, On the First International, ed.
2. Karl Marx, On the First International, ed. Saul Padover (New York: cGraw-Hill,
1973),10.
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در واقع وضعیت طبقهی کارگر در انگلستان این مسئله را مطرح کرد که اکنون
دوباره در دوره ی آنتروپوسین اهمیت یافته است .از نظر مارکس این کار دوران جوانی
انگلس چنان تأثیر پایداری بر او گذاشت که در کنار نابودی خاک «بیماریهای همهگیر
دورهای» را بهعنوان بروز شکاف متابولیک مطرح کرد .بسیاری از صفحات کتاب سرمایه
کامالً صرف تالش برای روزآمد کردن تحلیل همهگیرشناسانهی چند دههی قبل انگلس
1

شده بود .امروز در شرایط بیماری همهگیر کووید 19-این بینشها اهمیت مجددی
2

مییابد که در انقالب طوالنی برای جهان اکوسوسیالیستی از آنها میتوان آغاز کرد .با
اینحال برای برجسته شدن چنین تحلیلهایی جستجوی علم (و هنر) دیالکتیکیای
ضروری است که در فهم «یکیبودگی» مرکب بشریت و طبیعت ریشه داشته باشد.
همه چیز فروخته شد
انگلس شعر پرسی بیش شلی ( )Percy Bysshe Shellyرا که او را «نابغه»
میدانست ستایش میکرد .او در جوانیاش دربارهی «ظرافت و اصالت در به تصویر
3

کشیدن طبیعت آنطور که تنها شلی میتوانست انجام دهد» نوشت .در بند آغازین
شعر مون بالن شلی نوعی دیالکتیک ماتریالیستی طبیعت و ذهن ،مشابه دیالکتیک
انگلس را مییابیم:
کیهان بیکرانها
در فکر جاری ،پیچان موجهای خروشانش،
اکنون تاریکی -اکنون درخشش -اکنون تیرگی درخشنده
1. Foster, The Return of Nature, 197-204
2. John Bellamy Foster and Istvan Suwandi, “ COVID-19 and Catastrophe
Capitalism,” Monthly Review 72, no. 2 (June 2020): 3–4.
3. Marx and Engels, Collected Works, vol. 2, 95–101, 497; vol. 4, 528.
ستایش انگلس از شلی منجر به ترجمهی ملکهی ماب و نقشهی حساس به زبان آلمانی شد .نک:.
John Green, Engels: A Revolutionary Life (London: Artery, 2008) 28–29, 59.
برای مالحظهی پرداختی جذاب به شعر انقالبی و سیاست شلی نک:.
Annette Rubinstein, The Great Tradition in English Literature (New York: Monthly
Review Press, 1953), 516–64.
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اکنون شکوهش را به ما عاریه میدهد ،سرچشمهی راز
دلیل اندیشهی بشر ،آبها
1

با صدایی آرامتر از صدای واقعیاش
همچون شلی که در لباس ملکه ماب دربارهی بیگانگی جامعهی بورژوا از طبیعت
همراه با عشق به آن نوشت « -همه چیز فروخته شده است :خود نور آسمان /خریدنی
است؛ موهبتهای عشق بیدریغ زمین» -انگلس نیاز عمیق آشتی بشریت با طبیعت را
میدید که تنها یک انقالب میتواند به ارمغان بیاورد.

2

1. Percy Bysshe Shelley, The Complete Poetical Works (Oxford: Oxford University
Press, 1914), 528.
2. Shelley, Complete Poetical Works, 773.
مارکس شلی را «ذاتاً انقالبی» تصویر میکرد ،نگاهی که انگلس هم داشت:
Edward Aveling and Eleanor Marx Aveling, Shelley’s Socialism (London: The
Journeyman, 1975), 4.
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مالحظات تاریخی و نظری
خاورمیانه سرزمین برخی از مهمترین انقالبهای دموکراتیک اوایل قرن بیستم
است ،انقالبهایی نظیر انقالب «مشروطهی امپراطوری عثمانی» در سال  1908و
«انقالب مشروطهی ایران» در فاصلهی سالهای  .1906-1911خاورمیانه به سابقهی
طوالنی خود در زمینهی جنبشهای اجتماعی میبالد ،از جمله جنبشهای دهقانان،
زنان ،دانشجویان ،کارگران ،و در سالهای اخیر جنبشهای زیستمحیطی ،صلح و
1

گروههای دگرباش  +LGBTQمیبالد .این جنبشها در برهههای مختلف تاریخی
2

متأثر و متشکل از نیروهای سیاسی و ایدئولوژیک متضاد از استعمارستیزی گرفته تا تا
ملیگرایی ،لیبرالیسم ،سوسیالیسم و کمونیسم بودهاند؛ و البته اسالم که همواره بهعنوان
یک نیروی سیاسی و ایدئولوژیک در مسیر این جنبشها حضور داشته است .این مقاله
به این واقعیت میپردازد که زنان در مقام یک نیروی سیاسی و اجتماعی چگونه تاریخ
خاص خود را در منطقه رقم زدند.
از زمان وقوع خیزشهای مردمیِ سال  )1388( 2009در ایران ،سال  2011در
3

جهان عرب ،سال  2014در «روژاوا» (منطقهی کردنشین سوریه) و همچنین
خیزشهای اخیر در سراسر منطقه ( ،)Schwedler and Harris 2016تصورات،
عالیق و تحلیلهای بسیاری از محققان به ایدهی «زنان و انقالب» معطوف شده است.
سؤالی که مطرح میشود این است :زنان به کدام شیوهها در حل تناقضات عمیق
تاریخی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادیِ برسازندهی ساختارهای قدرت مردساالرانه
کوشیدهاند؟ اگر انقالبها استراتژیهای سیاسی ،اجتماعی ،و اقتصادیِ آگاهانه و
تودهمحوری باشند که هدف خود را ایجاد بدیل برای مردساالری ،نابرابری ،ستم و
استثمار قرار دادهاند ،چگونه زنان اجرای چنین طرحهایی را عهدهدار شدند؟ هستهی
بحث نظری این مقاله در چارچوب دو دورهی تاریخی شکل میگیرد :یکم؛ زنان در

 .1اصطالحی است برای اشاره به افرادی که گرایش جنسی و رفتار جنسی به غیر از دگرجنسگرایی دارند؛ شامل
همجنسگرایی مردانه ،همجنسگرایی زنانه ،دوجنسگرایی ،تراجنسیتی ،کوییر و . ...
2. anticolonialism
3. Rojava
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جریان مبارزات ضداستعماری ،ناسیونالیستی و سوسیالیستی اوایل قرن بیستم ،و دوم؛
مشارکت زنان در مبارزات مسلحانهی ضدامپریالیستی اواسط قرن بیستم.
از منظر روششناختی ،این دوره بندی به ترسیم الگوهای مقاومت ،سازماندهی،
موفقیتها و عقبنشینیهای زنان میپردازد و به روشن ساختن مسیری که در پیش
دارند کمک میکند .در اینجا قصد داریم ویژگیهای اساسی مبارزات زنان ،مقاومت و
1

ی مردساالر را تصویر
جدال پایدارشان علیه استعمار ،ملیگرایی ،امپریالیسم و دینساالر ِ
کنیم .برای پوشش دادن این دوره های تاریخی گسترده و متنوع ،از آثار علمی و مکتوبات
2

گستردهای بهره بردهایم.
مالحظات نظری عبارتند از :نخست؛ در سالهای اخیر دانش جدیدی دربارهی
خاورمیانه و جهان عرب پدیدار شده است که از تحلیل مارکسیستی برای تشریح تاریخ
مبارزهی طبقاتی و خشونت استعمار ،سرمایهداری نولیبرال و امپریالیسم در منطقه
استفاده میکند .ظهور و سقوط قیام اعراب در سال  2011در تونس و مصر و جنگهای
درازمدت و ویران گر در سوریه ،لیبی و یمن نیروی محرکی برای این مجموعه دانش
نوپا هستندHanieh 2013, 2018; Kadri 2015; and Sukarieh and ( .
 )Tannock 2014این دانش جدید ،تحلیلی ماتریالیستی-تاریخی از چگونگی
شکلگیری طبقه در خاورمیانه در متن همهی مصافهای استعماری ،اشغال سرزمین،
نسلکشی و سرکوب وحشیانهی اقلیتهای ملی و دینی ارائه میدهد .این تحلیل به
میانجی چارچوب تحلیلی فمینیستی-مارکسیستی که در اینجا مورد استفاده قرار
گرفته  ،به ساختارهای مردساالرانه قدرت و اَشکال نقش زنان در انقالب بسط یافته
است .این بینش تحلیلی ،صورتبندی اجتماعی  -اقتصادی را که در اثر رشد یا نفوذ
استعمار و سرمایهداری به وجود آمد مورد توجه قرار میدهد.
دومین مالحظهی نظری به مفهوم «انقالب» میپردازد ،مفهومی که همچنان محل
مباحثات جدی نظری ،سیاسی و ایدئولوژیک است« .انقالب» را ستایش کردهاند ،تحقیر
1. theocracy
2. Molyneaux 1985; Milani 1992; Tétreault 1994; Badran 1995; Paidar 1995; Hale
1997; Joseph 2000; Graham-Brown 2001; and Keddie 2007
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کردهاند ،به آن دشنام دادهاند ،سرکوب کردهاند ،از آنِ خود کردهاند و آن را پس زدهاند.
با این حال ،در پی انقالب چیزی بیش از جایگزین شدن شکلی از دولت ،مانند نشستن
یک استبداد ملیگرایانه (یا سکوالر و یا دینساالر) به جای یک استبداد پارلمانی روی
میدهد .اگرچه طبقهی مسلطی که دولت را تصاحب میکند ،قطعاً دستخوش تغییر
ایدئولوژیک-سیاسی میشود ،اما تحول رادیکالی در ساختار طبقاتی و سازمان اجتماعی
روابط جنسیتی رخ نمیدهد.
چنین دریافتی به پرسش بعدی منجر میشود :آیا اگر قیامها ،شورشها یا طغیانها
را انقالب نام گذاری کنیم به لحاظ نظری قابل قبول خواهد بود؟ مثالً تحوالت سال
 2011در مصر و تونس و از سال  2013به بعد در سوریه یک انقالب بود یا یک شورش
یا یک خیزش مردمی علیه رژیمی ستمگر؟ تمایز مذکور ،واجد معانی ضمنی خاصی
برای سازماندهی و نظریهپردازی انقالبی است ،بهویژه اگر هدف ما درک نقش و
مبارزه ی زنان در مقابله با مردساالری ،ستم و استثمار باشد .بنابراین در این مقاله از
مفاهیم شورش ،طغیان یا خیزش به طور مترادف استفاده میشود؛ البته نه به عنوان
جایگزینی برای «انقالب» ،بلکه برای ایجاد تمایز الزم.
تشخیص تفاوت انقالب و وضعیت انقالبی نیز مهم است .وضعیت انقالبی زمانی است
که دولت نتواند به وسیلهی روشهای متداول حکومت کند و مردم نپذیرند تحت
سیطرهی حکومت باشند .این وضعیت انقالبی در قیامِ عربی سال  2011یا در ایرانِ
ی مقاومتِ پر شمار
سال  )1357( 1979ایجاد شد ،و نیروی سیاسی جدیدی به میانج ِ
مردم به قدرت رسید که اگرچه تشکیالت موجود دولت و ساختار اقتصادی اجتماعی را
در دست گرفت ،اما روابط اجتماعی و طبقاتی دست نخورده باقی ماند .بحث این نیست
که هیچ چیز تغییر نکرد ،شکل حکومت تغییر کرد ،اما محتوای آن نه .در ایران سالِ
 ،1357شکل حکومت از سلطنت به دینساالری تغییر کرد و در مصرِ  2011از ریاست
جمهوری غیرنظامی به نظامی .برخی روابط اجتماعی-اقتصادی نیز اشکال جدیدی به
خود گرفتند ،مانند مردساالری که بیش از گذشته برجسته شد .بحث زیر در چارچوب
و از دریچهی این مالحظات تاریخی و نظری به بررسی هر دوره میپردازد.

272

273

زنان و انقالب در خاورمیانه

زنان و جنبشهای ضداستعماری و جنبشهای آزادیبخش ملی
بین جنگ جهانی اول ( )1914-1918و جنگ جهانی دوم ( )1939-1945چندین
مبارزه ی ملی و دموکراتیک در منطقه رخ داد که زنان نقشی فعال و تعیینکننده در
آنها ایفا کردهاند .مقارن با شکست امپراتوری عثمانی از نیروهای امپریالیست غربی در
1

سال  ،1918دولتهای جدیدی پدیدار شدند« .جامعهی ملل» که در سال  1920ایجاد
شد ،قیمومیت انگلیس و فرانسه را برای اداره این دولتهای جدید به رسمیت شناخت.
2

بیانیهی «بالفور بریتانیا» در سال  1917که از ایجاد سرزمین یهود در فلسطین حمایت
میکرد ،در جامعهی ملل نیز پذیرفته شده بود .سی سال بعد در سال  ،1948استعمار
3

فلسطین (نکبت ) با ایجاد دولت اسرائیل رسمیت یافت.
پس از دو جنگ جهانی ،بیشتر کشورهای منطقه همچنان تحت نفوذ فرانسه و
انگلیس بودند ،اما با پایان جنگها ایاالت متحده به عنوان نیرویی جدید ظهور کرد .با
پیدایش ملیگرایی عربی در این دوره ،نیروهای غربی از اسالم علیه جنبشهای نوپای
ملیگرا ،ضداستعماری و دموکراتیک استفاده کردند .شکلگیری دولت سوسیالیستی
اتحاد جماهیر شوروی در سال  1917نیز تأثیر مهمی بر مبارزهی برابریخواهانهی زنان
4

داشت .آفاری استدالل میکند که «در دههی  ،1920کشف حجاب و اصالحات
جنسیتی در آسیای مرکزی شوروی و قفقاز موضوع بحث روز در ایران بودند».
( )Afaray 2009, 143با گسترش نفوذ سوسیالیسم ،نیروهای غربی از ملیگرایی و
اسالم علیه جنبشهای کمونیستی استفاده کردند که تأثیر مداومی بر مطالبات زنان
برای برابری جنسیتی داشت .برای ارزیابی تأثیر جنبشهای ضداستعماری و ملیگرا بر
روی زنان ،باید اتحاد بین این نیروهای مردساالر و همکاری آنها با یکدیگر مد نظر
 :League of Nations .1سازمانی میاندولتی بود که در دهم ژانویهی  1920در پی کنفرانس صلح پاریس (که
رسماً به جنگ جهانی اول پایان داد) تأسیس شد.
2. British Balfour Declaration
 .3مهاجرت دستهجمعی فلسطینیها در سال  1948که حدود  725هزار عرب فلسطینی در طول جنگ 1948
اعراب و اسرائیل و جنگ داخلی پیش از آن ،خانههای خود را ترک ،فرار یا اخراج شدند.
4. Afary
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قرار بگیرد .سکسوآلیتهی زنان به شاخص مدرنیته یا سنت تبدیل شد؛ از این رو
سکسوآلیته گاه غربیسازی شد و گاه شرقیسازی ،گاه اسالمی شد و گاه سکوالر که در
هر یک از این صورتها باید به لحاظ اخالقی تنظیم و قانونمند میشد .برای درک بهتر
این ادعاهای نظری ،تحلیل وضعیت برخی کشورهای منطقه مثمرثمر خواهد بود.
الجزایر
1

فانون برای تشریح ایدئولوژی و استراتژی مردساالریِ استعماریِ فرانسه در طی
دههها استعمار الجزایر ( )1830-1962مینویسد« :بیایید حمایت زنان را جلب کنیم
و بقیه در پی آن خواهند آمد )Fanon 1965, 37( ».با افزایش خشونت حکومت
استعماری ،جنبش مقاومت نیرومندتر شد .زنانی با پیشینههای اجتماعی گوناگون
اندکاندک به اعتراضهایی پیوستند که در دههی  1940آغاز شده بود .بنابراین «جلب
حمایت زنان» به یک پروژهی استعمارگرا ،ملیگرا ،سوسیالیستی و اسالمگرا بدل شد
که هر یک مقاصد سیاسی متفاوت و خاص خود را داشت« .حزب کمونیست الجزایر»،

2

3

«اتحادیهی زنان الجزایر» را تأسیس کرد.
حزب کمونیست الجزایر در اولین کنگرهی خود در سال 1944
ضمن ابراز تأسف از وضعیت فالکتبار زنان الجزایر ،دستورجلسهای
جهت آگاهسازی زنان از سرنوشت خود تنظیم کرد و راهکارهای
ممکن همچون آموزش دختران روستایی و شهری را پیشنهاد داد.
بین سالهای  1944تا  1951اتحادیهی زنان الجزایر در حدود 10

تا  15هزار عضو را گرد هم آورد و نشریهای به نام زنان الجزایر

4

منتشر کرد)Salhi 2010, 115( .
امّا این کشتار سال  1945بود که هزاران زن را به عضویت در جنبش مقاومت سوق
داد .هزاران الجزایری که برای شرکت در راهپیمایی بزرگداشت شکست آلمان نازی در
1. Fanon
)2. Algerian Communist Party (Parti Communiste Algérien, PCA
)3. Union of Algerian Women (Union des Femmes d’Algérie, UFA
4. Women of Algeria
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هشتم ماه مه  1945در شهرهای سطیف و قالمه به خیابان آمده بودند ،با برخورد
خشونت بار نیروهای ارتش استعماری فرانسه که قصد داشت بنرهای ضداستعماری
معترضان را به زیر بکشد مواجه شدند .هزاران نفر قتل عام ،دستگیر و شکنجه شدند.
این سرکوب خشونتآمیز ،آتش یک جنبش ضداستعماری مردمی را در سراسر کشور
شعلهور کرد )1(.حضور زنان بهعنوان یک قدرت ضداستعماری فعال ،گروههای سیاسی
را وادار کرد که «موضوع» زنان و «مسئلهی زنان» را در برنامهی خود بگنجانند.
1

«حزب مردم الجزایر» در سال « 1945اولین شاخهی زنان را در الجزایر ایجاد کرد
3

2

تا زنان برجستهای مانند نفیسه حمود و فاطمة بنسوسامة را گرد هم آوردSalhi ( ».
4

 )2010, 115دو سال بعد در سال « ،1947انجمن زنان مسلمان الجزایر» تأسیس
شد .این انجمن غالب ًا به قربانیان قتل عام مه  1945خدمات اجتماعی ارائه میداد ،اما
با مناطق روستایی نیز ارتباط برقرار کرده بود و برای «گسترش آگاهی سیاسی در میان
مردم عادی میکوشید و آنها را به آموزش دختران و پسرانشان تشویق میکرد».
(همان)
5

6

با شروع جنگ استقالل که به «انقالب الجزایر» ( )1954-1962نیز معروف است،
زنان به جنبش مقاومت مسلحانه پیوستند .در طی این هشت سال خونین ،زنان در دو
جبهه می جنگیدند :علیه استعمار و روابط مردساالری .زنان الجزایری به مبارزهی
مسلحانه پیوستند و به نماد زنان انقالبی در سراسر منطقهی خاورمیانه و فراسوی آن
7

تبدیل شدند .جمیله بوپاشا که در سال  1961به بمبگذاری در کافهای در نزدیکی
دانشگاه الجزایر متهم شد ،به مظهر مقاومت برای نسلهایی از زنان عمان گرفته تا
)1. Party of the Algerian People (Parti du Peuple Algérien, PPA
2. Nafissa Hamoud
3. Fatima Bensoname
4. Association of Muslim Algerian Women (Association des Femmes Musulmanes
)Algériennes, AFMA
5. War of Independence
6. Algerian Revolution
7. Djamila Boupacha
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فلسطین ،ایران و کردستان تبدیل شد .زنانی همچون بوپاشا از روش خشونتآمیز
شکنجهی مردساالرانه ی استعمارگران جان سالم به در بردند؛ استعمارگران زنان را به
طرق مختلف مورد مجازات قرار میدادند :نخست ،با از بین بردن رویا و آرزوی استقالل
ملی از طریق تجاوز به بدن زنان که معرف ملت است؛ دوم ،با تعرض به بدن زنان،
لکهدار کردن و شرمسار ساختن بدن زنان که شاخص فرهنگی یک فرهنگ بومی است؛
و سوم ،با مجازات زنان به عنوان کسانی که از هنجارهای مردساالرانهی استعمارگر و
استعمار شده تخطی کردهاند.
برهههای انقالبی هنجارهای اجتماعی را بر هم میزنند ،سلطهی جنسیتی مردساالر
را دچار گسست میکنند و به زنان مجال میدهند تا از دوگانگی حوزههای خصوصی و
عمومی عدول کنند .تثبیت قدرت در داخل حکومت ،اغلب با چرخشهایی در زمینهی
2

1

نقش و حقوق زنان همراه است .الزرگ استدالل میکند که در «منشور الجزایر»،
یعنی متن «بنیادی» دورهی پسااستعماری که در سال  1964توسط دولت
3

سوسیالیستی «جبههی آزادی ملی» ( )FLNتنظیم شده بود ،مفهوم «تودهی
شهروندان» به معنی «مرد نوعی» بود ) Lazreg 2000, 62 ( .وی میافزاید« :چنین
برداشتی از شهروندی ،در واقع بر ایدهای تأثیرگذار در اکثر متون قانونی/سیاسی رسمی
سرپوش میگذارد که بر مبنای آن زنان اساساً سوژههایی هستند فاقد عاملیت که باید
تحت قیمومیت مردانی باشند که به نام خدا عمل میکنند( ».همان)60 ،
از زمان استقالل الجزایر در سال  ،1962حقوق و نقش زنان در تسلط دو ایدئولوژی
غالب و اغلب رقابتجو است :ایدئولوژیهای مردساالرانهی لیبرالیسم سکوالر و
محافظهکاری اسالمگرایانه .در هر دوی این مواضع ایدئولوژیک ،ملیگرایی در نقش مانع
4

اصلی در برابر از بین رفتن نابرابری جنسیتی عمل کرد .شعبان دربارهی اثرگذاری زن
الجزایری بر انقالب که عمیقاً با تجربهی زنان در دیگر نقاط منطقه تشدید میشود،
چنین مینویسد« :تنها افسو س ما از دست دادن آن برابری مطلقی است که در طول
1. Lazreg
2. La Charter d’Alger
3. Front of National Liberation
4. Shaaban
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انقالب به دست آمده بود .تا جایی که به برابری جنسیتی مربوط است ،به نظر میرسد
که به جای اینکه رو به جلو حرکت کنیم ،به عقب برگشتهایم( ».نقل شده در Salhi,
)2010, 119
در واقع این عبارت عیناً به شعار ماندگار جنبش زنان پس از انقالب  1357ایران تا
به امروز تبدیل شد« :ما انقالب نکردیم تا به عقب برگردیم!» با وجود این ،نزاع ساختاری
در الجزایرِ پس از استقالل تحت شرایط اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی خاصی صورت
گرفت که فارغ از موضعگیری ایدئولوژیک حزب سیاسیِ در قدرت ،بازگشت زنان به
روابط جنسیتی پیش از استقالل را ناممکن ساخت .در اینجا نقل کامل نتیجهگیری
الزرگ در مورد حقوق شهروندی زنان در دوران پس از استقالل حائز اهمیت است:
درسی که از مورد الجزایر میتوان گرفت این نیست که حکومت
تکحزبی و سوسیالیسم دولتی مانع از ظهور آن دسته از آزادیهای
سیاسی شد که میتوانست به زنان برای مطالبهی حقوقشان یاری
رساند ،اگرچه این مسئله واقعیت مهمی است که در کشورهایی
همچون اتحاد جماهیر شوروی سابق مورد توجه قرار گرفته بود .در
واقع در شرایط حاکمیت نظام حقوقی دوگانهای که نیمی سکوالر
و نیم دیگر برآمده از متون مذهبیست ،شهروندی جز یک
شهروندیِ صوری (که به کنش رأی دادن تقلیل یافته است)
نخواهد بود .فقدان شخصیتمندی و سوژگی زنان که به دنبال آن
میآید ،ممکن است به خشونت علیه آنها منجر شود .دستیابی
زنان به شهروندی بنیادینی که مجال بسط و گسترش حقوق مدنی
و اجتماعی آنها را فراهم میکند ،عالوه بر مشارکت فعال و مستقل
زنان در حیات جمعی ،مستلزم آزادیهای سیاسی اساسی است.
()Lazreg 2000, 69
بحث الزرگ به رغم توضیحات ناقص دربارهی پیچیدگیهای سیاسی پیش روی
زنان الجزایری از زمان استقالل کشور ،در مورد محدودیتهای «حقوق مدنی و
اجتماعی» در غیاب «آزادیهای سیاسی اساسی» ارزشمند است .برای درک بهتر
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همبستگی حقوق «مدنی» و «سیاسی» ،تحلیل طبقاتی و ایدئولوژیک دولت در هر دو
دورهی قبل یا بعد از انقالب واجد اهمیت فراوان است .در مطالعات زنان خاورمیانه ،نهاد
دولت اغلب به اَشکال حکومت تقلیل یافته است؛ نهادی که از آن تاریخزدایی شده و
ارتباطش با ساختار طبقاتی قطع شده است.
در نظریه ی فمینیستی مارکسیستی ،دولت دارای هویت مستقل بوده و از سایر
نهادها ،مانند مذهب ،خانواده ،آموزش یا اقتصاد متمایز است .همانطور که این نهادها
توسط دولت شکل گرفتهاند ،دولت هم خودمختار است و هم وابسته به این نهادهایی
که شکل داده است و نهادهای مذکور نیز به همین ترتیب هم مستقل از دولتاند و هم
وابسته به آن .دولت سازمان سیاسی طبقهی حاکم است ،از نظم موجود حفاظت میکند
و متضمن وفاداری تمامِ ملت ،طبقات ،زنان و همهی گروههای ستمدیده به نظام حاکم
است .دولت نه تنها شرایطِ حاکمیت طبقهی مسلط را ایجاد میکند ،بلکه همزمان
شرایط بازتولید خودش را نیز فراهم میسازد .روابط طبقاتی و جنسیتی سرمایهداریِ
مردساالرانه ،در قدرتِ دولتی متبلور میشوند)Carpenter and Mojab 2017( .
در الجزایر نیز همانند دیگر نقاط خاورمیانه که در ادامه مطرح میشوند ،مواجههی
زنان با دولت نه برای برچیدن آن به عنوان (باز)تولیدکنندهی مردساالری سرمایهداری،
بلکه برای ورود به جریان مذاکرات با هدف «اصالح دولت از درون» بود .از زمان دولت
1

2

پسااستقاللیِ احمد بن بال ( )1962-1965تا دولتهای هواری بومدین (-1978
 ،1965دورانی که جنبش اسالمگرایانه فشار بر دولت در زمینهی مسائل مرتبط با حقوق
3

زنان ،تنظیم خانواده ،روبنده و سقط جنین را آغاز کرد) ،شاذلی بن جدید (-1992
 ،1979هنگامی که قانون خانوادهی  1984بر پایهی شروط قانون شریعت اسالمی

 )1916-2012( Ahmed Ben Bella .1رهبر سیاسی جنگ استقالل الجزایر ،نخستین نخستوزیر و نخستین
رئیسجمهور انتخابی الجزایر بود که کشورش را به سوی یک اقتصاد 'سوسیالیستی' سوق داد.
 )1932-1978( Houari Boumédiènne .2رهبر الجزایر ( )1965-1978و از شخصیتهای برجستهی جنبش
عدم تعهد
 )1929-2012( Chadli Bendjedid .3چهارمین رئیسجمهور الجزایر پس از استقالل این کشور در فاصلهی
سالهای  1979تا  1992بود.

279

زنان و انقالب در خاورمیانه
1

تصویب شد) و رژیم میانهروی عبدالعزیز بوتفلیقه ( ،)1999-2019زنان به برخی از
حقوق خود دست یافتهاند و برخی را نیز از دست دادهاند .آنها پیروز اما وحشتزده
بودهاند ،بسیج شدهاند امّا به زندان افتادهاند .هرچند زنان فعّاالنه در برچیدن نژادپرستیِ
مردساالرانهی حکومت استعماری مشارکت داشتند ،امّا در مختل کردن شرایط بازتولید
دولتِ سرمایهداریِ مردساالرانهی پس از استقالل ،چه از نوع سکوالر و چه از نوع اسالمی
ی
آن ،ناکام بودند .این ناکامی یک ناکامی نظری ،سیاسی ،سازمانی بوده است و به میانج ِ
تأثیر متقابل عوامل کالنتر جهانی و شرایط ملی پسااستعماری الجزایر شکل گرفته
است؛ این نکتهای است که باید در ادامه بیشتر به آن بپردازیم ،چرا که در مورد مبارزات
زنان در مصر نیز صدق میکند.
مصر
قیام سال  2011در مصر ،یادآور تاریخ غنی جنبش زنان در مبارزه برای آزادی و
برابری در این کشور شد .ویژگی منحصر به فرد جنبش زنان مصر در پیشینهی طوالنی
آن است .حضور فعال زنان در عرصهی حیات سیاسی مصر از زمان انقالب  1919برای
خاتمه دادن به سلطنت و آغاز ساختار دولتی جمهوریخواهانه تداوم داشته است .مصر
در سال  1922به استقالل رسید و در سال  1923اولین قانون اساسی جمهوری تنظیم
2

شد .حاتم اشاره میکند که بهرغم نقش مهم زنان در انقالب  ،1919قانون اساسی در
مورد آنها سکوت پیشه کرد .او مینویسد که قانون اساسی «تنها شهروندان مرد بالغ
را در مقام عضو ملت به رسمیت شناخت ،و بدین ترتیب شخصیت مردانهای برای ملّت
قایل شد )Hatem 2000, 35( ».گروهی از زنان مصری تحصیلکرده که به طبقات
3

باالتر و سکوالر تعلق داشتند ،در سال «1923اتحادیهی فمینیستی مصر» ( )EFUرا
تأسیس کردند تا به مسئلهی فقدان حقوق سیاسی زنان در قانون اساس بپردازند.
اتحادیهی فمینیستی مصر به «اعتبار و روابطی بینالمللی» دست یافت و اولین بیانیهی
( Abdelaziz Bouteflika .1متولد  )1937رئیسجمهور الجزایر از سال  1999تا  2019بود.
2. Hatem
3. Egyptian Feminist Union
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1

عمومی آن در ماه مه  1923در «کنگرهی بینالمللی اتحاد حق رأی» در رُم اعالم شد.
()2007, 90& 92 keddie
2

3

رهبران این جنبش هدا شعراوی و سیزا النبراوی ،به محض بازگشت از این نشست
«در ایستگاه راهآهن قاهره به عنوان یک اقدام سیاسی روبندههای خود را از صورت
برداشتند و برخی از افراد حاضر در جمعیت نیز همین کار را کردند)Ibid, 92( ».
اتحادیه ی فمینیستی مصر طرفدار اصالحات در آموزش ،خدمات بهداشتی ،برابری
اقتصادی ،کشف حجاب و حق رأی بود .این اتحادیه به دلیل رویکردهای اصالحطلبانه
و فرهنگی خود به فمینیسم مورد انتقاد قرار گرفت .هدف همگانی آنها «توانا ساختن
زنان طبقه ی کارگر برای تبدیل شدن به همسران و مادران بهتر» و «دگرگون ساختن
ی خانگی از یک آرمان خصوصی به یک آرمان ملی و عمومی» بود.
آیین جدید زندگ ِ
()Hatem 2000, 43, 44
فمینیستهای رادیکال و همچنین زنان عضو گروه «اخوان المسلمین» که در سال
 1928تأسیس شده بود ،قانون اساسی مصوب سال  1923را به چالش کشیدند .پروژهی
گروههای زنان مسلمان این بود که شرایط زیستیِ زنان را بر پایهی احکام شرعیِ برابریِ
4

دو جنس بهبود ببخشند .دولت ملیگرای جمال عبدالناصر ( )1952-1970در سال
 1953به سلطنت پایان داد .ناصر برای تشکلهای فمینیستی محدودیت ایجاد کرد،
مطبوعات مستقل فمینیستی را ممنوع کرد و برای عضویت زنان در کمیتهی بازنویسی
5

قانون اساسی محدویتهایی قائل شد .در مارس  1954دوریه شفیق ،یکی از اعضای
زن سندیکاری خبرنگاران ،در اعتراض به این رویکرد دولت ناصر دست به اعتصاب غذا
زد .در قانون اساسی مصوب سال  1956حق رأی زنان و کاندیداتوری برای مناصب
1. International Suffrage Alliance Congress
 )1879-1947( Huda Sha’rawi .2از پیشگامان جنبش حقوق زنان در مصر و بنیانگذار اتحادیهی
فمینیستی مصر بود.
 )1897-1985( Saiza Nabarawi .3ژورنالیست مصری که سردبیر مجلهی  L'Égyptienneبود.
4. Gamal Abdel Nasser
 )1908-1975( Duriya Shafiq .5فمینیست ،شاعر ،سردبیر و یکی از رهبران اصلی جنبش آزادی زنان در مصر
در اواسط دههی  1940بود.
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دولتی تضمین شده بود ،اما مادری و همسری نقش اصلی زنان باقی ماند .کِدی
مینویسد:
1

ناصر در سال  1957نشریهی بنت النیل دوریه شفیق را
تعطیل کرد و در سال  1960او را برای چندین سال تحت بازداشت
خانگی قرار داد .او مدتی بعد در سال  1975و در انزوا با فروافتادن
2

از یک بلندی به زندگی خود پایان داد .انجی افالطون در سال
 1959به همراه صدها کمونیست دیگر به زندان افکنده شد،
3

همانطور که زینب الغزالی رهبر زنان اسالمگرا در سال 1965
زندانی شده بود( .همان)123 :
ناصر در سال  1962منشوری «سوسیالیستی» برای اقدام ملی ارائه کرد که برابری
جنسیتی را تأیید و تصویب کرد .با وجود این ،زنان در تمامی ابعاد عملیاتیسازی این
منشور با چالش مواجه شدند .برای تثبیت ملیگرایی عربی سرمایهدارانهی مردساالر ،از
حقوق زنان صرفنظر شد .قانون اساسی در سال  1971برای بیان روشن رابطهی
تنگاتنگ میان برابری جنسیتی و شرع مورد بازبینی قرار گرفت .در سال  1976قانون
اساسی باز هم اصالح شد تا اسالم را مبنای قانون قرار دهد .زنان مصری از دولتِ
پسااستعماری و ملیگرا مأیوس شدند .پس از مرگ ناصر در سال  1970و به قدرت
4

رسیدن انور سادات ( ،)1970-1981دولت عالوه بر جنبش زنان به شدت با چپها،
دانشجویان و کارگران نیز درگیر شد .گروههای مستقل زنان غیرقانونی اعالم شدند.
دولت کنشگری زنان را در دولت-ملت ادغام کرد و جنبش زنان را به «فمینیسم
دولتی» تبدیل کرد تا دستگاه بوروکراتیک مردساالری سرمایهدارانهی نولیبرال را زنانه
سازد.

1. Bint al-Nil
2. Inji Aflatun
3. Zeinab al-Ghazzali
4. Anwar Sadat
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تا دههی  1970و با شروع بحران نفت و ظهور سرمایهداری نولیبرال ،الجزایر و مصر
مانند برخی دیگر از کشورهای منطقه ،مجبور شدند از «برنامههای تعدیل ساختاری»

1

2

( )SAPsمتابعت کنند که در سطح بینالمللی توسط «بانک جهانی» و «صندوق
3

بینالمللی پول» تحمیل شده بود .این ملتهای مستقل نوظهور ،از یک سو با پارادوک ِ
س
«مدرنیزاسیون»«/توسعه» و گسترش خدمات عمومی شامل بخشهای آموزش،
بهداشت و اشتغال و از سوی دیگر خصوصیسازی این بخشها روبهرو بودند .به زنان
برای اشتغال و مشارکت در امور عمومی کشور نیاز بود ،اما بدن و سکسوآلیتهی آنها
همچنان به هنجارهای ملیگرا-اسالمگرا-مردساالرِ و اخالقیات سنتی گره خورده بود.
اگرچه دولت از حضور زنان در انظار عمومی حمایت میکرد ،اما این حضور به دقت
مدیریت میشد.
دولت برای مدیریت مخالفتهای زنان سه دستورالعمل اصلی را در پیش گرفت:
نخست اینکه در اکثر موارد به سازمان زنان اجازه داد تا در یک چارچوب مجاز که
توسط دولت وضع شده بود ،از حقوق زنان دفاع کنند؛ دوم ،کنشگری زنان را از طریق
4

فرآیند مردمنهادیکردن (که به بیان بهتر کنشگری جامعهی مدنی در چارچوب قانون
خوانده میشود) خصوصی ساخت؛ و سوم ،با بسیج زنان اسالمگرا مدارا کرد تا شکاف
گستردهی اجتماعی -اقتصادی به جا مانده از رشد سریع اقتصاد بازار را پر کند .مسئله
این است که ادغام کشورهای پسااستعماری خاورمیانه در نظم جهان سرمایهداری/
امپریالیستی ،نه تنها پیوند بین دولت و اقتصاد بازار را تقویت کرد ،بلکه حقوق لیبرال
دموکراتیک شهروندان ،به ویژه زنان ،دانشجویان ،سیاستهای چپ/سکوالر و
جنبشهای آزادی ملی را محدود ساخت.
در این زمان (اواخر دههی  )70دو رخداد دیگر نیز در سرکوب سریع مخالفتها نه
تنها در منطقه ،بلکه در سطح جهانی نقش داشتند :نخست آغاز سقوط تجربیات
کوتاهمدت اجرای سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی ،چین و اروپای شرقی؛ و دوم،
1. Structural AdjustmentPrograms
2. World Bank
3. International Monetary Fund
4. NGOization
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رقابتهای امپریالیستی برای بازتقسیم جهان به حوزههای متضاد نفوذ ،بهویژه تشدید
گسترش نیروی امپریالیستی ایاالت متحده در منطقه )2( .شکست انقالب  1357در
ایران به علت قدرتیابی نیروهای اسالمگرا ،در مشروعیت و تحکیم این فرآیندها نقش
محوری داشت.
زنان و مبارزات ضدامپریالیستی
ویژگی متمایزِ انقالب  1357ایران در مقایسه با جنبشهای ضداستعماری و
آزادیبخش اوایل قرن بیستم در منطقه ،موضع ضدامپریالیستی مذهبی ،پوپولیستی و
سکوالر آن بود .به هر حال ،روابط اجتماعی سرمایهداری دوران استعماری اواسط قرن
نوزدهم در خاورمیانه ،مدتها بود که متحول شده بود و از قالب تجاری و رقابت آزادانه
به انحصار و سرمایهی مالی در اواسط قرن بیستم تغییر یافته بود .با پایان جنگ جهانی
دوم ،قدرتهای امپریالیست برای تأمین امنیت قلمروها و «حوزههای نفوذ» خود وارد
دور جدیدی از رقابتهای بینالمللی شدند .این جاهطلبیهای امپریالیستی ایاالت
متحده بود که کودتای سال  ]1332[ 1953سازمان سیا ( )CIAرا در ایران علیه دولت
ملیگرای دموکراتیک مصدق (نخستوزیر وقت) رهبری کرد .این کودتا به قدرت دولت
1

در حکومت استبدادی سلطنتی محمدرضا شاه (دومین شاه پهلوی) استحکام بخشید
و ایران تا زمان عزل او در سال  1979متحدی قدرتمند برای امپریالیسم ایاالت متحده
در منطقه بود .در دوران حکومت شاه ،ایران فرایند گستردهی «مدرنیزاسیون» و
«سکوالریزاسیون» را با همراهی زنان طبقهی متوسط شهری بهعنوان بزرگترین
ذینفعان ای ن اصالحات گسترده تجربه کرد .این اصالحات که شامل زمینهای
کشاورزی ،آموزش ،بهداشت ،اشتغال و حقوق زنان بود ،با سرکوب سیاسی گستردهی
روشنفکران ،هنرمندان ،دانشجویان ،زنان ،کارگران و مطبوعات تحکیم یافت.
رژیم شاه به «ژاندارم» منافع امپریالیستی سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ایاالت
متحده در منطقه تبدیل شد .یکی از آخرین هدایای شاه به ایاالت متحده اعزام یک

1. Mohammad Reza Shah
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1

تیپ نیرو با پشتیبانی نیروی هوایی در سال  1974برای سرکوب «شورش ظفار» در
عمان بود )Takriti 2013; and Halliday 1979( .عمان از سال  1932تا 1970
2

تحت سلطهی استعمار انگلیس بود« .جبههی آزادی بخش ظفار» در سال  1968بر
پایهی اصول «سوسیالیسم علمی» و با هدف از بین بردن سلطهی استعمار ،استقرار
کشور مستقلی که با اصول برابری اداره شود و ریشهکن کردن فقر و بیسوادی تشکیل
شد .زنان عمانی به جنبش آزادیبخش پیوستند و برای ایجاد فرصتهایی برای ادغام
در جنبش مقاومت ،تعاونی های مشخصی همچون مراقبت از کودکان را سازماندهی
3

کردند .در سال « 1974سازمان زنان عمانی» به طور رسمی شکل گرفت و چند
کمیتهی فرعی برای کالسهای سوادآموزی و آموزش سیاسی تأسیس کرد .سواد «از
طریق 'الفبای انقالب' آموزش داده میشد که به این صورت بود :ط مثل 'طبقه' ،دال
مثل 'دهقان' ،الف مثل 'انقالب' ،جیم مثل 'جامعه' و The Gulf Committee ( ». ..
 )1975, 12هالیدی ( )1979, 377-378مینویسد:
به گفتهی یکی از تحلیلگران «جبههی مردمی برای آزادی
4

عمان» زنان مبارزهجویانهتر از مردان به آغاز مبارزه واکنش نشان
دادند و خود به خود گرد هم آمدند .این مسئله خیلی زود در تضاد
با روابط اجتماعی قرار گرفت .زنان شروع به نگهداری ذخیرهی غذا
برای رزمندگانی کردند که ممکن بود ناگهان از راه برسند :شوهران
آنها اغلب با این کار مخالف بودند و زنان مجبور بودند که مواد
غذایی را مخفیانه ذخیره کنند .بسیاری از زنان میخواستند والدین
یا همسران خود را ترک گویند تا در جبههی جنگ فعالیت داشته
باشند.
شورش در سال  1975سرکوب شد و زنان از خدمت مرخص شدند و با ترک
مبارزهی مسلحانه و مکاتب انقالبی ،ازدواج کردند و نقشهایی ایفا کردند که سنتی
1. Dhofar Rebellion
2. Dhofar Liberation Front
3. Omani Women’s Organization
)4. Popular Front for the Liberation of Oman (P.F.L.O.
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قلمداد میشدند .زنان زندگی خود را پیش از شورش اینگونه جمعبندی کردند «ما
1

تحت سلطهی چهار سلطان رنج کشیدیم :سلطان مسقط ؛ سلطان قبیله یعنی شیخ؛
سلطان مذهبی یعنی امام؛ و سلطان خانوادگی یعنی پدر ،برادر و شوهرThe Gulf ( ».
 )Committee 1975, 8در معدود مصاحبههایی که با این رزمندگان سابق انجام
شد ،زنان از امید ،آگاهی و رؤیای بنا نهادن یک جامعهی مساواتطلبانه میگویند
(همان.) 16-26 :
یکی از همکاریهای شاه با ایاالت متحده در سرکوب شورش ظفار که تاکنون کمتر
مستند شده است ،طرح او برای به خدمت گرفتن پرستاران از ایران و اعزام آنان به
منطقه ی جنگی در عمان بود .پرستاران در ازای خدمات خود گرین کارت آمریکا را
دریافت کردند .در واکنش به سلطنت هوادار امپریالیسم و مردساالرانهی شاه ،مبارزهی
جدیدی در گرایشهای چپ دههی  1960و  1970ظهور کرد.
زنان به این جنبشها پیوستند ،هر چند متأسفانه تجربهی آنها نه به اندازهی کافی
تجزیه و تحلیل شد و نه به مجموعه آثاری راه یافت که جنبشهای مقاومت فمینیستی
را پوشش میدادند .در سال  2015کتابی به فارسی با عنوان همراه با انقالبیون عمانی:
2

یادداشتهای جنگ ظفار منتشر شد که مجموعهای از نامههای دو خواهر ایرانی به
نامهای محبوبه افراز و رفعت افراز را جمعآوری کرده بود .این دو نفر در سال  1973به
یک گروه رادیکال مارکسیست-لنینیست به نام مجاهدین میم الم پیوسته بودند .این
خواهران از خانوادهی طبقه ی کارگر بودند که از شهر کوچک جهرم واقع در جنوب
استان فارس به شیراز و سپس برای تحصیل و کار به تهران نقل مکان کردند .رفعت
معلم و محبوبه پزشک شد .رفعت برای آموزش نظامی به دمشق و فلسطین رفت .اندکی
3

بعد هر دو خواهر به عمان رفتند و در طی شورش ظفار در بیمارستانی در شهر الغیضه
در مرز بین یمن و عمان مستقر شدند .از آنجایی که بیمارستان عمدت ًا توسط پزشکان
کوبایی اداره میشد ،نامههای آن ها حسی عمیق از رفاقتی جهانی را توصیف میکند.

1. Muscat
2. With the Omani Revolutionaries: The Dhofar War Diary
3. Al Ghaydeh
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آنها در این نامهها بهتفصیل به امور مربوط به بیمارستان اعم از کاستیها و چالشهای
آن اشاره میکنند و به اختالفات ایدئولوژیک و سیاسی بین کارکنان بینالمللی
میپردازند .در همان هنگام که آنها به رهبر مجاهدین م ل نامه مینویسند ،در حال
تدوین استراتژیهایی دربارهی چگونگی ایجاد یک جبههی ضدامپریالیستی برای مبارزه
علیه رژیم شاه هستند .آنها رؤیای آیندهای را میبینند که در آن مردم منطقه از «یوغ»
فئودالیسم ،مذهب ،سرمایهداری و امپریالیسم آزاد هستند.
رفعت در سال  1973و در  40سالگی بر اثر عفونت ماالریا درگذشت .برای او مراسم
خاکسپاری نظامی برگزار شد و مورد تحسین انقالبیون بینالمللی قرار گرفت .پس از
1

شکست شورش ظفار در سال  ،1975محبوبه به عدن در یمن نقل مکان کرد و در یک
برنامهی رادیویی انقالبی فارسیزبان مشغول به کار شد .این برنامهی رادیویی پیامهای
ضد امپریالیستی و ضد شاه را برای قیام تودهای نوخاستهی ایران پخش میکرد .هنگامی
که اخبار قیام در ایران به طور گسترده منتشر شد ،او عدن را به مقصد پاریس ترک
کرد .متأسفانه او در تبعید دچار بیماری روحی شد و در سال  1978در پاریس خودکشی
کرد .در آثار چپ ایرانی ،محبوبه و رفعت به عنوان «زنان انقالبی و انترناسیونالیست»
تصویر شدهاند .در سراسر خاورمیانه زنانی مانند آنها غالباً از تاریخ مقاومت و
جنبشهای چپ حذف شدهاند .سهرابی ( )2020توضیح میدهد« :ناپدید شدن آنها
از متونِ تاریخی بیشک به بیاهمیت شمردن حیات آنها مربوط میشود ،حیاتی که
زیر حرکت قلمموهای بزرگ سرگذشتهای پادشاهان و نظامیان پنهان شده است.»...
نغمه سهرابی در مقالهای کوتاه دربارهی همراه با انقالبیون عمانی :یادداشتهای جنگ
ظفار پرسشهای درستی را مطرح میکند« :آیا باید داستانهای آنها را نقل کنیم؟»
و «آیا بازیابی سرگذشتهای «بیاهمیت» آنها برای درک انقالبها در سطح ملی،
منطقهای و جهانی اهمیت دارد؟» (همان)
در نامههای آنها میتوان به ماهیت فراگیر ایدئولوژی مردانه و مردساالرانهی جناح
چپ و فقدان نوعی آگاهی فمینیستی -که به همان اندازه فراگیر باشد -در میان خود
زنان پی برد .مغیثی که تنها کتاب موجود در مورد تجربهی زنان در جنبش چپ در
1. Aden
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سالهای آغازین انقالب  1979نوشتهی اوست ،استدالل میکند که مردساالری و
پوپولیسم سوسیالیستی جناح چپ «مانع از رشد آگاهی جنسیتی و مبارزه برای حقوق
زنان در پی انقالب شد)Moghissi 1994, 159( ».
در ایران ،زنان مبارز تحصیلکرده ،شهری و طبقه متوسط ،کنشگری خود را با
پیوستن به جنبشهای دانشجویی و اعتصابات کارگری اواخر دههی  1960و به ویژه
1

پس از تأسیس «سازمان مجاهدین خلق ایران» در سال  1965و «سازمان چریکهای
2

فدایی خلق ایران» در سال  1971آغاز کردند .این دو سازمان گروههای مخفی و
چریکی بودند ،با این تفاوت که سازمان مجاهدین خلق ایران ایدئولوژی اسالمی را همراه
با اقتصاد سیاسی مارکسیستی در پیش گرفت و بنیان ایدئولوژی سکوالر سازمان
چریکهای فداییان خلق ایران مبتنی بر اصول مارکسیستی-لنینیستی بود .این گروهها
شاه را «دستنشانده»ی امپریالیسم ایاالت متحده میدانستند و یک خط مشی سیاسی
ضدامپریالیستی قدرتمند را به وجود آوردند.
در سالهای انقالبی اواسط دههی  ،1970زنان بیش از پیش به این گروههای
رادیکال پیوستند .به گفتهی شهیدیان (« )2002, 107تعیین تعداد دقیق زنانی که
در سازمانهای مخفی چریکی عضویت داشتند ،به دلیل جوّ پنهانکارانهی حول این
نوع از کنشگری سیاسی ناممکن است» .او از آبراهامیان نقل میکند که مدعیست «از
میان  341چریک کشتهشدهی ضد حکومت پهلوی 39 ،نفر زن بودند .زنان خانهدار
( 14نفر) و دانشجویان ( 13نفر) در صدر لیست قربانیان قرار گرفتند 9 .معلم مدرسه،
 2پزشک 1 ،کارمند اداره ».اما امانت ( )2017مینویسد که بین سالهای  1970تا
 ،1978فداییان خلق  198نفر از اعضای خود را از دست داد که  29نفر آنها زن بودند.
او ادعا میکند که «در مقابل ،تعداد قربانیان مجاهدین بین سالهای  1971تا 1976
بیش از پانزده نفر نبود که از میان آنها تنها یک نفر زن بود .این تفاوت قابل توجه را
میتوان ناشی از قدرت ایدئولوژی مارکسیستی در قیاس با مارکسیسم اسالمی دانست».
()Amanat 2017, 662
1. People’s Mojahedin Organization of Iran
2. Organization of Iranian People’s Fada’yan-e Guerrilas
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اندکی پس از وقوع انقالب ،انشعابهای زیادی در این گروهها به وجود آمد که منجر
به ظهور گروههای رادیکالتر مارکسیست-لنینیست یا مارکسیست-لنینیست-
مائوئیست و به موازات آن برجسته شدن حضور قدرتمند زنان شد)Afary 2009( .
اما با تحکیم دینساالری در ایران ،این زنان از نخستین گروههایی بودند که با خشونت
کامل مجازات ،دستگیر ،زندانی ... ،و اعدام شدند .تخمین زده شده که بین  2000تا
 3000زن در دهه ی اول استقرار حکومت جدید اعدام شدند( .مرکز اسناد حقوق بشر
1

2

ایران  2011و 2015؛ و دادگاه ایران  )2012تجربهی زنان ایرانی از زندان هرگز در
پژوهشهای فمینیستی ،بهعنوان نمونهی موردیِ پرسشگری دربارهی «سوژگی» یا
«عاملیت» زنانی که در برابر حکومت و قوانین برسازندهی «زنانگی اسالمی» ایستادهاند،
بروز نیافت.
در ن هایت دولت اسالمی جایگزین رژیم طرفدار امپریالیسم و غرب ،سکوالر و
اقتدارگرای پهلوی شد .هویت سیاسی و قانونی این دولت از طریق اسالمیسازی
گسترده ی روابط جنسیتی مستحکم شد .این کار از بسیاری جهات لغو تحوالت
خودانگیخته و برنامهریزیشدهای بود که در حدود هشتاد سال اخیر (از شروع انقالب
مشروطه در سالهای  1906تا  )1911در روابط جنسیتی اتفاق افتاده بود .در حالی
که رضا شاه ،اولین پادشاه خاندان پهلوی ( )1925-1941خشونت دولتی را برای کشف
حجاب زنان به کار بست ،جمهوری اسالمی برای تحمیل دوبارهی حجاب سرکوب
گستردهای را آغاز کرد .در حالی که آیتاهلل خمینی بارها و بارها اعالم کرد که زنان
باید در «صحنهی» مبارزه باقی بمانند ،اما یک نظام تبعیض جنسی (عمدت ًا به اجبار)
در سراسر کشور تحمیل شد .با این همه ،اسالمی سازی روابط جنسیتی از همان ابتدا
با مقاومت شدید زنان مواجه شد و تا به امروز زنان همچنان یک نیروی سرسخت مخالف
باقی ماندهاند )3(.مطالب گستردهای که در مورد زنان ایرانی وجود دارد ،اکثراً بر
تجربههای شهری و طبقهی متوسط متمرکز شده و تجربهی زنان اقلیت ملی مانند کرد،
عرب ،ترک یا بلوچ از قلم افتاده است .مهمتر از همه اینکه مبارزهی زنان چپ سکوالر
1. Iran Human Rights Documentation Center
2. Iran Tribunal
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که از دههی  1940به مبارزهی سوسیالیستی ،ضدامپریالیستی و مسلحانه پیوستند،
نادیده گرفته شده است.
زنان کرد در مبارزات مسلحانه
به قدرت رسیدن حکومت جدید در سال  ،1979سیاستهای ملیگرایی و فمینیسم
کردها را نیز تحت تأثیر قرار داد .جنبش ملیگرای کرد یکی از پایدارترین جنبشهای
تاریخ عصر جدید است .مبارزهی کردها برای خودمختاری در وهلهی اول بر روی چهار
دولت-ملت ایران ،عراق ،ترکیه و سوریه متمرکز است ،اما این مبارزه قدرتهای مهم
غربی ،به ویژه ایاالت متحده ،انگلیس و فرانسه ،بازیگران محلی متعدد از جمله
سازمانهای سیاسی گوناگون و طبقات مختلف مانند زمینداران ،دهقانان ،کارگران و
بورژوازی شهری را نیز هدف گرفته است .ملیگرایی کردی نیز مانند دیگر جنبشهای
ملی گرا عمدتاً از خصلتی مردانه برخوردار است ،اگرچه زنان نیز با نقشهای متنوع و
متغیر در آن مشارکت داشتهاند .ملیگرایی کردی همانند سایر پروژههای ملیگرا زنان
را همچون قهرمانان کشور ،تجدیدکنندگان ملت ،حافظان «سرزمین مادری»« ،افتخار»
ملت و نگهبانان فرهنگ ،میراث و زبان کردی تصویر میکندMojab 2001; ( .
)Hassanpour 2001
سازمانهای سیاسی ملیگرای کرد از دههی « 1950گروههای زنان» خاص خود
را داشتهاند که معموالً در نقش پشتیبان مردانی خدمت میکردند که رهبری
جنبشهای ملیگرا را بر عهده داشتند .اما از دههی  ،1980دو سازمان سیاسی زنان را
در سلسلهمراتب نظامی و سیاسی خود به کار گرفتند .یکی از این سازمانها «حزب
2

1

کارگران کردستان» بود که عموم ًا تحت عنوان پ.ک.ک شناخته میشود و دیگری
3

4

«سازمان زحمتکشان انقالبی کردستان ایران» یا «کومله» (به معنای انجمن) بود.

1. Kurdistan Workers Party
2. PKK
3. Society of the Revolutionary Toilers of Iranian Kurdistan
4. Komala
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از زمان وقوع «انقالب روژاوا» که در سال  2012آغاز شد و سپس در سال 2016
2

به «فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه» تبدیل شد ،مجادله بر سر نقش زنان کرد در
مبارزه ی مسلحانه از سر گرفته شده است .عملکرد این دو سازمان روابط پیچیدهای را
آشکار میکند که فمینیسم را به ملیگرایی و نیز به تشکیل دولت و مردساالری پیوند
میدهد .با وجود این ،تحلیل دقیق تنها از طریق تحقیقات قومنگارانهی فمینیستی
چندساختی ،فراملّیتی و فرامنطقهای ممکن است .متأسفانه انجام چنین پژوهشی به
ال در هر چهار دولت-ملتِ ایران ،عراق،
سبب سرکوب سیاسی و جنگ ویرانگری که فع ً
ترکیه و سوریه بر کردها سایه افکنده است بس دشوار مینماید .اما در سالیان اخیر
برخی از فیلمهای مستند مهم ما را به فه ِم دینامیکِ روابط جنسیتی نزدیکتر میکنند؛
4

3

فیلمهایی از قبیل :زنان کوه آرارات ( ،)2004رقص برای تغییر ( ،)2015گلستان،
6
5
سرزمین گل سرخ ( )2016و فرمانده آرین :داستانی از زنان ،جنگ و آزادی (.)2018
عالوه بر فیلمها ،زندگینامه ی زنان مبارز آزادی ژانری نوظهور است که شناخت
گستردهتری از روابط پیچیده و بازدارندهی اجتماعی و سیاسی دربارهی چگونگی تبدیل
شدن به «مبارز آزادی» را ممکن میسازد؛ زندگینامههایی همچون سارا :زندگی من
7

8

یک مبارزه بود ،امینه :بزرگتر از یک کالشینکف نیست و شقایق ها بر سنگالخ :زندگی
9
و روزگار زن کرد در کردستان ایران (به فارسی) .در ادامه ،تجربهی زنان عضو کومله
طی سالهای  1979تا  1981در ایران مورد بحث قرار خواهد گرفت.

1. Rojava Revolution
2. Democratic Federation of Northern Syria
3. Women of Mount Ararat
4. Dancing for Change
5. Gulistan, Land of Roses
6. Commander Arian: A Story of Women, War and Freedom
7. Sara: My Life Was a Struggle
: Inte Större Än Enعنوان اصلی به زبان سوئدی( 8. Amineh: No Bigger than a Kalashnikov
)Kalasjnikove
9. Poppies on the Rock: Life and Time of Kurdish Woman from Iran’s Kurdistan
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زنان شهری و تحصیلکردهی کرد ،مانند باقی نقاط ایران به صورت خودانگیخته به
موج انقالبی اعتراضات ضد شاه در شهرهای بزرگ کردستان پیوستند .کومله در 16
مارس  1979فعالیت علنی خود را آغاز کرد و خیلی زود به یکی از نیروهای تعیینکننده
در مناطق کردنشین بدل شد .مطالبات سیاسی کومله عبارت بود از پذیرش هویت
ی متمایز کردها ،حقوق اقتصادی و حق خودمختاری .اقلیم کردستان از
فرهنگی و زبان ِ
همان آغاز ،سنگر نیروهای ضد دولت اسالمی بود و به همین دلیل «منطقهی آزاد»
نامگذاری شده بود ،منطقه ای که از قید هر گونه قوانین رسمی دولت اسالمی آزاد بود
و در عوض توسط احزاب سیاسی عمدت ًا چپ اداره میشد .چند ماه پس از اعالم رسمی
موجودیت کومله ،شوراها و انجمنهای زنان در شهرهای بزرگ تأسیس شدند؛ مانند
«شورای زنان سنندج»« ،انجمن زنان مبارز سقز»« ،انجمن زنان شنو» و «شورای زنان

نقده».
طرح کلی این گروهها که بر پایهی خط مشی سیاسی گروههای چپ مردساالر شکل
گرفته بودند ،دستیابی به عدالت اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ،بسیج زنان ،و دفاع از
حقوق ملی کردها بود .آنها برگزاری کالسهای سوادآموزی ،برنامههای آموزش مهارت
مانند خیاطی و نیز آموزشهای سیاسی و نظامی را برای زنان آغاز کردند .مباحثات در
مورد وضعیت اجتماعی زنان ،فقر ،خشونت علیه زنان ،چندهمسری و جغرافیای سیاسی
منطقه ،بر فعالیتهای سیاسی و روشنفکری این گروهها حاکم شد .زنان به طور گسترده
در دو رویداد مهم سیاسی مشارکت داشتند :یکی از این رویدادها راهپیمایی درخور
تحسین مریوان بود که بیش از  80درصد جمعیت شهر سنندج در اعتراض به دستگیری
برخی از کنشگران و فعالیتهای نظامی در داخل این شهر مرزی ،برای راهپیمایی از
شهر خارج شدند؛ و رویداد دوم تحصن یک ماهه در شهر سنندج در مقابل دفتر
استانداری بود.
فعالیت های زنان غالب ًا به بازتولید کار خانگی از جمله آشپزی ،کمکهای اولیه و
پشتیبانیهای پشت صحنه مانند توزیع جزوات سیاسی ،اعالمیهها و روزنامهها محدود
بود .با تشدید سرکوب سیاسی ،به ویژه پس از آغاز «جنگ مقدس» علیه کردها در
آگوست  ،1979ماهیت مشارکت زنان در جنبش مقاومت از حالت علنی و آشکار به
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غیرعلنی تغییر کرد .زنان به پیامرسان گروههای سیاسی تبدیل شدند و اطالعات
حساس و لجستیکی را بین شهرها منتقل میکردند .آنها مدارک اطالعاتی را در
بدنهایشان پنهان میکردند و از چندمنظوره بودن لباسهای کردی برای قاچاق اسلحه
و گلوله بهره می بردند .بدن زنان کرد نیز همانند بدن زنان الجزایری و فلسطینی ،به
مکانی «ایمن» و «مطمئن» برای فعالیتهای سیاسی مخفیانه تبدیل شد .بدن زنان به
این دلیل ایمن بود که نیروی نظامی حاکم زنان کرد را سوژههایی غیرسیاسی و غیر
قابل لمس و دارای مصونیت محسوب میکرد .پشت گروههای سیاسی مردساالر کرد
نیز به این تعصب گرم بود و در واقع از آن حمایت کردند.
زنانی که در این تجربه شرکت داشتند ،آن را یکی از شجاعانهترین اقدامات سیاسی
خود میدانند .آنها مخفیانهترین پیامها همچون نامههای فرماندهان را میان
پستانهایشان جای میدادند با علم به اینکه اگر شب را در خیابانها یا در ایستهای
بازرسی صبح کنند ،دستان جستوجوگر هیچ مردی به میان پستانهای آنها کشیده
نخواهد شد .این زنان از اضطراب ،ترس ،و ابتکاراتِ خود در دور زدن بازرسیهای امنیتی
سخن گفتند ،اینکه چطور با حمل یک کودک تظاهر میکردند که مادر هستند و یا با
آراستن فراوان خود تظاهر میکردند که برای شرکت در مراسم عروسی به روستای
مجاور میروند.
از تابستان سال  1979تا  ،1981جنگ سختی در مناطق کردنشین در گرفت و
حاکمیت از تمام قوای نظامی خود بهره برد .در نتیجهی این عملیات گستردهی نظامی،
شهرهای بزرگ بازپس گرفته شدند و بسیاری از روستاها و مناطقی از شهرها که در
محاصره بودند ،تخریب شدند .آیتاهلل خلخالی (روحانی شیعه و رئیس دادگاه انقالب)
برای سرکوب مخالفان به کردستان اعزام شد .زنان به سبب جنسیت ،قومیت ،ملیت،
زبان و مذهب (به عنوان اعضای مذهب سُنی) مورد مجازات قرار گرفتند .صدها نفر
دستگیر و زندانی ...،شدند ،و بعدها حکم اشد مجازات در مورد برخی از آنها اجرا شد.
تعداد زیادی از زنان زیر سایهی تهدید بودند؛ خانهها ،مدارس و خیابانهایشان به طور
مرتب تحت نظر بود و به محض آنکه پیشمرگهها از شهرها به سمت کوهها عقبنشینی
میکردند ،زنان مورد بازجویی قرار میگرفتند تا اطالعات مربوط به بستگان مرد خود
و مکان آنها را فاش کنند.
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با تسخیر دوبارهی شهرهای کردنشین و خروج پیشمرگهها ،فعالیت تمامی
سازمانهای زنان ممنوع اعالم شد .فعاالن سیاسی زن بهتدریج شهرها را ترک کرده و
به احزاب سیاسیِ مستقر در نواحی مرز کوهستانی ایران و عراق پیوستند .بین دههی
 1980تا اواسط دههی  ،1990پیشمرگههای کرد به تدریج مجبور شدند منطقه را ترک
گویند و عمدتاً جویای پناهندگی در اروپا شوند .این عزیمت نخست به دلیل وقوع جنگ
ایران و عراق ( )1980-1988و سپس به دلیل جنگ اول خلیج فارس به رهبری آمریکا
در سال  1991بود.
اطالعات دقیقی در مورد تعداد رزنان کشتهشده وجود ندارد ،با این حال کریمی
اظهار میکند که در مجموع حدوداً  104زن در طی مجموعه عملیات نظامی کشته یا
اعدام شدند (مکاتبات شخصی ،ژانویهی  )5( .)2019او استدالل میکند که زنان ،کومله
را برای پذیرش ورود زنان به عرصهی مبارزات مسلحانه تحت فشار گذاشتند« :به رغمِ
پذیرش تدریجی زنان و گسترش فعالیتهای گوناگون آنها ،زنان درون سازمان با
چندین مانع مواجه شدند» (کریمی ،ارتباطات شخصی ،ژانویهی  )4( .)2019این شرح
مختصر در مورد مبارزهی زنان کرد مقابل مردساالری در خانه ،کشور و داخل سازمان
سیاسی ،نمایانگر محدودیتهای آگاهی فمینیستی در میان کردهای چپ است.
زنان روژاوا (روژاوا معادل کردی واژهی «غرب» است ،یعنی بخش غربی کردستان
1

بزرگ) در شکست نظامی مردساالری مذهبی داعش شجاعت فوقالعادهای از خود به
نمایش گذاشتند .هنگامی که رژیم سوریه در اوایل سال  2014نیروهای خود را از روژاوا
2

خارج کرد ،یکی از احزاب کرد معروف به «حزب اتحاد دموکراتیک» (در زبان کردی
 ،)PYDدر سه بخش یا کانتونِ غیرهمجوار روژاوا اعالم خودمختاری کرد .حزب اتحاد
دموکراتیک یک سازمان ملیگرای چپگراست که از حیث ایدئولوژی و سیاسی به حزب
کارگران کردستان یا پ.ک.ک در ترکیه وابسته است .تشکیل این کانتونهای خودمختار
3

با مخالفت گروههای مقاومت سوریه (از جمله ارتش آزاد سوریه ) ،ترکیه ،ایاالت متحده
1. ISIS
2. Democratic Union Party
3. Free Syrian Army
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و حتی دولت اقلیم کردستان در عراق مواجه شد .نیروهای بنیادگرای اسالمی دشمنان
سرسخت کردها بودند و داعش برای سرنگونی کانتونهای خودمختار حملهی بزرگی را
تدارک دید.
1

این جنگ در سپتامبر  2015و با محوریت شهر کوبانی آغاز شد و توجه رسانهها
و مردم سراسر جهان را به خود جلب کرد .مدافعان کوبانی زنان چریک الهامبخشی
2

3

بودند که داعش را شکست دادند .بسیاری از ناظران ،کوبانی را با استالینگراد و مادرید
در جریان مبارزات ضد فاشیستی قرن گذشته مقایسه کردند .تصاویر صحنهی نبرد،
تقابل شدیدی را به نمایش میکشیدند میان زنان جوان یونیفرمپوشی که با مسلسلهای
خود مشغول جدال با یک ارتش مذهبی سبعانه و زنستیز بودندKnapp, Flach ( .
)and Ayboga 2016; Dirik et al. 2016; and Basch Harod 2017
4

زنان روژاوا سازمان نظامی خود را دارند که به «یگان مدافع زنان» ( )YPJموسوم
5

است .این یگان همراه با «یگانهای مدافع خلق» ( )YPGمردان ،شاخهی نظامی
حزب اتحاد دموکراتیک را تشکیل میدهند .این حزب حامی سوسیالیسم یا حتی انقالب
نیست و هدف آن بنا نهادن «کنفدرالیسم دمکراتیک» است .رهبر پ.ک.ک ،عبداهلل
اوجاالن ،زمانی که در ترکیه زندانی بود ایدهی ایجاد کنفدرالیسم دمکراتیک بدون
پرداختن به دولتسازی را تدوین کردCasier and Jongerden 2012; and ( .
 )Jongerden and Hamdi Akkaya 2011پ.ک.ک در ترکیه امیدوار است که
دولت این کشور را کنار بزند و در منطقهی کردنشین جنوب شرقی ترکیه یک
«خودمختاری دموکراتیک» بر پا سازد .این خودمختاری از مجموعهای از شوراها و
مجامع به هم پیوسته در محالت ،روستاها ،شهرستانها ،شهرها ،شهرداریها و استانها
تشکیل شده است .اگرچه به دلیل حضور پُررنگ دولتهای مردساالر ،سرمایهدار و
نژادپرست ایران ،عراق ،ترکیه و سوریه (به رغم مداخلهی دولتهای ایاالت متحده،
1. Kobanê
2. Stalingrad
3. Madrid
4. Women’s Defense Unit
5. People’s Defense Units
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روسیه ،اسرائیل و عربستان سعودی) ،پ.ک.ک از پروژهی ایجاد خودمختاری
دموکراتیک باز مانده است ،اما کردهای روژاوا بخشی از نقشهی راه اوجاالن را عملی
کردهاند.
نگاه اجمالی به قانون آنها در مورد حقوق زنان نشان میدهد که این قانون مترقیتر
از قوانین مذهبی برخی از کشورهای خاورمیانه است و به منزلهی تالشی مقدماتی برای
دموکراتیکسازی ابعاد گوناگون رژیمهای جنسیتی قانونی موجود است .ایدهی اوجاالن
1

2

در مورد «ژنولوژی» که مفهومی به معنای «علم زنان» است ،به عنوان جایگزینی برای
فمینیسم غربی/مدرن بیان میشود )Duzgun 2016; and Ocalan 2013( .بدون
پرداختن به برخی از ادعاهای تاریخی و فلسفی نادرست اوجاالن ،کافی است بگوییم
که در واقع ایدهی ژنولوژی ،فمینیسم را به فمینیسم قومی-ملی باز میگرداند .زنان
کرد مانند زنان سراسر جهان ،اگرچه به خَلقها ،طبقات یا زبانها تقسیمبندی شدهاند،
درگیر نبرد سختی هستند که هم در جامعهی مردساالر آنها و هم در یک رژیم
مردساالر بینالمللی ریشه دارد؛ رژیمی همپیوند با سرمایهداری ،امپریالیسم و
بنیادگرایی .زنان کرد میتوانند همکاری ارزندهای داشته باشند ،اما نه به عنوان زنان
ملیگرا یا قومگرا و نه بر مبنای یک افسانهی ساخته شده در تکامل تاریخ کرد.
نکات پایانی
بیش از یک قرن مبارزهی زنان در منطقهی خاورمیانه چه حاصلی داشته است؟
گزارش تاریخی مختصری که روایت شد ،آشکارا از حضور راسخ زنان در جنبشهای
ضداستعماری ،ضدامپریالیستی و انقالبی سخن میگوید .این گزارش همچنین بر
(نا)پیوستگی ،پیشرویها و نیز شکستها اشاره میکند .در تمام این اوج و فرودها ،زنان
با نیروهای مردساالرانهی موجود در متن ملیگرایی ،استعمارگری ،سوسیالیسم،
امپریالیسم و بنیادگرایی روبهرو بودند .درگیری این نیروها در تکتک دورههای تاریخیِ
بررسیشده در این مقاله ،بر آگاهی جنسیتی و بر مبارزه در راه برابری جنسیتی و آزادی
1. Jineoloji
2. Science of Women
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زنان تأثیرگذار بوده است .زنان و انقالب در خاورمیانه همچنان پروژهای ناتمام و خیال
و آرزوی واالیی است .مطالعهی این موضوع مستلزم انجام فعالیتهای آرشیوی،
قومنگارانه و جامعهشناختی است .پژوهش دربارهی زندگینامهها و یادبود شورشها،
طغیانها و انقالبها در قالب اَشکال عدیدهی رسانههای آلترناتیو ،منابعی ارزشمند برای
ردیابی نقش و مبارزات زنان در این جنبشها محسوب میشوند.
در دهه های اخیر زنان فعاالنه و به صورت جمعی در خیزشهای کشورهای عربی
شرکت کردهاند؛ خیزشهایی که در دسامبر  2010در تونس آغاز شد و در سراسر
منطقه گسترش یافت .زنان در نقش سازماندهندگان ،رهبران و فعاالن فضای مجازی
ظاهر شدند .اکثر زنان از جایگاه اعضای جنبشهای سازمانیافتهی زنان که خواستار
برچیدن روابط جنسیتی مردساالرانه بودند ،در این اعتراضات شرکت نکردند .آنها،
همراه با مردان و «دوشادوش» آنها خواستار این شدند که دموکراسی پارلمانی
جایگزین دیکتاتوری شود؛ بنابراین به نظام اجتماعی-اقتصادی و ساختار طبقاتی
توجهی نشد و در نتیجه دستنخورده باقی ماند .اگرچه اکثریت فقیر جامعه دستاوردی
نداشتند ،امّا زنانی که در خیابانها و میادین در معرض پلیسهای مرد و خشونت امنیتی
بودند ،بیش از سایرین متضرر شدند.
دیری نپایید که دیکتاتورهای تونس ،مصر ،یمن و لیبی سرنگون شدند و گروههای
ال سازمانیافتهای که مدافع شکل دیگری از دیکتاتوری در قالب دینساالری بودند،
کام ً
جایگزین آنها شدند .چندی نگذشته بود که در مصری که یکی از کانونهای اصلی
کنشگری زنان در خاورمیانه بود ،ارتش مطالبهی عمومی برای نظام پارلمانی را نادیده
گرفت و یک دیکتاتور نظامی را در رأس دولت قرار داد .در سوریه نیز گروههای گوناگون
مخالف رژیم دیکتاتوری اسد ،به حمایتهای نظامی و سیاسی قدرتهای منطقهای و
غربی تکیه کردند .طی یک سال ،کشور به میدان جنگِ رژیم اسد ،نیروهای کرد،
بنیادگرایان اسالمی ،قدرتهای غربی ،چین ،روسیه ،عربستان سعودی ،اسرائیل و ایران
بدل شد.
در غیاب سیاستهای انقالبی ،این قیامها منجر به حاکمیتی مذهبیتر شدند که
زنان ،تودههای کارگری ،اقلیتهای قومی و مذهبی ،و آزادی اندیشه و انجمنها را به
شدت مورد تهدید قرار داد .به نظر میرسید مردمی که در کشورهای عربی به خیابان
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آمدند ،در حال بازآفرینی انقالب  1979ایران بودند .در هر دو نمونهی انقالب ایران و
به اصطالح «بهار عربی» ،فقدان آگاهی انقالبی فمینیستی ،و همچنین فقدان نظریه و
سیاست و سازمان دهی ،این امکان را برای روابط امپریالیسم سرمایه ،بنیادگرایی و
اقتدارگرایی فراهم ساخت که هر شکل مبارزه برای تغییر انقالبی در منطقه را سرکوب
کند.
یادداشتهای پایانی
1

2

( :)1فیلم الجزایری غیرقانونی ساختهی رشید بوشارب که این قتلعام را به تصویر کشیده بود
نامزد بهترین فیلم در جشنوارهی فیلم کن سال  2010شد.
3

( :)2برای مطالعهی یک تحلیل اقتصادی عالی از دههی  1970به کتاب پائوال آلمن (،)2010
بهویژه فصل «سرمایهداری در بحران» ،صفحهی  227-240مراجعه کنید .برای مطالعهی تحلیل دقیق
4

تاریخی در مورد همین دوره با تمرکز بر خاورمیانه ،به کتاب زاکاری الکمن ( )2004مراجعه کنید.
( :)3تجربهی هفتهی اول انقالب ،در کتابی دو جلدی به نام «خیزش زنان ایران در اسفند »1357
ثبت شده که در آن ناصر مهاجر و مهناز متین پنج روز منتهی به راهپیمایی روز زن در  8مارس 1979
را مستندسازی کردهاند .جلد اول بر بازسازی روزبه روز آنچه در حال اتفاق افتادن بود متمرکز است و
جلد دوم به واکنشهای بینالمللی نسبت به آنچه در جریان بود میپردازد .با تعاونی فمینیستی فرانسه
که راهپیمایی  8مارس را مستند کرده بود ،برای این دو جلد نیز مصاحبه شد.
6

5

( :)4فاطمه کریمی ،دانشجوی دکترای «مدرسهی عالی مطالعات علوم اجتماعی» ( École des
 )Hautes Études en Sciences Socialesاولین پژوهشگری است که رسالهی خود را دربارهی
زنان کرد در کومله نوشته است.

1. Outside the Law
2. Rachid Bouchareb
رشید بوشارب (متولد  )1953کارگردان و تهیهکنندهی الجزایریتبار اهل فرانسه است.
)3. Paula Allman (1944-2011
4. Zachary Lockman
زاکاری الکمن (متولد  )1952استاد مطالعات خاورمیانه و اسالمی و تاریخ در دانشگاه نیویورک است.
5. Fatemeh Karimi
6. School of Advanced Studies in the Social Sciences
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نقد اقتصاد سیاسی

چهگونه بیزاری از فمینیسم را
نهادینه میکنند؟
شیرین کریمی
پاسخی به «دربارهی زنانی که شریک نظام مردساالرند»
نوشتهی آرش نراقی

شیرین کریمی

آرش نراقی دانشآموختهی فلسفه و «نواندیش دینی» در یادداشتی زیر عنوا ِ
ن
«دربارهی زنانی که شریک نظام مردساالرند» چند نکته را دربارهی «نقش زنان در
شکلبخشی و تداوم ساختارهای تبعیضآمیز» برمیشمرد و در پایان نتیجه میگیرد
که «تغییر و اصالح نظام تبعیض مردساالر مستلزم مشارکت فعاالنهی مردان و زنان
است و در این راه توجه به نقش مردان مطلقاً نباید نقشی را هم که زنان در شکلگیری،
تحکیم و تداوم این نظام تبعیض دارند ،نادیده گرفت ».نراقی پیش از این نتیجهگیری
نکاتی را طرح کرده است که درنگی کوتاه روی آن الزم است.
از آنجایی که م ا زنان (زنانی که در فضاهای اجتماعی و علمی و فرهنگی فعالتر
هستیم) ،چه فمینیست باشیم چه نباشیم از دَم برچسبِ «فمینیست ایرانی» خوردهایم،
و از آنجایی که نوشتارهایی از نوع متن آرش نراقی همین طیف را نشانه میروند ،خوب
است ابتدا روشن کنم که من از سوی فمینیستها یا از زبان یک فمینیست برای
یادداشت آرش نراقی پاسخ نمینویسم .فمینیستها ،اگر اصالً بخواهند پاسخ بدهند ،از
منظر مطالعات جنسیت و نظریههای فمینیستی ،پاسخی درخور خواهند داد .اما من
قبل از هر چیز ،برمبنای فهمی که از تجربهی زیسته در این جامعه و پیگیری مسائل
زنان و دنبالکردن فعالیتهای فمینیستها دارم مینویسم.
ابتدا بسیار خرسندم که سرانجام سکوت مردانه شکست و صدایی هم از میان مردان
به گوش رسید .یادداشت آرش نراقی در روزگاری منتشر میشود که شماری از زنان
ایران در حرکتی نویدبخش افتادهاند به افشاگری «و چنین روزگار کس به یاد نداشت».
زنان تجربهی شخصیشان را از تجاوز و آزار جنسی روایت میکنند .در میان روایتهای
زنان تعدادی از مردان نیز روایاتی از تجاوز زنان به مردان منتشر کردهاند .روایتها
تکاندهندهاند ،اگر بتوانید بخوانیدشان .موضوعی که در این قیلوقال بسیار به چشمم
آمد سکوت مردان بود؛ علیالخصوص مردانی که در حوزهی اندیشه و فلسفه و اخالق و
جامعه و حقوق بشر تقریب ًا همیشه حرف برای گفتن دارند .اکنون اینطور که از این
یادداشت پیداست مردان در این بحث به حرف آمدهاند .امیدوارکننده است.
تیم هانت ،برندهی نوبل شیمی در مراسم دریافت جایزهی نوبل به شوخی گفت:
«زنان نباید با مردان در البراتوار باشند؛ زیرا عاشق مردان میشوند و در نتیجه کارشان
را درست انجام نمیدهند ».این حرف سروصدای دانشجوها و فمینیستها را درآورد،
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انجمن سلطنتی از تیم هانت فاصله گرفت و دانشگاهی که با هانت کار میکرد بیدرنگ
او را اخراج کرد .از آن سو همکارانِ طرفدارِ هانت معترضین فمینیست را «اوباش لینچ»
نام نهادند و همچون پلنگهایی زخمخورده پشت مانیتورها مترصد پرخاش به
فمینیستها بودند ،برخی از آنها میدانستند که اگر مکالمات آنها ضبط شده باشد،
همین اتفاق برای آنها خواهد افتاد .انتقامگیریِ آنها از اینها و انتقامگیری اینها از آنها
شروع شد و این ماجرا در میان هزاران ماجرای دیگر هنوز ادامه دارد.
آرش نراقی بحثی را طرح میکند و جریحهدار پرخاشی نثار فمینیستها میکند:
او مدعی است که در این متن حرفش این است که برخی از زنان خودشان همدست
نظام مردساالرند .سوای اینکه اصلِ حرف نراقی در این متن حرفِ دیگری است ،این که
برخی از زنان خود همدست نظام مردساالرند خیلی پیش از اینها از سوی خود زنان
گفته شده است ،همچنان میگویند و زنانِ ضد زن را و رفتارهایی را که از سوی زنان
بر ضدِ زنان سر میزند ،بهشدت نقد میکنند ،در مورد آن آگاهیبخشی میکنند و این
مسئلهای پنهان نیست که در این یادداشت برای ما روشن شده باشد.
آنچه در این یادداشت ابتدا به چشم من میآید جذابیتهای نهان دیدگاههای
زنستیزآموزههای فلسفهی کالسیک برای برخی مردانِ فلسفهخوانده است .گویی
آنهاوقتی دلشان از دست زنان خون میشود کتاب هنر رفتار با زنانِ شوپنهاور را در
آغوش میگیرند و به کنج اتاقی سرد میخزند و کالم شوپنهاور را همچون واژگانِ کتاب
مقدس زیر لب تکرار میکنند .آنها در کتاب سیاست ارسطو میخوانند که «مرد ذاتاً
برتر است و زن حقیر و ناچیز .یکی دستور میدهد و دیگری از آن پیروی میکند .این
اصل ضروری برای نوع بشر است . ...مرد ذاتاً برای دستوردادن ساخته شده نه زن؛
درست همچون کهنساالن که بر نوجوانانِ کمتجربه برترند . ...همانطور که سقراط
می گوید :شجاعت و عدالت مرد و زن با هم برابر نیست؛ شجاعت مرد در فرماندادن
است و شجاعت زن در اطاعتکردن» باز هم ارسطو معتقد است که «زنان از نظر اخالقی
هم در مراتب پایینتری از مردان قرار دارند .مردان روحاند و زنان صرفاً جسماند».
خواندن این درسهای فلسفهی کالسیک وقتی نگرانکننده میشود که دانشآموختگانِ
فلسفه آموزههای فلسفهی جدید را خوب نفهمند و درستودرمان حالیشان نشود که
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آرای ضدزنِ فلسفه ی کالسیک رد شده است و اندیشناک نشوند از اینکه در جهانِ
کالسیکها اسیر شدهاند .دربارهی آرش نراقی عالوه بر فلسفه پای آموزههای «نواندیشی
دینی» نیز به میان میآید .و خبر بد اینکه این آموزهها در یادداشت آرش نراقی به ثمر
نشسته است .نکات این ثمرِ دردسرساز را با هم مرور کنیم:
نکتهی اول :نراقی تعریفی از خشونت مینویسد و بهترین شیوهی خشونتزدایی
از مناسبات انسانی را برابری حقوقی و حقیقی میان زنان و مردان میداند .او شرط
ش زنان و مردانِ جامعه در کنار هم میداند.
تحقق عدالتِ جنسیتی را کوشش دوشادو ِ
تا اینجا اختالف نظر چندانی نداریم و معلوم میشود که آرش نراقی گوشهچشمی دارد
به روایتهای افشاگر دربارهی تجاوز جنسی.
نکتهی دوم :نراقی مینویسد «برخی از زنان فعال در قلمرو حقوق زنان میکوشند
که جنبش حقوق زنان را ...به جنبش بیزاری از مردان تبدیل کنند ...این زنان ...قلممویی
1

درشت در دست میگیرند و تصویری کلیشهای از مرد ایرانی یا مرد شرقی ترسیم
میکنند که مهمترین ویژگی آن یک زندگی آلتمحور است ...زن به چهرهای منفعل،
گول ،سادهدل و نهایت ًا قربانی بدل میشود ...و تفاوتی نمیکند که این زن استاد دانشگاه،
روزنامهنگار ،وکیل دادگستری ،هنرمند یا خانهدار ،نوجوان ،میانسال یا سالخورده باشد».
نراقی این «برخی از زنان» را در تمام مشاغل و سنین سزاوار چنین سرزنشی میداند،
با وصف «زنی بیزار از تمام مردان با قلممویی درشت در دست» کاریکاتورسازی میکند
و آن زنان را «کاریکاتورسازهایی میداند که تصویری واقعگرایانه از تمامیت جامعه
ترسیم نمیکنند ».با توجه به نوشتن کلمهی «برخی» میتوانیم دربارهی کنایهی نراقی
زیاد سخت نگیریم .او «کوششی» از سوی برخی از زنان میبیند که خواهان تبدیل
جنبش حقوق زنان به جنبش بیزاری از مردان هستند.
نکتهی سوم :نراقی تصویر نظام مردساالر از مرد را ترسیم میکند ،تصویری که
«از جهان حیوانات وام گرفته شده است و مطابق آن مردبودن معادل است با
سلطهجویی ،تهاجم ،جسارت در ابراز وجود ،قابلیتِ خالقیت و ابتکار عمل ،اعتمادبهنفس
باال ،شجاعت در مقام هماوردطلبی ،قدرت جسمانی و روحی زیاد ،قدرت عقالنی باال،
 .1تأکیدها از آرش نراقی است.
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قدرت رهبری و مسئولیتپذیری ،میل جنسی سیریناپذیر ،تحمل باالی درد ،روحیهی
حمایتگری ،نان آوری ،محبوب زنان بودن ،مورد احترام دیگر مردان بودن و غیره ».و
مینویسد که «بسیاری از مردان این ویژگیها را ندارند و از همین حیث همیشه تحت
فشار مداوم توقعات و انتظارات توانفرسای جامعه (از جمله زنان) مییابند ».هنوز
دعوایی نداریم؛ ولی آیا شما نیز به همان چیزی فکر میکنید که من؟ به درد مشترکی
که نراقی نمیتواند ببیندش؟ به تصویر نظام مردساالر از زنبودن در این جامعه و دیدن
بسیاری از زنان که آن ویژگی ها را ندارند و از همین حیث همیشه زیرِ فشار مداوم
توقعات و انتظارات توانفرسای جامعه (از جمله مردان) هستند؟
نکتهی چهارم  :نراقی زنان را جزو کارگزاران اصلی نظام مردساالر معرفی میکند
و بدون مصداق مینویسد« :به نظر میرسد حتی در روزگار شکوفایی جنبشهای مربوط
به حقوق زنان ،تصویر غالب زنان از مرد ایدهآل به تصویر نر غالب بسیار نزدیک است».
معلوم نیست این جمله با چه استداللی به نظر ایشان رسیده است .آیا گفتوگوهایی با
زنان و مردان در این باره داشتهاند یا به متون و آمارهایی در این مورد رجوع کردهاند
که چنین قضاوتی دربارهی تصویر «غالب زنان از مرد ایدهآل» به نظرشان رسیده است
یا حرفی است برآمده از ذهنیتی که پیشاپیش ضدزن است؟ نراقی میگوید پس از
دویست سال هنوز شخصیت آقای دارسیِ رمانِ غرور و تعصب جین اوستین برای زنان
جذاب است و این را شاهد میآورد برای اثبات وجود این تصویر در نگاه زنان در دنیای
امروز .نمیدانم چند نفر از مردانِ دنیای امروز این رمان را خواندهاند و شخصیت الیزابت
بنت برایشان جذاب نبوده است .الیزابت یکی از نامدارترین شخصیتهای زنِ رمانهای
کالسیک است و آقای دارسی شخصیتی است بسیار سنّتگرا که دست به حرکتی بسیار
مدرن و تابوشکن میزند ،او پس از شناخت الیزابت بنت و دلبستن به او به سنّتهای
دیرینِ طبقهی اشراف و نجبای انگلستانِ قرن نوزدهم پشت پا میزند و با الیزابتِ
روشنفکر ،آزاد ،خودباور ،بیانگر و بیپول ازدواج میکند .دقت کنید ،آقای دارسی ازدواج
میکند .به موضوع ازدواج در نکتهی ششم میپردازم .در پایانِ این نکته نراقی مینویسد
برای بسیاری از این زنان (یعنی زنانی که آقای دارسی برایشان هنوز جذاب است) مردانِ
مجرّد «شوهران بالقوه» هستند .خوبیت ندارد مدام در جواب چنین نتیجهگیریهای
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شتابزدهی خالی از فکری بنویسم انگار که در نظر مردانِ مجرّد زنان مجرّد «همسرانی
بالقوه» نیستند ،ولی مجبورم بنویسم انگار که در نظرِ مردانِ مجرّد زنان مجرّد
«همسرانی بالقوه» نیستند و الیزابت بنتِ عصیانگر در عصر ویکتوریایی ،هیچ جذابیتی
برای مردان دنیای امروز ندارد .گمان میکنم نراقی از آن دسته از مردانی است که هنوز
زنان تیپِ الیزابت را نمیپسندند و مسئلهی او بیش از آنکه زنان و به بیراهه رفتن
جنبشهای زنان باشد ،ازدواج و تجرّد است.
نکتهی پنجم :در این نکته نراقی به مسئلهی خیانت میرسد .او میگوید اگر مردان
ل
متأهل خیانت میکنند «نباید از این نکته غافل شد که خیانت یک مرد متأه ِ
دگرجنسگرا به همسرش تنها با مشارکت یک زن دیگر ممکن است ».حیرتانگیز
است ،نظر بیشتر آدمهای دو سه نسل پیش از ما هم همین بود .جای تمام این کلمات
را میتوان با کلماتی دیگر عوض کرد .مثالً به جای «مرد متأهلِ دگرجنسگرا» بنویسیم
«مرد متأهلِ همجنسگرا» و به جای «مشارکت یک زنِ دیگر» بنویسیم «مشارکت یک
مردِ دیگر» ،به همین ترتیب در جملهی اگر شب نیست ،پس روز است میتوان جای
شب و روز را با هم عوض کرد .بازیِ ماللآوری است .البته نراقی در اینجا برای اولین
بار در این متن به مصداقی وطنی و جنجالی ارجاع میدهد؛ فروغ فرخزاد .نظر نراقی
این است که «بسیاری از زنانی که پرچ ِم مبارزه با تعرض مردان به حریم و حقوق زنان
را برمی فرازند ،خود از برقراری مناسبات جنسی با مردان متأهل ابایی ندارند» ،حاال
ی اخیرِ تجاوزهای جنسی
ال معلوم است که نگاه نراقی مستقیم به افشاگریها ِ
دیگر کام ً
است .به نظر نراقی این زنان «آگاهانه و عامدانه با مردان متأهل وارد مناسبات جنسی
ض حقوق همسران خود و همسران آن مردان
می شوند و مشارکت در این خیانت را ناق ِ
متأهل نمیدانند» و بعد به زندگی فروغ فرخزاد ،روابطش با مردها و «خیانتها و گناهان
مکرر او» میپردازد و مینویسد فروغ با فالن مرد متأهل «رابطهی جنسی برقرار کرد تا
او را پلّهای برای پیشرفت حرفهای خود کند ».و پس از ارائهی چنین تصویر تلخ و
تاریک و تحقیرکنندهای از فروغ ،از زنانِ پرچمدار مبارزه برای حقوق زنان میپرسد :چرا
فروغ فرخزاد همیشه مورد ستایش و الهامبخش فعاالن جنبش زنان بوده است؟
اینها را که خواندم کم مانده بود برای اندکی آرامکردنِ اعصابم به ساغر و ساقی پناه
ببرم .بعد «به نظر نراقی میرسد» که «این گروه از فعاالن جنبش زنان مقولهی دفاع از
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حقوق زنان را با تلقی خاصی از مقولهی آزادی جنسی درآمیختهاند ».و «همین گروه
از زنان چون معتقدند شرط کافی برقراری رابطهی جنسی رضایت طرفین است پس در
تعرض یا تجاوز جنسی رضایت یکی از طرفین (غالب ًا طرف زن) نادیده گرفته شده
است ».و مثال میزند که در رابطهی عاطفی اگر بوسه از طرف مرد باشد و بعد چون
یکی یا هر دو خوششان نیامده و رابطه همانجا تمام شده و این اتفاق از نگاهِ «این
زنان» تجاوز جا زده میش ود ،ولی اگر بوسه از طرف زن باشد رفتاری شجاعانه توصیف
می شود .و پس از شرح اخالق در روابط زناشویی و تعاریف شرط الزم و شرط کافی
برای برقراری رابطهی جنسی در کمال حیرت اولین پرخاشش را نثار زنان میکند «این
زنانِ ریاکار شایستهی آن نیستند که پرچم حمایت از زنان را بر دوش بگیرند و خود را
مدافع حقوق ایشان وابنمایند ».راستش نمیدانم موقع نوشتن این نکته در ذهن نراقی
کدام منطق و کدام منظر فلسفی فعال شده است که به چنین نتایج حیرتآوری رسیده
است.
در میان روایتهایی که دربارهی تجاوز جنسی منتشر شده کمشمار روایتهایی
بودند که بهواقع چیزی نیست جز دعوای شخصی و کینتوزی بندِتنبانی نسبت به
دوستپسرهای سابق .و از قضا همزمان با انتشار این نوع روایتها نقدهای زیادی
دربارهی به بیراههرفتن این حرکت نوشته شد .طبیعی است در هر حرکت اجتماعیِ
جدیدی عدهای ناآگاهانه میتوانند با گفتار ،رفتار ،نوشتار یا کردارشان به کل حرکت
آسیب بزند ،مثل کاری که نراقی با این متن میکند ،ولی آش به آن شوری هم نیست
که نراقی بتواند از آن نتیجه بگیرد که «این زنان ریاکار شایستهی آن نیستند که پرچم
حمایت از زنان را بر دوش بگیرند و خود را مدافع حقوق ایشان وابنمایند ».به این نکته
برمیگردم.
نکتهی ششم :و اما نکته ی آخِر که آرش نراقی اصل حرفش را ،حرفِ دلش را در
آن زده است و سر خودش و ما را بیش از این درد نیاورده است .از نظر او «مردانی که
تجرّد را بهعنوان سبک زندگی خود برگزیدهاند» گرفتار زنانی هستند که «در متن
جامعه ی مردساالر دنبال شوهر برای خود هستند ...و مردان مجرّد را به چشم شوهرانِ
بالقوه میبینند و متأسفانه این مردانِ مجرّد مورد مزاحمتها و خشونتهای بسیاری از
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زنان تحصیلکرده و امروزین ما که دعاوی فمینیستی دارند قرار میگیرند» عجیب
نیست که حتی بیبیسی فارسی با انتشار این مقاله موافق نبوده است ،باالخره بیبیسی
هم ،فارغ از اهدافش ،گاهی تشخیصهای درستی دارد و صدالبته عجیب هم نیست که
صدانت ،رسانهی اصالحطلب و محل انتشار آرای عمیق مردان اکثراً مجرّدِ
فلسفهخوانده ی نسل ما ،با انتشار این مقاله موافق بوده است .از نظر نراقی «این زنان
مجرّد ،مردان مجرّد را سهم خود و تجرّد آنها را تعرض به حقوق خود میشمارند ...این
زنان اول مسالمتجویانه ،غیرمستقیم و دلبرانه پیش میآیند ...و معتقدند این مردان از
آن رو مجرّد هستند که هنوز ایشان را مالقات نکردهاند! بنابراین میکوشند به این
مردان امکان بدهند که زیباییها و کماالت ایشان را از نزدیک و به چشم خریدار ببینند
و پیش از آنکه دیر شود پا پیش بگذارند» خداوکیلی کلمهبهکلمه نظرات آرش نراقی را
نوشتهام و از خودم درنیاوردهام .او ادامه میدهد «وقتی این زنان اشتیاق الزم را در
طرف مقابل نمیبینند شیوهها مستقیمتر و نشانهها علنیتر میشود .ظاهراً تصور این
زنان آن است که این مردان به علّت خامی و بیتجربگی نمیتوانند نشانههای دلبری
ایشان را بهدرستی بخوانند یا به علّت کمرویی و بیتجربگی نمیتوانند یا نمیدانند که
چگونه پا پیش بگذارند .بنابراین نشانهها و کنایهها را صریحتر و بیپردهتر میکنند تا
جایی که بهصراحت به طرف مقابل ابراز عالقه میکنند و خود پیشقدم میشوند تا راه
را برای پا پیش نهادن آنها باز کنند ...اگر نتیجه نداد مرحلهی تحقیر و تحریک آغاز
میشود ...بسیاری از زنان بهدرستی با فرهنگ و ادبِ دستِ رد به سینه خوردن آشنا
نیستند[ ،البد از نظر نراقی مردان با این نوع ادب و فرهنگ آشنا هستند!] و آستانهی
تحمل زنان در پاسخ منفی شنیدن هنوز پایین است ...و میکوشند آن را با تحقیر و
تخفیف متقابل پاسخ دهند ...رابطه به خشونت میگراید ».این زنها عجب قُلدرهای
بزنبهادری شدهاند! در ادامه نراقی مینویسد« :مردان از طرف عشاق دیروز و دشمنان
امروز طرف خطابهایی از این دست قرار میگیرند« :مردان ایرانی یا شرقی بیجنبهاند
و ظرفیت ندارند که زنان به ایشان ابراز عالقه کنند ،شما فرد بسیار خودخواهی هستید،
من برای شما متأسفم که اینقدر بیادب هستید ،برایتان متأسفم که ارزش عشق را در
زندگی نمیشناسید ،شما که از عشق هیچ نمیفهمید چرا از عشق حرف میزنید؟ آیا
شما ناتوانی جنسی دارید؟ آیا شما همجنسگرا هستید ».راستش حدس میزدم یکی
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از دالیل سکوت مردان در مورد افشاگریهای تجاوز جنسی شاید نگرانی آنها در موردِ
روابط گذشته ی خودشان با زنان باشد و احتماالً در سکوت مشغولِ مرور روابطشان با
«عشاق دیروز و دشمنان امروز»شان هستند ولی ابداً حدس نمیزدم آن سکوت با انتشار
چنین یادداشتی شکسته شود .داشتیم میخواندیم ،نراقی میگوید «در بسیاری از موارد
ماجرا حتی به مزاحمت و تهدید و آزارهای خشن میانجامد ».این حرفها مثل
حرفهایی است که برخی از ما بین خودمان دربارهی « دوستدارانِ دیروز و غریبههای
امروز»مان میزنیم؛ زمانی که جنس بد زده باشیم.
بگذارید از اینجا به بعد نویسندهی این یادداشت را ،آرش نراقی را مخاطب خود قرار
بدهم؛ چون مسئلهی چنین مقالهای را بههیچوجه مسئلهای اجتماعی و همگانی
نمیدانم .راستش این متن توان پاسخدادن را ،از نگاهی فراتر از نگاهی دوستانه و
شخصی ،از من میگیرد.
بله ،آقای نراقی چنین اتفاقهایی زیاد میافتد ،از نظر شما اگر مردی مجرّد است
«تجرّد را به عنوان سبک زندگی خود برگزیده است» ولی زنی که مجرّد است ،به
خصوص تحصیلکردهها و فمینیستها «مردان مجرّد را شوهران بالقوه میبینند» اینجا
پای مسئلهی اجتماعی بزرگتری در میان است؛ ازدواج .ببینید زنان و مردان در جهان
امروز چه با ازدواج موافق باشند ،چه مخالف ،اکثریت قریب به اتفاقشان توانِ
ازدواجکردن و شرایط تشکیلِ زندگی مشترک را ندارند ،توانِ کندن از خانوادهی پدری
ال روشن اقتصادی و
ی مستقل را ندارند به دالیل کام ً
و مادری و تشکیل زندگی متأهل ِ
به دالیل نسبتاً روشنِ فرهنگی .این سبک زندگی در بسیاری از موارد ،چه برای زنِ
مجرّد چه برای مردِ مجرّد انتخاب نیست ،امتیاز شیکی است که شما به خودتان تقدیم
می کنید .برای بسیاری تجرّد انتخاب نیست ،تجرّد اجبار است .بیشترِ مجرّدها از روی
اجبار مجرّد زندگی میکنند و برخی از مجرّدها هنوز میتوانند اعتراف کنند که از
تنهایی میترسند ،تنهایی انتخاب آنها نیست و بعضی از آنها تالش میکنند برای خود
یاری ،همدمی ،دوستی و همسری بیابند .ترس و ناکامیشان را پشت شعار دروغینِ
ال برایشان روشن است که «هر
ی مجرّدی» مخفی نمیکنند و کام ً
«انتخاب سبک زندگ ِ
کسی توجه محبتآمیزی به او دارد قرار نیست همسرِ او بشود ».شما در این یادداشت

شیرین کریمی

به زنی که به اندازهی خودتان درسخوانده و به خودش حق انتخاب سبک زندگیاش
را میدهد نگاهی بهتمامی مردساالر و تحقیرآمیز دارید ،او را به دلیل دلبریکردن ،به
دلیل اعتراضکردن و به دلیل بیانگربودن و به دلیل ابراز عالقه به مردها متهم به نادانی
و ریاکاری میکنید .تالش برای برقراری رابطهی دوستانه یا عاطفی چه از سوی زن
باشد چه مرد امری طبیعی است ،چیزی که غیرطبیعی است نگاه افرادی است که با
ادبیاتی زنستیز هر روز میگویند ،عمل میکنند و گاهی مثل شما مینویسند که زن
مجرّدی که تالش میکند ارتباطی دوستانه یا عاطفی با مرد مجرّدی بسازد بوی
«النکاح» میدهد و دنبال شوهر است! نیامده پای او را قطع میکنید ،درهای گفتوگو
را باز نشده میبندید ،پیشفرضها و کلیشههای غلط را طوری میگویید و مینویسید
که انگار مرد هیچ اختیاری ندارد؛ مرد یوسف پیامبری است که زلیخای زناکار دنبالش
میدود و بیبروبرگرد قصدش ازدواج و داشتن رابطهی جنسی با مرد است.
از یک سو ما را زنانی میدانید که نقش قربانی بازی میکنیم و از سوی دیگر
مینویسید ما به حریمتان تجاوز میکنیم ،آزارتان میدهیم و دست به خشونت کالمی
و تهدید و تحقیر میزنیم ،فکر نمیکنید در اینجا احتماالً کسی که نقش قربانی را بازی
میکند زنِ داستان نیست؟ برای قضاوتهایتان مصداق نمیآورید ،اما مصداق من همین
یادداشت است و بر اساس همین یادداشت مینویسم شما از جانب مردانِ انگشتشماری
با ذهنیتی بسیار کلیشهای آسمان را به زمین دوختهاید ،نه از جانب تمام مردانی که ما
می شناسیم و هر روز در کنار آنها با احترام متقابل زندگی میکنیم ،بحث میکنیم،
همکاری میکنیم و پیش میرویم .چنین ورودی به مسئلهی تجاوز جنسی مدخلی
بسیار ضعیف و ناامیدکننده است .این یادداشت امکان گفتوگوی متقابل را ،بهخصوص
میان زنان و مردانی که مخاطبِ خاصِ مقالهاند ،از بین میبرد.
شما به روابط شخصی فروغ فرخزاد اشاره کردید و از ما میپرسید چطور زنی
«خیانتکار و گناهکار» مثل فروغ فرخزاد مورد ستایش و الهامبخشِ شماست؟ سعی
میکنم به زبان ساده به این پرسش پاسخ بدهم .چون غیر از شما ،مردان و زنان دیگری
هم چنین قضاوتی دربارهی فروغ فرخزاد دارند .مصاحبهی بیبیسی فارسی با ابراهیم
گلستان درباره ی فروغ فرخزاد را به یاد بیاورید .ابتذال محض بود .بیش از پنجاه سال
پس از مرگ فروغ هنوز درگیر روابط شخصی و رختخوابی او هستیم .انگار کن که بعد
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از این حرفها بپرسیم خب چه خبر از رختخواب شاملو و اخوان و نیما و سایر آقایان؟
ذهنِ مردساالر وقتی تصور میکند در حال نقد نظام مردساالر و هشدار به زنان همدستِ
نظام مردساالر است بهواقع همدستِ دوآتشهی نظام ضدزن است .تقلیلدادن فروغ به
زنی خائن و گناهکار و فاسد در این زمینه کار نمیکند .فروغ فرخزاد در عمر کوتاهش
گنجینه ای به زنان ایران داد که دیگران با هزاران دمودستگا ِه فرهنگی نه توانستند
بدهند و نه توانستند حذفش کنند .او اولین زنی بود که رنج ،درد و اندوه زنان را به
بیان آورد و سکوت را شکست ،کاری که زنان امروز با نگاه به پیشینهی خودشان ،با
نگاه به فروغ و امثال فروغ ،میکنند؛ دردها و رنجهایشان را مینویسند ،زنان حرف
میزنند .مسئلهی ما رابطهی فروغ با مردانی که در عمر کوتاهش مالقاتشان کرد
نیست .فروغ حرف هایی زد که زنان صدها سال در پستوهای ذهنشان پنهان کرده
بودند .فروغ فرخزاد الهامبخش است چون او توان مواجهه با مشکالت و دردهایش را
داشت ،او به تنهاییِ اندو هباری که جامعه بر او تحمیل کرده بود برچسب «انتخابِ
شخصی» نمیزد ،او فهمیده بود که چیزی فراتر از انتخاب شخصی ما را ،زنان و مردان
را به این شب طوالنی دچار کرده است .او با شعرهایش به ما امکانِ حرفزدن و نترسیدن
داد .میراث فروغ فرخزاد بیش از گنجینهی شعری است که برای تمام ما بر جای گذاشته
است .تحقیرکردن فروغ فرخزاد از راه روابط خصوصیاش با دیگران رفتاری کودکانه،
مبتذل و به تمامی بیربط به مسائل اصلیِ دنیای امروز است .ما فروغ فرخزاد و سایر
زنانِ نامدار را مقدس نمیدانیم ،از آنها اسطوره نمیسازیم ،آنچه مورد احترام و ستایش
ماست خودِ فروغ فرخزاد است؛ «وجود» اوست .ما فروغ فرخزاد را ،با تمامِ آنچه بود ،با
تمام اشتباهاتش ،با تمام نبوغش و با تمام وجودش محترم میداریم .او توان دیدنِ رنج،
توان بیانِ ترس و توان شناختن خودش در مشفقانهترین معنای ممکن را داشت .او به
زیباترین شکل ممکن ،به باشکوهترین زبانِ ممکن حرف زد ،حرفِ میلیونها زن را زد،
او رنجِ زن بودن در میان شما و تباهی دهر را نگاشت .نه شما و نه سایر انسانها مالک،
صاحب یا تصمیمگیرندهی زندگی فروغ فرخزاد نیستید .به دلیلی بسیار روشن شما
نمیتوانید چنین حرفهایی بزنید و بنویسید چون از آنچه میان فروغ فرخزاد و ابراهیم
گلستان و فخری گلستان و سایر آدمهای زندگیاش گذشت اطالع ندارید ،امکان ندارد

شیرین کریمی

اطالع داشته باشید زیرا هم شما ،هم من و هم تمام انسانها در بهترین حالت میتوانیم
درباره ی روابط خودمان با دیگری ،آن هم از نگاه خودمان و نه دیگری ،حرف بزنیم.
حرفزدن دربارهی روابط دیگران با دیگران شایسته نیست ،رفتارِ شایسته این است که
ما و شما گاهی دستهگلی زیبا بر سر خاکِ فروغ فرخزاد ببریم.
باید از این جدلهای بیحاصل عبور کنید تا بتوانیم از چیزی بزرگتر و مهمتر
حرف بزنیم؛ از آنچه روابط اجتماعی و عامالن جامعه بر سرِ ما آوردهاند حرف بزنیم .از
ترسمان از یکدیگر حرف بزنیم .تا به حال فکر کردهاید تجرّدی که دچارش هستیم
تنها راهی است که این جامعه پیش روی ما قرار داده است؟ فکر کردهاید این تجرّد هم
کاالیی است که در زروَرقِ «انتخاب شخصی و سبک زندگی گزینشی» به ما قالب شده
است؟ هشدار میدهید که درگیر کلیشهی «نرِ غالب» نشوید و بعد با پیشکشیدنِ بحث
روابط فروغ با مردان مخاطبتان را اسیر کلیشهی «زنِ لکاته» میکنید .هرگز به این
موضوع اندیشیده اید که میل به خُردکردن و شکستن زنانِ اثرگذار ،کاری که در این
یادداشت میکنید ،سرچشمهاش کجاست؟ زن را چطور میبینید؟ موجودی از همه نظر
ایدهآل؟ یعنی موجودی که اصالً وجود ندارد ،یعنی زنی که بهتر است فمینیست نباشد
چون از جذابیتش کم میشود ،چون آرامشِ شما را بر هم میزند و چون شما از درک
فمینیستبودن عاجزید .انتشار این نگاه و این قضاوتهای ناروا بازوی قدرتمندی است
برای حفظِ نظمِ مردساالر جدید .نشان به آن نشان که از سوی خوانندگانتان ،در بخش
نظراتِ صدانت ،صدای تشویق به گوش میرسد.
این یادداشت نشان میدهد که چطور میتوان نوشتاری را با مقدماتی کلی و مورد
قبول همگان آغاز کرد و بعد دلخوریهای خود را از چند زن وارد متن کرد و به نتایجی
رسید خطرساز ،واپسگرا ،مردمحور و تقویتکنندهی فضاهای فکری تکجنسیتی ،عاجز
از فهم دیگران و ناتوان از گفتوگو با زنان؛ و این متن سرنخِ یافتن پاسخی برای این
پرسش است که چطور میشود پیشفرضهای نادرستِ خود را طبیعی جلوه داد و
ناتوانی از برقراری ارتباط با زنان و ترسیدن و ترساندن از فمینیسم را توجیه کرد،
نوشت ،عملی کرد و بارها و بارها آنها را اخالقی و خردمندانه تعبیر کرد؛ و این یادداشت
نشان میدهد که چطور می توان با عباراتی سردرگم ،نادرست و نادقیق با اعتراض به
کوششِ برخی در را ِه «بیزاری از مردان» (که تصور موهومی است) ترویجدهندهی
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«بیزاری از فمینیسم» و تخریبگر چهرهی زنان آگا ِه فعال در جامعه شد؛ و این یادداشت
نشان می دهد روشنفکر یا نواندیش ایرانی تا چه اندازه در رویارویی با فمینیسم سردرگم
و ترسخورده است و از بعضی از رفتارهای زنان که نشانهی خودباوری و خودمختاری
آنان است به هم میریزد؛ و این یادداشت نشان میدهد مردان فعال در حوزهی اندیشه
در ایرا ن چطور به دنبال بهانه (در اینجا :ما شوهرِ شما نمیشویم دنبالمان نیایید،
مرسی ،اَه!) هستند تا زنان را جدی نگیرند ،وسط بازی کنند و کمترین تالشی برای
فهم فمینیسم نکند؛ و این یادداشت این پرسش را طرح میکند که اگر نگاه نواندیشی
دینی به زنان چنین کممایه ،کمهوش است «دیگر چگونه میشود به سورههای رسوالن
سرشکسته پناه آورد؟»
با همهی اینها مقالهی آرش نراقی متنی بدخواهانه نیست ،متنی خالی از فکر است.
از انقالب مشروطه به این سو ،و حتی از پیش از آن ،ما آرشیو پُروپیمان و ارزشمندی
دربارهی تالشهای زنان و مردان برای بهترکردن زندگیِ همگان داریم .نوشتههایی
داریم از زنانی که به روش خود عاقل بودند ،از زنان و مردانی که به روش خود فمینیست
بودند و از زنان و مردانی که به روش خود فمینیست نبودند .میتوان با خواندن این
متون فکر کرد و از ترس از فمینیسم و ترساندن از فمینیست و از روی برگرداندن و به
حاشیه راندنِ زنان دست برداشت .با خواندن متون زنان فمینیست و زنان غیرفمنیست،
ال
با پیگیری مسائل زنان و جنبش حقوق زنان و با برقراری رابطهای همدالنه و کام ً
روشن با زنان میتوان فهمید که ما ،فارغ از جنسیتمان ،همزنجیریم و همرزم .میتوان
به درکی متقابل رسید ،دست از نامهم برداشت و مهمتر را فرونگذاشت.
***
یادداشت آرش نراقی را میتوانید اینجا بخوانید:
https://3danet.ir/feminism-naraghi/

نقد اقتصاد سیاسی
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«من هم» شاید بیش از هر چیز زنگی ا ست که دوباره به یادمان بیاورد که تجاوز
و خشونت جنسیتی نه امری موقتی است و نه صرفاً مربوط به امروز و اینجا ،بل یادآور
می شود که خ شونت جن سیتی به دلیل منا سبات و سل سلهمراتب قدرت رخ میدهد،
مناسباتی که امروز حاصل از سرمایه داری ،مردساالری و سلطهی آلت رجولیت قدرت
است .و باز به یاد بیاورد که خشونت جنسیتی صرفاً مسئلهای فمینیستی نیست بلکه
م سئلهای طبقاتی نیز ه ست« .من هم» زنگی باید با شد برای گفتن اینکه دیگر بس
است و حاال وقتش است و ما نمیخواهیم در آینده سخن بگوییم و نیازهایمان تو سط
رسانه ها و منفعتطلبان بازنمایی شود .و باید تلنگری باشد برای اینکه همین االن در
همین برهوت کاری کنیم و نه آنکه به آینده موکول شئئئود! و اینکه بیش از هر زمان
دیگر باید به تجاوز به بدنهایمان ،وجودمان فکر کنیم و بیندیشئئیم که آیا این جریان
صئئرفاً به مطالبهای محدود میشئئود که مورد پذیرش سئئیسئئتم موجود اسئئت یا کل
س ئیسئئتم را به پرسئئش میکشئئد« .آگاهی انقالبی اگر درون بدن انقالبی واقع نشئئود
رازآلودگی است ،یعنی در گستره بدنی که رهاسازی خودش را تولید میکند».

1

تجاوز در سازمان ملل به «نزدیکی جنسی بدون رضایت» اطالق می شود .عموم ًا
تجاوز در قانون و سیستم قضایی اکثر کشورها مربوط به اندامهای جنسی مانند دخول
در واژن و ...است .همچنین اکنون در فضای مجازی ،پس از جریان «من هم» تعریفی
که از تجاوز بین فعالین حوزه زنان و کاربران شبکههای مجازی دست به دست میشود
به معنی دخول در واژن ،دهان یا مقعد بدون رضایت است .از این رو آنچه که در وهلهی
اول حائز اهمیت است این است که برای تعریف تجاوز باید مراقب بود که در دام زبان
فالیک نیفتاد ،به این معنی که تجاوز به اندامهای جنسی محدود نشود بلکه باید تجاوز
را کنش جنسی بدون رضایت طرف مقابل در نظر گرفت نه صرف دخول؛ زیرا تعریف
رایج تجاوز ،بازتاب رویکردی روانکاوی از میل جنسی است که کنش جنسی را مردانه
تلقی میکند که زنان در آن صرف ًا ابژهی میل هستند.
گرچه زنان در تاریخ بیشترین قربانی تجاوز بودهاند اما تجاوز فقط به دلیل هویت
جنسیتی (یعنی زن بودن) اتفاق نمیافتد بلکه اشکال متفاوتی دارد و اگر اندامهای
 .1فلیکس گتاری ،خالصی از کشتار بدن ،وبالگ سیاستهای بیشمار ،ص.3
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جنسی که حامل معنای کنش جنسی دگرجنسگرایانه است از تعریف تجاوز برداشته
شود ،امکان دیدن تجاوزهای دیگر میسر میشود ،نظیر تجاوزهای سازمانیافته و
تجاوزهای سیاسی رخ داده در جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت ،تجاوز سوداگران
و دالالن به کارگران جنسی به قصد رام کردن آنها ،تجاوز گستردهی هماهنگ به زنان
دشمن به عنوان سالحی جنگی (تجاوز داعشیها به زنان ایزدی) ،تجاوز در رابطهی
همجنسگرایانه (خواه زن ،خواه مرد) ،تجاوز سیستماتیک دولتی و...

1

زبان همواره زبان طبقهی مسلط است که برای تخدیر گروههای تحت انقیاد و
استثمار از آن استفاده میشود .پس باید مورد واکاوی قرار گیرد .باید گفت تعریف زبان
از تجاوز با داللتهای قانون و پدر و فالوس که با مبحث عقدهی اختگی در روانکاوی
پیوند دارد ،موجب میشود که اشکال غیردگرجنسگرایانهی کنش جنسی و تجاوز دیده
نشود و از طرف دیگر رخ دادن تجاوز را به صرف هویت جنسیتی (زن/مرد بودن) تقلیل
میدهد که در آنان زنان همواره منفعل و قربانی هستند ،در صورتیکه باید گفت تجاوز
ناشی از مناسبات و سلسله مراتب قدرت است که هویت جنسی و جنس دوم بودن فقط
بخشی از آن است .باید گفت «میخواهیم یکبار و برای همیشه به نقشها و هویتهای
2

وضع شده از جانب فالوس خاتمه دهیم ».زیرا فالوسگرایی نشان از استیالی
سلسلهمراتب جنسیتی دارد که پدرساالری ایجاد کرده و سرمایهداری هم آن را استمرار
بخشیده است که زبان آنچنان آن را پنهان میکند که حتی در مبارزه با خشونت
جنسیتی ،تعریف تجاوز در دام فالوسگرایی میافتد .باید گفت «بدن بدن است /کامالً

 .1تجاوز در سکس های گروهی ناشی از صنعت پورنوگرافی و ،...و تجاوز به کودکان یا پسران نوجوان ،تجاوز
سیستماتیک در مدارس ،تجاوز دایر کننده (زن/مرد) روسپیخانهها به دختران برای شکار آنها و واداشتن آنها به
ارائه خدمات جنسی به وسیله تهدید به افشا و آبروریزی ،استفاده از تجاوز به زنانی که به بردگی گرفته شده و تحت
استعمارند به عنوان سالحی در جهت ارعاب اجتماعات رنگینپوستان و واداشتن آن ها به انقیاد و سرسپردگی و
موارد دیگر.
 .2فلیکس گتاری ،خالصی از کشتار بدن ،وبالگ سیاستهای بیشمار ،ص.10
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قایم به خویش است /و نیازی به اندام ها ندارد /بدن هرگز یک ارگانیسم نیست/
ارگانیسمها دشمنان بدن هستند».

1

روانکاوی :روانکاوی بهسان نهضت سیاسی  -مذهبی موعظه میکند و بر
ایدئولوژی ادیپی و دالمحور مبتنی است که از همان ابتدا بر محوریت مرد خانواده
متکی بود و اساساً ضد زن است .روانکاوی از مناسبات سکسوالیته به نفع سرمایهداری
و تولیدمثل و خانواده حراست میکند و با خصوصیکردن میل و به اتاق خواب راندن
آن سعی دارد ابعاد اقتصادی و سیاسی میل را پنهان کند .عقدهی اختگی (الکترا) و
میل به پدر را نه براساس وضعیت اجتماعی-اقتصادی (آرزوی دختر برای اقتدار پدر)
بل در ساحت خیالین و براساس فقدان آلت تناسلی توضیح میدهد .و میل جنسی را
اساساً مردانه میپندارد .فروید میگوید غریزهی جنسی به نحو ثابت و منظم جوهر
مردانه دارد ،اعم از اینکه در مرد بروز کند یا زن ...بااینحال برای توضیح خشونت
جنسیتی باید به مناسبات قدرت و وضعیت سیاسی-اقتصادی توجه شود زیرا ناخودآگاه
اساساً اجتماعی است و اگر اتفاق تجاوز با عقدهی فردی تحلیل شود ،آدرس غلط داده
شده است ،زیرا هیچ عقدهی روانی وجود ندارد که اجتماعی-سیاسی نباشد .باید در
مقابل روانکاوی ایستاد و گفت سرمایهداری به نحو خاصی به نفع مردان و کسب سود،
میل جنسی و بدن فرادست و فرودست را تولید میکند؛ میلی جنسی که از آغاز مبتنی
بر خشونت و سلطه علیه زنان است.
خانواده« :براساس برداشت ماتریالیستی ،عامل تعیینکننده در تاریخ ،در تحلیل
نهایی ،تولید و تجدید تولید حیات بالفصل است .ولی این به نوبهی خود ،خصلت
دوگانهای دارد .از یک سو تولید وسایل معاش ،خوراک ،پوشاک ،سرپناه و ابزاری که
برای آنها ضروری میشوند ،از سوی دیگر تولید خود موجودات انسانی ،تکثیر انواع
نهادهای اجتماعی ،که انسانهای یک دوران تاریخی معین و یک کشور معین تحت

 .1آنتونن آرتو ،قطعات بعید ،ترجمه پیمان غالمی و ایمان گنجی ،سایت عصبسنج.
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آنها زندگی میکنند به وسیلهی هر دو نوع تولید مشروط میشوند :از یکسو به وسیله
1

ی مرحلهی تکامل کار و از سوی دیگر به وسیلهی تکامل خانواده»
یک سوم زنان در جهان خشونت جنسیتی را تجربه کردهاند .این خشونت شامل
خشونت فیزیکی ،جنسی ،عاطفی است .و این مسئله به دگرگونی ساختار خانواده و
سرمایه داری برمیگردد .در واقع سیستم سرمایهداری فقط به استثمار نیروی کار از
طریق کار مزدی بر نمیگردد ،بل نوع خاصی از سکسوالیته برای بچهآوری (جهت تأمین
نیروی کار) را نیز از طریق خانواده و مدرسه و ...تولید کرده است .برای مثال اعدام
هزاران ساحره (به دلیل برهم زدن قاعدهی بارداری) در سه سده در طی انباشت بدوی
در اروپا ،یا بههنجارسازی دگرجنسگرایی از شروط مدرنیته ایرانی و ممنوعیت قانونی
سقط جنین امروزه نشان میدهد این وظیفهی تحمیلی بر دوش زنان است .این نوع
خاص سکسوالیته و تقلیل بدن به ارگانیسم جنسی جهت بچهآوری است که فرودستی
زنان را رقم میزند .بیجهت نیست که روانپزشکی و روانکاوی کنش های جنسی غیر
دگرجنسگرایانه را انحراف میخوانند زیرا قاعدهی تولید مثل در آن زیرپا گذاشته
میشود.
تقسیم کار مرد و زن در خانواده یکی از مهم ترین عامل انقیاد زنان بود که به برتری
و فرمانروایی مرد منجر شد که بدن زن در جهت تولید مثل و برای ارضای مرد در نظر
گرفته میشود .بسیاری از خشونت ورزان شریک زندگی زنان هستند که  38درصد از
قتل زنان را رقم میزنند .زن بندهی شهوت مرد شد و ابزاری صرف برای تولید فرزاندان.
2

«در خانوادهی تکهمسری مرد بورژواست و زن پرولتاریا. ».و بهزعم مارکس و انگلس
اولین ستم طبقاتی استیالی مرد بر زن بود زیرا زن فاقد استقالل اقتصادی است و
ناگزیر به انجام کار رایگان و خانگی بوده است .او باید مایملک مرد بماند و این همچنین
سبب میشود زنان در کار تولیدی نیز مانند کودکان به نیروی کار درجهدوم تقلیل پیدا
کنند.

 .1فردریک انگلس ،منشاء خانواده ،مالکیت خصوصی و دولت ،ترجمه خسرو پارسا ،ص.3
 .2همان.
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ازاینرو اتفاقی نیست که بسیاری از تجاوزها در محیط خانه توسط اقوام درجهیک
صورت میگیرد .خانواده ای که مرد در آن قیم و مالک زن و فرزندانش است ،تحت نام
ناموس آنها را مایملک خود میپندارد .خانوادهی هستهای که مبتنی بر مالکیت
خصوصی است ،حقوق زنان را تضییع و آزادی آنان را سلب میکند و آنان را به نقش
مادری ،همسری ،دختر خوب و ...تقلیل میدهد .در این رژیم مردان از قدرت نهادی
برخوردارند که توان اعمال خشونت فیزیکی ،جنسی ،عاطفی علیه همسران خود دارند،
و دختران و زنان را ناموس خود میپندارند که حق حکمرانی بر آنان را دارند .بدین
ترتیب است که سکسوالیته به امری هیستریک بدل میشود که فقط در قالب ازدواج
مشروعیت دارد.
محیع کار و وضعیت کار :در بحث کار و وضعیت تولید نیز نیرویی که ناگزیر از
فروش توان کاری خود است و طبقهی مزدبگیر ،تحت استثمار قرار میگیرند .تضاد
طبقاتی نیز در خشونت جنسیتی تأثیر مستقیمی دارد ،زیرا سلسلهمراتب طبقاتی و
جنسیتی از شروط وضعیت مالکیت و تولید اکنون است .بی جهت نیست که آمارهای
تجاوز در محیط کار بسیار چشمگیر است ،زیرا کارفرما بهواسطهی برخورداری از سرمایه
و اقتدار توانایی امر و نهی دارد .قانون نیز با کارفرماست و ازاینرو اعتراض در برابر
کارفرما موجب اخراج و تنبیه میشود .حال همین زنان که تنزل پیدا کردهاند به
وسیلهی ارضای میل جنسی مردان و نیروی کار ارزان و مطیع و توسریخور ،در محل
کار نیز مورد تعرض کارفرما قرار میگیرند .کارفرما نیز به دلیل تملک و قدرت ،به خود
اجازه میدهد به آنان تعرض کند و زنان از ترس اخراج و بیکاری توان برخورد ندارند.
همین فرودستی میتواند سبب شود زنان نیز برای امنیت شغلی و ارتقای شغلی ،گاه
خودخواسته به این سلطه و خشونت تن دهند .رابطهی وضعیت کاری و تجاوز جنسی
را میتوان در موارد تجاوز به کودکان کار ،مهاجرین افغانستانی و کارگران جوان و...
دنبال کرد.
ایدئولوژی دولت با خانوادهگرایی و اعمال سیاست به نفع فرادستان پیوند خورده
است ،به عبارتی پیوند بازار و سیاست حاکم مبتنی بر سکسیسمی است که عالوه بر
تضاد طبقاتی و قومیتی برپایهی تبعیض و خشونت جنسیتی است .خشونت جنسیتی
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جزء الینفک این ساختار است و مردساالری با پیشینهای دراز و طوالنی و خانوادهای
که زنان در آن محبوس بودند در رژیم حاکم مدرن استحاله یافت و گفتمان فعلی را به
وجود آورد .این گفتمان ایدئولوژیک بر محور سنت ،بازار ،مردمحوری و سلطهی رجولیت
کار میکند که با نگاهی شی ءانگار و پورن به زن سبب استمرار فرودستی و اعمال
خشونت و تبعیض جنسیتی بر وی میشوند .زیرا تبدیل بدن آنها به کاالی جنسی با
قانون دربارهی پوشش ،سقط جنین و تفکیک جنسیتی و ...صورتی رسمی یافته و صرفاً
برای مصرف جنسی مردان (در قالب ازدواج) برای تولیدمثل در نظر گرفته شده است.
بازار نیز با سیستم مد ،نگاه کاالیی را نسبت به زن ترویج میدهد که انواع عملهای
جراحی زیبایی و مصرفگرایی را به همراه میآورد .پیوند بازار و دولت ،زن را کاالیی
برای مصرف و ارضای میل مردانه میسازد که همزمان مصرفکنندهی صنعت مد نظیر
عمل زیبایی ،مصرفگرایی و مد و  ...است .در این ساخت قدرت و گفتمان برآمده از آن
و اجزایی نظیر آموزش و رسانهها تا قانون ،همه پشتوانهی سکسیسم هستند.
به صورت خالصه میتوان گفت که در سیستم اقتصادی اجتماعی سرمایهداری و
مردساالری و ساختار قدرت کنونی ،فرد به دلیل دارایی و سرمایه و انواع دیگر اقتدار،
سلطهی رجولیت و اقتدار جایگاه مردانه و انواع سلسلهمراتب ...از قدرتی نهادیشده
برخوردار است؛ قدرتی که سبب اعمال خشونت جنسیتی و تجاوز نیز میشود .خشونت
سیستماتیک به دلیل انواع سلسلهمراتب جنسیتی و نژادی و طبقاتی و ...رخ میدهد.
برای شناخت تجاوز و مقابله با آن باید مناسبات قدرت را نشانه گرفت.
اما این که خشونت جنسیتی محصول سلسلهمراتب قدرت است به معنی این نیست
که مسئولیت اعمال خشونت و تجاوز از روی دوش افراد متجاوز برداشته شود .ساختار
ورای ما و بر فراز ما نایستاده است؛ مناسبات قدرت در مناسبات افراد در جامعه تعین
پیدا میکند .تجاوز در جای دیگری به نام ساختار مردساالری و سرمایهداری و دولت
النه نکرده بلکه هر فرد از خطوطی تشکیل شده که برخاسته از نیروهای قدرت است و
از طریق خانواده ،مدرسه ،محل کار ،ارتش ،محل تفریح و ...بر افراد تأثیر میگذارد و
بدنِ دولتی را می سازد؛ همان بدنی که جذب سازوبرگ قدرت دولتی شده است .در
واقع ساختن دوگانه ی ساختار و فرد برای مقابله با امر تجاوز دامی بزرگ است ،زیرا از
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یکسو با نشانه گرفتن متجاوز ،تجاوز ریشه کن نمیشود و از طرفی مبارزه با ساختار
ممکن است در دام راهکارهای بیش از حد کلی و انفعال عملی بیفتد که همه چیز را
به آینده موکول میکند .از همینروست که راهکارهای فمینیستهای متعارف و لیبرال
که مبتنی بر جرمانگاری و م جازات فرد متجاوز است به شدت مورد نقد است؛ «اگر
1

عدالت همگانی وجود داشته باشد از سوی دادگاه صادر نمیشود ».زیرا قانون و پلیس
و دادگاه به اندازهی کافی از ساختار قدرت سرمایهداری و پدرساالری استقالل ندارند و
به عبارتی قانون خود حافظ رژیم سکسیستی است ،نه حافظ ما .آیا دولت سکسیستی
می تواند راهکاری برای رویارویی با سکسیسم ارائه دهد؟ قانونی که پدر را قیم و مالک
زن و فرزند میپندارد و یا در خیابان مشغول ساماندهی پوشش است ،چطور میتواند
از زنان حراست کند؟
پس چهگونه باید به فکر توقف چرخهی خشونت جنسیتی و تجاوز بود .ترس از
مجازات قانونی ،نظیر اعدام ،نیز گاه قربانیان تجاوز بهخصوص در خانواده را به سکوت
وامیدارد .همچنین جرمانگاری در ساحت تجاوز در محیط کاری نیز بهتنهایی راهگشا
نیست ،چراکه این زنان جای دیگری برای کار ندارند یا اگر داشته باشد وضعیت کماکان
مشابه است.
پاسخ فمینیسم لیبرال با سیاستی فردمحور که عمدت ًا بر استقالل اقتصادی
تجاوزدیدگان تأکید دارد ،ناکارآمد است و ریشههای ساختاریتر را نادیده میگیرد .در
چنین وضعیتی «من هم» برای موفقیت با چالشهای جدی مواجه است .بیصدایی
خیل کثیری از ستم دیدگان از خشونت جنسیتی ،فرا نرفتن از افشا ،نبود نهادی برای
ارجاع تجاوزدیدگان ،خطر سربرآوردن پوپولیستهای ارتجاعی ،منفعتطلبان و
راستگرایان و لیبرالها ...و مهمتر از همه نبود تدابیر و راهکار جمعی و ضدسرمایهداری.
از اینرو ،در نهایت مؤثرترین اقدام در مقابله با خشونتهای جنسیتی ،پیوندزدن این
مطالبه با خواستههای دموکراتیک و عدالتجویانهی جنبشهای مردمی است.

 .1فرانتس کافکا.

نقد اقتصاد سیاسی

فمینیسم ،فوکو و تجاوز:
نظریه و سیاست پیشگیری از تجاوز
هالی هندرسن
ترجمهی هومن کاسبی و امینه ابطحی
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1

تجاوز چه فرقی با مشت زدن به صورت دارد؟ انتشارات چنج کالکتیو در پاریس در
2

در اکتبر  1977کتابی به نام «جنون محصور» منتشر کرد 1.سلسلهای از مباحثات در
این کتاب در باب مضامین مرتبط با سرکوب بازنشر شده بودند .در یکی از همان
بحث های میزگرد بود که میشل فوکو فیلسوف فرانسوی این مسئله را طرح کرد که با
جرم تجاوز میبایست بهمثابه شکلی از خشونت فیزیکی برخورد شود« ،و ال غیر» 2.وی
در دفاع از جرمزدایی از تجاوز بهعنوان جرم جنسی استدالل میکند:
همیشه میتوان به گفتمان نظریای استناد کرد که به
شرح ذیل است :درهرصورت ،سکسوالیته تحت هیچ شرایطی
نمیتواند ابژهی مجازات قرار گیرد .وقتی کسی تجاوز را
مجازات میکند ،باید خشونت فیزیکی را مجازات کند و ال غیر.
میتوان گفت که تجاوز چیزی غیر از فعل پرخاشگرانه نیست.
در اصل هیچ تفاوتی میان مشت زدن به صورت کسی یا
فروکردن قضیب در اندام جنسی وی وجود ندارد  ...مشکالتی
پیش میآید [اگر قرار باشد بگوییم که تجاوز جدیتر از مشت
زدن به صورت است] ،زیرا به این موضع منتهی میشود که
سکسوالیته بهخودیخود جایگاه غالبی در بدن دارد؛ عضو
جنسی مانند دست ،مو یا بینی نیست .بنابراین باید مورد
صیانت قرار گیرد ،محاصره شود ،درهرحال مبتنی بر سازوکار
قانونیای باشد که با سایر اجزای بدن چندان ارتباطی ندارد ...
مسئله سکسوالیته نیست ،بلکه خشونت فیزیکی است که باید
مجازات شود ،بدون در نظر گرفتن این واقعیت که سکسوالیته
3
در ماجرا دخیل بوده است.
ادعای فوکو حساسیت محافل روشنفکری فمینیستی را برانگیخت و تاکنون ژانر
کاملی از مشارکت فمینیستی را تقویت کرده است 4.این مقاله ،پرسش بحثبرانگیز
1. Change Collective
2. La folie encerclee
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فوکو را مشخصاً با تمرکز بر پیامدهای آن برای سیاست فمینیستیِ 5تجاوز و بهویژه
پیشگیری از تجاوز ،در بستر مجموعه آثار وسیع وی در باب قدرت و بدن قرار میدهد.
«جنسیزدایی» از تجاوز برای سوژهی جنسیتزده دقیقاً به چه معناست؟ جدی گرفتن
پرسش فوکو مبنی بر اینکه چرا تجاوز مثل مشت زدن به صورت نیست ،چه معنایی
میتواند داشته باشد؟ بهخصوص چه آوردهای میتواند در ساحت نظر و عمل برای پاسخ
فمینیستی به تجاوز و پیشگیری از آن داشته باشد؟6
این پرسش میتواند به دو دلیل متمایز برای فمینیسم ثمربخش تلقی گردد .نخست
اینکه با ترغیب فمینیسم به مسئلهمند کردن نسخههای طبیعی انگاشته شده از خشونت
جنسی ،خودبازتابی و تأمل بر نفس را طلب میکند .دوم ،انگارهی فوکو مبنی بر اینکه
قدرت «اثراتی را در بدن برمیانگیزد ،القا میکند و به وجود میآورد» 7،در ارزیابی
پاسخ های فمینیستی به تجاوز سودمند از آب درمیآید و به مفصلبندی سیاست
عاملیتِ فمینیستی کمک میکند 8.هر یک از این انگارهها قرائتی فمینیستی از تجاوز
را میسر میسازند که زنان در آن بهمثابه قربانیانی از پیش قوامیافته ،تعریف نمیشوند
که در چنگال قسمی زیستشناسیِ نامنعطف و بیگذشت ،گرفتار آمدهاند .عالوه بر این،
درهم تنیدن انگاره ی فوکو از قدرت مولد با تحلیل فمینیستی از تجاوز ،زنان را در
لحظات منتهی به تجاوز ،عاری از عاملیت بهجا نمیگذارد .در عوض ،نظریهی قدرت
فوکو امکان بروز نتیجه و واکنشی متفاوت را رقم میزند.
مقصود من از اینکه فمینیسم باید به بازاندیشی در نسخههای طبیعی انگاشته شده
از خشونت جنسی بپردازد ،دقیق ًا آن برداشتهایی از تجاوز است که در آنها :جراحت
جنسی همواره از پیش بدترین شکلی است که خشونت میتواند به خود بگیرد؛ جراحت
جنسی بهطورکلی موجب درهمشکستگی نفس فرد میشود و خودبودگی او
برگشتناپذیر است؛ مردان همواره سوژههایی خشن و ناآگاه از آسیبپذیری خودشان
فرض میشوند ،درحالیکه زنان بهطورکلی آسیبپذیر و اسیر ترسهای خودشان تلقی
شدهاند؛ و درنهایت ،هویت های متجاوز و تجاوز ،پیش از خودِ تجاوز وجود دارند9.
بهراستی انگارهی فوکو در خصوص ظرفیت «مولدِ» قدرت نشان میدهد که این
برداشتها اهمیت خود را از طریق گفتمان روزمره حفظ میکنند 10.اگر این
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برداشتهای ذاتباورانه از تجاوز ،معنای خود را از طریق استفادهی مداوم فمینیسم از
آنها به دست میآورند و حفظ میکنند ،آیا فمینیسم بهجای اینکه مفروضات
سکسیستی و کلیشههای جنسیتی را درهم بشکند ،ناخواسته آنها را تقویت نمیکند؟
همانطور که رنه هبرل میپرسد:
چه میشود اگر ما با تأکید بر استراتژی گردآوری و
سرهمبندی واقعیتِ فرهنگ تجاوز از طریق سفرهی دل
گشودن و توصیفات مفصل از تجربهی [تجاوز] ،به تعیین
رخداد خشونت جنسی بهمثابه مؤلفهی معرفِ امکانات پیشِ
روی زنان در زندگی ،کمک کرده باشیم؟  ...به بیان سادهتر،
اگر این استراتژی موجب تقویت استیالی مردانه شود،
چطور؟11
در طول دو دههی گذ شته ،ادبیات ضد-تجاوز فمینی ستی ،اکتیوی سم و تو سعهی
سیا ستگذاری در آمریکا بهطور فزایندهی به دو ژانر مجزا در دو قطب مخالف تق سیم
شئئئده اسئئئت .اولی بر مدل آگاهیبخشئئئی تمرکز میکند که مشئئئوق صئئئحبتها و
داسئئتانهای زنان دربارهی تجاوز اسئئت و برای به رسئئمیت شئئناسئئاندن کامل تجاوز
بهعنوان م سئلهای گ سترده و فراگیر در سطح جامعه تالش میکند 12.رویکرد دوم بر
تو سعهی رویهها و سازوکارهای پلی سی و گ سترش دامنهی تعاریف حقوقی از تجاوز
تمرکز میکند 13.این تمرکز بیامان ،خود وقوع تجاوز را مسئئئلم میگیرد و امکانهای
محدودی برای مداخله یا پیشئئئگیری ارائه میدهد .اگرچه باال بردن آگاهی دربارهی
ماهیت فراگیر تجاوز از طریق افشاگری تجربهمند ،جنبهای مهم از سیاست پیشگیری
اسئئت ،اما توان مفصئئلبندی کاملِ سئئیاسئئتی معطوف به تغییر اجتماعی را ندارد14.
تالش های فمینیسئئئت ها برای تغییر تعریف حقوقی تجاوز ،افزایش مجازات تجاوز و
فراهم آوردن شئئئرایط کمتر تبعیضآمیز برای زنان قربانی تجاوز در جریان محاکمهی
تجاوز ،اهداف مهمی هسئئتند .بااینحال ،اجرای آنها بیانگر اصئئرار بر جبران خسئئارت
عادالنه و اثبات بیگناهی در دادگاهها است .اگرچه چنین اصالحاتی بسیار ضروریاند
و ناظر بر سویه ای بااهمیت از هر پا سخ فمینی ستی به تجاوز ه ستند ،باید این نکته را
در نظر داشئئئت که تمامی این تغییرات تنها پس از وقوع تجاوز صئئئورت میگیرند.
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مسئله ی موردتوجه در این مقاله این است که اگرچه اصالحات حقوقی برای پیشگیری
و بهاصطالح فردای تجاوز هم مهم و هم ضروریاند ،اما کافی نیستند .این مقاله تجاوز
را در یک پیو ستار خ شونت در نظر میگیرد و بر ساخت بدن زنانه را نقطهی آغاز این
پیو ستار میداند .بنابراین ،این مقاله با مف صلبندی ا ستراتژیهایی برای پی شگیری از
تجاوز (یعنی بازداشئئئتن متجاوز از انجام موفقیتآمیز تجاوز) ،فمینیسئئئم را به تمرکز
مجدد بر بخشهای آغازین پیوسئئتار فرامیخواند .پیشئئگیری از تجاوز مسئئتلزم عدم
نظریهپردازی دربارهی تجاوز بهعنوان نتیجهای حتمی ا ست؛ در عوض ،فمینی سم باید
یاد بگیرد تا تجاوز را دنباله یا فرایندی ببیند که میتوان آن را پیش از اینکه به وقوع
بپیوندد ،متوقف کرد.
این ان گاره ی فوکو که قدرت اثراتی را در بدن به وجود میآورد ،در ارز یابی
پاسخهای فمینیستی به تجاوز سودمند از آب درمیآید ،چراکه به مفصلبندی سیاست
عاملیتِ فمینیسئئئتی کمک میکند 15.انگارهی فوکو از قدرت بهعنوان نیروی مولد،
بینشی را دراینباره فراهم میکند که چگونه تکنیکهای قدرت انضباطی مشخصاً بدن
جنسمند را هدف قرار میدهند .اما نظریهی فوکو همچنین نشئئان میدهد که همین
اهداف قدرت انضباطی ،نقاط مقاومت و خنثی شدن این تکنیکها نیز هستند .درواقع،
کار فوکو وسئئئیلهای را در اخت یار ما می گذارد که از طریق آن میتوان پاسئئئخ های
فمینیسئئتی به تجاوز را موردانتقاد قرار داد و همزمان سئئازوکاری را فراهم میکند که
قسمی سیاست پیشگیری از تجاوز بهواسطهی آن بنا شود .بهکارگیری تحلیل فوکویی
از بدن مسئئتلزم بررسئئی محتاطانه و دقیقِ روابط قدرتی اسئئت که بر بدن زنانه نقش
ب ستهاند .بخش قابلتوجهی از تجربهی قربانی مؤنث از تجاوز ،عن صر سازنده ا ست .به
این معنا که تجاوز نمونهای اسئئئت از اینکه گفتمان های قدرت ،بدن زنانه را بهعنوان
بدنی ضئئئعیف و تعدیپذیر تولید میکنند .بااینحال ،فوکو به ما میگوید که مقاومت
در برابر این گفتمان سازندهی قدرت نیز در همان بدن زنانه واقع شده است .این انگاره
اهمیت بسئئزایی برای نظریهی پیشئئگیری از تجاوز دارد .چنانچه بدن زنانه ،سئئطحی
باشد که اصول فرهنگ سلسلهمراتبیِ جنسی بر آن حک شده ،فوکو نشان میدهد که
این بدن همچنین عر صهای ا ست برای مبارزه با همان ا صول .بنابراین هنگامیکه بدن
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ز نان به عنوان نیروی قدرتم ندی برای م قاب له با خشئئئو نت تعریف میشئئئود ،خود
ساختارهای قدرتِ تقویتکنندهی تجاوز از کار میافتند.
درحالیکه من پرسش بحثبرانگیز فوکو را بهعنوان نقطهی آغاز برای نظریهپردازی
مجدد دربارهی رویکرد فمینی ستی در خ صوص پی شگیری از تجاوز مطرح کردم ،سایر
فمینیسئئتها صئئرفِ طرح چنین سئئؤالی را انکار واقعیت مادی تجاوز بهواسئئطهی جدا
کردن آن عمل از ب ستر اجتماعی و فرهنگیاش تلقی کردهاند 16.م سلماً فمینی ستها
اسئئتدالل قانعکنندهای را مطرح میکنند مبنی بر اینکه پرسئئش فوکو با امتناع از به
رسئئمیت شئئناختن یا تبیین تفاوتهای قدرت که در شئئالودهی سئئاختار پدرسئئاالر و
دگرجنسهنجاری قرار دارند ،به عملکردهای سکسیستیِ قدرت در گسترهی بدن زنانه
که به یک معنا مؤلفهی ا سا سیِ تجاوز ه ستند ،م شروعیت میبخ شد 17.از این منظر،
فوکو قرا ئت خاصئئئی از قوانینِ ت جاوز ارا ئه مید هد که نهتن ها در راسئئئ تای ا هداف
فمینیسئئتی قابلدفاع نیسئئتند ،بلکه برای قربانیان تجاوز زیانبار نیز هسئئتند 18.انتقاد
اصلی که به کار فوکو وارد می شود این است که اگرچه او چارچوب مجابکنندهای در
اختیار ما میگذارد تا به بازاندیشی در این خصوص بپردازیم که تجاوز و پاسخها به آن
چگونه بخ شی از زبان عالمانهی خ شونتِ جن سی ه ستند ،درنهایت د شواریهای مادی
سهمگینی در رابطه با «آزادسازیِ» سکسوالیته از لوایح قانونی در نظریهی فوکو وجود
دارد .به عقیده ی فوکو ،خشئئئونت فیزیکیِ تجاوز باید مجازات شئئئود 19.باوجوداینکه
فراخوان فوکو برای جن سیزدایی از تجاوز ،امکان تغییر جایگاه سوبژکتیویتهی زنانه را
فراهم میکند ،این امر به شیوهی خاصی صورت میپذیرد :به قیمت تجربهی زیستهی
زنان از تجاوز .در معادلهی فوکو ،بدنهایی که مورد تجاوز قرار گرفتهاند ،کامالً مستقل
از بسئئتر اجتماعیای که تجاوز در آن رخ داده اسئئت ،تفسئئیر میشئئوند .فمینیسئئتها
معتقدند که تنها در دنیای عاری از واقعیتهای مادیِ جنسئئئیت ،اندامهای جنسئئئی
درسئئئت مانند هر عضئئئو دیگری از بدن به شئئئمار میروند 20.اما در قرائت فوکو،
ساختارهای پدرساالر که تجاوز را پیریزی میکنند ،نادیده گرفته شدهاند .شاید بتوان
گفت که ادعای فوکو مبنی بر اینکه در تجاوز «م سئله سک سوالیته نی ست» 21،گویاتر
از همیشه ظاهراً به کار خودش در خصوص اثرات قدرت بر بدن بیاعتناست 22.ناکامی
فوکو در بهکارگیری نظریهی خودش بهویژه زمانی آ شکار میگردد که گفتمان بر روی
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بدنهای مادی پیاده شده ا ست؛ هنگامیکه خود-پندارهی فرد با همین مذاکره میان
گفتمان و مادیت درهمتنیده اسئئئت و از طریق آن تولید میشئئئود 23.بنابراین ،اگرچه
پیشئئئنهاد فوکو مبنی بر جنسئئئیزدایی از تجاوز دقیقاً به دلیل به چالش کشئئئیدن
مفرو ضاتی دربارهی سک سوالیته ،جن سیت و جنس ،برانگیزاننده ا ست ،اما از توجه به
شئئئیوههای متمایزی بازمیماند که تکنیکهای انضئئئباطی از طریق آنها بر بدنهای
جنسئئئ یتزده ع مل میکن ند و نقش میب ند ند .فوکو راهی برای فهم بدن بهم ثا به
پدیدهای انضئئمامی بدون کاسئئتن از مادیت آن یا قائل بودنِ ذات زیسئئتشئئناختی یا
پی شاگفتمانیِ ثابتی برای آن ،ارائه میدهد .در تحلیل فوکو ،بدن همواره ازپیش درگیر
بازی قدرت ا ست ،چراکه نگا شت قدرت در همان لحظهای اتفاق میافتد که بدن وارد
فرهنگ میشئئئود؛ بدن هیچ گاه بهعنوان لوحی سئئئفید وجود ندارد .بدن برای فوکو
همیشه و صرفاً بهعنوان موجودیتی اجتماعی و فرهنگی وجود دارد .اما به نظر میرسد
که او هنگام نظریهپردازی در خصئئئوص تجاوز ،فراموش میکند که « بدن» در واقع
طبیعی سازی شده ا ست 24.بدن بهعنوان سطحی خنثی که ساختهای قدرت بر آن
عمل میکنند ،ادراک نمی شود .بلکه ما بهگونهای در بدن ،جن سیت و سک سوالیتهی
خود زیسئئئت میکنیم که انگار آن وجوه از خودمان ،وجوهی بن یادین و ثابت هایی
پی شافرهنگی ه ستند .بنابراین تحلیل فوکو از تجاوز ،تمایل دارد که واقعیات اجتماعی
پیچ یدهای را که ت جاوز را پیریزی ،تول ید و بازتول ید میکن ند -یعنی دقی قاً ه مان
شیوهای که تجاوز بهوا سطهی آن ،مقوالت «مردان» و «زنان» را بهعنوان ا صطالحاتی
مانا و باثبات مستقر میسازد -در پردهی ابهام فروببرد25.
برخی این انت قاد را مطرح می کن ند که تحل یل فوکو از ک نار اثرات قدرت بر بدنِ
جنسئئئیتزده بیاعتنا میگذرد 26و در طی این فرایند ،معانی جسئئئمانی و جنسئئئی
مشخصی را که تجاوز در بردارد ،به حاشیه میراند .این انتقاد ،سهمی را که « سیاست
بدن» فوکو میتواند در شکلگیری سیاست فعاالنهی پیشگیری از تجاوز داشته باشد،
نادیده میگیرد .پیشئئنهاد فوکو مبنی بر اینکه جرم تجاوز باید بهعنوان خشئئونت و نه
آزار منح صراً جن سی مجازات شود ،کانون توجه لوایح قانونی را تغییر میدهد .به نظر
من ،این بازتعریف با دگرگونی چشئئئمگیری همراه اسئئئت؛ با تعریف تجاوز بهعنوان

فمینیسم ،فوکو و تجاوز :نظریه و سیاست پیشگیری از تجاوز

تعرض ،آن را عمالً ذیل عنوان خشونت سوژه-سوژه جای میدهد .بهاینترتیب ،جایگاه
زنان به سوژههای برابر در دعوا تغییر مییابد؛ در همین جایگاه ا ست که پی شگیری از
تجاوز ممکن می شود .به بیان واضحتر ،من نمیخواهم بگویم که تجاوز میتواند یا باید
بهعنوان خشونت سوژه به سوژه تعریف شود؛ چنین تعریفی خصلت جنسیتیِ تجاوز را
نفی میکند .بهواقع ،تجاوز یک حملهی جن سی و جن سیتی ا ست که تفاوت جن سی را
در امتداد خطوط خشونت ،تحمیل میکند .بااینحال ،من میخواهم بگویم که پرسش
فوکو ،امکان تغییر جایگاه سوبژکتیو زنان را بهوا سطهی تدوین چارچوب سوژه -سوژه
فراهم میکند .این تغییر کانون توجه ،پتانسئئیل زیادی برای شئئکلگیری سئئیاسئئت
معطوف به پیشگیری از تجاوز دارد.
این م قا له ت جاوز را یک نق طه در ام تداد پیوسئئئ تار خشئئئو نت در نظر میگیرد؛
پیو ستاری که خ شونت و تجاوز را در تمامی اشکال آنها شامل می شود .این پیو ستار
صئرفاً «افعال» فرد مرتکب خشئونت را مجسئم نمیکند ،بلکه عاملیت قربانی بالقوه را
نیز در نظر میگیرد .اندیشئئیدن به تجاوز بر پیوسئئتار خشئئونت جنسئئی به ما اجازه
مید هد تا لح ظاتی را معین کنیم که ز نان میتوان ند واکنش نیروم ندی برای دفع
مهاجم داشئئته باشئئند .این پیوسئئتار ،رهیافتی ظریف برای تفکر دربارهی پیشئئگیری
عر ضه می کند؛ چراکه امکان عاملیت را در اختیار زنی که موردحمله قرار گرفته ا ست،
قرار میدهد .چنین نگاهی به پی شگیری ،مکانمند و م شخ صاً و ضعیتمند ا ست .این
دیدگاه ،توانایی زنان را برای ا ستنکاف از اقدام متجاوز احتمالی برای قرار دادن وی در
موضع جنسی و جنسیتیِ انفعال ،ترس و ضعف ،جدی میگیرد .این شیوهی پیشگیری
از تجاوز به زن امکان میدهد که با تغییر جایگاه خود بتواند متجاوز را دفع کند؛ گویی
در میانهی نزاع ا ست .فوکو ن شان میدهد که مقاومت در برابر قدرت ان ضباطی دقیق ًا
در همان بدنهایی جای گرفته است که قدرت درصدد سرکوبشان است .در هم تنیدن
این انگاره از مقاومت با نظریهی فمینیسئئئتیِ پیشئئئگیری از تجاوز ،امکان نوعی تغییر
جایگاه انتقادی را پیش میکشئئئد :یک نقطهی مقاومت احتمالی را در بدن زنان قرار
میدهد .پس با بهرهگیری از [نظریهی] فوکو اسئئت که میتوانیم خطوط کلی گفتمان
متقابلی را ببینیم :دفاع شخصی.
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نقدی که به این رویکرد می شود ،این ا ست که بار پی شگیری از تجاوز را بها شتباه
بر دوش زنان می گذارد؛ زنانی که موردحمله قرار گرفتهاند و نه متجاوزانی که آنها را
هدف قرار میدهند .انتقال این بار بر دوش زنان میتواند م سئله ساز با شد و انگارههای
کلیشئئهای دربارهی همدسئئتی زنان در تجاوز را تقویت کند 27.در طی تاریخ ،به زنان
گفته شئئده که با محدود کردن انتخابها ،حرکات و رفتارشئئان ،مانع تجاوز شئئوند28.
توجه زیادی ،هم در افکار عمومی و هم در دادگاه ،معطوف به این پر سش می شود که
آیا قربانی لباس شئئهوتانگیز پوشئئیده یا اینکه میتوان گواهی بر رضئئایت [قربانی] یا
نامعتبر بودن ادعای وی بر ا ساس تجارب جن سی گذ شتهاش پیدا کرد یا نه 29.با توجه
به گرایش مداوم برای مقصر دانستن قربانی ،این نگرانیِ بهجا مطرح میشود که محول
کردن م سئولیت «مقابله» با متجاوز به زنان ،ا شتباه ا ست .شکی نی ست که ا صالحات
قانونی باید با تالشهای و سیعتر برای بازتعریف فرهنگ زن ستیز همراه شود؛ بهویژه،
با ایجاد تغییرات در هنجارهای مردسئئئاالرانهی جامعهپذیری .اما همانطور که کتلین
1

کوئنویل پیشنهاد میدهد« ،حضور فراگیر تجاوز مستقیماً بر روی زنان تأثیر میگذارد
و چون تنها شئئمار معدودی از مردان اقدام به تغییر رفتار خودشئئان یا نگرش دیگران
کردهاند ،زنا ن باید آن تغییرات را بر مردان و جامعهی مردسئئئاالر ما تحمیل کنند»30.
پیشئئگیری از تجاوز نیازمند اصئئالحات قانونی و تغییر در فرهنگ سئئلسئئلهمراتبی و
دگرجنسهن جاری اسئئئت .بااین حال ،عامل یت زنان یک تکه از پازل برای نظریهی
پیشئئگیریِ مؤثر اسئئت .مفصئئلبندی وسئئیلهی مقاومت در نیروی بدن زنانه ،این را
پیشفرض خود قرار نمیدهد که زنان باید بار پی شگیری از تجاوز را بهتنهایی بر دوش
ک شند .در عوض ،بر توانایی فردی و قدرت بدن صحه میگذارد و زنان را برای اح ضار
آن نیرو و ابراز قسمی فمینیسمِ حقیقتاً فیزیکی توانمند میسازد.
 .۱فوکو ،قدرت ،و بدن
برای زمینه مند کردن تحلیل فوکو از تجاوز ،الزم است که اثر وی در باب قدرت و
بدن را موردتوجه قرار دهیم .نتیجهگیری فوکو در رابطه با جنسیزدایی از تجاوز ،از
1. Kathleen Quenneville
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طریق سه نکتهی نظری بهطور اخص ترسیم میشود :انگارهی او از قدرت مولد ،قرائت
«طبیعتزدودهی» او از جنس و سکسوالیته ،و باالخره تحلیل وی در خصوص اثرات
انضباطی قدرت بر بدن .تنها به میانجی این چارچوب خاص است که فوکو تحلیل خود
از تجاوز را مطرح میکند.
الف .ظرفیت مولد قدرت
فوکو در کتاب تاریخ سکسوالیته :مجلد اول 31،واژگونگی بنیادینِ ابعاد عملکردی
قدرت را مفصلبندی میکند .به ادعای فوکو ،قدرت در طول تاریخ به شیوهی خاصی
ادراک شده است؛ آنچه وی ساخت «قضایی-گفتمانی» مینامد 32.این ساخت ،قدرت را
امری منحصراً سلبی میبیند که سرکوب ،منع و سانسور میکند 33.به نظر وی ،این
برداشت سرکوبگرانه از قدرت ،سادهانگارانه و برای فهم دقیق ظرفیتهای مولد و
انضباطیِ قدرت ،ناقص و ناکافی است .قدرت از دید فوکو کارکردی مضاعف دارد:
همزمان قضایی و مولد است 34.یعنی قدرت فعاالنه گفتمانهای دانش ،سکسوالیته و
سوبژکتیویته را به جای صرفاً سرکوب آنها ،تولید میکند 35.به ادعای فوکو ،انگارهی
«قضایی-گفتمانی» از قدرت در طی تاریخ بهعنوان یگانه وسیلهای که قدرت از طریق
آن عمل میکند ،پذیرفته شده است 36.قدرتِ قضایی-گفتمانی چیزی است که به تملک
درمی آید ،کاالیی ملموس که برخی از افراد (حکومت ،پادشاه) آن را در اختیار دارند و
بقیه نه 37.این قدرت یکسویه است ،در موضع خاصی متمرکز میشود و از یگانه منبع
خود بهصورت از باال به پایین جریان مییابد 38.شاید از همه مهمتر ،قدرت قضایی-
گفتمانی ذاتاً سلبی و سرکوبگر است 39،و این دیدگاه را تجسم میبخشد که قدرت،
سوژههای آزاد را به بردگی میکشد .این نگاه ادعا میکند که آزادی «همواره از پیش»
در مقابل قدرت قرار گرفته است؛ درواقع ،آزادی در نسبت با خودِ قدرت ،بیرونی
محسوب میشود 40.بر این اساس ،قدرت قضایی-گفتمانی نمیتواند چیزی جز «عدم
پذیرش ،طرد ،امتناع ،انسداد ،پنهانکاری یا نقاب» باشد 41.بنابراین قدرت قضایی-
ی سرکوبگر و یکپارچه است
ال شبیه به برداشت آلتوسر از سازوبرگ دولت ِ
گفتمانی کام ً
که کارکرد دولت در آن عبارتست از منبع متمرکز سلطه که به نمایندگی از منافع
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میکند42.

این برداشت در نظر فوکو نمیتواند

طبقهی حاکم و علیه تودهها عمل
ظرفیتهای مولد روابط قدرت را تبیین کند.
فوکو تأکید میکند که این ادعا که قدرت در معنای قضایی-گفتمانیاش ذات ًا
سرکوبگر است ،موجب سادهسازی بیشازحدِ ظرفیتهای موقعیتی ،مولد و رابطهایِ آن
میشود .به عقیده ی فوکو ،قدرت چیزی نیست که به تملک دربیاید بلکه چیزیست
که اِعمال میشود .از همین رو ،اگرچه میتوان به نظریهپردازی دربارهی موقعیتهای
عدم توانمندیِ نسبی پرداخت ،اما فرد هیچگاه کامالً «بیرون» از قدرت [و فاقد آن]
نیست 43.پس آزادی ،معلول قدرت است .آزادی در نسبت با قدرت ،درونی محسوب
میشود و اینگونه نیست که اساس ًا از فضایی بیرونی در مقابل قدرت قرار گیرد .درواقع
از این دیدگاه ،سوژه ذات ًا محصول قدرت مولد است .قدرت ،خودِ انگارهی سوژههای آزاد
و حس فرد از آزاد بودن را تولید میکند .برای فوکو ،قدرت مولد [است که] سوژهها را
تولید میکند 44.بهعالوه ،فوکو قدرت را در همهجا میبیند؛ پراکنده ،چندپاره و واقعشده
در مکانهای متکثر 45.دقیق ًا همین انتشار و پراکندگی قدرت است که فوکو اصوالً به
آن عالقه دارد .چراکه اگر قدرت در همهجا باشد 46،پس نقش آن در تعامالت سادهی
حیات روزمره ،اهمیتی سیاسی پیدا میکند.
ب .طبیعتزدایی از جنس و رابطهی جنسی
فوکو معتقد است که قدرت در معنای قضایی آن ،اثرات خاصی را تولید میکند.
ال از طریق تکرار تولیدات آن پنهان میشود و درنتیجه
بااینحال ،ظرفیت مولد قدرت عم ً
منشأ پیدایش خود را پشت پردهی اختفا میپوشاند .به این معنا ،فوکو نشان میدهد
که قدرت درواقع بدنها و واقعیات اجتماعی را تولید میکند .فمینیسم نیز اغلب از این
تحلیل قابلیت های مولد قدرت استفاده کرده است .برای مثال ،جودیت باتلر در کتاب
آشفتگی جنسیتی :فمینیسم و برانداختن هویت 47،انگارهی فوکوییِ قدرت مولد و
انضباطی را به کار برده تا رابطهی فمینیسم با انگارههای انضمامیِ هویت را از نو
نظریهپردازی کند 48.به همین ترتیب ،وی از پارادایمی فوکویی برای مفصلبندی
نظریهی خود دربارهی ایفاگریِ جنسیتی استفاده میکند 49.بهراستی ،باتلر استدالل
می کند که از طریق قدرت مولدِ تکرار است که جنسیت و بهواقع جنس ،در کلیتی
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منسجم« ،طبیعی انگاشته میشوند» 50.اینجاست که تمایزی که فوکو میان انگارهی
مولد و انگارهی قضایی از قدرت قائل میشود ،در پژوهشهای اخیر فمینیستی در
خصوص هویت ،بااهمیت از آب درآمده است.
کار فوکو همچنین قرائتی طبیعتزدوده از جنس ارائه میکند .او در تاریخ
سکسوالیته نشان میدهد که جنس ،عرصهای گفتمانی برای معناسازیِ مولد است51.
در برداشت فوکو« ،سکسوالیته» به سازوبرگی اشاره دارد که بهطور تاریخی برساخته
شده :نظام پراکندهای از ارزشهای اخالقی ،تکنیکهای قدرت ،گفتمانها و رویهها که
برای قالبریزی اعمال جنسی و سوژه-بدن در جهت اهداف استراتژیک و سیاسی معین،
طراحی شده است 52.فوکو مینویسد:
انگارهی «جنس» امکان داد که عناصر کالبدشناختی،
کارکردهای زیستشناختی ،سلوکها ،احساسها و لذات در
وحدتی مصنوعی گرد هم آیند و به کار بردن این وحدت
ساختگی را بهمنزلهی یک اصل علت و معلولی ،معنایی
همهجاحاضر ،رازی که باید در همهجا کشف شود ،ممکن
ساخت  ...انگارهی جنس موجب واژگونگی بنیادینی شد؛ این
امکان را فراهم کرد که بازنمایی روابط قدرت با سکسوالیته
وارونه شود و سکسوالیته نه در رابطهی ذاتی و ایجابیاش با
قدرت ،بلکه ریشهدار در اضطراری مشخص و تقلیلناپذیر به
نظر آید که قدرت نهایت تالش خود را میکند تا آن را تحت
سلطه درآورد؛ بهاینترتیب ،ایدهی «جنس» امکان شانه خالی
کردن از زیر آن چیزی را فراهم میکند که به قدرت ،قدرت
میبخشد؛ و به ما توانایی میدهد که قدرت را منحصراً بهمثابه
قانون و تابو در نظر بگیریم53.
از متن باال مشهود است که فوکو «جنس» را از دستهای از سایر کارکردها،
احساسها ،امیال و لذات تفکیک میکند .وی بهاینترتیب نشان میدهد که «جنس»
ال اشباع از معنا است .این مازاد ،این معنایِ مفروض،
تبدیل به عرصه ای شده که کام ً
جایگاه «جنس» را بهمنزلهی واقعیتی طبیعی تضمین میکند ،جایی که جنس خاستگاه
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سکسوالیته قلمداد میشود 54.فوکو نشان میدهد که گفتمانهای قدرت که در تولید
آنچه «طبیعی» تلقی شده است نقش مهمی دارند ،به این افسانهی زاینده مشروعیت
میبخشند و آن را تبلیغ میکنند 55.به این معنا ،فوکو نشان داده که «جنس» مولد
است؛ بهمنزلهی گفتمانی زاینده عمل میکند ،چراکه معانیای را میآفریند که در
ی
بدنهای زیسته ایفای نقش می کنند .بنابراین برساخت تاریخی ،اجتماعی و فرهنگ ِ
جنس ،نقشی بنیادین در شکلدهی به لذات ،آالم و حس خودبودگیِ فرد دارد.
ج .انضباط بخشیدن به بدن
کار فوکو همچنین نشان می دهد که اثرات قدرت نه صرف ًا مولد ،بلکه انضباطی نیز
هستند .فوکو در کتاب مراقبت و تنبیه :تولد زندان 56تاریخ پیدایش «هنجار» و
جایگزینی «قانون» با آن بهعنوان ابزار اولیهی کنترل اجتماعی مدرن را شرح میدهد57.
به نظر وی ،تولید قسمی هنجارِ رفتاری (که افراد را در امتداد طیفی از نرمال تا منحط
طبقهبندی میکند) به جمعیتها «فردیت میبخشد» 58.فوکو نشان میدهد که این
صورت بهویژه مدرن از قدرت ،بهعنوان ابزاری عمل میکند که بدنها بهوسیلهی آن
تنظیم ،کنترل و عادیسازی می شوند .به ادعای فوکو ،قدرت انضباطی خشونت و زور
اسلحه را با قیدوبندی «مالیمتر» یعنی رؤیتپذیریِ الینقطع جایگزین میکند .درواقع،
ی بینقص ،این امکان را فراهم میکند که
فوکو نشان میدهد که «سازوبرگ انضباط ِ
59
نگاه خیرهی واحدی همهچیز را مدام زیر نظر داشته باشد» .بنابراین قدرت انضباطی
ی تولید
قصد سامان دهی مجدد افراد را دارد ،نه سرکوب آنها 60.قدرت انضباطی در پ ِ
آن چیزی است که فوکو «بدنهای سربهراه و مفید» مینامد 61.فمینیسم با انگارهی
فوکو از قدرتِ انضباطی پیوند خورده و مشخصاً دربارهی تولید نقشها ،هنجارها و
کلیشههای جنسیتی میپرسد .فمینیستها پرسیدهاند که چگونه هویت جنسیتی در
خالل ظرفیت تکرارشوندهی جامعهی تنظیمی و انضباطی شکل میگیرد .بهراستی،
فمینیستها استدالل کردهاند که هویت جنسیتی توسط آن جنبهای از جامعهی
انضباطی تولید میشود که «بیوقفه مشغول توصیف ،طبقهبندی و تخصصی کردن
است» 62،و همزمان بالقوه تولید آن جنبه را شتاب میبخشد .هویت جنسیتی به مدد
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«نظارت ،ثبت مداوم ،سنجش بیپایان و طبقهبندی» کار میکند ،از طریق
دمودستگاهی اجتماعی «که هم عظیم و هم ریز است»63.
اگر همانطور که فوکو ادعا میکند ،بدنها و معنای اجتماعی آنها از طریق هر دو
پویاییهای عمودی و افقیِ قدرت تولید میشوند ،آنگاه این نکته روشن میگردد که
جنسیت یک «گفتمان مسلط» است -عرصهای برای قدرت فعال و مولد -که خودش
را بر بدنهای مادی پیاده میکند .این قرائت از بدنها و هویتهای جنسیتی ،بینشی
ویژه دربارهی موضع فوکو در باب تجاوز ،و در طی این فرایند ،شکلگیری سیاست
پیشگیری از تجاوز ارائه میکند.
ی تجاوز :رابطهی جنسی ،خشونت و قدرت
 .2نظریههای فمینیست ِ
تالش فوکو برای تفکیک رابطهی جنسی و خشونت درون چارچوب قانونی ،هردو
واژه را زیر سؤال میبرد .تجاوز دربارهی رابطهی جنسی است یا خشونت؟ به گفتهی
1

ویکی بل ،این بحث مدتهاست بهعنوان «سؤال بدقلق» در نظریههای فمینیست ِ
ی
تجاوز موردتوجه قرارگرفته است 64.خود بل ادعا میکند که چارچوب این بحث در طی
تاریخ به این تقلیل یافته است :رابطهی جنسی یا خشونت 65.در بخشی که در ادامه
میآید ،من تأثیرگذارترین نظریههای فمینیستیِ تجاوز را ترسیم خواهم کرد.
در طی دههی  ،1970فمینیستها اغلب استدالل میکردند که تجاوز «دربارهی»
رابطهی جنسی نیست بلکه تعرض است :فعلی خشونتآمیز 66.این حرکت بهسوی
«جنسیزدایی» (که با نظر فوکو تفاوت دارد) پاسخ مستقیمی به گفتمان طبیعتگرا
بود که «مرد را مانند نوعی گوزن فحل در نظر میگرفت که نباید به ناموس او
دستدرازی شود» 67.این گفتمان ادعا میکند که تجاوز ضرورت ًا باید از طبیعت
سرچشمه بگیرد و مسلماً نه از جامعهی سکسیست 68.برخالف همین قرائت
زیستشناختی از «نیاز» جنسی مردانه است که فمینیستها استدالل کردند که تجاوز
اساساً فعلی پرخاشگرانه است نه جنسی .برعکس ،قرائت جنسیزدودهی فوکو از تجاوز
بر مبنای این انگاره استوار است که با فروکاستن جرم تجاوز به جرم تعرض ،فقط
1. Vikki Bell
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ی
خشونتِ تجاوز است که مجازات میشود .بهاینترتیب ،فرد از اثرات انضباطی و تنظیم ِ
قدرت بر سکسوالیته اجتناب میکند .بااینحال ،نظریهپردازی فمینیسم دربارهی تجاوز
که عمدتاً از دههی  1970آغاز شد 69،برای پررنگ ساختن روابط قدرت و سیاست که
از دیدگاه فمینیستی در تجاوز دخیل هستند ،استدالل میکرد که تجاوز مشخصاً
دربارهی رابطهی جنسی نیست 70.بنابراین ،درحالیکه فوکو درصدد آن است تا از اثرات
انضباطیِ قدرت اجتناب کند ،نظریهپردازی فمینیستی میکوشد تا خود تفاوتهای
قدرت را که به تجاوز ساختار میبخشند ،آشکار کند71.
الف .زیستشناسی
1

شاید بانفوذترین پاسخ فمینیستی به تجاوز ،متعلق به سوزان براونمیلر در کتاب
برخالف ارادهی ما :مردان ،زنان و تجاوز باشد 72.براونمیلر تالش میکند تا پدیدهی
تجاوز را در بستر واقعیات اجتماعی و زیستی قرار دهد ،از اهداف سیاسی آن پرده
بردارد ،و با اسطورههای ماندگار پیرامون آن مقابله کند 73.بااینحال ،او در درجهی اول
درصدد مقابله با این انگاره برمیآید که تجاوز عملی جنسی است 74.براونمیلر اظهار
میدارد که تجاوز دربارهی نیازی طبیعی یا زیستی نیست ،بلکه در عوض بر انگیزههای
سیاسی برای سلطه استوار است .براونمیلر با امتناع از تقدم بخشیدن به سکسوالیته در
پدیدهی تجاوز ،ماهیت فردگرایانه ی آن را با قاطعیت انکار میکند 75.معنای تجاوز را
نمی توان با ارجاع صرف به موارد فردی روشن کرد ،زیرا به تعبیر او ،تجاوز «چیزی
بیشتر و چیزی کمتر از فرایند آگاهانهی ارعاب نیست که همهی مردان از آن طریق
همهی زنان را در وضعیت ترس و وحشت نگه میدارند»76.
براونمایلر تأکید میکند که تجاوز در تمام اشکال آن در درجهی اول سیاسی است.
با توجه به بستر اجتماعی که ما در آن قرار داریم ،آنجا که نهادهایی که مردان
بهواسطهی آنها بر زنان تسلط مییابند بهخوبی مستقر و مستحکم شدهاند ،عمل تجاوز
به ادعای براونمیلر استیالیی سیاسی را تجلی میبخشد که از پیش تا حد زیادی
پذیرفته شده است 77.تجاوز بهاینترتیب عبارتست از «عمل عامدانه ،خشونتآمیز و
1. Susan Brownmiller

فمینیسم ،فوکو و تجاوز :نظریه و سیاست پیشگیری از تجاوز

خصمانه ی تنزل مقام و تصاحب از سوی فاتح احتمالی که برای ارعاب و هراسافکنی
طراحی شده است» 78.براونمایلر ادعا میکند که متجاوز با تجاوز به یک زن ،هستی و
خودآیینی او را تنزل میدهد و انکار میکند ،و از این طریق هستی و خودآیینی خودش
را اعتال میبخشد .بنابراین عمل تجاوز به پژواک و تحمیل ساختار اجتماعیای تبدیل
میشود که شخص بودگی کامل زنان در آن به رسمیت شناخته نشده است 79.مدعای
براونمیلر این است که حتی در بستر نمونههای فردی ،معنای تجاوز هرگز فردی نیست.
متجاوزان نه به افراد بلکه به اعضای یک طبقه تجاوز میکنند؛ پس کارکرد عمل تجاوز،
یادآوری این نکته هم به مهاجم و هم به قربانی است که عضویت در یکی از این طبقات،
عنصر معرف هویتهای جنسی آنها محسوب میشود80.
علیرغم ادعای پرحرارت براونمیلر مبنی بر اینکه تحلیل او با کشف ریشههای
تجاوز در قدرت اجتماعی ،از آن جنسیزدایی میکند ،نگاهی دقیقتر طور دیگری نشان
میدهد.
تمام گفتههای او در نهایت در این خالصه میشود که
نرینهی انسان میتواند تجاوز کند  ...ظرفیت ساختاری مرد
برای تجاوز و متناظراً آسیبپذیری ساختاری زنان ،همانقدر
در اساس فیزیولوژی هردو جنس ما هستند که فعل اصلی خود
رابطهی جنسی .اگر به خاطر این تصادف زیستشناسی یعنی
قسمی تطبیق [با محیط] مستلزم قفل شدن دو عضو مجزا -
قضیب و واژن -در همدیگر نبود ،نه جماعی وجود میداشت نه
تجاوز به آن صورت که ما میشناسیم  ...ما نمیتوانیم از این
واقعیت طفره برویم که از منظر کالبدشناسی انسان ،امکان
دخول اجباری بهطور غیرقابلانکاری وجود دارد .همین یگانه
عامل ممکن است برای ایجاد ایدئولوژی مردانهی تجاوز کافی
باشد .وقتی مردان متوجه شدند که میتوانند تجاوز کنند ،به
سراغ انجامش رفتند81.
از نظر براون میلر ،نفس واقعیت متفاوت بودن بدن زن و مرد ،تجاوز را به امکانی
تبدیل میکند که سپس از جانب استیالی مردانه مورد بهرهبرداری قرار میگیرد 82.او
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معتقد است که زنان قادر به مقابلهبهمثل نیستند ،هیچ واکنش مناسبی به تجاوز ندارند
و هیچ تهدید مشابهی نمیتوانند بهنوبهی خود مطرح کنند 83.آنها فقط با آسیبپذیری
ساختاریای مشخص میشوند که انکارناپذیر و گریزناپذیر است 84.زنان پیش از
ساختارهای اجتماعی که تجاوز به وجود میآورد و از آنها حمایت میکند ،قابلتجاوز
هستند 85.زنان در این دیدگاه ،بدن خود هستند که بهعنوان مکان آسیبپذیریِ تهی،
رمزگذاری میشود؛ بااینحال ،تجاوز همانقدر برای زنان «طبیعی» است که خود
واقعیت دخول جنسی .بهاینترتیب ،براونمیلر ما را با این ادعای خارق اجماع بهجا
میگذارد :به زنان تجاوز میشود زیرا قابلتجاوز هستند ،و زنان قابلتجاوز هستند چون
زن هستند 86.این (غیر)منطق دوریِ سیاست ذاتگرا/هویتی ،دقیقاً همان چیزی است
که فوکو نسبت به آن هشدار میدهد .برای فوکو« ،جنس» پیش از امر اجتماعی وجود
ندارد .بهراستی ،تعیین «جنس» دادهای زیستشناختی یا هستیشناختی نیست 87.در
عوض ،جنس و سکسوالیته در رابطه با سایر عملکردهای قدرت تولید میشوند 88.به
نظر فوکو ،قسمی سیاست فمینیستی که بر انگارهای از قدرت منفصل از جنس اتکا
میکند ،بهطوریکه گویا جنس پیش از امر اجتماعی وجود دارد ،همراستا با همان
قدرتی است که قصد گریز از آن را دارد89.
براونمیلر سازماندهی خاص بدنهای زنانه و مردانه را بهعنوان یک امر واقع طبیعی
میپذیرد 90.این وضعیت (یعنی اینکه همهی مردان طبق تعریف متجاوزان بالقوه
هستند و همهی زنان طبق تعریف ،قربانیان بالقوهی تجاوز) بهمثابه واقعیتی زیستی
ورای سیاست چارچوببندی میشود« .واقعیتِ» تجاوز درون قلمرو کنش سیاسی و
اجتماعی مورد رسیدگی ،بیان و بهرهبرداری قرار میگیرد ،اما امکانِ تجاوز ،یک امر
زیستشناختی و در ذات وضع جسمانی بشر است.
براون میلر با انتساب امکان تجاوز به مشخصات آالت جنسی مردانه و زنانه،
زیستشناسی را به میدان دانشی از لحاظ سیاسی معصوم تبدیل میکند 91.بااینحال،
تعریف مردان بهعنوان متجاوزان بالقوه بر اساس فیزیولوژی آنها ،صرف ًا ادعایی
زیستشناختی نیست ،بلکه همچنین و شاید مهمتر ،ادعایی اجتماعی و سیاسی است.
تلقی از قضیب بهمثابه آلت تجاوز ،از پیش به معنای سازماندهی بدن مردانه به شیوهای
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است که به اندامهای جنسی بهعنوان بنیان سکسوالیته رجحان میبخشد و
دگرجنسگرایی را بهعنوان فرایند فتح درک میکند که در آن زنان بهواسطهی ناتوانی
خود برای استفاده از قضیب بهعنوان آلت زور و خشونت ،در وضعیت نامساعدی قرار
دارند .این ادعا که مردان تجاوز میکنند زیرا میتوانند ،توضیح نمیدهد که چرا این
کار را انجام می دهند؛ و این واقعیت که مردان را طبق تعریفِ زیستشناختی بهعنوان
متجاوز درک می کنیم ،خودآیینی انسانی و سیاست پیشگیری از تجاوز را بیشتر تضعیف
میکند .بهراستی اگر در ابتداییترین سطح ،مردان تجاوز میکنند زیرا میتوانند –زیرا
بدن مردان میتواند بهزور و بدون رضایت زنان به بدن آنها وارد شود -پس چشمانداز
تالش برای ریشهکن کردن تجاوز تقریباً عبث به نظر میرسد .بهراستی ،استدالل
براونمیلر (ناخواسته) زنان را از ازل ناتوان نمایش میدهد .بااینحال ،اگر «واقعیت»
زیست شناختیِ توانایی مردانه برای تجاوز ،خودش سیاسی باشد ،پس راههای دیگری
برای درک بدنها ،سیاست و پویاییهای قدرت که زمینهساز تجاوز جنسی هستند،
وجود دارد .همین امکان نظری است که فضایی را برای تغییر اجتماعی و سیاسی در
اختیار ما میگذارد.
ب .جنسیزدایی
برخالف براونمیلر ،فمینیستهایی وجود دارند که به نفع روایتی جنسیزدوده از
تجاوز استدالل میکنند ،و مانند فوکو ،تجاوز را فقط شکل دیگری از خشونت میدانند.
1

برای مثال ،استدالل کریستینا هاف سامرز« ،فمینیست انصافمحورِ» 92خودخوانده ،را
در حمایت از برداشت عاری از جنسیت از تجاوز در نظر بگیرید:
فمینیستهای انصافمحور ،رهیافت به مسئلهی خشونت
علیه زنان را با پرداختن به علل ریشهای افزایش عامِ خشونت
و افول مدنیت ،معقول مییابند .تلقی از تجاوز بهمثابه جرم
ناشی از سوگیری جنسیتی (به تشویق پدرساالری که با مدارا
به قربانیسازی زنان مینگرد) ماهیت حقیقی تجاوز را لجوجانه
از نظر دور میدارد .مجرمان به تجاوز تداوم میبخشند.
1. Christina Hoff Sommers
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بهبیاندیگر ،افرادی که به خشنود کردن خودشان از راههای
مجرمانه خو گرفتهاند و اهمیت بسیار اندکی برای رنجی که به
دیگران وارد میکنند ،قائل هستند  ...تجاوز فقط یک نوع از
جرائم علیه اشخاص است ،و تجاوز به زنان فقط یک زیرگونه
از آن است .چالش واقعی که در جامعه با آن روبرو هستیم ،این
است که چگونه موج خشونت را معکوس کنیم93.
تحلیل سامرز دربارهی تجاوز ،هرگونه تحلیل کلی از پدرساالری یا زنستیزیِ
ساختاری را طرد میکند .اما چه اتفاقی میافتد اگر عناصر جنسیِ تجاوز انکار شوند ،و
آن را صرفاً نوع دیگری از خشونت ادراک کنیم؟ بسیاری از فمینیستها استدالل
میکنند که جنبههای پدرساالرانه که زمینهساز تجاوز هستند ،اینجا ازدسترفتهاند94.
درون معادلهی سامرز ،مسئلهی تجاوز از تقسیمات ساختاری ،اجتماعی یا اقتصادی که
مردان و زنان را در دوتایی نزدیکی در مقابل هم قرار میدهند ،سرچشمه نمیگیرد.
مسئله در عوض خشونت بهطورکلی است .نظریهی او مستلزم هیچگونه کنکاش بیشتری
دربارهی خاصیت جنسیتی تجاوز نیست و دادههایی را که این تلقی از «تجاوز به زنان»
صرفاً بهمثابه «یک زیرگونه» از خشونت بهجای شیوهی مسلطی از آن را زیر سؤال
میبرند ،نادیده میگیرد 95.مانند سامرز ،فوکو خشونت را عاری از جنبههای جنسیتیِ
تجاوز مورد کندوکاو قرار میدهد .بااینحال ،انگیزههای فوکو اساساً با انگیزههای سامرز
تفاوت دارند .فوکو پرسش بحثبرانگیز خود را دقیق ًا با این هدف مطرح میکند که به
معانی اجتماعیای که «جنسِ» طبیعی انگاشته شده را قوام میبخشند ،دست یابد.
بااینحال ،سامرز مؤلفهی جنسیتیِ تجاوز را تماماً انکار میکند .پروژهی سامرز با رد
تحمیل اجتماعیِ تقسیم جنسیتی ،در پی کشف معنای «حقیقی» و فارغ از جنسِ
تجاوز است (که «واقعاً» دربارهی «خشونت» است ،و نه دربارهی رابطهی جنسی).
بهاینترتیب ،او عمق اهمیت جنسیت و همچنین شیوههای گوناگونی را که جنس و
جنسیت با هم در رابطهی سازندهی متقابل هستند ،دستکم میگیرد 96.اگر تجاوز
بهطور اجتماعی به مثابه روشی مختص به جنسیت برای حمایت ،تولید و تحمیل
سلسله مراتبِ جنسیتی برساخته شود ،پس آن برساخت در اساس و ذات هر نمونهی
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تجاوز است .بنابراین ،چالش پیش روی فمینیسم این است که آن جوانب معرفِ تجاوز
را تصدیق و بیثبات کند؛ درعینحال که علیه گرایشها برای ذاتیسازی تجاوز بهمثابه
مؤلفهای ایستا از ساخت اجتماعی ما ،هشدار میدهد.
ج .جنسیسازی مجدد
با توجه به گرایش نظریات فمینیستی در جهت «جنسیزدایی» از فعل تجاوز،
قابلتوجه است که چندین محقق فمینیست بهتازگی درصدد معرفی مجدد این انگاره
1

در نظریهی فمینیستی برآمدهاند که «تجاوز ،رابطهی جنسی است» .مونیک پالزا در
پاسخ مستقیم و پرحرارت خود به فوکو ادعا میکند که «ما باید تأیید کنیم که تجاوز
جنسی است ،چراکه به جنسبندی اجتماعی و به تفکیک اجتماعی میان جنسها اشاره
دارد» 97.به نظر پالزا ،رابطهی جنسی را نمیتوان از تجاوز جدا کرد ،دقیقاً به این خاطر
که جنسبندی اجتماعی نهتنها مقدم بر تجاوز است ،بلکه فعاالنه آن را تقویت نیز
میکند 98.جنسبندی اجتماعی از نظر پالزا نظام اصلیای است که زنان از آن طریق
تفاوت یافته و تابع مردان میشوند؛ این فرایند خشونتبارِ جامعهپذیریِ
دگرجنسهنجاری است 99.بااینحال ،نظریهپرداز فمینیست دیگری هست که کار او با
اصرار بر این نکته مشخص میشود که «جنس» در ابتداییترین سطح آن ،بر هر تحلیلی
از تجاوز تأثیر میگذارد.
2

کاترین مککینون نیز مانند پالزا استدالل میکند که تجاوز و رابطهی جنسی
نباید از هم جدا شوند زیرا «گفتن اینکه تجاوز خشونت است نه رابطهی جنسی ،هنجار
«رابطهی جنسی خوب است» را بهسادگی با تمایز رابطهی جنسی اجباری بهعنوان «نه
رابطهی جنسی» ،حفظ میکند 100.برای مککینون ،تجاوز صرفاً به دلیل خشونتآمیز
بودن« ،کمتر جنسی» نیست 101.بهراستی ،مککینون اشارهای مستقیم (هرچند
ضمنی) به فوکو میکند« :تحلیل فمینیستی نشان میدهد که تعرض با مشت مرد
چندان متفاوت از تعرض با قضیب نیست ،نه چون هر دو خشونتآمیز هستند بلکه
چون هر دو جنسی هستند» 102.از نظر مککینون ،خشونت علیه زنان درون جامعهای
1. Monique Plaza
2. Catharine MacKinnon
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سکسیست همواره جنسی است 103.بهراستی ،تحلیل مککینون از خشونتِ به نمایش
1

درآمده و جنسیشده در پورنوگرافی نشان میدهد که همانطور که اندریا دورکین
زمانی بیان کرده بود« ،هرگونه تعدی به بدن زنان میتواند برای مردان تبدیل به رابطهی
جنسی شود» 104.پورنوگرافی با مشروط کردن میل جنسی و متعاقب ًا شکل دادن به
رفتار جنسی ،باعث تبدیل شدن مدل استیال/انقیادِ سکسوالیته به «واقعیتی» تجربی
دربارهی رفتار جنسی میشود که تمایز میان واقعیت و اسطوره یا کلیشه را عمالً بیمعنا
میسازد .بهاینترتیب ،جدا کردن رابطهی جنسی از خشونت در هر نظریهی تجاوز،
بیاعتنایی هم به انگیزش و هم به پیامدهای اجتماعی تجاوز است 105.مککینون پدیده
ی تجاوز را صریح ًا درون محدودههای دگرجنسگراییِ «عادی» (اما تحمیلشده) قرار
میدهد 106.از نظر مککینون ،دگرجنسگرایی با مدل استیال/انقیادِ میل مشخص
میشود که زنان در آن جایگاهی نابرابر دارند107.
دغدغهی مککینون این است که استفاده و سوءاستفادهی جنسی از زنان ،آسیب
بهحساب نمیآید زیرا در دنیایی که «زنان فقط به درد رابطهی جنسی میخورند»،
بسیار طبیعی تلقی میشود 108.برداشت سلسلهمراتبی از جنسیت پیشاپیش مشغول
عمل است و روایت های فردی زنان از تجاربِ تبعیض و تعدی را تضعیف میکند ،زیرا
باعث میشود که چنین رفتاری با آنها مناسب به نظر برسد .نظریهی مککینون ،اثرات
مادیِ نابرابری جنسیتیِ نظاممند را نقطهی آغاز کار خود میگیرد .این نابرابری نهتنها
پاسخهای زنان به خشونت جنسی را پنهان میکند ،بلکه همچنین به آنها شکل
میدهد .این موضع نظری ،پرسش های مهمی را در رابطه با خشونت ذاتی در تحمیل
دگرجنسگرایی ،و رابطهی میان تجاوز و آنچه رابطهی جنسی دگرجنسگرای «عادی»
تصور میشود ،مطرح میکند .بهراستی ،مککینون مانع از پذیرش پیشپاافتادهی روابط
جنسیِ سلسلهمراتبی بهمثابه تفاوتی «طبیعی» (و بنابراین بیضرر و تغییرناپذیر) بین
زنان و مردان میشود .او این کار را دقیقاً به این خاطر انجام میدهد که هرگونه پذیرش
چنین چیزی ،گرایش ما را به پذیرش «تفاوتهای» دیگر میان جنسها تقویت میکند.
مککینون به ما یادآوری میکند که وقتی برابری بر مبنای همسانی باشد ،به اختالفی

1. Andrea Dworkin
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واقعی در قدرت اجتماعی میان مردان و زنان منجر میشود و درنتیجه زنان بهندرت
«در وضعیت مشابهی» با مردان قرار دارند.
در تحلیل مککینون ،زنان میتوانند تمایز میان تجاوز و دخول دگرجنسگرای
معمولی را دشوار بیابند ،زیرا به آنها گفته شده که آنچه بهعنوان تجاوز تجربه میکنند،
صرفاً رابطهی جنسی است .بهعنوانمثال ،قانون کیفری تجاوز مدعی تعریفی حقوقی از
تجاوز می شود که ناتوان از ثبت آن رخدادهایی است که بسیاری از زنان بهعنوان تجاوز
تجربه میکنند 109.تحلیل مککینون نشان میدهد که خشونت پیرامون عمل تجاوز
(استفاده از سالح ،زوری که قربانی را بیحرکت نگاه میدارد ،یا ترسی که با تهدید
خشونت بیشتر در صورت عدم اجابت به همراه میآید) ،سرشت ویژهی تجاوز را به آن
نمی بخشد .در عوض ،خشونت تجاوز را باید در خصوصیات دگرجنسگرای آن یافت110.
تجاوز خشونتآمیز است چراکه در امتداد پیوستاری از تجربهی دگرجنسگرا قرار گرفته
که خودش اشباع از قهر و زور است111.
از نظر مک کینون ،خشونت در تجاوز نقاط اشتراک فراوانی با خشونت اساسی در
تحمیل همجنسگراییِ اجباری دارد ،از این نظر که هر دو بهطور اجتماعی وجود دارند
و تلقین میشوند 112.مککینون با حرارت به مصاف کسانی رفته که نظریهی او را
بهعنوان این ادعا تفسیر میکنند که هر رابطهی جنسی ،تجاوز است 113.کسانی که از
این اتهام استفاده میکنند ،آشکارا نتوانستهاند ذکر کنند که او تاکنون کجا چنین
گزارهای را نوشته است 114.تحلیل مککینون ساختاری است و بههیچوجه امکان برابری
در روابط بین جنسها (ازاینرو روابط جنسی) در سطح فردی را انکار نمیکند .تقلیل
آثار جامع مککینون به گزارهی بیشازحد سادهانگارانهای همچون «هر رابطهی جنسی
تجاوز است» ،راهی برای بدنام کردن کار او و حمله به اعتبار او است بدون اینکه هرگز
به ایدهها و تحلیلی که او ارائه میکند ،پاسخ داده شود.
موضع مککینون بهدقت خاطرنشان میکند که آنچه اغلب تفاوت جنسیتی نامیده
میشود ،درواقع استیالی جنسیتی است .بااینحال ،نظریهی او دربارهی قدرت و
برساخت اجتماعی ،تمایل به فروبردن امکان عاملیت جنسی زنانه در پردهای از ابهام
ال
دارد 115.بهعنوانمثال ،یکی از اصحاب دانشگاه ،انگارهی او از قهر را به نحو کام ً
بایستهای توصیف کرد« :زنی که میپَرَد ،گواه بر فقدان قهر نیست ،بلکه قهری آنچنان
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بنیادین که به بنیان خودشناسی زن تبدیل شده است» 116.بنابراین ،درعینحال که با
س روابط
مک کینون موافق هستم که از آنجا که استیال و انقیاد بهمثابه پایه و اسا ِ
دگرجنسگرا به صورتی اروتیک درآمدهاند ،تشخیص مرز میان رابطهی جنسی و تجاوز
برای هر دو زنان و مردان دشوار شده است ،در رابطه با وسعت و تمامیت آن استیال
مخالفت دارم .بهراستی ،کار فوکو در باب قدرت نشان میدهد که امکانات مقاومت بیش
از آن هستند که مککینون اذعان میکند.
بررسی پاسخهای فمینیستی به تجاوز ،اظهارات فوکو در باب جنسیزدایی از تجاوز
و کار متناظر او در باب سکسوالیته و بدن را زمینهمند میسازد .بهراستی ،فوکو
پیشنهادهای حقوقی خود برای جرمزدایی از تجاوز بهمثابه یک جرم جنسی مشخص را
بر این انگاره استوار میکند که سکسوالیته تحت هیچ شرایطی نباید ابژهی مجازات
باشد 117.هدف اصلی فوکو« ،آزادسازی» سکسوالیته از گفتمان انضباطی است .این
هدف با تز گستردهتر او مبنی بر اینکه سکسوالیتهی فرد نه قوامبخش درونیترین
حقیقت درباره ی خویشتن او ،بلکه درواقع ابزار تنظیم اجتماعی است ،جور درمیآید.
کار فوکو خاطرنشان میکند که بدن جنسی هم ابزار اصلی و هم معلول قدرت انضباطی
مدرن است .بهاینترتیب ،فراخوان وی برای جنسیزدایی ،تالش برای مختل کردن
قابلیتهای تنظیمی و مولدِ قدرت جلوهگر در قانون است .درون همین منطق خاص
است که فوکو ظاهراً تصریح میکند که قانونگذاری علیه تجاوز بهنوعی مترادف با
مجازات سکسوالیته است 118.ندای فوکو برای تابع ساختن مؤلفهی صراحتاً جنسیِ
تجاوز به نفع تحلیل خشونت ،سازوکار جالبی برای پیشگیری از تجاوز فراهم میکند.
اما این سهم حاکی از انکار خصیصهی جنسی این جرم نیست .در عوض ،نظریهی قدرت
مولد فوکو راهی جدید برای ادراک بدن زنانه ارائه میدهد .از یکسو ،اثرات انضباطیِ
قدرت ،به بدن زنانه بهعنوان بدنی ضعیف شکل دادهاند که با انفعال و تعدیپذیری
مشخص میشود .از سوی دیگر ،فوکو به ما میگوید که مقاومت «دقیقاً در همان
نقطهای که روابط قدرت اِعمال میشوند» ،واقع شده است119.
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 .3تجاوز و مقاومت :دیدگاه بهمثابه ارزیابی مجدد
با بازگشت به سؤالی که فوکو صورتبندی کرده است :تجاوز چه فرقی با مشت زدن
به صورت دارد؟ دو پاسخ به یک اندازه معتبر به سؤال بحثبرانگیز فوکو دربارهی تجاوز
وجود دارد .اولین پاسخ در تولید اجتماعی بدن جنسیتیِ زنانه نهفته است :تجاوز دقیقاً
مانند مشت زدن به صورت نیست ،چون اجزای جنسی ما بسیار آغشته به معنای
1

اجتماعی هستند .وینفرد وودهال به این موضوع اشاره میکند:
اگر قصد داریم بهطورجدی با تجاوز روبرو شویم ،باید
توضیح بدهیم که چگونه واژن بهمثابه مکان تهیبودگی و
آسیبپذیری ،قضیب بهمثابه سالح ،و دخول بهمثابه تعدی،
رمزگذاری –و تجربه -میشوند120.
پاسخ اول نشان میدهد که پرسش فوکو هرگونه کنکاش نظری دربارهی داللتهای
ی تجاوز را از قلم میاندازد و ویژگی جنسیتیِ تجاوز را نیز در نظر
ساختاری و سیاس ِ
نمیگیرد .همچنین ناتوان از پرداختن به پیچیدگی ِرمزگذاری جنسی و جنسیتی است
که وودهال از آن سخن میگوید .فوکو استمرار رجحان بخشیدن به اندامهای جنسی
در رابطه با سکسوالیته را از تعریف جنسیِ تجاوز استنباط میکند ،رجحانی که
پشتِوانهی «طبیعیبودگیِ» بدن جنسمند است و بنابراین به مبهم ساختن رابطهی
پیچیده میان سکسوالیته و قدرت منجر میشود .پس کانون توجه وی مناسب نیست.
او واقعیت بدن مورد تجاوز را در تالش برای بیثبات کردن اثرات انضباطی قانون در
پردهی ابهام فرومیبرد.
از این نظرگاه ،موضع فوکو در رابطه با تجاوز بهویژه آزاردهنده است ،دقیقاً به این
خاطر که ظاهراً کار خود او در خصوص قدرت و بدن را نادیده میگیرد .بهراستی ،فوکو
در مجموعهی قدرت/دانش استدالل میکند که «هیچچیز مادیتر ،فیزیکیتر و
جسمانیتر از اِعمال قدرت نیست» 121.نظریهپردازان فمینیست ،نظیر وودهال ،مدتها
استدالل کردهاند که تجاوز شیوهی اصلی برای برساخت اجتماعی بدن زنانه است.
بهراستی ،آنها ادعا میکنند که نقد روابط جنسیتیِ قدرت باید خاستگاه هر تحلیل از
1. Winifred Woodhull
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تجاوز باشد 122.بنابراین سؤال فوکو این واقعیت را نادیده میگیرد که ما در جنسیت
خود سکونت داریم .دقیق ًا به این دلیل که ما بهعنوان موجودات جنسمند زندگی
میکنیم ،قضاوتهایی هنجاری باید دراینباره انجام شوند که وقتی بدن ما بهعنوان
جنسیتی که در آن سکونت داریم ،در معرض تعدی قرار میگیرد ،به چه معناست.
عملکرد اساسی و درونی قدرت در سطح بدن ،شاید واضحتر از همه توسط خود فوکو
بیان شده باشد:
آنچه میخواهم نشان بدهم این است که چگونه روابط
قدرت میتوانند بهطور مادی به اعماق بدن رسوخ کنند ،بدون
آنکه حتی به وساطت بازنماییهای خود سوژه وابسته باشند.
اگر قدرت ،بدن را به تصرف خود درمیآورد ،از این طریق
نیست که نخست در آگاهیِ افراد ،درونی شده است .شبکه یا
مداری از زیست-قدرت یا جسم-قدرت وجود دارد که بهعنوان
س شکلدهندهی خود سکسوالیته بهعنوان پدیدهای
ماتری ِ
تاریخی و فرهنگی عمل میکند که به نظر میرسد در آن
توأمان خودمان را بازمیشناسیم و از دست میدهیم123.
پاسخی فمینیستی به نگرانی فوکو :اندامهای جنسی دارای معنای اجتماعی
مشخصی هستند .این معنا را نمیتوان از نظر قانونی (یا شخصی) به این امید به حالت
تعلیق درآورد که فرایند اشباعزداییِ این معنای نابجا آغاز خواهد شد .بهراستی،
درخواست از قربانیان تجاوز برای ارزیابی مجدد معنای اندام جنسی و سکسوالیته در
کلیت آن ،پس از اینکه تجاوز را در مقام زنانِ جنسیتی تجربه کردهاند ،اولویتی
قابلتردید به نظر میرسد .این روش مسلماً نقطهنظر قربانی تجاوز را در سایه فرومیبرد،
درست همانطور که ناتوان از در نظر گرفتن شایسته و بایستهی انگیزههای اجتماعی
و سیاسیِ متجاوز است .فمینیستها نیاز به طرح قضاوتهای هنجاری و ارائهی
بدیلهای رهاییبخش دارند .تجاوز صرفاً موضوع خشونت نیست .در عوض ،نمونهای
انضمامی از خشونت جنسیتی است که نگاشت اجتماعی و ستم جنسیتی را تقویت
میکند .درعین حال که روشن است که فوکو در پی حذف معنای مفرطی است که به
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اندام های جنسی نسبت داده شده ،این استراتژی آشکارا پیامدهای مادی و حقوقیِ
بیاعتنایی به معانیای را که اندامهای جنسی از پیش بهطور اجتماعی و سیاسی دارا
هستند ،دستکم میگیرد .همانطور که مونیک پالزا اشاره میکند:
اگر درست فهمیده باشم ،به خاطر زنان ،سکسوالیته قرار
است جایگاهی غالب به دست آورد ،قرار است محاصره شود ...
آیا فراموش کردهاید که این اتفاق از پیش افتاده است؟ آیا
فراموش کردهاید که سکسوالیته «بهجای اینکه در جامعهی
معاصر سرکوب شده باشد ،بالعکس دائماً برانگیخته شده
است؟»124
بهراستی ،واژن از لحاظ اجتماعی متفاوت از قضیب است .اندامهای جنسی از لحاظ
اجتماعی با بینی و مو تفاوت دارند .دقیق ًا از طریق همین تفکیک معنای اجتماعی و
گفتمانی است که ما می بینیم که تجاوز صرفاً حمله به بدن نیست .به این دلیل که
اندامهای جنسی ما از معنای اجتماعی برخوردار شدهاند ،تجاوز را باید بهعنوان حملهای
به بدن جنسیتزده و جنسیشده قرائت کرد.
 .4بهسوی نظریه و سیاست فمینیستیِ پیشگیری از تجاوز
بااین حال ،پاسخ دومی به پرسش فوکو وجود دارد .و همین پاسخ دوم است که به
باور من ثمربخشتر از همه برای سیاست فمینیستیِ پیشگیری از تجاوز است .فوکو به
اثرات انضباطیِ گفتمان تجاوز میپردازد؛ یعنی دقیق ًا اینکه چگونه تجاوز موجب تروما
می شود و چرا تعدی به اجزای جنسی فرد ،با تعدی به جاهای دیگر تفاوت دارد .تجاوز
بهمثابه ترومایی بدنمند تحقق مییابد زیرا سکس و سکسوالیته بهعنوان هستهی وجود
فرد تولید شدهاند؛ امری بنیادین برای نفس .اندامهای جنسی ما و هویت جنسیتی که
بر آن داللت میکنند ،اشباع از معنای اجتماعی هستند 125.بهاینترتیب ،تعدی به آنها
بهمثابه ترومایی متمایز از سایر اشکال خشونت تجربه میشود .بااینحال ،نیازی نیست
که نظریات فوکو در باب قدرت و بدن ،منحصراً در سطح گفتمانی عمل کنند .در عوض،
آنها را می توان روشنگر گفتمانی فمینیستی دانست که ترومای تجاوز را مسلم
میانگارد.
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این موضوع که فمینیسم دربارهی تجاوز بهمثابه امری طبیعی یا درهمشکنندهی
نفس سخن میگوید ،نتیجهای آیرونیک دارد ،یعنی خود موجب میشود که تجاوز را
به این صورت تجربه کنیم .بهراستی ،انگارهی فوکو مبنی بر اینکه قدرت مولد است و
معنا از طریق گفتمان ساخته میشود ،پرتو نوری بر این نکته میافکند .بهعالوه ،انگارهی
فوکو از قدرتِ مولد ،شیوهای برای مقاومت در برابر نگاشتههای اجتماعی ارائه میکند
که زمینهساز تجاوز هستند؛ هم بهطور گفتمانی و هم بهطور فیزیکی .فوکو به ما میگوید
که «آنجا که قدرت هست ،مقاومت نیز هست» 126.به ادعای من ،مقاومت در برابر
ی تجاوز که زنان را بهمثابه قربانیانی از پیش موجود وضع میکند .به
نگاشتن اجتماع ِ
ادعای من ،مقاومت در برابر این انگاره که تجاوز واقعیتی زیستشناختی است؛ واقعیتی
مقدم بر هر نمونهی معین از تجاوز .به ادعای من ،مقاومت در برابر مفهومپردازی تجاوز
محدود به خشونت سوژه (متجاوز)/ابژه (قربانی).
چارچوب مباحثهی فمینیستی بر سر تجاوز ،باید از نو بر پیشگیری از تجاوز تمرکز
کند .درک قدرت در قابلیتهای مولد آن نشان میدهد که فمینیسم میتواند این انگاره
را بیثبات سازد که زنان همیشه از پیش قربانی تجاوز یا ذات ًا قابلتجاوز هستند .سیاست
فمینیستی که درصدد پیشگیری از تجاوز برمیآید ،باید تأیید کند که تجاوز ،واقعیت
ثابتِ زندگی زنان نیست .یک رویکرد فمینیستی کارآمد به تجاوز نمیتواند کار خود را
با تعریف زنان بهواسطهی تعدیپذیری آنها ،و تعریف تجاوز بهعنوان تقدیری بدتر از
مرگ ،شروع کند .چنین دیدگاهی به دو دلیل متمایز ،مسئلهدار است .نخست ،در تقلیل
هستهی وجود فرد به سکسوالیته مشارکت میجوید؛ بهاینترتیب ،در معرض تجاوز قرار
س نفس و فضایی اندرونی ،خصوصی و صمیمی عاری کرد.
گرفتن را باید از هرگونه ح ِ
دوماً ،به انتساب «منزلتی متافیزیکی» به تجاوز کمک میکند و تمام دیالوگ در رابطه
با تجاوز را به محدودههای ترس میراند .پذیرا شدن این گفتمانِ تجاوز ،به معنای
پذیرش مفصلبندی ترس و اجتنابناپذیری است ،اما نه پیشگیری.
بهرهگیری از انگارهی قدرت مولد و مقاومت نزد فوکو ،مفهومپردازی مجدد چشمگیرِ
بدن زنانه را میسر میسازد .بهاینترتیب ،به مفصلبندی نظریهی پیشگیری از تجاوز
یاری می رساند ،دقیق ًا چون بدن زنانه را در جایگاه نیروی مستقیمی علیه متجاوز که
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در پی انقیاد از طریق خشونت جنسی است ،قرار میدهد .نقطهی قوت این مفهومپردازی
مجددِ بدن زنانه برای سیاست پیشگیری از تجاوز ،دووجهی است؛ توأمان مقاومت و
پیشگیری .نخست ،تاکتیک فعالی برای مقاومت در برابر تجاوز است ،زیرا بدن زنان را
در جایگاه نیرویی مستقیم علیه تجاوز قرار میدهد .دوماً ،مفهومپردازی مجددِ بدن زنانه
بهعنوان بدنی قدرتمند ،بهعنوان نیرویی هنجاری برای پیشگیری از تجاوز عمل میکند؛
و این کار را با فروپاشی مدل استیال/انقیادِ تفکیک جنسیتی انجام میدهد .در همان
حال که بدن زنان به شکلی متفاوت ادراک میشود ،انگارههای سلسلهمراتبی از جنسیت
نیز به چالش کشیده خواهند شد .در حال حاضر ،هر دو نگاشتههای اجتماعیِ جنسیتی
و فمینیستی ،زنان را به دام تجاوز میاندازند ،بهجای اینکه از تجاوز در هنگام حمله،
اجتناب یا جلوگیری شود .مبارزه علیه تجاوز الزم نیست (و نباید) محدود به قلمرو
مقننه یا قضایی باشد .کار فوکو به ما یادآوری میکند که بدن ما به یک معنا میدان
نبرد است .اگر این گفته حقیقت داشته باشد ،پس فمینیسم باید به صورتی بسیار
فیزیکیتر دربیاید.
نظریهی فمینیسم فیزیکی چه معنایی میتواند داشته باشد؟ برساخت بدن زنانه با
انفعال مشخص میشود .مفصلبندی مجدد بدن زنانه مستلزم تغییر در نحوهی زیست
1

زنان در بدن فیزیکی و فضای فیزیکی آنها است .کلودیا کارد استدالل میکند که
فرهنگ پدرساالر ،بدن زنان را به طریق خاصی –تعدیپذیر -برمیسازد:
زنانی که فاقد تعلیمات رزمی هستند ،آماج آسانی برای
کسانی هستند که پیام سلطه را مخابره میکنند .زنان در
پدرساالری معموالً غیرمسلح و نیازموده برای نبرد فیزیکی
هستند  ...نهتنها زنها باید هنگام حمله قادر به توسل به
مهارتهای خود باشند (که سالح نظامی متعارف ممکن است
برای آن مفید نباشد) بلکه معنای اجتماعیِ «زنانه» نیز باید
تغییر یابد تا دیگر به معنای «قربانی» نباشد127.

1. Claudia Card
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کار فوکو به ما میگوید که مفهومپردازی مجددِ بدنمندی زنانه بهعنوان بدنی
نیرومند به جای بدنی منفعل یا شکننده ،شیوهی الینفکی از مقاومت علیه فرهنگ
تجاوز است .غریزهای در جهت دفاع شخصی و صیانت از بدن باید در میان زنان پرورش
یابد .چنین کاری نهتنها خود زنان را در جایگاه مقاومت در برابر خشونت جنسی قرار
میدهد؛ بلکه زیر پای ارزشهای اجتماعی را که بدن زنانه را بهمثابه بدنی ضعیف
برمیسازند نیز خالی میکند و آنها را با ارزشهای نیرومندی و قوت جایگزین میکند.
تمرکز بر دفاع شخصی ،چارچوب بحث دربارهی تجاوز جنسی را به پیشگیری تغییر
میدهد و درعینحال که بدن زنانه را توانمند میسازد ،آسیب مشخصاً جنسیِ تجاوز را
1

زمینهمند میکند .مارتا مککاهی در کتاب ضربهفنیهای واقعی :فمینیسم فیزیکیِ
دفاع شخصی زنان ،این مزیت دوگانه را شرح میدهد:
دقیقاً به همین خاطر است که تجاوز زیانبار است و ارزش
جنگیدن علیه آن را دارد :آن شیوهی بودن زنان در جهان را از
بدن زیستهی مستغرق به بدنی درهمشکسته با نفسی در جای
دیگر یا نفسی تقلیل یافته به بدن-شیء ،تقلیل میدهد .زنان
از سوی مردانی که تجاوز میکنند (و متأسفانه بسیاری دیگر)،
س متمایز از متجاوز
اشیاء تهی از ارادهی اخالقی یا فاقد بدن-نف ِ
قلمداد میشوند ،یا به (سوء)تفسیر متجاوز تقلیل مییابند128.
مککاهی ادعا میکند که تدریس به زنان برای دفاع از خودشان ،جایگاه بدن آنها
را در رابطه با استیالی مردانه تغییر میدهد و زنان را به سالح بدنمند نیرومندی تبدیل
میکند .او بهاینترتیب با گنجاندن تواناییهای فیزیکی و بدن زنان در معادله ،شرایط
تجاوز را از نو مینویسد .نظریهی او دربارهی دگرگونی جسمانی است؛ مقاومت و
بهراستی تغییر ،درون آن دگرگونیِ خویشتن قرار دارند.
دستورالعمل دفاع شخصی با درخواست از زنان برای عمل
به شیوههای غیرزنانه ،نهتنها شناسایی برخی از سازوکارهایی
که نابرابری جنسیتی را میآفرینند و حفظ میکنند ،بلکه
1. Martha McCaughy
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واژگونی آنها را نیز ممکن میسازد .دفاع شخصی ،نوعی ضد-
گفتمان است .زنان ،مردان و پرخاشگری را به شیوههای
جدیدی مخالف با آنچه مسلم میانگاریم ،بازنمایی میکند .طرز
کار جسمانی جدی ِد زنان ،نهتنها بر اعتمادبهنفس آنها در رابطه
با دفع تعرض تأثیر میگذارد؛ بلکه برای بسیاری از حوزههای
زندگی آنها بهشدت نتیجهبخش از آب درمیآید129.
جنسیت ایدئولوژیای زیسته است؛ نظامی از ایدهها
درباره ی مردان و زنان که در طول عمر خود با آن زندگی
میکنیم .آن ایدهها در مقام ایدئولوژیِ زیسته ،به رویههای
جسمانی مشخص تبدیل میشوند  ....افرادی که مشغول دفاع
شخصی هستند ،آنچه را فمینیستها دربارهی ایجاد انقطاع در
آن صحبت میکنند –زنانگی -در عمل منقطع میسازند :آنها
واسازی زنانگی را به اجرا میگذارند .در این فرایند ،دفاع
شخصی به زنان امکان میدهد که نوع متفاوتی از دانش بدنی
را درونی کنند .بهاینترتیب ،دفاع شخصی عبارتست از
فمینیسم در گوشت و خون.
تصور مجدد بدن زنان بهعنوان بدنی قدرتمند و پاسخهای مبارزهجویانه به تجاوز،
چارچوب خشونت را از سوژه-ابژه به سوژه-سوژه تغییر میدهد .این مفصلبندی مجدد،
نابرابریهای ساختاری در شالودهی فرهنگ تجاوز را انکار نمیکند؛ اما خشونت تجاوز
را نیز بهسادگی با شیءواره ساختن تجاوز بهمثابه ترسی فائقنیامدنی ،تداوم نمیبخشد
و باز-نمایی نمیکند .در عوض ،پاسخ فمینیستی به تجاوز بر اساس مدل دفاع شخصی،
بدن زنان را برحسب قوت و ظرفیت تعریف میکند ،نه انفعال و آسیبپذیری .فرم زنانه
را در نیروی منسجم و قدرتمندی علیه وقوع و معنای تجاوز از نو سازمان میدهد؛
بهبیاندیگر ،پیشگیری از تجاوز بر اساس بدن خودِ زنان ،بر فضاهایی تأکید میکند که
اوضاع را میتوان در آنها تغییر داد؛ فضاهایی که زنان میتوانند در آنها به تالش و
مداخله بپردازند ،بر تجاوز غلبه و آن را منحرف کنند.
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نظریه ی پیشگیری از تجاوز ،محدود به یک وسیله برای از بین بردن ساختارهای
سیاسیِ پدرساالری نیست .دفاع شخصی زنان فقط یکی از ابزارهای مقاومت در برابر
تجاوز است .بااین حال ،دفاع شخصی در مقام ابزار ،از طریق بازتعریف بدن زنان و
جایگزین کردن تعدیپذیری با نیرومندی و قوت ،پاسخ حقیقتاً قدرتمندی برای فرهنگ
تجاوز فراهم میآورد .تعیین مکان مقاومت درون نفس فرد ،درون بدن خود او ،وقوع و
معنای تجاوز را با تأکید بر قوت و ظرفیت زنان تغییر میدهد .پیشگیری از تجاوز از
طریق دفاع شخصی ،قسمی فمینیسم حقیقتاً فیزیکی را ارائه میدهد« :فمینیسم در
گوشت و خون»130.
1

. La Folie encerclee (Change Collective 1977), reprinted in Politics,
Philosophy, Culture: Interviews and Other Writings 1977-1984: 200
(Lawrence Kritzman ed., 1988) [hereinafter Politics, Philosophy, Culture].
2
. Id.
3

. Id. at 200-02.

4

. See generally Winifred Woodhull, “Sexuality, Power, and the Question of
Rape”, in Feminism and Foucault: Reflections On Resistance: 167 (Irene
Diamond & Lee Quinby eds., 1998); Vikki Bell, “Beyond the "Thorny
Question": Feminism, Foucault and the Desexualisation of Rape”, 19 Int'l J.
Soc. Law: 3 (1991); Ann Cahill, “Foucault, Rape, and the Construction of
the Feminine Body”, 15 Hypatia: 43 (Winter 2000); Monique Plaza, “Our
Damages and Their Compensation”, 1 Feminist Issues: 25 (1981).
 .5واضح است که تنها با «یک» سیاست فمینیستی یا یک فمینیسم «کلی» روبرو نیستیم .فمینیسم خود یک
جنبش سیاسی و اجتماعی است ،اما شیوهای از نقادی فلسفی و زبانشناختی نیز محسوب میشود .در بخش
دوم ،خطوط کلی چندین پاسخ نظری و عملیِ فمینیستی به تجاوز مطرح میشود که البته بههیچوجه فهرست
جامعی نیست.
 .6این مقاله بر تجاوز به زنان تمرکز میکند .تحقیقات نشان میدهد که  99/6درصد متجاوزین مرد بوده و
 94/5درصد قربانیان تجاوز را زنان تشکیل میدهند.
Lawrence A. Greenfield, Sex Offenses and Offenders: An Analysis of Data
on Rape and Sexual Assault, U. S. Department of Justice. Bureau of Justice
Statistics (1997).
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گرچه کانون توجه من مستقیما از شمار نامتناسب قربانیان مؤنث تجاوز سرچشمه میگیرد ،اما قصد ندارم
تجاوز به مردان را بیاهمیت جلوه دهم یا انکار کنم .سایر آمارها نشان میدهند که تنها  16درصد تجاوزها
به پلیس گزارش میشود.
Nat’l Victims Ctr., Rape in America: A Report To The Nation (1992).
شک ندارم که تجاوز به مردان بسیار کمتر از حد گزارش میشود و این واقعیت بر صحت آمار وزارت
دادگستری تأثیر میگذارد .بااینوجود ،من نیز همراستا با بسیاری از نظریهپردازان فمینیست استدالل میکنم
که خو ِد پدیدهی تجاوز ،جنسزده است .به این معنا که تجاوز بهمنزلهی وسیلهی خشونتآمیزِ تفکیک
جنسی عمل میکند؛ یعنی ،تجاوز وسیلهای در سطح جامعه برای تولید و تداوم نظام ظلم و ستم است که به
مردان دگرجنسگرا امتیاز میبخشد.
7

. Lois McNay, Foucault And Feminism: Power, Gender, And The Self: 38
)(1992
8
. See Amy Allen, “Foucault, Feminism, and the Self”, in Feminism And The
)Final Foucault: 235, 243 (Dianna Taylor & Karen Vintges eds., 2004
(به نقل از فوکو و تعریف وی از فناوریهای نفس بهعنوان «تکنیکهایی که به افراد اجازه میدهند تا شمار
معینی از عملیات را با وسایل خودشان بر بدن ،روح ،افکار و سلوک خودشان و غیره انجام دهند.»...
9

. Susan Brownmiller, Against Our Will: Men, Women And Rape: 14
(1975).
(از منظر آناتومی انسان ،امکان دخولِ بهزور بیشک وجود دارد .این عامل بهتنهایی برای شکلگیریِ
ایدئولوژی مردانهی تجاوز کافی بوده است .هنگامیکه مردها کشف کردند که میتوانند تجاوز کنند ،این
کار را انجام دادند».
10

. Michel Foucault, The History of Sexuality, Vol 1, 86 (1978) [Hereinafter,
History Of Sexuality].
(«قدرت تنها به این شرط قابلتحمل است که بخشی اساسی از خود را مخفی کند .)».فوکو میگوید که
«روابط چندگانهی نیرو که به ماشینآالت تولید ،خانوادهها ،گروههای محدود و نهادها شکل میدهند و در
آنها ایفای نقش میکنند ،پایه و اساس اثرات گستردهی شکافی هستند که کل کالبد اجتماعی را
درمینوردد» .همان ،ص.94 .

11

. Renne Herberle, “Deconstructive Strategies and the Movement against
Sexual Violence”, 11, Hypatia: 63, 65 (Winter 1996).
12
. See Terrence Crowley, “The Lie of Entitlement”, in Transforming A Rape
Culture: 341, 448 (Emilie Buchwald, Pamela R. Fletcher & Martha Roth
eds., 1993).
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(با نگاه به آگاهیبخشی از دیدگاه مردانه« :آرزوی من این است که گفتهی گلوریا استینم دربارهی
گروههای آگاهیبخشی زنان در دههی هفتاد ،دربارهی مردان امروز صدق کند« :افشاگری شخصی بهعنوان
راهی برای تغییر اجتماعی ،مهمترین و ماندگارترین میراث است» .من سکوت خودم را میشکنم و با این
باور که تغییر اجتماعی از پس آن میآید ،سعی بر بازگویی حقیقت خود میکنم .اگر مردان هماهنگ با
یکدیگر سکوت را بشکنند ،میتوانیم این فرهنگ تجاوز را تغییر دهیم)».؛
Nancy Matthews, Confronting Rape: The Feminist Anti-Rape Movement And
)The State: 96 (1994
(قرار دادن رویکرد حکومتی به مسئلهی تجاوز در برابر تالشهای آگاهیبخشی مردمیِ فمینیستها)؛
Jill Radford, Melissa Friedburg, & Lynn Harve, Women, Violence, And
)Strategies For Action: Feminist Research, Policy, And Practice: 167 (2000
(با اشاره به مشترکات در رهیافتهای فمینیستی به تجاوز در بریتانیا و هند).
13

. See Vivian Burger, “Man's Trial, Woman's Tribulation: Rape Cases in the
)Courtroom”, 77, Colum. L. Rev.: 1 (1977
(با تمرکز بر عدم پذیرش یا اصالح جوهریِ الزام ارائهی شواهد و محدودیتهایی بر مقبولیت رفتار جنسی
گذشتهی قربانی برای اثبات رضایت یا استیضاح اعتبار)؛
)Susan Estrich, “Rape”, 95, Yale L. J.: 1087, 1093 (1986
(با این استدالل که «پاسخ این نیست که اساسنامهی کاملی نوشته شود .درعینحال که برخی اساسنامهها به
کاربست بسیار محدودکنندهتر از سایرین اجازه میدهند ،هیچ «اساسنامهی الگویی» برای حلوفصل قانون
تجاوز وجود ندارد ،زیرا مشکل هرگز نه کلمات اساسنامهها بلکه تفسیر ما از آنها بوده است  ...تفاوت باید
در درک ما از «رضایت» و «اراده» و «زور» باشد)؛
Camille LeGrand & Frances Leonard, “Civil Suits for Sexual Assault:
Compensating Rape Victims”, 8, Golden Gate Univ. L. Rev.: 479 (Women's
)Law Forum, 1979
(بحث دربارهی جوانب نظری و عملیِ دادخواهی علیه متجاوز)؛
Camille LeGrand, “Rape and Rape Laws: Sexism in Society and Law”, 61,
Cal. L. Rev.: 919 (1973), reprinted in Rape And The Criminal Justice System:
)197, 206 (Jennifer Tempkins ed., 1995
(با اشاره به اینکه نتیجهگیری پلیس یا دادرسانی مبنی بر اینکه تجاوز «بیپایه» است ،با این یافته که اتهام
«کذب» است ،تفاوت دارد« .واژهی "بیپایه" اصطالحی فنی است فقط به این معنا که پلیس به دالیل
گوناگون تقسیم گرفته دستور تعقیب قانونی را صادر نکند»)؛
Arnold Loewy, “Returned to the Pedestal-The Supreme Court and Gender
)Classification Cases: 1980 Term”, 60, No. Car. L. Rev.: 87, 98 (1981
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(با انتقاد از اساسنامهی قانونی تجاوز جنسی در کالیفرنیا به این دلیل که «همهی زنان جوان کالیفرنیا را با
ممنوع کردن تجربهگری جنسی آنها تحقیر میکند درعینحال که به برادران کوچکترشان اجازه میدهد
هر زمان که بتوانند زن مسنتر مایلی را پیدا کنند به کسب تجربه دست بزنند)؛
Toni M. Massaro, “Experts, Psychology, Credibility, and Rape: The Rape
Trauma Syndrome Issue and Its Implications for Expert Psychological
)Testimony”, 69, U. Minn. L. Rev.: 395 (1985
(با این استدالل که حتی اگر شواهد مبنی بر سندرم ترومای تجاوز جنسی برای اثبات وقوع تجاوز جنسی
قابلقبول نباشد ،این شواهد باید بهعنوان موضوع بازپروری مناسبی برای تکذیب ادعای مدعی علیه مبنی بر
اینکه رفتار قربانی با ادعای تجاوز جنسی سازگار نیست ،قابلقبول باشد)؛
Frances Olsen, “Statutory Rape: A Feminist Critique of Rights Analysis”,
)63, Tex. L. Rev.: 387, 412 (1984
(با کاوش دربارهی تعارض بین حق حریم خصوصی و حق محافظت در برابر آسیب دیگران که در قوانین
علیه تجاوز مشهود است)؛
Kathleen Quenneville, “Will Rape Ever Be A Crime of The Past?: A
Feminist View of Societal Factors & Rape Law Reforms”, 9, Golden Gate
)Univ. L. Rev.: 581 (Women's Law Forum 1978-1979
(با این استدالل که قوانین جدید تجاوز جنسی نسبتا بیاثر هستند ،زیرا نگرشهای اساسی در نظام عدالت
کیفری دربارهی تجاوز و قربانیان را که از تحقیقات مؤثر ،پیگرد قانونی و محاکمهی متجاوز جلوگیری
میکنند ،دستنخورده باقی میگذارند)؛
Lois Pineau, “Date Rape: A Feminist Analysis”, 8, Law & Philosophy: 217
)(1989
با اشاره به این نکته که در موارد تجاوز در قرار مالقات« ،آنچه درواقع تعرض جنسی است اغلب با اغواگری
اشتباه گرفته میشود»)؛
Martin D. Schwartz, “Spousal Exemption for Criminal Rape Prosecution”,
)7, Vt. L. Rev.: 33, 38-41 (1982
(بحث دربارهی تاریخ استثنای تجاوز زناشویی)؛
Alexander Tanford & Anthony J. Bocchino, “Rape Shield Laws and the Sixth
)Amendment”, 128. U. Pa. L. Rev.: 544 (1980
(حمله به قوانین حمایتی تجاوز که توانایی مدعی علیه برای افشای سوابق جنسی پیشین قربانی برای
هیئتمنصفه را محدود میکنند ،بهعنوان نقض متمم ششم)؛
Thomas R. Bearrows, Note, “Abolishing the Marital Exception for Rape: A
Statutory Proposal”, U. Ill. L. Rev.: 201, 202 (1983); Gail M. Ballou, Note,
“Recourse for Rape Victims: Third Party Liability”, 4, Harv. Wom. L. J.:
)105 (1981
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(با این استدالل که کنشهای مدنی ،وسیلهی جبرانی مهمی برای قربانیان تجاوز هستند)؛
Thomas K. Clancy, Note, “Equal Protection Considerations of the Spousal
)Sexual Assault Exclusio”, 16, N. Eng. L. Rev.: 1, 2-3 (1980
(با این استدالل که معافیت تجاوز زناشویی باعث حفظ حریم خصوصی زناشویی نمیشود زیرا این حق
حفظ حریم خصوصی از اقدامات توافقی محافظت میکند نه از تعرضات جنسی خشونتآمیز)؛
Rita Eidson, “Comment, The Constitutionality of Statutory Rape Laws”, 27,
)U.C.L.A. L. Rev.: 757, 784-87 (1980
(ارزیابی استاندارد حقوقی مناسب در ارزیابی چنین مواردی)؛
)Note, “Marital Rape Exemption”, 52, N.Y.U. L. Rev.: 306, 309 (1977
(با اشاره به توسعهی تاریخی معافیت زناشویی بر اساس این انگاره که وجود حقوقی زن در وجود شوهر
ادغام و تلفیق شده است .بنابراین ،شوهر هرگز نمیتواند به همسر خود تجاوز کند ،زیرا خود نکاح رضایت
ضروری را فراهم میکند)؛
Christina M. Tchen, “Comment, Rape Reform and a Statutory Consent
)Defense”, 74, J. Crim. L. & Criminology: 1518, 1519 n.7 (1983
(با این استدالل که داغ ننگ و سایر مشکالت مرتبط با زنی که تجاوز جنسی را گزارش میدهد و اتهاماتی
را مطرح میکند ،احتماال مانع از اکثر تالشها برای جعل حادثه میشود و به همین ترتیب ،تجاوز جنسی تا
حد زیادی کمتر از حد واقع گزارش شده است».
 .14درست است که اولین گام برای مفصلبندی سیاست فمینیستیِ پیشگیری از تجاوز ،اذعان به مسئلهی
خاص تجاوز است .بااینحال ،ادعای من این است که تمرکزِ مداوم بر افشاگری میتواند منجر به درجا زدن
در سیاست هویتی بشود .تمرکز حقیقی بر پیشگیری باید فراتر از شناسایی رود و تبدیل به کنش انضمامی
شود .همانطور که ویراستارانِ دگرگونی فرهنگ تجاوز نشان میدهند« :مطالعهی ما بیشتر و بیشتر در یأس
و ناامیدی غرقمان کرد .ما در باتالق درماندگی و استیصالی فرورفتیم که خصلت ناگزیرِ اینگونه مطالعات
است .ما میدانستیم که باید طرز تفکر خود دربارهی این مسئله را از واکنشِ صرف به جستجوی فعاالنه
برای راهحلهای ممکن تغییر دهیم».
Emile Buchwald, Pamela R. Fletcher & Martha Roth, Transforming A Rape
Culture: 13 (1993).
15
McNay, supra note 7, p. 38.
16

Sandra Bartky, Foucault, “Femininity and the Modernization of Patriarchal
Power”, in Feminism And Foucault: Reflections On Resistance: 75 (Irene
)Diamond & Lee Quinby eds., 1988
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(با این استدالل که تلقی فوکو از بدن بهمنزلهی جنسیتی تمایزنیافته یا خنثی کافی نیست ،چراکه از تبیین
نحوهی متفاوت ارتباط زن و مرد با نهادهای زندگی مدرن درمیماند)؛
McNay, supra note 7, p. 45
(با بیان اینکه «آنچه از دید فوکو پنهان میماند این است که اینگونه جرمزدایی از تجاوز ،به ستم جنسی بر
زنان مشروعیت بیشتری میبخشد ،زیرا منجر به نادیده گرفتن این نکته میشود که خشونت در تجاوز اساسا
ناشی از برساخت نامتقارن روابط جنسی در جامعهی مدرن است»)؛
)Plaza, supra note 4, pp. 28-39 (1981
(با این استدالل که فوکو تفاوتهای واقعی قدرت میان زنان و مردان را نمیبیند .وی همچنین این واقعیت
را نادیده میگیرد که تجاوز از بسیاری جهات صرفا بسط همان روابط دگرجنسگرایی است که به لحاظ
فرهنگی «نرمال» تلقی میشوند).

17

. See Plaza, supra note 4, p. 30; McNay, supra note 7, p. 45; Bartky, supra
note 16, p. 75.
 .18شکی نیست که بسیاری از قربانیان تجاوز را تجربهای درهمشکنندهی نفس میدانند .این واقعیت زیسته
انگیزهای برای پیشبرد این پروژه بوده است .چرا دقیقا تجاوز به نحوی اینقدر عمیق تجربه میشود؟ آیا
راههای دیگری برای اندیشیدن و تجربهی تجاوز خارج از این چارچوب جنسیتزده که خودبودگیِ قربانی
را به تجربهی تجاوز وی پیوند میزند ،وجود دارند؟ این مقاله رویکردهای فمنیستی به تجاوز را مسئلهدار
میکند که هیچ جایی برای قرائتی دیگر ،روایتی دیگر ،باقی نمیگذارند .باوجوداینکه پروژهی من در
راستای تغییر رتوریک فلجکنندهی پیرامونِ تجاوز است ،قصد تقلیل دادن تجارب واقعی قربانیان تجاوز را
ندارم .قدرت روایتهای تجاوز نشاندهندهی شیوههایی است که خشونت جنسی در بستر بدن تداوم مییابد.
این پروژه آن واقعیت را نقطهی آغاز خود میگیرد و درصدد مفصلبندی راههایی برمیآید که از آن طریق
میتوانیم به بازاندیشی در خشونت جنسی برای واسازی چارچوب جنسیتزدهی تجاوز بپردازیم.
بهاینترتیب ،ما میتوانیم استراتژی جدیدی را برای پیشگیری از تجاوز مفصلبندی کنیم .برای درک بهتر
تأثیر فردی تجاوز بر قربانیان آن ،بهطورکلی ،نک.
Patrick Francisco, Telling: A Memoir Of Rape & Recovery (1999); Charlotte
Pierce-Baker, Surviving The Silence: Black Women’s Stories Of Rape
(2002); Diana Russel, The Politics Of Rape: 23-48 (1975); Nancy Venable
Raine, After Silence: Rape And My Journey Back (1998).
19
. Foucault, Politics, Philosophy, Culture, supra note 1, p. 202.
20
. See Bartky, supra note 16, p. 61, 64
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(با این استدالل که فوکو «از آن انضباطهایی که وجهی از بدنمندی را تولید میکنند که خصوصا زنانه
است ،غفلت میورزد .نادیده گرفتن اشکال انقیاد که بدن زنانه را به وجود میآورند ،به معنای تداوم
بخشیدن به سکوت و درماندگی کسانی است که این انضباطها بر آنها تحمیل شدهاند)؛
Nancy Harstock, “Foucault on Power: A Theory for Women?”, in
Feminism/Postmodernism: 157, 168-69 (Linda J.
)Nicholson ed., 1990
(با بیان اینکه «بسیاری از گفتههای فوکو دربارهی قدرت ،بر ماهیت نظاممند قدرت و حضورش در روابط
متکثر اجتماعی تأکید میکنند .بااینحال ،همزمان تأکید وی بر ناهمگنی و خاصبودگیِ هر وضعیت ،او را
به این سمت سوق میدهد که رد ساختارهای اجتماعی را گم کند و در عوض بر چگونگی تجربه و اعمال
قدرت از سوی افراد متمرکز میشود  ...با این حرکت ،فوکو تعیین مکان سلطه ،از جمله سلطه در روابط
جنسیتی ،را بسیار دشوار ساخته است»).

21

. Foucault, Politics, Philosophy, Culture, supra note 1, p. 202.

22

. See generally Michel Foucault, The Order of Things: An Archaelogy Of
The Human Sciences (1970); The Birth Of The Clinic: An Archaelogy Of
Medical Perception (1973); Discipline & Punish: The Birth of Prison
(1977) [hereinafter Discipline & Punish]; The History of Sexuality, supra
note 10; Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays And
Interviews (Donald Bouchard ed., 1987); “The Subject and Power”, in
Michel Foucault: Beyond Structuralism And Hermeneutics (Howard
Dreyfus & Paul Rabinow eds., 1982).
23
. See McNay, supra note 7, p. 35
(با این استدالل که «تحلیل تاریخی فوکو توضیح نمی دهد که بدن زنانه را از چه راههایی میتوان در رابطه
با تعمیم فناوری نظامیِ بدن به شکلی گستردهتر از کنترل اجتماعیِ قرار داد»).
 .24برای قرائتی بنیادین از طبیعیسازیِ جنسیت ،بهطورکلی نک.
Judith Butler, Gender Trouble: Feminism And The Subversion Of Identity
(1990).
باتلر استدالل میکند که هدف کنکاش او« ،دنبال کردن راهی است که افسانههای جنسیتی از آن طریق نام
غلط واقعیات طبیعی را تثبیت و منتشر میکنند» .همان ،ص .Xi .باتلر در ادامه استدالل میکند که «تولید
جنس بهعنوان امر پیشاگفتمانی باید معلول سازوبرگ برساخت فرهنگی که توسط جنسیت طراحی شده،
فهم شود» .همان ،ص( 7 .تأکید در متن اصلی).
25

. Diana Fuss, Essentially Speaking: Feminism, Nature & Difference: 3
)(1989
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(بحث دربارهی اصطالحات ذاتانگارانهی «مرد» و «زن»"« :مرد" و "زن" نه مقوالت باثبات یا کلی هستند
و نه آن قدرت توضیحی را دارند که معموال به آنها نسبت داده میشود .استداللهای ذاتگرایانه لزوما
غیرتاریخی نیستند ،اما اغلب تاریخ را بهمنزلهی پیوستاری ناگسسته نظریهپردازی میکنند که مقوالتی
همچون "مرد" و "زن" را بدون هیچگونه (باز)تعریف یا بهراستی (باز)سازی آنها ،به فرهنگها و زمانهای
مختلف انتقال میدهد .خود تاریخ بهعنوان امری ذاتی و بنابراین تغییرناپذیر نظریهپردازی میشود؛ ذات آن
ایجاد تغییر است اما خودش تغییر نمیکند»)؛ همچنین نک .باتلر ،یادداشت  24در باال ،ص( 5 .با این استدالل
که «وظیفهی [واقعی] عبارتست از صورتبندی نقد بر مقوالت هویتی درون این چارچوبِ قوامیافته،
مقوالتی که ساختارهای قضایی معاصر به وجود میآورند ،طبیعیسازی میکنند و آنها را تغییرناپذیر
میپندارند).
26

. McNay, supra note 7, p. 33

(با این استدالل که «یکی از نقدهای مهم ناظر به این بوده که تحلیل فوکو توجه الزم را به ماهیت
جنسیتزدهی تکنیکهای انضباطی بر بدن نداشته و این اشتباه به «نابینایی جنسیتی» دامن میزند که همیشه
در نظریهی اجتماعی غالب بوده است»).
27

. See Burger, supra note 13, p. 1
(با رد تمرکز دادگاه بر استشهاد قربانی و اجازه به طرح شواهدی از رفتار جنسی گذشتهی قربانی برای اثبات
رضایت قربانی یا تردید در اعتبار ]دعوی[ طرح شده).
 .28این پدیده بههیچوجه منحصرا تاریخی نیست .مثال امروزی آن ،مجلس اسرائیل است که تا جایی پیش
رفت که با افزایش آمار تجاوز ،پیشنهاد منع رفتوآمد قانونیِ زنان را داد .در واکنش به آن ،گلدا مییر
نخستوزیر پیشنهاد داد که این قانون برای مردان اجرا شود؛ «چراکه آنها بودند که تجاوز میکردند».
نک.

Pauline B. Bart & Patricia H. O’Brien, Stopping Rape: Successful Survival
Strategies: 2 (1985).
29
. See Karen DeCrow, Sexist Justice: 209-15 (1974); LeGrand, supra note
13, p. 919; see generally Brownmiller, supra note 9, p. 234; Catharine
)MacKinnon, Toward A Feminist Theory Of The State: 171-83 (1989
30
. Quenneville, supra note 13, p. 606.
31

. See generally Foucault, History of Sexuality, supra note 10.
. Id. p. 82.

32
33

. Id. p. 84
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(در تصریح چرخهی ممنوعیت « :نباید لمس کنی ،نباید مصرف کنی  ...در مواجهه با سکس ،قدرت صرفا
قانون ممنوعیت را به کار میگیرد»).
34

. Id. p. 86

(چرا این انگارهی قضایی از قدرت را به این راحتی پذیرفتهایم؟ و بر این مبنا ،هر چیزی را که میتواند سبب
کارایی مولد ،غنای استراتژیک و ایجابی بودن قدرت باشد ،نادیده میگیریم؟ در جامعهای همچون جامعهی
ما که وسایط قدرت اینهمه پرشمارند ،مناسک قدرت این اندازه هویدایند و ابزارهای قدرت نهایتا بسیار
قابلاتکا هستند ،در این جامعه که بیشک بیش از هر جامعهی دیگری ،ابداعگر سازوکارهای ظریف و
دقیق قدرت است ،چرا این گرایش وجود دارد که قدرت را صرفا در شکل سلبی و رهایی یافتهی ممنوعیت
به رسمیت شناخته شود؟ چرا سامانههای قدرت بهسادگی تا حد رویهی قانون ممانعت فروکاسته میشوند؟).

35

. Id. p. 94

(روابط قدرت در وضعیتی بیرونی نسبت به سایر انواع روابط (فرایندهای اقتصادی ،روابط دانش ،روابط
جنسی) نیستند ،بلکه در آنها درونماندگار هستند  ...روابط قدرت هر جا که وارد بازی میشوند ،نقشی
مستقیما مولد دارند»)؛ همان ،ص( 95 .هر جا که قدرت وجود دارد ،مقاومت هم وجود دارد و بااینحال ،یا
به عبارت بهتر از همین رو  ،مقاومت هرگز در موقعیت بیرونی نسبت به قدرت نیست .آیا باید گفت که ما
همواره «درون» قدرت هستیم ،از آن «گریزی» نداریم و بیرونگی مطلقی نسبت به قدرت وجود ندارد ،چون
ما به ناگزیر تابع قانونیم؟).
36

. Id. p. 90
(ما همچنان دربند تصویرِ قدرت-قانون ،قدرت-حاکمیت هستیم که نظریهپردازان حق و نهاد سلطنت ترسیم
کردهاند .باید از شر همین تصویر خالصی یابیم.)...

37

. Id. pp. 87-88
(«از رهگذر تکوین و توسعه ی سلطنت و نهادهایش ،این بعد قضایی-سیاسی ایجاد شد  ...تاریخ سلطنت
همراه بوده است با پوشش واقعیات و رویههای قدرت توسط گفتمان قضایی-سیاسی.)».

38

. Id. p. 84

ی این سازوبرگ« :اِعمال قدرت بر جنس در تمام سطوح به شیوهای یکسان است.
(با توصیف یکشکل ِ
قدرت از باال تا پایین ،در تصمیمگیریهای فراگیرش همچون مداخلههای بسیار ظریفش ،به شیوهای
یکشکل و جامع عمل میکند ،حال وسایط یا نهادهایی که بر آنها تکیه میکند هرچه باشند.)»...
39

. Id. p. 90

364

فمینیسم ،فوکو و تجاوز :نظریه و سیاست پیشگیری از تجاوز

(فوکو با توصیف پروژهی تاریخیاش ،خاطرنشان میکند که ما باید «تالش کنیم از بازنمایی قضایی و سلبی
قدرت رها شویم و دیگر قدرت را برحسب قانون ،ممنوعیت ،اختیار و حاکمیت در نظر نگیریم.)».
 .40همان :ص( 86 .با این استدالل که «موفقیت [قدرت] متناسب است با تواناییاش در پنهان کردن
سازوکارهایش  ...قدرت بهمنزلهی حدی که بر آزادی ناب نهاده میشود ،دستکم در جامعهی ما ،شکل عام
مقبولیتش است .)».بااینحال توجه داشته باشید که آزادی در نزد فوکو هیچگاه نمیتواند از [اشکال] اِعمال
قدرت جدا شود .این موضوع دقیقا به این دلیل است که «قدرت همهجا هست ،نه به این خاطر که همهچیز
را در برمیگیرد ،بلکه چون از همهجا میآید ».همان :ص.93 .
41

. Id. p. 83
. Louis Althusser, “Ideology and Ideological State Apparatuses”, in
)Essays On Ideology: 137 (1976
43
. Foucault, History Of Sexuality, supra note 10, p. 95
(«مقاومت هرگز در موقعیت بیرونی نسبت به قدرت نیست .آیا باید گفت که ما همواره «درون» قدرت
42

هستیم ،از آن «گریزی» نداریم و بیرونگی مطلقی نسبت به قدرت وجود ندارد ،چون ما به ناگزیر تابع
قانونیم؟»).
 .44توجه داشته باشید که فوکو از کارکردهای قدرت میان سوژههای «آزاد» در دولت لیبرال حرف میزند.
نک.
Nancy Fraser, Unruly Practices: Power, Discourse, And Gender In
Contemporary Social Theory: 18 (1989).
ی لیبرال که استاندارد و
فریزر نقدی به کار فوکو وارد میکند که خودش آن را تعلیق «چارچوب هنجار ِ
مدرن است» ،مینامد .همان .به عقیدهی فریزر ،فوکو این چارچوب را که میان اِعمال قدرت مشروع و
نامشروع تمایز قائل میشود ،در پرانتز میگذارد .همان :صص.18– 19 .
45

. Foucault, History Of Sexuality, supra note 10, p. 93

 .46همان :صص[«( 84-85 .قدرت] مطابق سازوکارهای ساده و تا ابد بازتولیدشدهی قانون ،تابو و سانسور
عمل میکند :از دولت تا خانواده ،از شاهزاده تا پدر ،از محکمه تا تغییر کوچک مجازاتهای روزمره ،از
عوامل سلطهی اجتماعی تا ساختارهای قوامبخش خود سوژه ،شکل عام قدرت را فقط در مقیاسهای
متفاوت میتوان یافت»).
47

. See generally Butler, supra note 24.
 .48همان :ص«( 5 .کار اصلی ،چارچوببندیِ نقدی بر مقوالت هویتی است که ساختارهای قضایی معاصر
به وجود میآورند ،طبیعیسازی میکنند و آنها را تغییرناپذیر میسازند»).
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 .49همان :ص«( 145 .سوژه توسط قواعدی که از رهگذر آنها تولید میشود ،تعین نیافته است؛ چراکه
داللت یک فعل بنیانگذار نیست ،بلکه در عوض فرایند تنظیمشدهی تکرار است که هم خودش را پنهان
میکند و هم قواعدش را دقیقا بهواسطهی تولید اثرات جوهرساز تحمیل میکند») (تأکید در متن اصلی).
 .50همان :صص«( 7-6 .آیا میتوانیم به جنس «معین» یا جنسیتی «معین» اشاره کنیم بدون اینکه نخست
دراینباره به کندوکاو بپردازیم که جنس/جنسیت چگونه و از طریق چه وسایلی تعیین میشوند ؟ و اصال
«جنس» چیست؟ آیا جنس طبیعی و بر پایهی آناتومی ،کروموزومها یا هورمونها است؟ و منتقد فمینیست
چگونه میتواند گفتمانهای علمیای را ارزیابی کند که قصد دارند چنین «واقعیاتی» را برای ما بنا نهند؟ ...
آیا واقعیات ظاهرا طبیعیِ جنس بهطور گفتمانی توسط گفتمانهای علمی مختلف در خدمت سایر منافع
سیاسی و اجتماعی تولید میشوند؟  ...تولید جنس بهعنوان امری پیشاگفتمانی را باید بهمنزلهی معلول
سازوبرگ برساخت فرهنگی تحت عنوان جنسیت فهمید».

51

. Foucault, History Of Sexuality, supra note 10, p. 148

(قدرت [جنس] را تعیین میکند ،آن را برمیانگیزد و بهمنزلهی معنایی تکثیرکننده به کار میگیرد ،معنایی
که باید همواره تحت کنترل باشد تا مبادا از قدرت بگریزد؛ جنس معلولی است با ارزش معنایی») (تأکید
در متن اصلی).
 .52همان :صص .55-154 .فوکو با اشاره به جنس بهعنوان «وحدتی ساختگی» ،معتقد است که «"جنس"
کارکرد دیگری نیز دارد  ...درواقع ،هرکس باید از طریق جنس –درواقع نقطهای خیالی که بهکارگیری
سکسوالیته تعیین کرده است -عبور کند تا به فهمپذیریاش دسترسی یابد» .همان.
 .53همان.
 .54همان :ص( 155 .با این استدالل که انگارهی «جنس» «امکان داد که بازنمایی روابط قدرت با سکسوالیته
وارونه شود و سکسوالیته نه در رابطهی ذاتی و ایجابیاش با قدرت ،بلکه بهعنوان چیزی جلوه کند که ریشه
در عاملیتی خاص و تقلیلناپذیر دارد که قدرت نهایت تالش خود را میکند تا آن را به انقیاد درآورد؛
بدینترتیب ،ایدهی «جنس» ،امکان شانه خالی کردن از زیر آن چیزی را میدهد که به قدرت" ،قدرت"
میدهد.)».
 .55همان( .نباید این اشتباه را مرتکب شویم که جنس را عاملیت خودآیینی تصور کنیم که اثرات چندگانهی
سکسوالیته را بهطور فرعی در تمام طول سطح تماس آن با قدرت تولید میکند .برعکس ،جنس
نظرورزانهترین ،آرمانیترین و نیز درونیترین عنصر در کاربست سکسوالیته است که قدرت با چنگالهای
خود بر بدنها و مادیت ،نیرو ،انرژی ،حواس و لذاتشان ،آن را سازمان میدهد.)».
56

. See generally Foucault, Discipline & Punish, supra note 22.
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 .57همان :ص( 185 .با این استدالل که «قدرت هنجار از طریق انضباطها آشکار میشود.آیا این قانون جدید
جامعهی مدرن است؟»).
 .58همان«( .به یک معنا ،قدرتِ بهنجارساز ملزم به همگن شدن میکند؛ اما از سوی دیگر ،این قدرت
فردیسازی نیز میکند چون امکان میدهد که فاصلهها و شکافها اندازهگیری شود ،سطوح تعیین شود،
خصوصیتها تثبیت شود ،و با جفتوجور کردن تفاوتها با یکدیگر ،موجب فایدهمند شدن آنها میشود.
درک این نکته آسان است که چرا قدرت هنجار درون نظام برابری صوری عمل میکند ،زیرا درون
ل تفاوتهای فردی را بهمنزلهی الزامی سودمند و
همگنیای که خود قاعده است ،هنجار ردهبندی کام ِ
نتیجهی اندازهگیری برقرار میکند .)».فوکو همچنین ادعا میکند که «هرچه قدرت گمنامتر و کارکردیتر
میشود ،کسانی که این قدرت بر آنان اعمال میشود ،با شدت بیشتری فردیت مییابند ».همان :ص.193 .
 59همان :ص173 .
 .60همان :ص«(138 .آنچه در آن زمان شکل میگرفت سیاست قهر بود که بر بدن عمل میکند و
دستکاری حسابشدهای را در عناصر ،ژستها و رفتار آن انجام میدهد .بدن انسان وارد ماشینآالت
قدرت میشد که بدن را میکاود ،آن را تجزیه میکند و از نو میچیند.)»...
 .61همان :ص«( 138 .بدینترتیب ،انضباط بدنهایی مطیع و ورزیده تولید میکند؛ بدنهایی "رام"»).
 .62همان :ص.209 .
 .63همان :ص.212 .
64

. Bell, supra note 4, p. 83.
 .65همان.

66

. Brownmiller, supra note 9, p. 14
(با بیان اینکه «پس از تحقق این امر ،تجاوز جنسی نهتنها به حق انحصاری مردانه بلکه به سالح اساسی زور
مرد علیه زن ،عامل اصلی ارادهی مرد و ترس زن تبدیل شد«)؛

Susan Griffin, “Rape: The All-American Crime”, in Feminism and
& Philosophy: 313, 332 (Mary Vetterling-Braggin, Frederick A. Elliston,
Jane English eds., 1977).
67
. Plaza, supra note 4, p. 36.
68

. See Woodhull, supra note 4, p. 170
(با این استدالل که «امتناع از پیوند جرم با رابطهی جنسی در واکنش به ادعای ارتجاعی مبنی بر اینکه تجاوز
نتیجهی اجتنابناپذیرِ پرخاشگری ظاهرا فطری مردانه همراه با نیاز جنسی غیرقابلکنترل است ،اتفاق
میافتد»).
 .69دیدگاه فمینیستهای اولیه در باب تجاوز ،اجماع بیهمتایی را منعکس میکرد .نک.
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Anne Edwards, “Male Violence in Feminist Theory: An Analysis of the
Changing Conceptions of Sex/Gender Violence and Male Dominance”, in
Women, Violence And Social Control: 18 (Jalna Hanmer & Mary Maynard
)eds., 1987
(با این استدالل که «در جنبش زنان  ...تجاوز در اوایل دههی  1970یگانه مسئلهی فمینیستی بود؛ نمادی از
ی
آسیبپذیری منحصربهفرد زنان در برابر حملهی مردان در هر زمان و حملهای شامل نقض بنیادین هست ِ
فیزیکی و جنسی آنها .برخالف سایر مسائل در آن زمان ،نظیر فحشا یا سقطجنین ،تجاوز این مزیت را
داشت که همهی زنان را فارغ از منزلت ،ارزشها یا باورها با هم متحد میکرد .بهراستی ،به طرز طعنهآمیزی
مشاهده شده است که بر سر تجاوز ،و فقط بر سر تجاوز ،زنان در جناح راست رادیکال و در جناح چپ
رادیکال خودشان را در توافق مییابند»).
70

. See generally “Barbara Mehrhof & Pamela Kearson, Rape: An Act of
Terror”, in Radical Feminism: 228 (A. Koedt, E. Leviine & A. Rapone eds.,
)1973
(معرفی دیدگاه فمینیست رادیکال نسبت به تجاوز بهعنوان عملی سیاسی که زنان را تحت انقیاد نگه
میدارد)؛
Giffin, supra note 64
(با کاوش در عواقب ترس از تجاوز) .برای یکی از مقاالت پرطرفدار اولیه ،همچنین نک.
Greer, “Seduction Is a Four-Letter Word”, Playboy, January 1973, p. 80
(با حمله به این اسطوره که زنان تمنای تجاوز شدن دارند و با تشریح ترس از تجاوز).
71

. See Woodhull, supra note 4, p. 170
(با ارزیابی فمینیسم دههی « :1970بسیاری از فمینیستهای آمریکایی بر اهمیت جنسیزدایی از تجاوز با
تعریف آن بهعنوان جرم ناشی از قدرت ،نه جنس ،تأکید میکنند .بر اساس این دیدگاه ،تجاوز را باید برآمد
منطقیِ فرآیندهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی دانست که سلطهی مردان بر زنان را در هر حوزهی فرهنگی،
ایجاد و تقویت میکنند»).

72

. See generally Brownmiller, supra note 9.
 .73همان :صص( 15-11 .با ترسیم استدالل او دربارهی «روانشناسی تودهایِ تجاوز»).
 .74همان :ص( 256 .با این استدالل که «تمام تجاوز دربارهی قدرت است»).

 .75همان :ص( 209 .با بیان اینکه «جهانی بدون متجاوزان ،جهانی است که در آن زنان بدون ترس از مردان
آزادانه حرکت میکنند .اینکه برخی مردان تجاوز میکنند ،تهدیدی کافی برای نگهداشتن همهی زنان در
حالت ارعاب مداوم است؛ برای همیشه آگاه از این واقعیت که ابزار زیستی [یعنی اندام جنسی] باید در هول
و هراس نگهداری شود ،زیرا ممکن است ناگهان با سوءقصد به سالح تبدیل شود  ...مردانی که اقدام به
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تجاوز میکنند ،منحرفان جامعه یا "ضایعکنندگان پاکی" نیستند ،بلکه درواقع بهعنوان یگانهای ضربت در
خط مقدم مردساالری و بهعنوان چریکهای تروریست در طوالنیترین نبردی که جهان تاکنون به چشم
دیده است ،خدمت کردهاند» (تأکید در اصل)).
 .76همان :ص15 .
 .77همان :ص( 396 .خواستار «قانونی که واقعیت زنانه را منعکس کند و نظامی اجتماعی که زنان را دیگر
از حیطهی عملکرد خود طرد نمیکند و ایدئولوژی مردانهی تجاوز را رواج نمیدهد»).
 .78همان :ص391 .
79

. See Shafer & Frye, Rape and Respect, in Feminism And Philosophy: 333,
334 (Mary Vetterling-Braggin, Frederick A. Elliston, & Jane English eds.,
)1977
(نویسندگان با بحث دربارهی براونمیلر استدالل میکنند که «تجاوز کار مرد است ،خواه مردی مردانه باشد
خواه زنانه ،و خواه مردی نسبتا دائمی باشد خواه نسبتا موقت؛ و قربانی تجاوز شدن تجربهی زن است ،خواه
زنی زنانه باشد خواه مردانه ،و خواه زنی نسبتا دائمی باشد خواه نسبتا موقت») .بنابراین ،هر زمان که زنان
قربانی میشوند ،صرفنظر از زیستشناسی مجرم ،این نظام دستاندرکار است.

80

. Brownmiller, supra note 9, p. 397

(با تشخیص اینکه «زنان با جرئت گفتن ناگفتهها ،بخش دیگری از ظلم و ستم بر ما و شاید کلید اصلی آن
را افشا کردهاند :سرکوب تاریخی و فیزیکی ،فرایند آگاهانهی ارعاب ،احساس گناه و ترس»).
 .81همان :صص.14-13 .
 .82همان :ص( 16 .با اشاره به اینکه «نرینهی انسان بهحکم کالبدشناسی -برساخت گریزناپذیر اندامهای
تناسلی آن -درندهای طبیعی بود و مادینهی انسان نقش طعمهی طبیعی او را ایفا میکرد»).

 .83همان :ص«( 14 .او تیزپا و سرزنده می توانست لگد بزند ،گاز بگیرد ،هل بدهد و بدود ،اما نمیتوانست
مقابلهبهمثل کند») (تأکید در متن اصلی)؛ همان :ص«( 16 .ممکن است زن به خواست خود در معرض فتح
فیزیکی کامال نفرتانگیزی قرار بگیرد که در آن هیچ مقابلهبهمثلی نمیتواند وجود داشته باشد :تجاوز در
ازای تجاوز.)»...
 .84همان :ص( 14 .با این استدالل که «ورود اجباری مرد به بدن زن ،علیرغم اعتراضات و تقالی فیزیکی،
به وسیلهای برای فتح پیروزمندانهی وجود زن تبدیل میشود ،به آزمون نهایی قدرت برتر او ،پیروزی
مردانگی او»).

 .85براونمیلر ادعا میکند که «قابلتجاوز بودن» موقعیتی اجتماعی است نه زیستی ،و همان موقعیت اجتماعی
است که چیستیِ زن را تعریف میکند .بااینحال ،اتکای مداوم او بر زیستشناسی ،بر این تحلیل سایه
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میافکند و در پایان ،فقط زنی قابلتجاوز را بهجا میگذارد که توانایی پاسخ دادن یا تالفی را ندارد :زنی
که بهواسطهی تصادف زیستشناسی خود فلج شده است.
 .86البته ،استدالل براونمیلر هیچ توضیح رضایتبخشی یا قرائت ظریفی از تجاوزپذیری بسیار واقعی مردان
ارائه نمیدهد .برخالف نظریهی نابرابری ساختاریِ کاترین مککینون که تجاوز به مردان را تبیین میکند
(بهراستی بینشی دربارهی این موضوع ارائه میدهد) ،کار براونمیلر دراینباره ساکت میماند .برای منابع
اضافی در مورد تجاوز مردانه ،بهطورکلی ،نک.
Brochman, Sue, “Silent Victims: Bring Male Rape Out of the Closet”, in The
Advocate: 582, 38-43 (July 30, 1991); Helen M. Eigenberg, “Prison Staff and
Male Rape”, in Prison Sex: Practice And Policy: 49 (Christopher Hensley
ed., 2002); Joseph Harry, “Conceptualizing Anti-Gay Violence”, in Hate
Crimes: Confronting Violence Against Lesbians And Gay Men (Herkek,
Gregory & Kevin Berrill, eds., 1999); Gary H. Lipscomb et al., Male Victims
of Sexual Assault, Journal of the American Medical Association,
267(22):3064-3066 (1992).
87
. See Foucault, History of Sexuality, supra note 10, p. 154.
88
. Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews And Other Writings,
)1972-1977: 210 (Colin Gordon ed., 1980
(با بیان این« :اما من با خودم گفتم ،آیا اساسا نمیتواند اینطور باشد که جنس -که به نظر میرسید نمونهای
باشد دارای قوانین و محدودیتهای خاص خودش که جنسهای مردانه و زنانه بر اساس آن تعریف
میشوند -برعکس چیزی باشد که توسط سازوبرگ سکسوالیته تولید میشود؟ آنچه گفتمان سکسوالیته در
ابتدا به آن اطالق میشد نه جنس بلکه بدن بود ،اندامهای جنسی ،لذتها ،روابط خویشاوندی ،روابط
بینافردی و الخ»).
89

. See Foucault, History of Sexuality, supra note 10, p. 157.
(با این توصیه که «ما نباید تاریخ سکسوالیته را به عاملیت جنس ارجاع دهیم؛ بلکه باید نشان دهیم که چگونه

"جنس" از نظر تاریخی تابع سکسوالیته است .ما نباید جنس را در سوی واقعیت قرار دهیم ،و سکسوالیته را
در سوی ایدههای مغشوش و توهمات؛ سکسوالیته یک ساخت تاریخی بسیار واقعی است؛ همان چیزی است
که انگارهی جنس را بهعنوان عنصری نظرورزانه برای عملکرد خود به وجود آورده است .ما نباید فکر کنیم
که با آری گفتن به جنس و رابطهی جنسی ،به قدرت نه میگوییم؛ برعکس مسیری را دنبال میکنیم که
استقرار عمومی سکسوالیته ترسیم کرده است .اگر قصد داریم –از طریق واژگونگی تاکتیکیِ سازوکارهای
گوناگون سکسوالیته -با چنگالهای قدرت بر بدنها ،لذات و دانشها ،در کثرت و امکان مقاومت آنها
مقابله کنیم ،باید از عاملیت جنس بگسلیم»).
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90

. See Brownmiller, supra note 9, p. 16.
 .91برای تحلیلی متضاد ،نک.

Judith Butler, Gender Trouble: Feminism And The Subversion Of Identity:
)95-96 (1990
(با اشاره به اینکه به نظر میرسد «مشکل ظاهری [فوکو] با فمینیسم در اینجا نیز پدیدار میشود :آنجا که
تحلیل فمینیستی ،مقولهی جنس و بنابراین به گفتهی او ،محدودیت دوتایی جنسیت را نقطهی عزیمت خود
میگیرد ،فوکو پروژهی خودش را کنکاش دربارهی چگونگی برساخت مقولهی "جنس" و تفاوت جنسی
درون گفتمان بهعنوان ویژگیهای ضروریِ هویت جسمانی ،درک میکند»).
 .92فمینیسم انصافمحور از دیرباز با جنبش فمینیستی «موج اول» که تالشهای خود را بر اصالحات حقوقی
و برابری سیاسی و اقتصادی متمرکز کرده بود ،پیوند دارد .کانون توجه این جنبش اولیه ،برخورد منصفانه
بود .الیزابت کدی استنتون در سخنرانی خود در مجلس قانونگذاری ایالت نیویورک در سال  1855به نحو
مجابکنندهای استدالل کرد« :ما هیچ قانونی بهتر از قوانینی که برای خود وضع کردهاید ،نمیخواهیم .ما
به هیچ حمایت دیگری بهجز آنچه قوانین فعلیتان برای شما تأمین میکنند ،نیاز نداریم».
The Elizabeth Cady Stanton-Susan B. Anthony Reader: 51 (Ellen Carol
Dubois ed., 1992).
سامرز ادعا میکند که فمینیست است و روزنامهنگاران تا حد زیادی حرف او را جدی گرفتهاند .او در

تلویزیون به همین صورت شناخته شده است ،و بسیاری از نقد و بررسیهای کتاب چه کسی فمینیسم را
دزدید؟ تحت عناوینی همچون عناوین زیر منتشر شدند:

Barbara Carton, “A Rebel in the Sisterhood: Author Christina Sommers
Wants to Rescue Feminism from its ‘Hijackers,’" The Boston Globe, June
16, 1994, p. 69.
Barbara Ehrenreich, “A Feminist on the Outs: Christina Hoff Sommers’ Book
Irks Her Idelogical Kin By Attacking Their Excesses And Downplaying The
Downtrodden Fate Of Women”, Time Magazine, August 1, 1994, p. 61.
من میگویم که کار سامرز مملو از احساسات و لحن ضد-فمینیستی است ،و برچسب زدن به او بهعنوان

فمینیست ،نوعی سوءتعبیر است .درواقع ،از سامرز در مجلهی اسکیر نقل شده است« :زنان بدریخت زیادی
در مطالعات زنان وجود دارند .موعظه کردن این خطبههای ضد مرد و ضد رابطهی جنسی ،راهی برای جبران
سینهسوزی آنها است .آنها فقط از دختران زیبا عصبانی هستند».
Esquire Magazine, February 1994.
93
. Christina Hoff Sommers, Who Stole Feminism?: How Women Have
)Betrayed Women: 225-26 (1994
94
. See, e.g., MacKinnon, supra note 29, p. 178
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(«در نظر گرفتن تجاوز بهعنوان خشونت و نه رابطهی جنسی ،از این پرسش که چه کسی سکسوالیتهی زنان
را کنترل می کند و از پویایی استیال/انقیاد که آن را تعریف کرده است ،طفره میرود درعینحال که به نظر
میرسد با آن مسائل مقابله میکند»).
95

. See Greenfeld, supra note 6.
). See Butler, supra note 91, at 3 (1990

96

(با این استدالل که «جدا کردن "جنسیت" از تقاطعهای سیاسی و فرهنگی که جنسیت بهطور مداوم در
آنها تولید و حفظ میشود ،غیرممکن است»).
97

. Plaza, supra note 4, p. 36.
 .98همان :ص( 31 .با این استدالل که «تجاوز ذاتا به این دلیل جنسی است که به خود تفاوت جنسی میان
جنسها بستگی دارد  ...جنسبندیِ اجتماعی در شالودهی تجاوز نهفته است .اگر مردان به زنان تجاوز
میکنند ،دقیقا به این دلیل است که آنها زن به معنای اجتماعی هستند»).
 .99همان.

100

). MacKinnon, supra note 29, p. 173 (1989

 .101همان( .با بیان اینکه« :تجاوز به دلیل خشونتبار بودن ،کمتر جنسی نیست .تا آنجا که قهر به جزئی
جداییناپذیر از سکسوالیتهی مذکر تبدیل شده باشد ،تجاوز حتی ممکن است به میزانی که و به این دلیل
که خشونتآمیز است ،جنسی باشد .هدف از تعریف تجاوز بهعنوان "خشونت نه رابطهی جنسی "،ادعا
کردن زمینهای غیرجنسیتی و غیرجنسی برای تأیید رابطهی جنسی (دگرجنسگرایی) در عین رد خشونت
(تجاوز) بوده است .مسئله همچنان همان چیزی است که همیشه بوده :گفتن تفاوت»).
 .102همان :ص178 .
 .103همان :ص( 174 .با اشاره به اینکه «همگرایی سکسوالیته با خشونت را که مدتها در قانون برای انکار
واقعیت تعدی به زنان استفاده شده است ،بازماندگان تجاوز به نحوی متفاوت تشخیص میدهند :درحالیکه
نظام حقوقی دخول را در تجاوز دیده است ،قربانیان تجاوز را در دخول مشاهده میکنند  ...اکثر تجاوزها،
آنطور که زنان آنها را میزیند ،تعدی به زنان تلقی نخواهند شد مگر اینکه با رابطهی جنسی و خشونت
بهعنوان اموری متقابال تعریفکننده و نه متقابال طردکننده مواجه شویم»).
104
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اقتصاد سیاسی حضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ایران

چکیده
حضور و مداخلهی پررنگ سپاه پاسداران در اقتصاد ایران ،بهویژه در صنعت
نفت و گاز ،در کانون توجه فراوانی در حوزهی سیاسی و آکادمیک قرار گرفته
است .برخالف تحقیقات توصیفی از حجم و دامنهی فعالیتهای سپاه در
سپهرهای گوناگون و نیز تحلیل این پرسمان در پیون ِد صرف با ساختار سیاسی
نظام جمهوری اسالمی ،این پژوهش در پی ریشهیابی عوامل اقتصادی و سیاسی
دخیل در حضور سپاه در اقتصاد در ارتباط با فرآیند توسعهی تاریخی اقتصاد
سیاسی سرمایهداری ایرانِ پساانقالب است ،بهطوری که تمامی عناصر پراکنده
در سطوح مختلف را بهطور نظامند با هم مفصلبندی کنیم .بهطور مشخص،
ف توضیح این مسئله است که چگونه ( )iبازساختاربندی اقتصاد سیاسی
هد ْ
جمهوری اسالمی با هدایتگری دولت )ii( ،از رهگذر اجرای سیاستهای
اقتصادی نولیبرالی در سپهرهای مختلف اقتصادی ،بهخصوص بخش انرژی و
( )iiiبه میانجی رقابت در میان جناحهای درونحکومتی در حوزهی عمومی
جامعه ،در پیوند و تعاملی ارگانیک با هم بسترساز شرایطی بودهاند که از درون
آن سپاه بهعنوان یک نهاد نظامی به یک بازیگر داخلی قدرتمند در صنعت نفت
و گاز تبدیل شده است .استدالل من این است که ساخت دولت جمهوری
اسالمی از دولت کورپوراتیستی به دولت توسعهگرای نومرکانتیلیستی دگردیسه
میشود که در نتیجهی آنْ دولت همزمان ،هم استراتژی لیبرالیسم اقتصادی
در راستای «توسعه»ی اقتصادی از باال به منظور تقویت مناسبات سرمایهداری
و سازوکارهای بازار را دنبال میکند و هم کنترل بیوقفهی خود را بر اقتصاد
حفظ و استمرار میبخشد .این دولت ،سپاه را بهعنوان یکی از سازمانیافتهترین
و معتمدتری ن ابزار برای منافع کالن جمهوری اسالمی در راستای کنترل
شدیدتر بر دگرگونی ساختار اقتصاد داخلی بهکار میگیرد مبادا در نتیجهی
این تحوالت کنترل اوضاع از دستش خارج شود .در این فرآیند سپاه بهمثابهی
«بازوی دراز دولت» عمل میکند .در سطح سیاسی ،شکلبندی جناحهای
درونحکومتی بهعنوان یک عامل میانجیگر در افزایش/کاهش نفوذ سپاه در
اقتصاد نقشآفرینی میکنند .این پژوهش با پرداختن به نقش سپاه بهسان
نهادی نظامی در اقتصاد ،نتیجه میگیرد که این پدیده را نه به عنوان یک
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فراسنج و نهاد منزوی از کلیت نظام سیاسی ـ اقتصادی سرمایهداری حاکم،
بلکه باید در رابطه با تعامل بین نیروهای مختلف در یک جامعهی غیرهژمونیک
و در یک بستر تاریخی معین تبیین و تحلیل کرد.

کلیدواژهها :اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی ،سپاه پاسداران ،لیبرالیسم
نقشهی زیرساخت و میدانهای نفتی و گازی ایران

اقتصادی و صنعت نفت و گاز.

منبعFanack (2012) :

اقتصاد سیاسی حضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ایران

فصل یکم :طرح پژوهش
.1-1

مقدمه

بهواقع کمتر پدیدهای یافت میشود که بهمانند سپاه پاسداران تا این حد
در کانون منازعات و مجادالت جهانی ،منطقهای و محلی قرار گرفته باشد؛ گویی
سپاه فراسنجِ چندوچون تحوالت چند دههی جمهوری اسالمی و نقطهی تالقی
آوردگاه همهی بازیگران درگیر در این کشاکشهاست .اندکی پس از آنکه
محمود احمدینژاد ،کاندیدای نزدیک به سپاه ،در تیر ماه سال  84بر کرسی
ریاست جمهوری تکیه زد ،قراردادی سه میلیارد دالری برای توسعهی فازهای
 15و  16میدان گازی پارس جنوبی به قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا ،بزرگترین
بازوی اقتصادی سپاه ،اعطا شد (خبرگزاری فارس .)1386 ،گامبهگام ،به موازات
تحریمهای بینالمللی علیه صنعت نفت ایران ،قراردادهای بدون مناقصهی
میلیارد دالریِ متعددی به این قرارگاه واگذار شده است (دنیای اقتصاد،
 .)a1389دامنهی فعالیتهای اقتصادی سپاه در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
بهتدریج گسترش یافت ،بهطوریکه در سال  95از سوی بیژن زنگنه ،وزیر نفت،
قرارگاه خاتماالنبیا بهعنوان یکی از شرکتهای صالحیتدار ایران در حوزهی
اکتشاف و تولید ( )E&Pمعرفی شد و اینچنین بهعنوان یکی از غولهای
نفتی آیندهی ایران شناخته شد (ایسنا .)1395 ،دخالت پررنگ و فزایندهی
سپاه در اقتصاد ایران ،بهویژه در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ،با واکنشهای
مختلفی در سطح داخلی و خارجی همراه بوده است .از باب نمونه ،اکبر ترکان،
مشاور ارشد حسن روحانی ،اظهار داشت که قرارگاه خاتماالنبیاء «زورش زیاد
است» و دولت حریف بدقولی و پیمانشکنیهای آن در اجرای پروژهها نمیشود
نمیشود (دویچهوله .)2014 ،واکنشها و تحریمها در سطح بینالمللی علیه
ایران نیز عمدت ًا فعالیتهای سپاه را نشانه گرفته است .بهطور مثال ،آمریکا در
خرداد ماه سال  98تحریمهایی را علیه بزرگترین و سودآورترین گروه هلدینگ
پتروشیمی ایران ،شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( ،)PGPICبه خاطر
ارائهی پشتیبانی مالی از قرارگاه خاتماالنبیا ،اعمال کرد .وزارت خزانهداری
آمریکا در بیانیهی خود اعالم کرد که اخیراً وزارت امور خارجه ایران به
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خاتم االنبیا ،بازوی اقتصادی سپاه ،ده پروژه در صنعت نفت و پتروشیمی به
ارزش حدود  22میلیارد دالر اهدا کرده است ( .)US. DT, 2019همزمان با
این واکنش و تحوالت ،پرسشهای متعددی در مواجهه با توضیح و تبیین
مؤلفههای دخیل در حضور چشمگیر سپاه در سپهرهای مختلف اجتماعی،
سیاسی و اقتصادی مطرح شدهاند.
این پرسمان در حوزهی آکادمیک نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
تحقیقاتی صورت گرفته تا به دخالت و نفوذ روزافزون سپاه در ساحتهای
گوناگون جامعهی ایران پی ببرد و به تشریح و تحلیل آن برآید .این مطالعات
دامنهی کارکرد و فعالیتهای چندگانهی سپاه پس از انقالب  57را توصیف
کرده و به مباحثه گذاشتهاند ( ;Alfoneh, 2007; Alfoneh, 2010
;Wehrey et.al., 2009; Ostovar, 2009; Hourcade, 2009
;Safshekan & Sabet, 2010; Hen-Tov & Gonzalez, 2011
Rizvi, 2012; Forozan, 2013; Sinkaya, 2016; Coville,
 .)2017جوهر اصلی این مطالعات بهتصویرکشیدن جنبههایی از گستره و حجم
کردوکار این نهاد نظامی بر پهنهی جامعهی ایران است .اگرچه برخی از این
پژوهشگران چند مورد محدود از فعالیتهای سپاه در بخش انرژی را ذکر
کردهاند ،اما آنچه بهمثابهی یک خالء جدی و محسوسِ آکادمیک قابل رؤیت
است ،پژوهیدن جامع و نظاممند حضور سپاه در صنعت نفت و گاز ایران است.
ضرورت کنکاش این موضوع تنها به این شکاف پژوهشی محدود نمیشود ،بلکه
فقدان تبیین و تحلیل کارکرد پدیدهی سپاه در رابطه با بستر وسیعتر و کالن
ال مشهود است .پُرکردن این
ساختار سیاسی و اقتصادی جمهوری اسالمی کام ً
خالء پژوهشی فینفسه نمیتواند درافزودهای باشد به دریافتن جلوههای
سازوکارهای ساختار قدرت در جمهوری اسالمی ،درصورتی پیوند میان عملکرد
سپاه در سپهرهای جامعه و ساختار اقتصاد سیاسی غالب را شناسایی و
مفصلبندی نکنیم .بهبیانی دیگر ،توصیف مختصات فعالیتهای چندگانهی
سپاه ،صرفاً آنچه را که ما بهعنوان یک معلول مشاهده میکنیم ارائه میدهد.
چنین توصیفاتی نیز عوامل اصلی و علل بنیادین دخیل در پسِ پشت این
تحوالت را ،که چنین نتایجی را در پی دارند ،توضیح نمیدهند تا از این رهگذر
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درکی پویا از سازوکارهای ساختار سیاسی ـ اقتصادی نظام سرمایهداری موجود
داشته باشیم .در اینجا منظور از پویا (دینامیک) تغییر مستمر و ارتباط متقابل
میان نیروهای مختلف در جامعه ـ مانند دولت ،بازار ،طبقات اجتماعی،
گروهها ی سیاسی ،نخبگان ،نهادهای نظامی ،سیاسی و اقتصادی ـ است که
جمعاً سازههای یک کل واحد را تشکیل میدهند و درنتیجه ،پیآمدهای
مختلف را در سطوح مختلف جامعه بهعنوان برونداد به بار میآورند .این نیروها،
بهسان واحدهای تحلیل ،مجزا از یکدیگر و اجزای ایزولهشده از کلیّت سیستم
نیستند بلکه همهی واحدها در تعامل ارگانیک و پیچیدهای با هم قرار دارند و
نتایج معینی را صورت میبخشند .بهطور خالصه ،پدیدههای اجتماعی را باید
به عنوان مظاهر نیروهای متعدد همگون و ناهمگونِ موجود در یک جامعهی
خاص لحاظ کرد و نه مستقل از یکدیگر.
از لحاظ ژئوپلتیکی ،با توجه به اینکه تمرکز منابع انرژی ـ بهخصوص
نفت و گاز ـ در خاورمیانه و منطقهی خزر واقع شده و رقابت بین
مصرفکنندگان انرژی بهطرز بیسابقهای افزایش یافته ،تحلیل و توضیح
کِردوکار بازیگران قدرتمند در سطح ملی در کشورهای غنی از منابع انرژی از
اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .بهطور مشخص این مناطق از ویژگیهایی
برخوردارند که در آن نظام سرمایهداری سازوکارهای مشخصی را میان
قدرتهای امپریالیستی و کشورهای منطقه و قدرتهای نوظهور شکل داده که
دائماً تالقیگاه منازعات و رقابتهای امپریالیستی بوده است و بدین ترتیب،
حفظ الیگارشیِ حاکم بر منابع اصلی تولید و میلیتاریزهکردن و کنترل سیاسی
کشورهای نفت خیز ،تقسیم و گسترش بازارهای موجود در منطقه،
کشمکشهای نظامی پیدرپی و گستردهای را در پی داشته است .در کانون این
تحوالت ،از دههی  1970بهاینسو ،در نتیجهی استفاده از مفهوم «دولت
رانتیر/رانتخوار» 1توسط حسین مهدوی (« ،)1970رابطه بین نفت و سیاست
در کشورهای در حال توسعه توسط پژوهشگران علوم سیاسی عمدتاً ]چنین[
بررسی شده که بر نقش میانجی درآمدهای نفتی متمرکز شداند» ( Jafari,
1 Rentier State
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 .)2019, 25مفهوم «دولت رانتخوار» برای توضیح رابطهی بین درآمدهای
نفتی و ساخت دولت در کشورهای در حال توسعه و استبدادی که دولت از
طریق این درآمدها در تأمین مالیاش ،از جامعه و طبقات اجتماعی استقالل
مییابد ،مستفاد میشود .بنابراین ،توضیح این مسئله مهم است که چه
فراسنجهایی میباید مبنای تبیین حضور و گسترش فعالیت سپاه در حوزهی
منابع انرژی قرار بگیرد و چه سازوکارهایی پیوند میان این مسئله و ساختار
کالنترِ اقتصادی و سیاسی جمهوری اسالمی را توضیح میدهند .سرراستترین
استدالل من این است که بدون اینکه برهمکنشهای مابین دینامیسم درونی
ی مسلط و
و توسعهی تاریخی سرمایهداری ایران ،سازوکارهای اقتصاد سیاس ِ
ساخت دولت آشکار نشوند ،مسئلهی نفت و نقش دولت (و نهادهای وابسته به
آن) در کنترل این منابع قابل فهم و توضیح نیستند.
اقتصاد سیاسی در اینجا به تبیین و تحلیل صورتبندیهای اقتصادی ـ
اجتماعی یک جامعه معین در سطح کالن اشاره دارد ،که همان روابط دوسویهی
مناسبات تولیدی و پیکربندی طبقاتی جامعه ،ساخت دولت و قواعد حاکم بر
سازوکار بازار در آن جامعه و در یک مقطع تاریخی مشخص است ( Stilwell,
 .)2012, 13این بدان معناست که تعامل بین سهگانهی ( )Iآرایش اقتصاد و
بازار و سطح پیشرفت نیروهای تولیدی )II( ،ساخت دولت (لیبرال یا
اقتدارگرا/متمرکز) و ( )IIIپیکربندی طبقاتی جامعه (به همراه درجهی توسعه
و گسترش تشکلیابی و نهادمندشدن طبقات و نیروهای اجتماعی) ،در پیوندی
ارگانیک و در نتیجهی تضادها و تعامالت متقابل ،نتایج معینی را میآفرینند.
این رویکرد به ما کمک میکند تا صورتپذیری سیاسی و اقتصادی و نیز
استمرار دگردیسیِ یک جامعهی معین را دریابیم و به بازنمایی نیروهایی که
بسترهای مادی و عینیِ دگرگونی در یک «شیوهی تولید» معین را ایجاد
میکنند ،وضوح ببخشد .شیوهی تولید شامل نیروهای مولده (نیروی کار انسانی
و فناوری تولیدی جامعه) و روابط اجتماعی تولید (مناسبات طبقاتی و آرایش
اجتماعی توسط الگو یا پیکربندی طبقات اجتماعی درگیر در فرآیند تولید)
است ( .)Hunt & Lautzenheiser, 2011, 4; Cox, 1988, 12وقتی
از تولید صحبت میکنیم« ،تولید هم تنها تولید در یک شاخهی خاص نیست،
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بلکه غالباً یک پیکرهی اجتماعی معین ،یک نفس اجتماعی است که در کلیت
کم و بیش بزرگتر یا غنیتر از شاخههای تولید دستاندرکار است» (مارکس،
 ،]1857[ 1377ص .) 9 .با عزیمت از گرانیگاه و دینامیسم درونی فرماسیون
اقتصادی ـ اجتماعی نظام سرمایهداری« ،هدف بیواسطهی فرآیند تولی ِد
سرمایهداری اساساً عبارت است از تولید ارزش اضافی و تبدیل دوبارهی بخشی
از آن به سرمایه یا همان انباشت ،یعنی بیشینهسازی سود و انباشت سرمایه»
(مارکس .)293 ،1396 ،افزون بر این ،اقتصاد سیاسی سرمایهداری بهعنوان یک
شیوهی تولید معین عموم ًا با چهار خصلتویژهی اصلی شناسانده میشود:
«تولید کاالی بازارمحور؛ مالکیت خصوصی ]سرمایهداران[ بر ابزار تولید؛ ]وجود
نیروی کار کارگران بهعنوان[ بخش بزرگی از جمعیت که نمیتواند زنده بمانند
مگر اینکه نیروی کارش را در بازار به فروش برساند؛ و رفتارهای فردگرایانه،
اکتسابی و بیشینهسازی از سوی اکثریت افراد در سیستم اقتصادی» ( Hunt
 .)& Lautzenheiser, 2011, 4بهرغم مختصات بنیادین سازوکارهای این
شیوهی تولید ،الگوی توسعهی تاریخی سرمایهداری در همهی کشورهای جهان
یکسان و تکخطی نبوده است ،بلکه توسعهی ناموزون پیآمد اجتنابناپذیر
توسعهی تاریخی سرمایهداری بوده است .در کشورهای در حال توسعه در
«جنوب جهانی» ،مانند ایران ،به دلیل توسعهی ناموزون در این مناطق ،ساخت
دولت و بازار و نیروهای اجتماعی ،در مقام مقایسه با کشورهای پیشرفتهی
سرمایهداری ،متفاوت است« .در مجموعهی دولت ـ جامعهی متمرکز ،جامعهی
مدنی ،مبتنی بر طبقات و نیروهای اجتماعی ... ،عمدت ًا توسعهنیافته است و یا
مستقل از قدرت دولتی بسیار ضعیف عمل میکند» ( Amineh & Guang,
.)2018, 11
از این رو ،توضیح این مسئله که اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی،
بهمثابهی محصول فرآیندهای تاریخیِ خاصِ تکوین سرمایهداری در این قلمرو
و به تبع آن در ارتباط با تحوالت منطقهای و جهانی ،چگونه تعامل میکند و
چه رخدادهایی باعث شدهاند که سپاه به صنعت نفت و گاز دسترسی پیدا کرده
است ،بسیار حائز اهمیت است .به بیانی دیگر ،هدف اصلی این رساله ،وارسی
سازوکارهای سیاسی ـ اقتصادی دخیل در این فرآیند با برقرارساختن پیوندی
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ارگانیک و گستردهتر با دینامیسم درونی و ساختار اقتصاد سیاسی ایران در یک
توالی و فرآیند تاریخی است .بنابراین این پژوهش اساساً چند جنبهی مهم از
این پرسمان را واکاوی میکند )I :فرآیند توسعه و تحول اقتصاد سیاسی
جمهوری اسالمی؛  )IIریشهیابی روابط متقابل بین ساخت دولت و ظرفیتهای
بالقوه و بالفعل نیروهای اجتماعی؛  )IIIشناخت نقش و جایگاه سپاه در فرآیند
بهقدرت رسیدن و تثبیت جمهوری اسالمی؛  )IVضرورت موجودیت سپاه
برای استمرار اقتصاد سیاسی حاکم و حفظ بقای نظام جمهوری اسالمی؛ و نیز
 )Vدرک نقش جناحهای سیاسی درونحکومتی جهت کنترل شدید بر منابع
زیرزمینی و توزیع آن .یافتهها ،تحلیلها و رویکرد انتقادی این پژوهش به
بازنمایی و توضیح روابط متقابل نیروهای درگیر در ساختار اقتصاد سیاسی
سرمایهداریِ جمهوری اسالمی یاری میرساند .این تحوالت بایستی بهعنوان
نتیجهی مجموعهای علل ،که اساساً فاکتورهای سیاسی و اقتصادی هستند،
مدنظر قرار بگیرد .سازوکارهای علّی در پس این دگردیسیها نقش اصلی در
دریافتن جایگاه شرکتهای زیرمجموعهی سپاه در این صنعت ایفا میکنند.
بنابراین ،پرسش اصلی که نقطهی آغاز و در کانون این پژوهش جهت کاویدن
این پروبلماتیک قرار میگیرد به شرح ذیل است :چرا سپاه پاسداران به یک
بازیگر مقتدر در صنعت نفت و گاز ایران تبدیل شده است؟
سؤال اصلی یک سؤال تبیینی است ،به این معنا که سعی در بررسی علل
و سازوکارهای سیاسی ـ اقتصادی دخیل در ورود سپاه پاسداران در این حوزه
دارد .وقتی از «سازوکار» صحبت میکنیم ،منظور مجموعهای از عوامل یا
مؤلفههایی از یک سیستم است که در آفریدن یک معلول/نتیجهی معین نقش
تعیینکنندهای دارند .به بیانی دیگر« ،سازوکار مجموعهای از فرضیههاست که
میتواند توضیحدهندهی [علل بهوجود آمدن] برخی پدیدههای اجتماعی باشد»
( .)Hedstroem & Swedberg, 1998, 25در خصوص پروبلماتیک این
پژوهش ،نتیجه همان دخالتگری و مشارکت سپاه در اقتصاد ایران است که ما
در پی ریشهیابی فاکتورهای علّی آن هستیم .برای پاسخدادن به پرسش اصلی،
چند سؤال فرعی به شکل ذیل صورتبندی شدهاند تا با پرداختن گام به گام و
چندجانبه ،آنطورکه بایسته است پاسخی درخور دریافت کنند.
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 )1سازوکارهای سیاسی ـ اقتصادی دخیل در دخالت سپاه در اقتصاد
کدامها هستند؟
 )2جایگاه صنعت نفت و گاز در اقتصاد سیاسی ایران چگونه است و چه
عواملی منجر به ورود سپاه در این صنعت شده است؟
 )3سپاه تا چه اندازه به یک بازیگر اصلی در صنعت نفت و گاز ایران
تبدیل شده است؟
برای فهم درخور سازوکارهای سیاسی ـ اقتصادی دخیل در این فرآیند،
به توالی تاریخی این تحول ،یعنی بر روی دورهی پس از انقالب ،از سال 1357
تا سال  ،1398معطوف خواهیم شد .تمرکز روی این بازهی زمانی ناشی از این
واقعیت است که سپاه در پی وقایع پرتحول و بالواسطهی انقالب  ،57به منظور
تثبیت و تحکیم نظام نوپای جمهوری اسالمی ایران تأسیس شد .به موازات
تحوالت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ،سپاه بهتدریج به یک بازیگر غالب در
اقتصاد ایران تبدیل شده است .تحلیل الگوهای دخیل در پسِ پشت قدرت
اقتصادی سپاه نیازمند تحقیق و بررسی در توسعهی تاریخی این نهاد نظامی
در طول چهار دههی گذشته است .از اینرو ،این روند تاریخی به دو بازهی
زمانی تقسیم میشود :در مرحلهی نخست ،بهطور شماتیک ظهور و تحول سپاه
در طول سالهای  1357تا  1368بازنمایی میشود .سپس ،تغییر و تحوالت
سیاسی و اقتصادی در دورهی پساجنگ ایران و عراق ،از  1368به بعد ،که
منجر به ورود سپاه در حوزهی بازسازی اقتصادی (معروف به جهاد سازندگی)
و سوق یافتن آن به یک بازیگر اصلی در سپهر اقتصادی شد ،مورد کاوش قرار
خواهد گرفت .قبل از پرداختن به این مسئله ،نخست الزم است مروری داشته
باشیم بر پژوهشهای مربوطه در این رابطه تا بر بستر آن پیشزمینههای نظری
و تحلیلی خود را صورتبندی کنیم.
.2-1

مروری بر مطالعات پیشین

تحقیقات و نوشتارهای تاکنونی در باب موقعیت و عملکرد نیروهای
نظامی در عرصههای سیاسی و اقتصادی ایران ،بهویژه نقش سپاه در دورهی
پساانقالب ،به طور عمده در پیوند با ساختار نظام سیاسی مورد بررسی قرار
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گرفته است .دخالت روزافزون سپاه در سپهرهای مختلف جامعهی ایران منجر
به اجماع برخی دانشپژوهان شده است که عمدت ًا ظهور این پدیده را با مفهوم
«نظامیگری» 1مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهاند .در این میان ،آلفونه ()2007
برآن است که روحانیت و سپاه دو مرکز مکمل قدرت در جمهوری اسالمی
هستند .او بیان میکند که اگرچه وظیفهی رسمی و اصلی سپاه «پاسداری از
انقالب» بود ،اما به تدریج به یک بازیگر مسلط در سیاست ایران تبدیل شده
است که منجر به نفوذ آن در «همهی حوزههای زندگی در ایران» شده است.
این تحول ،به بیان وی ،بیانگر «دگرگونی ایران به یک دیکتاتوری نظامی» است.
این تفس یر اساساً توصیف پدیداری مسئله است که کمکی به ریشهیابی این
مسئله نمیکند .آنچه اینجا غایب است رابطهی بین فرآیند متحولشدن سپاه
و دگردیسی ساختار اقتصاد سیاسی ایران است که آلفونه آن را توضیح نمیدهد.
به همین قیاس ،فروزان ( )2013نیز برای تحلیل روابط قدرت در ایرانِ
پساانقالب ،نظریهی «روابط مدنی/نظامی» و «مطالعات نهادمحور» را به کار
میبندد .وی از مفهوم «پراتوریانیسم» 2برای توضیح ضعف نهادهای سیاسی
کشورها (مانند ایران) در مقایسه با نهادهای نظامی آن استفاده میکند .فروزان
معتقد است که این مسئله فراهمآورندهی شرایطی است که بر بستر آن سیستم
سیاسی توسط نیروهای نظامی تصرف میشود .وی با بهرهگیری از مفهوم
«دولت پادگانی» 3،تأکید میکند که افزایش قدرت سپاه پاسداران از یک نهاد
نظامی به یک بازیگر اصلیِ سیاسی و اقتصادی ،از جمله ،برآیند تنشهای
سیاسی داخلی بر بستر گستردهتر و تاریخیِ فرآیند جناحبندیشدهی سیاسیِ
جمهوری اسالمی است .عالوه بر این ،وی ادامه میدهد که گسترش دامنهی
نفوذ سپاه به حوزه سیاسی و اقتصادی «نتیجهی واکنش آن به بحران داخلی
و درک تهدیدهای خارجی در ساحت استمرار تنازع نخبگان ایران برای قدرت»

1 Militarism
2 Praetorianism
3 Garrison state
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بود (فروزان،2013 ،ص .)1.اگرچه او اصطالح «جناحگرایی» 1را بهعنوان
سنجهای برای تبیین دخالت سپاه در اقتصاد به کار میبرد ،اما جناحگرایی تنها
نمودی از ساختار سیاسی جمهوری اسالمی است که خود معلول بسیاری علل
ریشهای دیگر است .ازاینرو ،این مفهوم دربردارندهی دیدگاهی ایستا و ناکافی
برای فهم این پدیده است؛ به این معنا که فروزان فضایی برای شناخت بنیادیترِ
روابط متقابل مناسبات قدرت سیاسی و نیروهای اجتماعی و اقتصادی ،و مهمتر
از آن ،فرآیند توسعهی تاریخی چنین روندی بهعنوان پیآمد تضادها و
دینامیسم درونی توسعهی سرمایهداری در ایران را باز نمیگذارد .جناحگراییِ
نظام سیاسی میتواند بهسان عاملی میانجیگرانه بر منتفعشدن برخی از
گروههای ذینفع و یا نهادهای نظامی در حوزههای اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی اثربخش باشد ،که هست ،اما یک تبیین و تحلیل همهجانبه و
دیالکتیکی ـ که تضادها و تأثیرات دوطرفهی همهی مؤلفههای درگیر را لحاظ
کند ـ پیوند مابین نظام سیاسی و ساختار اقتصادی را ضروری میسازد.
بنابراین ،کار فروزان به خواننده کمک نمیکند آنطور که بایسته است
سازوکارهای سیاسی ـ اقتصادی مرتبط با این تحول را دریابد.
برخی دیگر از محققان نیز مفهوم «نظامیسازی اقتصاد» 2را برای توضیح
مشارکت و گسترش فزاینده ی فعالیت سپاه در اقتصاد به کار میبرند .در این
میان ،آلفونه ( )2010کوشیده است نشان دهد که چگونه سپاه از
خصوصیسازی شرکتهای دولتی در دورهی ریاست جمهوری احمدینژاد
منتفع شده است .به گفتهی وی ،خریداری شرکتهای دولتی از سوی سپاه و
شرکتهای تابعهی آن ،از جمله قرارگاه خاتماالنبیا« ،بیش از هر چیز بیانگر
نظامیسازی است تا خصوصیسازی اقتصاد ایران» (ص .)1 .نیز ،صفشکن و
ثابت ( )2015برجستهبودن حضور سپاه در حوزهی اقتصادی و سیاسی ،بهویژه
در دورهی دولت احمدینژاد ،را بهعنوان «نمونههای بارز نظامیسازی دولت
تاکنونِ غیرنظامی و روحانی» تحلیل میکنند (ص .)553 .به همین سیاق،
1 Factionalism
2 Militarization of Economy
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ساختار سیاسی ایران بهسان یک «دولت پراتوریان» 1ـ یا در معنای مدرن آن
یک دولت نظامیِ دخالتگر در همهی امور جامعه ـ مورد کاوش قرار گرفته
است که در آن دخالت روزافزون شرکتهای زیرمجموعهی سپاه در اقتصاد
بهمنزلهی تحولی در سیستم سیاسی «از الگوی منحصر به فرد روحانیِ خود به
سمت نوعی دیکتاتوری نظامی به منظور متمرکزساختن اقتصاد» تعبیر شده
است ( .)Hen-Tov & Gonzalez, 2011, 45اگر موقتاً بپذیریم که
نظامیسازی اقتصادی خصلتویژهی اصلی نظام جمهوری اسالمی در این دوره
است ،پرسش اساسی مسلم ًا این است که چه پیشآمدها و تحوالت اقتصادی
برانگیزنده و بانیِ شرایطی بودهاند که سپاه بر بستر آن قد علم میکند و به یک
بازیگر بیرقیب در اقتصاد مبدل میشود .پاسخ به این سؤال را باید در تکوین
تاریخی و دینامیسم رشد سرمایهداری ایران بیابیم.
برخالف تحلیل و رویکرد «نظامیسازی اقتصاد» ،هریس ()2013
استدالل میکند که دخالت سپاه در اقتصاد باید بهعنوان یک «دولت پیمانکار
فرعی» 2تلقی شود ،نه یک «دولت نظامی یکپارچه»( 3ص .)45.این بدان
معناست که پژوهیدنِ دگرگونیهای اقتصاد سیاسی ایران از سال  1368به بعد
که اساساً پیادهسازی سیاستهای اقتصاد نولیبرالی توسط همهی جناحهای
سیاسی درون حکومتی بود ،بهتر میتواند به تبیین و تحلیل حضور پررنگ
نهادهای حکومتی و نظامی در اقتصاد کمک کند .همانطور که وی خاطرنشان
میکند ،حضور قابلتوجه سپاه «باید در یک سپهر تحلیلی وسیعتر انجام گیرد»
(همان .)46 ،در ارتباط با پهنهی گستردهتر اقتصاد سیاسی ایران ،هریس متذکر
میشود که «برجستگی حضور اقتصادی سپاه و نهادهای حکومتی نشانگر
تصرف میلیتاریستیِ دولت نیست ».در عوض ،این ،پیآمد توسعهی تاریخیِ
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی جمهوری اسالمی است .افزون بر سازوکارهای
اقتصادی ،نقش جناحهای سیاسی در این فرآیند باید بهعنوان «تنشهای
1 Praetorian state

2 subcontractor state
3 Praetorian monolith
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سیاسی میان نخبگان که از سیاست اقتصادی بهسان آوردگاهی برای
کشاکشهای جناحی بهره میگیرند ،لحاظ شود ».در همین راستا ،هریس
استدالل میکند که «ظهور دولت پیمانکار فرعی ... ،نباید با منطق نظامیگری
اشتباه گرفته شود .در مقابل ،دولت پیمانکار فرعی نتیجهی روندی است که
سیاست و جامعه ،صورتبندی سرمایهداری ]ایران[ را شکل دادهاند و این نیز
در جمهوری اسالمی ریشه دوانده است» (همان ،صص .)46-47 .این رویکرد
اگرچه ما را تا حدود زیادی به پرسش اصلی نزدیک میکند ،اما هنوز بایستی
توضیح داده شود که ویژگیهای اقتصاد سیاسی ایران کدامها هستند که چنین
پیآمدی را در پی داشتهاند.
از اینرو ،بسیار حائز اهمیت است که به روشنساختنِ ضرورت سپاه برای
طبقهی حاکم و گروههای ذینفع در اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی پرداخته
شود .در خصوص ساختار و مختصات سیاسی ـ اقتصادی برخی از کشورهای
خاورمیانه ،از جمله ایران ،پژوهشگرانی همچون دورج ( ،)2017احتشامی و
مورفی ( )1996از مفهوم پوپولیسم و کورپوراتیسم 1استفاده کردهاند تا به
توضیح این امر برآیند که چگونه رژیمهای پوپولیستی به قدرت رسیدهاند،
چگونه از یک استراتژی کورپوراتیستی برای حاکمیت بهره جستهاند و چگونه
در گذر زمان متحول شدهاند .این نظرگاه دولت را بهعنوان یک نهاد استبدادیِ
ارگانیک در نظر می گیرد که در بیرون از جامعه به منظور یکپارچهسازی
سیاسی ـ اجتماعی آن جامعه و نیز دستیابی به نیازهای عمومی کل جامعه
قرار میگیرد ( .)Klaren & Bossert, 1986, 27همچنین ،اشمیتر
( )1979دولت کورپوراتیستی را نوعی عمل اقتدارگرایانهی دولت نسبت به
جامعه تعریف میکند که منجر به ایجاد سازمانهای ذینفع مسلط و وابسته
میشود .به بیانی کلیتر ،دولت کورپوراتیستی از لحاظ نظامی قوی ،ستمگر و
مداخلهگر در ساحتهای زندگی اقتصادی و اجتماعی ،و همچنین میانجیگ ِر
منافع بیناگروهی است ( .)Dorraj, 2017با وجود این توصیفات ،این رویکرد
پویایی درونی و دگردیسیهای تاریخی دولت کورپوراتیستی به اشکال
1 Corporatism
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جدیدتری را توضیح نمیدهد؛ نیز این موضوع را پوشش نمیدهد که در فرآیند
تحوالت چنین ساختاری ،نقش نیروهای نظامی در ساخت تازهتر این دولت چه
است .پیبردن به خاستگاه پیدایش سپاه در پی انقالب  57و متحولشدن آن
به یک بازیگر چندگانه در اقتصاد ایران ،مستلزم پژوهیدن و بازنماییِ دو امر
مهم است :یکم ،فهم دینامیسم درونیِ اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی در یک
توالی تاریخی چند دههای ،و دوم ،برشمردن سازوکارهای اقتصادی و سیاسی
که از رهگذر آن ،سپاه و سایر نهادهای فرادولتی به حوزهی اقتصاد راه یافتهاند.
توضیح این دو مقوله ،پیشزمینههای مناسبی را برای صورتبندی مبانی نظری
این پژوهش جهت پاسخ دادن به پرسش اصلی فراهم میآورد.
در خصوص توسعهی تاریخی سرمایهداری در ایران ،از زمان انقالب  57به
بعد ،مطالعهی بهداد ( ،)2000از پوپولیسم بهسوی لیبرالیسم اقتصادی:
مخمصهی ایران ،تحوالت بحران اقتصادی پساانقالب را به زیر نور میبرد و این
دوره را به سه مرحله تقسیمبندی میکند )I( .اختالالت انقالبی (-1357
 )II( ،)1359پوپولیسم اسالمی ( ،)1360-1368و ( )IIIلیبرالیسم اقتصادی
دورهی پساخمینی (از سال  1368بهاینسو) .همچنین ،نعمانی و بهداد (1386
[ )]2006ایرانِ پساانقالب را به دو دوره تقسیم کردهاند :دورهی نخست
( ) 1357-1368با ظهور هیجان و تب انقالبی ،اخالل در روند انباشت سرمایه
و روابط سرمایهداری تولید و اجرای سیاستهای اقتصادی پوپولیستی دولتگرا
همراه است .دورهی دوم با مرگ خمینی در سال  68آغاز شد که با سمتگیری
دولت و سیاستهای آن بهسوی لیبرالیسم اقتصادی ،و احیا و تحکیم مناسبات
و نهادهای اقتصادی سرمایهداری همراه بود (ص .)27.در همین راستا ،بهداد
( )2000بهتصویر میکشد که پس از یک دهه لیبرالیسم اقتصادی ،شبکهی
ناهمگونی از بنیادهای رنگارنگی حکومتی و شبهدولتی ،نهادهای نظامی و
«شرکتهای زیرمجموعهی آنها از امتیازات ویژهای بهرهمند شدهاند و در طی
سالیان متمادی سود بسیار هنگفتی به جیب زدهاند» (ص  .)12بهرغم اجرای
شتابندهی لیبرالیسم اقتصادی از سال  68به اینسو ،ازجمله اجرای سیاست
خصوصی سازی ،دولت و نهادهای وابسته به آن هنوز هم بازیگران اصلی در
حوزه ی اقتصادی هستند .با این توضیحات ،پرسشی که مطرح میشود این
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است که با وجود سیاست توسعهی اقتصادی با اجرای لیبرالیسم اقتصادی ،چه
عواملی بانی استمرار مداخلهی دولت و نهادهای وابسته به حکومت در اقتصاد
بودهاند؟ به بیانی دیگر ،آیا حضور سپاه در اقتصاد ناشی از ساختار سیاسی بوده
است یا برآیند ضرورتهای ساختار اقتصادی نیز است؟ و یا مکمل و در نتیجهی
برهمکنشهای این دو عامل بودهاند؟ پاسخ به این پرسشها مستلزم ارائهی
رویکردی نظری و تحلیلی جامع است.
از اینرو ،این پژوهش به اصلیترین عوامل سیاسی ـ اقتصادی دخیل در
نقش فزاینده ی سپاه در صنعت نفت و گاز در چارچوب اقتصاد سیاسی ایرانِ
پساانقالب میپردازد .به منظور حصول این هدف ،نظریهی انتقادی (نوگرامشی)
به کار بسته میشود ،زیرا این نظریه ،رویکرد و روش مناسبی را ارائه میکند
که از مجرای آن میتوانیم پیچیدگیهای ساختار سیاسی و اقتصادی ایران طی
مجموعه ای از فرآیندهای تاریخی را بهتر فهم و بازنمایی کنیم .شایان ذکر است
که اگرچه نظریه انتقادی بهعنوان یک نظریهی روابط بینالمللی شناخته
میشود ،اما نقطهی عزیمت آن تجزیه و تحلیل عوامل درگیر در مقیاس ملی
است .بنابراین ،نظریهی انتقادی رابرت کاکس و با کاربست برخی جنبههای
نظری آنتونیو گرامشی بهعنوان یک الگوی نظری در راستای دریافتن
بغرنجیهای پروبلماتیک این پژوهش به کار رفته است.
.3-1

مبانی نظری و تحلیلی

بنیانگذاری سپاه پاسداران و تحول آن در طول چهار دههی گذشته
نتیجهی مجموعه ای از تحوالت مادی و عینی (اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی)
نظام سرمایهداری جمهوری اسالمی در یک فرآیند تاریخی است .با عزیمت از
این منظر« ،ماتریالیسم تاریخی» بهعنوان جوهر نظریهی انتقادی ،رویکردی
پویا و تاریخی برای کشف و درک نقش و جایگاه سپاه در نظام جمهوری اسالمی
به دست میدهد .در ارجاع به اندیشهی آنتونیو گرامشی ،ماتریالیسم تاریخی
در برگیرندهی رابطهی متقابل مابین روابط تولیدی و حوزه سیاسی/فرهنگی
است که یک مجموعهی کالن دولت ـ ملت (در مفهوم مدرن آن) را بهمثابهی
سازههای اساسی یک صورتبندی اقتصادی ـ اجتماعی را تشکیل میدهند.
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این روش برای کشف اشکال تاریخی خاصی از جامعه که توسط این مجموعه
به منصهی ظهور میرسند به کار گرفته میشود ( .)Cox, 1981, 134از
اینرو ،ورود سپاه به حوزهی اقتصاد و گسترش دامنهی فعالیت آن بایستی به
مثابهی برآیند تحوالتِ دو مقطع تاریخی معین در دورهی پساانقالب لحاظ
شوند که ساختار کالن اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه ـ یعنی پیوند
ارگانیک میان مناسبات تولیدی ،مالکیت و سازوکارهای مسلط بر بازار ،ساخت
دولت و پیکربندی طبقاتی جامعه ـ هستیبخش اوضاعواحوالی هستند که بر
بستر آن رشد و بسط فعالیت سپاه در همهی زمینهها به یک ضرورت اساسی
برای بقای نظم مسلط سیاسی و اقتصادیِ حاکم بر جامعه تبدیل میشود .این
فرآیند به دو دوره تقسیم میشود تا سیر تحول سپاه پاسداران وارسی و تحلیل
شود )1( :دورهی نخست شامل یکدههی اول است که در آن «کورپوراتیسم
دولتی» استقرار مییابد و در آن نهادهای نظامی بهمثابهی ابزار سرکوب در
راستای از میان برداشتن تنشهای اجتماعی و تحکیم پایههای جمهوری
اسالمی عمل میکند ( )2( .)1368-1357دورهی دوم مربوط است به تثبیت
نظام جمهوی اسالمی که بر بستر آن رژیم به سمت شکلی از «دولت
توسعهگرای نومرکانتیلیستی» (از سال  1368بهبعد) متحول میشود ،که
با در پیشگرفتن یک استراتژی از باال به پایین 1بازساختاربندی اقتصادی ـ به
منظور بازسازی مناسبات سرمایهداری ،بازار آزاد و اجرای سیاستهای اقتصاد
ی
نولیبرالی ـ سعی در استحالهی ساختار اقتصادی داشت .این دو ساختار تاریخ ِ
پیاپی بایستی توسط مجموعهای از ویژگیها و نیروهای درگیر شناسایی شوند.
با ارجاع به کاکس ( ،)1981در هر ساختار تاریخی ،سه گروه از نیروها در
تعامل باهم وجود دارند( :الف) قابلیتهای مادی که شامل تواناییهای
تکنولوژیکی و سازمانی و به صورت شکل انباشتشدهی منابع طبیعی آنها
باشد( ،ب) ایدهها ،و (پ) نهادها (مؤسسات اقتصادی ،سیاسی و نظامی ـ وسیله
ای برای تثبیت و بازتولید مستمر نظم خاص ،و بازتاب روابط قدرت حاکم بر
نقطه مبدأ آنها) .برای شناخت و دریافتن اینکه چه عوامل سیاسی و اقتصادی
1 Top-down Strategy
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منجر به پیدایش سپاه بهعنوان یک نهاد نظامی و تکامل آن به یک بازیگر
تأثیرگذار اقتصادی میشود ،به ترکیب نیروها و تعامل گروههای مرتبط در هر
ساختار تاریخی میپردازیم .روش ساختار تاریخی و مختصات آن در سه سطح
تحلیل به کار بسته میشود )1( :در سطح نیروهای اجتماعی (جنبشهای
اجتماعی ،طبقات و اقشار مختلف اجتماعی ،گروههای سیاسی و ذینفع ،میزان
توسعهی اقتصادی و اجتماعی و سازماندهی فرآیند تولید)؛ ( )2ساخت دولت
(ساختار قدرت سیاسی همچون دولتهای لیبرال یا استبدادی/اقتدارگرا)؛ و
( )3نظم جهانی (قدرت اقتصادی و سیاسی غالب در یک دورهی معین تاریخی).
بایستی در نظر گرفته شود که این سطوح از یکدیگر مجزا نیستند بلکه در
پیوندی ارگانیک و متقابل با هم قرار دارند .این بدان معناست که ،بهعنوان
مثال ،تغییراتی در سازماندهی فرآیند تولید باعث ایجاد نیروهای اجتماعی
ال تغییراتی در ساخت دولت به وجود
جدیدی میشود که به نوبهی خود و متقاب ً
میآورد (.)Cox, 1981, 136
با عزیمت از این بحث مقدماتی ،دو شکل از ساختار تاریخی تشریح
خواهند شد که به موجب آن سپاه در نتیجهی ظهور دولت کورپوراتیستی بنیان
نهاده شد و به مثابهی پیآمد ظهور دولت توسعهگرای نومرکانتیلیستی ،بهسان
یک بازیگر اقتصادی قدرتمند متحول شد و دامنهی نفوذ آن در حوزهی اقتصاد
گسترش یافت.
.1-3-1

انقالب پاسیو ،دولت کورپوراتیستی و نقش

نیروهای نظامی
دولت کورپوراتیستی مفهوم اصلی برای تبیین ساختار اقتصاد سیاسی
جمهوری اسالمی در نخستین دورهی پساانقالب ( )1357-1368مستفاد
می شود .کورپوراتیسم مفهومی است که با استفاده از آن ،دینامیسم و
سازوکارهای گونهی خاصی از ساخت دولت ،ساختار نیروهای اجتماعی،
برهمکنشهای آنها و تکوینشان در یک توالی تاریخی بازنمایی و تحلیل
میشود .دولت کورپوراتیستی را بایستی به مثابهی شکلی از سرمایهداری دولتی
در یک ساختار تاریخی خاص لحاظ کرد.

392

393

حامد سعیدی

پویاترین و جامعترین تعریف از دولت کورپوراتیستی را رابرت کاکس ارائه
کرده که اساس ًا برگرفته از آرای آنتونیو گرامشی است .از نظرگاه کاکس ،در

سطح نیروهای اجتماعی ،دولت کورپوراتیستی پیآمد یک بحران اجتماعی
هژمونی در یک جامعهی خاص است که بر بستر آن تالطمات اجتماعی و
سیاسی امکان تفوق و کسب هژمونی را از طبقهی حاکم سلب میکند« .تحت
دولت کورپوراتیستی ،دولت [تازهتأسیس] اقتدار خود را بر صنعت و سازمانهای
رسمی نمایندگانِ کارفرمایان و کارگران اعمال میکند تا بدینطریق حفظ نظم،
تنظیم شرایط کار ،ارتقای هارمونی اجتماعی و رفع تعارضات اجتماعی را تأمین
کند» ( .)Cox, 1989, 80-81بنابراین ،دولت کورپوراتیستی ،از منظر
گرامشی ،محصول جوامع غیرهژمونیک است که اساساً بر بستر یک بحرانی
هژمونی به منصهی ظهور میرسند« .این گونه بحرانها موقعیتی را پدید
میآورند که در کوتاهمدت خطرناک است ،زیرا اقشار گوناگون مردم نمیتوانند،
به گونهای یکسان و با آهنگی موزون ،خود را بازسازی کنند و با جریان تحوالت
وفق دهند ... .در شرایطی که طبقهی حاکم نتواند بر این بحران غلبه کند و
سلطهی خود را مجدداً بر جامعه اعمال کند ،بحران بهسوی تعادلی ایستا سوق
پیدا می کند .این تعادل ایستا گواه این واقعیت است که نه گروه مترقی و نه
گروه محافظهکار ،هیچکدام ،توان پیروزی ندارند ... .در نتیجه صحنه برای
راهحلهای خشن و فعالیت نیروهای ناشناختهای آماده میشود که معموالً تبلور
خود را در "شخصیتهای سرنوشتساز" و فرهمند (کاریزماتیک) پیدا
میکنند» (گرامشی ،1377 ،ص .)14-15 .این بدان معنی است که در یک
لحظهی تاریخی که تقابل میان نیروهای اجتماعی متخاصم شکل میگیرد و
هیچ طبقهی مسلطی نتوانسته است به هژمونی دست یابد« ،انقالب پاسیو»
( )Passive Revolutionپاسخی به این بحران اجتماعی است.
انقالب پاسیو (منفعالنه) بیانگر شرایطی است که طبقه بورژوازی حاکم
نتواند کنترل خود را بر همهی طبقات اجتماعی دیگر حفظ کند و طبقهی
پیشرو جدید اجتماعی (کارگران) در هیأت یک نیروی ضدهژمونیک قادر به
دستیابی به هژمونی خود بر جامعه نیستند .بنابراین ،انقالب پاسیو «تالشی
برای ارائهی جلوههایی از یک تحول انقالبی و در عین حال حفظ تعادل نیروهای
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اجتماعی است که در آن طرفداران ترمیم و احیای بقایای نظم کهن به
سنگربندی و تحکیم جایگاه خود برمیآیند» ( .)Cox, 1983, 166به عبارت
دیگر ،چنین وضعیت و لحظهی تاریخی را میتوان «انقالبِ» بدون «انقالب»
تلقی کرد.
الزم است خاطرنشان سازیم که از زهدان انقالب پاسیو ،یعنی در لحظهای
تاریخی که هیچ کدام از نیروهای متخاصم توان پیروزی قطعی ندارد و جامعه
با بنبست سیاسی مواجه میشود ،قیصرگرایی 1زاده میشود .قیصرگرایی
مبین موقعیتی است که نیروهای متخاصم در حالت تعادلی فاجعهانگیز بهسر
میبرند .در اوضاع و احوالی که طبقهی حاکم و نیروهای مترقی و انقالبی در
ستیزی فرساینده بهسر میبرند ،و در عین حال هیچ کدام از این دو نیرو قادر
به غلبه بر دیگری نیست ،آنگاه نیروی سومی (که خود در نتیجهی تحوالت
اقتصادی ـ اجتماعی و به تبع آن بهسان پسامد سیاستهای طبقهی حاکم به
عرصهی سیاست کشانده شده است) از بیرون وارد میشود و بر هر آنچه از
میدان جدال این دو نیرو به جا مانده مستولی میگردد .به بیان گرامشی ،اگرچه
قیصرگرایی ناظر بر راهحل خاصی است که برحسب آن در یک موقعیت تاریخی
ـ سیاسی ،با ویژگی تعادل فاجعهانگیز قدرتها ،وظیفهی «حکمیت» به یک
شخصیت کاریزماتیک محول میشود ،منتها در تاریخ میتوان اشکال مترقی و
مرتجع قیصرگرایی را سراغ گرفت .شکل مترقی آن زمانی است که ظهور و
حضور آن به پیروزی نیروهای مترقی انجامد .در مقابل ،قیصرگرایی زمانی
ارتجاعی است که ظهور و حضور آن مؤید پیروزی نیروهای ارتجاعی باشد
( .)Gramsci, 1999, 463در این فرآیند ،نیروی سوم ،گروه نسبت ًا
سازمانیافته و مسلط در نتیجه و از مجرای «خالء ایدئولوژیکی» در ساحت
منازعه بر سر بدیلهای سیاسی ـ اقتصادی (و بعضاً به مدد نیروهای خارجی)،
با تسخیر قدرت سیاسی کنترل خود را بر دمودستگاههای دولتی اعمال میکند.
این نیرو عمدت ًا از نیروی قهر و سرکوب برای اجرای برخی اصالحات اقتصادی
استفاده میکند ،در حالی که شیوهی قدیمیتر تولید تا حد زیادی دستنخورده
1 Caesarism
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باقی می ماند ،که در نوعی از سرکوب دولتی و مداخلهی زورمند در اقتصاد
تجلی مییابد ( .)Roberts, 2015, 1966از اینرو« ،این شرایط موجبات
یک تحول اجتماعی "مولکولی" را ایجاد میکند که به اصطالح زیر سطح جامعه
اتفاق افتاده ،در شرایطی که طبقهی مترقی قادر نیست آشکارا پیشروی کند»
(.)Gramsci, 1999, 194
ی
به مدد کاربست این مفاهیم می توانیم ظهور سپاه پاسداران را در پ ِ
استقرار جمهوری اسالمی بهعنوان پیآمد یک جامعهی غیرهژمونیک تبیین و
تحلیل کنیم که به تبع آن نه طبقهی سرمایهدار (چه خصوصی و چه بخش
دولتی آن در هیأت رژیم پهلوی) و نه طبقهی کارگر انقالبی و تودههای
ستمدیده نتوانستند در فرآیند تحول انقالبی به یک موقعیت هژمونیک دست
بیابند .بر بستر چنین اوضاع بحرانی ،روحاهلل خمینی ،بهمنزلهی به اصطالح
«شخصیت سرنوشتساز» و رهبر نیروهای پوپولیستی اسالم سیاسی ،ظهور
کرد و خود را بهعنوان راهحلی برای بحران اجتماعی تحمیل کرد که در نتیجهی
آن نوعی قیصرگرایی ارتجاعی زاده شد .سپاه نیز برآمده از ضرورت حیاتی
برای ایجاد دولت کورپوراتیستی و به تبع آن جهت «انجماد تنش بدون حل
مسئلهی بین نیروهای اجتماعی متخاصم» بوده است.
خالصه این که ،ظهور سپاه باید در چارچوب بحران اجتماعی و استقرار
دولت کورپوراتیستی پساانقالب مورد پژوهش و تحلیل قرار گیرد که خود
نتیجهی بالواسطهی انقالب  57که میتوانیم آن را گونهای از انقالب پاسیو
وصف کنیم است (در فصل دوم به حصههای این مسئله پرداختهایم) .با وجود
این ،دولت کورپوراتیستی ـ در اشکال رنگارنگ آن ـ در خاورمیانه در طول
حیات خود با چالشهای متعددی روبرو بودهاند .این شکل از دولت ،در سطح
نیروهای اجتماعی ،یعنی از لحاظ ظرفیت و توانایی نیروهای اقتصادی ملی،
«حاوی تقاضای مؤثر کافی برای تبدیلشدن به نیروی پویا نیستند و وجود
نیروی کار اضافی که انگیزهای برای تحریک کارآیی بیشتر از طرف
سرمایهگذاران است فراهم نمیکند» .در سطح ساخت دولت« ،دارندگان قدرت
در دستگاههای دولتی [به دلیل فقدان ایدهها و نهادهای هژمونیک سیاسی،
اقتصادی و سیاسی] قادر به بسیج جامعه نیستند تا از این رهگذر تحت نظارت
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دولت مازادی تولید کنند ( .)Cox, 1989, 231در چارچوب اقتصاد سیاسی
ایران ،این عوامل منجر به بن بست سیاسی و اقتصادی دولت کورپوراتیستی
شد .با این حال ،این بدان معنا نیست که ساختار سیاسی و اقتصادی در نتیجه
این چالشها از بین میرود .در عوض ،دولت کورپوراتیستی بهسوی شکل
جدیدی از دولت توسعهگرای نومرکانتلیستی سوق پیدا میکند تا در پاسخ به
مقتضیات توسعهی سرمایهداری و به تبع آن انباشت سرمایه ،اقداماتی در جهت
تعدیالت اقتصادی و (تا حدی) سیاسی ،و در تحلیل نهایی ،تالش برای استمرار
بقای رژیم در دستور کار خود قرار میدهد .توسعه و استقرار قدرت دولت در
یک بازهی زمانی مشخص به نخبگان سیاسی اجازه میدهد تا اقدامات گوناگونی
را از باال برای اجرای اصالحات اقتصادی عملیاتی کنند .این تحول نیز منجر به
دگردیسی اقتصاد سیاسی حاکم در جهت مرحلهی جدیدی از حیات آن
می شود .این فرآیند تاریخی تغییری بنیادین در ساختار اجتماعی و اقتصادی
مناسبات سرمایهداری و انباشت سرمایه ایجاد نمیکند .این ساختار نوین از
مسیر متحولشدن ساخت دولت در ارتباط با چگونگی ساماندهی اقتصاد تغییر
کرده است ( .)Cox, 1989, 266در چارچوب آرایش سلسلهمراتب جدید،
نهادهای نظامی به حوزهی توسعهی اقتصادی ورود پیدا میکنند .این تحول
چرخشی بود بهسوی دولت توسعهگرای نئومرکانتیلیستی که در ادامه به
مختصات آن میپردازیم.
.2-3-1

ماهیت دولت توسعهگرای نومرکانتیلیستی

مرکانتیلیسم بهطور سنتی بهسان بهرهگیری از قدرت دولتی (خشونت
سازمانیافته) در تعقیب توسعهی اقتصادی تلقی میشود .دولت توسعهگرای
نومرکانتیلیستی دربرگیرندهی دو وجه اساسی است :در وهلهی نخست «در پی
دستیابی به کنترل ابزارهای الزم برای پیریزی و شکلدادن به اقتصاد ملی
است و در وهلهی دوم توسعهگراست ،زیرا میخواهد از این ابزارها برای
دستیافتن به رشد مستمر و تغییر ساختاری [اقتصاد] استفاده کند» ( Cox,
 .)1989, 231این گرایش و دینامیسمِ کارکرد دولت ـ یعنی تالش برای
بازساختاربندی اقتصاد در راستای تقویت نهادهای بازار و در عین حال تداوم
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مداخلهی دولت در اقتصاد ـ ریشه در جامعهای غیرهژمونیک ،یعنی توسعهی
ناموزون اقتصادی و ساخت دولت و نیروهای اجتماعی دارد .این مهم حاکی از
آن است که :الف) دولت از ظرفیت کافی برای بازپیکربندی جامعه برخوردار
نیست ،و ب) نیروهای اجتماعی و بخشهای خصوصی در حوزهی اقتصاد به
اندازه ی کافی قوی و ساختاریافته نیستند تا مستقل از مداخلهی دولت به
سازماندهی و توسعه ی خود برآیند .در نتیجه ،ساخت دولت نوین و نهادهای
دولتی و شبهدولتی که سازمانیافته نیز هستند بهعنوان ابزار اصلی در دگرگونی
اقتصادی عمل میکنند .این خصایص و واکنشِ دولت نومرکانتیلیستی برآیند
چند عامل مهم است« :تأثیر نفوذ اقتصادی خارجی ،ورود تدریجی یک کشور
در اقتصاد سرمایهداری جهانی و ماهیت واکنش محلی از سوی نیروهای سیاسی
و اجتماعی به نسبت این تاثیرات» (همان ،ص .)234.از اینرو ،در این فرآیند،
دولت وظایف متعددی را برای خود تعیین میکند ،از جمله «ترکیبی از کنترل
دقیقتر بر روی دسترسیِ سرمایهی خارجی ،افزایش رانتهای حاصل از
صادرات منابع ]طبیعی[ ،پشتیبانی از سرمایهی ملی ،گسترش بخش دولتی ،و
افزایش استقراض خارجی برای سرمایهگذاری مطابق برنامهریزیهای
تعیینشده از سوی دولت» (همان .)232 ،این فرآیند با دو روند همراه است:
 )1اجرای سیاستهای لیبرالیسم اقتصادی از باال با نقش هدایتگری و متمرکز
دولت و نیز( )2فقدان وحدت درونحکومتی (جناحبندیشدن حاکمیت
سیاسی) و دخالت آنها در فرآیند سیاستهای توسعهی اقتصادی.
یکم ،برای حصول توسعهی اقتصادی ،این دگردیسیها با اجرای
سیاستهای اقتصادی نولیبرالی عملیاتی میشود؛ سیاستی که اساساً استراتژی
مسلط اقتصاد سرمایهداری جهانی در عصر جهانیشدن سرمایه است که به
«نولیبرالیسم» معروف است .هاروی ( )2005پدیدهی نولیبرالیسم را بهعنوان
نظریهی عملیِ سیاسی ـ اقتصادی تعریف میکند که بیانگر رابطهی قدرت بین
سرمایه و کار ،به سود اولی ،است .این سیاست از طریق «مقررات زدایی ،
خصوصیسازی و عقبنشینی دولت از بسیاری حوزههای تأمین اجتماعی» اجرا
میشود (هاروی ،2005 ،ص .)3-2.سازوکارهای نظام نولیبرالی بر پایهی
مقرراتزدایی بر دامنهی عملکرد سرمایه ،خصوصیسازی خدمات اجتماعی و
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سپهرهای اقتصادی ،و نیز انقباض و عقبنشینی دولت از بسیاری از ساحتهای
مسئولیت اجتماعی و تأمین نیازهای بدیهی جامعه استوار بود .این شکل از
ی مناسبات اجتماعی و
بازساختاربندی نظم جهانی ،سیاستی بود تا تمام ِ
فعالیت های اقتصادی به تابعی از ضروریات اقتصاد جهانی و سپهر بازار آزاد
درآید و بدینطریق سرشتنشان سرمایهداری ،یعنی بیشینهسازی سود و
انباشت سرمایه ،بدون کمترین محدودیتی بر تمامی وجوه حیات بشری سیطره
پیدا کند .این امر با خصوصیسازی شرکتهای دولتی برای جذب سرمایهی
خارجی جهت تکمیل کمبود ظرفیتهای ملی و به منظور تحریک
سرمایهگذاری و تولید آغاز میشود .برای اجرای این نوع تعدیالت در جوامع
غیرهژمونیک واقع در کشورهای در حال توسعه« ،بوروکراسی بهطور فزایندهای
متکی به توانایی های بورژوازیِ سوداگر (مرکانتیلیستی) برای ارائهی ظاهریِ
موفقیت اقتصادی (واردات کاالهای مصرفی) و اجزای سرمایهی مالی
(سرمایهگذاری خارجی) است (.)Ehteshami & Murphy, 1996, 759
اما ،سیاست استراتژیک لیبرالیسم اقتصادی خطرات و فرصتهای زیادی را نیز
در پی دارد .از سویی ،توسعهی ناموزون سرمایهداری در این محدوده منجر به
عدم تعادل شرایط اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی طی یک روند تاریخی شده
ی
است .این واقعیت که دگرش ساختار اقتصاد دولتمحور به لیبرالیسم اقتصاد ِ
بازارمحور منجر به صورتپذیری مجدد نیروهای اجتماعی (از جمله بازآرایش
حوزهی اقتصاد و طبقات اجتماعی) میشود ،بهرهگیری از و پشتیبانی قاطع
نهادهای نظامی بهعنوان سازمانیافتهترین ابزار برای ایجاد و حفظ «نظم» در
راستای توسعهی اقتصادی و حفاظت از نظام حاکم بسیار حیاتی و تعیینکننده
است .این بدان معناست که نباید چنین تلقی شود که تبعات چشمگیر
لیبرالیسم اقتصادی قدرت نیروهای نظامی را میکاهد .بر عکس ،در چنین
ساختار سیاسی و اقتصادی ،شبهنظامیان حکومتی و نهادهای نظامی از قدرت
قابلتوجهی برخوردار هستند .این موضوع البته به این معنا نیست که اقتصاد
میلیتاریزه (نظامیسازی) میشود ،در عوض ،دولت برای تأمین متقضیات و
پیشبرد توسعهی اقتصادی خارج از محدودهی دولت و در عین حال برای
تأمین کنترل شدید دولت بر روند اصالحات و توسعهی اقتصادی ،به نهادهای
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سازمانیافته و وفادار محتاج است .بنابراین ،بسیار مهم است که با همین رویکرد
به اصالحات اقتصادی در ایران از سال  1368به بعد و روند گسترش فعالیتهای
سپاه در اقتصاد در تبدیلشدن به یک بازیگر غالب در سپهرهای مختلف اقتصاد
بنگریم.
دوم ،در سطح ساخت دولت ،گونهای از دولت توسعهگرای
نومرکانتیلیستی «دولت کارتلی» 1است« .در شرایطی که هژمونی اجتماعی
داخلی استقرار نیافته است ... ،دولت کارتلی مسیر «توسعهی وابسته» را دنبال
میکند» ( .)Cox, 1989, 234به موازات اجرای لیبرالیسم اقتصادی ،دولت
از عدم وحدت درونیِ آشکاری رنج میبرد .معنی این امر این است که بیثباتی
سیاسی در داخل حکومت خود را در جناحبندیهای سیاسی نمایان میسازد
که هر کدام از جناحها تالش میکنند در رابطه با الگوهای اصالحات برای
بیشترین بهره جویی از آن ،و در تحلیل نهایی ،حفظ و تحکیم مواضع قدرت
خود ،موضع و سیاستهای متفاوتی اتخاذ کنند .کادرهای دولتی و رهبران
برجسته «ممکن است در جناح های رقیب برای دسترسی به منابع دولت به
مصاف هم بروند و دامنهی بیشتری برای فعالیت سرمایهداران خصوصی ،آنهایی
که سیاستهای اقتصادی لیبرالیتر را حمایت و تضمین میکنند ،فراهم کنند»
(همان) .این وضعیت زمینهیهای بارورتری را برای تشدید رقابت میان
جناحهای درونحکومتی میآفریند که «ممکن است منجر به سرمایهگذاری
غیرعقالنی ،سنگربندی مواضع قدرتهای رقیب در داخل دولت ،و فساد شود»
(همان ،ص .)244 .شایان ذکر است که بهرغم کشاکش بیناجناحی ،نقطهی
تالقی و هدف نهایی همهی جناحها تأمین بقای رژیم و نه تعقیب فراروی از
نظام و وضع موجود است .این نکته به ما کمک میکند تا موقعیت قدرت
جناحهای سیاسی در جمهوری اسالمی و مانور نیروهای نظامی را در این شکاف
داخلی و معادالت تبیین و تحلیل کنیم.
از این رو ،این امکان وجود دارد که تعدیالت اقتصادی از سوی برخی
جناحهای بوروکراتیک بورژوازی که معتقدند خصوصیسازی اقتصاد و تقسیم
1 Cartel-state
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قدرت با بنگاههای خصوصی (از جمله بازیگران اقتصادی خارجی) به از کفرفتن
قدرتشان منتهی میشود ،با مقاومت و مخالفت روبرو شود .این مهم به نوبهی
خود میتواند تهدیدی برای اتوریته و قابلیت اجرایی قدرت دولت باشد .دولت
و جناحهای سیاسی به خاطر حفظ خود ـ و مقاومت در برابر فشارها علیه تغییر
سیاست های اقتصادی ـ از ابزارهای موجودی که در اختیار دارند ،یعنی از
نیروهای امنیتی ،برای بازسازی اقتدار خود استفاده کردهاند ( Ehteshami
ی دولت و استمرار عدم
 .)& Murphy, 1996, 764فقدان یکپارچگی درون ِ
هژمونی دولت بر جامعه ،تجلیگاه سیاسی یک جامعهی راک ِد غیر هژمونیک
است .این اوضاع کماکان نیاز به نیروهای نظامی دارد که به موازات مشارکت
در دگردیسی و توسعهی اقتصادی ،کاربرد نظامی جهت سلطه بر جامعه و تأمین
«نظم» در جامعه را استمرار ببخشد.
به بیان نظری آن ،تحوالتی که دولت کورپوراتیستی بهسوی دولت
توسعهگرای نومرکانتیلیستی ،از گونهای از سرمایهداری دولتی بهسوی
سرمایهداری بازار آزاد و نولیبرالیسم ،از سر میگذراند ،همواره با تضادی
دیالکتیکی و ساختاری دست به گریبان است و این تضادها دائماً از درون ،آن
را بازتولید و به اشکال مختلف برونریزی میکنند .از سویی ،هدف این پروژهی
اقتصادی اساساً بازسازی مناسبات بازار و تقویت اقتصاد سرمایهداری نولیبرالی
است .از دیگر سو ،به سبب عدم هژمونی طبقهی حاکم و توسعهنیافتگی بخش
خصوصی و نهادهای اقتصادی ،دخالت دولت در تمامیِ حوزههای اقتصادی و
در تحلیل نهایی تثبیت و بقای پایههای رژیم حاکم ،به ضرورتی اجتنابناپذیر
تبدیل میشود که از درون آن بحرانهای ساختاری و ادواری اقتصادی ،سیاسی
و اجتماعی به بخش جداییناپذیر از حیات این حکومتها تبدیل میشوند،
طوریکه اقدامات اقتصادی و سیاسی نظام حاکم تنها انتقال بحرانها از سپهری
به سپهر دیگر و از دورهای به دورهی دیگر خواهد بود .اگرچه سیاست توسعهی
اقتصادی یک وجه استراتژی دولت است ،اما تضادها و بحرانهای ساختاری ـ
چه از لحاظ اقتصادی و چه از حیث سیاسی و اجتماعی ـ انباشت بحران را به
خصلتویژهی نظام حاکم تبدیل میکند.
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.3-3-1

فرضیهها

فرضیهی یکم ( :)H1استراتژی لیبرالیسم اقتصادی از باال توسط
دولت توسعهگرای نئومرکانتیلیستی (جمهوری اسالمی) شرایطی را
ایجاد کرد که بر بستر آن مشارکتدادن سپاه بهعنوان
سازمانیافتهترین و منسجمترین نهاد حکومتی در اقتصاد به امری
ضروری و مهم تبدیل میشود بلکه دولت به مدد آن ،همزمان ،هم
کنترل شدید خود را بر فرآیند بازساختاربندی اقتصاد و هم اینکه
تمهیدات اجرای لیبرالیسم اقتصادی را تأمین و تثبیت کند ،بهطوری
که کنترل اوضاع از دستش خارج نشود .در این فرآیند ،سپاه بهسان
«بازوی دراز دولت» 1در گامبهگام پیادهسازی این راهبرد عمل
میکند.
مفهوم «بازوی دراز» استعارهای است برای توضیح نقش سپاه به منزلهی ابزاری
نهادمند در دستان جمهوری اسالمی به منظور بازسازی ساختار اقتصاد .به هیچ
وجه نباید از این پدیده چنین نتیجه گرفت که نقش و وظیفهی نظامی و امنیتی
سپاه پاسداران در همهی حوزهها کمرنگ و یا از بین میرود .بلکه برعکس ،به
موازات گسترش فعالیت خود در حوزهی اقتصاد ،ظرفیتهای نظامی و امنیتی
خود را همزمان تقویت و گسترش نیز میدهد .آنچه متحول میشود گسترش
دامنهی فعالیت این نهاد نظامی به حوزهی اقتصاد است .به همین ترتیب ،دولت
در این فرآیند نقش هدایتگر را ایفا میکند .فرضیهی نخست شامل
سازوکارهای اقتصادی مرتبط با دخالت سپاه در اقتصاد است .باالتر تصریح
کردیم که فقدان یکپارچگی دولت یکی از مختصات دولت توسعهگرای
نومرکانتیلیستی است .بنابراین سازوکارهای اقتصادی از کشاکشهای
جناحهای سیاسی متأثر میشود .جناحهای سیاسی ،هر کدام بنا به توان و
دامنهی نفوذ خود ،بر درجهی حضور سپاه در اقتصاد ،بهویژه در صنعت نفت و
گاز ،تأثیر گذاشتهاند .بنابراین فرضیهی مکمل ما به شرح ذیل است:

1 Long-arm of the state
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فرضیهی دوم ( :)H2رقابت شدید بین جناحهای سیاسی
درونحکومتی ،دخالت و موقعیت سپاه در سپهرهای مختلف اقتصاد،
بهویژه صنعت نفت و گاز ،را تقویت/تضعیف میکند.
فرضیهی دوم مبتنی بر نقش میانجیگرانهی گروهبندیهای درونحکومتی در
این فرآیند است .به عبارت دیگر ،این پارامتر نمیتواند عامل تعیینکننده و
اصلی باشد ،بلکه نقشی واسطهگر دارد و گستره و حجم این مشارکت را تغییر
میدهد.
.4-3-1

استداللهای انضمامی :سازوکارهای اقتصادی و

سیاسی
بر اساس مبانی نظری و تحلیلی در بخش قبلی ،اینجا استداللهای را
صورتبندی میکنیم که به تبیین و توضیح توالی تاریخی و عوامل ریشهای در
پسِ تحوالتی که سپاه از سرگذرانده است ،بر میآید .با نگاهی به روند این
تغییر و تطور در اقتصاد سیاسی پس از جنگ ایران و عراق ( ،)1359-1367به
موازات این تحوالت ،سپاه پیوند فشردهای در حوزههای متعدد اقتصادی برقرار
کرد .این تحول را می توان با پژوهیدن و تحلیل گرایشها و دینامیسمهای
درونی اقتصاد سیاسی ایرانِ پساانقالب و به تبع آن دگرگونیِ ساخت دولت
کورپوراتیستی به دولت توسعهگرای نومرکانتیلیستی ،بازنمایی کرد .استدالل
این است که هم سازوکارهای اقتصادی و هم ساختار سیاسی ،هر دو و در تعامل
با یکدیگر ،تمهیدات ورود سپاه به حوزهی اقتصاد را فراهم آوردند.
.1-4-3-1

لیبرالیسم اقتصادی و دخالت سپاه در اقتصاد

استداللهایی که برای فرضیهی نخست ارائه میشوند مبتنی بر سازوکارهای
اقتصادی است که نشأت گرفته از استراتژی لیبرالیسم اقتصادی توسط
جمهوری اسالمی است .انباشت بحرانهای سیاسی و اقتصادی و بسیاری از
تضادهای دیگر که جمهوری اسالمی در دههی نخست حیات خود با آن مواجه
بود ،با اقتصاد دولتمحور ،بهسان شکلی از سرمایهداری دولتی ،تداعی میشد.
مهمترین چالشِ رژیم رشد اقتصادی (تحریص بیشنیهسازی سود و انباشت
سرمایه) و در عین حال حفظ بیشترین کنترل دولت بر جامعه ،از جمله اقتصاد،
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به منظور تأمین منافع سرمایهداران و در سرانجام تداوم موجودیت حاکمیت
بود .در اواخر دههی  ، 1360جمهوری اسالمی با بحران مالی و رکود اقتصادی
و نیز بحرانی سیاسی مواجه شده بود .این چالشها باعث شد که رژیم تعدیل
اقتصادی ساختاریِ تحت نظارت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را در
دستور کار خود قرار دهد .بنابراین« ،عدم وابستگی به غرب» و «خودکفایی»،
که یک دهه شعار اصلی سران جمهوری اسالمی بود ،جای خود را به اقتصاد
نونولیبرالی در چارچوب سیاستهای معروف «اجماع واشنگتنی» داد .در واقع،
جمهوری اسالمی خود را با سیاستهای نولیبرالی همسو و در سطح گستردهای
از تأمین خدمات عمومی و رفاه اجتماعی عقبنشینی کردند .همانگونه که قبال
توضیح داده شد سازوکارهای سیاستهای اقتصاد نولیبرالی مبتنی بر
مقرراتزدایی از حوزهی عملکرد سرمایه ،خصوصیسازی شرکتهای دولتی و
خدمات اجتماعی و محدودساختن دخالت دولت در اقتصاد است.
توصیهی این مؤسسات مالی بینالمللی برای عملیاتیکردن سیاستهای
نولیبرالیشان بر محوریت سه پایهی اصلی استوار است )1( :ثبات قیمت و
کاهش نرخ واقعی ارز؛ ( )2تکیهکردن بر سازوکارهای بازار از طریق تبدیلکردن
قیمت ها به شاخص واقعی کمیابی منابع ،و نیز اتکا به بخش خصوصی برای
رونق بخشیدن به رشد اقتصادی؛ و ( )3گشودن درهای اقتصاد ملی بهروی
تجارت بینالمللی و افزایش صادرات ( .)Cammett, et al., 2015, 274به
بیانی واضحتر ،منطق نولیبرالیسم این است که با «دادن جایگاه و حق به
قیمتها » و «بیرونکشیدن دولت از سر راه»« ،بهرهوری و سودآوری افزایش
مییابد ،تولید گسترش مییابد ،رشد مصرف محدود میشود ،واردات کم
میشود ،صادرات زیاد میشود] ،درنتیجهی این تغییرات ،آنها ادعا میکنند که[
اقتصاد رشد میکند ،اشتغال افزایش مییابد و ،بهخصوص ،کمبود ارز خارجی
از بین میرود» (نعمانی و بهداد .)90 ،1386 ،هدف اساسی از تجویز و اجرای
سیاست لیبرالیسم اقتصادی اساساً تغییر رابطهی قدرت میان سرمایه و
نیرویکار است که در عمل به بازسازی توزیع درآمد از طریق افزایش سهم
انباشت سرمایه (سود) و کاهش سهم کارگران (دستمزد) میانجامد.
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در چارچوب اقتصاد سیاسی ایران ،در شرایطی که اختالل روابط تولید
سرمایهداری ،انباشت سرمایه و توسعهی اقتصادی ،که برآیند تالطمات سیاسی
و اجتماعی انقالب  57و جنگ با عراق بود ،به تعمیق بحران اقتصادی و سیاسی
منجر شد .در چنین شرایطی« ،بورژوازی ،با درک اینکه در روند عادیسازی
وضع اقتصادی امیدی به نوسازی و رشد آن نیست ،مبارزهاش را به میدان
سیاست کشاند و پرچم لیبرالیسم اقتصادی را بلند کرد و خواستار
خصوصیکردن صنایع و مقرراتزدایی از بازار شد» (.)Behdad, 2000, 12
بنابراین ،حاکمیت سیاسی ایران پس از جنگ ،تحت رهبری جناح پراگماتیست،
به ریاستجمهوری هاشمی رفسنجانی ( ،)1368-1377بر مبنای
بازساختاربندی اقتصادی تحت هدایت دولت ،به سمت لیبرالیسم اقتصادیِ از
باال حرکت کرد .بهطور اخص ،اجرای سیاستهای اقتصادی نولیبرالی در ایران
شامل سه مؤلفهی اساسی است )1( .تکنرخیکردن ارز و در پیشگرفتن
سیستم نرخ ارز شناور (ریال) )2( ،حذف و کاهش چشمگیر کنترل قیمت و
سوبسیدها (یارانهها)؛ ( )3خصوصیسازی شرکتهای دولتی .این استراتژی و
سیاست از اواخر دههی  1360شمسی تا به امروز توسط همهی دولتها ،که
پیاپی بر سر قدرت بودهاند ،به انحای مختلف اجرا شده است.
در الگوی تحلیلی ما ،این پژوهش در پی این مسئله است که چگونه
پیاده سازی لیبرالیسم اقتصادی ضرورت و شرایط مناسب را برای دخالت سپاه
در اقتصاد مهیا ساخت .بر پایهی این واقعیت که بخش خصوصی در سپهرهای
مختلف اقتصاد در دورهی پساانقالب تضعیف و به حاشیه رانده شده بود،
دخالتدادن سپاه و بسیاری از بنیادهای حکومتی (فرادولتی) در اقتصاد ،برای
حاکمیت سیاسی جمهوری اسالمی از اهمیت بهسزایی برخوردار بوده است تا
بتواند کنترل جدی و شدید بر بازسازی اقتصادی (نولیبرالیکردن اقتصاد)
داشته باشد .این مهم همچنین فرصتی برای بنیادهای حکومتی بود تا از این
ابتکار دولت ،یعنی خصوصیسازیها ،منتفع شوند .اما نکتهی چالشبرانگیز این
است که «برای اینکه دولتها نقش خود را در اقتصاد کاهش دهند و نقش
نیروهای بازار را گسترش دهند ،خود دولت باید نیرومند باشد» ( Haggard
 .)& Kaufman, 1992, 25این مسئله چالشی اساسی برای جمهوری
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اسالمی محسوب میشد .برای تشویق سیاستهای لیبرالیسم اقتصادی از طریق
خصوصیسازی شرکتهای دولتی و ،در عین حال ،استمرار مداخله در اقتصاد،
دولت باید نسبت به بخش عمومی «مستقل» باشد ،یعنی خود را در برابر یک
مسئولیت اجتماعی خارج سازد .برای تحقق این الزام« ،دولت ها باید نهادهایی
را از دستگاههای دولتی جدا کنند که به خاطر چنین پیوندهایی محدود
هستند» ( .)Harris, 2013, 48معنای عملی این اقدام این است که این
نهادها بایستی از لحاظ حقوقی در بیرون از حیطهی مسئولیت دولتی عمل
کنند ،منتها با بهرمندی از شبکههای ارتباطی با جناحهای سیاسی و نیز قرار
گرفتن در زیرمجموعهی نهاد حکومت ،همواره در راستای سیاستهای
راهبردی و کالن دولت عمل میکنند .پیآمد این روندها ،بهعنوان مثال ،پس
از حدود یک دهه از سیاست خصوصیسازی در ایران ،در سال  ،1375دولت
(و بنیادها) همچنان بازیگران اصلی در عرصهی اقتصاد بودند (بهداد و نعمانی،
 .)99 ،1387اینجاست که بهرغم عملیساختن سیاستهای نولیبرالی ،دولت
ی تعدیالت اقتصادی هستند .بنابراین ،دو
و نهادهای آن محرک اصل ِ
سازوکار/فاکتور مهم اقتصادی وجود دارند که در مشارکت سپاه در اقتصاد
دخیل هستند )1( :خصوصیسازی شرکتهای دولتی و ( )2تشکیل شرکتهای
پیمانکاری داخلی به منظور جذب سرمایهگذاریهای خارجی.
 )1خصوصیسازی شرکتهای دولتی مسیری قانونی برای بنیادها و
شرکتهای زیرمجموعهی سپاه فراهم آورده تا یکی از اصلیترین برندگان و
منتفعان این سیاست شوند .بهطور مثال ،در دورهی نخست فرآیند
خصوصیسازیها در دههی  ،1370نیمی از  331شرکت واگذارشدهی دولتی
به بنیادها تعلق گرفتهاند (مرادی ،2005 ،ص .)52 .خصوصیسازی شرکتهای
دولتی یک عامل اساسی اقتصادی برای افزایش حضور سپاه بهعنوان یک بازیگر
مهم در اقتصاد بوده است که بهتدریج ـ و البته از لحاظ نظری و منطقِ کارکرد
چنین ساختاری انتظار میرود که ـ به سوی گسترش نفوذ خود در حوزهی
صنعت نفت و گاز منجر شد .سیاست خصوصیسازی از سوی همهی دولتهای
در قدرت ،از دوران پساجنگ به اینسو ،به اشکال مختلف اجرا شده است .شانه
به شانهی خصوصیسازیها ،شرکتهای تابعهی نهادهای نظامی و بنیادهای
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فرادولتی در قالب شرکتهای (شبه)خصوصی میداندار اصلی حوزهی اقتصاد
خواهند بود .یعنی دولت با دستی خصوصیسازی میکند و با دست دیگر آن
را تحت کنترل در میآورد .این پدیده را نباید با مفاهیم نادرست «خصولتی»
توضیح داد ،بلکه بایستی آن را ناشی سازوکارهای اجرای سیاستهای نولیبرالی
توسط «دولت توسعهگرای نومرکانتیلیستی» دانست .همانطور که هریس
( )2013تأکید کرده« ،اجماع عمومی میان جناحهای سیاسی در جمهوری
اسالمی ،فارغ از اینکه آنها در کدام طیف ایدئولوژیک قرار داشته باشند ،این
است که خصوصیسازی گسترده و سریعِ داراییهای دولتی را بهعنوان یک
نوشداروی اقتصادی برای حل معضالت کشور تلقی کردهاند» (هریس،2013 ،
 .)46با وجود این ،آنهنگام که جناحهای سیاسی مؤسسات دولتی را به کنترل
خود در میآورند ،این فرآیند تحت تأثیر کارکرد این جناحها ،بهعنوان یک
عامل کاتالیزور ،قرار میگیرد( ،به بخش  1-3-4-2مراجعه کنید) .نظر به این
واقعیت که هر جناح سیاسی شبکهی حمایتی خود را نمایندگی میکند تا از
این طریق گروهها و طبقات اجتماعی در نیل به کسب و حفظ قدرت خود را
بسیج کند ،کنترل دولت و نهادهای آن شاهکلید فرصتهای تجاری است .بدین
ترتیب ،افراد سودجو از سیاستمداران طرفداری میکنند و تصمیمگیرندگان
به صاحبکاران «خود» قرارداد میدهند ( Bjorvatn & Selvik, 2008,
.)12-13
 )2تأسیس شرکتهای پیمانکاری داخلی در صنعت نفت و گاز
توسط دولت ،عامل دیگری بود که شرکتهای وابسته به سپاه از این رهگذر
فعالیت خود را گسترش داده و به یکی از مهمترین بازیگران صنعت نفت و گاز
و پتروشیمی تبدیل شدهاند .استداللها بدینترتیب هستند :نظر به اینکه
اقتصاد سیاسی ایران بهشدت متکی به درآمدهای نفتی است ،در راستای
سیاست لیبرالیسم اقتصادی ،دولت ایران الگوی قراردادهای «بیع متقابل» 1را
بهعنوان سازوکار جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش انرژی تدوین و ارائه
کرد (به فصل سه نگاه کنید) .برای جلب سرمایهگذاری خارجی ،در دورهی
1 Buy back contract
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ریاستجمهوری رفسنجانی ،بسیاری شرکتهای (نیمه)خصوصی تأسیس شدند
و این روند در دوران زمامداری خاتمی به اوج خود رسید تا ملزومات جذب
شرکتهای بینالمللی نفتی 1در صنعت نفت را تأمین کنند ( Maloney,
 .)2015, 394این روند بهتر «به مثابهی تداوم روند توسعهی صنعت نفت
توسط بازیگران شبهدولتی ،با افزایش تدریجی اهمیت مجموعهی جدیدی از
پیمانکاران داخلی ،که مهمترین آنها شرکتهای وابسته با سپاه هستند »،قابل
فهم و توضیح است ( .)Yong, 2013, 12استدالل من این است که این روند
بیانگر ضرورت ادغام فزایندهی اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی است .منتها به
موازات این روند ،کنترل تنگاتنگ دولت بر این سپهر اقتصادی از طریق
پیمانکاران (نیمه)خصوصی و شرکتهای زیرمجموعهی سپاه بهعنوان بازوی
دراز دولت بیوقفه اجرا میشود .همچنین ،این روند در واقع تحت تأثیر
مداخلهی جناحهای سیاسی در حکومت ،بهسان یک عامل میانجیگر ،قرار
میگیرد و میزان ورود و دامنهی فعالیت سپاه را افزایش میدهد و یا محدود
میسازد.
.2-4-3-1

جناحبندیهای درون حکومتی به مثابهی یک عامل

کاتالیزور
جناحبندیهای درونحکومتی ،بهمثابهی یک سازوکار سیاسی ،نقش مهمی را
بهعنوان یک عامل کاتالیزور در دخیلکردن سپاه در اقتصاد ایفا میکند.
همانطور که برخی از پژوهشگران تأکید میکنند ،جناحگرایی یکی از
خصلتویژههای مهم ساختار اقتصاد سیاسی ایران پساانقالب بوده است
( Amuzegar, 2009; Gheissari & Nasr, 2006; Farzanegan,
.)Bjorvatn & Schneider, 2011; Bjorvatn & Selvik, 2008
مطابق تعریف بلر و بلونی ( ،)1978جناح «گروهی نسبت ًا سازمان یافته است
که ( ...بهعنوان یک جناح سیاسی) درون یک گروه بزرگتر که خود بخشی از

)1 International Oil Companies (IOC
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آن است ،برای دستیابی به مزایای قدرت با دیگر حریفان به رقابت میپردازد»
(ص.)419 .
در رویکرد ما ،چنانکه باالتر تشریح گردید ،جناحگرایی در دستگاه
دولت های متمرکز و اقتدارگرا محصول جوامع غیرهژمونیک است که در آن
اجزای مختلف دولت کارتلی (گروهبندیها) در دم و دستگاه دولتی موقعیتیابی
میکنند تا سهمی از رانتها و دیگر منابع جاری دولت را به جیب بزنند؛ امری
که قوام یافتگی و ثباتِ استفاده از منابع تحت کنترل دولت را تضعیف میکند
و فرآیند برنامهی توسعهی اقتصادی را مختل میکند (.)Cox, 1988, 243
با ملحوظ داشتن این واقعیت که ایران بهعنوان یک کشور غنی و ثروتمند از
لحاظ منابع ،متکی به یک اقتصاد رانتی ـ تکمحصولی نفت ـ است و ساخت
دولت بهشدت جناحبندیشده است ،برخی از محققان نقش جناحگرایی در
رانتخواری در ایران را بررسیدهاند (که در ادامه آن را مورد بحث قرار خواهیم
داد) .به عبارت دیگر« ،در ایران ،سیاست همچنین تعیین میکند که چگونه،
به چه کسانی و از طریق چه شبکههایی منابع اقتصادی در جریان بازسازی
شرکتها و بازارهای داخلی جریان یافته است» (هریس.)48 ،2013 ،
 )3جناحگرایی درون حکومتی :در خصوص فرضیهی دوم ،تشدید
رقابت بین جناحهای سیاسی ،فرآیند دخالت سپاه در اقتصاد ،در این مورد ویژه
در صنعت نفت و گاز ،را تسریع میکند .این نیز بازتاب فقدان وحدت درونی
حکومت است که به سبب آن ،پررنگبودن حضور سپاه منجر به تشدید رقابت
بین جناحهای سیاسی و نخبگان دولتی میشود بهطوریکه از سیاستهای
اقتصادی بهعنوان آوردگاهی برای کشاکشهای جناحی استفاده میکنند
(همان ،ص .)47 .مطالعهی فرزانگان ،بیورواتن و اِشنایدر (« ،)2011درآمدهای
نفتی ،قدرت سیاسی و رشد اقتصادی در ایران :نظریه و شواهد» ،تأیید کرده
که «سطح باالتری از توازن قدرت در نظام سیاسی و رقابت برجستهتر بین
گروههای مختلف سیاسی در یک سیستم سیاسی جناحبندیشده ،همچون
ایران ،اثرات مثبت ثروت نفتی بر رشد را کاهش میدهد ».این بدان معناست
که از حیث رقابت بین جناحهای درونحکومتی برای منتفعشدن از رانت نفتی،
«هنگامی که درآمدهای نفتی ”باال” است ،استداللِ رانتجویی مسلط میشود،
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و این نیز داللت بر این است که فزونیِ توازن قدرت برای رشد کلی منفی است»
(همان .)32 ،افزون بر این ،بیورواتن و سِلویک ( )2008در پژوهش خود،
«رقابت مخرب :جناحگرایی و رانتجویی در ایران» ،نتیجه گرفتهاند که
«بازتخ صیص قدرت منجر به بازتخصیص عوامل تولید به نفع گروه قویتر
خواهد شد» (ص .)18 .در نتیجه ،همانگونه که مالونی ( )2015خاطرنشان
میسازد ،موقعیت قدرت جناحها «در پیوند با قدرت مالیشان ،تأثیر سیاسی
یافته است .به موجب پیوندهای پیچیدهی شخصی و نهادمند با دولت ،بنیادها
در رقابت پایدار میان جناحهای عقیدتیمحور در درون حاکمیت روحانیت ،به
یک بازیگر محوری مبدل شدهاند» (ص.)148 .
از آنجا که حضور سپاه در اقتصاد از اواخر دههی  1360آغاز شده است،
به منظور بررسی نقش جناحهای سیاسی بهسان یک عامل کاتالیزور در
تقویت/تضعیف روند نفوذ و فعالیت سپاه در اقتصاد ،دومین دوره از ایران
پساانقالب (از سال  1368به اینسو) را بر اساس دورههایی که هرکدام از
جناحها در هیأت رئیس جمهور در قدرت بودهاند ،به چهار بازهی زمانی تقسیم
میکنیم )I( :جناح محافظهکاران عملگرا ،به رهبری هاشمی رفسنجانی
( )II( ، )1377-1368جناح اصالحطلب در دورهی محمد خاتمی (-1377
 )III( ،)1384جناح نومحافظهکار معروف به اصولگرایان در دورهی ریاست
جمهوری محمود احمدینژاد (که در واقع در نتیجهی ائتالف میان آبادگران
ایران اسالمی و نیروهای سپاه و بسیج شکل گرفت) ()1392-1384؛ و ()IV
جناح اعتدالگرایان ،که در نتیجهی ائتالف محافظهکاران عملگرا و
اصالحطلبان ،به رهبری حسن روحانی( ،از سال  )1392شکل گرفت.

شکل شماره ( .)1-1سازوکارهای علّیِ دخیل در تحول سپاه از یک نهاد نظامی به یک بازیگر مسلط در حوزهی اقتصاد ،بهویژه در صنعت نفت و گاز

ماهیت دولت توسعهگرای
نومرکانتیلیستی ( 1368به بعد)
پی آمدها

ورود سپاه و بنیادهای حکومتی
به حوزه های اقتصادی و متعاقباً
افزایش قدرت و نفوذ آنها در
اقتصاد

استراتژی بازساختاربندی اقتصاد
(لیبرالیسم اقتصادی/نولیبرالی کردن
اقتصاد)
استمرار کنترل دولت بر اقتصاد
فقدان وحدت (جناح گرایی) درون حکومت

دولت اقتدار خود را بر صنعت ،نیروی
کار و جامعه اعمال میکند تا «نظم»
برقرار سازد ،شرایط کار را تنظیم کند،
هارمونی اجتماعی را ارتقا بخشد و
تنشهای اجتماعی و سیاسی را از بین
ببرد.
ایجاد /بهکارگیری نیروی نظامی/امنیتی
برای منجمدساختن تنشهای اجتماعی
دولت کورپوراتیستی

1368-1357
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خروجی/نتایج ()Y

حکومتی

جناحبندیاهی سیاسی ردون

صنعت نفت و گاز اریان

لی س
لیبرا م اقتصادی
خصوصیسازی شرکتاهی دولتی
تأسیس شرکتاهی پیمان کاری
داخلی رد صنعت نفت و گاز

نظامی

تقویت/تضعیف حضور سپاه رد

سازوکارهای میانجیگر

سازوکارهای اصلی

سپاه هب عنوانبهعنوان یک نهاد

دخالت سپاه رد حوزهی اقتصاد

مکانیسمهای علّی

X

.4-1

روش پژوهش

این رساله یک مطالعهی فشردهی تکموردی است که تحول سپاه پاسداران از
یک نهاد نظامی به یک بازیگر مسلط داخلی در صنعت نفت و گاز ایران را مورد
کنکاش قرار میدهد .ظهور سپاه بهعنوان پیمانکار داخلی در این صنعت
میتواند یک مورد مفرط 1محسوب شود .مطالعهی این موضوع ،مورد مناسبی
برای تحلیلی اکتشافی است که در پیِ علل احتمالی یک نتیجه یا معلول خاص
است ( .)Seawright and Gering, 2008در این حالت ،پژوهش ویژهی
ما در پی یافتن علل احتمالی تحول سپاه به یک بازیگر غالب در صنعت نفت و
گاز است .نظر به اینکه تکوین سپاه محصول زنجیرهای از تحوالت سیاسی ـ
اقتصادی در طی یک فرآیند تاریخی است و تطبیق نظریهی انتقادی حاوی
رویکردی تاریخی برای تحلیل واقعیتهای اجتماعی است ،استفاده از «روش
ردیابی فرآیند» مناسبتترین روش تحلیلی است .روش ردیابی فرآیند ارجاعی
است به سبکی از تحلیل که برای بازسازی یک فرایند علّی که در پدیدآمدن
یک پدیدهی تکموردی اتفاق افتاده است ،استفاده میشود ( Gerrin, 2007,
 .)216جورج و بَنِت ( )2005ردیابی فرآیند را بهعنوان «روشی برای شناسایی
مجموعه ای مراحل در یک فرآیند علّی [ـ زنجیره و سازوکار علّی ـ] تعریف
میکنند که منجر به پدیدآمدن نتیجهی یک متغیر وابستهی معین از یک مورد
خاص در یک بستر تاریخی معین میشود» (ص.)176 .

منبعBeach and Pedersen (2013) :
شکل شماره ( .)1-2ردیابی فرآیندهای علّی
1 An extreme case
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هدف از این تحلیل گشودن جعبهسیاهِ فرآیند علیت برای مطالعهی
مستقیم تر سازوکارهای علّی است که به موجب آن ،فاکتورها/سازوکارهای
مختلف سیاسی ـ اقتصادی در تکوین سپاه پاسداران بهمنزلهی یک بازیگر
قدرتمند اقتصادی نقشآفرینی میکنند .در اینجا ،سازوکار دربرگیرندهی
مجموعهای از فرضیههاست که میتواند توضیحدهندهی برخی پدیدههای
اجتماعی باشد ( .)Hedstroem & Swedberg, 1998, 25فرضیههای
صورتبندیشده در این پژوهش ،نقطهی شروع برای توضیح سازوکارهایی است
که میتواند توضیحدهندهی علل گسترش دامنهی فعالیت سپاه به یک بازیگر
اقتصادی باشد.
برای پژوهیدن و ردیابی سازوکارهای علّی ،همانطور که در بخش قبلی
( )1-3-4طرح شد ،اینجا به این موضوع پرداختهام که چگونه استراتژی از باال
به پایینِ لیبرالیسم اقتصادی توسط جمهوری اسالمی زمینههای عینی و
اقتصادیِ دخالت سپاه در اقتصاد را فراهم آورد .برای اثبات این استداللها،
عوامل «احتماالتی» و «تعیینکننده» مورد کاوش قرار گرفتهاند (Mahoney
 .)& Goertz, 2006بهطور مشخص ،همانگونه که در نمودار  1-1نشان
داده شده )a1( ،فرآیند خصوصیسازی شرکتهای دولتی بررسی شدهاند که
به موجب آن سپاه و سایر بنیادهای (شبه)حکومتی به سهام واگذارشدهی این
شرکت ها دسترسی پیدا کردند و از این استراتژیِ دولت بیشترین بهره را
بردهاند .در ادامه ،در پیِ یافتن این مهم بودهایم که چگونه ( )a2تأسیس
شرکتهای پیمانکاری داخلی در صنعت نفت و گاز ،از جمله شرکتهای
زیرمجموعهی سپاه ،بهسان یک استراتژی در دستور کار جمهوری اسالمی برای
حفظ کنترل خود بر صنعت انرژی قرار گرفت .سرانجام ،به کاوش این مهم
پرداختهایم که ( )a3چگونه جناحهای سیاسی درونحکومتی بهعنوان یک
عامل میانجی ،بر میزان دخالت سپاه در اقتصاد تأثیر میگذارند .در اینجاa1 ،
و  a2دو شرط الزامی (تعیینکننده) برای وقوع  Yهستند ،و  a3یک شرط
مکمل (و واسطهگر) است که تقویت /تضعیف  Yرا کانالیزه میکند .در این
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فرآیند a1 ،و  a2علل الزامیِ حادثشدن  Yهستند .به این معنی که در حالت
موردنظر ما ،حضور سپاه در اقتصاد (بهسان یک نتیجه )Y/داللت بر پیآم ِد
استراتژی لیبرالیسم اقتصادی از باال و با نقش محوری دولت ( a1و  )a2دارد.
عالوه بر این )a3( ،جناحبندیهای درونحکومتی نیز شرط الزم ،اما نه
تعیینکننده ،برای تقویت/تضعیف وقوع  Yاست (بنگرید به Trampusch
.)& Palier, 2016
برای بررسی این سازوکارهای علّی ،به جستجوی و جمعآوری شواهد
مختلف برای رونمایی عوامل اساسی دخیل در این فرآیند پرداختهام .برای انجام
این کار ،از منابع اولیه و ثانویهی متنوعی بهره جستهام .به لحاظ منابع اولیه،
منابع اختصاصی از طیف گستردهای از نشریات به زبان فارسی و بر اساس
ارتباطشان با موضوع انتخاب شدند ،که شامل اخبار و دادههای وبسایت
اینترنتی قرارگاه خاتماالنبیا ،شرکت ملی نفت ایران ( ،)NIOCسازمان
خصوصیسازی ایران ( ،)IPOبانک مرکزی ایران ( ،)CBIمرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسالمی ( ،)IPRCروزنامهها و خبرگزاریهای رسمی
فارسی زبان ،تارنماهای رسمی نهادهای دولت و رهبران جمهوری اسالمی
هستند.
به دلیل حساسیت موضوع پژوهش و محدودیت منابع اولیه در رابطه با
ابعاد فعالیتهای سپاه در ایران ،مجموعهای از منابع ثانویه از بین کتابهای
مربوطه و مقاالت داوریشدهی تخصصی 1به زبانهای انگلیسی و فارسی
برگزیده شدند .در خصوص جمعآوری دادهها ،الزم به ذکر است که اطالعات
کامل و شفاف در مورد وسعت و حجم داراییهای سپاه و قراردادهای
اعطاشدهی واقعی به شرکتهای تابعهی سپاه وجود ندارد .با لحاظ کردن این
نکتهی مهم ،برای جبران این کمبود ،از شرح و توصیف دقیقتر ،تفحص شواهد
کیفی و کمّی در یک توالی تاریخی در رابطه با فرضیههای صورتبندیشده

1 Peer review articles
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برای بررسی روابط علّی استفاده کردم تا از این طریق« ،اعتبار درونی»1
(رابطهی علت ـ معلولی) پژوهش تقویت یابد.
.5-1

ساختمان پژوهش

در ادامه ی این فصل (طرح پژوهش) ،این رساله شامل چهار فصل دیگر است.
هر فصل جنبههایی از استداللهای صورتبندیشده در رابطه با دخالت سپاه
در صنعت نفت و گاز ایران را ارائه میدهد .فصل دوم به پاسخ به سؤال فرعی
یکم اختصاص داده شده است که هدف آن ارائه و تحلیل رئوس اصلی اقتصاد
سیاسی ایران در سطح کالن برای توضیح روابط علّی بین ماهیت و دینامیسم
درونی اقتصادی سیاسی جمهوری اسالمی ،ساخت دولت و دخالت سپاه در
اقتصاد است .در این فصل ،ابتدا بهطور شماتیک به زمینههای حادثشدن
انقالب  57بهسان گونهای از یک «انقالب پاسیو» ،مختصات «دولت
کورپوراتیستی» و نقش سپاه در دورهی نخست پساانقالب ()1368-1357
پرداخته میشود .سپس این موضوع مطرح میشود که چگونه جمهوری اسالمی
به یک «دولت توسعهگرای نومرکانتیلیستی» دگردیسه شد و چگونه از سالهای
اواخر دهه ی شصت ،استراتژی لیبرالیسم اقتصادی را به اجرا گذاشته است که
به سبب آن سپاه و سایر بنیادهای حکومتی به عرصهی اقتصاد وارد شدهاند.
در فصل سوم ،در پاسخ به سؤال فرعی دوم ،جایگاه نفت در اقتصاد سیاسی
ایران ـ از جمله پرداختن به منابع انرژی ،سهم درآمدهای نفت و گاز در اقتصاد
سیاسی ایران ،و مالکیت بر صنعت نفت و گاز و چگونگی ادارهی این صنعت ـ
مورد کاوش قرار گرفته است .بخش دوم این فصل چندین موضوع را در بر
میگیرد :از جمله دگردیسی صنعت نفت و گاز از الگوی کنترل دولتی به الگوی
لیبرالی به منظور توسعهی این صنعت ،تأثیر جناحهای سیاسی و نخبگان در
این فرآیند ،تأسیس شرکتهای پیمانکاری داخلی به منظور جذب
سرمایهگذاری خارجی و ظهور شرکتهای وابسته به سپاه در صنعت نفت و
گاز .در فصل چهارم به سؤال فرعی سوم پاسخ داده خواهد شد که به بررسی و
شناسایی تاریخچه و دامنهی مشارکت سپاه در اقتصاد و گسترش آن به یک
1 Internal validity
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بازیگر اصلی در صنعت انرژی اختصاص مییابد .بخش عمدهای از فصل به
فعالیتهای سپاه و شرکتهای تابعهی آن در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
اختصاص داده شده است و با تمرکز بر آغاز ورود سپاه به این صنعت ،فعالیت
های قرارگاه خاتماالنبیا و شرکتهای زیرمجموعهی آن در بخشهای نفت و
گاز و پتروشیمی ،تحول حضور سپاه در این حوزه در دورههای مختلف ریاست
جمهوری ایران ( )1389-1398به منظور بازنمایی تأثیر جناحهای سیاسی در
این روند پژوهیده و ارائه خواهند شد.
سرانجام ،برای بهپایانرساندن این پژوهش ،فصل پنجم نتیجهگیریِ نهایی
را ارائه میکند تا با بسامد یافتههای این پژوهش به سوال اصلی این پژوهش
پاسخ دهد .همچنین ،نتایج بهدست آمده به تأیید یا رد فرضیهها و بحث در
مورد نقاط قوت و ضعف این رساله میپردازد.
***
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فصل دوم :تحول جمهوری اسالمی از دولت کورپوراتیستی به دولت
توسعهگرای نومرکانتیلیستی
.1-2

مقدمه

هدفی که این فصل دنبال میکند ،در گام نخست ،بازخوانی فرآیند طغیان
انقالبی  57و اوضاع و احوالی است که از درون آن سپاه در خدمت به تحکیم
موقعیت جمهوری اسالمی تأسیس شد .هدف دوم این است که سازوکارهای
سیاسی و اقتصادی دخیل در تکوین سپاه از کارویژهی اصلی آن به یک بازیگر
مسلط در اقتصاد بررسی شود؛ تحوالتی که از تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی
ناشی شده اند .در خصوص پارامترهای اقتصادی ،استراتژی اقتصادی جمهوری
اسالمی در راستای اجرای سیاستهای لیبرالیسم اقتصادی از اواخر دههی
شصت بررسی می شود .همچنین در این فصل تأثیر این تحوالت بر بازآرایش
اقتصادی و جایگاه طبقات اجتماعی و گروههای ذینفع مورد بررسی قرار
خواهند گرفت .جنبهی مهم این دگردیسی ،کشف و بررسی چگونگی ورود و
گسترش فعالیت نهادهای نظامی و بنیادهای حکومتی در حوزههای مختلف
اقتصادی به منظور تداوم کنترل دولت بر اقتصاد است .بنابراین ،دریافتن و
تحلیل این عوامل مستلزم پژوهیدن این امر است که چگونه جناحهای سیاسی
ـ هنگامی که در برونداد «انتخابات» ریاست جمهوری و مجلس ،ارگانهای
دولتی را کنترل میکنند ـ سیاستهای لیبرالیسم اقتصادی را پیاده کرده و بر
میزان دخالت سپاه در اقتصاد تأثیر میگذارند .برای دستیابی به این اهداف،

سؤال فرعی اول در کانون این فصل قرار میگیرد :سازوکارهای سیاسی ـ
اقتصادی دخیل در حضور سپاه در اقتصاد کدامها هستند؟
در راستای پرداختن به این جستارها ،این فصل به دو بخش تقسیم
میشود که هر بخش به یکی از دو دورهی ایرانِ پساانقالب اختصاص یافته
است .بخش اول ( )2-2یک تحلیل مختصر از روند انقالب  57و اقتصاد سیاسی
جمهوری اسالمی در دهه اول حیاتش ( )1357-1368را پوشش میدهد .در
این بخش مروری خواهیم داشت بر زمینههای سیاسی ـ اجتماعی که ضرورت
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پایهگذاری سپاه پاسداران و نقش آن در این دوره را آفریده بودند .بهعالوه ،این
مسئله مطرح خواهد شد که چگونه بحرانهای عمیق سیاسی و اقتصادی ،رژیم
را وادار ساخت که به «دولت توسعهگرای نومرکانتیلیستی» سوق یابد و به تبع
آن سیاستهای اقتصادی نولیبرالی را عملی سازد .بخش دوم ( )2-3به بررسی
دورهی دوم (از سال  1368بهبعد) میپردازد .در این بخش سه نکته مورد بحث
قرار میگیرد :ماهیت و کارویژهی دولت توسعهگرای نومرکانتیلیستی در ایران
ی درونحکومتی به نسبت استراتژی لیبرالیسم
و رویکرد جناحهای سیاس ِ
اقتصادی؛ خصوصیسازی شرکتهای دولتی؛ و دخالت نهادهای نظامی و
بنیادها در فرآیند خصوصیسازیها .سرانجام ،این فصل با یک نتیجهگیری
کوتاه به پایان میرسد.
.2-2

دولت کورپوراتیستی و نقش سپاه طی سالهای  1357تا
1368

در ارجاع به مبانی نظریمان ،در نتیجهی بحران هژمونی اجتماعی ،که به
موجب آن نه طبقهی حاکم و نه طبقه و گروههای پیشرو اجتماعی هیچکدام
قادر به غلبه بر دیگری نیست ،شرایط پرتحول و ملتهب سیاسی وارد شکلی از
تعادل فاجعهانگیز میشود .در چنین اوضاعی ،نیروی سومی پا به میدان نبرد
میگذارد و با در دست گرفتن قدرت سیاسی ،نهادهای نظامی سازمانیافته و
ایدئولوژیک را برای از برچیدن تنشهای اجتماعی در راستای تحکیم نظام
سیاسی به کار میگیرد ،بلکه از این طریق به ساماندهی و کنترل اقتصاد و
دیگر حوزههای اجتماعی برآید .این روند از مجرای شکلی از «انقالب پاسیو»
به منصهی ظهور میرسد .این مسائل به شرح زیر بررسی خواهند شد.
 .1-2-2انقالب پاسیو و بسترهای ظهور و استقرار جمهوری اسالمی
خیزش انقالبی در ایران نتیجهی یک انفجار اجتماعی ،اما ناآماده و غیر
سازمان یافته ،بود .خاستگاه اصلی و مطالبات عمومی این طغیان اجتماعی،
ماهیتاً ضد سرمایهداری بود .این قیام تودهای ،که شعارهای آن اساساً
پوپولیستی بود« ،سرمایهداری وابسته»ی رژیم پهلوی را به شکل اساسی به
چالش کشید .بهرغم اینها ،تودههای انقالبی هیچ چشمانداز سیاسی و اقتصادی
روشنی برای جایگزینکردن نظام سرمایهداری مستقر نداشت .از زهدان چنین
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شرایطی حکومتی زاده شد که مهر اوضاع و احوال آن شرایط تاریخی ـ سیاسی
ی
را بر تارک خود حمل کرد .به عبارتی دیگر ،سرشتنشان اقتصاد سیاس ِ
استقرار جمهوری اسالمی برای سالیان متمادی از این تحوالت متأثر بود و به
همین ترتیب بر شکل و دامنهی تشدید مبارزات اجتماعی ـ سیاسی و تنش
میان طبقات ،اقشار مختلف اجتماعی و دیگر گروههای سیاسی و اتنیکی که
منافع سیاسی و اقتصادی خود را در این بستر دنبال میکردند ،تأثیرات بهسزایی
داشت .در این ساحت سیاسی و اجتماعی ،هم طبقه سرمایهدار حاکم (به همراه
و در قامت رژیم پهلوی) و هم طبقه کارگر انقالبی و نیروهای چپ و
سوسیالیست قادر به کسب موقعیت مسلط و استقرار یک نظم اجتماعی نوین
نبودند .در نتیجه ،یک «انقالب پاسیو» بر بستر چنین اوضاعی به منصهی ظهور
رسید و به سان بدیلی سیاسی برای این بحران هژمونیک قد علم کرد .معنای
اجتماعی و پیآمد بالواسطهی این اوضاع این بود که بازاریها و روحانیون ـ که
از نظر اجتماعی جزو خردهبورژوازی سنتی و از لحاظ سیاسی هستهی اصلی
پیکرهی نیروهای پوپولیستی اسالم سیاسی را تشکیل میدادند ـ توانستند بر
موج عظیم این قیام تودهای سوار شوند و قدرت سیاسی را تسخیر کنند .به
دنبال ،با توسل به ابزارهای سرکوبگرانه بر علیه طغیان اجتماعی ،قدرت را
به دست گرفتند و جمهوری اسالمی را بر متن این بحرانی سیاسی پایهگذاری
کردند ،بدون اینکه تغییر اساسی در نظم اجتماعی قدیمیتر ایجاد گردد.
فرآیندها و پیآمدهای بالواسطهی قیام انقالبی  57را میتوان یک
«انقالب پاسیو» وصف کرد؛ به این معنا که این انقالب منجر به تغییر بنیادی
در شیوهی تولید سرمایهداری سابق نشد .در عوض ،استقرار نظم نوین تداوم
همان نظام اقتصادی ـ اجتماعی سرمایهداری گذشته ،با برخی تغییرات جزئی
در الیههای سطحی بود که میتوان آن را شکلی از «دولت کورپوراتیستی»
نامید .به معنای واقعی کلمه ،این یک «انقالب» بدون «انقالب» بود .همانطور
که آصف بیات ( )1988توصیف میکند« ،ویژگیهای کورپوراتیسم در ایران
اجزای مکملی از ایدئولوژی اسالمی مانند کورپوراتیسم کارگران اسالمی،
سرمایهداری مشروع ،مدیریت مکتبی (در معنای دقیق کلمهای آن همان
«اسالمی») و دولت اسالمی است ،که همهی آنها برای اهداف مشترکِ ملت
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باهم همکاری کردند» (ص .) 51 .در این نظام سیاسی ـ اقتصادی ،نیرویی
هم چون سپاه ،از منظر جمهوری اسالمی ،برای حفظ هارمونی اجتماعی و از
راکدساختن تنشهای سیاسی و اجتماعی ،در خدمت به حکومت نوپای اسالمی
در ایران ضروری بود .در سطح نیروهای اجتماعی ،تقابالت اجتماعی و ماهیت
ضدسرمایهدارانهی قیام انقالبی سرانجام به بنانهادن شکل نوینی از دولت
کورپوراتیستیِ جمهوری اسالمی ،که اساساً آمیزهای از سرمایهداری دولتی و
اقتصاد اسالمی ـ پوپولیستی بود ،انجامید .در نتیجه ،دولتِ تازه تأسیس در
واکنش به فقدان هژمونی سیاسی و اجتماعی ،اقتدار خود را بر جامعه تحمیل
کرد تا «نظم» را به مدد ابزار قهرآمیز و سرکوب برقرار کند ،شرایط کار را
ساماندهی کند ،هماهنگی اجتماعی را ارتقاء بخشد و تنشهای اجتماعی را در
سراسر کشور برچیند .ملخص کالم اینکه ،هرآنچه بر سر راه استقرار و تحمیل
دولت سرمایهداری و اسالمی بر جامعه بود را میبایست کنار بزند و به تحکیم
پایههای نظمی «نوین» برآید .این نکات را گامبهگام میبررسیم.
نخست اینکه ،موجی از اعتصابات گستردهی کارگران در چندین مرکز
صنعتی ،مابین مهر ماه تا بهمنماه  57نقش تعیینکنندهای در سقوط رژیم
پهلوی بازی کرد .پس از به قدرت رسیدن جریان اسالم سیاسی ،ظهور و
پیشروی جنبش شوراهای کارگری از بهمن  57تا تیر  61جدال بین کارگران
و سلطهی مناسبات سرمایهداری در فرآیند تولید را شدت بخشید .شکلگیریِ
فزایندهی شوراهای کارگری و «سایر ارگانهای مردمی و تودهای ـ همانند
کمیتههای محالت ،شوراهای دهقانان (در استانهای شمالی) ،شوراهای
کارمندان دولتی در ادارهی امور ایالتی و شوراهای دانشجویان دانشکدهی
افسری نیروی هوایی» (همان ،ص )44 .ـ تنشهای اجتماعی پس از «انقالب»
را به نمایش گذاشت .در کنار این رخدادها ،در آستانهی انقالب و ماههای پس
از آن ،یک سری شعارها و مطالبات سیاسی و اقتصادی در صدر مبارزات
کارگران و تظاهرات تودههای طغیانگر قرار گرفتند که عمدتاً شامل،
«ملیکردن و مصادرهی صنایع بزرگ ،بانکها ،معادن ،امالک و مستغالت
بزرگ» بودند (نعمانی و بهداد،1387 ،ص .)24.بهویژه گروههای چپ و بخش
رادیکال جنبش کارگری ،ملی کردن صنایع سنگین را بخشی از تحول
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سوسیالیستی ایران عنوان میکردند ( .)Harris, 2013, 49از اینرو ،برآیند
این تحوالت و خیزش انقالبی ،مناسبات سرمایهداری ،حقوق مالکیت و سرمایه
به طور قابل توجهی زیر ضرب قیام اجتماعی قرار گرفت و به تبع آن موجبات
تضعیف این مناسبات را فراهم آورد.
دوم  ،نقشی که جریان اسالم سیاسی در فرآیند این غلیان اجتماعی و
سرانجام در استقرار نظام جمهوری اسالمی ایفا کرد ،ریشه در جایگاه طبقاتی
و سیاسی آن دارد .خاستگاه اصلی جریان اسالم سیاسی در ایران ،به رهبری
روحاهلل خمینی ،اصالتاً ریشه در جنبش طبقهی متوسط دارد که به حکم
مواجهه با دگردیسیهایی که مناسبات سرمایهداری ـ بهخصوص متعاقب
اصالحات ارضی و تحوالت مرتبط با «انقالب سفید» ـ بر موقعیت اجتماعی آن
وارد آورده بود ،متقابالً ،به موازات دیگر نیروهای سیاسی ،از ورطهی انفعال
سیاسی به ساحت فعالیت سیاسی گام نهاد و با طرح شعارهایی عمیقاً
پوپولیستی ،اگرچه بیانی منسجم و ارگانیک نداشت ،منتها عللالعموم نظام
مستقر و رژیم پهلوی را نشانه میگرفت و در تحلیل نهایی ،به منظور بسیج
اجتماعی تودههای طغیانگر ،بر موج انقالب سوار شد .این مهم از این واقعیت
ناشی میشود که توسعهی اقتصادی سرمایهداری در دهههای چهل و پنجاه
شمسی ،باعث تضعیف نسبی موقعیت اقتصادی و اجتماعی خرده بورژوازی
سنتی و روحانیون متحد آن شد و همین امر نارضایتی این گروههای اجتماعی
را بر افروخت .اگرچه این جریان سیاسی رژیم سابق را مورد حمله قرار میداد،
اما همواره مراقب بودهاند که «به مالکیت خصوصی احترام بگذارد و از ارائهی
طرحهایی روشن که ممکن است زیر پای خردهبورژوازی را خالی کند ،سر باز
می زند ... .آنها بیشتر متمایل به تغییر فرهنگ و عوض کردن سمت و سوی
مؤسسات آموزشی ،نه براندازی شیوهی تولید و توزیع سابقاند» (آبراهامیان،
 ،2019ص .)70.پوپولیستهای اسالم سیاسی ،در بحبوحهی تحوالت انقالبی،
چهرهی دوگانهای دارند؛ در رویارویی با قدرت مستقر و به هنگام برانداختن
رژیم کهن که با منافع آنها همسویی ندارد ،رویهی «انقالبی» به خود میگیرند
و به هنگام استقرار نظم «نوین» ،به شدت محافظهکار و ارتجاعی هستند .اینها
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همگی خصلتویژهی مهم شرایط وقوع یک انقالب پاسیو است که در سال 57
حادث شد.
بر بستر چنین اوضاعی و بنا به اقتضای زمانه ،جریان اسالم سیاسی وادار
شد رویکرد «ضدسرمایهداری» و «ضدامپریالیستی» را بهعنوان یک سیاست
پوپولیستی برای بسیج و کانالیزهکردن قیام اجتماعی بپذیرد .در واکنش به موج
عظیم انقالبی علیه مناسبات سرمایهداری ،نظام نوپای جمهوری اسالمی ،همهی
بانکها ،شرکتهای بیمه و بسیاری از کارخانههای بزرگ ،تجارت خارجی و
زمینهای بایر (موات) را مصادره کرد ( .)Bakhash, 1989,186–201در
دورهی نخست دههی شصت شمسی ،حدوداً  90درصد از کارخانههای
تولیدکننده با استخدام بیش از پانصد کارگر و تقریبا  95درصد شرکتها با
بیش از یکهزار کارگر متعلق به دولت یا تحت کنترل دولت بودند ( Karimi,
 .) 1986, 42عالوه بر این ،شوراهای کارگری نوظهور کنترل چندین مرکز
صنعتی و اقتصادی که صاحبان آنها از کشور فرار کرده بودند ،را به دست
گرفتند .در نتیجه ،مشروعیت روابط اقتصادی سرمایهداری و ظرفیت آن برای
حفظ جایگاه مسلط خود بر اقتصاد ،به دلیل اقدامات شوراهای کارگری و
مداخالت دولت در سازماندهی اقتصاد ،از جهات مختلف فرو ریخت .از این رو،
این تنشهای اجتماعی با فقدان هژمونی از سوی نیروهای انقالبی مواجه شد.
کارگران و دیگر نیروهای انقالبی نتوانستند ،چه در سطح سازماندهی اجتماعی
و چه از لحاظ رهبری سیاسی ،در این دورهی انقالبی به یک نیروی مسلط و
هژمون تبدیل شوند .با توجه به ضعفهایی که جنبش کارگری در فرآیند قیام
انقالبی و مابعد آن ،از آن رنج میبرد ،سازمانهای کارگری ،مانند شوراها،
نتوانستند بر روند سیاسیِ گذار به حکومت جدید تأثیر بایستهای به نفع خود
بگذارند .مهمتر اینکه ،بخشی از «طبقه کارگر و همچنین چپ سنتی ]حزب
توده و اکثریت[ ،در برابر موضع پوپولیستی" ،ضد سرمایهداری"و
ی" حکومت اسالمی دچار سردرگمی شدند» (بیات ،1988 ،
"سرنگونیطلب ِ
 .)47-43این امر سرانجام به دنبالهروی این نیروها از سیاستهای پوپولیستی
جریان اسالم سیاسی منجر شد که به تدریج با سرکوب بیرحمانه نیز مواجه
شدند.
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بر متن اوضاعی که نه کارگران و نه طبقهی سرمایهدار هیچکدام نتوانستند
به موقعیت هژمونیک دست پیدا کنند بهطوری که «نظم» را در جامعه تأمین
و یک نظام اجتماعی ـ اقتصادی مسلطی ارائه دهند ،نیروهای اسالم سیاسی
این فرصت را غنیمت شمردند و با توسل به حمایتهای تعیینکنندهی
قدرتهای غربی و درپیشگرفتن سیاست پوپولیستی برای کانالیزهکردن طغیان
اجتماعی ،قدرت سیاسی را به دست گرفت و شکلی از سرمایهداری دولتی ،توأم
با آموزه های اسالمی ،بنیان گذاشت .شایان ذکر است که آنچه در فرازهای باال
به آن پرداختیم رئوس اصلی عوامل داخلی و دینامیسم درونی نیروهای
اجتماعیِ دخیل در شکلگیری «انقالب پاسیو»  57و استقرار جمهوری اسالمی
و دولت کورپوراتیستی بود.
بسیار سادهانگارانه و چه بسا تقلیلگرایانه خواهد بود اگر سرنوشت تلخ
این طغیان انقالبی را صرفاً از عوامل درونی این فرآیند فاکتور بگیریم و
عامل های خارجی را کنار بگذاریم .نباید فراموش کرد که سرنوشتی که این
انقالب تجربه کرد بهتنهایی برآیند دگردیسیهای بنیادین و ساختار درونی
این جامعه ،توازنقوای نیروهای درگیر در این تحول اجتماعی و نیز فقدان
هژمونی و چشمانداز روشن از سوی نیروهای انقالبی و پیشرو جامعه نبود؛ این
جوش و خروش انقالبی و عواقب دردناک آن در جزیرهای دور افتاده و جامعهای
ایزولهشده از تأثیرات تحوالت منطقهای و جهانی ،کشاکشهای قدرتهای
جهانی بر متن وقایع و تبعات «جنگ سرد» و مداخلهی ژئوپلتیکی و
امپریالیستی قدرتهای بزرگ سرمایهداری غرب حادث نشد ،بلکه واقعیت این
است که به موازات مؤلفههای داخلی و روندهای درونی این جامعه و لحظهی
تاریخی و سرنوشتساز این انقالب ،دخالت قدرتهای امپریالیستی در سرنوشت
این قیام انقالبی و تسخیر قدرت سیاسی از سوی اسالمگرایان نقش اساسی و
تعیینکنندهای داشت .اگر انقالب نتیجهی ناگزیر تضادها و دگرگونیهای
درونی سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی این جامعه بود ،همزاد این تحوالت
مداخلهی قدرتهای سرمایهداری کفهی ترازو را به نفع نیروهای اسالم سیاسی
سنگینتر کرد و آنها را تا تسخیر نهایی قدرت سیاسی همراهی و پشتیبانی
کرد( .برای جزئیات بیشتر در خصوص نقش قدرتهای غربی در سرنوشت
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این انقالب و روابط میان اسالم سیاسی و قدرتهای امپریالیستی به «تحلیلی
جامعهشناختی از زمینههای ظهور و گسترش اسالم سیاسی» بنگرید).
استقرار جمهوری اسالمی بر متن بحران پساانقالب با دو روند مهم همراه
بود :یکم اینکه ،تشکیل سپاه بهعنوان بازوی نظامی برای درهم کوبیدن قیام
تودهها و تثبیت نظم جدید و دوم ،تأسیس چندین مؤسسهی اقتصادی
(بنیادها) بهسان بازوی اقتصادی جمهوری اسالمی برای مصادرهی شرکتهای
بهجامانده از رژیم سابق و کنترل اقتصاد.
 .2-2-2نقش و جایگاه سپاه در تحکیم جمهوری اسالمی
از یکسو ،اندکی پس از سقوط رژیم پهلوی در بهمن  ،57رژیم جدید طیف
گسترده ای از نهادهای سیاسی ،اقتصادی و نظامی را برای استحکام موقعیت
خود در برابر جنبشهای فعال اجتماعی و گروههای سیاسی ایجاد کرد .در این
شرایط ،قدری پس از اعالم موجودیت نظام جمهوری اسالمی ،خمینی به
«شورای انقالب» ،یکی از ارکان اصلی جریان اسالم سیاسی در روند تثبت
جمهوری اسالمی ،فرمان تأسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی را صادر کرد.
همانطور که در قانون اساسی جمهوری اسالمی آمده است ،وظیفهی سپاه در
جمهوری اسالمی «نگهبانی از انقالب و دستاوردهای آن» بود (مرکز
پژوهشهای مجلس .)1358 ،در حقیقت ،نقش اصلی سپاه در آن مقطع
بهعنوان یک نیروی شبهنظامی نظارت بر بقایای ارتش بهجا مانده از رژیم پهلوی
ی اجتماعی
و محافظت از دولت تازه تأسیس اسالمی در مقابل جنبشهای مترق ِ
و دیگر احزاب و گروههای سیاسی مخالف بود.
یقیناً ،با توج ه به اینکه خمینی بر این واقعیت آگاهی داشت که خروج
شاه ،بهمعنای پایان کشمکش و چالشها بر سر راه کسب قدرت سیاسی
به سوی استقرار حکومت اسالمی نیست ،وی همواره در تالش بود تا با ایجاد
ابزار نظامی جدید در جهت تسخیر قدرت سیاسی ،موقعیت خود را تقویت کند
و در در راستای تضعیف دولت موقت (به رهبری نخستوزیر مهدی بازرگان) و
جریانات سکوالر و چپ که در مبارزات مسلحانه در جریان انقالب جسورانه
ظاهر شده بودند ،گام بردارد ( Maloney, 2015, 99; Forozan, 2015,
 .)157با توجه به اینکه در اوایل حاکمیت جمهوری اسالمی ،خمینی به ارتش
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اعتماد نمیکرد ،سپاه بهمثابهی بدیل اصلی نظامی و ایدئولوژیک برای تحکیم
پایههای جمهوری اسالمی تبدیل شد ( )Keddie, 2003, 246تا بتواند
کنترل خود را بر نهادهای قدرت تأمین و حفظ کند و موجودیت رژیم نوپای
جمهوری اسالمی را تثبیت کند .از اینرو سپاه از قدرت نظامی خود در سرکوب
قیام های مختلفی که در اقصی نقاط کشور در جریان بود ـ از جمله قیام
عربهای سنیمذهب در خوزستان نفتخیز ،جنبش مقاومت و انقالبی مردم
کردستان ،آذربایجان و ترکمنصحرا ـ استفاده کرد (.)Zabih, 1988, 211
به موازات تحکیم موقعیت جمهوری اسالمی ،کمیتههای اعتصاب،
شوراهای کارگری و اتحادیهها توسط نهادهای نظامی و شبهنظامی سرکوب
شدند .در طی سالهای  ،1357-1360موج مبارزات کارگری در مراکز صنعتی
با سرکوب ارگانهای مختلف حکومتی ،از جمله سپاه پاسداران ،مواجه شد
( .)Bayat, 1988, 50قدرت واقعی شوراهای سکوالر به تدریج توسط
نهادهای امنیتی و نظامی دولت تضعیف و سرکوب شد و سیستم مدیریت
یکنفره و از باال بار دیگر بر فضای کارخانهها و محل کار احیا شد .شوراهای
انقالبی کارگران «توسط سازمانهای "زردِ" تحت کنترل دولت ،مانند شوراهای
اسالمی ،خانه کارگر و حزب اسالمی کار جایگزین شدند» (.)Jafari, 2014
این مهم ،یک وجه اساسی دولت کورپوراتیستی مبتنی بر یکپارچهسازی
کارگران و نهادهای اقتصاد در پیکرهی دولت اسالمی بود.
عالوه بر نقشی که در داخل و در خدمت استمرار حیات جمهوری اسالمی
و چنگانداختن بر قدرت سیاسی در فرآیند انقالب برعهده داشت ،پس از شروع
جنگ ایران و عراق در شهریور  ،1359نقش سپاه بهطور اساسی از یک سازمان
شبهنظامی به یک نیروی قوی نظامی ،با بهعهدهگرفتن رهبری در بسیاری
زمینهها ،تغییر یافت ( .)Belstad, 2010, 47-49در طول جنگ ایران و
عراق ( ،)1359-1367سپاه ظرفیت خود را برای بسیج نیروهای داوطلب در
دفاع از رژیم و جذب نیرو در خط مقدم جبهه گسترش داد ( Golkar, 2012,
.)627
بهطور خالصه ،نقش سپاه بهعنوان یک نهاد نظامی در دههی نخست
بر سر کار آمدن جمهوری اسالمی ،دفاع از حکومت در برابر مبارزات سیاسی ـ
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اجتماعی داخلی و تهدیدهای خارجی بود .پس از پایان جنگ و تثبیت حکومت،
و نیز مجموعهای از بحرانهای سیاسی و اقتصادی رژیم را مجبور به اجرای
تعدیل ساختاری اقتصاد کرد که به موجب آن سپاه نیز وارد عرصههای مختلف
اقتصادی شد و فعالیت خود را در این حوزه گسترش داد.
 .3-2-2بحران دولت کورپوراتیستی و ضرورت تعدیل اقتصادی
تثبیت جمهوری اسالمی در نخستین دههی پس از انقالب ـ در نتیجه
جدالهای اجتماعی و طبقاتی ،تضعیف و زیرضربرفتن مشروعیت حریم
مالکیت و مناسبات سرمایهداری ،مختلشدن فرآیند تولید و انباشت سرمایه ـ
همگام بود با بحرانهای جدی سیاسی و اقتصادی دولت کورپوراتیستی
جمهوری اسالمی .گرچه حق مالکیت در جمهوری اسالمی مقدس قلمداد
میشد ،اما ،چنانکه که قبال نیز مطرح شد ،خیزش انقالبی علیه روابط اجتماعی
و اقتصادی سرمایه داری ،کنترل دولت بر اقتصاد ،جنگ و بیثباتی سیاسی،
فرآیند انباشت سرمایه را به اشکال مختلف مختل کرد و اقتصاد سرمایهداریِ
دولتیِ حاکم با یک بحران جدی روبرو ساخت که به موجب آن خصومت با
سرمایه و حقوق مالکیت در بطن جامعه در جریان بود.
در نتیجهی مصادرههای کالن ،مقادیر زیادی از داراییهای اقتصادی،
تحت کنترل دولت ،به «دارایی عمومی» در آمد .داراییهای مصادرهشده به
بنیادها و مؤسسات فرادولتی واگذار شد .شایان ذکر است که یک ماه پس از
وقوع انقالب« ،بنیاد مستضعفان» به فرمان خمینی تأسیس شد تا از اموال و
داراییهای مصادرهشده «حفاظت و مدیریت» کند .اندکی پس از آن نهادهای
دیگری مانند «بنیاد شهید» و «بنیاد  15خرداد» تشکیل شدند ( Maloney,
 .)2000, 153این مؤسسات اقتصادی به بازوی اقتصادی و مالی جمهوری
اسالمی تبدیل شدند .در مواجهه با چنین شرایطی ،تولید به شدت مختل شد،
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایهگذاری) به شدت کاهش یافته بود،
گسست در روابط اقتصادی بینالمللیِ ایران بحران اقتصادی را تشدید کرد،
واردات مصالح صنعتی و کاالهای سرمایهای بهطور چشمگیری سقوط کردند.
نیز جدال میان جناحهای درونحکومتی بر سر ساختار نظام اقتصادی جدید
اوضاع بحرانی را تشدیدتر کرد .ضررورت منجمدساختن تنشهای اجتماعی و
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توسط نهادها نظامی و امنیتی ـ یعنی راکدساختن و سرکوب آنها بدون اینکه
به خواستههای آن پاسخ داده شود ـ و همچنین کنترل اقتصاد در دستان دولت
و نهادهای وابسته به آن در جهت تحکیم پایههای جمهوری اسالمی ،فرآیند
انحصار اقتصاد را بیش از پیش تشدید کرد .بر بستر چنین اوضاعی ،فرصتهای
رانتجویی برای مقامات رژیم (عمدتاً روحانیون و اعوان و انصارشان) فراهم شد.
آنها به اشکال گوناگون از طریق سازمانهای وابسته بر حول مؤسسات ملیشده،
و از همه مهمتر ،در بنیادهای فرادولتی جمع شدند .بدین ترتیب ،در پهنهی
سرمایهداری درهم کوبیده شدهی ایران تعدادی شرکتهای انحصاری عظیم
برپا شدند (نعمانی و بهداد .)83 ،1387 ،بنیاد مستضعفان به تنهایی صاحب
 400شرکت با توانایی انحصاری در تولید بسیاری از کاالهای اساسی است .این
بنیاد با حدود  12میلیارد دالر دارایی ،بزرگترین واحد اقتصادی خاورمیانه بود
(.)Waldman, 1992, Maloney 2000, 153
کاهش درآمدهای نفتی بین سالهای  1365و  ،1367به دلیل اشباع
بازار جهانی نفت و تخریب تأسیسات نفتی ایران در جنگ با عراق ،رژیم اسالمی
را در موقعیتی قرار داده بود که دیگر قادر به پایداری و ادامه حیات نداشت
(برای جزئیات بیشتر به فصل سوم بنگرید) .رژیم ایران در مواجهه با این
بحران های عمیق اقتصادی و سیاسی مجبور به اجرای تعدیل اقتصادی در
هم سویی با سیاست غالب اقتصاد جهانی (نولیبرالیسم) ،شد و این نیز مستلزم
تجدید ساختار شکل دولت بود.
.3-2

ظهور دولت توسعهگرای نومرکانتیلیستی و دخالت سپاه در
اقتصاد

در این بخش به بررسی اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی در دومین دورهی
پس از انقالب میپردازیم .نخست به تشریح و تحلیل ماهیت دولت توسعهگرای
نومرکانتیلیستی و پیشبرد سیاستهای لیبرالیسم اقتصادی از سال 1368
بهاینسو می پردازیم که به موجب آن ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی با
اجرای تعدیالت اقتصادی در زمینههای مختلف دگرگون شدند و این امر
موجبات دخالت سپاه در اقتصاد را فراهم آورد .سپس ،روند خصوصیسازی و
نقش نهادهای نظامی و بنیادها در این فرآیند مورد غور و بررسی قرار میگیرند.
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 .1-3-2ماهیت دولت توسعهگرای نومرکانتیلیستی ایران
دولت توسعهگرای نومرکانتیلیستی ایران دارای سه ویژگی مهم است )1( :این
دولت یک استراتژی توسعه ی از باال را برای تقویت و بازسازی سازوکارهای
مناسبات سرمایهداری ،استمرار رشد اقتصادی و تعدیل ساختاری از مسیر یک
استراتژی «توسعهی وابسته» در همسویی با دستورالعملهای مؤسسات مالی
بینالمللی به اجرا در آورده است؛ ( )2این دولت در پی این است تا با بهرهگیری
از ظرفیت بنیادهای فرادولتی و نهادهای نظامی)همچون سپاه( کنترل خود را
بر سازوکار و ابزارهای ضروری برای تجدیدساختار اقتصادی اعمال کند و
استمرار ببخشد؛ و ( )3جناحگرایی ،رقابت بین جناحهای سیاسی برای تصرف
منابع دولت ،فضای بیشتری را برای سرمایهداران خصوصی ،آنهایی که
سیاستهای اقتصادی لیبرالتر را حمایت میکنند ،فراهم میکند .در واقع
دستهبندیهای درونحکومتی بر میزان و گسترهی دخالت مؤسسات وابسته به
حکومت و گروههای ذینفع در اقتصاد تأثیر عظیمی میگذارد.
تراکم بحران سیاسی و اقتصادی و بسیاری از تضاد و ناسازههای
ساختاری و ایدئولوژیک دیگری که جمهوری اسالمی با آن مواجه شد ،به نوعی
با اقتصاد دولتمحوری تداعی میشد ،طوریکه فضای سیاسی و ذهنی را برای
اصالحات اقتصادی بهسوی نظام بازار آزاد فراهم آورد .سیاست تعدیل اقتصادی
همسو بود با روندی که بر پهنهی بخش اعظم «جهان جنوب» استیال یافته بود.
بحرانهایی که در اواخر دههی  1970و دههی  ،1980تقریباً اکثر کشورهای
خاورمیانه با بحران مالی و رکود اقتصادی مواجه ساخته بود ،آنها را بهسوی
اصالحات ساختاری اقتصادی ،تحت نظارت بانک جهانی و صندوق بینالمللی
پول سوق داد .چالش مهم جمهوری اسالمی ،از یکسو ،ضرورت تحریک توسعه
و رشد اقتصاد سرمایهداری مبتنی بر بازار آزاد و در عین حال ،تداوم کنترل
دولت بر جامعه (از جمله اقتصاد) بود بهگونهای که بقای جمهوری اسالمی با
خطر فروپاشی مواجه نشود.
این چالشها رژیم را وادار ساخت به تعدیل اقتصادی روی بیاورد.
همچنانکه که باالتر نیز تصریح گردید ،تطبیق سیاستهای اقتصادی نولیبرالی
در ایران شامل ( )1تکنرخیکردن ارز و در پیشگرفتن سیستم نرخ ارز شناور
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(ریال) )2( ،حذف و کاهش چشمگیر کنترل قیمت و سوبسیدها؛ و ()3
خصوصیسازی شرکتهای دولتی بود .اجرا و پیشبرد سیاست لیبرالیسم
اقتصادی مستلزم تأمین امنیت و تسهیالت سودآوری باال برای سرمایه ،با
بازسازی توزیع درآمد به نفع سرمایه است .بدینترتیب ،برای حصول چنین
هدفی ،دولت الزم است پیگیرانه و صریح از سیاست حمایت از آزادی فعالیت
سرمایه حمایت کند و در برابر آن متعهد باشد ،باید خود را ،هم بهعنوان
تولیدکننده و هم بهعنوان تنظیمکننده ،از بازار بیرون بکشد .همچنین الزم
است دولت قواعد بازار را از نو آنچنان تدوین کند که مشوق انباشت سرمایه
باشد (نعمانی و بهداد .)101 ،1387 ،این مشوقها شامل استقراض خارجی،
آزادسازی قیمتها ،افزایش سرمایهگذاریهای خصوصی در اقتصاد و
خصوصیسازی شرکتهای دولتی بود .به اجرا درآوردن این استراتژی و
سیاستهای نولیبرالی در دستورکار کلیهی جناحهای سیاسی درون جمهوری
اسالمی قرار داشت .صرف نظر از برخی افتراقات در سیاست و پروپاگاندا ،نزاع
و رقابت بین جناحها و نخبگان دولتی حول این مسئلهی اساسی بود که چگونه
بر بحرانهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی رژیم فائق بیایند و به تبع آن از چه
مسیری از خطرات سقوط آن پیشگیری کرد .بنابراین ،نحوهی اجرای
سیاستهای لیبرالیسم اقتصادی و رویکرد هر کدام از جناحها در قبال این
استراتژی در دورههای ریاست جمهوری ،از  1368به این طرف ،در ادامه ارائه
و تحلیل خواهد شد.
دورهی ریاستجمهوری رفسنجانی :در پسایند مستقیم جنگ
ایران و عراق ،آن بخش از بورژوازی ایران که از تحوالت انقالب و جنگ جان
به در برده بود ،پا به ساحت جدال سیاسی گذاشت و استراتژی لیبرالیسم
اقتصادی را بهعنوان چشمانداز اجتنابناپذیر ،هم برای توسعهی اقتصادی و هم
برای بقای رژیم ،عَلَم کرد .بدینسان ،در ائتالفی میان «بورژوازی تجاری» ـ
عمدت َا بازاریهای سنتی ـ و جناح عملگرا به رهبری هاشمی رفسنجانی،
مسئولیت اجرای لیبرالیسم اقتصادی را به عهده گرفتند ( Ansari, 2012,
 .)345آنها به تبلیغ و ترویج این پرداختند که یک اقتصاد «مدرن» و رقابتی
مبتنی بر بازار ،مسیر درست برای کشور است ( Ahmadi-Amui, 2003,
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 .)271جناح دولتگرای اسالمی 1منتقد لیبرالیسم اقتصادی بود ،زیرا نگران
«توانمندسازی بیشتر بازاریها و جناحهای وابسته به طبقهی بازرگان» بود
( .)Moslem, 2002, 163-6, in Maloney, 2015, 203رویکرد
رفسنجانی یک استراتژی از باال به پایین برای پیادهسازی لیبرالیسم اقتصادی
بود ،به گونهای که دولت در فرآیند تعدیل اقتصادی نقش کلیدی ایفا کند بلکه
مهار اقتصاد توسط دولت از کنترل خارج نشود .برنامهی پنجسالهی اول توسعه
(معروف به برنامهی تعدیل ساختاری) داللت بر تحول چشمگیر سیاستهای
اقتصادی داشت که همسو بود با دستورالعملهای تجویزی صندوق بینالمللی
پول و برنامه ی تعدیل اقتصادی برای ایران بود (مرکز پژوهشهای مجلس،
 .)1368متعاقب سفر هیأتی از صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی به ایران
در سال  ، 1369گزارشی منتشر شد که در آن آمده است که مقامات ایرانی
«عزم خود را برای حرکت بهسوی تعدیل همهجانبهی اقتصادی کالن کشور،
فراهمآوردن نقشی قویتر برای بخش خصوصی و حذف تدریجی قید و بندهای
اقتصادی ابراز کردند» (نقلشده در نعمانی و بهداد ،1387 ،ص.)88-89 .
اهداف اصلی این برنامه ،تشویق رشد صنعتی ،محدودساختن نقش دولت ،بهبود
سیستم مالیاتی و بازگشایی اقتصاد به روی سرمایهگذاری خارجی ،مدیریت
کسری بودجه و تورم ،افزایش صادرات ،و بهینهسازی بهرهبرداری از منابع بود
( .)Maloney, 2015, 201; Rakel, 2008, 93در چارچوب سیاستهای
لیبرالیسم اقتصادی ،دولت ایران الگویی از «قراردادهای بیع متقابل» را بهعنوان
سازوکار جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش باالدستی نفت ارائه کرد (در
فصل سوم به طور مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت) .عالوه بر این ،دولت
رفسنجانی اصالحات اقتصادی مختلفی را برای تشویق رشد بخش خصوصی از
جمله تکنرخیکردن ارز ،سیستم نرخ ارز شناور ،خصوصیسازی شرکتهای
دولتی ،آزادسازی قیمتها و حذف یارانهها اعالم کرد ( Cammett, et al.,
 .)2015, 312در دورهی معروف به «سازندگی» ،رفسنجانی در راستای
 .1در حوزهی متعارف سیاسی در داخل ایران ،این جناح به «چپ اسالمی»
معروف است.
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پیشبرد برنامهی سازندگیاش از منابع و نیروهای نظامی سازمانیافتهای
هم چون سپاه و بسیج و نیز شماری از مؤسسات فرادولتی (بنیادها) بهره گرفت
و آنها را برای مشارکت در توسعهی اقتصادی سازمان داد (در فصل چهارم به
این موضوع برخواهیم گشت) .با وجود تعدیالت چشمگیر اقتصادی در دورهی
تصدی رفسنجانی ،پیکربندی قدرت بین دولت و بازار تغییر اساسی نکرد .این
مهم استمرار کنترل اقتصاد توسط دولت (که یکی از شاخصهای اصلی دولت
نومرکانتیلیستی است) را به نمایش میگذارد .بهعنوان مثال ،در اواخر دههی
هفتاد شمسی ،پس از یک دهه اجرای سیاست خصوصیسازی ،دولت (و
نهادهای نظامی و فرادولتی) همچنان بازیگران اصلی در حوزهی اقتصاد بودند.
به موازات استمرار انحصار دولت بر اقتصاد ،تبعات اجتماعی و اقتصادی اجرای
سیاستهای نولیبرالی خود را در اعتراض و ناآرامیهای مردمی بروز داد .در
نیمهی دوم دههی هفتاد شمسی ،اقتصاد ایران با «رکود اقتصادی ،تورم باال،
بیکاری فزاینده ،تضعیف پول ملی و افزایش چشمگیر شکاف بین فقر و ثروت
روبرو شد .این تحوالت اعتراضات اجتماعی در چندین شهر بزرگ و اعتصاب
در مراکز مهم صنعتی را به همراه آورد .این اعتراضات با کشتن دهها نفر ،صدها
زخمی ،صدها نفر بازداشت که برخی از آنها اعدام شدند ،بهشدت سرکوب شد»
( .)Rakel, 2008, 104ناآرامیهای اجتماعی دولت را موقت ًا مجبور به
عقبنشینی از اجرای برخی سیاستهای نولیبرالی کرد .در نتیجه قیمتها
دوباره توسط دولت کنترل شدند ،بوروکراسی دولت نسبت ًا افزایش یافت و
خصوصیسازیها بهطور موقت محدود شدند .این اقدامات و تداوم بحران
اقتصادی و سیاسی چالش های جدیدی را برای جمهوری اسالمی به بار آورد
که از زهدان این اوضاع ،جریان اصالحطلب به رهبری محمد خاتمی زاده شد
و در رأس دولت قرار گرفتند.
دورهی محمد خاتمی :در نتیجهی اتحاد دو جناح ناهمگون
درونحکومتی ،یعنی با ائتالف لیبرالهای مشوق لیبرالیسم اقتصادی و بقایای
هستهی مرکزی گرایش پوپولیستی ـ دولتگرا ،محمد خاتمی قدم به خط
مقدم مبارزه برای رهبری در جمهوری اسالمی گذاشت ( Behdad, 2000,
 ) 35و در نتیجه سکان ریاست جمهوری را در دست گرفت .خاتمی ،بهرغم
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انتقادش از رویکرد و سیاستهای رفسنجانی ،پس از بر سر کارآمدنش ،در سال
 1378پروژهی بازسازی ساختار اقتصادی را مطرح کرد که در آن بر لیبرالیسم
اقتصادی و اصالحات سیاسی تأکید میورزید .خاتمی و حلقهی اصالحطلبان
پیرامونی اش ـ آنهایی که دیدگاه رفسنجانی در خصوص لیبرالیسم اقتصادی را
پذیرفته بودند ـ با این استدالل که اجرای تعدیالت اقتصادی تابعی از مدرنیسم
سیاسی است ،قول دادند که با توسل به سیاست سریع توسعهی اقتصادی و نیز
«عدالت اجتماعی» معضالت اجتماعی و اقتصادی را حل خواهند کرد .با معرفی
«برنامهی پنجسالهی سوم توسعه» ،وی تمایل بلندپروازانهای در رابطه با
اصالحات ساختاری در اقتصاد را اعالن کرد .بهطور مثال ،در فصل سوم در
خصوص واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی آمده است که «به منظور
ارتقای کارآیی و افزایش بهرهوری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن
دولت در عرصهی سیاستگذاری و توسعهی توانمندی بخشهای خصوصی و
تعاونی ،سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی در شرکتهایی که ادامهی
فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است ،طبقمقررات این قانون با اولویت
ایثارگران در شرایط مساوی ،به بخشهای تعاونی و خصوصی فروخته خواهد
شد» (مرکز پژوهشهای مجلس .)1379 ،این طرح تأکیدی است بر پاسخدهی
به «گسترش بخش خصوصی؛ افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی ،و
صادرات؛ و همچنین توسعهی حوزههای غیر نفتی» (.)Rakel, 2008, 98
مطابق این طرح ،تأکید میشد که الزم است مالکیت عمومی تجزیه شود مگر
در مواردی که «دولت دارای انحصار طبیعی است ».همانطور که نیلی در سال
 2002یادآوری کرد« ،مدیران [برنامه] که جهتگیریهای اقتصادی
دولتمحور داشتند ،امروز برنامههایی را اجرا میکنند که سمتوسوی اقتصاد
رقابتیِ مدرن و حمایت از بخش خصوصی دارند» ( Ahmadi, 2003, 272,
 .)in Harris, 2003به عبارت دیگر براساس برنامهی اقتصادی خاتمی ،از
یک سو ،راهحل بهبود اقتصاد ایران بسیج سرمایهی داخلی و جذب
سرمایهگذاری خارجی از طریق ضمانت امنیت سرمایه و رفع محدودیتهای
تحمیلی به بخش خصوصی است .از دیگرسو ،از منظر خاتمی ،آزادیهای
سیاسی عامل مهمی برای دستیابی به لیبرالیسم اقتصادی بود .همچنین ،وی
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قول داده بود که دولتاش «هر کاری که از دستش برآید انجام میدهد تا از
عدالت اجتماعی و توزیع عادالنهتر درآمد حمایت کند( ».همشهری 9 ،آذر،
 .)1376این وعدهها تالشی بود برای جلب رضایت جناح پوپولیستی ـ
دولتگرای متحدش .خاتمی طی دو دورهای که بر مسند ریاستجمهوری تکیه
زده بود ،سعی در حل چندین مسئلهی پیچیده اقتصادی ـ از جمله
خصوصیسازی ،پیشرفتهای قابلتوجه در تجارت و سرمایهگذاری ،تکنرخی
کردن ارز و تأسیس صندوق ذخیرهی ارزی ایران برای محافظت در برابر
نوسانات درآمد نفت ـ داشت .سیاست اقتصادی وی از نظر پیشتیبانی از
خصوصیسازی بیشتر برای جذب سرمایهگذاری خارجی ،با پارادایم جناح
پراگماتیستی اتفاقنظر داشت ،و همچنین با جناح محافظهکار که در مورد
دامنهی خصوصیسازی محتاط بود ،همسو بود .در همین چارچوب ،مجلس
قانونی را مبنی بر تأسیس بانکهای خصوصی در سال  79تصویب کرد؛
«سازمان خصوصیسازی» برای مدیریت خصوصیسازی شرکتهای دولتی
تأسیس شد؛ و «حساب ذخیره ارزی» برای عایقبندی بودجه ایران در برابر
بیثباتی قیمت نفت تأسیس شد ( .)Maloney, 2015, 290-91علیرغم
این اقدامات ،خاتمی و اصالحطلبان حامیاش در دستیابی به اجرای پروژهی
لیبرالیسم اقتصادی خود ،آنطور که طرحریزی شده بود ،ناکام ماندند و پیآمد
آن چیزی نبود جز اینکه جناح نومحافظهکار (اصولگرایان) با شعارهای
پوپولیستی صحنهی نمایش انتخاباتی را به نفع خود تغییر داد.
دورهی محمود احمدینژاد :در تیر ماه  ،84احمدینژاد با
فراخواندن نیروی سازمانیافتهیِ بسیج و سپاه پاسداران و همچنین با اتکا به
شعاره ای پوپولیستی برای جذب آن بخش از جامعه که در طول پانزده سال
اخیر از سیاستهای نولیبرالی آسیب دیده بودند ،سکانداری دولت را به دست
گرفت و بر تمام ارگانهای کلیدی دولت تکیه زد .سیاستهای راهبردیِ
اقتصادی احمدینژاد ،مانند خاتمی ،رقبای قبلی اصالحطلباش ،همسو بود با
پالتفرم توسعهی سرمایهداریِ پساجنگِ رفسنجانی ـ از جمله خصوصیسازی
شرکتهای دولتی و لیبرالیسم اقتصادی .در همین راستا ،دستاوردهای وی در
این دوره اساساً حذف یارانهی انرژی و آغاز یک برنامهی گستردهی
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خصوصیسازی بود ( .)Cammett, et al., 2015, 314در رابطه با مسئلهی
دوم ،در تیرماه  ، 86رهبر جمهوری اسالمی به دولت دستور داد که  80درصد
کل بنگاههای اقتصادی را خصوصی کند (در بخش  2-3-3به این مسئله باز
میگردیم) .در چارچوب همین سیاستگذاریها ،در سال  ،87-88دولت
احمدینژاد طرحی را برای ایجاد سیستمی از بانکهای بدون بهره و ادغام
برخی از بانک های دولتی اعالم کرد که منجر به نزاع میان جناحهای درون
حاکمیت و نخبگان دولتی شد ( .)Maloney, 2015, 334بخش عمدهای از
سهام واگذارشده از شرکتهای دولتی به نهادهای نظامی و حکومتی رسید.
اگرچه سپاه از زمان آغاز لیبرالیسم اقتصادی در دورهی رفسنجانی وارد عرصهی
اقتصاد شده بود ،اما در دورهی تصدی احمدینژاد ،دخالت سپاه در سپهرهای
گوناگون اقتصاد ،بهویژه در بخش نفت و گاز ،برجستهتر و تعیینکنندهتر شد
(ادامه نکتهی آخر را در فصل چهار پی میگیریم).
دورهی حسن روحانی :در سال  ،92کرسی ریاستجمهوری به
حسن روحانی رسید .روحانی قول داد که با انجام اصالحات ،حذف تحریمها و
ادغام مجدد اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی ،امنیت را برای رشد اقتصادی
بازگرداند .همچنین ،وی وعد ه داد که به انحصار بنیادها و نیروهای نظامی در
اقتصاد پایان دهد ،امری که به باور وی فضای فعالیت برای بخش خصوصی و
اجرای پروژهی خصوصیسازی را تضعیف میکند .روحانی با اعالم کرد که «باید
فضای اقتصادی رقابتی و شفاف شود ،انحصارات شکسته شود و رانتها از بین
برود» (صدای آمریکا .)1392 ،در رابطه با برنامهی خصوصیسازی ،مطابق اصل
 44قانون اساسی ،وی خاطرنشان ساخت که «اساس سیاست این بوده که
اقتصاد ما رقابتی شود و تصدیگری دولت کاهش یابد و کار به بخش غیردولتی
واگذار شود» (تابناک .)a1392 ،بهرغم این لفاظیهای پرطمطراق ،روحانی
مشارکت سپاه در اقتصاد را استمرار بخشید و چهبسا آن را از برخی لحاظ
تقویت کرد .در همین راستا در سال  ،92روحانی در یک سخنرانی در برابر
فرماندهان سپاه بیان داشت که «سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست و
پیمانکاری مثل پیمانکاران معمولی نیست و نبوده است .سپاه امروز باید
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پروژههای مهمی که بخش خصوصی توان آن را ندارد برعهده بگیرد»
(دویچهوله.)2013 ،
به همین ترتیب و بهعنوان تازهترین تحول ،برای تأمین مالی
پروژههای نفتی ،طبق الیحهی بودجه سال « ،1399وزارت نفت مکلف است از
طریق شرکتهای دولتی تابعهی ذیربط تا سقف سه میلیارد دالر اوراق مالی
اسالمی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت وزیران منتشر کند» (ایسنا .)98 ،در
بخش دیگری از قانون بودجهی سال  99آمده است که «بانکهای عامل مجاز
هستند تا سه میلیارد دالر به سرمایهگذاران بخشهای خصوصی ،تعاونی و
نهادهای عمومی غیردولتی و خاتماالنبیا برای طرحهای توسعهای باالدستی
نفت و گاز تسهیالت بدهند» (ایرنا .)1398 ،اسداهلل قرهخانی ،عضو کمیسیون
انرژی مجلس شورای اسالمی ،خبر داد که در تاریخ هشتم مرداد  ،98نشستی
میان کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با حضور بیژن زنگنه ،وزیر نفت،
و سعید محمد اسالمی ،فرمانده قرارگاه خاتماالنبیا ،برگزار شد .وی اشاره کرد
و گفت« :در این نشست به همکاری دوجانبهی وزارت نفت و قرارگاه خاتماالنبیا
برای توسعهی پتروپاالیشگاهها پس از تدوین آییننامههای اجرایی و تصویب
آن از سوی دولت ،اشاره و مقرر شد این همکاری با توسعهی فعالیت
پتروپاالیشگاهی شرکت پاالیش نفت آناهیتای کرمانشاه توسط قرارگاه خاتم
آغاز شود .وی افزود :همچنین مقرر شد قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا در
زمینهی ساخت پارکهای پتروشیمی ،تکمیل ظرفیت تولید پاالیشگاه میعانات
گازی ستاره خلیجفارس و دیگر پروژههای صنعت نفت با وزارت نفت همکاری
کند( ».شانا.)a1398 ،
اینها رئوس اصلی سیاست و رویکردهای جناحهای درونحکومتی
در قبال اجرای سیاستهای نولیبرالی و نقش دولت و نهادهای نظامی و
حکومتی در اقتصاد بود .در ادامه به سه مؤلفهی مهم از عملیاتیکردن لیبرالیسم
اقتصادی میپردازیم.
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استقراض و بدهی خارجی
تالش برای جذب سرمایهی خارجی گامی به سوی لیبرالیسم اقتصادی بهعنوان
یک استراتژی «توسعهی وابسته»ی دولت ایران بود .بحران حاد ارز و کمبود
مزمن سرمایهگذاری داخلی ،جمهوری اسالمی را وادار به ترک شعارهای
پوپولیستی سابق خود علیه سرمایهی خارجی و وام گرفتن از مؤسسات مالی
بینالمللی کرد ،به این امید که گشایشی در بحرانهای اقتصادی ایجاد کند.
علیرغم مخالفت برخی جناحها و رهبران درونحکومتی در قبال استقراض
خارجی ،که آن را «احیای اقتصاد وابستهی سرمایهداری وابسته ایران در
حکومت شاه» تلقی میکردند (کیهان 8 ،شهریور ،)1368 ،منتها الزامات
لیبرالیسم اقتصادی جایی برای شعارهای پوپولیستی باقی نگذاشت و در نتیجه،
استقراض خارجی به امری اجتنابناپذیر تبدیل شد .دستیابی به استقراض
خارجی جهت تأمین منابع مالیِ توسعهی اقتصادی دو پیآمد اساسی به دنبال
داشت« :نخست ،اعتراف علنی به شکست دولت در ایجاد اتوپیای اسالمیاش
بود .دوم ،برای جلب سرمایهی خارجی دولت مجبور بود پایبندی خود را به
بازسازی نهادهای بازار و تشویق بازار آزاد ]ـ بهسان الزامات اقتصاد سرمایهداری
نولیبرال ـ[ نشان دهد» (نعمانی و بهداد .)88 ،1387 ،بنابراین ،در وهلهی اول،
افزایش شدید واردات نیاز به وامهای خارجی برای پُرکردن شکاف بین صادرات
و واردات داشت .نخستین برنامهی اقتصادی دولت رفسنجانی  28میلیارد دالر
استقراض خارجی را تخمین زده بود .استقراض و بدهی خارجی دولت از چهار
میلیارد دالر در سال  73به تقریباً بیست و دو میلیارد دالر در سالهای  74و
 75افزایش یافت که این امر به یک بحران بدهی کوچک 1در اواسط دههی
هفتاد منجر شد (.)World Bank, 2001
همانطور که در نمودار  2-1نشان داده شده ،طبق آمارهای بانک
مرکزی ایران ،این روند در سال  76به  12.6میلیارد دالر کاهش یافت .در
دورهی ریاست جمهوری خاتمی ،بدهی خارجی روند صعودی و نزولی داشته
است ،بهطوری که در سال  79به  9میلیارد دالر کاهش و دوباره در سال 83
1 A mini–debt crisis
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به  23میلیارد دالر افزایش یافت .هنگامی که احمدینژاد در سال 84
رئیسجمهور شد ،روند بدهیهای خارجی در سال  86با تقریباً  29میلیارد دالر
به نقطهی اوج خود رسید ،در حالی که در سالهای  87تا  89به حدود 22
میلیارد دالر کاهش یافت .همهنگام با تحریمهای بینالمللی علیه ایران از سال
 ،90بدهی خارجی ایران به میزان قابلتوجهی به  7میلیارد دالر در سال 91
نزول کرد .در دورهی ریاست جمهوری روحانی ،این روند همچنان به  5میلیارد
دالر در سال  93کاهش ،و بار دیگر به حدود  7میلیارد دالر در سال 8.5 ،94
میلیارد دالر در سال  95و  10میلیارد دالر در سال  96افزایش یافته است.
نمودار شماره  .2-1کل بدهی خارجی ایران بین سالهای  1372لغایت 1396
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آزادسازی قیمتها
آزادسازی بازار ارز از ابتدای دههی هفتاد آغاز شد .در اوایل این دهه ،قیمت
ارز در بازار آزاد بیست برابر بیشتر از نرخ رسمی بود ( Cammett, et al.,
 .)2015, 313دولت رفسنجانی تصمیم دولت مبنی بر خصوصیسازی صدها
شرکت دولتی را اعالم کرد و دولت کنترل بر قیمت اکثر کاالهای تولیدی بخش
خصوصی را متوقف کرد .آزادسازی قیمتها با افزایش درآمدهای نفتی همراه
بود .در واکنش به افت شدید نرخ ریال ،با افزایش قیمتها ،درآمدهای نفتی
ایران نیز کاهش یافت .وام های بانک مرکزی ایران و تسهیالت اعتباری بانک
تجارت ،کسری بودجهی دولت را تأمین میکردند .این امر منجر به افزایش
چشمگیر تورم بهطور متوسط  24درصد در سال شد که سرانجام به  50درصد
در سال  1375رسید (.)Rakel, 2008, 94
با این حال« ،پرسترویکا»ی 1ایران با چندین چالش اساسی روبرو
بود :بحران تراز پرداختها به دلیل سقوط قیمت نفت در سالهای  72و  73به
وجود آمد ،بیکاری و تورم به سطحی غیرقابل تحمل رسیدند و همانگونه که
باالتر ذکر شد اعتراضات مردمی در چندین شهر بزرگ ایران به وقوع پیوست
( .)Harris, 2013, 51دولت رفسنجانی از ترس اعتراضات گستردهی مردمی
مجبور به عقبنشینی محدود از سیاستهای لیبرالیسم اقتصادی شد .در پی
این عقبنشینی ،دولت استراتژی «زیگزاگ» را برای ادامهی لیبرالیسم
اقتصادی آغاز کرد .در نتیجهی افزایش بدهیهای خارجی در دههی ،1370
دولت رفسنجانی نرخ ارز را مجدداً تحت کنترل قرار داد .این امر همچنین
جمهوری اسالمی را از لحاظ اعتبار ارزی در وضعیت دشواری قرار داده است.
پسامد این رخدادها ،قیمتها حدود  60درصد افزایش یافتند .این افزایش
اعتراضات شدید اجتماعی را برانگیخت .این امر باعث شد دولت ،همراه با اِعمال
 .1پرسترویکا ( )Perestrojkaکه به معنای «بازسازی» است ،اصطالحی روسی است که به
یک سری از اصالحات اقتصادی که در ژوئن  1987توسط رهبر وقت شوروی ،میخائیل
گورباچف ،معرفی گشت اطالق میشود.
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مجدد کنترل ارزی ،تعیین سقف نوسانات قیمتها را از نو باب کند .کاهش
ارزش ریال تأثیری تورمی بر اقتصاد داشت .عالوه بر اینها ،نتایج سیاستهای
لیبرالیسم اقتصادی باعث کاهش درآمد واقعی اقشار وسیعی از مردم شد .تمام
اینها به کاهش سطح زندگی عموم مردم تهیدست و کارگر میانجامد؛
سیاستهایی که به عقیدهی مدافعان لیبرالیسم اقتصادی ،فینفسه موهبتی
برای اقتصاد است .زیرا روند تورمی ،و در پی آن کاهش مزدهای واقعی و سطح
زندگی ،سهم توزیع کار را کم می کند و سهم سرمایه (سود) را در اقتصاد باال
میبرد .در نتیجه ،مصرف کاهش مییابد و سرمایهگذاری افزایش مییابد
(نعمانی و بهداد،1387 ،صص.)95-97 .
سرمایهگذاری در اقتصاد
افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد داخلی از دیگر اهداف سیاست لیبرالیسم
اقتصادی است .در پی اجرای این سیاستها ،سرمایهگذاریهای دولتی در بخش
ساختوساز از  25درصد تولید ناخالص داخلی در سال  65به  35درصد در
سال  70افزایش یافت ( .)Cammett, et al., 2015, 313در اوایل دههی
 ،1370غالمحسین کرباسچی ،شهردار تهران ،سرمایهی سوداگرانه را به سمت
پروژههای مسکن و ساختوساز تجاری ترغیب کرد ،بهطوری که در ازای
معافیت از قوانین منطقهبندی و کاربری زمین و محافظت در برابر فشارهای
سیاسی ،از بازرگانان و ساختوسازکنندگان هزینه و عوارض بگیرد.
سرمایهگذاری خصوصی در بخش ساختوساز شهری از سال  66تا  76پانزده
برابر افزایش یافت؛ امروز دیگر تأمین مالی بازسازیِ شهری ـ یعنی آنچه تاکنونی
در هیأت آسمانخراشهای تهران و و بزرگراههای اطراف آن شکل گرفتهاند ـ
به این شکل شناخته میشود ( Ehsani, 2009, 29-30, in Harris,
 .)2013, 53در اوایل دههی  ،1370کل سرمایهگذاری (به قیمتهای ثابت)
هم گام با رشد اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت افزایش یافت .سهم
سرمایهداری ناخالص داخلی در هزینههای ناخالص ملی در سالهای اولیهی
لیبرالیسم اقتصادی نیز در نتیجهی دو تغییر توأمان افزایش یافت :نخست،
کاهش سهم هزینهی مصرف خصوصی؛ و دوم ،افزایش واردات» (نعمانی و
بهداد .)100 ،1387 ،عالوه بر این ،تا سال  ،70شرکتهای بخش عمومی 73
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درصد از ارزش افزودهی صنعتی 72 ،درصد از اشتغال و  65درصد از
سرمایهگذاری را به خود اختصاص دادند ( .)Amuzgar, 1983, 140با وجود
این روند ،پس از هفت سال دنبالکردن سیاست خصوصیسازی ،در سال
 ،1375دولت (و بنیادها) همچنان بازیگر اصلی در عرصه اقتصاد بود .بین
سالهای  65و  ،75تعداد کارکنان دولت به جای کمشدن ،در حدود  35درصد
افزایش یافت .طبق آمارهای بانک مرکزی ایران ،بین سالهای  69تا ،75
سرمایهگذاری بخش دولتی از  32درصد به  43درصد از کل سرمایهگذاری
افزایش یافته است .بهطور کلی ،در نخستین دههی پیادهسازی لیبرالیسم
اقتصادی ،اقتصاد ایران همراه با (و بهرمند از) افزایش درآمدهای نفتی رشد
کرد .این امر و فضای بازتر سیاسی برای بخش خصوصی فرآیند انباشت
سرمایهداری را که در رشد سرمایهگذاری خصوصی ،بهویژه در ماشینآالت و
تجهیزات بازتاب مییابد ،تسهیل کرد .اما ،پیگیری سیاستهای لیبرالیسم
اقتصادی تأثیر اندکی بر این فرآیند گذاشت زیرا که اجرای آن با قطع و وصل
توأم بود ،و کاهش چشمگیری در سهم فعالیتهای اقتصادی دولت در بازار
منجر نشد .با این حال ،افزایش میزان انباشت سرمایهی خصوصی به
پرولتریزهشدن فزایندهی نیروی کار انجامید (نعمانی و بهداد-100 ،1387 ،
.)99
 .2-3-2خصوصیسازی شرکتهای دولتی
خصوصیسازی شرکتهای دولتی از ویژگیهای مهم سیاستهای نولیبرالی
است .همچنان که پیشتر اشاره شد ،به منظور تأمین منافع بورژوازی ایران و
توسعه ی اقتصاد سرمایه داری ،جناح پراگماتیست (سازندگی) به رهبری
هاشمی رفسنجانی ،اجرای خصوصیسازیها را در دستور کار قرار داد .یکی از
مؤلفههای برنامهی پنج ساله اول رفسنجانی ـ از رهگذر پافشاری بر «واگذاری
سهام صنایع دولتی و ملیشده (به استثنای صنایع بزرگ و مادر) به مردم» ـ
حذف و یا کاهش اساسی کنترل دولت بر اقتصاد بود (مرکز پژوهشهای
مجلس .)1368 ،اجرای این طرح با صدور تصویبنامهای از سوی دولت مبنی
بر خصوصیسازی حدود  400شرکت دولتی آغاز شد .در دورهی اول
خصوصیسازی ( ،)1369-1373درمجموع ،ارزش شرکتهای واگذارشدهی

440

441

حامد سعیدی

دولتی بالغ بر  1.7هزار میلیارد ریال بوده است .در دورهی دوم این فرآیند ،بین
سالهای  74تا  ،77سهام واگذارشده  1.8هزار میلیارد ریال بوده است
( .)Amuzegar, 2007, 60مابین سالهای  ،76-77تنها  3.3تریلیون ریال
از این سهام به بخش خصوصی رسیده است (سازمان خصوصیسازی.)1376 ،
نظر به این واقعیت که دولت و بنیادهای حکومتی در نخستین دورهی
نظام پساانقالبی ،اقتصاد ایران را تحت کنترل داشتند ،اجرای خصوصیسازی
صنایع بزرگ اقتصادی و تقویت بخش خصوصی میتواند به تضعیف قدرت آنها
منجر شود .بنابراین ،گروههای ذینفع تأثیر عظیمی بر فرآیند خصوصیسازی
شرکتهای دولتی داشتند .در طی این فرآیند و به اقتصای ضرورتهای اجرای
لیبرالیسم اقتصادی ،بنیادهای مزبور به فروش بخشی از داراییهایشان به
بخش خصوصی رضایت دادند که در حدود  62.2میلیارد ریال محاسبه شده
است ( .)Amuzegar, 1993, 100در دههی نخست اجرای سیاستهای
نولیبرالی ،دولت اعالم کرد که از  770بنگاه و شرکت دولتی ،تنها  391شرکت
میتوانند مطابق با اصل  44قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شوند
( .)Harris, 2013, 51همانطور که در نمودار  2-2مالحظه میکنید ،در
دورهی رفسنجانی (مابین سالهای  ،)1370-1377ارزش کل شرکتهای
واگذارشده تقریباً  3.5میلیارد ریال بود که  0.2درصد از مجموع ارزش کل
واگذاریهاست.
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نمودار شماره  :2-2ارزش سهام و تعداد شرکتهای واگذارشدهی
دولتی در دورههای ریاست جمهوری ایران طی سالهای 1370تا 1398
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* با توجه به اینکه تعداد شرکتهای واگذارشده قبل از سال  1380در
آمار و دادههای سخا در دسترس نیست ،شماره ذکر شده ( )391در
دوره رفسنجانی ،از مقالهی هریس ( )51 ، 2013گرفته شده است.

منبع :سازمان خصوصیسازی ایران (برای دادههای سال  1370تا  1392به
سخا ،1393 ،ص 10.مراجعه کنید و برای بقیه به سخا،1394 ،ص11.؛ سخا،
2018؛ سخا 2019 ،مراجعه کنید) .محاسبات از نویسنده است.

ارزش به میلیارد ریال

1,000,000
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نمودار شماره  :3-2ارزش سهام شرکتهای واگذارشدهی دولتی طی
سالهای 1370لغایت .1398
464,620

500,000
450,000
400,000

254,326

300,000

158,342

250,000
200,000

51,477
37,189
49,242
15,358
38,881
32,220

77,916

266
239
288
924
516
1,091
173
762
2,348
1,722
201
3,360
10,739
7,166
813
31,385

62,649
134,323
130,350

ارزش به میلیارد ریال

350,000

1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398

سال

منبع :سازمان خصوصیسازی ایران (برای دادههای سال  1370تا 1392
به سخا ،1393 ،ص 10.مراجعه کنید و برای بقیه به سخا،1394 ،ص11.؛
سخا2018 ،؛ سخا 2019 ،مراجعه کنید) .محاسبات از نویسنده است.
خصوصیسازی شرکتهای دولتی در دورهی خاتمی نیز تداوم یافت .براساس
شاخصگذاری یک کمیسیون دولتی ،تنها  128از  724شرکت نیاز به ماندن
در چارچوب مالکیت دولتی دارند .همچنین ،این کمیسیون توصیه کرد که
بیش از هزار بنگاه فرادولتی ،از جمله شرکتهایی که توسط بنیادهای بزرگ و
مؤسسات مرتبط با آن تحت کنترل هستند ،خصوصی شوند ( Khajepour,
 .)2000, 577-98آنطور که نمودار  2-2نیز مینمایاند ،در دورهی خاتمی،
ارزش سهام شرکتهای واگذارشده در مقایسه با دورهی گذشته تقریباً به 27
میلیارد ریال افزایش یافته است .تعداد شرکتهای خصوصیسازیشده بین
سالهای  80تا  84مجموع ًا  374بوده است .عالوه بر این ،فرآیند
خصوصیسازی ،در طی سالهای  ،1370-1384ساالنه پایینتر از سقف 10
میلیارد ریال باقی مانده است.

150,000
100,000
50,000

-
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ارزش و تعداد سهام شرکتهای دولتیِ واگذارشده از سال  85بهطور
چشمگیری افزایش یافته ،که همزمان است با ابالغیهی قانون جدید در مورد
خصوصیسازی شرکتهای دولتی ،و انتخاب احمدینژاد بهعنوان رئیسجمهور
جدید ایران .این افزایش پیآمد ابالغیهی رهبر جمهوری اسالمی در سال 84
«در خصوص سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی» بهمنظور
خصوصیسازی صنایع بزرگ و مادر بود .طبق این ابالغیه« ،دولت حق فعالیت
اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل  44را ندارد و موظف است هرگونه
فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهرهبرداری از آن) را که مشمول
عناوین صدر اصل  44نباشد ،حداکثر تا پایان برنامهی پنجساله چهارم (سالیانه
 20درصد کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی
واگذار کند» (سخا .)1384 ،براساس این ابالغیه ،بخش دولتی شامل «کلیه
صنایع بزرگ ،صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پاییندستی نفت و گاز)،
معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز) ،فعالیت بازرگانی خارجی خارجی،
بانکداری ،بیمه ،تأمین نیرو ،کلیه امور پست و مخابرات ،راه و راهآهن ،هواپیمایی
و کشتیرانی» میباشد (همانجا).
عالوه بر این ،در تیرماه  ،85رهبر ج.ا .سیاستهای کلی بند ج اصل
 44قانون اساسی را دربارهی توسعهی بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری
فعالیتها و بنگاههای دولتی منتشر کرد و به دولت دستور داد « 80درصد از
سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل  44به بخشهای خصوصی
شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی» واگذار کند
(خامنهای .)1385 ،دومی مشمول بنیادهای فرادولتی مانند صندوقهای
بازنشستگی ،شرکتهای پیمانکاری وابسته به نهادهای نظامی و بنیادهای
موقوفه است .این ابالغیه در  8بهمن  86به تصویب مجلس رسید و به قانون
تبدیل شد (وزارت تعاون .)1386 ،همانطور که پورحسینی ،رئیس کل وقت
سازمان خصوصیسازی ،خاطرنشان ساخت« ،به موجب اصل  44قانون اساسی
شرکتهای دولتی به سه گروه تقسیم می شوند .شرکتهای گروه یک که هیچ
وظیفهی حکومتی ندارند و باید  100درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار
شود .شرکتهای گروه دو نیز باید حداقل 80درصد سهامشان به بخش
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خصوصی واگذار شود و شرکتهای گروه سه نیز که صرف ًا وظایف حاکمیتی
دارند باید  100درصد سهامشان دولتی باقی بماند» (تسنیم.)a1398 ،
پس از ابالغ این قانون جدید ،خصوصیسازی شرکتهای دولتی به
میزان قابل توجهی افزایش یافتند .این امر به دولت احمدی نژاد اجازه داد
سیاست خصوصیسازی را تسریع کند تا از آن بهعنوان موفقیتی برای خودش
بهکار گیرد؛ امری که دولتهای پیشین نتوانسته بودند آن را به صورت قانون
درآورند .براساس دادههایی که در نمودار  2-3نشان داده شده ،میتوان دریافت
که از سال  84و پس از ابالغ سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی ،روند
واگذاری سهام شرکتهای دولت سرعت و شدت بیشتری پیدا کردهاند .مطابق
دادههای نمودار  ،2-4پیش از این ابالغیه ،یعنی از سال  70تا  ،84در مجموع
سیهزار و ششصد میلیارد ریال از سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی
واگذار شده بود که فقط  2درصد از کل واگذاریها از سال  70تا  98را به خود
اختصاص میدهد .این درحالی است که از سال  86به اینسو1.538.278 ،
میلیارد ریال سهام واگذار شده است که رویهمرفته  98درصد از کل این
انتقاالت را تشکیل میدهد .براساس دادههای سازمان خصوصیسازی ،تعداد
کل شرکتهای واگذارشده (بهطور کامل یا جزئی از آن) در طول سالهای 84
تا  653 ،92بوده است .این نیز نشان میدهد که داراییها و شرکتهای
واگذارشدهی دولتی در دورهی احمدینژاد بهمراتب بیشتر از کابینههای پیشین
بوده است .این حجم عظیم واگذاریها عمدت ًا به حوزههای نفت ،مواد شیمیایی،
فلزات ،برق و ارتباطات راه یافته است ( .)Harris, 2013, 56ارزش این
شرکتهای واگذارشده در حدود  1.314میلیارد ریال بوده است .براساس
تحلیلی ساالنه ،ارزش شرکتهای خصوصیسازیشده از  813میلیون ریال در
سال  1384به بیش از  31میلیارد ریال در سال  158 ،1385میلیارد ریال در
سال  1386و تقریباً  255میلیارد ریال در سال  1388افزایش یافته است (به
نمودار  2-3بنگرید).
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نمودار شماره  :2-4ارزش مقایسهای واگذاریِ سهام شرکتهای دولتی
قبل و بعد از ابالغ سیاست های کلی اصل  44قانون اساسی.
ارزش به میلیارد ریال

2%؛ 30,608
 1384 1370قبل
 1398 1385بعد

1,538,278/0
98%؛

به گزارش خبرگزاری مهر ( ،)1388غالم رضا حیدری کرد زنگنه ،رئیس وقت
سازمان خصوصیسازی« ،تعداد شرکتهای واگذار شده را  270شرکت» ذکر
و همچنین «رقم واگذاریهای دولتی از سال  84تا  88را نیز  63هزار میلیارد
تومان» اعالم کرد .آنطور که در نمودار  2-3به تصویر کشیده شده ،این روند
در سال  89افت شدیدی کرد و به  77.9میلیارد ریال رسید و مجدداً ،به ترتیب،
در سال  90و  91به  134میلیارد ریال و  130میلیارد ریال افزایش یافت.
افزایش قابلتوجه در فرآیند خصوصیسازیها در سال  92با ارزش 464.6
میلیارد ریال به نقطهی اوج خود رسید.
بر سر کار آمدن روحانی با کاهش خصوصیسازی شرکتهای دولتی
همراه بود .نمودار  2-2نشان میدهد که در این بازهی زمانی  343شرکت
دولتی به بخش خصوصی واگذار شدهاند .ارزش کل این شرکتها  224میلیارد
ریال بوده که بسیار کمتر از رقم واگذاریهای دوران احمدینژاد ،اما بیشتر از
مقطع ریاستجمهوری رفسنجانی و خاتمی است .ارزش شرکتهای واگذارشده
در سال  93به  51میلیارد ریال و در سال  94به  37میلیارد ریال کاهش یافت.
آمار بنگاههای واگذارشده توسط سازمان خصوصیسازی طی سال 163 ،1395
شرکت بوده است که ارزش آن تقریباً  49میلیارد ریال بوده است (سخا،
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 .)1395این فرآیند به  15.4میلیارد ریال در سال در سال  96کاهش یافت و
با افزایش دوباره ،به  38.9میلیارد ریال در سال  97و  32.2میلیارد ریال در
سال  98رسید (نمودار  2.3را ببینید).
 .3-3-2دخالت نهادهای نظامی و بنیادهای حکومتی در فرآیند
خصوصیسازی
در دورهی نخست ریاستجمهوری رفسنجانی ،اجرای خصوصیسازی
شرکتهای دولتی ،بهجای به مزایدهی عمومی ،با مذاکرهی مستقیم با گروههای
ذینفع صورت گرفت .در خالل سالهای  71و  ،75مجلس قانونی تصویب کرد
که به دولت اجازه میداد تا شرکتهای دولتی را به اعوان و انصار وابسته به
حکومت واگذار کند ( .)Rakel, 2008, 94درخصوص ماهیت خریداران ،طی
سالهای  68تا  ،73نیمی از  331شرکت واگذارشده به بنیادهای فرادولتی
(مانند بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان و جانبازان) داده شدهاند ( Muradi,
 .)2005, 190بهطوری که جدول  2-1نیز نشان داده ،از سال  80تا ،94
ارزش کل واگذاریهای انجامگرفته به بخش خصوصی بالغ بر  1.416میلیارد
ریال بوده است .از این میزان ،سهم «بخش خصوصی واقعی» تقریباً 261
میلیارد ریال ( 18درصد) بوده ،در حالی که بیش از  300میلیارد ریال (21
درصد) به بخش «سهام عدالت» اختصاص یافته است .حدوداً  200میلیارد ریال
( 14درصد) در ازای «رد دیون دولتی» واگذار شده ،در مقابل ،ارزش واگذاریها
به نهادهای نظامی ،نهادهای عمومی غیردولتی و دیگر نهادهای وابسته به
جمهوری اسالمی ،بیش از  656میلیارد ریال بوده که  46درصد از کل این
واگذاریها در طول سالهای  80تا  94است .این واقعیتها نشان میدهد که
حتی در فرآیند خصوصیسازی شرکتهای دولتی ،مؤسسات نظامی و وابسته
به حکومت بیشترین بهرمندی را بردهاند (سخا ،1394 ،ص.)22 .
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جدول شماره  :2-1تبیین ماهیت خریداران ،ارزش و سهم شرکتهای
واگذارشده طی سالهای  80لغایت ( 94ارقام به میلیارد ریال)
حسن روحانی دربارهی روند خصوصیسازیها در جمع فعاالن اقتصادی گفته
کل

بخش
خصوصی
«واقعی»

سهام عدالت

رد دیون
انتقال اصل
سهام

سایر **

جمع کل

ارزش سهام واگذارشده
از سال  1380تا 1394

261،231

300،804

197،951

656،433

1،416،419

سهم از کل *

%18

%21

%14

%46

%100

بود« :بخشی از اقتصاد دست یک دولت بیتفنگ بود که آن را به یک دولت با
تفنگ تحویل دادیم ،این اقتصاد و خصوصیسازی نیست» (ایلنا .)1396 ،
همچنین آذر ماه  93با کنایه به سپاه پاسداران گفته بود« :اگر اطالعات ،تفنگ،
پول ،سرمایه ،سایت ،روزنامه و خبرگزاری را همه یکجا جمع کنیم ابوذر و
سلمان هم فاسد میشوند» (دویچهوله .)2017 ،این مواضع و لفاظیها نتوانست
چندان دوام بیاورد و به آن جامهی عمل بپوشاند .روحانی در هر گام کارکرد
دولت اش در چارچوب منطق اقتصادسیاسی و سازوکار قدرت در جمهوری
اسالمی عمل کرده است .برخالف مواضع قبلیاش ،در اوایل سال  94روحانی
در نشست با فرماندهان سپاه گفت« :من آن شایعاتی که راجع به سپاه مطرح
میشود را اصالً قبول ندارم ،که میخواهند سپاه را رقیب مردم قرار دهند؛ سپاه
رقیب مردم نیست؛ سپاه رقیب بخش خصوصی هم نیست» (میزان.)1396 ،
بنابراین ،وی تأکید کرد که «سپاه امروز باید پروژههای مهمی که بخش
خصوصی توان آن را ندارد برعهده بگیرد» (دویچهوله.)2013 ،
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همانطور که نشان دادیم ،پس از گذشت سه دهه از اجرای لیبرالیسم
اقتصادی ،بهویژه در زمینهی خصوصیسازی شرکتهای دولتی ،دولت ایران و
بنیادهای وابستهی فرادولتی همچنان بهعنوان اصلیترین بازیگران در حوزهی
اقتصادی عمل میکنند .این امر تأییدی است بر مبانی نظری و فرضیههای ما
که دولت توسعهگرای نومرکانتیلیستی اجرای سیاستهای لیبرالیسم اقتصادی
را با تقویت همزمان نهادهای حکومتی و نظامی در سپهرهای اقتصادی به پیش
میبرد .بهطور مثال ،دولت بخش بزرگی از سهام شش مرکز پتروشیمی و
نیروگاهی را به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) ،صندوق
بازنشستگی سپاه واگذار کرده است ( .)Maloney, 2015, 334همچنین،
سازمان خصوصیسازی در مرداد ماه سال  88اعالم کرده بود 95« :درصد از
سهام شرکت نمایشگاههای بینالمللی بابت رد دیون به سازمان تامین اجتماعی
نیروهای مسلح (ساتا) واگذار شده است .اما در نتیجهی موجی از مخالفتها،
«احمدی نژاد با ابالغ دستوری به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابطال معامله را
صادر کرد» (تابناک .)b1392 ،یکی دیگر از موارد بحثبرانگیز که در شهریور
ماه سال  88رخ داد این بود که خبر خریداری  51درصد از شرکت مخابرات
ایران ،به ارزش  7800میلیارد تومان ،توسط اعتماد مبین (که یک کنسرسیوم
تحت کنترل سپاه است) منتشر شد ( .)Maloney, 2015, 334بر اساس
گزارش کمسیون ویژهی مجلس ایران در سال  89دربارهی روند خصوصیسازی
در ایران« ،تنها سیزده و نیم درصد روند خصوصیسازی از سال  84تا کنون
”حقیقی“ بوده و بقیه به شرکتهای شبهدولتی واگذار شده است .شرکتهای
شبهدولتی نه تحت حاکمیت و نظارت دولت ،مجلس و دستگاههای نظارتی قرار
دارند و نه قواعد رقابتپذیری بخش خصوصی را رعایت میکنند ... .بر اساس
این گزارش  86درصد این واگذاریها ،از شرکتهای دولتی به شرکتهای
شبهدولتی بوده است» .به گفتهی علی آلفونه« ،واژهی شبهخصوصی یا
شبهدولتی که بیشتر در گزارشهای مجلس از آن استفاده میشود ،کنایهای
است به سپاه پاسداران و سازمان تأمین اجتماعی» (دویچهوله 2010؛ خانه
ملت .)1390 ،افزون بر این ،مؤسسات فرادولتی شامل «بانکها ،شرکتهای
نظامی ،شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگی وابسته به حکومت ،بنیادهای
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موقوفات ،صندوقهای بازنشستگی و سهام عدالت» میشوند ( Harris,
 .)2013, 46در اردیبهشت ماه سال  ،98رئیس کل سازمان خصوصیسازی،
خاطرنشان کرد که «بخش خصوصی در ایران خیلی کوچک و در مقابل ،بخش
دولتی خیلی بزرگ است» .وی اعالم کرد« :از مجموع  2000بنگاه و شرکت
قابل واگذاری تا به امروز حدود  900بنگاه را که دولت در آنها سهام داشته به
بخش خصوصی واگذار شده اند؛ حدود  600بنگاه نیز همچنان در اختیار دولت
هستند و در این بین هم حدود  500شرکت تعیین تکلیف شدهاند که یا منحل
و یا در دیگر شرکتها ادغام شده اند» (تسنیم.)a1398 ،
گرچه پیادهسازی سیاستهای نولیبرالی منجر به تحول مهم در
ساختار اقتصاد سرمایهداری ایران شد ،منتها پیکربندی اساسی قدرت دولت در
حوزهی اقتصاد تا حد زیادی بدون تغییر باقی مانده است .در راستای اجرای
سیاستهای اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد و نولیبرالیسم ،جمهوری اسالمی به
جای تقویت و تحکیم بخش خصوصی ،علیرغم برخی افتراقات در میان
جناحهای سیاسی ،استراتژی بازسازی ساختار اقتصاد را از طریق توسعهی
بخش خصوصی به موازات استمرار حضور گستردهی دولت و نهادهای فرادولتی
و نظامی دنبال کرده است .این استراتژی امکان این را به دولت میدهد تا به
بازسازی اقتصادی در راستای بیشینهسازی انباشت سرمایه بپردازد و در عین
حال ،کنترل دولت بر اقتصاد را بهعنوان ملزومات بقای حکومت و منابع
گروههای ذینفع در حفظ جمهوری اسالمی استمرار ببخشد .اینها مختصات
سازوکارهای اقتصادی و سرشتنشان دولت نومرکانتیلیستی هستند که از اواخر
دههی شصت شمسی به منصهی ظهور رسیده است و کماکان ادامه دارد.
حضور و مشارکت فزایندهی نیروهای نظامی در اقتصاد از زمان آغاز
لیبرالیسم اقتصادی در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی ظهور کرد که در
دورهی خاتمی گسترش یافت ،تحت فرماندهی احمدینژاد شتاب سرسامآوری
گرفت و در دورهی روحانی استمرار یافت .دخالت سپاه در اقتصاد از «دوران
سازندگی» پس از جنگ در زمینههای تأمین مالی خُرد ،بخش ساختوساز و
صنایع نظامی ،جاده ،سدها و غیره آغاز شد (برای شرح و تفصیل بیشتر به فصل
چهارم مراجعه کنید) .الزم به ذکر است که حضور پررنگ شرکتهای
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پیمانکاری سپاه در اقتصاد باییستی بهسان پیآمد فرآیند توسعهی اقتصاد
سیاسی جمهوری اسالمی مطمح نظر قرار گیرد که در آن هم ماهیت نیروهای
اجتماعی و ساماندهی اقتصادی و هم ساخت دولت جمهوری اسالمی را
بهعنوان یک شکل مشخص از یک دولت نومرکانتیلیستی ،بر بستر وسیعتری
از یک جامعهی غیرهژمونیک سرمایهداری ،مورد غور و تحلیل قرار داد.
.4-2

نتیجهگیری

در این فصل به بررسی سازوکارها و مؤلفههای اقتصادی و سیاسی مرتبط با
حضور سپاه در اقتصاد در دومین دورهی پساانقالبی پرداخته شد .با پژوهیدن
و تحلیل نقش و جایگاه سپاه در اقتصاد در ارتباطی گستردهتر با ساختار اقتصاد
سیاسی ایران ،نتایج نشان داده اند که تأسیس سپاه محصول بحران اجتماعی
هژمونی در آستانهی انقالب و بعد از آن است که از زهدان چنین تحوالتی زاده
شد.
سپاه بهعنوان یک ابزار نظامی در مقابل جنبشهای مترقی ـ طغیان
توده ای مردم کارگر و زحمتکش برای رهایی از ستم و استبداد ،جنبش
شوراهای کارگری ،گروههای چپ و سوسیالیستی ،شورش و مقاومتهای
اِتنیکی و آزادیخواهانه در اقصی نقاط ایران ـ نقش مهمی در تحکیم پایههای
نظام جدید ایفا کرد .با وجود این ،بحرانهای سیاسی و اقتصادی در دهه 1360
رژیم را وادار کرد تا بهسوی «توسعهی وابسته» از طریق اجرای سیاستهای
نولیبرالی گام بردارد که در نتیجهی آن ،سپاه به فرآیند «بازسازی» اقتصاد
دخالت داده شد و به گسترش فعالیتهایش پرداخت.
همانطور که در مبانی نظری و تحلیلی صورتبندی شده بود ،تحول
ساخت دولت جمهوری اسالمی از یک دولت کورپوراتیستی به شکلی از دولت
توسعه گرای نومرکانتیلیستی ،همراه بود با اتخاذ استراتژی اقتصادی از باال به
پایین ،تا از این طریق به دو هدف مهم دست یابد .از یکسو ،رژیم برنامههای
تعدیل اقتصادی سریع را مطابق با دستورالعملهای مؤسسات مالی بینالمللی
پیادهسازی کرد ،که شامل ( )1تکنرخیکردن ارز و در پیشگرفتن سیستم
نرخ ارز شناور (ریال) )2( ،حذف و کاهش چشمگیر کنترل قیمت و سوبسیدها؛
( )3خصوصیسازیهای شرکتهای دولتی بود .پیآمد این پروژهی راهبردی
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تورم کمرشکن ،تشدید نابرابریهای اجتماعی و به تبع آن اعتراضات اجتماعی
در گوشه و کنار کشور بود .عالوه بر اینها ،بخش عمدهای از سهام واگذارشدهی
شرکتهای دولتی به دامن نهادهای وابسته به حکومت و گروههای ذینفع اعم
از نهادهای نظامی (همچون سپاه) ،مؤسسات غیردولتی در بخش عمومی،
بنیادهای فرادولتی سرازیر شد .این روند نشانگر تداوم کنترل دولت و نهادهای
تابعهی آن ـ بهعنوان یکی از کارویژههای اصلی دولت نومرکانتیلیستی ـ بر
اقتصاد است که به موجب آن دولت به تسلط و نظارت مستقیم خود بر ابعاد
مختلف جامعه استمرار میبخشد .از سوی دیگر ،عدم وحدت و یکپارچکی دولت
موجب شده تا رقابت بیوقفه بین جناحهای سیاسی درون جمهوری اسالمی
برای تصرف منابع دولت و کسب قدرت سیاسی و اقتصادی به جریان بیفتد .در
نتیجه ،جناحها و دستهبندیها نقش میانجیگرانه بر روند دخیلشدنِ سپاه در
اقتصاد بازی میکنند و بر تقویت و تضعیف دامنه و حجم این دخالتها تأثیر
میگذارند .با وجود این ،علی رغم رقابت و افتراق بین دستهبندیهای
درونحکومتی ،در طول سه دههی اخیر ،همه جناحهای سیاسی برای دستیابی
به توسعه و رشد اقتصادی ،تقویت سازوکارهای مناسبتهای سرمایهداری ،از
سیاستهای نولیبرالی حمایت و در طول همهی دورههای پیدرپی ریاست
جمهوری ،هر کدام به شکلی ،آن را پیاده کردهاند ،زیرا سازوکارهای لیبرالیسم
اقتصادی را موهبتی برای اقتصاد و جامعه ،و در تحلیل نهایی ،تضمین بقای
حکومت میدانند و از آن پشتیبانی میکنند .شایان ذکر است که به رغم گرایش
توسعهگرایانهی دولت نومرکانتیلیستی ،به دلیل تضادها و بحرانهای ساختاری،
جمهوری اسالمی در دستیابی به رشد و توسعهی اقتصادی تاکنون ناکام مانده
است و و فساد افسارگسیخته در تمامی تار و پود این نظام ریشه دوانیده است.
شکی نیست که درآمدهای نفتی نقش اساسی در توسعه و تحوالت
اقتصاد سیاسی ایران دارد .به خصوص ،برنامههای توسعهی اقتصادیِ تمامی
کابینه های دولتی به درآمد نفت متکی بوده و هست .در نتیجه ،در راستای
بهاجرا درآوردن سیاستهای لیبرالیسم اقتصادی ،دولت ایران برخی
سیاستهای اصالحی برای جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش باالدستی
نفت در دستور کار قرار داد و عملیاتی کرد .از این رو ،تفحص و تحلیل در رابطه
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با ساختار صنعت نفت ،تغییراتی که این صنعت از سر گذرانده و عوامل سیاسی
ـ اقتصادی دخیل در ظهور سپاه بهعنوان یک پیمانکار مسلط داخلی در صنعت
نفت و گاز را در فصل بعدی مورد واکاوی قرار خواهیم داد.
***
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فصل سوم :جایگاه و توسعهی صنعت نفت و گاز در اقتصاد سیاسی
ایران
.1-3

مقدمه

نظر به اینکه صنعت نفت در فرآیند تحوالت سیاسی و اقتصادی ایران نقش
کلیدی ایفا کرده است ،درک ساختار قدرت در ایران بدون بازنمایی و تحلیل
کارویژه و ساماندهی این صنعت و تحوالتی که در راستای دگرگونیهای اقتصاد
سیاسی در دورهی پساانقالب از سر گذرانده ،بهویژه سوقیافتن بهسوی
لیبرالیسم اقتصادی ،غیرقابل تصور است .ایران یکی از بزرگترین اقتصادهای
نفتی جهان است ،بدین معنی که درآمد حاصل از منابع انرژی فسیلی نقش
اسا سی در اقتصاد سیاسی ایران دارد .طبق برآوردها ،ایران یکی از بزرگترین
ذخایر نفت و گاز جهان را در اختیار دارد .این موقعیتِ یگانهی ژئوپلتیکی
ساختار قدرت اقتصادی و سیاسی را در ایران پیکربندی میکند که در آن
رقابت و نزاع برای کنترل و توزیع منابع موجود توسط دولت ،طبقات و گروههای
ذینفع ،در رابطهی میان این نیروها و روند تاریخیِ توسعهی این صنعت بازتاب
مییابد.
با عزیمت از این نظرگاه ،این فصل دو هدف را پی میگیرد :یکم،
ی ساختار صنعت نفت و گاز ایران ،و دوم و مهمتر از همه ،تحلیل و
بازنمای ِ
پژوهش در دگرگونیهای ساختاری در این صنعت در نتیجهی تحول ساختار
اقتصادسیاسیِ جمهوری اسالمی از کورپوراتیسم دولتی به دولت توسعهگرای
نومرکانتیلیستی ،که بهتدریج منجر به ظهور شرکتهای زیرمجموعهی سپاه (و
دیگر شرکت های پیمانکاری داخلی) در این حوزه شد .برای بررسیدن این
موضوع ،سؤال فرعی دوم در این فصل مبنا قرار میگیرد :جایگاه صنعت نفت و

گاز در اقتصاد سیاسی ایران چگونه است و چه عواملی منجر به ورود سپاه در
این صنعت شده است؟
استداللی که من مطرح خواهم کرد مبتنی بر سازوکارهای ساختار
سیاسی و اقتصادی جمهوری اسالمی است .از آنجایی که شکلی از کورپوراتیسم
دولتی در دههی اول پس از انقالب  57مسلط بود ،صنعت نفت و گاز توسط
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دولت متمرکز و کنترل میشد .ضرورت تحول این ساختار به شکلی از دولت
توسعهگرای نومرکانتیلیستی همراه بود با پیگیری سیاستهای اقتصادی
نولیبرالی برای دستیبابی به دو هدف اساسی :از یکسو ،دولت در تالش بوده
تا به بازسازی ساختاریِ صنعت انرژی برای جذب سرمایهگذاری خارجی و
مشارکتدادن شرکتهای بینالمللی نفتی در بخش باالدستی نفت بپردازد .به
موازات چنین راهبردی ،دولت برای کنترل خود بر فرآیند توسعهی این صنعت،
به شرکتهای پیمانکاری داخلی و نزدیک به حاکمیت متکی بوده است .ظهور
شرکتهای وابسته به سپاه بهعنوان بازیگران غالب در این عرصه ،بایستی در
هم سویی با استراتژی تعدیل اقتصادیِ از باالی دولت لحاظ شود ،روشی که
دولت با توسل به آن بتواند کنترل خود را بر اقتصاد تأمین و تضمین کند .در
این فرآیند ،سپاه ،همچون دیگر شرکتهای پیمانکاری (شبه)خصوصی وابسته
به حاکمیت ،بهعنوان «بازوی دراز» دولت در اقتصاد عمل میکنند .از سوی
دیگر ،نظر به جناحبندی شدن و فقدان یکپارچگی دولت (که ویژگی دولت
توسعهگرای نومرکانتیلیستی است) ،کشمکش بین جناحهای سیاسی و نخبگان
حکومتی تأثیر فراوانی در میزان تقویت/تضعیف مداخله و مشارکت شرکتهای
پیمانکاری داخلی در این صنعت دارد.
استداللهای صورتبندیشدهی این فصل به شرح زیر سازماندهی
میشود .بخش  3-2به ساختار صنعت انرژی در اقتصاد سیاسی ایران میپردازد،
که شامل سه مؤلفه است :حجم منابع انرژی در ایران؛ سهم درآمدهای نفت و
گاز در اقتصاد سیاسی ایران؛ و مالکیت و مدیریت بخش انرژی ایران .در گام
بعدی ،بخش  3-3بازسازی ساختار صنعت انرژی به الگوی لیبرالیسم اقتصادی،
رویکرد جناحها و نخبههای سیاسی به نسبت این صنعت را مورد بحث و تحلیل
قرار میدهد .این موضوع چند الیه را در بر میگیرد :ضرورتهای تعدیل
اقتصادی در بخش انرژی؛ ارائه و تدوین قراردادهای «بیع متقابل» به منظور
جذب سرمایهگذاری خارجی؛ شرکتهای تابعهی شرکت ملی نفت ایران و
روابط آنها با جناحهای دورنحکومتی و عناصر وابسته به آنها؛ و ظهور
شرکتهای پیمانکاری داخلی ،ازجمله شرکتهای زیرمجموعهی سپاه ،و نفوذ
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جناحهای سیاسی در این صنعت .سرانجام ،این فصل را با یک نتیجهگیری
مختصر به پایان میرسانیم.
.2-3
.1-2-3

ساختار صنعت انرژی درون اقتصاد ایران
ذخایر نفت و گاز

سرشت و موقعیت ذخایر نفت در جهان یک موضوع ژئوپلتیکی است ،به این
معنی که ذخایر جهانی نفت و گاز عمدت ًا در خاورمیانه و منطقهی دریای خزر
واقع شده است .آنگونه که در نمودار  3-1بازنمایی شده ،طبق برآوردها تقریبا
 80درصد ذخایر اثباتشدهی جهانی نفت در سازمان کشورهای صادرکنندهی
نفت (اوپک) متمرکز و تقریب ًا  65درصد از آن در منطقهی خاورمیانه (غرب
آسیا) واقع شده است ( .)OPEC, 2018, 26سهم ایران از این ذخایر نفت و
گاز بسیار عظیم است .طبق برآورد بانک جهانی ،منابع طبیعی تقریباً  60درصد
کل ثروت در ایران را تشکیل میدهد .همچنین ،ذخایر نفت و گاز طبیعی 73
درصد از کل ثروت طبیعی را رقم میزند ( Karshenas & Malik, 2012,
 .)115با توجه به وابستگی بیش ازحد اقتصاد ایران به این ذخایر ،توصیف و
تحلیل ساختار صنعت انرژی ایران بسیار مهم است.

نمودار شماره  .1-3موقعیت ذخایر نفت خام ثابتشده (به میلیارد بشکه).

منبعOPEC (2018) :
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موقعیت منابع انرژی ایران در رتبهی چهارمین دارندهی ذخیرهی نفت خام
اثباتشدهی جهان است (به پیوست  Iبنگرید) .از لحاظ تاریخی ،در خالل
تحوالت انقالب  ،57ذخایر نفت خام ایران  58میلیارد بشکه تخمین زده شده
بود که تقریباً  8درصد از ذخایر نفت خام جهانی و  13درصد از اوپک را به
خود اختصاص داده بود .براساس برآوردهای جاریِ ادارهی اطالعات انرژی
آمریکا ،در سال  ،1397ایران  157.2میلیارد بشکه دخایر نفتی در اختیار دارد
که تقریباً نزدیک به  10درصد از ذخایر جهانی نفت خام است ( EIA, 2019,
 .)4با این حال ،براساس برآورد بریتیش پترولیوم ( ،)BPذخایر اثباتشدهی
نفت ایران در سالهای  94و  95شمسی برابر با  158.4میلیارد بشکه بوده
است (.)BP, 2017, 12
ذخایر اثباتشده ی گاز طبیعی ایران ،پس از روسیه ،در رتبهی دوم
جهان قرار دارد که در سال  490 ،1360تریلیون فوت مکعب ( )Tcfتخمین
زده شد؛ با  44درصد از کل ذخایر گاز طبیعی اثباتشدهی اوپک و  16درصد
از ذخایر جهانی .مطابق برآوردهای جاری ،این ذخایر  1.191تریلیون فوت
معکب است که تقریباً  17درصد از ذخایر اثباتشدهی گاز طبیعی جهان را در
بر میگیرد ( .)EIA, 2019, 3جالب اینجاست که بریتیش پترولیوم در سال
 2018گزارش داد که ذخایر گاز طبیعی ایران ،رویهمرفته  33.5تریلیون متر
مکعب برآورد میشود که این حجم  18درصد از کل ذخایر گازی جهان را به
خود اختصاص می دهد و از اینرو بزرگترین دارندهی ذخایر گاز جهانی است
(.)BP, 2017, 26
مضافاً ،بر اساس برآوردها میدان گازی پارس جنوبی ،واقع در خلیج
فارس ،تقریباً  10درصد از ذخایر گازی جهان را داراست .بدین ترتیب ،بخش
متعلق به ایرانِ این میدان گازی تقریباً  14تریلیون متر مکعب از ذخایر گازی
و حدود  18میلیارد مترمکعب میعانات گازی را در خود جای دهد .این تقریباً
 7.5درصد از ذخایر گاز جهان و تقریبا نیمی از ذخایر گاز ایران را تشکیل
میدهد (نفت و گاز پارس.)1399 ،
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سهم درآمدهای نفت و گاز در اقتصاد سیاسی ایران

نفت و ذخایر موجود در ایران بخش عظیمی از بودجهی دولت را تأمین میکند.
از اینرو در نتیجهی وابستگی اقتصاد سیاسی ایران به منابع انرژی فسیلی (نفت
و گاز) ،همیشه در برابر تحوالت مربوط به این صنعت آسیبپذیر بوده است که
به نوبهی خود تأثیر مهمی بر سیاستهای کالن اقتصادی دارد .با توجه به
این که منبع تأمین مالی دولت عمدت ًا به درآمد نفت متکی است ،فراز و
نشیب های تولید نفت ،صادرات و قیمت آن مستقیماً بر درآمدهای ملی تأثیر
میگذارد .طبق برآوردها ،در سال  95ش ( )2016تولید نفت ایران معادل 5
درصد از کل تولید نفت جهان و چهارمین تولیدکنندهی بزرگ نفت بوده است.
همچنین برآورد شده که ایران در همان سال سومین تولیدکنندهی گاز در
جهان بوده است ( .)BP, 2017در رابطه با مصرف داخلی ،نفت و گاز طبیعی،
به ترتیب ،نزدیک به  30و  67درصد از کل مصرف انرژی اولیه در سال  95را
تشکیل دادهاند.
به دلیل صعود مستمر مصرف انرژی اولیهی داخلی در ایران ـ که
بین سالهای  85تا  95حدود  40درصد افزایش یافته است (نگاه کنید به
نمودار  3-2و  ،)3-3دولت ایران به مرور زمان به یارانهی گاز طبیعی برای
کاهش و درنهایت جایگزینی مصرف نفت سیاه ،نفت سفید و گاز مایع ()LPG
روی آورده است ( .)Bina, 2017, 73این سیاست منجر به افزایش
قیمتهای داخلی نفت ،گاز طبیعی و برق بین سالهای  89تا  93شد ( EIA,
 .)2019, 2هدف از این تعدیالت اقتصادی «کاهش وابستگی هزینههای جاری
به درآمدهای نفتی ،و تأمین این هزینهها از طریق منابع غیر نفتی مانند مالیات
بود» (.)Farzanegan, 2010, 1056
طبق آمارهای بانک مرکزی ایران که در نمودار  3-2و  3-4گزارش
شده ،روابط بین تولید نفت ،تغییر قیمت و صادرات آن تقریباً همسطح
درآمدهای دولت است .این نما ،آسیبپذیریِ وضعیت تأمین مالی دولت را در
برابر شوکهای غیرمترقبهی درآمدهای نفتی توسط عوامل گوناگون (از جمله
تولید ،تغییر قیمت ،بازار صادرات نفت و تحوالت بین المللی در این حوزه) را
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به تصویر میکشد .بهطور متوسط  80درصد از کل صادرات ایران و  55درصد
از کل درآمد دولت از منابع نفتی حاصل میشود.
همانگونه که در نمودارهای  3-4و  3-5ارائه شده ،در خالل
سالهای  ،57در نتیجهی تأثیر اعتصابات کارگری در صنعت نفت و اختالل در
تولید آن ،درآمد نفت از  21.7میلیارد دالر ( )1356به  19.2میلیارد دالر در
سال  1357کاهش یافت .درآمدهای نفتی به ترتیب از  11.7میلیارد دالر به
 10میلیارد دالر در سالهای  59و  60نزول کرد .این روند خود را در کاهش
سهم نفت از درآمد دولت از  67به  59درصد در همان سالها بازتاب میدهد.
با توجه به افزایش قیمت نفت ،درآمدهای نفتی ایران به  18.6میلیارد دالر در
سال  61و  20میلیارد دالر در سال  62رسید .با وجود این افزایش ،در نتیجهی
جنگ ایران و عراق ،تولید و صادرات نفت نسبت به دورهی قبل از انقالب بسیار
پایین باقی ماند ،که این نیز کاهش درآمدهای دولتی را رقم زد.
کاهش چشمگیر تولید و صادرات نفت در اواسط دههی ،1360
جمهوری اسالمی را با یک بحران عمیق اقتصادی مواجه ساخت .با نگاهی به
نمودار شماره  ،3-2بهوضوع پیداست که حتی با احیای تولید نفت در طی
سالهای  60تا  ،68تولید نفت ایران در این دوره در حدود  40درصد از باالترین
نقطهی تولید نفت در اواسط دههی  1350شمسی قرار داشت .در دههی
نخست پس از انقالب« ،تهران تالش کرد تا تولید را احیا کند و صادرات را نیز
حفظ کند زیرا امکانات و دهلیزهای حمل و نقل آن بمباران شده و اقتصاد آن
در معرض تحریمها و بسیج جنگی قرار گرفته است» ( Molaney, 2015,
 .)381نظر به اینکه در این دوره بودجهی دولت به خاطر کاهش درآمدهای
نفتی به طرز چشمگیری با خسران مواجه شده بود ،تأمین مالی دولت نیز بیشتر
به مالیات بر درآمد متکی شد (بانک مرکزی .)1389 ،در پسایند جنگ ،ارزش
کل درآمدهای نفتی از  419.8میلیون دالر (در سال  )67به  16.831میلیون
دالر (در سال  )69افزایش یافت که به تبع آن افزایش درآمدهای دولت از 38
به  60درصد از کل درآمدهای دولت در این دوره را در پی داشت (به نمودار
 3-4بنگرید).
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در پی تنش های ژئوپلتیکی میان ایران و عربستان سعودی ،قیمت
نفت در اواسط تا اواخر دهه  1360با سقوط چشمگیر مواجه شد .این رویداد،
در خالل دورهای که دولت برنامهی اقتصادی برای بازسازی و اجرای لیبرالیسم
اقتصادی داشت ،به کاهش درآمد نفت دولت منجر شد .در نتیجه ،درآمد دولت
در سال  73نسبت به سال قبل  25درصد کاهش یافت و این کاهش 20 ،درصد
کمتر از بودجهی دولت بود ( .)Fürtig, 2002, 235تولید نفت در این دوره
حولوحوش  2.26میلیون بشک ه در روز معلق ماند .عالوه بر این ،این واقعیت
که استراتژی از باالبهپایین لیبرالیسم اقتصادی از سال  68به امید و اتکای
درآمدهای نفتی تدوین و طرحریزی شده بود ،به دلیل سقوط قیمت نفت در
سالهای  72و  ،73جمهوری اسالمی با بحران تراز پرداختها مواجه شد که
پروژههای راهبردی اقتصادی آن را با موانع جدی روبرو ساخت .استمرار
وابستگی به درآمدهای نفتی در دورهی پس از جنگ منجر به بحران بودجه در
سالهای  75و  76شد .این هم پیآمد کاهش شدید قیمت نفت در سال 1377
بود که یک معضل جدی اقتصادی را به وجود آورد .پیشبینیِ بودجهی سال
 77برای قیمت نفت  16دالر در هر بشکه بود .منتها ،قیمت نفت در اردیبهشت
ماه سال  77به  12دالر تغییر یافت .به همین ترتیب ،در خرداد ماه همان سال،
نفت خام ایران با قیمت  9دالر و پنجاه سنت در هر بشکه معامله شد .در سال
 77درآمد نفتی تنها  9.9میلیارد دالر بود و در نتیجه ،خاتمی ]که تازه بر
کرسی ریاستجمهوری تکیه زده بود[ در آستانهی بحران اقتصادی قرار گرفت
(.)Behdad, 2000, 35
به دنبال سقوط شدید قیمت نفت در این دوره به کاهش درآمدهای
دولت از حدوداً  62،378میلیارد ریال در سال  1376به  53،626میلیارد ریال
در سال  1377انجامید .با این حال ،افزایش چشمگیر قیمت نفت در آغاز دههی
 ،1380کل درآمد دولت خاتمی بهطور قابل توجهی به بیش از 125،479
میلیارد ریال افزایش یافت .در سال  ،84ارزش صادرات نفت تقریبا  25درصد
از تولید ناخالص داخلی و  50درصد از بودجهی دولت را به خود اختصاص داد.
آسیبپذیری بودجهی دولت از نوسان قیمت نفت عواقب اجتماعی شدیدی را
به همراه داشته و دارد .اتکای دولت به دالر نفتی برای تأمین هزینههای عمومی
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توانایی اش را در محافظت از اقتصاد در برابر افت ناگهانی قیمتها یا کاهش
صادرات نفت به تحلیل میبرد ،همانطور که در سال  87به وقوع پیوست.
هنگامیکه قیمتها در کمتر از شش ماه از  140دالر به  40دالر در هر بشکه
سقوط کرد .بهعنوان مثال ،نرخ بیکاری از  9.9درصد در سال  87به  15درصد
در سال  90افزایش یافته است ( .)Heuty, 2012, 3به دنبال آن ،درآمد ایران
از صادرات نفت و گاز طبیعی از  55.4میلیارد دالر در سال مالی  93-94به
 33.6میلیارد دالر در سال  94-95کاهش یافت (.)IMF, 2017, 4
در ارتباط با صادرات نفت ،رشد سرانهی تولید ناخالص داخلی بهطور
متوسط از  3،5درصد در سال در خالل سالهای  1376تا  1383به  1،5درصد
بین سالهای  84تا  89افت کرد .در همین مدت ،درآمد سرانهی نفت از 345
دالر به  815دالر افزایش یافته است ( .)Heuty, 2012, 2با وجود فروش
نفت و گاز ( 80درصد از کل صادرات و  55درصد از درآمد دولت) ،درآمدهای
نفتی تنها  15درصد از تولید ناخالص داخلی ایران بین سالهای  84تا  88را
به خود اختصاص داده است (بانک مرکزی .)1387 ،نسبت صادرات نفت به
تولید نفت بین  59تا  76درصد در بازهی زمانی سالهای  1361تا  1384بود.
در نتیجه« ،در این دوره ،بیش از  20درصد کاهش نسبی در بهرهمندی از نفت
به عنوان منبع اصلی درآمدهای ارزی وجود داشته است .با توجه به تأثیرات
فوری و طوالنیمدت تحریمهای بینالمللی و پیآمدهای آنها ،این تصویر از
اواسط دههی  2000تاریکتر به نظر میرسد ( .)Bina, 2017, 15ملخص
کالم ،چرخه ی اقتصاد سیاسی ایران مستقیماً با تحوالت صنعت نفت و گاز
مرتبط و متأثر از آن است.

اقتصاد سیاسی حضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ایران

462

463

حامد سعیدی

اقتصاد سیاسی حضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ایران

.3-2-3

مالکیت و کنترل بر بخش نفت تحت ساختار
کورپوراتیسم دولتی

انقالب  57ـ بهسان یک انقالب پاسیو ـ و پیامدهای سیاسی ،اجتماعی و
اقتصادی آن تغییرات بنیادی و گستردهای در ساختاربندی مناسبات
سرمایهداری ایران ایجاد نکرد بلکه تنها برخی از ابعاد مدیریت و شیوهی کنترل
صنعت نفت را تغییر داد .این تحول در درجه اول در نمای بیرونی این صنعت
رخ داد .در ارجاع به الگوی نظریمان ،این «انقالب» منجر به حفظ و تداوم
شیوهی تولید پیشین با تغییراتی در حوزه فرهنگی و سیاسی شد .از زهدان این
سطح از تحوالت ،کورپوراتیسم دولتی زاده شد.
به مثابهی یکی از خصیصههای اساسی کورپوراتیسم دولتی ،که
شکلی از سرمایهداری دولتی است ،ساختار قدرت سیاسی جدید در مداخالت
گسترده و شدید دولت در صنعت نفت پدیدار میشود .جمهوری اسالمی تحت
حاکمیت خود ،اقتدار و ک نترل خود را بر این صنعت اعمال کرد .اگرچه تحت
حاکمیت رژیم سابق ،شاه بر شرکت ملی نفت ایران اعمال کنترل میکرد ـ
بدین معنا که این شرکت صرف ًا در مقابل شاه پاسخگو بود ـ اما اعمال حق
مالکیت بر ذخایر نفتی ایران بهطور واضح به شرکت ملی نفت اعطا شده بود
( .)Yong, 2013, 7درپی قراردادهای نفتی در سال  ،1353کنترل زیادی بر
بخش نفت و گاز به شرکت ملی نفت داده شد .در این قرارداد آمده است که
« منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی است و اعمال حق مالکیت ملت ایران
نسبت به منافع نفتی ایران در زمینهی اکتشاف ،توسعه ،تولید ،بهرهبرداری و
پخش نفت در سرتاسر کشور و فالت قاره منحصراً به عهده شرکت ملی نفت
ایران است که راساً یا به وسیلهی نمایندگیها و پیمانکاران خود در آن باره
اقدام خواهد کرد» (همانجا) .پس از «انقالب» ،جمهوری اسالمی ،توانقنامهی
کنسرسیوم با شرکتهای بینالمللی نفتی [ -شرکتهای آمریکایی و فرانسوی،
در کنار بریتیش پترولیوم  ]-و سایر امتیازات را فسخ کرد و سرمایهگذاری
مشترک بخش باالدستی نفت را تحت مدیریت شرکت ملی نفت ایران تثبیت
کرد (.)Maloney, 2015, 374

464

465

حامد سعیدی

رژیم جدید به جای ساقطکردن کل ساختار نهادهای مرتبط با
صنعت نفت در رژیم ساب ق ،نهادهای جدیدی را ایجاد کرد تا بتواند از باال بر
منابع طبیعی کنترل مستقیم داشته و آن را به شکل متمرکز مدیریت کند .در
عین حال ،ساختار اساسی و رابطهی بین دولت و صنعت نفت ایران تغییر
قابلمالحظهای نکرد .مهمترین تغییر ،ایجاد وزارت نفت بود .هدف این
وزارتخانه کنترل و مدیریت چهار شرکت دولتی از جمله شرکت ملی نفت
ایران ،شرکت ملی گاز ایران ،شرکت ملی پاالیش و پخش ،و شرکت ملی صنایع
پتروشیمی بود .در این چارچوب ،شرکت ملی نفت ایران تا حد زیادی
دستنخورده باقی ماند ،اما به تابع وزارت تازهتأسیس درآمد .هدف این وزارت
این بود که بر جهتگیری راهبردی این شرکت نظارت کند تا فعالیتهای خود
را با استراتژی و سیاستهای کالن سیاسی و اقتصادی جمهوری اسالمی
هماهنگ کند .در نتیجه« ،شرکت ملی نفت همهی عملیات نفتی کشور را در
اختیار گرفت و همچنان کانون بخش انرژی ایران باقی مانده ... ،و با تعداد 18
هزار کارمند در سال  ]1386[ 2007که افزایش بیش از  300درصد از زمان
انقالب است ،چهارمین شرکت بزرگ نفتی در جهان باقی ماند» ( Maloney,
 .)2015, 375در چارچوب ساختار جدید ،نقش شرکت ملی نفت مسئولبودن
در قبال «مالکیت ،حاکمیت و مدیریت» در بخش باالدستی نفت ایران بود.
عالوه بر ایجاد وزارت نفت ،یکی از مهمترین تحوالت بخش
هیدروکربنها این بود که طبق اصل  81قانون اساسی جمهوری اسالمی «دادن
امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و
معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است ».در راستای این جهتگیری،
اصل « 153هرگونه قرارداد که موجب سلطهی بیگانه بر منابع طبیعی و
اقتصادی ،فرهنگ ،ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است» (شورای
نگهبان .)1397 ،قانون اساسی برای «حفاظت» از بخش نفت ،مالکیت و ادارهی
صنعت انرژی را «به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت» توصیف کرد.
با وجود این ،تخریب این صنعت در نتیجهی جنگ ایران و عراق و انزوای
بینالمللی ،که کاهش تولید نفت و به تبع آن افت درآمدهای دولت و بحرانهای
اقتصادی را در پی داشت ،جمهوری اسالمی را وادار کرد برخی اصالحات
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اقتصادی و قانونی را برای جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعهی صنعت انرژی
ـ در راستای اجرای سیاستهای لیبرالیسم اقتصادی ـ اتخاذ و عملیاتی کند.
.3-3

تحوالت صنعت انرژی تحت دولت توسعهگرای
نومرکانتیلیستی

.1-3-3

ضرورت تحول در صنعت نفت و گاز

تخریب زیرساختها و بنبست اقتصادی ،بهویژه بخش انرژی ،در طول جنگ
هشت ساله ،به یک تحول و بازسازی چشمگیر صنعت نفت و گاز (که
شریانهای حیاتی اقتصاد ایران را تشکیل می هد) بود تا با اتکا به آن ملزومات
توسعهی اقتصادی را فراهم آورند .پاسخ جمهوری اسالمی به این بحران عمیق
اقتصادی ،یک دگرگونی ساختاری برای دستیابی به رشد اقتصادی بود؛
تعدیالتی که پایهایترین پارامترهای تقویت مناسبات مبتنی بر بازار به اقتضای
توسعهی اقتصادی سرمایهداری بود .برنامهی راهبردی پنجسالهی اول
ن دولت توسعهگرای
رفسنجانی در راستای استراتژی از باال به پایی ِ
نومرکانتیالیستی «چهارچوب مهمی را فراهم کرد که در آن دولت میتوانست
برنامه ی اصالحات ساختاری و لیبرالیسم اقتصادی را آغاز کند»
(.)Karshenas & Pesaran, 1995, 90
ی
در همین چارچوب ،احیای تولید و صادرات نفت برای تأمین مال ِ
اجرای سیاستهای بلندپروازانهی لیبرالیسم اقتصادی از اهمیت حیاتی
برخوردار بود .مهمتر از همه ،برای کشوری همچون ایران که دارای منابع غنی
است و شدیداً به درآمد نفت و گاز متکی است و نیز از کمبود ساختاری از
حیث ظرفیت داخلی و منابع مالی آسیب میبیند ،توسعهی صنعت نفت
دستکم به  70میلیارد دالر آمریکا برای توسعهی بخش باالدستی نفت و گاز
برای یک دورهی میانمدت  10تا  15سال نیاز دارد (.)Mirmoezi, 2004
برای تحقق این اهداف ،بخش انرژی ایران نیازی اساسی به جذب سرمایهی
خارجی و فناوریهای پیشرفتهی جدید دارد .از اینرو ،در اوایل دههی ،1370
دولت رفسنجانی متوجهی اصلیترین تنگناها در توسعهی بخش نفت شد و
بنابراین در جهت بازسازی ساختاری این حوزه گام برداشت .نظر به اینکه این
صنعت سهم اساسی که در گردش اقتصاد کشور دارند ،با پایان جنگ ایران و
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عراق ،فرآیند اکتشاف و توسعهی صنعت نفت و گاز در دستورکار فوری دولت
قرار گرفت .این روند در دوره بازسازی پس از جنگ آغاز شده و توسط
دولتهای خاتمی ،احمدینژاد و روحانی تداوم یافت .همانطور که در فصل
پیش ارائه شد ،برنامههای پنجسالهی توسعه در دورهی ریاستجمهوریها به
انحای مختلف در جهت ترمیم و توسعهی بخش انرژی در چارچوب سیاست
های اقتصادی نولیبرالی برآورد شده بودند.
.2-3-3

ارائه و تدوین قرادادهای بیع متقابل و سرمایهگذاری
خارجی

همانطور که پیشتر ذکر شد ،پیروی از سیاست «توسعهی وابسته» ،مطابق
دستورالعملهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول ،برای دولت
توسعهگرای نومرکانتیلیستی یک استراتژی دولتمحورِ توسعهی اقتصادی از
باال بود .این مهم بازگشایی اقتصاد داخلی بهروی اقتصاد جهانی ،بهویژه جذب
شرکتهای بینالمللی نفتی ،را میطلبید .برای تحقق این هدف ،دولت ایران
الگوی قراردادهای «بیع متقابل» را بهعنوان تمهیدات اقتصادی و قانونی در
جهت جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش انرژی ایران ارائه کرد .مقصود این
بود تا از این طریق ایران بتواند تولید و صادرات نفت خود را گسترش دهد .با
توجه به اینکه قانون اساسی جمهوری اسالمی دسترسی نهادها و عوامل
خارجی در این صنعت را ممنوع میکرد ،مجموعهای اصالحات اقتصادی و
قانونی در راستای ایجاد یک زیربنای قانونی برای مشارکت سرمایههای خارجی
و شرکتهای بین المللی نفتی در صنعت نفت و گاز به فوریت یافته بود .سران
جمهوری اسالمی برآن شدند تا با طراحی و تدوین سازوکاری متناسب با
مقتضیات توسعهی بخش باالدستی نفت و گاز ،شرایط مناسبی را برای جذب
هر چه بیشتر سرمایهگذاران خارجی به این صنعت فراهم سازند .بدین ترتیب
نوع تدوینیافته ای از قراردادهای پیمانکاری موسوم به قرارداد بیع متقابل از
سال  1372به این صنعت ورود پیدا کرد.
در دورهی رفسنجانی و خاتمی ،از سال  1368تا  ،1384دولت ایران
الگوهای گوناگونِ قراردادهای بیع متقابل را بهعنوان «قراردادهای خدماتی»
رونمایی کرد تا پایه و اساس قانونی برای بازگرداندن شرکتهای بینالمللی
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نفتی ایجاد کند .قراردادهای بیع متقابل «قراردادهای خدماتی با قیمت
ثابت/خدمات برگشتی ثابت هستند که پیمانکار هیچ گونه مالکیتی بر میدان
نفتی یا گازی را ندارد و در آن یک نهاد ایرانی (مثالً شرکت ملی نفت) برخی
از جنبههای معینِ مسئولیتهای خود را به طرف خارجی واگذار میکند»
( .)Kuhn & Jannatifar, 2012, 213از حیث قانونی ،ارائه و تدوین
قراردادهای بیع متقابل تضمینکنندهی مالکیت و حاکمیت دولت ایران بر منابع
نفت و گاز این کشور بود .در ارجاع به نظریهی طرح شدهی ما ،هدف از این
الگوی قراردادی این است که دولت سعی در تلفیق کنترل شدید خود بر
دسترسی سرمایهخارجی به اقتصاد ،افزایش استخراج رانتهای حاصل از
صادرات منابع و جذب مشارکت شرکتهای خارجی برای سرمایهگذاری مطابق
برنامههای دولتمحورانهی دارد .اینها یکی از ارکان اصلی و کارویژههای دولت
نومرکانتیلیستی است.
این استراتژی جدید مخالفتهای تنشآلود در میان جناحهای
درون حکومتی را به همراه آورد .گرچه رفسنجانی و حلقهی سرمایهداران
سوداگر نزدیک به وی ،بیش از پیش بر فضای متحول اقتصادی و سیاسی ایران
پیشی گرفته بودند ،اما کشاکش شدید سیاسی بین جناحها باعث شد که تدوین
و تصویب قرارداد «بیع متقابل» در سال « 1372ناقص» و غیرجذاب متولد
شوند .علیرغم محدودیتهای سیاسی داخلی و ناکارآمدی اولین مدل از
قراردادهای بیع متقابل ،شرکت ملی نفت ایران مجوز قانونی برای بهکارگیری
این قراردادها برای اکتشاف ،تولید و توسعه صنعت انرژی دریافت کرد .در
چارچوب مقررات قرارداد بیع متقابل ،شرکت ملی نفت شروع به جذب
سرمایهگذاری خارجی کرد ،که منجر به مذاکرهی گستردهای با چندین شرکت
بینالمللی نفت در مورد مجموعهای از پروژههای نفت و گاز به منظور مشارکت
آنها در بخش باالدستی نفت شد .شرکت نفتی آمریکایی کونوکو 1اولین قرارداد
بیع متقابل ایران را در سال  1373امضا کرد ،اما به دلیل تحریمهای آمریکا،
این قرارداد قبل از اجرا فسخ شد ( Van Groenendaal & Mazraati,
1 Conoco Oil Company
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 .)2006, 3711شرکتهای بین المللی نفتی دیگر شامل ،توتال ،شورون1،
اگیب 2،شرکت ملی نفت ژاپن ،بریتیش پترولیوم ،صادرات ماشین شوروی3
بودند (.)Maloney, 2015, 387
همانطور که در نمودار  3-6قابل مشاهده است ،اگرچه قانون قرارداد
بیع متقابل در اوایل دههی  1370به تصویب رسید ،اما سرمایهگذاری مستقیم
خارجی در قالب قراردادهای بیع متقابل در بخش نفت و گاز از اوایل دههی
 1380به ایران سرازیر شد .این تأخیر یک دههای پیآمد تحریمهای ایاالت
متحده آمریکا بود .براساس آن ،شرکتهایی که بیش از  20میلیون دالر در
ایران سرمایهگذاری میکردند از سوی ایاالت متحده مجازات/تحریم میشدند
( .)Cammett, et al., 2015, 301بهعنوان مثال ،در سال  79ایران برای
توسعهی میدان نفتی «دارخوین» معاملهای به مبلغ یک میلیارد دالر در قرارداد
بیع متقابل  5ساله با شرکت ایتالیایی  ENIامضا کرد (.)Bina, 2017, 73
بهطور متوسط سرمایهگذاری مستقیم خارجی در قالب قراردادهای بیع متقابل
از سال  78تا تا  96تقریباً  60درصد از کل سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی
در ایران را به خود اختصاص داده است .کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی در
سال  76حدوداً  15.5میلیون دالر بود که بعد بهطور قابل توجهی افزایش
یافت .سرمایهگذاری خارجی در قالب بیع متقابل در سال  79به  164.4میلیون
دالر افزایش یافت که در سال  81با  3.055میلیون دالر نسبت به یک سال
قبل رشد دو برابر داشته است .با این حال ،در نتیجهی تحریمهای بینالمللی،
که منجر به خروج شرکتهای بینالمللی نفتی از صنعت نفت و گاز ایران شد،
سرمایهگذاری در قالب بیع متقابل با شدت زیادی از  2.456میلیون دالر در
ک
سال  83به  778میلیون دالر در سال  86کاهش یافت که این سقوط دردنا ِ
 70درصدی برای ایران بود .این روند در سال  87با رشد سرمایهگذاری در
قالب بیع متقابل تغییر جهت داد که سرانجام در سال  91با  3.466میلیون
1 Chevron
2 Agrip SpA
3 The Soviet Machine Export
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دالر به نقطه ی اوج خود رسید .منتها این روند صعودی پایدار نماند .اعمال
مجدد تحریمهای اقتصادی از سوی آمریکا در سال 1390( 2011ش) و تصمیم
اتحادیهی اروپا در سال 1391( 2012ش) مبنی بر منع واردات نفت ایران،
صنعت انرژی ایران را با کاهش چشمگیر سرمایهگذاریهای خارجی در ایران
نشانه گرفت .در سال  94این رقم به  618میلیون دالر سقوط کرد و تقریباً 80
درصد کاهش نسبت به سال  91را تجربه کرد .سرمایهگذاری در قالب بیع
متقابل در آذر ماه سال  ،96در مقایسه با افزایش  251میلیون دالری در سال
گذشته ،حدود  503میلیون دالر افزایش یافت.
بهطور خالصه ،کل حجم سرمایهگذاری خارجی در پروژههای
توسعه ی نفت و گاز در قالب قراردادهای بیع متقابل بین سالهای  78تا 96
ال اشاره شد ،بسیار پایینتر
نزدیک به  30میلیارد دالر است که ،همانطور که قب ً
از مقدار الزم ( 70میلیارد دالر) برای توسعهی این صنعت است .بهطور کلی،
ایران تاکنون قادر به جذب منابع خارجی مورد نیاز خود برای توسعهی این
صنعت نفت و گاز نشده است (به نمودار  3-6بنگرید).
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مجموع سرمایهگذاریهای خارجی در بخش نفت تقریباً 0/01
(یکصدم) درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل میدهد ( Torbat,
 .)2005, 415با وجود اینها ،بهرغم میزان جذب سرمایهگذاری خارجی در
بخش انرژی ،کشور ایران نه به اندازهی کافی قادر به جذب فناوری پیشرفتهی
خارجی شد و نه توان سازماندهی و جذب سرمایههای داخلی و خارجی مکفی
برای جبران کامل توسعهنیافتگی صنعت نفت و گاز برای دستیابی به سطح
تولید بلندپروازانهاش ،یعنی تولید  6میلیون بشکه در روز در دورهی پیش از
انقالب ،داشته است .استراتژی لیبرالیسم اقتصادی دولت همراه بود با ایجاد
شرکت های متعدد پیمانکاری داخلی برای متحقق ساختن جذب و مشارکت
سرمایهگذاری خارجی و ،بهطور همزمان ،مداخلهی مستمر و متمرکز دولت در
بخش انرژی در راستای حفظ کنترل خود در این حوزه.
.3-3-3

شرکت های تابعهی شرکت ملی نفت و ارتباط آنها با
جناحها و نخبگان سیاسی

با توجه به اینکه شرکتهای داخلی قادر به برآوردن مقتضیات توسعهی بخش
انرژی و ضرورتهای بازگشایی این بخش بهروی سرمایهگذاریهای خارجی
نبودند ،مداخلهی مستقیم و همهجانبهی دولت و کشاکش میان جناحها و
نخبگان وابسته به حکومت به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده بود .در وهلهی
اول ،درجهای از «استقالل» نسبی شرکتهای تابعهی شرکت ملی نفت برای
تشویق و جذب سرمایهگذاری خارجی الزم بود ،اما آنها همیشه به مداخالت
سیاسی دولت متکی هستند .نظر به سازوکارهای اقتصاد سیاسی حاکم بر ایران،
ساختار دولت و سطح نهادمندیِ بخش خصوصی ،پیادهسازی لیبرالیسم
اقتصادی در بخش انرژی و دخیلکردن سرمایهگذاری خارجی مستلزم تأسیس
شرکتهای (نیمه)خصوصی در پاسخ به ملزومات توسعهی صنعت انرژی است.
این فرآیند در عین حال به نظارت دولت برای کنترل روند توسعهی اقتصادی
نیاز داشت .از منظر این الگوی شناختشناسی و تحلیلی ،پسایند سیاست
لیبرالیسم اقتصادی در حوزهی صنعت نفت در دورهی رفسنجانی و بهخصوص
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در دورهی تصدی خاتمی ،رشتهای از شرکتهای (نیمه)خصوصی برای
ساماندهیِ تمهدیدات جذب و مشارکتدادن «مؤثرتر» سرمایهگذاری خارجی
ایجاد شدند و طی این فرآیند بخش بورژوازی تجاری نقش مهمی ایفا کرده
است.
بهطور مشخصتر ،همزمان با کشف میدان گازی پارس جنوبی در
خلیج فارس در سال ( 1371که تقریباً نیمی از ذخایر گازی ایران را تشکیل
میدهد) توسط شرکت نفت فالت قاره ایران ،مجموعهی شرکتهای
اسپینـآف 1توسط شرکت ملی نفت ایران ایجاد شدند .کنترل بر میدان پارس
جنوبی برای بسیاری از شرکتهای (نیمه)خصوصی جدید ،سرمایهداران تجاری،
اعوان و انصار و جناحهای سیاسی درون حکومتی ،زمینهی عینی برای
چنگ زدن بر و توزیع این غنایم عظیم فراهم آورد .از اینرو ایدهی ایجاد
شرکتهای (نیمه)خصوصی برای رفع محدودیتهای قانون اساسی مطرح شد.
در این دوره« ،حداقل صد شرکت وابسته و فرعی تأسیس شدند»
( .)Zahirinejaad, 2012, 237مهمترین شرکتهای زیرمجموعهی
(سپینآف) عبارتند از «شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت» (،)OIEC
«شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران» ( ، )IOECشرکت
مهندسی و توسعهی نفت (« ،)PEDECشرکت توسعهی پترو ایران»
(« ، )PEDCشرکت نفتیران اینتر ترید (« ،)NICOشرکت نفت و گاز پارس»
( )POGCو پتروپارس (به جدول  3-1بنگیرید) .این شرکتها بهعنوان
شرکتهای تابعهی (نیمه)خصوصی ،با مشارکتدادن شرکتهای خارجی،
تقریباً در تمامی پروژههای موجود در صنعت نفت و گاز ایران مستقیم و
غیرمستقیم مشارکت داشتند .این شرکتها در خارج از قلمرو حاکمیت ایران
که در آن مشمول قوانین جمهوری اسالمی نمیشوند ،به ثبت رسیدهاند و
بنابراین درآمد آنها توسط دولت شمول مالیات نمیشود.
اجرای سیاستهای لیبرالی اقتصادی در صنعت نفت و گاز ،به موازات
فراوانی منابع انرژی در ایران ،همواره زمینهساز و پیششرطهای مادی و عینی
1 Spin-off companies
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برای تأسیس شرکتهای اسپینـآفِ شرکت ملی نفت و ائتالف بین
سرمایهداری تجاری و جناحهای درونحکومتی برای تسلط بر این منابع بوده
است .از حیث قانونی ،شرکتهای تابعهی نوپا فضا و استقالل بیشتری برای
فعالیت در بخش انرژی با نظارت کمتر دولت به دست آوردند .در عین حال،
اگرچه شرکتهای تابعه (نیمه)خصوصی بودند ،اما آنها ارتباط مستقیم خود
را با شرکت ملی نفت و دولت حفظ کردند .هدف آنها دستیابی به الزامات جدید
لیبرالیسم اقتصادی در راستای توسعهی این صنعت بوده است .همانطور که
هاریک ( )1992خاطرنشان کرده ،در نتیجهی لیبرالیسم اقتصادی ،این پروژهی
راهبری برای شرکت ملی نفت یک «هدف تجاری در چارچوب حدود صالحیت
دولت» بود .این بدان معناست که شرکت ملی نفت باید یک استراتژی
سودجویانه را دنبال کند .در همین راستا ،بیژن نامدار زنگنه ،وزیر نفت ،اظهار
داشت که از «تمرکززدایی و استقالل برای شرکتهای مختلف و عملکرد بهتر
ال
پشتیبانی میکند .من معتقدم که تمام واحدهای شرکت ملی نفت  ...باید کام ً
براساس شرایط اقتصادی و بازرگانی عمل کنند .آنها همچنین باید بهتنهایی
کسب سود کنند» ( MEES, 1997, 40-49; in Mahdavi, 2011,
 .)266استقالل تجاری این شرکتها شرایطی را ایجاد میکند که بر اساس آن
آنها قادرند تا با همکاری شرکتهای بینالمللی نفتی برای قراردادهای بیع
متقابل مناقصه کنند« .شرکت ملی نفت از طریق شرکتهای تابعه که در خارج
کشور ثبت شدهاند ،با وارد شدن توافقنامههای پیمانکاری مؤثر با شرکتهایی
که در آن کنترل کامل خود را حفظ کرده ،راهی برای دور زدن محدودیتهای
قانون اساسی در تأمین مالی خارجیِ پروژههای نفتی پیدا کرده است ( Yong,
.)2013, 10
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جدول شماره  .3-1شرکتهای سپین آف شرکت ملی نفت در صنعت
انرژی ایران
شرکتهای
سپین آف

سال تأسیس

فعالیتهای اصلی

شرکت
مهندسی و
ساختمان
صنایع نفت
()OIEC

1366

یک پیمانکار پیشتاز خصوصی ،EPC ،در صنایع نفت ،گاز
و پتروشیمی ایران ،شراکت با بریتیشگاز در مزایدهی
فازهای  9و  10و  11و  12پارس جنوبی (.)BIEC, 2020

شرکت نفتیران
اینترترید
()NICO

1370

برای توسعهی فعالیتهای شبکه بینالمللی بازرگانی و
جذب سرمایهگذاری خارجی در جزیره جرسی (متعلق به
انگلستان) ثبت شده است (  )2020 ،Naftiranو بهعنوان
یکی از ابزارهای اصلی فعالیتهای تجاری شرکت ملی نفت
ایران در سطح بینالمللی عمل میکند .با گذشت زمان،
شرکت نفتیران به یک حلقهی درهمتنیده در نظام برآمدهی
تجاری در صنعت نفت ایران تبدیل شد .بهعنوان مثال
تسهیالت اعتباری  3میلیارد دالری که در دورهی خاتمی
مذاکره شده بود ،از نفتیران بهعنوان مجری استفاده کرد
).(Maloney, 2015, 396

شرکت
مهندسی و
ساخت
تأسیسات
دریایی ایران
()IOEC

1372

این شرکت مأموریت خود را «خلق ارزش از طریق انجام
موفقیتآمیز فعالیتهای مهندسی ،خرید ،ساخت ،نصب،
حفاری ،پیش راهاندازی و راهاندازی پروژه های داخلی و
بینالمللی فراساحل  EPCIو » EPDمعرفی میکند.

شرکت
و
مهندسی
توسعه نفت
()PEDEC

1373

این شرکت در جزیرهی کانال ()Channel Island
بهعنوان اصلیترین شریک داخلی در خدمترسانی برای
پروژه های بیع متقابل تأسیس شد .همچنین ،تأسیس این
شرکت به منظور مدیریت و نظارت بر روند اجرای پروژههای
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عظیم نفت و گاز در شرکت ملی نفت بود.
شرکت توسعه
پتروایران
()PEDCO

1375

پتروایران «بهعنوان یک شرکت پیمانکاری
عمومی) (General Contractorو بهعنوان یکی از
شرکتهای تابعه ی شرکت ملی نفت ایران با هدف اجرای
پروژههای توسعه ی میدان های نفت و گاز» در جزیرهی
جرسی تأسیس شد( .پتروایران)1399 ،

شرکت نفت و
پارس
گاز
()POGC

1377

شرکت نفت و گاز پارس بهعنوان یکی از شرکتهای فرعی
شرکت ملی نفت ایران در اول دی ماه  1377در جزیرهی
ویرجین تأسیس و ثبت شد .این شرکت مسئولیت توسعهی
کلیه فازهای میدان گازی پارس جنوبی و توسعهی میادین
گازی پارس شمالی ،گلشن و فردوسی را دارا میباشد (نگپ،
.)1399

پتروپارس

1376

این شرکت که در انگلستان به ثبت رسیده است ،بهعنوان
سرپرست اصلی پیمانکاران فرعی در بخش گاز طبیعی ایران
در هفتم بهمن  1376تأسیس شد .پتروپارس قصد دارد به
یک شرکت بینالمللی اکتشاف و تولید ( )E&Pتبدیل شود
و به دنبال فرصت های جدید برای توسعه در ایران و سایر
کشورها با همکاری شرکت های معتبر بینالمللی نفت در
جهان است .سهامداران اصلی آن صندوق بازنشستگی
نفتیران ( 60درصد) و صندوق های بازنشستگی سازمان
گسترش و نوسازی صنایع ایران ( 40( )IDROدرصد)
بودند (پتروپارس.)1399 ،

.4-3-3

شرکتهای پیمانکاری و نفوذ جناحها و افراد حکومتی
در بخش انرژی

علیرغم اینکه شرکتهای تابعهی شرکت ملی نفت ایران بهعنوان نهادهای
(نیمه)خصوصی دارای درجهی میعنی از «استقالل» هستند ،اما آنها با
جناحهای درونحکومتی پیوندهای محکمی دارند و دولت همچنان بر آنها
کنترل مستمر دارد .این امر ناشی از این واقعیت است که بخش خصوصی
داخلی قدرت و سازمانیافتهگی کافی نداشته است تا راساً وارد عمل شود .با
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توجه به توانایی محدود بخش خصوصی در بسیج نیروهای اجتماعی و تولیدی
و تأمین منابع مالی ،بازسازی صنعت نفت نیازمند مداخلهی مستمر دولت
توسعهگرای نومرکانتیلیستی برای مدیریت فرآیند توسعه در این صنعت است.
در پرتو پاردایم نظری ما ،دخالت شدید جناحهای سیاسی در این
حوزه از خصیصههای اصلی یک استراتژی دولتمحورِ توسعهی اقتصادی در
فرآیند انتقال جمهوری اسالمی به یک دولت توسعهگرای نومرکانتیلیستی است
که به موجب آن رابطهی ارگانیک بین دولت و شرکت ملی نفت (و شرکتهای
تابعهی آن بهعنوان شرکتهای تجاری نیمهخصوصی) یک فاکتور ضروری برای
استمرار تسلط دولت بر جامعه ،اقتصاد (بهویژه در بخش انرژی) و ساحت
سیاسی بوده است .به این معنا« ،شرکت ملی نفت تنها زمانی میتوانست
استراتژی خود را برای ایجاد شرکتهای تابعه پی بگیرد که روابط غیر رسمی
که آن را به حامیان سیاسیاش متصل میکند ،به اندازهی کافی محکم
میکردند تا بتوانند در برابر چالشهای رقیبان مدعی مقاومت کنند» ( Yong,
 .)2013, 11همانطور که در فرضیهها صورتبندی شدهاند و به تبع آن
پیشبینی می شد ،این وضعیت شرایط مناسبی را فراهم میآورد که براساس
آن چند پدیدهی مشخص بروز کنند :شدتگرفتن رقابت بر سر موقعیت قدرت
در درون حکومت ،مداخلهی «غیرمنطقی» 1جناحهای سیاسی در فرآیند
سرمایهگذاریهای اقتصادی و افزایش فساد در حوزههای گوناگون .بر بستر این
شرایط ،سرمایه داران تجاری ،نخبگان وابسته به رژیم ،بنیادهای فرادولتی و
نظامی برندگانِ اصلی اصالحات جدید اقتصادی شدهاند.
بهعنوان مثال ،در اواخر دههی  ،1370مهدی هاشمی ،فرزند هاشمی
رفسنجانی ،یک مقام مهم در وزارت نفت و شرکتهای تابعه کسب کرد .هاشمی
ریاست شرکت پتروپارس ،بهعنوان بازوی پروژههای توسعه توسط شرکت ملی
نفت ،یکی از اصلی ترین شرکای داخلی برای پروژههای بیع متقابل در صنعت
انرژی را بر عهده داشت .هدف اصلی وی کنترل بر شرکت برای نفوذ اقتصادی
 .1منظور از غیرمنطقی از منظر منطق سازوکارهای سرمایهداری در پاسخ به مقتضیات
فرآیند انباشت سرمایهدارانه است.
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و سیاسی در کشور بود .عالوه بر این مهدی هاشمی در همین اثنا رئیس شرکت
مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران بوده است .به همین سبب ،تعجبآور
نیست که این شرکت بهعنوان شریک شرکت پتروپارس عمل میکند
( .)Maloney, 2015, 395او همچنین رئیس شرکت بهینهسازی مصرف
سوخت ایران ،یکی از شرکتهای تابعهی شرکت ملی نفت ایران ،بود« .در
قضیهی محاکمهی مدیران استات اویل فاش شد که در سال  2002و 2003
از طریق شرکتهای واسطهایِ ثبتشده در انگلستان به هاشمی رشوه پرداخت
کردهاند تا دریافت قراردادهایی را برایشان تضمین کند» ( Yong, 2013,
.)12
بعداً در دورهی خاتمی ،سید مهدی حسینی ،معاون وزیر نفت ،رئیس
شرکت پتروایران بود .حسینی به دلیل نقش خود در طراحی مدل قرارداد بیع
متقابل و مذاکره در مورد بسیاری از معامالت اولیه ،به «آقای بیع متقابل»1
معروف شده بود .در سال  ،79مهدی میرمعزی که او هم معاون وزیر بود،
جایگزی وی شد ( .)Maloney, 2015, 394اگرچه شرکت پتروایران در
توسعه ی پروژهای عظیم پارس جنوبی مشارکت داده شده بود ،در نتیجهی
ناتوانی اش در جذب منابع مالی ،این پروژه به یک شرکت تازه تأسیس
پتروپارس ،بهعنوان یک شرکت تابعهی نیمهخصوصیِ شرکت ملی نفت ایران،
واگذار شد .پتروپارس به تدریج در فازهای یک ( ،)1377چهار و پنج ()1379
پارس جنوبی مشارکت داده شد (پتروپارس.)1399 ،
پتروپارس در طول تاریخ حیات خود در یک سری رسوایی و اتهامات
مربوط به فساد نقش داشته است .به دلیل فشارهای سیاسی ،بهزاد نبوی ،رئیس
پتروپارس و متحد نزدیک محمد خاتمی ،سرانجام در سال  80مجبور به استعفا
شد .سرانجام ،بیژن زنگنه ،وزیر نفت در زمان دولت خاتمی ،این شرکت را با
فراهمساختن ملزومات الزم برای خرید سهام در صندوقهای بازنشستگی
شرکت ملی نفت ،بهطور کامل زیر نظر دولت قرار داد (Yong, 2013, 11-
 .)12بهغیر از برخی تغییرات در چهرههای اصلی و تأخیر در توسعهی پارس
’1 ‘Mr. Buyback
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جنوبی ،عملکرد و ساختار شرکت پتروپارس نیز دستنخورده باقی ماند .با
مدنظر قرار دادن رابطهی نزدیک بین دولت و شرکتهای تابعهی شرکت ملی
نفت ،جای تعجب ندارد که وضعیت پتروپارس ناظران خارجی را سردرگم کرده
است .برخی از این ناظران اظهار داشتهاند که پتروپارس«بهعنوان یک شرکت
خصوصی عمل میکند ،گرچه توسط دولت کنترل میشود که چیز بیشتری از
سایر شرکتهای تابعهی سایه و فاقد کارکنان و تواناییهای واقعی نبودهاند»
(.)Energy Compass, 2001
عالوه بر این ،پتروایران بهعنوان یک شرکت تابعهی شرکت ملی نفت
«به سرعت بهعنوان یک بازیگر اصلی ظهور کرد زمانیکه برندهی قرارداد بیع
متقابل برای توسعهی میدان سلمان شد» ( .)Maloney, 2015, 396شرکت
پتروایران توسط مصطفی خویی ،رئیس سابق شرکت ساحلی تابعهی شرکت
ملی نفت ،ریاست میشد .خوئی در دوره ریاست جمهوری خاتمی فعالیت
تجاری و مشارکتدادن شرکتهای بینالمللی را دنبال کرد اما در سال  86پس
از سرکار آمدن احمدینژاد برکنار شد ( .)Yong, 2013,13بر اساس تصمیم
شرکت ملی نفت ایران در سال  82کلیهی سهام این شرکت به شرکت بازرگانی
نفتیران (نیکو) منتقل شد .این شرکت در سال  95بهصورت رسمی بهعنوان
یک شرکت صاحب صالحیت در حوزهی اکتشاف و تولید ( )E&Pجهت
همکاری با شرکتهای بین المللی نفتی برای اجرای پروژه های بزرگ نفت و
گاز در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی ( )IPCمورد تأیید وزارت نفت قرار
گرفت (پدکو .)1399 ،منازعات سیاسی پیرامون این شرکت در زمان توسعهی
میدان نفتی سلمان پدیدار شد .در سال  ،1377در دورهی خاتمی ،پتروایران
مسئولیت توسعهی این میدان را بر عهده داشت .اگرچه جناح اصالحطلب ادعای
استیالی سیاسی را داشت ،اما آنها از انتشار جزئیات قرارداد بین شرکت
پتروایران و شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» امتناع میکردند .هنگامی که
احمدینژاد در سال  84به قدرت رسید ،متحدانش این معامله را فاش کردند
و با اتکا به اینکه بنزین تصفیهنشده ارزانقیمت فروخته شده ،به این قرارداد
حملهور شدند ( .)Yong, 2013, 12از آنجا که دولت در سال  84برنامهی
خصوصیسازی شرکت پتروایران را داشت ،شرکت «دانا انرژی» بهعنوان یک
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شرکت خصوصی موفق به خریداری آن شد .زیرا مصطفی خویی ،مدیر عامل
سابق پتروپارس ،در آن مقطع رئیس شرکت دانا انرژی بود.
در دورهی ریاست جمهوری خاتمی ،علی هاشمی رئیس شرکت
مهندسی و ساختمان صنایع نفت بود ،کسی که بعدها ریاست کمسیون انرژی
مجلس را به عهده داشت .در سال  ،78غالمرضا فروزش ،وزیر سابق راه و
شهرسازی ،ریاست این شرکت را به دست گرفت و بعداً سودی  10درصدی
برای توسعهی میدان سروش /نوروز حاصل کرد (.)Maloney, 2015, 396
شرکت نفت و گاز پارس یکی دیگر از زیر مجموعههای شرکت ملی نفت است
که در زمینهی توسعهی میدان گازی پارس جنوبی و پارس شمالی فعالیت
دارد« .پروژه ی پارس جنوبی ،شرکت نفت و گاز پارس را به یک امپراتوری
قدرتمند و سودآور تبدیل کرد که به یمن سهام مهارشده توسط صندوق
بازنشستگی ایران ،یک صندوق سرمایهگذاری فرادولتی که توسط مدیریت
شرکت ملی نفت کنترل میشود ،محکم در دستان خانوادهی شرکت ملی نفت
نگه داشته میشود» (.)Yong, 2013, 10
رقابت و کشمکش بین جناحهای سیاسی در کل فرآیند لیبرالیسم
ا قتصادی شدت یافته است .شرکت بزرگ وابسته به سپاه ،قرارگاه سازندگی
خاتماالنبیا ،که از «دوران سازندگی» در دورهی زمامداری رفسنجانی درگیر
فعالیت اقتصادی بود فعالیت های خود را به حوزهی نفت و گاز و پتروشیمی
گسترش داد .در اوایل سال  1384دو شرکت وابسته به سپاه ،شرکت صدرا و
قرارگاه خاتم االنبیا ،تالش کردند تا در بخش باالدستی نفت دسترسی داشته
باشند ،اما قرارداد آنها توسط بیژن زنگنه ،وزیر وقت نفت در دورهی خاتمی و
متحد نزدیک رفسنجانی ،لغو شد .عالوه بر این ،در دورهی دوم ریاستجمهوری
خاتمی ،زنگنه مانع از ورود شرکت  MJFبه پروژههای توسعهی میدان گازی
پارس جنوبی شد (.)APS, 2001, 16
به رغم اینها ،پس از به قدرترسیدن احمدینژاد در سال ،84
خاتماالنبیا قرارداد بدون مناقصه به ارزش  2.7میلیارد دالر برای توسعهی
فازهای  15و  16میدان گازی پارس جنوبی دریافت کرد .این قرارداد در تیرماه
 85میان شرکت ملی نفت ایران و قرارگاه خاتماالنبیا و شرکت مهندسی و

اقتصاد سیاسی حضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ایران

ساخت تأسیسات دریایی ایران امضا شد (فارس1386 ،؛ تسنیم .)1393 ،از آن
زمان به بعد ،خاتم االنبیا بهتدریج به یکی از بزرگترین ـ یا بزرگترین ـ
پیمانکارانی تبدیل شد که هم اکنون در چندین عرصه از پروژههای باالدستی
و پایین دستی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور فعالیت می کند ،ازجمله
در حوزههای توسعهی میدان ،صنایع پاالیشگاهی ،مخازن ذخیرهی نفت و گاز
و خطوط انتقال نفت و گاز (خاتم .)a1399 ،این روند به گونه ای ادامه یافت
که سپاه به بزرگترین و تأثیرگذارترین بازیگر داخلی در صنعت نفت و گاز و
پتروشیمی تبدیل شده است.
گذار از یک سیستم متمرکز به مشارکتدادن مجموعهای پیمانکار
(نیمه)خصوصی و نهادهای فرادولتی و نظامی در بخش انرژی ،فرآیندی مرتبط
با توسعهی دینامیسم درونی سرمایهداری ایران دارد که بهتر است آن را در
پرتو استراتژی لیبرالیسم اقتصادیِ از باال ،که ویژگی مهم دولت توسعهگرای
نومرکانتیالیستی است ،شناخت و تحلیل کرد؛ فرآیندی که به موازات کنترل
شدید دولت روی این سپهر اقتصادی ،بهویژه از طریق تأسیس شرکتهای
پیمانکاری داخلی و شرکتهای زیرمجموعهی سپاه ،این صنعت را به سوی
اجرای سیاستهای لیبرالیسم اقتصادی سوق داد .حضور و گسترش پیمانکاران
داخلی و سپاه در این صنعت به شدت تحت تأثیر مداخالت سیاسی قرار گرفت.
پیوندهای محکم میان جناحهای درونحکومتی و سرمایهداران تجاری که سعی
در کنترل صنعت نفت داشتند ،شرکتهای تابعه را قادر ساخت تا رقیبان
سرسخت خود را از میدان خارج سازند.
.4-3

نتیجهگیری

هدف این فصل شناخت و تحلیل ساختار صنعت نفت و گاز ایران در دوران
پساانقالب ،جایگاه این صنعت در اقتصاد سیاسی ایران و بازسازی این صنعت
همراه با ظهور و نضجگرفتن دولت توسعهگرای نومرکانتیلیستی (از سال 1368
بهاینسو) بود .این هدف با طرح این سؤال که «جایگاه صنعت نفت و گاز در
اقتصاد سیاسی ایران چگونه است و چه عواملی منجر به ورود سپاه در این
صنعت شده است؟» پژوهیده شده است.
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همانطور که نشان داده شد ،ایران چهارمین ذخایر نفت خام
اثباتشدهی و دومین ذخایر اثباتشدهی گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد.
با داشتن چنین موقعیت ژئوپلتیکی ،درآمدهای نفتی تقریباً  80درصد از کل
صادرات ایران و  55درصد از کل درآمدهای دولت در دوران پس از انقالب را
تشکیل میدهد .این شرایط شریانهای اصلیِ درآمد دولت را در برابر عوامل
متعدد داخلی و خارجی پیرامون نوسانات قیمت نفت ،تولید و بازار صادرات
نفت و تحوالت منطقهای و بینالمللی آسیبپذیر میسازد .با پیگرفتن این
عوامل ،ما دیدیم که چگونه برنامههای اقتصادی دولتها به میزان قابل توجهی
به درآمد نفت متکی بود.
در این فصل همچنین رونمایی شد که هیچ تغییر محسوس و
بنیادینی در رابطهی بین دولت و صنعت نفت تحت حاکمیت جمهوری اسالمی
به وجود نیامد .این امر رویکرد نظری ما را مورد تأیید قرار داد ،مبنی بر اینکه
انقالب  ،57بهسان یک «انقالب پاسیو» ،که منجر به سر کار آمدن جمهوری
اسالمی شد ،نظام اجتماعی و مناسبات تولیدی دوران سلطنت پهلوی در
مقیاس وسیعی دستنخورده باقی ماند ،سوای برخی تغییرات مولکولی و
ظاهری در سطح سیاسی و فرهنگی .با وجود این ،یک بحران عمیق اقتصادی
و سیاسی جمهوری اسالمی را وادار کرد تا ،در راستای اجرای سیاستهای
لیبرالیسم اقتصادی ،رشته ای از اصالحات اقتصادی در صنعت نفت و گاز را
برای جذب سرمایهگذاری خارجی انجام دهد.
نتایج فوق نشان میدهد که دولت توسعهگرای نومرکانتیلیستی ایران
استراتژی اقتصادیِ از باال را در دستور کار قرار داد بلکه ملزومات عملی را فراهم
آورد تا از لحاظ قانونی امکان مشارکتدادن شرکتهای بینالمللی نفتی در
بخش باالدستی نفت و توسعه این صنعت را فراهم آورد .این پروژهی راهبردی
همزمان است با تأسیس مجموعهای از شرکتهای پیمانکاری داخلی در این
حوزه .این مؤلفهها بسترسازی دخیلکردن سرمایهداران تجاری ،نخبگان و
جناحهای درونحکومتی در پروژههای توسعهی نفت و گاز بود .در این میان،
شرکتهای زیرمجموعهی سپاه فعالیتهای خود را به صنعت نفت و گاز
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گسترش داده و گامبهگام ،بهویژه در دوران ریاست جمهوری احمدینژاد ،به
یک بازیگر مسلط در این سپهر اقتصادی تبدیل شدند.
برای بهپایان رساندن این فصل ،میتوانیم چنین نتیجه بگیریم که
تحول اقتصاد سیاسی ایران از کورپوراتیسم دولتی به دولت توسعهگرای
نومرکانتیلیستی ،که تکوین شکلی از سرمایهداری دولتی بهسوی سرمایهداری
بازار آزاد و نولیبرالیسم سرمایهداری (به موازات استمرار مداخلهی شدید دولت
در اقتصاد) بود ،نیاز به ادغام بیشتر اقتصاد ایران از جمله صنعت نفت و گاز در
اقتصاد جهانی دارد .این دگردیسیها بهعنوان یک استراتژی «توسعهی وابسته»
برای تحقق بخشیدن به توسعهی صنعت ویرانشدهی نفت و گاز از اهمیت
اساسی برای چشماندازی اقتصادیِ بلندپروازانهی بورژوازی ایران و جمهوری
اسالمی داشت .با این حال ،این استراتژی بهطور همزمان ،مداخلهی جدی
دولت در این زمینه ،بهویژه از رهگذر شرکتهای (نیمه)خصوصی و شرکتهای
وابسته به بنیادهای فرادولتی و نهادهای نظامی ،بسیار ضروری بودند .این
مؤلفهها ما را به این نتیجه میرساند که درک تحول سپاه از یک نهاد نظامی
به یک عامل تعیینکننده در اقتصاد نیاز به ایجاد پیوندی ارگانیک میان
گسترش دامنهی فعالیتهای سپاه و تحول در اقتصاد سیاسی ایرانِ پساانقالب
دارد .از اینرو ،اکنون الزم است حجم و دامنه فعالیتهای سپاه در صنعت نفت
و گاز و پت روشیمی را مورد غور و بررسی قرار دهیم ،که این مهم در فصل بعد
ارائه خواهد شد.
***
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فصل چهارم :حضور و گسترش فعالیتهای سپاه در صنعت نفت و گاز
و پتروشیمی
.1-4

مقدمه

همانطور که در فصلهای پیشین واکاوی و تحلیل شد ،دخالت و دامنهدار شدن
فعالیت سپاه در اقتصاد نتیجهی دینامیسم و سازوکارهای سیاسی و اقتصادی
مرتبط با ساختار اقتصاد سیاسی ایران از زمان آغاز سیاستهای اقتصادی
نولیبرالی است .با محلوظداشتن این پیشزمینه ،مقصود این فصل بازنمایی
نقش سپاه بهعنوان یک پیمانکار داخلی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
است .این فصل دو هدف مشخص را دنبال میکند :نخست ،فرآیند و توالی
توسعهی تاریخی ورود سپاه در حوزههای متنوع اقتصادی از سال  1368تا به
امروز؛ دوم ،بازنمایی و تحلیل گسترهی کِردوکار سپاه در صنعت نفت و گاز؛ و
سوم ،نقش جناحهای درونحکومتی در تقویت/تضعیف حضور سپاه در این
صنعت .از اینرو این فصل سومین پرسش فرعی را مورد پژوهش قرار میدهد:
سپاه تا چه اندازه به یک بازیگر اصلی در صنعت نفت و گاز ایران تبدیل شده
است؟
برای کاوش این پرسش و به تبع آن تحلیل و بازنمایی این فرآیند،
ساختمان این فصل به شرح ذیل است .بخش  4-2مروری دارد بر ابعاد
گسترشیابندهی عملکرد سپاه به سمت تبدیلشدن به یک بازیگر قدر و
مختلط اقتصادی تحت استراتژی و سیاستهای کالن دولت نومرکانتیلیستی
ایران .استدالل این است که این دولت به سپاه و شرکتهای تابعهی آن نیازمند
است تا در اقتصاد مشارکت و بهسان ابزار معتمد حاکمیت برای تأمین و حفظ
نفوذ دولت در اقتصاد عمل کنند .البته این روند از منازعات بین جناحهای
درون حکومتی در امان نخواهد بود ،بلکه انجماد و انقباض دامنهی فعالیتهای
سپاه از این کشاکش ها متأثر خواهد بود .واکاوی این جنبه از مسئله برای
شناخت پیشینه و توالی تاریخی دخالت سپاه در عرصههای اقتصادی مهم است.
بخش  4-3به ورود و تحکیم موقعیت سپاه در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
اختصاص داده شده که بر چند بُعد آن متمرکز میشود :آغاز واردشدن سپاه به

اقتصاد سیاسی حضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ایران

این صنعت؛ فعالیتهای قرارگاه خاتماالنبیا در این صنعت؛ و بهتصویر کشیدن
تحول دخالت و گسترش فعالیت سپاه در این حوزه در دورههای پیاپی ریاست
جمهوریها ( )1379-1398به منظور شناخت و تبیین اثربخشیِ جناحهای
درون حکومتی در این فرآیند .سرانجام بخش پایانی ،این فصل را با یک
نتیجهگیری کوتاه به پایان میرساند.
.2-4

توالی تاریخی ورود و تثبیت موقعیت سپاه در اقتصاد ایران

همانطور که پیشتر بهطور مفصل بررسیده شد ،تکوین و تحول ساختار اقتصاد
سیاسی جمهوری اسالمی به دولت توسعهگرای نومرکانتیلیستی بسترهای
حاصلخیزی برای دخالت سپاه در فعالیتهای اقتصادی خلق کرد .این البته
ناشی از ضرورتهایی بود که پویایی درونی و سازوکارهای فرماسیون اقتصادی
ـ اجتماعی و ساختار قدرت سیاسی میطلبید .هنگامی که دولت تصمیم به
اجرای زنجیرهای گسترده از تعدیالت اقتصادی در راستای اجرای سیاستهای
اقتصادی نولیبرالی گرفت ،نقشآفرینی بنیادهای فرادولتی و نهاد
سازمانیافتهی سپاه پاسداران برای استراتژی دولت به امری ضروری برای
نظارت دقیق بر این فرآیند تبدیل شده بود.
 .1-2-4پسزمینههای ورود سپاه به اقتصادِ پساجنگ ایران
برجستگی کنونی حضور سپاه در اقتصاد نه شگفتآور است و نه پدیدهای جدید.
نقش نیروهای مسلح در تحکیم جمهوری اسالمی و مشارکت آنها در تحوالت
اقتصادی ،بیانگر اولویت قابل توجهی برای همهی فراکسیونهای درونحکومتی
جمهوری اسالمی در دوره ی پساانقالب است .سرآغاز مشارکت سپاه ریشه در
دورهی تحوالت اقتصادی پسا جنگ در زمان ریاستجمهوری رفسنجانی
( )1368-1377در پیادهسازی لیبرالیسم اقتصادی دارد و این فعالیتها «از آن
زمان با تشکیل صدها شرکت تابعه گسترش یافته است» (مالونی،2015 ،
 .)342از یکسو ،با توجه به بیبنیهگی ظرفیت اقتصاد داخلی در راستای
توسعه ،بهویژه بخش خصوصی ،رفسنجانی مؤسسات رنگارنگ فرادولتی و
نظامی را برای مشارکت در توسعهی اقتصاد ایران دخیل کرد .از سوی دیگر،
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ویژگی کارتلوارهی ساخت دولت در جمهوری اسالمی ،یعنی جناحبندیشدن
حکومت ،نقش روزافزون سپاه در اقتصاد را تسریع کرد.
سپاه با بسط و رشد ظرفیت و تخصص خود در جنگ ایران و عراق،
تعدادی مؤسسه ی اقتصادی را برای انطباق خود با شرایط نوین نضجگرفته و
مشارکت در تحوالت اقتصادی و سیاسی بهعنوان اهرمی در دست دولت تأسیس
کرد .سپاه در راستای این سوگیری راهبردی« ،بنیاد تعاون سپاه» را در شهریور
ماه 1365و بعداً «بنیاد تعاون بسیج» تشکیل داد (.)Forozan, 2013, 203
بنیاد تعاون سپاه در چندین شرکت تجاری در زمینهی ساخت و ساز ،مخابرات،
بانکداری (مانند بانک انصار) و صنعت خودرو (گروه بهمن و سایپا) فعال است.
سپس ،سپاه «در راستای اصل  147قانون اساسی و به دستور علی خامنهای و
با درخواست دولت رفسنجانی مبنی بر مشارکت در امر بازسازی کشور ،با
تأسیس قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا در تاریخ  23آذرماه  ،1368وارد عرصهی
فعالیتهای اقتصادی شد (دنیای اقتصاد.)a1398 ،
طبق اساسنامهی آن« ،قرارگاه از زیرمجموعههای سپاه پاسداران
محسوب و فرمانده آن از سوی فرماندهی کل سپاه تعیین میشود .به گفتهی
سردار عبداللهی ،فرمانده سابق خاتماالنبیا ،این قرارگاه  170هزار نیروی انسانی
دارد و  5هزار پیمانکار از بخش خصوصی دارد که با سپاه کار میکنند» (باشگاه
جوان .)1396 ،بنابراین  ،خاتم االنبیا بهعنوان مهمترین بازوی اقتصادی سپاه
با اجرای پروژه های عظیم در «رشته و گرایشهای مختلفی از جمله نفت و
گاز ،پتروشیمی ،صنعت و معدن ،خطوط انتقال گاز ،راه و باند ،ساخت بنادر،
سد و سازههای دریایی و غیره می باشد» (همانجا) .روزنامهی «دنیای اقتصاد»
فرآیند تاریخی تکوین قرارگاه خاتماالنبیاء از سال  1368بهبعد را به چهار
مرحله تقسیم کرده است  )1:مرحلهی بازسازی؛  )2مرحلهی سازندگی؛ )3
مرحلهی انحصارشکنی؛ و  )4مرحلهی الگوآفرینی .در مرحلهی نخست ،دورهای
که رفسنجانی در صدر دولت قرار داشت ( ،)1368-1377خاتماالنبیا اجرای
پروژههای بازسازی در حوزهی ساخت و ساز و اجرای پروژههای عمومی را
بهعنوان فاز نخست مشارکت خود در فعالیتهای اقتصادی آغاز کرد .در این
دوره ،رفسنجانی نه تنها مبلغ هنگفتی را برای تقویت قدرت نظامی سپاه
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اختصاص داد بلکه پروژههای بزرگی همچون ساخت سد کرخه و بزرگراه ساوه
را نیز بدون تشریفات /مناقصه به سپاه اعطا کرد .این شرکت در گام بعدی ،در
دورهی خاتمی ( ،)1377-1384دامنهی فعالیتهای خود را به حوزههای
گوناگون توسعه و صنعتی گسترش داد .در این مقطع ،خاتماالنبیا روی
ساماندهی قرارگاهها و ستادهای اجرایی و نهادهای تابعه متمرکز بود .سپاه با
پیشرفت روزافزون فعالیتهای اقتصادیاش توانست پروژههای بزرگی را در
گرایشهای راه و راهآهن ،تونل و سازههای زیرزمینی ،سد و بند انحراف ،کانال
و شبکههای آبیاری و زهکشی ،معدن و صنایع معدنی ،نفت ،گاز و پتروشیمی،
بنادر و سازههای دریایی ،ابنیه و پلسازی ،خطوط انتقال نفت ،گاز و آب و نیز
گرایش خدمات مشاوره مهندسی اجرا کند» (دنیای اقتصاد .)c1398 ،با
گذشت زمان ،خاتماالنبیا چندین شرکت تابعه را در زمینههای کشاورزی،
صنعت ،معدن ،راهسازی ،حمل و نقل ،واردات ،صادرات ،آموزش ،فرهنگ و
صنعت نفت و گاز تشکیل داد و به یکی از بزرگترین پیمانکاران ایران در
پروژههای صنعتی و توسعه تبدیل شد .این قرارگاه امروز مهمترین بازوی
مهندسی سپاه شناخته میشود (.)Wehrey et.al., 2009, 60
در مرحلهی سوم و متعاقب تحریمهای بینالمللی ،هنگامی که اکثر
شرکتهای خارجی و پیمانکاران مجبور به توقف اجرای پروژههای زیرساختی
بودند ،برای ساماندهی و اجرای این پروژهها ،خاتم االنبیا تالش کرد از پروژههای
عمومی به سمت پروژههای عظیمتری گام بردارد ،مگاپروژههایی که قبالً توسط
شرکتهای خارجی انجام میشدند (دنیای اقتصاد« .)c1398 ،قرارگاه خاتم
طی دوران دولت یازدهم 183 ،پروژهی عمرانی و صنعتی که شامل حملونقل،
نفت و گاز ،سدسازی ،صنعت و معدن و آی تی [فناوری اطالعات] بوده است
را به اتمام رسانده است» (خاتم .)1396 ،همانسان که در تارنمای این قرارگاه
آمده است ،حوزههای اصلی پروژههای خاتماالنبیا به شرح ذیل هستند( :الف)
نفت ،گاز و پتروشیمی؛ ب) عمران ،معدن و صنعت؛ پ) کشاورزی؛ و ت)
محرومیتزدایی .در این عرصهها ،گرایشهای فرعی متنوعی وجود دارند که
خاتماالنبیا بهعنوان یک نهاد چندگانه در آنها فعالیت میکند :از جمله ساخت
نیروگاه ،اسکله و بنادر ،سازههای دریایی ،حملونقل ،صنعت و معدن ،فناوری
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ارتباطات اطالعاتی ،مشاوره ،تأمین مالی خدمات تحقیقاتی و مهندسی (خاتم،
a1398؛ دنیای اقتصاد .)c1398 ،مطابق گزارشهای این قرارگاه ،تاکنون بیش
از  1800پروژهی مهم و زیربنایی در زمینههای مختلف به خاتماالنبیا اعطا شده
است (خاتم .)a1398 ،عالوه بر این ،بر اساس گفتهی حاج رسولیها ،مدیرعامل
شرکت مدیریت منابع آب ایران« ،آمارها نشان میدهد حدود  300سد در
کشور ساخته شده که  182سد ملی بزرگ با حجم مخزن باالی  52میلیارد
مترمکعب ،توسط وزارت نیرو احداث شده است .اگر بخواهیم به نقش قرارگاه
خاتم االنبیا در ساخت این سدها نگاهی داشته باشیم ،طبق برآوردها از مجموع
 182سد 62 ،سد توسط این قرارگاه و مؤسسات زیرمجموعهی آن ساخته شده
است ».وی خاطرنشان کرد« :حدود  22سد از  100سد فعال کنونی توسط
پیمانکاران قرارگاه خاتماالنبیا در دستورکار قرار گرفته است؛ حال یا بهصورت
بخشی از کار یا عمدتاً تمام پروژه به دست مؤسسات و شرکتهای
زیرمجموعهی قرارگاه همچون مؤسسهی «بعثت»« ،عاشورا»« ،امین»« ،فجر»،
«جواداالئمه»« ،سپا سد»« ،ثاراهلل»« ،امام علی»« ،فاطر» و ...در حال اجرا
هستند» (دنیای اقتصاد .)d1398 ،همزمان ،سعید محمد ،فرمانده قرارگاه
خاتماالنبیا ،اظهار کرده که « 55درصد سدها و مخازن آبی کشور توسط قرارگاه
ساخته شده است» .همچنین ،در بهمن ماه  98اعالم کرد که «با احداث چهار
هزار کیلومتر راه آهن  35درصد خطوط ریلی کشور و  60درصد مترو شهرهای
مختلف کشور را احداث کرده است» (پانا.)1398 ،
تارنمای اقتصاد ایران ( )1391گزارش داد «در مورد میزان حضور
سپاه در اقتصاد ایران رقم دقیقی منتشر نشده است .برآوردهای اولیه نشان
میدهد ،حداقل طی هفت سال گذشته ]از  1384تا  [ 1391یازده هزار پروژهی
عمرانی از سوی دولت در اختیار سپاه قرار گرفته است ».همچنین «براساس
برآورد اولیه سپاه پاسداران  812شرکت ثبتشده در اختیار دارد .همین
شرکتها  1700قرارداد با دولت برای فعالیتهای عمرانی در اختیار دارند».
مطابق همین گزارش « ،بانکهای انصار و مهر ،تعاونی اعتباری ثامن االئمه ،سه
بانک وابسته به سپاه و بسیج به شمار میآیند و همزمان با آن ،سپاه در
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بانکهای سینا (وابسته به بنیاد شهید) ،مؤسسهی مالی و اعتباری آینده
(وابسته به بنیاد مستضعفان و جانبازان) ،بانک پاسارگاد و مؤسسهی مالی و
اعتباری کوثر دارای سهام است» .جالبتر اینکه« ،اولین بار محمود احمدینژاد
موضوع فعالیتهای غیررسمی و اقتصادی سپاه پاسداران را مطرح کرد .او بحث
اسکلههای غیرمجاز را پیش کشید و اعالم کرد سپاه اسکلههای تجاری در
اختیار دارد.».
.3-4

حجم و گسترهی دخالت سپاه در صنعت نفت و گاز و
پتروشیمی

یکی از مهمترین فعالیتهای اقتصادی خاتماالنبیا حوزهی «نفت ،گاز و
پتروشیمی» است .در تارنمای اینترنتی این قرارگاه آمده است که خاتماالنبیا
« از سال  1377و با کسب مجوز فرماندهی معظم کل قوا در  ،77/11/14رسم ًا
وارد فعالیت در پروژههای نفت و گاز و پتروشیمی کشور شد» .اکنون قرارگاه
به عنوان بزرگترین پیمانکار با راهبری ،مدیریت ،طراحی مهندسی و راهاندازی
بومی صنعت نفت و گاز کشور شناخته شده است» (خاتم .)a1398 ،بر اساس
آنچه در همین وبسایت آمده است« ،با تنگشدن حلقهی محاصرهی اقتصادی
بر کشور ،شرکتها و سرمایهگذاران خارجی از جمله توتال ،پتروناس ،استات
اویل ،گازپروم ،اِنی ،دایلم ،هیوندایی و بسیاری شرکتهای خارجی دیگر که
فازهای ابتدایی پارس جنوبی با مشارکت آنها انجام شده بود به یکباره عرصهی
ساخت این فازها را خالی کردند ... ،در چنین شرایطی قرارگاه سازندگی
خاتم االنبیا و هلدینگ تخصصی نفت ،گاز و پتروشیمی و شرکتهای تابعه آن
بهعنوان بازوی تخصصی اجرایی ]این پروژهها[  ...وارد این عرصه شده و اجرای
فازهای  15و  ،16را بر عهده گرفت (خاتم .)b1398 ،یکی دیگر از پیمانکاران
قدرتمند در بخش نفت و گاز ،کنسرسیوم خاتماالوصیا است که از چندین
شرکت بزرگ ایرانی ـ از جمله خاتماالنبیا بهعنوان سهامدار اصلی ،شرکت
ساختمان صنایع نفت (اویک) ،شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی،
ایزوایکو و صدرا ـ تشکیل شده است .در واقع «قرارگاه سازندگی خاتماالوصیا»
به منزلهی شرکت خواهر قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا وارد میدان نفتی و گازی
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کشور شد تا بهاتفاق و همراه دیگر شرکتهای مدیریت پروژههای مربوط به
صنایع نفت و گاز کشور را کامل کنند (دانا .)1393 ،به گفتهی عبدالرضا عابد،
جانشین رحیم صفوی ،فرمانده وقت خاتماالنبیا« ،اولین پیمانکاری که وارد
عسلویه و پارس جنوبی شده قرارگاه خاتماالنبیا بود .اولین کلنگ در منطقهی
پارس جنوبی را همین قرارگاه زده است .آبگیری که االن برای کل فازها مورد
بهرهبرداری قرار می گیرد توسط قرارگاه خاتماالنبیا ساخته شده است» (زندی،
.)1385
 .1-3-4فعالیتهای خاتماالنبیا در حوزهی نفت و گاز و پتروشیمی
فعالیت سپاه در حوزهی نفت و گاز و پتروشیمی شامل چهار زیرمجموعه در
چندین عرصه از پروژههای باالدستی و پاییندستی است که شامل ( )Iتوسعهی
میادین )II( ،صنایع پاالیشگاهی )III( ،مخازن ذخیرهی نفت و گاز و ()IV
خطوط انتقال نفت و گاز است .نمودار  4-1نشان میدهد که ارزش کل
قراردادها در زیرمجموعهی «توسعهی میادین»  232میلیون دالر است که 1
درصد از ارزش کل قراردادها است ،در حالی که مقدارکل ارزش قراردادهای
مربوط به بخش «صنایع پاالیشگاهی» تقریب ًا  27میلیارد دالر است که
بزرگترین قسمت ( 61درصد) را به خود اختصاص داده است .در مقایسه با
دیگر بخشها ،ارزش کل قراردادها در بخش «خطوط انتقال نفت و گاز» بیش
از دو برابر ارزش بخش «مخازن ذخیرهی نفت و گاز» است که به ترتبیب 12
میلیارد و  5میلیارد دالر ( 27درصد و  11درصد) است .عالوه بر این ،این
ترکیبها و نسبتها در تعداد قراردادهای اعطاشده در هر زیرمجموعهی معین
بازتاب پیدا میکند .در جدول  4-1با جزئیات ارائه شده است که تنها شش
پروژهی در بخش توسعهی میادین اجرا شده و یا در دست اجراست و بیست
پروژه در زمینهی خطوط انتقال نفت و گاز به شرکتهای وابسته به سپاه واگذار
شده است.
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جدول شماره  .4-1قراردادهای واگذارشده به شرکتهای وابسته به سپاه در حوزه نفت ،گاز و پتروشیمی ( )1در هر دورهی ریاست جمهوری و ( )2در هر زیرمجموعهی مشخص از  1377تا
.)1398

جمهوری

دورهی ریاست

وزیر نفت

سال

ریال و تومان

مقدار ارزش اصلی به

ارزش به میلیون
دالر*

خاتمی ()79-84

بیژن زنگنه

دور اول احمدینژاد ()84-88

کاظم وزیری هامانه

1384

ساخت فاز اول خط لوله سراسری هفتم گاز (عسلویه ـ سیستان و
بلوچستان ـ ایرانشهر

=

و گاز
نوع قرارداد

1384

توسعهی فازهای  15و  16پارس جنوبی (عسلویه)

=

**

1383

ساخت خط لوله انتقال گاز پنجم تهران (قسمت دوم فاز اول)

و گاز
خطوط انتقال نفت

1383

پروژهی ساخت شش دستگاه مخزن ذخیرهسازی فراوردههای نفتی در
منطقهی اصفهان

پاالیشگاهی
مخازن ذخیره نفت

1387

احداث چهار تلمبهخانه جدید در مسیر خط انتقال نفت خام ری -تبریز

 25میلیون دالر

صنعت

1375

لرزهنگاری در منطقهی میدان نفتی آزادگان شمال

*** -

×

-

25

EPC

18

EPC

×
×

0,008
43

PC

2.720

EPPS

×
×
×

1.300

توسعه میادین

پروژهها

زیرمجموعهها

EPC

1385

پروژهی خط انتقال گاز سرخس به درگز

=

45

-

×

1385

خط لوله انتقال گاز همدان ـ بیجار

=

180

1386

پروژهی تولید اولیهی میدان گازی کیش

=

50

PC
EPCF

×

1386

ساخت پروژه ذخیرهسازی مخازن ،تاسیسات اسکله و بندری فاز 12

=

500

-

1386

عملیات ساخت مخازن دو جدارهی  LNGو  LPGپروژهی ایران ال ان
جی

=
332

-

×
×
×
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1386

احداث خط لوله انتقال گاز ساوه  -قزوین -کوهین

1386

ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر (بخش دریا)

=
=

150

EPC

×

345

IPC
PC

×

1387

ساخت خط لولهی دوم انتقال گاز خرم آباد ـ کوهدشت

 38میلیارد و 870
میلیون تومان
=

275

1387

پروژه آبگیری از دریا برای پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

=

130

-

1388

طراحی نهایی عملیات برداشت دادههای لرزهنگاری سه بعدی میدان نفتی
بند کرخه

=
72

HOA

1388

ساخت دو مخزن پروپان و دو بوتان

=

60

-

1388

ساخت خط لوله دهم سراسری (حدفاصل پتاوه – پل کله)

1389

طرح توسعه فازهای  23 ،22و  24میدان مشترک پارس جنوبی

1389

ساخت فاز سوم آمونیاک و اوره پتروشیمی پردیس

1389

قرارداد توسعهی بخش باالدستی فازهای  13و  14پارس جنوبی

1387

غالمحسین نوذری

310

PC

×

احداث تملبه خانه جدید شهید چمران اهواز

492

×
×
×

700
7.169
6.000

PC

×
×

دور دوم احمدینژاد ()88-92

مسعود میرکاظمی

EPPS

×

-

×

5.000

EPPS

×

1389

قرارداد طرح توسعهی میدان نفتی سوسنگرد

500

EPCF

×

1389

طرح توسعهی فاز دوم پاالیشگاه گاز ایالم

150

-

×

1389

ساخت فاز دوم خط لوله هفتم سراسری

250

1389

ساخت قطعه سوم خط لوله ششم سراسری (اهواز به دهگالن)،

1.300

EPCF
EPCF

×

1389

ساخت خط لولهی نفت از مسیر آبادان  -اراک  -ری

1.300

EPCF

×

1389

احداث سه خط لولهی نفتی در استانهای خراسان ،کرمان و هرمزگان

850

EPCF

×

1389

خط لولهی نفتی نکا – جاسک (شمال به جنوب)

3.000

-

×

1389

احداث خط لوله انتقال گاز ساوه  -قزوین -کوهین

0,30

-

×

1389

احداث خط لوله نفت خام سبزاب ـ تنگ فانی ـ شازند ـ ری

1.300

1390

طرح توسعه  2میدان گازی هالگان و سفید باغون

EPCF
EPCF

×

600

970

×

×
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 3710میلیون یورو

رستم قاسمی

1389

توسعهی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

1390

ساخت مخازن ذخیرهسازی زیرزمینی نفت خام در حاشیهی دریای عمان و
خلیج فارس

2

1390

احداث چهار مخزن یکمیلیون بشکهای ذخیرهسازی نفت خارک

39

EPC

1390

ساخت خط لوله اتان (از پارسیان تا فیروزآباد) و خط لوله اتیلن (از
فیروزآباد تا فسا)،

500

-

1390

ساخت تأسیسات تقویت فشار سوم و چهارم (خورموج و دیلم)

16

EPC

1391

پروژه لرزهنگاری سهبعدی میدان نفتی تیماب ـ چنگوله

1391

طرح توسعهی دو میدان دریایی «توسن» و «آلفا»

1392

احداث ایستگاه جدید تزریق گاز گچساران

3.500

-

×
×
×
×

 164هزار یورو
 356.2میلیارد ریال

0,218

-

850

-

85

-

×
×
×
×

بیژن زنگنه

دورهی روحانی ()98-92

1391

طرح احداث کارخانه گاز و گاز مایع  (NGL) 3200منطقه غرب کارون

1.500

EPCF

×

1391

توسعه میدان «سومار»

EPCF
68
- 27.781

×

1392

ساخت و بهرهبرداری از چهار پروژه پتروشیمی جهرم ،فیروزآباد ،داراب و
فسا

×
1.300

EPC

1393

ساخت خط لوله آبادان ـ اهواز ـ اراک ـ تهران

350

-

×

1393

احداث خط لوله انتقال آب از رودخانه بهمنشیر به پاالیشگاه آبادان

300

-

×

1395

طرح سامانه گرمایشی تأسیسات انبار نفت کوره ماهشهر

1398

پروژه لرزه نگاری سهبعدی پانیذ

1398

طرح احداث و توسعهی پاالیشگاه نفت آناهیتای کرمانشاه

4.140
 3.000میلیارد ریال

75
3.400
9.565

EPC
-

×
×
×

اقتصاد سیاسی حضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ایران

* من ارزش اصلی قراردادها و سرمایهگذاری به ریال و تومان را به دالر تبدیل کردهام .این تغییر براساس نرخ ارز در سال (و بهطور مشخص ماه) شروع قرارداد و با استفاده از
این وب سایت ( )www.xe.comانجام داده شده است.
** نوع قراردادها


قراردادهای طراحی ( ،)Eقراردادهایی که فقط مرحلهی طراحی پروژه را شامل میشود به قراردادهای  Eمعروف اند.



قراردادهای طراحی و خرید ( ،) EPقراردادهایی که شامل مرحلهی طراحی و تأمین کاالی پروژه هستند ،قراردادهای  EPنام گذاری میشوند.



قراردادهای خرید و ساخت ( ،) PCپروژه هایی که مرحله خرید و ساخت از پیمانکار خواسته میشود ،حالت  PCدارند که اکثر پروژههای کشور از این دسته هستند.



قراردادهای ( : EPCاجرای پروژه های بزرگ در صنعت نفت به روش  EPCگسترش فراوانی داشته است .روش  ،EPCبرگرفته از سه حرف اول مهندسی( ،)Engineeringخرید
( )Procurementو ساخت ( ) Costructionاست که صورت موازی با هم و در قالب یک قرارداد انجام می شود.



قراردادهای  :EPCFمهندسی ،خرید/تدارکات ،ساخت و تأمین مالی است.



قراردادهای  :EPPSمهندسی ،خرید/تدارکات ،ساخت و برنامهریزی تولید (ایرنا1396 ،؛ نورسان انرژی.)1399 ،

*** دادهها در دسترس نیستند
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.1-1-3-4

توسعهی میادین

در حوزه توسعهی میادین ،کارنامهی فعالیتهای خاتماالنبیا نشان میدهد که اهم
پروژههای تکمیلشدهی آن به شرح ذیل است )I( :طراحی نهایی عملیات برداشت
دادههای لرزهنگاری سهبعدی میدان نفتی بند کرخه (شاناa1388 ،؛ متن)1391 ،؛1
( )IIاجرای عملیات لرزهنگاری در منطقهی میدان نفتی آزادگان شمالی واقع در 20
کیلومتری شمال غربی اهواز در استان خوزستان )III( 2،پروژهی لرزهنگاری سهبعدی
میدان نفتی تیماب ـ چنگوله ،واقع در استان ایالم که به گزارش شرکت ملی نفت ایران،
اعتبار در نظر گرفتهشده برای این پروژه  164هزار یورو (معادل حدود  218،000دالر)
اعالم شده است (ایسنا .)a1391 ،همچنین ( )IVاحداث ایستگاه جدید تزریق گاز
گچساران ،واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد ،مهمترین پروژهی در حال اجرا توسط
خاتماالنبیا است .برای اجرای این پروژه  2.356میلیارد ریال اعتبار (نزدیک به 85
میلیون دالر) اختصاص یافته است (خبرگزاری مهر )V( .)1392 ،در سال  1395شرکت
ملی نفت ایران قرارداد مطالعهی میدانهای آزادگان جنوبی ،منصوری ،آبتیمور و فرزاد
ای ( )Aو بی( )Bرا به شرکت توسعهی نفت و انرژی نگین آفاق کیش (تنکو)،
زیرمجموعهی قرارگاه خاتم االنبیا ،سپرد (ایرنا1395 ،؛ شانا)VI( 3.)b1397 ،
قرارداد پروژهی لرزهنگاری سهبعدی پانیذ میان مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و
مدیرعامل شرکت تنکو در مهرماه سال  98به امضا رسید .این پروژه که در پهنهی
شهرستان های شادگان ،آبادان ،ماهشهر و دارخوین واقع شده است ،با اختصاص اعتبار

 .1اما طرح توسعهی میدان نفتی کرخه به بنیاد مستضعفان اعطا شد .این تفاهمنامه
که از سوی مهندس سعدونی به نیابت از مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بنیاد
مستضعفان به امضا رسیده است و تا آن زمان  700میلیارد ریال از منابع داخلی برای
توسعهی میدان بندکرخه اختصاص داده شده بود (شانا.)1388a ،
 .2اطالعات مربوط به ارزش این قرارداد ،دستکم برای من ،در دسترس نیست.
 .3ارزش این قرارداد هم در دسترس نیست.

اقتصاد سیاسی حضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ایران

حدود  3هزار میلیارد ریال (برابر با حدوداً  75میلیون دالر) توسط شرکت تنکو به مدت
 32ماه انجام میشود (شمنا.)1398 ،
 .2-1-3-4صنعت پاالیشگاهی
در زمینهی «صنعت پاالیشگاهی» ،تاکنون خاتماالنبیا پروژههای زیر را به اتمام رسانده
است )I( .احداث چهار تلمبهخانهی جدید در مسیر خط انتقال نفت خام ری ـ تبریز با
هزینهای نزدیک به  200میلیارد ریال (معادل حدود ًا  25میلیون دالر) (شانا)1387 ،؛
( )IIانعقاد قرارداد توسعهی فازهای  15و  16پارس جنوبی در سال  84میان شرکت
ملی نفت و قرارگاه خاتماالنبیا ـ پیمانکار بخش خشکی ـ و شرکت مهندسی و ساخت
تأسیسات دریایی ایران ـ پیمانکار بخش دریایی ـ به ارزش  2720میلیون دالر (فارس،
1384؛ تسنیم .)a1393 ،به گفتهی رضا فروزان ،مجری طرح فاز  15و  16پارس
جنوبی (عسلویه) ،بر اساس قرارداد اولیه «قرار بود هزینهی انجام شده  3میلیارد دالر
باشد اما به دلیل مشکالت بین المللی 6 ،میلیارد دالر مقدار هزینهکرد ما در این پروژه
شده است ».همچنین «قرار بود در مدت زمان  52ماه به بهرهبرداری برسد متاسفانه به
دلیل برخی شرایط که مهمترین آن تحریمهای بینالمللی و عدم مدیریت یکپارچه بود
این طرح در زمان  104ماه به بهرهبرداری رسید» (ایلنا )III( .)1394 ،به گزارش شانا،
«پروژهی احداث تلمبهخانهی جدید شهید چمران اهواز به منظور ایجاد پایداری بیشتر
در سیستم انتقال نفت خام در مسیر اهواز ـ ری و با سرمایهای افزون بر  38میلیارد و
 870میلیون تومان (معادل تقریباً  345میلیون دالر) اجرا شده که مجری آن یکی از
زیرمجموعههای قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاست» (شانا1390 ،؛ متن1390 ،؛ باشگاه
جوان.)b1390 ،
( )IVپاالیشگاه ستارهی خلیج فارس بهعنوان بزرگترین پاالیشگاه میعانات
گازی جهان و بزرگترین تولیدکنندهی بنزین با استاندارد یورو  5در جهان ،یکی از
مهمترین پروژههای خاتمالنبیا است .توسعهی این پروژه از سال  1385آغاز شد .پس
از فراز و نشیبهای فراوانی پیرامون توسعهی این پروژه و متعاقب خروج شرکتهای
«سنام پروگِتی» و «گُلدِن گروپ» در تیرماه سال  ،87خاتم االنبیا از طریق شرکت
فرادست انرژی فالت بهعنوان راهبر وارد این پروژهی عظیم شد .بدین ترتیب 90 ،درصد
سهام کنسرسیوم ساخت پاالیشگاه در اختیار قرارگاه قرار گرفت و شرکتهای «تهران

496

497

حامد سعیدی

جنوب» با  6درصد سهام و «مهندسی مشاور بینا» با  4درصد سهام در کنسرسیوم باقی
ماندند .تا زمان ورود خاتماالنبیا در سال  ،89پیشرفت فیزیکی کل پروژه  38درصد و
هزینهی آن  1.3میلیارد یورو بوده است .با اینحال ،پروژهای که قرار بود با  2میلیارد
و  600میلیون یورو در  48ماه به اتمام برسد بیش از  3میلیارد و  710میلیون یورو
هزینه و بیش از  10سال نیز زمان برد ،هرچند برخی برآوردها هم حکایت از آن داشت
که هزینهی فاز اول پاالیشگاه ستارهی خلیج فارس به  3میلیارد و  800میلیون یورو
برسد (شانا  1396 ،؛ اقتصاد آنالین )V( .)1396 ،پس از کنارگذاشتن ترکیه از طرح
توسعهی فازهای  23 ،22و  24میدان مشترک پارس جنوبی در سال  ،89قرارداد اجرای
این سه فاز گازی به صورت ترک تشریفات به خاتماالنبیا واگذار شد .بر اساس برآوردهای
جدید انجامگرفته در شرکت ملی نفت ،ارزش تقریبی طرح توسعهی فازهای  22تا 24
پارس جنوبی حدود  5تا  6میلیارد دالر تعیین شده است (خبرگزاری مهرa1389 ،؛
دنیای اقتصاد )VI( .(1389 ،ساخت فاز سوم آمونیاک و اورهی پتروشیمی پردیس،
بزرگترین مجتمع تولیدکنندهی اوره و آمونیاک خاورمیانه ،که  502میلیون یورو (معادل
 600میلیون دالر) هزینه داشته است (ایسنا  1397 ،؛ شرکت پتروشیمی پردیس،
 )1397و ( )VIIقرارداد طرح توسعهی فاز دوم پاالیشگاه گاز ایالم که ارزش تقریبی
این قرارداد بین  130تا  150میلیون دالر برآورد میشود (خبرگزاری مهر،)b1389،
دو پروژهی دیگری است که به خاتماالنبیا واگذار شده است )VIII( .عالوه بر این ،پس
از خروج قطعی دو شرکت «شل» و «رپسول» از فاز  13و  14پارس جنوبی در تیرماه
 ،89قرارداد توسعهی بخش باالدستی این دو فاز مشترک گازی به کنسرسیوم
خاتماالوصیا (متشکل از  5پیمانکار بزرگ طرحهای نفت و گازی ایران همچون قرارگاه
سازندگی خاتماالنبیا ،شرکت ساختمان صنایع نفت (اویک) ،شرکت مهندسی و ساخت
تأسیسات دریایی ،ایزوایکو و صدرا) به ارزش تقریبی  5میلیارد دالر واگذار شد (دنیای
اقتصاد )IX( .)b1389 ،قرارداد طرح توسعهی میدان نفتی سوسنگرد یکی دیگر از
قراردادهای  500میلیون دالری است که در سال  89بین شرکت ملی نفت و قرارگاه
خاتماالنبیا امضا شد (آفتاب1389 ،؛ بورس نیوز )X( .)1389 ،در سال  ،90قرارداد
طرح توسعهی  2میدان گازی هالگان و سفید باغون به صورت ترک تشریفات مناقصه

اقتصاد سیاسی حضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ایران

به خاتماالنبیا واگذار شد که ارزش تقریبی آن حدود  970میلیون دالر بود (بورس نیوز،
1390؛ دویچهوله )XI( .)2011 ،یک سال بعد ،در خردادماه  ،91با حضور رستم
قاسمی ،وزیر نفت در دورهی دوم دولت احمدینژاد ،قرارداد طرح توسعهی دو میدان
دریایی «توسن» و «آلفا» ،که در  25کیلومتری کشور قطر و نزدیک به جزیرههای قشم
و الون واقع شده ،توسط شرکت نفت فالت قاره ایران به قرارگاه خاتماالوصیا واگذار
شد .در همین نشست ،قرارداد طرح توسعهی میدان نفتی «بندکرخه» ،در قالب قرارداد
بیع متقابل ،به شرکت سرمایهگذاری سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)
اعطا شد .وزیر نفت ارزش سه توافقنامهی امضاشده را یکمیلیارد و 300میلیون دالر
اعالم کرد (بورس نیوز ،1391 ،خبرگزاری مهر )XII( .)1391 ،در چارچوب این
زیرمجموعه ،در سال  ،91قراردادی یکونیم میلیارد دالری برای طرح احداث کارخانه
گاز و گاز مایع  )NGL( 3200منطقهی غرب کارون (میدانهای آزدگان شمالی و
جنوبی ،فاز اول و دوم میدان یادآوران ،جفیر ،دارخوین و یاران شمالی و جنوبی) بین
شرکت مهندسی نفت و توسعه (بهعنوان کارفرما) و کنسرسیومی از پیمانکاران داخلی
ـ مشارکت قرارگاه خاتم بهصورت  100درصد اجرا  ))EPCو  30درصدمالی ( )Fو
پتروشیمی بندر امام  70درصد مالی ـ به امضا رسید (ایرنا1391 ،؛ نفتنیوز1391 ،؛
خارگ1398 ،؛ شمنا1391 ،؛ اویل اینداستری.)1391 ،
عالوه بر این ،چهار پروژهی دیگر توسط خاتماالنبیا اجرا شده است)XIII( :
قرارداد توسعهی میدان «سومار» ،واقع در شمال شهر کرمانشاه ،بین شرکت نفت مناطق
مرکزی ایران و قرارگاه خاتم االوصیا به ارزش  35میلیون دالر در فروردین ماه  92به
امضا رسید (تسنیم)1392 ،؛ ( )XIVاختصاص یک میلیارد و  300میلیون دالر اعتبار
از صندوق توسعهی ملی برای ساخت و بهرهبرداری از چهار پروژهی پتروشیمی جهرم،
فیروزآباد ،داراب و فسا توسط قرارگاه خاتماالنبیا (نسیم آنالین1393 ،؛ خبرگزاری
جوان1395 ،؛ دانا)1393 ،؛ ( )XVپروژهی تولید اولیهی میدان گازی کیش ) با هدف
تکمیل دو حلقه چاه حفرشدهی قبلی و انتقال گاز آن به نیروگاه کیش) با هزینهی
حدود  50میلیون دالر توسط شرکت تنکو اجرا شده است (تنکو)1399 ،؛ و ()XVI
طرح احداث و توسعهی پاالیشگاه نفت آناهیتای کرمانشاه با سرمایهگذاری  3.4میلیارد
دالر و با پیمانکاری قرارگاه خاتماالنبیا در حال انجام است (خبرگزاری مهر1398 ،؛
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اویل شو بووک ،1396 ،ص .)55.به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرارو (« ،)1391با
امضای قرارداد طرح توسعهی دو میدان نفتی «توسن» و «آلفای» شرکت نفت فالت
قاره و سوسنگرد و سومار ،تعداد قراردادهای امضاشده بین وزارت نفت و مجموعهی دو
خواهر خاتماالنبیا و خاتماالوصیا به  53قرارداد رسید که حجم مالی آن بیش از 17
میلیارد دالر است» .عالوه بر این ،نظر به اینکه پروژههای توسعهی مجموعهای از
فازهای میدان گازی پارس جنوبی توسط شرکتهای زیرمجموعهی خاتماالنبیا انجام
شده است ،در اسفند ماه سال  ،97در مراسم افتتاح رسمی فازهای  23 ،22 ،13و 24
پا رس جنوبی ،سعید محمد ،فرمانده قرارگاه خاتم ،اعالم کرد که در این فازهای پارس
جنوبی  12میلیارد دالر سرمایهگذاری شده است (خبرگزاری صدا و سیما.)1397 ،
شایان ذکر است که خاتماالنبیا چندین پروژهی دیگر نیز در این حوزه دارد
که مقادیر ارزش قراردادهای آن ،دستکم برای پژوهشگر ،در دسترس نیست ،از جمله
اجرای utility & offsiteپروژهی LNG؛ اجرای  DMCفازهای  9 ،5 ،4 ،3 ،2و
 10پارس جنوبی؛ جداسازی ترکیبات گوگردی ترش و آالینده از میعانات گازی تولیدی
فازهای 2و  3پارس جنوبی (شمنا )1396 ،و نیز ساخت و نصب مجتمع عسلویه آلفین
و ساخت مجتمع ورودی آب پتروشیمی کاویان (خاتم.)a1399 ،
.3-1-3-4

مخازن ذخیرهی نفت و گاز

خاتماالنبیا در زمینهی «مخازن ذخیره نفت و گاز» نیز فعال است .مهمترین پروژههای
تکمیلشدهی این قرارگاه در این زمینه عبارتند از )I( :پروژهی ساخت شش دستگاه
مخزن ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی در منطقهی اصفهان که هزینهی طراحی و ساخت
آنها  15میلیارد تومان (معادل  18میلیون دالر) اعالم شده است (شانا1384 ،؛ برنا،
)1389؛ ( )IIقرارداد  500میلیون دالری ساخت پروژهی ذخیرهسازی مخازن،
تأسیسات اسکله و بندری فاز  12بین شرکت ملی نفت ایران و مشارکت شرکتهای
دایلم و قرارگاه خاتماالنبیا در بهمن ماه سال ( 85ایسنا)1387 ،؛( )IIIدر سال 86
عملیات ساخت مخازن دو جدارهی  LNGو  LPGپروژهی ایران ال ان جی با امضای
قراردادی به ارزش تقریبی  245میلیون یورو (معادل نزدیک به  330میلیون دالر) به
کنسرسیومی متشکل از قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا و شرکت دایلیم کره جنوبی واگذار
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شده بود (خبرگزاری مهر)c1389 ،؛ ( )IVساخت دو مخزن پروپان و بوتان با هزینهی
حدود  60میلیون دالر (شانا )b1388 ،؛ امضای قرارداد ساخت مخازن ذخیرهسازی
زیرزمینی نفت خام در حاشیهی دریای عمان و خلیج فارس به ارزش حدود  2میلیارد
تومان میان شرکت ملی نفت ایران و خاتماالنبیا (شرکت مهندی و توسعه نفت1390 ،؛
درّ نفت ایران)1391 ،؛ ( )VIبرای احداث چهار مخزن یکمیلیون بشکهای ذخیرهسازی
نفت خارک بیش از  334میلیون ریال ( 33.5میلیون دالر) و  4.190.000دالر (جمعاً
حدود  38میلیون دالر) سرمایهگذاری شده است (شانا )VII( .)1394 ،برای اجرای
طرح سامانه ی گرمایشی تأسیسات انبار نفت کوره ماهشهر ،شرکت امین ،تابعهی
خاتماالنبیاء ،با انعقاد قراردادی به ارزش  127میلیارد ریال ( 4.140میلیون دالر) کل
خرید ،نصب و اجرا را به عهده گرفت .این پروژه در شهریور ماه سال  95آغاز و 13
آذرماه  96تحویل موقت شد (شانا.)1396 ،
عالوه بر اینها ،خاتماالنبیا چندین پروژهی دیگر را نیز در این زمینه اجرا
کرده که ارزش قراردادی این پروژهها در دسترس نیست ،از جمله طراحی ،ساخت و
نصب ( )Iمخازن ذخیرهی نفتی در تبریز ،همدان ،اهواز ،یاسوج؛ ( )IIمخازن  LNGو
 LPGدر بندر تمبک؛  (III) 23مخزن ذخیره برای فرآوردههای نفتی در یازده شهر
ایران؛ ( )IVمخزن میعانات گازی  60هزار متر مکعب در فازهای  4و  5پارس جنوبی؛
و ( )Vمخازن سوخت  32000متر مکعب در نیروگاه شهید سلیمی نکا (خاتم،
.)b1399
.4-1-3-4

خطوط انتقال نفت و گاز

آخرین حوزهی فعالیت خاتماالنبیا خطوط انتقال نفت و گاز است .اولین پروژه در این
زمینه ( )Iساخت خط لوله ی سراسری هفتم گاز (عسلویه ـ سیستان و بلوچستان ـ
ایرانشهر که با نام «خط لولهی صلح» نیز شناخته میشود) بود که قرارداد آن میان
شرکت ملی گاز ایران و قرارگاه خاتماالنبیا امضا شد .قرارداد بدون مناقصه برای ساخت
فاز اول این خط لوله با طول تقریبی  907کیلومتر و به ارزش  12هزار و  140میلیارد
ریال ( 1.3میلیارد دالر) ،از سال  84آغاز و در سال  89به پایان رسید )II( .همچنین
پروژهی ساخت فاز دوم خط لولهی هفتم سراسری با طول تقریبی  270کیلومتر به
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خاتماالنبیا واگذار شد .این پروژهی گازی به ارزش تقریبی  200تا  250میلیون دالر به
صورت  EPCFو ترک تشریفات توسط خاتماالنبیا انجام شد (خبرگزاری مهرd1389 ،؛
وزارت نفت1389 ،؛ عصر ایران1389 ،؛ شانا )III( .)1385 ،در دیماه  84چندین پروژه
به این قرارگاه اعطا شد ،از جمله پروژهی خط انتقال گاز سرخس به درگز با اختصاص
اعتبار ویژهی  450میلیارد ریالی ( 45میلیون دالر) (ایسنا1384 ،؛ خبرگزاری مهر،
 ،)1384و ( )IVخط لوله انتقال گاز همدان ـ بیجار با ارزش بالغ بر 180میلیون دالر
(شرکت مهندسی وتوسعه گازa1390 ،؛ کیهان.)1386 ،
( )Vدر سال  ،88ساخت خط لولهی دوم انتقال گاز خرم آباد ـ کوهدشت
( 167کیلومتر) توسط شرکت اروند ،مؤسسهی تابعهی خاتماالنبیا ،با ارزش 2.725
میلیارد ریال ( 275میلیون دالر) اجرا شد (شانا1389 ،؛ شرکت مهندسی وتوسعه گاز،
 )VI( .)b1390عالوه بر این ،قرارداد پروژهی آبگیری از دریا برای پاالیشگاه ستارهی
خلیج فارس ،که دومین پروژهی آبگیر کشور است ،در مهرماه سال  87به شرکت صنایع
دریایی ایران (صدرا) ،یک شرکت وابسته به خاتم االنبیا ،واگذار شد که هزینهی
تأسیسات این آبگیر در مجموع  96میلیون یورو اعالم شده بود (شانا .)a1396 ،شایان
ذکر است که در سال  51 ،88درصد از شرکت صدرا توسط خاتم االنبیا خریداری شد.
بهعالوه ،چندین قرارداد دیگر در حوزهی ساخت خطوط لوله نفت و گاز به خاتماالنبیا
داده شده است )VII( :ساخت خط لولهی دهم سراسری (حدفاصل پتاوه ـ پلکله) به
طول  175کیلومتر و با ارزش  688میلیارد دالر ( 700دالر میلیون) هزینه به قرارگاه
خاتم واگذار شد (شاناa1393 ،؛ خبرگزاری مهر )(VIII ،a1389) ،ساخت قطعهی
سوم خط لولهی ششم سراسری (اهواز به دهگالن) ،معروف به خط لولهی صادرات گاز
ایران به اروپا ،با ارزش تقریبی  1.3میلیارد دالر (دنیای اقتصادc1389 ،؛ خبرگزاری
مهر )(IX ،b1389) ،ساخت خط لولهی نفت از مسیر آبادان  -اراک  -ری به ارزش
تقریبی  1.3میلیارد دالر (خبرگزاری مهرb1391 ،؛ ایسنا )X( ،)1389 ،احداث سه
خط لولهی نفتی در استانهای خراسان ،کرمان و هرمزگان با ارزش حدود  850میلیون
دالر (دنیای اقتصاد )(XI ،d1388) ،ساخت یکهزار و  680کیلومتر خط لولهی نفتی
نکا ـ جاسک یکی دیگر از پروژه هایی است که ارزش تقریبی آن بیش از سه میلیارد
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دالر برآورد شد که امکان انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت از کشورهای حاشیهی
دریای خزر به خلیج فارس فراهم میشود (دنیای اقتصاد )XII( ،)c1389 ،یک قرارداد
بدون تشریفات برای ساخت خط لولهی اتان (از پارسیان تا فیروزآباد) و خط لوله اتیلن
(از فیروزآباد تا فسا) ،با ارزش تقریبی  500میلیون دالر ،در شهریور ماه  90با حضور
رستم قاسمی ،وزیر وقت نفت ،میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و قرارگاه خاتماالنبیا
امضا شد .هدف از ساخت این خط لوله تأمین خوراک مجتمعهای پتروشیمی فیروزآباد،
فسا ،داراب ،جهرم و اصفهان است (مهر )XIII( ،)1390 ،ساخت تأسیسات تقویت فشار
سوم و چهارم (خورموج و دیلم) با ارزش  174.425میلیون ریال (شرکت مهندسی و
توسعه گاز )XIV( ،)c1390 ،احداث خط لولهی انتقال گاز ساوه ـ قزوین ـ کوهین با
هزینهی حدود  2.900میلیارد ریال (معادل  300هزار دالر) (ایسنا ،)1388 ،ساخت
خط لولهی آبادان ـ اهواز ـ اراک ـ تهران با سرمایهگذاری  8000میلیارد ریال (350
میلیون دالر) (شاناb1393 ،؛ شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران،)1399 ،
( )XVIساماندهی بندر صادراتی ماهشهر (بخش دریا) با سرمایهگذاری  700میلیارد
ریال ( 150میلیون دالر) ،شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران ،)1399 ،احداث
خط لولهی انتقال آب از رودخانه بهمنشیر به پاالیشگاه آبادان با ارزش  700میلیارد
ریال و احداث خط لوله ی نفت خام سبزاب ـ تنگ فانی ـ شازند ـ ری (انتقال
فرآوردههای نفتی آبادان ـ ری و ساخت خط لولهی نفت سبزآب ـ ری) به مبلغ 1.300
میلیارد تومان (ایسنا.)1389 ،
 .2-3-4مشارکت سپاه در بخش انرژی در چهار دورهی ریاست جمهوری
()1379-1398
همانطور که قبالً بحث شد ،خاتماالنبیا بهعنوان بازوی اقتصادی سپاه از اواخر دههی
 1370وارد حوزه ی پیمانکاری در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی شد؛ در واقع دورهای
که محمد خاتمی در دومین دورهی ریاست جمهوری خود بهسر میبرد .اگرچه در این
دوره کشمش آشکاری میان اصالحطلبان و جناح محافظهکار ،ازجمله سپاه ،وجود
داشت ،اما خاتمی با پیروی از ریاستجمهور پیشین خود ،هاشمی رفسنجانی ،به دنبال
جلب رضایت سپاه بود .بدین منظور خاتمی از نقش سپاه در برنامهی بازسازی کشور
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پشتیبانی کرد ( .)Hassan-Yari, 2005خاتماالنبیا این فرصت را غنیمت شمرد و
به تدریج مشارکت خود در اقتصاد ایران را تسریع کرد و به یکی از بزرگترین پیمانکاران
پروژههای صنعتی و توسعهای تبدیل شد .نمودار  4-2و جدول  4-1نشان میدهد که
در طول دورهی دوم ریاست جمهوری خاتمی ،طبق اطالعات قابل دسترس ،سه پروژه
به خاتماالنبیا اعطا شده است که ارزش آنها  43میلیون دالر است .در مقام مقایسه با
دوره های دیگر ،این مقدار (کمتر از یک درصد) نسبت ناچیزی به شمار میآید .با این
حال ،این نقطه ی شروع روند روزافزون نقش سپاه در این صنعت است .همانگونه که
قبال اشاره شد ،در اردیبهشتماه سال  ،84درست قبل از رئیسجمهور شدن احمدی
نژاد ،بیژن نامدار زنگنه ،وزیر نفت در دولت خاتمی ،اعطای قرارداد به کنسرسیوم
متشکل از شرکتهای صدرا ،خاتماالنبیا و «اکر کورنر» نروژ برای توسعهی فازهای 15
و  16پارس جنوبی باطل شد (.)Yong, 2013, 14
پس از پایان دوره ی ریاست جمهوری خاتمی ،محمود احمدی نژاد در سال
 84به قدرت رسید .همانطور که نمودار  4-2و  4-3و جدول  4-1نشان میدهند ،از
سال  ،1385مشارکت خاتماالنبیا در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بسیار افزایش یافته
است .همانطور که باالتر مورد بحث قرار گرفت ،اگرچه ورود و فعالیت شرکتهای
وابسته به سپاه در اقتصاد ،بهویژه صنعت انرژی ،از دوران خاتمی آغاز شده بود ،اما
برخی روزنامههای اصالحطلب از جمله «فرهنگ آشتی»« ،اعتماد ملی» و «شرق»
صریحاً اظهار داشتند که ترجیحات جناحی احمدینژاد این بوده است که گسترش
حضور سپاه در اقتصاد را تسریع کنند (.)Maloney, 2015, 343
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در دورهی نخست ریاست جمهوری احمدینژاد ( ،)1384-1388حدود 15
پروژه در زیرمجموعههای مختلفِ حوزهی نفت ،گاز و پتروشیمی به خاتماالنبیا و
شرکتهای تابعهی آن اعطا شد .بهطور کلی ،ارزش این پروژهها بیش از  7میلیارد دالر
است که در مقایسه با دورهی قبل افزایش چشمگیری داشته است .قرارداد توسعهی
فازهای  15و  16میدان گازی پارس جنوبی (نزدیک به  3میلیارد دالر) و ساخت فاز
اول خط لولهی هفتم سراسری کشور ( 1.3میلیارد دالر) ،هردو سهم بزرگی در میزان
حضور شرکتهای تابعهی سپاه در این صنعت داشته است .پس از کسب مجدد کرسی
ریاستجمهوری برای دور دوم از سوی احمدینژاد در سال  ،88فعالیت شرکتهای
وابسته به سپاه در این حوزه تحول عظیمی داشتهاند که بر اساس آمارهایی که
جمعآوری کردهایم ،این تغییر از  16درصد در دورهی نخست به  62درصد در دورهی
دوم (نسبت به ارزش کل قراردادهای تاکنونی) افزایش یافته است .روند افزایشی
مشارکت خاتماالنبیا در پروژههای نفت  ،گاز و پتروشیمی در سال  89با  12پروژه در
حوزههای مختلف به نقطهی اوج خود رسید که ارزش کل این قراردادها بالغ بر 21
میلیارد دالر است و تقریب ًا  50درصد از ارزش کل پروژههای اعطاشده به سپاه را تشکیل
میدهد .امضای قراردادهای پروژهی توسعهی فازهای  23 ،22و  6( 24میلیارد دالر) و
فازهای  13و  5( 14میلیارد دالر) میدان گازی پارس جنوبی ،بخش اصلی این «پیک»
را تشکیل میدهد (نمودار  4-2و جدول  4-1را ببینید).
ذکر این نکته حائز اهمیت است که در حالی که رستم قاسمی ،فرماندهی
سابق خاتم االنبیا و از کادرهای اصلی سپاه ،از مرداد ماه  90تا مرداد  ،92به مدت دو
سال بهعنوان وزیر نفت منصوب شد .همانطور که در نمودار  4-3و جدول  4-1نشان
داده شده ،تعداد قراردادها و ارزش آن از  21میلیارد دالر در  89به  5میلیارد دالر در
 90و  850میلیون دالر در  91کاهش یافته است و این نیز نشان از یک کاهش چشمگیر
است .فعالیت شرکتهای تابعهی سپاه در این سپهر در این دوره با دریافت سه قرارداد
در سال  92با ارزش تقریبا  1.6میلیارد دالر به پایان رسید که در مقایسه با دو سال
پیشین آن اندکی افزایش یافته است .به عالوه ،پایان دورهی ریاست جمهوری
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احمدینژاد ،بهعنوان همپیمان سیاسی مهم سپاه ،منجر به عقبنشینی شرکتهای
وابسته به سپاه در صنعت نفت و گاز نشد .این مهم تأییدی بر این امر است که واردشدن
و تعمیق و گسترش فعالیت سپاه در این صنعت منوط به اجازهی این یا آن جناح
درون حکومتی نیست ،بلکه تابعی از سازوکارهای اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی،
بهسان یک نظام ،است.
پیروزی حسن روحانی بهعنوان رئیس جمهور جدید دو نتیجه را در پی داشت:
از یک سو منجر به کاهش نسبت و ارزش قراردادها در این دوره ( )1398-1392از 27
میلیارد دالر (در دورهی احمدینژاد) به حدود  10میلیارد دالر در دورهی روحانی (
یعنی از  62درصد به  16درصد از مجموع کل قراردادها) شد که نشان از کاهشی 74
درصد دارد .از سوی دیگر ،این دوره با عقد قراردادی برای ساخت طرح سامانهی
گرمایشی تأسیسات انبار نفت کورهی ماهشهر ( 4،140میلیون دالر) در سال  95به اوج
خود رسید که در مقایسه با سال  1.9( 93میلیارد) رشد آشکاری داشته است .متعاقباً،
ورود خاتماالنبیا در پروژهی ساخت پاالیشگاه نفت پتروآناهیتا در کرمانشاه ،بهعنوان
یکی از مهمترین پروژهها ،با سرمایهگذاری  4.3میلیارد دالر ،مشارکت و دخالت
روزافزون سپاه بهمثابهی بازیگر اصلی در این صنعت را نشان میدهد .این نکتهی مهم
نیز مؤید فرضیهی دوم (مکمل) است که تأکید میکند دخالت جناحهای درونحکومتی
بر میزان و دامنهی فعالیتهای سپاه تأثیر میگذارند ،منتها در تحلیل نهایی ،مشارکت
و مداخلهی این نهاد نظامی در اقتصاد و بهخصوص در سپهر نفت و گاز تابعی از
سیاست های کالن اقتصادی و سیاسی نظام جمهوری اسالمی است .به عبارت دیگر،
ممکن است یک فراکسیون درونحکومتی ،برای پروژهای و یا برای یک دورهی کوتاه،
برخی موانع برای سپاه ایجاد کنند ،اما همهی آنها در دخیل ساختن این نهاد نظامی
در اقتصاد سهیم بوده و هستند.
به طور مثال ،بیژن زنگنه ،وزیر کنونی نفت ،در یک نشست خبری در محل
فاز  13پارس جنوبی اعالم کرد که «من هیچگاه بهصورت علنی انتقادی را به قرارگاه
سازندگی خاتماالنبیا اعالم نکردهام ،خیلیها میخواستند بین ما و قرارگاه خاتم و بین
ما و سپاه فاصله بیندازند که ما نگذاشتیم ».وی عملکرد خاتماالنبیا را در ساخت و
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تکمیل شش فاز میدان گازی پارس جنوبی ستود و گفت« :قرارگاه توانست  2فاز را در
سال  94تکمیل کرده و هماکنون نیز  4فاز دیگر را به مدار بهرهبرداری برساند .همچنین،
وی میزان سرمایهگذاری در این  4فاز را  11میلیارد دالر اعالم کرد» (تسنیم.)b1397 ،
بهعالوه ،طبق آخرین خبر از سیاستهای دولت روحانی ،بهعنوان بخشی از برنامهی
بودجهی سال « ،99بانکهای عامل مجاز به اعطای تا  3میلیارد دالر تسهیالت به
سرمایهگذاران بخشهای خصوصی ،تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه
سازندگی خاتماالنبیا برای طرحهای توسعهای باالدستی نفت و گاز خواهند بود» (ایرنا،
.)1398
.4-4

نتیجهگیری

هدف این فصل ارائه و تحلیل میزان و دامنهی مشارکت سپاه در اقتصاد ،بهویژه
گسترهای که در آن به یک بازیگر اصلی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران تبدیل
شده است .در این فصل به اختصار توالی تکوین تاریخی شرکتهای تابعهی سپاه در
زمینههای مختلف اقتصادی از زمان آغاز سیاست لیبرالیسم اقتصادی در سال  68ارائه
شده است .اینجا بهطور مشروح و عمیقاً نشان دادیم که چگونه گسترش تدریجی
فعالیتهای سپاه در اقتصاد ،و نیز تحوالت مربوط به تحریمهای بینالمللی و خروج
شرکتهای خارجی از کشور ،زمینههای ورود شرکتهای زیرمجموعهی سپاه وابسته به
حوزهی نفت ،گاز و پتروشیمی را فراهم آورد.
یافتههای ما مصادفبودن تأسیس شرکتهای وابسته به سپاه ـ از جمله بنیاد تعاون
سپاه ،بنیاد تعاون بسیج و مهمتر از آن  ،بنیاد خاتم االنبیا در سال  1368ـ با شروع
ی دولتمحور ،اجرای سیاستهای
برنامهریزی و پیادهسازی سیاستهای تعدیل اقتصاد ِ
نولیبرالی تحت هدایت دولت ،را نشان دادیم .مشارکت سپاه در اقتصاد از «دوران
بازسازی» به ریاست رفسنجانی آغاز شد .این قرارگاه موقعیت خود را در دورهی خاتمی
از طریق تأسیس زنجیرهای از شرکتهای تابعه ،حضور خود را در عرصههای مختلف
اقتصادی گسترش و تقویت کرد و به یکی از بزرگترین پیمانکاران (کارفرما) ایران در
پروژههای صنعتی و توسعهای تبدیل شد .بدین سان ،خاتماالنبیا بهعنوان قدرتمندترین
بازوی اقتصادی سپاه که از اواخر دورهی ریاست جمهوری خاتمی وارد صنعت نفت و
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گاز شده است ،به بزرگترین پیمانکار (کارفرمای) داخلی در بخش انرژی تبدیل شده
است .با تثبیت جایگاه خود در مقطع ریاست جمهوری احمدینژاد ،خاتماالنبیا حدود
 35میلیارد دالر قرارداد برای اجرای بسیاری از پروژه ها در زمینههای «توسعه میادین،
صنایع پاالیشگاهی ،مخازن ذخیرهی نفت و گاز ،و خطوط انتقال نفت و گاز» دریافت
کرده است .این آمارها نشانگر این است که حضور این جناح ،اصولگرایان ،در دولت
مشارکت سپاه در این زمینه را تسریع کردند بهطوری که دیگر حذف و یا بهحاشیهراندن
آن در اقتصاد برای رقبای سیاسی و اقتصادی آسان نباشد.
شرکتهای وابستهی سپاه پاسداران که موقعیت مسلطی در صنعت نفت و گاز کسب
کردهاند ،در دورهی دولت روحانی نیز ،هرچند به میزان کمتری نسبت به دورهی پیشین،
در این حوزه به فعالیت خود ادامه دادند .بهرغم لفاظیهای تبلیغاتیِ روحانی در باب
شکستن انحصار در اقتصاد ،موقعیت سپاه چنان مستحکم است که روحانی نمیتوانست
آن را نادیده بگیرد .طبعاً ،نتایج حاصل از تفاوتهای آشکار بین تعداد و ارزش
قراردادهایی که در طی هر دولت به سپاه اعطا شده است ،ما را به این نتیجه میرساند
که جناحهای سیاسی نقش مهمی در تقویت/تضعیف مشارکت سپاه در اقتصاد دارند،
که این نیز تأییدکنندهی فرضیهی دوم ماست .با این حال ،عوامل اصلی درگیر در این
قضیه از ضرورت استراتژی اقتصادی دولت برای کنترل بر فرآیند توسعه در بخش انرژی
ناشی میشود .در این روند ،رقابت بین جناحها و نخبگان سیاسی باید بهعنوان نتیجهی
جناحبندیشدن دولت تلقی شود ،مؤلفهای که بهسان عامل میانجی بر در معادالت
اقتصادی و سیاسی عمل میکند .بنابراین ،رقابت برای تأمین و تحقق بخشیدن به سهم
آنها از منابع اقتصادی دولت است .بهطور خالصه ،ضرورت حضور فزاینده و پررنگ
سپاه در صنعت نفت و گاز نباید بهمثابهی «نظامیشدن اقتصاد» تفسیر شود ،بلکه،
برعکس ،بایستی بهعنوان «بازوی بلند» دولت توسعهگرای نومرکانتیالیستی در اقتصاد
دریافت و تحلیل شود.
***
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فصل پنجم :نتیجهگیری نهایی
این پژوهش مؤلفه و سازوکارهای اقتصادی و سیاسی دخیل در حضور گستردهی سپاه
پاسداران در صنعت نفت و گاز ایران را کندوکاو کرد .پرسش اصلی این پژوهش بدین
قرار بود :چرا سپاه پاسداران به یک بازیگر مقتدر در صنعت نفت و گاز ایران تبدیل شده
است؟ این یک سؤال تبیینی است که در پی توضیح سازوکارهای اصلی و عوامل ریشهای
است که ضرورتهای اقتصاد سیاسی حاکم ،مشارکت سپاه در این صنعت را الزامی
کردهاند .در آغاز استدالل کرده بودم که شناخت مؤلفههای پس پشتِ دخالت نیروهای
نظامی در اقتصاد در پیوندی گستردهتر با دینامیسم درونی و ساختار اقتصاد سیاسی
ایران قابل فهم و توضیح است .این امر در درجهی اول مبتنی بر این واقعیت است که
سپاه پاسداران بهعنوان یک نهاد نظامی و تحول آن به یک بازیگر بدون رقیب سیاسی
و اقتصادی نمیتواند بهمنزلهی یک نهاد منتزع از کل سیستم در نظر گرفته شود بلکه
بایستی بهطور انضمامی و بهعنوان نتیجهی تضادها و رویارویی نیروهای معین جامعهی
سرمایهداری ایران تلقی شود .این بدان معنی است که مشارکت سپاه در اقتصاد باید
نتیجهی تعامل میان این سهگانه لحاظ شود )I( :ساخت استبدادی دولت ایران و
استراتژیاش برای تأمین بقا و حفظ کنترل خود بر جامعه؛ ( )IIتعقیب بازساختاربندی
اقتصادی از باال برای رشد و توسعهی اقتصاد داخلی (و در تحلیل نهایی بهمنظور تقویت
ی
مناسبات و سازوکارهای سرمایهداری و بازار) ،و نیز ( )IIIبه دلیل پیکربندی طبقات ِ
غیر هژمونیک جامعهی ایران ،طبقهی سرمایهدار بدون هدایتگری و دخالت گسترده
و دائمی دولت قادر نیست نیروهای اجتماعی را برای دستیابی به توسعهی اقتصادی
بسیج کند .برهمکنشهای این عوامل نتایج گوناگونی را به وجود میآورد.
با حرکت از این منظر ،این پژوهش تأثیر استراتژی تعدیل و بازسازی اقتصادی
توسط جمهوری اسالمی از اواخر دههی  1360بر روند تاریخی و سازوکارهای دخیل
در حضور سپاه در اقتصاد ،بهویژه در صنعت نفت و گاز ،را مورد بررسی قرار داد .عالوه
بر سازوکارهای اقتصادی ،نقش کشاکش جناحهای درونحکومتیِ در میزان و گسترهی
تقویت و یا تضعیف حضور سپاه در این سپهر را پژوهید .بر خالف برخی از محققان که
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مطالعهی خود را به توصیف زوایای فعالیتهای سپاه در اقتصاد ایران محدود کردهاند و
یا این روند را با مفهوم «نظامیسازی اقتصاد» توضیح میدهند و یا منتفعشدن نهادهای
نظامی و بنیادهای حکومتی از روند خصوصیسازی شرکتهای دولتی را «خصولتی»
مینامند ،من استدالل کردهام که برجستگی حضور سپاه در اقتصاد باید بهعنوان یک
ابزار معتمد جمهوری اسالمی و بهسان «بازوی بلند دولت» در فرآیند بازساختاربندی
اقتصاد در راستای تحقق سیاستهای کالن سیاسی و اقتصادی آن نگریسته و تبیین
شود .هدفی که رژیم در این فرآیند تعقیب میکند استراتژی توسعهی اقتصادی تحت
هدایت دولت است که به سبب ضعف بخش خصوصی و توسعهی ناموزن سرمایهداری
ایران ،تعدیالت اقتصادی و تقویت سازوکارهای بازار مستلزم دخالتدادن سپاه بهمثابهی
یکی از سازمانیافتهترین نهادها برای اطمینان از کنترل جدی دولت بر بازسازی ساختار
اقتصاد ملی و به تبع آن اجرای سیاستهای اقتصادی نولیبرالی است .مداخلهی پررنگ
و مستمر دولت و نهادهای حکومتی در اقتصاد را نباید چنین تلقی کرد که گویا در
جامعهی ایران سیاستهای نولیبرالی اجرا نشده است و یا اصالً اقتصاد ایران نولیبرالی
نیست ،بلکه بایستی چگونی اجرای این سیاستها را مطابق با زمان و مکان معین و
لحاظ کردن ساختار اقتصادی و سیاسی قدرت در جامعه فهم کرد .اجرای این سیاستها
در جوامع هژمونیک و پیشرفتهی صنعتی (که نهادهای بازار و «جامعهی مدنی» بسیار
قدرتمند و نهادمند شدهاند) مسیر و سازوکارهای متفاوتتری را به نسبت جوامع
غیرهژمونیک و اقتصادهای در حال توسعه طی میکند .همچنین ،در این روند به دلیل
عدم وحدت نهاد حکومت ،نزاع و رقابت بین جناحها و نخبگان سیاسی بهسان یک عامل
واسطه بر میزان درگیری سپاه (و یا هر نهاد و گروه ذینفع دیگری) در اقتصاد تأثیر
میگذارد .یافتههای ارائهشده در باال فرضیهها و استداللهای مطرحشده را به شرح زیر
پشتیبانی میکنند.
از لحاظ تاریخی ،سپاه پاسداران به منظور تحکیم پایههای جمهوری اسالمی
بهعنوان شکلی از دولت کورپوراتیستی (سرمایهداری دولتی توأم با ایدئولوژی و اقتصاد
اسالمی) نضج گرفت .این ساختار اقتصادی و سیاسی نتیجهی بالفصل انقالب  57ـ
بهسان شکلی از یک انقالب پاسیو ـ بود .شرایطی که در خالل وضعیت انقالبی پدید
آمده بود نه طبقهی کارگر انقالبی و نیروهای چپ از یک طرف ،و نه طبقهی سرمایهدار

510

511

حامد سعیدی

از سوی دیگر ،هیچکدام نتوانستند به تسلط و هژمونی خود بر جامعهی آشفتهی ایران
دست بیابند .بر متن چنین اوضاعی ،جریان اسالم سیاسی ،که اصالتاً از یک جنبش
پوپولیستی خردهبورژوازی برخاسته بودند ،توانستند با کمکهای بیدریغ قدرتهای
امپریالیستی و ضعف نیروهای پیشرو و انقالبی ،اوضاع را به نفع خود سمت و سو دهند.
در نتیجه  ،این جریان قدرت سیاسی را به دست گرفت .به بیان گرامشی ،این رخداد
بیانگر بهقدرت رسیدن گونهای از قیصرگرایی ارتجاعی بود .این نظام تأسیسشده سپاه
را بهعنوان ابزار سرکوب در راستای برچیدن تنشهای اجتماعی و تأمین «نظم» و ثبات
(اما به شکلی خونین) به کار گرفتند .تأثیرات بالواسطه و عمیق سیاسی و اجتماعی این
انقالب ،جنگ با عراق و بحران اقتصادی عمیق در نیمهی دوم دههی شصت جمهوری
اسالمی را وادار ساخت از شعارهای پوپولیستی خود عقب بنشیند و با درپیشگرفتن
استراتژی «توسعهی وابسته» با هدایتگری دولت در همسویی با سیاستهای غالب
اقتصاد جهانی ،بهسوی پیادهسازی سیاستهای اقتصادی نولیبرالی گام بردارد .این روند
همراه بود با بازساختاربندی دولت کورپوراتیستی به سمت گونهای از دولت توسعهگرای
نومرکانتیلیستی .این دگردیسی و استراتژی دولتمحور مستلزم تغییراتی بود که در
نتیجه ،سپاه را وارد عرصهی اقتصاد کردند و بهتدریج به بزرگترین پیمانکار داخلی در
صنعت نفت و گاز تبدیل شد .این فرآیند را میتوانند اینچنین به تصویر کشاند.
ی
در وهلهی اول ،یافتههای ما نشان دادند که همهی دولتهای پیدرپ ِ
جمهوری اسالمی که هرکدام به نوعی جناحهای درونحکومتی را نمایندگی میکردند
و میکنند ،بهرغم درجهای از رقابت و افتراقات ،سیاستهای اقتصادی نولیبرالی را
مطابق با دستور صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی برای توسعهی اقتصاد داخلی و
بقای رژیم دنبال کرده و کماکان اجرا میکنند .هدف از پیادهکردن این سیاستها اساس ًا
تقویت مناسبات اقتصادی سرمایهداری و بازار آزاد از طریق دستیابی به میزان باالتری
از رشد اقتصادی و بیشینه سازی سود و انباشت سرمایه بوده است .از دوران ریاست
جمهوری رفسنجانی ،سیاستهای لیبرالیسم اقتصادی همراه بود با تکنرخی کردن ارز
و دنبالکردن سازوکار نرخ ارز شناور ،حذف کنترل قیمتها و کاهش و حذف یارانهها،
و نیز خصوصیسازی شرکتهای دولتی .این استراتژی ،تورم فزاینده ،نابرابریهای
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اجتماعی ،فقر و فالکت روزافزون و در نتیجه ناآرامیهای مختلف اجتماعی گوشه و کنار
ایران را به دنبال داشته است .این تحوالت ،به سهم خود ،اختالل در فرآیند لیبرالیسم
اقتصادی را فراهم آورد .از همه مهمتر ،خصوصیسازی شرکتهای دولتی سازوکاری
اقتصادی بوده که از رهگذر آن بنیادهای حکومتی و نهادهای نظامی ،مانند سپاه ،کنترل
سپهرهای اصلی اقتصاد را به کنترل خود در آوردهاند .صرفنظر از روند خصوصیسازی
سریع از اوایل دههی  ،1370بهخصوص از سال  84به اینسو ،در این پژوهش نشان
دادیم که حدود  50درصد از شرکتهای واگذارشدهی دولتی به نهادهای وابسته به
حکومت و گروههای ذینفع دولتی ،مانند «نهادهای نظامی ،نهادهای عمومی غیردولتی،
بنیادهای حکومتی و اعوان و انصارشان» تعلق گرفت .اگرچه مطابق سیاستهای
نولیبرالی ،دولت میبایست خود را از حوزههای اقتصادی و خدمات اجتماعی بیرون
بکشد ،منتها ساختار اقتصادی و سیاسی حاکم بر ایران ،روند و سیاستهای راهبردی
دیگری را طلب میکرد .دولت به موازات اجرای سیاستهای لیبرالیسم اقتصادی ،از
نهادهای نظامی به سان بازوهای بلند دولت برای حفظ کنترل خود بر اقتصاد استفاده
میکند .از اینرو ،استراتژی توسعهی اقتصادیِ از باالی دولت برای بسیج نیروهای
اجتماعی و ابزارهای اقتصادی ،همزمان ،تمهیدات الزم برای ورود و حضور سپاه در
اقتصاد را فراهم آورد.
در وهلهی دوم ،نتایج باال نشان میدهد که سیاستهای توسعهی اقتصادی
جمهوری اسالمی اساساً به درآمدهای نفتی متکی بوده است .بهطور متوسط ،درآمدهای
نفتی تقریب ًا  80درصد از کل صادرات ایران و  55درصد از کل درآمد دولت بین سالهای
 57تا  96را تشکیل می دهد .وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی ،وضعیت مالی
دولت ایران را شدیداً آسیبپذیر ساخته است .برای تحقق توسعهی اقتصادی ،در
چارچوب سیاستهای لیبرالیسم اقتصادی ،رژیم تغییرات تدریجی در ساختار صنعت
نفت و گاز را در دستور کار قرار داد بلکه از این طریق ملزومات جذب سرمایهگذاری
خارجی را بیافریند .بهرغم این تالشها ،جمهوری اسالمی تاکنون قادر نبوده سرمایهی
خارجی مورد نیاز این صنعت را تأمین کند .در راستای اجرای لیبرالیسم اقتصادی در
بخش انرژی ،رژیم برای توسعهی این صنعت ،پیمانکاران داخلی مختلفی را در صنعت
نفت و گاز تشکیل داد .این تحول شرایط مناسبی را برای مشارکت بسیاری از
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سرمایهداران سوداگر ،نخبگان مرتبط با حاکمیت ،نهادهای نظامی و حکومتی و
جناحهای سیاسی درون حاکمیت در پروژههای توسعهی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
فراهم آورد .در این میان ،قرارگاه خاتماالنبیا و دیگر شرکتهای تابعهی سپاه
فعالیتهای اقتصادی خود را به صنعت نفت و گاز گسترش دادند و تدریجاً به بزرگترین
و مسلطترین بازیگران در این حوزه تبدیل شدند .این روند ،ما را به این نتیجه میرساند
که حضور و مداخلهی فزایندهی سپاه در این سپهر بایستی در چارچوب و ارتباط با
سیاستهای تعدیل اقتصادی از سوی رژیم ایران توضیح داده شود که در آن ،از یکسو،
دولت اقتدار خود را بر این بخش توسط نهادهای وابسته به حکومت بهمثابهی بازوهای
بلند دولت تضمین کند .از سوی دیگر ،دولت از این شرکتهای (نیمه)خصوصی برای
تأمین و جذب سرمایهگذاری خارجی در راستای توسعهی صنعت نفت بهره میجوید.
سرانجام ،برخالف کسانی که دخالت سپاه در اقتصاد را صرفاً به یک جناح
خاص ،بهویژه اصولگرایان در دورهی ریاست جمهوری احمدی نژاد ،نسبت میدهند،
شواهدی که باالتر ارائه دادیم مصداق این واقعیت است که دخالت سپاه در اقتصاد به
زمان تصدی رفسنجانی بر میگردد .بهویژه ،تأسیس نهادهای اقتصادی سپاه (از جمله
قرارگاه خاتم االنبیا ،بنیاد تعاون سپاه و بنیاد تعاون بسیج) همزمان است با پایان جنگ
ایران و عراق و آغاز برنامهی تعدیل اقتصادی به رهبری دولت رفسنجانی .در این بازهی
زمانی ،شرکتهای زیرمجموعهی سپاه فعالیتهای خود را در زمینههای مختلف
اقتصادی گسترش داده و در اواخر دورهی دوم ریاست جمهوری خاتمی وارد صنعت
نفت و گاز شدند .به همین ترتیب ،در دورهی دولت احمدینژاد جایگاه خود را در این
صنعت تثبیت کردند و در دولت روحانی این روند فزاینده را استمرار بخشیدند .نکتهی
بحثبرانگیز این است که برای اجرای بسیاری از پروژهها در زمینهی «توسعه میادین،
صنایع پاالیشگاهی ،مخازن ذخیرهی نفت و گاز و خطوط انتقال نفت و گاز» در دو
دورهی دولت احمدینژاد حدود  35میلیارد دالر قرارداد به قرارگاه خاتماالنبیا و
شرکتهای وابسته به آن اعطا شده است .این میزان بسیار بیشتر از دورههای دیگر بوده
است .این روند بیانگر این امر است که جناح اصولگرایان ،همپیمان اصلی سپاه،
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مشارکت سپاه در این حوزه را تقویت کردهاند بلکه حذف این نهاد در اقتصاد برای
رقبایش آسان نباشد .این نکته تأکیدی است برفرضیهی دوم که جناحگرایی درون
حاکمیت بهسان سازوکاری میانجیگر بر فرآیند تقویت و تضعیف سپاه در اقتصاد تأثیر
میگذارد .کوتاه اینکه ،نقش جناحهای سیاسی عاملی میانجی در این روند است و بر
میزان مشارکت سپاه در اقتصاد تأثیر میگذارد .کشمکشهای تاریخی و مداوم
جناحهای سیاسی در جمهوری اسالمی به خصلتویژهی ساختار قدرت در جمهوری
اسالمی تبدیل شده که در آن گروههای حاکم و نخبگان حکومتی برای تصاحب بیشتر
سهم رانت و درآمد دولت با هم به رقابت میپردازند.
اما علی رغم هر درجه از نزاع و برخی افتراقات سیاسی ،تالقیگاه همهی
جناحهای درونحکومتی همواره حفظ بقای جمهوری اسالمی و تقویت سازوکارهای
اقتصاد سرمایهداری بوده است .هدف از نکتهی آخر در اصل بازسازی توزیع درآمد از
طریق افزایش سهم انباشت سرمایه (سود سرمایهداران) و کاهش سهم طبقه کارگر و
سایر گروه های اجتماعی فرودست (دستمزد) است .بنابراین ،جایگاه سپاه بهسان یک
نهاد سازمانیافتهی نظامی ،سیاسی و اقتصادی باید بهعنوان بازوی بلند دولت در
حوزه ی عمومی جامعه ملحوظ داشته شود و در پیوند مستقیم با دینامیسم و
سازوکارهای اقتصاد سیاسی سرمایهداری ایران در یک فرآیند تاریخی خاص دریافت
شود.
سویهی قوی این پژوهش اعتبار درونی (روابط علت ـ معلولی) آن است .این
امر متکی بر روشی است که نظریهی نوگرامشی رویکردی انتقادی به نسبت نظم مستقر
و نظریهای تاریخی است که نگاهش متوجهی روند مستمر دگرگونیهای تاریخی است.
بنابراین از نزدیک و در یک توالی تاریخی دائم ًا با واقعیت در حال دگرگونی سروکار
دارد .همچنین ،ا ستفاده از روش ردیابی فرآیند برای کشف و بازنمایی روابط علّی میان
متغیرها و پارامترهای مربوطهی ما در یک بازهی زمانی معین ،اعتبار این جنبه از
پژوهش را تقویت میکند .با پی گرفتن و بررسی فرآیندهای دخالت سپاه در اقتصاد،
پژوهشگر با پرداختن به توالی زمانی ،تعامل و انسجام درونی سازههای مرتبط با ساختار
سیاسی ـ اقتصادی ایران ،تا حدود زیادی به روابط علت و معلولی این پدیده نزدیکتر
شده است .اما بر خالف اعتبار درونی ،استفاده از روش ردیابی فرآیند با تعمیمدادن
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فرضیههای تأییدشده به مشکل برمیخورد .سازوکارهای علّیتِ صورتبندی شدهی ما
در واقع در جنبههای خاصی از عوامل اقتصادی و سیاسی عملیاتی شدهاند .همچنین،
روش ردیابی فرآیند سبک تحلیلِ درون ـ موردی ( )within-caseاست که میتواند
مسئله و نقطه ضعفی از جنبهی تعمیمدادن یافتههای این پژوهش تلقی شود
).(Bennet & Checkel, 2015, 13
با وجود این ،در این پژوهش به دگرگونی نقش و جایگاه سپاه در گذر زمان
و در ارتباط با کلیت اقتصادسیاسی جمهوری اسالمی نظر افکندهایم .بر خالف محققانی
که تبارهای سپاه در اقتصاد را از سیاست یک جناح درونحکومتی فاکتور میگیرند و
آن را با منطق «نظامیسازی اقتصاد» توضیح میدهند ،مبانی نظری و تحلیلی ما به
تعامل پیچیدهی نیروهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی بهسان یک کل واحد و الگومند
معطوف شده است و نه عاملهای مجزا از هم و ایزولهشده .به عبارت دیگر ،برای شناخت
و تبیین دخالت سپاه در اقتصاد ایران ،آن را بر بستر وسیعتری از اقتصاد سیاسی ایرانِ
پساانقالب مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم .از اینرو ،این رویکرد و مفاهیم نظری را
میتوان در موارد دیگر انطباق داد تا با کاربست آنها به دگرگونیهای دائمی یک پدیده
اجتماعی خاص ،انسجام و ارتباط متقابل سازههای گوناگون یک کلیت واحد ،الگومند
و پیچیده نگریسته شود .گرچه مورد سپاه پدیدهای نسبتاً خاص است و در واقع محصول
روندهای معینی از توسعهی تاریخی اقتصاد سیاسی و ساختار قدرت در ایران است ،اما
میتوان نظریه و فرضیههای اثباتشده ی این پژوهش را برای مقایسه با سایر موارد در
زمینههای ن سبتاً مشابه ،مانند نقش نیروهای نظامی در جوامع غیرهژمونیک در جنوب
جهانی و با تمرکز بر ساختار تاریخی خاص ،به کار گرفت.
مهمترین چالشی که این پژوهش با آن مواجه بود ،عدم شفافیت و دسترسی
به تمامی دادههای اولیه در زمینهی میزان و دامنهی فعالیتهای سپاه در اقتصاد ،بهویژه
در صنعت نفت و گاز ،بود .اگرچه عوامل دخیل در حضور سپاه در اقتصاد اثبات شده
است ،توصیه این است که تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام گرفته شود تا مشارکت
نهادهای نظامی در بخش انرژی بیشتر آشکار شود .عالوه بر این ،با توجه به اینکه سپاه
به یک کارفرمای بزرگ در ایران تبدیل شده است ،بررسی تأثیرات اجتماعی این
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موقعیت بر نیروی کار در صنعت نفت و گاز بسیار مهم است .ضرورت این نکته از این
واقعیت ناشی می شود که تحول سپاه به یک بازیگر اقتصادی ،این نهاد را بهطور
مستقیمتری وارد روابط اجتماعی تولید کرده است ،که این امر رابطهی بین طبقات
اجتماعی (کارفرمایان و کارگران) را تغییر داده است .به این معنا که در این حالت،
شرکتهای تابعه ی سپاه (کارفرمایان) و کارگران در این صنعت وارد رابطهی مستقیم
از مناسبات طبقاتی کار و سرمایه شدهاند .اگر سپاه قبالً در قامت یک نهاد نظامی از
نظام حاکم محافظت میکرد ،اما اکنون بهطور مستقیم بخش وسیعی از نیروی کار
کارگران را تحت کنترل دارد و مورد استثمار سرمایهدارانه قرار میدهد .بنابراین ،جهت
کاوش در این زمینه ،پرسش میتواند به شرح زیر باشد :حضور سپاه بهسان یک
کارفرمای بزرگ چه تأثیراتی بر موقعیت اقتصادی ـ اجتماعی نیروی کار کارگران در
صنعت نفت و گاز دارد؟
ژرفبینانهترین و بالواسطهترین نتیجهگیری که میتوانیم از این جستار
داشته باشیم این است که هدف از تألیف این پژوهش شناخت ماهیت و درونمایهی
سازوکارهای نظام سرمایهداری حاکم بر جامعه است تا از درون آن راه رهایی
ستمدیدگان از وضع موجود را دریابیم .شناخت پیشزمینه و آغازگاه به مصاف رفتن و
تغییر نظام سرمایهداری است .برای ما مسئله نه تفسیر این جهان ،بلکه دگرگونساختن
آن است.
***
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بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ( .)1399بانک اطالعات سریهای زمانی
اقتصادی :بخش انرژی .منبع:
( https://tsd.cbi.ir/Display/Content.aspxقابل دسترس در
خرداد .)1399
بورس نیوز ( .)1389واگذاری  10میلیارد دالر پروژه نفتی به قرارگاه خاتماالنبیا .منبع
(قابل دسترس در اردیبهشت .)1399
بورس نیوز ( .)1390توافق جدید یک میلیارد دالری وزارت نفت و قرارگاه خاتماالنبیا.
منبع( boursenews.ir/000CBH :قابل دسترس در اردیبهشت
.)1399
بورس نیوز ( .)1391توسعه دو میدان نفتی به قرارگاه «خاتم االوصیاء» واگذار شد.
منبع( boursenews.ir/000HR7 :قابل دسترس در اردیبهشت
.)1399
تابناک ( .)1392aنخستین نشست خبری رئیسجمهور جدید برگزار شد .منبع:
( https://www.tabnak.ir/001Peqقابل دسترس در خرداد .)1399
تابناک ( .)1392bهمه حاشیه های واگذاری نمایشگاه بین المللی .منبع:
( tabnak.ir/001P50قابل دسترس در خرداد .)1399
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خاتم ( .)1399aپروژهها :نفت ،گاز و پتروشیمی .منبع:
(https://www.khatam.com/?part=menu&inc=&id=604ق
ابل دسترس در خرداد .)1399
خاتم ( .)1399bمخازن ذخیره نفت و گاز .منبع:
https://www.khatam.com/مخازن-ذخیره-نفت-و-
گاز_( .html2548قابل دسترس در خرداد .)1399
خارگ ( .)1398آخرین وضعیت طرحهای جمعآوری گازهای همراه  / NGLخارگ
به کجا رسید .منبع:
http://www.khargnews.ir/fa/news/200/آخرین-وضعیت-طرح-
های-جمع-آوری-گازهای-همراه-NGL-خارگ-به-کجا-رسید (قابل
دسترس در خرداد .)1399
خامنهای ( .)1385ابالغ سیاستهای راهبردی و بسیار مهم نظام درباره بند ج اصل
چهل و چهار قانون اساسی .منبعhttp://farsi.khamenei.ir/news- :
( content?id=1400قابل دسترس در خرداد .)1399
خانه ملت ( .)1390متن کامل گزارش کمیسیون اصل  44درباره واگذاری سهام
شرکتهای دولتی .منبع:
https://www.icana.ir/Fa/News/186496/متن-کامل-گزارش-
کمیسیون-اصل-44-درباره-واگذاری-سهام-
شرکت%E2%80%8Cهای-دولتی (قابل دسترس در خرداد .)1399
خبرگزاری برنا ( .)1389ظرفیت ذخیره سازی نفت خام پاالیشگاه اصفهان به 4
میلیون بشکه رسید .منبع (قابل دسترس در اردیبهشت .)1399
خبرگزاری پانا ( 60 .)1398درصد سوخت خودروها توسط قرارگاه خاتم االنبیا تولید
میشود .منبع( http://www.pana.ir/news/1020509 :قابل
دسترس در خرداد .)1399
خبرگزاری تسنیم ( .)1392قرارداد توسعه میدان نفتی سومار امضا شد .منبع:
( https://tn.ai/44258قابل دسترس در خرداد .)1399

اقتصاد سیاسی حضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ایران

خبرگزاری تسنیم ( .)1393جزئیات جدول زمانبندی توسعه فاز  15و  16پارس جنوبی
تا مرداد  .94منبع( https://tn.ai/352283 :قابل دسترس در خرداد
.)1399
خبرگزاری تسنیم ( 900 .)1398aبنگاه دولتی تا امروز به بخش خصوصی واگذار شده
است .منبع( https://tn.ai/2000672 :قابل دسترس در خرداد .)1399
خبرگزاری تسنیم ( .)1398bزنگنه :میخواستند بین ما و سپاه فاصله بیندازند ،ما
نگذاشتیم .منبع( https://tn.ai/1970578 :قابل دسترس در خرداد
.)1399
خبرگزاری دانا ( .)1393معرفی پیمانکاران بزرگ داخلی .منبع:
( http://danakhabar.com/fa/mobile/1171211قابل دسترس
در خرداد .)1399
خبرگزاری صدا و سیما ( .)1397بهره برداری از فازهای  13و  22تا  24گام عملی در
تحقق اقتصاد مقاومتی .منبعhttps://www.iribnews.ir/009zPw :
(قابل دسترس در خرداد .)1399
خبرگزاری فارس (38 .)1386میلیارد دالر قرارداد نفت ،گازو پتروشیمی در دولت
نهم امضا شد .منبع (قابل دسترس در خرداد .)1399
خبرگزاری مهر ( .)1384پروژه خط انتقال گاز سرخس – درگز زمستان  85به بهره
برداری می رسد .منبع( mehrnews.com/x4wWc :قابل دسترس در
خرداد .)1399
خبرگزاری مهر ( .)1390قرارداد خط لوله اتیلن مرکز به قرارگاه خاتم االنبیا واگذار
شد .منبع( mehrnews.com/xfSbq :قابل دسترس در خرداد .)1399
خبرگزاری مهر ( .)1392احداث ایستگاه جدید تزریق گاز گچساران  60درصد
پیشرفت فیزیکی داشته است .منبع( mehrnews.com/xnJBt :قابل
دسترس در خرداد .)1399
خبرگزاری مهر ( .)1398ساخت نخستین پتروپاالیشگاه کشور توسط قرارگاه
سازندگی خاتم االنبیا .منبع( mehrnews.com/xQfjc :قابل دسترس
در خرداد .)1399
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خبرگزاری مهر ( .)1388aخصوصی سازی به نیمه راه رسید .منبع:
( mehrnews.com/xbs5kقابل دسترس در خرداد .)1399
خبرگزاری مهر ( .)1389aجزئیات  10میلیارد دالر پروژه نفتی در قرارگاه خاتماالنبیا.
منبع( mehrnews.com/xcgdQ :قابل دسترس در خرداد .)1399
خبرگزاری مهر ( .)1391aقرارداد توسعه دو میدان نفتی به قرارگاه خاتم االوصیا
واگذار شد .منبع( mehrnews.com/xhHcq :قابل دسترس در خرداد
.)1399
خبرگزاری مهر ( .)1388bانتقال پایدار گاز غرب کشور با خط ششم سراسری تقویت
خواهد شد .منبع( http://mehrnews.com/x9gng :قابل دسترس در
خرداد .)1399
خبرگزاری مهر ( .)1389bقرارداد  2طرح گازی به قرارگاه خاتم االنبیا واگذار شد.
منبع( mehrnews.com/xcmxM :قابل دسترس در خرداد .)1399
خبرگزاری مهر ( .)1391bراه اندازی  15پروژه جدید خطوط لوله نفت /افتتاح  2خط
لوله نفتی در تهران .منبع( mehrnews.com/xjgQw :قابل دسترس در
خرداد .)1399
خبرگزاری مهر ( .)1389cسقف اولین مخزن  LNGایران نصب شد .منبع:
( mehrnews.com/xbYjpقابل دسترس در خرداد .)1399
خبرگزاری مهر ( .)1389dساخت خطوط گاز اروپا و پاکستان توسط قرارگاه خاتم
االنبیا .منبع( mehrnews.com/xcRvy :قابل دسترس در خرداد
.)1399
خبرگزاری میزان ( .)1396آیا سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی است؟ منبع (قابل
دسترس در خرداد .)1399
دانش نفت ( .)1389aواگذاری بدون تشریفات  2پروژه نفتی به قرارگاه خاتم االنبیا .
منبع:
http://www.daneshenaft.ir/cvid/250/content/4335/defau
( lt.aspxقابل دسترس در خرداد .)1399
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درّ نفت ایران ( .)1391طراحی ساخت مخازن ذخیره سازی برای اولین بار درکشور.
منبع (قابل دسترس در خرداد .)1399
دنیای اقتصاد ( .)1390اولین قرارداد با «قرارگاه» بعد از وزیر جدید نفت .منبع:
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-415637
(قابل دسترس در خرداد .)1399
دنیای اقتصاد ( .)1389aمشارکت  15میلیارد دالری «قرارگاه خاتم» در پروژه های
نفت و گاز .منبعhttps://www.donya-e- :
( eqtesad.com/fa/tiny/news-607716قابل دسترس در خرداد
.)1399
دنیای اقتصاد ( .)1398aتاریخچه و سیر تکاملی قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء .منبع:
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news( 3627494قابل دسترس در خرداد .)1399
دنیای اقتصاد ( .)1389bدو فاز پارس جنوبی در اختیار اولین کنسرسیوم ملی .منبع:
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-609193
(قابل دسترس در خرداد .)1399
دنیای اقتصاد ( .)1398bحلقه وصل .منبعhttps://www.donya-e- :
( eqtesad.com/fa/tiny/news-3627263قابل دسترس در خرداد
.)1399
دنیای اقتصاد ( .)1389cمشارکت  15میلیارد دالری «قرارگاه خاتم» در پروژههای
نفت و گاز .منبعhttps://www.donya-e- :
( eqtesad.com/fa/tiny/news-607716قابل دسترس در خرداد
.)1399
دنیای اقتصاد ( .)1398cرزم خاتم .منبعhttps://www.donya-e- :
eqtesad.com/fa/tiny/news-3627490
دنیای اقتصاد ( .)1389dواگذاری  850میلیون دالر پروژه دیگر به قرارگاه خاتم.
منبعhttps://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news- :
( 599280قابل دسترس در خرداد .)1399
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دنیای اقتصاد ( .)1398dمیانبر منافع ملی .منبعhttps://www.donya-e- :
(eqtesad.com/fa/tiny/news-3627261قابل دسترس در خرداد
.)1399
دنیای اقتصاد ( .)1398eما قوی میشویم .منبعhttps://www.donya-e- :
(eqtesad.com/fa/tiny/news-3627492قابل دسترس در خرداد
.)1399
دویچه وله ( .)2010مجلس :فقط  13درصد خصوصیسازی واقعی بوده است .منبع:
( https://p.dw.com/p/QkXzقابل دسترس در خرداد .)1399
دویچه وله ( .)2011پروژه یک میلیارد دالری گازی به سپاه پاسداران واگذار شد.
منبع( https://p.dw.com/p/116p0 :قابل دسترس در خرداد .)1399
دویچه وله ( .)2013روحانی :سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست .منبع:
( https://p.dw.com/p/19iHlقابل دسترس در خرداد .)1399
دویچه وله ( .)2014اکبر ترکان :زورمان به قرارگاه خاتم االنبیا نمیرسد .منبع:
( https://p.dw.com/p/1DGYYقابل دسترس در خرداد .)1399
دویچه وله ( .)2017سابقه و دامنه فعالیتهای اقتصادی سپاه پاسداران .منبع:
( https://p.dw.com/p/2gjtt.قابل دسترس در خرداد .)1399
زندی ،رضا ( .)1385حضور سپاه در قراردادهای اقتصادی .منبع:
( https://www.magiran.com/article/1117259قابل دسترس در خرداد
.)1399
سازمان خصوصی سازی ایران ( .)1384متن ابالغیة رهبر معظم انقالب اسالمی در
خصوص سیاست های کلی اصل  44قانون اساسی .منبع (قابل دسترس در
اردیبهشت .)1399
سازمان خصوصیسازی ایران ( .)1393گزارش تفصیلی عملکرد سازمان خصوصی
سازی در سال  .1393منبعhttps://ipo.ir/uploads/1/old/Ipo- :
( amlakard93-p1_8913.PDFقابل دسترس در خرداد .)1399
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سازمان خصوصیسازی ایران ( .)1394گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی در
سال  .1394منبعhttp://ipo.ir/uploads/ipo-amalkard-94.pdf:
(قابل دسترس در خرداد .)1399
سازمان خصوصیسازی ایران ( .)1397گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی در
سال  .1397منبعhttp://ipo.ir/uploads/ipo- :
( gozaresh%20amalkard1397.pdfقابل دسترس در خرداد
.)1399
شانا ( .)1384افزایش200میلیون لیتر ی ذخیره سازی فراورده های نفتی در منطقه
اصفهان .منبع( www.shana.ir/news/76975/ :قابل دسترس در
خرداد .)1399
شانا ( .)1385با حضور وزیر نفت و فرمانده سپاه پاسداران ،قرارداد  1/3میلیارد دالری
احداث خط لوله هفتم سراسری گاز امضا شد .منبع:
( www.shana.ir/news/84865/قابل دسترس در خرداد .)1399
شانا ( .)1387احداث چهار تلمبه خانه جدید در مسیر خط لوله انتقال نفت خام ری-
تبریز .منبع( www.shana.ir/news/137854/ :قابل دسترس در
خرداد .)1399
شانا ( .)1389فاز نخست خط دوم خرم آباد به خط اول سراسری گاز متصل می شود.
منبع( www.shana.ir/news/158434/ :قابل دسترس در خرداد
.)1399
شانا ( .)1390تلمبهخانه جدید مرکز انتقال نفت شهید چمران به بهرهبرداری رسید.
منبع( www.shana.ir/news/184692/ :قابل دسترس در خرداد
.)1399
شانا ( .)1394چهار مخزن یک میلیون بشکه ای ذخیره سازی نفت خارگ آنالین
افتتاح شد .منبع( www.shana.ir/news/240126/ :قابل دسترس در
خرداد .)1399
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شانا ( .)1388aامضای تفاهمنامه توسعه میدان نفتی بندکرخه با بنیاد مستضعفان.
منبع( www.shana.ir/news/145560/ :قابل دسترس در خرداد
.)1399
شانا ( .)1393aخط دهم سراسری شاهکار تالشگران گاز در قلب ایران .منبع:
( www.shana.ir/news/231753/قابل دسترس در خرداد .)1399
شانا ( .)1396aواقعیتهای پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس .منبع:
( www.shana.ir/news/276509/قابل دسترس در خرداد .)1399
شانا ( .)1398aوزارت نفت و قرارگاه خاتم برای توسعه پتروپاالیشگاهها همکاری
میکنند .منبع( www.shana.ir/news/291569/ :قابل دسترس در
خرداد .)1399
شانا ( .)1388bبهره برداری از مخازن  LPGفاز  9و  10پارس جنوبی آغاز شد.
منبع( www.shana.ir/news/146939/ :قابل دسترس در خرداد
.)1399
شانا ( .)1393bآغاز ساخت خط لوله انتقال فرآورده اهواز تا تهران در اواسط امسال.
منبع( www.shana.ir/news/219001/ ( :قابل دسترس در خرداد
.)1399
شانا ( .)1396bسامانه گرمایشی تاسیسات انبار نفت کوره ماهشهر افتتاح شد .منبع:
( www.shana.ir/news/281167/قابل دسترس در خرداد .)1399
شانا ( .)1398bمطالعه یک بلوک اکتشافی به شرکتی ایرانی واگذار شد .منبع:
( www.shana.ir/news/287724/قابل دسترس در خرداد .)1399
شرکت پتروشیمی پردیس ( .)1397دستیابی فاز سوم شرکت پتروشیمی پردیس به
ظرفیت کامل تولید .منبع:
https://www.paupc.ir/Index.aspx?page_=news&lang=1
&sub=0&PageID=309&PageIDF=3&tempname=news
(قابل دسترس در خرداد .)1399
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران ( .)1399طرح های خطوط انتقال و
ذخیره سازی .منبع:
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http://www.nioec.com/Pages/projects/Current%20Plans
( /TransmissionAndStorageProjects.aspxقابل دسترس در
خرداد .)1399
شرکت ملی نفت ایران ( .)1397تشریح سناریوهای جمع آوری گازهای فلر /طرحهای
انجیال و سرنوشت آنها .منبع (قابل دسترس در خرداد .)1399
شرکت ملی نفت ایران ( .)1398قرارداد  2پروژه لرزه نگاری پانیذ و باشت امضا شد.
منبع (قابل دسترس در خرداد .)1399
شرکت ملی نفت ایران -شمنا ( .)1396ساخت نخستین واحد شیرین سازی میعانات
گازی در فازهای  2و  3پارس جنوبی آغاز شد .منبع (قابل دسترس در
خرداد .)1399
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ( .)1390aخط لوله انتقال گازهمدان -بیجار.
منبع (قابل دسترس در خرداد .)1399
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ( .)1390bخط لوله دوم خرم آباد .منبع (قابل
دسترس در خرداد .)1399
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ( .)1390cایستگاه های تقویت فشار گاز
خورموج-دیلم.
منبعhttps://www.nigceng.ir/plans/Lists/List/AllItems.as
( pxقابل دسترس در خرداد .)1399
شرکت مهندسی و توسعه نفت – متن ( .)1390تفاهم نامه طراحی و ساخت مخازن
ذخیره سازی زیر زمینی نفت خام امضا شد .منبع:
( http://pedec.ir/detail=5244قابل دسترس در خرداد .)1399
شرکت مهندسی و توسعه نفت – متن ( .)1391تلمبه خانه شهید چمران اهواز به
بهره برداری می رسد .منبع( http://pedec.ir/detail=10493 :قابل
دسترس در خرداد .)1399
شرکت مهندسی و توسعه نفت – متن ( .)1392پایان عملیات لرزه نگاری 3بعدی
میدان نفتی بند کرخه تا بهار  .92منبع:
( http://pedec.ir/detail=16643قابل دسترس در خرداد .)1399
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کرونا ،گرهگاه و تبلور بحرانها در دنیای علم و فناوری

مقدمه
جهان امروز گاه بهعنوان «جامعهی دانش یا جامعهی فناوری» توصیییم م شییود
«علم» مقولهی ا صل روزگار ما ست که در همهجا م شاجره و مباحثه بر سر آن وجود
دارد و تقریباً همهی عرصههای زندگ را فرا گرفته است این فراروی تا اندازهای پیش
رفته ا ست که علم به مبنای اعتباربخ ش و اعتبار سنج وجوه مختلم زندگ ان سان
بدل شده و ان سان امروز از این منظر مورد سنجش قرار م گیرد تبدیل شدن علم به
معیار اعتباربخش  ،ذهنیت ب نقص و ب آالیش از آن ساخته است متن حاضر تالش
ا ست برای تأمل بر و ضعیت که در نتیجه جهانگیری ویروس کرونا ()COVID-19
ایجاد شده است این تأمل از دریچهی مطالعات علم و فناوری و رهیافتهای آن شکل
گرفته اسییت مطالعات علم و فناوری ( )Science and technology studiesکه
به اختصار آن را  STSم نامند ،پژوهشهای چندرشتهای یا میانرشتهای هستند که
زمینه های در پیوند امور با یکدیگر ،فرورفتگ های زمینه های گوناگون درهم ،مانند
تداخل علم و وضعیت اجتماع و فرهنگ را بررس م کنند
بهطور کل  STSشییامل ید دانش تقاطع م شییود تا بتواند نقاد دیده نشییده را
آشییکار و مشییاهدهپذیر کند و تفکیدناپذیری علم و فناوری از سییاختارهای جامعه را
مورد تاکید قرار دهد در بهترین حالت  ،STSنهتنها به درک مناسییی تر از علم و
فناوری بلکه به درک بهتر جامعه نیز کمد م کند هیچ تو ضیح دقیق در مورد آنچه
که  STSمحسییوم م شییود و آنچه خارا از قلمرو آن اسییت ،موجود نیسییت ممکن
است فرد نسبت به شکلگیری مفاهیم اصل و ساختارهای انضباط در حال ظهور ،یا
با د ید وسیییی تری در مورد  STSبهعنوان ید زمی نهی چ ندوجه و ناهمگن با
همپوشییان  ،بهعنوان مثال ،مطالعات نوآوری اقتصییادی ،انسییانشییناسیی یا مطالعات
فرهنگ و همچنین متشکل از ید طیم گستردهای ،متمرکز باشد تحقیقات  STSبا
مسییایل و کاربرد در زمینهی بهداشییت ،تیییرات آم و هوا یا دموکراتیدسییازی علم و
فناوری ،در ارتباد هستند )(Rohracher 2015
شکلگیری  STSمتأثر از رشتههای مانند انسانشناس  ،جامعهشناس  ،مطالعات
انتقادی و مطالعات فمینیسییت اسییت و توجهی ویژهای به شییرایر رشیید و نمو علم و
فناوری ،زمینههای اجتماع و سیییاس ی آن ،تأثیرات حاصییل ش یده از آن و همچنین
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فرایند تولید ،توزی و مصییرد در جامعه دارد بهعالوه شییرایر دسییترسیی عموم ،
تضییادهای حاصییل شییده از وضییعیت جاری و شیییوههای برابری اجتماع را مدنظر
م گیرد در خصییوپ پزشییک  ،توجه به نحوهی مواجهه پزشییک و مردب با یکدیگر،
جایگاه که از علم حاصیییل م شیییود و گروههای که از این روند منتف یا متضیییرر
م شییوند مورد توجه قرار م گیرد همچنین م توانیم بنگریم که نهادهای علم و یا
نهاد آموزش چه موقعیت یا نسبت با نهادهای قدرت دارند با توجه به همه این مسایل
از چند منظر ویژه  STSم تواند در بررس پزشک روشنگر باشد:
 )1به چالش کشییی یدن روا یت پیشیییر فت در مورد پیشیییر فت
زیسییتپزشییک بهعنوان ید علم )2 ،ارزیاب معنای فناوری ،بهویژه در
مورد اینکه چگونه فناوری ما را به سمت بیماری سوق م دهد و چگونه
فناوریِ سیییالمت بهنوبه خود با ارزشهای اجتماع و فرهنگ شیییکل
گرفته است )3 ،ارزیاب کثرت معرفتشناس های زیستپزشک  ،بهجای
فرض یک سان پندا شتن زی ستپز شک و اینکه ید بدن من سجم دانش
اسییت که در همهی زمینهها تفاوت ندارد و ( )4نقد تعصیی در عمل و
علم پزشک  ،بهویژه در حاشیه سازی صدای زنان و در مسیرهای نژادی
و بعد از استعمار زیستپزشک ِ معاصر )(Knopes 2019
متن حا ضر با در نظر دا شتن مواردی از این د ست ،برر س سویههای اجتماع و
ساختارهای موجود ،نحوهی ا ستقرار و سازمانده علم و اولویتبندیهای علم  ،در
پ برر س اپیدم ویروس کرونا خواهد بود متن کاو ش ا ست برای اینکه بیابد :چه
چیزی کرونا را فراتر از ید ویروس م کند؟ دلیل ایجاد بحران کرونا چیسیییت و این
بحران بر چه زمینههای مسییتقر اسییت؟ تا چه اندازه کرونا را م توان مهمترین بحران
جاری دانسیییت و آیا خطرات دیگری وجود ندارد؟ و در نهایت بهدنبال یافتن تأثیرات
علم و فناوری در شرایر موجود است
دنیاگیری کروناویروس ،ید دنیاگیری در جریان از بیماری کروناویروس ،2۰1۹
نا ش از ویروس کرونا سندرب حاد تنف س  )SARS-CoV-2( 2ا ست این بیماری
برای نخستینبار در دسامبر  2۰1۹در شهر ووهان استان هوبئ  ،کشور چین شناسای
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شیید در  11مارس ،سییازمان جهان بهداشییت شیییو بیماری را دنیاگیری اعالب کرد
دنیاگیری بهحالت از همهگیری ید بیماری گفته م شیییود که از مرز چند قاره فراتر
رفته باشییید بیماری های مثل ایدز و کووید ،1۹-نمونه های از دنیاگیری بیماری در
سالهای گذشته هستند
کرونا ،مسئلهی پزشکی ،بسط مسئلهمندی
کرونا به سرعت از م سئله پز شک عبور کرد و تأثیرات اجتماع و سیا س قابل
توجهای را ایجاد کرد کرونا بهخودیخود ید ویروس و مسییئلهای پزشییک اسییت اما
نحوهی شییییو آن در جام عه ،شییییوه های مواج هه با آن و تأثیرات مختلف که بر
عرصیییه های گوناگون زندگ م گذارد آن را تبدیل به مسیییئلهای اجتماع م کند
بهبیان دقیقتر کرونا نمونهای ست که آ شکار م کند م سئلهی پز شک چیزی محدود
به خود نی ست ،بهعالوه سازمانده موجود در پز شک خود ایجاد م سئله م کند در
ادامه بی شتر رو شن خواهد شد که چطور پز شک بیش از اینکه نهادی درمان با شد،
گذرگاه سیاس  ،اجتماع و اقتصادی است این بسر در مورد شاخههای دیگر علم
نیز م تواند مورد توجه قرار گیرد کرونا باعث ایجاد اشیییکال تازهای از مراوده و روابر
اجتماع شییید و بحرانهای در سیییازمان اجتماع و اقتصیییادی را ایجاد کرد عدهی
ب شماری در سراسر جهان به بیماری مبتال شدند که شمار بسیار زیادی از مرگومیر
را نیز در پ داشت
ما نهتنها تا بهحال نتوانستهایم درمان یا راه پیشگیری مؤثری از طریق علم پزشک
و سیییایر نهادهای علم و آموزشییی بیابیم ،بلکه همچنان در تشیییخیص بیماری نیز
تردیدهای وجود دارد بهعالوه سازوکارهای ت شخیص و درمان به یداندازه در اختیار
همگان قرار ندارد رفتن خدمات بهداشییت و درمان بهسییمت خصییوصیی سییازی و
پول سازی درمان ،در حقیقت علم پز شک را از همی شه محدودتر کرد و آن را ویژهی
گروههای خاص قرار داد سازوکارهای موجود در خدمات پزشک بهاین صورت نهتنها
به ایجاد جامعهی بهتر و سالمتر کمد نم کنند ،بلکه باعث افزایش شکاد طبقات و
تضاد در جامعه م شوند آمارها نشان م دهد که درصد ب شماری از مردب دیگر توان
مراجعه به پز شد را ندارند ،گزارشهای اقت صادآنالین خبر از ناتوان مال در مراجعه
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به پزشد م دهد و بیان م کند که افزایش هزینههای بخش بهداشت و درمان سب
شده ا ست تا میزان مراجعه مردب به پز شد کاهش یابد (اقت صادآنالین ,خبرگزاری;
 )13۹8در گزارشییی که سیییایت خبری الم و به نقل از ایرا حریرچ معاون وزیر
بهدا شت منت شر کرد ،عنوان شد :وزارت بهدا شت اخیراً اعالب کرده که ساالنه 3,۷۶
در صد جمعیت ک شور دچار هزینههای فقرزای سالمت م شوند ،یعن جمعیت در
حدود سیییه میلیون نفر هر سیییال به علت هزینههای درمان فقیر م شیییوند حدود 5
درصد مردب کشور ساالنه بهعلت هزینههای سالمت به زیر خر فقر م روند و البته به
گفتهی او این آمار در تهران حدود دو برابر میانگین ک شوری و تقریباً  14در صد ا ست
(جامعه خبری تحلیل الم;  )13۹8همچنین سییایت سییالمت نیوز در گزارش ی بیان
م کند که  ۷۰درصییید مردب در پرداخت هزینههای دندانپزشیییک ناتوان هسیییتند
(سالمت نیوز )13۹8
در حقیقت هدد ا شاره به ساختارهای ا ست که کرونا درون آنها شکل گرفته و
تبدیل به مسیییئله و بحران اجتماع م شیییود بنابراین کرونا بحران اسیییت که
درعینحال بحرانها و نابرابریهای ساختاری را که بیشتر و پیشتر از کرونا همهگیر یا
جهان سازی شدهاند آ شکار م کند توجه بهاینکه کرونا بیماری ست که با زمینهی
سالمت فرد میزبان در ارتباد ا ست اهمیت مو ضو را بی شتر م کند بنابراین افرادی
که ناتوان از دریافت خدمات بهداشییت و درمان بودهاند از پیش دربرابر کرونا شییان
مقاومت کمتری دارند برای نمونه بهتازگ محققان پ بردهاند که بیماری لثه م تواند
باعث مرگبار شدن کووید  1۹در بیماران شود (شبکه سالمت  ،)13۹۹این درحال ست
که آنچنان که پیشیییتر گفته شییید  ۷۰درصییید مردب توان بهرهمندی از خدمات
دندانپزشک را ندارند کرونا نشان داد که خصوص سازی بهداشت و درمان و کاهش
خدمات درمان عموم و نگاه سیییوداگرایانه در پزشیییک م تواند چه ضیییررهای
جبرانناپذیری را ایجاد کند
از اینرو م توان متصور شد که کرونا بههمین دلیل نیز مسئلهمند م شود؛ به این
دلیل که نم شیییود آن را به طبقات پاییندسیییت جوام محدود کرد و گروه های
اجتماع صییاح سییرمایه و اقتدار نیز در خطر آن قرار دارند ،یعن به این خاطر که
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نم شود آن را در گروه محدود کرد و همچنین گروه را از آن مصون داشت تبدیل
به مسییئله م شییود و به کسییان که مناف را شییخص ی و یا گروه م بینند ،نشییان
م دهد که چطور عناص یر گوناگون جامعه درهم پیوسییته هسییتند و سییرنوشییت آنها
درنهایت با یکدیگر در ارتباد خواهد بود و بههرحال تضیییادهای شیییکل گرفته موجود
تمام مجموعه را دربرخواهد گرفت کاالی شیییدن پزشیییک و درمان ،بیماریهای
زمینهای ،کمبود اقالب پزشییک و امکانات درمان عموم نشییان م دهند که علم چه
پیش از کرونا و چه در حال شیو آن موضوع طبقات است
بهطور پیشفرض واقعیت علم ید واقعیت پالوده و عاری از مناقشیییه پنداشیییته
م شییود که بهعنوان واقعیت مجزا و منزه انگاشییته شییده اسییت آزمایشییگاه بهعنوان
مکانهای ویژه که دانش نام از آنجا سرچشمه م گیرد و از غبار آلودگ های سیاس
و اجتماع بهدور ا ست در نظر گرفته م شود ورود ان سان شناسها و جامعه شناسها
به چنین مکانهای نشان داد که این تصور نهتنها درست نیست ،بلکه تضاد ،مناقشه و
جهتگیریِ دانشییمندان علم از مدیران سیییاسیی  ،اهداد علم و ماهیت آن را تحت
تأثیر قرار م دهد
در مورد موضو بحث موجود یعن کرونا آمارهای اعالب شده همواره شائبهبرانگیز
است محمدرضا محبومفر ،عضو ستاد مقابله با کرونا و اپیدمیولوژیست در مصاحبهای
با سایت «جهان صنعت» گفته ا ست« :دقیقاً ید ماه قبل از اعالب ر سم ظهور کرونا
در کشور یعن در اوایل دیماه اولین بیمار مبتال به کرونا مشاهده شده است ول آن
زمان دولت به دالیل سیییاس ی و امنیت پنهانکاری کرد و بعد از مراسییم  22بهمن و
انتخابات مجل باالخره دولت تصمیم گرفت وجود شیو کرونا در کشور را اعالب کند
متا سفانه از همان ابتدا ید اطال ر سان شفاد برای جامعه صورت نگرفت .قطعا از
ابتدای شیو کرونا در ک شور تاکنون این آمار مهند س شده ا ست در هر صورت این
آمار بر اسییاس مالحظات سیییاسی و امنیت به جامعه تزریق م شییود به عقیده بنده
آمارهای اعالم از سییوی وزارت بهداشییت (تعداد مبتالیان و فوت ها) یدبیسییتم آمار
حقیق و واقع اسییت» (محبومفر  )13۹۹مواردی از این دسییت نشییان م دهد که
شیییرایر علم موجود و واقعیتهای پزشیییک با سیییوگیریهای گوناگون در ارتباد
هستند
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در مقابلِ کرونا و خطرات نا ش از آن که راه درمان و پی شگیری م شخ ص نیافته
اسییت ،م توان به گرسیینگ جهان اشییاره کرد آمارهای تازه منتشییر شییده از سییوی
سازمان جهان غذا ن شان م دهد ،شمار ک سان که در جهان از عدب د ستر س به
تیذیه منا س رنج م برند به دو میلیارد نفر ر سیده ا ست (دویچهوله فار س ،)2۰1۹
درحال که تولید مواد خوراک افزایش چشمگیری داشته ،اما ساالنه میلیونها نفر در
اثر گرسنگ جان خود را از دست م دهند گرسنگ در جهان روزانه چیزی در حدود
بیست و سه هزار نفر را م کشد این دردی ست که درمان آن یعن غذا بهوفور وجود
دارد ،اما نهتنها برای درمان آن اقدام نم شیود ،بلکه رسیانههای جهان کمتر چیزی
درباره آن م گویند و با اینکه وضییعیت پر دوابتر و مسییتمر اسییت ،کس ی درباره آن
ه شدار جهان نم دهد و و ضعیت ا ضطراری اعالب نم کند همانگونه که پی شتر گفته
شییید ،مسیییئلهمند شیییدن کرونا در ارتباد با ناتوان در محدود کردن آن در طبقات
پاییند ست جوام قرار دارد م سئله این ا ست که خطر چه چیزی و چه گروههای را
تهدید م کند
کرونا ،روابط و منافع پنهان
آیا شرایر بحران  ،بر همهی گروهها فشار م آورد؟ و یا بحرانهای جاری م تواند
م نافع را برای گروه های خاپ ای جاد ک ند؟ در این باره ،دو مورد ،یک مربود به
سی ستم آموز ش و فناوریهای ضدعفون کننده و دوم روابر علم در گروههای
علوب انسان و اجتماع مورد اشاره قرار م گیرد
از طریق یک از آشنایان که مدیر مدرسه است ،متوجه شدب آموزش و پرورش به
مدیران مدارس ابالغیه زده که باید دسیییتگاه سیییمپاش برای مقابله با کرونا خریداری
کنند در زمان که این ابالغیه صادر شد ( یعن اواخر ا سفند  )13۹8مدارس تعطیل
بودند و ضرورت برای سمپا ش ساختمان خال وجود ندا شت در نامه ذکر شده که
دستگاه سمپاش ا ز کجا ،چه کس و چه نوع خریداری شود این یک ازمواردی ست
که توصیههای علم  ،مناف اقتصادی و دستگاههای قدرت را در شرایر بحرانها برای
دسییتیاب به منافع بهیکدیگر وصییل م کند این کار از یکسییو مناف فروشیینده و
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خرده سرمایهداران را تأمین م کند که با نهادهای محل قدرت روابر مداوب دا شته و
اهداد یکدیگر را پوشییش م دهند و از سییوی دیگر باعث م شییود که توجیه واردات
دستگاهها برای تجّاری ایجاد شود که در سطح باالتری از روابر با نهادهای قدرت مل
قرار دارند همچنین تولید و عرضییه کاالهای را توجیه م کند که مالکان کارخانهها و
سرمایهداران کالن جهان را منتف م سازد این نمونهای از چرخهی روابر پیچیده و
تودرتو است که در شرایر بحران برای گروههای خاص منافع را بههمراه دارد
کرونا و و ضعیت حاد نا ش از آن موقعیت را برای پنهان کردن برخ رویدادهای
سیا س و اجتماع و اجازه بهوقو پیو ستن اهداف را م دهد که در و ضعیت عادی
د ستیاب به آن آ سان نی ست اگر کرونا برای گروههای خطرات مانند مرگ ،فالکت و
از دست دادن کار و زندگ دارد ،برای برخ دیگر عامل کس منزلت ،سرمایه و ثروت
شده است از این نمونه ،مفسران اجتماع و سیاس حرفهای (آنگونه که ادوارد سعید،
روشنفکر حرفهای را منظور قرار م دهد :پشت میز نشین ،مزدبگیر ،مصلحتاندیش و
قرارگرفته در چارچوم مکان  ،زمان و عرف ) هسیییتند ،که در رسیییانه های داخل ،
خارج و خودگردان ،محتویات ب ارتباد با واقعیت جاری جامعه و معضیییالت توده
مردب را سرهم م کنند و با کل گوی های که تأثیری بر هیچ روندی ندارد ،سع در
خودنمای  ،پر کردن رزومه ،کسیی محبوبیت و نفوذ در نهادهای مختلم و انوا دیگر
منفعت را دارند پرداختن به کرونا در بسیییاری موارد ناشیی از میل به قرار گرفتن در
سرخر خبرها ست اینقدر که مف سران و دان شمندان علوب ان سان و اجتماع ک شور
دربارهی کرونا حردهای آشفته و متفاوت زدند درباره هیچ کداب از تحرکات اجتماع ،
اعترا ض و مع ضالت شدید اجتماع  ،شهری ،رو ستای و محیط که و ضعیت جامعه
را بحران کرده ،واکنش نداشییتند شییتام در اسییتفاده از موقعیت برای قرار گرفتن در
جای منا س با بی شترین منفعت ،پنهان شدن در پ شت و ضعیت بحران کرونا برای
پیوند خوردن و حمایت از نهادهای قدرت درون یا بیرون  ،حرکت در جهت پیشییبرد
اهداد سیاس برخ گروهها ،نظیر پیگیری رف تحریمها و طومار و امضا جم کردن
و مواردی از این د ست ،با ا ستفاده از اعتبار انجمنهای علم و م صرد کردن وجههی
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علوب ان سان و اجتماع در پی شبرد اهداد چنین گروههای در این شرایر قابل توجه
است
مطالعات در محل واقع وقو علم از طریق مطالعهی مردبنگاری نشان داده است
که فعالیت علم امری از ا ساس محل ا ست که در جریان آن ،ید جهان سیا س ِ پر
از معاهدات مذاکره شده وجود دارد کارین نر ِستینا ،در پ ت شخیص مناف و عالیق
مت ضاد طرفین متخا صم در مناق شات علم در آزمای شگاهها ست وی معتقد ا ست که
دان شمندان و دیگران ،داعیههای معرفت شان را در سایهی مناف شان مطرح م کنند
و وقت تضیییاد مناف ری م دهد ،این م ناقشیییات باال م گیرند ،بنابراین فرآیندهای
اجتماع و فرهنگ در پیشزمینهی تولید دانش نهفته اسیییت بهویژه در مواقع که
هنوز توافق نظری در جامعهی علم حاصل نشده باشد (هاشمیانفر و ماهر )13۹5
دیگریِ بیگانه ،فرصتهای ناهمسان
مورد بسیار پراهمیت دسترس پذیری علم و فناوری و شیوهی توزی و مصرد آن
از موارد ب سیار مهم در پژوهشهای  STSا ست ،یک از مواردی که کرونا به آن دامن
زد ساخت و ت شدید ایدهی «دیگری» ا ست در حقیقت کرونا باعث شد ،مردب برای
قضاوت و سنجش ،از مقولهبندی کردن و چارچومسازی کردن برمبنای خود و دیگری
اسییتفاده کنند و دیگری تبدیل به موجودیت پرخطر گردد این دیگری به دو صییورت
در شیییرایر فعل ری داده اسیییت نخسیییت« ،دیگری قوم  -نژادی» و دوب« ،دیگری
ناشناس-ب فرهنگ» که برای هر دو مورد توضیحات در پ خواهد آمد
 1دیگریِ قومی-نژادی:
آغاز پ ریزی م سئلهی کرونا با رویکردهای نژادی و دیگری ستیزی بود
رویکرد ابتدای بسیییاری از رسییانههای جهان  ،با حمله به چین بهعنوان ید
شییکل دیگر از بودن ،ید جمعیت بیگانه و غیرخودی آغاز شیید و سییپ با
ملیت قایل شییدن برای ویروس و بیماری شییکل گرفت بنابراین شییاهد این
بودیم که ملیت بهعنوان ید امر انتزاع  ،از دستهبندی انسانها فراتر رفته و
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برای بیماری و ویروس نیز بهکار برده شیییده اسیییت در هنگاب مشیییاهدات
میدان برای پژوهش دربارهی روایت شهری در دوران کرونا از بندرماهشهر،
کس را دیدب که با برخورد گرم به من نزدید شد ،آشنای که داد متوجه
شییدب پیشییتر در ید محل کار م کردهایم وقت بحث کرونا پیشکشیییده
شییید ،در میان صیییحبتهایش گفت :عرمها رعایت نم کنند ،نه ماسییید
م زنند ،نه د ستکش م پو شند! و با جملههای طنز و طعنهآمیز سع در
برجسیییته کردن و واقع نشیییان دادن ادعایش را داشیییت فرد مذکور از
بوم های این منطقه نبود و به لحاظ طبقهی اقتصادی م توان او را متوسر
به باال در نظر گرفت بههرحال شکاد قوم نژادی بهعنوان ساخت نوع از
دیگری قابل مالحظه است
 .2دیگریِ ناشناس-بیفرهنگ
راه و روش علم ا صل که برای مقابله با کرونا در نظر گرفته شده و از
سوی سازمانهای بهدا شت و مراکز علم و پز شک تبلیغ و تاکید فراوان
م شود ،مراقبت خانگ  ،قرنطینهی خانگ و فا صلهگذاری اجتماع ا ست
اما م سئلهی ا سا س اینجا ست که راه موجود برای همهی ساکنان شهر به
ید مقدار درد سترس نی ست برای عدهای این امکان بهوا سطهی شکل از
زیسیییتِ شیییهری یعن زیسیییتِ غیرحضیییوری با فناوریهای نوین مانند،
دستگاهها ،برنامهها ،اپلیکیشنها ،شبکههای اجتماع در اینترنت ،ارتباطات
تلفن  ،ح ضورهای برخر و مجازی ،مواجهه با کرونا و محدودیتهای نا ش
از آن را آسییان کرده اسییت این امکانات موازی و جایگزین موج شییده که
این افراد درک از چرای رفتارهای دیگرگونهی گروههای اجتماع ای که در
سطوح و طبقات متفاوت زندگ م کنند ندا شته با شند و آنها را به شکل
«دیگری»« ،غیرخودی»« ،خطرناک»« ،ب فرهنگ» و برچسیی های از این
دست خطام کنند
برای چنین گروه های که تفاوت بین چند ده هزار تومان و چند صییید
هزار تومان اختالد قیمت و هزینه پید و اینترنت و دسییتگاههای مورد نیاز
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برای اتصییال بهینه معنای ندارد ،مواجهه با کرونا م تواند بهسییان دغدغهی
ا صل شکل گرفته و بهوا سطه سرمایه انبا شت شده و چهره آرا سته گ شته،
ژ ست ان سانِ با فرهنگ واال را نیز بگیرند اما برای ک سان که مثالً کل شهر
را م چرخند تا گوجه را هزار تومان ارزانتر بخرند ،مسییئله شییکل دیگری
دارد حت تهیهی ما سد و د ستکش نیز در شهر برای همه به ید شکل
نی ست ،قیمت این اقالب هیچ شکل منطق ندارد و هرک به هر قیمت که
خودش بخواهد آن را م فرو شد بنابراین افراد باید سرمایه اقت صادی خوب
برای تهیه چنین اقالم دا شته با شند و یا منا سبات اجتماع خوب دا شته
باشند تا بتوانند از طریق روابر شهری کاالهای بهداشت را با قیمت مناس
تهیه کنند بنابراین با انبوه از افراد در شیییهر مواجه هسیییتیم که امکان
زیسییت غیرحضییوری برای آنها فراهم نیسییت این وضییعیت باعث تشییدید
قوبگرای  ،خویشپرسییت  ،بیگانههراسیی و تنشهای بین سییطوح مختلم
طبقات اجتماع و اقتصادی شده است
جمعبندی
کرونا عالوه بر اینکه خود ید بحران اسیییت ،نتیجه بحرانهای ب شیییمار دیگر و
آشییکارکنندهی بحرانها و تضییادهای عمیق اسییت که پنهان ماندهاند سییاخت جهان
علم امروز نه ساخت همگان و ب طرد ،که ساخت مناق شهبرانگیز و ایجادکنندهی
شکادهای عمیق در میان گروههای گوناگون ا ست در حال که با افزایش فرایندهای
تولید غذا و حت دور ریخته شدن ساله میلیونها تن غذا در جهان روبرو ه ستیم ،با
افزایش فقر و افزایش بحران گرسییینگ نیز مواجهایم در حال که بیمارسیییتان های
لوک و خ صو ص خدمات درمان به بیماران م دهند ،عدهای نهتنها توان بهرهمندی
از خدمات درمان بلکه حت توان اندیشییییدن به آن را ندارند کرونا تنها ید بحران
نیست ،بلکه بیشتر یادآوری بحرانهای فراگیری هست که بهخاطر منفعتخواه های
علم  ،سیا س و اقت صادی نادیده گرفته شدهاند باید توجه کرد که در پ شت شرایر
بحران کرونا چه چیزهای پنهان و یا نادیده گرفته م شوند کرونا مسالهی مهم ست

کرونا ،گرهگاه و تبلور بحرانها در دنیای علم و فناوری

که بر سییبد زندگ تأثیر گذاشییته ،خواهد گذاشییت و تأثیرات ناشیی از آن شییکاد
بیشییتری در اجتما ایجاد کرده و ممکن اسییت باعث افزایش فردگرای شییود خطر
جداسازی انسان ،از طریق دیگریسازی و بیگانه هراس که شرح شد ،ید هشدار مهم
اسییت از اینرو حفظ توازن بین همهی جوان دارای اهمیت اسییت ،همچنان که باید
مراق بود به بیماری ویروس کرونا مبتال نشویم ،بسیار مهم است که مراق باشیم از
معان انسان ای که حاصل روابر و سنتهای جمع بشر است ته نشویم ،ب اعتنای
به پیرامون و به وضعیت دیگری م تواند از نمودهای این ته شدگ باشد تقالی معنا
از مسئلهها و چالشهای جهان معاصر است که شیوهی استقرار نظم صنعت و علم و
فناوری در ایجاد آن نقش دا شته ا ست و دو ح ِ میل به فردگرای و اح ساس تنهای
را به طور همزمان گسترش داده است
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آیا بهمحض اتمام قرنطینهی ناشی از این بیماری همهگیر ،تورم افزایش مییابد؟
اقتصاد جریان اصلی ایدهای در اینباره ندارد .در آغاز بگویم که نرخ تورم قیمت کاالها
و خدمات در اقتصادهای بزرگ سرمایهداری ،از دههی  1980به بعد روندی نزولی داشته
است .و این بهرغم تالش بانکهای مرکزی برای افزایش عرضهی پول با هدف تحریک
تقاضا و رسیدن به یک هدف تورمی خاص است.

درواقع ،درست پیش از گسترش همهگیری کرونا ،نرخ تورم بسیار کمتر از نرخ هدف
بانکهای مرکزی (معموالً حدود  2درصد در سال) بود .سیاست پولی از لحاظ حفظ
نرخ متوسط تورم دیگر کارساز نبود؛ در عوض پول /اعتبار به سوی داراییهای مالی و
غیرمنقول سرازیر میشد و قیمت این داراییها را به باالترین میزانی که تاکنون
تجربهشده بود میرساند.
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اما چرا میزان نرخ تورم برای ما مهم است؟ خب ،کارگران و خانوادههای کارگران
نمیخواهند قیمت اجناس فروشگاهها و یا خدمات آب و برق و سایر خدمات ،بیشتر از
حقوق و مزایای آنها افزایش یابد .از طرف دیگر ،کسبوکارها نمیخواهند شاهد
قیمتهای نزولی باشند ،چرا که سود کاهش یافته و کارفرمایان مجبور به توقف تولید
خواهند شد و یا این که ورشکسته میشوند .بنابراین عقیدهی عمومی بر این است که
یک تورم معتدل ( )moderate inflationبرای تولید سرمایهدارانه مفید است؛ منظورمان
نقطهی مقابل ابرتورم ( )hyper-inflationاست ،نه کاهش قیمتها (.)deflation
طی دوران قرنطینهی پس از همهگیری کرونا ،تورم قیمتها در اکثر کاالها و خدمات
(و نه تمام آنها) کاهش یافت و یا حتی سقوط کرد ،چرا که مردم در قرنطینه بودند،
به مرخصی فرستاده شده و یا شغل خود را از دست دادند .بنابراین از هزینهها ،بهویژه
هزینهها برای سفر ،سرگرمی و سایر موارد «اختیاری» کاسته شد .شاید عرضه بهمیزان
بیسابقهای کاهش یافته باشد ،اما تقاضا نیز به همان میزان کاهش یافت.
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اما چه اتفاقی خواهد افتاد اگر و آنگاه که کسبوکارها بار دیگر احیا شوند؟ آیا با
ورشکستگی بنگاهها ،کاهش قیمت از بین خواهد رفت ،یا بهدلیل حجم باالی تقاضای
«بالقوه»ی ( )pent-up demandاعتبارمحوری که با پشتیبانی بانکهای مرکزی ایجاد
شده است و عرضهی موجود پاسخگوی آن نیست ،یک ابرتورم پدید خواهد آمد؟
همانطور که اشاره کردم ،جریان اصلی ایدهای در این باره ندارد .همانطور که ولفگانگ
مونچائو ( )Wolfgang Munchauدر فایننشالتایمز گفته است« :بانکداران مرکزی واقعاً

درکی از این که تورم چگونه عمل میکند ندارند .تعداد زیادی نظریه و رویکرد بهلحاظ
نظری و آماری وجود دارد ،اما هیچ یک از آنها نتوانسته است مجدّانه آنچه را که در
دنیای واقعی میگذرد توضیح دهد .در مورد بانک مرکزی اروپا ،این عدم درک به بهترین
شکل با شکست مضحک پیشبینیهایش دربارهی تورم نمایان میشود .پیشبینی
بهخاطر این باور غلط که تورم باالخره به هدف  2درصدی خود بازخواهد گشت ،بهتمامی
اشتباه از آب در آمد .یک دستگاه نمایش اعداد تصادفی ،یک میمون با تختهی دارت،
یا حتی یک اسطرالب بهتر از بانک مرکزی اروپا عمل میکرد».
مونچائو ادامه میدهد« :مسئله این نیست که کسی پیشبینی اشتباهی انجام داده
است .این مسأله در مورد همهی ما صدق میکند .نکتهی نگرانکننده این است که این
پیشبینیها ،نشاندهندهی فقدان درک از مبنای فرایند تورم است .اخیراً شواهدی
وجود دارد که نشان میدهد ممکن است جهانیشدن موجب تغییر فرایند تورم شده
باشد .حتی اگر درست باشد ،این امر لزوماً یک مشاهدهی مفید نیست .ما دقیق ًا
نمیدانیم که وارد چه دورهای میشویم».
دلیل سردرگم بودن اقتصاد جریان اصلی این است که دو نظریهی اصلی آن برای
توضیح تورم در اقتصادهای سرمایهداری ،بهاندازهی کافی خوب نبوده است .اولین نظریه،
از سمت تقاضای معادلهی قیمت شروع میشود .تقاضا بهواسطهی پول در جیبمان یا
حسابهای بانکیمان (چه خانوار و چه مشاغل) ایجاد میشود .بنابراین ،ما نظریهی
پولگرایانهی تورم را بر پایهی نظریهی مقداری پول داریم.
این نظریه یک فرمول ساده دارد:MV=PT :
 :Mمقدار پول در اقتصاد
 :Vنرخ گردش پول در اقتصاد ،یا همان سرعت گردش پول
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 :Pقیمت کاالها و خدمات
 :Tتعداد معامالت در بازار
این استدالل ،همانطور که معروفترین چهرهی مدرن آن یعنی میلتون فریدمن
( )Milton Friedmanگفته است ،میگوید که «تورم همیشه و همه جا یک پدیدهی
پولی است» (میلتون فریدمن ،علل و پیامدهای تورم ،انتشارات آسیا .)1963 ،اگر موقتاً
 Vو  Tرا کنار بگذاریم ،آنگاه اگر مقدار پول افزایش یابد ،قیمتها افزایش مییابد و
بالعکس .یا اگر دوست داشته باشیم میتوان گفت که اگر مقدار پول سریعتر از تولید
کاالها و خدمات (تولید ناخالص داخلی اسمی) افزایش یابد ،تورم به وجود خواهد آمد.
اولین چیزی که باید علیه این نظریهی ساده بیان کرد این است که این فرمول شامل
 Vو  Tنیز میباشد و اگر سرعت پول بهناگهان کاهش شدیدی را تجربه کند و معامالت
بهطرز چشمگیری کاهش یابند ،میتوانند هرگونه افزایش در عرضهی پول را خنثی
کند .و این درواقع همان اتفاقی است که طی آن سرعت رشد اقتصادی کشورها بهویژه
در رکودها ،بهشدت دچار افت میشود .بنابراین سرعت معامالت اقتصادی میتواند
هرگونه افزایش عرضهی پول را کند یا معکوس کند .و این همان چیزی است که در
حال رخ دادن است .در سال  ،2020رشد عرضهی پول نسبت به سال پیش به بیش از
 25درصد رسیده است ،اما تورم در اکثر کشورها زیر  2درصد است.

سرعت گردش پول از زمان پایان رکود بزرگ بهشدت کاهش یافته و اکنون طی
دوران همهگیری بهطرز چشمگیرتری سقوط کرده است.
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همچنین ،شواهد تاریخی بر خالف این نظریه است که مقدار پول ،تورم را هدایت
میکند .در ابتدا بگویم که تحلیل تجربی فریدمن و شوارتز ( )Schwarzاز عرضهی پول
و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی طی رکود بزرگ دههی  ،1930با اشتباهات و
مفروضات «اسطورهای» همراه بوده است.
اگر تورم قیمت مصرفکننده را طی  30سال گذشته مورد بررسی قرار دهیم (من
از دادههای ایاالت متحده استفاده میکنم ،اما در مورد سایر اقتصادهای بزرگ نیز صدق
میکند) ،نرخ تورم دارای روندی نزولی بوده ،اما رشد عرضهی پول ثابت یا در حال
افزایش بوده است .بین سالهای  1993و  ، 2019عرضهی پول  M2با نرخ متوسط
 6.7درصد در سال افزایش یافت ،اما نرخ افزایش تورم قیمت مصرفکننده فقط 2.3
درصد بوده است .و از رکود بزرگ در سال  2008به این سو ،هنگامی که بانکهای
مرکزی «تزریق پول به اقتصاد» ( )quantitative easingرا اعمال کردند ،رشد عرضهی
پول به  9.6درصد در سال افزایش یافت ،اما تورم مصرفکننده به  1.8درصد در سال
کاهش یافت.
نظریهی اصلی دیگر نظریهی کینزیها است .آنها از سمت عرضهی معادلهی قیمت
وارد میشوند .تورم قیمتها ،از افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش دستمزد ناشی
میشود .مادامی که در اقتصاد «ناپایایی» (کمبود تقاضا) وجود داشته باشد ،میتوان
بیکاران بیشتری را به کار گرفت و از ظرفیتهای بالاستفاده در کارخانهها استفاده کرد
و از موجودی انبارها بهره برد و تورم افزایش نخواهد یافت .اما اگر اقتصاد در اشتغال
کامل باشد ،نمیتوان عرضه را افزایش داد اما کارگران میتوانند دستمزدها را افزایش
دهند ،و شرکتها را مجبور به افزایش قیمتها در یک مارپیچ قیمت-دستمزد نمایند.
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بنابراین بین سطح بیکاری و قیمتها یک بده-بستان وجود دارد .این بده-بستان را
میتوان در نموداری به نام منحنی فیلیپس نشان داد.
متأسفانه شواهد تاریخی ،عکس توضیحات منحنی فیلیپس در مورد میزان تورم را
نشان میدهد .در دههی  ،1970تورم قیمت به باالترین حد خود پس از جنگ رسید،
اما رشد اقتصادی کند شد و بیکاری افزایش یافت .اکثر اقتصادهای بزرگ «رکود تورمی»
( )stagflationرا تجربه کردند .و از زمان رکود بزرگ ،نرخ بیکاری در اقتصادهای بزرگ
به پایینترین سطح پس از جنگ رسید ،اما تورم نیز به پایینترین سطح خود رسیده
است .منحنی فیلیپس تقریباً دیگر به محور افقی چسبیده است (به «نمودار» نقاط
قهوهای در نمودار بیکاری در برابر تورم در اقتصادهای پیشرفته توجه کنید).

بنابراین جریان اصلی «گیج» شده است .درواقع  ،بنووا کوآ ( ،)Benoît Cœuréعضو
هیئتمدیرهی بانک مرکزی اروپا اخیراً گفته است « :اقتصاد با نظریهی تورم دستوپنجه

نرم میکند .نظریات پولی و پولگرایی بهدرستی کنار گذاشته شدهاند .توضیحات مربوط
به کسادی داخلی (منحنی فیلیپس) مورد حمله قرار گرفته است اما هنوز هم اندکی
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زنده است» و درحالیکه « تعداد زیادی مقالهی اقتصادسنجی وجود دارد که در تالشاند
تا ضریب همبستگی چشمگیر شیب را در رگرسیونهای پیچیدهی تقلیلیافته
( )reduced-form regressionsیا در مدلهای موجود در رایانههای شخصی که تورم را
پیشبینی میکند بپوشانند و یا از آن دفاع کنند (که این منحنی نیز فیلیپس نامیده
میشود تا به سردرگمیها بیفزاید) .نتایج اقتصادسنجی همیشه ناکافی است ».کوآ
چنین نتیجهگیری میکند« :هرکسی میتواند در این ابهامهای اقتصادسنجی گم شود»،
و جنت یلن ( ،)Janet Yellenرئیس سابق فدرال رزرو ایاالتمتحده اظهار داشت:
«چارچوب ما برای درک پویایی تورم میتواند اساس ًا "نادرست" باشد».
جریان اصلی در مورد این که آیا پس از اتمام قرنطینه که شاهد نوعی بهبود اقتصادی
خواهیم بود تورم بازخواهد گشت میگوید« :نمیدانیم ،اما شاید نهایتاً چنین بشود».
آیا اقتصاد سیاسی مارکسیستی میتواند نظریهی بدیل و مؤثرتری دربارهی تورم ارائه
دهد؟ در یادداشت بعدی در مورد این بحث خواهم کرد.
تااینجا دربارهی تورم ،توضیح دادم که دقیقاً چرا بهلحاظ تجربی نادرستی نظریههای
جریان اصلی تورم اثبات شده است؛ و در نتیجه اقتصاد جریان اصلی درمورد آنچه که
باعث تورم در قیمت کاالها و خدمات میشود دچار سردرگمی شود .در این پست
میخواهم استدالل کنم که نظریههای جریان اصلی تورم بسیار متزلزلاند ،چرا که بر
اساس قانون ارزشی که در شیوهی تولید سرمایهداری عمل میکند ،تدوین نشدهاند.
نظریههای پولگرایی و کینزی بههمین دلیل محکوم به شکستاند.
مارکس با هر دو نظریه ی جریان اصلی مخالف بود .مارکس به دو دلیل ،مخالف
نظریهی مقداری پول بود )1( :پول درونزا است ،و توسط بانکها و [سایر نهادهای
پولی] ایجاد میشود ،نه توسط پول بدون پشتوانهی دولتی؛ و ( )2بهطور کلی ،پول
نشاندهندهی ارزش در تولید کاال است و از آن مستقل نیست.
بنابراین اگر به معادلهی نظریهی مقداری پول مراجعه کنیم ،خواهیم داشت:
 .MV=PTاز نظر مارکس ،جهت اصلی علّیت از  PTبه  MVاست ،نه برعکس (یعنی از
قیمت به پول ،نه از پول به قیمت) .پول در تولید سرمایهداری عاملی درونزا است و
قیمتهای تولیدات از خلق ارزش شکل میگیرد نه از خلق پول .عرضهی پول بهطور
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کلی تابع تغییرات قیمت خواهد بود ،بنابراین تالشهای عامدانه برای تغییر در عرضهی
پول نمیتواند تورم در قیمتها را تعیین کند.
نظریههای فشار هزینه ( )Cost-pushرا نیز مارکس رد کرد ،چرا که افزایش دستمزد
منجر به افزایش قیمت نمیشود .همانطور که مارکس در مباحثات خود با وستون
( )Westonاز اعضای اتحادیهی کارگری که استدالل میکرد افزایش دستمزد باعث

تورم میشود ،در کتاب «ارزش ،قیمت و سود» بیان کرده است« :مبارزه برای افزایش
دستمزد را تنها میتوان در مسیر تغییرات پیشین دنبال نمود و دستاورد ضروری
تغییرات پیشین در میزان تولید ،قدرت تولیدی نیروی کار ،ارزش کار ،ارزش پول ،میزان
یا شدت استثمار ،نوسانات قیمتهای بازاری که به نوسانات عرضه و تقاضا وابستهاند ،و
سازگاری با مراحل مختلف چرخههای صنعتی است؛ در یک کالم ،واکنش نیروی کار
علیه کنشهای پیشین سرمایه است (تأکید از من است)».
«با مستقل دیدن مبارزه برای افزایش دستمزد از تمام این شرایط ،و فقط با در نظر
گرفتن تغییر دستمزد و نادیده گرفتن سایر تغییرات ناشی از آن ،از یک پیشفرض غلط
شروع میکنید تا به نتیجهی نادرست برسید ».بهطور گسترده ،مارکس استدالل کرد
«افزایش عمومی نرخ دستمزد منجر به کاهش نرخ کلی سود میشود ،اما بر قیمت
کاالها تأثیری نمیگذارد».
مارکس هرگز نظریهی جامعی دربارهی تورم تدوین نکرد ،اما آیا میتوان نظریهای را
بر مبنای نظریهی ارزش مارکس بنا کرد؟ گوگلیلمو کارکدی (،)Guglielmo Carchedi
اقتصاددان مارکسیست ایتالیایی ،چنین نظریهای دارد .اثر وی در اواخر سال جاری
بهطور کامل منتشر خواهد شد .اما بگذارید بحثهای اصلی او را به طور خالصه بیان
کنیم.
 .1استدالل رابرتز از این بابت مهم است که درست در نقطهی مقابل نظر پولگرایان دربارهی مارکس قرار دارد.
فریدمن در مصاحبهی خود با برایان اسنودان و هوارد آر.وین میگوید که «حتی مارکس هم یک نظریهپرداز مقداری
بود» .رابرتز با استداللش چنین چیزی را رد میکند .برای خواندن مصاحبه بنگرید به:
Snowdon, B., & Vane, H. R. (2005). Modern macroeconomics: its origins,
development and current state. Edward Elgar Publishing.
 – Value, Price and Profit .2این کتاب با ترجمهی میرجواد سیدحسینی و نفیسه نمدیان پور ،با ویراستاری
سعید امیدوار توسط نشر لحظه به چاپ رسیده است –م.

کرونا و نظریهی مارکسیستی تورم

تولید سرمایهدارانه پیوسته در تالش است تا بهرهوری نیروی کار را افزایش دهد،
یعنی به ازای هر کارگر ،واحدهای بیشتری از کاال تولید کند .اما این بدان معنی است
که زمان کار بهازای هر واحد کاال کاهش خواهد یافت .ازآنجاییکه فقط نیروی کار است
که ارزش میآفریند ،درحالیکه گرایش عمومی برای افزایش عرضهی واحدهای کاال و
خدمات وجود دارد ،درعینحال گرایشی عمومی به کاهش ارزش کاالها در درازمدت
وجود دارد .این بدان دلیل است که انباشت سرمایهداری ،فرآیندی است کاراندوز
( ،)labour-saving processبنابراین ارزش کاالها با افزایش بهرهوری نیروی کار سقوط
خواهد کرد .ارزش مصرفی ( )use valuesبیشتری از مقدار ارزش موجود در کاالها تولید
میشود .بنابراین ،اگر قیمتهای تولیدات به ارزش بستگی داشته باشد ،یک گرایش
ذاتی نه به افزایش ،بلکه به کاهش قیمت کاالها وجود دارد .چرا که ارزش کل با گذشت
زمان نسبت به تولید کل کاهش مییابد.
تقاضا برای کاالها ،به ارزش جدید ایجادشده در تولید بستگی دارد .ارزش جدید ،به
تقاضا یا قدرت خرید در برابر عرضهی کاالها جهت میدهد .ارزش جدید بهواسطهی
مبارزهی طبقاتی به دستمزد و سود تقسیم میشود .با دستمزدها ،کاالهای مصرفی
خریده میشوند و با سودها ،کاالهای سرمایهای یا سرمایهگذاری.
اما ارزش جدید گرایش به کاهش خواهد داشت :اول ،بدین خاطر که ارزش کل
نسبت به عرضهی کاالها کاهش مییابد...

محاسبات نویسنده بر اساس دادههای NIPA GDP
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و دوم بهدلیل افزایش ترکیب انداموار (ارگانیک) سرمایه ( .)c/vانباشت سرمایهداری
کاهندهی کار است ،بنابراین ارزش ماشینآالت ،تأسیسات ،مواد اولیه و غیره ( )cگرایش
به این دارد که نسبت به ارزش نیروی کار ( )vافزایش یابد .ازآنجاییکه قیمت تولید
از نظر ارزش ،از سرمایهی ثابت ( )cو ارزش جدید ( )v+sتشکیل شده است ،افزایش
 c/vگرایش به کاهش سهم ارزش جدید در قیمت تولیدات دارد.

منبع :محاسبات نویسنده

ارزش کل نسبت به ارزش مصرفی تولیدات ،و ارزش جدید نسبت به ارزش کل
کاهش خواهد یافت .بنابراین در بلندمدت ،فشار ضدتورمی ( )deflationaryیا تورمزدا
( )disinflationaryبر روی قیمت کاالها وجود دارد.
اما عوامل متقابلی نیز وجود دارد که میتوانند در طوالنیمدت فشار رو به باال بر
قیمتها اعمال کنند؛ بهویژه دخالت مقامات پولی و تالش آنها برای کنترل عرضهی
پول.
نظریهی تورم کارکدی میگوید که یک نرخ ارزش تورمی ( )VRIوجود دارد که
ترکیبی از تأثیر تغییرات قدرت خرید دستمزدها و سودها (ارزش جدید) و عرضهی پول
است که با سپردههای نقدی در بانکها سنجیده میشود ( .)M2عامل اول عامل
تعیینکننده است و باعث کاهش تورم قیمت خواهد شد ،درحالیکه عامل دوم عاملی
است متقابل که می خواهد تورم را افزایش دهد ،اما همواره موفق نبوده است.

کرونا و نظریهی مارکسیستی تورم

نرخ ارزش تورم ( = )VRIدرصد تغییر در دستمزدها و سودها ( + )CPPدرصد تغییر
در عرضهی پول ( .)M2با استفاده از دادههای ایاالت متحده از سال  ،1960متوجه
میشویم که نرخ ارزش تورمی در درازمدت کاهش مییابد .این بدان دلیل است که
قدرت خرید ترکیبی ( )CPPدستمزدها و سودها با سرعت کمتری رشد میکند و
هرگونه تغییری در عرضهی پول ( )M2برای جلوگیری از کاهش رشد نرخ ارزش تورمی
کافی نبوده است.

منبع :محاسبات نویسنده

اما آیا بین نرخ ارزش تورمی و تورم قیمت مصرفکننده همبستگی قوی وجود دارد؟
بله .بین سالهای  1960و  ،1979نرخ ارزش تورمی افزایش یافت و تورم شاخص قیمت
مصرفکنندهی ایاالت متحده نیز افزایش یافت؛ بین سالهای  1980و  ، 2019نرخ
ارزش تورمی کاهش یافته و تورم شاخص قیمت مصرفکننده نیز کاهش یافته است.
درواقع ،اگر پیشبینیهای نرخ ارزش تورمی را برای هر سال در برابر تورم واقعی
شاخص قیمت مصرفکننده مدلسازی کنیم ،در درازمدت میان آنها همبستگی قوی
وجود دارد .در نمودار زیر ،پیشبینی الگوی تورم  VRIبرای تورم قیمتمصرفکنندهی
ایاالتمتحده (خطوط نارنجی) کامالً با تورم واقعی شاخص قیمت مصرفکننده (خطوط
آبی) همخوانی دارد .این الگو ،نتیجهی بهمراتب بهتری از پیشبینیهای پولگرایان یا
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منحنی فیلیپس ارائه میکند ،بهویژه از اوایل دههی  ،1990دورهی بهاصطالح
تورمزدایی که پولگرایان و کینزیها را متحیر کرده است.

بنابراین نظریهی ارزش تورم ،برخالف نظریههای جریان اصلی که سردرگماند،
کاهش تورم ساالنهی قیمت مصرفکننده را از دههی  1980توضیح میدهد .اگر چه
بهویژه از دههی  1990و پس از رکود بزرگ ،بانکهای مرکزی پول بیشتری به اقتصاد
تزریق کردند و رشد عرضهی پول  M2تسریع شد ،ازآنجاییکه رشد ارزش جدید
همچنان کندتر میشد ،کاهش ترکیب قدرت خرید دستمزدها و رشد سودها همچنان
تورم را پایین نگه داشت.
آیا میتوان مسیر تورم را در دوران فراگیری کرونا و پس از آن پیش بینی کرد؟ اگر
نظریهی کارکدی درست باشد ،این که آیا تورم پس از دوران کرونا بازخواهد گشت یا
نه ،به پیشبینی شما از ارزش جدید و رشد پول  M2و درنتیجه به پیشبینی نرخ ارزش
تورم بستگی دارد .کارکدی وقتی این مطلب را میخواند شاکی خواهد شد که نظریهی
ارزش تورم در درازمدت صادق است و نمیتوان از آن برای پیشبینی تورم طی فقط
چند سال استفاده کرد .اما بااینحال ،اجازه دهید برایتان شرح دهم.

کرونا و نظریهی مارکسیستی تورم

امسال ،یعنی سال  ،2020افزایش چشمگیری در عرضهی پول  M2رخ داده ،که
تاکنون  25درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است .اما میتوان انتظار داشت
که سود در حدود  25درصد و دستمزد در حدود  20درصد کاهش یابد -بنابراین افت
بزرگی در ترکیب قدرت خرید و ارزش جدید رخ خواهد داد .مدل  VRIبه تورم قیمت
مصرفکنندهی ایاالتمتحده در سال جاری حدود  0.5تا  1.0میشود ،نرخ ساالنهای
که از زمان عمق رکود بزرگ مشاهده نشده است .در حال حاضر تورم ساالنهی شاخص
قیمت مصرفکنندهی ایاالتمتحده پس از افت به  0.7درصد در ژوئن ،در ژوئیه به 1.0
درصد رسیده است.
اگر فرض کنیم طی دو سال آتی ( 2021و  )2022دستمزد اسمی  5درصد افزایش
یابد و سودها بهترتیب  10و  15درصد افزایش یابند ،درحالیکه رشد پول  M2به 10
درصد در سال کاهش یابد ،آنگاه مدل  ،VRIتورم ساالنهی  3.0تا  3.5درصد شاخص
قیمت مصرفکنندهی ایاالتمتحده را طی دو سال آینده پیشبینی میکند ،نه اینکه
چنان که برخی انتظار دارند قیمتها کاهش یابد.
البته ،این نتیجه به پیشفرضها بستگی دارد .مهمتر این که آنچه نظریهی ارزش
تورم نشان میدهد این است که نظریههای تورم در جریان اصلی اقتصاد به دلیل نادیده
گرفتن نظریهی ارزش شکست میخورند .هنگامی که تغییرات در ارزش ،و نه تغییرات
در پول یا اشتغال ،مورد تحلیل قرار گیرند ،میتوان مسیر حرکت تورم را تحت نظام
تولید سرمایهداری شناخت.
این یادداشت بههیچوجه تمام نکات و استدالالت نظریهی ارزش تورم را پوشش
نمیدهد .این نکات بهطور مفصل در یک مقالهی دانشگاهی در دست انتشار و بهعنوان
فصلی از کتاب کاوشی در منشور ارزش ( )Through the Prism of Valueکه کارکدی
و من بهصورت مشترک تالیف کرده و در سال آینده منتشر خواهیم کرد آمدهاند.
پیوند با منبع اصلی:
1) https://thenextrecession.wordpress.com/2020/08/17/covidand-inflation/
2) https://thenextrecession.wordpress.com/2020/08/21/a-marxisttheory-of-inflation/
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طبقات در سرمایهداری
در سطوح میانجی و انضمامیِ تحلیل
فرهاد نعمانی و سهراب بهداد
اقتصاد سیاسی طبقه و دولت در جوامع
سرمایهداری در حال توسعه ()5

طبقات در سرمایهداری در سطوح میانجی و انضمامی تحلیل

اشاره :بخش حاضر ،پایانبخش رسالهی «اقتصاد سیاسی طبقه و دولت در کشورهای
سرمایهداری درحالتوسعه» است .این بخشها در ارتباطاتی متقابل با یکدیگر ،شالوده
و چارچوبی عمومی برای بررسییی بهبهی اقتصییادی سییا تار طبقاتی و کمیّسییا ی
تقریبی آن در یک بامعهی مشیییخر سیییرمایهداری ،در مقطع مانی اص و نیز در
طول مان ارائه میکهد.
بخش پنجم
طبقات در سرمایهداری
در سطوح میانجی و انضمامیِ تحلیل
مقدمه
برمبهای م سایل روش شها تی و نظری چهار بخش پی شین ،سا تار بخش کهونی
برمبهای گونهشییهاسییی مارکسیییسییتی سییا تار طبقاتی کشییورهای سییرمایهداری
درحالتوسعه در سطوح میانجی و انضمامیترِ انتزاع شکل میگیرد.
با آگاهی ا سه بُعد رابطهی طبقاتی در نخستین سطح انتزاع و تعدیل مفهومسا ی
دوقطبی طبقات در سیییههرهای تولید و گردش که در بخشهای یکم تا چهارم به آن
پردا تیم ،بهبهی اقتصییادی سییا تار طبقات ابتماعی درسییرمایهداری در سییطوح
انضمامیتر بر موارد یر مبتهی است:
 مالکیت حقیقی (و حقوقی) وسایل تولید (این بُعد در ارتباط با دو
بُعد دیگرِ طبقهی ابتماعی است و نسبت به آنها اولویت مییابد) ؛

 کارکرد ابت ماعی کار که توسییی کارگر فردی و /یا بمعی ابرا
می شود وکارکرد سرمایه که تو س سرمایهدارفردی و/یا گروهی (یا فراگیر)
اعمال میگردد؛1
 تصاحب ار ش اضافی و مان کار اضافی که مهبع سود ،بهره ،رانت
و مالیات را شهاسایی میکهد2.
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در سیییطوح میانجی وانضیییمامیتر انتزاع  ،تکامل نامو ون و مرکب و فرایهد ناقر
کاالییشدن در واقعیت به آن پیکرهبهدهای ا طبقات مهتهی میشود که درآن شیوهی
م سل سرمایهدارانهی تولید ودو طبقهی ا صلی ان ،یعهی کارگر و سرمایهدار ،در کهار
طبقهی نوپای متوس ی در میان دوطبقه اصییلی ،و ردهبورژوا ی در تولید و مبادلهی
کاالیی ساده قرار میگیرد .ا این روعهاصر طبقاتی این سا تارمرکب متشکل است ا
طبقهی سیییرمایهدار و طبقهی کارگر (در فعالیتهای صیییوصیییی و دولتی) ،طبقهی
متوسییی ِ بهشیییدت متهاقد (در فعالیت های صیییوصیییی و دولتی) در چارچوب
سیییرمایهداری ،و ردهبورژوا ی در تولید و مبادلهی کاالیی سیییاده تحت سیییلطهی
رو افزون سیییر ما یهداری .بدیهی اسیییت که وی گی هر یک ا این طب قات در راب طه
دیالکتیکی با یکدیگر ،همچهین بهبههای سیییاسییی – ایدئولوژیکی آنها که فراتر ا
هدف این رساله است ،باید در هر کشوری به گونهای مشخر بررسی شود.
ی انتزاع
طبقات در سطح میانج ِ
طبقهی سرمایهدار  -سرمایهداران ،فردی و/یا گروهی ،مالکان حقیقی و سایل تولید
ه ستهد .به سبب تو سعهی شرکتهای سهامی ،در سطح دوم انتزاع ،بهبهی حقیقی
مالکیت و سایل تولید اهمیت دارد .مدیران ار شد چهین شرکتهایی نیز دارای کهترل
بر وسایل تولید هستهد و بر بهرهبرداری ا این وسایل ،استخدام و ا راج کارکهان ،نوع،
چگونگی و حجم تولید ،و اتخاذ تصییمیمات سییرمایهگذاری کهترل و نظارت دارند ،و ا
این رو ،آنان مالک حقیقی وسایل تولید هستهد .بااینحال ،در کشورهای درحالتوسعه
اکثر یت سیییر ما یهداران مال کان حقوقی و حقیقی وسیییا یل تول ید ند ودرعین حال
مدیرشرکتهای ود نیزهستهد (یعهی مالک -مدیرند).
طبقهی سیییرمایه دار ا راه کهترل و نظارتِ فرایهد ابتماعیِ تولید و گردش برای
انباشت سرمایه ،کارکرد فراگیرسرمایه را انجام میدههد 3.تفسیر این بهبهی کارکردی
سرمایهداران در سطح دوم انتزاع مستلزم تبیین بیشتر است .با افزایش تراکم و تمرکز
سرمایه ،سرمایهداران دیگر قادر نیستهد کارکردشان را به شکل شخصی و فردی انجام
دههد و در نتیجه نیا به مدیران افزایش می یابد 4.همچهان که در ادامه در مقولهی
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طبقهی متوس واهیم دید ،این فرایهد همچهین مبین رشد مدیران طبقهی متوس
و فن ساالران تجاری و تولیدی ن سبتاً م ستقلی ا ست که شرح م شاغل آنها با تابی ا
کارکرد دوگانهی سرمایه و کار است.
با تکامل سرمایهداری و پی شرفت سرمایهداری و فهاوری ،شهرن شیهی و آمو ش
گسییترده در کشییورهای پیشییرفته و درحالتوسییعه ،قشییربهدی درون سییرمایهداران و
رده بوروژا ی برمبهای مهارت ،آمو ش ،ثروت ،فرههگی ،مهزلت و بز آن ،بهشیییدت
اهمیت یافته است .در واژگان و مفهومسا ی ما تقسیم هریک ا این دو طبقه به مدرن
و سیییهتی ،برمبهای تقسییییم کار در سیییا ماندهی (مدیریت ،مالیه ،تولید ،با اریابی،
کارکهان و بز آن) ،وظایف آنان و مسیوولیتهایشیان در سیرپرسیتی ،به لحاج تجربی
مفید و به لحاج آماری ممکن اسیییت .بهگاهها با سیییا تارهای مدرن یا توسیییعهیافته
سا وکارهای دیوان ساالرانهای در میههی کهترل ( و سرپر ستی) در طول فرایهدهای
مدیریتی و تولید ا ستقرار بخ شیدهاند  .این فرآیهد موبب رواب صوری و غیر شخ صی
بین مدیران – مالکان و کارکهان شیده اسیت .بااینحال ،در بهگاههای سیهتی برمبهای
تق سیم کار کمتر تو سعهیافته ،سا تار سا مانی غیرر سمی و شخ صی ا ست .در چهین
بهگاههایی مفهوم مدیریت آمیزهای ا ار شهای سیییهتی ،قومیتی یا محلی اسیییت .با
توبه به این مالحظات ،تقریب سهم سرمایهداران مدرن و سهتی ونیز صاحبکاران
ردهبورژوا ی و سهس تقسیمبهدی فرعی آن برمبهای فعالیتهای تولیدی در صهعت،
کشیییاور ی و فعالیتهای حو هی گردش برمبهای دادههای متعارف آماری امکانپذیر
است .متأسفانه چهان که در سطح انضمامیِ تحلیل بررسی واهیم کرد ،تقسیمبهدی
سییرمایهداران برمبهای اشییکال مختلف سییرمایه و مینداران سییرمایهدار در دادههای
متعارف آماری و ا شتغال امر سادهای نی ست .عالوه بر این ،به لحاج تجربی ،باید تأکید
کرد که بایگاه اقت صادی ،و ا نظر بهبهی کمّی ت صاحب ار ش ا ضافی و فر صتهای
مادی ،سیییرمایهداران کوچکی که برای مثال کمتر ا سیییه یا چهار کارگر دارند و در
فعالیت های تولید و گردش فعالاند ،یلی متفاوت ا ردهبورژوا ی نیسیییت .با این
حال ،بهرغم اهمیت سهم سرمایهدار کوچک در مقولهی سرمایهدار در تمامی کشورها،
فقییدان دادههییا ،آمییار و موارد دیگر ،ابییا ه نمیدهیید کییه بییهلحییاج کمّی چهین
«سرمایهداران»ی را ا سرمایهداران بزرگتر تفکیک کهیم.
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مهبع درآمد مالکانِ تمامی اشیییکال سیییرمایه تصیییاحب ار ش اضیییافی ،یا بهطور
مستقیم و یا ا راه سهیم شدن در سود سرمایهی تولیدی در اشکال سود سهام ،بهره،
و رانت ،در فعالیتهای تولید و گردش ،اسییت .مالکان حقیقی و حقوقی وسییایل تولید
کار اضییافی و/یا ار ش اضییافی در تولید سییرمایهدارانهی کاالها و دمات ،و مان کار
ا ضافی در فعالیتهای گردش سرمایهدارانه (مانهد تجارت ناب ،مالیه و م ستغالت) را
ت صاحب میکههد .در واقع ،اگرچه سرمایه ا سا ساً مبتهی ا ست برمبار هی طبقاتی بین
کارگران و سییرمایهداران برسییر تولید ار ش اضییافی و مان کار اضییافی (کار پردا ت
نشده)  ،سرمایهدارانی که همواره در رقابت با یکدیگرند ،نیز بر سر تو یع ار ش اضافی
با یکدیگردرنزاع هستهد.
کارگران بخش تجاری در الل مان کار ال م برای سیییرمایهداران تجاری ار ش
اضیییافیِ ل شیییده در فرایهد تولید را که برای مخارج رید توان کار آنان مورد نیا
است ،محق میکههد .ا این رو ،بخشی ا ار ش اضافی که سرمایهدار تجاری در شکل
سود با رگانی به د ست میآورد ا الل مان کار ا ضافی کارکهان تحق مییابد .این
امر همچهین در مورد سییرمایهدارانی که در فعالیت وامدهی هسییتهد صیید میکهد،
یعهی به این ترتیب بانکهای تجاری که روی وام بهره دریافت میکههد ،سیییهامداران
یک بهگاه ،دارندگان اورا قرضیییه ،و دارندگان سیییایر اورا بهاداری که دارای ار ش
فینفسییه نیسییتهد ،دارندگان گواهی مالکیت و بز آن ،کسییب درآمد میکههد .به نظر
مارکس:
«درست همانطور که کار پردا تناشدهی کارگر مستقیماً برای سرمایهی
تولیدی ار ش اضافی ل میکهد ،کار پردا تناشدهی کارگر مزدبگیر تجارت
نیز سهمی ا این ار ش اضافی را سرمایهی تجاری تأمین میکهد( ».سرمایه ،بلد
سوم ،فصل هفدهم)
«سرمایهی تجاری تهها ا طری کارکرد در تحق ار شهاست که در فرایهد
با تولید همچون سرمایه عمل میکهد و بدین ترتیب ا ار ش اضافی که سرمایهی
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کل تولید کرده برداشت میکهد .حجم سود تابر مهفرد به حجم سرمایهای وابسته
است که میتواند در این فرایهد به کار برد و هر قدر کار پردا تناشدهی
کارکهانش بیشتر باشد بخش بیشتری ا سرمایهاش را میتواند صرف رید و
فروش کهد .همین کارکرد که به کمک آن پول تابر به سرمایه بدل میشود
عمدت ًا به دست کارکهان وی عملی میشود .کار پردا تناشدهی این کارکهان در
عین حال که ار ش اضافی ل نمیکهد ،سرمایهدار تجاری را قادر به تصاحب
ار ش اضافی میکهد که در عمل در قبال سرمایهی وی ،همان تأثیر را دارد.
بهابراین ،مهبعی برای سود وی محسوب میشود .در غیر این صورت ،تجارت در
مقیاس گسترده به شکل سرمایهدارانه نمیتوانست انجام شود( ».همان)
مورد مالکان زمین و مالکیت سرمایهدارانه بر زمین ـ درسرمایهداری ناب تمامی
انواع مین بهعهوان یک نهادهی طبیعی ،در مالکیت صو صی ا ست .بااینحال ،مین
وسیییلهی تولید اصییی اسییت .بر الف بسیییاری ا کاالهای دیگر مانهد تجهیزات،
ماشینآالت و بز آن ،مین حاصل کار انسان نیست و بهابراین کاال نیست و قیمت آن
را ار ش مان کار ابتماعاً ال مِ آن رقم نمی ند .به این دلیل ،بهای میهی که رید و
فروش میشود با ار ش باری رانت (اباره) آن تعیین میشود ،یعهی بهای رید رانتی
که ا مین حاصل شده است .به نظر مارکس ،با توبه به این که:
«تمامی نو سانهای نا شی ا رقابت ،تمامی سوداگریهای روی مین و
نیز مالکیت کوچک ارضی را که در آن مین ابزار اصلی تولیدکههدگان است
و ا این رو آ نان با ید به هر قیمتی آن را بخر ند ،ناد یده میگیریم ...قی مت
مین میتواند بدون رشیید رانت افزایش یابد ،یعهی )1 :با کاهش صییرف در
نرخ بهره که سیییبب میشیییود رانت به قیمت بیشتری به فروش برسییید و
ا اینرو ار ش باری رانت ،یا قیمت مین ،افزایش مییابد؛  )2بهواسیییطهی
افزایش بهرهی سرمایهای که برای مین در نظر گرفته شده ا ست… قیمت
مین میتواند افزایش یابد ،یرا رانت افزایش می یابد ...با این حال ،قیمت
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مین میتواند حتی وقتی افزایش یابد که بهای محصییول کشییاور ی کاهش
5
یافته است( ».سرمایه ،بلد سوم ،فصل )46
عالوه بر این ،بر الف سایر کاالها ،پهههی مین محدود و کیفیت ،مکان و بارآوری
آن متمایز اسیییت و مکان آن تفاوتی در مورد تهوع کاربری آن ایجاد میکهد .به نظر
مارکس:
«هرگاه نیروهای طبیعی را ،واه آبشییار و معادن غهی و آبهای پر ا ماهی
با شد ،یا مکان سا تمانی که ا بای م ساعدی بر وردار ا ست ،بتوان انح صاری
کرد و به سود ما اد سرمایهدار صهعتی که ا آن استفاده میکهد ضمانت بخشید،
آنگاه مالک بهواسییطهی تملک بخشییی ا مین ،دارندهی این چیزهای طبیعی
می شود و این سود ما اد ا کارکرد سرمایه را به شکل رانت ا ستخراج واهد
کرد ....بهابراین بخشییی ا بامعه ا بخش دیگر برای کسییب مجو سییکونت در
مین راج میگیرد ،چهان که مالکیت مین به طور عام به مالک مین امتیا
بهره برداری ا کالبد مین ،اعما مین ،هوا و بهابراین حفظ و تکامل حیات را
واگذار میکهد( ».سرمایه ،بلد سوم ،فصل )46
این وی گیهای اص به انواع متفاوت رانت مهجر می شود که مالک مین دریافت
میکهد .رانت فوودالی ،بر الف رانت سیییرمایهدارانه ،مبتهی بر اببار غیراقتصیییادی و
واب ستگی شخ صی دهقانان به اربابان ا ست .به لحاج تاریخی ،رانت فوودالی سه شکل
رانت کار ،رانت به سی و رانت پولی دا شت .دو مورد نخ ست ا سا ساً مرتب با اقت صاد
معی شتی ،نه اقت صاد پولی – کاالیی ا ست .رانت پولی وی گی وال فوودالی سم و تکوین
مهاسبات پولی – کاالیی است (نعمانی ،1358 ،فصلهای  11 ،8و .)12
در سیییرمایهداری مالک مین در سیییودِ ابارهدارِ سیییرمایهدار و/یا ارعِ ابارهدارِ
ردهبورژوا سهیم ا ست .در مورد مزارع سرمایهداری رانت سرمایهدار به مالک مین
فراتر ا سود ارع است ،یعهی بخشی ا ار ش اضافی است که ا میانگین سود فزونی
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میگیرد 6.در صوص مالکیت سرمایهدارانه بر مین دو نوع انحصار وبود دارد :انحصار
مالک بزرگ مین و انح صار مدیریت سرمایهدارانهی مین .وبود انواع انح صار موبد
رانت مطل و تفاضیییلی اسیییت که مالکان مین تصیییاحب میکههد ،نه ابارهداران
سرمایهدار یا ردهبورژوا .مالکانی که مینشان را برای تولید کشاور ی اباره میدههد
انواع مختلفی ا رانت (مطل  ،انحصاری و تفاضلی) دریافت میکههد .مالکان میهی که
دارای مواد کانی ،مثالً ذ ایر غال ،مس ،گا  ،ن فت و بز آن هسیییت هد ،و مال کان
مجتمعهای سا تمانی در شهرها و مراکز صهعتی ،برای مها ل مسکونی ،سا تمانهای
صیییهعتی یا تجاری ،یا اداره های عمومی ،همگی همان نوع رانت را دریافت میکههد.
بهابراین ،رانت مین صییرفاً در کشییاور ی یافت نمیشییود .در تمامی این موارد ار ش
اضافی ل شده توس کارگرانی که روی این مینها کار میکههد نخست در دستان
ابارهدارِ سیرمایهدار فرومیریزد .بخشیی ا این ار ش اضیافی به شیکل میانگین سیود
سرمایه در د ست ابارهدار باقی میماند .ابارهدار ملزم ا ست بخش دیگری را که ما اد
بر میانگین سود ا ست بهعهوان رانت ار ضی به مالک مین واگذار کهد .بهابراین ،مهبع
رانت ار ش اضافی است .ا اینروست که رانت ارضی سرمایهداری رواب میان این سه
طبقه را در بامعهی سیییرمایهداری ارائه میکهد :کارگران ،سیییرمایهداران ابارهدار و
مالکان مین .با این حال ،تکامل سرمایهداری عمالً مالکان ار ضی را یر سلطهی ود
قرار داده اسیییت و مالکان ارضیییی را میتوان بهعهوان الیهای ا سیییرمایهداران در نظر
گرفت .عالوه بر این ،درسییت مانهد سییرمایهداران کوچک (که با تعداد کمی کارگر به
فعالیت اقتصیییادی مشیییغولهد) بهمثابه ردهبورژوا ،فقدان دادههای آماری میتواند به
کمّیسا ی ِو تقریب غیرنظاممهد این الیه مهتهی شود.

طبقهی کارگر  -کارگران به صییورت فردی و بمعی مالک حقوقی و حقیقی وسییایل
تولید نیستهد .بهابراین ،آنان ناگزیر ا فروش توان کارشان در با ار و کار برای سرمایهی
صوصی در سههرهای تولید و گردش و به طور غیرمستقیم ا طری دولت و نهادهای
آن ،به عهوان کارگر مو لد یا غیرمو لد ،ماهر یا نا ماهر ،یدی یا فکری ،پارهو قت یا
تماموقت هستهد .در نتیجهی تعمی تقسیم فهی کار و فرایهد تراکم و تمرکز سرمایه،

578

579

فرهاد نعمانی و سهراب بهداد

آنچه تولید میشیییود دیگر محصیییول مسیییتقیم تولیدکههدگان مهفرد نیسیییت ،بلکه
محصول مشترک کارگر بمعی در دورپیماییهای تولید و گردش است.
کارگر فردی و بمعی که با دست و مغزش کار میکهد ،کارکرد تولید ار ش اضافی
را انجام می دهد یا در مورد کارگر نامولد مان کار اضیییافی در ا تیار مالک حقوقی و
حقیقی وسایل تولید را ارائه میکهد .نخستین فرایهد به استثمار آنها مهتهی می شود
و در مورد دوم آنان تحت کهترل و نظارت م ستقیم و غیرم ستقیم سرمایهی فردی یا
گروهی به لحاج اقتصادی سرکوب (یا استثمار) میشود.
در مقایسه با توصیف طبقهی کارگر در سا تار اقتصادی سرمایهداری ناب (بخش
دوم) ،بر ی مفاهیم مانهد کارگر مولد و نامولد نیا به روشیینسییا ی دارد .در اقتصییاد
سیاسی مارکسیستی «کار نامولد» به هیچ عهوان اشاره به کیفیت یا سودمهدی کارگر
یا کاالها و دمات تولید شیییده یا نوع کار موردنیا ندارد .این تمایز صیییرفاً تحلیلی یا
مفهومی ا ست چراکه اینها مقولههایی اقت صادی – ابتماعی ه ستهد .ا صالحات کار
مولد و نامولد به آن رواب ابتماعی اشیییاره دارد که در آن کارگر دسیییتمزدی ود را
مییابد ،واه در مقام کارگری مزدی برای ل ار ش اضافی که دستمزد وی بهعتوان
سییرمایهی متغیر تلقی میشییود ،واه در مقام کارگری مزدی که کار وی مسییتقیماً
ار ش اضافی ل نمیکهد ،بلکه با ایجاد مان کارِ پردا تناشده ،کار اضافی ،هزیههی
سییرمایه را تقلیل میدهد .به لحاج تحلیلی ،کار نخسییت برای سییرمایهی تولیدی -
صیییهعتی ،کشیییاور ی و بر ی فعالیتهای دماتی – انجام میشیییود و دومی برای
سییرمایهی نامولد در فعالیتهای گردشییی ناب اسییت .این تمایز مفهومی برای تبیین
فرآیهد تولید ار ش ا ضافی در سرمایهداری ضروری ا ست .تبعیت کار ا سرمایه در
فرایهد تغییر در بهبهی همکارانهی فرایهد تولید به ر شد کار بمعی ،توان کار بمعی،
ماهر و ناماهر« ،دستی» یا «غیردستی» ،مهتهی میشود .کار فردی و بمعی تااندا های
در سیییههر تولید ار ش و بدین ترتیب ار ش اضیییافی ل میکهد در حالی که کار
دیگران (برای مثال ،کارگران بخش مالی) که درگیر سههر گردش دورپیمایی سرمایهی
پولی برای تحق و تو یع این ار ش ا ست ،کار نامولد در نظر گرفته می شود .کارگران
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ممکن ا ست در ا ستخدام بهگاههای صو صی یا دولت در سههرهای تولید و گردش
با شهد .اما تمامی این کارگران چهان که پیشتر بحث شد ،در فرایهدهای متمایز تولید
م شارکت دارند .با فرض ثبات سایر عوامل ،د ستمزدهای شان همگی با تاب ار ش توان
کاری شان ا ست .با این حال ،در سرمایهداری ار ش ا ضافی را کارگران گروه نخ ست
ل میکههد  .لیکن کار اضیییافیِ کارگران گروه دوم بهطور مسیییتقیم در تصیییاحب
سیییرمایهداران و دولت قرار میگیرد .به عبارت دیگر ،کارگر نامولد و کارگر مولد هردو
کارگرند .اما پردا ت به کارگر نامولد «بهطور م ستقیم با سرمایه مبادله نمی شود بلکه
ا محل ار ش ا ضافی [یا درآمد سرمایهی مولد و نامولد] انجام می شود» (کرامهتون و
گابای  .)75 :1977بهابراین کار « نامولد» در دورپیمایی کلی سیییرمایهی پولی ،در
سییههرهای تولید و گردش ،و تحت سییرمایهداری انحصییاری در فرایهدهای پیچیدهی
تحق و تو یع ار ش اضییافی نقشییی اسییاسییی ایفا میکهد .به نظر مارکس« ،ا آنچه
تاکهون گفته شده نتیجه میگیریم که کار مولد بودن کیفیت کار ا ست که فینف سه با
محتوای اص آن کار ،فایدهمهدی اص یا ار ش مصییرفی اصییی که بیان میکهد،
مطلقاً ارتباطی ندارد ».یا «بهابراین کاری با محتوای مشیییابه میتواند مولد باشییید یا
7
نامولد( ».کارل مارکس ،نوشتههای اقتصادی )1864-1861
در بوامع واقعاً موبود بسیییاری ا «شییغلها» تاحدی مولد و تاحدی نامولدند ،و
ت شخیر این مقولههای ابتماعی در بررسهای تجربی بهغایت د شوار ا ست .در واقع،
تشییخیر این مقولهها بر اسییاس دادهها و آمارهای نیروی کارو اشییتغال موبودعمالً
ناممکن است .با این همه ،در اینبا این تمایزمفهومی مهم است.
مورد کارگران بی کار در مفهومســازی طب قهی کارگر  -با تول ید ابت ماعی
گستردهی سرمایه ،یعهی انباشت سرمایه ،همراه با با تولید گستردهی بمعیت شاغل
و بیکار ا ست .بهابراین ،تحلیل مارکس ا طبقهی کارگر را نمیتوان به بمعیت شاغل
محدود سا ت ،هرچهد در شمار کل تمامی آنانی که ا و سایل تولید بیگانه شدهاند و
برای ندهماندن توان کار ود را در با ار به فروش میرسییانهد ،و ن نسییبی شییاغالن
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بیشییتراسییت .روشیین اسییت که همهی کسییانی که به با ار کار میروند شییغلی پیدا
نمیکههد.
مارکس در سیییرمایهداری کارگران را برمبهای بدایی تاریخی و مسیییتمرشیییان ا
وسییایل تولید (تولید و با تولیدشییان بهعهوان بیهوایان) ،و برمبهای اسییتثمار آنان ،الزام
آنان با با تولید ودشان بهمدد با تولید سرمایه ،مفهوم سا ی میکهد .ا اینروست که
طبقهی کارگر به دو مقولهی باهم مرتب تقسیم میشود :شاغالن و بیکاران .گروه دوم
را مارکس بهطور عام بهعهوان «بمعیت ما اد نسیییبی»« ،ارتش ذ یرهی صیییهعتی»،
8
«ارتش ذ یرهی قابلتصرف» ،یا «ارتش ذ یرهی کارگران» می واند.
بمعیت ما اد ن سبی شامل الیهای ا بیکاران درا مدت ا ست که ترکیب شتاب و
مختصات انباشت و تصور نامهاسب بودن ودشان برای اشتغال سرمایهداری به سبب
سن ،بهسیت ،تجربهی گذشته ،یا فقدان تجربه ،یا ناتوانی و بز آن ،آنان را محکوم به
بیهوایی میکهد .هرقدر ارتش ذ یره نسیییبت به اشیییتغال بیشتر باشییید ،رقابت برای
اشتغال بیشتر و دستمزد پایینتر واهد بود .هستی و با سا ی پایدار ارتش ذ یرهی
کارگران مؤلفهی مهم تعیین سطح دستمزدهاست .ا این رو ،بیکاران بهعهوان بمعیت
کار ما اد عه صر ضروری انبا شت سرمایه یا تو سعهی سرمایهداری ه ستهد ،و به این
دلیل بخشی ا طبقهی کارگر به حساب میآیهد :انباشت سرمایه با با تولید گستردهی
شاغالن و بیکاران همراه است.
«اما در عینحالی که بمعیت کار ما اد شرط ال م انبا شت یا تو سعهی
ثروت برمبهای سیییرمایهدارانه اسیییت ،متقابالّ ،بمعیت ما اد اهرم انباشیییت
سرمایه [و] شرط وبود شیوهی تولید سرمایهداری می شود .این بمعیت
ارتش ذ یرهی صییهعتی در دسییترس را تشییکیل میدهد که دربسییت ا آنِ
سییرمایه اسییت چهان که گویی سییرمایه به هزیههی ود آن را پرورش داده
اسیییت .مسیییتقل ا محدودیتهای افزایش واقعی بمعیت ،ارتش ذ یرهی
صهعتی برای الزامات درحالتغییر ودگ ستری سرمایه ،تودهای ا م صالح
انسییانی را مهیا میکهد که آمادهی اسییتثمار اسییت ...تولید سییرمایهداری
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بههیچعهوان نمیتواند ود را به توان کار قابلتصیییرفی محدود سیییا د که
ثمرهی افزایش طبیعی بمعیت اسییت .این تولید برای فعالیت آ اد به ارتش
ذ یرهی صیهعتی مسیتقل ا این محدودیتهای طبیعی نیا دارد ...بهابراین
انبوه ن سبی ارتش ذ یرهی صهعتی با انرژی بالقوهی ثروت افزوده می شود.
اما هرچه ارتش ذ یره نسبت بیشتری ا ا ارتش فعال کارگران باشد ،انبوه
ما اد بمعیت گردآمده که تیرهرو یاش نسیییبتی معکوس با شیییکهجهی
کاریاش دارد ،بیشتر است .سرانجام آن که هرقدر الیههای بیهوای طبقهی
کارگر و ارتش ذ یرهی صییهعتی بزرگتر باشییهد ،بیهوایی رسییمی بیشییتر
میشییود .این قانون مطل انباشییت سییرمایهداری اسییت .همچون هر قانون
دیگری شییرای بسیییاری در عمل این قانون را تعدیل میکهد که تحلیل آن
در این با موردنظر ما نیسیییت ( ».مارکس ،سیییر ما یه ،ب لد اول ،فصیییل
بیستوپهجم)
برای مثال ،بر ی گرایشهای متقابل یا تعدیلکههدهی گرایش انباشت سرمایه در
درسیطح انضیمامیتر بررسیی عبارتهد ا بهگ ،قحطی ،بیماریهای همهگیر و کاهش
فقر مطل  ،و کاهش نرخ ادوولد تا اندا های به سییبب مبار ات نان برعلیه فر ندآوری
و به سبب گسترش دمات بهداشتی عمومی و سیاستهای دولتی.
کارگران به دالیل مختلفی بیکار می شوند .مارکس سه شکل ارتش اصلی ذ یرهی
صهعتی را شها سایی کرد .نخ ست ،بهعهوان وی گی سرمایهداری ،بابهبایی نیروی کار
به سیبب دگرگونی فهی انبوهی ا افراد را ایجاد میکهد که بایسیت شیاغل میبودند و
نیا دارند در مقام کارگر مزدبگیر شییاغل شییوند اما هماکهون نمیتوانهد شییغلی پیدا
کههد (اقت صاددانان متعارف آن را بیکاری چر های می وانهد که مرتب ا ست با رون
و رکود اقتصیییادی) .این بخش ا ارتش ذ یره در صیییورت نیا سیییرمایه ا همه در
دسترستر است.
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دوم ،آنانی را که ارج ا تولید سییرمایهداری ،مثالً در کشییاور ی سییهتی ،ود را
با تولید میکههد ،میتوان وادار به فروش توان کارشیییان کرد .عالوه بر این ،در نواحی
رو ستایی ،تکامل سرمایهداری بیکاری گ سترده و مزدهای ناچیزِ همهای آن را ت شدید
میکهد .مارکس این ارتش ذ یرهی روسیییتایی را بمعیت ما اد «پههان» مینامد .در
بهان معاصر ،این ارتش ذ یرهی پههان در کشورهای کمتر توسعهیافته و پیشرفته به
شکل بذب نیروی کار ا راه مهابرت درون اقت صاد ملی یا فرا سوی آن وبود دارد .یا
در ک شورهای ا سالمی که در آن نرخ م شارکت نان ناچیز ا ست ،مانهد ایران و ترکیه،
عرضهی بالقوهی کارگران ن را میتوان بخش مهمی ا ارتش ذ یرهی پههان دانست.
سوم ،مارکس ارتش ذ یرهی «ایستا» را آن کسانی شهاسایی کرد که در پیوند با
بر ی والهای مهطقهای یا صییهعتی توان کاری یا مهارتهایشییان توسییعه نیافته یا
مهسییوخ شییده اسییت .آنان شییامل کسییانی میشییود که یلی کم و نامهظم اسییتخدام
میشیییوند .عالوه بر این سیییه گروه ،آنانی هسیییتهد که در حاشییییههای بحرانی تولید
ابتماعی ندگی میکههد و در تق سیم حاکم کار ادغام ن شدهاند .آنان انبوه بیهوایانیاند
که که به فقر مفرط دچار شیدهاند و تهیدسیتان شیهری بهحسیاب میآیهد« .بیهوایی
نوان انهی ارتش فعال کارگران و و نعشییی بر دوش ارتش ذ یرهی کارگران اسییت...
بیهوایی همراه با بمعیت ما اد ،شرط تولید سرمایهداری و توسعهی ثروت سرمایهداری
را تشییکیل میدهد .بیهوایی هزیههی بانبی تولید سییرمایهداری اسییت ،اما سییرمایه
میداند که چهگونه بار این هزیهه را بر دوش طبقهی کارگر و الیههای پاییهی طبقهی
9

متوس بیهدا د( ».سرمایه ،بلد اول ،فصل بیستوپهجم)

ارتش ذ یره ی کارگران ،بمع یت بی کار کارگران ،اغ لب مردان و به شییی کل
رو افزونی نان ،کارگران بوان و مهابر و تولیدکههدگان ک شاور ی ،ا سا ساً برح سب
الزامات سییرمایهداری رشیید مییابهد .با توبه به این که حفظ سییطح ندگی انواده
به شکل رو افزونی وابسته به دو یا تعداد بیشتری مزدبگیر وابسته است ،نان به کارگر
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مزدبگیر بالقوه مهمی تبدیل شدهاند .با مشارکت رو افزون نان ،بوانان و مهابران در
با ار کار ،توان کار آن ها بخش مهمی ا ارتش ذ یره میشیییود .بههر تقدیر ،همهی
آنانی که بیکارند یا کار دایم ندارند به این انبوه تعل دارند .عالوه بر این ،در بهان
معا صر ،طبقهی متو س نیز د ستخوش قوانین انبا شت سرمایه ا ست و میتواند بیکار
شییود .بااینحال ،به لحاج تجربی احتمال بیکار شییدن آنان ،بهوی ه در الیههای باالیی
این طبقه ،کمتر ا طبقهی کارگر است.
طبقهی متو سط  -کارکهان طبقهی متوسیی مالک حقیقی و حقوقی وسییایل تولید
نیسییتهد .با این حال ،آنان (مسییتقیماً در مقام مدیر ،یا غیرمسییتقیم در مقام کارکهان
ب سیار ماهر ،بر الف کارگران مولد یا نامولد) در سطوح متغیری در سههرهای تولید و
گردش کارکرد کهترل و نظارت سیییرمایه را برعهده دارند .با این حال ،چون آنان فاقد
و سایل تولید ه ستهد ،کارکرد سرمایه و/یا کار بهطور ودبه ود غلبه نمییابد .آنان به
درباتی متفاوت تا اندا های اسییتثمار و یا ا لحاج اقتصییادی سییرکوب میشییوند و تا
اندا های نیز تصیییا حب میکه هد .ا آن بایی که کارکرد سیییرمایهای آنان در قبال
گزیهه های راهبردی سیییرمایهداری بهطور ودکار چیره نیسیییت ،نقش اصیییلی آنان
ا ستثمارگری یا ت صاحبگری نی ست .بهوا سطهی کارکرد دوگانه شان ،پردا ت به آنان
مرکب ا دو بخش دستمزد برمبهای توان کار و «رانتِ وفاداری» ا محل سود است .ا
این رو ،حقو کارکهان طبقهی متوس باالتر ا کارکهی است که ا همان مهارت فهی
بر وردار ا ست اما تحت نظارت قرار دارد و ا ا ستقالل ن سبی بهرهمهد نی ست .این امر
ن شاندههدهی تأثیر عوامل اقت صادی ،سیا سی و ایدئولوژیک در تعیین درآمد کارکهان
طبقهی متوسیی اسییت که چیزی را موسییوم به «رانت وفاداری» با تاب میدهد .این
رانت وفاداری برمبهای توان کار ،بیش ا حقو یا دستمزد کارگران بسیار ماهر است.
با این حال ،با وبود پیچیدگی سیییا تار ابتماعی و بهرغم دشیییواری عملی
شهاسایی عملی این فعالیتها ،یا «مشاغل» ،که وظایف شان صرفاً همار یکی ا این
کارکردها نیسییت ،میتوان به لحاج تحلیلی کارکرد کار و سییرمایه در فرایهد تولید و
گردش را شهاسایی کرد.
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با توبه به مباحثات دربارهی مفهوم و مقولهی طبقهی متوسییی  ،پیدایی این
طبقه و رفتار سیاسی به شدّت دوگانهاش ،بر ی مشاهدات ضروری است .چهان که
پیشتر طرح کردیم ،مارکس به شیییکل گسیییتردهای ا تمامی وی گی های تحلیلی
طبقات اصلی سرمایهداری بحث نمیکهد .بهرغم پارهای ارباعات به بر ی بهبههای
مشخصات طبقهی متوس یا ارباع به آنها به عهوان بخش متمایزی ا «قشربهدی
ابتماعی» در سییطح انضییمامی بررسییی ،این امر در مورد طبقهی متوس ی صییحت
بیشتری دارد .با این حال ،استفادهی صریح ا واژهی «طبقهی متوس » و ارباع به
مهبع بخ شی ا درآمد این طبقه در پیوند با سود سرمایهداران صهعتی و تجاری در
نقد مارکس ا تحلیل ریکاردو ا ار ش اضافی در اوایل دههی  1860روشن است:
«اینها تهاقضییاتی اسییت که ریکاردو در این فصییل با آن مقابله میکهد.
آنچه وی ا یاد میبرد که بر آن تأکید کهد شمار روبهرشد طبقات متوس
اسییت که در میان کارگران ا سییویی و سییرمایهداران و مینداران ا سییوی
دیگر ایسیییتادهاند .طبقات متوسییی دامههی هردم فزایهدهای ا درآمد را
مسییتقیماً به ود ا تصییاص میدههد ،آنان باری هسییتهد که بهشییدت بر
شیییالودهی کاری سیییهگیهی میکههد و امهیت ابتماعی و قدرت دههزارتای
باالیی را افزایش میدههد ( ».مارکس ،نظریه های ار ش اضیییافی ،فصیییل
هجدهم)
و« :آن طبقات و یرطبقاتی که معیشییتشییان بهطور مسییتقیم ا محل
کارشان ناشی نمی شود پرشمارتر می شوند و بهتر ا قبل ندگی میکههد ،و
شمار کارگران نامولد نیز افزایش مییابد( ».همان)
افزایش رو افزون در تقسیییم فهی کار همراه با تراکم و تمرکز سییرمایه به شییکل
عمودی و افقی ،ملی و بینالمللی ،به سرمایهداری انحصاری در اقتصادهای پیشرفتهی
سرمایهداری انجامید که دو نتیجهی مهم داشت .ا سویی ،این تغییر بر رابطهی کار –
سرمایه تأثیر گذا شت ،ا ستقالل ن سبی شاغالن را کاهش داد و فرایهد کیفیت دایی و
مهارت دایی را در ب سیاری ا بخشهای اقت صادی بزرگمقیاس ت شدید کرد و به طور
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پیوسته بر تبعیت کار بمعی ا سا ماندهی سلسلهمراتبی کهترل ،نظارت و هماههگی
به د ست سرمایه افزایش بخ شید .ا سوی دیگر ،این فرایهد بر شمار نوع بدیدی ا
کارکهان ،یعهی مدیران ،مههدسییان ،تکهسییینها ،و فنسییاالران حو هی کسییبوکار،
پ وهشی و دانشگاهی ،افزود ،چهان که کارکهان نیمهمستقل صاحب مدرک تحصیلی و
با مهارت بسییییار باال در سیییههرهای تولید و گردش افزایش یافتهد .به عبارت دیگر،
بخشیییی ا وظایف شیییغلی تمامی این کارکهان طبقهی متوسییی را به لحاج تحلیلی
میتوان بهعهوان کارکرد هماههگی فهی کار بمعی در فرایهد کار توصییییف کرد .لیکن
بهبهی دیگری ا کارکردِ این طبقه بهشیدّت متهاقد مرتب اسییت با اعمال کهترل و
نظارت م ستقیم و غیرم ستقیم بر سایر کارکهان ،وظایف مدیریتی و طراحی که کهترل
و انضیییباط بیشتری را محق میک هد و ا اینرو بهرهوری نیروی کار در دمت به
انباشت سرمایه افزایش مییابد .ا این رو ،این گروه ا کارکهانِ طبقهی متوس بخشی
ا کارکرد سرمایهی گروهی را انجام میدههد.
در این فرایهد عالوه بر حضیییور کار بمعی بهشیییدت تمایزگذاری شیییده ،بدایی
مالکیت ا مدیریت م ستقیم ،به ر شد تق سیم فهی و ابتماعی کار مهتهی می شود (که
ود پیآمدِ تراکم و تمرکز سیییرمایه اسیییت) .چهان که پیشتر دیدیم ،این فرآیهد به
گ سترش سرمایهی گروهی یا فراگیر میانجامد .در این و ضعیت بدید ،کارکرد کهترل
و نظارتی را که سرمایهدار در فرایهد ار شیابی و ا ستخراج کار ا ضافی انجام میداد ،تا
اندا های به نمایهدگان سییرمایه ،یا نوع اصییی ا کارکهان مزدی ،واگذار میشییود که
فاقد مالکیت حقوقی و حقیقی و سایل تولیدند .به نظر مارکس ،با این تحول« ،مدیرانِ
صیییرف که هیچ گونه مالکیتی بر سیییرمایه ندارند ...تمامی کارکردهای واقعی را که به
معهای دقی کلمه مرتب با وظایف سییرمایهداران اسییت انجام میدههد( »....سییرمایه،
بلد سوم ،فصل بیستوسوم)
در نتیجه ،و در طول مان ،تمام یا بخشیییی ا کارکرد کهترل و نظارتی سیییرمایه
بهطور مسییتقیم به مشییاغل مدیریتی و بهطور غیرمسییتقیم و تا اندا های به مشییاغلی
واگذار می شود که م ستلزم کارکهان ماهر صاحباعتبارو مدرک با ا ستقالل ن سبی در
کار اسیییت .رشییید عملیات بزرگمقیاس در یک یا چهد کار انه در سیییطح ملی و
بینالمللی و ر شد اندا هی شرکتها ،سطوح مختلفی ا پ وهش ،برنامهریزی ،نظارت،
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ار یابی و کهترل کیف یت ،ه ماههگی ،کهترل و ن ظارت بر کار مدیر یت شیییده برای
ت صمیمات مربوط به مبادله در با ار عوامل و مح صوالت ،نوآوری ،با اریابی ،ت صمیمات
سیییر ما یه گذاری و مدیر یت دارایی (فیزیکی و مالی) ،برای مدیر یت عمومی و مالی
بهگاهها را الزامی سیا ته اسیت .همهی اینها تحت هدایت و مهط سیرمایه ،برمبهای
مالکیت حقوقی و حقیقی وسیییایل تولید انجام میشیییود .بااینحال ،این همه نشیییان
میدهد که کارکرد سرمایه نیز تق سیمبهدی شده ا ست و سرمایهداران ،بدون تغییری
در ماهیت و یسییت سییرمایهداری «کار اداره و کهترل دایمی افراد و گروهها را به نوع
اصی ا کارگر مزدبگیر» واگذار میکههد .مارکس مینویسد:
«درسییت ا همان آغا که سییرمایهی سییرمایهدار به حداقل مقدار ال م
رسید که تولید سرمایهدارانه به معهای دقی آغا شود ،سرمایهدار ود را ا
کار عملی رها میکهد .پس اکهون کار نظارت مسیییتقیم و دایم بر کارگران
مهفرد و گروههای کارگران را به نوع وی های ا کارگر مزدبگیر واگذار میکهد،
ارتش صهعتی کارگران ،تحت فرماندهی سرمایهدار ،همچون ارتش واقعی به
افسران (مدیران) و دربهداران (پیشکاران ،سرپرستان) نیا دارد که در حین
انجام کار به نام سرمایه فرماندهی کههد .کار سرپرستی کارکرد قوامیافته و
انحصاری آنان میشود( ...سرمایه ،بلد اول ،فصل سیزدهم)
با گذشت مان ،ا راه صدور سرمایه و رشد انحصارهای تکبانبه و چهدبانبهی
دا لی صوصی – دولتی در کشورهای درحالتوسعه ،همهی این تغییرات ابتماعی
به رشیید کارکهان طبقهی متوس ی مهتهی شییده اسییت .به کارکهان سیییاسییی دولت
بداگانه میپردا یم.
طبقهی متوسییی طبقهای به شیییدّت متهاقد و درحال گذاری اسیییت بین دو
طبقهی اصییلی سییرمایهداری که ،چهان که در باال گفته شیید ،بهواسییطهی کارکرد
دوگانهی سرمایهی گروهی و کار بمعی ،به درباتی متفاوت در بهان واقعی ح ضور
پیدا میکهد وهمواره بین مهافع متضییاد طبقاتی سییرمایهداران و کارگران در نوسییان
است .این کارکردها در مشاغل موبود در سههرتولید و گردش و نیزکار مولد و نامولد
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باهم میآمیزد .چهین بایگاه طبقاتی متهاقضیییی در سیییطوح مختلف بایگاه های
مدیریتی و حرفهای را کارکهان صیییاحب مدرک بسییییار ماهری پر میکههد که در
طراحی ،پ وهش دربارهی روشهای بدید افزایش بهرهوری کار ،حسییابداری ،رایانه،
آمو ش و پزوهش دانشیییگاهی ،کارگزاری ،ارتباطات ،در مقام پ وهشیییگر ،با رس،
تکه سین و غیره ا ا ستقالل ن سبی در فرایهد کار بر وردارند .عالوه بر این ،تو سعهی
فهاوری کار متخ ص صانی صاحباعتبار را ضرورت بخ شیده که بر شرای کار ود
کهترل نسییبی دارند اما نهایتاً باید الزاماتی را تأمین کههد که انباشییت سییرمایه رقم
می ند .در این با ،کارکهان کارکردهای سیییرمایه را درونی میکههد و در مقابل ا
پاداش وفاداری مهفعت میبرند .عالوه بر این ،در بوامع سرمایهداری معا صر  ،تو یع
سیییهام داراییهای سیییرمایهدارانهی صیییوصیییی در میان کارکهان ،بهرغم دامههی
محدودش ،به پیچیدگی بیشتر در سیییا تارهای طبقاتی مهجر میشیییود .بر ی در
بایگاه های ابتماعی مدیریتی ،و حتی در بایگاه های حرفهای و طبقهی کارگری،
میتوانهد همزمان بایگاههای طبقاتی رانتگیرانه و کارمهدی داشته باشهد .این مورد
نیز تصدیقی بر کارکرد دوگانهی طبقهی متوس درون مهاسبات طبقاتی است.
بااین حال ،طبقهی متوسییی نیز وقتی کارکرد کار را انجام میدهد در کهترل و
تحت نظارت سرمایه ا ست .هرقدر این کهترل و سرپر ستی بیشتر با شد ،طبقهی
متوس بیشتر کارکرد کار بمعی را انجام و استقالل نسبیاش را ا دست میدهد.
در واقع ،شیییرای عیهی ائتالف یییا همگرایی بییا کییارگران مشیییروط بییه فرایهیید
پرولتریزهشیییدن ،یعهی ناپدید شیییدن کارکرد سیییرمایه در الیههای پایینتر طبقهی
متوسیی اسییت .اما در عین حال ،با افزایش پیچیدگی سییا تار همکاری در سییطح
بهیانی ،قیدرت و اقتیدار کهترلکههیدهی بیشتری در رأس هرم میدیریتی و در
کانونهای توسیییعهی محصیییول و نوآوری مالی تمرکز یافته اسیییت .بهابراین ،درون
طبقهی متو س  ،در عین حال که الیههای پاییهی و میانی این طبقه کماکان درگیر
فرایهد پرولتریزه شدن ه ستهد ،کارکردهای بدید و پیچیدهتر مدیریتی در بهگاههای
مدرن ،گروه کوچک و برگزیدهای ا این طبقه را با کارکردی «شییبهسییرمایهای» به
رأس فرایهد تصمیمگیری باال میبرد .اما بهطور عام ،مهافع سا تاری طبقهی متوس
با تاب طیفی در میان دو رأس کارکردهای سیییرمایهی گروهی و کار بمعی اسیییت.
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سوگیری سیا سی این طبقه نیز با تاب طیف م شابهی ا ست که متأثر ا تعامل بین
بای گاه مت هاقد شیییان در م بان کار و سیییر ما یه ،و تغییرات در موا نهی طب قاتی
چ شماندا های ذههی شان ه ستهد که کدام طبقه در این میان طبقهی م سل فردا
واهد بود (کارتر  :1985ف صلهای  6و  .)7با این همه ،باید تأکید کرد که تو صیف
باال ا وی گیهای طبقهی متوسیی  ،و در این چارچوب ،طبقات کارگر و سییرمایهدار
نیز ،تأثیر رواب گردش در شیییهاسیییایی طبقاتی را نادیده نمیگیرد .در مقابل ،در
اقت صاد سیا سی سرمایهداری ،مها سبت نظری رواب مبادله واب سته به رواب تولید
ا ست .به همین دلیل ،تمرکز تحلیلی بر فرایهد تولید ا ست تا ماهیت کارکرد سرمایه
و سا وکار کهترل و نظارتی آن در تصاحب کار اضافی به شکل ار ش اضافی ،را دربر
بگیرد .در مورد طبقهی متوس  ،ضرورت کهترل کار است که بایگاهی طبقاتی برای
آنانی پدید میآورد که فاقد مالکیت وسایل تولیدند و تابع سرمایه هستهد اما کارکرد
سرمایهی گروهی را انجام میدههد.
با این همه ،با توبه به کارکرد دوگانهی بایگاه طبقهی متوس ی  ،شییرای عیهی
برای ائتالف یا همگرایی بخش بزرگی ا طیف طبقهی متوس ی  ،یعهی الیهی پاییهی
طبقهی متوس ی  ،با طبقهی کارگر وبود دارد .دلیل آن فرایهد پرولتریشییدن ،یعهی
گرایش به حذف کارکرد سییرمایه برای الیهی بزرگ پاییهی طبقهی متوسی  ،اسییت.
بهابراین ،سمتگیری سیاسی طبقهی متوس را تعامل بین بایگاه متهاقد بین کار
و سییرمایه ،و موا نهی موبود قوای طبقاتی ،در هر دو سییطح محلی و بامعه ،و نیز
تصییور این طبقه در این مورد ،رقم می ند که کدام طبقه در آیهدهی نزدیک طبقهی
مسل واهد بود.
در نتیجهی وی گیهای یاد شده در باال ،تهاقد ذاتی در بایگاه کارکهان طبقهی
متو س بایگاه دوگانه شان در برابر کار و سرمایه ا ست .چهین کارکهانی در بایگاه
طبقهی ابتماعی متهاقضییی در میان دو بایگاه طبقاتی اصییلی در سییرمایهداری ،و
عالوه بر آن ماهیتِ به لحاج تاریخی بیثبات آن در سییرمایهداری ،هسییتهد .معهای
تمامی این وی گیها این اسییت که در سییطح دوم انتزاع ،سییه بُعد تعیّن طبقاتی در
رواب تولید سیییرمایهداری (مالکیت ،کارکرد طبقاتی و بهرهکشیییی) به همراه هم،

طبقات در سرمایهداری در سطوح میانجی و انضمامی تحلیل

بر الف «اشییرافیت کارگری» ،طبقهی متوسیی را بهمثابه طبقهی متغیرِ متمایز اما
متهاقضی شهاسایی میکهد.
عالوه بر این ،بیدقتی نظری و تاریخی اسیییت که این طبقهی متهاقد در حال
گذار را طبقهی متوسییی «بدید» بخوانیم (در واقع پوالنزاس این واژه را آفرید و به
نادرسیییتی تمامی کارگران نامولد را درآن گهجاند) تا بهر شیییکلی که آن را تعریف
میکهیم ،این طبقه را ا «طبقهی متوسییی » (یا «طبقهی متوسییی قدیمی») بدا
کهیم .در واقع ،برای برای بع ضی ا مارک سی ستها «طبقهی متو س » یا «طبقهی
متو س قدیمی» معرف ردهبورژوا ی ا ست که بر ا ساس ا ستدالل ما در مورد این
گروه ابتماعی به فعالیتهای سییهتی و مدرن ردهبورژوا ی بر اسییاس تولید کاالیی
سییاده و وداشییتغالی تجاری مشییغولهد ،و نه تولید و تجارت سییرمایهدارانه .بر الف
ا ستگاه طبقهی متو س بر ا ساس مفهوم سا ی ما ،طبقهی متو س در بطن تکامل
سرمایهداری قرار دارد ،در حالی که به لحاج تاریخی ا ستگاه ردهبورژوا ی قرنها
مقدم بر سییرمایهداری بوده اسییت .تولید کاالیی سییاده همواره در امتداد شیییوههای
تولیدی م سل مانهد فوودالی سم و سرمایهداری وبود دا شته ا ست  ،ولو آن که در
عصر مدرن با تولید آن تحت سلطهی سرمایهداری قرارگیرد.
ب سیاری دیگر ا مارک سی ستها وبوی ه عمالّ تمامی احزاب و سا مانهای چپ،
طبقهی متوسیی را قشییر یا الیه می وانهد ،بدون این برای مفهومسییا ی مهطقی –
تاریخی «قشیییرمیانی» تالش کههد .متأسیییفانه اکثریت پ وهشیییگران ،کهشیییگران،
اتحادیهها و احزاب سیییاسییی چپ این راه آسییان را برگزیدهاند و برای پرهیز ا کار
دشوار نظریهپردا ی و مفهوم سا ی در مارکسیزم ،مقولهی «قشرمیانی» را بدون هیچ
گونه تبیین نظری در اقتصاد سیاسی سرمایهداری به روش ام پو یتیویستی صرفاً
یک الیه می وانهد (اگر چه ا نظر این عده معلوم نی ست این ق شر درون یک طبقه
یا بین دو یا چهد طبقه بای میگیرد و در ارتباط مسییتقیم با کدام شیییوهی تولید
قرار دارد) .در وشبیهانهتریم حالت ،ادعا میشییود که چون مارکسیییزم قادر نبوده
درک رضییایتبخشییی ا مفهوم طبقهی متوس ی داشییته باشیید ،آنان فعالّ اصییطالح
ق شرمیانی را تربیح میدههد .ا شو ی رو گار ا ست که آنان همانهد اقت صاددانان و
بامعه شها سان متعارفی که روش شها سی و نظریههای شان را سخت مورد انتقاد قرار
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میدههد ،عمالّ دیدگاه غیردیالکهیکی وغیرتاریخیِ پ وهشیییگران متعارف ا طبقه در
مورد «قشر میانی» را میپذیرند.
کارکنان دولت بهعنوان بخشــی از طبقات متوســط و کارگر  -وبود کارکهان
دولتی در تمامی انواع فعالیتهای اقتصییادی و غیراقتصییادی دولتی ،تحلیل نظری و
تجربی – کمّی طبقاتی را بغرنجتر و به صورتی بدی تببیننایافته سا ته است 10.با
این همه ،بایگاه طبقاتی کارکهان دولت را باید در سییطوح میانجی و انضییمامیتر در
یک بامعهی سرمایهداری برر سی کرد .ما مفهوم سا ی رایت ا ا شتغال دولتی را در
تحلیل تجربی مرتب و سودمهد یافتهایم (رایت  .)64-459 :1997در نگاه رایت ،در
سطح ان ضمامیتر سرمایهداری دولت سا وبرگهایی با تق سیمبهدی درونی ا ست که
دارای رابطهی کارکردی متغیر و غیر طی با نظام اقت صادی م سل در بامعه ا ست.
در بامعهی سییرمایهداری دولت دارای دو سییا وبرگ متمایز درونی اسییت که رواب
کارکردی مختلفی با مؤلفهی اقت صادی و غیراقت صادی در کلیت نظام دارند .بهمهظور
ا ت صار ،این کارکردها را تحت عهوان «دولت سیا سی» و کارکهان آن را «کارمهدان
سیا سی» و « دمات دولتی غیرکاالیی» یا « دمات ابتماعی» شها سایی میکهیم
(را یت  .)462 :1997عالوه بر این ،دو لت به در باتی متغیر ممکن اسییییت نقش
مسیییتقیم در تولید کاالها و دمات برای با ار داشیییته باشیییهد .ما این موارد را
«فعالیتهای اقتصییادی» دولت می وانیم .براسییاس سییه بُعدِ شییهاسییایی طبقات
اقت صادی در مبحث حا ضر ،کارکهان این سه مقوله تا اندا های در طبقهی کارگر و تا
اندا های در طبقهی متوس بای میگیرند.
فعالیتهای اقتصادی دولت شامل ان بهگاههای دولتی است که سیمان و فوالد
تا ته باکو و مهسیییو بات تول ید میکه هد و د ماتی ا راهآهن و طوط هوایی تا
بانکداری و مخابرات ارائه میکههد .بسیاری ا بهبههای این فعالیتها متأثر ا عوامل
با ار ،مانهد د ستمزدها و حقو با ار ،قیمت مهابع کمیاب در با ار ،در د سترس بودن
ار  ،و نرخ بهرهی دا لی و اربی برای وامگیری یا وامدهی هسییتهد .این فعالیتها
همچهین دسیییتخوش مییدیریییت (کهترل و نظییارت) کییار کییارگران و مسیییتلزم
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ت صمیمگیریهای ا سترات یک درا مدت برمبهای پیشبیهی شرای آتی با ار ه ستهد.
سخن کوتاه ،فعالیتهای اقت صادی دولت به وا سطهی محدودیت بودبهی دولت (ا
مالیاتها و سایر درآمدها) باید ا کارآیی هزیهه بر وردار باشهد تا قادر باش مهابع را
ا با ار تهیه کههد .با این حال ،در فعالیتهای اقتصادی دولت ،مالکیت اقتصادی ،که
توانایی برای تصییمیمگیریهای درا مدت اسییت ،در ا تیار راسییا و مدیران عالیرتبه
ا ست .آنان بر مبهای ا تیارات واگذار شده ا سوی دولت ،روی کار ،سرمایه و سایر
مهابع بر ا ساس مهط سود کهترل و نظارت دارند .ا شتغال در این بهگاهها مرکب ا
همان مقوالت حقو و دسییتمزدی اسییت که کارکهان بخش صییوصییی میگیرند.
شاغالن شامل کارگران و مدیرانی در گروههای شغلی مختلف می شوند که ا ریاست
و مدیریت تا تولید و فروش و دمات را دربرمیگیرند .آن ها در تمامی فعالیت های
اصلی ،ا بمله صهایع ،کشاور ی و دمات حضور دارند.
دمات دولتی کاالیی دایی شییده شییامل تولید دمات غیرکاالیی (غیربا اری)
ا ست ،مانهد آمو ش ،بهدا شت و تفریحات .این دمات را ا سا ساً متخ ص صان ماهر و
کارگران فهی (مثالً معلمان ،پزشییکان و پرسییتاران) ،راسییا و مدیران (دیوانسییاالران
رده باال) و کارکهان عادی پشیییتیبانی (مثالً نگهبانان ،مهشیییی ها و کارمهدان) انجام
میدههد .آنانی که در دمات ابتماعی غیرکاالیی دولت اشیییتغال دارند در با تولید
رواب ابتماعی ضروری هستهد .آنان دستمزدهای با اری دربافت میکههد ،کهترل و
هماههگ میشییوند و تابع تصییمیمگیریهای درا مدت دولت در صییوص درآمدها،
محدودیت های بودبهای و مالحظات کارآیی هسیییتهد .ما کارکهان دمات دولتی
غیرکاالیی را به همان شیوهی فعالیتهای اقتصادی دولت طبقهبهدی میکهیم.
راسا و مدیران و کارکهان ردههای حرفهای باال شامل اعضای طبقهی متوس و
کارمهدان عادی و فهی در طبقهی کارگر بای میگیرند .با این حال ،بدایی کامل
کارکهان حرفهای و فهی صو صی و دولتی در فعالیتهای کاالیی شده ،غیرکاالیی و
سییاسیی دولت در بررسییهای واقعی در سیطح انضیمامی تر همواره به لحاج کمّی
امکانپذیر نی ست ،بهوی ه برمبهای آمارهای سر شماری و پیمایشهای موبود نیروی
کار .در اینبا ،تقریبی که دارای اسییتحکام و با بهتگیری نظری باشیید ،ضییرورت
مییابد.
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کارکهان سیاسی دولت مرکب ا بخشهای ابرایی ،قانونگذاری و قضایی دولت
هستهد .عالوه بر آن ،چهین کارکهانی شامل با وی سرکوب دولتی« ،مجریان قانون»
در شهر و روستا ،نظامیان و گروههای شبهنظامی است.
ا این رو ،مقولهی کارمهدان سیییاسییی شییامل گروههای اصییلی گوناگونی اسییت.
قانونگذاران ،قضات ،مدیران دولتی ردهباال (و را و معاونان شان ،رئیس اداره در سطوح
ملی و استانی – دیوان ساالران ردهباال) ،افسران ردهباالی نیروهای سرکوب ،و کارکهان
حرفهای و فهی (حسییابداران ،تحلیلگران مالی ،وکال ،پزشییکان و مههدسییان) در گروه
کارک هان «ابرایی و مدیریتی» و «حر فهای و فهی» بای میگیر ند .این گروه ها به
انحای مختلف ،وی گیهایی مشییابه کارگران طبقهی متوسی دارند .مقولهی «ردههای
پایینتر» کارکهان سییییاسیییی عادی را دربر میگیرد .بر ی ا آنان ،کارگران عادی
غیرنظامی در و ارتخانهها و دفاتر اداره های مختلف هسیییتهد .بقیه اعضیییای نیروهای
مسلح هستهد .در حالی که کارگران عادی غیرنظامی میتوانهد ا بسیاری لحاج مشابه
طبقه ی کارگر باشهد ،اعضای گروه دوم (نیروی سرکوب) عمدتاً وضعیت مبهمی دارند.
در میان نیروهای سرکوب اصتر ا همه سربا ان و داوطلبان موقت ه ستهد .رواب
« کاری» آنان ارت باطی با با ار کار یا کار مزدی ندارد ،اگر چه وقتی دورهی دمت
اب باری یا ا ت یاری آ نان به پا یان رسییی ید ،اغ لب آ نان به ردهی طب قهی کارگر یا
ردهبورژوا ی میپیوندند .اینها مسییایلی اسییت که در سییطح سییوم انتزاع-انضییمام و
عملیاتیکردن سییا تار طبقاتی با آن سییروکار داریم .وانگهی ،کارکرد اصییلی مدیران
ردهباال در تمامی این سا مانها حفظ و ت سهیل با تولید رواب ابتماعی سرمایهداری
است .به واسطهی کارکردها و اشکال رواب کاری شان ،ما «کارکهان سیاسی» دولت را
تا ا ندا های در طب قهی متوسییی بای میدهیم و مابقی آن ال یه های طب قهی
کارگرهستهد.
در مجموع ،در چارچوب سیییا وبرگهای فعالیتهای اقتصیییادی دولت ،دمات
غیرکاالیی و دولت سیییاسییی ،ما طبقهی متوسیی دولتی (اقتصییادی ،غیرکاالیی و
سییییاسیییی) را ا طبقهی کارگر دولتی که کارکهان عادی مینامیم ،تفکیک و بدین
ترتیب آنان را گروهبهدی میکهیم .در طبقهی متوسییی و طبقه کارگر ،ما کارکهان
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دولتی را الیههای «میانجی» درنظر میگیریم .این کارکهان الیههای میانجی هستهد
بدین مفهوم که مهافع مادی فردی آنان نه با کارکرد آنان در شیوهی سرمایهدارانهی
صییوصییی فعالیت اقتصییادی که با رواب اقتصییادی درون شیییوهی مسییل تولید
سرمایهدارانه گره می ورد .در چهین و ضعیتهایی ،دولت سا وکاری فراهم میکهد
که ا الل آن مردم در فعالیتهای سیاسی و غیرکاالیی ،و آنانی که در فعالیتهای
اقتصییادی دولت شییاغلاند ،بهطور غیرمسییتقیم با سییا تار طبقاتی پیوند مییابهد.
پیوندهای دولتی شیییالودهی مهمی برای بایگاه ها و رواب طبقاتی میانجی فراهم
میکههد .در این چارچوب،در مفهومسییا ی ما ا سییا تار طبقاتی کارکهان دولتی ا
بایگاه طبقاتی طبقهی کارگر و طبقهی متوس بر وردارند.
خردهبورژوازی – « ودا شتغاالن» یا «کارکهان م ستقل» طبقهی ردهبوروژا ی را
در تمامی انواع فعالیتهای سییهتی یا مدرن در سییههرهای تولید و گردش تشییکیل
می دههد .بایابی طبقاتی وداشیییتغاالن را در پیوند با تولید کاالیی سیییاده و در
فعالیتهای مختلف تولید و گردش ،ا بمله دمات ،مفهوم سا ی می شود .چهان که
در ادامه واهیم دید ،در سطح ان ضمامیتر مطالعات تجربی و برای مقا صد سیا سی،
میتوان رده بورژوا ی را وداشیییتغاالنی با یک یا چهد کارگر تعریف کرد .با این
حال ،مسألهی تعداد کارگران آنها بهبهی تعیینکههدهی این مفهومپردا ی نیست،
بلکه بهبهی کمّی و تجربی آن است.
تولید کاالیی سییاده متمایز ا تولید معیشییتی برای مصییرف مسییتقیم و تولید
سییرمایهداری اسییت .وداشییتغالی یک فعالیت اقتصییادی برای با ار اسییت که در آن
تولیدکههده ،تابر و ارائهکههدهی دمات به طور مسییتقیم مالک وسییایل تولیدی و
تجاری ود است و ا اینرو مالک محصوالتی است که در با ار میفروشد .آنان کارگر
مزدبگیر اسییتخدام نمیکههد بلکه میتوانهد به کار بدون مزد انوادگی اتکا داشییته
باشیییهد .آنان دیگران را اسیییتثمار نمیکههد و بر الف کارگران ود نیز اسیییتثمار
نمی شوند ،اما میتوانهد ا طری مبادلهی نابرابر در با ار به لحاج اقت صادی سرکوب
شوند .مادامی که آنان (و سرمایهدار کوچکی که صرفاً شمار اندکی کارگر ا ستخدام
میکهد) به کار غیرمزدی کارگران انوادگی ،معموالً مردان و نان بوان اتکا دارند و
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ا آن با که ما کارگر انگی را یک بای گاه طب قاتی مت مایز در نظر نمیگیریم،
کارگران انگی بدون مزد در عمل بخ شی ا ردهبورژوا ی ودا شتغال را ت شکیل
میدههد .در سرمایهداری مشارکت ردهبورژوا ی در فعالیتهای اقتصادی به شکل
روا فزونی تحت سلطهی تولید و گردش سرمایهداری قرار میگیرد11.
به لحاج تاریخی ،اسیییتگاه تولید سیییاده و وداشیییتغالی تجاری به اشیییکال
پی شا سرمایهداری فعالیتهای تولید و گردش ،مانهد دهقانان ،صهعتگران و مغا هداران
با میگردد .در این مفهوم آنان به لحاج تاریخی نابهههگام به نظر میرسیییهد چراکه
نیروهای پویای تراکم و تمرکز سرمایه دایماً ه ستی ابتماعی آنان را تهدید میکهد و
ا اینرو تولید و تجارت کاالیی سیییاده به شییییوه های متعدد تحت سیییلطهی رواب
سرمایهدارانهی تولید و گردش مفصلبهدی میشود .بااینحال ،به دالیل عیهی و ذههی
متعدد (ر.ک .بخش  2و  )3فرایهد کاالیی سا ی سرمایهداری هیچگاه کامل نمی شود.
این روند درا مدت در ا شکال و سرعتی متغیر در سطح ان ضمامیِ برر سیهای تجربی
در کشییورهای سییرمایهداری درحالتوسییعه و پیشییرفته ود را متجلی میکهد ،که
اندا هی کمّی آن د ستخوش رکودهای عمی و بهبودهای طوالنی می شود .بااینهمه،
در روند تاریخی درا مدت باید به تغییراتی که درون ردهبورژوا ی در چهد دههی
گذشته توسعه پیدا کرده نیز توبه داشت.
یک راه برای در نظر گرفتن این فرایهد مهم تمایزگذاری درون ردهبورژوا ی با
تقریب در تقسیییم اعضییای طبقه به سییهتی و مدرن اسییت .وداشییتغاالن ،همچون
سییرمایهداران در گروههای مدرن و سییهتی فعالیتهای تولید و گردش درگیر هسییتهد
(همان) .وانگهی ،بخش مرفهتر این گروه ابتماعی به شیییکل پویایی عهصیییر به لحاج
اقت صادی ،سیا سی ،فرههگی ،ایدئولوژیکی مهمی در بوامع سرمایهداری پی شرفته و
درحالتوسعه هستهد که عموماً به احزاب سیاسی محافظهکار یا نولیبرال گرایش دارند.
ا سیییوی دیگر ،اعضیییای فقیر و فروماندهی این طبقه (و بر ی که چهدان هم فقیر
نیسیییت هد) م یان ائتالف با طب قهی کارگر یا قرار گرفتن در د مت ارت جاعیترین
بهبشهای سیییاسییی با ائتالفهای بهیادگرایان مذهبی ،ناسیییونالیسییتهای افراطی و
ضییدمهابران نوسییان دارند .در واقع ،فشییار فزایهدهی فرایهد کاالییسییا ی سییرمایه،
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طبقهای بهغایت متهاقد می سا د که در عین حال مالک و سایل تولید ا ست ،و مانهد
طبقهی متوس وی گی سیاسی و ایدولوژیکِ مهماش نوسان سیاسی است.

سومین سطح انتزاع:
کشور سرمایهداری درحالتوسعه و طبقات اجتماعی همپای آن
در سومین سطح انتزاع (ان ضمام) تمرکز ا صلی بر مطالعات تجربی در مورد سا تار
طبقاتی کشورهای سرمایهداری درحالتوسعهی معاصر ،مانهد مکزیک و ایران و ترکیه،
است .در این بحث ما تهها بر ی مضامین مفهومی دربارهی سطح «بامعهی انضمامی»
یا سطح «تحلیل تاریخی» یا سطح تجربی را طرح میکهیم.
در این سطح ،نظام ابتماعی – اقت صادی ک شوری م شخر ،ملت-دولت ،نتیجهی
نهایی تعامالت بین شالودهی اقت صادی در ارتباط دیالکتیکی با مؤلفههای سیا سی و
ا یدئولوژ یک و رواب قدرت و رواب طب قاتی ،رواب دو لت – بام عه ،و رواب قدرت
« اربی» یا فراملی است .این وهلهی تاریخی مشخر برای اقتصادهای سرمایهداری
«درحالتو سعه» با ا ستقرار سرمایهداری بهعهوان شیوهی م سل تولید آغا می شود.
بررسی تطبیقی تجربی ا مسیر این تغییر در پیکرهبهدی طبقاتی مستلزم کار تفصیلی
12
روی دادههای نیروی کار در سرشماری بمعیت است.
در نقطهی آغا ین سلطهی سرمایهداری در تمامی این کشورها ،فرایهد کاالییشدن
سرمایهداری ناقر بود ،بهوی ه در اوا ر دههی  ،1950ا شکال سرمایهداری انح صاری
ا الل ادغام در تق سیم بینالملی کار ا راه تجارت و فعالیتهای اقت صادی انح صاری
دولت ،و صدور سرمایه در سرمایهگذاریهای م ستقیم ر هه به اقت صاد ملی را آغا
کرده بودند .با این حال ،در اغلب موارد ا اوایل قرن بیسییتم ،سییرمایهی تجاری بهمدد
تمرکز نسیییبی مالکیت صیییوصیییی بر مین ،کشیییاور ی تجاری برای با ار محلی و
ب ینا ل م ل لی و تییا انییدا های پو لی کردن و تو لییید ردهکییاال یی ،روا ب تو لیییدی
پیشییاسییرمایهداری را تجدیدسییا تار کرده بود .تشییکیل دولتهای متمرکز ملیگرا با
سییییاسیییتهای دولتگرایانه و آمرانه ،رفرمهای اداری و نظامی ،سیییرمایهگذاریهای
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یرسییا تاری ،گسییترش سییههر تولید و گردش ،بهیادی برای تحول مدرنیزاسیییون
سییرمایهداری پیریزی کرد .همزمان ،نهادهای سیییاسییی دا لی حمایتی و اقتدارگرا و
اشییکال قانونی مالکیت سییرمایه برقرار شیید ،سییا ماندهی تولید و شیییوهی مدیریتی
مدرنیزه شیید ،با ار کار گسییترش پیدا کرد و ادغام شیید .همهی این موارد عمدتاً طی
رکود دههی  1930و مانی که بر ی ا این کشیییورها ود را در موقعیت اسیییتقالل
نسیییبی برای اتخاذ سییییاسیییت های دولتگرایانه یافتهد ،تحت پرچم ایدئولوژیک
سرمایهداری دولتی انجام شد .با این همه ،فرایهد ناقر کاالییشدن در چهین بوامعی
در بقایای شیوهی تولید پی شا سرمایهداری و طبقات ابتماعی همهای آن تبلور یافت.
بهطور اص ،چیرگی مالکیت مینداری – تجاری در بخش بزرگی ا نواحی روستایی
و پیآمد سیاسی آن بسیار اهمیت داشت 13.بهابراین ،برای بررسی تغییرات در سا تار
طبقاتی چهین کشییورهایی ،به لحاج تجربی و در مقاطع مختلف تاریم معاصییر آنها،
ال م است طرح طبقاتی عمومیمان را برمبهای تغییرات واقعی در رواب موبود ،رواب
قدرت دولت – بامعه و فراملی تعدیل کهیم و وف دهیم .بدین ترتیب ،این سیییطح
برر سی دربرگیرندهی ب سیاری ا رواب و شرای محدودکههدهی بغرافیایی و تاریخی
است که میتواند سرمایهدارانه یا غیرسرمایهدارانه و تولید کاالیی ساده یا پیچیده باشد
که با تابدههدهی توسعهی نامو ون و مرکب در مان و مکان است که با نقش مسل
سرمایهداری با یکدیگر وحدت یافتهاند.
برر سی تجربی در این سطح را میتوان با بهبههای مهفرد مؤلفههای اقت صادی و
غیراقتصیییادی شیییکلبهدی اقتصیییادی – ابتماعی و سیییتیزهای طبقاتی و بز آن با
شها سایی رواب دیالکتیکی بین عها صر ت شکیلدههدهی یک ه ستی ابتماعی مرتب
سا ت .در این سطح همچهین میتوان بر بهبهی اقتصادی رواب طبقاتی و دگرگونی
تاریخی آن متمرکز شد.
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عملیاتی کردن ساختار طبقاتی اقتصادی
در سطح یک جامعهی انضمامیتر
با آ گاهی ا ت مامی ن کات باال ،در این بخش بر روش عمل یاتیکردن کمّی به بهی
اقتصادی سا تار طبقاتیمان که در کشورهای مشخرتر تکامل پیدا کرده میپردا یم
و مثالی ا این کمّیسیا ی با توبه به مورد ایران به دسیت میدهیم .این امر مسیتلزم
روشیینسییا ی بر ی بهبههای مهم مفهومی و روششییها تی تقریب آماری مفاهیم
طبقات اقت صادی ا ست که بدون ب سیاری ا بزئیاتی که چهین مطالعهای م ستلزم آن
است ،در کاربرد سادهشدهی بهبهی کمّی بررسی ما ا مورد ایران در سالهای 1355
و  1375و  1385با تاب یافته است14.
سییا تار طبقاتی در سییطح انضییمامی بامعهی سییرمایهداری در حال توسییعه (یا
تمامی بوامع سرمایهداری) بر رواب تولیدی و ابعاد سهگانهی مالکیت و سایل تولید،
کارکردهای سرمایه و کار ،و تصاحب ار ش اضافی و کار اضافی مبتهی است .با تعدیل
ترکیب این ابعاد که در ارتباط دیالکتیکی با یکدیگرند با مورد نظام اقتصیییادی –
ابتماعی سییرمایهداری در حال توسییعه که در آن به لحاج مفهومی دو طبقهی اصییلی
کارگر و سرمایهدار را همراه با طبقهی متو س متهاقد ،طبقهی ردهبورژوا و بایگاه
مبهم کارمهدان دولت شیییهاسیییایی میکهیم .این تعدیل در حقیقت عملیاتی کردن
سیییا تار طبقاتی و مؤل فه های آن در سیییطح یک بامعهی انضیییمامی اسیییت .این
مفهومسییا ی شییهاسییایی بایگاههای طبقاتی را به کار میبرد و با آمیختن دادههای
متعارف ا شتغال و سر شماری بمعیت به ا ستخراج و تعدیل دقی و مانبرآن آمار به
«آمار ابتماعی» طبقات مبادرت میکهد .آنگاه ،بر اسیییاس این «آمار ابتماعی» باید
بایگاه طبقاتی شمار گ ستردهی آنانی که در انواع رواب در فعالیتهای اقت صادی شان
و در چارچوب شیوههای متفاوت تولید درگیرند ،به دقت برمبهای ابعاد نظری طبقاتی
در رواب تولید در سطوح دوم و سوم تحلیل م شخر شود .این قاعدههای عملیاتی
همچهین بررسی سرشت طبقاتی دگرگونی برمبهای بهسیت ،قومیت ،گروههای سهی،
بیکاری ،فعالیتهای مهطقهای یا بخشی مختلف برای مطالعات ابتماعی  -اقتصادی و
سیاسی را امکانپذیر میسا د.
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جایگاه طبقاتی  -برمبهای مفهومپردا ی ما ا طبقه ،بایگاه طبقهی ابتماعی درون
رواب تولید واحد مک سوری ا دورپیمایی سرمایه در سههرهای تولید و گردش ا ست.
نظر یهی ما تأک ید دارد که این دورپی مایی دارایی وی گی دو گا نهی فهی و ابت ماعی
است 15.محتوای فهی کار ارائهگر عملیات انضمامی موردنیا آن بایگاه در تقسیم فهی
مشییخر کار اسییت .اما محتوای ابتماعی و ا اینرو بهبهی رابطهای طبقاتی آن که
کانون توبه ما ا معیار رابطهی طبقاتی اسیییت ،برمبهای سیییه بهبهی پیشگرفتهی
رواب تولید سرمایهداری شها سایی می شود که م شارکتکههدگان در فرایهد تولید و
گردش را مرتب می سا د .ا میان این سه عه صر مالکیت ،ت صاحب ار ش ا ضافی و
مان کار اضییافی ،و بهبههای کارکردی ،عهصییر مالکیت وسییایل تولید همواره نقش
م سل را در آمیزههای مختلف احتمالی ا این سه بُعد ایفا میکهد .در مورد سا تار
اقتصیییادی سیییرمایهداری ناب ،آمیزهای که تحلیل ما درمی یابد ،به رابطهی دوقطبی
کارگر – سیییرمایهدار میانجامد .با این حال ،در سیییطح پایینتر انتزاع ،مفصیییلبهدی
شیوهی های مختلف تولید تحت چیرگی سرمایهداری و فرایهد ناقر کاالیی سا ی در
سا تار سرمایهداری ،میتوانیم سایر بایگاههای طبقاتی را در دورپیمایی سرمایه در
تولید و گردش ،و بایگاههای طبقاتی دیگری در دیگر شیوههای تولید احتمالی بیابیم.
عالوه بر این ،با تولید طبقات ابتماعی ،با ثابت درنظر گرفتن متغیرهای سیاسی و
ایدئولوژیک ،مهوط به با تولید بایگاههایی که ا لحاج دیالکتیکی مسل هستهد و نیز
با تولید آنانی اسییت که در سییههرهای تولید و گردش دورپیماییهای سییرمایه حضیور
دارند .با تولید این بایگاهها به تغییر در فرایهد تولید سییرمایهداری مهوط اسییت که با
تکامل فهی دایمی ،و تغییر محتوای فهی واحد بزئی فرایهد تولید ،همراه اسیییت .این
تغییر فهی را میتوان پی آمد تغییر در محتوای ابتماعی آن بایگاه در نظر گرفت .با
این همه ،با تولید افراد کموبیش پایدار اسیییت و تهها در صیییورتی رخ میدهد که در
شرای م شخ صی این افراد یک بایگاه با محتوایی ابتماعی را به بایگاهی دیگر ترک
کههد .این امر بیانگر آنست که درک تغییر در سا تار ابتماعی قبل ا هر چیز مستلزم
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برر سی تغییرات در با تولید بایگاهها ا ست .گفتن ندارد که مفهومپردا ی این م سایل
برای مفهومپردا ی بدی و تقریب کمّی طبقات ضروری است.
شغل و طبقه  -برر سی تجربی – کمّی عملیاتی کردن سا تار طبقاتی و بایگاههای
طبقاتی آن م ستلزم رو شن سا ی سه م سألهی مرتب با یکدیگر ا ست .نخ ست ،باید
اعتبار ا ستفاده ا دادههای م شاغل را برای بهای سا تار طبقاتی تجربی توبیه کهیم،
چراکه اغلب پ وه شگران مارک سی ست در ک شورهای مختلف کمتر به اتکا به دادههای
سییرشییماری یا پیمایش بمعیت و نیروی کار برای تقریب سییا تار طبقاتی در مان
م شخر یا در طی مان میاندی شهد 16.دوم ،برر سی ما باید دربارهی انت ساب طبقاتی
مردان و نان ،و بهبههای بهسیتی و قومیتی طبقه روشن باشد .سرانجام ،باید تهاظر
میان طبقه ،شغل و بهسیت را مورد توبه قرار دهیم.
در بوامع سیییرمایهداری کار مرتب اسیییت با «شیییغل» .افراد ،نان و مردان ،این
م شاغل و وظایف را با قراردادی ر سمی یا غیرر سمی انجام میدههد .اما شغل صرفاً
کاری که فرد باید انجام دهد یا تقسیم سادهی فهی کار نیست .شغل شا صی است ا
مهابع با ارپذی ر که فرد تحت فرمان یا ا تیار دارد و قدرت و اعتبار همراه با آن ها.
مشییاغل همراه با قراردادهای کاری رسییمی و غیررسییمی در پیوند با حقو و تعهدات
حاکم بر رواب کارفرمایان – کارکهان است.
مشییاغل ،مانهد بایگاههای طبقاتی ،وی گیهایی دارد که مسییتقل ا دارندهی آن
شیییغل اسیییت .کارکهان بهعهوان کارگزار صیییاحبکاران ملزم به انجام کار طب میل
صاحبکار در فرایهدهای اقت صادی ه ستهد .عالوه بر این ،قراردادهای کاری (ر سمی یا
غیررسمی) به مهظور عملکردی کارآمد براساس انگیزهی سود صاحبکاران ،در تعریف
تمامی وظایف شییغلی کارکهان کامل نیسییت .برای اطمیهان ا این که کارکهان بهطور
دایم در بهت هدف سییود صییاحبکار فعالیت دارد ،عالوه بر سییرپرسییتی و هماههگی
فرایهد کار ،نوعی کهترل کارکهان به د ست صاحبکار ،ضروری ا ست .این نوع کهترل
براسییاس ماهیت فرایهد کار و موقعیت کارکهان متفاوت اسییت .عالوه بر این ،سییاعات
کاری انعطافپذیر یا نامهعطف ،حقو ماهانه یا د ستمزد ساعتی ،ر سمی بودن نظارت
بر عملکرد شغلی همراه با مقولههای متفاوت ا صلی م شاغل ،مانهد م شاغل یقهآبی در
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برای یقهسیییفید ،وی گیهای مهم تبعید ای رواب شیییغلی برای بایگاههای طبقاتی
درون گروههای کارکهان اسیییت .بهابراین ،تهها دادههای اشیییتغالی که با توبه به ابعاد
طبقاتی یا محورهای مالکیت وسییایل تولید ،رابطهی اسییتثماری ،کارکردهای طبقاتی
تعدیل و وف داده شدهاند ،بررسی طبقهی ابتماعی قابل اتکا واهد بود.
در بررسییی تجربی – کمّی ،شییغل افراد را باید ا مهظر سییه بُعد روشیین طبقاتی
کهترل کرد .تهها برمبهای تعدیل ژرفکاوانهای ا این د ست و اتکا به درهمتهیدن سه
نوع ماتریس آماری سییرشییماریها و پیمایشها در مورد نیروی کار شییاغل ،دادههای
اشییتغال معیارقابلاتکایی برای ترسیییم ماهیت طبقاتی رواب صییاحبکار – کارکن در
طول مان و در مقطع مانی مشیییخر اسیییت .این ماتریسها با طبقهبهدی متقاطع
دادههای آماریِ نیروی کار شاغل تدوین شدهاند و عبارتهد ا  :وضع شغلی – گروههای
عمدهی فعالیتهای اقتصییادی؛ وضییع شییغلی – گروههای عمدهی شییغلی؛ و گروههای
عمدهی شغلی – گروههای عمدهی فعالیتهای اقتصادی.
بهابراین ،تا بایی میتوان به عهاوین شغلی برای تقریب سا تار طبقاتی اتکا داشت
که تمایزهای تحلیلی باال بین شغل و طبقه در نظر گرفته شود.
عالوه بر این ،بررسییییهای طبقاتی تطبیقی در یک کشیییور یا میان کشیییورهای
مختلف ،برمبهای دادههای دهسییالهی سییرشییماری بمعیت و اشییتغال ،و با آگاهی ا
مفهومپردا ی طبقات ،به تعاریف و طبقهبهدیهای قابلمقایسییهی سییا مان بینالمللی
کار ،نیا دارد .به سبب دگرگونیهای فهاورانه و متعاقب آن مباحثات دان شگاهی بر سر
م ضمون فهی و ابتماعی طبقهبهدیهای ا شتغال – بیکاری در میان کار شها سانی که
تغییراتی در طبقهبهدی ها و تعاریف پیشیییههاد میکههد ،این طبقهبهدی ها و تعریف
مشییاغل با گذشییت مان تغییر میکهد .وانگهی ،براسییاس اهداف ما و در عین حال به
سبب فقدان دادههای مقای سهای برای بر ی بهبههای چهین مطالعاتی ،ممکن ا ست
یا بایگاههای فرعی در بایگاههای اصییلی طبقاتی پیشییههاد کهیم و یا ناگزیر باشیییم
بر ی بای گاه ها را در ی کدیگر اد غام کهیم تا ف قدان داده ها برای بر ی مقو له ها را
ببران کهیم.
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روندهای اصلی ترکیب طبقاتی در ایران
چیرگی سرمایهداری بهمثابه شیوهی تولید غالب ا اوایل دههی  1340و بهوی ه در پی
آغا ا صالحات ار ضی ،و دورهی انقالبی  1358تا  1368و گذار آن به فرایهد برونتابی
ا  ،1368تأثیر مهمی بر پیکرهبهدی سا تار طبقاتی در ایران داشته است 17.در ادامه،
برمبهای پ وهش مسییتمرمان دربارهی این موضییوع در ایران و ترکیه ،و برای ا تصییار،
صییرفاً روند درا مدت در دگرگونی ترکیب سییا تار طبقاتی را در ایران ارائه میکهیم.
هدف در اینبا صرفاً ارائهی چ شماندا ی کلی ا این روندها ست که پیش ا انقالب و
پس ا آن ا مراحل مهم ابتماعی – اقتصیییادی و سییییاسیییی گذر کرده اسیییت .این
م شاهدات متکی بر مباحث نظری ا سا ساً مبتهی بر پ وهش مهت شر شده و در د ست
انجاممان دربارهی سا تار طبقاتی بعد ا انقالب  1357است.
شیییالوده های م قد ماتی پیریزی با ار دا لی و گسیییترش اول یهی رواب تول ید
سیییرمایهدارانهی شیییهری در دورهای طوالنی بین دو کودتای  1299و کودتای 1332
پیریزی شیییید .دورهی بین کود تای مرداد  1332و انقالب ایران در اوا ر ،1357
نمایانگر گذار شتابان صورتبهدی ابتماعی ایران به سرمایهداری در دههی  1330و
چیرگی قطعی سیییرمایهداری در اوایل دههی  1340اسیییت .در این فرایهد طوالنی
ا صالحات ار ضی و راهبرد اقت صادی صهعتی شدن ا راه بایگزیهی واردات در دههی
 1340نقش مهمی داشت.
در اوایل دههی  ،1340شیییوهی تولید سییرمایهداری بر تمامی رواب و فرایهدهای
اقت صادی پی شا سرمایهداری چیره شد .این گذار عمدتاً به میانجی نقش فعال دولت در
فرایهدهای تولید و گردش و سیاستهای راهبردی اقتصادی آن در روابطی دیالکتیکی
با بینالملی شدن شتابان سرمایهی پولی و تولیدی و دولتهای امهریالی ستی فراملی،
همراه با طبقهی سییرمایهداری دا لی و مبار ات اقتصییادی – ابتماعلی اسییت .با این
حال ،در ابتدا ،با توبه به سر شت رواب قدرت میان دولت ،طبقات و نیروهای فراملی،
این دگرگونی در تابع سا تن کار ا سرمایه ( صوصی و دولتی) نسبتاً آهسته بود و با
ب قا و ت جد یدسیییا ت شییییوه های تول ید غیرسیییر ما یهداری ،بهعهوان مؤل فه های
درهمآمیختهی با تولید گسییتردهی سییرمایه به رغم رشیید آهسییتهی پرولتری شییدن،
طبقهی متو س و ردهبوروژا ی در فعالیتهای اقت صادی مدرن همراه شد .و ن باال
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(اندکی کمتر ا  50در صد) نیروی کار شاغل در فعالیتهای اقت صادی ردهبورژوایی
در تول ید و گردش و به همراه آن کارگران انگی بدون مزد در نواحی شیییهری و
رو ستایی ،تبلور این وی گی ا ست .با این حال ،با ر شد ب سیار یاد درآمدهای نفتی در
ا تیار دولت در دههی  ،1350فرایهد انباشت سرمایهی صوصی و دولتی و پرولتریزه
شییدن بمعیت در هردو نواحی شییهری و روسییتایی با افزایش فعالیتهای اقتصییادی
دولتی و گسیییترش به گاه های صیییهعتی بزرگ و متوسییی و بان کداری ت جاری –
سرمایهگذاری همراه شد .تا سال  1355ر شد سهم ن سبی طبقات کارگر و متو س ،
بهوی ه آنانی که برای دولت کار میکردند و همچهین افزایش سییهم ردهبورژوا ی در
فعالیتهای مدرن اقتصادی ،بسیار چشمگیر بود .در عین حال ،سهم نسبی نیروی کار
شاغل در تولید کاالیی سادهی سهتی و مبادله (و کارگران بدون مزد) کاهش یافت.
نیروی انقالب موا نهی قدرت سیاسی طبقاتی در دولت ،طبقهی حاکم و مسل  ،و
رابطه بین دولت ،طبقات ابتماعی و نیروهای فراملی را تغییر داد .بخش اسیییالمگرای
شیییعهی ردهبورژوا ی و طبقهی متوسیی همراه با تجار و سییرمایهداران صییهعتی
ا سالمگرا به طبقهی حاکم پیو ستهد کارگزاران سیا سی ا سالمگرای آنان در بخشهای
ابرایی ،ق ضایی و مقهههی دولت و د ستگاه قانونی م سل شدند .در نتیجه به سبب
مهافع متفافت طبقاتی ،سییییاسیییی و ایدئولوژیک بهسیییرعت نزاع بین بوروژوا ی و
ردهبورژوا ی در نزاع بهاحی بین دو طبقهی حاکم بر سییر سیییاسییتهای راهبردی
سیاسی ،ابتماعی ،ایدئولوژیک و اقتصادی با تاب یافت.
ا تالل در فرایهد انبا شت و بهگ ونین فر سای شی و تحریم اقت صادی غرب در
نخستین دههی انقالب ،گسترش رواب سرمایهدارانهی صوصی در نواحی روستایی و
شهری را به تأ یر اندا ت .این امر در افول ن سبی سهم طبقهی کارگر در بخشهای
صو صی و دولتی ،و افزایش سهم کارکهان سیا سی در ردههای باالیی و میانی تبلور
مییافت.
در پایان دورهی بهگ ایران – عرا  ،دولت اسیییالمی با سیییا ی و احیای رواب
سرمایهدارانهی تولید را ا راه سیا ست اقت صادی نولیبرالی همراه با ترکیبی ا راهبرد
بایگزیهی واردات و توسییعهی صییادرات آغا کرد .این فرایهد به پذیرش راه توسییعهی
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سرمایهداری «اسالمی» در پایان بهگ مهتهی شد .با سا ی نظام سرمایهدارانهای که
تا حد یادی تضییعیف شییده بود ،مهادی فرایهد برونتابی بود .بهابراین ،روند درونتابی
دههی پیشیییین معکوس شییید .عالوه بر این ،دولت ود را متعهد به کاهش فعالیت و
مدا لهی ود در تول ید و گردش ،به نفع به یاد های شییییعی شییی بهدولتی و بخش
صو صی و نهایتاً سهاه پا سداران انقالب ا سالمی سا ت .سیا ستهای اقت صادی
نولیبرالی ،اگرچه به سبب مها عات ایدئولوژیک ،سیاسی و کمتر اقتصادی درون دولت،
آشیییفته و پرتهاقد بود ،نشیییانگر تمایل ردهبورژوا ی و بورژوا ی بزرگ برای احیای
فعالیتهای صوصی و نیمهدولتی بود .اعمال این سیاست راهبردی نهادهای با ار کار
و سییایر کاالها را با سییا ی کرد .این فرایهد به سییلطهی مؤثر انحصییاری شییرکتهای
هلدیهگ بسیار بزرگ بهیادهای شیعی ،سهاه پاسداران و سرمایهداران صوصی مرتب
با آنان در فرایهدهای تولید و گردش بهعهوان پیمانکاران بهیادها وسیییهاه یا مرتب با
سهاه و بهیادها بهعهوان سهامداران یا عرضهکههدگان کاالها و دمات مهجر شده است.
در این دوره شاهد افزایش پرولتری شدن بمعیت شهری – رو ستایی و غیردهقانی
شدن کشاور ی و بدین ترتیب انباشت سرمایهدارانهی صوصی و دولتی – فرادولتی
هسیییتیم .در حالی که دورهی نخسیییت بعد ا انقالب همراه بود با گسیییترش فعالیت
سییرمایهداران سییهتی و ردهبورژوا ی ،در دورهی برونتابی شییاهد افزایش بسیییار در
شییمار سییرمایهداران مدرن و کارگرانشییان و کارکهان طبقهی متوسی  ،افزایش مدام،
لیکن آهسیییتهی سیییهم طبقهی کارگر و ردهبورژوا ی مدرن ،بهوی ه در فعالیتهای
صو صی ،و کارگزاران سیا سی و افول آرام سهم ردهبورژوا ی سهتی و نیروی کار
بدون د ستمزد همراه شان ،ه ستیم .اگرچه بهبهی سیا سی فرایهد برونتابی به سبب
تهش دایم در ماهیت ا هم گسیسیتهی حاکمیت قانون تکمیل نشیده اسیت ،روندهای
اقتصادی – سیاسی در با پیکرهبهدی بخش شاغل سا تار طبقاتی کامالً آشکار است.
پ وهش ما در مقایسهی سهم نسبی طبقات ا بمعیت شاغل در ایران دورهی بعد
ا انقالب با دورهی  1345تا  1355نشیییان میدهد که بهرغم تفاوتهای اصیییی در
بزئیات ،شباهتهای مهمی بین این دو دوره وبود دارد .اگر تغییرات بعد ا  1365را
بهعهوان یک روند شییهاسییایی کهیم ،الگوی روشییهی در بهت با سییا ی پیکرهبهدی
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طبقاتی  1355وبود دارد ،هرچهد سیییهم نسیییبی طبقهی کارگر در دههی ا یر در
مقایسه با قبل ا انقالب کاهش یافته است.
برمبهای مطالعات پیشیییین ما دربارهی سیییا تار طبقاتی در ایران و مطالعهی
مهتشرنایافتهی فعلی در مورد سا تار طبقاتی در ایران و ترکیه ،میتوانیم مشاهدهمان
در مورد ایران را اینگونه الصه کهیم:
ا  1355و ا اوا ر دههی  1360کموبیش هماههگ با ابرای بر ی سیا ستهای
اقتصیییادی نولیبرالی ،روندهای یر را در ترکیب سیییا تار طبقاتی در ایران مشیییاهده
میکهیم:
 روند آرام کاههده در سهم ردهبورژوا ی در برابر روند آهسته اما فزایهده درسهم نسبی طبقهی کارگر در نواحی شهری و روستایی ا  1365به این سو.
 افت نرخ رشد سهم طبقهی متوس در طبقات در میان بمعیت شاغل. اگر در  ،1355بزرگترین طب قه به ل حاج کمّی طب قهی کارگر بود ،امرواندا هی کمّی این طبقه بهرغم افول ن سبی سهم ردهبورژوا ی ،تهها اندکی
بیش ا حجم ردهبورژوا ی در کل بمعیت شاغل است.
 دوام تمرکز سهم کارگران در بخش ا شتغال صو صی ،و دوام تمرکز سهمکارکهان دولتی درکل اشتغال در مقایسه با این سهم در بخش صوصی.
 اگر بمعیت گسیییتردهی بیکار موبود در با ار کار را که عمدتاّ فاقد مالکیتوسایل تولیدند ،به تعداد کارگان شاغل بیفزاییم ،طبقهی کارگر ا نظر کمّی
بدون شک بزرگترین طبقهی بامعه بهحساب میآید.
 کاهش آهستهی نرخ رشد سهم طبقهی سرمایهدار در کل اشتغال. با توبه به شهرنشیهی فزایهده ،رشد بسیار اندک مشارکت نان در با ار کار،و نرخ باالی بیکاری نان و بوانان.
در مقایسیییه با ترکیه و بر ی ا دیگر کشیییورهای اورمیانه ،به بز سیییرمایهداران و
ردهبورژوا ی و طبقهی متوس حرفهای اسالمگرا ،نه طبقهی کارگر ،نه سایر طبقات،
هیچ کدام نتوانستهاند ا سا مانهای اقتصادی و سیاسی ودشان بهرهمهد باشهد.
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طبقهی کارگر ایران همواره ا پایین بودن درآمد ،و نداشتن مزایا ،ناایمهی محی کار،
و امهیت شغلی  ،شبح بیکاری (اغلب به دلیل بیکاری گ سترده و یا تعوی در پردا ت
یا عدمپردا ت د ستمزد) آ سیب دیده ا ست .برپایی سا مانهای م ستقل کارگری ا
آغا پیدایش طبقهی کارگر در نخ ستین سالهای نخ ستین قرن بی ستم برای طبقهی
کارگر ایران همواره به غایت دشیییوار بوده اسیییت .با این حال یزش دو دهه ی ا یر
بهبش کارگری برای تشکیل سا مان های مستقل کارگری ،تالشی باار ش است برای
یافتن ایده های نو ،و طرح مباحث بدید درمیان فعاالن کارگری ،کمیته های کارگری
و چهد اتحادیهی م ستقل صهفی در مورد م سایل سا مانی ،و صورتبهدی مطالبات
کارگری .آنها شیوه های بدید سا مانی را در شرای د شوار موبود تجربه میکههد.
سابقهی طوالنی مبار هی کارگران ایران همواره چهین بوده ا ست که رهبران و فعاالن
کارگری نهتهها با تهدید کارفرماها و ا دسیییت دادن شیییغل موابه بودهاند ،بلکه بارها
حبس ،شکهجه و تهدید می شوند ،و حتی انوادههای آنان ا ارعاب در امان نیستهد.
بهبهی بالب و مرتب بررسییی کمّی و نسییبی دگرگونی در ترکیب طبقاتی طبقات
کارگر و متوس شاغل (بهبز سرمایهداران ،ردهبورژوا ی و الیههای پایین کارگزاران
سیا سی دولت) ،امکان تقریب و ردیابی روندها در فرایهدهای م سل سرمایهدارانهی
تولید و گردش در بخشهای صو صی و دولتی ا ست .برر سی مهت شرنا شدهی ما ا
 1355تا  1390ن شاندههدهی ترکیبها و تغییرات یر در فرایهدهای سرمایهدارانهی
تولید و گردش است.
 در دورهی  ،1390-1355سهم نسبی اشتغال بخش صوصی در فرایهدهایتولید – گردش کلی سیییرمایهداری صیییوصیییی به نفع سیییهم اشیییتغال
سرمایهدارانهی دولتی (دولتی و شبهدولتی) در این دو فرایهد کاهش یافت.
در  ،1390این ن سبتها بهترتیب حدود  70و  30در صد در فرایهدهای کلی
تولید – گردش سییرمایهدارانه بود ،که قابلمقایسییه اسییت با نسییبتهای
بهترتیب  77و  23درصد در .1355
 در  1390در مقایسه با  ،1355سهم نسبی طبقهی کارگر شاغل و کارکهانطبقهی متوسییی در بخش صیییوصیییی و دولتی (مههای ردههای مختلف
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کارگزاران سیا سی و ردهبورژوا ی) در فرایهد تولید  72در صد و در فرایهد
گردش  28در صد بود که قابل مقای سه ا ست با سال  1355که این سهمها
بهترتیب  82و  18درصد در سال  1355بود.
-

در سیییطح تفصییییلیتر ،درمی یابیم که درون هرکدام ا فرایهدهای تولید و
گردش ،کارکهان بخش صوصی اکثریت شاغالن را تشکیل میدههد .با این
حال ،طی  1355تا  ،1390بخش صو صی بی شتر به سمت فرایهد گردش
بابهبا شده ا ست ،در حالی که کارکهان بخش دولتی و فرادولتی در فرایهد
تولید افزایش یافته است .در این دوره ،در فرایهد تولید سهم کارکهان بخش
صییوصییی به  71درصیید کاهش و دولتی به  29درصیید افزاش مییابد .در
همین دوره ،سهم کارکهان صوصی در فرایهد گردش به  67درصد افزایش
و کارکهان دولتی به  33درصد کاهش مییابد.

یادآوری پایانی
با واکاوی بهبههای هسیتیشیها تی و شیها تشیهاسیی مارکس ،به مطالعهی رواب
پیچ یده بین رواب ابت ماعی مختلف در سیییر ما یهداری به طور عام ،و در نتی جه
مفهومپردا ی طبقات ابتماعی در سیییرمایهداری بهطور اص ،دسیییت ده و تالش
کردهایم تحلیل مارکس ا تعیّن طبقهی ابتماعی در سطح ان ضمامیترِ تعیّن را ن شان
بدهیم .امیدواریم نتیجهی پیوند تعهد سییییاسیییی و دقت نظری ،موردتوبه آنانی قرار
گیرد که راهحل مها سب پیشِ روی بهبش کارگری را حرکت به سمت سو سیالی سم
میدانهد.
نزد مارکس تحلیل طبقاتی شالودهی نقد علم اقتصاد متعارف است ،چراکه اقتصاد
سرمایهداری ا سا ساً رابطهای ا ست برمبهای ا ستخراج کار ا ضافی ا یک طبقه تو س
طبقهای دیگر .روش نظری مارکس که ا م شاهدهی تجربی تا تر سیم انتزاعی سرمایه
بهطور عام ،یعهی رابطهی ذاتی ،آن آغا می شود و سهس به سطح ان ضمامیتر تحلیل
ارتقا مییابد ،بهیاد بررسی ما ا طبقات در بوامع سرمایهداری را تشکیل میدهد.
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در بسیییاری ا برسیییهای مارکسیییسییتی اصییول روششییها تی که راههمای
اسیییتداللهای نظری هسیییتهد بهصیییراحت بیان نمیشیییوند و در نتیجه مشیییکالتی
غیرضروری در تفسیر ایجاد میکههد .ا این رو ،ما بررسی سا ت اقتصادی طبقات در
سرمایهداری را با پر سش ا دیالکتیکِ رواب ابتماعی و سطوح انتزاع – ان ضمام آغا
کردیم .این امر به بحثی فشرده بر سر اصول روش دیالکتیکی مهتهی شد.
همانگونه که در بخشهای قبلی دیدیم ،روش شییهاسییی نقد اقتصییاد سیییاسییی
کال سیک و نوکال سیک مبتهی بر سه ا صل عمدهی رواب دیالکتیکی بین پدیدههای
ابتماعی بر ا ساس وحدت ضدین ا ست .پدیدههای ابتماعی در یک کلیّت ابتماعی
در وحدتی متضادند که هم بالفعل و هم بالقوه ،هم تعیینکههده و هم تعیینشدهاند ،و
همواره در حال تغییرند .این پدیده ها ا وضیییعیتی بالقوه برمیبالهد ،تحق مییابهد و
به وضیییعیت بالقوهی دیگری با میگردند .مهط دیالکتیکی برای بررسیییی رواب -
فرایهدهای اقتصییادی و غیراقتصییادی در نظامهای ابتماعی  -اقتصییادی ،ثبات پویا و
تغییر آنها ،بر مقوالت فلسفی ا بمله کل و بزء ،انتزاع و انضمام ،وحدت نامتهاهی و
متهاهی در حرکت ،مطل و نسبی ،درونی و برونی ،شکل و محتوا ،نمود و ذات ،حدوث
و وبوب ،اتکا دارد .دو اصل مهطقی عام آن در بررسیهای ابتماعی ،وحدت تاریخی و
مهطقی و روش فرارفتن ا انتزاع به ان ضمام در سطوح مختلف انتزاع و ان ضمام ا ست.
ی
این ،چارچوب سرشت دیالکتیکی تولید دانشِ ابتماعی است که در مهط دیالکتیک ِ
پ وهش نزد مارکس با تاب مییابد.
برمبهای روش نظری مارکس ،ما ا ترسیییم انتزاعی «سییرمایهداری ناب» و طبقات
همهای آن به رواب ابتماعی ان ضمامیتر (یا کمتر انتزاعی) در سرمایهداری و سا تار
طبقاتی آن حرکت کردیم .ا صل پایهی روش شها تی که این فرایهد را هدایت میکهد
چهین ا ست :تهها روشهایی که فرایهدهای واقعی را با تاب میدههد یا م شاهدهی این
فرایهدها را ت سهیل میکههد ،مها سب و بجا ست .نظریهها و فر ضیههای بدیل برمبهای
این اصیییل پذیرفته یا رد میشیییود .این امر بهوی ه در مورد رابطهی تهاقدآمیز بین
طبقات ابتماعی اهمیت دارد.
بهابراین ،در مطالعهی ما ،تمامی فرایهدهای اقت صادی و غیراقت صادی ،یعهی تمامی
پدیدههای ابتماعی ،در یک کل ابتماعی در وحدت متضاد مؤلفههای بالقوه و بالفعل،
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عهاصیییر تعیینکههده و تعیینشیییده ،در حرکت و تغییر دایمیاند .چهان که در بخش
نخ ست دیدیم ،این تف سیر ا تعیّن دیالکتیکی ا شاره بر این دارد که رابطهای ودکار،
بالفصییل و بدون میانجی بین آن چیزی که وحدت دیالکتیکی مؤلفههای اقتصییادی و
غیراقت صادی ا ست و پراتیکهای ابتماعی در کلیت یک بامعه وبود ندارد .در اینبا
سر شت تعیینکههدهی تولید بر سایر رواب به شیوهای مورد تأکید قرار میگیرد که
هم ا دترمیهیسییم متعارف در چهین ادعاهایی ابتهاب شییود و هم وی گی تاریخی این
رواب ابتماعی موردتأکید قرار گیرد .هر دیدگاه دیگری یا برمبهای نگاه تقلیلگرای
اقتصادی یا علت و معلول مکانیکی اقتصاد و بامعه شهاسی متعارف ،یا پیوند نامتعیّهی
ا رواب متقابل کارکردی – سییا تاری متعارف ،ویا تبیین ذههی – ایدهآلیسییتی ناب،
بها میشود.
تمامی مفاهیم علوم طبیعی و ابتماعی – تاریخی تقریبی ا واقعیت هسیییتهد .آیا
معهایش این اسییت که تخیلی اسییت چون تقریبی ا واقعیت اسییت یر .یک مفهوم
نخسییت ا واقعیت مهتزع میشییود و ولو آن که سییرشییت ذاتی واقعیت را با تاب دهد،
قادر نی ست بیوا سطه و بهطور کامل با واقعیت انطبا دا شته با شد .باید ف ضای کافی
برای این واقعیت گذا شت که ما در اینبا نه با یک فرایهد مهطقی ناب ،که با فرایهدی
تاریخی و با تاب تبییهی آن در تفکر و پیگیری مهط درونی آن سروکار داریم.
در مطالعهی حا ضر دربارهی بهبهی اقت صادی شها سایی طبقه و سا تار طبقاتی،
بین فعالیت نظری – مفهومی در سیییطح باالی انتزاع و ارتقای این نظریه به بررسیییی
ان ضمامیتر و ضعیتهای م شخر تاریخی تمایز قائل شدیم .با این حال ،تأکید کردیم
که این دو بهبه به لحاج دیالکتیکی بدایی ناپذیر اسیییت .برمبهای این چشیییماندا ،
شییهاسییایی شییالودهی اقتصییادی طبقات ابتماعی صییرفاً نخسییتین گام ضییروری برای
مطالعهی مبار هی طبقاتی است .با آگاهی ا بهبهی روششها تی تعیّن دیالکتیکی و
سطوح انتزاع – ان ضمام ،طبقات ا صلی و طبقات فرعی در هر سطح ان ضمامی در یک
بامعهی سیییرمایهداری را شیییهاسیییایی کرده و نشیییان دادهایم که چهگونه برمبهای
مفهومسییا یمان ا طبقات قادریم بهبهی اقتصییادی طبقات ابتماعی شییاغل را به
صورت کمّی نشان بدهیم .بدین ترتیب ،تقریب کمّی سا تار طبقاتی نیروی کار شاغل
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شالودهی ال م ،اما نه کافی ،برای بررسی ود طبقه است .با این حال ،چهین مطالعهای
بهیادی برای مطالعاتی فراهم میکهد که چهان که مارکس در نامهای در  22فوریهی
 1881نوشیییت ،متواضیییعانه مدعی «اندکی ع قل سیییلیم» اسیییت و به رهایی ا
«پیشبیهی های آییهی و به ناگزیر تخیلی» گرایش دارد ( .نا مهی مارکس به دومیال
نیووان هایس)
در صورتبهدی اقتصادی – ابتماعی سرمایهداری کارگران و سرمایهداران طبقات
اصلی هستهد ،در عین حال طبقهی متوس ِ بهشدت متهاقد (در بخشهای صوصی
و دولتی) و ردهبورژوا ی (در فعالیتهای سهتی و مدرن) بهرغم اهمیت کمّی ن سبی
بهوی ه در کشیییورهای درحالتوسیییعه ،طبقات فرعی را تشیییکیل میدههد .اما طبقات
ابتماعی را نباید تهها در ود بهعهوان نیروی عیهی غیر شخ صی اقت صاد و سرمایه در
نظر گرفت .طبقات باید برای ود ب شوند ،یا به عبارت دیگر برمبهای مهافع عیهی ود
به کهش آگاهانه و سیییا ماندهی دسیییت بزنهد .ا این رو،در سیییطح انضیییمامیتر،
مفهوم سا ی سا تاری طبقه باید سایر مؤلفههای ابتماعی مانهد عوامل سیا سی و
حقوقی ،و شیییکلگیری آگاهی ایدئولوژیک برای شیییکلگیری طبقه بهعهوان فرایهدی
کهشییگرانه را نیز در نظر بگیرد .آگاهی طبقاتی متأثر ا ایدئولوژی مسییل و نهادهای
سیاسی مانهد دولت ،احزاب سیاسی ،رسانهها ،نظام مذهبی و آمو شی است .هریک ا
این عهاصییر میدان مبار ات طبقاتی و بهبشهای ابتماعی اسییت .بهابراین ،در بهان
واقعی ،فرایهد با تولید ابتماعی در سیییههرهای تولید و گردش ،به فراسیییوی با تولید
سییرمایه و توان کار میرود و مسییتلزم وحدت متهاقد پیچیدهی رواب اقتصییادی و
غیراقتصادی ،سا تارها و فرایهدها ،قدرتها و مها عات ،است.
با در نظر گرفتن تشیییدید تهابم اقتصیییادی نولیبرالی به کار مزدی و غیرمزدی
انواده های کارگران ،اغلب نان و نوبوان ،و بیکاران ،درک رابطه بین کار مزدی ،کار
بدون مزد ،و بیکاری ضییروری اسییت .بخش اعظم سییاعات پردا تناشییده را کار نان
تشییکیل میدهد ،درک این امر برای هماههگ سییا تن مطالبات سییوسیییالیسییتی و
فمیهی ستی نیز ضروری ا ست .سرمایه (ا راه تهدید به ا راج کارگران مزدی) و دولت
(ا راه سیا ستهای اقت صادی) ا بیکاری برای کهترل تقا ضا برای کار مزدی ا ستفاده
میکههد .این اسییترات ی آنهاسییت و آن را به کار میبرند .بهابراین ،نیا های کارگران
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مزدبگیر و کارگران بیکار ،نان و مردان ،در نهایت با مطالبهی اشیییتغال کامل وحدت
مییابد.
کارِ مزد و حقو بگیر در کانون تولید سیییرمایهداری اسیییت و اقلیت مالک ،یعهی
سرمایهداران ،به ار شی اتکا دارند که مزد و حقو بگیران بهعهوان اکثریت مردم تولید
میکههد .با این حال ،در طول تاریم ،کار مزدی تهها یکی ا ا شکال مختلف کار بوده و
تمامی بوامع طبقاتی نیز تا اندا های به اشیییکال مختلف کار پردا ت ناشیییده اتکا
داشتهاند.
در ست ا ست که کار بدون مزد نان (و بهندرت مردان) در انوار و کار بدون مزد
فر ندانشییان مسییتقیماً درگیر فرایهد سییرمایهدارانهی تولید و گردش نیسییت ،اما این
فرایهد مهوط به کار انگی آنان ا ست و کار آنان به ار ش کاالها تحق میبخ شد .کار
انگی بهنوبهی ود هسیییتی کارگران مزدی را با تولید میکهد و این امر به میانجی
بین مزدها و قیمت کاالهای دا لی ،قیمت توان کار را تعیین میکهد .با گسیییترش
سیییرمایه داری ،مشیییارکت نان در با ار کار و فرایهدهای تولید و گردش ،بهوی ه در
ک شورهای غیرم سلمان ،افزایش یافته ا ست .این م شارکت فزایهده م شارکت آنان در
مبار ات کارگری را نیز افزایش داده اسییت ،هرچهد این مبار ات بهوی ه در کشییورهای
م سلمان ناهمگن ا ست .سرکوب طبقاتی و سایر سرکوبهای ابتماعی ،به سیتی،
قومیتی ،ملی و هویتی متمایز هستهد ،اما در پیوند با یکدیگرند.
در واکهش به تهابم توأمان سرمایهداران دولتی – صو صی علیه کارگران مزد و
حقو بگیر و سیییایر بهبشهای ابتماعی سیییرکوبشیییدگان ،طبقهی کارگر و دیگر
الیههای مردمی – مترقی باید پیوندهای ال م را بین مبار اتشان برقرار کههد .اکثریت
سرکوب شدگان مالک وسایل تولید نیستهد ،اما اگر طبقهی کارگر نیا های بهبشهای
غیرطبقاتی را به رسییمیت نشییهاسیید و آنها را طرح نکهد ،هرگونه وحدتی صییوری،
مکانیکی ،سادهانگارانه و در نهایت سرکوبگرانه واهد بو د .کارگران مزد و حقو بگیر
در مقام یک طبقه بخ شی ا گروههای ابتماعی متعدد سرکوب شده ه ستهد .وحدت
مبار هی طبقاتی با مبار ات گسیییتردهتر این گروهای ابتماعی برای دگرگونی نظام
سرکوب ضروری است.
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هم اکهون ،مبار ات کارگران مزدی و غیرمزدی و بیکار در ک شورهای سرمایهداری
درحالتوسییعه عمدتاً تدافعی اسییت و هدفش حفظ حقوقی اسییت که به سییختی بدان
د ست یافتهاند .سیا ست دگرگونیطلب – رهاییبخش باید با تقویت فعاالنهی مبار ات
بالفعل ،ا وضعیت تدافعی به تهابمی حرکت کهد.
ه مان گو نه که در بخش سیییه گفتیم ،بحران فر بامین سیییر ما یهداری بیشتر
گرهگاهی ان سانی و تاریخی ا ست تا م سألهای اقت صادی .با این حال ،بهیاد سیا سی
بامعهای بهترآن طبقهی ابتماعی اسیییت که دانش تاریخی ،فهی و ابتماعی دارد و
برای سا ماندهی نیروهای تولید ابتماعی برای اهداف ابتماعی بهتر ا اعتمادبهنفس
بر وردار اسییت .این مسیییر راهبردی به سییوی هدف مسییتلزم رهبری دموکراتیک آن
طبقه است.
بهعهوان نکتهای پایانی و آمو نده برای تمامی نظریهپردا یها و کهشییگریها ،پیام
گفتاورد یر ،صرفنظر ا بستر مشخر آن ،در همهی مانها و مکانها صاد است:
«برای ا نو سییا تن  ،...با هر مشییقتی باید آغا کهیم نخسییت به آمو تن ،دوم به
آمو تن و سوم به آمو تن تا آنگاه دریابیم که آمو ش عبارتی مه سوخ یا حرفی باب
طبع امرو ی ها نخوا هد بود ( با ید با صیییدا قت ت مام ب هذیریم که کموبیش همواره
د ستخوش آن ه ستیم) تا دریابیم آمو ش بهواقع باید بخ شی ا ه ستی ما ب شود تا در
عمل و بهتمامی عهصر مؤلفهی ندگی ابتماعی ما باشد( ».لهین ،بهتر است کمتر ولی
بهتر باشد)1923 ،
پینوشتها
 1دربارهی «کارکرد سرمایه» و سرمایهدار « ،کارکرد کار» و کارگر« ،کهترل»« ،نظارت»« ،کارگردانی»
ومدیریت در «فرآیهد ابتماعی کار» « ،کار بمعی» ( کولکتیو) ،و سیییرمایهی گروهی (فراگیر) ،ن.ک.
مارکس ،بلد اول ،فصل 13
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch13.htm
2همان.
 3همان.
4دربارهی این دگرگونی تاریخی ،ن.ک کرامهتون و گوبای ()70 :1977
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5توبه داشیییته باشیییید که بحث مارکس دربارهی ار ش باری رانت (اباره) و بهای مین ،در مالیهی
متعارف با استفاده ا فرمول ار ش کهونی بهای داراییها عملیاتی میشود.
6در سرمایهداری مینداران بزرگ ضرورتاً بهطور م ستقیم درگیر سا ماندهی تولید و وا سهاری مین
به ابارهداران سرمایهدار نیستهد.
 7برای آگاهی بیشیییتر ا بحثی دربارهی کار بمعی و کارکردهای سیییرمایهی گروهی (فراگیر) ن.ک.
کرامهتوان و گابای ( )76-69 :1977و کارکدی ( ،)57-51 :1977رایت ( ،)21 :1997کارتر (:1985
 .)68-60برای آگاهی ا بحثی دربارهی کار نامولد بهعهوان بخشییی ا هزیههی سییربار نظاممهد در مقام
بخ شی ا سرمایهی ثابت یا مؤلفهی غیر سودی ار ش ا ضافی ابتماعی ن.ک .شیم ( )1978و ام .بی.
ای .اسمیت (.)1993
8تو به داشته باشید که این ما اد در طی مان ا راه انباشت سرمایه ل و حفظ می شود ،نه با تولید
یستشها تی کارگران.
9همچهین ن.ک .به فصیییل نو دهم بلد اول سیییرمایه .ابهامات بسییییاری در مفهومسیییا ی مفهوم
«لمهنپرولتاریا» در نظریهی مارکسیستی طبقات ابتماعی و سا تار ابتماعی سرمایهداری وبود دارد.
آیا با بمعیت ما اد و ارتش ذ یرهی کار یا مفهوم بدیدتر «بیثباتکاران» (پریکاریا) و «تهیدسیییتان
شییهری» مرتب اسییت این ابهامات با تاب بههمریختگی واقعی ندگی در محدودههای بررسیییهای
انضمامی سرمایه داری است .برای بررسی مفهوم لمهن پرولتاریا ،ن.ک .دریهر (بلد دو.)1978 ،
10بار دیگر در اینبا ب سیاری ا پ وه شگران ،که شگران ،احزاب و اتحادیههای مارک سی ستی به بای
مفهوم سا ی نظری و برر سی تجربی – کمّی کارکهان دولت در سا تار طبقاتی به تعمیمهای ابهامآمیز
دست می دند.
11ن.ک .به نعمانی و بهداد  2006و بهداد و نعمانی ،طبقه و کار در ایران 1386
12مثال بربسییتهی مطالعه در سییومین سییطح انتزاع در بامعهی مشییخر و دورهی مانی مشییخر
مبار هی طبقاتی در فرانسییه ( )1850و ه دهم برومر لویی بهاپارت ( )1852اثر مارکس اسییت .در این
آثار که سییرشییار ا بزئیات تاریخی اسییت ،مارکس مسیییر مبار هی مهافع ابتماعی مختلف را که در
شبکهی پیچیدهای ا مبار ات سیا سی و به طور اص ارتباطات متهاقد بین شکل ظاهری یک مبار ه
و محتوای ابتماعی واقعی آن با تاب می یابد تحلیل میکهد .مارکس در این دو کتاب به تمامی انواع
طب قاتی ابت ماعی ،مان هد ب هاح های مختلف بورژوا ی ،برای م ثال مالی و صیییهعتی ( که مت مایز ند ا
صهفعتگران و تجار کوچک) ،مالکان ،دهقانان ردهپا ،الیههای پایین طبقهی متو س  ،ردهبورژوا ی،
صیییهعتگران ،پرولتاریا ،لمهنپرولتاریا ،اشیییاره دارد که بر ی در حال رشییید و دیگران در حال افولاند.
مضییمون مهم کتاب دوم دربارهی اسییتقالل نسییبی دولت در برابر طبقات و ارتباط اص بین دولت و

طبقات در سرمایهداری در سطوح میانجی و انضمامی تحلیل

بهاح طبقهی حاکم (بورژوا ی مالی) است که نقش دولت را بهعهوان تسهیلگر سلطهی بهاح طبقاتی
حاکم در نظر میگیرد .ن.ک
مارکس ،مبار هی طبقاتی در فرانسه1850 ،
مارکس ،ه دهم برومر لویی بهاپارت1852 ،
13لهین در «مالیات بهسی» به دستکم پهج سا تار اقتصادی در اتحاد شوروی در سال  1921اشاره
می کهد ،اقت صاد پدر ساالری در شکل مزارع راعی و قبایلی که برای م صرف ود شان تولید میکههد،
تولید کاالیی کوچک ،و سا تارهای اقت صادی سرمایهداری ،سرمایهداری دولتی و سو سیالی ستی ا شاره
میکهد( .والدیمیر ایلیچ لهین ،مالیات بهسی)1921 ،
 14ن.ک .به نعمانی و بهداد  2006و بهداد و نعمانی ،سی سال بابهبایی طبقات در ایران.1389،
15برا ی تحلیل تفصیلی بایگاه طبقاتی و تقریب کمّی در سطح انضمامی که مهحصراً برمبهای دادههای
سییرشییماری اسییت ،ن.ک( .نعمانی و بهداد  :2006فصییل دوم) .در آن مطالعه ما به دادههای تفصیییلی
سرشماریهای  1355تا  1375اتکا داشتیم ،نه پیمایشهای ساالنهی اشتغال که قابلیتاتکای کمتری
دارد و بعد دادهها (کل و ن – مرد) را با توبه به معیارهای طبقاتی در یک مقطع مانی و در درا مدت
تعدیل کردیم .با این همه ،کار ما در مورد کمّیکردن ،کل ( ن و مرد) و نیز نان شییاغل در نیروی کار،
سیییا تار طبقاتی ،به دورهای در الل انقالب ایران با میگردد .آن تقریب کمّیِ طبقاتی نهایتاً در یک
کتاب سیاسی و سهد مفصل دربارهی سا تار اقتصادی ایران در سال  1362مهتشر شد .سهس در در
سالهای  1384تا  1386این رویکرد تقریب طبقاتی به طور کامل بهلحاج نظری و تجربی تکمیل و در
کتاب کار و طبقه در ایران ( )1387مهتشر شد.
16این ادعا مبتهی بر م شاهدهی ما در ب سیاری ا کهفرانسهای دان شگاهی در امریکا ،کانادا ،فران سه و
دیگر کشورهای اروپای غربی و ترکیه است که تحلیل طبقاتی و بررسیهای مهتشرشدهمان در آن ارائه
شده است.
 17ن.ک .بهداد و نعمانی ،طبقه و کار در ایران ( )1386فصلهای  3و .5
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اتوماسیون و آیندهی کار

ر سالهی حا ضر طی دو ق سمت در شمارههای  119و  120نیولفت ریویو منت شر شده
است .پیش از این بخش نخست این مقاله در «نقد اقتصاد سیاسی» منتشر شده بود.
اینک هر دو بخش را به صورت کامل و یکجا منتشر میکنیم.
آرون بناناو ،نویسندهی مقالهی حاضر ،دانشآموختهی تاریخ از دانشگاه کالیفرنیا
(لسآنجلس) استتت و در ستتا های اخیر روی موضتتوتات مرت ب با تاریخ نیروی کار،
اشتغا و بیکاری پژوهش کرده است .چارچوب م حث حاضر به صورت کتاب مستقلی
طی ماه آینده از سوی انتشارات ورسو منتشر میشود.
(بخش نخست)
در همهجا از اتوما سیون ( سی ستمهای خودکار) حرف زده می شود .به نظر میر سد
پی شرفتهای سریع در هوش م صنوتی ،یادگیری ما شین و روباتیک به متحو کردن
دنیای کار آغازیده باشتتند .شتترکتهایی مانند تستتق قصتتد دارند در پیشتترفتهترین
کارخانهها به تولید با «چراغهای خاموش» دستتتت یابند که در آن فرآیندهای کامق
خودپوی کار ،که دیگر نیازی به دخالت انستتتان ندارند ،میتوانند در تاریکی انجام
گیرند .در همین حا  ،در سالنهای نورانی نمای شگاههای روباتیک ،سی ستمهایی به
نمایش گذا شته می شوند که میتوانند پینگپنگ بازی کنند ،آ شپزی کنند ،رابطهی
جنستتتی داشتتتته باشتتتند و حتی با یکدیگر گفتوگو کنند.کامپیوترها نهتنها در حا
پردازش استتتتراتژی های جدید برای بازی «گو»  Go Gameهستتتتند ،بلکه گفته
می شود سمفونیهایی مینویسند که اشک شنوندگان را درمیآورد .کامپیوترهایی که
ل اس سفید آزمایشگاه یا ل اس مجازی بر تن دارند ،در حا شناسایی سرطان هستند
و بهزودی استتتتراتژی های حقوقی را پردازش خواهند کرد .کامیون های بدون راننده
مدتهاست که در سراسر ایاالت متحدهی آمریکا در حا رفتوآمد هستند .سگهای
روباتیک در دشتتتتهای متروک ،ستتتق های نظامی با خود حمل میکنند .آیا ما در
روزهای پایانی رنج و زحمت انستتتان به ستتتر میبریم؟ آیا آنچه ادوارد بقمی «فرمان
به شت» نامید در حا ف سخ شدن ا ست؟ یعنی «ان سانها» – یا حداقل ثروتمندترین
آنها  -همچون خدایان میشوند؟[]1
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دالیل زیادی وجود دارد که نس ت به این بزرگنمایی تردید داشته باشیم .واقعیت
این استتتت که ماشتتتینها بهطرز خندهداری از باز کردن درب ،یا تا کردن ل اسهای
شسته ،ناتوان هستند .گاردهای امنیتی روباتیک در مراکز بزرگ خرید (ما ) با سر به
درون حوضهای فوارهدار میافتند .سیستمهای کمککنندهی دیجیتالی و کامپیوتری
میتوانند به پر سشها پا سخ دهند و ا سناد را ترجمه کنند ،اما توانایی انجام کار بدون
مداخلهی انسان را ندارند .دربارهی اتوم یلهای خودران نیز همین امر صادق است]2[.
در ایاالت متحدهی آمریکا در اواستتتب جن ش «برای حداقل دستتتتمزد پانزده دالر در
ساتت م ارزه کنید» ،تابلوهای ت لیغاتی در سانفران سی سکو ن صب شدند که تهدید
میکردند در صتتورت تصتتویب قانون افزایش حداقل دستتتمزد ،صتتفحههای لمستتی،
جایگزین کارگران فستتتفود خواهند شتتد .وا استتتریت جورنا  ،الیحه را «مصتتوبهی
ا ستخدام روبات» لقب داد .و این در حالی ا ست که ب سیاری از کارگران ف ستفود در
اروپا در کنار صفحههای لمسی کار میکنند و اغلب حقوق بیشتری نس ت به همتایان
خود در ایاالت متحدهی آمریکا دریافت میکنند ]3[.آیا بحث دربارهی اتوماستتتیون
م الغهآمیز بوده است؟
 .1گفتمان اتوماسیون
در صفحات روزنامهها و مجقت تامهپسند ،داستانهای ترسناک دربارهی اتوماسیون،
ممکن استتت فقب در ستتطن ستتخنپراکنی بیهوده باقی بماند .اما در طو یک دههی
گذ شته ،این بحث تا سطن یک تئوری اجتماتی تأثیرگذار ارتقا یافته که ادتا میکند
نهتن ها به وا کاوی تکنولوژی های فعلی و پیشبینی آی ندهی آن ها میپردازد ،بل که
می توا ند توا قب تغییرات تکنولوژیکی بر کل جام عه را نیز بررستتتی ک ند .گفت مان
اتوماستتیون بر چهار گزارهی اصتتلی استتتوار استتت او  ،کارگران ،هماینک توستتب
ماشینهای پیشرفتهتر جایگزین میشوند ،که به افزایش سطو «بیکاری تکنولوژیکی»
منجر شده است .دوم ،این جایگزینی نشاندهندهی این است که ما در آستانهی ورود
به جامعهای هستتتتیم که در آن تقری ا همهی کارها را ستتتیستتتتم های خودکار و
کامپیوترهای هوشمند انجام خواهند داد .سوم ،اتوماسیون باید موجب رهایی همگانی

اتوماسیون و آیندهی کار

ب شریت از کار و زحمت شود ،اما از آنجا که ما در جامعهای به سر میبریم که بی شتر
مردم برای زنده ماندن باید کار کنند ،ممکن است این رؤیا به کابوس منتهی شود]4[.
چهارم ،و بنابراین ،تنها راه جلوگیری از فاجعهی بیکاری گستتتترده ،پرداخت درآمد
پایه ی همگانی و قطع رابطه میان درآمد مردم با کاری که انجام میدهند ،همچون
مسیری برای ایجاد جامعه نوین است.
این استتتتدال را تعدادی از آیندهگرایان  futuristsخودخوانده مطر کردهاند.
اریک برینجولفستتتون و اندرو مکآفی در کتاب پرخوانندهی «تصتتتر دوم ماشتتتین»
( )2014استتتتدال میکنند که ما «در نقطهتطفی قرار گرفتهایم که بستتتیاری از
تکنولوژیهایی که ق ق فقب در دا ستانهای تلمی یافت می شدند ،به واقعیت روزمره
ت دیل میشوند ».آنها میگویند تکنولوژیهای جدید ،بشارتدهندهی «نعمت» بزرگی
هستتتند .اما هشتتدار میدهند که «هیچ قانون اقتصتتادی وجود ندارد که بگوید همهی
کارگران یا حتی اکثریت کارگران از این پیشتتترفت ها بهرهمند خواهند شتتتد» ،بلکه
برتکس ،در همان حا که تقاضا برای کار ،با کار برد تکنولوژیهای پیشرفتهتر کاهش
مییابد ،د ستمزدها راکد میماند .بنابراین سهم فزایندهای از درآمد ساالنه ،نه ن صیب
نیروی کار بلکه نصتتتیب ستتترمایه میشتتتود و در نتیجه ،نابرابری افزایش مییابد .آنها
استتتدال میکنند که این امر میتواند «حرکت ما» به ستتمت آنچه آنها «تصتتر دوم
ماشین» مینامند را با ایجاد «حالت فروماندگی سرمایهداری» که در آن تصاحب رانتی
بر نوآوریهای تکنولوژیکی غل ه مییابد ،آهستتتته کند ]5[.مارتین فورد نیز به همین
گونه در «ظهور روباتها» ادتا میکند که ما در حا پیشروی «به سمت نقطهتطفی»
ه ستیم که پیشبینی می شود «کل اقت صاد را به سمت تعدیل نیروی کار بک شاند» .او
میگوید «ترسناکترین سناریوی درازمدت برای همه این است که نظام جهانی نهایتا
خود را با واقعیت جدید تط یق دهد» ،که این امر به ایجاد «فئودالیستتم با ستتیستتتم
خودکار» منجر خواهد شد که در آن «دهقانان ا سا سا زائد خواهند بود» و نخ گان به
وجود تقاضتتای اقتصتتادی نیاز نخواهند داشتتت ]6[.به نظر این نویستتندگان ،آموزش و
بازآموزی به منظور تث یت تقاضتتای کار در اقتصتتاد م تنی بر ستتیستتتم خودکار کافی
نخواهد بود؛ باید نوتی درآمد تضتتمینشتتده غیر از دستتتمزد ،مانند مالیات منفی بر
درآمد ،طر ریزی شود]7[.
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گفتمان اتوماسیون با شورو شوق مورد استق ا نخ گان جینپوش در « سیلیکون
ولی» قرار گرف ته استتتت .ب یل گیتس از مال یات بر روبات ها ح مایت میک ند .مارک
زاکربرگ به کارآموزان کارشتتتناستتتی ارشتتتد دانشتتتگاه هاروارد میگوید که آنها باید
«ایدههایی مانند تأمین درآمد پایهی همگانی را بررستتی کنند» ،ستتیاستتتی که ایقن
ماستتک نیز فکر میکند با گذشتتت زمان که روباتها در طیف وستتیعی از مشتتاغل در
رقابت با ان سانها برنده می شوند ،بهطور فزایندهای « ضروری» خواهد شد ]8[.ما سک
در اثر خود با تنوان «فضتتتای ایکس» برای پهپادهای خود به تقلید از کتاب «جریان
فرهنگی» اثر آیین .م .بانکس ،همان نامی را برمیگزیند که بانکس برای ستتتفینههای
خود در کتابش انتخاب کرده بود .هر دو کتاب ،رمان های تلمی– تخیلی و اتوپیایی
ابهامآمیزی هستند که دنیای پساکمیابی را به تصویر میکشند که در آن انسانها در
کنار روباتهای هوشتتمند به نام «ذهن» بدون این که نیازی به بازار یا دولت داشتتته
باشند ،زندگی میکنند]9[.
سیاستمداران و مشاوران آنها نیز به همین گونه با گفتمان اتوماسیون ،که به یکی
از چشتتماندازهای مهم دربارهی «آیندهی دیجیتا » ما ت دیل شتتده استتت ،همنوایی
میکن ند .او با ما در ستتتخنرانی خدا حافظی ر یاستتتتجمهوری ،گ فت «موج ب عدی
درگیریهای اقت صادی» نا شی از تجارت خارجی نخواهد بود ،بلکه از « سرتت بیامان
اتوما سیون که ب سیاری از م شاغل ط قهی متو سب را من سوخ میکند» ،نا شی خواهد
شد .رابرت ریچ ،وزیر کار در زمان بیل کلینتون ،با ابراز ترس مشابهی اظهار داشت ما
بهزودی به نقطهای خواهیم ر سید که «تکنولوژی جایگزین ب سیاری ازم شاغل ،نه فقب
مشتتاغل غیرحرفهای بلکه مشتتاغل حرفهای نیز خواهد شتتد» و اضتتافه کرد «ما باید
موضتتتو تأمین درآمد پایهی همگانی را جدی بگیریم ».وزیر خزانهداری کلینتون،
الرنس ستتامر ،همین امر را پذیرفت و اظهار داشتتت وقتی که دستتتمزدهای کارگران
راکد میماند و نابرابری اقتصتتادی افزایش مییابد ،ایدهی بیکاری در اثر تکنولوژی که
زمانی احمقانه مینمود ،اکنون بهطور فزایندهای هوشتتتمندانه به نظر میرستتتد .این
گفتمان ،به پایه و ا ساس کمپین طوالنیمدت ریا ستجمهوری برای سا  2020بد
شده ا ست اندرو یانگ « ،سفیر کارآفرینی جهانی» در زمان اوباما ،تنوان کتاب قطور
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خود دربارهی اتوماستتیون ،را «جنگ تلیه افراد تادی» گذاشتتته استتت .او اکنون بر
م نای پقتفرم تأمین درآمد پایهی همگانی ،ستترگرم کارزار رو به آینده با تنوان «او
بشتتریت» استتت .یکی از هواداران پرستتروصتتدای یانگ ،اندی استتترن ،رئیس ستتابق
«اتحادیهی بینالمللی کارمندان خدمات»  SEIUاست که کتابش با تنوان «باال بردن
کف»  ،Raising the Floorنمونهی دیگری است در حمایت از این گفتمان]10[.
یانگ و استتترن – مانند ستتایر نویستتندگان دیگر که در باال به آنها اشتتاره شتتد –
ستتتخت می کوشتتتند که به خوانندگان اطمینان دهند که ال ته برخی از اشتتتکا
سرمایهداری باقی خواهند ماند ،حتی اگر سرمایهداری مج ور با شد که خود را از شرّ
بازار کار رها کند .با وجود این ،آنها به تأثیر گذاری چهره های چپ اذتان میکنند که
نستتتخهی رادیکا تری از گفتمان اتوماستتتیون ارائه میدهند .نیک ستتترنیک و الکس
ویلیامز در کتاب اخترا آینده  ،Inventing the Futureاستتتتدال میکنند که
«جدیدترین موج اتوماستتیون آماده استتت که بهطرز چشتتمگیری بازار کار را دگرگون
کند؛ زیرا میتواند هر جن های از اقتصتتتاد را در بر بگیرد» ]11[.آنها ادتا میکنند که
فقب یک دولت ستتوستتیالیستتتی میتواند با ایجاد جامعهی پستتاکار  ،Post-Workیا
پستتتاکمیابی  ،post-scarcityوتدهی اتوماستتتیون کامل را تملی کند .پیتر فریز در
کتاب چهار آینده ،هو شمندانه نتایج بدیل در جامعهی پ ساکمیابی را برر سی میکند.
به باور او این نتایج بستتتگی به این دارد که آیا در آن جامعه هنوز مالکیت خصتتوصتتی
وجود خواهد داشت و جامعه هنوز از کم ود منابع – که میتواند بعد از غل ه بر کم ود
کار همچنان تداوم یابد -رنج خواهد برد یا نه ]12[.نویستتندگان چپ ،مانند طرفداران
لی را گفتمان اتوماستتتیون ،تأکید میکنند که حتی اگر ورود به روباتیک پیشتتترفته
اجتنابناپذیر باشتتد ،این به معنای «پیشتترفت الزم به دنیای پستتاکار نیستتت»]13[.
سرنی سک ،ویلیامز و فریز همگی از طرفداران پرداخت درآمد پایهی همگانی در طیف
چپ ه ستند .از نظر آنها درآمد پایهی همگانی ،پلی ا ست برای ر سیدن به «کمونی سم
لوکس و کامق خودکار»؛ ا صطقحی که آرون با ستانی در سا  2014برای نامگذاری
هدف احتمالی سیا ست سو سیالی ستی ابدا کرد و به مدت پنج سا بهتنوان الگوی
رفتاری در اینترنت ،ق ل از انتشتتار کتابش ،رونق گرفت .کتاب او به طر کلی آیندهی
خودکار میپردازد که در آن هوش مصتتنوتی ،انرژی خورشتتیدی ،ویرایش ژن gene-
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 ،editingبهرهبرداری کانی از شتتهاب آستتمانی و تولید گوشتتتهای آزمایشتتگاهی،
ستتترانجام موجب پیدایش دنیای اوقات فراغت بی یایان و خودابداتی انستتتان خواهد
شد]14[.
هراسهای مکرر
دیدگاههای آیندهگرا ،از همهی طیفهای ستتیاستتی ،بر پیشبینی مشتتترکی دربارهی
مسیر تغییرات تکنولوژیک متکی است.
آیا حق با آن ها استتتت؟ برای پاستتتخ به این پرستتتش ،در نظر گرفتن دو تعریف
کاربردی مفید استتت .اتوماستتیون ممکن استتت بهتنوان شتتکل خاصتتی از نوآوری
تکنولوژیکی جهت صرفهجویی در نیروی کار درک شود با ا ستفاده از تکنولوژیهایی
که بهرهوری کار را افزایش میدهند ،یک رشتتهی معین شتغلی همچنان ادامه خواهد
یافت ،اما هر یک از کارگران در آن شغل ،بهرهوری بی شتری خواهند دا شت .بهتنوان
مثا  ،اضتتافه کردن ماشتتینهای جدید به خب تولید معین در مونتاژ اتوم یل ،ممکن
است باتث شود که بهرهوری کارگران افزایش یابد ،بدون آن که این خب تولید از بین
برود .در این حالت در مجمو به تعداد کارگر کمتری برای تولید تعداد معین خودرو
نیاز خواهد بود .این که آیا این امر باتث میشود به کارگران کمتری نیاز باشد ،بستگی
به میزان کل تولید خواهد داشت.
در م قاب ل ،اتوماستتتیون ممکن استتتت آن گونه که کورت وونگوت ،در «پ یانوی
خودکار» توصتتیف میکند ،درک شتتود در این حالت «یک ط قهبندی شتتغلی بهطور
کلی از بین میرود» .گفته می شود ،صرفنظر از هر میزان احتمالی در افزایش تولید،
دیگر هرگز نیازی به استخدام فرد جدیدی بهتنوان اپراتور سیستم تلفن یا کسی برای
چرخاندن اهرم فوالدی نخواهد بود .در این حالت ،ماشینها کامق جایگزین نیروی کار
انستتانی میشتتوند .بخش تمدهی م احث دربارهی آیندهی اتوماستتیون در محل کار،
م تنی بر ارزیابی از سطن تکنولوژیهای موجود یا در آیندهی نزدیک ا ست که دارای
این ویژگی ه ستند که جایگزین کار شوند و یا بهرهوری کار را افزایش دهند .در تمل
ثابت شده که ت شخیص میان این دو نو تغییر تکنولوژیکی ،ب سیار د شوار ا ست .بنا بر
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بررسی مطالعاتی مشهوری در آکادمی مارتین در آکسفورد 47 ،درصد مشاغل موجود
در ایاالت متحده ی آمریکا در معرض خطر اتوماستتتیون قرار دارند .مطالعات اخیر در
سازمان همکاری اقت صادی و تو سعه  OECDپیشبینی کرده ا ست که  14در صد از
مشاغل در کشورهای تضو این سازمان در معرض خطر باالیی قرار دارند و  32درصد
دیگر مشتتاغل (بیشتتتر به دلیل افزایش بهرهوری کار تا جایگزین شتتدن مشتتاغل در
نتیجهی نوآوریها) در معرض تغییر قابلتوجه از لحاظ شیوهی کار ،قرار دارند]15[.
با وجود این ،روشتتتن نیستتتت حتی باالترینب این برآوردها حاکی از آن باشتتتد که
اختقف کیفی با گذ شته اتفاق افتاده ا ست .ط ق یک برر سی 57 ،در صد م شاغلی که
کارگران در د ههی  1960ان جام میداد ند ،امروز دیگر وجود ندارد ]16[.در واقع،
اتوماستتتیون از ویژگیهای ماندگار تاریخ ستتترمایهداری استتتت .در مقابل اما گفتمان
اتوماسیون ،که از نمودهای تغییر در تکنولوژی به نظریهی اجتماتی گسترده میرسد،
پایدار نیستتتت و بهطور مقطعی در تاریخ مدرن تکرار شتتتده استتتت .هیجان دربارهی
فرارسیدن تصر اتوماسیون را حداقل میتوان از اواسب قرن نوزدهم به این سو مشاهده
کرد .چارلز بابیج ،اثر خود موستتوم به در باب اقتصتتاد ماشتتینی و تولیدات را در ستتا
 1832منت شر کرد .جان آدولفوس اتزلر ،به شت در د سترس همگان ،بدون کار را در
سا  1833انتشار داد ،و فلسفهی تولید اثر آندرو اوره در سا  1835منتشر شد .این
کتابها ظهور قریبالوقو کارخانههایی را بشتتتارت میدادند که با حداقل یا صتتترفا با
نظارت کار انستتانی تمل میکردند .این دیدگاه تأثیر زیادی بر مارکس داشتتت ،او در
جلد او کتاب سرمایه ا ستدال کرد که در مرکز زندگی اقت صادی ،دنیای پیچیدهی
ما شینهای دارای روابب متقابل  Interacting Machinesدر روند جایگزین شدن
کار است.
ت صور کارخانههای خودکار ،دوباره در دهههای  1950 ،1930و  1980ظاهر شد؛
یعنی پیش از آن که مجددا در ستتا  2010از نو پدیدار شتتود .همزمان با ظهور این
دیدگاهها یا اندکی بعد ،پیشبینیهایی م نی بر «فرا ر سیدن ت صر بیکاری فاجعهبار و
فروپاشتتی اجتماتی» رواج یافتند که اتقم میکردند تنها از طریق ستتازماندهی مجدد
جامعه امکان جلوگیری از این فاجعه میستتتر استتتت ]17[.اشتتتاره به تناوب ظهور این
گفتمان به این معنی نیست که چشماندازهای اجتماتیای را که با این گفتمان همراه
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بودند باید مردود دان ست .نکته این ا ست که پی شرفتهای غیرمنتظرهی تکنولوژیکی
که تو سب گفتمان اتوما سیون پیشبینی می شود ،میتواند هر لحظه اتفاق بیافتد .این
پیشبینیها به این دلیل که در گذشته اشت اه بودند ،لزوما به معنای آن نیست که در
آینده نیز همی شه ا شت اه از آب درخواهند آمد .افزون برآن ،این چ شماندازها دربارهی
اتوماستتیون بهطور آشتتکار از لحاظ اجتماتی ستتازنده بودهاند آنها به برخی احتماالت
آرمانی نهفته در جوامع سترمایهداری مدرن اشتاره میکنند .خطای رویکرد آنها صترفا
در این استتت که تصتتور میکنند با تغییرات مداوم تکنولوژی ،این احتماالت آرمانی از
طریق فاجعهی بیکاری گسترده ،خود را آشکار خواهند کرد.
واسیلی لئونتیف ،اقتصاددان هاروارد ،آن دریافت پایهای را که نظریهی اتوماسیون
به آن متکی ا ست دقیقتر تو ضین داد .او خاطرن شان کرد که «تملکرد مؤثر مکانی سم
خودکار قیمت» در مرکز جوامع ستترمایهداری «به خصتتلت ویژهی تکنولوژی مدرن»
بستتتتگی دارد .به این معنی که تکنولوژی بهرغم فراهم کردن موج ات «افزایش
بی سابقهی کل تولید ،نقش غالب نیروی ان سانی در بی شتر فرآیندهای مولد را تقویت
کرده استتتت» ]18[.به باور او پیشتتترفت کلیدی در تکنولوژی هر لحظه میتواند این
ات صا شکننده را از بین ب رد و پیش شرطهای اجتماتی کارکرد اقت صادهای بازار را
نابود کند .با اتکا بر این دیدگاه  -و فقب با اضافه کردن این که اکنون چنین پیشرفتی
در تکنولوژی صتتتورت گرفته – پیشگویان اتوماستتتیون ،غال ا استتتتدال میکنند که
ستترمایهداری باید شتتیوهی تولیدی گذرا باشتتد که در نهایت جای خود را به شتتکل
جدیدی از زندگی میدهد که خود را بر استتتاس کار مزدی و م ادالت پولی ستتتازمان
نمیدهد]19[.
نظریه ی اتوماستتتیون را شتتتاید با توجه به تناوبی بودن ظهور آن ،بتوان گفتمان
خودانگیختهی جوامع سرمایهداری توصیف کرد که بنا به ترکی ی از دالیل ساختاری و
مشتتتروط ،بهطور مکرر و بهتنوان راه چاره برای فرا رفتن از محدویت های این جوامع
ظاهر میشتتتود .آنچه گفتمان اتوماستتتیون را به صتتتورت ادواری به ترصتتتهی ظهور
می ر ساند ،وجود نگرانی تمیق از تملکرد بازار کار ا ست واقعیت به سادگی این ا ست
که مشتتتاغل کمتری به نستتت ت تودهی کثیری از مردم وجود دارد .طرفداران گفتمان
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اتوماستتتیون بهطور مداوم مستتتئلهی پایین بودن تقاضتتتا برای نیروی کار را از منظر
تغییرات افسارگسیختهی تکنولوژیکی توضین میدهند.
کاهش تقاضای کار
این که امروزه گفتمان اتوماسیون ،یک بار دیگر بهطور گسترده مورد توجه قرار گرفته،
به این دلیل ا ست که پیامدهای منت سب به اتوما سیون ،صرفنظر از تلل این پیامدها،
هماکنون در پیرامون ما وجود دارند ستترمایهداری جهانی بهوضتتو قادر نیستتت برای
ب سیاری از افراد جویای کار ،شغل فراهم کند .به ت ارت دیگر ،تقا ضای اندک و ای ستا
برای کار ،خود را تنها در افزایش میزان بیکاری و رونقهای اقتصادی فاقد اشتغا زایی
(نظریهپردازان اتوماسیون غال ا به این هر دو مورد اشاره کردهاند) نشان نمیدهد ،بلکه
در پدیدهای با تواقب تمومیتر نیز بازتاب می یابد و آن کاهش مداوم ستتتهم کار از
درآمدها ا ست .ب سیاری از مطالعات ،امروزه تأیید میکنند که سهم کار ،که ث ات آن
یکی از حقایق آشتکارشتدهی رشتد اقتصتادی تلقی میشتد ،برای دهها ستا در حا
کاهش بوده است (نمودار .)1
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این تغییرات ن شانگر کاهش شدید قدرت چانهزنی کارگران ا ست .اما واقعیت برای
کارگر معمولی بدتر از آن است که این آمار نشان میدهد؛ زیرا رشد دستمزدها بهطور
فزایندهای به ستتمت باالترین درآمدها چرخیده استتت همان یک درصتتد بدنام باالیی.
شکاف فزاینده نهتنها بین رشد بهرهوری نیروی کار و متوسب دستمزد ،بلکه بین رشد
متوستتب دستتتمزد و دستتتمزد میانگین نیز ایجاد شتتده استتت .در نتیجه ،بستتیاری از
کارگران شاهد ناپدید شدن همان قطعهی ناچیز خود از کیک ر شد اقت صادی ه ستند
(نمودار  ]20[.)2تحت این شتترایب ،تنها با نیروی محدودکنندهی برنامههای بازتوزیع،
افزایش نابرابریها کنتر می شود .حتی منتقدان گفتمان اتوما سیون مانند دیوید اتور
و رابرت گوردون از این روندها نارا ضی ه ستند ،به نظر آنها ا شت اهی باید در اقت صاد
صورت گرفته باشد که به تقاضای کم برای کار منجر شده است]21[.

آیا اتوما سیون تلت کم ود تقا ضای کار ا ست؟ من در پا سخ به این پر سش ،همراه
با منتقدان گفتمان اتوماسیون ،استدال خواهم کرد که این گونه نیست .با وجود این،
در ام تداد راه ،این منت قدان را نیز ن قد خواهم کرد؛ هم برای آن که آن ها تحلیلی از
کم ود تقا ضا برای کار ارائه میدهند که تنها در ک شورهای با درآمد باال م صداق دارد،
و هم برای آن که قادر نیستند چیزی ش یه یک دیدگاه رادیکا برای تغییر اجتماتی،
متناسب با مقیاس مشکقتی که اکنون با آن روبرو هستیم ،ارائه دهند .در واقع ،باید از
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ابتدا گفت که من به نظریهپردازان چپ اتوماسیون بیشتر نزدیک هستم تا به منتقدان
آنها.
حتی اگر تو ضین نظریهپردازان اتوما سیون ناکافی با شد ،حداقل آنها همواره توجه
جهانیان را به مشکل کم ود تقاضا برای کار جلب کردهاند .برتری آنها همچنین در این
ا ست که کو شیدهاند راهحلهایی برای این م شکل به ت صویر بک شند که بهطور کلی
خ صلت رهاییبخش دارند .به تع یر جیم سون ،نظریهپردازان اتوما سیون ،آرمانگرایان
 utopiansما در سرمایهداری متأخر ه ستند ]22[.در جهانب غوطهور شده در «توفان
محض» ناشتتتی از تغییرات اقلیمی ،نابرابری های فزاینده ،نولی رالیستتتم ستتترکش و
اوجگیری ناسیونالیسم قومی ،نظریهپردازان اتوماسیون کسانی هستند که میکوشند از
این فاجعه ،راهی به ستتوی آیندهی رهاییبخش بیابند؛ آیندهای که در آن بشتتریت به
مرحلهی بعدی تاریخ – صرفنظر از هر تعریفی که از آن وجود داشته باشد یا بخواهیم
داشتتته باشتتیم – قدم میگذارد و در این راه ،تکنولوژی به ما امکان میدهد که آما
خود را کشف کنیم و برای رسیدن به آن بکوشیم .با این حا  ،الزم است که چشمانداز
ارائهشتتدهی آرمانگرایان کنونی (همچنان که استتقف آنها) دربارهی چگونگی تحوالت
اجت ماتی و حر کت به ستتتوی آی ندهی بهتر را از ق یدوب ند های ت مد تا فانتزی و
تکنوکراتیک نجات داد.
تغییر تمده در اشکا مداخلهی دولت در اقت صاد ،تنها تحت ف شارهای گ ستردهی
اجتماتی صتتتورت میگیرد ،همچنان که در طی قرن بیستتتتم ،این تغییرات به دن ا
تهدید کمونیسم یا فروپاشی تمدن اتفاق افتاد .در حا حاضر اصقحات سیاسی ممکن
ا ست در پا سخ به ف شار نا شی از یک جن ش تودهای جدید با هدف تغییر بنیادی نظم
اجتماتی موجود صتتورت گیرد .بهجای هراس از این جن ش باید خود را بخشتتی از آن
بدانیم ،به شتتتفاف ستتتازی اهداف و هموار کردن راه آن کمک کنیم .اگر جن ش به
شتتکستتت بینجامد ،شتتاید بهترین چیزی که به دستتت خواهیم آورد پرداخت «درآمد
همگانی» باشد ،اما این ن اید هدف ما باشد .ما باید به سمت دنیای پساکمیابی حرکت
کنیم که تکنولوژیهای پی شرفته مطمئنا در تحقق آن به ما کمک خواهند کرد ،حتی
اگر اتوماسیون کامل ،قابل دستیابی یا حتی مطلوب ن اشد.
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بازگشت گفتمان اتوماسیون از توارض تصر ما است ،همان گونه که در گذشته نیز
چنین بود این مستتئله زمانی به وجود میآید که ناکارآمدی اقتصتتاد جهانی در ایجاد
شتتغل کافی ،باتث میشتتود مردم کارکرد بنیادی آن را زیر ستتؤا ب رند .ازکارافتادگی
مکانی سم بازار ،امروز شدیدتر از هر زمان دیگری در گذ شته ا ست .زیرا در مقای سه با
گذشتتتته ،اکنون بخش بیشتتتتری از مردم جهان برای زنده ماندن ،به فروش کار یا
محصوالت ساده ی نیروی کار خود نیاز دارند ،و این در شرایطی است که رشد اقتصاد
جهانی در حا کند شتتتدن استتتت .واقعیت کنونی ما با داستتتتانهای تلمی -تخیلی
دربارهی آیندهی نزدیک که در آنجا همهچیز ناخو شایند ا ست ،بهتر تو صیف می شود
تا با واکاوی رایج اقتصتتادی .ما در ستتیارهی داغی زندگی میکنیم با پهپادهایی که بر
فراز سر دستفروشهای خیابانی و سهچرخههای مسافرکشی پرواز میکنند؛ جایی که
ثروتمندان در مجموتههای کنتر و محافظتشده سکنا گزیدهاند ،در حالی که بقیهی
ما وقت خود را با مشتتتاغل بیآینده و با بازی های ویدیویی در تلفن های هوشتتتمند
میگذرانیم .ما باید از این بازهی زمانی بیرون برویم و وارد بازهی زمانی دیگری شویم.
ر سیدن به دنیای پ سا-کمیابی که در آن د ستر سی همهی افراد ،بدون ا ستثنا ،به
آنچه برای زندگی نیاز دارند ،تضتمین شتود ،میتواند زمینهای باشتد که بشتریت ن رد
تلیه تغییرات اقلیمی را تدارک ب یند .این همچنین میتواند شتتتالودهای باشتتتد که ما
جهان را بر ا ساس آن باز سازی و شرایطی را ایجاد کنیم که همانطور که جیمز بوگز
گفت در آن «برای اولین بار در تاریخ ب شر ،تودههای و سیعی از مردم آزاد خواهند بود
تا بدون نگرانی از چگونه تأمین کردن وتدهی غذایی بعدی ،اکتشتتتاف کنند ،تأمل
کنند ،سؤا کنند ،خلق کنند ،یاد بگیرند و آموزش دهند» ]23[.یافتن مسیر به سوی
آینده ،همانطور که نظریهپردازان اتوما سیون تأیید میکنند ،م ستلزم قطع رابطه بین
کار و درآمد استت .اما این همچنین مستتلزم قطع رابطه بین ستود و درآمد استت که
بسیاری از پذیرش آن سر باز میزنند.
بنابراین ،در پا سخ به گفتمان اتوما سیون ،ا ستدال من این ا ست که کاهش تقا ضا
برای کار نه به تلت جهش بیستتتابقهی نوآوریها در تکنولوژی ،بلکه به تلت تغییرات
مداوم فنی در شرایب تعمیق رکود اقت صادی ا ست .در بخش دوم این نو شتار ،که در
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شمارهی  120نیو لفت ریویو منتشر خواهد شد ،استدال خواهم کرد که کاهش تقاضا
برای کار ،خود را نه در بی کاری گستتتترده بل که در اشتتتت غا نامکفی under-
 employmentو گسترده نشان میدهد که از نظر نخ گان جامعه ،ضرورتا معضل به
حستتاب نمیآید .بر این استتاس ،من راهحلهای تکنوکراتیک ،مانند درآمد پایه را نقد
میکنم .من استدال تجربی -نظری ارائه خواهم داد م نی بر این که چگونه میتوانیم
نوتی جامعهی پساکمیابی را تصور کنیم که بر انسانها استوار است و نه بر ماشینها.
همچنین نشتتتان خواهم داد که چگونه میتوانیم از طریق م ارزهی اجتماتی و نه از
طریق دخالت دولتی به این جامعه برستتیم .اما نخستتت ،در بخش او  ،دالیل اصتتلی
کاهش تقا ضای کار را توضین میدهم .این امر مستلزم تغییر مسیر در بررسی وضعیت
تولید کارخانهای در سطن جهانی و نیز در برر سی پویشهای رقابتی در صنعتزدایی
کار  labour’s deindustrializationاست.

 .2صنعتزدایی جهانی کار
نظریهپردازان گفتمان اتوما سیون میپذیرند که اگر نابودی شغلها را نتیجهی کاربرد
تکنولوژی بدانیم ،این امر پیامدهای اجتماتی گستتتتردهای خواهد داشتتتت و شتتتامل
ازبینرفتن ا شتغا در بخش بزرگ و پرتنو خدمات نیز خواهد شد که  74در صد از
کارگران در کشتتورهای با درآمد باال و  52درصتتد در ستتراستتر جهان را به خود جذب
کرده است[ .]24بنابراین آنها توجه خود را بر «اشکا جدیدی از اتوماسیون در بخش
خدمات» مانند فروشتتتگاهها ،حملونقل و خدمات فروش غذا متمرکز میکنند ،جایی
که گفته میشتتود «روباتیک شتتدن» در جریان استتت و لشتتکر روبهرشتتد ماشتتینها
ستتتفارشها را میگیرند ،میزان موجودی کاالها را ث ت میکنند ،رانندگی میکنند و
هم رگر آماده میکنند .از نظر آن ها ،بنابراین ،بستتتیاری دیگر از مشتتتاغل در بخش
خدمات ،از جمله مشاغلی که مستلزم سا ها آموزش و تعلیم است ،نیز ظاهرا به تلت
پی شرفت در هوش م صنوتی در سا های آینده من سوخ خواهند شد ]25[.ال ته این
ادتاها بی شتر م تنی بر پیشبینی تأثیر تکنولوژی در الگوهای آیندهی ا شتغا ا ست.
اما چنین پیشبینیهایی میتواند اشت اه باشد .برای نمونه ،ایتسا ،یک شرکت خودکار
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ف ستفود که نه صندوقدار و نه پی شخدمت دا شت ،مج ور شد در سا  2017اکثر
فروشگاههای خود را تعطیل کند]26[.
نظریهپردازان اتوماسیون غال ا در اث ات بحث خود به بخش تولید کارخانهای ا شاره
میکنند که به نظرشتتتان در آن بخش ،آنچه به گمان آنها اکنون در بخش خدمات در
حا روی دادن ا ست ،در گذ شته اتفاق افتاده و آن فاجعهی ا شتغا در بخش تولید
کارخانهای استتت ]27[.بنابراین برای ارزیابی ادتای نظریهپردازان اتوماستتیون ،منطقی
استتت که بحث را با بررستتی نقش اتوماستتیون در ستترنوشتتت این بخش آغاز کنیم.
صرفنظر از هر چیز دیگر ،تولید کارخانهای ،حوزهای است که بیشترین قابلیت را برای
اتوماستتتیون دارد ،زیرا امکان میدهد که «محیب را برای کار ماشتتتین بهطور بنیادی
تستتتهیل و زمینهی فعالیت خود کار را مهیا کرد» ]28[.مدتهاستتتت که روباتهای
صتتنعتی وجود دارند اولین روبات« ،یونیت» ،در ستتا  1961در یکی از کارخانههای
جنرا موتورز ن صب شد .با وجود این ،تا دههی  1960محققانی که سرگرم پژوهش
در این بخش بودند نگرانی از «الدایت» ها 1درنتی جهی بیکاری درازمدت ناشتتتی از
تکنولوژی را به کلی بیمورد اتقم کردند .در حقیقت اشتغا صنعتی در آن بخشهایی
رشتد می یافت که نوآوریهای فنی با سترتت به کار گرفته میشتد .دلیلاش این بود
که قیمت ها در این بخش ها ستتریعترین کاهش را داشتتت و این خود ،محرک رشتتد
تقاضا برای فروش محصوالت میشد]29[.
مدتها ست که در اکثر ک شورها ،روند صنعتی شدن جای خود را به صنعتزدایی،
نه فقب در یک رشتتتتهی تولیدی بلکه در همهی بخش های تولید کارخانهای داده
استتت ]30[.ستتهم کارگران شتتاغل در کارخانهها نخستتت در کشتتورهای با درآمد باال
ستقوط کرد در ایاالت متحدهی آمریکا  22درصتد از کل کارگران در ستا  1970در
استتتخدام کارخانهها بودند .این ستتهم در ستتا  2017به  8درصتتد کاهش یافت .در
همین بازهی زمانی در فرانستته ستتهم اشتتتغا در تولید کارخانهای از  23درصتتد به 9

الدایت ساااانیابا سا سااا
یاشدنآالت را یاشکست .
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در صد و در انگل ستان از  30در صد به  8در صد کاهش یافت .ژاپن ،آلمان و ایتالیا نیز
روند نزولی کمتر اما قابلتوجهی را تجربه کردند ستتتهم کارگران شتتتاغل در تولید
کارخانهای در ژاپن از  25در صد به  15در صد ،در آلمان از  29در صد به  17در صد و
در ایتالیا از  25درصد به  15درصد رسید .در تمام موارد ،سرانجام ،این روند با کاهش
چشتتمگیر تعداد کل افراد شتتاغل در تولید کارخانهای همراه بود .در ایاالت متحدهی
آمریکا ،آلمان ،ایتالیا و ژاپن ،تعداد کل افراد شتتتاغل در تولید کارخانهای تقری ا حدود
 30در صد از نقطهی اوج خود در دورهی پس از جنگ جهانی دوم کاهش یافته ا ست.
این کاهش در فرانسه  50درصد و در انگلیس  67درصد بوده است]31[.
معموال فرض بر این استتتت که صتتتنعتزدایی باید در نتیجهی انتقا تجهیزات به
برون مرزها روی دهد .اما در هیچ یک از کشتتتورهایی که نام آنها در باال ذکر شتتتد ،از
دست رفتن شغلها در بخش کارخانهای با کاهش میزان تولید کارخانهای همراه ن وده
استتت .ارزش افزودهی واقعی در این بخش ،بین ستتا های  1970و  2017در ایاالت
متحده ی آمریکا ،فرانسه ،آلمان ،ژاپن و ایتالیا بیش از دو برابر شد .حتی در انگلستان،
که وضعیت بخش کارخانهای آن در میان این گروه از همه بدتر بود ،شاهد افزایش 25
در صدی ارزش افزودهی واقعی طی این دوره بودیم .مطمئنا ک شورهای با درآمد کم و
متوسب کاالهای هر چه بیشتری برای صدور به کشورهای با درآمد باال تولید میکنند.
با این حا  ،صتتنعتزدایی اخیر به ستتادگی نمیتواند نتیجهی انتقا امکانات تولید به
کشتتتورهای با درآمد کم یا متوستتتب باشتتتد .از این رو در نوشتتتتههای دانشتتتگاهی،
صنعتزدایی «معموال کاهش سهم بخش کارخانه ای در کل ا شتغا » ،بدون در نظر
گرفتن میزان تول ید کار خا نهای تعریف شتتتده استتتت[ .]32این تعریف با د ید گاه
نظریهپردازان اتوماسیون همسان است کاالهای بیشتری ،اما با تعداد کارگران کمتری،
تولید میشود.
بر این ا ساس ا ست که مف سران معموال افزایش سریع بهرهوری کار و نه سرازیر
شدن واردات ارزانقیمت از خارج را تلت ا صلی از بین رفتن شغلها در بخش صنعت
در کشورهای پیشرفته میدانند ]33[.با وجود این ،اگر دقیقتر بررسی کنیم میبینیم
که این تو ضیحات ناکافی ا ست هیچ جهش صعودی در بهرهوری در تولید کارخانهای
رخ نداده استتت ]34[.برتکس ،بهرهوری در این بخش برای چندین دهه رشتتد کندی
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دا شته ا ست و به همین دلیل بود که رابرت سولو 1به طعنه گفت« ،ما ت صر کامپیوتر
را در ه مه جا میبینیم ،مگر در آ مار های مربوط به بهرهوری» ]35[.نظر یهپردازان
اتوما سیون «پارادوکس بهرهوری» را بهتنوان م شکلی در بحث خود در مییابند و آن
را بر اساس وجود تقاضای کم برای محصوالت یا در دسترس بودن همیشگی کارگران
با دستتتتمزد پایین توضتتتین میدهند ،اما آنها به اهمیت واقعی این مشتتتکل کم بها
میدهند .دلیل آن تا حدودی ناشی از رشد بهظاهر مداوم بهرهوری کار از سا 1950
به این سو در تولید کارخانهای ایاالت متحدهی آمریکا ا ست که گفته می شود بهطور
متو سب ساالنه حدود  3در صد بوده ا ست .بر این ا ساس ،برینجولف سون و مک آفی
اظهار دا شتند که اتوما سیون میتواند خود را به صورت تأثیر مرکب ر شد ت صاتدی
نشان دهد تا این که در افزایش بسیار ناچیز نرخ رشد]36[.
اما ،آمار ر سمی دربارهی نرخ ر شد تولیدات کارخانهای در ایاالت متحدهی آمریکا
اغراقآمیز استتت .بهتنوان مثا تولید کامپیوترهایی که ستترتت پردازش باالتری دارند
معاد تولید کامپیوترهای بیشتتتتر در نظر گرفته شتتتده استتتت ]37[.بر این استتتاس،
آمارهای دولتی ادتا میکنند که ستتطن بهرهوری در تولید کامپیوترها و زیرمجموتهی
الکترونیک ،بهطور متو سب ،ساالنه بیش از  10در صد بین سا های  1987و 2011
افزایش یافته استتت ،اگرچه نرخ بهرهوری در خارج از این زیرمجموته حدود  2درصتتد
در سا در همان بازهی زمانی کاهش یافت ]38[.از سا  ،2011این روند در سرا سر
بخش تولید کارخانهای بدتر شتتده استتت میزان تولید واقعی بهازای هر ستتاتت کار در
این بخش بهطور کلی در سا  2017ن س ت به اوج خود در سا  2010پایینتر بود.
نرخ رشتتد بهرهوری در این بخش دقیقا زمانی ستتقوط کرد که تصتتور میشتتد به تلت
اتوماسیون این نرخ بهسرتت در حا افزایش است.

این عبارت را اولدن سار در سال  1987ا تصاددان و ب یس ه ،راسرت س ل سهکار سرد؛ « شما یات ابد
عصاار کایود تر را در بمهاا سهاز در آیار سهرهوری یشاااب ه ک د  ».او سر این ساور اساات که اازای
ی اوم سااریایه ،ان آبجا که بساابت سااریایه سه کار را ساال یاسرد ،اقط سهط ر ی ت ساعث اازای
رش یاش د.

برخ
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تصتتتحین آ مار بهرهوری در تول ید کار خا نهای ا یاالت مت حدهی آمری کا ،آن را با
روندهایی که در آمار سایر کشورها مشاهده می شود ،در تطابق قرار میدهد .در آلمان
و ژاپن نرخ ر شد بهرهوری در تولید کارخانهای از نقطهی اوج خود بعد از جنگ جهانی
دوم بهطرز چشتتمگیری کاهش یافته استتت .بهتنوان مثا در آلمان ،بهرهوری در این
بخش با میانگین ساالنه  6.3در صد در دههی  1950و  1960ر شد یافت .این ر شد از
سا  2000به این سو به  2.4در صد ر سیده ا ست .این روند نزولی تا حدی نتیجهی
پایان یافتن دوران رشد شتابان برای رسیدن به دیگران است .با این حا  ،این امر باید
همچنان برای نظریهپردازان اتوما سیون تعجبآور با شد ،زیرا آلمان و ژاپن در زمینهی
رو باتیک صتتتنعتی از آمریکا جلوتر رفتهاند .در واقع ،روبات های مورد استتتتفاده در
کارخانهی اتوم یلستتازی اتوماتیک تستتق در کالیفرنیا را یک شتترکت آلمانی روباتیک
ساخته ا ست ]39[.شرکتهای آلمانی و ژاپنی در مقای سه با ایاالت متحدهی آمریکا،
حدود  60درصتتتد ،روباتهای صتتتنعتی بیشتتتتری بهازای هر دههزار کارگر استتتتفاده
میکنند]40[.
با وجود این ،صتتتنعتزدایی تلیرغم نرخ رشتتتد بیرمق نرخ بهرهوری در صتتتنایع
کارخانهای همچنان در تمام این ک شورها ادامه دارد یعنی همانطور که نظریهپردازان
اتوماستتیون انتظار دارند ،اما نه به دالیلی که ارائه میدهند .برای کاوش بیشتتتر دالیل
صنعتزدایی ،از اصو حسابداری زیر استفاده میکنم .در هر صنعت معین ،نرخ رشد
تولید ( )ΔOمنهای نرخ رشتتد بهرهوری کار ( )ΔPبرابر استتت با نرخ رشتتد اشتتتغا
( .)ΔEبنابراین ]41[ΔO – ΔP = ΔE ،بهتنوان مثا  ،اگر تولید خودرو  3درصد در
سا رشد کند و بهرهوری در صنعت خودرو ساالنه  2درصد رشد یابد ،باید اشتغا در
آن صتتنعت لزوما یک درصتتد در ستتا افزایش یابد ( )3-2= 1برتکس ،اگر تولید 3
در صد در سا ر شد یابد و بهرهوری  4در صد در سا  ،ا شتغا  1در صد در سا
کاهش مییابد (.)3-4 = – 1
نرخ رشتتد تفکیکشتتدهی تولید کارخانهای در فرانستته الگوی تمومیای را به ما
نشان میدهد که در تمام کشورهای با درآمد باال مصداق دارد( ]42[.نمودار )3
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در دوران بها صطق طقیی سرمایهداری پ ساجنگ ،نرخ ر شد بهرهوری در صنعت
کارخانهای فرانسه بسیار باالتر از امروز -یعنی بهطور متوسب  5.2درصد در سا  ،بین
ستتالهای  1950تا  – 1973بود .اما نرخ رشتتد تولید ،بهتلت افزایش مداوم اشتتتغا با
نرخ  0.7در صد ،حتی بی شتر از  5.9در صد در سا بود .از سا  ،1973هر دو نرخ
تولید و بهره وری کاهش یافتند ،اما نرخ رشتتتد تولید خیلی بیشتتتتر از نرخ بهرهوری
کاهش یافت .در سا های اوایل قرن بی ستویکم ،نرخ ر شد بهرهوری – هرچند ب سیار
کندتر ،با  2.7درصد در سا – سریعتر از نرخ رشد تولید که  0.9درصد بود ،افزایش
یافت ،در نتیجه ،اشتغا در صنایع به شدت یعنی با نرخ  1.7درصد در سا افت پیدا
کرد.
نرخ ر شد تفکیک شدهی تولید کارخانهای در فران سه کمک میکند تا دریابیم چرا
نظریهپردازان اتوماسیون بهاشت اه بر این باورند که بهرهوری در صنایع با آهنگ تند در
حا ر شد ا ست در حقیقت ،ر شد بهرهوری تنها ن س ت به ر شد ب سیار اندک تولید،
پر شتاب بوده ا ست .همین الگو را میتوان در آمار سایر ک شورها م شاهده کرد هیچ
کاهش مطلقی در مقدار تولید صورت نگرفته ا ست ،اما نرخ ر شد تولید کاهش یافته و
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نتیجه این که تولید با سرتت کمتری ن س ت به بهرهوری ر شد کرده ا ست (جدو .)1
ترکیب همزمان محدودیت در پویایی تکنولوژیک و بدتر شدن رکود اقت صادی ،موجب
کاهش مستمر سطن اشتغا در صنعت بهطور کلی شده است.

بنابراین امکانپذیر نیست که صنعتزدایی «ناشی از تولید»  output-ledرا تنها
از منظر تکنولوژیکی توضتتتین داد ]43[.در جستتتتجوی نق طهی تزی مت جایگزین،
اقتصاددانان بیشتر ترجین دادهاند تا صنعتزدایی را بهتنوان ویژگی بیضرر اقتصادهای
پی شرفته تو صیف کنند .با این حا  ،این نقطهی تزیمت ،ناتوان از تو ضین تفاوتهای
شدید در سطن تولید ناخالص سرانهی داخلی ا ست که در محدودهی آن گویا تغییر
مسیر تکاملی اقتصادی اتفاق افتاده است .صنعتزدایی در اواخر دههی  1960و اوایل
دههی  1970برای اولین بار در کشتتتورهای با درآمد باال و در پایان دورهای که در آن
سطن درآمد سرانه ی ایاالت متحده ،اروپا و ژاپن به هم نزدیک شده بود ،آ شکار شد.
سپس در دهههای بعد ،صنعتزدایی «زودرس» به کشورهای با درآمد متوسب و پایین
و دارای تفاوت زیاد در درآمد سرانه گسترش یافت( ]44[.نمودار )4
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در اواخر دههی  ،1970صتتنعتزدایی وارد جنوب اروپا شتتد .ستتپس طی دهههای
 1980و 1990بخش تمدهای از آمریکای التین ،بخشهایی از شتترق و جنوب شتترقی
آسیا و جنوب آفریقا همین مسیر را شرو کردند .نقطهی اوج صنعتیشدن در بسیاری
از ک شورهای فقیر بهحدی پایین بود که شاید دقیقتر با شد بگوییم که آنها هیچ وقت
شرو به صنعتیشدن نکردند]45[.
به این ترتیب ،در اواخر قرن بیستتتم ،دیگر میتوانستتتیم صتتنعتزدایی را بهتنوان
نوتی بیماری همهگیر جهانی م شاهده کنیم .ا شتغا در تولید کارخانهای در سرا سر
جهان بین سا های  1991تا  2016به  0.4در صد در سا به صورت مطلق افزایش
یافت ،اما این رشد بسیار کندتر از رشد مجمو نیروی کار جهانی بود؛ در نتیجه ،سهم
صنعت کارخانهای در کل ا شتغا در مدت م شابه  3در صد کاهش یافت ]46[.چین
یک ا ستثنای مهم ا ست ،اما فقب بهطور ن س ی( .نمودار  )5در اوا سب دههی ،1990
شرکتهای دولتی چین تعداد زیادی از کارگران را از کار برکنار کردند که موجب شد
ستتهم اشتتتغا در بخش کارخانهای در مستتیری رو به کاهش قرار گیرد ]47[.چین از
اوایل دههی  2000مجددا صنعتی شد ،اما پس از آن دوباره در اوا سب دههی 2010
در م سیر صنعتزدایی قرار گرفت سهم ا شتغا در صنایع کارخانهای این ک شور از

اتوماسیون و آیندهی کار

 19.3در صد در سا  2013به  17.5در صد در سا  2017کاهش یافت و احتما
ستتقوط بیشتتتر آن وجود دارد .اگر صتتنعتزدایی را نمیتوان با اتوماستتیون یا تکامل
داخلی اقتصادهای پیشرفته توضین داد ،پس خاستگاه آن چه میتواند باشد؟

 .3بالی مازاد ظرفیت صنعتی
آنچه اقتصاددانان در ت یین خود از صنعتزدایی ناتوان از تشخیصاش هستند ،همانی
استتت که در م احث نظریهپردازان اتوماستتیون نیز غایب استتت .حقیقت این استتت که
نهتنها در این یا آن ک شور بلکه در سرا سر جهان ،نرخ ر شد تولیدات کارخانهای رو به
کاهش داشته است[( .]48نمودار  )6در دهههای  1950و  1960کل تولید کارخانهای
در جهان با نرخ متوستتب و واقعی  7.1درصتتد در ستتا رشتتد کرد .این نرخ در دههی
 1970به تدریج به  4.8در صد و بین سا های  1980تا  2007به  3.0در صد کاهش
یافت .از زمان بحران ستتا  2008تا  ،2014نرخ رشتتد ستتاالنهی تولید کارخانهای در
جهان فقب  1.6درصتتد یعنی کمتر از یکچهارم ستترتت خود در بهاصتتطق «تصتتر
طقیی» بعد از جنگ جهانی دوم بود ]49[.شتتتایان ذکر استتتت که این ارقام شتتتامل
گستتترش چشتتمگیر ظرفیت تولید کارخانهای در چین نیز میشتتود .اینجا نیز همین
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کاهش باورنکردنی یا حتی توقف رشتتد تولید کارخانهای در مقیاس جهانی استتت که
توضتتین میدهد چرا رشتتد بهرهوری در تولید کارخانهای بهظاهر با گام تند روبه پیش
میرود ،در حالی که همین رشتتتد بهطور واقعی نستتت ت به ق ل از ستتترتت کمتری
برخوردار استتت .همانگونه که نظریهپردازان اتوماستتیون ادتا میکنند ،محصتتوالت هر
چه بیشتتتری توستتب کارگران کمتری تولید میشتتود اما این به آن دلیل نیستتت که
تغییرات تکنولوژیکی موجب افزایش در نرخ باالی بهرهوری شده ا ست ،بلکه برتکس،
رشد بهرهوری در تولید کارخانهای از آن رو امروز سریع به نظر میرسد که معیاری که
این رشد با آن اندازهگیری میشود ،در حا کوچک شدن است.

با نگاه از این منظر میتوان گفت که خاستتتتگاه موج جهانی صتتتنعتزدایی نه در
تغییرات فنی تنانگ سیخته ،بلکه در بدتر شدن و ضع مازاد مح صوالت کارخانهای در
بازارهای جهانی استتت .پس از جنگ جهانی دوم ،وضتتع این مازاد بهطور پلکانی بدتر
شتتد .بقفاصتتله در دورهی پس از جنگ ،ایاالت متحده با پیشتترفتهترین تکنولوژیها
میزبان پویاترین اقتصتتاد جهان بود ]50[.ایاالت متحده در مواجهه با تهدید گستتترش
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کمونیستتم در اروپا و همچنین در شتترق و جنوب شتترقی آستتیا ،حاضتتر شتتد که
تکنولوژی های خود را با رق ای امپریالیستتتتی ستتتابق یعنی آلمان و ژاپن و ستتتایر
کشتتورهای «خب مقدم» شتتریک شتتود تا آنها را زیر چتر امنیتی خود قرار دهد]51[.
این انتقا تکنولوژی در چند دههی نخستتتت دورهی پس از جنگ جهانی دوم ،باتث
افزایش سریع رشد اقتصادی در اروپا و ژاپن شد و فرصت برای توسعهی صادراتمحور
را برای آنها فراهم آورد .این استتتتراتژی همچنین از طریق کاستتتتن ارزش پو های
اروپایی و ژاپن در برابر دالر تقویت شتتتد ]52[.با این حا  ،همانطور که رابرت برنر
استدال کرده است ،افزایش ظرفیت صنعتی در سراسر جهان به سرتت موجب ایجاد
مازاد ظرفیت شتتتد که این خود باتث «رکود طوالنی» در نرخ رشتتتد تولید صتتتنعتی
گردید]53[.
موضتتو تنها این نیستتت که ظرفیت صتتنعت کارخانهای بعدها در جنوب جهان
تقویت شتتد ،بلکه این استتت که چنین ظرفیتهایی پیش از آن در کشتتورهایی مانند
آلمان ،ایتالیا و ژاپن ایجاد شتتده بود که نخستتتین تولیدکنندگان کمهزینه در دوران
پس از جنگ بودند و موفق شدند سهمی برای خود در بازارهای جهان برای کاالهای
صنعتی به دست آورند و آنگاه بازار داخلی ایاالت متحده را که ق ق نفوذناپذیر به نظر
میر سید آماج هجوم قرار دهند .این رقابت باتث شد که در اواخر دههی  ،1960نرخ
رشتتتد تولیدات صتتتنعتی در ایاالت متحده کاهش یابد ،که این خود از لحاظ ستتتطن
ا شتغا به صنعتزدایی منجر شد .زمانی که ایاالت متحده با شک ستن پیمان «برتون
وودز» 1و کاهش ارزش دالر به افزایش واردات در دههی  1970واکنش نشتتتان داد،
ک فرابر سرت ن وودن در  1944سا شاارکت  730بفر بمای ه ان کشا ربای ی م یتفد در سرت ن وودن،
در بد بموشااایر آیریکا سه ی ر ر تیددن سااداسااتبای برام پ لا اهان و ایجاد بهادبایبای سدنالم ا
باظر سر پدشبرد این سداستبا سر زار ش  .سر طبد ت ااد ک فرابر که سه ت ااد سرت ن وودن یشه ر ش ،
ک ش ربای شرکتک ه ان ام ه یتیه ش ب که طال را یب ای پ لبای رایج خ د رار دب و تب یم
پ ل رایج خ د سه طال را ت ضمدن ک  .ایجاد ص وق سدنالم ا پ ل و سابک اهابا ان بتایج دیسر این
ک فرابر س د .در  1971نیابا که دولت ایاالت یتح هی ایریکا ان پشااتدبابا دالر سا طال ابصااراد داد،
این ت ااد عمالً شکسته ش .
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همین مع ضقت در ک شورهای با باالترین د ستمزدها از آمریکای شمالی و شما اروپا
تا ژاپن و بقیهی اروپا رواج پیدا کرد ]54[.بنابراین هنگامیکه تعداد هر چه بیشتری از
ک شورها ظرفیت تولید کارخانهای خود را باال بردند ،ا ستراتژی ر شد صادراتمحور را
اتخاذ کردند و وارد بازارهای جهان برای فروش کاالهای کارخانهای شتتتدند ،افت نرخ
رشتتد تولید محصتتوالت کارخانهای و متعاقب آن موج صتتنعتزدایی کار به آمریکای
التین ،خاورمیانه ،آ سیا و آفریقا نیز گ سترش یافت و اقت صاد جهان را بهتنوان یک کل
دربرگرفت]55[.
صتتنعتزدایی فقب به معنای پیشتترفت تکنولوژیکی نیستتت ،بلکه افزونگی جهانی
ظرفیتهای تکنولوژیکی نیز ه ست که موجب ا ش ا بی شتر در بازارها می شود که در
آن دستیابی به نرخهای سریع رشد تولید صنعتی مشکلتر میگردد ]56[.مکانیسمی
که این مشتتکل را به ستتراستتر جهان انتقا میداد همان مکانیستتمی بود که قیمت
کاالهای کارخانهای در بازارهای جهانی را بهشتتدت تحت فشتتار قرار میداد ]57[.این
امر به کاهش درآمد بهازای هر واحد سرمایهگذاری منجر شد و سپس به کاهش نرخ
ستتود و آنگاه به کاهش نرخ ستترمایهگذاری و از این رو به نرخ پایینتر رشتتد تولید
انجامید ]58[.در این شرایب ،شرکتها با تشدید رقابت برای کسب سهم در بازار روبرو
میشتتوند .با کاهش تمومی نرخ رشتتد تولید برای هر شتترکت ،تنها راه رشتتد ستتریع،
سرقت سهم بازار از بنگاههای دیگر است .هر بنگاه باید تمام تقش خود را به کار ب رد
تا خود را در مقابل رق ا حفظ کند ]59[.مازاد ظرفیت تو ضین میدهد که چرا از اوایل
دههی  ،1970نرخ ر شد بهرهوری با شدت کمتری ن س ت به نرخ ر شد تولید کاهش
یافته است بنگاهها بهرغم افت نرخ رشد تولید به بهترین وجه ممکن به افزایش سطن
بهرهوری خود ادامه دادهاند (در غیر این صورت سقوط کرده و از میانگینهای آماری
ناپدید شتتدهاند) .زمانی که نرخ رشتتد تولید کارخانهای از کشتتوری به کشتتور دیگر به
پایینتر از نرخ رشد بهرهوری رسید ،صنعتزدایی در سراسر جهان گسترش یافت.
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محرک جهانیسازی
تحلیل امواج جهانی صنعتزدایی از منظر مازاد ظرفیت جهانی و نه از منظر اتوماسیون
صتتتنعتی به ما امکان میدهد تا پارهای از ویژگی های این پدیده را درک کنیم که در
غیر این صورت متناقض به نظر میر سد .بهتنوان مثا  ،افزایش ظرفیت تولید تو ضین
میدهد که چرا صتتنعتزدایی نهتنها با تقشهای مداوم برای توستتعهی تکنولوژیهای
جدید برای صتتترفهجویی در نیروی کار ،بلکه همچنین با ایجاد زنجیرهای از بنگاههای
غو پیکر ترضتتهکننده همراه بوده استتت که معموال تأثیرات مخرب زیستتتمحیطی
بی شتری دا شتهاند ]60[.نقطهی تطف کلیدی در این ماجرا در دههی  1960رخ داد،
زمانی که محصتتتوالت ژاپنی و آلمانی ارزانقیمت به بازار داخلی آمریکا هجوم بردند و
ضریب نفوذ واردات صنعتی ایاالت متحده از کمتر از  7درصد در اواسب دههی  60به
 16درصد در اوایل دههی  1970افزایش یافت ]61[.از این مرحله به بعد مشخص شد
که سطن باالی بهرهوری کار ،دیگر بهتنوان چتر محافظتی در برابر رقابت کشورهای با
دستتتتمزد پایینتر ،کاربرد ندارد .شتتترکتهای آمریکایی که در این شتتترایب بهترین
تملکردها را داشتتتند ،آنهایی بودند که با جهانیکردن تولید خود ،به شتترایب واکنش
نشان دادند .در مواجهه با رقابت بر سر قیمتها ،شرکتهای چندملیتی ایاالت متحده
زنجیرهای از بنگاههای ترضتتهکننده در ستتطن بینالمللی را بنا نهادند و بخشهایی از
فرایندهای تولید که کارمحور بودند را به خارج از کشور منتقل کردند و ترضهکنندگان
را برای دستتتیابی به قیمت دلخواه خود ،در مقابل یکدیگر قرار دادند ]62[.در اواستتب
دههی  1960نخستتتین مناطق فرایند تولید صتتادراتمحور در تایوان و کرهی جنوبی
افتتا شد .حتی سیلیکون ولی که ق ق چیپسهای  Chipsکامپیوتر مورد نیاز خود
را به صتتتورت محلی در منطقهی ستتتن خوزه تولید میکرد ،تولید خود را به مناطقی
منتقل کرد که دستتتتمزدها کمتر بودند و از ستتتطن پایینتری از تکنولوژی استتتتفاده
میکردند (همچنین از مزایای فقدان قوانین ستتخت پیرامون آلودگی محیبزیستتت و
ایمنی کارگران برخوردار بودند) ]63[.شتتترکت های چندملیتی در آلمان و ژاپن نیز
استتتراتژیهای مشتتابهی اتخاذ کردند که همهجا از زیرستتاختهای جدید حملونقل و
تکنولوژیهای ارت اطی بهرهمند میشدند.
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جهانیستتازی تولید این امکان را برای ثروتمندترین اقتصتتادهای جهان فراهم کرد
که ظرفیت صتتنایع خود را حفظ کنند ،اما این کار ،روند کلی به ستتمت صتتنعتزدایی
کار را معکوس نکرد .از آنجا که شرکتهای زنجیرهای تر ضهکننده در سرا سر جهان
ایجاد شده بودند ،شرکتها در کشورهای هر چه بیشتری به سمت چرخهی رقابت در
بازار جهانی کشتتیده شتتدند .در برخی از کشتتورها ،این حرکت با تغییر مکان در ایجاد
کار خا نه های جد ید همراه بود در آمری کا ا یا لت های موستتتوم به «راستتتتبلتز»
 Rustbeltsکه برای بازار های داخلی تول ید میکرد ند ،رو به زوا گذاشتتتت ند ،در
صورتی که ایالتهای مو سوم به « سانبلتز»  Sunbeltsکه در ش کههای تر ضهی
جهانی ادغام شتتتده بودند ،بهطور چشتتتمگیری گستتتترش یافتند چاتانوگا به زیان
دیترویت ،ستتتیوداد جوارز به زیان مکزیکوستتتیتی ،و در چین ،گوانگدونگ به زیان
دونگبی رشتتتد کرد ]64[.با وجود این با توجه به کندی تمومی نرخ گستتتترش بازار
جهانی برای مح صوالت کارخانهای ،این جهتگیری مجدد به سمت بازار جهانی فقب
میتوان ست به پیامدهای کمفروغ بینجامد برآمد سانبلتز نتوان ست افو را ستبلتز را
ج ران کند و به صنعتزدایی جهانی منجر شد.
در تین حا  ،بحث مازاد ظرفیت برای تولید کارخانهای در ستتطن جهانی توضتتین
میدهد چرا کشورهایی که موفق شدهاند به رت هی باالیی از استفاده از روباتها دست
یابند ،بدترین رت ه در صتتتنعتزدایی را نداشتتت تهاند .بر متن رقابت شتتتدید جهانی،
برخوداری از رت هی باال در استفاده از روباتها مزایای رقابتی به شرکتها میبخشد و
به آنها امکان میدهد سهم بازار را از دست بنگاههای کشورهای دیگر بگیرند .بنابراین
آلمان ،ژاپن و کرهی جنوبی که از روباتهای بیشتتتری استتتفاده میکنند ،بیشتتترین
مازاد تجاری در جهان را نیز دارند .کارگران شتتترکتهای اروپایی و آستتتیای شتتترقی
میدانند که اتوما سیون به حفظ شغل آنها کمک میکند ]65[.همچنین چین از نظر
مازاد تجاری جزو چهار کشور برتر جهان است و همین امر بخش کارخانهای این کشور
را هم از لحاظ ر شد مح صوالت تولید شده و هم از لحاظ ر شد سطن ا شتغا به شدت
تقویت کرده است .چین در این ج هه نه به تلت سطن باالی استفاده از روباتها ،بلکه
به ت لت ترکی ی از دستتتتمزد های پایین ،تکنولوژی های متوستتتب تا پیشتتترف ته و
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ظرفیتهای زیرستتاختی قوی پیشتترفت کرده استتت .با این حا نتیجه همان استتت
تلی رغم وجود مازاد ظرفیت و کند شدن سرتت نرخ ر شد در کل سی ستم ،جمهوری
خلق چین بهسرتت صنعتی شده است ،زیرا شرکتهای چینی توانستهاند سهم بازار را
از چنگ شتتترکتهای دیگر -نهتنها در آمریکا ،بلکه در کشتتتورهایی مانند مکزیک و
برزیل هم – در آورند؛ این شتتترکت ها ستتتهم خود در بازار را همزمان با گستتتترش
شرکتهای چینی از د ست دادند .غیر از این نیز نمیتوان ست با شد ،زیرا در شرایطی
که متوسب نرخ رشد پایین است ،شرکتها تنها میتوانند با گرفتن سهم بازار از رق ای
خود به ر شد باالیی د ست یابند .این که آیا چین با افزایش سطن د ستمزدها در این
کشور خواهد توانست جایگاه رقابتی خود را حفظ کند ،همچنان یک پرسش باز است.
شتتترکت های چینی اکنون برای جلوگیری از وقو این احتما  ،در بهکارگیری روبات
مسابقه گذاشتهاند.
 .4فراسوی تولید کارخانهای
شواهدی که تا اینجا در توضین از دست رفتن مشاغل در بخش صنعت کارخانهای به
تلت بدتر شدن ظرفیت مازاد ارائه دادهام ممکن ا ست در ظاهر چنین به نظر بر سد که
دربارهی گستتترهی وستتیعتر اقتصتتادی – ازجمله در رابطه با دستتتمزدهای راکد ،افت
ستتهم کارگران از درآمد ،کاهش نرخ مشتتارکت نیروی کار و به ودهای اقتصتتادی فاقد
ا شتغا زایی پس از هر رکود -م صداق چندانی ندا شته با شد .نظریهپردازان اتوما سیون
تقش کردهاند این تر صهها را با ا ستناد به ت شدید دینامی سم تکنولوژی تو ضین دهند.
بنابراین ممکن ا ست چنین به نظر بر سد اتوما سیون هنوز تو ضین خوبی برای کاهش
تقاضای کار در بخش خدمات اقتصاد کشورها و به همین ترتیب در کل اقتصاد جهان
است .اما معضل کاهش تقاضای کار درترصهی گسترده را نیز بهتر میتوان از زوایهی
بدتر شدن رکود صنعتی توضین داد –همانگونه که من توضین دادهام -تا با گسترش
دینامیستتم تکنولوژیکی .زیرا از دههی  1970به این ستتو ،یعنی زمانی که نرخ رشتتد
محصتتوالت کارخانهای در کشتتورها یکی پس از دیگری در رکود فرو رفت ،هیچ بخش
دیگری ظهور نکرده تا جایگزین صنعت بهتنوان موتور ا صلی ر شد اقت صادی شود .در
توض ،کند شدن نرخ رشد تولید در صنایع با کندی در نرخ رشد اقتصادی بهطور کلی
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همراه بوده ا ست .این روند در آمارهای اقت صادی ک شورهای با درآمد باال قابلم شاهده
استتت .فرانستته باز هم یک نمونهی بارز استتت (نمودار  .)7در فرانستته ،ارزش افزودهی
واقعی در تولید کارخانهای ،بین سا های  1950و  1973با نرخ  5.9در صد در سا
افزایش یافت ،در حالی که ارزش افزودهی واقعی در کل اقتصاد (تولید ناخالص داخلی)
 5.1در صد در سا ر شد کرد ]66[.از سا  ،1973میزان ر شد در هر دو مورد بهطور
چشمگیری کاهش یافته است در دورهی حدفاصل سا های  1977الی  2001ارزش
افزودهی واقعی در تولید کارخانهای ،تنها با  0.9درصتتد در ستتا در حا افزایش بود،
در حالی که تولید ناخالص داخلی با سرتت بیشتر اما هنوز بیرمق  1.2درصد در سا
افزایش یافت .توجه دا شته با شید که در طو دهههای  50و  ،60ر شد ارزش افزوده
در تولید کارخانهای ،کل اقتصاد را به جلو میراند صنعت کارخانهای موتور اصلی رشد
اقت صادی در کلیت آن بود .همین روند را میتوان در سایر ک شورهای با درآمد باال نیز
م شاهده کرد (جدو  .)2در این ک شورها موتورهای ر شد صادراتمحور به د ستانداز
افتادند و حرکتشان بسیار آهسته شد ،به همین دلیل ،نرخ کلی رشد اقتصادی بهطور
چشمگیری کاهش یافت]67[.
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اقت صاددانانی که دربارهی صنعتزدایی پژوهش میکنند ،اغلب تذکر میدهند که
در حالی که سهم تولید کارخانهای از تولید ناخالص داخلی ا سمی کاهش یافته ا ست،
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اما صتتتنعت کارخانهای تا همین اواخر ستتتهم کموبیش پایدار خود را از تولید ناخالص
داخلی واقعی حفظ کرده ا ست .میگویند که از سا  1973تا  ،2000ارزش افزودهی
واقعی در صتتتنعت تقری ا با همان ستتترتت تولید ناخالص داخلی واقعی رشتتتد کرده
ا ست ]68[.اما معنای این سخن در تمل این ا ست که در این بازهی زمانی ،با کاهش
دینامیستتم در بخش صتتنعت ،پویایی در کل اقتصتتاد نیز کاهش یافت و شتتاهد تغییر
چ شمگیر م سیر تقا ضا از صنعت به بخش خدمات ن ودیم .در توض ،با کاهش سرتت
ان اشتتت ستترمایه در تولید کارخانهای ،میزان رشتتد تولید ناخالص داخلی نیز بهطور
قابلمقحظهای کاهش یافت.
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بنابراین ،گرایش به رکود در کل اقتصتتتاد ،که ناشتتتی از کاهش پویایی در تولید
کارخانهای بوده ،توضتتیندهندهی کاهش تقاضتتای کار در ستتراستتر ستتیستتتم و نیز
تو ضیندهنده ی م شکقتی ا ست که نظریهپردازان اتوما سیون به آنها ا شاره میکنند
راکد ماندن دستتتتمزدهای واقعی ،افت ستتتهم کارگران از درآمد و غیره ]69[.کاهش
تقا ضای کار در کل اقت صاد ،نتیجهی افزایش نرخ بهرهوری بهوا سطهی اتوما سیون در
بخش خد مات نیز ن وده استتتت .برتکس ،رشتتتد بهرهوری در خارج از بخش تول ید
کارخانهای حتی کندتر بوده ا ست .بهتنوان مثا در فران سه ،در حالی که بهرهوری در
بخش تولید کارخانهای با میانگین ساالنه  2.7در صد بین سا های حدفا صل 1001
الی  2007در حا افزایش بود ،بهرهوری در بخش خدمات فقب  0.6درصتتد در ستتا
افزایش یافت ]70[.در کشتتورهای دیگر نیز همین فاصتتله بین دو نرخ فوق وجود دارد.
اشتتت اه نظریهپردازان اتوماستتیون بار دیگر این استتت که به جای پرداختن به کاهش
ر شد تولید ،بر ر شد بهرهوری متمرکز می شوند .شرایب کندتر شدن ر شد اقت صادی،
خود بهتنهایی تقا ضای پایین برای کار را تو ضین میدهد .هنگامی که بازار کار ب سیار
راکد استتتت ،شتتترایب برای کارگران بهویژه کارگرانی که تحت حفاظت اتحادیه های
قدرتمند و قوانین کار نیستتتند ،برای فشتتار به کارفرمایان با هدف باال بردن دستتتمزد
بسیار دشوار میشود.
این روندها در اقتصتتاد جهانی – ازجمله در چین و کشتتورهای با درآمد باال -قابل
مشتتاهده استتت (نمودار  .)8در دهههای  50و  ،60ارزش افزوده در تولید کارخانهای و
تولید ناخالص داخلی در مقیاس جهانی به ترتیب  7.1درصتتتد و  5.0درصتتتد افزایش
یافت .یعنی ر شد ارزش افزوده در تولیدات کارخانهای با فا صلهی قابلتوجهی از ر شد
تولید ناخالص داخلی جلوتر بود .از دههی  1970به بعد ،هنگامیکه آهنگ رشد ارزش
افزوده در صنعت کارخانهای آه سته شد ،ر شد تولید ناخالص داخلی جهان نیز کاهش
یافت .در بیشتتتتر دهه های بعدی ،میزان رشتتتد ارزش افزوده در تولید کارخانهای در
جهان همچنان بیشتتتتر از میزان رشتتتد تولید ناخالص جهان بود ،اما با این تفاوت که
فا صله کمتر شده بود .از سا  ،2008هر دو نرخ با سرتت فوقالعاده آه ستهی 1.6
درصد در سا در حا رشد بودهاند .بار دیگر این به آن معنی است که زمانی که نرخ
ر شد در تولید کارخانهای کاهش یافت ،هیچ بخ شی ظهور نکرد که جایگزین صنعت
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بهتنوان موتور رشتتد شتتود .با وجود این ،همهی مناطق اقتصتتاد جهانی این کاهش را
بهیکسان و به یک اندازه تجربه نکردهاند ،اما حتی کشورهایی مانند چین که به سرتت
رشد کردهاند ،مج ورند با کند شدن تولید ناخالص جهانی و پیامدهای آن دستوپنجه
نرم کنند .از زمان بحران ستتا  ،2008نرخ رشتتد اقتصتتادی چین بهطور چشتتمگیری
کاهش یافته و اقتصاد آن در حا صنعتزدایی است.

نتیجه بهطور روشن این است که صنایع کارخانهای ،موتور منحصربهفرد رشد کلی
اقتصتتاد هستتتند ]71[.تولید صتتنعتی ،مستتتعد رشتتد فزایندهی بهرهوری استتت که با
استتتفاده از تکنولوژیهایی حاصتتل میشتتود که میتوان آنها را با مقاصتتد متفاوت در
بستیاری از خطوط تولید به کار بستت .صتنعت همچنین از مزایای ث ات و دینامیستم
تولید در مقیاس ان وه برخوردار ا ست .در همین حا  ،هیچ محدودیتی برای تو سعهی
صتتنعت وجود ندارد صتتنعت دربرگیرندهی کلیهی فعالیتهای اقتصتتادی استتت که
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میتواند از راه فرایند صتتتنعتی صتتتورت گیرد .جابه جا کردن کارگران از مشتتتاغل با
بهرهوری کم در کشتتاورزی و خدمات خانگی به مشتتاغل با بهرهوری باال در کارخانهها
باتث افزایش میزان درآمد بهازای هر کارگر و از این رو باتث افزایش نرخ رشتتتد کلی
اقتصتتاد میشتتود .کشتتورهایی که از نظر درآمد به غرب رستتیدهاند از جمله ژاپن ،کره
جنوبی و تایوان اکثرا این کار را از راه صتتنعتیشتتدن انجام دادهاند آنها با استتتفاده از
فرصتتتتها و بهکارگیری تکنولوژیهای پیشتتترفته ،در مقیاس ان وه برای بازار جهانی
تولید کردند .این کار به آنها امکان داد بهستتترتت رشتتتد کنند؛ رشتتتدی که غیر قابل
دستیابی بود اگر تنها به تقاضای بازار داخلی اتکا میکردند]72[.
زمانی که موتور ر شد صنعتی شدن به تلت انتقا مکانی ،ظرفیتهای فنی مازاد
در سطن بینالمللی و رقابت س عانه برای بازارها به دستانداز میافتد ،هیچ جایگزینی
برای آن بهتنوان من ع ر شد سریع وجود ندارد .به جای این که کارگران از م شاغل با
بهرهوری کم به سمت م شاغل با بهرهوری باال انتقا یابند ،روند معکوس رخ میدهد؛
زیرا کارگران بهطور فزایندهای در مشتتتاغل با بهرهوری کم در بخش خدمات متمرکز
میشوند .در تین حا کشورها همزمان با صنعتزدایی ،با شکلگیری سرمایهی تظیم
مالی مواجه می شوند که به جای سرمایهگذاری در سرمایهی ا ستوار جدید ،به دن ا
کسب سود از طریق داراییهای نقدشدنی است ]73[.تلیرغم وجود درجهی باالیی از
مازاد تولید در صنعت ،از منظر سرمایه هیچ جایگزینی برای صنعت در اقت صاد واقعی
وجود ندارد که برای سرمایهگذاری ،سودآورتر با شد .در حقیقت ،اگر چنین جایگزینی
وجود میداشت ما باید شواهد آن را در نرخهای باالتر سرمایهگذاری و ازاینرو در نرخ
رشتتتد باالتر تولید ناخالص داخلی میدیدیم .این امر کمک میکند تا دریابیم چرا
شرکتها در واکنش به اضافهان اشت ،ترجین میدهند که ظرفیت صنعتی موجود خود
را انعطاف پذیرتر و کاراتر کنند تا این که قلمرو خود را به بنگاه های با بهرهوری باال و
هزینهی تولید کمتر در سایر کشورها واگذار نمایند]74[.
ن ود موتور رشد جایگزین ،همچنین توضین میدهد که چرا دولتها در کشورهای
فقیرتر ،تولیدکنندگان داخلی را ترغیب میکنند که به بازارهای بینالمللی و از ق ل
ا ش ا شده مح صوالت صنعتی ر سوخ پیدا کنند ]75[.زیرا هیچ چیزی جایگزین این
بازارها بهتنوان من ع اصلی تقاضا در سطن جهانی نشده است .در کشاورزی نیز مازاد
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ظرفیت وجود دارد و حتی اوضا در آنجا بدتر از صنایع است .درهمین حا  ،خدمات،
که تمدتا غیر قابلتجارت استتتت ،تنها ستتتهم اندکی از صتتتادرات جهانی را تشتتتکیل
میدهد ]76[.تحت این شتترایب ،اگر کشتتورها بخواهند پیوند قابلاتکای خود را با بازار
جهانی حفظ کنند ،باید راهی برای ورود به ترصتتتهی صتتتنعت ،هر قدر هم که مازاد
تر ضه در آن وجود دا شته با شد ،بیابند .از این رو ،مازاد ظرفیت در سرا سر سی ستم و
کاهش تمومیرشد اقتصادی ،تأثیری ویرانگر برای ب سیاری از کشورهای فقیرتر داشته
است میزان ارزهای خارجی که از طریق اجرای نولی رالیسم به دست آمده و همچنین
تعداد مشاغل ایجادشده بسیار رقتانگیز بوده است]77[.
در واقع ،کاهش رشتتتد اقتصتتتاد جهانی بهویژه برای کشتتتورهای با درآمد کم و
متوستتب ،ویرانگر بوده استتت؛ نهتنها به این دلیل که آنها فقیرتر هستتتند ،بلکه به این
دلیل که این کاهش در تصتتر افزایش ستتریع نیروی کار اتفاق افتاده استتت از ستتا
 1980تاکنون ،نیروی کار مزدی در جهان تقری ا  75در صد ر شد دا شته ا ست و بیش
از  1.5میلیارد نفر به بازار کار جهان اضافه شدهاند ]78[.این واردشوندگان به بازار کار
که اکثرا در ک شورهای فقیرن شین زندگی میکنند ،از بخت بد در زمانهای ر شد و نمو
کردند و جویای کار شدند که مازاد ظرفیت صنعتی در جهان ،حرکت خود برای شکل
دادن به الگوهای تو سعه ی اقت صادی در ک شورهای پ ساا ستعماری را آغاز کرد کاهش
نرخ رشد صادرات محصوالت صنعتی به ایاالت متحده و اروپا در اواخر دههی  1970و
اوایل دههی  ،1980بحران بدهی ستتتا  1982را جرقه زد ،و به دن ا آن برنامهی
تعدیل ساختاری تحت نظارت صندوق بینالمللی پو  ،این ک شورها را وادا شت تا در
دورهی رکود فزایندهی جهانی و رقابت از طرف چین ،همپوشتتتانی خود را با بازارهای
جهانی تعمیق دهند .تلیرغم شوکهایی که به تقاضا برای کار در نتیجهی کند شدن
نرخ رشد جهانی و تشدید تقطمهای اقتصادی ،وارد شده بود ،تعداد زیادی از کارگران
را مج ور کردند که برای زنده ماندن به دن ا پیدا کردن کاری برای خود باشند]79[.
برخی ممکن استتتت پاستتتخ دهند که اگر ما مقیاس ستتتنجش خود را نه دوران
استتتتثنایی «تصتتتر طقیی» بعد از جنگ دوم جهانی ،بلکه دورههای ق ل از آن ،برای
مثا دورهی ق ل از جنگ جهانی او قرار دهیم ،آنگاه نرخهای پایین رشد جهانی در
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دورهی کنونی ،پدیدهای غیرتادی نخواهد بود .اما نگاه به کاهش تقاضتتای کار از منظر
جهانی ،پا سخ این ادتا را میدهد .این واقعیت دارد که متو سب نرخ ر شد اقت صادی در
دورهی ق ل از ج نگ ج هانی او یعنی از  1871تا the Belle Epoque1 1914
ش ت اهت بیشتتتری با نرخ رشتتد امروز دارد ]80[.اما در آن دوره ،بخش بزرگی از مردم
هنوز در روستتتاها زندگی میکردند و بیشتتتر نیازهای زندگی خود را خودشتتان تولید
میکردند ]81[.امپراتوریهای اروپایی که هنوز جهان را تحت تصتترف خود داشتتتند،
نهتنها اشتتاتهی تکنولوزی جدید صتتنعتی را به چند منطقه محدود کرده بودند ،بلکه
همزمان ،بهطور فعا سیا ست صنعتزدایی در بقیهی جهان را دن ا میکردند]82[.
با این حا  ،دورهی ق ل از جنگ جهانی او و دورهی بین جنگ او و دوم جهانی،
دورانی بود ند که بهرغم بستتت یار م حدود بودن قلمرو بازار کار – جایی که رو ند
صنعتی شدن صورت گرفت – با مشکل کم ود تقاضای کار ،روبرو بودند ]83[.این امر،
موجب ناامنی شغلی ،افزایش نابرابریها و زمینه ساز وقو جن شهای اجتماتی پرشور
برای تغییر روابب اقتصتتتادی شتتتد .از این لحاظ دنیای امروز به دنیای ق ل از جنگ
جهانی او شتتت اهت ندارد ]84[.و تفاوت در این استتتت که امروز برای بخش بستتتیار
بزرگتری از مردم جهان ،ادامهی زندگی به یافتن کار در بازار کار وابسته است.
آنچه نظریهپردازان اتوما سیون ،نتیجهی ت شدید دینامی سم تکنولوژی مینامند در
واقع پیامد بدتر شدن رکود اقت صادی ا ست نرخ ر شد بهرهوری به نظر میر سد که در
حا باال رفتن استتت ،در حالی که در واقعیت امر ،نرخ رشتتد اقتصتتادی در حا نزو
است .این برداشت نادرست ،بدون دلیل نیست ،سطن تقاضا برای کار را فاصلهی بین
نرخ بهرهوری و نرخ رشتتتد تولید تعیین میکند .نگاه به کاهش این فاصتتتله از زاویهی
معکوس – که گویا این کاهش ،نتیجهی افزایش بهرهوری است تا نتیجهی کاهش نرخ
رشتتد تولید – باتث میشتتود که دنیای وارونهی گفتمان اتوماستتیون شتتکل بگیرد.
طرفداران این گفتمان ستتپس برای تأیید دیدگاه خود دربارهی دالیل کاهش تقاضتتای
 La Belle Époqueیا The Belle Époque
«عصاار نیبا» اصااحال ا اساات در بایس اری دورهای ان تاریخ ارابسااه و اروپا که ان پایان ا
ارابسه و پروس در سال  1871تا و ع ا

اهابا اول در سال  1914را در سر یا درد.
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کار ،به ج ستجو برای یافتن شواهد تکنولوژیک میپردازند .نظریهپردازان اتوما سیون با
این جهش ،بازارهای اش ا شده و کندی اقتصادی را که توضیندهندهی کاهش تقاضا
برای کار است ،نمیبینند.
حتی اگر اتوماستتیون تامل اصتتلی تقاضتتای پایین برای کار ن اشتتد ،با وجود این
میتوان درک کرد که در یک اقت صاد جهانی با ر شد آه سته ،تغییرات تکنولوژیکی ،در
آیندهی نزدیک و در متن رکود اقت صادی و نرخ ر شد پایین ا شتغا زایی ،ممکن ا ست
ت عداد ز یادی از مشتتتا غل را در خطر نابودی قرار د هد .در این حا لت نیز تحوالت
تکنولوژیکی بهتنوان تلت ثانویه و در چارچوب تلت او  ،موجب پایین آمدن تقا ضای
کار خواهد شتتتد .بخش پایانی این مقاله در شتتتمارهی  120نیو لفت رویو به این
دینامی سمهای تکنولوژیکی و همچنین م شکقت اجتماتی و سیا سی – و فر صتها –
ناشی از تقاضای کم برای کار در جوامع سرمایهداری متأخر میپردازد.
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این همه شغل وجود دارد؟ تاریخ و آینده اتوما سیون در محیب کار» مجلهی چ شمانداز اقت صادی ،جلد.
 ،29شماره  ،2015 ،3صص .6–25
[ ]3اندی پوزدر« ،حداقل دستتمزد را باید قانون استتخدام روبات نامید» ،وا استتریت جورنا 3 ،
آوریل  ،2017فرانکیوز کاری و کریس تیلی ،جایی که کارهای نا مطلوب بهتر است ،نیویورک .2017
[ ]4این موضتتتع با دیدگاه خوشبینهای فنگرا ،مانند ری کورزویل ،که تصتتتور میکنند تحوالت
تکنولوژیکی ،بدون نیاز به تحو اجتماتی ،باتث ایجاد یک آرمانشهر خواهد شد ،متمایز است.
[ ]5اریک برینجولفستتون و اندرو مک آفی « ،تصتتر دوم ماشتتین کار ،پیشتترفت و رفاه در زمان
فناوریهای درخشان» ،لندن  ،2014صص .232 ،172 ،ff134 ،128 ،34
[ ]6مارتین فورد « ،ظهور روباتها فناوری و تهدید بیکاری در آینده»نیویورک  ،2015صص xvii
[ ]7فورد« ،ظهور روباتها» ،صص .61-257
[ ]8اندی کسلر« ،افیون زاکربرگ برای تودهها» وا استریت جورنا  18 ،ژوئن .2017
[ ]9بهتنوان م ثا نگاه کن ید به آیین م .بانکس « به جهت وزش باد نگاه کن» ،ل ندن  ،2000و
همچنین به مطلب او «یادداشتتت ها دربارهی فرهنگ» ،در مجموته نوشتتته های او ،ستتانفرانستتیستتکو
.2004
[ ]10به ترتیب ،نگاه کنید به کلیر کین میلر« ،یک موضتتو تاریکتر در ودا با اوباما اتوماستتیون
میتواند ما را از هم جدا کند» ،نیویورک تایمز 12 ،ژانویه 2017؛ کستتتلر « ،افیون زاکربرگ برای توده
ها»؛ ادواردو پورتر« ،مشتاغل مورد تهدید ماشتینآالت نگرانی ق ق احمقانه که حا موضتوتیت یافته»
نیویورک تایمز 7 ،ژوئن  .2016کوین روز« ،پیام رقابت های انتخاباتی او در ستتتا  2020روبات ها در
حا آمدن هستتتتند» ،نیویورک تایمز 12 ،فوریه 2018؛ اندرو یانگ ،جنگ تلیه افراد تادی حقیقت
دربارهی ناپدید شدن شغلها در آمریکا و چرا تأمین درآمد پایه ی همگانی آیندهی ما ا ست ،نیویورک
2018؛ اندی استتترن« ،باال بردن کف چگونه تأمین درآمد پایهی همگانی میتواند اقتصتتاد ما و رؤیای
آمریکایی را بازسازی کند» ،نیویورک .2016
[ ]11نیک سرنیک و الکس ویلیامز « اخترا اینده پ سا سرمایهداری و دنیای بدون کار» ،لندن و
نیویورک  ،2015ص112 .
[ ]12پیتر فریز« ،چهار آینده زندگی بعد از ستترمایهداری» ،لندن و نیویورک  .2016مانو ستتادیا،
ترکونومیکس  Trekonomocsاقتصاد استار ترک ،سانفرانسیسکو .2016
[ ]13سرنیک و ویلیامز« ،اخترا آینده» ،ص127 .
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[ ]14آرون باستانی« ،کمونیسم لوکس و کامق خودکار مانیفست» ،لندن و نیویورک .2019
[ ]15کار فری و مایکل آزبورن ابتدا نتایج پژوهش خود را در آکسفورد مارتین در سا  2013به
صورت آنقین منت شر کردند .بعدا این پژوهش با تنوان آینده ی ا شتغا م شاغل تا چه انذازه ظرفیت
پذیرش کامپیوتری شدن کارها را دارند؟ منت شر شد ،پیشبینی فنآوری و تغییر اجتماتی ،جلد،114 .
ژانویه 2017؛ لوبوبیکا ندلکوستتکا و گلندا کوئینتینی« ،اتوماستتیون ،استتتفاده از مهارتها و آموزش»،
استتناد ستتازمان همکاری اقتصتتادی و توستتعه در مستتائل اجتماتی ،اشتتتغا و بررستتی هایی دربارهی
مهاجرت ،اکت ر ،شمارهی .2018 ،202
[ ]16به نقل از جری کپقن« ،از روباتها نترس» ،وا استریت جورنا  21 ،ژوئیه  .2017همچنین
به رابرت اتکین سون و جان وو (« ،)John Wuه شدار کاذب اختق تکنولوژیکی و بازار کار در آمریکا
 ،″2015–1850بنیاد فناوری اطقتات و نوآوری 2017 ،مراجعه کنید.
[ ]17ایمی سو بیکس« ،خودمان را در مشاغل کشف کنیم بحث در آمریکا دربارهی بیکاری نا شی
از تکنولوژزی» ،1919-1919 ،بالتیمور  ،2000صتتص  .7–305همچنین به جیستتون استتمیت« ،هیچ
جایی برای رفتن نیستتت اتوماستتیون ،گذشتتته و اکنون» ،بروکلین ریلی ،مارس – آوریل  2017رجو
کنید.
[ ]18وا سیلی لئونتیف« ،پی شرفت تکنولوژی ،ر شد اقت صادی و توزیع درآمد» ،برر سی جمعیت و
توسعه ،جلد  ،9شمارهی  ،1983 ،3ص404 .
[ ]19کینز نیز واکنش مشتتابهی به کشتتف خود داشتتت؛ این که هیچ مکانیستتمیدر اقتصتتادهای
سرمایهداری بهطور خودکار ،اشتغا کامل ایجاد نمیکند .به مقالهی او «امکانات اقتصادی برای نوههای
ما ( ،»)1930در مقاله هایی دربارهی ترغیب ،Persuasionنیویورک  1932مراجعه کنید .همچنین به
ویلیام بوریج «،اشتغا کامل در جامعهی آزاد» لندن  ،1944به ویژه صص  3-21مراجعه کنید.
[ ]20به جاش بیونز و الرنس میشتتتل« ،درک واگرایی تاریخی بین بهرهوری و دستتتتمزد کارگرمعمولی» ،مؤ س سهی سیا ست گذاری اقت صادی ( )Briefing Paper 406سپتام ر 2015؛ و پائولو
پاستتیمنی« ،رابطه بین بهرهوری و ج ران خستتارت در اروپا» ،م احث کمیستتیون اروپا  ،9مارس 2018
مراجعه کنید.
[ ]21رجو کنید به دیوید آتور« ،پارادوکس وفور ا ضطراب برگ شت اتوما سیون» در سابرامانیان
راگان « ،Subramanian Ranganتملکرد و پیشتتترفت مقاالت دربارهی ستتترمایهداری ،تجارت و
جامعه» آکسفورد  ،2015ص257 .؛ رابرت گوردون« ،برآمد و افو رشد آمریکا» پرینستون  ،2016ص.
..604
[ ]22به فردریک جیم سون« ،با ستان شنا سی آینده آرزویی به نام آرمان شهر و سایر دا ستانهای
تلمی» لندن و نیویورک  2005مراجعه کنید.
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[ ]23جیمز بوگز« ،مانیف ست برای حزب انققبی سیاهان» ،ویرایش تو سب ا ستفان ورد ،صفحات
دفترچهی سیاه رادیکا جیمز بوگز ریدر دیترویت  ،2011ص .219
[ ]24در گزارش بانک جهانی دربارهی شتتاخصهای توستتعهی جهانی آمده استتت که در اقتصتتاد
جهانی بسیاری از این کارگران در بخش خدمات بهطور غیررسمیمشغو به کار هستند و با جمع آوری
بنجل از زبالهدانها یا فروش مواد غذایی با چارچرخهای ستتتنتی معیشتتتت خود را تأمین میکنند .این
مشتتتاغل احتماال با تکنولوژی قرن بیستتتتم یعنی با ظهور ستتتوپرمارکت ها ،کامیون های یخچا دار و
فروشندگان مواد مصرفی در کارتونهای بزرگ ،از بین رفته باشد.
[ ]25نیک دایر-ویتفورد « ،ستتتای ر-پرولتاریا کار جهانی در گرداب دیجیتا » ،لندن  ،2015ص.
 .184به نظر میرسد که فعالیتهای فکر محور ،حتی کارهایی که به مهارت باالیی نیاز دارند را آسانتر
می توان خودکار کرد تا مشاغل یدی غیر روتین را؛ این مشاغل نیازمند زبر دستی هایی بیشتری هستند
که ماشتتینهای کنونی بتوانند ارائه هند .رجو کنید به برینجولفستتون و مک آفی ،تصتتر دوم ماشتتین،
صفحات .9–28
[ ]26تیم کارمن" ،این رستوران خودکار ،قرار بود نشاندهندهی س ک غذا خوردن در آینده باشد،
اما مردم آن را نخواستند" ،واشنگتن پست 24 ،اکت ر .2017
[ ]27بهتنوان مثا رجو کنید به برینجولف سون و مک آفی« ،ت صر دوم ما شین» ،صص 1-30؛
مارتین فورد« ،ظهور روباتها» ،صص .12–1
[ ]28آتور« ،چرا هنوز اینقدر شغل وجود دارد؟» ،ص23 .
[ ]29آیلین آپل ام و رونالد شتکات« ،ا شتغا و بهرهوری در اقت صادهای صنعتی» ،برر سی نیروی
کار بینالمللی ،جلد ،134 .خیر ،1995 ،5–4 .صص .9–607
[ ]30الزم به تو ضین ا ست که تولید کارخانهای ،ق سمتی از بخش صنعت به مفهوم کلی آن ا ست
که بهطور معمو تقوه بر تولید کارخانهای شتتامل معدن ،ستتاختمان و آب و برق و غیره نیز میشتتود؛
کاهش سهم اشتغا در صنعت تمدتا ( نه منحصرا) به دلیل ناپدید شدن شغل ها در تولید کارخانهای
بوده است.
[ ]31آمارها در بقیهی این قستتتمت از مقاله ،به جز مواردی که ذکرمیشتتتود ،از هیئت نمایندگی
کنفرانس «مقایستتهی بینالمللی باروری صتتنعتی و هزینهی واحد نیروی کار » ،آخرین بهروز رستتانی
ژوئیهی  2018و «بانک اطقتات کل اقتصاد» ،آخرین بهروزرسانی در نوام ر  2018برگرفته شده است.
[ ]32فیونا ترگنا « ،م شخ صه ی صنعتزدایی واکاوی ا شتغا و مح صو در بخش کارخانه ای در
جهان » ،مجلهی اقتصادی کم ریج ،جلد ،33 .شمارهی ،2009 ،3ص433 .
[ ]33در این زمینه ،در ستتتطن نظری بهتنوان مثا نگاه کنید به مقالهی رابرت روتورن و رامانا
رام سوامی « ،صنعتزدایی تلل و پیامدها» ،صندوق بینالمللی پو  ،1997 ،42/97و در مط وتات به
ادواردو پورتر« ،آیا دوران شورش پوپولیستی به اتمام رسیده است؟ اگرنه روباتها روش خود را دارند»
نیویورک تایمز 30 ،ژانویه  2018مراجعه کنید.
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[ ]34تصتتور در اینجا این استتت که در صتتورت وقو اتوماستتیون ،بخش تولید کارخانهای ،بهطور
تناقضآمیزی شتتتاهد افزایش ستتتریع ستتتطن بهرهوری کار حتی در زمانی خواهد بود که تعداد هر چه
بی شتری از کارگران از روند تولید بر کنار می شوند میزان تولید به ازای هر کارگر شدیدا ر شد خواهد
یافت و همین امر این ت صور را بوجود می آورد که گویا کارگرانی که هنوز شغل خود را حفظ کردهاند،
با کارایی باورنکردنی ،کار می کنند.
[ ]35به نقل از برینجولفسون و مک آفی ،تصر دوم ماشین ،ص100 .
[ ]36برینجولفسون و مک آفی ،تصر دوم ماشین ،،صفحات .43-5
[ ]37رجو کنید به مارتین نیل بیلی و باری پی بوسورت« ،تولید کارخانه ای در آمریکا درک آن
در گذ شته و پتان سیل آن در آینده» ،مجله ی دورنمای اقت صادی ،جلد ،28 .شمارهی 2014 ،1؛ دارون
آ سموگلو‘،بازگ شت پارادوکس سولو؟ تکنولوزی اطقتاتی ،بهرهوری و ا شتغا در تولید کارخانه ای در
آمریکا » ،برر سی اقت صادی آمریکا ،جلد ،104 .شمارهی 2014 ،5؛ و سوزان هاو سمن« ،درک کاهش
سطن اشتغا کارخانه ای در ایاالت متحده» ،مقالهی تحقیقی مؤسسه( .2018 ،287–18 )Upjohn
[ ]38بیلی و بوستتتورت« ،تولیدکارخانه ای در ایاالت متحدهی آمریکا» ،ص .9 .بخش کامپیوتر و
الکترونیک  10تا  15درصد از محصوالت کارخانه ای ایاالت متحده را تشکیل می دهند.
[ ]39دانیل مایکلز« ،روبات های خارجی کف کارخانه های آمریکا را اشغا میکنند» ،وا استریت
جورنا  26 ،مارس .2017
[ ]40ک شورهایی که باالترین تعداد روباتهای صنعتی ن صب شده را بهازای هر  10000شاغل در
کارخانه در سا  2016دا شتند ،ت ارت اند از کرهی جنوبی ( ،)631سنگاپور ( ،)488آلمان ( )309و
ژاپن ( .)303در قیاس با آنها این رقم در ایاالت متحده ( )189و در چین (  )68نفر بود .بر گرفته شده
از فدراسیون بینالمللی روباتیک« ،تراکم روبات در سطن جهانی افزایش مییابد» ،انتشارات مط وتاتی
فدراسیون بینالمللی روباتیک  7فوریه .2018
[ .]41این معادله آنچه را که ا صطق کوچک ( )so-called small termنامیده می شود ،یعنی
 ،ΔPΔEرا به ح ساب نمیآورد .توجه دا شته با شید که از آنجا که این معادله مطابق با همان تعریف
بهرهوری کار ( )O / Eصحین است ،نمیتوان از آن برای ایجاد روابب تلیت در بین سه اصطق O ،E ،
و  Pاستفاده کرد.
[ ]42شایان ذکر است که از دست رفتن شغل ها در فرانسه در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی
تا حدودی شدیدتر بوده است.
[ ]43جوزف گابریل پالما« ،چهار تلل صتتتنعتزدایی و مفهوم جدید بیماری هلندی» به ویرایش
خوزه آنتونیو اوکامپو« ،فراتر از اصقحات دینامیسم ساختاری و آسیبپذیری اقتصاد کقن »،نیویورک
 ،2005صفحات  .81-79همچنین به رابرت روتورن و رامانا رامسوامی « ،صنعتزدایی تلل و پیامدها»،
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ص ،6 .و دنی رودریک « ،صنعتزدایی زودرس» ،مجلهی ر شد اقت صادی ،جلد ،1 .شمارهی ،2016 ،1
ص 7 .مراجعه کنید.
[ ]44بهتنوان مثا  ،صنعتزدایی – که با کاهش سهم اشتغا کارخانه ای اندازهگیری می شود –
در برزیل از ستتا  1986آغاز شتتد ،یعنی زمانی که تولید ناخالص ستترانهی داخلی این کشتتور معاد
 12100دالر بود ( اندازه گیری شده با قدرت خرید دالر امریکا در سا  ،)2017این رقم اندکی بیشتر
از نصتتف تولید ناخالص ستترانهی داخلی فرانستته در ستتا  1973یعنی زمانی بود که فرانستته شتترو به
صنعتزدایی کرد .اقت صادهای آفریقای جنوبی ،اندونزی و م صر ،حتی زمانی صنعتزدایی را آغاز کردند
که سطن درآمد پایین تری دا شتند .همچنین به سوکتی دا سگاپتا و آجیت سینق« ،تولید کارخانهای،
خدمات و صتتتنعتزدایی زودرس در کشتتتورهای در حا توستتتعه تحلیل کالدور Kaldor ،گرایانه»،
ویرایش جورج ماوروتاس و آنتونی شروروک ،گ سترش تو سعه مطالعات در اقت صاد و سیا ست تو سعه،
لندن  2007و ترگنا« ،مشخصهی صنعتزدایی» مراجعه کنید.
[ ]45فیونا ترگنا ،این روند را «صتتتنعتزدایی ق ل از صتتتنعتی شتتتدن» می نامد؛ نگاه کنید به
«صنعتزدایی ،تغییر ساختاری و رشد پایدار اقتصادی » ،مقالهی پیشزمینه UNIDO/.32- 2015
[ ]46گزارش ستتازمان توستتعهی صتتنعتی ملل متحد ،2018 ،UNIDO ،وین  ،2017ص166 .
ن شان میدهد که سهم ا شتغا در تولید کارخانه ای در جهان در طی  25سا یعنی بین سا های
 1991تا  2016از  14.4درصتتتد به  11.1درصتتتد کاهش یافت .با این حا  ،منابع دیگر ،ستتتهم فعلی
اشتتتغا در این بخش را نزدیک به  17درصتتد بر آورد می کنند .به نظر میرستتد که ارقام UNIDO
نس ت به سایر منابع به این تلت پایین تر است که این سازمان ،روش سخت تری را در محاس ه سطن
اشتغا در بخش کارخانه ای در چین بکار می گیرد.
[ ]47بین سا های  1993و  2004اشتغا در شرکتهای دولتی به تلت بازسازی اقتصادی40 ،
درصد کاهش یافت .به باری ناتون« ،اقتصاد چین گذار و رشد»،انستیتوی فناوری کم ریج ،ماساچوست
 ،2007ص 105 .مراجعه کنید.
[ ]48سازمان تجارت جهانی  ،WTOآمار تجارت بینالمللی .2015
[ ]49بانک جهانی اتقم کرده است که از زمان بحران مالی جهانی« ،تجارت ،آهنگ رشد آهستهای
داشته نهتنها به این دلیل که رشد اقتصادی ،کمتر تجارتمحور بوده بلکه به این دلیل که رشد اقتصاد
در ستتطن جهانی نیز کندتر شتتده استتت ».به مری هالوارد-دریمیر و گوراو نایار« ،مشتتکل در تولید؟
آیندهی توسعه ی م تنی بر تولید کارخانه ای» واشینگتن دی سی  ،2018ص  81مراجعه کنید.
[ ]50در سا  ،1 950محصو یک ساتت کار در کل اقتصاد ایاالت متحده ،بهطور متوسب 127
در صد بی شتر از مح صو یک ساتت کار در ک شورهای اروپایی بود .به باری ایچنگرین« ،اقت صاد اروپا از
سا  »1945آکسفورد  ،2007ص ،18 .مراجعه کنید.
[ ]51دربارهی تغییر جهتگیری ایاالت متحده در دوران جنگ ستتترد ،به رابرت برنر« ،بحران در
اقتصاد جهانی» ،لندن و نیویورک  ،2006صص  ،50-47ایچنگرین« ،اقتصاد اروپا» صص 8–54؛ یوتاکا
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کوزای« ،تصتتر رشتتد شتتتابان» ،توکیو  ،1986صتتص  ،68-53هربرت گیرش « افو معجزه چهار دهه
اقتصاد بازار در آلمان» ،کم ریج  ،992صص  26–17مراجعه کنید.
[ ]52به برنر« ،بحران در اقتصتتاد جهانی» ،صتتص  93–67مراجعه کنید .ایچنگیرین ،نیز «اروپای
پس از جنگ جهانی دوم» را «نمونه کقستتیک رشتتد صتتادرات محور » توصتتیف میکند .نگاه کنید به
«اقت صاد اروپا» ص38 .؛ و دربارهی نقش تحوالت تکنولوژی ،به ویژه ،به صفحه  6–24و دربارهی نقش
کاستن ارزش پو در سا  ،1949به صفحات – 79 77مراجعه کنید .همچنین رجو کنید به کوزای،
«تصر رشد شتابان» ،صص .8-67
[ ]53رابرت برنر این بحث را در «بحران در اقتصاد جهانی» و همچنین در آثار جدیدتر خود مطر
کرده است .در اینجا ،من استدال او را به منظور تتشرین صنعتزدایی کار ،بسب داده ام .همچنین به
ادبیات مرت ب با تنوان «ترکیب سف سطهآمیز» در تجارت جهانی ،برای نمونه به رابرت بلککر« ،کاهش
بازدهی رشد اقتصادی صادراتمحور » ،مقاله ای از « پروژه ی توسعه ،تجارت و امور مالی بینالمللی»،
نیویورک  .2000رجو کنید.
[ ]54به برنر« ،بحران در اقتصاد جهانی» صص  42–122 ،1–50مراجعه کنید.
[ ]55پس از بحران بدهی جهان ستتتوم در ستتتا  ،1982در بح وحهی تحمیل برنامههای تعدیل
ستتاختاری به توصتتیهی صتتندوق بینالمللی پو  ،صتتنعتزدایی در جنوب جهان گستتترش یافت .با
آزاد سازی تجارت ،مرزهای ک شورهای فقیر به روی واردات باز شد و در همان حا که آزاد سازی مالی،
پو های داغ را وارد «بازارهای نوظهور» میکرد ،پو های این کشتتور ها دوباره قیمتگذاری شتتدند و
رقابتپذیری تولید کارخانهای آنها بهطرز چشتتمگیری کاهش یافت .رجو شتتود به «گزارش کنفرانس
تجارت و توسعهی سازمان ملل » ژنو  ،2006صص  .50-42کیمینوری ماتسویاما« ،تغییر ساختاری در
جهان بهم وابستتته نگاه جهانی به کاهش تولید کارخانه ای» ،مجلهی انجمن اقتصتتادی اروپا ،جلد،7 .
شمارهی  ،2009 ،3–2صص .86–478
[ ]56برای آ شنایی با چکیدهی این نظر ،به م صاح هی رابرت برنر با جونگ سونگ-جین مراجعه
کنید «مازاد تولید نه سقوط مالی جوهر بحران ا ست ایاالت متحده ،آ سیای شرقی و جهان» ،مجلهی
آسیا و اقیانوسیه ،جلد ،7 .شمارهی  ،6شمارهی.2009 ،5 .
[ ]57به برنر« ،بحران در اقتصتتاد جهانی» صتتص  14–108مراجعه کنید .برای نمای گرافیکی ،به
سازمان تو سعهی صنعتی ملل متحد ( ،)UNIDOگزارش تو سعهی صنعتی  2018ص .172 .رجو
کنید .همچنین Tرودریک خاطرنشتتان میکند که «کشتتورهای در حا توستتعه ،صتتنعتزدایی را از
کشورهای پیشرفته وارد کردند» زمانی که «در معرض روند نس ی قیمتها در اقتصادهای پیشرفته قرار
گرفتند» .به رودریک «صنعتزدایی زودرس» ،ص -4 .مراجعه شود .توجه به این نکته ضروری است که
تفاوت روند قیمت محصوالت کارخانهای وغیر کارخانهای را نیز میتوان -تا حدودی -با بیماری هزینهی
باومو توضین داد.
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[ ]58به برنر« ،بحران در اقتصاد جهانی» ،صص  40-37مراجعه کنید .کاهش تقاضا برای کاالهای
سترمایهگذاری به نوبهی خود باتث رکود تقاضتا در همهجا شتد .در نتیجه ،آنچه که از یک چشتمانداز،
بدتر شتتدن مازاد تولید به نظر می رستتید ،در چشتتم انداز دیگر ،بدتر شتتدن ستترمایهگذاری و از این رو
تقاضای نامکفی به نظر می آمد؛ و موجب کندتر شدن رشد بازار و رقابت شدید می شد.
[ ]59همهی بنگاهها صتترفنظر از این که از فناوریهای پیشتترفتهای استتتفاده میکنند یا نه ،باید
بهطور مداوم ظرفیت های خود را ارتقا دهند .به ستتتانجایا ال مراجعه کنید« ،ستتتاختار تکنولوژیکی و
تملکرد صادرات مح صوالت کارخانهای در ک شور های در حا تو سعه» ،98-1999 ،مطالعات تو سعه،
آکسفورد ،جلد ،28 .شماره  ،2000 ،3صص .69-337
[ ]60به گری گرفی« ،ستتازمان زنجیرهای خریدار محور کاال در جهان چگونه ستتوپر مارکت های
ا یاالت مت حده شتتت که های تول ید خارج از کشتتتور را شتتت کل میده ند» ،به گری گرفی و میگو ئل
کورزنیویکس « ،شتتترکتهای زنجیرهی کاال و ستتترمایهداری جهانی» ،لندن  1994مراجعه کنید .برای
کستتب اطقتات جدید در این باره ،به ویلیام میل رگ و دبورا وینکلر« ،اقتصتتاد برونستتپار زنجیرههای
ارزش جهانی در توسعهی سرمایهداری» ،لندن  2013مراجعه کنید.
[ ]61برنر« ،بحران در اقتصاد جهانی» ،ص113 .
[ ]62برای شتتر اولیهی این روند ،به جی ک هلینر « ،صتتادرات محصتتوالت کارخانه ای توستتب
کشتتورهای کمتر توستتعه یافته و شتترکتهای چندملیتی» ،مجلهی اقتصتتادی ،جلد  ،3شتتمارهی ،329
 ،1973ص 28 .مراجعه کنید .بین سا های  1966و  ،1980ارزش کاالهایی که در ایاالت متحده تولید
شده بودند و سپس در خارج مونتاژ گردیده و دوباره بصورت واردات به این کشور بر گردانده شده بودند
از  953میلیون دالر به حدود  14میلیارد دالر افزایش یافت؛ افزایش  1300درصدی در ترض  15سا .
به «واردات اققم  806.30و  807.00از فهرستتت تعرفهی ایاالت متحده ،»87-1984 ،واشتتنگتن دی
سی 1988 ،رامراجعه کنید.
[ ]63دایر-ویتفورد ،سای ر-پرولتاریا ،ص71 .
[ ]64برای اطقتات بی شتر از را ست لتزهای چینی در مقای سهی جهانی ،به چینگ کوان لی« ،تلیه
قانون م ارزات کارگری در راستتت لز ها و ستتان لتزهای چین» برکلی  ،2007بهویژه صتتفحات 58-242
مراجعه کنید.
[ ]65پیتر گودمن » ،روباتها میآیند و سوئد آماده ا ست « ،نیویورک تایمز 27 ،د سام ر 2017؛
یوری کاژیاما« ،ادای احترام به روباتها کارگران ژاپن از اتوماستتیون استتتق ا می کنند » ،آستتوشتتیتد
پرس نیوز 16 ،آگوست .2017
[ ]66مگر در مواردی که ذکر میشتتتود ،ارزش افزوده در تولید کارخانهای و تولید ناخالص داخلی،
به قیمت واقعی آن -بعد از تعدیل نرخ تورم -،مورد استناد قرار گرفته و نه قیمت اسمیآن .میزان رشد
تولید ناخالص داخلی از هیئت کنفرانس «بانک اطقتات کل اقتصاد» اقت اس شده است.
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[ ]67در آلمان ،نرخ رشتتد ارزش افزودهی تولید کارخانهای و تولید ناخالص داخلی از ستتا 1973
کاهش یافته استتت ،اما نرخ ارزش افزوده در تولید کارخانهای هنوز با ستترتتی بیشتتتر از تولید ناخالص
داخلی در حا رشد است .این در حالی است که در ایتالیا اقتصاد ،بهطور کلی در رکود فرو رفته است.
[ ]68نگاه کنید به ویلیام باومو « ،ر شد نامتوازن اقت صاد کقن آناتومیبحران شهری» ،در برر سی
اقتصتتتاد آمری کا ،ج لد ،57 .شتتت مارهی  ،3ژوئن  ،1967صتتتص 26–415؛ روتورن ،و ،را ماستتتوامی،
‹صنعتزدایی تلل و پیامدها’ ،صص 11-9؛ رودریک« ،صنعتزدایی زودرس» ،ص.16 .
[ ]69برخی از اقتصتتاددانان ستتعی کردهاند که گرایش به رکود اقتصتتادی و رابطهی آن با افزایش
نابرابری را تئوریزه کنند .بهتنوان مثا  ،نگاه کنید به توماس پیکتی ،ستتترمایه در قرن بیستتتت و یکم،
کم ریج .2014 ،گوردون« ،ظهور و افو رشد در آمریکا» .و مقالههای گردآوری شده دربارهی فرضیهی
الرنس ستتامرز ،با ویرایش کویین تیولینگز و ریچارد بالدوین« ،رکود مدواوم حقایق ،تلل و تقج ،لندن
.2014
[ ]70آمارها از ستتازمان همکاری اقتصتتادی و توستتعه ،بانک اطقتاتی شتتاخصهای اصتتلی ،چا
 .2018برگرفته شده .توجه دا شته با شید که برای ان سجام مطلب ،بهرهوری در اینجا بر ا ساس میزان
تولید به ازای هر فرد شاغل ،و نه میزان تولید در ساتت،اندازهگیری شده است.
[ ]71برای آگاهی از تشتترین اولیه این پدیده به نیکقس کالدور « ،تلل ستترتت آهستتتهی رشتتد
اقتصادی در انگلستان» کم ریج  1966مراجعه کنید .برای اگاهی از م احث بیشتر همچنین به هالوارد
دریمیر و نایار «مشکل در تولید؟» صص  37-9مراجعه کنید.
[ ]72آدام سزیرمایی « ،صنعتی شدن بهتنوان موتور ر شد در ک شورهای در حا تو سعه-1950 ،
 ،″2005منت شر شده در «تغییر ساختاری و پویایی اقت صادی» ،جلد ،23 .شمارهی  ،2012 ،4صص
 . 20-406همچنین به آدام ستتتزیرمایی و بارت ورزپاجن« ،تولید کارخانه ای و رشتتتد اقتصتتتادی در
کشتتورهای در حا توستتعه ،″1950-2005 »،در «تغییر ستتاختاری و پویایی اقتصتتادی» ،جلد ،« 34
سپتام ر  ،2015صص  59-46مراجعه کنید.
[ ]73به پیشگفتار رابرت برنر ،با تنوان «آنچه که برای گلدمن ستتاکس مفید استتت برای آمریکا
مفید ا ست» ،بر ترجمهی ا سپانیایی «بحران در اقت صاد جهانی» که تو سب آکا در سا  2009منتشر
شد ،مراجعه کنید .برای تو ضین متفاوت ،به رابرت ا سیدلد سکی «کینز بازگ شت ا ستاد» ،لندن 2010
مراجعه کنید.
[ ]74برنر« ،بحران در اقتصاد جهانی» صص .7–153
[ ]75برنر ،بحران در اقتصاد جهانی ،صص .7–153
[ ]76تولیدات کارخانهای  70درصتتد تجارت جهانی را شتتامل می شتتود؛ کاالهای اولیه ،از جمله
کاالهای ک شاورزی ،سوخت و مواد معدنی 25 ،در صد را ت شکیل میدهند .خدمات ،تنها  5در صد را به
خود اخت صاص میهد .سازمان تجارت جهانی (« ،)WTOبرر سی آماری تجارت جهانی» ،ژنو ،2018
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ص .11 .درباره ی مازاد تولید در ک شاورزی ،به سازمان غذا و ک شاورزی سازمان ملل متحد« ،و ضعیت
مواد غذایی و کشاورزی»  ،2000رم مراجعه کنید.
[ ]77رافائل کاپلین سکی « ،مناطق پردازش صادراتی در جمهوری دومینیکن ت دیل تولید کارخانه
ای به کاال» ،توستتعهی جهانی ،جلد ،21 .شتتمارهی  ،1993 ،11صتتص  .65–1851همچنین به ویلیام
میل رگ و متیو آمنگا « ،توسعهی اقتصادی و شرایب کار در مناطق پردازش صادرات بررسی روندها»،
مقالهی مقدماتی ستتتازمان جهانی کار(  ،)ILOژنو  2008و میل رگ و وینکلر ،برونستتتپاری اقتصتتتاد
مراجعه کنید.
[ ]78به هیئت مدیرهی کنفرانس « ،بانک اطقتات کل اقتصتتتاد» .همچنین به ریچارد فریمن،
«دوبرابر سازی تالی چالش بازار جدید کار در جهان» ،در جی .ادواردز و همکاران« ،پایان دادن به فقر
در آمریکا چگونه میتوان رؤیای آمریکایی را بازسازی کرد» نیویورک  2007مراجعه کنید.
[ ]79به مایک دیویس « ،سیارهی زاغهن شین ها» ،لندن و نیویورک  2006مراجعه کنید .همچنین
به آرون بناناو« ،جمعیت شناسی و سلب مالکیت توضین دربارهی رشد نیروی کار غیررسمی در جهان،
 ،″2000–1950تاریخ تلوم اجتماتی ،جلد  ،43شمارهی  2019 ،4مراجعه کنید.
[ ]80بهتنوان مثا  ،بین ستتا های  1870و  ،1913تولید ناخالص داخلی با نرخ متوستتب ستتاالنه
 1.9درصد در انگلیس (در مقایسه با  1.6درصد برای سا های  2001تا  ،)1717در فرانسه  1.6درصد
در ستا ( ،در مقایسته با  1.2درصتد) و در آلمان  2.9درصتد در ستا (در مقایسته با  1.4درصتد بین
سا های  2001تا  )2017افزایش یافت .به ا ستفان برادبری و کوین اورورک ،تاریخ اقت صادی کم ریج
دربارهی اروپای مدرن ،جلد  2از  1870تا به امروز ،کم ریج  ،2010ص 36 .مراجعه کنید
[ ]81در ستتا  ،1913هنوز  47درصتتد از جمعیت اروپا در کشتتاورزی کار میکردند .برودبری و
اوراک ،تاریخ اقتصادی کم ریج ،ص61 .
[ ]82به پو بایروچ« ،سطو صنعتیشدن بینالمللی از  1750تا  ،″1980مجلهی تاریخ اقتصادی
اروپا ،جلد  ،11شمارهی  ،2پاییز  1982و همچنین به جفری ویلیامسون« ،تجارت و فقر جهان سوم از
چه زمانی تقب ماند» ،لندن  2011مراجعه کنید.
[ ]83بهتنوان مثا  ،به الکستتاندر کیستتار« ،بیکاری قرن او بیکاری در ماستتاچوستتت» کم ریج،
1986؛ کریستین توپالف ،1919-Naissance du chômeur, 1 880 ،پاریس  1994مراجعه کنید.
[ ]84کری ستین راس ،در « تجمل کمونی » ت صویری شورانگیز از مقای سه تجارب کارگرانی که در
جن ش اشتتغا اوکلند (  )2011شتترکت کرده بودند با تجارب کارگران کمون پاریس ارائه میدهد به
«خققیت سیاسی کمون پاریس» ،لندن و نیویورک  ،2015ص .3 .رجو کنید.
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اتوماسیون و آیندهی کار -بخش دوم
ما در ت صری از تحوالت سر سامآور تکنولوژیکی زندگی میکنیم؛ ت صری که به نظر
میرستتد تلفنهای هوشتتمند ،اتوم یلهای خودران و میزهای خودکار تجارت ستتهام،
می روند که زندگی انسان در سراسر جهان را دگرگون کنند .انسان در آیندهی م تنی
بر فرآیند های خودکار چه خواهد کرد؟ آیا ما خواهیم توانستتتت نهادهای اجتماتی و
سیا سی خود را با ت صر جدید ما شینها تط یق دهیم تا رؤیای آزادی ب شر را تحقق
بخشتتیم؟ یا اینکه این تصتتر ،به کابوس بیکاری گستتترده منتهی خواهد شتتد؟ من
دربخش او این مقاله ،به گفتمان جدید اتوماستتیون که توستتب تحلیل گران لی را ،
راستتتت و چپ مطر شتتتده ،پرداختم 1.نظریهپردازان اتوماستتتیون ،ادتا میکنند که
ضروری ا ست که م سئله بیکاری گ ستردهی نا شی از تغییرات تکنولوژیکی ،از طریق
تأمین درآمد پایه ی همگانی ،مدیریت شتتتود؛ زیرا بخش بزرگی از مردم به کار مزدی
دسترسی نخواهند داشت 2.استدال کردم که ظهور مجدد این گفتمان مهیج ،پاسخی
ا ست به روند واقعی که در سرا سر جهان ،جریان دارد؛ و آن کم ود مزمن تقا ضا برای
کار است .در آنجا ،استدال کردم که ادتای نظریهپردازان اتوماسیون م نی بر اینکه
تحوالت کنتر ناپذیر تکنولوژیکی باتث از بین رفتن م شاغل می شود ،نادر ست ا ست.
به نظر من تلت واقعی کم ود مزمن تقاضتتتا برای کار ،همانا تشتتتدید کندی رشتتتد
اقتصتتادی از دهه  1970استتت؛ یعنی از زمانی که مازاد ظرفیت صتتنعتی در ستتراستتر
جهان گسترش یافت و هیچ موتور رشد ( اقتصادی) دیگری نیز جایگزین صنعت نشد.
این تحو را نخ ستین بار ،رابرت برنر ،تحلیل کرد ،و سپس با تاخیر و بهطور تلویحی
توسب اقتصاد دانان جریان اصلی ،تحت تنوان «کسادی درازمدت» یا «ژاپنی شدن»،
پذیرفته شد 3.بر ا ساس این تحلیل ،با کاهش ر شد اقت صادی ،روند ایجاد ا شتغا نیز
کند میشتتود و همین امر  -و نه نابودی شتتغلها توستتب تکنولوژی  -تقاضتتای جهانی
برای کار را کاهش میدهد.
اینجا در بخش دوم مقاله ،نشتتتان میدهم که در ارت اط با اشتتتتغا  ،پیامدها از
جهات مهمی با پیشبینیهای نظریهپردازان اتوما سیون متفاوت بوده ا ست .در اینجا
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من دینامی سمهای موجود در بازار جهانی کار را تحلیل میکنم ،راه حلهای ارائه داده
شده تو سب نظریهپردازان اتوما سیون ،به ویژه درآمد پایهی همگانی را وار سی میکنم
و ستتتپس همچون یک کاوش نظری ،به رویکرد جایگزین برای دستتتتیابی به آیندهی
پ ساکم ود میپرازم .پیش از همه اینها ،اما ا ستدال خواهم کرد که ب سیار مهم ا ست
که ما در ت صویری که از و ضعیت موجود داریم ،تجدید نظر کنیم و این و ضعیت را نه
ب یانگر قریب الوقو بودن بیکاری گستتتترده  -آنطور که نظریهپردازان اتوماستتتیون
میگوینتتد -بلکتته بیتتانگر افزایش متتداوم ستتتطن اشتتتتغتتا نتتامکفیunder-1
 employmentبدانیم .پژوهشی دربارهی دورنمای کارهای بی ث ات در جهان ،نشان
میدهد که این واقعیت جدید ،هم اینک تو سب نخ گان ثروتمند جامعه پذیرفته شده
استتت .بنابراین ،تغییر این واقعیت در جهت مخالف ،یعنی بهستتوی آیندهی انستتانیتر،
مستتتلزم آن استتت تودههای کارگر از پذیرش کاهش مداوم تقاضتتای کار که موجب
افزایش نابرابری اقتصادی می شود ،سر باز زنند .م ارزه تلیه این روند در سراسر جهان
در حا انک شاف ا ست .اگر این م ارزات به شک ست بینجامد ،شاید بهترین چیزی که
بهد ست خواهیم آورد ،مزد اجتماتی در قالب درآمد پایهی همگانی با شد .ما اما ن اید
برای رسیدن به این هدف ،بلکه باید برای بنا نهادن جهان پسا  -کمیابی م ارزه کنیم.
 .1سازوکار بازار کار جهانی
چه درس هایی از تجارب گذشتتتته دربارهی از دستتتت رفتن مشتتتاغل و نوآوریهای
تکنولوژیکی ستتودمحور ،میتوان گرفت؟ این نوآوریها هرگز به خودی خود موجب از
میان رفتن کامل انجام کارهای سخت تو سب ان سان ن شدهاند ،اما آنها در دورههایی،
نابودی گستردهی مشاغل در صنایع خاص را به دن ا داشتهاند؛ بهویژه هنگامی که به
این یفه م در ت صاادم یجم عهای ان شاا مبا سه کار یارود ان ام ه )1 :شاا مبای بدمهو ت یا
پارهو ت که اارد شاغم به سه ع ت تمایم خ د س که سه ع ت بدااتن ش م تمامو ت ،سه آبها یش لاب ،
 )2ش م بایا که ارتباط ی ستقدو سه تخ صص یا ی رک تح صد ا ارد شاغم ب ارب و ااراد ان آناا که
ش ا در

نهی تخ ص صا خ د بدااتهاب  ،ان سر باچاری آن را سر زی هاب ؛  )3ش مبای ساثبات ان

ام ه ش مبای س ون رارداد یا سا راردادبای سفد ایضا.

662

663

آرون بناناو  /ترجمهی ایوب رحمانی و ستار رحمانی

شرکتها امکان میدهند تا بر مقاومت درازمدت تلیه تو سعهی صنعتی ،چیره شوند.
برای مثا  ،ک شاورزی از نخ ستین بخشهایی بود که به و سیله روشهای نوین تولید،
د ستخوش تغییر شد در نواحی رو ستایی انگل ستان ،طی قرون پانزدهم و شانزدهم،
در مزار ح صارک شی شده ،ا شکا جدید دامپروری ،با ک شت تناوبی نو بذر ،ترکیب
شد تا مح صو بی شتری بهد ست آید .اما به دلیل وجود زمینهای ناهموار و چرخهی
ف صلی ،مکانیزه کردن ک شاورزی ،همچنان د شوار بود .به این ترتیب ،ک شاورزی برای
قرنها همچنان به مثابه من ع اصلی اشتغا  ،باقی ماند 4.اما در دههی  ،1940پیشرفت
در تولید کودهای شتتیمایی ،اصتتق بذر و کاربرد شتتیوهی مکانیزه ،امکان توستتعهی
اشتتکا کشتتاورزی صتتنعتی را فراهم آورد و منطق تملیاتی بهطرز چشتتمگیری تغییر
یافت5.
با شتتت اهتیابی مزار به کارخانههای بیستتتقف ،بهرهوری کار ،جهش یافت .اما
بهدلیل محدودیت در افزایش تقا ضا برای مح صوالت ک شاورزی ،کارگران این بخش با
سرتت باورنکردنی شغل خود را از د ست دادند .تا سا  ،1950بخش ک شاورزی24 ،
درصتتد از نیروی کار در آلمان غربی 25 ،درصتتد در فرانستته 42 ،درصتتد در ژاپن و47
در صد در ایتالیا را بهخود اخت صاص داده بود .اما در سا  ،2010سهم نیروی کار در
ک شاورزی در تمام این ک شورها به زیر  5در صد ر سید .در دوران «انققب س ز» در
دهههای  1950و  ،60بهکارگیری روشهای کشتتاورزی صتتنعتی در مناطق استتتوایی،
نتایج شگفتآوری در رابطه با سطن ا شتغا جهانی در ک شاورزی به جا گذا شت تا
سا  1983هنوز اکثر کارگران جهان در بخش ک شاورزی اشتغا دا شتند .این رقم از
آن زمان تا کنون به  25درصد کاهش یافته است 6.در قرن بیستم ،نابودکنندهی اصلی
مشتتتاغل در جهان ،نه «ستتترمایهداری ستتتیلیکونی»  silicon capitalismبلکه
« سرمایهداری نیتروژنی»  nitrogen capitalismبود .هیچ مکانی سمی در بازار کار
وجود نداشت تا تضمین نماید که به همان تعداد شغلی که در کشاورزی از بین میرود
در خارج از آن ایجاد میشود.
شرکتها هنوزهم به دن ا راههایی هستند که بر موانع صنعتی شدن ،چیره شوند.
اما در تصتتر کنونی ،یعنی با کاهش نرخ رشتتد اقتصتتادی و کستتادی بازارهای کار ،این
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نوآوریها برای کارگران ،بیث اتی شتتغلی به دن ا خواهد داشتتت؛ برای مثا  ،مکانیزه
کردن مونتاژ قطعات الکترونیکی ،مکانیزه کردن صنایع پو شاک و صنایع کفش ،نتایج
ویرانگری در سطن جهانی به بار خواهد آورد .تعداد زیادی از مردم در سراسر جهان در
این بخشها به کار م شغو اند و این بخشها من ع ایجاد ارز خارجی برای اقت صادهایی
هستتتتند که از لحاظ مالی در تنگنا قرار دارند .صتتتنعت پوشتتتاک بهطور مشتتتخص،
مدتهاستتت که ازلحاظ فناوری در برابر مدرنیزه شتتدن ،از خود مقاومت نشتتان داده
ا ست این صنعت م ستلزم ریزه کاریهایی بر روی پارچه ا ست که ما شینها در انجام
آن با م شکل روبرو می شوند .آخرین نوآوری مهم در این تر صه ،چرخ خیاطی سینگر
در دههی  1850بود .مونتاژ قطعات الکترونیکی گرچه به دورهی اخیر تعلق دارد ،اما
این بخش نیز در برابر نوآوری برای صتتترفهجویی در کار ،از خود مقاومت نشتتتان داده
است؛ زیرا کار در این بخش نیز مستلزم استفاده از قطعات کوچک و ظریف است .این
مشتتاغل که از لحاظ کاربرد تکنولوژی تقبماندهتر هستتتند از میان مجموته صتتنایع
بزرگتر و با مکانیزاسیون باال ،از اولین مشاغلی بودند که در دهه  1960جهانی شدند.
شتترکتهای فروشتتندهی پوشتتاک و لوازم الکترونیکی ،برای پاستتخگویی به تقاضتتای
فزایندهی بازار ،با شتترکتهای ترضتتهکننده در کشتتورهای با دستتتمزدها پایین ،وارد
قرارداد شدند 7.این صنایع بهتنوان اولین زنجیرهی صنایع تر ضهکننده ،در گ سترهای
که در آن شتتدیدترترین رقابت بین ترضتتهکنندگان در جریان استتت ،همچنان اهمیت
خود را حفظ کردهاند.
بخش اتظم این نو فعالیتها از دههی  1990به چین منتقل شتتده استتت .اما در
حالی که د ستمزدها در چین رو به افزایش دارند و ک شورهای دیگر ،وارد رقابت با آن
شدهاند ،پی شرفت در تکنولوژی روباتیک ،سرانچام ممکن ا ست بر مقاومت دیرینهی
این بخشها در برابر مکانیزه شدن ،چیره شود .شرکت فاک سکان در حا ا ستفاده از
فاکسبوتها  foxbotsاستتتت تا بتواند رقابت از ستتتوی شتتترکتهای تولید قطعات
الکت رونیکی در ک شورهای با د ستمزدهای پایین را به تقب براند .در چین و بنگقدش،
شتترکتهای پوشتتاک از روباتهای دوزنده  sewbotsو تکنولوژیهای جدید بافندگی
ا ستفاده میکنند .این تکنولوژیها ممکن ا ست به تولید کفش نیز گ سترش یابد .بعید
استتتت که این نوآوری ها منجر به اتوماستتتیون کامل در این بخش ها شتتتود ،اما آنها
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میتوانند خیلی از مشاغل را به سرتت از بین ب رند و دسترسی به اقتصاد جهانی برای
دیگر کشورهای با دستمزدهای پایین  -برای مثا در آفریقا -را مسدود کنند 8.اینکه
آیا ما با تحققپذیری این نوآوریها ،ده ستتا یا بیستتت ستتا فاصتتله داریم ،مشتتخص
نیستتت .این احتما نیز وجود دارد که این نوآوریها در هیچ مقیاستتی تحقق نیابند.
حتی بدون پیشتترفتهای مهم در اتوماستتیون ،تکنولوژیهای مرت ب با انققب چهارم
صتتتنعتی و «کارخانهی هوشتتتمند» ،مزیتهای مجتمعهای صتتتنعتی را در مجاورت
خدمات مرت ب با آن ،افزایش خواهند داد .در این صتتتورت ،نتیجه این خواهد بود که
مشاغل کارخانهای در سطن جهان ،بیش از آنکه پراکنده شوند ،تمرکز خواهند یافت9.
یافت9.
تکنولوژی های جدید با غل ه بر موانع مکانیزه شتتتدن در بخش هایی که تاکنون
من ع اصتتلی جذب نیروی کار بودهاند ،ممکن استتت نقش تامل ثانویه را در تقاضتتای
نامکفی برای کار ،ایفا کنند .با وجود این ،کلید ت یین این پدیده ،نه در ستتترتت تند
نابودی م شاغل در شاخههای معین (ال ته در صورت وقو آن) بلکه در ن ود سرتت
منا سب در روند ایجاد ا شتغا در کل اقت صاد ا ست .همان طور که در بخش نخ ست
استتتدال کردم دلیل اصتتلی تقاضتتای نامکفی برای کار ،برخقف ادتای نظریهپردازان
اتوماستتیون ،افزایش نرخ رشتتد بهرهوری نیستتت ،بلکه کم ود تقاضتتا برای فراوردههای
تولیدی استتتت؛ و این ،یعنی کم ود تقاضتتتا برای فراوردههای تولیدی ،خود ناشتتتی از
افزایش شدید ظرفیتهای صنعتی در سرا سر جهان ،ا ضافهان ا شت سرمایه من عث از
این ظرفیتها و کندی نرخ رشتتد صتتنایع و رشتتد اقتصتتادی بهطور کلی استتت .اینها،
همانا ،تلتهای اصلی اقتصادی و اجتماتی رکود بازار کار هستند؛ رکودی که کارگران
را در سرتاسر جهان به رنج و تذاب کشانده است.
اشتغال نامکفی و گسترده
در هستهی مرکزی گفتمان معاصر اتوماسیون ،مفهومی قرار دارد که واسیلی لئونیتف،
اقتصتتتاددان هاروارد ،آن را «بیکاری درازمدت تکنولوژیکی» نامید .در این گفتمان با
نتیجهگیری از نمونههای م شخ صی از اتوما سیون و از د ست رفتن شغلها ،این پدیده
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به سرا سر اقت صاد تعمیم داده می شود .اریک برینجولف سون و اندرو مکآفی در «ت صر
دوم ماشین» ،استدال میکنند که ممکن است کار انسان نیز مانند «روغن نهنگ» و
«کار استب» بهزودی در «اقتصتتاد امروز هیچ خریداری نداشتتته باشتتد؛ حتی به قیمت
صفر» 10.به نظر من حتی اگر اتوما سیون کامل ،زمانی تحقق بپذیرد ،نابودی شغلها
که نتیجهی آن ا ست ،به سرتت به همگان ن شان خواهد داد که زندگی اجتماتی باید
ازنو و به گونهای سازماندهی شود که دیگر کار مزدی ،در مرکز آن قرار نداشته باشد11.
اما آیا آن گونه که گفتمان اتوماسیون مطر میکند ،کاهش تقاضا برای کار ،با افزایش
نرخ بیکاری ،همراه بوده است؟
در کشورهای پیشرفتهی سرمایهداری ،متوسب نرخ بیکاری در دهههای  80و 90
رشد یافت ،و بعد از رکود اقتصادی  2008این نرخ دوباره باال رفت .اما طی یک دههی
گذ شته ،متو سب نرخ بیکاری  -گرچه ن س ت به رکودهای اقت صادی پی شین با سرتت
کمتر -اما در مجمو مجددا کاهش یافته است( .نمودار )1

این دادهها ،گاهی همچون شواهدی قلمداد می شوند م نی بر اینکه تقا ضای کار،
بهطور ممتمد روند نزولی نداشتتته استتت .نکته اما این استتت که اشتتکالی که کاهش
تقا ضای کار ،خود را در آن ن شان میدهد ،از بیکاری ،به انوا مختلف ا شتغا نامکفی،
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تغییر یافته که اندازه گیری آن دشتتوارتر استتت 12.به نظر بستتیاری از مفستتران ،ما به
ستتتمت «آیندهای بدون کار مطلوب»  Good job-lessپیش میرویم تا «آیندهای
توأم با بیکاری» .joblessکارگران برای سیر کردن خود ،مج ورند کار کنند و بنابراین
هر شغلی را که دم د ست با شد میپذیرند؛ حتی شغلهایی با د ستمزد ناچیز ،ساتات
کار محدود و با شتتترایب وحشتتتتناک کار 13.نظریهپردازان اتوماستتتیون ،این پدیده را
نشتتانهی رشتتد بیکاری به دلیل کاربرد تکنولوژی  -که درپشتتت پرده اتفاق میافتد-
میدانند .در حقیقت اما اتوماستتتیون ستتتریع تولید ،در پشتتتت پرده یا هرجای دیگر،
بهندرت اتفاق میافتد.
از اوایل دههی  ،1970یعنی زمانی که نرخ بیکاری ،نخ ست افزایش یافت و سپس
با سرسختی از نزو  ،خودداری کرد ،دولتها حمایتهای خود را از بازار کار کم کردند
و مزایای بیکاری را کاهش دادند؛ ستتتیاستتتتی که چندین دهه ادامه یافته استتتت14.
سیا ستهای «کار -رفاه»  Workfareکه بیکاران را وادار به برگ شت به کار میکند،
بهتنوان پاسخ اصلی و بنیادی در مواجهه با بیکاری ،جایگزین نظامهای کمکهزینهی
بیکاری ،شد .در ک شورهایی مانند ایاالت متحده ،انگلیس و آلمان ،تنها تدهی کمی از
کارگران (بیکار شتتده) برای مدت طوالنی ،بیکار محستتوب میشتتوند .در توض ،آنها
مج ور می شوند که به جویندگان جدید کار بپیوندند و در اقتصادی که دیگر نمیتواند
چیزی بهتر به آن ها ارا ئه د هد ،در جستتتتجوی شتتت غل های نی مهو قت ،مو قت و یا
مخاطرهآمیز باشند .میزان دقیق گسترش بیث ات کاری در کل نیروی کار ،از کشوری
تا کشتتتور دیگر متفاوت استتتت .این تغییرات ،اما بهآستتتانی در ایاالت متحده قابل
اندازهگیری استتتت؛ جایی که کارگران غیر اتحادیهای از حمایت های اولیهی شتتتغلی
برخوردار نی ستند و بهجز در موارد ت عیض آ شکار ،بنا به ارادهی کارفرما ،ا ستخدام و یا
اخراج می شوند .در این کشور ،بیکاران مجددا جذب کار شدهاند؛ اما به قیمت رکود در
دستمزدها و بدتر شدن شرایب کار15.
در مقابل ،در بخشهایی از اروپا و بخشهای ثروتمند آ سیای شرقی که حمایت از
اشتتتتغا  ،بیشتتتتر استتتت ،بخشهای مهمی از نیروی کار در برابر فشتتتارهای بازار در
دورههای بیکاری ،مورد حمایت قرار میگیرند .در این کشتتورها استتتراتژی دولت این
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بوده که بگذارد ط قات محرومی از کارگران شکل بگیرند .این کارگران «غیراستاندارد»
 non-standardاز هیچ حمایت شغلی برخوردار نیستند و مج ورند که دستمزدهای
خود را با واقعیتهای بازار کار ،تط یق دهند 16.سهم «اشتغا غیراستاندارد» نس ت به
کل اشتغا  ،بین سا های  1985و  ،2013افزایش یافت این نس ت در فرانسه از 21
به  34در صد ،در آلمان از  25به  39در صد ،در ایتالیا از  29به  40در صد ر سید .در
ژاپن ،سهم «اشتغا نامنظم»  non-regular employmentاز  17درصد در سا
 1986به  34در صد در سا  2008ر سید .کرهی جنوبی نیز با روندهای م شابه روبرو
بوده است .چنین تغییری در ترکیب اشتغا  ،در زمینهی ایجاد شغلهای جدید ،حتی
چشتتمگیرتر استتت  60درصتتد مشتتاغل ایجادشتتده در کشتتورهای تضتتو ستتازمان
همکاریهای اقت صادی و تو سعه  OECDدر دهههای  1990و  2000غیر ا ستاندارد
بودند 17.بازارهای کار در این ک شورها در حا دو شاخه شدن بین کارگرانی که هنوز از
شغل «ا ستاندارد» وامنیت ن س ی شغلی برخوردارند و ان وه فزایندهی دیگر کارگرانی
است که معموال جوانتر هستند و از این مزایا برخوردار نیستند18.
در کشتتورهای با درآمد کم و یا متوستتب ،جایی که اکثریت کارگران جهان در آن
زندگی میکنند ،کار «غیراستتتاندارد» همیشتته یک امر تادی بوده استتت .ط ق برآورد
سازمان جهانی کار  ILOتنها حدود یکپنجم کارگران بیکار در سراسر جهان ،بیمهی
بیکاری دریافت میکنند 19.بنابراین ،در این کشتتورها ،بیکاران مج ور هستتتند هرچه
سریعتر ،من ع درآمدی برای خود دستوپا کنند و به همین دلیل ،نرخ رسمی بیکاری،
با وجود کم ود فرصتهای شغلی ،تنها  5.3درصد است .در این مناطق ،اکثر کارگران
بیکارشتتده ،به جمع کارگران جوانی که تازه وارد بازار کار شتتدهاند ،میپیوندند وغال ا
بهطور غیرر سمی در کارگاهای کوچک و ث تن شده و دارای  5کارگر و یا کمتر ،بهکار
مشغو می شوند .در سا  2016تقری ا  70درصد از مشاغل در مناطق با درآمد کم و
متوسب ،بهتنوان مشاغل غیررسمی ،ط قهبندی شدند20.
رکود پسا-صنعتی
بهجای افزایش سریع بیکاری  -که گفته می شود مقزم گذار به آیندهی خود کار است
 -ما شتتاهد گستتترش کنتر ناپذیر اشتتتغا نامکفی هستتتیم که ناشتتی از بدترشتتدن

668

669

آرون بناناو  /ترجمهی ایوب رحمانی و ستار رحمانی

کسادی  stagnationاقتصادی است 21.مردم بهجای این که به دلیل کم ود تقاضای
کار ،بیکار بمانند ،مج ور می شوند با دستمزد پایینتر از حد معمو و در شرایب کاری
بدتر از حد معمو  ،تن به کار دهند .ک سانی که نمیتوانند با این شرایب کار کنند ،از
نیروی کار به بیرون پرتا می شوند .بنابراین ،زندگی در اقت صادهای ک ساد ،مترادف با
ناامنی شتتدید شتتغلی استتت .این نو زندگی در بستتیاری از کتابهای تلمی -تخیلی،
ت صویرپردازی شده ا ست جامعههایی دچار تیرهروزی و سرکوب و با مردمانی از کار
بیکار شده 22.ا شتغا نامکفی ،بیآنکه تع یر ا ستانداردی دا شته با شد ،در حا ت دیل
شدن به یک ا ستاندارد در بازارهای کار ا ست .از اوا سب دههی  60به بعد ،زمانی که
نیروی کار مازاد در ستتتطن جهانی افزایش یافت ،بنگاههای چندملیتی ،به معاملهگری
در بازار کار روی آوردند و شتتترکتهای ترضتتتهکننده را به رقابت با هم واداشتتتتند تا
بتوانند به کار مولد ارزانقیمت ،دستتترستتی پیدا کننند؛ و ستتپس با بهرهبرداری از این
کار ارزان ،در بازار جهانی که دچار مازاد ترضتتته بود ،به رقابت بپردازند .بنگاه های
صنعتی ،نهتنها از ن ود امنیت شغلی کارگران در کشورهای کمدرآمد ،بهرهمند شدهاند،
بلکه در کشتتتورهای با درآمد باال نیز ستتتطن دستتتتمزد کارگران را از طریق انعقاد
قراردادهای چندگانه و استخدام کارگران با دور زدن قانون کار ،تعدیل کردهاند.
با وجود این ،تنها  17درصتتد از نیروی کار جهانی در صتتنایع بزرگ تولیدی ،و 5
درصتتد ،در معادن ،صتتنعت حملونقل ،و برق و گاز و آب  ،utilitiesکار میکنند23.
ب نابراین ،اکثریت قریب به ات فاق کارگران ج هان که در چارچوب اشتتتتغا نامکفی
میگنجند ،توان ستهاند در بخش خدمات  -که ب سیار ناهمگن ا ست -شغلی برای خود
بیابند .این بخش در ک شورهای با درآمد باال 70 ،تا  80در صد کل م شاغل را به خود
اختصتتتاص داده استتتت .اکثریت کارگران در ایران ،نیجریه ،ترکیه ،فیلیپین ،مکزیک،
برزیل و آفریقای جنوبی در این بخش کار میکنند 24.اقت صاد پ سا -صنعتی ای که ما
اکنون در مقیاس جهانی به ارث بردهایم ،بسیار بی ش اهت به اقتصادی است که ظهور
آن را دان یل بل ،برای اولین بار در ستتتا  1973پیشبینی کرد به جای اقتصتتتاد
پژوهشگران ،مربیان تنیس و سرآشپزهای دارای رت ه میشلین  ،Michelinاقتصاد ما
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بهطور غالب دنیای آرایشگران کنار خیابان ،خدمتکاران مناز  ،د ستفرو شان میوه و
کارگران قفسه پرکن در فروشگاههای وا مارت  Walmartاست25.
الگوی ا سا سی ر شد ا شتغا در خدمات که در اوایل دههی  1960تو سب ویلیام
باومو  ،اقتصاددان دانشگاه پرینستون ،تشرین شد ،بهما کمک میکند تا توضین دهیم
چرا ا شتغا نامکفی در بخش خدمات ،ویژگی ا صلی اقت صاد امروز ا ست ،و چرا روایت
نظریهپردازان اتوماسیون ،بی پایه است 26.باومو  ،افزایش اشتغا در بخش خدمات را
با برج ستهکردن این نکته که شتاب ر شد مکانیزا سیون و بهرهوری در بخش خدمات،
نس ت به بخش صنعت ،کمتر است ،تشرین کرد .اگر تقاضا برای خدمات افزایش یابد،
تقری ا به همان میزان نیز سطن اشتغا در این بخش افزایش مییابد؛ و این با وضعیت
در بخش کارخانه ای متفاوت است .در این دومی ،بخش بزرگی از ر شد تولید ،نا شی از
رشد بهرهوری است و نه ناشی از رشد سطن اشتغا ( .نمودارهای  2و  .)3ال ته برخی
از ر شتهها در بخش خدمات ،مانند تجارت تمدهفرو شی ،از ر شد جه شی در بهرهوری
برخوردار بودهاند ،اما این جهش ها نمیتوانند در پیوند با هم ،موجب رشتتتد پایدار
بهرهوری در ستتراستتر این بخش – آنگونه که در تولید کارخانهای در ستتراستتر تاریخ
توسعهی صنعتی رایج بود  -شوند.
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از آن جا که بخش خدمات برای افزایش تقاضتتتا نمیتواند به تأثیرات قیمت متکی
باشد – یعنی نمیتواند به این اتکا کند که افزایش بهرهوری ،موجب کاهش قیمتها و
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ازاینرو منجر به افزایش تقا ضا شود  -باید انتظار دا شته با شیم که ا شتغا در بخش
خدمات ،آهستهتر رشد کند .همانطور که باومو  ،نشان داد ،قیمت در بخش خدمات
از «بی ماری هزی نه» رنج میبرد آهستتتتگی نرخ رشتتتد بهرهوری در بخش خدمات،
معنایش این استتت که قیمت خدمات ،همواره نس ت ت به قیمت (دیگر) کاالها ،گرانتر
خواهد بود 27.پس ،تقاضا برای خدمات ،باید به تامل درآمد متکی باشد؛ به بیان دیگر،
ر شد تقا ضا برای خدمات ،ب ستگی به ر شد درآمد در کل اقت صاد دارد .بنابراین ،زمانی
که موتور رشتد صتنعتی به دستتانداز میافتد و آهنگ رشتد اقتصتادی در کلیت آن،
کاهش مییابد ،سرتت رشد اشتغا در بخش خدمات نیز رو به کاهش مینهد1.
بهرغم اینکه اقتصتتادهای پیشتترفته ،رشتتد آهستتتهای دارند ،اما در این اقتصتتادها
اشتغا در بخش خدمات ،بهسرتت در مشاغل مخاطرهآمیز و با دستمزد کم ،گسترش
می یابد .در این نقطه استتتت که منطق اشتتتتغا نامکفی نقش پیدا میکند .در تمل،
آ شکار شده که امکان کاهش بهای خدمات بهمنظور افزودن تقا ضا وجود دارد ،یعنی
میتوان بدون باال بردن سطن بهرهوری ،از طریق پرداخت دستمزد کمتر به کارگران و
یا از طریق سرکوب ر شد د ستمزدها -به ن س ت ر شد ناچیز بهرهوری کار  -در طو
زمان ،از بهای خدمات کاستتتت 28.همین قاتدهی کلی در مورد کارگران خویشفرما
 self-employedنیز صتتتدق میکند که آمادهاند با پو کمتر ،کار کنند و از این
طریق برای کار خود -اگر چه به ز یان درآ مد خویش -ت قاضتتتا ای جاد کن ند .بخش
خدمات ،مکان موردپسند برای ایجاد شغل از طریق استثمار شدید است؛ زیرا دستمزد
کارگران خدمات ،سهم ن س تا زیادی از قیمت نهایی در این بخش را ت شکیل میدهد.
بهویژه در ک شورهای با درآمد کم و متو سب ،ر شد بهرهوری در ب سیاری از بخشهای
خدمات منفی بوده استتتت؛ زیرا در این کشتتتورها افراد با توستتتل به استتتتراتژیهای
پیچیدهی اشتغا زایی ،شغلی برای خود اخترا میکنند .میزان استفادهی شرکتها از
سدماری ساوی ل (یا اثر ساوی ل) یفه مپردانی در یقایسهی اازای

ق ق در یشاغ ا است که شاب

اازایشااا در سهرهوری کار بب ده و یا سهرهوری کار در آبها اب ک س ده ،سا یشاااغ ا اساات که اازای
ق ق بمراه سا اازای
این پ ی ه یاپرداند.

سهرهوری کار ص رت راته است .وی دام اا .ساوی ل سهط ر یشروح سه تح دم
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چنین کارگرانی که درآمد ت ضمینن شده ندارند ،ب ستگی به قوانین حمایت از کارگران
در هر کشور دارد.
با افزایش سطن ا شتغا نامکفی ،بهناگزیر ،نابرابری ت شدید می شود .گروههایی از
مردم فقب زمانی میتوانند کار داشتتته باشتتند که رشتتد درآمد آنها نستت ت به نرخ
متوسب درآمد ،سرکوب شده باشد 29.گسترش شکاف بین رشد دستمزدهای واقعی و
رشتتد بهرهوری ،نتیجهی این فرایند استتت؛ فرایندی که طی  50ستتا گذشتتته در
کشتتورهای گروه  G20 20منجر به انتقا  9درصتتد درآمد از نیروی کار به ستترمایه
شده ا ست .بین سا های  1980و اوا سب دههی  2000میقدی ،سهم نیروی کار از
درآمد ،در سطن جهانی  5درصد کاهش یافت .در همان حا  ،سهم فزایندهای از رشد
درآمد ،توسب ط قهای بسیار کوچک از صاح ان ثروت ،تصرف شد 30.در حقیقت ،اما،
افزایش نابرابری از آنچه که این آمارها نشان میدهند ،بدتر است؛ زیرا درآمد حاصل از
کار نیز بهطور نابرابر توزیع شتتده و بیشتتترین افزایش به مدیران رستتیده استتت .ط ق
آخرین پژوهشها ،در اواخر دههی  1980و اوایل دههی  ،2010رشتتد بهرهوری کار از
رشتتد متوستتب دستتتمزدها ستتریع تر بود ،و این دومی ،یعنی متوستتب دستتتمزدها در
همهی ک شورهای ت ضو سازمان همکاریهای اقت صادی و تو سعه ،سریعتر از میانگین
د ستمزدها ر شد یافت 31.با ت شدید نابرابری ،فر صتها برای ا ستثمار شدید ،بی شتر
میشتتتود .از اینروستتتت که برای خانوارهای ثروتمندتر ،منطقی به نظر میرستتتد که
تهیدستتتتان را برای انجام کارهای خانه -که خودشتتتان نیز میتوانند انجام دهند -به
اجرت بگیرند تنها دلیل این کار ،تفاوت فاحش در قیمت کار این دو گروه است.
این رو ند ها نشتتتتان مید هد که بحران ویرانکن نده در تملکرد بازار کار که
نظریهپردازان اتوما سیون پیشبینی میکنند ،رخ نخواهد داد .درتوض ،در دوران رکود
اقتصتتادی ،ستتطن بیکاری همچنان افزایش مییابد و ستتپس زمینه را برای اشتتتغا
نامکفی و افزایش نابرابری فراهم میکند .بدترین کابوس مارتین فورد در کتاب «ظهور
روباتها» ،این استتت که «ستتیستتتم اقتصتتادی ،نهایتا بتواند خود را با واقعیت جدید»
جابهجایی نیروی کار ،تط یق دهد .اما این همان چیزی است که هماکنون اتفاق افتاده
استتت .همانطور که مایک دیویس میگوید «اولویتبندی در میان بشتتریت ،توستتب
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سرمایهداری متأخر» هماینک رخ داده ا ست 32،و چنانچه با اقدام سیا سی معین از آن
جلوگیری نشتتود ،احتماال در دهههای آینده ،شتتاهد افزایش روند کنونی خواهیم بود
مازاد ظرفیت برای محصتتتوالت کشتتتاورزی و صتتتنعتی در بازارهای جهانی ،همچنان
کارگران شاغل در این بخشها را به بخش خدمات خواهد راند ،و سهم بخش خدمات
که در حا حا ضر  52در صد ا شتغا جهانی را شامل می شود به  70یا  80در صد تا
اواسب این قرن افزایش خواهد یافت .از آنجا که نرخ رشد کل اقتصاد ،همچنان پایین
خواهد بود ،بخش خدمات ،کستتتانی را که شتتتغل خود را از دستتتت دادهاند و نیز تازه
واردشوندگان به بازار کار را تنها با افزودن به نابرابری در درآمدها ،جذب خواهد کرد.
این بدان معنا نی ست که تهید ستان تهید ستتر خواهند شد ،بلکه به این معنی
است که سهم آنها از رشد درآمد ،بسیارکمتر از سهم آنها در کل جمعیت خواهد بود.
همانطور که توماس پیکتی و همکارانش نشان دادهاند ،بین سا های  1980و 2016
درآمد نیمهی تهید ست جمعیت جهان ،دو برابر شده ا ست (اگرچه مقدار مطلق آن
فقب اندکی افزایش یافته) .اما این افزایش ،تنها  12در صد از ر شد درآمد کل را شامل
میشتتود؛ و این در حالی استتت که در همان بازهی زمانی ،یک درصتتد از ثروتمندان
جهان ،بیش از دو برابر  27 -درصتتد – از رشتتد درآمد کل را تصتتاحب کردند 33.اگر
تغییری در توانایی نیروی کار در م ارزه برای منافع خود ،صتتورت نگیرد ،مهار نابرابری
اقتصتتادی به توانایی نهادهای دولتی در تأمین رفاه اجتماتی ،بستتتگی خواهد داشتتت.
تاکنون ،در مواجهه با کسادی اقتصادی ،از میزان این تواناییها ،کاسته شده است .در
اقتصادهای بیرونق که بهطور دورهای با ریاضت اقتصادی به چارمیخ کشیده میشوند،
مقصتترشتتمردن بخشهای آستتیبپذیر نیروی کار -مهاجران ،زنان ،اقلیتهای نژادی و
مذه ی  -در بهوجود آمدن وخامت اجتماتی ،آ سانتر از متحد شدن پیرامون پروژهی
جدید اجتماتی برای رهایی است.
 .2راهحل معجزهآسا؟
گفتمان اتوماستیون ،یک رشتته از روندهای مشتکلزا در رابطه با کم ود مزمن تقاضتا
برای نیروی کار در اقت صاد جهانی را شنا سایی کرده ا ست .بحران اجتماتی نا شی از
این روند های طوالنی ،بدتر از آن چیزی استتتت که آمارها نشتتتان میدهند .تعداد
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فزایندهای از مردم ،خود را از م شارکت معنادار در اقت صاد ،از اح ساس قدرت و ر ضایت
خاطری که این اقتصاد در همین شرایب بد جوامع سرمایهداری ،ارائه میدهد ،محروم
میدانند .اتمیزه شدن ،که با ناامنی شغلی و نابرابری ،تشدید می شود ،مردم را مستعد
پذیرش ناسیونالیسم اقتصادی میکند که مدتی است مشکقت ناشی از جهانی سازی
را از طریق سیاست «او کشور ما» ،حل خواهد کرد .نظریهپردازان اتوماسیون به این
خطرات آگاه هستند و میدانند که توارض هراسانگیز ناشی از کاهش تقاضای کار ،از
طریق موانع تعرفه ای یا فراهم کردن امکانات کارآموزی ،کاهش نمی یابند؛  34زیرا در
مقایسه با ابعاد فاجعهای که در تصر حاضر ،بهآرامی در حا شعلهور شدن است ،این
پی شنهادهای سطحی ،امیدی برنمیانگیزند .بنابراین ،نظریهپردازان اتوما سیون ،تقش
میکنند که بهطور رادیکا به بازاندیشتتتی مستتتئ له بپردازند .از این لحاظ ،م حث
اتوما سیون ،ب سیار به بحث گرم شدن کرهی زمین ش اهت دارد وقتی مردم مو ضو
گرمترشتتدن زمین را جدی میگیرند ،تمایل مییابند که نستت ت به بازنگری دربارهی
ساختار اجتماتی ،تأمل کنند؛ کاری که پیش از آن فکر میکردند ،امکانپذیر نی ست.
نظریهپرداز ان اتوماسیون ،با نامیدن جهان کنونی ،همچون جهانی که دوراناش سپری
شتتده ،راهحلهای رادیکالی برای بحران دنیای کار در ستتر میپروارنند .همانطور که
استتتتدال کردهام ،راه حل های آنها ارزش تأ مل دارد ،حتی اگر آنها در مورد تلل آن
دراشت اه باشند.
پی شنهاد ا صلی نظریهپردازان اتوما سیون ،درآمد پایهی همگانی ا ست به همهی
شتهروندان ،بدون هیچ قیدوشترط ،درآمد پرداخت شتود 35.آنها میگویند اگر ستطن
درآمد پایهی همگانی به اندازهی کافی باال در نظر گرفته شود ،این امر بهطور کامل به
فقر پایان خواهد داد .میگویند درآمد پایهی همگانی برای کارگرانی که امنیت شتتغلی
ندارند ،امنیت فراهم میکند و این خود ،یک اصق مهم در تصر تقاضای پایین کار و
گستتتردگی ستتطن اشتتتغا نامکفی استتت .براستتاس این استتتدال ها ،نظریهپردازان
اتوماستتیون ،درآمد پایهی همگانی را غال ا همچون یک ابزار ستتیاستتی بیطرف معرفی
میکنند  -جذاب برای چپ و را ست – که م شکل بیکاری جهانی را حل خواهد کرد؛
درست همانطور که قرار بود تکنولوژیهای انققب س ز ،مسئلهی گرسنگی در جهان
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را حل کند .ال ته چنین بیطرفی تکنوکراتیک ،فانتزیای بیش نیست بسته به روشی
که تأمین درآمد پایهی همگانی ،اجرایی می شود به م سیرهای متفاوتی منتهی خواهد
شد .بیشتر این مسیرها ،ما را به دنیای شکوفایی انسان نزدیک نمیکنند36.
پیشتتتن هاد درآ مد پا یهی هم گانی ،به ق ل از ز مان ظهور گفت مان اتو ماستتتیون
برمیگردد .تدهای ،خا ستگاه آن را در نظرات توماس پین ،میب یند که در اوایل سا
 1797استدال کرد که باید م لغ معینی به همهی افرادی که به سن قانونی میرسند،
پرداخت شتتتود 37.توماس پین ،پرداخت کمکهزینه به کستتتانی که به ستتتن قانونی
میرستتت ند را برم نای خب فکری کقستتت یک جان الک Lockeanتوج یه میکرد
پرداخت کمکهزینه ،این امکان را برای همه فراهم میکند تا در بازار م ادله ،شتترکت
کنند و این امر ،پایههای اخققی جامعهی م تنی بر مالکیت خصتتوصتتی را مستتتحکم
میکند .اقتصتتاددانان نولی را قرن بیستتتم به دالیلی مشتتابه ،از درآمد پایه حمایت
کردهاند .میلتون فریدمن از مالیات بر درآمد منفی بهتنوان جایگزینی برای برنامههای
نظام رفاه اجتماتی دفا میکرد به نظر او به جای تأمین بودجهی پروژههای تمومی
با هدف کاهش فقر ،باید به هر فرد به اندازهی کافی کمکهزینه پرداخت شتتتود ،تا
سطن درآمد او به باالتر از خب فقر برسد 38.امروز ،فری ندهترین استدال های نولی رالی
در دفا از درآمد پایهی همگانی را میتوان در نوشتههای چارلز موری ،یافت .او بر این
باور استتتت که تأمین درآمد پایهی همگانی ،باتث متوقف شتتتدن روند زوا غرب و
موجب رجعت رو خستهی آن به ایمان مسیحی و ازدواج تکهمسری خواهد شد .به
نظر او با انحق بخش اتظم سیستم رفاهی دولت ،هر ماه م لغ هزار دالر برای هر فرد
آزاد خواهد شد 39.دفا موری از تأمین درآمد پایهی همگانی ،ریشه در این باور او دارد
که نهادهای نظام رفاه اجتماتی نهتنها از نظر اقتصتتتادی ناکارآمد ،بلکه از لحاظ روانی
نیز مخرب هستند و موجب بیگانگی افراد از منابع اساسی برای خودباوری و خودسازی
و انتقا این منابع به دولت می شوند .او ا ستدال میکند که م شکقت اجتماتی مانند
فقر و اتتیاد به مواد مخدر ،باید بهطور مستتتتقیم توستتتب «انجمنهای داوطل انه» در
خود جوامع محلی که به این م شکقت دچار ه ستند ،ر سیدگی شود .به نظر او ،درآمد
پایهی همگانی ،به این انجمنها  -از راه پرداخت دستتتتمزد اجتماتی  -کمک خواهد
کرد تا تضمین شود که کسی گرسنه نماند؛ و ادتا میکند که هزینهی آن نیز از طریق
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برچیدن نهادهایی که در حا حاضتتر این مستتئولیتها را بر دوش میکشتتند ،فراهم
خواهد شتتتد 40.در طر موری ،میزان درآمد پایهی همگانی ،ثابت و در ستتتطن پایین
ا ست و نیز از توزیع مجدد درآمد ،جلوگیری می شود؛ و بنابراین ،نابرابری همچنان رو
به افزایش خوا هد داشتتتت .طر موری در بارهی درآ مد پا یهی هم گانی ،تصتتتویر
نگرانکنندهای در برابر ما قرار میدهد و نشتتتان میدهد که چگونه میتوان جامعهای
بیش از پیش نابرابر را ،که م شخ صهی آن تقا ضای پایین و مزمن کار ا ست ،بهتنوان
جامعهای دلپذیر به فقیرترین اتضتتتای آن فروخت .طر موری ،پایه و استتتاس بخش
بزرگی از برنامههای سیا سی گفتمان اتوما سیون در جنا را ست ا ست 41.این خطر
وجود دارد که طر درآمد پایهی همگانی در تمل ،شتتت یه به این نستتتخههای جنا
راست باشد ،تا بدیلهای جنا چپ.
طر های جنا چپ دربارهی درآمد پایهی همگانی ،مدافع تداوم ارائهی خدمات
اجتماتی موجود و یا خواهان گ سترش آن ا ست .بنابراین ،ن سخهی آنها ،ب سیار گرانتر
تمام خواهد شد .در بین جنا چپ میانی و برابریطلب ،فیلیپ وان پاریجز ،احتماال از
محترمترین مدافعان درآمد پایهی همگانی ا ست .او خواهان آن ا ست که بدون از بین
بردن سی ستم رفاه اجتماتی ،به مردم کمک شود تا نیازهای ضروری خود را برطرف
کنند .او و یانیک واندربورت ،پرداخت معاد  25درصد از تولید ناخالص داخلی سرانه،
حدود  15هزار و  500دالر در ستتا برای هر فرد در آمریکا در ستتا  2019را مقدار
درآمد پایهی همگانی ،در نظر گرفتند .با این حا  ،برای این که این طر قابلق و تر
باشتتد ،آنها توصتتیه میکنند که پرداخت در «ستتطن بستتیار محدود» و نه به صتتورت
همگانی ،آغاز شود .از نظر آنان برای دریافت درآمد پایهی همگانی « شرط م شارکت»
 برای مثا م شارکت فرد در فعالیتهای تمومی به نفع جامعه -وجود خواهد دا شتو برای جلوگیری از «م هاجرت انت خابی» به کشتتتور هایی که در آن ها درآ مد پا یهی
همگانی پرداخت می شود ،شرط صقحیت ،اتما خواهد شد .ادتا می شود که حتی
پرداختهای ماهیانه به مقدار اندک نیز ،موجب تجدید حیات جوامع محلی میشود ،و
م نایی خواهد شد برای اتما ف شار نیرومند برای ت ور به سطو باالتر درآمد پایهی
همگانی ،و یا برای افزایش دستمزدها42.
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در همین حا  ،از منظر نظریهپردازان اتوما سیون ضد سرمایهداری ،یعنی ک سانی
چون نیک ستتترنیک و الکس ویلیامز ،درآمد پایهی همگانی ،امکان رادیکا تری برای
تغییر مسیر به سوی بیکاری کامل ،به سوی زندگی بدون کار مزدی ،فراهم میکند43.
از نظر آنها همراه با پی شرفت اتوما سیون ،ارزش درآمد پایهی همگانی تا آنجا افزایش
مییابد که قدرت خرید اغلب کاالها و خدمات توسب این مکانیسم توزیعی و جایگزین،
فراهم خواهد شد .از نظر آنها این پی شرفتی رادیکا به سوی برابری ا ست .در کتاب
اخترا آینده( ،تألیف این دو نویسنده) درآمد پایهی همگانی ،همچون راهی برای گذار
سریع به دنیایی کامق خودکار ،در نظر گرفته می شود از آنجا که کف حداقل درآمد،
باال ست ،کارگران این توانایی را پیدا میکنند که از پذیرش کار ،خودداری کنند و این
امر ،کارفرمایان را وامیدارد که یا شتتتغلها را جذاب کنند و یا اینکه آنها را از طریق
اتوماستتتیون ،بهطور کلی از میان بردارند 44.بنابراین ،به نظر آنها درآمد پایهی همگانی
به ابزاری برای تث یت اقت صاد سرمایهداری متأخر ت دیل نمی شود ،بلکه اهرم ف شاری
خواهد بود به سوی جهان پسا-کمیابی ،که در آن« ،مشکل اقتصادی» حل شده است
و مردم آزاد هستتتتند تا امیا خود را دن ا کنند .با ت ور از این نقطه ،پرستتتشهای
تمده دربارهی افق نهایی انستتان مطر میشتتود آیا رهایی از کار،همان گونه که کینز
ت صور میکرد به معنای پرداختن به سرگرمی یا ساختن سفینههای ف ضایی و کاوش
ستارههاست؟45
محدودیتها
درآمد پایهی همگانی ،در اشتتکا برابریطل انهی خود ،جن ههای بستتیار جذابی دارد.
بازتوزیع درآمد ،حتی به میزان اندک ،اگر -صرف نظر از هر چیز دیگر -موجب تخفیف
فشار ناشی از فقر و مشکقت روحی و جسمی مرت ب با آن گردد ،به خودی خود چیز
پ سندیدهای ا ست .درآمد پایهی همگانی ،همراه با ب ستن مالیات بر تولید گاز کربن در
ستتتطن جهانی ،میتواند در کاهش تغییرات آبوهوایی ،نقش ایفا کند و بخشتتتی از
راهحل برای ناپدید شدن شغلها در گذار به منابع تجدیدپذیر  renewablesباشد46.
با وجود این ،برای آن که طر درآمد پایهی همگانی ،از م حدویت های تکنوکراتیک
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رهایی یابد ،باید نقش بیشتتتتری ایفا کند؛ و آن توانمندستتتازی افراد در م ارزه برای
تغییرات اجتماتی بنیادی است.
اما دالیلی برای تردید در اینکه درآمد پایهی همگانی بتوانند چنین نقشتتتی ایفا
کند ،وجود دارد .نخستتت ،دربارهی تجدیدحیات جوامع محلی ،باید گفت همچنان که
مارکس و انگلس در مانیف ست کمونی ست ،بیان کردند ،تو سعهی اقت صاد پولی cash
« economyهمهی روابب باث ات و منجمد شده» را دود هوا خواهد کرد؛ زیرا پو به
مردم ام کان مید هد ن یاز های خود را بدون ات کا به جوامع محلیای که به آن تعلق
دار ند ،برطرف کن ند؛ و ب نابراین ،ظرف یت تشتتت کل یابی این جوامع را تقل یل مید هد.
امروزه ،حملونقل ،برنامه های تفریحی وتادات غذاخوری ،کامق در راستتتتای منطق
درونی اقتصتتادهای بازار ،تغییرشتتکل یافتهاند .مردم ،هر روز ستتاتتها وقت خود را در
مستتیر رفتوبرگشتتت به کار میگذرانند و در همان هنگام  -با هم ،اما استتاستتا تنها -
هم رگر میخورند و با تلفنهای همراه خود ،ویدیو ،تما شا میکنند .این اقت صادها که
به گونهای طراحی شتتتدهاند که افراد را به موجوداتی اتمیزه ،فرومی کاهند ،بهراحتی
خواهند توان ست که خود را با درآمد پایهی همگانی ،سازگار کنند .اما دربارهی ادتای
دیگر ،م نی بر این که درآمد پایهی همگانی ،میتواند کارگران را در برابر کارفرمایان
توانمند سازد ،چه میتوان گفت ؟ این ادتا به معنای بستن اسب به پشت گاری است
برای دستتتیابی به درآمد پایهی همگانی بهمنظور تغییر روابب اجتماتی ،نخستتت باید
کارگران توانمند شوند .نگرانی تمیقتر ،اما این ا ست که حتی اگر تأمین درآمد پایهی
همگانی ،به مردم قدرت بی شتری برای مقاومت و م ارزه ب خ شد ،م شخص نی ست که
این درآمد ،راهگشای مسیر تملی بهسوی اهداف وسیعتر رهایی باشد.
برای آن که تأمین درآ مد پا یهی هم گانی ،م نای د ید گاه چپ برای خروج از
ستترمایهداری ،قرار گیرید ،تحلیل نظریهپردازان اتوماستتیون ،باید تصتتحین شتتود آنها
میگویند که در شتترایب امروز ،کم ود مزمن تقاضتتای کار ،ناشتتی از افزایش ستتطن
بهرهوری و تغییرات سریع اقت صادی ا ست .میگویند اگر این فرض را بپذیریم ،آنگاه
درمییابیم که مستتتئلهی اصتتتلیای که جامعه با آن مواجهه استتتت ،افزایش نابرابری
اقتصتتادی استتت؛ که باید نه از راه افزایش دستتتمزدهها بلکه با توزیع هر چه بیشتتتر
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درآمد ،از طریق درآمد پایهی همگانی ،برطرف شتود .اما اگر درتوض ،همانطور که من
ا ستدال کردهام ،بپذیریم که تقا ضای نامکفی برای کار ،نتیجهی مازاد ظرفیت جهانی
و رکود در سرمایهگذاری ا ست  -که موجب پایین آمدن نرخ ر شد اقت صاد بهطور کلی
شتتتده  -آن گاه م ارزه برای این گونه توزیع درآمد ،بهستتترتت به م ارزهای ت دیل
می شود که در آن ،حا صل ت ضاد بین کار و سرمایه ،صفر خواهد بود ،و این امر ،مانع
پیشروی ما به سوی آیندهی آزادتر خواهد شد و یا حداقل پیشروی ما در این مسیر را
کند خواهد کرد .بنابراین ،ما به برنامهای نیاز داریم که بتوانیم کنتر بر اقتصتتتاد را از
چ نگ صتتتاح ان ثروت ،خارج کنیم .طر درآ مد پا یهی هم گانی ،ا ما چیز چ ندانی
دربارهی اینکه چگونه میتوانیم تسلب سرمایه بر تولید را کم کنیم ،نمیگوید.
در حالی که طر تأمین درآمد پایهی همگانی ،هدف ستتتتودنی تفکیک درآمد از
مقدار کاری را که مردم انجام میدهند دن ا میکند ،اما این طر  ،چیزی در مورد
تغییر رابطه بین درآمد و ثروت ارائه نمیدهد؛ و ما را همچنان استتیر ستتیستتتمی نگاه
میدارد که در آن بهرهی ناشی از اتت ارهای گسترده ،اجاره از زمین و مسکن ،و سود
حاصتتل از کستتبوکارها ،بخش قابلتوجهی از درآمد کل را تشتتکیل میدهند .در این
طر  ،انگیزهی سود ،همچنان نیروی محرک اقتصاد باقی خواهد ماند؛ زیرا سرمایهداران
همچنان قدرت تصتتمیمگیری دربارهی ستترمایهگذاری را  -که تعیینکنندهی رشتتد یا
کوچک شتتدن اقتصتتاد استتت  -حفظ میکنند .بنابراین ،ستترمایه ،همچنان ستتق
«اتتصتتاب ستترمایه»  capital strikeرا در اختیار خواهد داشتتت؛ یعنی صتتاح ان
ستتترمایه با بر خورداری از حق قانونی خود ،همچنان خواهند توانستتتت از طریق تدم
ستترمایهگذاری و فرار ستترمایه  capital flightجامعه را به هرجومرج بکشتتانند47.
سرمایهداران به مدت چهل سا و در شرایب بدتر شوندهی مازاد ظرفیتها و کندی
رشد اقتصادی ،با این سق ها ،احزاب سیاسی را وادار کردهاند که به خواست آنها تن
دهند یعنی مقررات کستتبوکار را آستتانتر و قوانین کار را ستتستتتتر کنند ،و در د
بحران اقت صادی ،برنامهی ریا ضت اقت صادی و نجات مؤ س سات خ صو صی را به اجرا
بگذارند.
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بنابراین ،آن نیروی چپگرایی که میخواهد با کاربرد درآمد پایهی همگانی ،راهی
به ستتتوی آیندهی متفاوت بگشتتتاید ،باید برنامهی میدنر Meidner1خود را برای
اجتماتی کردن فزایندهی وستتتایل تولید از طریق انتقا با برنامهی مالکیت ثروت به
کل جامعه ،به ما ارائه دهد 48.م شکل این ا ست که دقیقا تهدید به تدم سرمایهگذاری
در جریان بحران دههی  1970باتث شد که ن سخه ا صلی طر میدنر در سوئد ،کنار
گذاشتتته شتتود .تحقق بخشتتیدن به چنین برنامهای ،در حا حاضتتر که ستتازمانهای
تودهای ط قهی کارگر ب سیار ضعیفتر شدهاند و ر شد اقت صادی ،کندتر ا ست ،حتی از
گذشتتته نیز دشتتوارتر خواهد بود .با توجه به شتترایب کنونی که «اتتص تاب ستترمایه»
بهستترتت ،اقتصتتاد را در بحران تمیق ،فرو خواهد برد ،ما باید به چشتتمانداز فراتری
بنگریم تصرف تولید .خارجکردن کنتر سرمایهگذاری از دست سرمایهداران و خنثی
کردن تهدید اتت صاب سرمایه ،پیش شرط ا سا سی برای پی شروی جمعی ما به سوی
آیندهی پسا -کمیابی است.
 .3ضرورت و آزادی
حتی اگر ما نستت ت به درک نظریهپردازان اتوماستتیون دربارهی پیشتترفت تکنولوژی،
تردید داشتتته باشتتیم – که من بهطور یقین تردید دارم ،-با این حا  ،کوشتتش برای
ت صویرپردازی و تر سیم نق شهی راه به سوی آیندهی پ سا -کمیابی ،همچنان جن هی
جذاب و ارزشمند گفتمان اتوماستتیون چپ ،باقی میماند .این کوشتتشها به ما امکان
میدهد که از خود بپرستتتیم چگونه میتوانیم قطعات این جهان ازکارافتاده را مجددا
روی هم سوار کنیم ،تا به شیوهی جدیدی از ه ستی اجتماتی نائل شویم .در شرایب
کنونی ،داشتتتن چشتتماندازی برای احیای پروژهی رهایی ،بهویژه اینکه تحققیابی آن
ی ل ید بر  Meidnerالس ی سااداساات ا تصااادی و دسااتمزد اساات که در سااال  1951ت سااط دو
ا ت صاددان در سخ

تحقدقات اتحادیهبای کار ری س ئ ( ،)LOا ستا رن و رودولم ید بر ،ت وین

ش  .چهارب د ا ص ا که این ی ل در پا تحقد آن ا ست ،عبارت ان :ت رم پایدن ،ا شت ال کایم ،ر ش
شتاسان و سراسری درآی با.
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در آینده ،بسیار دور به نظر میرسد ،دارای اهمیت بسیار است .سوسیالیستهای قرن
نوزدهم ،آگاه بودند که تا رستتیدن به اهداف خود ،فاصتتلهی زیادی دارند .با وجود این،
آنها ایدهی آیندهی آزادتر را درسر داشتند که الهامبخش م ارزهشان بود .در اواخر سا
 ،1939برتولت برشتتت هنوز هم میتوانستتت بگوید که «هدف ما در دوردستتتها قرار
داد  /اما بهوضو قابلمشاهده است» 49.امروز کمتر کسی این را میگوید .ما نهتنها در
تصتتر نولی رالیستتم جانستتخت و مستتتقر ،ناستتیونالیستتم نژادی خشتتمآگین و فجایع
زیستتتمحیطی در مقیاس و توالی فزاینده بهستتر میبریم ،بلکه در همان حا  ،ایدهی
م شخ صی نیز ازبدیل واقعی نداریم .ثابت شد که برنامهریزی مرکزی تو سب دولت ،از
نظر اقتصتتتادی ،غیرمنطقی و از نظر زیستتتتمحیطی ،مخرب استتتت؛ ان ارها را پر از
محصتتوالت بنجل میکند و زمینهستتاز استتت داد بوروکراتیک استتت .دولتهای رفاه در
کشتتورهای اروپا و ستتیاستتتهای اشتتتغا کامل کینزی نیز ثابت کردند که نمیتوانند
خود را با شرایب رشد کند اقتصادی و صنعتزدایی مداوم ،تط یق دهند50.
این امر یکی از تلل جایگزین شدن ا صقحات سو سیالی ستی با ا صقحات نولی رالی
بوده ا ست؛ در همان حا  ،جن شهای اجتماتی آزادیخواه ،ا سا سا محدود به دفا از
آخرین سنگرهایی شدهاند که فقب سقوط ما به اتماق را آهسته میکند .گفته میشود
که «آینده را بخواه» ،بله ،حتما ،اما کدام آینده؟ جالب این استتت که نزد بستتیاری از
نظریهپردازان اتوماسیون ،مجموتهی «استار ترک نسل بعدی» Star Trek: Next
 Generationنمونهای از آیندهی آزادتر را بهدستتتت میدهد .در این مجموته که از
روی مجموتهی آن در اواخر دهه  ،1980بازستتتازی شتتتده ،تکنولوژیای موستتتوم به
«تکثیرکننده»  - replicatorکه ا سا سا چا گر سهبعدی پی شرفته و شگفتانگیزی
استتت  -به کم ود اقتصتتادی ،پایان میبخشتتد و به مردم امکان میدهد که در دنیای
بدون پو و بازار ،زندگی کنند51.
پرستتتش ا ما این استتتت آ یا ما میتوانیم دن یای پستتتا-کم یابی را حتی بدون
«تکثیرکنندهها»  -یعنی اگر معلوم شتتد که اتوماستتیون کامل ،خواب و خیا استتت -
تجستتتم کنیم؟ نظریهپردازان اتوماستتتیون ،امر تصتتترف تولید بهمثابه یک هدف را در
حاشتتیه قرار داده و با این کار ،آنچه را که از زمان انتشتتار کتاب «اتوپیا» نوشتتتهی
توماس مور در سا  ،1516تا اقت صاد ا ستار ترکی کنونی ،پیش شرط اولیه برای ایجاد
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دنیای پ سا-کمیابی تلقی شده ،ا سا سا کنار گذا شتهاند و این پیش شرط ،لغو مالکیت
خصوصی و م ادلهی پولی است و نه پخش پو رایگان که نظریهپردازان اتوماسیون از
آن دفا میکنند 52.یکی از دالیل رویگردانی آنها از هدف اصلی فوق ،این است که با
پرستتتشهای نادرستتتت دربارهی دورهی گذار شتتترو میکنند .آنها با این فرض که
اتوماسیون کامل ،دستیافتنی خواهد بود ،آغاز میکنند و در ادامه میپرسند که ما به
کدام تحو در جامعه نیاز داریم تا بشریت را از بیکاری گستردهی ناشی از اتوماسیون
کامل ،رها ستتتازیم و دنیایی ایجاد کنیم که در آن کرامت انستتتانی ،تمومیت یابد .اما
میتوانیم این تمرین فکری را معکوس کنیم و بهجای پیشفرض گرفتن اقت صاد کامق
خودکار و ت صویرپردازی دربارهی امکاناتی که این اقت صاد ایجاد میکند ،از جهان توأم
با کرامت انستتانی تعمیمیافته ،آغاز کنیم ،و ستتپس تغییرات تکنیکی جاری را همچون
الزامات ایجاد آن جهان ،مورد بررسی قرار دهیم.
چه پیش خواهد آمد اگر همهی مردم جهان ،برای نایل شتتتدن به تمام توانایی
خویش ،ناگهان به اندازهی کافی به مراق ت درمانی ،آموزش و رفاه ،دستتتترستتتی پیدا
کنند؟ جهانی از انستتانهای کامق توانمندشتتده  ،fully capaciatedجهانی خواهد
بود که هر فرد میتواند با برخورداری از پشتتتی انی کامل اجتماتی ،تواناییها و تقیق
خود را بستتتب و توستتتعه دهد .برای تحقق این آینده ،چه چیزی باید هماکنون تغییر
کند؟ در دنیای کامق شتتکوفاشتتده ،هر کس بهتستتاوی حق خواهد داشتتت که امیا و
آرزوهای خود را تعقیب کند .افراد معینی مج ور نمیشتتتوند تا در تمام طو زندگی،
زباله جمع کنند ،ظرفها را بشتورند ،از کودکان نگهداری کنند ،بیل بزنند و یا قطعات
الکترونیکی را روی صفحهها نصب کنند ،برای آنکه دیگران آزاد باشند تا ط ق تقیق
خود زندگی کنند .به جای فشار آوردن به گروهی از مردم به درون پیریزی ساختمان
 under the mudsillبه منظور باال بردن بقیه افراد  -ت ارتی که جیمز هنریهاموند،
بردهدار کارولینای جنوبی ،به کار برد  -ما نیازمندیم که کارهای ضروری را به گونهای
تقسیم کنیم که پایه و بنیادی برای دیگر فعالیتهای ما باشد53.
نظریهپردازان اتوماستتتیون ،در حالی به تکنولوژی امید بستتتتهاند که بستتتیاری از
نظریهپردازان اولیهی پستتتا–کمیابی مانند توماس مور ،کابت ،مارکس و کروپوتکین،
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برای حل این معما ،نیازی به توستتلجویی به «قدرت خارقالعادهی ماشتتین» deus
 ex machinaنداشتتتند .آنها بر این نظر بودند که رستتیدن به پستتا–کمیابی ،بدون
اتوماستتتیون کامل تولید ،امکان پذیر استتتت .از نظر آنان ،ما باید زندگی اجتماتی را
همچون کلیتی شتتتا مل قلمرو ضتتترورت و قلمرو آزادی در نظر بگیریم 54.در قلمرو
ضرورت ،ما کارهای ضروری برای بازتولید جمعی را بهطور م شترک بهتهده خواهیم
گرفت .مستتتئولیت ها را با در نظر گرفتن توانایی ها و تمایل افراد ،بین خود تقستتتیم
خواهیم کرد .برخی از کارها باید در سطن محلی انجام گیرد ،اما بخش زیادی از کارها
باید در مقیاس منطقهای یا ستتراستتری برنامهریزی شتتود .ال ته به اشتتتراک گذاشتتتن
گستتتردهی بستتیاری از کارهای ضتتروری ،از آنجا که انجام آنها مستتتلزم داشتتتن
مهارتهای ویژه ای است ،مشکل خواهد بود ما هنوز به کشاورزان ،کارگران ساختمانی،
جراحان ،تکن سینهای برق و ما شینکارها نیاز خواهیم دا شت؛ با وجود این ،در دنیای
کامق توانمند شده ،این تخ صصها با ت ساوی بی شتر توزیع خواهند شد .شاید همراه با
نوبتیکردن تمومی کارها ،هر فرد ،یک دورهی کارآموزی برای خود برگزی ند که آن
نیز بهتنوان بخشی از وظایفی محسوب خواهد شد که بهتهده گرفته است.
در نتیجهی اینگونه اشتراکگذاری کارها ،تعداد بیشتری از افراد ،ازجمله کسانی
که در حا حاضر تحت تنوان کارگر مازاد بر احتیاج ،کنار گذاشته شدهاند ،در کارهای
ضروری شرکت خواهند کرد .به این ترتیب ،مقدار کاری که هر فرد باید انجام دهد ،به
همان ن س ت کاهش خواهد یافت .اما برای به ا شتراک گذا شتن کارهای ضروری ،الزم
است که سرشت این کارها تغییر یابد .تمایز اجتماتی بین کار مزدی و کار غیرمزدی،
که از لحاظ تاریخی ،زنان را به «کنج پنهان» تولید خانگی فرستتتاده استتت ،باید کنار
گذاشتتته شتتود .افزون بر این ،تولید و مصتترف باید بهتنوان یک حلقهی بستتته در نظر
گرفته شوند نه همچون هدفی در خود و بدون ارت اط با مقحظات اجتماتی و م سایل
زیستمحیطی55.
این پرستتش که چگونه بشتتریتب کامق توانمندشتتده ،خواهد توانستتت که تحو
بیشتتتری را در کار مشتتترک ایجاد کند ،پرستتشتتی باز استتت .در اینجا مهم استتت که
بهخاطر دا شته با شیم که تکنولوژیهایی که در چارچوب جوامع سرمایهداری ،تو سعه
یافتهاند ،خنثی نیستتتند آنها به گونهای طراحی شتتدهاند که کنتر ستترمایهداری را
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شکل دهند ،نه اینکه بشریت را از کارهای سخت رها کنند .ما احتماال به آن اندازه از
قدرت تکنولوژیکی برخوردار هستتتتیم که بتوانیم بستتتیاری از کارها را در مقایستتته با
وضعیت کنونی ،لذتبخشتر کنیم .دانش فنی ،ممکن است به منظور از میان برداشتن
تفاوت بین کار ماهر و غیرماهر ،یا حذف کلی بع ضی از کارها مورد ا ستفاده قرارگیرد.
حلوفصتتل چنین مستتایلی ،بهطور جمعی و آزادانه ،توستتب مردم انجام خواهد گرفت؛
مردمی که خود دربارهی آنچه که میخواهند ،تصتتتمیم میگیرند؛ نه اینکه نیروهای
تکنولوزیک  -که گویا مهارناپذیرند -برای ما تصمیمگیری کنند56.
توجه داشتتتته باشتتتید که آنچه را که من در اینجا کار ضتتتروری یا کار بازآفرین
 Reproductiveمینامم ،لزوما کار ناخوشتتتایند نیستتتت؛ بهویژه اگر کار به گونهای
تقسیم شود که زندگی هیچ کس بهطور کلی تحت سلطهی آن ن اشد .بهتنوان مثا ،
مراق ت از کودکان نهتنها برای کودکان بلکه برای بزرگ ساالن هم مفید ا ست .زیرا این
دومیها را با شگفتیهای تجربهی کودک از جهان پیرامونیاش آشنا میکند .به همین
گونه ،تهیهی شتتام ،یا شتتستتتن ظرفها ،هنگامی که به صتتورت جمعی انجام گیرد،
میتوا ند به شتتت کلگیری یا تعمیق روابب ک مک ک ند .این که آ یا بشتتتر یت کامق
توانمندشده ،ترجین میدهد که چنین فعالیتهایی توسب دستگاههای آمادهسازی غذا
و یا پهپادهای شتتستتتشتتوگر انجام شتتود ،تا افراد بتوانند بدون مزاحمت ،به تحقیقات
تلمی ادامه بدهند ،پاسخاش را آینده خواهد داد.
بنابه ستتنت پستتا-کمیابی ،تجدیدستتازماندهی کارهای ضتتروری ،دنیای رایگان را
ام کان پذیر میک ند .هرکس میتوا ند برای تأمین ن یازم ندی های خود به ان ار های
همگانی و مراکز خدماتی مراجعه کند ،و همان طور که موری میگوید « بههیچوجه،
چیزی در ازای آنچه میگیرد ،نپردازد 57».همگان ،صتترفنظر از میزان ستتهمی که در
انجام کارهای ضروری ایفا کردهاند ،حق برخورداری از غذا ،نو شیدنی ،ل اس ،م سکن،
مراق تهای بهداشتی ،آموزش ،وسایل نقلیه و ارت اطات را دارند  -دقیقا همانگونه که
همهی انستتتان ها «حق دارند که خود را در حرارت خورشتتتید گرم کنند» - .گرچه
حفاظت از محیب زیستتتت ،محدودیت هایی را در این برخورداری ها ایجاب میکند58.
هنگامی که کم ود و ذهنیت مربوط به آن ،برطرف شتتود ،برای آنکه مردم بتوانند «با
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خیا آرام ،د شتتاد و بدون نگرانی از تأمین معاش ،زندگی کنند» 59نیازی به وفور به
مع نای د قیق این کل مه نخواهد بود .در حقی قت ،بر استتتاس این دیدگاه ،تکنولوژی،
آستتتانهی رستتیدن به فور نیستتت؛ بلکه وفور ،رابطهای اجتماتی و متکی بر این اصتتل
ا ست که و سایل معاش هیچ کس ن اید در جریان رابطهاش با دیگران ،در معرض خطر
قرار بگیرد .به همین گونه ،در دنیای پستتا-کمیابی ،هنوز ممکن استتت که تن یههایی
برای اطمینانیابی از انجام کار ضروری توسب افراد ،وجود داشته باشد .اما این تن یهها
به صتتتورت تهدید افراد به گرستتتنگی و یا منزوی کردن آنها نخواهد بود ،بلکه حالت
دتوت به همکاری خواهد داشت60.
از دیدگاه نظریهپردازان پسا-کمیابی ،تجدیدسازمان قلمرو ضرورت ،هدفی در خود
نی ست؛ هم ستگیای که تجدید سازماندهی قلمرو ضرورت ،بهوجود میآورد ،قلمرو
آزادی را نیز گ سترش میدهد ،و ت ضمین میکند که همگان در این قلمرو نیز سهیم
شوند 61.تحت این شرایب ،یعنی زمانی که نیازها تأمین شد ،هرک سی آزاد ا ست که
فردیت خود را فرا سوی جمع معین ،تو سعه دهد .هدف این ا ست که از طریق پروژهی
اجتماتی ،به ک سب همان چیزی نایل شویم که نظریهپردازان اتوما سیون ،امیدوارند از
طریق تکنولوژی به آن بر سند .بهطور یقین ،قلمرو آزادی ،به معنای دا شتن وقت ،هم
برای معا شرت جمعی و هم برای تنهایی ا ست ،هم برای پرداختن به تفنن و هم برای
هیچ کاری نکردن ا ست ،به معنای «با آرامش روی آب دراز ک شیدن و به آ سمان نگاه
کردن است  62.»faire comme une bêterienاین ت ارت آدورنو ،اشاره به دنیایی
است که در آن ،سلب مالکیت شدن و ناامنی مهلک ناشی از آن ،در سطن جهانی ،ملغا
شتتده استتت .هیچ یک از اینها ،مستتتلزم آن نیستتت که هماهنگی ط یعی منافع ،یا
سر شت مهربان ان سانها را پیشفرض بگیریم .برتکس ،پایان دادن به اج ار اقت صادی
به این معنی استتت که بستتیاری از افراد ،آزاد خواهند بود که خود را از بند مناستت ات
ستتتمگرانه در خانواده ،یا محل کار ،رها کنند؛ یا در مورد شتترایب موردنظر خود ،از نو
وارد مذاکره شوند.
مردم با وقت آزاد بستتبیافتهی خود چه خواهند کرد؟ پستتا-کمیابی« ،پستتا-کار»
نامیده شتتده استتت ،اما چنین چشتتماندازی نارستتا استتت 63.ازنو ستتازماندهی زندگی
اجتماتی با هدف کاهش نقش کار ضتتروری ،معنایش پایان کار نیستتت .بلکه بهمعنای
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آزاد کردن افراد برای پیگیری فعالیتهایی ا ست که نمیتوان آنها را به سادگی ،کار یا
فراغت توصتتیف کرد .این فعالیتها ممکن استتت شتتامل دیوارنگاری ،یادگیری زبان،
ساخت سرسرهی آبی یا کشف راههای جدید برای کاهش زمان کار مشترک باشد .این
فعالیت ها همچنین می تواند به معنای نوشتتتتن رمان یا بازآفرینی فردیت خویش از
طریق آموزش یا اکتشتتاف باشتتد .همانطور که نظریهپردازان در هر دو طیف راستتت و
چپ اتوما سیون ،پیشبینی میکنند ،پایان کم ود ،موجب خواهد شد که ب سیاری از
افراد بتوانند با یکدیگر در ستتتراستتتر جهان ،انجمنهای داوطل انه تشتتتکیل دهند به
کن سر سیوم محققان ریا ضی ،به با شگاههای اخترا سازهای جدید مو سیقی و یا به
فدراستتیونهای ستتاخت ستتفینهی فضتتایی بپیوندند« .مغزهای خقق و استتتعدادهای
تلمی» ،دیگر « به دلیل محل تولد ،بداق الی قرار گرفتن در شتتترایب چالشبرانگیز و
تأمین ن ودن نیازمندیهای ابتدایی برای بقا ،تلف نمیشتتتوند» 64.بودجهی پروژههای
تحقیقی یا هنر نیز دیگر با انگیزهی سود یا ط ق منافع ثروتمندان ،تعیین نمیشود.
مردم چگونه خواهند توانستتت که به منابع مورد نیاز برای پیگیری تقیق خود در
ترصهی آزادی ،دست بیابند؟ احتماال در بسیاری از موارد ،این منابع میتواند در خود
قلمرو آزادی و از طریق انجمنهای داوطل انه و فدرا سیون این انجمنها فراهم شود65.
اما این مستتائل و همچنین این پرستتش که چه چیزی ضتترورت و چه چیزی آزادی
محسوب میشود ،موضوتی است که بشریت آزادشده ،باید آن را از لحاظ سیاسی برای
خود حلوفصتتتل کند .به جای یک برنامهی مرکزی ،جهان ،دارای برنامههای محدود
 partialخواهد بود که با یکدیگر همپوشتتانی دارند؛ احتماال چنین امکانی را ابزارهای
دیجیتالی جدید در ارت اطات در دستتترس ما قرار دادهاند 66.در این چارچوب ،میتوان
افراد کامق توانمندشتتدهای را تصتتور کرد که خود را به اشتتکا مختلف ستتازماندهی
کردهاند مردم ممکن است در جوامع بزرگ یا کوچک زندگی کنند ،زیاد کار کنند و یا
در توض کمتر کار کنند و به کاوشگری در ط یعت ،جامعه ،افکار خود ،اقیانوسها و
یا ستارهها بپردازند .آنها ممکن ا ست سیاره گرم و یا خنک را دو ست دا شته با شند،
ممکن ا ست ،دنیایی با منابع ن س تا کم و یا جهان وفور  -م شروط بر رتایت برخی از
معیارهای اساسی برای امنیت پایدار منابع – را برای زندگی ترجین دهند 67.هدف من
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از این تمرین فکری این استتت که نشتتان دهم که طراحی یک آزمایش فکری اتوپیایی
که م نا را نه پیشتترفت تکنولوژیکی ،بلکه مردم و اولویت آنها قرار میدهد ،امکانپذیر
است.
احترام به کرامت بنیادی بیش از هفت میلیارد نفر مردم جهان ،ما را ملزم میکند
که دیگر نپذیریم که تدهای به زندگی توأم با کار شتتاق تنز یابند ،تا شتتاید دیگران
آزاد باشند .این به معنای آن است که در یک جامعهی از لحاظ تکنولوژیکی پیشرفته،
باید کارها را به گونه ای به اشتراک بگذاریم که هر کس این حق و توان را داشته باشد
تا دربارهی چگونه گذراندن وقت خود ،تصمیم بگیرد.
عامالن تغییر
این طر مختصتتر از جهان پستتا-کمیابی ،شتتاید بتواند بهتنوان محکی برای ستتنجش
م سیرهای مختلف احتمالی برای ر سیدن به چنین جهانی ،مورد ا ستفاده قرار گیرد .از
این منظر ،واضتتن استتت که مستتیری که جهان کنونی در جهت آن ستتاماندهی شتتده
است ،بهطور خودکار ،ما را به جهان پسا-کمیابی نمیرساند.
با گذ شت زمان ،امید به زندگی ،سطن تح صیقت و درجهی شهرن شینی بهطرز
چشمگیری افزایش یافته است ،اما همهی اینها همچنان نابرابر باقی مانده است .حتی
در ثروتمندترین ک شورها ،اکثریت مردم ،چنان اتمیزه شدهاند ،در ناامنی مادی به سر
میبرند و از ظرفیتهای جمعی خود بیگانهاند ،که افقهایشتتان ،محدود شتتده استتت.
اگر اتوماستتتیون کامل ،بهطورهم زمان ،هم رؤیا و هم کابوس به نظر میرستتتد ،از
آنرو ست ا ست که هیچ ارت اط ذاتی بین آن و کرامت ان سانی وجود ندارد .اتوما سیون
کامل ،بهخودی خود ،به جهان پستتا-کمیابی و یا تأمین درآمد پایهی همگانی ،منتهی
نمیشود .اگر دسترسی به آموزش و مراق تهای بهداشتی بهطرز چشمگیری گسترش
یابد و جوامع از طریق مشتتارکت جمعی در کارهای ضتتروری ،احیا و صتتنایع بخشتتا
اجتماتی شتتتوند ،شتتتاید آنگاه درآمد پایهی همگانی بتواند بهتنوان بخشتتتی از یک
پروژهی بزرگتر برای آزادی ان سان ،نقش ایفا کند 68.اما م سیر ر سیدن به جهان پ سا-
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کمیابی میتواند ا شکا کامق متفاوتی بهخود بگیرد .بدون دا شتن چ شمانداز دربارهی
جهان پسا-کمیابی ،گمشدن در مسیر راه ،آسان خواهان بود.
اگر دنیای پ سا-کمیابی ،مح صو اجتنابناپذیر پی شرفت تکنولوژی یا ا صقحات
تکنوکراتیک نیست ،بنابراین ،تحقق آن تنها تحت فشار جن شهای اجتماتی که برای
ت جد یدستتتاخ تار ز ندگی اجت ماتی ،تقش میکن ند ،ام کان پذیر خوا هد بود .یکی از
نومیدکنندهترین جن ههای گفتمان اتوما سیون ،گرایش آن به ناچیز شمردن م ارزات
اجتماتی موجود است .رابرت واندر وین ،و فیلیپ وان پاریجز ،در مقالهی خود در سا
 1985با تنوان «مستتیر ستترمایهداری به کمونیستتم؟» نوشتتتند زمانی که «تغییرات
ستتریع تکنولوزیکی برای صتترفهجویی در کار» با «محدودیتهای رشتتد اقتصتتادی»،
ترکیب می شود ،میتوان به کنش تققنی ان سانها «اتکا کرد که دیر یا زود ،نیروهایی
را بهوجود میآورد» که خواستتتار تغییرات اجتماتی میشتتوند و آن را تملی میکنند.
سی سا بعد ،نیک سرنیک و الکس ویلیامز در نو شتههای خود ،از نیروهایی که به
حرکت درآمدهاند ،ابراز نا امیدی میکنند و این (حرکت) را «ستتتیاستتتت تامیانه»
مینامند .میگویند مردم در واکنش به پیچیدگی فزایندهی دنیای مدرن ،خواستتتتار
بازگشت به زندگی ساده در جوامع محلی و رابطهی چهرهبه چهره با یکدیگر هستند69.
ناامیدی از قدرت رهاییبخش جن ش های موجود اجتماتی ،غیرمنطقی نیستتتت.
مهار موج خشتتونتبار نولی رالیستتم ،مستتتلزم بستتیج مداوم و گستتترده استتت .اما تنها
جن شتتی که به آن اندازه وستتعت و قدرت دارد که چنین وظیفهای را بهتهده بگیرد-
جن ش تاریخی کارگری -کامق شک ست خورده ا ست .اتت صابها و تظاهرات کارگری
تمدتا جن هی تدافعی دارند کارگران برای کندکردن شتتتتاب مخرب ستتترمایه ،تقش
ستتترمایه در اتما ریاضتتتت اقتصتتتادی بیشتتتتر ،انعطاف پذیر کردن نیروی کار و
خ صو صی سازیها  -که همگی پا سخ سرمایه به کندی پایانناپذیر اقت صادی ا ست -
م ارزه میکنند .جن ش کارگری هنوز درنیافته استتت که چگونه باید به ناپدید شتتدن
شغلها که ناشی از تغییرات تکنولوژیکی در شرایب کاهش رشد اقتصادی است ،پاسخ
دهد .همانطور که ولفگانگ استتتریک ،گفت «ستترمایهداری بینظم ،نهتنها خود ،بلکه
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مخالفان خود را نیز نامنظم میکند» 70به همین تلت استتت که کستتادی اقتصتتادی
طوالنی ،با تجدیدحیات تشکلهای تودهای ط قهی کارگر ،همراه ن وده است.
با وجود این ،در طو دورهی بیش از ده ستتا پس از بحران ستتا  ،2008به نظر
میرستتد که ستتکون ستتیاستتی در حا ترک خوردن استتت .جن شهای اجتماتی در
ابعادی ظاهر شدهاند که برای دههها سابقه ندا شته ا ست .شاهد امواج اتت صابات و
جن شها ی اجتماتی در پنج قاره ،از چین تا آفریقای شتتمالی ،از آرژانتین تا یونان ،از
اندونزی تا ایاالت متحده ،بودهایم 71.تودههای مردم ،بار دیگر به اقداماتی چون تعطیلی
کار ،تستتتخیر مکان ها ،ای جاد راهب ندان ،شتتتورش و تظاهرات ،روی آوردهاند و تل یه
پیامدهای وح شتناک کاهش طوالنیمدت تقا ضای کار -یعنی نابرابری ،ناامنی شغلی،
فستتتاد دولتی و اقدامات ریاضتتتتی و همچنین افزایش قی مت مواد غذایی ،انرژی و
حملونقل ،دستتتت به اتتراض میزنند .همچنین ،معترضتتتان در واکنش به قتلهای
انجامگرفته توسب پلیس -جرقهای که موجب خشم مردمی شد که دیگر نمیتوانستند
به رستتتمیت نشتتتناختن موقعیت اجتماتی خود را تحمل کنند -بهطور گستتتترده به
خیابان ها ریختند .با اطمینان میتوان گفت که این جن ش های انفجاری ،تاکنون از
چنان قدرتی برخوردار ن ودهاند که دولتهای متمرد را وادار به تقبنشتتتینی کنند ،و
بعقوه ،خود ،تقبنشینیها و شکستهایی را تجربه کردهاند .اما این جن شها افقهای
سیا سی را ب سب دادهاند و موجب رادیکا شدن ن سل جدیدی از پی شروان شدهاند.
شاید دوران ما ش یه به دوران اوا سب قرن نوزدهم با شد دورانی که هم تخیلگرایان
اتوپیتتایی میآفرینتتد و هم تتتامقن جتتدیتتد برای تغییرات اجتمتتاتی رهتتاییبخش.
ویژگیهای تینی دوران کنونی ،مؤید چنین فرضتتیهای استتت دوران ما دربرگیرندهی
تندرستتتترین ،تحصتتیلکردهترین ،شتتهریترین و باارت اطترین مردم در طو تاریخ
جهان ا ست .مردمی تح صیلکرده و متحرک« ،آیندهای توأم با نابرابری بی شتر و ر شد
بیرونق اقت صادی» در سیارهای را که در معرض خطر باالرفتن سطن آب دریاها قرار
دارد ،نخواه ند پذیر فت 72.این که آ یا این حقی قت ما را به آی ندهی آزادتر نزد یکتر
خواهد کرد ،پرسشی باز است.
اما حتی اگر جن شهای اجتماتی دورهی کنونی ،اشتتتکا ماندگارتری نیز به خود
بگیر ند ،بع ید استتتت که به جن ش های کارگری گذشتتت ته ،شتتت ا هت پ یدا کن ند.
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ناپیو ستگیهای گ سترده ،ت صر ما را از آن دوران ،متمایز میکند .جن شهای کارگری
در دورهی طوالنی صنعتی شدن ،ر شد و نمو کردند ،در حالی که ما در دوره رکودهای
پساصنعتی زندگی میکنیم .بنابراین م ارزه ما بر سر تواقب پایان صنعتیشدن خواهد
بود .این به معنای انکار وابستتتگی مداوم اقتصتتاد جهانی به تولید صتتنعتی یا به وجود
کارگران کارخانه نی ست .اما کاهش سهم ا شتغا در تولید کارخانهای ن س ت به کل
اشتغا  ،معنایش این است که کارگران صنعتی ،دیگر از آن ظرفیت برخوردار نیستند
که نقش نمایندگان نظم آیندهی تادالنهتر و منطقیتر را ایفا کنند .حتی کشتتتورهایی
مانند آفریقای جنوبی ،کره جنوبی و برزیل که بهتازگی صتتتنعتی شتتتدهاند و کارگران
صنایع این کشورها در م ارزه برای دموکراسی در دهههای  1970و  80نقش محوری
داشتند ،مدتهاست که به اقتصادهای خدماتمحور ،ت دیل شدهاند73.
این تغییر در ترکیب نیروی کار ،موجب تغییرات استتاستتی در اشتتکا جن شهای
اجتماتی کنونی خواهد شد .اگر چه گفتمان اتوما سیون تمایل دارد که بیش از حد بر
این روند تأکید کند ،اما این واقعیت دارد که در صتتنایع اصتتلی ،کار مستتتقیم انستتان
نستت ت به گذشتتته ،نقش بستتیار کمتری ایفا میکند .همانطور که مارکس پیشبینی
کرده بود ،کار مستتتقیم انستتان استتاستتا توستتب دانش تلمی و تکنولوژیکی  -که در
زیرستتاختهای تظیم تجستتم یافته که نیروهای ط یعت و ماشتتینها را به حرکت در
میآورند -جایگزین شده ا ست .ب سیاری از کارگران ( بخش صنایع) اخراج و مج ور
شدهاند که طو بی شتر زمان بیداری خود را در م شاغل بدون آینده در بخش خدمات
بگذرانند که در آن بهرهوری کار ،رشتتد آهستتتهای دارد .از اینروستتت که آن م ارزات
قدرتمند ن سلهای ق لی کارگران بر سر اینکه چه ک سی باید از ر شد مداوم بهرهوری
کار ،بر خوردار شتود ،دیگر به وقو نپیوستت .اکنون برای اکثر کارگران ،اج ار سترمایه
برای کاهش هزی نه های تول ید ،تن ها به مع نای افزایش شتتتدت کار ،بدون افزایش
دستمزدهاست.
تده ای از مف سران ،ا ستدال کردهاند که صرفنظر از میزان نار ضایتی در میان
کارگرانی که فاقد امنیت شتتتغلی هستتتتند ،آنها در نقطهی تولید ،قدرت الزم برای
پافشتتاری به خواستتتههایشتتان را ندارند 74.با وجود این ،همانطور که شتتاهد بودیم ،در
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ت صر تولید به موقع و مرتب lean and just in time production ،سازماندهی
برای جلوگیری از رفتوآمد وستتتایل نقلیه در شتتتهرهای بزرگ و اطراف آنها میتواند
تاکتیک مؤثری باشتتد .جن ش پیکترو  piquetroدر آرژانتین از نخستتتین نمونههای
به کارگیری این تاکتیک بود کارگران بیکار ،بزرگراه های اطراف بوئنوس آیرس را با
درخواستتت افزایش حقوق بیکاری ،مستتدود کردند 75.از ستتا  ،2011به این ستتو ،این
تاکتیک به طور پراکنده توسب کارگران در ایاالت متحده ،فرانسه ،مصر و جاهای دیگر
بهکار گرفته شده است.
در فضتتاهای خودانگیخته که در جریان م ارزات بزرگ ،شتتکل میگیرد ،مستتایل
مربوط به ماهیت و آیندهی جامعه مطر میشتتتود .در این فضتتتاها ،مشتتتارکت در
ن ش ستهای تمومی ،ا سا سا برای همه آزاد ا ست .اگر چه ا شکالی از تحمیل ارادهی
فردی ،کامق غایب نیستتتت ،اما این حس مشتتتترک وجود دارد که همه حق دارند که
دربارهی مستتتایل اجتماتی اظهارنظر کنند .در زمان اشتتتغا (محل) و درخب مقدم
مستتتدودستتتازیها ،مردم به یکدیگر یاری میرستتتانند آشتتتپزی میکنند ،به نظافت
میپردازند و از کودکان خردستتا  ،بدون هیچ چشتتمداشتتت مادی ،مراق ت میکنند.
ال ته مواد و وسایلی که آنها برای این کار مورد استفاده قرار میدهند تموما در جریان
تادی زندگی ،که آنها قصتتد اخق آن را دارند ،خریداری شتتدهاند .اینگونه تقشها،
صرفا نشان گر حرکت به سمت زندگی ساده تر -چه در معنای ولکیش völkish 1و
چه بومی  - folkآن نی ست؛ بلکه این کو ششها هرچند بهطور منقطع ،ا سا سا رو به
سوی دنیایی توأم با کرامت انسانی ،دنیایی با محدودیتها و مرزهای کمتر دارد.
مجموته اتتراضتتات کنونی -صتترفنظر از وستتعت آنها  -نتوانستتته از محدودهی
م ارزه برای بازتولید اجتماتی ط قهی کارگر فراتر رود؛ ط قهای که زندگیاش ت حت
ف شار نا شی از رکود د ستمزدها ،ناامنیهای شغلی و تقبن شینی دولت رفاه ،بینهایت
بهضت ( Völkischآلمابا )Völkische Bewegung :یک ا ب

باسد بالدستا و بژادپرستابهی

آلمابا س د که ان اواخر رن  19تا نیان سه رت رسد ن بانیبا ایال س د .این ا ب

سا الهام دری ان

ای هی «خ ن و خاک» ،یب غ و ی ااع ا ایع طبدیا ،نراعت رایا و ی ا رایا س د .این بهضااات اا
اعتقادات بمسن س د و اص الً در یخالفت سا تح الت ااتماعا ی رن ب یت یایاات.
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وخیم شده است .این جن شها حتی زمانی که موجب برانگیختن اتتصابها در مراکز
ا صلی  -وهنوز برجاماندهی صنعتی  -می شوند و با این اتت صابها درمیآمیزند ،قادر
نی ستند که از سطن بازتولید ،به سطن تولید ارتقا یابند .اتتراضهای تودهای و مختل
کننده ،بهرغم برانگیختن امید های زیاد در شتتترایب فاجعه بار کنونی ،تا کنون فاقد
دیدگاه روشتتتن دربارهی دنیای کامق دیگر بودهاند؛ دنیایی که در آن زیرستتتاختهای
جوامع ستتترمایهداری ،تحت کنتر جمعی قرار میگیرند ،کار ازنو ستتتازماندهی و
بهگونهای دیگر توزیع میشتتود ،کم ودها از طریق ارائهی رایگان محصتتوالت و خدمات
از میان میرود و ظرفیت انستتانی ما در تطابق با گشتتوده شتتدن چشتتماندازهای جدید
برای برخورداری از امنیت زیستی و آزادی ،گسترش مییابند.
مادامی که م ارزات اجتماتی ،پیرامون این وظایف تاریخی ستتازماندهی نشتتوند،
این م ارزات به ستتتنتز جدید ،به این که معنای انستتتان بودن در جهان بدون فقر و
میلیاردرها ،بدون پناهجویان آواره و کمپ های بازداشتتتت و زندگی توأم با کارهای
سخت -که جایی برا ی ا ستراحت باقی نمیگذارد چه بر سد به رؤیا  ،-د ست نخواهند
یافت .جن شهای بدون دیدگاه ،کور هستتتند ،اما خیا پردازان فاقد جن ش ،به ناتوانی
بی شتری دچارند .بدون م ارزهی تظیم اجتماتی با هدف ساختن دنیای پ سا-کمیابی،
تخیلگرایان ستترمایهداری متأخر ،همچنان ،صتترفا ،تکنو-اتوپیا گرایان شتتهودی ،باقی
خواهند ماند.
پینوشتهای بخش دوم

 1آرون بناناو" ،اتوماسیون و آینده کار  -بخش او " ،شماره  ،11سپتام ر  -اکت ر  .2019نیولفت ریویو
 2نظریهپردازان اتوماستتیون مورد بحث ت ارتند از اریک برینجولفستتون و اندرو مک آفی« ،تصتتر دوم
ماشتتتین کار ،پیشتتترفت و رفاه در زمان فناوریهای درخشتتتان» ،لندن  .2014مارتین فورد« ،ظهور
روبات ها فناوری و تهدید بیکاری در آینده» نیویورک  ،2015کار فری و مایکل آزبورن« ،آیندهی
ا شتغا م شاغل تا چه اندازه ظرفیت پذیرش کامپیوتری شدن دارند؟» ،آیندهنگری دربارهی تکنولوژی
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و تغییرات اجتماتی ،جلد ،114 .ژانویه 2017؛ اندرو یانگ «جنگ تلیه افراد تادی حقیقت دربارهی
ناپدید شدن شغلها در آمریکا و چرا تأمین درآمد پایهی همگانی آیندهی ما ا ست» ،نیویورک 2018؛
اندی ا سترن« ،باال بردن کف چگونه تأمین درآمد پایهی همگانی میتواند اقت صاد ما و رؤیای آمریکایی
را باز سازی کند» ،نیویورک 2016؛ نیک سرنی سک و الکس ویلیامز «اخترا اینده پ سا سرمایهداری و
دنیای بدون کار» ،لندن و نیویورک 2015؛ نیک دایر-ویتفورد «ستتای ر-پرولتاریا کار جهانی در گرداب
دیجیتا » لندن 2015؛ پیتر فریز « ،چهار آینده زندگی بعد از سرمایهداری» لندن و نیویورک 2016؛
مانو سادیا ،ترکونومیکس  Trekonomocsاقتصاد استار ترک ،سانفرانسیسکو 2016؛ آرون باستانی،
«کمونیسم لوکس و کامق خودکار مانیفست» ،لندن و نیویورک  .2019همچنین به نیک دایر-ویتفورد
و همکاران «قدرت غیرانسانی هوش مصنوتی و آیندهی سرمایهداری» لندن  2019مراجعه کنید.
 3رابرت برنر «بحران در اقتصتتتاد جهانی» لندن و نیویورک  .]1998[ 2006دربارهی رکود طوالنی ،به
الرنس سامرز «رکود طوالنی و سیاست اقتصاد کقن» ،صندوق بینالمللی پو  ،بررسی اقتصادی جلد.
 ،66شتتتماره 2018 ،2؛ و در مورد «ژاپنیشتتتدن» ،به جان پلنر« ،چرا ژاپنیشتتتدن در انتظار حوزهی
بیرونق یورو است» فایننشا تایمز 19 ،مارس  2009نگاه کنید.
 4حمایت شتتتدید تعرفهای در برابر واردات از کشتتتورهای با دستتتتمزدهای پایین نیز مهم بود .به نیک
کونینگ« ،ناکامی سرمایهداری زراتی سیاستهای کشاورزی در انگلستان ،آلمان ،هلند و ایاالت متحده
 »1946-1819لندن  2002مراجعه کنید.
 5به گزارش ستتازمان غذا و کشتتاورزی « ،FAOوضتتعیت مواد غذایی و کشتتاورزی »2000،و مارستتل
مازویار و لورنس رودارت« ،تاریخ کشاورزی جهان از تصر نوسنگی تا بحران کنونی» لندن  ،2006صص
 440-375مراجعه کنید.
 6آمارها از مرکز رشد و توسعه گرونینگن ،پایگاه دادهها ( ،)Databaseبه روز شده در ژانویه  ،2015و
همچنین از سازمان غذا و کشاورزی  FAOو از سازمان جهانی کار  ،ILOشاخصهای اصلی بازار کار،
چا نهم ،2015 ،برگرفته شده است.
 7به الن اسرائیل روزن« ،ایجاد کارگاههای کار شاق جهانی سازی صنعت پوشاک ایاالت متحده» لندن
2002؛ و جفرسون کووی « ،سرمایه حرکت میکند هفتاد سا جستجوی شرکت  RCAبرای نیروی
کار ارزان» ،نیویورک  1999نگاه کنید.
 8فیل نیل ،»Swoosh «،اولترا 8 ،نوام ر 2015؛ آنا نیکوالو و کران استتتیستتی« ،دوخته شتتده توستتب
روباتها» ،فایننشتتتا تایمز 19 ،ژوئیه 2017؛ جنیفر بیستتتل-لینستتتک« ،روباتها در حا تملیات»،
فایننشتتا تایمز  23اکت ر 2017؛ جان امونت« ،خیز روباتها تلیه کارگران پوشتتاک این برای ایاالت
متحده خوب و برای کشتتورهای فقیر بد استتت» وا استتتریت جورنا  6 ،فوریه 2018؛ کوین استتنایدر
وجاناتان ووتز « ،انققب روباتیک؛ قریبالوقو در چین» ،وا استتتریت جورنا  3 ،اوت 2016؛ ستتهلی
روی چودهوری« ،چین میخواهد برای غل ه بر رق ا ،روبات ب سازد ا ست  -اما هنوز با آن فا صله دارد»،
 16 CNBCاوت 2018؛ براهیما کولی الی« ،مستتابقهی آفریقا تلیه ماشتتینها» ستتندیکای پروژه16 ،
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ژوئن 2017؛ روزنامه ایجنس فرانس پرس (« ،)afpتکنولوژی میلیونها شغل در آ سیای جنوب شرقی
را از بین خواهد برد» ،زوا «مد کارخانه» ،هشتتتدارهای مجمع جهانی اقتصتتتاد ( ،)WEFروزنامهی
آژانس فرانس پرس بینالمللی ،تسکست وایر 12 ،سپتام ر .2018
 9مریهالوارد-دریمیر و گوراو نایار« ،مشتتکل در تولید؟ آیندهی توستتعهی م تنی بر تولید کارخانهای»
واشینگتن دی سی  ،2018صفحات  .6–93همچنین به نظر میرسد که سطن اشتغا جهانی در بخش
تکنولوژی اطقتات و درمراکز پاستتخگویی تلفنی  call- centerرو به کاهش استتت؛ زیرا محاستت ات
م تنی بر تکنولوژی کامپیوتری کقد ( )Cloudنیاز شرکتها به توسعه و نظارت بر وب سایتهای خود
و پایگاه داده های آنقین را کاهش میدهد .شتتترکت های بزرگ تکنولوژی اطقتات در هند ،هماکنون
کاهش نیروی کاررا آ غاز کردها ند .ستتتایمون ما ندی « ،کارگران تکنولوژی اطق تات در ه ند به ت لت
اتوماتیک شدن این رشته برای یافتن شغل از سروکو هم باال میروند» فایننشا تایمز 27 ،مه .2017
 10وا سیلی لئونتیف« ،پی شرفت تکنولوژیکی ،ر شد اقت صادی و توزیع درآمد» برر سی جمعیت و تو سعه،
جلد ،9 .شتتماره  ،1983 ،3ص409 .؛ مکآفی و برینجولفستتون «تصتتر دوم ماشتتین» ص .179 .دایر-
ویتفورد از «تمیق شدن دریای جمعیت بیکاران که سرمایهی دیجیتالی دیگر به آنها نیاز ندارد» سخن
میگوید « ستتتای ر-پرولتاریا» ص ،3 .و یانگ از «توده افزایش یابندهی آوارگان دائمی» نام میبرد
«جنگ تلیه افراد تادی» ،ص .xli
 11بهگفتهی آرتور سی .کقرک ،نوی سندهی دا ستانهای تلمی « ،هدف در آینده ،بیکاری کامل ا ست،
بنابراین ما میتوانیم بازی کنیم»  .Free Press Interviewسی کقرک 25 ،آوریل  .1969همچنین
به برینجفلسون و مکآفی «تصر دوم ماشین» ،صص 1-180؛ و فورد« ،ظهور روباتها» ،صص 6–194
مراجعه کنید.
 12دربارهی نظریه و تاریخ به ود بیکاری در ایاالت متحده ،به مقالهی نییر جیموویچ و هنری ای ستتتیو،
«قط ی شدن شغلها و به ود بیکاری» ،در مجموتهی تحقیقات اقت صاد ملی ( )NBERمطلب شماره
 ،18334اوت  ،2012و نستتت خهی بازنگریشتتتتدهی آن در نوام ر  2018مراج عه کن ید .در مورد
محدودیت های بیکاری به تنوان یک معیار دربررستتتی ستتتقمت بازار کار ،به دیوید بقنچ فقور « ،کار
نمیکند  Not Workingتمام مشتتاغل خوب کجا رفتهاند؟» ،پرینستتتون  2019نگاه کنید .دربارهی
خاستتتگاه بیکاری بهتنوان یک مقولهی اقتصتتادی ،به مایکل پیور« ،چشتتماندازهای تاریخی و تفستتیر
بیکاری» مجلهی ادبیات اقتصادی ،جلد ،25 .شماره  1987 ،4مراجعه کنید.
 13یانگ« ،جنگ تلیه مردم تادی» ،ص .80 .لورا تایستتتون « ،بازارهای کار در تصتتتر اتوماستتتیون»،
سندیکای پروژه 7 ،ژوئن .2017
 14دربارهی اینکه چگونه نظام های متفاوت دولت رفاه ،خود را با بازگشتتتت بیکاری گستتتترده ،تط یق
دادند به گو ستا ا سپینگ-اندر سن« ،بنیادهای اجتماتی اقت صادهای پ سا صنعتی» آک سفورد 1999؛ و
کاتلین تلن« ،انوا آزادستتازی و ستتیاستتت جدید هم ستتتگی اجتماتی» ،کم ریج  ،2014همچنین به
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لوسیو باکارو ،و کریسهاو « ،سیر تحوالت نولی رالیسم روابب صنعتی در اروپا از دهه  ،»1970کم ریج
 2017مراجعه کنید.
 15برای شتر کقستیک این موضتو  ،به باری بلوستتون و بنت هریستون« ،ماشتین تظیم اشتتغا در
آمریکا گ سترش ا شتغا با د ستمزد پایین در اقت صاد» ،مطالعهی کمیته اقت صادی م شترک ،وا شنگتن
دی سی  1986مراجعه کنید.
 16به پاتر یک امنیگر و هم کارانش« ،تصتتتر دو گانگی تغییر چهرهی نابرابری در جوامع در حا
صنعتزدایی» آک سفورد  ،2012سیر تکاملی تمایزات خودی  /بیرونی در دولتهای رفاه اروپا ،مراجعه
کنید .همچنین برای تصویر کلی به سازمان جهانی کار ( ،)ILOاشتغا غیراستاندارد در سطن جهانی،
ژنو  2016مراجعه کنید.
« ،17 OECDبا هم در آن چرا نابرابری کمتر ،به نفع همه است»  ،2015ص .144 .همچنین به شیهو
فوتاگامی« ،اشتغا غیراستاندارد در ژاپن ترکیب جنسیت» مؤسسهی بینالمللی مطالعات کار ،مقالهها
 ،2010/200ژنو  ،2010ص.29 .
 18به برونو پالیر و کاتلین تلن« ،نهادینه ستتتازی دوگانهگرایی مکملها و تغییر در فرانستتته و آلمان»،
سیاست و جامعه ،جلد ،38 .شماره 2010 ،1؛ دیوید رویدا« ،دوگانگی ،بحران و دولت رفاه» ،بررسیهای
اقتصادی و اجتماتی ،جلد ،12 .شماره  2014 ،2مراجعه کنید.
 19در کشورهای جنوب صحرای آفریقا ،تنها  3درصد از کارگران تحت پوشش بیمهی بیکاری هستند -
در مقایسه با  76درصد در کشورهای پردرآمد سازمان جهانی کار (« )ILOچشمانداز اجتماتی اشتغا
جهانی ماهیت متغیر مشاغل» ژنو  ،2015ص.80 .
 20به ترتیب ،نگاه کنید به ستتازمان جهانی کار (« )ILOشتتاخصهای کلیدی در بازار کار»؛ و« ،زنان و
مردان در اقتصاد غیررسمی تصویر آماری» ویراست سوم ،ژنو  ،2018ص.23 .
 21برخی ازنظریهپردازان اتوماستتیون ،اشتتتغا نامکفی را بهتنوان ویژگی مشتتترک اقتصتتادهای معاصتتر
تشتتخیص میدهند ،اما آنان به تلت تمرکزشتتان بر پویایی ظاهری تغییرات فناوری ،در تشتترین آن با
م شکل روبرو می شوند .بهتنوان مثا نگاه کنید به ا سترن« ،باال بردن کف» ،ص185 .؛ یانگ« ،جنگ
تلیه مردم تادی» ،صص .80-79
 22نمو نه های این د ید گاه آخرالز مانی ( )dystopianازجم له ت ارت ند از آلفونستتتو کوارن« ،فرز ندان
مردها» ( )2006و نیل بلوم کمپ« ،منطقه  )2009( »9و الیستتتیوم ( )2013و همچنین مجموتهی
تلویزیونی برزیل  )2016( ٪3ساختهی پدرو آگویلرا.
 23ستتازمان جهانی کار (« ،)ILOشتتاخصهای اصتتلی بازار کار» .از این  17درصتتد ،بخش قابلتوجهی
به طور غیررسمی در صنعت خانگی ،برای مثا در تولید آجر ،سیگار ،قفل و کفش ،در مکانهایی مانند
مغازهها ،ریختهگریهای خانگی و یا حیاط خلوتها مشغو به کار هستند.
 24بر استتاس گزارش ستتازمان جهانی کار ( ،)ILOکارگران خدمات به نمایندگی از اکثریت نیروی کار
جهان ،در اجقس این سازمان در سا  2015شرکت داشتند «شاخصهای اصلی بازار کار».
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 25دانیل بل « ،ظهور جامعهی پساصنعتی» ،نیویورک .1973
 26به ویلیام باومو «ر شد نامتوازن اقت صاد کقن آناتومی بحران شهری» برر سی اقت صاد آمریکا ،جلد.
 ،57شماره  ،3ژوئن  ،1967صص  ،26–415و همچنین ویلیام باومو و همکاران« ،بهرهوری و ره ری
آمریکا نمای طوالنی» کم ریج  .1989نگاه کنید.
 27به گفتهی باومو  ،کاهش قیمت محصتتوالت کارخانهای موجب میشتتود که قیمت خدمات ،گرانتر
بهنظر برستتد .این نظریه که تغییرات نست ی قیمت توستتب نرخهای تفاضتتلی رشتتد بهرهوری نیروی کار
تعیین میشتتتود ،نگرش اصتتتلی در نظریهی ارزش -کار بود .به آدام استتتمیت« ،ثروت ملل» نیویورک
 ،2000صص  4-73مراجعه کنید.
 28برای توضتتین مشتتابه ،به ،توربن ایورستتن و آن ورن« ،برابری ،اشتتتغا و محدودیت بودجه موانع
سهگانهی ( )Trilemmaاقتصاد خدمات» ،سیاست جهانی ،جلد  ،50شماره  1998 ،4مراجعه کنید.
 29همانطور که دیوید آتور و آنا ستتتالومونز در نقد خود به گفتمان اتوماستتتیون متذکر میشتتتوند؛
«جابهجایی کارگران ،لزوما ن اید بهمعنای کاهش اشتتتغا  ،ستتاتات کار یا دستتتمزد باشتتد» ،اما این امر
زمانی که دستمزدها – شامل مجمو ساتتهای کار و دستمزد در هر ساتت -به نس ت ارزش افزوده،
با سرتت کمتری ر شد میکنند ،خود را در پس پ شت فقکت ن س ی ط قهی کارگر پنهان میکند «آیا
اتوما سیون بهمعنای جابهجایی کارگر ا ست؟ ر شد بهرهوری ،ا شتغا و سهم کار» مقاالت بروکینگز در
مورد فعالیت اقتصادی ،2018 ،صص .3-3
 30سازمان جهانی کار و سازمان همکاریهای اقت صادی و تو سعه « سهم کار در اقت صادهای گروه 20
( »(G20گزارش تهیهشتتده برای کارگروه اشتتتغا در  ،G20فوریه  ،2015ص .3 .صتتندوق بینالمللی
پو « ،چشمانداز اقتصاد جهانی» ،واشنگتن دی سی  ،2017ص .3 .همچنین به لوکاس کرباربونویس و
رنت نایمان« ،کاهش جهانی سهم کار» ،فصلنامهی اقتصاد ،جلد ،129 .شماره 2014 ،1مراجعه شود.
 31اندرو شار و جیمز اوگوسسیونی« ،گسست پیوند بین مزد و بهرهوری در بعضی از کشورهای تضو
سازمان همکاریهای اقت صادی و تو سعه در سا های  »2013–1986منت شر شده در گزارش سازمان
همکاریهای اقتصادی و توسعه ،دیدهبان ( )Monitorبهرهوری جهانی ،شماره ،2017 ،32 .ص31 .
 32فورد« ،ظهور روباتها» ،ص219 .؛ مایک دیویس ،سیارهی زاغهن شینها ( ،)Planet of Slumsلندن
و نیویورک  ،2006ص199 .
 33فاکو ندو آلواردو ای ا « ،گزارش نابرابری ج هانی در  »2018کم ریج  ،2018ص .52 .بخشتتتی از
درآمد  50درصتتتد فقیر جامعه در نتیجهی هزینه های باالتر زندگی در شتتتهر ناپدید میشتتتود که
اندازهگیری آن بسیار دشوار است .شهرنشینی در مدت مشابه از  39به  54درصد افزایش یافت.
 34از جمله نگاه کنید به دار و ست« ،آیندهی کار روباتها ،هوش م صنوتی و اتوما سیون» وا شنگتن
دی ستتی  ،2018ص 139؛ یانگ« ،جنگ تلیه مردم تادی» صتتص 7-75 ،61 - 150؛ ادواردو پورتر،
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«آیا شتتورش پوپولیستتتی تمام شتتده استتت؟ جواب منفی استتت ،اگر روباتها به راه خود ادامه دهند»،
نیویورک تایمز 30 ،ژانویه 2018؛ فورد« ،ظهور روباتها» صص .52-249
 35به فیلیپ ون پاریجز و یانیک واندربورت« ،درآمد پایه یک پیشتتتنهاد رادیکا برای جامعهی آزاد و
اقتصاد سالم» ،لندن  ،2017ص8 .؛ گای استندینگ« ،درآمد پایه راهنمایی برای ذهنهای باز» ،لندن
 .2017مراجعه کنید .همچنین این پی شنهاد در کتاب برینجولف سون و مکآفی« ،ت صر دوم ما شین»
صص  41-232مورد بحث قرار گرفته است .فورد« ،ظهور روباتها» ،صص 9–257؛ استرن« ،باال بردن
کف» ،صص 222–171؛ یانگ« ،جنگ تلیه مردم تادی» صص .74-165
 36این نکته تو سب دایر ویتفورد ،در « سای رپرولتاریا» صص  6-185ت صدیق شده ا ست .سرنیک و
ویلیامز« ،اخترا آینده» ،ص127 .؛ آنی لووری « ،به مردم پو بدهید چگونه درآمد پایهی همگانی به
فقر پایان میدهد ،موجب تغییر بنیادی ماهیت کار و بازستتازی جهان میشتتود» نیویورک  .2018ص.
130
 37دربارهی تدالت ار ضی مورد نظر توماس پین ( ،)1796وان پاریجز و واندربورت« ،درآمد پایه » صص
 2–70مراجعه شود.
 38به میلتون فریدمن« ،ستتترمایهداری و آزادی» ،لندن  ،1962صتتتص  .5-191همچنین به فردریک
هایک« ،قانون ،قانونگذاری و آزادی» ،جلد  ،3لندن  ،1979صص  5-54مراجعه کنید.
 39چارلز موری« ،در دستتت ما طرحی برای جایگزینی دولت رفاه» ،واشتتنگتن دی ستتی  ،2016صتتص
 .5-11و «فروپاشی» ،نیویورک  .2012دربارهی خب سیر فکری موری ،به کوین اسلوبودیان و استوارت
شرودر « ،سفیدپو ست آ سودهخاطر» ،بافلر ،شماره  ،40ژوئیه  .2018رجو کنید .تعجبآور ا ست که
ب سیاری از طرفداران لی را و حتی چپ درآمد پایهی همگانی ،تحت تأثیر کار موری قرار گرفتهاند .به
برینجولف سون و مکآفی« ،ت صر دوم ما شین» ،صص  7–234فورد« ،ظهورروباتها» ،صص 3-262؛
وستتت «آیندهی کار» ،صتتص 100-99؛ لووری (« ،)Lowreyبه مردم پو بدهید» ،صتتص .30–128
اندی استتتترن حتی یک گفت وگوی خیالی بین موری و مارتین لوتر کینگ را روایت میکند به « ،باال
بردن کف» ،صص  3-202مراجعه کنید.
 40موری ،در دست ما ،صص .90-81 ،8-60
 41به برینجولفستتون و مکآفی« ،تصتتر دوم ماشتتین » ،صتتص 7–234؛ فورد« ،ظهور روباتها» ،صتتص
3-262؛ وستتت «آیندهی کار» ،صتتص 100-99؛ و لووری (« ،)Lowreyبه مردم پو بدهید» ،صتتص
 30–128مراجعه کنید.
 42به وان پاریجز و واندربورت« ،درآمد پایه» ،صتتتص  8–127 ،4–220 ،214 ،12–11مراجعه کنید.
همچنین به اریک اولین رایت« ،چهگونه میتوان در قرن بیستتتویکم ،ضتتد ستترمایهداری بود» لندن و
نیویورک  ،2019صتتتفحات  5-5-74مراجعه کنید .برای نمونهی اولیهی این بحث ،به مطلب استتتتنلی
آرونویتز« ،مانیفستتت پستتا – کار» ،در استتتنلی آرونویتز و جاناتان کاتلر« ،پستتاکار دستتتمزدها در
کشورسای ری ( ،)The Wages of Cybernationلندن  1998رجو کنید.
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 43سرنیک و ویلیامز« ،اخترا آینده» ،صص .27-107
 44ستترنیک و ویلیامز« ،اخترا آینده» ،صتتص  .23–117برای نمونهی اصتتلی این بحث به رابرت جی
واندر وین ،و فیلیپ وان پاریجز« ،ر سیدن به کمونی سم از م سیر سرمایهداری؟» تئوری و جامعه ،جلد
 ،15شماره  1986 ،5و همچنین به فریز« ،چهار آینده» صص  8–54مراجعه کنید.
 45به کینز «امکانات اقت صادی برای نوههای ما ( ،»)1930در مقالههایی دربارهی ترغیب Essays in
 ،Persuasionنیویورک  1932صتتص 7-366؛ مراجعه کنید .وستتت« ،آیندهی کار» ،صتتص .8–83
همچنین ستتادیا Trekonomics ،و نیز مجموتههای فرهنگی ایان ام بانکز را ب ینید .مح وبیت کتاب
«کمونیسم لوکس کامق خودکار» مدیون بازتاب دادن این دیدگاه جذاب است.
 46آلیستتتا باتیستتتتونی« ،زنده در آفتاب» ،ژاکوبین 12 ،ژانویه 2014؛ وان پاریجز و واندربورت« ،درآمد
پایه» ،صص .30-227
 47به ،جیمز کروتی« ،نظریهی اقتصادی پساکینزی سنجش و بررسی اجمالی» ،بررسی اقتصاد آمریکا،
جلد ،70 .شماره  ،1980 ،2ص25 .؛ آدام پرزور سکی « ،سو سیا دموکرا سی بهتنوان پدیدهی تاریخی»
شماره  122/1نیو لفت رویو ،ژوییه-آگو ست  ،1980صص 8-56؛ جاناتان لوی « ،سرمایه همچون یک
فرآیند و تاریخ سرمایه» ،بررسی تاریخ تجارت ،جلد ،91 .شماره  2017 ،3مراجعه کنید.
 48به برترام سیلورمن« ،ظهور و افو مد سوئدی مصاح ه با رودولف میدنر» ،چالش ،جلد  ،41شماره
 ،1سا 1998مراجعه کنید.
 49برتولت برشت« ،به آیندگان» ،مجمموته شعرهای برتولت برشت ،لندن  ،2019ص736 .
 50برای آشتتنایی با تشتترین محدودیتهای دولتهای رفاه واقعا موجود توستتب یکی از ستترشتتناسترین
مدافعان آن ،به گا ستا ا سپینگ-اندر سن « ،سه دنیای سرمایهداری رفاه» ،پرین ستون  ،1990صص –9
 34مراجعه کنید.
 51به فورد« ،ظهور روباتها» ،صتتص  8–246یانگ« ،جنگ تلیه مردم تادی» ،صxvii .؛ فریز« ،چهار
آینده» ،صص  .9–48و برای بحث گ سترده تر به سادیا« ،ترکونومیکس» ( ،)Trekonomicsصص
 86-65مراجعه شتتتود .من ع الهام این دیدگاه احتماال اتحاد جماهیر شتتتوری بود .در ستتتا ،1961
خروشچف خواهان تحقق کمونیسم در  20سا شد .در استق ا از آن ،برادران استروگاتسکی( ،هر دو
نویستتندهی داستتتانهای تلمی – تخیلی) ،مجموتهای شتتامل داستتتانهای کوتاه و شتتگفتانگیز تحت
تنوان «ظهر قرن بیستودوم» ( ،)1961نوشتند که اکتشافات فضایی در آیندهی کمونیستی را توصیف
میکردند .این مجموته در کنار رمان بعدی آنها« ،خدا بودن سخت ا ست» ( ،)1964که ت صویرپردازی
از کمونی ستهای ف ضانورد بود شاید الگویی شد برای  Star Trekو «مجموتهی فرهنگ» نو شتهی
ایان بانک که هر دوی در سا  1987منتشر شدند.
 52توماس مور« ،اتوپیا» چا دوم ،لندن  ،2014صص .132 ،47
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 53برای آشتتتنایی با نظریهی ( ،mudsillپی ،زیربنا) مطر شتتتده توستتتب هاموند  ،1858که میگوید
ضروری ا ست بردهها برای انجام کارهای شاق ( )drudgeryوجود دا شته با شند تا بقیهی افراد جامعه
بتوانند برفراز کثافت و لجن ،زندگی کنند ،به الیزابت اندرستون« ،دولت خصتوصتی» آکستفورد ،2017
صص  1-30مراجعه کنید .همچنین نگاه کنید به پا سخ تکاندهندهی  W. E. B. Du Boisبه این
نظریه ،در «آب تاریک ( )Darkwaterصداهایی از درون حجاب» مینوال .1999مراجعه کنید.
 54برای اطقتات بیشتر به مور« ،اتوپیا» ،صص 72–60؛ اتین کابت« ،سفر در ایکاریا» ،سیراکوز ،2003
صص 9-8؛ کار مارکس« ،گروندری سه م انی نقد اقت صاد سیا سی» ،لندن  ،1993صص 12–707؛
کار مارکس« ،ستتترمایه ،جلد ،»3 .لندن  ،1991صتتتص 9–958؛ پیتر کروپوتکین« ،فتن نان» ،لندن
 ،2015صص  .112-99برای یک بحث کلی - ،اگر چه کابت و کاف و کروپوتکین را مستثنی میکند،-
به ادوارد گرانتر« ،نظریهی انتقادی و پایان کار» ،فرنهام  ،2009بهویژه صتتفحات  67-31مراجعه کنید.
در اینجا ،من متفکرانی مانند شار فوریه ،ویلیام موریس و هربرت مارکوزه را کنار میگذارم که ا سا سا
میگفتند با ت دیل همهی کارها به بازی ،میتوان به فروپاشتتتی قلمروها دستتتت یافت .برداشتتتتهای
تکقلمرو از دنیای پسا-کم ود ،از نظر من ،هم توتالیتر وهم بهطور نومیدکنندهای اتوپیایی است.
 « 55پایان دادن به جمعآوری زباله بهتنوان یک شتتتغل که تده ای مج ورند ستتتا ها به آن بپردازند،
معنایش ب سیار بی شتر از چرخش شغلها ا ست این امرنیاز به تغییر در روند و منطق حاکم بر ایجاد و
دفع زباله دارد ».ژیلز دووی« ،کستتوف  Eclipseو ظهور دوبارهی جن ش کمونیستتتی» ،اوکلند ،2015
ص.54 .
 56به جای اینکه به تعهدات اجتماتی خودمان ن س ت به یکدیگر پایان دهیم – امری که نظریهپردازان
اتوماسیون ،امکانپذیر میپندارند – ما باید این تعهدات را به رسمیت بشناسیم و تغییرشان دهیم ،باید
به جای کنار آمدن با از خودبیگانگی جوامع محلی ،آنها را بیگانگیزدایی کنیم تا همه بهطور برابر از
آزادی فردی برخوردار شوند .این بهمعنای دفا از کار سخت و اخقق کاری مرت ب با آن نی ست ،بلکه
پذیرش این نکته است که کارهای سخت ،بعید است که ناپدید شوند.
 57توماس مور« ،اتوپیا» ،صتتص  .8–67همچنین به کروپوتکین« ،فتن نان» Conquest of Bread
صص  63-58مراجعه کنید.
 58جیمز بوگز« ،انققب آمریکا [ »،]1963ویرایش استتتفان ورد ( ،)Stephen Wardصتتفحههایی از
دفترچهی یادداشت رادیکا های سیاه رادیکا جیمز بوگز ریدر ،دیترویت  ،2011ص.110 .
 59توماس مور« ،اتوپیا» ص.130 .
 60اقت صاددانان از دیرباز دریافتهاند که گر سنگی انگیزهی خوبی نی ست «بهترین و ضعیت برای ان سان
زمانی است که آزادانه تولید میکند ،حق انتخاب شغل دارد ،هیچ سرپرستی مانع او نمی شود ،و زمانی
است که میبیند کارش به او و همانندهای او ،سود میرساند» نتیجه اینکه «رفاه همیشه قدرتمندترین
محرک برای کار بوده است» کروپوتکین« ،فتن نان» ،صص .9–138
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 61به این معنا« ،برابری» به جای آن که از «فردگرایی» بکاهد ،آنرا امکانپذیر میکند کریستین راس،
«تجمل همگانی خققیت سیا سی کمون پاریس» ،لندن و نیویورک  ،2015ص .108 .متن راس نوتی
«کمونیسم تجملی» را به یاد میآورد که مستلزم «خودکارشدن کامل» نیست .همچنین برای اطقتات
بی شتر به مور ،اتوپیا ،صفحات 2–61؛ مارکس ،گروندری سه ،صص 2–711؛ مارکس ،سرمایه ،جلد،1 .
صص 3-532؛ و کروپوتکین ،فتن نان ،صص  112-99مراجعه کنید.
 62تئودور آدورنو« ،مینیما مورالیا بازتاب هایی از زندگی آستتتیبدیده» ،لندن و نیویورک  ،2005ص.
157
 63به آرونوویتز و همکاران« ،مانیفست پساکار» مراجعه کنید.
 64سادیا »Trekonomics« ،ص .61
 65ممکن است تصور شود که قلمرو ضرورت از بعضی جهات مانند اقتصاد سرمایهداری به تملکرد خود
همراه با فشتتارها برای افزایش بهرهوری ،کاهش زمان کار و تخصتتیص مجدد منابع ادامه خواهد داد .اما
بدون بازار کار یا ستایر توامل بازار ،به احتما زیاد قلمرو ضترورت بهآرامی تغییر میکند و نوآوریها را
از قلمرو آزادی با گذشتتتت زمان جذب میکند .اجرای تملی این نوآوری ها ممکن استتتت مدت زمان
زیادی طو بکشتد و نیاز به هماهنگی بین کمیتههای مختلف خواهد داشتت که احتماال بیشتتر نگران
انجام وظایف خواهند بود ،تا انجام بهتر کارها .در این حالت ،این قلمرو آزادی خواهد بود که موجب
افزایش روند تحو خواهد شد.
 66نگاه کنید به به بحث اوجنی موروزو دربارهی «تکنولوژی اطقتات و بنای ستتوستتیالیستتم» از دانیل
ساروس ( )2014در « سو سیالی سم دیجیتا ؟» شماره  ،117/116نیو لفت ریویو مارس  -ژوئن 2019
مراجعه کنید.
 67درمورد اتوپیای توأم با کم ود ،نگاه کنید به اورستتوال ک .لوگین« ،خلعید شتتدگان اتوپیای م هم»،
نیویورک  ،1994و نیز به اظهارات فردریک جیمسون دربارهی «کاهش جهان» در رمانهای لو گین ،در
«با ستان شنا سی آینده آرزویی بنام اتوپیا و سایر دا ستانهای تلمی» لندن و نیویورک  ،2007صص
 .80-267و همچنین به فریز« ،چهار آینده» ،صص  119–91مراجعه کنید.
 68بیشتتتتر نظریهپردازان تأمین درآمد پایهی همگانی ،ستتترانجام به این نکته اتتراف میکنند .بهتنوان
مثا نگاه کنید ،وان پارجیز و واندربورت« ،درآمد پایه» ،ص.246 .
 69واندر وین و وان پاریجز« ،ر سیدن به کمونی سم از م سیر سرمایهداری؟» ،صص  .3-652سرنیک و
ویلیامز ،اخترا آینده ،صص .13-9
 70از میان متونی که تقش کردهاند به ارزیابی کلی این جن ش ها بپردازند نگاه کنید به پل مایستتتون،
«چرا هنوز در همه جا ستتتر بر میآورد انققب های جدید در جهان ،لندن و نیویورک 2013؛ مانوئل
کا ستلز « ،ش کههای خ شم و امید جن شهای اجتماتی در ت صر اینترنت» ،چا دوم ،کم ریج 2015؛
زینپ توفکستتتی« ،توییتر و گاز اشتتتکآور قدرت و شتتتکنندگی اتتراض شتتت کهای» ،لندن 2017؛
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« Endnotesالگوی نگهدارنده» ،یادداشتتتهای 2013 ،3؛ و گوران تهربورن« ،تودههای جدید؟» ،نیو
لفت ریویو شماره  ،85ژانویه  -فوریه .2014
 71از میان متونی که تقش کردهاند به ارزیابی کلی این جن ش ها بپردازند نگاه کنید به پل مایستتتون،
«چرا هنوز در همه جا ستتتر بر میآورد انققب های جدید در جهان ،لندن و نیویورک 2013؛ مانوئل
کا ستلز « ،ش کههای خ شم و امید جن شهای اجتماتی در ت صر اینترنت» ،چا دوم ،کم ریج 2015؛
زینپ توفکسی« ،توییتر و گاز اشکآور قدرت و شکنندگی اتتراض ش کهای» ،لندن 2017؛ پینوشتها،
الگوی نگهدارنده» ،یادداشتهای 2013 ،3؛ و گوران تهربورن« ،تودههای جدید؟» ،نیولفت ریویو شماره
 ،85ژانویه  -فوریه .2014
 72پل میسون« ،پساسرمایهداری راهنمایی برای آینده ما» ،لندن  ،2015ص.29 .
 73به گای ستتیدمان« ،پیشتتروان صتتنایع جن ش کارگری در برزیل و آفریقای جنوبی ،»1985-1970
برکلی  1994مراجعه کنید.
 74بهتنوان مثا  ،نگاه کنید به کیم مودی« ،بر گسترهای جدید چگونه سرمایه در حا بازسازی میدان
جنگ ط قاتی است» ،شیکاگو  2017است.
 75به فدریکو را سی «م ارزهی تهی د ستان برای اتحاد سیا سی جن ش پیکترو در آرژانتین» ،کم ریج
 2017مراجعه کنید.
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سرمایهی مالی
و بحران سرمایهداری جهانی
علی رها

سرمایهی مالی و بحران سرمایهداری جهانی

پیشگفتار
در دورپیمایی سرررمایه جهانی ه هااراا ان نمیدی دیددردان بردیردار دهرروه و
به سان «چیز در دیدی» غیر قابل شنادت دییی لّ دنیا را مسخ و جادو رده است
نقاط عطفی فرامیر سد ه پی سوهی ا سرارآمیزش فروریخوه و سر شت ت ضادمندش
پدیدار میشید.
چنین نقاط عطفی معمیالا تیأم با ههیر بحراناای اقوصادی بیده است .آنچه امرون
در بحران سرررمایهی مالی نمایان دهرروه اینسررت ه وجید بحران نه فقذ تاتی روابذ
سرررمایهداری اسررت به ه ترمیب بحراناای دوران پیهررین نیز بهمعنی حذف بحران
نبیده و مع ضل انبا شت سرمایه را با شدت و حدت بی هور و ابعادی عمیقتر ان نی برون
میداد.
عجین شررردن بحران مزمن نینی با ههیر جنب اای اجوماعی جدید در ابعادی
جهانی ه سررهطهی انحصرراری سرررمایهی مالی بر روند تیلید و بانتیلید اسرروی را به
هیده اند شاید نهانگر آغانی نیین در درد عمیمی باشد ه در صیرت تداوم
چال
و تعمیقاش قدرت ادراک و هرفیت برقراری روش جدیدی ان ننددی را در نهاد دید
بیابد.
در عین حال در میاقعی ه حباب سررررمایهی مالی میتر د و تیاب سررررمایهی
«دید ارنشنا» فرومیریزد بردی ان موف ران دوراندی سررررمایهداری با تهرررخی
سادواری بیدن بحران در صدد چارهجییی برمیآیند تا به ه روند د سورش د س ست
بین انبا شت سرمایه و ایجاد ا شوغال را آا سوهتر نند .بردی ان اقو صاددانان بیرژوایی
ه در دوران رونق بعد ان جنگ جهانی دوم مدعی بیدند تئیری بحران مار س را برای
امیهرره مدفین ردهاند به مار س رجیع می نند تا بهقیل دیدشرران با پی بردن به
ماایت بحران ان نوایج منطقی نادیارش جهیدیری نند.
اما روآوری به مار س و تجدید چاپ ترجمه و اسرروقبال ان واب «سرررمایه» در
سررراسررر جهان و نیز ههیر دروهاای مطالعاتی «سرررمایه» و میضرریعیو در مباح
عمیمی درواقع حا ی ان امرونی بیدن سپهراندیههاای مار س است.
دفومان نینی برآن ست تا با باند هت به مار س به سهب دید دام یچ ی جهت
شنادت سرشت سرمایهی مالی وبحران سرمایهداری برداشوه و مددهی برای دهای
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بح و چهباندانی بهسیی آینده دردد.
« .۱کمونیسم کاپیتالیستی»
مار س عقیده داشت ه با پیدای شر تاای سهامی عظیب و چیردی سرمایهی
مالی « سرمایه ه تاتاا براساس روش تیلید و نیروی ار اجوماعی اسویار است ا نین
بردالف سرمایهی دصیصی ش هی اجوماعی بهدید میدیرد (یعنی سرمایهی افرادی
ه بهطیر مسرروقیب به تعاون رسرریده باشررند و در تعارر با شررر تاای دصرریصرری
مؤ س سات به سان مؤ س ساتی اجوماعی پدیدار میدردند .این بهمنزله الغاى سرمایه
بهعنیان مال یوی دصررریصررری در چارچیب شرررییهی تیلید سررررمایهداری اسرررت».
(سرمایه۵۶۷:۳:
درعین حال مار س درمقام پاسررخدییی به منقدان و رفع ابهام ان اقوصرراددانان
سررررمایهداری سررررمایه را بهمثابه یک مجمیعهی اجوماعی ارنیابی رده و تأ ید
میورنید ه وقوی سررررمایه اجوماعی بعنیان یک «بهیک» یا « هیت» درنظر درفوه
شررید ابداا دصررهت سرررمایهدارانهی دید را اندسررت نمیداد« .آنچه باید با آن میاجه
شییب سرمایهدار اشورا ی است( ».سرمایه ۵۰۹:۲
درحقیقت آنچه در قرن پی ضربات مهه ی به مار سیسب مار س ند این تصیر
غالب بر مار سیستاای پسامار س بید ه حذف مال یت دصیصی و ان آنجا دولوی
شدن سرمایه را معادل سی سیالی سب میپندا شوند .آنان چنان عزم دید را جزم رده
بیدند ه حوی وقوی دید جینف اسرروالین در سررالاای داهی  1۹4۰اتعان رد ه
«قانین ارنش» در جامعهی سی سیالی سوی ما ان بر روند ار و تیلید اجوماعی حا ب
اسررت دسررت ان سررماجت و نیز حمایت بر نمیداشرروند .درواقع مقیلهی « مینیسررب
اپیوالیسوی» اصطالحی است ه دید مار س در تیصیف فرآیند رقابت و نیز ترا ب
و تمر ز سرمایه به ار میبرد( .نامه به انگهس  ۳۰آوریل  - 1۸۶۸آثار 4۳:۲۰
این ه مفاایب هیدی مار س در نقد اقوصرراد سرریاسرری امرونی شررده و «پی
بینی»اای وی فعهیت اجوماعی یافوهاند صرفاا بیا سطه درایت و نبیغ او نی ست .وجه
مهخصهی مار س بانآفرینی روش دیال وی ی در بردیرد با مقیالت تجربی (آمپریک

سرمایهی مالی و بحران سرمایهداری جهانی

ا ست ه بهقیل دیدش به او «آنادی حر ت در امیر مادی» را میداد .لذا مار س در
تعیین روابذ اجوماعی سرررمایهداری ان سررطب به عمق و ان «نمید» به «تات» رفوه و
تعارضرررات درونی و قیانین حر ت سررررمایه را تا فرجام منطقیاش دنبال می ند.
بهامین داطر ا ست ه در جهد اول « سرمایه» در بخ «فرآیند انبا شت سرمایه»
تهرررخی میداد ه ادامهی منطقی ترا ب و تمر ز سررررمایه میتیاند به شررررایطی
منوهی شررید ه « ل سرررمایهی اجوماعی در دسررت یک سرررمایهدار واحد و یا یک
شر ت سرمایهداری واحد موحد دردد( ».سرمایه۷۷۹:1:
 . ۲از «نمود» تا «ذات»
ی ی ان ا سا سیترین مقیالت مار سی در تبیین شییه تیلید سرمایهداری تف یک
جهیهاا ی نمیدین روابذ سرمایه ان ماایت و تات آن روابذ ا ست .مار س دائما تأ ید
میورنید ه چ نان چه نمید و تات امیاره قرین ی دیگر میبیدند اصررریالا ن یانی به
«عهب» نمیبید« .ادر شرر ل نمیدین و تات امیر مسرروقیماا منطبق بیدند عهب به هی
نائد میدهت( ».سرمایه۹۵۶:۳:
در منظر مار س روند ارنشافزایی سرمایه دارای حر وی دورانی است ه فرآیند
بالفصرررل تیلیدی را با میانجیگری دردش یا عرصرررهی بانار و مبادله دوباره به تیلید
(بانتیلید موصررل می ند .پی رهبندی روابذ سرررمایه در عرصررهی دردش انبیای ان
الیهاای مخوهف «ددردی سیاای ش هی» را پدیدار می ساند ه سرچ همهی تیلید
ارنش را در پردهای ان ابهام میپیشرررانند بهوجهی ه دید این «میانجی» وجیدی
به هاار مسررروقل یافوه و « بهدیدی دید» عامل ارنشآفرینی میدردد .این امر در
دیدآداای «حامهین» مبادله در بانار پدیدهی دردش را بهقدری اسررررارآمیز می ند
ه واههی فعهیتیابی ارنش را ان هیهی مناسررربات و فرآینداای تیلیدی ه بهوجید
آورندهاش بیدند منوزع می ند .این جدایی بارآوری سررررمایه ان سرررادومانبندی
درونیاش به سرمایه نمیدی دید فا میبخهد و مجمیعهی روابذ اجوماعی را به یک
رابطهی دال یعنی به «رابطهی سرمایه با دیدش» تنزل میداد.
در تئیری اای اقوصررراددانان سررررمایهداری فرآیندی ه ارنش و ان آن جا ارنش
ا ضافی را ان قیه به فعل میر ساند امالا مخدوش شده و تاتی بانار میدردد .لذا آنچه
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دردالل تیلید بهواسررطهی تعامل و تدادل ار نندهی اجوماعی با « ار مرده» (یا ار
دذ شوگان ه درپی ر مجمیعهی ابزار و و سایل تیلیدی تج سب یافوه بهوجید آمده و
در مح صیل یا اال عینیت یافوه ا ست صرفاا معادل «ازینهی تیلید» میدردد .ش ی
نیسرررت ه یک اال درمقطع معینی میتیاند درانتر ان ارنش آن به فروش برسرررد.
بهعنیان نمینه یک محصرریل تانه ه بهواسررطهی معرفی و اسرروفاده ان یک ت نیلیژی
جدید به بانار رسررریده اسرررت میتیاند برای مدتی فراتر ان ارنش آن فرودوه شرررده و
االاای دیگر را ان دایرهی رقابت دارج ند .اما بهنودی دید این ت نیلیژی جدید
بهنیعی امگانی شده رقابت تهدید دردیده و «قیمت» آن سقیط می ند .بنابراین در
دران مدت و در یک نگرش وسررریع «قی مت» و «ارنش» بهطیر م یانگین م عادل
ی دیگرمیشیند.
درواقع در دیال ویک مار سی نمید و تات در مقیالت اقو صاد سیا سی ان تبعات
موعددی بردیردارند ه شامل «قیمت» بهمثابه نمید «ارنش» « سید» بهعنیان نمید
«ارنش اضافی» و بهطیر هی عرصهی دردش بهعنیان نمید عرصهی تیلید میدردند.
بهدیده ی مار س عهب اصیل اقوصاد سیاسی ه با ویهیام پوی و آدام اسمیت آغان شد
و با دییید ری اردو به فرجام رسررید «فقذ میقعی پا به عرصررهی وجید دذاشررت ه
مباح نظری ان فرآیند دردش به تیلید انوقال پیدا ردند( ».امانجا ص 4۵۵
دراین منظر حوی « ار دسرررومزدی» بهعنیان شررر ل معینی ان ار ه ی ی ان
شرراد اای اسرراسرری تیلید سرررمایهداری اسررت نیز با حیطهی تینیع مرتبذ بیده و
بهدیدی دید معرف تیلید «ارن شی» نی ست .لذا ت یه بر چگینگی و میزان د سومزد و
ان آنجا پاف هاری تک سییه بر «عدالت اجوماعی» ماایت روابذ سرمایهداری و قانین
ارنش را میرد سنج و پرس قرار نمیداد.
بهنظر مار س «بهاصطالح روابذ تینیع با اش ال اجوماعی فرآیند تیلیدی داص و
معین تاریخی مطابقت داشررروه و ان آن ناشررری میدردند( ».امانجا ص  1۰۲۳لذا
ارنش ار پی ان آن ه وارد مبادله شرررید معین دردیده و نه انپس عقد قرارداد بین
فروشرررنده و دریدار نیروی ارر چرا ه امانند ار االی دیگری میزان معینی ان ار
اجوماعاا النم برای تیلیدش مصرف شده است.
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با این و صف «ارنش م صرف» نیروی ار بعد ان ا سوخدام شدن و در حین ار
فعهیت یافوه و با اردر غریبه میدردد .بهقیل مار س« :عر صهی دردش یا معاو ضهی
اال ه درید و فروش نیروی ار در چارچیب صرریرت میپذیرد در واقع به منزلهی
بههت میعید حقیق تاتی بهر استر یعنی عرصهی ادوصاصی آنادی برابری مال یت
و فایدهدرایی( ».سرررمایه ۲۸۰:1 :دراین عرصرره اب دریدار و اب فرشررنده ی اال
بخیان نیروی ار با ارادهی «آناد» دیدشرران وارد عمل شرردهاند .آنها بهعنیان افرادی
آناد قرارداد بسرروه و در پیهررگاه قانین برابرند .پس آنچه در اینجا معاوضرره میشررید
ارنشاای «برابرند».
برای امین است ه مار س بانگ برمیآورد ه« :بگذارید این عرصهی پرایاای را
ترک نیب – عرصهای ه در آن امه چیز سطحی و در برابر دید عام صیرت میپذیرد
 و به امراه صاحب سرمایه و صاحب نیروی ار وارد منزلگاه پنهان تیلید دردیب هدر آ سوانهی در ورودیاش اعالم شده ا ست« :ورود ممنیع ا ست مگر برای سب و
ار( ».ا مان جا با اینا مه نمید و تات در حین «ت مایز» امچنین دربردار ندهی
«تهابه»اند .یک تات مآالا میباید «پدیدار» دردد و یک نمید عهیرغب تمامی تحیالت
و صیرتبندیاای دینادین نمید یک تات است.
مار س درجهد سیم « سرمایه» درحین وار سی سرمایهی مالی دیاننده را دوباره
به ج هد اول رجیع داده و اه هار می ند ه این نمید اسررررارآمیز دید ناشررری ان
«واژدینگی سررریژه و اباه اسرررت ه دردالل دید فرآیند تیلیدی اتفاق میافود .ما در
آنجا [جهد اول] مالحظه ردیب ه چگینه تمامی تیانمندیاای سیبا ویی ار بارآور
بهسررران نیرواای میلدهی سررررمایه نمیدار میدردند .ان یکسررری ارنش یعنی ار
دذ شوگان ه بر ار ننده م سهذ ا ست در سرمایه شخ صیت مییابد ان دیگر سی
اردر بهعنیان نیروی اری عینیت یافوه بهمثابه یک اال پدیدار میشرررید .این
رابطهی واژدینه حوی در دید یک رابطهی سررراده تیلیدی نیز ضررررورتاا به مفاایب
مونا سب و واژدینهی چنین و ضعیوی منجر می شیدر یعنی آداای جابهجا شدهای ه
سررپس با تحیالت و ددردیسرریاای دیدِ عرصررهی دردش تداوم و ان هرراف مییابد».
(سرمایه1۳۶:۳ :
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 .۳سرمایهی مالی یا شکل عالی «بتوارگی» سرمایه
آنچه مار س اقو صادیات «مبوذل» مینامد تمامی مفاایب دید را بر روی بانار و
م باد لهی االیی مومر ز می ند و اناینرو اسررریر «سرررحر و جادوی» تحیالت و
ددردی سیاای دردش سرمایه ا ست .با ههیر د سورش و سپس چیردی سرمایهی
مالی اسررت ه این دصررهت اسرررارآمیز شرر هی نهایی و «ناب» یافوه و به «بتوارهای
دید ار» مبدل میشید.
امانطیر ه پی تر ا شاره شد درحر ت واقعی سرمایه واههی باند هت آن به
مبداء دیی با وساطت فرآیند دردش انجام میپذیرد .پیلی ه به ابزار تیلیدی تبدیل
شده بید دردالل تیلید مبدل به « اال» میدردد و بهوا سطهی فروش آن اال دوباره
به پیل تبدیل شرررده و وارد فرآیند بانتیلید میشرررید .مار س این حر ت دورانی را
بهصیرت «پیل  -اال  -پیل اضافی» صیرتبندی می ند.
اما در سرمایهی مالی حر ت واقعی پیلی ه بهعنیان سرمایه وام داده شده بید
صرررفاا مورادف معامههای میدردد ه بین وامدانده و وامدیرنده انجام پذیرفوه اسررت.
این ه پیل وام داده شده در فاصههی نمانیای ه بهامراه «بهره» مسورد دردیده وارد
چه فعل و انفعاالتی شده حر وی ا ست ه دارج ان آن معامهه صیرت پذیرفوه ا ست.
در این جا دیگر بین پیل و پیل افزای یافوه (بهرهی پیل هااراا واسرررطهای میجید
نیست.
لذا فرمیل «پیل  -اال  -پیل اضررافی» به فرمیل «پیل  -پیل اضررافی» اسرروحاله
مییابدر یعنی پیل پیل میآورد و هیهی تعیناتی ه منجر به باندای پیل دردیده ان
انظار پنهان می ماند .مار س این شررر ل معین ارنشافزایی را «شررر ل غیرعقالنی»
حر ت سررررمایه میدیاند چرا ه این بهرهوری امالا « فاقد معنا» اسرررت .حوی
سرررمایهی تجاری نیز ه در مدار دردش سرریر می ند بهنیعی شر ل عمیمی حر ت
سرمایه را حفظ می ند و شامل فرآیند درید و فروش می شید .لذا با این ه ان فعالیت
«غیر» سید میبرد ان یک رابطهی اجوماعی ناشی شده است و نه حاصل یک «شیئ»
صرف.
اما سرمایهی مالی معرف رابطه بین « میت»اا ست و دید را امانند ارن شی ه
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م سوقیماا دید ارنشنا ست وانمید می ساند .در اینجا «رابطهی اجوماعی در رابطهی
یک شیئ یعنی پیل با دیدش به مال ر سیده ا ست .ما به عیر ا سوحالهی بالفعل
پیل به سرررمایه با یک شرر ل بری ان محویا میاجهیب( ».ص  ۵1۶سرررمایهی مالی
دصرررهت مرمین سررررمایه و بتواردی آن را تمام و مال رده و منبع تیلید ارنش را
امالا مدفین میسرراند .این «شر ل بتواردی ناب» تمامی تعینات سرررمایه را تحهیل
برده و عیامل واقعیِ سانای را «نامرئی» می ند.
ا نین یک «شرریئ (پیل اال ارنش صرررفاا بهعنیان یک شرریئ معادل سرررمایه
میدردد .آنچه حا صل ل فرآیند تیلیدی ا ست بهعنیان دا صیوی ه برآمده ان یک
چیز دردید ا ست پدیدار میدردد( ».امانجا ص  ۵1۶سرمایه یک شیئ می شید و
شیئ سرمایهر سرمایه به عامل یا «سیژهای» مبدل میشید ه بهمثابه یک «شیئ» به
فروش میرسدر میوی ه با بردیرداری ان یفیوی «غیبی» به سان سیژهای دید ار
و فعال ل ثروت اجوماعی را ان آن دید میساند.
مار س این « شیئیتیافوگی» روابذ اجوماعی و شخصیتیافوگی اشیا را به «دین
ننددی رونمره» ت هبیه می ساند ه نماینددان را م سخ قدرت جادویی دید رده و
در « عالب تیامات» فرو میبرد .مداحان و واعظان وضرررع میجید سررررمایه را مرتباا
امچین « ضرورتی طبیعی» و «یک جزمِ» ناب سادوه و پردادوه می نند( .امانجا
ص ۹۶۰
مار س برای ت ان دادن «وجدان» جهان م سیحی و نیز نقاب بر هیدن ان چهره
تزویردرش با یک بررسی تاریخی اسالف سرمایهی مالی را در « سرمایه ربایی» یافوه
هی سا را در آناد سانی بهرهی پیل – نزولدیاری  -برمال می ساند .اناینرو در
و نق
واب «سرررمایه» باراا به مارتین لیتر رجیع رده و با برجسرروه ردن ایسررواددی او
دربرابر قدرت مطهقهی هیسرررا نقلقیلاای مهرررروحی ان وی باندی می ند .لیتر در
ی ی ان دطابهاای ادطار می ند ه «به همات اسررحاق عمل نید :حا مان شررما
امد ست دندانند چرا ه دنداایی ه چندر غان ربیده با شند را اعدام می نند ولی با
سانی ه ل دنیا را میچاپند تبانی می نند .آناا مؤید این ضربالمثلاند ه  :دند
بزرگ دند یچک را سر مینند»( .امانجا ص 44۹
به باور مار س با فرادیر شررردن سررررمایهی مالی و بهامراه ههیر نظام بان ی
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سی سوب اعوباری و بانار بیرس انگلاای جدیدی در چهرهی م هاوران مدیران عامل
رؤسرای بانکاا سرفوهبانان بیرسبانان و شرر تاای بزرگ سرهامی پا به عرصرهی
وجید میدذارند ه جمعاا یک «آری سوی را سی جدید مالی» را ت ه یل میداند .این
«ایئت امنای جامعهی بیرژوایی» برفران روند واقعی حر ت تیلید روبنای د سوردهای
ان صرریرتبندیاای تصررنعی اغذی و اعوباری بهوجید میآورند ه به تمر ز ارچه
بیهررور سرررمایه و دهع مال یت عمهی بسرریاری ان صرراحبان شررر تاا و اردانهاای
دصیصی منجر میدردد .این سهب مال یت در چارچیب نظام سرمایهداری بهمنزلهی
ت صاحب ل سرمایهی اجوماعی در د ست عدهای « الهبردار» ا ست ه با بهرهبرداری
ان بانار بیرس و سی سوب اعوباری به «ماجراجییانی» تبدیل می شیند ه با سرمایهای
ه درواقع به دید آنها موعهق نیست قمار می نند .پس درحقیقت دالالن و سیدادران
حرفهای مؤسررسررات مالی «سرررمایهی اجوماعی» یا سرررمایه «غیر» را به مخاطره
میاندانند و این ام ان ریسک ردن را برایهان آسانتر میساند.
به نظر مار س ش لدیری « شر تاای سهامی» در عین حال منجر به تأسیس
و دسورش مؤسسات تیلیدی عظیمی میدردد ه با سرمایهاای شخصی قابلتح صیل
نمیبیدند .سرمایه ه تاتاا بر شییهی تیلید اجوماعی ا سویار ا ست و ترا ب اجوماعی
ابزار تیلید و تجمع نیروی ار پی نهادهی آن اسرررت در چنین وضرررعیوی تبدیل به
سرررمایهای «اجوماعی» میدردد .بانار پیل را نه سرررمایهای انفرادی به ه مجمیعهای
مومر ز و مورا ب نماینددی می ند ه تحت نورل و نظارت بان داران قرار میدیرد.
بهقیل مار س دراینجا سررررمایه واقعاا به «سررررمایهی اشرررورا ی یک طبقه» مبدل
میشید( .ص 4۹۰
 - ۴سرمایهی «موهومی» و سرمایهی «واقعی»
سرررمایهی جعهی یا «میایمی» عنیانی اسررت ه مار س برای تیصرریف سرررشررت
سرمایهی مالی به ار میدیرد .سیرهی بههاار دیپی و دیدمخوار سرمایهی مالی در
عرصرررهی دردش در تمامی جهیه اای پیچیده و دینادین درتداوم دید به قدری با
منهرراء ارنشآفرینی و تیلید ثروت مادی فاصررهه پیدا می ند ه انگار سرررمایه بدون
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تیلید سرررمایهداری قادر به رشررد و دیدافزایی اسررتم سرررمایهی مالی ه در ایئت
مؤسررسررات و بانکاای عظیب جهانی سرررمایهداران صررنعوی را بدا ار و مغهیب دید
رده بید ا نین منزلت آناا را به حد یک «عمهه» و «حامل» صرراف و سررادهی روند
عمیمی ار تنزل داده و به « اردر مزدبگیر» مبدل میساند.
نق سرمایهدار فعال در سرپر سوی مدیریت و فرمانراویی م سوقیب بر « ار غیر»
دالصه می شید « .ار» او اما بهره هی ان میلدان واقعی در دالل تیلید است .ان آنجا
ه اسرروثمار مسرروقیب نیروی ار به وی محیل دردیده سرررمایهی مالی نسرربت به
چگینگی شدت و حدت بهره هی امالا بیتفاوت بیده و «دارج» ان عر صهی تعارر
بالواسرررطهی اردر و ارفرما بهسرررر میبرد .آنچه سررررمایهی مالی مطالبه می ند
بانپردادت سرمایه بهعالوهی بهرهای مونا سب ا ست و چین با فعل و انفعاالت فرآیند
اری سرو هه نمینند اری به ار رنج و مهقت دیگران نداشوه و حوی ان سرمایهدار
دصیصی اب بیرحبتر است.
پس سرمایهی مالی با این ه بهطیر مسوقیب با نیروی ار در حال مقابهه نیست و
طرف معامههاش سرررمایهی فعال صررنعوی یا تجاری اسررت در واقع معرف سرررمایه
بهعنیان ابزار بهرهمندی ان مح صیل ار غیر با میانجیگری سرمایهی بارآور ا ست .لذا
این پندار ه ل سرمایهی اجوماعی بدون ددالت و حضیر افرادی ه آنرا به جریان
اندادوه و ارنشنا نمایند میتیاند به سرمایهی مالی مبدل شید امالا بیمعنا و بهدور
ان واقعیت است.
با وجید این ان آنجا ه در دوراناای رونق مجمیعهی ددردیسیاای ش هی بانار
مالی در انیاع مخوهف انجمهه اوراق بهادار اوراق قر ضه ا سناد قبالهاا و عنیاناای
مال یت قرضرررهاای دولوی چکاای تضرررمینی وثیقهاا و حیالهاای بان ی و غیره
بدون ایچ ارتباط محسرریسرری با تیلید واقعی مرتباا درحال ت ثیر و رشررد اسررت در
تانیت حامالن این معامالت این ادراک القا میدردد ه پیل بهدیدی دید پیل سان و
بارآور ا ست .حر ت بههاار م سوقل این عنیاناای اتب بهمحض برون بحران و تنزل
اعوبار و بهای آن اسناد اغذی به یکباره مویقف میدردد.
با «تر یدن حباباای صابینی سرمایهاای مالی صیری» سریعاا د صهت صرف اا
جعهی و تخیهی آناا نق بر آب دهرروه و معهیم میشررید ه ایچیک ان آن اشرر ال
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معرف «سرمایهی اصیل» نبیده و بهدیدی دید فاقد ارنشاند .بحران حامالن بسیاری
ان این عناوین پیچ و اغذی را بهمثابه نماینددان رسررمی سرررمایهای نامیجید به دِل
نهررانده و دانهدراب می ند .سررادی و ر ید اقوصررادی با این ه مجومع عظیمی ان
سرررهامداران و دالالن مالی را به ورشررر سررروگی می هررراند درعین حال دید اارم
قدرتمندی جهت تمر ز ارچه بیهور سرمایهی مالی میدردد.
در نمان مار س این قدرت مر زی ه در بانک انگهیس بید با ات ا به تیانمندی
مالی دید انپس ر ید اقوصادی مجمیعهی وسیعی ان مؤسسات و سهام فروریخوه را
با قیموی نانل باندرید می رد .به باور مار س ل این نظام تصرررنعی را نه با وضرررع
قیانین بان ی جدید و نه حوی با ددالت دولت مر زی میتیان ان عارضرررهی بحران
نجات بخ هید چرا ه ا سا ساا آنچه سرمایهداری را به ورطهی سقیط می هاند نه
بحران مصرف ه سورونی و عدم قابهیت سرمایه در ارنشافزایی است.
بیشررک تبعات بحران در تیلید و بانتیلید سرررمایه امیاره شررامل بانار و ر ید در
درید و فروش نیز میدردد .اما حوی در عرصهی بانار نیز نهانهاای اصهی بحران ابودا
در معامالت الن و عمدهفروشرری هاار میدردد و نه در حیطهی دردهفروشرری ه با
مصرف مورادف است .امانطیر ه مار س تأ ید می ند در آسوانهی بحران وسعت
بانار و حجب سرررمایهاایی ه فرآیند بانتیلیدشرران مهار شررده امیاره در نقطهی اوج
ا ست( .امانجا ص  ۶14انآنجا ه بانتیلید را د مانده ا ست سرمایهاای میلد نیز
در مقیاسی وسیع ان حر ت بانمیایسوند.
پس «می ضیع این نی ست ه ثروت بی ان حدی تیلید دردیده ا ست به ه ثروتی
در ش ل سرمایهدارانه و تضادمندش ایجاد شده است( ».امانجا ص  ۳۶۷بهعبارت
دیگر انپسِ برآورده ردن نیانمندی اای انسرررانی نیسرررت ه حر ت تیلید مویقف
میشرررید به ه این ر ید بهداطر راهبنداایی اسرررت ه دید روابذ تیلیدی و نحیهی
تحقق سید پی پای دید دذا شوه ا ست .امانطیر ه مار س میدیید میانعی ه
بر سر راه شییه تیلید سرمایهداری قرار دارند ان اینقرارند:
«ی ب ان این بابت ه رشد بارآوری ار دربردارندهی قانینی است ه در ش ل افت
نرخ سید در مقطع معینی با دید این ر شد به د صمانهترین روش بردیرد می ند به
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وجهی ه امیاره ان طریق بحران قادر به برطرف ردن میدرددر
دوم اناینرو ه به ت صرف درآوردن ار پردادتن هده و ان آنجا تنا سب بین ار
پردادتن هده و ار عینیتیافوهی عمیمی ا ست ه تعیین نندهی انب ساط و انقبار
تیلید اسرررت و نه تناسرررب بین تیلید و نیانمندیاای اجوماعی یعنی نیانمندیاای
انساناای ت املیافوهی اجوماعی( ».امانجا
لذا نظام سرمایهداری مناسبترین روش برای دروج ان بحران را در اسقاط ردن و
یا منهدم ردن سرمایه مییابد و جنگ ش ل نهایی انهدام سرمایه و و سایل تیلیدی
اسرررتم ان امین روسرررت ه مار س اعالم می ند «مانع حقیقی بر سرررر راه تیلید
سرمایهداری خود سرمایه است( ».امانجا ص ۳۸۵
مار س امیاره تأ ید می رد ه روابذ تیل یدی سرررر ما یهداری را اردز ن با ید
بهعنیان آنچیزی ه نیسررررت تیصررریف رد یعنی بهعنیان تیل یدی ه ادف
بالوا سطهاش م صرف ا ست و یا بهعنیان تیلید و سایل ن هاط و لذت دید سرمایهدار.
روند عینی حر ت سرمایه دید سرمایهدار را نیز به « سرمایهی شخصیتیافوه» مبدل
می ند .در عرصررهای الن مال یت سرررمایه به سرررمایهدار این ادویار را نمیداد ه
آنرا بسرریناند و یا به دلخیاه دید آنرا حیفومیل ند .آنچه در سررنج سرررشررت
روابذ سررررمایه داری اام یت دارد تهرررخی این امر اسرررت ه دید سررررمایه و
ارنشآفرینیاش نقطهی آغان و انجام یعنی ادف تیلید اسررت .تیلید غایت دیی را
در دید داشرروه و بهایچوجه ارتباط مسرروقیمی با دسررورش و تعمیق یفیت ننددی
تیلید ننددان اجوماعی ندارد .لذا ادف محدود تیلید با دید روند تیلیدی ه بهسیی
دسورشی نامحدود حر ت می ند در تعارر دائمی بهسر میبرد.
 .۵افت نرخ سود و بحران
بدون اغراق باید اتعان رد ه ی ی ان مانددارترین دسرررواوراای مار س هرررف
قانین حر ت درونی روند انباشت سرمایه است .پاواهگرانی ه با « سرمایه» آشنایی
دارند بهدیبی واقف اند ه مار س در امه جا سرررهب دیگران را ادا می ند .بهعنیان
نمینه او بهروشرررنی هرررف قانین ارنش را مدیین آدام اسرررمیت میداند و حوی ان
ری اردو بهعنیان اشف ناپیدیر قانین ارنش اضافی یاد می ند.
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با وجید این مار س تأ ید میورند ه اقوصررراددانان السررریک درحین پی بردن به
جهیهاای دارجی «افت نرخ سید» قادر به درک چرایی آن نگردیدند .او افت نرخ سید
را «معمایی» ارنیابی می ند ه اقوصرراد سرریاسرری اردز میفق به رمزدهررایی ان آن
نگردید.
بخ سیم واب «سرمایه» جهد سیم سراسر به «قانین درای نزولی نرخ سید»
ادوصرراص داده شررده اسررت .مار س بردالف پیهررینیان دید ه ل سرررمایه را به
« سرمایهی اسویار» و « سرمایه دردردش» تقسیب رده بیدند برای اولین بار «تر یب
اردانیک سرررمایه» را تهررریب رده و به دو بخ سرررمایهی «ثابت» و سرررمایهی
«موغیر» در دید سادومانبندی سرمایه تقسیب می ند .در این منظر سرمایهی ثابت
معرف ار «مرده»ای است ه بهعنیان ار عینیتیافوه در پی ر ابزار و وسایل تیلیدی
نمیدار میدردد و سرمایهی موغیر معرف ار «ننده» یا سرمایهای است ه برای تیلید
و بقای نسل اردران در «دسومزد» نمادین میشید.
امانطیر ه پی تر در جهد اول «سرررمایه» فصررل  ۲۵به اثبات رسررانده بید
مار س در اینجا ت صریب می ند ه حر ت سرمایه به سیی ترا ب و تمر ز بی تر ان
قانینی درونی ولی تضرررادمند پیروی می ند ه تر یب اردانیک و تعادل سررررمایه را
دایماا تغییر میداد .النمهی انباشررت سرررمایه بهحر ت درآوردن سرررمایهی بی تری
برای بانتیلید فزاینده اسرررت .اما باوجیدی ه ل سررررمایه درحال افزای اسرررت
سادومان دادهیاش بهطیر تصاعدی حجب سرمایهی ثابت را به نسبت سرمایهی موغیر
مرتباا افزای میداد.
لذا برای بانتیلید در مقیا سی و سیعتر امیاره میزان بی تری ان سرمایهی ثابت
ضروری است .چنانچه نرخ ارنش اضافی یا میزان بهره هی ان نیروی ار ثابت مفرور
شید رشد تصاعدی سرمایهی ثابت به نسبت سرمایهی موغیر به افت نرخ سید منجر
می شید .بدان معنی ه میت م هخ صی ان نیروی ار یا تعداد معینی اردر در مدت
نمانی ثابت حجب دائماا بزرگتری ان وسرررایل ار و ماشرررینآالت و غیره را به حر ت
درآورده و به مصرف میرسانند.
تنزل سرررمایهی موغیر بهنسرربت ل سرررمایهی در جریان درعین حال بهمنزلهی
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تیلید مقدار بی تری اال یا ارنش در مدت نمانی واحد است ه منجر به ارنان شدن
تدریجی قیمت االاا میشرررید چرا ه برای تیلید ار دام آن اا مقدار بتری ار
م صرف شده ا ست .ان آنجا ه « سید» نام دیگری برای « ارنش ا ضافی» ا ست افت
تناسررب بین ارنش اضررافی و ل سرررمایهی به ار افواده به تنزل نرخ سررید منوهی
میشید.
تعارر درونی این «قانین» در آن ست ه بهرغب افزای حجب مطهق سید مرتب اا
نرخ آنرا اا میداد .بهامین داطر ب سیاری ان اقو صاددانان نمان مار س به دید
دلداری میدادند ه بهلحاظ افزای حجب سید صرفنظر ان افت نرخ آن ل سرمایه
در امان دیااد بید .ان میان اقوصررراددانان این فقذ ری اردو بید ه افت نرخ سرررید را
مانعی بر سر راه حر ت سرمایه میدید .اما ان آنجا ه روابذ سرمایهداری را «مطهق»
و جاودانی میانگاشت در تالشی بیفرجام برای برطرف ردن بید بدون آن ه آنرا
تاتی حر ت درونی سرمایه تهخی داد.
درواقع افت نرخ سررید نام دیگری اسررت برای افت نرخ ارنشافزایی سرررمایه .ند
شرردن این نرخ بانتیلید و ایجاد سرررمایهاای جدید تر را مهار رده و برای ان هرراف
تیلید سرمایهداری تهدیدی جدی به شمار میرود .افت نرخ سید انباشت سرمایه را ان
منظر ارنشرری به مرور آاسرروه می ند .در بحراناای ادواری سرررمایهداری ارنش ل
سرررمایهاای میجید سررقیط رده وضررعیت عادی دردش و فرآیند بانتیلید سرررمایه
آشررفوه شررده و به ر ید و ایسرروایی تیلید میانجامد .در عین حال اا سرررمایهی
موغیر به نسرربت سرررمایهی ثابت مرتباا جمعیوی معهق یا بی ار را ایجاد می ند ه در
نماناای سادی بهسرعت تعدادشان افزای پیدا می ند.
در ست در دوراناای بحرانی ا ست ه ا سوقالل نمادین سرمایهی مالی نیز مرتفع
شرررده ارتباط درونی اش با روابذ تیلیدی آشررر ار دردیده و نرخ بهره ه حر وی
دیدمخوار سب رده و ان ایچ قانینی پیروی نمی رد ریههاای دید را در نرخ سید
می یابد .آنوقت معهیم میشرررید ه صررررفنظر ان این ه آت بحران درابودا ان جا
شعههور شده با شد بحران مالی مآالا تابع بحران درتیلید و ور ش سوگی سرمایهاای
فعالی ا ست ه ا نین ان بانپردادت بدایاای الن دید به مؤ س سات مالی نیز عاجز
شدهاند.
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امانطیر ه مار س یادآوری می ند« :درید و فروش…تجهی وحدت دو فرآیند
یا درواقع یک فرآیند در دو فان موضررراد اسرررت… وحدت آناا فقذ درحین بحران به
تأیید میرسد .لذا بحران تجهیبخ وحدت دو فانی است ه ان ی دیگر مسوقل شده
بیدند«( ».تئیریاای ارنش اضافی»۵۰۰:۲:
 .۶از وحدت نمود و ذات تا «قلمرو آزادی»
ا مانطیر ه ان دف وار باال برمیآ ید «تات» سرررر ما یه ه ان گار امچین رانی
ناش افوه درپهت صیرتبندیاای نمیدین «پنهان» شده بید درمیاقع بحرانی برون
ج سوه و اب در واقعیت و اب در تف ر به یگانگی نمید و تات میر سد .این ه پدیدار
شررردن این تات چرا صررررفاا بهانگام «بحران» فعهیت مییابد دید نهرررانداندهی
«وجید» تضادمند روابذ سرمایه است ه درحقیقت معرف واژدینی امهجانبهی تف ر
و واقعیت تانیت و عینیت و بیگانگی موقابل آنها نسبت به ی دیگر است.
ان امین روسررت ه مار س با هررف قانین حر ت جامعهی سرررمایهداری وجه
هرریده و میپرسررد :این چه
تهررابه این قانین اجوماعی با قیانین طبیعی را به چال
قانینی اسرررت ه فقذ در میاقع بحرانی دید را نمیدار می ند یعنی «درسرررت مثل
قانین جات به وقوی ه دا نه برسررررت دراب شرررد دید را تصرررریب می ند».
( سرمایه 1۶۸:1:او با این پر س چگینگی و ش ل اجوماعیت روابذ بین ان ساناا را
میرد سرررنج قرار داده و ابران می ند ه اجو ماعی ه دید ما بهوجید آوردهایب
ا نین به چنان جامعیت مجردی تبدیل شرررده ه انگار حاصرررل یک «صررریرتبندی
طبیعی» است« .این یفیت منسجب شدهی اش ال طبیعی اسوی اجوماعی» چنان بر
اراده دان و ن ما چیره شده ا ست ه تعامالت و ارتباطات بین دید ان ساناا را
بهصیرت عجیب و غریب فعل و انفعاالت بین اشیا پدیدار میساند.
پس ادر روابذ اجوماعی بین فعالیت انسررراناا بهصررریرت یک رابطهی مسررروقیب
اجوماعی بین دید افراد نمادین نمیدردد به ه برع س بهصررریرت رابطهای «مادی»
بین اشخاص و رابطهای «اجوماعی» بین اشیا پدیدار می شید این «نمید» در حقیقت
مظهر واقعیت وجیدی روابذ بالفعل انسررانااسررت ه در ش ر هی «بیمعنا» به اجماع
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رسیده و داصیوی بههاار «انلی» پیدا رده است .لذا مار س در پاسخ به این پرس
ه دصهت اسرارآمیز روابذ انسانی ان جا ناشی شده است باصراحت میدیید« :واضب
است ه ان دید این ش ل( ».امانجا ص 1۶4
امینجا باید تأ ید رد ه آنچه نهایواا به این پاسررخ عینیت بخهررید بزرگترین
ردداد نمان وی یعنی مین پاریس بید ه نادهان ش ل امال جدیدی ان امبسوگی
و تعامل افراد را در صررریرتبندی تانه ای ه مار س آنرا یک «نا-دولت» نامید به
ههیر ر ساند و « ل معمای االاا تمام ا سرار غیبی و اف سینی ه فرآوردهاای ار را
برپایهی تیلید االیی احاطه می نند» مرتفع سادت( .ص  1۶۹لذا در باننییس چاپ
فرانسرریی «سرررمایه» بید ه مار س قسررمت «بتواردی االیی» فصررل اول واب را
تدقیق و ت میل رده و فعالیت انسرراناایی را ه آنادانه به تعاون رسرریدهاند بهعنیان
راه دروج ان «ش ل ارنشی» تیلید ارائه می ند1( .
مار س در بخ ا هوب و نهایی جهد اول « سرمایه» «فرآیند انبا شت سرمایه»
غایت «قانین مطهق عمیمی انبا شت سرمایه» را با سقیط آن مورادف می ند .آنداه
«نیرواا و انگیزهاای جدیدی» ههیر مییابند ه اجوماع سرررمایهداری راه شرر یفایی
آناا را مسدود سادوه بید .سپس مار س با بیان این ه آناا ناقیس سهب مال یت ان
سهب مال یت ننددان را به صدا در میآورند اعالم می ند ه« :این است نفیِ نفی».
(امانجا ص ۹۲۹
این حقیقوی ومانناپذیر اسررت ه مار س مفهیم دیال ویک تاریخی «نفیِ نفی»
را ه به آسوانهی ورود به جامعهی پساسرمایهداری است به صیرت نسخهای حاضر و
آ ماده تحی یل نسرررل اای ب عدی نداد .او در ی ی ان آدرین نیشررر وه اای به نام
«یادداشررتاایی دربارهی آدولف وادنر» درمقام پاسررخدییی به منقدان با صررراحت
ابران می ند

ه « بهنظر آ قای وادنر تئیری ارنش مار س شاااک لهی ن ظام

سو سیالی ستی او ست .اما ان آنجا ه من اردز "نظامی سی سیالی سوی" طراحی
ن ردهام این جزو دیاالت وادنر است( ».مجمیعه آثار۵۳1:۲4:
اما این حقیقت ندارد ه سرررپهر اندیهرررهی وی فاقد مبانی و چهررربانداناایی
امه جانبه نسررربت به یک اجوماع امالا آناد اسرررت ۲( .لذا با این ه وی قائل به
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قالبدیری آینده نبید و باور داشررت ه سررادومان یک جامعهی نیین محصرریل ن
جمعی و دیدآدااانهی «نیرواا و انگیزهاای جدید» ان سانی ا ست در سرا سر آثارش
نمینهاای جامعی برای برونرفت ان محدودهی روابذ سرمایهداری ارائه رده است.
این ه مار س تمامی آثارش را به نقد وضررع میجید ادوصرراص داده بید نیانی به
تیضیب ندارد .اما باید درنظر داشت ه در براان دیال وی ی او «نقد» اب دربردارندهی
سنجهی ژرف ان مجمیعه روابذ اجوماعی میجید بید و اب حاوی مفاایمی «ایجابی».
بهعنیان نمینه باید ا شاره رد ه تا نین ب سیاری ان مار سی ستاای بعد ان مار س
درمیرد «روش اقو صاد سیا سی» وی تحقیق رده و سادومان « سرمایه» را منطبق
با«عهب منطق» اگل میدانند.
برای نخسرروین بار این فریدری انگهس ام ار و دوسررت نزدیک مار س بید ه
ابران نمید سررامانهی «سرررمایه» برپایهی مقیالت منطقی اگل پایهریزی شررده اسررت:
«ادر ان هرراف اال به سرررمایه را در مار س با ان هرراف وجید به تات مقایسرره نی
مورادف بسرریار دیبی را دیاای یافت( ».نامه به نراد اشررمیت  1نیامبر  1۸۹1آثار
4۸:۲۸۷
سررپس این لنین بید ه در «یادداشررتاای فهسررفی»اش دربارهی «عهب منطق»
ا گل اعالم رد ه « بدون م طال عهی عمیق و فهب "عهب منطق" درک ا مل
"سرررمایه" بهویاه فصررل اول آن غیر مم ن اسررت» و بالفاصررهه اعالم میدارد ه
ایچیک ان مار سرریسررتاای  ۵۰سررال دذشرروه «مار س را نفهمیدهاند( ».مجمیعه
آثار 1۸۰:۳۸:او اولین سی بید ه پی برد سادومان « سرمایه» به «وجید» و «تات»
دوب نهررده به ه امچنین شررامل بخ نهایی «عهب منطق» یعنی «د ورین مفهیم»
است۳(.
ماح صل الم این ه مار س با شروع ان اال بهعنیان «معادل» وجید و مقیالت
( یفیت میت و مقیاس یا االی واحد مبادله االاا و پیل و سرررپس دذار به
عرصررهی تات و مقیالت (عرصررهی تیلید و تضرراد وارد قهمرو مفهیمی یا عرصررهی
«آنادی» می دردد یعنی قهمروی ه در آن ت عارر بین عین یت و تان یت تئیری و
عمل ایده و واقعیت مرتفع شرررده و با میانجیگری «سررریژه»اایی جدید یعنی بُعد
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انسانی به الغای تعارر بین ار جسمی و ار ف ری میرسد.
برای امین ا ست ه مار س در امان ف صل اول « سرمایه» پس ان تحهیل اال و
دصررهت دودانهی آن یعنی یک جنس قابلمصرررف و «ارنش» و نمیدش در «ارنش
مبادله» به ار و دصرررهت دودانهی آن یعنی ار مهرررخ و ار مجرد میرسرررد.
بهعبارت دیگر وی ار را به ار مفید و معین ان سانی و ار بهعنیان صرف نیروی ار
بهطیر عام و بدون درنظر درفون نحیه و چگینگی مصرف تقسیب می ند.
او تأ ید می ند ه «دصرهت دودانهی ار برای فهب ل واقعیت اسراسری اسرت.
برای امین بالفا صهه در نخ سوین ف صل منظیر شده ا ست( ».نامه به انگهس  ۲4اوت
 1۸۶۷او در آن ف صل ابران می ند ه« :من نخ سوین سی ا سوب ه این سر شت
دودانهی ار نهفوه در االاا را نقادانه بررسی ردهام( ».سرمایه1۳۲:1:
بهعنیان نمی نه د یاطی را درنظر بگیر ید .صررررفنظر ان این ه بهقیل مار س
جامعهی بهررری بهداطر ضرررورت ازاران سررال پیشرراک تیلید رده بید بدون این ه
ایچ س «دیاط» شده با شد دیدِ دیاطی معرف یفیت م هخ صی ان ار ادفمند
اسررت ه نیان معینی را برآورده می ند .اما چنانچه ان یفیت معین ار بارآور و مفید
تجرید حاصل نیب آنچه باقی میماند صرف میت مهخصی ان نیروی ار است ه
در چنین حالوی با سرررایر اراای مفید قابل قیاس دردیده و با نمان مصررررفشررران
قابلاندانه دیری میشرررید .این یعنی برابری مّی انیاع مخوهف ار بهشررررطی ه ان
یفیت آنها تجرید شده و در اال بیان ارنشی پیدا رده باشد.
البوه میجیدی بهنام « اردر انوزاعی» در ایچ جا یافت نمیشررید .اما سرررمایه با
تأسی به « ساعت اری» مجمیعهای ان تیانمندیاای انسانی را فهرده رده به « ار
اجوماعاا النم» و انوزاعی مبدل میسرراند .درسررت اسررت ه اردر بهمحض ورود به
ارداه به «نائدهای» ان ماشرررینآالت ت بدیل میشرررید اما انبین ت مامی االاای
مبادلهپذیر فقذ یک االی «ننده» وجید دارد .آنچه دردالل ار به م صرف میر سد
اردر ننده بهمثابه « سیژه»ی ان سانیِ بردیردار ان
«هرفیت اری» او ست و شخ
قیای ف ری جذب «عینیت» ماشررینآالت یا میاد مرده نهررده به اعورار و رویارویی
دید با ار بیگانه شررده ادامه میداد .برای امین اسررت ه مار س با دذار ان بانار و
ورود به عرصهی تیلید بخ اعظمی ان «سرمایه» را به مقابههی نیروی ار با سرمایه
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و مبارنه برای یتاه ردن رونانه ار ادوصاص میداد.
به باور مار س «پی شرررط بنیادین» جامعهی پسررا سرررمایهداری صرررفنظر ان
چگینگی و میزان پردادت یا دریافت سرهمیهی ار اجوماعی « یتاه ردن رونانه ار
ا ست» ( سرمایه ۹۵۹:۳:و بر آن مبنا میتیان تمدن ب هری را میرد سنج قرار داد.
جهت آفرین م صالب و عنا صر یک صیرتبندی عالیتر اجوماعی یتاه شدن مدت
نمانی ه به « ار مادی» ادوصرراص داده شررده اسررت نمینهی برطرف ردن تمر ز
تیانمندیاای عهمی و ف ری ان انحصار دروای داص را بهوجید میآورد.
بهدیدهی مار س وحدت تئیری و عمل در مون ننددی انگامی پا به عرصررره
میدذارد ه نخ ست « ار ا شورا ی» را ان « ار جامع» (یا اونییر سال تمیز دایب و
سپس « ار جامع روح انسانی و انطباق اجوماعی آن تیسذ ار جمعی» را بهاب تهفیق
دایب( .ص  1۹۹دذار به جامعهی پسرراسرررمایهداری میقعی آغان میشررید ه « ار
مسرروقیب و میتاش بهعنیان تعیین نندهی اصررل تیلیدی ناپدید شررده باشررد و
درمقایسررره با ار عمیمی عهمی انطباق ت نیلیژیک عهیم طبیعی اب ان لحاظ مّی
تنزل یافوه با شد و اب ان لحاظ یفی به واههای ضروری اما تابع تقهیل یافوه با شد».
(دروندریسه ص ۷۰۰
به محضرری ه ار مسرروقیب مادی دیگر منهرراء ثروت نباشررد نمان ار نیز واحد
سنج آن نخیااد بید« .آنوقت تنزل الن ار ضروری اجوماع به حداقل بهامراه
نمان آناد شررده با ت امل افراد در عرصررهی انری عهمی و غیره تیأم میدردد(».ص
 ۷۰۶درآن صرریرت ار ضررروری صرررفاا انطریق نیانمندیاای فرد اجوماعی شررده
سرررنجیده می شرررید .معیار ثروت دیگر نه با نمان ار به ه با نمان آناد اندانهدیری
میشید .لذا تعارر انوزاعیِ برابرنهادهاای ار مسوقیب و وقت آناد نیز انبین میرود.
ل دان
آن داه سررریژهی تاریخی امالا جدیدی ههیر می ند ه «در تان
انباشرروهشرردهی اجوماع میجیدیت پیدا می ند( ».امانجا ص  ۷1۲در این منظر
«قهمرو واقعی آنادی نمانی شروع می شید ه تعین ار تیسذ اقوضای وقت و ضرورت
دارجی داتمه یافوه باشررد .این [قهمرو] بنا به سرررشررتاش در ورای عرصررهی تیلید
مادی بهمعنی اد آن قرار دارد… قهمرو حقیقی آنادی ت امل تیانمندیاای ان سانی
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بهعنیان ادفی در دیی

است( ».سرمایه ۹۵۹:۳

پینوشتها:
 -1برای بررسررری جامعی درمیرد تأثیر مین پاریس بر سرررادومان «سررررمایه» نگاه نید به واب
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 .1مقدمه
از هنگام بحران بزرگ جهانی سال  2008به این سو ،روند نزولی نرخ رشد بهرهوری
یکی از مسائل جدی مورد توجه پژوهشگران بوده است .آن چه وارسیدن این روند نزولی
را بااهمیت میکند این است که نه فقط در کشورهای سرمایهداری پیشرفته بلکه در
کشورهای نوظهور هم شاهد این روند نزولی هستیم .واقعیت این است که نرخ رشد
اقتصادی جهان هم در پیآمد همین روند نزولی به میزان ناچیزی رسیده است .بهطور
کلی این مورد قبول همگان است که عمده ترین نیروی محرک رشد بهرهوری که به
نوبهی خود پیش شرط رشد تولید ناخالص داخلی سرانه هم هست ،فناوریهای تازه و
بدیع است .درعین حال ،همان طور که قریشی ( )2017یادآوری میکند« ،تحول
چشمگیر فناوری» و «روند نزولی رشد بهرهوری» همزمان شده و درواقع به صورت
معمایی درآمده است که باید توضیح داده شود.
در این راستا بهطور کلی میتوان از سه دیدگاه سخن گفت:
 بدبینانی که مشکل را در ماهیت تحوالت فناورانه میدانند و بحث اصلیشاناین است که ماهیت فناوری جدید بهگونهای است که ابداعات امروزین در مقیاس و
تأثیر با آنچه در دههی  1990و حتی در دهههای پیشتر با آنها روبرو بودیم قابلقیاس
نیستند .این نوآوریهای جدید به اندازهی ابداعات پیشین مؤثر نیستند و نتوانستند به
نوبهی خود موجب بهبود بهرهوری کلی در اقتصاد شده به صورت رشد اقتصادی باالتر
دربیاید (گوردون.)2016 ،
 خوشبینانی که معتقدند فناوریهای دیجیتال دورانسازند و میتوانند بهصورت رشد سریع بهرهوری دربیایند .این جهش تکنولوژیک درواقع همانند جهشهای
تکنولوژیک پیشین است تنها زمان الزم است تا پیآمدهای آن بهطور کامل خود را
نشان بدهند .برای این که این اتفاق بیفتد ،ما باید سرمایهگذاری در آموزش ،کارآموزی
و در راستای باالبردن میزان مهارتها را بیشتر کنیم و در این نگاه به واقعیتها مشکل
اصلی این نیست که نوآوریهای کنونی دورانساز نیستند بلکه برای پراکندن این
نوآوریها درمیان بنگاهها کمکاری صورت گرفته است.
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 و سرانجام ،دیگرانی هم هستند که معتقدند ما مشکل اندازهگیری را همداریم .در اغلب اقتصادهای کشورهای غربی به درجاتی شاهد دگرسانی بخشی دراقتصاد
بودهایم .در این جوامع ،بخش صنعتی بهطور ادامهداری کاهش یافته و به عوض بخش
اقتصاد خدمت بنیان روند صعودی داشته است .به این ترتیب ،از دید این جماعت ،به
نظر میرسد مشکل این باشد که در بخش خدمات اندازهگیری دقیق بهرهوری کار ساده
و بدون دردسری نیست .در مباحثی که در این زمینه میشود ،روی دو نکته دست
گذاشته میشود .اوالً ،خدماتی که بهطور مجانی در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد،
مثالً گوگل ،و نکتهی دوم ،هم موقعیت نسبی بهایی که پرداخت میشود درمقابل
تغییراتی کیفیتی که در گذر زمان صورت گرفته است .به عبارت دیگر در حالی که
کیفیت خدمات ارایهشده تقریباً بهطور دائمی بهتر میشود ،بهای آنها به همان نسبت
تعدیل نمی شود تا کیفیت باالتر را به زبان پول بیان کند .درنتیجه ،ارزش اضافهای که
تولید میشود در بهایی که مصرفکنندگان این خدمات در بازارها میپردازند منعکس
نمیشود.
اگرچه میپذیرم که رشد بهرهوری همیشه یکی از معیارها و درواقع یکی از عوامل
نیکبختی جوامع در درازمدت بوده است ولی دراین مقاله با ارایهی شواهدی از بریتانیا
معتقدم که مشکل روند نزولی رشد بهرهوری درواقع نشانهی وجود ضعفهای ساختاری
بسیاری اساسی است که وجود دارد .این ضعفها هم به اعتقاد من ،پیآمد شکست
دولتمردان در سیاستپردازی در چهار دههی گذشته بوده است .هدف اصلی من دراین
نوشتار ارائهی روایتی مختصر از این شکستهاست.
 .2بازنگری مختصر نظری
در پیوند با بهرهوری ،به نظر من سقوط اقتصادی و مالی سالی  2008درواقع آن
تکهی بیرونی کوه یخی است که عیان شده و همین قطعهای که از آب بیرون زده است
در واقع مشکالت ساختاری نظام اقتصادی حاکم را عیان کرد که در طول سالهایی که
با ترغیب و تشویق ایجاد حبابهای مالی که سرانجام به بحران سال  2008منجر شده
بود ،کتمان شده بودند .آنچه که من یک مشکل ساختاری مینامم این نیست که
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اقتصاد بریتانیا با مازاد تولید روبرو شده باشد که میتواند بهسهولت به صورت یک حالت
رکودی در بیاید .نکتهی اصلی و اساسی من بهواقع وارسیدن این پرسش است که
مازادهای تولیدشده دراقتصادهای سرمایهداری چگونه به جریان افتاد و مورد
بهرهبرداری قرار گرفت؟ به گمان من مشکل اصلی ارتباط بههم پیوستهی این دو وجه
مسئله است ،و منظورم از این دو وجه هم نه فقط فرایند تولید مازاد که عالوه بر آن
چگونگی بهرهگیری از آن مازاد است .به عبارت دیگر ،به این نکته اشاره میکنم که در
یک اقتصاد سرمایهداری اگر مازاد تولیدشده به شیوهای که برای نظام اقتصادی مطلوب
و درواقع بهینه باشد به کار گرفته نشود ،در آن صورت پویایی نظام اقتصادی با مشکل
روبرو میشود که در عمل به صورتی در میآید که توانایی این نظام اقتصادی در تولید
مازاد هم کاهش می یابد .پیوسته با این نکته ،آن چه که دیدگاه اقتصادی غالب بهطور
عمده نادیده گرفت ،رشد ادامهدار توزیع نابرابر درآمد و ثروت دراقتصاد بودکه تقریباً
پدیدهای است که در همهی کشورهای جهان حاضر است .این نابرابری روزافزون از
جمله نه فقط بر میزان رشد اقتصادی تأثیرات منفی خواهد داشت ،بلکه باعث میشود
تا سرمایهگذاری در سرمایهی انسانی ،بهویژه در میان آنها که در این توزیع نابرابر درآمد
و ثروت زیان میبینند ،روند نزولی داشته باشد و این کاهش سرمایهی انسانی بهنوبه
موجب میشود تا روند نزولی رشد بهرهوری زیر ضرب بیشتری قرار بگیرد.
از سوی دیگر روند نزولی رشد بهرهوری دربعضی بخشها و حتی دراکثریت
بنگاه ها خود عامل دیگری است که به گسترش نابرابری در توزیع درآمد و ثروت دامن
میزند .درنتیجه شکاف درآمدی و همچنین شکاف در بهرهوری در میان کارگرانی که
در بخشها یا بنگاههای با بهرهوری پایین و یا با رشد ناچیز کار میکنند ،با کارگرانی
که در بخشهای یا بنگاههای با بهرهوری باالتر مشغول به فعالیت هستند بیشتر میشود.
به نظرمن به این ترتیب دور تسلسلی ایجاد میشود که هیچ گونه مکانیسم درونی برای
شکستن این دور ندارد و اگر به حال خود رها شود این دور تسلسل را تنگتر خواهد
کرد .منظورم از این دور تسلسل هم به این صورت است.
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دستمزد واقعی پایین

بهرهوری پایین
کمتر

سرمایهی انسانی

بهرهوری پایینتر

اگرچه این مناسبات در همه عرصههای اقتصاد حاکم است ولی بهویژه دراقتصاد
خدمتبنیان پی آمدش احتماالً شدیدتر خواهد بود که از جمله به این دلیل است که
در بخش خدمات ،نقش سرمایه ی انسانی بسیار برجسته است و فرایندی که موجب
میشود تا سرمایهی انسانی کمتر بشود چنین پیآمدی خواهد داشت.
البته اگرسرمایهگذاری بهطور کلی بیشتر شود و ماشینآالت تازه تر وبدیعتری
بهکارگرفته شوند تا میزان تولید بیشتر شود ،در نبود سیاستهایی الزم برای گسترش
ظرفیت اشتغالآفرینی در اقتصاد و توزیع بهینهتر ارزش تولیدشده ،نتیجه آن میشود
که وقتی کارگران با ماشینآالت بهتری کار میکنند ،تولید بهازای هرکارگر -بهرهوری
کار -افزایش می یابد ولی درنبود سیاست الزم بعید نیست رشد بهرهوری باعث شود تا
تعداد کارگران الزم کاهش یابد .در عین حال اگر منافع بهدست آمده از رشد بهرهوری
کار در یک بخش خاص ،برای بهبود توان تولیدی در بخشهای غیرپویای اقتصاد صرف
شود ،و اگر شرایط بازار هم رقابتی باشد ،و اگربرای مقابله با نابرابری روزافزون
سیاستهای مؤثر و مفید به اجرا دربیایند ،در آن صورت ،بنگاهها هم درواقعیت ناچار
میشوند تا بخشی ازمنافع ناشی از بهبود بهرهوری را به صورت قیمتهای کمتر به
مصرفکنندگان منتقل کنند .در نتیجه خانوارها و کسب وکارها منابع بیشتری خواهند
داشت تا در اقتصاد هزینه کنند و این توانایی بیشتر خودرا به صورت تقاضای کل بیشتر
در میآورد که در کنار بیشتر شدن عرضهی کل  -که البته پیآمد بهبود بهرهوری
خواهد بود  -باعث میشود تا سطح زندگی عمومی بهبود یابد و اقتصاد در سطح باالتری
از رفاه به تعادل برسد .البته که بخشی از این منابع ایجاد شده میتواند درفعالیتهای
بدیع اشتغالآفرین سرمایهگذاری شود .آن ارتباط اساسی که باید برقرار شود ،رابطه
بین رشد بهرهوری و رشد میزان واقعی دستمزد در اقتصاد است .به اعتقاد من ،ایجاد
این پیوستگی حداقل دو منفعت اضافی ایجاد خواهد کرد:

معمای بهرهوری :روایت یک دور تسلسل

 -1شاهد رشد سالم در تقاضای کل خواهیم بود یعنی تقاضای اضافی
درواقع با درآمد بیشتر کارگران تأمین مالی میشود که حاصل بهرهوری
بیشتر خودشان است.
 -2کارگران که نتایج سختتر و بهتر کارکردن را لمس میکنند،
انگیزهی بیشتری خواهند داشت که برای بهبود بیشتر بهرهوری کوشش کنند.
تقاضای کل استوار و حرکت به سوی تولید کاالهایی که ارزش به نسبت باالیی به
ازای هر واحد دارند باعث رشد اشتغال در بخشهای مختلف خواهد شد .همزمان با آن
بهرهروی روبهرشد هم خود را به صورت مکانیسمی پویا درمیآورد که درآن علت اساسی
رشد تقاضا ،رشد بهره وری است که از جانب عرضه بر کل این فرایند تأثیر خواهد
گذاشت .این مجموعه در نهایت به صورت رشد باالتر اقتصادی درخواهد آمد .درست
برعکس وقتی سرمایهگذاری ناکافی باشد ،یعنی وضعیتی که در اغلب اقتصادهای
سرمایهداری با آن روبرو هستیم با دو پیآمد ناگوار روبرو خواهیم شد:
 سرمایهگذاری کمتر رشد و توسعهی تکنولوژیک را کمتر میکند ودرنتیجه تخصیص بهینهی منابع درون بنگاهها کمتر شده و در پیآمد آن
میزان بهرهوری هم اگرکاهش نیابد به رشد بهمراتب کمتری روبرو خواهد شد.
 یکی از پیآمدهای سرمایهگذاری کمتر این است که پراکندنفناوری و ابداعات در میان بنگاههای مختلف کمتر میشود که بهنوبه باعث
تداوم الگوی کنونی توزیع بهرهوری میشود که شاهد اندکشماری بنگاههای
سوپراستار و تعداد کثیری بنگاههای تنبل هستیم که در درون بنگاههای
تنبل هم یک زیرمجموعهی بنگاههای زامبی هم داریم که به کمک یارانه به
اشکال مختلف به زندگی خود ادامه میدهند.
باید اضافه کنم که بهخاطر تداوم این پیآمدها برای مدت طوالنی و عدم وجود
عکسالعمل مؤثر سیاستپردازان به آنها ،در شرایط کنونی پرداختن به آنها برای
رفع شان چندان ساده و سرراست نیست .بهخصوص با رشد ادامهدار نابرابریها
حل این تنگناها هر روزه دشوارتر خواهد شد .این شکاف روزافزون در عمل به
صورت ترمزی عمل میکند که منافع ناشی از فناوریهای تازه را محدود میکند.
به طور کلی این هم احتماالً درست است که یک اقتصاد ضعیف موجب کاهش
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امکانات و حتی تدارک انگیزههای الزم برای رشد فناوری و پراکندن این نوآوریها
خواهد شد .در ادامه ،سعی میکنم با استفاده از شواهدی از اقتصاد بریتانیا شماری
از این مسائل را بیشتر بررسی کنم.
« .3معمای» بهرهوری در بریتانیا
در کوشش برای درک و توضیح «معمای» بهرهوری در بریتانیا با چند مشکل اساسی
روبرو هستیم که ابتدا باید به آنها بپردازیم .اولین مشکل این است که به نظر میرسد
توافقی بین ناظران و پژوهشگران وجود ندارد که وقتی از «معما» سخن میگویند
منظورشان چیست و به چه مسئلهای اشاره دارند .برای تنریرو ( )2018معما این است
که «مشاهده میکنیم میزان بهرهوری دربریتانیا به کمتر از روند تاریخیاش سقوط
کرده است» ( ص .)3.هلدین ( )2017و اشنایدر ( )2018بر این باورند که ما شاهد
الگوی دوگانهی توزیع بهرهوری در اقتصاد هستیم یعنی از سویی بنگاههای پیشرو یا
سوپراستار داریم و بعد زنجیرهای از بنگاههای تنبل که رشد بهرهوریشان بهطور خیلی
جدی متفاوت است .هلدین ( )2017در بررسیاش بر این نکته تمرکز میکند تا نقش
بنگاههای تنبل در پایین نگاهداشتن رشد بهرهوری را نشان بدهد و معتقد است که
تعداد این نوع بنگاهها هم زیاد است .به عوض ،اشنایدر ( )2018بر این باور است که
روند نزولی نرخ رشد بهرهوری تقریباً بهتمامی به خاطر بنگاههایی است که در  25درصد
باالی توزیع بهرهوری هستند ،و حتی اضافه میکند که بنگاههایی که در بخش پایینی
هستند در سال های پس از بحران درمقایسه با پیش از آن نرخ رشد بهرهوری بیشتری
داشتهاند ( ص .)10
برایسون و فورث ( )2015دربررسیشان «معما»های تازهای مطرح میکنند و این
پرسش را پیش میکشند که «چرا این همه طول کشید تا نرخ رشد اقتصادی در بریتانیا
احیا شود» (ص .)5 .از سوی دیگر «معمای» دیگر هم این است که چرا بازار کار در
مقایسه با رکودهای پیشین به این رکود عکسالعمل متفاوتی نشان داد؟
با توجه به میزانی که پس از رکود میزان تولید در بریتانیا کاهش یافت ،دالفین و
هتفیلد ( )2015هم یک «نیمهمعمای» دیگر پیش میکشند و این سؤال را مطرح
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میکنند که دلیل عدم کاهش بیشتر سطح اشتغال چه بوده است؟ درعین حال میدانیم
که اتفاق ًا برای برایسون و فورث نهتنها این یک معما نیست بلکه به نظر آنها کاهش
ناچیز در میزان اشتغال و احیای با سرعت آن درواقع نقطهی قوت و مثبت اقتصاد
بریتانیاست .این محققین یادآوری میکنند که میزان اشتغال در فصل سوم سال 2012
از سطحی که قبل از رکود وجود داشت باالتر رفت و اضافه میکنند که این بیشتر شدن
«در واقع حتی یک سال پیش از آن که تولید احیا شود» اتفاق افتاد (ص .)3 .هلدین
( )2017در بررسی همان دوره ادعا می کند که اگر بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را
افزایش میداد« ،میزان ورشکستگی حداقل  10درصد بیشتر میشد .و بعالوه نتیجهی
این ورشکستگی بیشتر هم این بود که حدود  1.5میلیون فرصت شغلی از دست میرفت
که هزینهاش در سطح اقتصاد کالن بسیار چشمگیر میبود (ص  .)16اگر این تغییرات
اتفاق میافتاد احتمال داشت که متوسط نرخ بهرهوری بین یک تا دو درصد رشد
بیشتری داشته باشد و ادامه میدهد «آیا سیاستپردازان پولی باید  1.5میلیون فرصت
شغلی را برای یک تا دو درصد رشد بیشتر در بهرهوری قربانی میکردند؟ صادقانه به
شما جواب میدهم که من اگاهانه چنین کاری را انجام نمیدادم» (ص)16 .
شواهد موجود نشان میدهند که سطح اشتغال بسی سریعتر از سطح تولید
درسالهای پس از بحران بزرگ جهانی احیا شد .پیآمد این وضعیت به گمان من روشن
است و آن اینکه همان گونه که اتفاق افتاد میزان رشد بهرهوری کاهش خواهد یافت.
من براین باورم که نه این که این یک «معما» باشد  -آن گونه که ادعا میشود  -بلکه
درواقع پیآمد سیاستهایی بود که به اجرا درآورده بودند.
هرچه که مشکل توزیع بهرهوری درون اقتصاد بریتانیا باشد ،این واقعیت دارد که
بین بریتانیا و کشورهای مشابه ،برای نمونه آلمان ،فرانسه و هلند یک شکاف جدی
بهرهوری وجود دارد .دولفین و هتفیلد ( )2015برآورد میکنند که بهطور متوسط این
شکاف بین  23تا  32درصد متغیر است (ص .)3 .ناگفته روشن است که وجود این
شکاف در بهرهوری کار ،پیآمدهای قابلتوجهی برای بریتانیا در عرصهی تجارت
بین الملل دارد .درعین حال باید توجه را به یک شکاف بهرهوری دیگر هم حلب کنیم
و منظورم در اینجا شکاف بین بهرهوری واقعی و چیزی است که اگر روند تاریخی رشد
بهرهوری – یعنی متوسط رشد بهرهوری ساالنه در  25سال قبل از سال  - 2007ادامه
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مییافت ،وضعیت دربریتانیا به چه صورت در میآمد وجود دارد .این شکاف را معادل
 17درصد برآورد میکنند (همان ،ص  .)3به اعتقاد من تردیدی وجود ندارد که اگر
نتوانیم این شکاف بهرهوری را پر کنیم در آن صورت ،بهبود سطح زندگی برای اکثریت
کسانی که در این اقتصاد زندگی و کار میکنند با مشکالت عدیدهای روبرو خواهد شد.
شکافی که در میان بخشهای مختلف اقتصاد وجود دارد حتی از اینهم بزرگتر است
و برای مثال شکاف بهرهوری در بخش صنعت 27 ،درصد از متوسط بهرهوری در فرانسه
و  33درصد از متوسط بهرهوری در آلمان کمتر است (همان ،ص  .)3.اولتون ()2018
یادآوری میکند که «بهعنوان یک مورد افراطی میتوانم به بریتانیا اشاره کنم که در ده
سال پس از بحران سال  2007میزان رشد بهرهوری کار در آن تقریباً صفر بوده ،در
حالی که در این مدت شاهد کاهش نرخ بیکاری بودهایم و درحال حاضر هم میزان
بیکاری  4.4درصد است و شاهد افزایش در نیروی کار و ساعات کارشده هستیم که از
میزان حداکثری که درگذشته به آن رسیده بود االن حدود  9درصد بیشتراست» (ص
 .)64بخشی از این بهرهوری تقریباً ثابت به بخش صنعتی مربوط میشود که از قرار در
سالهای اخیر رونق نسبی داشته است ولی این رونق نسبی «بهطور عمده با بیشتر
شدن کارخانههای مونتاژ نه فرایندهای صنعتی مولدی که ارزش باالیی تولید میکنند»
اتفاق افتاد (بری ،2016 ،ص .)4
به نظر من تغییرات پیشآمده در بریتانیا در سالهای پس از بحران بزرگ مالی
جهانی پیآمد تحوالتی است که در اقتصاد بریتانیا در سالهایی که به بحران بزرگ
می رسیم صورت گرفته است .در میان این تحوالت درسالهای قبل از بحران ،رشد بخش
مالی و صنعتزدایی جدی و ادامهداری بود که در این کشور اتفاق افتاد .درپیآمد بیگ
بنگ  -رفرمهایی که در بخش مالی لندن انجام گرفت – سلطهی سرمایهی مالی بر کل
اقتصاد شکل گرفت .با در پیش گرفتن سیاستهای پولی خاص ،ارزش بهنسبت باالی
پوند در بازارهای مالی باعث شد که بخش صنعتی بریتانیا توان رقابتیاش را در بازارهای
بینالمللی از دست بدهد که بهنوبه به صورت فرایند سرعت گرفتهی صنعتیزدایی در
آمد .یکی از ویژگیهای این الگوی تازهی رشد هم این بود که نهفقط باعث رشد نابرابری
شد بلکه در عمل به نابرابری روزافزون وابسته بود .بهطور کلی ،از هر  3کارگری که در
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سال  1971دربخش صنعت کار میکردند ،در  2016تنها یک کارگر باقی مانده بود،
یعنی بخش صنعت حدود دوسوم نیروی کارش را در طول این مدت از دست داد .این
واقعیت دارد که در سالهای پس از بحران شاهد اندکی رونق در این بخش بودهایم ولی
بهطور کلی این رونق چه از نظر حجم و چه از نظر مقیاس قابلتوجه نبود .در فاصلهی
بین  2001و  2011بخش صنعتی حدود ًا  33درصد از نیروی کارش را از دست داد و
در طول سالهای  2011تا  ،2016تنها  5درصد آن احیا شد ولی درست برخالف آنچه
که احتماالً انتظار میرفت «از طریق ایجاد مشاغلی با سطح مهارت ناچیز» و اضافه کنم
«بخش صنعتی بریتانیا بدون این که ظرفیت تولیدی خود را بهطور قابلتوجهی افزایش
داده باشد ،مشاغلی با سطح مهارت نازل ایجاد کرده است» (بری ،2016 ،ص .)4 .به
این ترتیب ،تعجبی ندارد که همان طور که هلدین (  )2014یادآوری میکند که «میزان
رشد دستمزد واقعی در  74ماه گذشته تنها در سه ماه منفی نبوده است» (ص .)4 .و
من اضافه می کنم که درواقع این روند نزولی دستمزد واقعی است که به بنگاهها امکان
داده است تا نسبت سرمایه به کار در تولید را به صورتی که درباال اشاره کردهام مورد
بازبینی قرار بدهند .از سوی دیگر به نطر میرسد که در کل اقتصاد بریتانیا شاهد ظهور
یک روند قهقرایی از منظر ساختار اقتصادی هستیم به این معنی که بخش عمدهای از
مشاغل ایجادشده در واقع دربخشهایی بوده است که میزان ارزشافزاییشان قابلتوجه
نیست و به همین خاطر هم این مشاغل تازه در بخشهایی ایجادشدند که متوسط
دستمزد واقعی در آنها بهنسبت بسیار پایین است .البته وقتی نرخ بهرهوری کار ثابت
باشد و افزایش نباید ،افزایش تولید بهطور کامل به این وابسته است که ساعات کار
کرده افزایش یابد ،این که افراد تازه ای استخدام میشوند و یا از کسانی که پارهوقت
هستند و یا قراردادهای صفرساعتی دارند خواسته میشود ساعات بیشتری کار کنند،
درواقع فرع قضیه است .این شیوهی کار البته در کوتاهمدت حتی ممکن است به نظر
جذاب هم بیاید ولی به یقین برای درازمدت ،چنین الگوی رشدی که درواقع کوشش
برای رشد بهرهوری را کنار گذاشته است پایدار و قابلدوام نیست .اگر این فرایند ادامه
یابد ،برای این که رشد اقتصادی پایدار بماند باید شاهد تغییری اساسی باشیم و بهجای
ایجاد مشاغل با بهرهوری پایین برای بهبود بهرهوری آنها که شاغلاند سرمایهگذاری
نماییم .به همین خاطر ،بر این اعتقادم که آنچه که باید مورد توجه سیاستپردازان
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باشد شیوههای احیای سرمایهگذاری مولد در اقتصاد بریتانیاست .البته اضافه کنم که
اگرسرمایهگذاری مولد الزم انجام نگیرد ولی در پیآمد عواملی که از کنترل
سیاستپردازان ملی خارج باشد ،ضروری بشود که بهرهوری کار باید افزایش یابد،
درشرایط فقدان سرمایهگذاری مولد چنین کاری تنها با بیکارکردن بخشی از کارگران
امکانپذیر خواهد شد و این دقیقاً کاریست که در بخش صنعتی بریتانیا اتفاق افتاد .در
فاصلهی بین  1998تا  2007تولید در بخش صنعت در بریتانیا ،فقط  3درصد افزایش
یافت ،و این درحالی است که در طول همین سالها میزان اشتغال  31درصد کاهش
یافته بود (دولفین و هتفیلد ،2015 ،ص .)8 .در وارسی تحوالت پس از بحران بزرگ
در بریتانیا ،به چند پرسش اساسی باید پاسخ داد .در وضعیتی که پس از بحران بزرگ،
شاهد رکود عمیقی در اقتصاد بودهایم ،چرا بنگاهها نیروی انسانی خود را بیشتر از آنچه
که تعدیل کرده بودند ،تعدیل نکردند؟ و بعالوه همین که اولین جوانههای رونق اقتصاد
سر برزد ،چرا بنگاهها با سرعت فرایند استخدام دوباره را شروع کردند؟ چرا یک رونق
نسبی در تولید با یک رشد پرقدرت در اشتغال و کاهش چشمگیر درنرخ بیکاری همراه
شد درحالی که در موارد رکود پیشین ،شاهد رشد بهرهوری کار بودهایم؟ بخشی از
پاسخ به این پرسشها به ماهیت بحران بزرگ جهانی مربوط میشود .دورههای رکود
در سالهای پس از جنگ دوم جهانی ،اغلب زمانی اتفاق میافتاد که دولتها
سیاستهای انقباضی در پیش میگرفتند که پیآمدهایش به مقدار زیادی از سوی
بنگاهها قابل پیشبینی بود .ولی بحران بزرگ جهانی اینبار به خاطر این پیش آمد که
بهطور ناگهانی حباب موجود در بهای داراییهای مالی منفجر شد و به همین خاطر
پیآمدهای رکودآفریناش از آنچه ناظران اقتصادی و مالی برآورد میکردند بسیار
بزرگ تر بود .بعالوه بعید نیست عوامل دیگری هم مؤثر بوده باشند که چرا بنگاهها به
بیکارکردن گسترده دست نزدند:
 بنگاهها دربارهی آینده نگراناند چون ممکن است نتوانند نیروی کار ماهریرا که الزم دارند تا حایگزین کارگران بیکارشده نمایند در بازار پیدا کنند.
 اگر هزینهی تعدیل نیروی کار  -یعنی بیکارکردن و استخدام دوباره  -زیادباشد احتکار نیروی کار ممکن است از نظر مالی توجیهپذیر شود .این نکته بهویژه در
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وضعیتی که نیاز به مهارتهای خاص در پیوند با تولید و کار یک بنگاه مد نظر باشد یا
این که کسب این مهارتهای موردنیاز به سرمایهگذاری زیاد نیازمند باشد ،جدیتر
میشود.
در مورد بریتانیا ،وقتی در سال  2008رکود آغاز شد ،دولت هم سیاستهایی در
پیش گرفت تا بتواند میزان اخراج کارگران را به حداقل برساند که بهنوبه مشوق احتکار
نیروی کار بهوسیلهی بنگاهها شد .از سال  ،2010سیاستها تغییر کرد و سیاست
ریاضت اقتصادی به اجرا درآمد و اما کانالی که این سیاستها میتواند بر رشد بهرهوری
اثرات منفی بگذارد با تأثیرات منفی این سیاستها بر تقاضای کل عمل میکند (،TUC
 .)2015در شرایط متفاوت این سیاستها احتماالً به بیکاری بیشتر منجر میشود ولی
نظر به این که این سیاستها باعث شد تا کاهش در میزان واقعی دستمزد قابلتوجه
باشد ،درنتیجه از سویی امکان داد تا سطح اشتغال بهنسبت در سطحی باال باقی بماند
و دقیقاً به همین خاطر ،رشد بهرهوری کاهش یابد .رکود در سطح دستمزد واقعی تا
پایان سال  2014ادامه یافت .بر این مبنا ،و براساس این روایت ،رکود دستمزد واقعی
و حتی روند نزولی آن درواقع مشوق بنگاه ها شد تا در فرایند تولید از مقدار کارِ به
نسبت بیشتری استفاده کنند به جای این که با سرمایهگذاری بیشتر شرایط را برای
بهبود بهرهوری کارگرانی که دراستخدام دارند بهبود ببخشند .پسوآ و ون رینان ()2014
نشان دادند که در فاصلهی قبل از بحران بزرگ تا سال  2012هزینهی سرمایه برای
بنگاههای بزرگ افزایش یافت .میزان افزایش در هزینهی سرمایه برای بنگاههای کوچک
و میانه حتی بیشتر بود .هزینهی فزایندهی سرمایه و کاهش در دستمزد واقعی باعث
شد تا نسبت سرمایه به کار در فرایند تولید کاهش یابد .به عبارت دیگر ،بنگاهها در
عمل با استفاده از میزان بهنسبت بیشتر کار و به همین روال بهنسبت کمتر سرمایه
کوشیدند تا سطح مشخصی از تولید را اداره نمایند .عوامل دیگری هم بود که به این
وضعیت کمک کرد .استفادهی روزافزون از قرارداد کاری قابلانعطاف ،قراردادهای صفر
ساعتی ،و کارگرانی که با درآمدهای پایین – حتی کمتر از میزان حداقل مزد برای
زندگی در سطح کشور  -برای خودشان کار میکنند ،باعث شد تا میزان دستمزد واقعی
در سطح پایینی باقی بماند .بهطور کلی ،کنفدراسیون سراسری اتحادیههای کارگری
( ،2017 ،TUCص  )5برآورد میکند که در بریتانیا بیش از  3.2میلیون نفر دراین
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شرایط – اشتغال ناامن -کار میکنند و حتی از سال  2012به بعد شاهد  27درصد
افزایش در آن بودهایم ،یعنی تعدادشان 600هزار نفر بیشتر شده است .مؤسسهی
پژوهشی سیاستهای عمومی ( ،2018 ،IPPRص  )109برای سال  2010تعداد
کارگرانی را که در مشاغل ناامن بودند تنها  168هزار نفر برآورد میکند و بر این اساس،
مشاهده میکنیم که در طول  2010تا  2017شاهد  19برابرشدن اینگونه کارگران در
بریتانیا بودهایم .عالوه براین تغییرات ،مهاجرت زیاد هم باعث بیشتر شدن عرضهی کار
در بازارها شد .و بیشتر شدن عرضهی کار نهفقط موجب شد تا دستمزد واقعی کسانی
که تازه استخدام می شوند تأثیر منفی بگیرد بلکه حتی بر دستمزد کسانی که از پیش
شاغل بودند هم اثر مشابه گذاشت و در نتیجه موجب شد که بهبود بهرهوری کار چندان
مهم نباشد .بالندل و دیگران ( )2013متذکر شدند که «در میان کارگرانی که در طول
سالهای  2010و  2011در همان شغل خود باقی مانده بودند ،یکسوم با ثبات سطح
پولی مزد و یا حتی کاهش روبرو شدند (یعنی مزد 12درصد ثابت ماند و مزد  21درصد
از این کارگران حتی کاهش یافت) و برای « 70درصد کارگران شاهد کاهش میزان
واقعی دستمزد بودیم» (ص .)8 .بهطور کلی میزان واقعی دستمزد بهازای هر ساعت کار
بین  2009و  2012حدود ده درصد کاهش یافت (همان ،ص  .)31میتوان این احتمال
را مطرح کرد که حتی وقتی که میزان تقاضا برای کاالها و خدمات روند نزولی دارد
میزان دستمزد واقعی کاهشیابنده به بنگاه امکان میدهد که بتواند تعداد بیشتری از
کارگران خود را در مقایسه با وضعیتی که این روند کاهنده وجود ندارد همچنان در
اشتغال نگاه بدارد .در دورهی رکودهای پیشین همین که بنگاهها دست به اخراج
کارگران میزدند میزان متوسط بهرهوری روند افزایشی میگرفت ولی در این موقع به
نظر میرسد که روند نزولی میزان واقعی دستمزد این فرایند را متوقف کرده است.
همچنین واقعیت دارد که روند نزولی دستمزد واقعی بر یکی از عمدهترین عملکردهای
نظام بازار که شومپیتر آن را «انهدام خالق» نامیده بود هم تأثیرات مخربی گذاشت و
باعث شد تا شماری از بنگاههای غیرمولد همچنان به فعالیت و زندگی ادامه میدهند.
اگر بررسی ما از نقشی که روند نزولی میزان واقعی دستمزد ایفا کرده است درست باشد
در آن صورت اگر سرمایهگذاری احیا شود میتوان در همین سطح کنونی اشتغال میزان
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بهره وری را به سطحی که قبل از بحران بزرگ وجود داشت رسانید .همانگونه که
پیشتر هم گفتهایم ما بر این عقیدهایم که آنچه که بهعنوان «معمای» بهرهوری در
بریتانیا مطرح میشود در واقع نشانهی یک مشکل ساختاری در اقتصاد این کشور است
که رفعش نیاز به کار و فعالیت بهمراتب گستردهتر در چندین حوزه دارد .من بر این
باورم که یک تغییر ساختاری در اقتصاد بریتانیا صورت گرفته و از یک اقتصاد با بهرهوری
باال به اقتصادی با بهرهوری پایین دگرسان شده است .این تغییر همچنین بر نوع قرارداد
اشتغالی که به کارگران داده میشود هم تأثیر گذاشته است .به گمان من اگر کارفرمایی
به آنچه که کارگرش انجام میدهد ارزش بگذارد و قدرش را بداند ،منطق عامیانه حکم
میکند که کارفرما خواهد کوشید تا با یک قرارداد درازمدت  -اگرنه مادامالعمر -
بهره گیری از کار کارگر را برای خود تضمین نماید .برعکس در شرایطی که در بریتانیا
داریم ،قراردادهای موقت به کارگر یک منبع پایدار و مطمئن درآمدی نمیدهد و به
هم ین دلیل به نظر من برتقاضای کل در اقتصاد اثرات ناگوار میگذارد .در عین حال
وقتی در اقتصادی قرارداد موقت به جای قرارداد دایمی مینشیند درواقع نگاهی در آن
پنهان شده است که صاحبکار در واقع ارزش زیادی برای کاری که کارگر انجام میدهد
قائل نیست .لیسی و مالو ( )2017پیآمد قراردادهای موقت بر بهرهوری کار را بررسی
کرده و نتیجه گرفتند که بر رشد بهرهوری کار پیآمدهای منفی خواهد داشت و این
پیآمد منفی بهخصوص در پیوند با کارگران ماهر بیشتر است.
وقتی به اقتصاد بریتانیا مینگریم رشد مشاغل آزاد و کارهای پاره وقت در کنار رشد
قرارداد کاری صفر ساعتی را مشاهده خواهیم کرد .در سه سال پس از  ،2010رابرتز
( )2013اشاره میکند که شمار کارگران پارهوقتی که نتوانسته بودند کار تماموقت یپدا
بکند حدود  400هزار نفر بیشتر شد و به همین نحو شمار آنها هم که قرارداد موقتی
داشتند ولی ترجیح میدادند قرارداد دایمی داشته باشند  100هزار نفر افزایش یافت و
در کنار اینها تعداد قابلتوجهی هم از بیکاری درازمدت عذاب میکشند .تعداد کسانی
که بیش از  12ماه بیکار بودند 891 ،هزار نفر بود ،یعنی  36.1درصد از کل بیکاران که
از  1997به این سو بیشترین میزان آن بود .بیکاری در میان جوانان هم  30هزار نفر
بیشتر شد و به  960هزار رسید و در اینجا هم بیکاری درازمدت در میان جوانان با
حدود 33درصد رشد به  277هزار نفر بالغ شد .این تحوالت نامطلوب در سالهای بعد
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هم تداوم یافت ،2017( TUC .ص  )9متذکر شد که شمار کارگرانی که قرارداد صفر
ساعتی دارند از  70هزار نفر در  2006به  810هزار نفر در  2016افزایش یافت .در
 2016حدود  4.8میلیون نفر مشاغل آزاد داشتند که در مقایسه با  2006نشانهی
افزایشی معادل یک میلیون نفر است .و  1.7میلیون نفر از کسانی که بهاصطالح مشاغل
آزاد دارند درآمدشان از حداقل مزد برای زندگی که از سوی دولت تعیین شده کمتر
است .آمارهای ادارهی آمار ملی ( )2019نشان میدهد که در  2006اندکی بیشتر از
7.2میلیون نفر بهطور پارهوقت کار میکردند که از این تعداد  620هزار نفر آنهایی
بودند که نتوانسته بودند کار تماموقت پیدا بکنند .ولی وقتی به اواخر  2019میرسیم،
کل افرادی که بهطور پارهوقت کار میکردند با  16درصد افزایش به  8.4میلیون نفر
رسید که از این تعداد  918هزار نفر هم کسانی بودند که نتوانسته بودند کار تماموقت
پیدا کنند که در مقایسه با  2006نرخ افرایشی معادل  48درصد داشته است .بهنظر
میآید که مشاغل آزاد بهطور متوسط بهرهوری پایینتری دارد و به همین نحو است
کارهای پارهوقت که نمیتوانند به اندازهی کافی کار بکنند و کارگرانی که قرارداد صفر
ساعتی دارند به دلیل بیاطمینانی مستتر در این نوع قراردادها هم در عمل قادرنیستند
که مقدار قابلتوجهی سرمایهی انسانی انباشت کنند که میتوانند به صورت بهرهوری
باالتر متحول شود.
در مورد بریتانیا ،به گمان من سه عامل موجب شد تا شاهد یک دگرسانی قهقرایی
در ساختار اقتصاد باشیم و منظورم از این دگرسانی قهقرایی یعنی این که از اقتصادی
با بهرهوری کار بهنسبت باال به صورت اقتصادی درآمده است که اگرچه سطح اشتغال
در آن باالست (اشاره کنم که این مباحث به قبل از همهگیری ویروس کرونا مربوط
میشود) ولی بهرهوری کار بهطور عمده درآن پایین است .این سه عامل عبارتند از:
-

میزان دستمزد واقعی ثابت و حتی در مواردی کاهش یابنده
انعطافپذیری بازار کار

 تغییر در شیوهی حاکمیت و مدیریت بنگاهبیاطمینانی بیشتری هم که در پیآمد همهپرسی خروج از اتحادیهی اروپا ایجاد
شد این مشکالت را تشدید کرده است.
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پی آمد کلی این عوامل هم این است که در فرایند تولید ،کار به نسبت سرمایه در
چشم مدی ران مقبولیت بیشتری پیدا کرده است .حتی وقتی تقاضا روند افزایشی دارد،
کاری که مدیران می کنند این که یا کارگران بیشتری استخدام میکنند و یا ساعات
کاری بیشتری به کارگران پارهوقت و یا دارای قرارداد صفرساعتی ارایه میدهند .درواقع،
از یک نگاه قابلیت انعطاف این نظام مدیریت تولید به نظر جذاب میآید ولی در
میانمدت و در درازمدت به گمان من این الگو نمیتواند پایدار باشد و نیست .ناکافی
بودن سرمایهگذاری مولد به بهرهوری پایین تداوم میبخشد و این مکانیسم بر تخصیص
منابع درونبنگاهی و بین بنگاهها هم تأثیرات منفی خواهد گذاشت.
من در این مقاله معتقدم که بهترین دستآورد این الگو این خواهد بود که
همانگونه که پیشتر هم گفتیم در اقتصاد سطح اشتغال باال خواهد بود ولی بهرهوری
پایین است و به همین خاطر میزان رشد اقتصادی هم ناچیز خواهد بود و در کنار این
پیآمدها هم شمار کسانی که اگرچه شاغلاند ولی به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد
هم افزایش خواهد یافت.
آن روایت اقتصادی که سرانجام به صورت بحران بزرگ مالی سال  2008درآمد،
الگویی بود که در وجه عمده اگرچه مصرفمحور بود ولی بخش هر روز افزونتری از
مصرف با وامستانی تأمین مالی میشد .درواقع معتقدم که الگوی اقتصادی که سرانجام
به بحران بزرگ مالی دگرسان شد بر اساس یک پروژهی بزرگ وامهای پونزی بنا شده
بود که برای تداوم این الگو هم دو پیشگزاره ضروری بود:
-

وام ساده و زیاد باید فراهم باشد.

 بهرهای که بهازای این وامها پرداخت میشود باید بهطور قابلتوجهی پایینباشد تا وامگیرندگان پونزی بتوانند دوام بیاورند.
هرکدام از این دو پیشگزاره که وجود نداشته باشد ،حاال یا بهصورت ظهور یک
«یبوست اعتباری» ) (credit crunchو یا به صورت افزایش در نرخ بهره ،باعث
می شود که این الگو فروبپاشد و این دقیق ًا همان چیزی است که در سال  2008اتفاق
افتاد .آنچه که این شیوهی وامدهی را به صورت یک «طرح پونزی» در میآورد و
درواقع ضعیفترین حلقهی این الگویی است که تا زمان ظهور بحران بزرگ سال 2008
بهطور کامل در اغلب کشورها وجود داشت .و این حلقهی ضعیف هم این است که بخش
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عمدهای از این وامها نه برای سرمایهگذاری مولد و برای تشویق بدعتهای فناورانه که
می تواند موجب رشد اقتصاد پایدار درازمدت بشود بلکه برای تأمین مالی مصرف اخذ
شده بودند .به عبارت دیگر ،وامهای اخذ شده به گونهای هزینه نشدند که برای
وامگیرنده یک جریان درآمدی و یا درآمد بیشتر ایجاد کنند که بتواند اصل و فرع وام
اخذ شده را با این درآمدهای اضافی تأمین مالی کند .در عوض بخش عمدهی وامها از
سوی مصرفکنندگان برای تأمین مالی هزینههای بیشتر صرف شد و یا صرف خرید
داراییهای موجود و عمدتاً در بخش مستغالت شد .تمرکز بیشتر بر روی مستغالت
بهنوبه موجب شکلگیری حباب قیمتی در این بخش شد و حتی وام بیشتری که شماری
از بنگاهها گرفتند هم به طور عمده صرف بازخرید سهام خودشان در بازارها گشت که
این هم خود یکی از عوامل مؤثر در ایجاد حباب قیمتی دربازارهای سهام است .البته از
پیآمدهای مخرب قیمتهای فزایندهی مستغالت در تشویق مصرفکنندگان به
وامستانی بیشتر نباید غفلت کرد .با باال رفتن قیمت مسکن ،احساس کاذب «ثروتمند»
بودن مشوق وام ستانی بیشتر شد و مشکل را حادتر و در واقع بزرگتر کرد .به گمان
من این سازوکار موجب شد تا دور تسلسلی شکل بگیرد که از رشد پایین اقتصادی
شروع میشود ،که موجب میشود تا تقاضای کل در اقتصاد کافی نباشد و کافی نبودن
تقاضای کل به نوبه بر اعتماد بنگاهها برای سرمایهگذاری مولد اثرات منفی میگذارد
که خود به صورت رشد اقتصادی پایین خود را نشان میدهد.
برای تکمیل این تصویر غمگینکننده بد نیست اشاره کنم که علت رشد نزولی
بهرهوری کار را تا حد زیادی با سرمایهگذاری مولد ناکافی میتوان توضیح داد که
درضمن به صورت رشد اقتصادی بهنسبت پایین هم درمیآید .بعالوه اگر بخواهیم از
منطق اقتصاد نولیبرالی پیروی کنیم با نرخ رشد نزولی بهرهوری کار ،کوشش برای
افزودن بر میزان دستمزد واقعی هم قابلدفاع نیست .درنتیجه ،شاهد دستمزد واقعی
ثابت و حتی کاهنده در مواردی هستیم که به صورت حالتی «طبیعی» درآمده و
«توجیه» نظری هم پیدا کرده است .با دستمزد واقعی ثابت ،انتخابهای موجود
محدودند .یا باید این رکود درازمدت را بپذیریم و یا باید دور دیگری از مصرفی را آغاز
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کنیم که با قرض تأمین مالی می شود که من یکی تردیدی ندارم که پیآمدش دقیقا
. اتفاق افتاد2008 همانی خواهد بود که در سال
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چکیده
بیش از ده سال از بحران مالی اقتصاد جهان گذشته است .با همهی ادعاها اقتصاد
جهان حال و روز خوشی ندارد .در کشورهای پیشرفته سرمایهداری نرخ رشد همچنان
از روند تاریخی اش کمتر است و در کشورهای نوظهور هم شاهد کاهش نرخ رشد
هستیم .از سوی دیگر در همهی جوامع هم شاهد روند نگرانکنندهی کاهش نرخ رشد
بهرهوری کار هم هستیم؛ روندی که پیش از بحران مالی اقتصاد جهان شروع شده بود.
آنچه بر نگرانیها میافزاید این است که روند کاهشیابندهی نرخ رشد بهرهوری کار با
افزایش نابرابری درآمدی و ثروت و نیکبختی بهطور کلی همزمان شده است .این
مجموعه به این معناست که نمیتوان و نباید فرض کرد که پیشرفت فناورانه خودبهخود
به بهبود عملکرد اقتصادی و رشد بیشتر بهرهوری کار منجر خواهد شد .دراین مقاله
بحث خواهیم کرد که باید نگاه همهجانبهتری به مقولهی رشد اقتصادی ،رشد بهرهوری
کار و هم چنین نابرابری داشته باشیم .رشد اقتصادی باید برخالف آنچه که در چهار
دههی گذشته بود ،رشدی فراگیرنده و جامع باشد.
ما خواهان سرمایه گذاری بیشتر در بهبود سطح مهارت کارگران و افزودن بر
داراییهای مولد در اقتصاد هستیم .همچنین بحث خواهیم کرد که پیآمدهای رشد
بهره وری کار باید نصیب کارگران شود تا بتوان برشماری از مشکالت ساختاری کنونی
غلبه کرد.
 .1روند نزولی رشد بهرهوری کار و روند افزایشی نابرابری
بین سالهای  1970تا  2018تولید ناخالص داخلی در بریتانیا از  713.9میلیارد پوند
به  2016.5میلیارد پوند افزایش یافت یعنی حدوداً سه برابر شده است( .)1در طول
این سالها ،بهره وری نیروی کار هم تقریباً بیش از دو برابر افزایش داشته است( )2با
این وصف ،سهم کار از تولید ناخالص داخلی  5درصد کاهش یافت( .)3از سوی دیگر
خبر داریم که سهم یکدرصدیها از تولید ناخالص داخلی از  7درصد در  1970به
 14.5درصد در  2013افزایش یافت( .)4به همین نحو میدانیم که سهم ده درصدیها
هم از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است .آیا این تغییرات به این معناست که
یکدرصدیها و دهدرصدیها پربازدهترین بخش نیروی کار در بریتانیا هستند و حتی
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در طول این مدت ،پربازدهتر هم شدهاند؟ یا این که مجموعهی پیچیدهای از عوامل در
کارند که چنین پیآمدهایی تولید میکنند.
بیش از ده سال از بحران بزرگ مالی جهان در  2008گذشته است .با همهی ادعاها
حال وروز اقتصاد جهانی تعریفی ندارد .میزان رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفتهی
سرمایهداری همچنان از روند تاریخیاش بهمراتب کمتر است و در کشورهای نوظهور
هم روند رشد اقتصادی نزولی شده است .دو مشکل دیگر هم داریم .ما شاهد کاهش
نگرانکنندهای در رشد بهرهوری نیروی کار هم هستیم که اگرچه سابقهاش به قبل از
بحران بزرگ برمیگردد ولی با بحران بزرگ تشدید شد .اگر رشد بهرهوری کار احیا
نشود ،میزان رشد اقتصادی موردانتظار کم خواهد بود و در پیآمد آن بنگاهها انگیزهی
کمتری برای سرمایهگذاری خواهند داشت .میتوان به اشاره گفت که ما درواقع با یک
دور تسلسل رشد ناچیز بهرهوری -دائمی کردن رشد ناچیز درآمدها روبرو هستیم که
با پیآمدهای منفیاش برتقاضای کل موجب میشود تا میزان رشد اقتصادی از روند
تاریخیاش کمتر باشد و کمتر باقی بماند .یک موضوع وابسته به این تحوالت این است
که کاهش در رشد بهرهوری کار با افزایش و در بهترین حالت بدون تغییرماندن نابرابری
گسترده در درآمد ،ثروت و نیکبختی بهطور کلی هم زمان شده است .آیا این دو مقوله
 کاهش بهرهوری نیروی کار و افزایش نابرابری با یکدیگر مربوطاند و یا از عواملهمسان تأثیر می گیرند؟ در این مقاله بحث خواهیم کرد که این مقولهها در واقع
زنجیرهای از مسائلی هستند که به یکدیگر مربوطاند و یکدیگر را نه فقط بازتولید
میکنند که حتی در مقیاس عمیقتری بازتولید میکنند .به گمان ما کاهش در نرخ
رشد بهرهوری کار به این خاطر است که سرمایهگذاری مولد  -از جمله سرمایهگذاری
در تحقیق و توسعه  -روند نزولی داشته است .همچنین دراین مقاله بحث خواهیم کرد
که در صورت بهکارگرفتن سیاستهای مطلوب ،رشد بهرهوری کار و کمتر شدن نابرابری
میتواند در اقتصاد سرمایه داری اتفاق بیفتد .البته اشاره کنیم که از دیدگاه تاریخی،
اقتصاد سنتی بر این باور بود که این دو هدف -یعنی افزایش بهرهوری و کاهش نابرابری-
با یکدیگر تناقض دارند و جمع شدنی نیستند ( اوکون .)1975 ،ما این دیدگاه را قبول
نداریم .البته اضافه کنیم که شواهد آماری قابلتوجه و پژوهشهای دانشگاهی متعددی
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داریم که نشان می دهد نابرابری بیشتر درواقع با رشد اقتصادی در درازمدت تناقض
دارد .در نتیجه به گمان ما اهمیت روزافزونی پیدا میکند تا راههایی پیداکنیم که ضمن
احیای رشد بهرهوری کار حداقل به میزانی که قبل از بحران بود ،رابطهی دوگانه بین
بهره وری بیشتر و مزد بیشتر هم برقرار شود و در نتیجه ،بهبود بهرهوری خود را به
صورت مزد بیشتر برای کارگران نشان بدهد .احیای رشد میزان واقعی مزد ،عمدهترین
عاملی است که میتواند رکود دامنهدار در تقاضای کل را کاهش داده و برمیزان رشد
اقتصادی – که دراین سالها از متوسط روند تاریخیاش بهمراتب کمتر است -بیفزاید.
البته اضافه کنیم که با توجه به مشکالت دیگری که با آنها روبرو هستیم بر این نکته
هم تأکید داریم که این رشد باید بهاصطالح رشد سبز باشد ،یعنی با منافع بهداشت
محیط زیستی در تناقض و تقابل قرار نگیرد .با توجه به این نکتهها ،تقاضای کل بیشتری
که ایجاد میشود ،در وجه عمده با درآمد بیشتر که خود نتیجهی بهرهوری بیشتر کار
است تأمین مالی میشود و به همین دلیل ،میتواند رشد پایداری باشد .این رابطه را
در تناقض با مناسباتی مطرح میکنیم که قبل از بحران بزرگ سال  2008بر اقتصاد
جهان حاکم بود و در اغلب کشورها ،بهخاطر رکود در رشد میزان واقعی دستمزد،
مصرف بیشتر تنها با وامستانی تأمین مالی میشد که میدانیم سرانجام به کجا رسید.
نظر به این که به عقیدهی ما علت اصلی کاهش نرخ رشد بهرهوری کار و افزایش
نابرابری سرمایهگذاری کمتر و تقاضای کل ناکافی در اقتصاد است ،درنتیجه هر سیاستی
که باعث بهبود رشد بهره وری کار شود و یا از میزان نابرابری بکاهد بر یکدیگر اثرات
مثبتی خواهند داشت .بهکارگیری سیاستهایی برای فراگیری رشد اقتصادی و
همچنین برای پایداری رشد اقتصادی با توجه به بهداشت محیط زیست ،به گمان ما
هر تقابل احتمالی بین رشد بهرهوری و کمترشدن نابرابری را رفع خواهد کرد .چون
رشد بیشتر از سویی با نیازهای طبیعت در تناقض قرار نمیگیرد و همین طور با کمتر
کردن نابرابری با نیازهای جامعهی انسانی ما نیز همخوان است.
با این مقدمه ،این مقاله را در پنج بخش ارایه میکنیم .در بخش دوم با نگاهی به
آن چه که دیگران نوشتهاند خالصهای به دست خواهیم داد از تکامل مقوله بهرهوری و
نابرابری در چهار دههی گذشته و در این بخش همچنین سرمایهگذاری ناکافی را بررسی
خواهیم کرد .بخش سوم ،به بهرهوری کار و عوامل مؤثر در رشد آن خواهد پرداخت .در
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بخش چهار رابطهی بین روند نزولی رشد بهرهوری و افزایش نابرابری را بررسی میکنیم
و همین طور به بررسی سیاستهایی خواهیم پرداخت که به نظر ما باید در دستورکار
دولتها قرار بگیرد .و سرانجام در بخش پایانی هم خالصهای به دست میدهیم و از
مباحث مطرح شده نتیجهگیری خواهیم کرد.
 -2دیگران چه نوشتهاند؟
تئوری اقتصادی و تاریخ گواهی میدهند که یکی ازعوامل اصلی بهبود سطح زندگی
در جوامع سرمایهداری رشد بهرهوری نیروی کار است .از طرف دیگر ،به خاطر جمعیت
ثابت و پیر درکشورهای سرمایهداری ،بهبود و رشد بهرهوری کار در باالبردن سطح
زندگی از همیشه مهمتر میشود .بل ( ،2019ص  )19متذکر شد که «بین  1950و
 2000سهم  60سالهها و از آن باالتر درجمعیت جهان به میزان کمی افزایش یافت و
از  %8به  %10رسید ولی برآورد میشود که بین سال  2000و  2050این نسبت تقریب ًا
دوبرابر شود و از  %10به  %21برسد» .از آن گذشته« ،اگرچه بعضی از کشورهای درحال
توسعه ،برای مثال هندوستان ،درحال حاضر نیروی کار روبهرشد از کارگران جوان دارند،
ولی سرعت پیری جمعیت دراین کشورها هم از آن چه در کشورهای توسعهیافتهی
کنونی در گذشته اتفاق افتاد بسیار شدیدتر است» فودا ،2019 ،ص  .)47بهطور بالقوه
در مورد کشورهایی که با جمعیت ثابت و یا پیری جمعیت روبرو هستند این امکان
عملی وجود دارد که با مهاجرت نیروی کار جوان از کشورهای در حال توسعه اندکی
این مشکل را تخفیف بدهند .ولی دراغلب این کشورها ،بهویژه در امریکا و بریتانیا ،جوّ
سیاسی کنونی اجازه نخواهد داد که چنین سیاستی در شرایط کنونی در این کشورها
اعمال شود .در بریتانیای پسابرگزیت ،احتمال زیادی وجود دارد که تحرک نیروی کار
از دیگر کشورها به این کشور بیشتر محدود شود و درنتیجه ،کوشش برای افزودن بر
بهره وری کار اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد .درنتیجه ،مگر این که شاهد تغییری
اساسی در سیاست این کشورها باشیم ،جمعیت ثابت و پیر همچنان مشکل
دست وپاگیری باقی خواهد ماند .البته اگر بتوان با درپیش گرفتن سیاستهای مؤثر
روند رشد بهرهوری کار را تسریع کرد ،بعید نیست که بتوان با مقولهی جمعیت ثابت و
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پیر و پی آمدهایش به نحو مؤثرتری مقابله شود .درست در مقابل این نیاز ،آنچه که
مشکل را اساسیتر میکند ایناست که متوسط نرخ رشد بهرهوری کار در اقتصاد جهان
روند نزولی دارد .جونز ( ،2017ص  )313یادآوری میکند که این روند محدود به
منطقه ی مشخصی نیست بلکه روندی جهانی است .اشاره کنم اگرچه روند نزولی نرخ
رشد بهرهوری از سالها پیش آغاز شده است (بیلی و مونتلبانو ،2016 ،ص  )4ولی در
امریکا نزول نرخ رشد بهرهوری کار از  2004بسیار جدی و اساسی بوده است (مؤسسهی
مککینزی .)2017 ،ززه پانسکی ( )2018معتقد است که این روند نزولی بهرهوری
کار -یعنی تولید بهازای هر ساعت کار -در اقتصادهای عمدهی سرمایهداری از دههی
 1960آغاز شد «و در سال های پس از بحران بزرگ این روند تشدید شد و به شرایط
از نظرتاریخی ناگوار کنونی رسیدیم» ( ص  .)3به اعتقاد دلفین و هتفیلد (  ،2015ص
 )3درپیوند با مقولهی بهرهوری کار دربریتانیا دو مشکل اساسی وجود دارد.
 یک شکاف بهرهوری -تولید بهازای هر ساعت کار -به میزان  23تا  32درصدبین بریتانیا و کشورهای مشابه ،آلمان ،هلندو فرانسه وجود دارد.
 یک شکاف بهرهوری معادل  17درصد بین سطح کنونی بهرهوری و آنچه کهسطح بهرهوری میتوانست باشد اگر به متوسط رشدش در سالهای قبل از بحران مالی
ادامه میداد ،وجود دارد .دراینجا متوسط رشد بهرهوری ساالنه در  25سال پیش از
سال  2007را مدنظر قرار دادهاند.
دلفین و هتفیلد ادامه میدهند که در طول سالهای  1971تا  2007درسه مورد-
سالهای  ،1984 ،1974و  1989شاهد نزول بهرهوری کار بوده ایم ولی در سالهای
پس از بحران بزرگ مالی ،و بهطور مشخص تر در فاصله  2007تا  ،2013بهرهوری کار
در  4سال نزولی شد2012 ،2009 ،2008 ،و  2013و میزان رشدش در سال 2014
هم تنها  % 0.2بود (همان ،ص .)5
براساس آمار دولتی بریتانیا ( ،2017صص  )19-20میدانیم که اگرچه سطح
اشتغال در اقتصاد در باالترین سطح خود هست ،ولی «اگر این دنبالهی دراز بهرهوری
پایین ادامه یابد ،سطح رشد اقتصادی ،سطح دستمزدها و سطح زندگی نزول خواهد
کرد» .هلدین ( )2018 ،2017و همچنین تیلر و عمر ( )2018که مشخصاً به بررسی
وضعیت در بریتانیا و امریکا پرداختند ،این دوگانگی را تأیید کردند که در هردوی این
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اقتصادها ،ما از نظر بهرهوری یک بخش ساکن وایستا داریم – بهاصطالح بخشی که
بهرهوری کار درآن نازل است  -و یک بخش پیشرو و پویا که میزان رشد بهرهوری در
آنها درمیان باالترین سطح جهانی است (قریشی ،2017 ،قریشی و درویس،2019 ،
اندروز و دیگران 2016 ،و اشنایدر .)2018 ،تیلر و عمر ( )2018اضافه میکنند که
سطح اشتغال در بخشهای با بهرهوری پایین ،در امریکا از  %47در  1990به  %60در
 2016رسیده است .به همین نحو دربارهی بریتانیا ،رولند ( )2018گزارش کرده است
که  %60اشتغال در بخش خصوصی در بنگاههای کوچک و میانه است و بعالوه «سرجمع
 %73از کل فرصتهای تازه شغلی که در بخش خصوصی بریتانیا در فاصلهی  2010و
 2017ایجاد شد دراین بخش بوده است» (ص  .)4هلدین ( )2018ضمن تأکید بر
اهمیت رشد بهرهوری کار متذکر میشود «از  2008به این سو ،بهرهوری کار دربریتانیا
تقریباً ثابت مانده است» (ص  .)4به گمان او ،این یک «دههی گمشده» است که نقطهی
پایانی هم برای آن نمیتوان تصور کرد .در حالی که بین کشورهای پیشرفتهی
سرمایهداری نکات مشترک زیادی وجود دارد ،ولی «در بریتانیا این مشکل بهواقع و
براساس معیارهای تاریخی هم جدی است» ( همان ،ص  .)2دلفین و هتفیلد (،2015
ص  )14یادآوری میکنند که بهرهوری کار بین  2007و  2017درواقع  %0.7سقوط
کرده است .اگر بخواهیم بخشهای اقتصادی را جداگانه بررسی کنیم ،به گمان دلفین
و هتفیلد ،متوسط بهرهوری کار در بخش صنعتی دربریتانیا %27 ،از فرانسه و  %33از
آلمان کمتر است (همان ،ص .) 3.احتماال به خاطر این کاهش است که ACAS
( ،2015ص )2 .معتقد است که بین سالهای  2007و  ،2013شکاف عملکرد نسبی
اقتصاد در بریتانیا درمقایسه با متوسط عملکرد در کشورهای گروه  7که تنها  %9بود
به  %19افزایش یافته است.
هلدین ( )2018ظاهراً عامل اصلی را به صورت مشکالتی در تراوش فناوری میداند،
یعنی در حالی که شمار کمی از بنگاهها در میان بهترینها در جهان هستند در منحنی
توزیع بنگاهها براساس بهرهوری متوسط کار در آنها ،دنبالهی درازی هم از بنگاههایی
وجود دارد که بهرهوری کار در آنها ناچیز است و رشد قابلتوجهی هم ندارد .عالوه بر
دو شکاف بهرهوری که پیش تر به آن اشاره کردم ،هلدین شکاف سومی هم معرفی

روند کاهندهی رشد بهرهوری کار و روند فزایندهی نابرابری

میکند که بین بنگاههای با بهرهوری باال و دیگر بنگاهها وجود دارد و معتقد است که
این شکاف بهرهوری در بریتانیا ازدیگر کشورهای بیشتر است .اشنایدر ( )2018این
پیشگزارهی دوبخشی بودن توزیع بهرهوری را میپذیرد ولی به گمان او ،رشد نازل
بهرهوری در بریتانیا تقریب ًا بهطور کلی به خاطر بنگاههایی است که بهرهوری کار باالتری
دارند .او حتی فراتر رفته و ادامه میدهد که «درواقع ،بهرهوری کار در دنبالهی طوالنی
منحنی توزیع بنگاهها درسال های پس از بحران بیشتر ازگذشته رشد داشته است» در
حالی که «نزول نرخ رشد بهرهوری عمدتاً در  %25بنگاههای برتر بوده ،و  %25بعدی
نرخ رشدی معادل نرخ رشدشان درقبل از بحران داشته ،ولی  %25بعدی نرخ رشدشان
از گذشته بیشتر بوده است» (صص  .)11-10فورمن و ارسزاگ ( )2018که وضعیت
امریکا را بررسی کردهاند ادعای مشابهی مطرح میکنند که یکی از یافتههای ما بهراستی
گیجکننده است که «بخش عمدهای از کاهش سرمایهگذاری دربنگاههای بزرگ در یک
صنعت صورت گرفته است» (ص« .)7 .مرکز برای شهرها» ( )2018وجود این دنبالهی
طوالنی در منحنی توزیع بنگاهها را میپذیرد ولی تمرکز اصلیشان بر بعضی از
مقولههای ساختاری است که به این دنبالهی طوالنی مربوط میشود .نظرشان این است
که بخش عمدهای از بنگاههایی که دراین دنبالهی طوالنی با بهرهوری پایین هستند
عرضه کنندگان خدمات بازرگانی محلی هستند که «بهرهوریشان پایین است و هم
این که امکان زیادی برای بهبود بهرهوری ندارند» (همانجا ص  .)1نکتهی دیگرشان
این است که شکاف بهرهوری بین بنگاههای پیشرو این بنگاههای عقبمانده از زمان
رکود تاکنون بیشتر شده است و این بررسی بُعد تازهای به «معمای» بهرهوری اضافه
میکند .این پژوهش متذکر میشود که «معمای» بهرهوری در بریتانیا بُعد منطقهای
هم دارد و با مقایسهی بخش جنوب شرقی انگلیس با دیگر مناطق ،این گروه بر این
باورند که شکاف بهرهوری بین این دومنطقه از زمان رکود بیشتر شده است (همان ص
 .)10با توجه به این خصوصیات« ،مرکز برای شهرها» معتقد است که برای مقابله با
مشکل بهرهوری و بهبود آن باید برای بهبود بهرهوری در بنگاههای درگیر صادرات
تمرکز کنیم .با توجه به بُعد منطقهای بهرهوری الزم است عملکرد تمام بنگاههای درگیر
صادرات در سرتاسر بریتانیا مورد بازبینی قرار بگیرد و راههای تازه برای بهبود
عملکردشان بهکار گرفته شود .آنچه در این بررسی دربارهی امکانات محدود برای رشد
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بهرهوری در بعضی از رشتهها آمده است با این واقعیت تأیید میشود که در فاصلهی
 1990تا  ،2017دربخش تولیدکنندهی کامپیوتر ،ابزارهای الکتریکی ،انفورماتیک و
ارتباطات بهره وری بیش از دو برابر افزایش یافته است .درطول همین مدت بهرهوری
در صنایع شیمیایی و دارویی بیش از سه برابر افزایش یافته است در حالی که در صنایع
غذایی و بخش مسکن میزان افزایش تنها  %2بود و در بخش سرگرمی و خدمات تفریحی
مشابه رشد بهرهوری در واقع منفی بود (همان جا ،ص  .)3سازمان سراسری اتحادیههای
کارگری ( )2015این ایده که در بریتانیا با «معمای» بهرهوری روبرو هستیم را مردود
میداند و اضافه میکند «این ایده درواقع نشان میدهد که پیروان آن نمیتوانند
پیآمدهای اقتصادی سیاست ریاضت اقتصادی را دریابند و همچنین نیاز به کوشش
برای رشد اقتصادی ،بهبود درآمدها و اشتغال را درک نمیکنند» (ص  .)21در این
بررسی اینگونه استدالل میشود که نه این که دستمزد واقعی نزولیابنده و یا رشد
اقتصادی کمتر نتیجهی بهرهوری پایین باشد بلکه بهرهوری پایین در واقع معلول
سیاست ریاضت اقتصادی و بهخصوص پی آمدهای زیان بار آن بر تقاضای کل در اقتصاد
است» .در گذشته هروقت رکودی پیش میآمد ،تقاضای کل ناکافی به صورت میزان
بیشتر بیکاری درمیآمد ،ولی این بار ،بهای کار  -یعنی دستمزد واقعی -برای همساز
شدن با رشد اقتصادی کمتر و تقاضای کل کمتر تعدیل شد .تیلی ( )2017دیدگاه
اندکی درازمدتتر از مشکل بهرهوری در بریتانیا ارایه میدهد و در حالی که میپذیرد
بحران مالی جهانی روند های موجود پیش از بحران را تشدید کرده ولی معتقد است که
روند نزولی رشد بهرهوری از سالهای پیش از بحران مالی -حداقل دههی  -1970آغاز
شد .با توجه به دیدگاه تیلی که این مشکل را مشکلی درازمدت میداند در آن صورت
تنها مقابله با آنچه که پس از بحران مالی جهانی پیش آمد برای مقابله با این مشکل
کافی نخواهد بود چون این روند نزولی را که پیش از آن آغاز شده است متوقف نخواهد
کرد .درنتیجه ،به بیان تیلی یک ارزیابی و بازنگری ساختاری و اساسی الزم است .اولتون
( ،2018ص )34.در پژوهش خود دربارهی «معمای بهرهوری» در بریتانیا ،معتقد است
که « رشد سریع مهاجرت به بریتانیا همراه با رشد تقاضای صادراتی که پس از رکود
بزرگ پیش آمد درواقع معمای بهرهوری بریتانیا را توضیح خواهد داد» .به باور اولتون،
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«بازار کار انعطافپذیر بریتانیا ...باعث شد که مهاجرت در اینجا پذیرفتنیتر باشد» در
حالی که «در دیگر کشورهای عضو اتحادیهی اروپا ،بازار کار انعطافپذیری بهمراتب
کمتری دارد» (همان ص  .)3در این شرایط اگر تقاضا برای صادرات کاهش یابد ،در
شرایطی که عرضهی کار رو به افزایش است باعث رقیقتر شدن سهم سرمایه میشود
چون میزان سرمایه بهازای هر کارگر کاهش مییابد که به صورت کاهش در رشد میزان
بهرهوری کار خود را نمایان می سازد .ناگفته روشن است که برای تصحیح این وضعیت
ناهنجار سرمایهگذاری باید احیا شود و به ادعای اولتون الزمهی این کار هم این است
که تقاضا برای صادرات افزایش یابد .با توجه به بیثباتی بیشتر ناشی از همهپرسی
برگزیت بعید است که درکوتاهمدت شاهد حل این مشکل باشیم ولی اولتون معتقد
است «تنها پایان بخشیدن به سیاست ریاضت اقتصادی کافی نیست» ( همان ص .)32
تنریرو ( )2018معتقد است که معمای بهرهوری در بریتانیا یعنی وضعیتی که در آن
«میزان بهرهوری به سطحی کمتر از آنچه در پیش از بحران بود رسیده است» (ص
 .)3در این راستا به دو عامل اشاره میشود .اول سرمایهگذاری ناکافی که ادامه یافت و
دوم ،بیثباتی افزایشیافته به خاطر رأی برگزیت .بارنت و دیگران ( 2014الف ص )114
بر این باورند که میزان رشد بهرهوری کار در بریتانیا از زمان بحران بزرگ به این سو
«بهطور استثنایی بسیار کم بوده است» و با پیش کشیدن چند پرسش میکوشند این
وضعیت را توضیح بدهند.
 چه میزان از این روند نزولی را با «عوامل ادواری پیوسته به وضعیت تقاضایکل» میتوان توضیح داد؟
 چه میزان از این روند نزولی هم «ناشی از علل ریشهدار در پیوند با بحرانمالی است»؟
در اینجا دو عامل دیگر هم باید مورد توجه قرار بگیرد.
 روند نزولی سرمایهگذاری در سرمایهی فیزیکی و در سرمایهی غیر عینی وغیر قابللمس
 تخصیص معیوب منابع از واحدهای غیرمولد و یا کممولد به واحدهایی کهمولدتر هستند.
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هالدین ( )2018اشاره میکند که بهرهوری کار در بریتانیا  20درصد کمتر از آن
حدی است که اگر روند تاریخی رشد ادامه مییافت ،میبود .البته اضافه کنیم که
محققان دیگری هم در وارسیدن روند نزولی نرخ رشد بهرهوری کار به ناکافی بودن
سرمایهگذاری اشاره کردهاند (فودا ،2019 ،تنریرو ،2018 ،بانرجی ودیگران،2015 ،
رامزدن .)2018 ،درصفحات آتی میکوشیم این ادعا را بررسی کنیم ولی پرسشی که
باید به آن پرداخت و به نظرمن جواب ساده و سرراستی هم ندارد این است که چرا باید
بین روند تاریخی و وضعیت کنونی سرمایهگذاری چنین شکافی پدیدار شده باشد؟
جونز و فیلیپون ( ،2016ص  )4که این موضوع را در پیوند با اقتصاد امریکا بررسی
کرده اند به این نتیجه رسیدند که با وجود این که میزان نرخ بهره بسیار نازل بود ولی
سرمایهگذاری بنگاهها بسیار ناچیز است و حتی اضافه میکنند که نسبت خالص
سرمایهگذاری به خالص مازاد عملیاتی که در فاصلهی  1970تا  1999بیش از 32
درصد بود در فاصلهی بین سال  2000و  2015به  %20.5کاهش یافته است .به اعتقاد
این دو پژوهشگر با توجه به میزان سودآوری و شرایط بازارهای مالی میزان
سرمایهگذاری بنگاهها بسیار ناچی ز است و شاهد ناهمخوانی هستیم .عامل اصلی که
میتوان به آن اشاره کرد کمبود رقابت در بازار کاالهاست که باعث میشود تا انگیزهی
بنگاه برای سرمایهگذاری کاهش یابد که در عین حال توضیح میدهد چرا فرایند برون
آمدن اقتصاد امریکا از پیآمدهای بحران به این صورت بیجان و ضعیف بود .آنها
همچنین به رشد دلبستگی به اهداف کوتاهمدت هم توجه میکنند و در بررسیهای
آماری خود رابطهی از نظر آماری معنیداری بین این دو عامل -دلبستگی بیشتر به
اهداف کوتاهمدت و رقابت کمتر و سرمایهگذاری ناکافی هم پیدا میکنند .بر اساس این
پژوهش متغیرهایی که رقابت کمتر و دلبستگی بیشتر به اهداف کوتاهمدت را نشان
میدهند «حدود  %80از کمبود سرمایهگذاری در مقایسه با ارزش  »Qرا توضیح
میدهند .معترضه اضافه کنم که این  Qهم در اینجا یعنی نسبت بین ارزش یک بنگاه
در بازار و ارزش دفتری همان بنگاه .گوتیرز و فیلیپو ( ،2017ص  )37که همین مقوله
را بررسی کردهاند به نتایج مشابهی رسیدند ،یعنی کاهش رقابت در بازار و تمرکز بیشتر
در بازارها عامل اصلی کمبود سرمایهگذاری در اقتصاد است و از سالهای اولیهی 2000
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آغاز شده است .بهطور کلی پژوهشگران براین گمان هستند که تمرکز بیشتر در بازار و
ریسک کمتر وارد شدن بنگاههای تازه به آن به صورت یک ضدانگیزهی بسیار قدرتمند
سرمایهگذاری و میل به نوآوری را کاهش میدهد (بارکلی ،2019 ،بل و تاملینسون،
 ،2018ده لوکر و دیگران ،2019 ،سابلیک و تراچر ،2019،کوره و چیچیوا.)2017 ،
بوسیره و دیگران (  ،2016ص  )38در پژوهششان نتیجه میگیرند که تقاضای
موردانتظار عمدهترین عامل تأثیرگذار بر سرمایهگذاری است البته بیاطمینانی بیشتر،
و هزینه ی بیشتر سرمایه هم به جای خویش اثر دارند ولی تأثیرشان بهمراتب کمتر
است و به همین دلیل از دیدگاه این پژوهشگران احیای تقاضای کل و افزایش آن باعث
میشود تا شکاف سرمایهگذاری پر شود .بانرجی و دیگران ( )2015معتقدند که کمبود
سرمایهگذاری را با بیاطمینانی بیشتر دربارهی آیندهی شرایط اقتصادی و همچنین
نرخ موردانتظار سود میتوان توضیح داد .به نظر این پژوهشگران سقوط سرمایهگذاری
در سال  2008عمدتاً به خاطر کاهشی بود که در تقاضای کل اتفاق افتاد و البته این
نکتهای است که مورد پذیرش صندوق بینالمللی پول هم هست (صندوق بینالمللی
پول .) 2015 ،البته این پژوهشگران درضمن معتقدند که با معمایی در اینجا روبرو
هستیم چون با وجود نرخ بهره ی بسیار پایین و دسترسی سهل و گسترده به بازار
سرمایه ،روشن نیست چرا سرمایهگذاری این همه کمبود دارد؟ به اعتقاد این
پژوهشگران ناهمخوانی بین شرایط مطلوب مالی و فرصتهای مطلوب برای
سرمایهگذاری وجود دارد .بنگاههایی که فرصتهای مطلوبی برای سرمایهگذاری دارند
هم منابع داخلیشان کافی نیست و هم دسترسی کمتری به این منابع دارند و بهعکس
بنگاههایی که با این تنگناها روبرو نیستند این فرصتهای مطلوب را ندارند .بیاطمینانی
نسبت به آینده و بهویژه دربارهی تقاضا در آینده در اینجا نقش بسیار مؤثری دارند.
بنگاههایی که دربارهی تقاضا در آینده مطمئن نباشند طبیعتاً عالقهای به سرمایهگذاری
در سرمایههای فیزیکی ندارند .در اقتصاد امریکا همانند دیگر اقتصادهای سرمایهداری
کنونی ،شرایط اخذ وام بسیار سهل و ساده شده است ولی بسیاری از بنگاهها که از این
امکانات استفاده میکنند این منابع را نه برای سرمایهگذاری به منظور افزودن بر توان
تولیدی خود که درواقع صرف بازخرید سهام خود در بازار میکنند .بانرجی و دیگران
( )2015نتیجه میگیرند که علت کمبود سرمایهگذاری نمیتواند کمبود منابع مالی در
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کشورهای سرمایهداری باشد و نکتهی مهمی را مطرح میکنند که «میزان سود در
آینده ،نه سود درحال حاضر ،عامل پیشبرندهی سرمایهگذاری است» (ص  )71و بیشتر
شدن بیاطمینانی دربارهی آن درواقع علت اصلی کمبود سرمایهگذاری در شرایط
کنونی است .دربارهی شکاف سرمایهگذاری ،صندوق بینالمللی پول ( )2015متذکر
میشود که «سرمایهگذاری ثابت خصوصی در کشورهای پیشرفته سرمایهداری بهشدت
در طول بحران مالی کاهش یافته است ،بهطور متوسط حدود  %25و از آن زمان تاکنون
شاهد بهبودی در آن نبودهایم» (ص  .)111عالوه بر بیاطمینانی دربارهی سیاستها،
ضعف کلی وضع اقتصادی و موانع مالی گفته میشود درواقع عوامل ایجادکنندهی
وضعیت نامطلوب کنونی هستند و اضافه میکنند که «پرداختن به ضعف کلی وضعیت
اقتصادی برای احیای رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی اهمیتی اساسی دارد (همان،
ص  .)111داتلینگ و دیگران ( )2017کمبود سرمایهگذاری بخش خصوصی در
سرمایهی ثابت را تأیید و اضافه میکنند که «علتاش در اروپا ادواری و در امریکا
ساختاری است» .درامریکا ،این کمبود حدوداً از سال  2000شروع شد «و شکافی که
وجود دارد عمدت ًا در صنایعی است که در آنها رقابت در گذر سالها کاهش یافته
است» ( ص  .)129عامل ساختاری دیگری که در پیوند با اقتصاد امریکا مطرح میشود
کمکاری دولت دراجرای قوانین ضدتراست درامریکاست (صندوق بینالمللی پول،
 ،2015ص  .)129درپیوند با بریتانیا )2015( ACAS ،روایت مأیوسکنندهای به دست
میدهد و اشاره میکند که بخشهایی که در آن میزان دستمزد و میزان بهرهوری کار
پایین است سهم بیشتر در تولید ناخالص داخلی بریتانیا دارند و در برخورد به
بیاطمینانی بیسابقه ،بنگاهها هم انجام سرمایهگذاریهای مشوق بهرهوری را به تعویق
انداخته اند و البته که فراوانی کار ارزان هم دراین تصمیم مددکارشان بود .کوز و دیگران
( )2017روی کمبود سرمایهگذاری در کشورهای نوظهور تمرکز کردند و نشان میدهند
که از  2010به این سو شاهد کاهش ادامهداری بودیم .بخشی از علل توضیحدهندهی
این وضعیت ناهنجار در کشورهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه در واقع
پیآمدهای رکود طوالنیمدت در کشورهای پیشرفته سرمایهداری و همچنین روند
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نزولی سرمایهگذاری مستقیم در اقتصاد جهانی است (گزارش سرمایهگذاری جهان،
 ،2018ص .)2
تردیدی نیست که بحران بزرگ پیآمدهای منفی بسیار جدی برای سرمایهگذاری
داشته است (الکساندر و ابرلی )2016 ،ولی کمبود سرمایهگذاری دربریتانیا تاریخچهی
درازدامنتری دارد .گیو ( ،2006ص )4.درسال  -2005یعنی چند سال پیش از بحران-
متذکر شد «مصارف بنگاهها در حوزهی سرمایهگذاری در بریتانیا در مقایسه با سطح
درآمد در جهان در کمترین میزانش از سال  1965به این سو بوده است» .به این ترتیب،
هرگونه کوششی برای پایان بخشیدن به این کاهش درازمدت در سرمایهگذاری -یعنی
شکافی که بین روند تاریخی و میزان واقعی سرمایهگذاری در بریتانیا وجود دارد -باید
عواملی را هم که باعث این کاهش در سالهای پیش از بحران شده است بررسی کند.
عالوه برکاهش درازمدت نرخ سودآوری در عمدهی کشورهای سرمایهداری از دههی
 1960به این سو( ،رابرتز 2016 ،و  )2019رقابت ناکافی و تمرکز بیشتر در بازارها
(جونز و فیلیپون ،2016 ،قریشی )2017 ،به گمان من عوامل مهم تأثیرگذار بر
سرمایهگذاری هستند که باید بررسی شوند .چون سرمایهگذاری ناکافی موجب میشود
تا استفادهی گستردهتر از فناوریهای تازه هم با مشکل روبرو شود این مجموعه بر
فرایند نوآوری و بدعت هم اثر میگذارد و درنهایت به صورت نرخ رشد اقتصادی بهمراتب
کمتر از آن چه که میتواند باشد نمودار میشود (بهار و فودا .)2019 ،بعالوه به اعتقاد
من مشکل ناکافی بودن رقابت در بازارها بهخودیخود رفع نخواهد شد و اتفاقاً از مواردی
است که با دستهای «نامرئی» بازار هم رفع نمیشود .فناوریهای تازه قواعد مربوط به
رقابت در بازارها را تغییر داده است .ما در حال حاضر ،با تمرکز چشمگیر دربازارها روبرو
هستیم و دراغلب اقتصادهای سرمایهداری هم شاهدیم که درواقع یک اقتصاد دوبخشی
شکل گرفته است (هلدین ،2018 ،آندروز و دیگران ،2016 ،کولتون ،2018 ،قریشی،
 .)2017ینگ ( )2018دربارهی تصویرسازیاش دربارهی مرگ خردهفروشی و بازارهای
فیزیکی در امریکا ،از چگونگی رشد تجارت در فضای مجازی جزییات قابلتوجهی به
دست میدهد و ادامه میدهد «آمازون درحال حاضر  %43از کل تجارت در فضای
مجازی دراقتصاد امریکا را در کنترل خود دارد» (ص  .)33گوگل ،آمازون ،و فیسبوک،
بیش از  %60از کل درآمد ناشی از تبلیغات در اقتصاد جهانی را در اختیار دارند (،IPPR
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 ،2018ص  .)60به نظر میرسد که توافقی همگانی در حال شکلگیری است که در
اغلب اقتصادهای بزرگ سرمایهداری آن چه شاهدیم این است:
-

بنگاههای پیشرو یا بنگاههای سوپراستار

تعداد به نسبت کمی از بنگاهها ،حدود  %5از کل ،که بر بسیاری از بازارها مسلط
هستند و سهمشان از بازار هم به نحو آزاردهندهای زیاد است و سودهای افسانهای هم
می برند .آنها به قدری صاحب قدرت و توان در بازار هستند که میتوانند قیمتها را
بدون واهمه ی از دست دادن مشتری افزایش بدهند .حداقل بخشی از قدرت این بنگاهها
در بازار و تمرکز بیش از حد دراین بازارها ناشی از فناوری دیجیتالی است .در این
فناوری تولیدکنندگان از میزان قابلتوجهی پیآمدهای مثبت جانبی ناشی از شبکه
برخوردار میشوند .منظورم از پی آمدهای مثبت ناشی از شبکه هم یعنی این که یک
کاال ،وقتی که از سوی تعداد بیشتری مصرف میشود ،ارزشاش در ذهن مصرفکننده
بیشتر میشود .درضمن ساختار هزینه در ایجاد سکوهای نرم افزاری و خدمات آنالین
به گونهای است که به صورت یک مانع جدی برسر راه تازهآمدگان عمل میکند .دلیل
این امر هم این است که هزینههای ثابت به طرز هراسآوری زیاد است ولی هزینهی
نهایی ،تقریباً معادل صفر است .میخواهم براین نکته تأکید کرده باشم که همین که
پالتفرمی را ایجاد کرده و هزینهی ثابت را تحمل کردهاید ،گسترش و بزرگتر کردن
آن پالتفرم هزینهی زیادی نخواهد داشت.
 بنگاههای غیر پیشرو ،درواقع بنگاههای تنبل که در منحنی توزیعبهرهوری در اقتصاد بخش طوالنی قسمت تحتانی این منحنی را اشغال
میکنند.
بعضی از پژوهشگران درمیان بنگاههای تنبل ،بخشی هم تحت عنوان بنگاههای
زامبی اضافه میکنندکه موقعیت را برای بررسی دشوارتر میکند .شکاف در بهرهوری
کار درمیان این بنگاهها و رشد آن بسیار چشمگیر است (بنگرید به ،2017 OECD
اندروز و دیگران .)2016 ،اگر این دوگانگی را بپذیریم ،یعنی وجود بنگاههای پیشرو و
بنگاه های تنبل درآن صورت احتمال این که بتوانیم سر از مشکلی دربیاوریم که داریم
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بیشتر میشود .یعنی مشکل احتماالً نه کیفیت فناوری موجود بلکه عدمگسترش آن در
میان همهی بنگاه هاست .دراین صورت ،آن چه که باید رویش تمرکز کنیم بررسی
عواملی است که درواقع مانع گسترش فناوری درمیان فعاالن اقتصادی و بنگاههاست.
به دنبال چنین نگاهی به وضعیت ،هلدین ( )2018پیشنهاد کرد آنچه که بهشدت
مورد نیاز است ایجاد زیربنای الزم برای گسترش فناوری است تا گسترش آن با
گستردگی و سرعت بیشتری انجام بگیرد (ص .)2
بنگاههای پیشرو یا بنگاههای سوپراستار نهتنها بهرهوریشان بیشتر است بلکه
بهرهوریشان با سرعت بیشتری هم افزایش مییابد و اتفاقاً همین شیوهی متفاوت رشد
بهرهوری است که شکاف بین بنگاههای سوپراستار و بنگاههای تنبل را هر روزه بیشتر
میکند .همانطور که اشاره شد ،هم بهرهوری بنگاههای تنبل بهنسبت کمتر است و هم
نرخ رشدش  -اگر رشدی باشد  -بهمراتب کمتر است .به این ترتیب ،به این روایت،
مشکل اصلی رفع مشکالتی است که برسر گسترش فناوری وجود دارد .البته باید به
این نکته هم توجه کنیم که با کمترشدن رقابت ،و همچنین هرچه بزرگترشدن این
بنگاههای سوپراستار ،تعداد بنگاه های نوآمده به بازار هم روند نزولی یافته است .در این
راستا ،میچل که درباره ی تمرکز بازار درامریکا پژوهش کرده است ( ،2016صص -10
 )9مشاهدات جالبی دارد و اشاره دارد که « %70از آبجوهایی را که میخوریم دو بنگاه
عرضه میکند ،یک بنگاه ،یکسوم شیر مصرفی درامریکا را پردازش میکند و  %80از
گوشت گاوی که مصرف میشود بهوسیلهی چهار بنگاه عرضه میشود .در مسائل مالی،
میزان دارایی در اختیار بانکهای بزرگ که در  1995تنها  %17بود اکنون به %49
رسیده است» .دراین شرایط ،میچل (همان ،ص  )10اضافه میکند «شروع یک بنگاه
تازه از همیشه دشوارتر شده است» و به همین خاطر «در طول سالهای  1978تا
 2011متوسط ساالنهی شمار بنگاههای نوآمده به بازار تقریباً نصف شده است» و
«میزان کاهش از  2006به بعد هم چشمگیر و هم نگرانکننده است» و به این ترتیب،
به گمان من ،احتمال زیادی دارد که علت اصلی مشکل بهرهوری در اقتصاد امریکا و
انگلیس این باشد که میزان رقابت در بازارها کاهش یافته است .سازوکاری که این عامل
میتواند به صورت بهرهوری کمتر دربیاید هم سرمایهگذاری کمتر در سرمایهی
قابللمس ،سرمایهی انسانی و سرمایهی فیزیکی ،و حتی دادههای غیر قابللمس (مثالً
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اطالعات و بهطور کلی دانش) یعنی آنچیزی است که معموالً به آن سرمایهی
دانشبنیان می گویند .اگر این ادعا راست باشد ،در آن صورت روشن است که
سرمایهگذاری کمتر به صورت رشد کمتر بهرهوری در بنگاه درمیآید که علتاش هم
نوآوری ناکافی و کندی گسترش و پراکندن فناوریهای موجود است .از سوی دیگر،
رقابت کمتر در بازارها هم با نقشی که در کندکردن تخصیص منابع درمیان بنگاهها ایفا
میکند موجب کمترشدن رشد بهرهوری میشود .منظورم در اینجا انتقال منابع تولیدی
از بنگاههایی است که بهرهوری پایین دارند به آنها که بهرهوریشان باالست( .بهار و
فودا ،2019 ،بل و دیویس .)2019 ،روشن است وقتی رقابت در بازار کم باشد ،تعداد
بنگاههایی که باید دراین فرایند ورشکست بشوند هم طبیعت ًا کمتر میشود.
حرف اصلی ما دراین مقاله این است که علت اصلی و تعیینکنندهی بخش عمدهای
از مشکالتی که در صفحات پیش وارسی کردهایم کمبود سرمایهگذاری مولد در اقتصاد
است .به همین خاطر ،به جای الگوی معیوب و غیرکارآمدی که در  40سال گذشته
بهکارگرفته ایم ،یعنی الگوی رشد مصرف-محور ،آن هم مصرفی که با بدهی تأمین مالی
می شود در این مقاله مدافع جایگزینی این الگوی معیوب با یک الگوی رشد
سرمایهگذاری مولد -محور هستیم .برای این که بتوانیم به این هدف برسیم ،همچنین
مدافع دولت فاعلی هستیم و منظورمان از دولت فاعلی هم دولتی است که نه فقط برای
تصحیح شکست بازار در بازارها مداخله میکند ،بلکه به این دلیل مداخله میکند تا
شکل و شیوه ی عملکرد بازار را برای رسیدن به اهداف عمومی خود تغییر دهد و بتواند
پیآمدهایش را هم کنترل کند .این الگوی رشد بدهی-محور به گمان ما بهویژه الگوی
بیفایدهای است چون بخش اساسی قرضی که ایجاد میشود ،برای سرمایهگذاری مولد،
و برای پیشبرد فناوری ،و یا بهبود سرمایهی انسانی نیست که میتواند بر میزان رشد
اقتصادی دردرازمدت تأثیرات مثبتی بگذارد و دراین راستا ،با بهبود رشد بهرهوری
موجب پایداری رشد اقتصادی هم بشود .در وجه عمده ،این رشد هراسآور وامستانی
عمدت ًا برای تأمین مالی مصرف  -که با درآمدهای موجود قادر به تأمین مالیشان
نیستند  -یا برای خرید داراییهای موجود -مثل خرید خانه و یا در پیوند با بنگاهها،
خرید سهام خود شده است .در هیچکدام از این موارد ،هیچ ارزش تازهای تولید نمیشود
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که برای وامستان یک جریان درآمدی ایجاد نماید یا جریان درآمدی وامستان را بیشتر
بکند که بتواند اصل و فرع وام را کارسازی کند .نتیجهی این الگو ،درعمل ظهور و
بزرگترشدن حبابهای مالی است که دربازارهای مختلف شکل گرفته است و حباب
هم طبق تعریف دیر یا زود خواهد ترکید همانطور که در سال ( 2001حباب سهام
فناوری) و در ( 2007حباب مسکن) ترکیدند و در پیوند با دومی ،اقتصاد جهان گرفتار
بحران عمیقی شد که حتی تا زمان پیدایش این بحران عجیب و عمیقتر ویروس کرونا
همچنان با پیآمدهایش درگیر بودهایم .البته بالفاصله بیفزاییم که این الگوی
سرمایهگذاری مولد -محور که از آن دفاع میکنیم ،به ضرورت و نیاز باید یک الگوی
رشد سبز -طبیعت دوست -هم باشد و البته که کوشش ما برای احیای رشد بهرهوری
باید با سیاست های مناسب پولی ومالی برای کاستن از نابرابری روزافزون هم همراه
باشد تا این مجموعه سیاستپردازیها با فراگیرکردن منافع رشد اقتصادی در خدمت
اقتصادی پایدار قرار بگیرد.
 -3معمای بهرهوری
توافق همگانی وجود دارد که به دالیل گوناگون درحالی که شدیداً نیازمندیم تا نرخ
رشد بهرهوری کار از همیشه بیشتر باشد ،در اغلب اقتصادهای جهان نرخ رشد بهرهوری
به شدت نزولی شده است .درحالی که ممکن است در جزییات اختالفاتی بین کشورهای
مختلف وجود داشته باشد ولی به این فرایند در کلیتاش بهعنوان «معمای» بهرهوری
اشاره میکنند (سززیپانسکی ،2018 ،گلدین و دیگران ،2016 ،هلدین،2017 ،
اشکنازی و ارهل  ،2015الستنر و دیگران  ،2018کالیگاریس و دیگران.)2016 ،
مکگوان و دیگران ( )2017که بهرهوری در کشورهای  OECDرا بررسی کردهاند به
این نتیجه رسیدند که عالوه بر دو مجموعه ی بنگاههای سوپراستار و بنگاههای تنبل
ما زیرمجموعهای داریم که آن را بنگاههای زامبی نامیدهاند که همچنان به فعالیت ادامه
میدهد .براساس یافتههای آنها منابع بهکار گرفتهشده در این نوع بنگاهها از اواسط
دههی  2000روند افزایشی داشته است .تریسی ( ،2019ص  )1بنگاههای زامبی را این
گونه توصیف میکند که بنگاههایی که از بانکها وام با یارانه میگیرند ،یعنی وامهایی
که تا مدتی الزم نیست چیزی به ازایش بپردازند و یا وامهایی که با تسهیالت بیشتر به
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مشتریانی که گرفتاری مالی دارند تداوم مییابد و اضافه میکند که در سال 2014
حدود  %10از کل بنگاههایی که دراتحادیهی اروپا وجود داشتند در این دسته جا
میگیرند ،2019( KPMG .ص  )2بنگاهی را زامبی تعریف میکند که برای مدتی
طوالنی نمیتواند بدهیهای خود را با سود جاری خود تأمین مالی کند و بعالوه برآورد
میکند که درحال حاضر بین  8تا  % 14از بنگاههای انگلیسی در این دستهبندی قرار
میگیرند .چون بهرهوری در این بنگاهها بسیار پایین است ،تریسی ( ،2019ص )1معتقد
است که این نوع وامدادنها که باعث بقای این بنگاهها میشود ،اثر کاهندهای بر روی
تولید کالن ،سرمایهگذاری و کل بهرهوری در بریتانیا خواهد داشت .این پیآمد
کاهشدهنده با تداوم حیات بنگاههای زامبی شدت میگیرد و بیشتر میشود چون
تداوم حیات این بنگاهها برسر راه انهدام خالق کارشکنی میکند و در نتیجه بازتخصیص
منابع از بنگاههای با بهرهوری پایین به بنگاههایی که بهرهوری باالیی دارند اتفاق
نمیافتد یا کم اتفاق میافتد .وامهای با یارانه به بنگاههای زامبی درعین حال باعث
میشود تا منابع کمتری برای وامدهی به بنگاههای بهرهور باقی بماند و بر فرایند
سرمایهگذاری مولد در اقتصاد تأثیر منفی میگذارد .عمدهترین عرضهکنندگان وامهای
با یارانه درواقع بانکهایی هستند که خودشان در وضعیت مالی مناسبی نیستند و به
وامگیرندگان گرفتار خود کمتر از نرخ بازار بازهم وام میدهند تا شاید آنها بتوانند
بدهیهای پیشین خود را تأمین مالی کنند .توجیه این نوع وامدهی این است که بانکها
درواقع به جای این که از روبرو با وامهای بد و سوختشده برخورد کنند میکوشند آنها
را تمدید کنند به این امید که شاید وامگیرندگان گرفتارسرانجام بتوانند از وضعیت در
حال ورشکست شدن دربیایند (آچاریا و دیگران .)2019 ،تریسی ( ،2019ص )37
نتیجه میگیرد که وجود بنگاههای زامبی به بنگاههای غیر زامبی لطمه نمیزند و باید
بالفاصله اشاره کنم که محققان دیگر با این نتیجهگیری موافق نیستند (گوویا و
اوسترهولد.)2018 ،
از نگاه گوویا و اوسترهولد ( )2018بنگاههای زامبی بنگاههایی نیستند که بتوانند
دوام بیاورند ،آنها درواقع به بیماری میمانند که با دستگاه زنده است و ادامه دادند چون
این بنگاهها نمیتوانند در شرایط عادی دوام بیاورند ،پیآمد وجودیشان این است که
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بهرهوری درسطح کلی اقتصاد کاهش مییابد .بعالوه ،از کانال شلوغتر کردن بازار ،رقابت
موجود را مخدوش میکنند و جلوی عملکرد فرایند انهدام خالق شومپیتری را
میگیرند .برعکس ادعای تریسی ( )2019گوویا و اوسترهولد ( )2018شواهدی ارایه
میدهند که که بنگاههای غیرزامبی از فعالیت و حضور بنگاههای زامبی زیان میبینند.
مککوان و دیگران ( )2017که به بررسی بنگاههای زامبی در  OECDپرداختند
پیآمدهای زیانبار بنگاههای زامبی بر بنگاههای غیر زامبی را تأیید و اشاره میکنند
منابع تلفشده در بنگاههای زامبی موجب میشود میزان سرمایهگذاری کمتر باشد ،و
به تبع آن رشد اشتغال هم کمتر میشود و همچنین تخصیص سرمایه برای بهبود
بهرهوری دراقتصاد این کشورها صدمه میبیند.
در اقتصاد بازاربنیان ،انتظار این است که نیروهای بازارهای رقابتی باعث شود تا
بنگاههای که عملکرد مناسبی ندارند یا عملکرد خود را بهبود ببخشند و یا بهطور کلی
از بازار خارج بشوند (ورشکست شوند) .البته واقعیت دارد که این فرایند که شومپیتر
آن را «انهدام خالق» نامیده بود ،درنتیجهی تعدیل ساختاری که صورت میگیرد،
هزینههای اجتماعی خواهد داشت و احتماالً برای مالیهی عمومی هم بدون پیآمد
نخواهد بود .خروج این بنگاهها از بازار و بیکاری بیشتر درنتیجهی این ورشکستگیها
موجب می شود تا درآمدهای مالیاتی دولت کاهش یابد درحالی که در عین حال
هزینه های دولت برای تأمین مالی بیکاری بیشتر افزایش خواهد یافت .به نظر میرسد
که در سالهای پس از بحران بزرگ جهانی سال  ،2008ظهور و حتی رشد و گسترش
بنگاههای زامبی درواقع پیآمد انتخابهایی بود که در سیاستپردازی صورت گرفته
است .اگرچه ممکن است در کشورهای مختلف جزییات این سیاستپردازیها متفاوت
باشد ،ولی سیاستهایی چون سیاست پولی گشادهدستانه با نرخ بهرهی بهطور مصنوعی
پایین نگه داشتهشده ،به این فرایند مساعدت کرده است.
عالوه برتعداد قابلتوجهی بنگاههای تنبل که موجب میشوند تا متوسط بهرهوری
در اقتصاد کمتر باشد ،این زیرمجموعهی بنگاههای زامبی هم در میان بنگاههای تنبل
این فرایند را تشدید میکند و باعث میشود تا تفاوت در بهرهوری در سطح بنگاه با
تفاوتهای بسیار چشمگیری روبرو باشد .کانال عمدهای که بنگاههای زامبی برای اقتصاد
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کشور پیآمدهای زیانباری خواهند داشت ،به خاطر تشویق تخصیص غیربهینهی منابع
در آن است (کالیگاریس دیگران.)2016 ،
باالخره اشاره کنم که شمار قابلتوجهی از پژوهشگران هم مشکل را کمتر شدن
پویایی تجاری میدانند ،و این فرایندی است که با وجود بنگاههای زامبی در اقتصاد که
موجب کمترشدن سرمایهگذاری و درنتیجه رشد کمتر بهرهوری میشود ،تشدید شده
است (فورمن و ارسزاگ ،2018 ،بارکای ،2016 ،قریشی .)2017 ،گفته میشود به خاطر
شلوغ بودن بازار ،دربسیاری از کشورها شمار بنگاههای نوپا روند نزولی دارد (مککوان
و دیگران ،2017 ،ص  )8و درنتیجه ترکیب این عوامل ،بنگاههای غیر مولد که معموالً
در یک جوّ رقابتی از بازارها اخراج میشوند ،همچنان به زندگیشان ادامه میدهند و
این تداوم زندگی بنگاههای غیرمولد موجب میشود که میزان متوسط بهرهوری در
اقتصاد کمتر باشد و حتی میتواند فرصتها را برای بنگاههای مولد هم محدود نماید
(همان) .اگرچه ممکن است شرایط در بریتانیا از کشورهای دیگر اندکی وخیمتر باشد،
ولی واقعیت دارد که در دیگر کشورهای پیشرفتهی سرمایهداری هم شاهد وضعیت
مشابهی هستیم (بنگرید به مؤسسهی جهانی مککنزی( ،2017 ،امریکا) ،الستنر و
دیگران( 2018 ،آلمان) ،اسکنازی و ارهل( 2015 ،فرانسه) .اگر ادعای کمپانی فردا
( )2018قابلاعتماد باشد« ،از زمان بحران مالی میزان مطلق بهرهوری در بریتانیا ثابت
مانده و درمقایسه با دیگر کشورها ،روندش نزولی بوده است» (ص )8 .این پژوهش
همچنین اضافه میکند که در سال  ،2007متوسط بهرهوری در بریتانیا  -تولید بهازای
هر کارگر  -تنها  %9از متوسط بهرهوری در  OECDکمتر بود ولی این شکاف در
 2015به  %18افزایش یافت .موقعیت درپیوند با بهرهوری بهازای هر ساعت کار حتی
وخیمتر است یعنی شکاف بین متوسط بهرهوری بهازای هر ساعت کار  %35از آلمان و
 %30از امریکا کمتر است (همان ،ص  ،8همچنین بنگرید به سیسون،2014 ،ص.)2.
عاملی که به اعتقاد من به میزان زیادی پایداری بنگاههای زامبی را توضیح خواهد
داد استفادهی درازمدت از سیاستهای غیرمعمول پولی است (البریزیو و دیگران،
 .)2019استفاده از نرخ بهرهای که بهطور مسخرهای پایین است و برای مدت طوالنی
باعث شده که نقش پاکسازی رکود  -درواقع ورشکستگی بنگاههای غیر مولد  -دیگر
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عمل نمیکند و در نتیجه ،بسیاری از بنگاههای غیرمولد و زامبی همچنان به زندگی
ادامه میدهند .تا زمانی که این نرخ بهرهی بسیار نازل ادامه مییابد ،به اعتقاد من این
بنگاههای زامبی هم ادامه خواهند داشت .اگر به خالصه کردن نکتهها مجاز باشم آنچه
اتفاق افتاد این است که در پیآمد رکود میزان تولید کاهش یافته ولی به دالیل گوناگون
تعداد کارگرانی که به خاطر رکود از کار بیکار شدهاند ،با میزان کاهش تولید همخوان
نبوده است .در نتیجه ،پیآمد به صورت سقوط بهرهوری کار خود را نشان داده است.
البته اضافه کنم که وضعیت بسیار نامطلوب سرمایهگذاری هم به این سرانجام کمک
نکرده است .در پیآمد سرمایهگذاری ناکافی شاهد سطحی شدن سرمایه  -یعنی کاهش
نسبت سرمایه به کار هم بودهایم (پسوا ووان رینان .)2013 ،مؤسسهی مدیران ()2018
یادآوری میکند که این دنبالهی طوالنی از بنگاههایی با بهرهوری پایین به این خاطر
پیش آمده است که فرایند اتخاذ بهترین شیوههای مدیریت و بهکارگیری فناوری موجود
بسیار کند بوده است .به نظر این پژوهشگران دلیل سرمایهگذاری ناکافی از سویی
بیاطمینانی بیشتر و رشد اقتصادی کمتر بود و از سوی دیگر ،وجود ظرفیت مازاد
تولیدی که در طول دههی پیشین ایجاد شده بود .حتی به این نکته اشاره میکنند که
اگر مشکل سرمایهگذاری ناکافی حل شود و شکاف بین آنچه که الزم است و آنچه
که انجام میگیرد کمتر بشود ،تولید ناخالص داخلی بریتانیا میتواند سالی  270میلیارد
پوند بیشتر بشود (همان ،ص  .)6به این ترتیب ،محرک اصلی برای تشویق رشد بهرهوری
سرمایهگذاری در مدیریت و در فناوری است (همان ،ص  .)7از دیدگاه گلدین و دیگران
( )2018روند نزولی رشد بهرهوری را با سرمایهگذاری کمتر و بیشتر شدن شکاف در
بهرهوری بنگاههای سوپراستار و بنگاههای تنبل میتوان توضیح داد .سیسون ()2014
ولی تحلیل جدیتری به دست میدهد و میافزاید «اگرچه رشد ناچیز بهرهوری مشکل
اقتصاد بریتانیا برای چندین دهه بود ولی توافق عمومی وجود دارد که این مشکل بسیار
جدی و دارای ریشههای عمیقی است که درضمن به مقولهی شیوهی ادارهی بنگاهها و
نظام مالی موجود هم مربوط میشود که در وجه عمده مشوق «کوتاهمدت نگری» است
که موجب سرمایهگذاری ناچیز درافراد و فناوری شده است (ص .)1 .با توجه به سیاست
پولی غیرمعمول -یعنی پایین نگهداشتن نرخ بهره -که قرار بود مشوق سرمایهگذاری
بشود ،ولی این چنین نشد و حتی با طوالنیتر کردن عمر بنگاههای زامبی احتماالً باعث
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شد تا سرمایه گذاری بیشتر کاهش یابد .دستمزد واقعی ثابت هم عامل دیگری شد که
مشوق بنگاهها شد تا در فرایند تولید به جای بهکارگیری میزان بیشتری سرمایه ،مقدار
بیشتری از نیروی کار استفاده کنند که پیآمدش کاهش میزان سرمایه بهازای کار بود
و درنهایت موجب شد که رشد بهرهوری کمتر شود .بارنت و دیگران ( )2014در توضیح
این کاهش نرخ رشد بهرهوری به دو دسته پیشگزاره اشاره میکنند که به خاطر کاهش
در تقاضای کل و دیگری هم که اندکی جانسختتر است به پیآمدهای بحران بزرگ
جهانی مربوط است .پیشگزارهی اول استدالل میکند که این کاهش نرخ رشد بهرهوری
موقتی است و همین که شرایط کلی اقتصاد بهبود پیدا کند ،و رشد تقاضای کل آغاز
شود ،این روند معکوس خواهد شد .من با این ادعای خوشبینانه موافق نیستم چون
علل کمبود سرمایهگذاری به گمان من بسیار جدیتر است .در عین حال ،به خاطر
حضور بیاطمینانی گسترشیافته بعید نیست بنگاهها تصمیم گرفته باشند که حداقل
در شرایط کنونی به تعدیل نیروی کار دست نزنند تا بتوانند مهارتهای موجود در میان
کارگران را حفظ کرده باشند و در ضمن از هزینهی اضافی استخدام دوباره وقتی تقاضای
کل افزایش مییابد اجتناب کرده باشند .اگر چه بهطور علنی و بدون ابهام اعالم نمیشود
ولی در این دیدگاه معمای بهرهوری در بریتانیا را عاملی زودگذر میداند که با هیچ
عامل ساختاری مربوط نمی شود .اگر این دیدگاه را اندکی گسترش بدهیم به اینجا
میرسیم که رکود درازمدت در اقتصاد در واقعیت امر این ظرفیت تولیدی مازاد را ایجاد
کرده است .در این جا هم من با این وارسیدن موافق نیستم چون درواقع رشد اشتغال
در اقتصاد بریتانیا در سالهای اخیر بهوضوح نافی این توضیح ادواری در پیوند با کاهش
رشد بهرهوری کار دراین کشور است .به گمان من در بریتانیا با احتکار نیروی کار-
آنگونه که شماری از محققین ادعا میکنند  -روبرو نیستیم بلکه بهطور روزافزونی
تعداد بیشتری کارگر در فرایند تولید بهکار گرفته میشوند .به اعتقاد من این درواقع
نشانهی پیدایش نوعی پسرفت ساختاری در اقتصاد بریتانیاست .بد نیست اضافه کنم
که همانطور که کولتر ( )2016متذکر شد «در پایان سال  2014سطح اشتغال در
بریتانیا به باالترین حد خود رسیده بود ،یعنی  31میلیون نفر ،یا  %73.2نیروی کار و
از حداکثری که در پیش از بحران  2008به آن رسیده بود ،یک میلیون بیشتر بود»
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(ص )197 .که نشان میدهد بنگاهها با سطح موجود بهکارگیری کارگر نمیتوانستند
به تقاضایی که برای کاال یا خدمات آنها وجود داشت پاسخ بدهند که این ازجمله شامل
همهی کسانی میشود که احتماالً باید بیکار میشدند ولی بیکار نشده بودند .به این
ترتیب ،به نظر من پیشگزارهی احتکار کارگر هم نفی میشود.
اما در پیوند با پیشگزارهی مرتبط با ساختار ،این به پیآمدهای بحران بزرگ جهانی
ربط پیدا میکند و تأثیری که بر ظرفیت تولیدی در اقتصاد گذاشته است .این پیشگزاره
مدعی است که در پیآمد بحران بزرگ ،بعید نیست با دسترسی کمتر بنگاهها به اعتبار،
و بیاطمینانی موجود و فزاینده و نگایه کلی به وضعیت کلی اقتصاد کالن ،تمایل بنگاهها
به سرمایه گذاری کاهش یافته باشد چون برایشان دشوارتر شده بود که تعهدات بیشتر
و درازمدت بپذیرند .سرمایه گذاری ناکافی درترکیب با رشد اشتغال همانگونه که در
باال اشاره کردیم ،باعث شد تا میزان سرمایه بهازای کار کاهش یابد .بعید نیست کمبود
اعتبارات که پس از بحران بزرگ پیش آمد فشار افزودهای باشد که باعث شد
سرمایهگذاری بیشتر به تعویق بیفتد .در اینجا باید اشاره کنم که نباید از نقشی که
روند نزولی میزان واقعی دستمزد در این فرایند ایفا کرد غفلت کنیم (بنگرید به بلوندل
و دیگران .)2013 ،در طول چهار دههی گذشته ،روند نزولی غلظت اتحادیهای -یعنی
شمار کارگرانی که عضو اتحادیههای کارگری بودند -از میزان رشد دستمزد واقعی
بهمراتب بیشتر بود و حتی موجب شد که انعطافپذیری آن بهمراتب بیشتر شود .کاهش
نفوذ اتحادیههای کارگری شرایطی فراهم آورد که میشود کارگران را با قراردادهایی
بهکار گرفت که انعطاف بهمراتب بیشتری برای کارفرما داشت در حالی که بازندهی
اصلی در این میان ،کارگر بود که هم امنیت شغلیاش کمتر شد و هم میزان دستمزدی
که دریافت میکرد کاهش یافته بود .اگر این تغییرات را در نظر بگیریم ،متوجه میشویم
همانطور که مارتین و راوتون ( )2012اشاره میکنند ،بعید نیست میزان دستمزد
واقعی پایین درواقع به صورت مشوقی برای بنگاهها درآمده باشد که مشاغل با بهرهوری
پایین ،دستمزد واقعی پایین در بخش خدمات ایجاد کرده باشند .در تأیید این
نتیجهگیری بد نیست اشاره کنم که بهگفتهی بارنت و دیگران ( 2014الف ،ص )120
«در فصل اول سال  ،2012یعنی  4.5سال پس از بحران بزرگ ،میزان متوسط دستمزد
واقعی از میزانی که در سال  2008بود  %0.7کمتر بود ولی اگر روند تاریخی را در نظر
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بگیریم این شکاف حدوداً  %10میشود» (ص  .)68بارنت و دیگران اضافه میکنند که
اگرچه بخشی از این کاهش ممکن است به خاطر خطای اندازهگیری بهرهوری باشد،
ولی بخش اعظم کاهش نتیجهی تصمیمات استراتژیک بود .سرمایهگذاری کمتر در
ماشینآالت و همین طور سرمایهگذاریهای لمسناشدنی  -در فناوری  -و همچنین
تخصیص منابع مخدوش بین بنگاهها باعث شد تا تعداد قابلتوجهی از بنگاههای
غیرمولد دوام آورده و به زندگیشان ادامه دادند .به اعتقاد من هم این درست است که
عالوه بر سرمایهگذاری بیشتر و پیشرفتهای فناورانه ،بخشی از افزایش رشد بهرهوری
هم میتواند ناشی از بازتخصیص منابع بین بنگاهها باشد یعنی بنگاههای غیرمولد
ورشکست میشوند و از بازار خارج خواهند شد و منابع از این بنگاهها به بنگاههای مولد
منتقل خواهد شد .به این ترتیب ،هر عاملی که این فرایند را کندتر کند ،خواهناخواه بر
رشد میزان بهرهوری تأثیرات منفی خواهد گذاشت.
قریشی و درویس ( )2018دربارهی معمای بهرهوری روایت متفاوتی دارند .به اعتقاد
این دو محقق ،دو دههی گذشته ،شاهد رشد حیرتآور فناوری بودیم چه از نظر
گسترش عرضی و چه از دیدگاه سرعت ولی بااین وصف ،شاهدیم که در کشورهای
پیشرفتهی سرمایه داری و همین طور در کشورهای نوظهور میزان رشد بهرهوری روند
نزولی داشته است .در بررسی خود قریشی و درویس به ابداعات دیجیتالی ،نظامهای
کامپیوتری بسیار پیچیده ،و تلفن دستی و عملکرد گستردهی روباتها و هوش ماشینی
در صنعت و در بخش خدمات اشاره میکنند .با این همه ،واقعیت این است که با وجود
ارزانی وامستانی و سود به نسبت باالی بنگاهها ،سرمایهگذاری بهویژه سرمایهگذاری در
سرمایهی ثابت بهطور دامنهداری بسیار ضعیف بوده است (همچنین بنگرید به دیزنی و
دیگران .)2013 ،به گمان من با دوعامل میتوان این کمبود سرمایهگذاری را توضیح
داد.
دراغلب اقتصادهای سرمایهداری پیشرفته شاهدیم که میزان رقابت در بازارها کاهش
یافته و همچنین همانطور که پیشتر هم اشاره کردهایم پویایی در عملکرد بازار بهطور
جدی کاهش یافته است که به گمان من بر تمایل بنگاه برای سرمایهگذاری برای بهبود
بهرهوری اثرات منفی خواهد داشت.
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عامل دوم به گمان من اساسیتر است و به فرایند مالیکردن اقتصاد مربوط میشود.
منظورم از مالیشدن در اینجا تنها به اندازهی بخش مالی محدود نمیشود بلکه معتقدم
که مالیکردن بر شیوهای که یک بنگاه نمونهوار سرمایهداری مدیریت میشود هم اثر
گذاشته است .دراین راستا ،آن چه را که من الگوی «مدیریتی بنگاه» مینامم با الگوی
«مالی مدیریت بنگاه» جایگزین شده است .بهگفتهی الزونیک ( )2014تا اواخر دههی
 1970اصول اساسی تخصیص منابع در بنگاه براساس ایدهی «حفظ کن و
سرمایهگذاری کن» استوار بود .هدف اصلی بنگاه دراین نظام این بود که کاال و خدمات
بیشتری با حداکثر بهره وری تولید نماید ،برای این که سود خود را بیشینه کند .برای
رسیدن به این هدف ،بنگاه باید بخش عمده و اساسی درآمد و سود خود را نهفقط
«حفظ» بلکه سرمایهگذاری کند برای این که بتواند ظرفیت تولیدی خود را افزایش
بدهد .استراتژی تجارتی و تصمیمات سرمایهگذاری با هدف اساسی تولید ارزش تدوین
میشدند که موجب میشد درآمد بنگاه بیشتر شود ،و سهم بیشتری از بازار را به دست
بیاورد .با توجه به درازمدت بودن این اهداف ،همکاری و اشتراک در منافع برای تضمین
و تداوم موفقیتآمیز این استراتژی اهمیتی اساسی داشت .حوزههایی که در آن
سرمایهگذاری صورت میگرفت ،به گونهای انتخاب میشد که برای رسیدن به این
اهداف درازمدت مفید باشند ،در مهارت کارگران ،در فناوری و در تحقیق و توسعه
(متزوکیتو ،2018 ،ص  .)176پیآمد نهایی الگوی «حفظ کن و سرمایهگذاری کن»
بدون ابهام و روشن خواهد بود .اندازهی کیک اقتصاد ملی بزرگتر میشود و نرخ رشد
بهمراتب بیشتری خواهد داشت و حتی اگر بخش بزرگتری نصیب سرمایه بشود ،هنوز
بقیهی کیک به حدی است که سهم کار هم از این تولید بیشتر میشود .نه فقط وجود
اتحادیههای کارگری پذیرفته شده بود بلکه مدیران هم قبول داشتند که میزان دستمزد
واقعی کارگران باید به میزان بهرهوری آنها در محل کار ارتباط مستقیم داشته باشد.
ولی از سالهای پایانی دههی  1970این الگو با الگوی تخصیصی «کوچک کن و توزیع
کن» جایگزین شد .هدف اساسی بنگاه هم تغییرکرد و بهجای بیشینهسازی سود،
مقوالت تازهای ابداع شد .بیشینهسازی ارزش سهامداران و راه رسیدن به این
بیشینهسازی هم از سویی تعدیل نیروهای کار است و از سوی دیگر هم توزیع سود بین
صاحبان سهام به جای حفظ آن برای سرمایهگذاری به شیوهای که پیشتر به آن اشاره
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کردم .متأثر از دیدگاه اقتصاددانان مکتب شیکاگو ،عملکرد مطلوب و دلخواه بنگاه هم
به صورت باالترین بازده هر سهم در پایان هر فصل تعریف شد .با این نگاه تازه به
مدیریت بنگاه ،هدف عمده و اساسی بنگاه ،کوچکسازی نیروی کار شاغل و بعد توزیع
مازاد بین صاحبان سهام شد .این استراتژی جدید مدیریت به مقدار زیادی بر الگوی
تئوری رئیس و مرئوس استوار بود .هدف عمده ای که مرئوسین ،یعنی مدیران بنگاهها
دارند خدمت به منافع رؤسا ،یعنی سهامداران است و هدف واحد هم بیشینهکردن
ارزش داراییهای آنها  -یعنی بهای سهام  -است .از اینجا به بعد ،منافع کوتاهمدت
است که استراتژی بنگاه و حتی نگاه به سرمایهگذاری را مشخص میکند .روشن است
که سرمایهگذاریهای مولد -که برای نتیجه دادن به زمان نیاز دارد  -لطمه خواهد دید
و آن چه اساسی میشود نه «تولید ارزش» بلکه «زهکشی ارزش» است .کمپانی فردا
( )2018مقولهی سرمایهگذاری ناکافی در اقتصاد بریتانیا را بررسی و برای برونرفت
هم راههایی پیشنهاد میکند .نقطهی آغاز پژوهش این کمپانی این است که میپذیرد
در بریتانیا در این راستا یک مشکل اساسی و خیلی جدی داریم و اگرچه پاسخ مثبت
به خروج از اتحادیهی اروپا و بیثباتی ناشی چندسالهی پس از همهپرسی مددکار نبود،
ولی مشکل سرمایهگذاری ناکافی در بریتانیا اندکی ریشهدارتر از همهپرسی ژوئن 2016
است .اگرچه از عبارات متفاوتی استفاده میشود ولی روشن است که ازدیدگاه کمپانی
فردا مشکل اصلی و اساسی درواقع الگوی «مالی مدیریت بنگاه» است البته شیوهی
بیان این موضوع درگزارش کمپانی فردا به این صورت درمیآید که شکوه میکند که
«دراتاقهای تصمیمگیری بنگاههای بریتانیا یک فرهنگ شدید ًا ضدسرمایهگذاری حاکم
است» (ص )5 .و «در طول دههی گذشته ،فرهنگ متمرکز بر منافع کوتاهمدت و
ضدسرمایهگذاری و ریسک گریزی عمومی بر اتاقهای تصمیمگیری بنگاهها در این
مملکت پیدا شده و گسترش یافته است که با نقش و انگیزههای مدیران داراییها تشدید
شده است» (همان ،ص  .)6به خوانش من ،آن چه کمپانی فردا «فرهنگ
ضدسرمایهگذاری» میخواند درواقع حرکت در راستای بیشینه کردن ارزش سهام است.
یکی از شیوههایی که برای بیشینه کردن بهای سهام دراین سالها مقبولیت
نگرانکنندهای یافته است خرید سهام خودی از سوی بنگاههاست که به این ترتیب،
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درعمل با ایجاد تقاضایی موهومی برای سهام باعث باالرفتن بهای آن میشوند .پیشتر
به تئوری رئیس و مرئوس اشاره کردم و اضافه کنم در تحوالتی که پیش آمد بخشی از
حقوقی که به مرئوسین پرداخت میشود به صورت سهام واحدی است که در آن کار
میکنند .به این ترتیب ،میتوان ادعا کرد که درعمل حتماً خواهند کوشید تا بهای
سهام باال برود -آنچه که الگوی مالی مدیریت بنگاه طالب است -و در عین حال،
خودشان هم بینصیب نمی مانند چون بخشی از حقوق خویش را که به صورت سهام
دریافت خواهند کرد ،در بازار بهای بیشتری خواهد داشت.
درسال  82 ،2015درصد از کل پرداختی به  500مدیر ارشد در امریکا به صورت
سهام و سهام انتخابی بود (الزونیک ،2016 ،ص  .)5به این ترتیب ،شگفتی ندارد که
این مدیران ارشد برای افزودن بر قیمت سهام در بازار دست به هر کاری خواهند زد و
البته که یکی ازمؤثرترین شیوهها هم استفاده از منابع بنگاه برای بازخرید سهام خود
بنگاه است که به این ترتیب ،تقاضای مصنوعی ایجاد میشود .ناگفته روشن است که
چنین کاری اگرچه هیچ منفعت دیگری برای بنگاه ندارد ولی باعث میشود تا قیمت
سهام آن دربازار بیشتر بشود .در این چارچوب است که باخبر میشویم که در طول
سالهای  2003تا  500 ،2012بنگاه برتر در امریکا 54 ،درصد از کل درآمدهای خود
را صرف بازخرید سهام خود کرده بودند و  37درصد دیگر هم به صورت سود سهام
پرداخت شد .درنتیجه ،آن چه برای سرمایهگذاری مولد یا افزایش حقوق کارگران و
کارمندان باقی مانده بود ،مقدار قابلتوجهی نبود ،یعنی تنها 9درصد برای این دو منظور
باقی میماند( .الزونیک ،2014 ،ص  .)2الزونیک و دیگران ( ،2019ص  )1در پژوهش
اندکی جدیدتری متذکر میشوند که بنگاههای امریکایی به همان شیوهی پیشین رفتار
و اضافه میکنند که در طول سالهای  2009تا  466 ،2018بنگاه بزرگ از کل 500
بنگاه حاضر در شاخص اس اند پی  500که در واقع سهام خود را برای فروش به عموم
عرضه میکنند 4 ،تریلیون دالر صرف بازخرید سهام خود کردهاند ،که  52درصد از کل
سود آنها در این مدت است و  3.1تریلیون دالر هم ،یعنی  40درصد کل سود ،را به
صورت سود سهام پرداخت کردهاند و درنتیجه آنچه برای سرمایهگذاری مولد یا افزودن
بر حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان باقی میماند تنها  8درصد سود آنهاست .در
بریتانیا هم شاهد همین شیوهی رفتار هستیم و گزارش شده است که «کل منابع داخلی
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بنگاه که صرف بازخرید سهام خودی و پرداخت سود سهام میشود از  10درصد در
دههی  1970به  60درصد در زمان کنونی رسیده است» (کمپانی فردا ،2018 ،ص
.)13
بهظاهر وقتی یک اقتصاد سرمایهداری درشرایطی نزدیک به اشتغال کامل باشد -
یعنی وضعیتی که پیش از بحران ویروس کرونا در امریکا و انگلیس شاهد بودیم -باید
فرصتها و امکانات فراوانی برای سرمایهگذاری وجود داشته باشد .از سوی دیگر بهخاطر
وجود اشتغال کامل ،سطح تقاضای کل در اقتصاد باید جذاب باشد ولی درسالهای
اخیر ،شاهد این گونه رشد سرمایهگذاری نبودهایم .پرسش اساسی این است که چرا
بنگاههای انگلیسی همانند بنگاههای امریکایی ،بازخرید سهام خودی و پرداخت سود
سهام بیشتر را به عنوان سازوکاری برای تأثیرگذاری بر بهای سهام خود ترجیح
می دهند؟ واقعیت این است که بازخرید سهام خودی ،چیزی غیر از کوششی نامعقول
برای دستاندازی به نیروهای بازار و افزودن بربهای سهام نیست .به خوانش من ،آنچه
در این جا شاهدیم درواقع یک استراتژی متفاوت در برابر استراتژی مبتنی بر
سرمایه گذاری و افزودن بر توان رقابتی و تولیدی بنگاه است .به سخن دیگر ،تولید ارزش
در درازمدت ،با زهکشی ارزش در کوتاهمدت تاخت زده میشود و این هرچه باشد
نمیتواند به نفع منافع درازمدت اقتصاد درکلیت آن و حتی همین سهامداران باشد.
اگر ده سال گذشته را بررسی کنیم تردیدی نیست که شماری از سیاستهای
درپیش گرفته شده ،برای نمونه تزریق پول ،و یا دوران بسیار طوالنی نرخ بهرهی بهطور
مصنوعی نازل براساس همهی شواهد و دادههای آماری که داریم نه مشوق
سرمایهگذاری بخش خصوصی شد و نه بخش دولتی به سرمایهگذاری بیشتر مبادرت
کرد .به گمان من ،علت این شکست سیاستپردازی هم این است که علت اساسی نازل
ال
بودن سرمایهگذاری نه کمبود منابع داخلی بود و نه باالبودن نرخ بهره و درنتیجه ،کام ً
روشن بود که پیآمد این سیاستها چیزی جز آنچه که شد نمیتوانست باشد .برای
مقابله با وضعیتی که وجود داشت ،دو اتفاق دیگر باید میافتاد که متأسفانه اینگونه
نشد.
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 سیاستپردازان و قدرتمندان باید میپذیرفتند که ارجحیت دادنبه بیشینه کردن بهای سهام در بازار  -مستقل از علل افزایش بهای سهام-
باید مورد بازبینی قرار میگرفت.
 باید سیاستهای مؤثر و مفیدی اتخاذ میشد تا تضمین کند کهبخش مالی در واقع منابع مالی را به سمتوسوی سرمایهگذاری مولد ارزش
در اقتصاد هدایت خواهد کرد.
بر اساس مجموعه شواهدی از این دست است که من با پیشگزارهی «معمای»
بهرهوری همراه نیستم .وقتی سرمایهگذاری مولد انجام نمیگیرد یا به اندازهی کافی
انجام نمیگیرد و وقتی رابطهی بین دستمزد واقعی و رشد بهرهوری قطع شده است،
روند نزولی نرخ رشد بهرهوری طبیعیترین پیآمدی است که میتوان انتظار داشت.
 -4نابرابری و بهرهوری
عالوه بر مباحثی که درصفحات پیشین ارایه کردهایم ما بر این عقیدهایم که روند
نزولی رشد بهرهوری در اقتصادهای عمدهی سرمایهداری یک بُعد نهادی هم دارد .در
طول چهار دههی گذشته ،در همهی این اقتصادها ،ما شاهد تضعیف نهادهای موجود
در پیوند با بازار کار ،بهطور مشخص اتحادیههای کارگری ،بودهایم .یکی از پیآمدهای
تضعیف نهادهای کارگری این بود که رابطهی بین رشد بهرهوری و رشد دستمزد واقعی
قطع شد .اگرچه احتمال دارد این قطع رابطه بین این دو درعمل به صورت دستمزد
ثابت و حتی کاهشیابنده دربیاید ولی معتقدیم که میتواند یکی از عوامل کاهش نرخ
رشد بهره وری هم باشد .اگر بر شواهد موجود در بریتانیا تمرکز کنیم ،سامنر و بلوند
( ،2018ص )2 .متذکر میشوند که سطح بهنسبت باالی اشتغال دربریتانیا با یکی از
کمترین میزانهای بهرهوری درمیان کشورهای عضو  OECDو دنبالهای نسبتاً طوالنی
از بنگاههایی با بهرهوری پایین و مشاغل با مهارت ناچیز همزمان شده است .یکی از
دالیل این وضعیت این است که با تضعیف اتحادیههای کارگری ،برای کارگران در
مشاغل با مهارت ناچیز و با دستمزد پایین دولت با تأکید بر سیاست «حداقل مزد برای
زندگی» درواقع به صورت اولین و آخرین «اتحادیه» برای آنها درآمده است .درضمن
با توجه به رشد نابرابری در چهار دههی گذشته ،روشن است که رشد اقتصادی کشور
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هم در طول این مدت رشد فراگیرنده نبوده است .در چند سال گذشته که شاهد افزایش
اشتغال و کاهش بیکاری بودیم این وضعیت کلی تغییر نکرده است .واقعیت این است
که سیاست دولت در همهی این سالها در راستای دلسرد کردن اتحادیههای کارگری
و افزودن بر انعطاف بازار کار بوده است .برخالف همهی وعدههای رنگارنگی که داده
میشد نتیجهی این سیاست درعمل به صورت اقتصادی با بهرهوری پایین ،و
دستمزدهای پایین درآمد که بهخصوص در شرایطی که با رقابتآمیزترشدن اقتصاد
جهان در نتیجهی جهانیکردن روبرو هستیم ،چیزی کمتر از فاجعه نیست.
در بررسی پی آمدهای نهادهای اقتصادی بر توزیع درآمد ،لوی و تمین ()2007
اشاره میکنند که درسالهای پس از جنگ دوم جهانی درامریکا مباحث اقتصادی عمدت ًا
حولوحوش اتحادیههای کارگری درجریان بود .بعالوه ،براساس چارچوب پیشنهادی
پس از قرارداد دیترویت پذیرفته شد که مالیات تصاعدی و حداقل دستمزد بهنسبت
باال برای «اشتراک نیکبختی» الزم است تا منافع ناشی از رشد اقتصادی را عادالنهتر
توزیع نماید .تعدیل دستمزد با توجه به افزایش بهرهوری نهتنها به رسمیت شناخته شد
بلکه هم ضروری بود و هم این که عادالنه ارزیابی شد .احتماالً در پیآمد این توافقهاست
که شاهدیم که در فاصلهی  1948تا  1973متوسط بهرهوری کار درامریکا – یعنی
میزان تولید بهازای هر ساعت کار 96.7 ،درصد افزایش یافت و درطول همین مدت
میزان افزایش دستمزد واقعی هم  91.3درصد بود (بیونز و بلر ،2017،ص  .)9به عوض
برای دورهای که شاهد تضعیف نهادهای اتحادیههای کارگری بودهایم ،لوی و تمین
( ،2007ص )1 .گزارش میکنند که در  25سال بین سال  1980و سال  2005بهرهوری
کار در بخش تجارت 71درصد رشد داشت ولی افزایش میزان متوسط دستمزد کارگران
در طول این مدت تنها 14درصد بود .به سخن دیگر ،تقریباً چهارپنجم رشد بهرهوری
کار در این مدت هیچ منفعت مادی برای کارگران نداشته است .از همین آمارهای ساده
دو نتیجه میتوان گرفت:
 در طول دورهی دوم که با تضعیف اتحادیههای کارگری مشخصمیشود میزان رشد بهرهوری کار در مقایسه با دورهی اول حدوداً  30درصد
کاهش یافته است.
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 و نکتهی مهم دیگر این که وقتی بهرهوری بیشتر در بازارها بهصورت درآمد بیشتر درنمیآید و وقتی که دستمزد متوسط کارگران به
اندازهی افزایشی که در بهرهوری حاصل شده افزایش نمییابد ،بهیقین
گروههایی هستند که دستمزد یا حقوقشان بهمراتب بیشتر از رشد
بهرهوریشان افزایش یافته است .در نمودار اول ،رابطهی بین دستمزد واقعی
و بهرهوری را برای دورهی  1945-1975مشاهده میکنیم و در نمودار دوم
سالهای پس از  1975را نشان میدهد بهوضوح روشن است که رابطهی بین
رشد بهرهوری و دستمزد واقعی قطع شده است.

منبع :آمارها را از گوردون ( )2017استخراج کرده ام.

منبع :همان
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این بریدگی رابطه بین رشد دستمزد واقعی و رشد بهرهوری پدیدهای مختص امریکا
نبود بلکه در دیگر کشورهای پیشرفتهی سرمایهداری هم اتفاق افتاد .اوگوچیونی و
دیگران ( )2016که دربارهی کانادا پژوهش کردهاند متذکر شدند که در فاصلهی بین
 1976و  2014متوسط رشد ساالنه دستمزد واقعی بهازای هرساعت کار تنها 0.09
درصد بود درحالی که در طول همین مدت متوسط رشد بهرهوری کار سالی 1.12
درصد بود .به عبارت دیگر برای  38سال بیش از سالی یک درصد از رشد بهرهوری هیچ
تأثیر مثبتی بر میزان دستمزد واقعی نداشته است .البته باید اشاره کنم اگرچه کارگران
میانی از رشد بهرهوری بهرهمند نشده بودند ولی موقعیت کارگران با دستمزدهای بسیار
باال و به همین نحو دستمزدهای بسیار پایین اندکی متفاوت بود و دستمزد واقعی آنها،
به ویژه دستمزد کارگرانی که در صدر توزیع درآمدی بودند شاهد رشدی همسان با رشد
بهرهوری بود (همان ،ص  .)15بررسی مشابهی از وضعیت درامریکا صورت گرفت
(بنگرید به بیونز و میشل .)2015 ،یافتههای آنها با آنچه پیشتر از آن سخن گفتهایم
همخوان بود .در فاصلهی  1973تا  2014بهرهوری کار  72.2درصد رشد داشت ولی
در طول همین مدت ،میزان رشد متوسط دستمزد واقعی تنها 42.5درصد بود یعنی
مشاهده میکنیم که حدوداً  30درصد از رشد بهرهوری در میزان دستمزد واقعی
پرداخت شده انعکاسی ندارد .جالب این که در طول همین مدت میزان دستمزد یک
درصدیها  167درصد افزایش یافت که از میزان متوسط بهرهوری بهمراتب بیشتر بود
و به همین خاطر موجب شد تا سهم آنها از کل دستمزد پرداختی که در 1973تنها
 6.8درصد بود به  13.2درصد در  2013افزایش یابد (همان ،ص  .)13در مورد بریتانیا،
پسوآ و ون رینن ( ،2013ص  )10نشان دادند که در طول  1972تا  2010متوسط
بهرهوری کار  114درصد افزایش یافته است ولی درطول همین مدت ،متوسط رشد
دستمزد واقعی تنها  72درصد بود ،یعنی  42درصد از رشد بهرهوری اثری بر میزان
دستمزد پرداختی نداشته است .در امریکا ،سهم یکدرصدیها از درآمد از  20درصد
هم فزونی گرفت که در بیش از یک قرن گذشته هیچگاه به این حد نبوده است .در
بریتانیا ،سهم یکدرصدیها اندکی از امریکا کمتر بود ولی در اینجا هم از  6درصد
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درسال  1979به 15درصد قبل از بحران بزرگ مالی سال  2008افزایش یافت (همان،
ص .)12
گرگ و دیگران ( ،2014صص  )2-4بر بررسی روند نزولی میزان دستمزد واقعی
در بریتانیا تمرکز کرده اظهار میدارند که از  ،2008میزان واقعی دستمزد هفتگی حدود
 8درصد کاهش یافته است و از سه عامل در توضیح آن استفاده میکنند .بیکاری،
دستمزد پایین و سرمایهگذاری ناچیز در کسبوکارها و بریدگی رشد دستمزد از رشد
بهرهوری کار .براساس یافتهی این پژوهشگران میزان سرمایهگذاری از  2008تا 2009
بیش از  14درصد کاهش یافت و بخش عمدهای از منافع رشد بهرهوری نصیب یک یا
دو درصدیها در توزیع دستمزدها شد (همان ،ص  .)4درپیوند با رابطه بین دستمزد و
بهرهوری ،به نظر میرسد که حدوداً از سال  2003عقبماندگی دستمزد واقعی از
بهرهوری شروع شده باشد ولی جدا شدن میانهی دستمزد واقعی از رشد بهرهوری از
اواسط دههی  1990آغاز شده بود (همان ،صص  .)17-19شویلنوس و دیگران (،2017
صص  )5-6همین مقوله را در میان کشورهای عضو  OECDدر فاصلهی  1995و
 2014بررسی کردهاند .نتیجهگیری آنها این است که در دوسوم از این کشورها سهم
دس تمزد از تولید ناخالص ملی روند نزولی داشته و بعالوه نسبت دستمزد میانه به
متوسط دستمزد  -بهعنوان شاهدی که نابرابری دستمزدی را نشان میدهد – در همهی
این کشورها به استثنای دو کشور کاهش یافته است .شکاف بین متوسط دستمزد واقعی
و دستمزد واقعی میانه از اواخر سالهای  1990ظهور پیدا کرده و بعد روند افزایشی
داشته است ( همان ،بنگرید به نمودار یک)
 .5سیاستهایی برای مقابله با این مشکل دوگانه
اولین نکته ای که باید بر آن تأکید کنیم این است که برای تخفیف این مشکل دوگانه
هیچ کار نکردن و به امید «دستهای نامرئی» بازار ماندن نهتنها مفید و مؤثر نیست
بلکه نماد مسئولیتگریزی در سطح سیاستپردازی کالن در جامعه است .با ارایهی یک
جمعبندی کلی از این مشکل دوگانه ،سعی میکنیم برای مقابله با نابرابری روزافزون و
درکنار آن روند نزولی میزان رشد بهرهوری از سیاستهای مشخصی سخن بگوییم که
باید در پیش گرفته شوند.
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همانطور که درصفحات پیشین بحث کردهایم به اعتقاد ما آنچه که از سوی
پژوهشگران «معمای» بهرهوری نامیده میشود بهواقع مشکل بسیارپیچیده و ریشهداری
است که باید درسطوح مختلف برای مقابله با آن به سیاستپردازی دست بزنیم .با
اندکی تسامح ما پیشگزارهی وجود یک الگوی دوگانه را میپذیریم که درکنار بنگاههای
پیشرو یا سوپراستار ما بنگاههای تنبل هم داریم که میزان بهرهوری و رشد آن در این
دو گروه با یکدیگر تفاوتهای اساسی دارد .در این دنبالهی طوالنی بنگاههای تنبل ،ما
یک زیرمجموعهی بنگاههای زامبی هم داریم که اگر به استفاده از یک استعارهی پزشکی
در اینجا مجاز باشیم معقتدیم شبیه به بیمارانی هستند که در واقع با کمک دستگاه
زندهاند و به فعالیت خود ادامه می دهند .برای این که این دو وجه مشکل بهرهوری در
اقتصادهای پیشرفتهی سرمایهداری اندکی عیانتر بیان شود بد نیست اشاره کنیم که
رشد متوسط بهرهوری از  2درصد در سال در طول سالهای  1990و  2004به یک
درصد در سال در طول سالهای  2004تا  2016رسیده است .میزان رشد بهرهوری
بنگاههای سوپراستار در فاصلهی سالهای  2001و  2013بیش از 3درصد در سال بود
در حالی ک ه در طول همین مدت متوسط رشد بهرهوری در بنگاههای تنبل تنها 0.5
درصد بود (بل و درویس ،2019 ،ص .)xبه اعتقاد ما عامل اصلی بروز این مشکالت
درواقع ناکافی بودن سرمایهگذاری مولد در این اقتصادهاست که از پیش از بحران بزرگ
سال  2008آغاز شده بود ،اگرچه بحران این روند نزولی را تشدید کرد (صندوق
بینالمللی پول ،2015 ،جونز و فیلیپون .)2016 ،درتوضیح وضعیت رکودی کنونی
سرمایهگذاری مولد دودسته عوامل بررسی شدند.
 تغییری که در شیوهی اداره یک بنگاه نمونهوار سرمایهداری پیشآمد که باعث شد رسیدن به اهداف کوتاهمدت درذهن مدیریت اهمیت
بیشتری پیدا بکند و به همین دلیل از سرمایهگذاری مولد درازمدت غفلت
شد.
 عامل دومی که موجب شد تا منافع کوتاهمدت در ذهنیت مدیرانیک بنگاه نمونهوار سرمایهداری اهمیت بیشتری پیدا بکند ،روند نزولی
درازمدت نرخ سود دراقتصادهای عمده سرمایهداری است (میتو ،2014 ،ص
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 )10که به نظر میرسد صاحبان سرمایه را «متقاعد» کرده است که
سرمایهگذاری در فناوری تازه برای جایگزین کردن نیروی کار درفرایند تولید،
ممکن است سودآوری مطمئن و تضمینشدهای در پی نداشته باشد (رابرتز،
.)2019
عکسالعمل مدیران به روند نزولی نرخ سود درسالهای پس از بحران بزرگ به این
صورت در آمد که بنگاهها ترجیح میدهند که نیروی کار خود را حفظ کنند و اگر
شرایط بازار تغییر کند که به تولید بیشتری نیاز باشد ،نیروی کار بیشتری را با ارایهی
قراردادهای موقت بهکار بگیرند (بارنت ودیگران 2014 ،و  2014الف ،دلفین و هتفیلد،
.)2015
سهم سرمایه گذاری در بخش مولد ارزش دراقتصاد کشورهای پیشرفته سرمایهداری
کاهش یافت و درواقع با سرمایهگذاری بیشتر در بهکارگیری نیروی کار و دربخشهای
کمتر مولد اقتصاد جبران شد .به عبارت دیگر ،آن چه که در این اقتصادها شاهدیم این
است که سرمایهگذاری در سرمایهی ثابت روند نزولی دارد ولی سرمایهگذاری سفتهبازانه
و در سرمایهی موهومی -خرید وفروش سهام و اوراق قرضه ،روند افزایشی داشته است
که خودش را به صورت حباب قیمتی که در بازارهای مالی مشاهده میکنیم نشان
میدهد .رونق بازار سهام را در شرایط کنونی با تکیه برمبانی اقتصاد نمیتوان توضیح
داد یعنی روشن نیست در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی از همیشه کمتر است و رشد
بهره وری کار هم روند نزولی دارد چرا بهای سهام دربازار ،روند افزایشی خود را حفظ
کرده است .ما اضافه میکنیم که حتی نرخ سودآوری کمتر در سرمایهگذاری مولد بعید
نیست یکی از عوامل تشویقکنندهی سرمایهگذاری در داراییهای مالی باشد چون بازده
آن نه فقط بهطور نسبی بیشتر است بلکه زودتر هم نقد میشود.
همان گونه که پیشتر هم گفتهایم استفاده از سیاستهای پولی غیرمعمول -مشخصا
استفاده گسترده از سیاست تزریق پول -و حفظ نرخ بهره بهطور مصنوعی در سطحی
بسیار پایین و حتی در مواردی نزدیک به صفر اگرچه مددکار سرمایهگذاری در
داراییهای مالی و درسرمایهی موهومی شد ولی دورنمای سرمایهگذاری مولد را کدرتر
کرد .نکته ای که قابل بررسی است این که با وجود رونق بازارسهام در اغلب اقتصادهای
سرمایهداری پیشرفته ،ولی سودآوری سرمایهگذاری مولد همچنان پایین است .و بعالوه،
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از جمله به خاطر سرمایه گذاری مولد ناچیز ،هم نرخ رشد اقتصادی بسی کمتر از آن
چیزی است که از روند تاریخی نرخ رشد انتظار میرود و هم نرخ نازل رشد بهرهوری
کار ادامه یافته است .د رعکسالعمل به بحران بزرگ مالی ،درهمه بخشهای اقتصاد
شاهد بیکارشدن کارگران بودیم ولی نکته قابلتوجه این که اکثریت مشاغل از دست
رفته درصنایع مولد و با بهرهوری باال متمرکز بود و درضمن ،عمده کسانی که شغل
شان را از دست داده اند کارگران تمام وقت و درموارد زیادی جوانان بودند .و اما وقتی
که بهبود وضعیت اقتصادی آغاز شد ،آن چه رشد حیرتآوری داشت درواقع کارگران
1

با قرارداد موقت ،شغل آزاد  ،و کارگران پاره وقت بودند که درواقع جایگزین کارگران
تمام وقت با قرارداد دائمی شده بودند که رکود بزرگ موجب بیکاری شان شده بود (
دولفین و هتفیلد ،2015 ،ص  .)24الیس (  )2016متذکر شد که در بریتانیا ،درطول
 7سال گذشته ،درمجموع  385.5هزار فرصت شغلی دربخش صنعت از دست رفت.
عالوه برتغییر کمی باید به جنبه دیگر تغییرات هم توجه کنیم ،2017( TUC .ص.
 )9اشاره میکند که ازسال  2011به این سو تعداد کسانی که قرارداد موقت و ناامنکاری
دارند بیش از  600هزار نفر ،یا  27درصد بیشترشده و به  3.2میلیون نفر دربریتانیا
رسیده است .تعداد کسانی که قرارداد صفرساعتی دارند درسال  2006تنها  70هزار تن
بود ولی در سال  2016اینگونه کارگران به  810هزار نفر رسیدند .درسال ،2016
حدودا  4.8میلیون نفر در بریتانیا شغل آزاد داشتند که از میزانش در سال  2006که
تنها  3.8میلیون نفر بود یک میلیون نفر بیشتر است .نکتهی قابلتوجه این که 1.7
میلیون از دارندگان مشاغل آزاد درآمدشان از حداقل مزد برای زندگی که دولت تعیین
کرده کمتر است .براساس آمارهای ادارهی آمار ملی ( )2019میدانیم که در سال
 2007از  7.2میلیون نفری که بهطور پارهوقت کار میکردند 620 ،هزار نفر کسانی
بودند که علت اصلی کار نیمهوقتشان این بودکه نتوانسته بودند کار تماموقت پیدا
 .1این توضیح الزم است که منظور از «شغل آزاد» در اینجا این نیست که کارگر بهواقع « آزاد» است کارش را به
هر صورتی که می پسندد انجام بدهد .درواقع ،دراین جا منظور کارگران با قرارداد موقتی هستند که از نظر حقوقی
بهعنوان کسانی که دارای شغل آزاد هستند طبقه بندی میشوند تا بعضی از امکانات حقوقی که در اختیار کارگران
تمام وقت وجود دارد شامل حال آنان نشود.
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کنند .میدانیم که در پایان سال  2019تعداد افراد دارای مشاغل پارهوقت به نزدیک
 8.4میلیون نفر رسیده که نشاندهندهی  16درصد افزایش است و بهعالوه  918هزار
نفر  -یعنی رشد  48درصدی در مقایسه با وضعیت پیشین -کسانی هستند که چون
نتوانستهاند کار تماموقت پیدا کنند بهطور پارهوقت کار میکنند .کارگران مشاغل آزاد
بهطور متوسط بهرهوری کمتری دارند و کارگران پارهوقت به اندازهی کافی کار نمیکنند
و کارگرانی که قرارداد صفرساعتی دارند درعمل نمیتوانند برای بهبود بهرهوری خود
سرمایهی انسانی بیشتری انباشت کنند.
یکی از مشکالتی که در ادارهی اقتصاد بریتانیا باید مورد توجه سیاستپردازان قرار
بگیرد عرضه و تقاضای مهارتهای مختلف در بنگاههای بریتانیایی است .برای تخفیف
این مشکل به سرمایهگذاری قابل توجهی نیاز داریم که باید در بخش آموزش بهطور
کلی و بخش کارآموزی بهطور مشخص صرف شود تا کارگرانی با مهارت الزم تربیت
شوند .بهعنوان بخشی از سیاستهای کلی که باید اجرا شود اجرای برنامههای مشخص
برای همهگیرکردن منافع رشد اقتصادی است و همچنین باید علل اصلی و اساسی روند
نزولی رشد اقتصادی هم بررسی شود .عالوه بر اجرای سیاستهای مشخص برای کاستن
از نابرابری روزافزون درآمدی ،باید در بهبود حوزههای دیگر در پیوند با فرایند کار و
تولید هم اقدامهای الزم انجام بگیرد .منظورمان در اینجا حوزههایی است که از نظر
یک شهروند در واقع بخشی از نیکبختی اوست و در ارزیابی وضعیت خود مورد توجه
قرار میگیرد .می توانیم به این موارد اشاره کنیم :دورنمای اشتغال ،رضایت از کار،
پیآمدهای آموزشی و بهداشتی و همچنین همبستگی اجتماعی .تردیدی نیست که
بدون عالج روند نزولی رشد بهرهوری و همچنین معکوس کردن روند نگرانکنندهی
رشد نابرابری درآمدی و همچنین نابرابری در توزیع ثروت ،نمیتوان به هیچکدام از این
اهداف رسید.
بهطور سنتی گمان میکردیم که بین رشد بهرهوری و کاهش میزان نابرابری
درآمدی بدهبستانی وجود دارد ،ولی پژوهشهای متعددی نادرستی این پیشگزاره را
نشان دادهاند (بنگرید به اکون ،1975 ،برگ ،2013 ،قریشی .)2017 ،سیاستپردازان
باید در نظر بگیرند که تحوالت تکنولوژیک هم ساختار اقتصاد را تغییر داده و هم قواعد
رقابت بین بنگاه ها دستخوش دگرگونی شده است .البته تغییرات متعدد دیگری هم
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صورت گرفته است .ماهیت کار هم از این تغییرات در امان نمانده است .همانطور که
پیشتر اشاره کردهایم تقاضا برای مهارتها ثابت نمانده و تقریباً بهطور دائمی در حال
تغییر بوده است .درپیوند با مهارت در بریتانیا سیاستهای دولت در این حوزه بهطور
کلی چندان موفق نبود چون بهطور عمده توجه سیاستپردازان بر عرضهی مهارتها
تمرکز کرده و درواقع وارسیدن تقاضا برای مهارتها را به اندازهی کافی در نظر
نداشتهاند .برای حل مشکالتی که در پیوند با مهارتها وجود دارد نه فقط عرضهی
مهارتها که تقاضا برای آنها به همان اندازه بااهمیت است .بسیاری از کارفرماها و
بنگاهها در بریتانیا در برنامههای کارآموزی به اندازهی کافی و الزم سرمایهگذاری
نمیکنند و حتی شمار قابلتوجهی از همین بنگاهها از مهارتهایی که دارند بهطور
ثمربخش استفاده نمیکنند ،2018( IPPR .ص  )102برآورد میکند که یکسوم
کسانی که در بریتانیا کار میکنند ،برای کاری که انجام میدهند بیشتر از آنچه الزم
است شایستگی و مهارت دارند .حوزه ی دیگری که باید به آن توجه شود این است که
چهگونه می توان مشوق رقابت سالم در بازارها شد و آن را تشویق کرد .در این دوران
دیجیتالی سیاستپردازان باید برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت در بازار نظامات
مؤثری ایجاد کنند و بهاجرا در بیاورند .با توجه به شیوهی فعالیت بنگاههای سوپراستار
این مقررات و ضرورت تدوین و اجرایشان از همیشه مهمتر شده است .به گمان من
شواهد کافی وجود دارد مبنی بر این که سیاستپردازان باید همهی مقررات ادغام و
خرید و فروش بنگاهها را مورد بازبینی قرار بدهند تا ادغام بنگاهها در پوشش کمک به
کارآیی به زیان مصرفکنندگان در بازارها شکل نگیرد .به باور من در هر موردی که با
ادغام بنگاهها مواجه میشویم سیاستپردازان باید پیآمدهایش را بر ساختار بازار بررسی
و چنانچه ادغام موجب تمرکز بیشتر در بازارها شود ،از آن جلوگیری کنند .بعالوه با
توجه به رشد ادغام بنگاهها در چند دههی گذشته و در پیآمد آن رشد در میزان تمرکز
در بازارها (بنگرید به گوتیرز و فیلیپون ،2017 ،ص  37جونز و فیلیپون  ،2016ص 1
اوتور و دیگران  ،2017بارکای  ،2016کورفه و گیچووا  ،2017بل و تاملینسون )2018
اجرای قوانین ضدتراست که در این سالها با غفلت روبرو شده بود باید بهطور جدی
مورد ارزیابی قرار بگیرد .بلونیجن و پیرس ( )2016که به بررسی وضعیت در ایاالت
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متحده پرداختند متذکر شدهاند که «پژوهش ما نشان میدهد که ادغام بنگاهها موجب
شده تا حاشیه ی سود به صورت چشمگیری افزایش یابد در حالی که هیچ شاهد از
لحاظ آماری قابلقبولی پیدا نکردهایم که میزان بهرهوری بهبود یافته باشد» (ص.)3 .
اندروز و دیگران ( )2016مدعیاند که شاهد یک تغییرساختاری در اقتصاد جهان
بودهایم و از جمله به دیجیتالیشدن همه چیز اشاره میکنند و میافزایند که در فرایند
بهکارگیری تکنولوژی جدید به وضوح شاهدیم که سرعت بهکارگیری این تکنولوژیها
کندتر شده است .از سوی دیگر خبر داریم که فرایند تشکیل بنگاههای جدید روند
نزولی دارد و بهعالوه سرعت خروج بنگاه ها از بازار هم کاهش یافته است (قریشی،
 ،2017ص  .)9عالوه بر مقولهی ورود به بازار و خروج از آن دسترسی نابرابر به سرمایه
هم می تواند یکی از عوامل رشد پایین باشد چون دسترسی نداشتن بنگاههای کوچک
ولی با بهرهوری باال به سرمایه جلوی رشد آنها را میگیرد .اگر الزم باشد باید قوانین
ضدتراست و قوانین حاکم بر رقابت در بازارها مورد بازبینی کامل قرار بگیرد تا با نیازهای
بازارها در شرایط دیجیتالی کنونی همخوانی داشته باشد .این مهم است که
سیاستپردازان به دو پیآمد ناگوار فناوریهای جدید در بازارها توجه ویژه مبذول کنند:
-

برندهی رقابت صاحب تقریباً همه چیز میشود.

 ایجاد شبهانحصار طبیعی در بازارهاروشن است که بنگاه های سوپراستار با توجه به موقعیت شان در بازارها عمل
می کنند ،یعنی برای حفظ و حتی بهبود موقعیت مسلط خود در بازار برسر راه
تازهآمدگان موانع مختلف ایجاد میکنند .قریشی ( )2017اشاره میکند که بین رشد
بهرهوری در بنگاه های سوپراستار و بقیه شکاف چشمگیری وجود دارد و با پذیرش این
دوگانگی به نظر میرسد به این سرانجام تمایل دارد که مشکل اصلی را نه فناوری بلکه
در پذیرفتن و بکارگیری تکنولوژی تازه از سوی بقیهی بنگاهها میداند .درنتیجه ،اگر
این نگاه درست باشد در آن صورت توجه اصلی باید صرف رفع موانعی بشود که برسر
راه پذیرش و بهکارگیری این فناوری تازه درمیان بنگاهها وجود دارد .در اینجا آنچه
اهمیت می یابد این است که احیای رقابت در بازارها باید در صدر اولویت سیاستپردازان
در این اقتصادها باشد .قریشی ( ،2017ص  )9ادامه میدهد درصنایعی که در آن رقابت
ناکافی است ،پذیرش تکنولوژی جدید و بهکارگیری آن از سوی بنگاههای درگیر
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بهنسبت کمتر است و شکاف بهرهوری هم در میان بنگاهها بیشتر و متوسط رشد
بهرهوری هم به نسبت کمتر است.
در مورد بریتانیا ،از سال  2008به اینسو رشد میزان واقعی مزد بهراستی بسیار
ناچیز ولی رشد اشتغال بهنسبت بسیار قوی بوده است .اگرچه کمیت اشتغال مهم است
ولی به همان اهمیت کیفیت مشاغلی است که ایجاد میشود و باید بهبود کیفیت
مشاغل هم بهجد مورد بررسی قرار بگیرد .برای بهبود کیفیت مشاغلی که ایجاد میشود
سرمایه گذاری بیشتر در آموزش و در کارآموزی اهمیت حیاتی دارند .اگر برنامههای
گسترده ی کارآموزی و آموزشی دردسترس باشد با افزودن بر سرمایهی انسانی ،در
نهایت موجب رشد بیشتر بهرهوری کار خواهند شد .ولی بر این عقیدهایم که این اهداف
برمبنای برنامههای فردی قابلحصول نیستند و این ما را به این نتیجه میرساند که در
نهادهایی که در پیوند با بازار کار فعالیت میکنند باید اصالحات اساسی صورت بگیرد
تا برای عصر دیجیتالی آماده و مؤثر باشند .برای این که این سیاستها پایدار باشد و به
اهداف مشترکی که بین صاحبان صنایع و صاحبان نیروی کار وجود دارد برسد باید
همهی سیاستهای ضدّ اتحادیهی گارگری که در  40سال گذشته به تصویب رسیدهاند
لغو شده و زمینه برای گسترش فعالیت اتحادیهها فراهم شود .مهم است که باید برای
رسیدن به اهداف مشترک بین همهی گروههای درگیر به اقدام عملی دست زد و این
اهداف مشترک باید براساس رشد اقتصادی بیشتر ،و نیکبختی مشترک و بهبود
بهرهوری کار استوار باشد .همکاری و همگامی همهی نیروهای درگیر برای رسیدن به
این اهداف مشترک اساسی است تا با بهرهگیری از مهارتهایی که وجود دارد و
مهارتهای تازهای که ایجاد خواهد شد بتوانیم مشاغلی با کیفیت بهتر که پیشزمینهی
بهبود بهرهوری کار است ایجاد کنیم .همانطور که پیشتر هم گفتهایم تردیدی نیست
که فناوریهای مدرن بسیار مهم و اساسیاند و استفاده از آنها موجب بهبود بهرهوری
خواهد شد ولی درضمن بد نیست بهیاد داشته باشیم که در بریتانیا ما یک اقتصاد بخش
خدمات محور داریم و در این نوع اقتصادها کیفیت کار بشر و تمایل و عالقهی کارگران
به همکاری بیشتر برای حل مشکل بهرهوری هم اهمیت زیادی دارد .به نظر ما یکی از
مشکالتی که در بریتانیا داریم این است که براساس برداشتی عهد دقیانوسی از فرایند
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کار ،درگیری نیروی کار در مدیریت واحدها بسیار ناچیز است .یعنی این دیدگاه غالب
است که مدیران مدیریت میکنند و کارگران کار .ولی امروزه میدانیم که شراکت
کارگران در مدیریت واحدها برای بهبود بهرهوری کار اهمیتی اساسی و تعیینکننده
دارد .هرچه که مشکل «معمای» بهرهوری در اقتصاد بریتانیا باشد واقعیت این است که
این مشکل کلی و سراسری است و پذیرش این اصل که راهحل آن هم به کوشش
همگانی و گسترده ترین میزان همکاری بین نیروهای مختلف بستگی دارد ،شانس
بهتری برای موفقیت خواهد داشت .باید اضافه کنیم که که بههیچوجه خواهان بازگشت
به اوضاعی که در دههی  1970وجودداشت نیستیم .چون از آن زمان تا کنون هم دنیا
تغییر کرده است و هم ساختار اقتصاد بریتانیا اصال آن چیزی نیست که در گذشته بود.
حتی اضافه میکنیم که فرایند جهانیسازی و تغییرات گستردهی فناورانه شیوهی عمل
اقتصاد را هم تغییرداده است .منظورمان از احیای اتحادیههای کارگری درواقع ایجاد
نهادهایی است که با این شرایط همخوانی داشته باشند .از یک سو ،واقعیت این است
که الگوی بدیلی که با سرکوب اتحادیههای کارگری بهکارگرفته شد ،در همهی زمینهها
شکست خورده و پیآمدهای فاجعهباری داشته است .متوسط رشد اقتصادی در این 40
سال بهمراتب از روند تاریخی رشد اقتصادی کمتر بود .نابرابری در توزیع درآمد و ثروت
از همیشه ناگوارتر و مشکلآفرینتر شده است و از همهی اینها مهمتر ،فرایند رشد
بهرهوری کار هم اگرمعکوس نشده باشد حداقل به حالت ایستا درآمده است .این
مجموعه در شرایطی که در پیآمد جهانیسازی و بهعالوه خروج بریتانیا از اتحادیهی
اروپا با آن روبرو خواهیم بود حرکت به سوی یک فاجعهی اقتصادی خواهد بود و ضروری
است برای تغییر آن به اقدام عملی دست زد .به اعتقاد ما سیاستپردازان اقتصادی در
بریتانیا با دو انتخاب دشوار روبرو هستند .یا برای ایجاد اقتصادی که در آن نیروی کار
ش
در مدیریت واحدها هم نقش دارد ،و بهرهوری بهبود مییابد و در این اقتصا ِد بخ ِ
خدمات محور ،با بهبود میزان رشد و شراکت منافع ناشی از آن در میان اکثریت مطلق
مردم ،نظام اقتصادی پایداری خواهیم داشت و یا به وضعیت کنونی ادامه میدهند که
اقتصادی است با بهرهوری به نسبت پایین ،و دستمزدهای پایین و کوشش برای این که
به صورت یک «بهشت مالیاتی» چشمگیر در بیاید.
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اگر میپذیریم که بدون درگیرشدن کارگران در ادارهی امور و در مدیریت بنگاه،
کوشش برای بهبود بهرهوری به سرانجام مطلوب نخواهد رسید ،درآن صورت باید نقش
اتحادیههای کارگری را در کل این فرایند به رسمیت شناخت .بارث و دیگران ()2017
که اقتصاد نروژ را بررسی کردهاند به این نتیجه رسیدهاند که بیشتر شدن عضویت
کارگران در اتحادیهها باعث بهبود بهرهوری کار در سطح بنگاهها شده است و ادامه
دادند که «نتایج ما نشان میدهد که هریک درصد افزایش در عضویت کارگران در
اتحادیههای کارگری باعث میشود بهرهوری کار بین  1.7تا  1.8درصد افزایش یابد»
(ص .)25 .حتی از آن هم جالبتر ،یک سند دولتی در بریتانیا در سال  2007که از
وزارتخانهی تجارت و صنعت  -آن زمانی که بود -منتشر کرد نشان میدهد که
«شواهدی وجود دارد که واحدهایی که اتحادیههای کارگری در آنها حضور
چشمگیرتری دارند امکانات کارآموزی بهتری دارند و اتحادیهها هم مشوق پیوستن
هزارها کارگر به این برنامههای آموزشی شدهاند که باعث شد بهرهوریشان افزایش
یابد» (وزارت تجارت و صنعت ،2007 ،ص  .)22منافع ناشی از بهبود بهرهوری ساالنه
به بیان پولی سالی  476میلیون تا  1133میلیون پوند برآورد میشود و در پانوشت
همان سند آمده است که «که برآورد منافع ناشی از بهبود بهرهوری سالی بین  3.4تا
 10.2میلیارد پوند برآورد شده است» و بعد در عکسالعمل به منافع ناشی از وجود
اتحادیههای کارگری که سالی بیش از  10میلیارد پوند برآورد میشود این سند دولتی
اشاره میکند «که این یک برآورد تخمینی است ولی میزانش -هر چه باشد -بهوضوح
نشان میدهد که منافع ناشی از بهبود بهرهوری بهواقع چشمگیر است» (همان ،ص
.)22
به اعتقاد ما عدم پذیرش این واقعیتها و بهویژه اصالحاتی که باید در نهادهای بازار
کار صورت بگیرد و همچنین تداوم بریدگی بین رشد بهرهوری و میزان دستمزد واقعی
موجب میشود تا نارضایتیهای سیاسی و اقتصادی شدت گرفته و به صورت یک مشکل
اساسی دربیاید .اگر این رابطهی قطعشده دوباره وصل نشود ،درآن صورت کوشش برای
درگیر کردن کارگران در مدیریت و ادارهی بنگاهها و اندکی کلیتر کوشش برای بهبود
بهرهوری موفق نخواهد شد چون کارگران فاقد انگیزههای الزم برای همکاری و همگامی
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هستند .به باور ما تغییراتی که باید صورت بگیرد تغییراتی اساسی و همهجانبه است.
دولت باید نقش اتحادیههای کارگری را بهرسمیت بشناسد و در سیاستهایی که در
 40سال گذشته بهاجرا درآمده و موجب تضعیف نقش اتحادیهها شده بازبینی کند .از
سوی دیگر ،اتحادیههای کارگری هم باید خود را با شرایط موجود تطابق بدهند و
برنقش خود بهعنوان وسیلهای برای بهبود بهرهوری کار تمرکز نمایند .در این راستا،
باید برامکانات خویش برای آموزش و کارآموزی بهویژه باتوجه به فناوریهای تازه
بیفزایند .بهخصوص باید تأکید کنیم که در مورد اقتصاد بریتانیا توجه اصلی اتحادیههای
کارگری باید بر این نکته باشد که چگونه میتوان مشوق بنگاهها در بهکارگیری بیشتر
تکنولوژی دیجیتال شد ،به عبارت دیگر ،اتحادیههای کارگری باید نقش خود را در
ایجاد تقاضا برای مهارتهای تازه درفرایند تولید و در محل کار ایفا کنند .برای رسیدن
به این هدف ،باید برای رفع موانعی که برسر بهکارگیری تکنولوژیهای تازه وجود دارد
به اقدام عملی دست زد .آنچه الزم است داشتن یک نگاه بدیع به چگونگی رسیدن به
اقتصاد مولد و درضمن سطح زندگی باالتر برای اکثریت کسانی است که در این جامعه
کار و تولید میکنند .پیشتر هم گفتهایم این که هیچ کار نکنیم بهراستی انتخاب
سنجیدهای نیست چون پیآمدش همانگونه که گفتهایم تنها تداوم اقتصادی است با
رشد ناچیز و بهرهوری ایستا و مزد پایین .پیآمد این الگو بر مقولهی برابری ،سطح
زندگی کارگران ،و حتی توان مالی دولت فاجعهبار خواهد بود (بنگرید به تیلور و عمر
 ،2018مککامبی و اسپریفیکو .)2015 ،دربریتانیا که همهی شواهد حاکی است که
اقتصادش هرچه بیشتر به صورت اقتصادی بخش خدماتمحور در میآید با دو انتخاب
صریح روبرو هستیم.
آیا بر افزایش مشارکت کارگران در ادارهی تولید ،و بر سطح مهارت آنها برای رسیدن
به اقتصادی مولد با بهرهوری باال و به تبع آن دستمزد باال و بهطور کلی اقتصادی که
به نفع اکثریت اداره میشود ،تمرکز میکنیم؟
انتخاب دوم این است که با خیرهسری به آنچه که دراین  40سال گذشته کردهایم
ادامه میدهیم و شاهد کاهش تدریجی سطح زندگی و به حالت طبیعی درآمدن رکود
ساختاری فعلی خواهیم بود.
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اما در پیوند با انتخاب اول ،برای رسیدن به این سرانجام ،ناگفته روشن است
سرمایهگذاری در داراییهای غیر قابللمس ،بهطور مشخص برای باالبردن سطح
مهارتها و همچنین تغییر در شیوهی مدیریت بنگاهها اهمیتی حیاتی دارد .متأسفانه
میزان سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه در بریتانیا درسال  2015که تنها 1.7درصد از
تولید ناخالص داخلی بود برای رسیدن به اهدافی که در پیش داریم ،بسیار نازل است.
میدانیم که این میزان سرمایهگذاری از متوسط کشورهای عضو پول واحد دراتحادیهی
اروپا کم تر است و اندکی بیش از نصف میزانی است که در امریکا در تحقیق و توسعه
سرمایهگذاری میشود (بنگاه آینده ،2018 ،ص .)10 .بهعنوان یک مقولهی حیاتی باید
میزان سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه افزایش یابد .الگوی بدیلی که در پیش داریم،
یعنی چنانچه سرمایهگذاریهای الزم صورت نگیرد ،در آن صورت ،در بهترین حالت
شاهد تداوم همین الگوی فعلی خواهیم بود .این الگو هم اقتصادی است با رشد از نظر
تاریخی ناچیز ،با بهره وری پایین و مزد پایین و با شمار روزافزونی از کارگرانی که با
وجود کار تماموقت همچنان فقیرند و با دولتی که ناچار است به منابع درآمدی از طریق
«بهشت مالیاتی» شدن مراکز مالی لندن تکیه کند .درحالی که در یک اقتصاد بخش
خدمات محور ،سرمایهی انسانی نقش بهمراتب مهمتری در فرایند تولید دارد و به همین
دلیل باید برای انباشت بیشتر این نوع سرمایه اقدام کرد .واقعیت این است که در اقتصاد
بخش خدماتمحور ،رشد و بهبود بهرهوری بهجز ازطریق سرمایهگذاری بیشتر
درسرمایهی انسانی قابلحصول نیست .حتی فراتر رفته معتقدیم که دولت باید از
ابزارهای مالیاتی برای تشویق بنگاهها به سرمایهگذاری بیشتر در بهبود سرمایهی انسانی
اقدام نماید .یعنی بنگاههایی که برنامههای درازمدت آموزشی و کارآموزی برای بهبود
سطح مهارت کارگران دارند باید از این تسهیالت مالیاتی دولت بهرهمند شوند .البته که
وظیفهی دولت همچنان این است که برای بهبود مهارتهای بنیادی باید در نظام
آموزشی کشور سرمایهگذاری کند و بهخصوص آموزشهای ضروری برون-دانشگاهی
برای نیمی از جوانان بریتانیایی که به دانشگاه نمیروند اهمیت فراوانی دارد.
برای مقابله با رکود درازمدت) (Secular stagnationمجموعهای از ابزارها بهکار
گرفته شد .بهطور مصنوعی پایین نگاهداشتن نرخ بهره  -که دراغلب اقتصادهای
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سرمایهداری غربی نرخ بهره نزدیک به صفر است  -و همچنین استفادهی گسترده از
سیاست تزریق پول به بازارها که باعث شد تا عرضهی اعتبارات در اقتصاد افزایش یابد.
آن چه که در ادبیات اقتصادی جریان اصلی به آن نمیپردازند از جمله این مقوله است
که وقتی که میخواستند سیاست زیانبار ریاضت اقتصادی را بهکار بگیرند ادعا کرده
بودند که دولت «پول ندارد» که هزینه کند و به همین خاطر نمیتواند بخشهایی از
خدمات عمومی و حتی سرمایهگذاریهای دولتی را تأمین مالی کند .ولی در عین حال،
و همزمان با همین ادعاها ،بانک مرکزی بریتانیا  -درواقع بانک مرکزی در بسیاری از
کشورهای دیگر هم به همین شکل -بهناگهان توانستند مقادیر قابلتوجهی پول و اعتبار
تازه تولید کنند که بهطور مستقیم به با زارهای مالی تزریق شد .برای بریتانیا کل پول
تازهای که از این مجرا تزریق شد در طول  2008تا  2014بیش از  375میلیارد پوند
بود (بان و دیگران ،2018 ،ص  .)2با غفلت از مشکل اصلی اقتصادی ،که درواقع کمبود
تقاضای کل در اقتصاد بود و همچنین سرمایهگذاری مولد بهشدت ناکافی ،تزریق حجم
عظیمی از منابع مالی تازه به بازارها در حالی که بنگاهها به سرمایهگذاری مولد تمایل
نداشتند تنها موجب متورمشدن بهای داراییهای مالی -بازارسهام برای مثال -شد .این
مجموعه سیاستها ،اگرچه برای رفع مشکل اساسی و ساختاری اقتصاد مفید نبود ولی
االن می دانیم که با دمیدن در تنور نابرابری روزافزون ،همان مشکالت ساختاری را
تشدید کرد .بان و دیگران ( ،2018ص  )25که پیآمدهای توزیعی سیاست تزریق پول
در طول  2014-2008را بررسی کردهاند متذکر شدهاند که «برآورد میشود که ثروت
ده درصد فقیرترین بخش جمعیت تنها  3000پوند بیشتر شده است در حالی که ثروت
ده درصد غنیترین بخش جمعیت 350 ،هزار پوند افزایش یافته است».
بیش از ده سال از بحران بزرگ مالی سال  2008گذشته است و اقتصاد جهان و
همچنین اقتصاد بریتانیا هنوز از پیآمدهای آن سقوط خالص نشدهاند و همانطور که
پیشتر هم گفتهایم نرخ رشد اقتصادی بهمراتب کمتر از روند تاریخی آن است و بهعالوه
حتی همین نرخهای بهمراتب پایین هم پایدار نیستند و نیز شاهد رشد بدهی خانوارها
و بنگاهها و دولتها هستیم و آن چه که در اغلب کشورهای سرمایهداری پیشرفته داریم
درواقع رشد حبابی دربازارهای سهام است .تردیدی نیست که همانگونه که کینز
می گفت در درازمدت ما همه خواهیم مرد ولی واقعیت دارد که تمرکز بر روی اهداف
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کوتاهمدت موجب میشود تا ازسرمایهگذاری مولد برای رسیدن به اهداف میانمدت و
درازمدت غفلت شود و این بدون پیآمدهای فاجعه بار نخواهد بود .البته که باید به
دقت اهداف کوتاهمدت را وارسی کرد تا یک بنگاه نمونهوار سرمایهداری با توان رقابتی
کافی در بازار بماند ولی واقعیت این است که غفلت از اهداف درازمدت و بهویژه غفلت
از سرمایهگذاری مولد موجب میشود تا ظرفیت ارزشآفرینی بنگاه در درازمدت کاهش
یابد و این البته که نمیتواند به نفع سهام داران باشد و نیست .در این راستا ،خبر داریم
که در بریتانیا سرمایهگذاری ناخالص در سرمایهی ثابت از  19درصد تولید ناخالص
داخلی در دههی  1990به حدود  14درصد در  2014کاهش یافت و اگرچه پس از آن
اندکی افزایش یافت و به  17درصد رسید ولی «همچنان از آنچه که در  20سال پیش
بود کمتر است» (بنگاه آینده ،2018 ،ص  .)11برای سالمت اقتصاد و برای رشد کیک
ملی ضروری است که این روند نگرانکننده در اسرع وقت معکوس شود .البته وارسیدن
این که جزییات اجرای این سیاست چه باید باشد ،از موضوع این مقاله فراتر میرود
چون باید با توجه به مختصات ویژهی هر اقتصاد این جزییات تدوین و اجرا شوند.
اگرچه اصالح نهادهای بازار کار میتواند به بهبود بهرهوری منجر شود ولی همهی
مشکالتی را که بهاختصار برشمردهایم رفع نخواهد کرد .حداقل دو دسته مسائل دیگر
هم باید مورد توجه ویژه قرار بگیرند.
تردیدی نیست که این دوگانگی در توزیع بهرهوری ،یعنی وجود بنگاههای
سوپراستار و بنگاههای تنبل و رشد ناچیز در بعضی بخشها و بنگاهها یکی از عوامل
رشد نابرابری در اقتصاد است (اندروز و دیگران .)2017 OECD ،2016 ،از سوی دیگر
این وضعیت نابرابر موجب تداوم و حتی گسترش نابرابری میشود چون شمار
قابلتوجهی از کسانی که دراین بنگاههای تنبل کار میکنند نمیتواند از پسِ هزینهی
آموزش و کارآموزی برای باالبردن میزان مهارت خود استفاده کنند و درنتیجه بهناچار
در تلهی بهرهوری پایین و مزد پایین باقی میمانند .البته اگر سرمایهگذاری مولد به
اندازهی کافی صورت نگیرد به نظر میرسد که تناقضی بین بهبود بهرهوری و بهبود
اشتغال وجود خواهد داشت .هلدین ( ،2017ص  )16یادآوری میکند که اگر بانک
مرکزی بریتانیا نرخ بهره را بهشدت کاهش نداده بود نتیجه این میشد که احتما ًال با
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رشد  1تا  2درصدی بهرهوری روبرو میشدیم ولی  10درصد از بنگاهها ورشکست
میشدند که باعث بیکاری  1.5میلیون نفر میشد .البته این ادعای هلدین میتواند
درست باشد ولی همانطور که در این فصل بهتفصیل بحث کردهایم راههای کمزیانتر
و کمدردسرتری برای بهبود بهره وری وجود دارد و آن هم تشویق سرمایهگذاری مولد
در اقتصاد است .چون اقتصادی که توان تولیدیاش افزایش یافته باشد بهسهولت
می تواند مشاغل با کیفیت باال ایجاد و به همین وصف مشاغل موجود را حفظ کند .به
نظر ما انهدام مشاغل – بیکارکردن کارگران -شلختهترین شیوهی بهبود بهرهوری در
یک اقتصاد سرمایهداری است و اگرچه ساده است ولی در میانمدت و درازمدت
بههیچوجه کارساز نیست و مشکالت را رفع نمیکند.
در اتحادیهی اروپا در سال  2014متوسط کل سرمایهگذاری حدود  15درصد از
میزانش در  2007کمتر بود و حتی در بعضی از کشورهای عضو میزان کاهش از این
هم بیشتر بود (بانک سرمایهگذاری اروپا ،2015 ،ص  .)1درامریکا ،میزان خالص انباشت
سرمایهی ثابت که درسال  1950بیش از  12درصد تولید ناخالص داخلی بود در سال
 2014به  4درصد کاهش یافت (مؤسسهی جهانی مککینسی ،2016 ،ص  .)2این
میزان کاهش بهواقع بسیار چشمگیر است و برای کل اقتصاد پیآمدهای زیانباری
خواهد داشت .سرمایهگذاری ناکافی و کم باعث میشود که درکوتاهمدت ،تقاضای کل
گرفتار رکود شود ولی از آن مهم تر ،این که توان تولیدی اقتصاد در درازمدت کاهش
مییابد.
در این قسمت بد نیست به آخرین بخش سیاستهای موردنظری که برای برونرفت
از این وضعیت الزم است بپردازیم .پیشتر هم گفتهایم بهخاطر پیچیدگی و عمق
مشکالتی که داریم ضروری است که نقش دولت در یک اقتصاد نمونهوار سرمایهداری
مورد بازبینی اساسی قرار بگیرد .نگاه سنتی به نقش دولت که در ضمن مورد تأیید
اقتصاددانان کینزگرا هم هست این است که درسرمایهداری دولت نقش اساسی اش در
مقابله با موارد عدم توفیق بازار خالصه میشود و از جمله ،این نتیجهگیری ،که نظام
بازار نمی تواند اقتصاد را به اشتغال کامل برساند .به این ترتیب ،کینزگراها براین باورند
که اگر قبل از رسیدن اقتصاد به اشتغال کامل ،درشرایطی میران تقاضای کل با عرضهی
کل برابر باشد ،در آن صورت اقتصاد درحال تعادل بوده و هیچگونه مکانیسم درونی
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برای حرکت در راستای رسیدن به اشتغال کامل نخواهد داشت .در این صورت گفته
میشود که دولت باید در اقتصاد مداخله کند و با افزودن بر هزینههای دولتی ،اقتصاد
را به اشتغال کامل برساند .نگاه ما به اقتصاد این است که درشرایطی که ما هستیم و
به خاطر پیچیدگی تنگناهایی که با آن روبرو میباشیم ،نگاه تازهای به نقش دولت
ضروری شده است.
اگر مسائل مربوط به بهداشت محیط زیستی را کنار بگذاریم ،واقعیت این است که
در اقتصادهای عمدهی سرمایهداری در چند دهه گذشته شاهد رشد اقتصادی بهمراتب
کمتر از روند تاریخی آن و همچنین رشد نگرانکنندهی نابرابری در آنها بودهایم.
اقتصادی را در جهان نمیشناسیم که از اواسط دههی  1970تا کنون شاهد افزایش
چشمگیر نابرابری در آن نبوده باشیم .در همهی این کشورها ،وقتی با روند تاریخی
مقایسه میکنیم میزان رشد بهرهوری کار هم روند نزولی داشته است و به این ترتیب،
حتی به حفظ سطح زندگی کنونی در درازمدت هم امیدی نیست .نابرابری روزافزون
در بسیاری از کشورها به صورت ناآرامیهای اجتماعی درآمده است (فرانسه ،شیلی،
لبنان) .ممکن است در شماری از کشورها شاهد اندکی افزایش در میزان دستمزدهای
واقعی بوده باشیم (بنگرید به گاردین 13 ،اگوست  )2019ولی برای چندین دهه میزان
دستمزد واقعی ثابت مانده و حتی درمواردی کاهش هم یافته است .تفکیک دستمزد
واقعی از رشد بهرهوری کار تقریب ًا در همهی اقتصادهای عمده سرمایهداری اتفاق افتاده
است و حتی در بنگاههای سوپر استار هم خبرداریم که میزان دستمزد واقعی همراستا
با رشد بهرهوری افزایش نمییابد (قریشی.)2017 ،
بر این اعتقادیم که عالوه بر مداخلهی دولت دربازارها برای تصحیح عدمتوفیق بازار،
کیفیت مداخلهی دولت در بازارها هم باید تغییر کند چون مشکالت و مسائلی که امروزه
با آنها روبرو هستیم بهمراتب پیچیدهتر و ریشهدارتر از همیشه هستند و به شیوههای
سنتی قابلحل نیست .آنچه اکنون به آن نیازمندیم یک الگوی رشد نوآوری -محور
است که باید فراگیرنده هم باشد -برای این که با مشکل رو به رشد گسترش نابرابریها
مقابله نماید -و هم باید پایدار باشد تا باعث لطمهی بیشتر به بهداشت محیط زیست
نشود .برای تشخیص این که این جهت گیری تازه دولت در چه راستایی باید باشد این
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دیدگاه کینز ( )1926بسیار راهگشاست «عمدهترین دستورکار برای مداخالت دولت در
حوزههایی نیست که افراد هم انجام میدهند بلکه به حوزههای مربوط میشود که از
منطقه ی نفوذ افراد خارج است ،یعنی اخذ تصمیماتی که اگر دولت اتخاذ نکند هیچ
کس دیگری هم اتخاذ نخواهد کرد» (ص .)11 .و از آن هم جالبتر این نکتهی کینز
در همان منبع است که «موضوع مهم برای دولت این نیست که همان کارهایی را بکند
که افراد دارند انجام می دهند و آن را اندکی بهتر و یا بدتر انجام بدهد بلکه دولت باید
کارهایی را انجام بدهدکه درحال حاضر از سوی دیگران انجام نمیگیرد» (ص)11 .
به اعتقاد ما ،کمبود چشمگیر سرمایهگذاری مولد دراقتصادکنونی به آنچه که کینز
حدود  100سال پیش نوشت بسیار نزدیک است .برای این منظور معتقدیم که باید یک
بانک دولتی سرمایهگذاری ایجاد شود با این هدف مشخص و تعریفشده که
سرمایهگذاریهای مولد را انجام میدهد و میزانش را به سطحی میرساند که درنهایت
موجب رشد بیشتر اقتصادی بشود (مکفارلین ،2018 ،مازوکیتو و پنا  ،2015مازوکیتو
و مکفارلین .)2018 ،توجیه و توضیح اقتصادی این پیشنهاد بر دو عامل زیر استوار
است:
اوالً در یک اقتصاد نمونهوار سرمایهداری بازارها بهذات بیثباتاند و بهعالوه
همانطور که کینز ( )1936یادآوری میکند ،وقتی که اقتصاد گرفتار رکود میشود،
بازار تمایل دارد برای مدت طوالنی در وضعی بماند که «آن را میتوان یک وضعیت
حاد با فعالیت درسطح نیمه طبیعی خواند بدون این که بازار هیچ تمایلی به بهبود و
رهایی از این وضع و یا سقوط کامل نشان بدهد» (ص .)157 .به عبارت دیگر هیچ
کاری نکردن دراین وضعیت باعث میشود تا رکود درازمدت)( secular stagnation
به صورت یک حالت طبیعی دربیاید و این هم نکتهای است که از نگاه تیزبین کینز
پنهان نمانده بود «یک وضعیت بینابینی نه وضعی اسفناک و یا مورد رضایت بلکه وضع
طبیعی ما خواهد شد» (همان ،ص .)157
به اعتقاد ما اکنون در سال  2020بیش از ده سال از بحران بزرگ مالی سال 2008
گذشته است و به اندازهی کافی صبرکردهایم تا دستهای «نامرئی» بازار مسائل و
مشکالت را تخفیف بدهند ولی با این همه آنچه داریم درواقع دور تسلسل فالکت است
که در بسیاری از این اقتصادهای سرمایهداری حاکم شده است .اکنون دیگر زمانش
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رسیده است که به اقدامی اساسی برای شکستن این دور تسلسل دست بزنیم .در این
راستا معتقدیم که دولت باید به جهتگیری تازه برای اقتصاد در سطح کالن و ایجاد
صنایع تازه در پیوند با تکنولوژیهای بسیار پیشرفتهی کنونی اقدام نماید .در این فرایند،
هدف اصلی و اساسی باید ایجاد مشاغل با کیفیت باال باشد ،منظورمان مشاغلی با
بهرهوری باال و به همان نسبت دستمزد واقعی باالست که میتواند مشکل تقاضای کل
ناکافی را رفع کند .اگر بتوانیم اقتصادی داشته باشیم که در آن تقاضای کل باالست و
این تقاضای کل با دستمزد واقعی بیشتر تأمین مالی میشود که خود نتیجهی بهرهوری
افزایشیافته ی نیروی کار در اقتصاد است درآن صورت ،بعید نیست حتی بخش مالی
هم دراین راستا متحول شود و بیشتر از همیشه نگران ثبات اقتصادی باشد و به این
صورت کنونی خود را نیازمند وامهای پونزی نبیند .منظورم از وامهای پونزی در اینجا
وامهایی است که برای تأمین مالی مصرف پرداخت میشوند و برای بدهکار هیچگونه
منبع درآمدی ایجاد نمیشود که بتواند اصل و فرع وامها را بپردازد و به این ترتیب،
اگرچه در ابتدا ممکن است این وامها جلوی نزول بیشتر تقاضای کل را بگیرند ولی در
میانمدت و درازمدت بازپرداخت اصل به اضافهی فرع -درشرایطی که میزان دستمزد
تغییر قابل توجهی نکرده است موجب بروز و تداوم رکود دراقتصاد خواهد شد .و البته
میدانیم که درسالهای اخیر  -حتی پس از بحران سال  ،2008شاهد روند افزایشی
در این نوع وامهای پونزی بودهایم.
البته اضافه کنیم که با وجود این نگاه تازه به نقش دولت منکر نقش سنتی دولت
در تصحیح عملکرد بازار نیستیم و معتقدیم که مداخالت دولت برای تصحیح عدمتوفیق
بازارها همچنان مهماند و باید انجام بگیرند .آن چه پیشنهاد میکنیم این است که دولت
همچنان این نقش را هم دارد که با مداخالت خود دربازارها به آنها شکل هم بدهد .اگر
این عملکرد بهدرستی و بهکفایت انجام بگیرد معتقدیم که موارد عدمتوفیق بازار هم
کاهش خواهد یافت -البته اشاره کنیم که اگرچه پیشتر به یک مورد اشاره کرده بودیم
ولی موارد عدمتوفیق بازارها بسیار گسترده اند.
این اساسی است که باید سیاستهای الزم در پیش گرفته شود تا بخش مالی
اقتصاد نقش اش را در خدمت رشد اقتصادی پایدار ،فراگیرنده و باثبات انجام دهد.
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نظامی که تاکنون در تأمین مالی سرمایهگذاریهای درازمدت توفیق نداشته است
نمیتواند نظامی مطلوب و یا پایدار باشد و باید متحول شود .به اعتقاد ما تحول بخش
مالی پیشگزاره ی رسیدن به بازده باالی عملی نظام مالی خواهد بود و این بهرهوری
که ما از آن سخن میگوییم با آن چه که اقتصاد نولیبرالی از بهرهوری بخش مالی
میگوید تفاوت اساسی دارد .جزییات اجرای این سیاستها دربارهی نقش بازبینی
شدهی دولت میتواند در کشورهای مختلف تفاوت داشته باشد ولی معتقدیم در همهی
کشورها میتوان از هدفمندکردن وامدهی و استفاده از اعتبارات مالیاتی برای هدایت
این وامستانی به سرمایهگذاریهای خاص و ازپیش ارزیابیشده استفاده کرد .حتی
میتوان درراستای ایجاد نهادهای وامدهندهی ویژه هم اقدام کرد و منظورمان از این
نهادها ،مؤسسات مالیای هستند که مشخصاً برای کمتر کردن شکاف جنسیتی و یا
رفع دسترسی ناکافی اقلیتها به اعتبارات ،و حتی واحدها و بنگاههای کوچک و متوسط
به امکانات بانکی و همچنین تشویق بهکارگیری تکنولوژی جدید درفرایند تولید فعالیت
می کنند .البته این اهداف ممکن است بلندپروازانه به نظر بیایند ،ولی از سویی تعمیق
بحران همهجانبه ای که با آن روبرو هستیم بسیار جدی است و به همان اندازه با اهمیت،
امکانات بالقوهی ما در سال  2020برای مقابله با مشکالتی که داریم هم تقریب ًا بینهایت
است .آن چه که کمبود داریم درواقع یک ارادهی سیاسی و بهویژه ارادهی سیاسی
جمعی برای استفاده از این امکانات بالقوه برای تخفیف این مسائل و مصائب است .البته
بالفاصله اضافه کنیم که وضعیت رکودی رشد بهرهوری و نابرابری روزافزون موضوعاتی
بههم نامربوط نیستند .همانطور که پیشتر هم گفتهایم نابرابری روزافزون ازجمله باعث
میشود خانوارهای کمدرآمد نتوانند به آن میزانی که الزم است در آموزش و در کسب
سرمایهی انسانی سرمایهگذاری نمایند و به این ترتیب ،تردیدی نیست که پیآمدش بر
رشد اقتصادی منفی خو اهد بود .و اگر به این وضعیت اضافه کنیم که سرمایهگذاری
مولد هم به اندازهی کافی انجام نمیگیرد در آن صورت این دو عامل عمالً در ترکیب
با یکدیگر انباشت کمتر سرمایهی انسانی و همچنین سرمایهگذاری مولد کمتر موجب
میشود که روند نزولی رشد بهرهوری شدت بگیرد که موجب تشدید تنگناها خواهد
شد .برای این که بتوانیم سرانجام از پیآمدهای بحران بزرگ مالی سال  2008خود را
خالص کنیم و وضعیت اقتصادی ما با بیثباتی کمتری به سامان برسد ،ضروری است
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که مقابله با نابرابری روزافزون در صدر برنامههای دولتها قرار بگیرد .برای رسیدن به
این اهداف این هم باید از سوی سیاستپردازان پذیرفته شود که این توزیع دوگانه
بهرهوری یعنی وجود زنجیرهای طوالنی از بنگاههای تنبل که میزان رشد بهرهوری بسیار
ناچیزی دارند و تازه در میانشان بنگاههای زامبی را هم داریم که درواقع همانند
مریضهای از دسترفتهی بیمارستانها «به کمک دستگاه» نفس میکشند ،یکی از
عواملی است که به گسترش نابرابریها دامن میزند .این واقعیت که شمار هرروز
افزونتری از مردم نمیتوانند بر سرمایهی انسانی خود بیفزایند ،درعمل باعث میشود
تا شکاف مهارتی که وجود دارد بیشتر شود و البته که کمبود این مهارتها به صورت
بهرهوری پایین نمایان میشود .به گمان ما حتی بر اساس منطق عامیانه هم این درست
است که درشرایطی که تکنولوژی با این سرعت دائماً در حال تغییر است،
سیاست پردازان باید امکانات الزم را فراهم بیاورند تا کسانی که درراستای استفاده از
این تکنولوژیها قرار است کار بکنند مهارتهای الزم را برای استفادهی بهینه از آنها
داشته باشند و این کار بدون سرمایهگذاری در آموزش و در کارآموزی عملی نیست.
اگر این سرمایهگذاریها انجام بگیرد هزینهی جابهجایی دربازارهای کار کمتر میشود.
در نهایت ،معتقدیم اگ ر نظام کنونی را به حال خود رها کنیم آن چه که اتفاق خواهد
افتاد تنزل تدریجی ولی ادامهدار سطح زندگی خواهد بود.
 -6نتیجهگیری
از آنچه در این فصل بررسی کردهایم پنج نتیجهگیری کلی ممکن است .اول ،این
روایت تناقض موجود بین رشد بهرهوری و میزان مشاغل درواقع پیآمد تفکیک میزان
رشد بهرهوری از میزان واقعی دستمزد است .منافع بهدست آمده از بهبود بهرهوری باید
به صورت های مختلف در اقتصاد به جریان بیفتد ،بخشی از آن باید به صورت دستمزد
باالتر به کارگران پرداخت شود و بخشی دیگر هم خود را به صورت بهای کمتر برای
کاالها و خدماتی که خانوارها و کسبوکارها مصرف میکنند خود را نشان بدهد تا
خانوارها و کسب وکارها منابع مالی بیشتری در اختیار داشته باشند .وقتی تقاضای کل
به این ترتیب با دستمزد باالتری که نتیجهی بهبود بهرهوری است بیشتر شود ،نتیجه
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این میشود که میزان اشتغال بیشتر میشود و هم زمان رشد بهرهوری هم ادامه مییابد
(برگ و اوستری ،2011 ،بل  ،2019مؤسسه جهانی مککینسی ،2011 ،سینگانو،
 .)2014ثانیاً ،روند نزولی رشد بهرهوری و روند صعودی نابرابری مقولههایی بههم
پیوستهاند و بر یکدیگر اثر گذاشته و از یکدیگر اثر میگیرند .ثالثاً ،بدون مداخالت
اساسی در اقتصاد از سوی دولت برای تغییر این فرایندهای موجود ،اجزای مختلف
الگوی اقتصادی معیوب کنونی تنها میتوانند خود را با شدت و حدت بیشتری بازتولید
نمایند .رابعاً ،با توجه به علل مشترکی که موجب روند نزولی رشد بهرهوری و روند
صعودی نابرابری میشود کوشش برای بهبود رشد بهرهوری و همچنین کوشش برای
فراگیرکردن فرایند رشد هم مقولههای بههم پیوستهاند و بر یکدیگر اثرات مثبت
خواهند داشت .خامساً ،به خاطر پیچیدگی وضعیتی که در آن هستیم ،نقش دولت در
اقتصاد باید از اساس مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار بگیرد چون همانطور که قریشی
و درویس (  )2018یادآوری کردهاند «عصر ماشینهای هوشمند ،به سیاستهای
هوشمند هم نیازمند است» (ص)4 .
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به طور کلی به گمان من درست است که وقتی در اقتصادی با رشد ناچیز سطح
اشتغال بهنسبت پایدار و رشدیابنده دارید ،درآن صورت ،بهرهوری کار اگر روند نزولی
نداشته باشد مطمئناً رشد قابلتوجهی نخواهد داشت و اگر کمبود سرمایهگذاری مولد
را به این مجموعه اضافه کنیم برای من روشن نیست که چرا شماری از همکاران
پژوهشگر از «معمای بهرهوری» سخن میگویند .وقتی سرمایهگذاری مولد انجام
نمیگیرد ،چه معمایی در پایین بودن سطح بهرهوری وجود دارد؟ وقتی سرمایهگذاری
مولد کافی انجام نمیگیرد ،ظرفیت تولید ارزش در اقتصاد بیشتر نمیشود و حتی با
این وصف اگر تقاضای کل – از جمله به خاطر سطح دستمزد واقعی پایین  -ضعیف
باشد بعید نیست که ظرفیت مازاد تولیدی هم پدیدارشود که بهنوبه به صورت یک
انگیزهی منفی برای سرمایهگذاری مولد اثر خواهد گذاشت .بهعالوه همین که کارگران
بیشتری به کار گرفته میشوند و همین که رشد میزان اشتغال از میزان رشد
سرمایهگذاری مولد بیشتر میشود ،درآن صورت ،روشن است که میزان سرمایه بهازای
هر کارگر روند نزولی پیدا میکند .میزان دستمزد واقعی ثابت یا کاهنده ،هم عامل
محدودکنندهای است که رشد تقاضای کل را محدود میکند ،که بدون تردید برتصور
مدیران از سودآوری تأثیر منفی میگذارد و باعث میشود تا سرمایهگذاری مولد انجام
نگیرد (بنگرید به بانرجی و دیگران .)2015 ،اگر پیشنهاد «بنگاه آینده» ( )2018درست
باشد« ،از زمان بحران مالی ،میزان بهرهوری در بریتانیا بهطور مطلق ثابت بوده و
درمقایسه با دیگر کشورها کاهش یافته است» (ص .)8 .در سال  2007متوسط بهرهوری
در بریتانیا از متوسط بهرهوری درمیان کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی
و توسعه  9 OECDدرصد کمتر بود ولی درسال  2015این شکاف به  18درصد
افزایش یافت .در بریتانیا ،بهرهوری بهازای هرساعت کاری 35 ،درصد از میزانش در
آلمان و  30درصد از فرانسه کمتر بود (همان ،ص .)8
دراین مقاله ،بحث اصلی این است که دردنیای پس از برگزیت -یعنی پس از خروج
از اتحادیهی اروپا -احیای رشد بهرهوری کار دربریتانیا به میزانی که پیش از  2008بود
و حتی فراتر از آن اهمیتی حیاتی یافته است چون آنگونه که دولت وعده میدهد
قراراست با بقیهی جهان ،مذاکراتی صورت بگیرد و قراردادهای «تجارت آزاد» با آنها
امضا شود که اساس مبادالت اقتصادی و تجاری بریتانیا با بقیهی دنیا خواهد بود .ناگفته
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روشن است که اگر دولت به این وعده وفا کند درآن صورت ،موقعیت نسبی بریتانیا در
مقایسه با دیگر رقبا اهمیتی استراتژیک پیدا میکند .ناگفته روشن است که این موقعیت
به خاطر شکافی که در میزان بهرهوری کار وجود دارد -اگر بهبود نیابد -نمیتواند
موقعیت مطلوبی باشد.
به باور من برای آماده شدن برای دنیای پس از برگزیت ،و برای توفیق در آن
کارهای زیادی باید صورت بگیرد .سعی میکنم خالصهای از عمدهترین تغییراتی که
باید انجام بگیرد به دست بدهم.
اولین کار به گمان من دربارهی شیوه مدیریت و ادارهی یک بنگاه سرمایهداری
است .در طول چهار دههی گذشته ،عملکرد مطلوب یک بنگاه به این صورت تعریف
شده است که میزان بازده سهام در پایان یک فصل باید بهینه شود و همچنین ادعا
براین است که وظیفهی اصلی و اساسی مدیران بهینهسازی ارزش دارایی سهامداران
است .وقتی این دو را درکنار یکدیگر قرار میدهیم ،این ترکیب موجب میشود تا دیگر
ذینفعان در ادارهی یک بنگاه سرمایهداری از تصمیمگیریها کنارگذاشته شوند و
بهعالوه با مبالغه دربارهی منافع کوتاهمدت بنگاه ،منافع درازمدت و اهداف درازمدت در
این میان قربانی می شوند .کاری به ادعاها ندارم ولی واقعیت این است که ثبات و
پایداری در میانمدت و در درازمدت درواقع به خاطر منافع آتی و کوتاهمدت مورد
غفلت قرار گرفتهاند .به نظر من حتی از دیدگاه منافع درازمدت نظام سرمایهداری هم
این تغییر ،تغییرمطلوبی نیست و باید مورد بازبینی قرار بگیرد .با جدایی بیشتر مالکیت
از مدیریت و ظهور مشکل شناختهشدهی «پرینسیپال -ایجنت» در مقولهی ادارهی
بنگاه« ،انتخاب سهام» و «پاداش به صورت سهام» برای تخفیف این مشکل ارایه شدهاند.
اگرچه به ظاهر این بدعت توانست آن مشکل را تخفیف بدهد ولی به اعتقاد من در
شیوهی ادارهی بنگاه سرمایهداری مشکالت پردامنهتری ایجاد کرد .وقتی این منافع
کوتاهمدت را در نظر میگیریم مشاهده میکنیم که خرید سهام خود به صورت
استراتژی اصلی مدیران درآمده تا بتوانند «بهای سهام» خود را مدیریت و درواقع
«دستکاری» کنند .الزونیک ( )2014یادآوری میکند که برای برآوردن انتظارات
وال استریت در پیوند با بازده باالی سهام در پایان هر فصل «تریلیونها دالر که
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میتوانست در فعالیت های مولد ،ابداعات فناورانه و ایجاد اشتغال دراقتصاد امریکا
سرمایهگذاری شود برای دستکاری در قیمت سهام صرف خرید سهام خود شد» (ص.
 .)5همانطور که پیشتر هم گفته بودم از طریق «انتخاب سهام» و «پاداش سهام»
مدیران بنگاه که درواقع تصمیمگیران نهایی در این مؤسسات هستند تصمیم میگیرند
تا منابع داخلی بنگاه صرف خرید سهام بشود و ناگفته روشن است که همین مدیران
تصمیمگیر درواقع اولین بهرهمندان از افزایش موهومی بهای سهام هستند چون سهامی
که بهعنوان پاداش دریافت کردهاند بهای بیشتری خواهد داشت .به سخن دیگر ،به
گمان من در اینجا بنگاهها بین دو نیروی متناقض تحت فشار قرار میگیرند.
 از یکسو فشار برای بهینهسازی ارزش دارایی سهامداران و بازدهسهام در پایان هر فصل.

 از سوی دیگر ،درشرایط جهانیسازی و رقابت بیشتر ،میباید کهبهای کاالها و خدمات ارایهشده از سوی خود را برای مصرفکنندگان کاهش
بدهند.
شیوهی تخصیص منابع درونی بنگاه -یعنی خرید سهام خود -ممکن است در پیوند
با اولین نیرو در این شرایط مفید باشد ولی بدون تردید درپیوند با دومین نیرو -یعنی
شرایط رقابتی شدیدتر ناشی از جهانیکردن  -بهیقین هیچ دستآوردی نخواهد داشت.
البته بالفاصله باید اضافه کنم که حتی اگر در کوتاهمدت بهعنوان مصرفکننده از
این وضعیت بهرهمند شویم ،تردیدی نیست که بهعنوان یک کارگر و کارمند ،یک
عرضهکننده و در نهایت بهعنوان سهامدار در درازمدت ،با زیان روبرو خواهیم شد.
واقعیت دارد که بهگفتهی کینز در درازمدت ما همه میمیریم ولی تردیدی نیست که
فشاری که وارد میآید تا بر منابع کوتاهمدت تمرکز نماییم درنهایت به این صورت درمی
آید که سرمایهگذاری مولد درازمدت لطمه خواهد دید و اینجاست که حتی سهامدار
بنگاهی که از سرمایهگذاری مولد درازمدت غفلت میکند ،نیز زیان خواهد دید.
در بریتانیا ،خبر داریم که رشد دستمزد واقعی روند نزولی دارد .در طول دهههای
 1970و  1980متوسط رشد  2.9درصد در سال بود برای دههی  1990به  1.9درصد
کاهش یافت و بعد در دههی  2000به  1.2درصد رسید و سرانجام از  2010به این
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سو شاهدیم که درواقع سالی  0.1درصد کاهش نشان میدهد (بنگاه آینده ،2016 ،ص
.)2
بخشی از کاهش سرمایهگذاری مولد در بریتانیا را با تغییر ساختاری اقتصاد میتوان
توضیح داد ،یعنی روند نزولی ادامهدار بخش صنعتی و رشد بخش خدمات که عمدت ًا
شامل فعالیتهایی است که سرمایهبری کمتری دارد .ولی درعین حال ،فشار برای
رسیدن به اهداف کوتاهمدت آن گونه که بهاختصار بررسی کردهایم هم یکی از دالیل
اصلی ثابت ماندن دستمزد واقعی و همچنین مشارکت بهمراتب کمتر کارگران در ادارهی
بنگاهها در این کشور است .عالوه بر استفاده از بهروزترین فناوریها و سرمایهی انسانی
بیشتر -یعنی سرمایهگذاری در باالبردن سطح مهارت کارگران  -برای بهبود بهرهوری
باید بین رشد بهرهوری و رشد دستمزد واقعی رابطه برقرار شده و مشارکت کارگران در
مدیریت بنگاه در بریتانیا بهبود پیدا کند .تردیدی نیست که سرمایهگذاری مولد ناکافی
و برکنار ماندن کارگران از مدیریت بنگاه خود را به صورت بهرهوری پایین کار نشان
خواهد داد که بهویژه در عصر جهانیکردن ،بهواقع مصیبت عظیمی خواهد بود.
سیاستپردازان باید بپذیرند که سرمایهگذاری مولد ناچیز هم مشکالت و مصایب
کوتاهمدت ایجاد می کند و هم در درازمدت از توان و پایداری رشد اقتصادی میکاهد.
در کوتاهمدت ،تقاضای کل را کاهش میدهد ولی در درازمدت ،نهفقط کاهش تقاضای
کل ادامه مییابد ،که ظرفیت تولیدی اقتصاد هم کمتر میشود که این عامل مصیبت
سرمایهگذاری مولدِ کم را تشدید خواهند کرد.
در اینجا الزم است به پیآمدهای نابرابری روزافزون که موجب تشدید رکود
درازمدت میشود هم اشاره کنم .یکی از پیآمدهای نابرابری روزافزون این است که
سهم فزایندهتری از درآمدها نصیب خانوارهای دهکهای باالیی میشود که برخالف
دهکهای پایینی درآمدی تمایل کمتری به مصرف این درآمدها دارند چون میل نهایی
به مصرفشان بهنسبت بسیار پایین است .با توجه به وضعیت دلگیرکنندهی
سرمایهگذاری مولد در اقتصاد ،پسانداز بیشتری که از سوی این خانوارهای ثروتمند
امکانپذیر میشود نه این که وارد چرخهی مولد اقتصاد بشود بلکه وارد بخش مالی
شده و درنهایت به صورت قرض بیشتر به خانوارهای کمدرآمد متحول میشود که
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اتفاقاً با توجه به روند نزولی رشد دستمزد واقعی به این وامها برای تأمین مالی مصرف
خود نیازمندند .هم در بریتانیا و هم در امریکا سرمایهگذاری مولد دولتی هم روند نزولی
داشته است .نکته ای که جالب این است که این روند نزولی سرمایهگذاری مولد در
بریتانیا و امریکا ،درشرایطی اتفاق افتاده که برای نزدیک به ده سال نرخ بهره بهطور
مصنوعی در سطح بسیار نازلی باقی مانده و بانک مرکزی هر دو کشور هم برنامهی
گستردهای برای تزریق منابع پولی به بازارها را اجرا کردهاند .ممکن است این سیاستها
برای کمک به سرمایهگذاری مولد بهاجرا درآمده باشد ولی نهتنها به چنین هدفی نرسید
بلکه مشوق افزایش مصرف تأمین مالی شده با بدهی درآمد و از سوی دیگر ،عامل
مهمی بود که موجب شد تا بنگاههای زامبی به فعالیت خود در این اقتصادها ادامه
بدهند .منظورم از بنگاههای زامبی هم بنگاههایی هستند که درشرایط عادی قادر به
ادامهی حیات نیستند مگر این که نرخ بهره بهطور مصنوعی در سطح بسیار پایینی
باشد و بهعالوه آنها بتوانند با شرایط سهل وسادهای همچنان وام بگیرند.
بریسون و فورث ( ،2015ص  )5در بررسیشان از اقتصاد بریتانیا معماهای دیگری
مطرح میکنند« ،چرا زمان زیادی طول کشید تا رشد اقتصادی در بریتانیا احیا شود؟»
بهعالوه ،معمای تازه ی دوم هم این است که در مقایسه با رکودهای پیشین چرا بازار
کار به رکود عکسالعمل متفاوتی نشان داد؟ اما در پاسخ این که چرا عکسالعمل بازارکار
متفاوت بود هلدین ( ،2014ص  )4اشاره کرد که «در  74ماه گذشته رشد میزان واقعی
دستمزد تنها در سه ماه مثبت بود» .آنچه روشن میشود این است که روند نزولی
دستمزد واقعی درواقع تاریخچهی درازدامنتری دارد و به سالهای پیش از بحران بزرگ
مالی سال  2008برمیگردد .به سخن دیگر من براین باورم که در اقتصاد بریتانیا ما
یک مشکل ساختاری جدی داشتیم که منجر به فرایندی شد که موقعیت نسبی کار
وسرمایه در فرایند تولید به نفع کار متحول شد .بالفاصله باید اضافه کنم که با زیرضرب
قرارگرفتن اتحادیههای کارگری در  40سال گذشته ،استفادهی بهنسبت بیشتر از
نیروی کار درتولید ضرورت ًا بهعنوان بهرهمندی بیشتر کارگران از ارزش تولیدشده نبود،
چون در نبود یک نهاد سازمانیافته در دفاع از منافع کارگران ،میزان واقعی دستمزد و
شرایط کاری ضرورتاً بهبود نیافت .بهعالوه میتوان از دو عامل دیگر هم نام برد که
موجب شدند تا بازار کار عکسالعمل متفاوتی نشان بدهد:
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 بحران مالی سال  2008با رکودهای پیشین تفاوت ماهوی داشت.در اینجا علت بحران افزایش دستمزد یا قدرت زیادی اتحادیههای کارگری
نبود .واقعیت امر این است که این بحران در شرایطی پیش آمد که نهفقط
روند رشد دستمزد واقعی نزولی بود بلکه قدرت اتحادیههای کارگری هم در
اغلب کشورهای سرمایهداری پیشرفته هم درنتیجهی سیاستهای
ضدکارگری حکومتها روند نزولی داشت.
 برخالف رکودهای پیشین بحران مالی سال  2008به این خاطرپیش آمد که حباب مالی ناشی از رشد حیرتآور بخش مالی در سه یا چهار
دههی گذشته ترکید.
پس از ترکیدن این حباب و آغاز بحران مالی که اندکی بعد به صورت رکود بزرگ
درآمد شاهد برنامههای گستردهی «نجات اقتصادی» و اندکی پس از آن هم ،برنامهی
ریاضت اقتصادی گسترده بودهایم .به گمان من ،آنچه که به صورت ترمزی جلوی رشد
تقاضای کل را گرفت درواقع ،برنامهی ریاضت اقتصادی گسترده بود که بهطور عمده از
کیسه ی طبقات کم درآمد به اجرا درآمد .البته در طول برنامهی ریاضت اقتصادی،
نهفقط سیاست نرخ بهرهی بهطور مصنوعی بسیار پایین حفظ شد بلکه اغلب بانکهای
مرکزی در کشورهای عمدهی سرمایهداری به سیاست تزریق پول هم مبادرت ورزیدند.
ولی بیاطمینانی بیش تری که وجود داشت و رکود بزرگی که ایجاد شده بود موجب
شد تا این منابع پولی بیشتر که به اقتصاد تزریق شد در آن به جریان نیفتد و این
بیاطمینانی بیشتر ،باعث شد تا سرمایهگذاری مولد که پیش از آن ناکافی بود با کاهش
بیشتری روبرو شود .نهفقط بحران مالی بلکه سیاستهای پس از بحران هم باعث شد
تا بخش عمده ای از منابع مالی بخش دولتی را به خود جلب کند و در عین حال با
وجود همهی کوششهای بانک مرکزی انگلستان ،یبوست اعتباری )(Credit crunch
بهویژه برای بنگاههای متوسط و کوچک ادامه یافت .اگر در کنار همهی این سیاستها
به سیاست معیوب نرخ بهرهای که بهطور مصنوعی در سطح نازلی حفظ شد  -برای
بخش عمدهای از این سالها نرخ واقعی بهره (درواقع میزان تورم دررفتهی نرخ بهره)
منفی بود  -هم توجه کنیم پاسخ شماری از پرسشهایی که پیشتر مطرح کردهام
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روشن خواهد شد .به اعتقاد من در سالهای پس از بحران ،سیاستپردازی اقتصادی به
میزان ناسالمی از سیاست تأثیر گرفت و اجرای سیاستی متناقض با یکدیگر را بهکار
گرفت .بهعنوان مثال در بریتانیا ،دولت که در پیآمد برنامهی «نجات اقتصادی» مالک
شماری از بانکها  -برای مثال بانک سلطنتی اسکاتلند  -شده بود برای اجتناب از
پیآمد زیانبار افزایش بیکاری که برای دولت پیآمدهای منفی میداشت ،مشوق
بردباری بانکها در مواجهه با بدهکاران  -بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط  -شد .در
عین حال ،یبوست اعتباری هم بهطور نابرابری علیه همین بنگاهها عمل میکرد و دست
برقضا همین بنگاه های ریز و میانه هستند که درواقع بخش طوالنی دنبالچهی توزیع
بهرهوری کار در بریتانیا را اشغال میکنند .همانطور که اشاره کردم ،اگرچه منابع تازه
برای سرمایهگذاری مولد دراختیار این بنگاهها قرار نمیگرفت ،ولی بردباری بانکها
برای جلوگیری از ورشکستگیشان تشویق میشد .البته عالوه بر دولت ،بانکها هم در
این سیاستِ بردباری خود منفعت داشتند .به عبارت دیگر اگرچه بانکها به این ترتیب
میخواستند زیان خود در پیوند با وامهای سوختشده را به حداقل برسانند احتماالً
بدون این که بهواقع طالب آن باشند ،ولی درعمل به ظهور و گسترش بنگاههای زامبی
کمک کردند .البته این بنگاههای زامبی هم زیرمجموعهای در همان بخش طوالنی
دنباله توزیع بهرهوری کار در اقتصاد کشور هستند .به این ترتیب ،تداوم حیات بنگاههای
زامبی هم به روند نزولی رشد متوسط بهرهوری کار افزود.
بهطور کلی هروقت که رکود ظاهر میشود ممکن است شاهد یک درنگ زمانی بین
رویدادهای بههم پیوستهی بعدی باشیم .ممکن است مدتی طول بکشد تا بنگاهها
تصمیم به تعدیل نیروی کار بگیرند و مادام که در این وضع هستیم ،متوسط بهرهوری
روند نزولی خواهد داشت .همین که بنگاهها شروع به بیکار کردن کارگران میکنند و
رکود هم اندکی تخفیف مییابد ،معموالً روند نزولی متوسط بهرهوری متوقف میشود.
بنگاههایی که درمقایسه با دیگران بهرهوری کمتری دارند ورشکست شده از بازار حذف
میشوند و بازتخصیص منابع موجود بین بنگاهها در اقتصاد انجام میگیرد و سمتوسوی
حرکت منابع هم از بنگاههای کمبازده به بنگاههای با بازده باالست .تردیدی نیست که
با اخراج کارگران میزان بیکاری در اقتصاد افزایش مییابد .به نظر میرسد که در پیآمد
بحران سال  ،2008کل این فرایند در بریتانیا بسیار کوتاه بود .خبر داریم که بالفاصله
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پس از شروع بحران بیکاری افزایش یافت ولی اندکی غافلگیرکننده این است که همین
که روند نزولی رشداقتصادی متوقف شد ،میزان کاهش بیکاری بهمراتب از سرعت رشد
تولید دراقتصاد بیشتر بود (بالندل و دیگران .)2013
این وضعیت باعث شد که شماری از پژوهشگران در بریتانیا پیشگزارهی «احتکار
کار» را پیش بکشند ،یعنی با وجود کاهش در میزان تقاضا برای تولیدات ،بنگاهها
تصمیم گرفتند که نیروی کار خود را در واکنش به این کاهش تعدیل نکنند.
در اینجا شاهدیم که میزان رشد اشتغال از آنچه که انتظار میرفت بهمراتب
بیشتر بود ،و به همین خاطر شاهد ورشکستگی بهمراتب کمتری بودیم و به همین
خاطر میزان بیکاری هم از آنچه که انتظار میرفت کمتر شد .این مجموعه به گمان من
نشان میدهد که با سیاستپردازی عملکرد «پاکسازی نیروهای بازار» را تضعیف کرده
بودند  -اینجاست که پیشتر از نقش سیاست سخن گفته بودم .تداوم این وضعیت
خواهناخواه به صورت نرخ رشد نزولی بهرهوری خود را نشان میدهد و تنها راه برونرفت
از این وضعیت هم رشد سرمایهگذاری مولد است تا با تخصیص بهینهتر منابع درون
بنگاه بتوانیم شاهد بهرهوری بیشتر باشیم و این سرمایهگذاری مولد البته که انجام
نگرفت.
آنچه شومپیتر آن را «انهدام خالق» مینامید اگر انجام میگرفت موجب میشد تا
تخصیص منابع بین بنگاهها بهبود یابد .حذف بنگاههای با بازده پایین و رشد بنگاههایی
که بازده باالیی دارند در آن صورت خود را به صورت رشد متوسط بهرهوری در اقتصاد
نشان خواهد داد .همانطور که پیشتر بهاختصار وارسی کردم این فرایند در اینجا
اتفاق نیفتاد.
روند ادامهدار نزولی دستمزد واقعی (هلدین )2014 ،در حسابگریهای بنگاه برای
سازماندهی تولید ،وضع را بهنفع استفادهی بیشتر از کار در برابر سرمایه تغییر داد.
اگر به روند نزولی دستمزد واقعی ،حدود چهار دهه سیاستپردازی ضد اتحادیههای
کارگری را اضافه کنیم -که درعمل موجب شد تا قابلیت انعطاف یکسویه بر این بازارها
حاکم شود -یعنی درواقع شرایط برای اخراج کارگر وقتی شرایط بازار تغییر میکند
سهل و سادهتر شود  -درنتیجه هزینهی تعدیل پایین آمد و این مجموعه باعث شد تا
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حتی ذهنیت مدیران -یعنی تصمیمگیران دربنگاهها -هم در استفادهی بیشتر از کار
در مقابل سرمایه دستخوش دگرگونی شود.
آنچه باید اتفاق بیفتد رشد سرمایهگذاری مولد در اقتصاد است و به همین خاطر،
سرمایهگذاری در داراییهای ملموس و ناملموس باید گسترش پیدا بکند .تا بتوان به
شماری از مسائل و مشکالتی که دراین مقاله به آن پرداختهایم پاسخ مناسب داد و در
رفعشان کوشید .من معتقدم که این سرمایهگذاریها به یکدیگر مرتبطاند و وقتی
باهم اتفاق میافتند موجب افزایش بهرهوری و کارآیی در اقتصاد خواهند شد.
سرمایهگذاری در داراییهای ملموس به صورت ماشینهای پیچیدهتر و یا فرایند تولیدی
فناورانهتر منجر میشود .الزمهی استفادهی ثمربخش از این ابزارهای پیچیده و بهطور
کلی دانش تازهای که ایجاد میشود ،مهارتهای تازه و مهارتهای بیشتر است .این
مهارتهای تازه هم تنها با سرمایهگذاری بیشتر در داراییهای ناملموس ،بهعنوان مثال
سرمایهگذاری در کارآموزی و مشخصاً سرمایهگذاری برای بهبود میزان مهارت کارگران
میتواند تحقق یابد .اگر این نوع سرمایهگذاریها در اقتصاد انجام بگیرد ،گذشته از
همهی منافعی که درپی خواهد داشت ،هزینهی ناهمخوانی میزان مهارتها با آنچه که
برای ادارهی بهینهی اقتصاد ضروری است ،هم کاهش مییابد و همچنین باعث میشود
تا نهفقط روند نزولی رشد بهرهوری متوقف شود که درصورت تداوم سرمایهگذاری به
صورت روند صعودی در بیاید که در عصر جهانیکردن ،با توجه به رقابتهای بیشتری
که وجود دارد از همیشه مهمتر شده است .حوزهی دیگری که باید مورد توجه
سیاستپردازان قرار بگیرد سرمایهگذاری برای گسترش دیجیتال کردن و همچنین
کاستن از موانع بهکارگیری فناوریهای تازه دراقتصاد است و باید بهطور جدی برای
کاستن از موانع موجود گامهایی برداشت .در شرایط کنونی حاکم برجهان ،دسترسی
داشتن گسترده به اینترنت و به خصوص اینترنت پرسرعت یکی از ضروریات توفیق در
بازارهاست .دولت باید برای قابلتحمل کردن هزینههای ناشی از تغییر فرایند تولید-
یعنی پذیرش بهروزترین شیوههای تولیدی -پیشقدم باشد .درحالی که همه این مسائل
بسیار مهم و اساسیاند ،بهجد براین باورم که یکی از موانع اساسی توفیق در اجرای این
سیاستها ،تداوم دستمزد واقعی ناچیز و کاهنده است که برخالف ادعایی که در بعضی
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از محاقل تکرار میشود ،جلوی احیای فعالیتهای اقتصادی را میگیرد .دراین راستا
حداقل به دو کانال که از آن طریق این تنگنا عمل میکند اشاره میکنم.
 تردیدی نیست که دستمزد واقعی ناچیز و یا کاهنده ،بر تقاضایکل در اقتصاد تأثیرات مخرب میگذارد و بهنوبه به صورت یک ضد انگیزهی
قوی بر تصمیمات بنگاهها برای سرمایهگذاری مولد درمیآید .به نظر میرسد
که گاه فراموش میشود اگر بنگاه به فروش محصولی که قراراست با
سرمایهگذاری بیشتر تولید شود امیدوار نباشد ،در آن صورت ،بهواقع سری
که درد نمیکند را دستمال نمیبندد و اصالً سرمایهگذاری مولد را انجام
نمیدهد.
 همانطور که پیشتر هم اشاره کردهام این دستمزد واقعی پایین وکاهنده با تغییر موقعیت نسبی کار و سرمایه در فرایند تولید به نفع استفادهی
بیشتر از کار ،درواقع قوه محرکه یک پسرفت ساختاری در اقتصاد میشود.
بهاین ترتیب ،در اصل ،اقتصادی با بهرهوری پایین رفتهرفته جانشین اقتصادی
میشود که در آن بهرهوری کار بهنسبت باالتر بود.
بهطور مشخص در مورد اقتصاد بریتانیا ،در پیآمد سیاستهای  40سال گذشته
برای تضعیف اتحادیههای کارگری ،و در پیش گرفتن سیاست بهاصطالح بازارهای کار
«انعطافپذیر» ،تعدیل نیروی کار در عکسالعمل به تحوالت دربازار هم سهلتر شد و
هم کم هزینه تر .تردیدی نیست که دستمزد پایین و کاهنده این وضعیت ناهنجار را
بهمراتب تشدید خواهد کرد .وقتی نرخ رشد تقاضای کل دراقتصاد نزولی میشود،
بیگمان نرخ رشد احیای اقتصادی هم کندتر خواهد شد .کندی فرایند احیای اقتصادی
از سویی برسطح درآمدها و رشد درآمدی پیآمدهای ناگوار خواهد گذاشت و به همراه
سرمایهگذاری مولد کاهشیابنده باعث میشود که رکود درازمدت (secular
) stagnationبه صورت وضعیت طبیعی جلوهگر شود .از سوی دیگر اگر ما
پیشگزارهی وجود یک اقتصاد دوبخشی را بپذیریم یعنی وجود بنگاههای سوپراستار و
بنگاههای تنبل و با بهرهوری کم ،در آن صورت مکانیسمی برای گسترش نابرابری هم
ایجاد میشود .اگر زیرمجموعهی بنگاههای زامبی را اضافه کنیم در آن صورت تعجبی
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ندارد که روند رشد بهرهوری در اقتصادهای اصلی سرمایهداری به صورت نومیدکنندهای
کند بوده است .بدون درپیش گرفتن برنامههای بسیار جدی سرمایهگذاری مولد برای
کاستن از این شکافی که وجود دارد تردیدی نیست که پیآمدی که میتوان انتظار
داشت اقتصادی است که در آن رشد درآمد ناچیز است و شاهد بهرهوری ثابت ،اگر نه
کاهنده ،و نابرابری روزافزون خواهیم بود که به تعبیری تأییدی است بر دگرگونی
قهقرایی ساختاری ،یعنی در دهههای اول قرن بیستویکم به جایی رسیدهایم که در
دهههای اول قرن بیستم در آن بودهایم .اگر بپذیریم که بنگاههای سوپراستار بنگاههایی
هستند که رشد بهرهوری در آن بهنسبت باالست در آن صورت ،رشد بهمراتب کمتر
بهرهوری در بنگاههای تنبل موجب میشود که شکاف موجود بزرگتر شود و ناگفته
روشن است که بر نابرابری گستردهتر برای میزان رشد اقتصادی پیآمد منفی خواهد
داشت .در حالی که باید برای شناخت و رفع عواملی که موجب سرمایهگذاری مولد
ناکافی می شود به اقدام عملی دست زد در عین حال این نکته هم اهمیت زیادی دارد
که بررسی کنیم چرا بنگاههای تنبل و با بهرهوری پایین در پذیرش و بهکارگیری
فناوریهای تازه و دانش مدرن این همه با کندی عمل میکنند و دراین حوزهها فعال
نیستند .فورمن و ارسزاگ ( )2018معتقدند که علتهای اساسی این وضعیت یکی
کمبود میزان رقابت در بازار و دیگری هم عدم پویایی بازار است که بر رشد بهرهوری
تأثیر منفی میگذارد .بنگاههایی که در بازارهایی فعالیت میکنند که در آنها رقابت
کم است برای باالبردن بازدهی تحت فشارهای بهمراتب کمتری هستند .در بازاری که
در آن رقابت کم است تولیدکننده نیازی نمیبیند تا برای بیشتر کردن سود از هزینهی
تولید بکاهد و در این بازارها بنگاهها میتوانند برای بیشتر کردن سود بدون واهمهی
از دست دادن بازار بر قیمت تولید بیفزایند .این را هم باید اضافه کنم که وقتی رقابت
ناکافی باشد فرایند «انهدام خالقانه» شومپیتر آن گونه که پیشبینی میشد عمل
نخواهد کرد و درنتیجه بهبود در تخصیص منابع بین بنگاهی -یعنی از بنگاههای با
بازده پایین به بنگاههای با بازده باال اتفاق نمیافتد یا بهندرت اتفاق میافتد.
بر این باورم که در مرکز سیاستپردازیها در شرایطی که با آن روبرو هستیم احیای
رشد بهرهوری کار باید قرار داشته باشد .اگر این مهم آنطور که باید اتفاق نیفتد ،بهبود
در میزان رشد اقتصادی در درازمدت یا اتفاق نمیافتد و یا حتی اگر اتفاق بیفتد ،پایدار
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نخواهد بود .به این ترتیب ،یکی از پیآمدها این است که بر انتظار تصمیمگیرندگان
بنگاهها دربارهی آینده تأثیرات منفی میگذارد و عامل دیگری میشود که بهصورت
مانعی برسر راه سرمایهگذاری مولد عمل خواهد کرد .به این ترتیب شرایط بحرانی در
پیوند با سرمایهگذاری مولد تنها میتواند تشدید شود و در پی آن رشد بهرهوری با روند
نزولی شدیدتر روبرو خواهد شد .به اعتقاد من سرمایهگذاری مولد مقولهای است که
باید از سوی دولت در جوامع سرمایهداری به نحو مطلوب مدیریت شود در غیر این
صورت روایت نولیبرالی از سرمایهداری در راستایی متحول خواهد شد که آن را دور
تسلسل تلهی بهرهوری پایین مینامم .این تله چگونه عمل خواهد کرد؟
وقتی سرمایه گذاری مولد برای بهبود مهارت کارگران اتفاق نیفتد و یا بهروزکردن
ماشینآالت و ابزا رهای کاری به همین دلیل اتفاق نیفتد و یا به اندازهی کافی انجام
نگیرد در آن صورت ،تنها راه افزودن بر تولید استفادهی بیشتر از کار در فرایند تولید
است .در سرمایهداریهای پیشرفته ،برخالف آنچه در نگاه اول به نظر میرسد ،افزودن
بر کمیت نیروی کار در فرایند تولید چندان ساده و سرراست نیست .از سویی رشد
جمعیت چندان زیاد نیست و بهعالوه شاهد پیرشدن جمعیت موجود هم هستیم .البته
در پیش گرفتن سیاست دروازههای باز در پیوند با مهاجرت نیروی کار میتواند
تاحدودی این مشکل را تخفیف دهد ولی رشد ناسیونالیسم و پوپولیسم در بسیاری از
کشورها عمالً این راهحل احتمالی را مسدود کرده است .در این صورت اگر سرمایهگذاری
مولد انجام نگیرد میزان سرمایه بهازای هر واحد کار افزایش نخواهد یافت و حتی احتمال
دارد که روند نزولی هم داشته باشد .در آن صورت ،بدون تردید ،بهرهوری ثابت و
کاهشیابنده به صورت نرخ رشد اقتصادی کم خود را نشان خواهد داد .تداوم نرخ رشد
پایین با روند روزافزون افزایش نابرابری این موقعیت را وخیمتر خواهد کرد .به سخن
دیگر ،اندازهی کیک ملی به میزانی که در گذشته هرساله بزرگتر میشد رشد نخواهد
کرد ولی به عوض ،توزیع نابرابر قطعات این کیک ملی که همانند گذشته رشد نمیکند
ادامه خواهد یافت .به اعتقاد من این روایت ازدستآوردهای سرمایهداری نولیبرالی
مکانیسمی درونی برای شکستن این دورتسلسل ندارد و اگر از بیرون از این نظام -
عمدت ًا بهوسیلهی مداخلهی فعاالنه دولت در امر سرمایهگذاری مولد -به آن ضربهی
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کاری وارد نیاید تنها میتواند با تنگترکردن این دور تسلسل به زندگی خود ادامه
بدهد.
در بحث و جدلهایی که دربارهی شرایط کنونی ما درجریان است به نظر میرسد
که نگاهی به تاریخ و فرایند تاریخی آنچه به صورت شرایط کنونی درآمده غایب است.
اجازه بدهید در این زمینه کمی توضیح بدهم.
همانطور که در جای دیگر بحث کردهام در این روایت نولیبرالی ،نظام اقتصاد
بینالمللی دستخوش دگرسانی جدی شده است.
طبقهی سرمایه دار در غرب ،شادمان از بازشدن بازارها در اقتصاد جهان ،بهناگهان
«کشف» کرد که در شرق جهان  -بهویژه در چین و هندوستان  -با عرضهی نامحدود
کار روبرو هستیم .سپس این «کشف» به شماری از اقتصادهای کوچکتر در شرق-
ویتنام ،اندونزی ،بنگالدش -هم تعمیم داده شد و آنگاه الگوی تازهی تقسیم کار در
اقتصاد جهان شکل گرفت.
 تولید ارزان در این اقتصادها و صادرات آن به دیگر بازارهای جهانبهگونه ای که به یک تعبیر شاهد دگرسانی و تقسیم کار تازه در تولیدات
صنعتی در اقتصاد جهان بودهایم.

 از سوی دیگر ،همین صادرات ارزان ،دراقتصادهای سرمایهداریپیشرفته ،بهطور مشخص در امریکا و بریتانیا -مصرف باال و بهنسبت ارزان را
امکانپذیر ساخت.
در این فرایند ،امریکا مقدار هر چه بیشتری دالر چاپ میکند -که البته همچنان
درعمل واحد پول جهانی است -و به این ترتیب کسری هرروز افزونتر تراز تجاری خود
را تأمین مالی میکند .با کنار زدن موانع موجود برسر راه رشد بخش مالی ،یک بخش
مالی بهمراتب بزرگتر هم وظیفهی بهجریاناندازی مازاد صادراتی این کشورها را به
عهده گرفت با دو هدف مشخص:
 از سویی شرایطی ایجاد کند تا فعاالن بخش خصوصی درسرمایهداریهای پیشرفتهی غربی بتوانند مصرف هرروز افزونتر خود را با
وامستانی تأمین مالی کنند.
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 به همان میزان بااهمیت ،این منابع به گونهای به جریان بیفتد کهدولتها هم بتوانند با وامستانی از بازارهای بینالمللی کسری بودجهی خود
را تأمین کنند.
اما تداوم «تجارت آزاد» تحت شرایط «مزایای رقابتی» و بههمراه «تحرک سرمایه»
به صورت تعدیل فرایند تولید ارزش و تعدیل اشتغال در شماری از اقتصادهای
پیشرفتهی سرمایهداری  -بازهم بهطور مشخص در امریکا و در بریتانیا  -در آمد .در
این دو اقتصاد به طور مشخص ،اگر کارگران بیکارشده در بخش صنعت ،خوششانس
بوده کار دیگری یافته باشند ،ازجمله در نتیجهی سرمایهگذاری مولد ناکافی -این کار
در بخشی بوده است با بهرهوری پایین و طبیعتاً دستمزد پایین .وقتی این چنین میشود
«تعادل» بین تقاضای کل و عرضهی کل در اقتصاد مخدوش میشود .شکاف ایجادشده
یا باید با افزایش هزینههای دولتی در این جوامع پر شود و یا تعدیلهای دیگری الزم
است که به آن خواهم رسید .راهحل اول در این جوامع ،حداقل در ده سال گذشته
امکانپذیر نبود ،چون دراغلب این کشورها شاهد اجرای سیاست مخرب ریاضت
اقتصادی بوده ایم .اما تعدیل دیگر هم افزایش بیکاری و درواقع رکودی دیگر است که
باید اتفاق بیفتد.
به نظر میرسد که سیاستپردازان اقتصادی استراتژی دیگری در پیش گرفتند.
بهجای بازنگری شرایطی که به ظهور و گسترش حبابهای مالی فرارویید و درنهایت
به صورت بحران مالی جهانی  2008درآمد ،سیاستها در وجه عمده به این صورت
بازنگری شد که آن «حباب» را با حباب دیگری جایگزین کنند .البته به این استراتژی
تازه ،درشماری از ادبیات دانشگاهی سیاست پولی غیرسنتی هم نام گذاشتهاند.
برای مثال عکسالعمل سیاستپردازان به ترکیدن حباب شاخص نزدک در سال
 2001به صورت سیاستهایی درآمد که آن حباب را با حباب دیگری جایگزین کنند
و چنین کردند .در این فرایند شیوههای تازهای برای پیشبردن منافع سرمایهی مالی
در پیش گرفته شد و آن هم تشویق وامهای پونزی -یعنی وامستانی برای تأمین مالی
مصرف بود که ازجمله برای حفظ تقسیم کار تازهای که بر جهان اعمال شده بود ضروری
بود .به اعتقاد من مهم نیست که این استراتژی را به چه نامهای فریبندهای نامگذاری

بهسوی اقتصاد پسانولیبرالی در بریتانیا

کنیم ،ولی سیاست هایی که برمبنای زهکشی ارزش استوارند ،حباب تولید میکنند و
حباب هم براساس تعریف دیر یا زود میترکد همانطور که در سال 2008-2007
شاهد بودهایم.
حبابی که از سال  2008به این سو شاهد بودهایم حبابی است که دربازارهای سهام
ایجاد کرده اند .در شرایطی که رشد اقتصادی ناچیز است و در وضعیتی که میزان
سودآوری در بخش واقعی اقتصاد تعریفی ندارد ولی عمدت ًا با جریان یافتن پولهای
تزریقشده به اقتصاد به این بخش و بهعالوه با تخصیص بخش عمدهای از منابع درونی
بنگاهها به خرید سهام خود ،شاخص بهای سهام در همهی مراکز روندی رانشان میدهد
که با روند تغییرات بخش واقعی اقتصاد قابل توضیح و تبیین نیست.
به اعتقاد من برای بیرون آمدن از این مخمصهای که در آن هستیم ایجاد یک بانک
سرمایهگذاری دولتی ضروری است که بهنیابت از سوی عموم ،سرمایهگذاریهای مولد
دراقتصاد را اجرا و مدیریت میکند .بهجد بر این اعتقادم که با سرمایهگذاری بیشتر
در آموزش ،و بهبود نقش آموزش و کارآموزی برای کاستن از شکاف مهارتی که وجود
دارد باید به اقدام عملی دست زد تا بتوان رشد بهرهوری کار را تضمین کرد .به همان
میزان بااهمیت برقراری رابطه بین رشد بهرهوری و رشد دستمزد واقعی است تا باعث
تداوم و پایداری این سیاستها بشود .درضمن باید براین نکته تأکید کنم که این
سیاستها را نمیتوان بهطور پراکنده و منفرد در اقتصاد بهطور موفقیتآمیز به اجرا
درآورد .به همین دلیل معتقدم که برای مثال در بریتانیا و یا در هر اقتصاد دیگر ،باید
سیاستهای ضد کارگری  40سال گذشته لغو و شرایط برای حضور هرچه برجستهتر
اتحادیههای کارگری در مدیریت بنگاهها و واحدهای تولیدی فراهم شود .این بهنوبه
مهم است که باید سیاستهای الزم برای همهجاگیرکردن منافع ناشی از رشد هم در
پیش گرفته شود و چنین کاری بدون در پیش گرفتن اهداف مشترک و پذیرش این
اصل که توسعهای دلپسند است که منافعاش در میان بیشترین بخش جمعیت
گسترش یافته باشد ناممکن است .همانطور که پیشتر هم گفتهایم در شرایط کنونی
در بریتانیا ،رشد بیشتر بدون افزودن بر رشد بهرهوری کار تقریباً غیرممکن است و این
کار هم بدون همکاری و همراهی همهی نیروهای درگیر فرایند تولید غیرممکن و حتی
میگویم غیرعملی ا ست .به این ترتیب ،الزم است تا برای باال بردن کیفیت مشاغل
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ایجاد شده هم سیاست پردازان دست به اقدام بزنند چون بدون بهبود کیفیت مشاغل،
ادعای بهبود بهرهوری کار در واقع سرابی است که بهرغم همهی وعدهها همچنان به
صورت یک سراب باقی میماند .این مهم است که مشوق همکاری هرچه گستردهتر
آحاد مختلف مردم برای برونرفتن از این وضعیت بحرانی که در آن هستیم بشویم .باید
در گستردهترین سطح بررسی کنیم که انرژی و خالقیتهای موجود چگونه میتواند به
بهترین صورت برای تخفیف مشکالت عمومی مورد استفاده و بهرهبرداری قرار بگیرد.
برای بهبود بهرهوری کار بهبود کیفیت کاری که ایجاد میشود ضرورت دارد .واقعیت
دارد که تکنولوژیهای تازه و جدید بسیار مهماند و باعث رشد بهرهوری کار میشوند.
ولی باید این نکته ی مهم را هم در نظر گرفت که در اقتصادی چون بریتانیا ،که اقتصادی
است بخش خدماتمحور ،کیفی ت و تمایل و همکاری نیروی کار برای تکمیل و حل
«معمای» بهرهوری هم نقشی اساسی دارد .بهبود کیفیت مشاغل که به سرمایهگذاری
مولد بیشتر نیاز دارد و تضمین تمایل و همکاری که بهضرورت باید به صورت اصالح
نهادها دربیاید و ازجمله لغو قوانینی است که در این  40سال گذشته برعلیه منافع
کارگران به تصویب رسیده است .به باور من برای پیش بردن کوشش عمومیمان برای
افزایش نرخ رشد بهرهوری بیشترین حد ممکن مشارکت و همکاری ازسوی کارگران و
کارمندان الزم است .این هدف با مختصات نهادی موجود ناهمخوان است و روشن است
که این نهادهای موجود باید به صورتی که الزم است تغییر یابند .بهاشاره میگویم که
پذیرش حضور نمایندهی کارگران در هیأت مدیرهی بنگاهها یکی از اولین قدمهایی
است که باید برداشت.
آنچه در این مقاله مورد نظر من بود این که این بهاصطالح «معمای» بهرهوری،
برخالف ظاهر مشکلی است که ریشه در ساختار معیوبی دارد که با سلطهی روایت
نولیبرالی براقتصاد جهان جاری شده است .دراین راستا با پاول کروگمن موافقم که
ممکن است در کوتاهمدت «بهرهوری اصالً چیزی نباشد» ولی در میانمدت و در
درازمدت «بهرهوری یعنی همه چیز» .به این ترتیب به اعتقاد من این اساسی است که
سیاستپردازان باید به هرآنچه که الزم است تا این مقوله بهدرستی مدیریت شود اقدام
کنند .چون واقعیت این است که اگر این مشکل حل نشود ،همهی آحاد جامعه از آن
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متأثر خواهند شد .البته ممکن است پیآمدهایش برروی یک گروه از گروه دیگر بیشتر
یا کمتر باشد ولی واقعیت دارد که پیآمدهای منفیاش نصیب همگان خواهد شد .بد
نیست اشاره کنم وقتی خواستار لغو همهی قوانین ضد کارگری  40سال گذشته در
بریتانیا هستم درعین حال ،عالقه ای ندارم که شرایط به همان صورتی دربیاید که در
دههی  1970وجود داشت .به عبارت دیگر معتقدم که با تغییر جهان و با تغییر
ساختاری اقتصادی جهان ،اتحادیههای کارگری هم باید به شکل و صورت تازهای
دربیایند که با این وضعیت هم خوانی داشته باشد .اگر چه این درست است که یکی از
مباحث اساسی در دفاع از اتحادیههای کارگری در شرایط کنونی دستآوردهای الگوی
بدیلی است که به جای آن بهکار گرفته شد و میدانیم که تقریب ًا در همهی عرصهها با
ناکامی و شکست روبرو شدهایم .متوسط رشد اقتصادی در این  40سال بهمراتب کمتر
شده است ،رشد اقتصادی همهجاگیر نبود و در همهی کشورها شاهد رشد هراسآور
نابرابری در توزیع درآمد وثروت بودهایم و رشد بهرهوری کار هم اگر روند نزولی نیافته
حداقل متوقف شده است .دقیقاً به همین دالیل ،معتقدم که اتحادیههای کارگری کنونی
باید در صدر وظایف خویش به این دو هدف پایبند باشند:
 کوشش برای ایجاد شرایطی که بنگاهها به بهکارگیری تکنولوژیتازه تشویق شوند.
 کوشش برای باالبردن میزان مهارت کارگران و بهویژه کوشش برایپرکردن شکاف مهارتی که وجود دارد.

خالصه و نتیجهگیری
برای حل آنچه که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان «معمای بهرهوری» مطرح
میشود و بهعالوه مقابله با معضل نرخ رشد اقتصادی پایین و همهگیر نبودن آن
مجموعهای از سیاستها باید به اجرا دربیاید .اگرچه این مشکل در مورد همهی
اقتصادهای سرمایهداری پیشرفته صادق است ،اندکی مشخصتر در پیوند با اقتصاد
بریتانیا به نکاتی اشاره میکنم:
 -1مشکل سرمایهگذاری مولد ناکافی یک مشکل بسیار اساسی است
و باید با جدیت برای تخفیف و رفع آن کوشید .همانطور که اشاره شد ایجاد
یک بانک سرمایهگذاری دولتی دراین راستا میتواند مفید باشد .بهعالوه دولت
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باید از سیاستهای مالی خود برای تشویق سرمایهگذاری مولد هم استفاده
کند و بهطور مشخص ،در اینجا منظورم ارایهی انگیزههای مالیاتی به
پروژههای هدفمند برای تخفیف تنگناهای اقتصادی است .اندکی مشخصتر،
باید برنامههای مشخصی برای تشویق بنگاههای کوچک و متوسط به
سرمایهگذاری تدوین و اجرا شود.
 -2تنگنای موجود در پیوند با مهارت کارگران که یکی از تنگناهای
مهم محل کار و تولید در بریتانیاست باید بهطور جدی بررسی و برای رفع
آن اقدام شود .در وارسی و دریافت راههای برونرفت از این مشکل بر نقش
قابلتوجه اتحادیههای کارگری تأکید دارم  -که باید احیا و محدودیتهای
مصوب در  40سال گذشته لغو شوند.
 -3میدانیم که آموزش در محل کار و دورههای کارآموزی روند نزولی
دارند و این مشکل در وهلهی اول باید از سوی اتحادیههای کارگری بررسی
شده و راههای مناسب برای رشد و گسترش این برنامهها تعیین شوند و بهاجرا
دربیایند .یکی از مشکالتی که در شماری از بنگاههای بریتانیایی داریم این
است که تقاضا برای کار بامهارت در آنها قابلتوجه نیست و حتی برآورد
میشود که بخش قابلتوجهی از کسانی که در بریتانیا کار میکنند بهنسبت
کاری که میکنند« ،مهارت زیادی» دارند .به اعتقاد من این یکی از حوزههایی
است که اتحادیههای کارگری باید برای رفع آن فعالیت کنند یعنی باید در
راستای بهبود عملکرد بنگاهها اقدام کرده و با بررسی جوانب گوناگون کمبود
مهارتها را شناسایی کرده برای رفع آن بکوشند.
 -4از شواهدی که تاکنون ارایه کردهام روشن است که باید به بازبینی
سیاستهای پولی ومالی دولت با هدف تدوین آنها برای رفع شماری از
مشکالتی که برشمردهام اقدام کرد .درحالی که به نظر میرسد که بخش
عمدهای از بنگاهها و بخشهای مختلف اقتصاد بریتانیا به تغییرات نرخ بهره
حساسیت الزم را ندارند ،تداوم سیاست پولی غیرسنتی و نگاه داشتن
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مصنوعی نرخ بهره در این سطح نزدیک به صفر بهنظر نمیرسد سیاست
.معقولی باشد
 به گمان من نادرست است که بانک مرکزی بریتانیا، در این شرایط-5
همچنان بر تداوم سیاست تزریق پول و افزودن بر میزان نقدینگی در اقتصاد
اصرار بورزد درحالی که برای هدایت این نقدینگی به سرمایهگذاری مولد
 باید سیاستهای مالی، به همان میزان مهم.بهوضوح شاهد کمکاری هستیم
دولت هم مورد بازبینی قراربگیرد و این روند نزولی سرمایهگذاری دولتی در
زیرساختها نهتنها باید متوقف شود بلکه باید برای افزودن بر سرمایهگذاری
.دولتی سیاستهای متناسب اتخاذ شوند
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اقتصاد سیاسی متن باز  -متن بسته
رسول قنبری

1

به جادی

 .1دانشآموختهی  ITو اقتصاد

اقتصاد سیاسی متن باز  -متن بسته

اشارهی نویسنده:
این متن در ابتدا قرار بود مقایسهای باشد میان لینوکس ( )Linuxبهمثابه یک
سیستم عامل مشارکتی ،رایگان و بسیار امن ،و مایکروسافت ویندوز ( Microsoft
 )Windowsبهعنوان یک سیستم عامل خصوصی ،گرانقیمت و پر از حفرههای امنیتی.

عنوانی که برای طرح اولیه در نظر گرفته بودم (مورد عجیب پنگوئن آقای
استالمن:

لینوکس بهمثابه سوسیالیسم) اشاره به جنبشهای نرمافزار آزاد

( )free softwareو متن باز ( )Open Sourceداشت که با ابتکار ریچارد استالمن
تحت عنوان گنو ( )GNUآغاز به کار کرد و بعدها لوگوی معروفترین محصول آن،
یعنی لینوکس ( )Linuxبه یک پنگوئن بامزه به نام تاکس تغییر یافت( .البته نمیتوان
از نقش لینوس توروالدز در توسعهی هستهی این سیستم عامل سخن نگفت .جادی
میرمیرانی کتاب فقط برای تفریح لینوس توروالدز را ترجمه کرده و بهرایگان در اختیار
عالقمندان قرار داده است).
اما پس از کشوقوسهای فراوان و کشتی گرفتن با متن ،در نهایت تصمیم بر آن
شد که ساختار متن تغییر یابد و در چند بخش ارائه شود تا مسائل بیشتری را در بر
بگیرد :از معنای جنبش متن باز و تشابه لینوکس و سوسیالیسم ،تا اقتصاد سیاسی
ارزهای دیجیتال ،اینترنت اشیا ،اقتصاد اشتراکی ،اوبریزاسیون ( )Uberizationو
بیثباتکاران ( )Precariatدر عصر اینترنت ،عصر اطالعات و برآمدن پروژههایی چون
ویکیلیکس.
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تصور کنید یک روز صبح کامپیوتر خود را روشن کنید و بخواهید سندی را با نرمافزار
 Microsoft Officeبخوانید یا یک قطعه موسیقی را با استفاده از windows media
 playerبشنوید .ناگهان با یک پیغام مواجه میشوید که اگر میخواهید از این نرمافزارها
استفاده کنید ،باید مجوز ( )software licenseیک ساله را با قیمتی گزاف خریداری
کنید .هیچ نرمافزار جایگزین دیگری هم وجود ندارد .تکلیف چیست؟ بهظاهر کاری
نمیتوان کرد جز اینکه یک مجوز یک ساله برای نرمافزار خود بخرید .اما این نرمافزار،
تنها برنامهی موجود بر روی کامپیوترتان نیست .بهطور متوسط هر شخص مبتدی از
 10تا  20نرمافزار استفاده میکند و پرداخت مبلغ الزم برای خرید اعتبار هر کدام از
آن ها ،به زبان اقتصاد خرد ،مستلزم این است که شما از مصارف دیگرتان صرفنظر
کنید تا بتوانید از پس هزینهی خرید امتیاز استفادهی این نرمافزارها برآیید.
شاید هنگامی که نرمافزار را نصب میکردید -حتی اگر هزینهی خرید اعتبار آن را
پرداخت کرده بودید -فکر میکردید مادامالعمر میتوانید از خدمات این نرمافزار
بهرهمند شوید .اما راستش را بخواهید شما نهتنها اختیاری بر روی نرمافزار نداشتهاید،
بلکه حتی کنترل چیزی که روی حافظهی کامپیوتر خود نیز ذخیره کردهاید در دست
شما نیست .شاید پاسختان این باشد که «خب! دستکم کامپیوتر که برای خودم است.
هر وقت دلم خواست میتوانم سند یا موزیکام را باز و از آن استفاده کنم» .بله ،شاید.
البته فقط شاید!
امتیاااز اسااتفاده از نرمافاازار (مجااوز نرمافاازار) چیساات؟ مجااوز نرمافاازار عبااارت
اساات از قااراردادی میااان تولیدکنناادهی نرمافاازار و کاااربر آن .قطع ااً هنگااام نصااب
نرمافزار یک متن بلنادباالی انگلیسای جلاوی چشامتاان رژه رفتاه کاه در انتهاایش
دو گزینااهی مااوافقم ( I agreeو یااا  )OKیااا لغااو نصااب ( )Cancelقاارار دارد؛ و
البته معموالً ایان ماتن هرگاز خواناده نمیشاود .شاما باا کلیاک بار روی گزیناهی
مااوافقم شاارایط اسااتفاده از نرمافاازار را پذیرفتااهایااد .بااا وجااود ایاان ،تمااامی ایاان
قراردادهااا یااا حااق اسااتفاده را میتااوان در دو دسااته جااای داد :متنباااز ( open
 )sourceو متنبسته ( closed sourceیا )proprietary software
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مجوز محدود عمدت ًا عبارت است از محدودیتهایی که طی آن شما مجاز به چه
استفادهای از نرمافزار هستید (یا نیستید) .مثالً هنگامی که یک ویندوز  10را از شرکت
مایکروسافت خریداری میکنید ،صرفاً مجاز به نصب آن بر روی کامپیوتر خود هستید،
اما نمیتوانید یک کپی از آن را به دوستتان بدهید ،یا نمیتوانید مجدداً آن را به فروش
برسانید ،و مهمتر اینکه نمیتوانید کوچکترین تغییری بر روی آن ایجاد کنید.
برگردیم به مثال قطعهی موسیقی .فرض کنید که یک قطعه موسیقی با صدای آقا
یا خانم  Xرا روی گوشی آیفون خود دارید .شما یک بار برای خرید گوشی آیفون خود
هزینه کردید و یک بار نیز برای خرید قطعهی موسیقی -این که آیا صدای آقا/خانم X
ارزش هزینه کردن این مبلغ را دارد به کنار .حتم ًا با خود فکر میکنید که هم آیفون
از آن شماست و هم آن قطعه موسیقی .اما شدیداً در اشتباهید .آنچه شما دارید
مجموعهای سختافزار است با حق استفاده از مجموعهای نرمافزار از یک سو و حق
امتیاز گوش دادن به موسیقی از سوی دیگر.
نکتهی مهم این است که مجوز محدود در واقع چیزی را به شما نمیفروشد که
بتوانید نگهاش دارید ،بلکه صرفاً اجازهی استفاده از آن را تحت شرایط خاصی به شما
میبخشد .مثالً فرض کنید من برنامهی یک بازی را نوشتهام و آن را روی گوگل پلی یا
اپ استور قرار دادهام و فرض کنید که شرط استفادهی آن را چنین قید کردهام :فقط
وقتی میتوانید این بازی را انجام دهید که پیژامهی راهراه تنتان باشد .در این صورت
شما قانوناً نمیتوانید جز در مواقعی که پیژامهی راهراه پوشیدهاید بازی را بر روی گوشی
خود اجرا کنید ،حتی اگر پول آن را پرداخت کرده باشید .اینجاست که باید میان دو
مفهوم اجاره ( )rentو خرید ( )purchaseتمایز قائل شد.
وقتی میگوییم که یک کپی از یک نرمافزار را خریدهایم ،در واقع منظورمان این
است که حق استفاده از آن را طی شرایط خاصی به دست آوردهایم (اجاره کردهایم)؛
اما وقتی میگوییم یک ماشین خریدهایم یعنی میتوانیم هر بالیی که دلمان خواست
سر آن بیاوریم .قطعاً عقالنی نیست که چرخ پنجمی به اتومبیل سواری خود اضافه
کنیم ،اما قانوناً حق این کار را داریم ،حتی اگر همه مسخرهمان کنند .خرید یک نرمافزار
بیشتر شبیه اجارهی اتومبیل است تا خرید آن.
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شاید بگویید «خب که چه؟ من نرمافزار مایکروسافت وُرد را بر روی کامپیوتر خود
دارم و هر وقت دلم خواست میتوانم از آن استفاده کنم .هر وقت هم دلم خواست
میتوانم موسیقی مورد عالقهی خود را بشنوم» .بله .باز هم حق با شماست .فقط اجازه
بدهید مسئله را کمی بشکافم .آنچه که در اینجا مطرح میشود ،مسئلهی کنترل است.
مثالً فرمت  mp3را در نظر بگیرید .الگوریتم این فرمت توسط یک مؤسسهی آلمانی به
نام ( Fraunhofer Instituteیا همان که بعدترها به مؤسسهی مالکیت فکری معروف
شد) ایجاد شد و سپس این مؤسسه امتیاز ( )patentآن را به نام خود ثبت کرد .هر
شرکتی که به نحوی از فرمت  mp3پول در میآورد ،باید بخشی از آن درآمد را به این
مؤسسه بپردازد .عالوهبراین ،اگر فردا این مؤسسه تصمیم بگیرد که هیچ شرکتی حق
استفاده از این فرمت را نداشته باشد ،عمالً تمام فایلهای موسیقی شما بالاستفاده
خواهد ماند و تمام پولی که بابت آنها پرداخت کردهاید ،یک شبه دود شده و به هوا
میرود .تخمین زده میشود که این شرکت ساالنه  100میلیون دالر از این طریق کسب
درآمد میکند .مثال ملموستر دیگر ،فرمت پیشین سندهای نرمافزار مایکروسافت
آفیس است .مایکروسافت با ایجاد تغییر در الگوریتمهای ذخیرهسازی خود ،فرمت doc
را به  docxتبدیل کرد و عمالً فایلهای ایجاد شده با نسخههای پس از  2007نرمافزار
را دیگر نمیتوان با ورژنهای  2003و  1997باز کرد و برای خواندن سندهای جدید
میبایست نسخهی باالتری از نرمافزار را خریداری میکردید.
معنای سادهی این امر این است که حتی اگر بهدرستی بدانیم فرمتهای  mp3و
 docxچگونه کار میکنند ،کسانی که مالکیت فکری آن را در اختیار دارند کنترل
خواهند کرد که چه کسی از آن استفاده کند .و این شاید بدین معنا باشد که مالکین
این فرمتها روزی تصمیم خواهند گرفت که دیگر کسی از آن استفاده نکند و همه
ناگزیر به فرمتهای دیگری همچون  mp4و یا  wptپناه خواهند برد .و یا در بهترین
حالت ،اگر شرکت همچنان پابرجا باشد ،درصورتیکه بخواهید یکی از فایلهای خود را
که با نرمافزار وُرد ساختهاید به دوستتان بدهید ،اگر وی از نرمافزار دیگری استفاده
کند ،نخواهد توانست متنی را که نوشتهاید بخواند .ظاهراً همهی ما در امپراتوری
مایکروسافت و شرکت های مشابه باید شهروند خوبی باشیم و محصوالتش را بخریم تا
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به مشکل گفتهشده برنخوریم .بهباور من مشکل این نیست که مایکروسافت دوست دارد
محصوالت خود را بفروشد ،بلکه مشکل در استانداردهایی است که حق مالکیت فکری
تمام و کمال را ممکن ساخته است.
اما آیا راه دیگری نیست؟ قطع ًا هست :به فرمتهای متنبازی همچون  RTFمهاجرت
کنیم .اما پیش از آن باید با استانداردهای مالکیت فکری آشنا شویم.
استانداردهای باز و بسته
پیش از پرداختن به استانداردهای باز و بسته باید به تعریف استاندارد بپردازیم.
بهطور خالصه استاندارد یعنی شیوهی عملکرد یک چیز .فرمت  mp3یک استاندارد
است DVD .و  HTMLهم یک استاندارد هستند .بههمین قیاس ،پیچ سر تخت
چهارسو هم یک استاندارد است .استاندارد به شما امکان میدهد که بدانید الستیک
ماشینتان شماره چند است .کامالً ممکن است که شما پیچ سر تخت چهارسو را ببینید
و با خود بگویید این که کاری ندارد ،میتوانم یکی از آن بسازم .اما در مورد نرمافزارهای
کامپیوتری (و حتی در مورد سختافزارها) چنین نیست .آنها از استانداردی با نام
استاندارد بسته استفاده میکنند ،یعنی استانداردی که ما قادر به دیدن نحوهی
عملکردش نیستیم .تنها راه فهمیدن این که یک فایل وُرد چگونه ذخیره میشود این
است که به حدس و گمان متوسل شویم ،کاری که شاید سالها زمان ببرد .هیچ کسی
جز خود مایکروسافت نمیداند که الگوریتم آن چگونه است.
در دنیای تکنولوژی به این نوع استانداردها «قفلشده به شرکت» نیز میگویند؛
یعنی مشتری باید هزینهی کالنی برای استفاده از کاالها یا خدمات شرکت دیگر بپردازد
و بهصرفه است که به خرید از همین شرکت ادامه دهد .درواقع دلیل این که بیل گیتس
یک میلیاردر شد نبوغش نبود ،بلکه آشنایی وی با شیوههای چپاولگرانهای بود که توسط
آنها مشتری را وابسته به مایکروسافت میساخت.
پس چگونه میتوانیم کنترل کامل خود بر روی یک سند (مثل همین سندی که
اکنون در حال نوشتنش هستم و شما آن را میخوانید) را در دست بگیریم .برخی
شرکتها اجازهی دسترسی تمام نرمافزارهای مرتبط به فرمت خودشان را میدهند.
مثالً شرکت  Fraunhoferبا گرفتن مبلغی به تمامی نرمافزارها اجازهی استفاده از
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فرمت  mp3را میدهد .اما چنین چیزی برای فراتر رفتن از سلطهی شرکتهایی نظیر
مایکروسافت و اپل کافی نیست .میدانیم که در دنیای سرمایهداری ،شرکتها در وهلهی
اول به دنبال بیشینهسازی سود مادی خود هستند .بنابراین دادن مجوز استفاده از یک
فرمت به نرمافزارهای دیگر کافی نیست ،بلکه باید اجازهی دخل و تصرف در آن به
منظور بهبود کارکرد آن نیز صادر شود.
در مقابل میتوان از شرکت ادوبی ( )Adobeو فرمت  PDFنام برد .ادوبی اطالعات
کامل نحوه ی کارکرد این فرمت (یعنی این که چگونه باز ،خوانده و یا ذخیره میشود)
را در اختیار همه قرار میدهد .به همین دلیل است که اگر من این سند را به صورت
 PDFذخیره کنم ،شما میتوانید آن را با هر نرمافزاری که برایتان بهتر است بخوانید،
خواه  Adobe Readerباشد Foxit Reader ،یا  ،Nitro PDFو یا حتی مروگر
 Google Chromeروی کامپیوترتان .این همان چیزی است که ما استاندارد «باز»
( )Open Standardمینامیم .باز بودن نرمافزار بدین معنی نیست که نیازی ندارید در
ازای داشتن یک کپی از آن پولی پرداخت کنید .در بسیاری از موارد شما هزینهی خرید
نرمافزار را پرداخت خواهید کرد .اما وقتی برای نصب یک کپی از Red Hat Linux
روی گزینهی  I agreeکلیک کنید ،از آن به بعد مجاز هستید هر کاری که دوست
دارید با این نرمافزار بکنید .اگر ویژگی مورد نظرتان بر روی این نسخهی لینوکس وجود
نداشته باشد ،خودتان (یا آن دوستتان که برنامهنویسیاش از شما بهتر است) میتوانید
آن را به سیستم عامل خود اضافه کنید .اگر میخواهید ویژگیهای بیشتری به این
سیستم عامل اضافه کرده و آن را به شخص دیگری بفروشید ،این نیز مجاز است .یا
اصالً اگر به دنبال توسعهی ( )Developmentسیستم عامل نیستید و یک کاربر عادی
محسوب میشوید ،میتوانید از  ،OpenOfficeیک برنامهی پردازش واژهی متنباز
لذت ببرید و مطمئن باشید که این فایل و آنچه در آن است همیشه متعلق به شماست.
روح «باز» بدین معنی است که هیچ شخصی نباید برای استفاده از اموال خود به شخص
ثالثی (حقیقی یا حقوقی) وابسته باشد.
حال تصور کنید که قدرت نرمافزار باز و استانداردهای باز را با هم ترکیب کنیم :هر
کسی میتواند بدون وابستگی به شخص ثالث با هر کسی که دوست دارد ارتباط برقرار
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کند .مدتهاست که چنین اتفاقی رخ داده است؛ چیزی که به آن متن باز یا به اصطالح
بهتر «نرمافزار آزاد» میگویند.
نرمافزار آزاد در مقابل نرمافزارهای بسته قرار میگیرد .شما نهتنها محق به ایجاد
یک کپی و توزیع بیشتر آن هستید (و حتی میتوانید دیگران را نیز تشویق به این کار
کنید) ،بلکه هر تغییری را که فکر میکنید الزم است میتوانید بر روی نرمافزار ایجاد
کرده و کدهای ( )codeآن را در اختیار همگان قرار دهید .در این صورت این نرمافزار
نه یک دارایی خصوصی ،بلکه جزو منابع عمومی شناخته میشود .شاید بتوان واژهی
آزاد یا رایگان ( )freeدر عبارت نرمافزار آزاد را دهنکجی به میلتون فریدمن دانست
که زمانی گفته بود در سرمایهداری به کسی نهار مجانی ( )free lunchنمیدهند .قطع ًا
همواره چنین نیست که شما نرمافزار را بهرایگان به دست آورید .گاهی مجبورید پولی
در ازای آن پرداخت کنید .اما اینجا منظور از واژهی آزاد آنچه است که فرانسویان libre
میگویند ،یا آنگونه که مدافعان جنبش نرمافزار آزاد میگویند :آزادی بیان ( free
 ،)speechنه آبجوی رایگان ( .)free beerمسئله بر سر آزادی کاربران در استفاده،
بهاشتراکگذاری ،مطالعه و بهبود نرمافزار است.
این آزادی منافع بسیاری برای جامعه دارد .اگر کدهای هر برنامهای در دسترس
عموم قرار گیرد ،بهراحتی میتوان آن را مورد موشکافی قرار داد و نقصهای احتمالی
آن را برطرف کرد .همچنین میتوان بخشی از کدها را در پروژههای دیگر به کار برد.
دراینصورت عالوه بر این که دانش از وضعیت کاالبودگی خارج میشود ،از هدر رفتن
میلیونها ساعت نیروی کار نیز جلوگیری میشود .عالوهبراین نیازی نیست که میلیاردها
دالر برای بینهایت برنامه که در بهترین حالت یک کار مشخص را انجام میدهند
سرمایهگذاری شود .این کار با مشارکت برنامهنویسان و متخصصان و با تقسیم
داوطلبانهی وظایف میان هزاران تن با حداقل هزینه و در کمترین زمان ممکن انجام
خواهد پذیرفت .هر چند که بسیاری از شرکتهای انحصاری نیز هماکنون یکی از
منتفعان اصلی چنین نظامی هستند و کدهای پایهی بسیاری از نرمافزارهای متنبسته
توسط داوطلبین طرفدار متنباز در انجمنها و وبسایتهای اشتراکگذاری کدها به
رایگان منتشر شده است.
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اما برای این که این آزادی هرگز از دست نرود ،میبایست یک نظام اعتباردهی به
آن ایجاد میشد .این نظام تحت پروژهی ( GLPاعتبار عمومی برای همه) ایجاد شد.
ریچارد استالمن در سال  1989این پروژه را آغاز کرد و لینوس توروالدز نیز در سال
 1992کرنل سیستمعامل لینوکس را تابع این نظام اعتباری کرد .بالفاصله استالمن از
مفهوم کپیلفت ( )copyleftدر مقابل کپیرایت ( )copyrightاستفاده کرد .کپیلفت
بهطور خالصه میگوید که نهتنها هستهی اصلی کدها ،بلکه تمام نسخههای اصالحشده
نیز میبایست تحت قانون آزادیِ بهاشتراکگذاری قرار بگیرند و هیچ کسی حق محدود
کردن استفاده از آن را ندارد .قانون کپیلفت چنان برای انحصارگران بازار کامپیوتر
سنگین بود که استیو بالمر ،مدیر عامل سابق مایکروسافت آن را سرطانی برای دنیای
تکنولوژی دانست که بهمرور تمام نرمافزارهای و نظامهای اعتباردهی دیگر را نیز
«آلوده» خواهد کرد.
برعکس ،نرمافزارهای متنبسته ،نماد تمامقدی از کاستیهای سرمایهداریاند :هدف
نه خدمت به جامعه که کسب درآمد ،نه بهبود وضع موجود که کسب بیشترین میزان
سود از وضع موجود است .بنابراین تنها وقتی میتوان نرمافزارها را اصالح کرد یا توسعه
داد که سود کالنی برای شرکت بههمراه داشته باشد.
نرمافزارهای تجاری را نه میتوان مورد مطالعه و بررسی قرار داد و نه شخصاً به
اصالح آنها دست زد .این امر به شرکتها قدرت تداوم انحصار و سختتر نمودن رقابت
برای رقیبان تازهوارد را میبخشد .عالوهبراین ،این موضوع باعث کور شدن استعدادهای
زیادی در زمینهی تکنولوژی میگردد .شرکتهایی مثل مایکروسافت و اپل همیشه
انحصارگر بودهاند ،اما بر خالف تبلیغات رسانهها بهندرت پیش آمده که یک نوآوری از
خود بروز دهند .در مقابل بسیاری از چیزهایی را که دارند یا بهواسطههای پژوهشهای
دولتی کسب کردهاند یا از پول مالیاتدهندگان عادی .گوشی آیفون را در نظر بگیرید:
تمام نوآوری آن به استیو جابز نسبت داده میشود؛ اما واقعیت چیزی جز این است.
هزینهی اینترنت و سیری (SIRI؛ دستیار شخصی روی رایانهها و گجتهای هوشمند
اپل) توسط آژانس پژوهشهای پیشرفتهی دفاعی آمریکا در وزارت دفاع آمریکا پرداخت
شده است؛ هزینهی ساخت  GPSرا نیروی دریایی ایاالت بر عهده داشته ،و صفحهی

اقتصاد سیاسی متن باز  -متن بسته

نمایش لمسی توسط  CIAبهوجود آمده است ]1[.اریک اشمیت ،مدیر شرکت آلفابت
(شرکت مادر گوگل) دربارهی منافع عظیمی که شرکتهایشان از سرمایهگذاریهای
عمومی کسب کردهاند چنین گفته است :همانطور که اینترنت و کُد - htmlکه زیربنای
وب جهانی هستند -در آژانس پژوهشهای هستهای اروپا ( ،)CERNیعنی یک
آزمایشگاه عمومی نوشته شدهاند ،الگوریتم گوگل را نیز کمکهای بنیاد ملی علوم
آمریکا تأمین مالی کرده است]2[.
فرایند مبتنی بر همکاری نرمافزارهای رایگان در حال حا ضر بهوا سطهی میلیونها
نفری که در این امر م شارکت میکنند و صدها هزار پروژهی متنباز تولید شده ،و نیز
موفقیت چشااامگیر پروژههایی همچون وب سااارور  ،Apacheموفقیت خود را اثبات
کرده اساات .نرمافزارهایی همچون  OpenOfficeو  Mozilla Firefoxدهها میلیون
کاربر در سراسر جهان دارند.
البته باید میان جنبش نرمافزار آزاد و جنبش متن باز تفاوت قائل شد .جنبش
نرمافزار آزاد در سال  1985توسط ریچارد استالمن بنیان گذارده شد .درحالیکه
بنیانگذار متن باز در سال  1998اریک ریموند بوده است .جنبش نرمافزار آزاد در
دههی  1990به دو شاخه منشعب شد :جنبش نرمافزار آزاد و جنبش متن باز .طرفداران
مکتب نرمافزار آزاد باور داشتند که حق مالکیت فکری تاثیرات گزندهای بر پیشرفت
بشر خواهد داشت .در مقابل طرفداران جنبش متن باز اعتقاد داشتند که درست است
که میبایست کدهای هر پروژهای را بهرایگان در اختیار همه قرار دهیم ،اما اگر کسی
تغییری در کدها ایجاد کرد ،آزادانه میتواند نتیجهی کار خود را به فروش برساند و
نباید جلوی کسب درآمد از این طریق را گرفت.
مدافعان متنباز استراتژی پیروزی در کسبوکارهای بزرگ را اجرا کردند و موفق
شدند حمایت شرکتهای بزرگی مانند  IBMرا جلب کنند .جامعهی نرمافزار آزاد
نشان داد که چگونه میتوان تازهکارهای سراسر جهان را سازماندهی کرد بهطوری که
حتی از مهندسان استخدامشده در مایکروسافت نیز بهتر عمل کنند .جامعهی متن باز
به دنبال بهرهبرداری از این روند اما حذف اخالق ضدسرمایهداری بود .این امر منجر به
ایجاد چندین بنیاد غیرانتفاعی موفق مانند  Apacheشد که میتوانند به
توسعهدهندگان در ازای کار بر روی کدهای متن باز پولی پرداخت کنند .جای تعجب
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نیست که جنبش نرمافزار آزاد موقتاً خود را به حاشیه برده است ،زیرا جنگ اخالقی
نتوانسته در افکار بسیاری از مردم طنینانداز شود .اهمیت اصلی مدل نرمافزار آزاد،
جنبش سیاسی پشت آن است .هزاران کاربر متخصص کامپیوتر در گوشهای نشستهاند
و مشغول اصالح و بهبود پروژههای دنیای تکنولوژی هستند ،بدون این که چشمداشتی
داشته باشند .این نشان میدهد که حتی در یک نظام کامالً سرمایهدارانه نیز میتوان
به جای رقابت ،به همکاری روی آورد.
البته نباید در مورد این پدیده اغراق کرد .این دو جنبش هنوز در آغاز راهاند و هنوز
بسیاری از مردم با پتانسیلهای آن آشنا نیستند .واقعیت این است که جنبش نرمافزار
آزاد هنوز هم یک پدیدهی حاشیهای است؛ مردم هنوز از ویندوز یا مک ( )Macاستفاده
میکنند .هنوز برای این که بتوانیم آزادانه و رایگان و بدون وابستگی به بازیگران
انحصارگری مانند اپل و مایکروسافت دست به تبادل اطالعات خود بزنیم ،راهی طوالنی
در پیش است.

یادداشتها:
[1] Mazzucato, M. (2018). The value of everything: Making and taking
in the global economy. Hachette UK. pp 293-94
[2] https://www.washingtonpost.com/opinions/americasmiraclemachine-is-in-desperate-need-of-well-amiracle/2017/05/05/daafbe6a-30e711e7-9534-00e4656c22aa_story.html?utm_term=.b38348fbc471
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اشاره:
در ماههای گذشااته ،مجموعهای از مقاالت به ویراسااتاری ایسااتوان مزاروش دانشاامند
فقید مجار و ترجمهی فریبرز فرشاایم و نرمین براهنی منتشاار کردهایم که به بررساای
جن به های مختلف آ گاهی طب قاتی در هنر و تاریخ با تو جه به نظرات جورج لو کاچ
اخت صاص دا شته ا ست .یکی از مقاالت این مجموعه ،اثر آرنولد هاوزر با عنوان تبلیغ،
ایدئولوژی و هنر اساات که پیش از این خانم فرشااته مولوی آن را ترجمه کرده بود و
نخسااتین بار در سااال  1358در شاامارههای  9الی  12کتاب جمعه و سااپس نیز به
صورت یک کتاب م ستقل منت شر شد .با توجه به اهمیت بحث آرنولد هاوزر در کلیت
مجموعه ی فوق بر آن شاادیم که این ترجمه را نیز در چارچوب طرح حاضاار منتشاار
کنیم.
آرنولد هاوزر ( )1978-1892از پیشگامان تاریخنگاری هنر با نگاه مارکسیستی بود
و از وی به فارسااای ازجمله کتاب های فلسااافهی تاریخ هنر (ترجمهی محمدتقی
فرامرزی ،انتشاااارات ن گاه ،چاپ پنجم )1397 ،و تاریخ اجت ماعی هنر (چ هار ج لد،
ترجمهی ابراهیم یونسی ،انتشارات خوارزمی )1377 ،منتشر شده است.
فرشاااته مولوی ،نویسااانده و مترجم ،اکنون سااااکن تورنتو در کانادا اسااات و در
سال های اخیر از او چند رمان ،مجموعه دا ستان ،ترجمه و ج ستارهای متعدد منت شر
شده ا ست .برای اجازهی بازن شر ویرایش جدید مقالهی حا ضر در سایت نقد اقت صاد
سیاسی بسیار از وی سپاسگزاریم.
***

از آنجایی که ان سان با انجامدادن تعهدهای اجتماعی آنچه که ه ست می شود ،هنرمند
نیز تنها با رخنهکردن به روابط میان انسانها میتواند هنرمند شود .فقط ،استثنائاً ،در
اوضاعواحوال ویژه و نادر است که رانشگر فعالیت هنری پافشاری میکند و هنرمند را،
بدون پیشاااینهای از نیازها و خواسااات های اجتماعی ،بهساااوی آفرینش آثار هنری
میکشاااند .تاریخ فعالیت هنری را میتوان ،رویهمرفته ،تاریخ آن رشااته وظیفههایی
دانساات که بر عهدهی هنرمند نهاده میشااود؛ و اغلب اینکه این آثار را رشااتهای از
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د ستیافتهایی بدانیم که باید ثمر شان را ج ستجو کرد ،د شوارتر ا ست از اینکه آنها
را رشتهای از تکلیفهایی بدانیم که باید بهانجامشان رساند.
هدف هنر برانگیختن است :بیدارکردن عاطفه و برانگیزاندن کنش موافق یا مخالف
در بیننده ،شنونده یا خواننده .اما برانگیختن کنش آدمی به چیزی بیش از بیان صرف
اح ساسها ،تقلید تکاندهندهای از واقعیت ،یا ساختمان زیبا و خو شایندی از واژهها،
نواختها و یا سطرها نیاز دارد :این کار م ستلزم بودن نیروهایی در پس آن اح ساس و
فرمی اساات که گرچه همزمان و هماهنگ با فنهای هنری فرمی و تقلیدی و عاطفی
هنرمند ساار برمیدارند ،با آنها تفاوت بنیادی دارند .هنرمند این نیروها را در خدمت
حکمرانی  -مسااتبدی یا پادشاااهی  -یا جامعهای خاص ،ردهای اجتماعی یا طبقهای
مالی ،یا دولت یا کلیساااا یا انجمن یا حزبی به کار میگیرد؛ یا در مقام نماینده یا
سخنرانِ شکلی از حکومت ،نظامی از میثاقها و هنجارها ،و خالصه همچون نماینده یا
سخنران سازمانی جامع که کموبیش سخت مهار میشود ،عمل میکند.
هنرمند میتواند وظیفه هایی را که به اینگونه بر عهدهاش نهاده میشاااود ،به دو
شیوهی نایک سان انجام دهد .میتواند از راه تعهد و برنامهای آ شکار یا بازگویی ساده و
سرراست مقصود و منظورش به بیان اندیشهها ،ارزشها و سیاستها بپردازد .یا اینکه
میتوا ند به ف عالیتی که در ظاهر بیطرف بهد یده میآ ید ،محتوایی ا یدئولوژ یک ا ما
ضااامنی  -و گاه حتا ناآگاهانه  -ببخشاااد .به این ترتیب کار هنرمند میتواند دارای
خ صلت تبلیغ آ شکار ،یا خ صلت ایدئولوژی نهانی و نقابپوش با شد .مرز میان ایندو را
شاااید نتوان در عمل بهخوبی تعریف کرد؛ اما در اصاال این مرز اشااتباهناپذیر اساات.
تعهدی که بهروشنی بیان می شود و پیامی که به اقتضای آن فرستاده میشود ،همیشه
از ق صد و معنای خود آگاهی دارد؛ و گیرنده نیز آگاهانه آن را پذیرا خواهد شد و یا رد
خواهد کرد .از سااوی دیگر ،تأثیر کاری هنری میتواند ناآگاهانه نیز برجای بماند؛ نه به
این مع نا که خود را ناآ گا ها نه ب یان ک ند ،بل که به این مع نا که تن ها میتوا ند اثری
ناآگاهانه برجای بگذارد  -یعنی که بر تخیل ،احسااااس ها و کنش های گیرنده تأثیر
بگذارد ،بیآنکه گیرنده بتواند متوجه این م سئله ب شود .در هر حال مهم این ا ست که
هر چه قصااد کاری هنری با خودنمایی کمتر بیان شااود و هر چه کمتر در پی ترغیب
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گیرنده برود ،تأثیر ساایاساای و اجتماعیاش بیشتر خواهد بود .قصااد و غرض عملی
آشااکار و عریان و خام ساابب وازدگی میشااود ،بدگمانی را بیدار میکند و مقاومت را
برمیانگیزاند؛ ایدئولوژی نقابپوش و ضااامنی ،افیون و زهر خود را نهانی منتقل کرده،
گیرنده را خلع سالح میکند ،و اثری سؤظن ناپذیر برجای میگذارد.
اگر هنرمند دیدگاه ساایاساای خود را چنان بازگوید که تمیزپذیر و جداییپذیر از
کارسااازه(فاکتور)های صاارفاً زیباییشااناساایک اثرش برجای بماند ،هنر دربردارندهی
تبلیغ ،تأکید و قصااد اساات .از سااوی دیگر ،در هنری که محتوای ایدئولوژیک دارد،
مایههای سیا سی و فل سفی متقابل با دیگر جزءهای ترکیبی اثر وحدتی ناگ س ستنی
مییابند[ :یعنی] ق صد کلی  -ایدئولوژی  -با ساخت زیبایی شنا سیک درهم میپیوندد
و کامالً یک پارچه کلیت آفرینش هنری را پدید میآورند .کار ویرژیل( ،)1دانته(،)2
روسااو( ،)3ولتر( ،)4دیکنز( ،)5داسااتایفسااکی( ،)6داوید( ،)7و دومیه( ،)8بیشتر در
مقولهی نخست میگنجد؛ اما کار شکسپیر( ،)9سروانتس( ،)10گوته( ،)11بالزاک()12
و فلوبر( ،)13کور به( ،)14می له( )15و ونگوگ( ،)16بیشتر در مقو لهی دوم جای
میگیرد .وقتی جای گاه طب قاتی ،آ گاهی طب قاتی ،م نافع و ا ندیشاااه ها و عق یده ها و
آرزوهای متناساااب با وضاااع خاص یک طبقه در جامعه بر کاری هنری ساااایهای
ایدئولوژیک میافکنند ،حاصلِ کار شاید موفقیتآمیز باشد و شاید هم نه؛ شاید کم یا
بیش بهگونهای سااازوارهای (ارگانیک) در قالب اثر گنجانده شااده باشااند :و چه بسااا
شکلی نهانی و واال یافته بیابند .قصدِ شوراندن این برداشت را بهدست میدهد که این
هدف از بیرون به اثر افزوده شده و بنابراین به صورت کالبدی بیگانه و وحدتناپذیر در
اثر بر جای میماند .با این همه ،هنرمند در هر دو نوع به یک اندازه جانبدار اسااات و
میکوشااد تا یا از راه تبلیغی آشااکار و یا از راه ایدئولوژی پنهان منافع معینی را پیش
ببرد .تفاوت ایندو ،تفاوتی صاارفاً تاکتیکی اساات  -گزینش میان برخورد مسااتقیم یا
نامسااتقیم  -و بر چگونگی زیباییشااناساایک یا اعتبار و شااایسااتگی هنری شاایوهی
بهکاررفته اثری نمیگذارد .مفهومهایی چون «سااازوارهای» و «زایدهی بیرونی» ،مانند
داوریهای زیباییشاااناسااایک کلی مینمایند .در واقع ،این مفهومها تنها در حیطهی
هنر کالسیک اعتبار دارند .بسیاری از کارهای بزرگ ،چون آثار شکسپیر ،دنکیشوت،
کاملترین رمانهای طبیعتگرایانه (ناتورالیساااتی) ،و موفقترین نمونههای نقاشااای
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مَنری ستی( ،)17هیچیک  -بدون توجه به شیوهای که برای برانگیزاندن بهکار بردهاند -
چنان سازوارهای یا هم شکل خلق ن شدهاند که نتوان چیزی به آن افزود و یا چیزی از
آن کاست .هیچ تبلیغی نمیتواند سرراستتر ،محسوستر ،جارزنندهتر و یا چشمگیرتر
و بیرونیتر از آنچه در طغیانهای ساایاساای و پرخشاام دانته بازگو شااده  -بی آنکه
آسیبی به شعرش برساند  -باشد .زیرا اینکه آیا چنین تبلیغی در هنر رواست ،بستگی
به شااادت و قوت و تأکیدش ندارد؛ بلکه بساااتگی به شاااایساااتگی ،قدرت هنری و
نرمشپذیری اثر دارد که  -اگر معتبر با شد  -میتواند با شدیدترین انفجارها هم ساز
شود.
نمایشهای دیدرو ( ،)18و «دوما»ی پساار( )19و شااا( )20آشااکارا گرایشدارند.
پیامشان مانند پیام سوفوکلس( ،)21شکسپیر یا راسین( )22تنها نهفته نیست ،و نیز
در لفاف ایدئولوژی ضااامنی به گیرنده نمیرساااد؛ بنابراین تنها برای آن کساااانی که
کموبیش به آن اطمینان میکنند ،متقاعدکننده است .سبکی ایدئولوژیک و نامستقیم
و کِنایی با دشااواریهای فنی بزرگتری رویارو میشااود ،اما هم مؤثرتر اساات و هم
توانش (پتانسیل) زیبایی شناسیک بیشتری در خود نهفته دارد؛ زیرا هرچه رخنهگریِ
برانگیزاننده و ،بهویژه ،سااازندهی پیامی بیشتر باشااد ،آن پیام نامسااتقیمتر و راحتتر
گرفته می شود .پیامی آشکار و سرراست میتواند دقیقاً به همین سبب سرراستبودن
خود بهآسااانی در ساابکهای گوناگون بگنجد .از سااوی دیگر ،ایدئولوژی پنهان ،اگر
بخواهد هنرمندانه تأثیر بگذارد ،نیاز به کشف فرمی دارد که بهویژه برازندهی آن است؛
یعنی در سبکی بگنجد که غیرمستقیم اشارهگرِ آن ایدئولوژی باشد.
حکومت و نظم اجتماعی ایمن و مطمئنِ بهخود برای رخنهکردن به افکار عمومی
از راه هنر از تبلیغ ساااود میجوید  -نمایش خودنمایانه و پرشاااکوهوجالل قدرت و
شوکت .اما حکومت یا جامعهای که ناچار به دفاع از خود و توجیه خود است ،و نیاز به
فریفتن و خیرهکردن چشامها دارد ،بهجای بهکار گرفتن تبلیغ آشاکار برای افزودن بر
شمار پیروانش از روشهای ایدئولوژیک زیرکانه بهره میگیرد .در جایی که تبلیغ اعالم
میکند ،ا ستقرار میبخ شد و بهنمایش میگذارد ،و در همین حال مطلقاً از بحثکردن
بر ساار اعتبار هنجارها و اسااتانده (اسااتاندارد)هایش خودداری میورزد؛ ایدئولوژی به
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جدل میپردازد ،ثابت میکند و در جستجوی پذیرش است .مستبدان شرقی روزگاران
کهن پردازندهی ایدئولوژی خاص فتح نبودند؛ بلکه هنرشان به سادگی به شاهان شکوه
و شوکت میبخ شید :یعنی هنر شان ستایشآمیز و مدیحهگو بود ،نه توجیهآمیز .این
زمینداری (فئودالیسم) عصر قهرمانان( )23یونان و امارات اژهای( )24بود که نخستین
بار فلسفهی اخالقی پوشیدهای را بهکار گرفت تا به آرزوی غارت و جنگ خود شکوه و
جالل ببخشاااد؛ و در همان زمان ادبیاتی با ایدئولوژی ضااامنی پدید آورد تا به جای
بهکارگرفتن اظهار بندگی و چاپلوساای  -که در بابل و مصاار رساام بود  -سااتایشااگر
حکمرانی جنگپرستش باشد.
مسئله ی روا بودن تبلیغ آشکار در هنر همواره یکی از نکات دشوار زیبایی شناسی
و جامعهشااناساای بوده اساات .حتا مارکس و انگلس نیز در این زمینه کامالً روشاان و
یکدست سخن نگفتند .آنان تبلیغ آشکار در کارهای کمارزش را خوار میشمردند؛ اما
در هنگام نوشتن دربارهی نویسندگان محبوبشان ،چون گوته یا بالزاک ،حتا گفتههای
ناشاای از ساارسااپردگی به دساات راسااتیها را توجیه کردند .انگلس میگوید« ،من
بههیچوجه مخالف جانبداری در ادبیاتی اینچنین نیساااتم .پدران تراژدی و کمدی،
یعنی آیساااخولوس( )25و آریساااتو فانس( )26نیز هر دو کامالً جا نبدار بود ند،
همچنانکه دانته و ساااروانتس هم چنین بودند؛ و بهترین چیزی که میتوان دربارهی
خدعه و عشااق( )27شاایلر( )28گفت این اساات که این کار نخسااتین درام ساایاساای
گرایشدار در زبان آلمانی اساات ».و بیدرنگ میافزاید که «اما به باور من جانبداری
باید به شکلی طبیعی از بافتار و کنش برخیزد و نباید آ شکارا بهگفته آید( ».)1گرچه
ال
پیشداوری مورد نظرِ انگلس را میتوان ،بسته به اوضاعواحوال ،کامالً پذیرفتنی یا کام ً
ناپذیرفتنی دان ست؛ جانبداری در هنر بهرا ستی نیازی به آن گونه توجیهی که او فکر
میکند در وحدت ساختی اثر یافته است ،ندارد .هرچه باشد ،این دقیقاً مارکسیسم بود
که متوجه طبیعت بهناگزیر هواخواهانهی هنر شااد و آن را آشااکار گرداند؛ و راهبر به
بازشااناساای این امر شااد که حتا بیطرفی و انفعال ظاهری در هنر بیانگر گرایشاای به
واقعیت ا ست  -یعنی ،هنرمند بهگونهای ضمنی او ضاعواحوال غالب را میپذیرد .هنر
به سبب سرشت کامالً اجتماعیاش هواخواه است .و همیشه برای کسی با کسی سخن
میگوید و بازتابانندهی واقعیت از دیدگاه اجتماعی خاصاای میشااود تا واقعیت از آن
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د ید گاه د یده شاااود .نارساااایی های هنری آ ثاری که انگلس آن ها را برای تبلیغ
ناهمگونشااااان رد میک ند ،در گساااساااتگی م یان آموزه های اجت ماعی و کاربرد
زیباییشااناساایک آنها از بازتاباندن نیساات؛ بلکه ناشاای از کمبودهای ساارشاتِ خودِ
بازتاباندن اسااات .از دیدگاه آموزهی «پیروزی واقعپردازی (رئالیسااام)» ،با نگرش
اجتماعی ا ست که هنرمند صرفاً ت صور میکند خود را در مقام عاملی باز می شنا ساند
که از نظر زیباییشااناساای بیطرف اساات؛ و این نگرش تبلیغی آشااکار اساات که گاه
میتواند «به شااکلی طبیعی از بافتار و کنش برخیزد» و گاه بر آن تحمیل میشااود:
یعنی کیفیت اثر هنری فقط بساااتگی به این دارد که آیا توانایی بازتاباندنِ واقعیتِ آن
چنان استوار ،گسترده ،و نرمشپذیر هست که در روند خویش رنگ نبازد یا نه.
هواخواهی در هنر برحق و روا ست ،نه فقط چون آفرینش هنری سخت با زندگی
عملی درهم آمیخته ،بلکه چون هنر هرگز فقط تصااویرگر نیساات ،و همواره و همزمان
در پی برانگیختن اساات .هنر هر گز فقط بیانگر چیزی نیساات ،بلکه همواره کساای را
مخاطب قرار میدهد و سر شتی سخنورانه دارد .سادهترین و عینیترین بیان هنری
دربردارندهی واکنشانگیزی ،چالش ،تحمیل ،و اغلب حتا تجاوز است .صرفِ نامبردن از
یک شیئی (ابژه) میتواند مخاطب را به گوشدادن و دیدن و اندی شیدن وادارد؛ و این
شااکلی از جادوساات ،جادوی کالم ،جادوی نمادها  -جادو و افسااون .بدینگونه هنر
همواره روندی جنباننده بوده ،و از پایان دوران پیش از تاریخ تا زمان «هنر برای هنر»
همیشه ،خواه ستایشگر یا توجیهآمیز ،بار ایدئولوژیک داشته است.
تبلیغ آ شکار ب سیار زودتر از آنچه معموالً پندا شته می شود در ادبیات رخ نمایانده
ا ست .نمای شنامههای گرایشدار بههیچوجه ساختهوپرداختهی تئاتر بورژوای سدههای
هژدهم و نوزدهم نیسااتند .لیلو( ،)29دیدرو ،بومارشااه( )30و مرساایه( )31نخسااتین
ک سانی نبودند که از صحنه همچون منبر و سکوی سیا سی سود ج ستند؛ همچنین
اوژیه( ،)32ساردو( )33و دوما نیز تنها کسانی نبودند که به نوشتن نمایشنامه به سبک
و روح روزنامهنگاری روزگار خود دسااات یازیدند .تراژدی کالسااایک فرانساااوی ،آثار
کرنی( )34و راساااین ،همواره در خدمت سااایاساااتها بودند تا تجلیلگر و ثناخوان
ا ستبدادباوری با شند .تراژدی یونانی نیز بر محور م سائل سیا سی و اجتماعی روزگار
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خود میچرخید و همخوان با فرمانروای زمان خود پاسخگوی آنها میشد .جشنوارهی
تئاتر دولت شهر( )35آتن یکی از مهمترین ابزار تبلیغ آن بود و دولت شهر آتن بهیقین
نمیتوانست به این فکر بیفتد که به شاعری اجازه دهد تا بنا به میل خود در جشنواره
هنرنمایی کند .تراژدیکاران در خدمت دولت بودند .دولتشاااهر برای نمایشهایی که
اجرا میکردند پولی به آنان میپرداخت ،اما تنها اجرای آن نمایش هایی مجاز بود که
پشااتیبانِ ساایاسااتهای آن و منافع طبقات حاکم باشااد .تراژدی یونانی که آشااکارا
گرایشدار ا ست ،م ستقیم یا نام ستقیم به حادترین م سئلهی زمان خود  -یعنی ستیز
م یان کالن( )36و دو لت  -میپردازد .در چارچوب مفهوم های هنری آن ز مان هیچ
چیز بهاندازهی این تصااور که تئاتر یکسااره از هر پیوندی با زندگی واقعی و ساایاساات
جاری رهاساات ،دور از ذهن نبود .حتا تئاتر برتولت برشاات و اروین پسااکاتور( )37نیز
بهاندازهی تئاتر یونان باستان «تئاتر سیاسی» نیستند .باری ،گرچه به این ترتیب درام
بورژوایی سادهی هژدهم بههیچوجه نمیتواند ادعا کند که نخساتین تصاویرگر ساتیز
اجتماعی بود ،بیتردید برای نخساااتین بار چنین ساااتیزی را موضاااوع واقعی کنش
دراماتیک قرارداد و مبارزهی طبقاتی را روی صحنه آورد .مبارزهی میان اشرافساالری
و طالیهداران مردمسااااالری در تراژدی یونانی و مبارزهی میان بارون های زمیندار و
طبقه ی متوسط در درام عصر الیزابت هر گز به این صراحت مطرح نمی شوند .از سوی
دیگر ،درام بورژوایی کامالً رو شن میکند که شهروند طبقهی متو سط در ستکار هرگز
پذیرای جامعهای فرسوده و زیر سلطهی انگلها نخواهد شد.
این یکی از پارادکسهای درام ا ست که وقتی به دلیل سر شت دیالکتیکی تندش
نو شتاری جدلی میطلبد ،عینیتش مانع از آن می شود که نوی سنده به دفاع از هر یک
از شااخصاایتهایش دساات یازد .در حماسااه یا شااعر غنایی ،نویساانده فقط همچون
اولشخص سخن نمیگوید ،و میتواند در جریان رویدادها در مقام مفسر ،منقد یا داور
پادرمیانی کند .چنین چیزی بر روی صحنه چندان امکانپذیر نی ست ،و اگر هم انجام
گیرد  -همچ نان که در درام بورژوایی توساااط رزونور (راوی) یا پیرمردی دا نا ان جام
میگیرد که حضاااورش ،به گفتهی مترلینک( « ،)38بازدارندهی تراژدی اسااات» -
پادرمیانی در سازوکار (مکانی سم) دراماتیک کل ساختار را دگرگون میکند .چندتایی
نمونه در تاریخ هنر هست که بهتر نشان میدهند چگونه جای سپاریهای ایدئولوژیک

850

851

آرنولد هاوزر ،ترجمهی فرشته مولوی

 مانند منافع اجتماعی تازه و افق های سااایاسااای آغاز دوران بورژوازی  -میتوانندمسااؤول بنیادیترین دگرگونیهای نمایشاای باشااند .کافیساات دگرگونیهای معنای
تحول( ،)39یکی از کارسااازههای اساااساای درام تراژیک را یادآور شااویم .ساارانجامِ
م صیبتآمیز همواره به فراخور جایگاهی که قهرمان از آن سقوط میکرد ،تکاندهنده
بود؛ قهرمان می بایساااتی شااااهزاده ،یا فرمانده ،و یا چون این ها بزرگزاده باشاااد تا
ساااقوطش ساااوگناک بنماید .این واقعیت که درام تازه شاااهروندان بورژوای عادی را
همچون قهرمانان و نمایندگان ارزش های اخالقی واال برمیگزید ،نشاااانگر بالندگی
انقالبی هم در فرم و هم درمحتوا ست .این امر نه فقط راه را به سوی مفهوم تازهای از
«دگرگونی ناگهانی سرنوشت در درام» هموار کرد ،که به ناپدیدشدن نهایی آن انجامید
و راه به راه حل صااالحآمیزی م غایر با پا یان ساااوگ ناک برد .نا تان خردم ندِ()40
لسینگ( )41بشارتدهندهی فرم دراماتیک تازهای  -که «بازی خرد» نامیده می شد -
بود که در بنیاد ناساااوگناک بود و تاریخ تراژدی کالسااایک را بهپایان رسااااند .مردم
اندکاندک دریافتند که ،بهرغم دیدگاه اشااارافی زمان های پیشتر ،بلندمرتبگی یک
قهرمان از عالقهی عامه به سرنو شتش میکاهد؛ و همدردی واقعی تنها در میان افراد
برابر با هم پدید میآید( .)2بالندگی درام بورژوایی همزمان با میالد طبیعتگرایی نو و
لیبرالیسااام (آزادیخواهی) در ادبیات اسااات .در تأکید بر خصااالت طبقاتی تراژدی
کال سیک فران سوی ،که ل سینگ نیز آن را یادآور شده ،و در باز شنا سی ا صولی که در
پس تصاانع نطقهای آتشااین و کذب فلساافهی اخالقی آن بود ،دیدرو ارزش حقیقت
هنری همچون سالحی اجتماعی را کشف کرد و متقاعد شد که بازنمایاندن صادقانهی
رویدادهها به منسااوخشاادن پیشااداوری اجتماعی میانجامد  -که یعنی بنابراین ،در
تحلیل نهایی ،حقیقت هنری با دادگری اجتماعی منطبق میشود.

ایدئولوژی تبلیغی زیرکانه و واالیشیافته و در عین حال ناپذیرفته و پنهانروی اساات.
طبقهها و گروههای قدرتمند و توانگر که ساارراساات مدعی امتیازهای خود نیسااتند،
ناچارند ا صول و ارزشهای خود را بپو شانند و تبیین کنند و آرمانی جلوه بدهند .هنر،
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حتا همچون ایدئولوژی ،س ارشاات گرایشدار خود را حفظ میکند .هنر گرچه از تبلیغ
علنی و تجلیل آ شکار فرمانروایان و ولینعمتان د ست میک شد ،همچنان به حق آنان
نساابت به «مصاارف اساارافکارانه» و «کارآسااائی اساارافکارانه»( )3نوعی مشااروعیت
میبخشاااد؛ چون این هردو برای هنرمند و برای تملک و لذتبردن از کارهای هنری
ضروریاند  -به بیان دیگر ،فرآوردههایی مشروعیت مییابند که برای بخش ممتازی از
جامعه یا نخبگان که توانایی خرید و بهرهبردن دارند ،تولید شااادهاند .بهکارگرفتن هنر
برای چنین مقصودهایی ارزشی خاص و اغلب قاطع مییابد .هنر به سود طبقهای عمل
میکند که انحصااار واقعی آن را در دساات دارد ،صاارفاً به این ساابب که بازتابانندهی
نگرش آن طبقه ا ست و ضمنی ا ستاندههای اجتماعی و قاعدههای ذوقی آن طبقه را
پذیرا شده است .هنرمند که هستی و کامیابیاش بستگی به بهزیستی و نظر لطف آن
طبقه دارد ،و چشماندازهای زندگی و امیدهایش یکسره در دستهای آن طبقه است،
نادانسته و ناآگاهانه سخنگوی آن طبقه ،ابزاری برای پیشبرد هدفهای آن و پشتیبان
نظامی میشود که استیالی آن طبقه را تضمین میکند.
ارزش هنر همچون وساایلهای برای نفوذ ساایاساای زود شااناخته شااد ،و به میزان
درتوجهای با این هدف بهکار گرفته شده است .اما زمان درازی سپری شد تا آگاهی به
قدرت های پنهانی هنر در برانگیختن و داللت ایدئولوژیک آن بهدسااات آمد ،و مردم
دریافتند که ،خوب یا بد ،هنر پی شبرندهی هدف های عملی ا ست .باز شناخت این که
هنر اغلب بیش از آنچه بیان میکرد آشااکار میکرد ،از مهمترین پیشاارفتهای تاریخ
نقد ( سنج شگری) شد .درکی از کارکرد ایدئولوژی رویهمرفته با شناخت ن سبیت و
تنوع و تلون سنجیدارهای اخالقی همراه شد؛ و نه تنها با ع صر رو شنگری فران سوی،
که حتا با عصاار روشاانگری یونانی نیز آشاانا بود .از آن پس ،تردیدهای فزاینده و حتا
پُرمایهتری دربارهی انگیزههای عینی و ایدهآلیسااتی داوری انسااانی پدیدار شاادهاند.
«اخالق دوگانه»ی ماکیاول( ،)42فرق گذاری مونتنی( )43میان حقیقت «این روی و
آن روی سااکه» ،ریاکاری ،خودفریبی و خودبینی اخالقگرایان فرانسااوی البرویر(،)44
الروشاافوکو( )45و شااانفور( ،)46و کشااف «منطقینمایی» نهفته در پس رویکردها و
کنشها  -که نخسااتینبار روانکاوی بهروشاانی بیانش کرد اما از خیلی پیش شااناخته
شده بود  ، -همه ،نظریه و نقادی ایدئولوژی را ب شارت میدهند .البته این مارکس بود
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که نخسااتین بار این اندیشااهی دورانساااز را بهبیان آورد که :فرمولبندی و کدگذاری
ارزشها سالحی سیاسی در مبارزهی طبقاتی است .پیش از او هیچ کس چنین نگفته
بود که تمام شکلهای شعور ،تمام بازتابهای واقعیت ،و هر ت صویر و ت صوری از آن،
ری شه در ادراک کژدی سه و یکجانبه و گرایشدار از حقیقتی دارند که تا وقتی جامعه
طبقاتی اسااات و گروههای ممتاز متفاوت میتوانند منافع و آرزوهای درساااتیز با هم
داشته باشند ،اینچنین برجا میماند.
اغلب به شباهت میان مفهوم مارکسیستی ایدئولوژی (جهاننگری) همچون «شعور
کاذب» و حقیقت کژدیسه با نظریههای روانکاوانهی «منطقینمایی» توجه شده است.
هم « شعور کاذب» و هم «منطقینمایی» هر دو با پوشاندن رویکردهای از نظر اخالقی
یا اجتماعی زننده و ناپذیرفتنی در شکلهای قراردادی و ایرادناپذیر پیوند دارند .هر دو
اینها با جایگزینی ناآهاگانهی انگیزه های صااارفاً خیالی یا آرمانی با انگیزههای واقعی
سروکار دارند .اگر پی شبرندگان این روند از آنچه آنها را برمیانگیخت آگاه بودند ،بنا
به گفتهی انگلس« ،ایدئولوژی به پایان میرسااید( .»)4سااپس دروغ و فریب جایگزین
ایدئولوژی و منطقینمایی میشد .آنچه زیرکانهتر از هر چیز دیگر ارائه و تفسیرِ تبلیغی
از رویدادهها را از ارائه و تفساایر ایدئولوژیک از آنها متمایز میکند ،دقیقاً این مساائله
اسااات که نادرساااتگردانی و تحریف حقیقت در تبلیغ همواره آگاهانه و ارادی انجام
میگیرد .از سااوی دیگر ،ایدئولوژی فریب صاارف  -در اصاال ،خود فریبی  -اساات که
هرگز ساده دروغ نمیگوید و فریب نمیدهد .ایدئولوژی حقیقت را بیشتر برای افزودن
به اعتمادبهنفس عامالن چنین فریبی که از آن ساااود میبرند ،در پس پرده مینهد تا
برای گمراه کردن دیگران.
مارکس و انگلس در هنگام ارجاع به ایدئولوژی ،همچنان از دروغپردازی و «آگاهی
دروغین» سخن میگویند ،چون به تصویر دروغین واقعیت از دیدگاه طبقاتی اجتماعی
میاندی شند .ستردنِ آتیِ تمام ن شانههای دروغ از مفهوم ایدئولوژی بهرا ستی تأکید بر
صداقت آن دارد :تنها دروغ آن در قصد فریفتن دیگران است( .)5افزون بر این ،امروزه
توجه فزایندهای به این مساائله میشااود که ایدئولوژی با انگیزههای صاارفاً اقتصااادی
تعیین نمی شود ،بلکه رویهمرفته و ضعیت طبقاتی تعیینکنندهی آن ا ست .به بیان
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دیگر ،نه فقط سااودهای برآمده از دارایی و تخصاایص وسااایل تولید ،که چشاامداشاتِ
شهرت و اعتبار ،آرزوی برخوردار شدن از نفوذ و منزلت  -به کوتاه سخن ،برتریهای
گوناگونی که یک طبقه ممکن اساات برای بهدسااتآوردنشااان به رقابت بپردازد  -نیز
تعیینکنندهاند .با اینهمه در تحلیل نهایی ،این بنیان اقتصاااادی اسااات که هنوز هم
تعیینکنندهی ایدئولوژی و نیز آگاهی طبقاتی اساات .اگر ،بهرغم این ،مارکساایساام
ایدئولوژی را «دروغین» و آگاهی طبقاتی را «راساااتین» مینامد ،از اینروسااات که
نخساااتین ادعای آن دارد که از انگیزه های آرمانی الهام میگیرد ،حال آن که دومی
منافع مادی واقعی خود را میپذیرد.
اما انگیزههای نهفته در پس ایدئولوژی هرچه باشااند ،در جامعهای طبقاتی آگاهی
طبقاتی بدون ایدئولوژی بهد شواری میتواند ه ستی دا شته با شد .اندی شه ایدئولوژیک
ا ست ،اما اندی شهی ایدئولوژیک لزوماً اندی شهای نادر ست نی ست؛ اندی شهی در ست نیز
لزوماً اندی شهای بری از ایدئولوژی نی ست .شباهت میان نظریهی ایدئولوژی و روانکاری
از تثبیت این که پذیرش زیانبار یا خطرناکبودن حقیقت مایهی تحریف آن میشااود،
فراتر میرود .این شباهت تا این امر م سلم پیش میرود :در ست همچنانکه فرد برای
هر احسااااس یا آرزوی خود دل یلتراشااای نمیک ند  -چون کموبیش برای دیگران
بیاهمیت و یا وگرنه اخالقاً سااارزنش ناپذیر اسااات  -به این هم نیازی نیسااات که
انگیزه های پشاااتِ م نافع گروه های اجت ماعی معین را همیشاااه پس را ند و از نظر
ایدئولوژیک پو شیده و در پرده نگهدا شت؛ چرا که چنین انگیزههایی اغلب برای جامعه
بیز یان و بیاهم یتا ند ،ح تا اگر که بههیچو جه جدا از آن ن باشااا ند .بسااا یاری از
عرضهداشتها و تفسیرهای واقعیت میتوانند «عینی» برجای بمانند ،چون نه با منافع
هیچ گروه خاصاای هماهنگی دارند و نه با آن در سااتیزند .به این معنی ،قضاایههای
ریا ضی و نظریههای علمی قاعدتاً عینیاند و ازا صول حقیقت انتزاعی پیروی میکنند.
اما چنین رشاااتههایی قلمرویی کموبیش تنگ را دربرمیگیرند؛ و هرچند راهحلهایی
که می یاب ند اعت بار کلی مسااالمی دار ند ،این تاریخ و جام عها ند که دساااتِکم
تعیینکنندهی مسائلی بهشمار میروند که آنها میبایستی حلشان کنند.
از دیدگاه مارکسیسم ارتُدکس ،سرشت ایدئولوژیک اندیشه نسبیگرایی افراطی آن
را آشااکار میکند .درحالی که انگلس دانش را «پیپدیدار» صاارف میداند ،اسااتالین
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براین باور اساات که «زیرساااخت روساااخت را میآفریند تا بهویژه در خدمت منافعش
با شد( ».)6به هرحال ،این که گزارهای ری شه به ایدئولوژی میبرد ،بههیچوجه اثری بر
در ستی آن گزاره ندارد :و تنها به این معنا ست که محتوای آن تابع جایگاه اجتماعی،
وضاااعیت طب قاتی و دیدگاه مربوط به آن اسااات .آموزهای علمی ،بهرغم « کارآیندی
اجتماعی( »)7و هدف ساایاساایاش میتواند هم درساات و هم در بافتارهای اجتماعی
تاریخی گوناگون معتبر باشااد .چنین فرآوردهی ذهنیای ،به هرحال ،بنا به ساارشاات
خود ،پارهای از ایدئولوژی بخ شی از جامعه می شود چون نوید ثمری برای آن میدهد؛
و در همین حال بخشااای دیگر از جامعه آن را رد میکند ،چون در آن خطری برای
هساااتی خود میبی ند .اما از آن جایی که ایدئولوژی صااارفاً فرآوردهی فرعی بن یان
اقتصااادی و منافع طبقاتی نیساات  -هرچند که همهی ایدئولوژیها با این کارسااازهها
پیوسااتگی دارند( – )8نمیتواند در چارچوب ماتریالیساام تاریخی کامالً درک بشااود.
نظر یه های علمی و آفرینش های هنری چیزی بیش از فرآورده های ا یدئولوژ یکا ند.
اینها میتوانند دربردارندهی ایدئولوژی باشند یا از آن ریشه بگیرند و یا بهوسیلهی آن
محدود شوند ،اما شرح ،تف سیر ،ابداع و بین شی دارند که در بیرون از گ سترهی سود
مادی است.
سااانجشاااگریِ ایدئولوژی آگاهی از جانبداری و پیشاااداوری ایدههای طبقاتی را
پیشانگاشته میگیرد .هرچند که این آگاهی بههیچوجه به این معنا نیست که زدودن
سرچ شمهی آن کامالً امکانپذیر ا ست .بریدن خودمان از ری شههامان کاری ناممکن
اسااات .نهایت آن که میتوانیم دریابیم که ریشاااه هامان تا کجا و تا چه ژرفایی راه
میبرند .اگر ک سی مفهوم انگلس از «پیروزی واقعپردازی» را ،مثالً ،چنین تف سیر کند
که بالزاک این توانایی را دا شت که خودش خودش را از ورطه بیرون بکشاد ،بیتردید
راهی به خطا رفته اساات .منظور انگلس صاارفاً این بود که :بالزاک در مقام هنرمندی
نابغه توانسااات با کامیابی راه خود را پیدا کند و از ایدئولوژی نامناساااب به ساااوی
ایدئولوژی مناساااب با جایگاه اجتماعی واقعی خودش و همخوانتر با اوضااااعواحوال
واقعی زمانش پیش برود .آنچه هر کوشاااشااای برای درساااتگرداندن کژدیساااگی
ایدئولوژیک حقیقت را  -اگر کامالً خنثی نکند  -محدود میکند ،این اسااات که خود
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درستگردانی بستگی به جایگاه اجتماعی شخصِ درستگردان دارد .آنچه از وابستگی
ساختارهای آرمانی (ایدهآل) به اوضاع اجتماعی زندگی میکاهد ،این واقعیت است که
ایدئولوژی نه فرمولی خشاااک ،که فرمی نرمشپذیر اسااات که گاهی بیشتر و گاهی
کمتر به اوضااعواحوال اقتصاادی و اجتماعی وابساتگی دارد .باری ،این که در هر حال
آزادی و عینیت اندیشااه حدوحصاارهایی دارد ،درغایت قاطعانه تفساایر ایدئولوژیک و
اجتماعی از فرهنگ را توجیه میکند؛ این حدوحصاارها گریز اندیشااه از قیدوبندهای
اجتماعی را ناممکن میکنند.
برر سی ایدئولوژی م ستلزم بهکارگرفتن احکام آن ا ست .تأمل دربارهی ایدئولوژی
بهناچار به این بازشاااناخت میانجامد که خود سااانجشاااگران ایدئولوژی ایدئولوژیک
میاندی شند .این سنج شگری تنها در صورتی در ست و روا ست که ازحدوح صرهای
دیدگاه خود آگاه باشاااد .این دیدگاه ،مانند تمام دیدگاههایی که به جایگاه اجتماعی
خاصی وابستگی دارند ،گرفتار آن خطای بنیادین هر اندیشهای است که بهرغم جزئیت
و پرسااپکتیو (چشاامانداز) ویژهی خود ،ادعای کلیت میکند .مارکس و انگلس داللت
معرفت شنا سانهی جزئیت ساختارهای نظری را باز شناختند .آنان تأکید دا شتند که
هرچند ایدئولوژی به فراخور منافع طبقاتی معینی در بارهی ارزش ها داوری میکند،
مدعی ا ست که برای همهی جامعه معتبر ا ست( )9اندی شه هنگامی ایدئولوژیک ا ست
که منح صر به دیدگاه خا صی با شد؛ و ن سبیت آن از جزئیتش ،و اعتبار محدودش از
م حدود یت های اجت ماعی اش پیروی ک ند .ا ما ،ازه مان آ غاز ،این مفهوم ها برای هنر
معنایی متفاوت با معنایشاااان برای دیگر بخش های فرهنگ داشاااتهاند .چون هنر با
حقیقت متفاوتی سروکار دارد ،م سئلهی ایدئولوژی درهنر شکلهای متفاوتی مییابد
تا ،مثالً ،در علوم طبیعی .کاری هنری به همان مفهومی که در نظریهای علمی به کار
گرفته میشااود« ،درساات» یا «نادرساات» نیساات؛ به بیانی دقیقتر ،هنر را نمیتوان
راساااتین یا دروغین نامید .بازنمایی هنری میتواند بهخوبی گمراهکننده وتحریفگر و
فاقد را ستی و در ستی با شد ،اما بههیچوجه نیازی نی ست که چنین چیزی برخا سته از
نساابیت و پرسااپکتیو ویژهی آن باشااد .بهکاربردن مفهوم اعتبار کلی در هنر ،جز در
بافتاری تاریخی یا شااخصاای ،ناممکن اساات؛ مفهومهای آگاهی «دروغین» و آگاهی
«راساااتین» در هنر هردو به یکاندازه بیمعنیاند .بازنماییِ واقعیت اگر از نظر عینی

856

857

آرنولد هاوزر ،ترجمهی فرشته مولوی

دروغین باشااد ،میتواند از دید هنری راسااتین و باورکردنی و درخورتر از آن بازنمایی
باشاااد که از دید علمی بیایراد اسااات .در جایی که حقیقت علمی هدف نیسااات،
طلبکردن آن یا نبودنش را خطادان ستن نادر ست ا ست .سر شت پر سپکتیوی هنر نه
نیازمند یک همبسته است و نه تاب تحمل آن را دارد :در این بافتار «پرسپکتیو ویژه»
و «دروغین» کامالً از ی کدیگر جدا هسااات ند .حقی قت هنری را نمیتوان ثا بت کرد،
همچنین نمیتوان نتیجههای زیانآور واگراییاش از حقیقت را نشان داد .هنر راستین
ا ست چون  -و نه بهرغم اینکه  -ایدئولوژیک ا ست ،و چون به شکلی ناگ س ستنی در
گسترهی عمل جایگیر می شود؛ هنر دروغین است ،نه به این سبب که از فالن دیدگاه
سااایاسااای خاص پیروی میکند و نه از آن دیگری ،بلکه چون ایدئولوژیای را باز
می ن ما یا ند که پیو ندی ترد یدآمیز و غیر قاطع با آن دارد ،یا در حالی که در واقع
د ید گاهی چ ندت که و مت ناقض دارد ،وانمود میک ند د ید گاهش مت عادل و یک پار چه
است.
از آنجایی که ماتریالی سم تاریخی نظریهای روان شنا سیک نی ست ،مفهوم ایدئولوژی
همخوان با آن نه بر پایهی یک نظریهی انگیزش روانشناسیک تجربی و شخصی ،که بر
پایهی نیروهایی اجتماعی-تاریخی ا ستوار ا ست؛ و این نیروها به فراخور گروه خا صی
که به آن تعلق دارند ،خود را در ایدهها ،عاطفهها و کنشهای انسااانها  -اغلب بی آن
که آگاه باشد و یا ارادهای در کار باشد  -بازگو میکنند .به مفهوم مارکسیستی ،آگاهی
آنگاه «دروغین» است که انگیزش روانشناسیک را با انگیزش تاریخی و اجتماعی درهم
آمیزد( .)10ایاادئولوژی آنااانی کااه بااا نظااام اجتماااعی چیره مخااالفنااد ،خود مُهر
او ضاعواحوال اجتماعی خاص آنان را دارد .اندی شهورز یا هنرمند نمیتواند کار دیگری
جز بازنمایاندن جامعهای که خود در آن ریشه دارد ،بکند :خواه از قانونهای آن پیروی
کند و خواه با آنها مبارزه کرده و در برابرشااان ایسااتادگی کند ،او خود محصااول آن
جامعه اساات .در تکمیلکردن یا درسااتگرداندن رویکردها و آفرینشهای بدون تعهد
اجتماعی و در بنیاد رها از قید ایدئولوژی نیساات که فرهنگ صااورتهای ایدئولوژیک
بهخود میگیرد .ا یدئولوژی ها از ه مان آ غاز با ج هتگیری ها و م نافع طب قاتی پیو ند
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دارند؛ و صااارفاً همچون یک اندیشاااهی پیآیند خود را با آن ها ساااازگار نمیکنند.
درنظرنگرفتن این مسئله ،سبب نشناختن سرشت آنها میشود.

بنا به نظر مارکس ،برای آن که نمایندهی ایدئولوژی خردهبورژوازی باشااایم ،نیازی
نیساات که دکاندار باشاایم یا در منافع طبقاتی دکانداران سااهیم باشاایم :یعنی برای
مشااارکت در ایدئولوژی طبقاتی خاص ضاارورتی ندارد که عضااو آن طبقه باشاایم .در
تاریخِ هنر بیشااامارند هنرمندانی که ایدئولوژی اربابان و ولینعمتان خود را ،نه بنا به
وظیفه ی قراردادی ،که با باورداشتی استوار و از روی سرسپردگی پذیرفتند .این وضع
تا زمانی معمول بود که هنرمندان هنوز ،همچون طبقهای حرفهای ،آزاد نشاااده بودند.
از آن پس ،بهویژه پس از عصااار روشااانگری ،آگاهی طبقاتی هنرمندان بیش از پیش
افزایش یافت و بساایاری از آنان سااخنگوی طبقههای فرودسااتتر شاادند .برخی از
نوی سندگان برج ستهتر ع صر رو شنگری از ا شرافیت روگردانده بودند؛ و اندی شهورزان و
نویسندگان و هنرمندانی که ایدئولوژی طبقهی کارگر صنعتی سدهی نوزدهم را تدوین
کرده و آن را نظاممندانه تو سعه داده و م شتاقترین هواخواه آن بودند ،کموبیش همه،
از طبقهی بورژوا بودند .هر فردی ،ژرف و ریشاااهدار ،از پیشاااینه و دارایی و تربیت و
پرورش ،و نیز از پایگاه اجتماعی پدر و مادر و رساااوم خانوادگی خود نشاااان دارد .با
اینهمه ،اینکه از نویسندهای اشرافیتبار  -وقتی جامعه دیگرگون شده  -انتظار داشته
باشاایم که به شاایوههای اشاارافی وفادار بماند ،و یا اینکه تعجب کنیم که «کاشااف»
ا یدئولوژی پرول تار یا دو ن هال بورژوازی ،مارکس و انگلس ،بود ند ،ب یانگر ا یدهای
بیشازاندازه سادهگیرانه دربارهی چگونگی شکلگیری ایدئولوژیهاست.
درخورتوجهترین نکته دربارهی خاستگاه اجتماعی برخی از ایدئولوژیها این نیست
که هنرمندان و نویسااندگان و اندیشااهورزان ،گاهی باورمندانه و گاهی نه ،ایدئولوژی
حامیان و مشتریان خود را رواج میدهند؛ بلکه این است که ،خواه خودشان بپذیرند و
خواه رد کنند ،ناآگاهانه و بیپروا چنین میکنند .معنای ایدئولوژی دقیقاً آن اساات که
اندیشااهها و احساااسها و کوشااشهای فرد ،چه خودش این را دریابد و چه نه ،باید با
منطق و اخالق و ذوقی مناساااب با هنجارهای نظم اجتماعیِ چیره  -چه زمینداری یا

858

859

آرنولد هاوزر ،ترجمهی فرشته مولوی

ا ستبدادی یا سرمایهداری  -هم ساز با شند .این «خائن» خوانده شدگان  -نه فقط از
م یان فرودسااا تان ،که همچنین از م یان فرادسااا تان  -همواره در تدوین و رواج
ایدئولوژیها سااهم بزرگی داشااتهاند .نخسااتین بار این امر هنگامی که اشاارافِ عصاار
روشااانگری آرمان بورژوازی را پذیرفتند یا هنگامی که بورژوازی مروج اندیشاااهی
«آگاهی طبقاتی زحمتک شان» و «مبارزهی طبقاتی» شد ،رخ نداد؛ بلکه وقتی آغاز شد
که پاتری سینهای( )47رومی با پلبینها( ،)48و اع ضای طبقهی حاکم متحد شدند تا
پیام م سیح را در روم جار بزنند و منت شر کنند .اع ضای ق شرها و طبقههای اجتماعی
فرادسااات اغلب آرمان طبقههای فرودسااات را بنا به مالحظاتی میپذیرند که بیش از
آنچه در نگاه نخ ست مینمایند ،عملیاند .شرکت آنان در مبارزههای بردگان ،سرفها
یا زحمتکشاااان بیشتر از روی ترس از فروپاشااای کلی جامعه و بر پایهی پیشبینی
نظمی تازه است ،تا از سر همدردی و بشردوستی.
تنها بعدها بود که انت ساب ایدئولوژیها به طبقه بدل به م شکلی واقعی شد؛ یعنی
از زمانی که این پرساااش مطرح شاااد که آیا مفهومهایی چون «مبارزهی طبقاتی» یا
«ایدئولوژیهای طبقاتی» یک سره ساختهوپرداختهی آن «خائنان» ،یعنی رو شنفکران
نامتعهد  -بنا به نفع خودشاااان  -نبودند .اینکه آگاهی طبقاتی پرولتری و ایدئولوژی
سوسیالیستی در میان کارگران مدافعان تمامعیار کمتری دارند تا در میان روشنفکران،
و نیز این که هرگز بدون وجود « خائ نان» تحصااایلکرده به شاااکل نظریه و برنامه
درنمیآ مده ا ند ،جای شاااگفتی ندارد .ح تا لنین پذیر فت که کارگران توا نایی
توسااعهبخشاایدن به آگاهیِ بهراسااتی سااوساایالیسااتی را نداشااتند ،و نهایت آنکه
نمیتوانستند از اتحادیههای کارگری فراتر روند ،و بنابراین آزادی آنان بدون پشتیبانی
رفقایی از طبقههای تحصاایلکرده و توانگر ناممکن بوده اساات .از سااوی دیگر ،بدونِ
مناساابات تولیدی تازه و وجود طبقهی کارگر صاانعتی تازه ،با بحرانها و سااتیزهها و
مبارزههای خاصشان ،نظریههای فلسفی و تاریخی و اقتصادی پیشنهادهشده از سوی
«خائنان» هرگز پدیدار نمیشدهاند.
کار این «خائنان» آن بود که تناقضهای واقعی توساااعهی تاریخی را به صاااورت
مفهومهای اندیشاااهی دیالکتیکی بازگویند .آگاهی طبقاتی و مبارزهی طبقاتی فقط با
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تعریف روشاان و گویا در یک نظریه پدید نیامدند .اینها کیفیتهای ذاتی هر طبقهاند
و هر کس که توانایی تدوین ایدهها را به فراخور جایگاه طبقاتی خود داشاااته باشاااد،
میتوا ند آن ها را در یا بد « .خائ نان» ،روشااانفکران ،مبل غان و مؤل فان ب یان یه های
ایدئولوژیک ،جهتگیریهای طبقاتی و رویکردها و پیششااارطهای اصااالی آگاهی را
کموبیش سااااخته و آماده می یابند .نهایت آن که ،این گروه آن ها را فقط گساااترش
میدهند؛ و این که آیا اکثریت یا اقلیت مردم از یک ایدئولوژی آگاهاند یا نه ،اهمیتی
بیچونوچرا ندارد.
نظریهی «پیروزی واقعپردازی» انگلس بر پایهی کارسااازههای جامعهشااناساایک
آفرینشهای هنریِ م ستقل از انگیزشهای روان شنا سانهی زیرین ا ستوار ا ست .آن
ا صول فل سفی که هنرمند میپذیرد شان و به آگاهیاش در سطح روانی غلبه دارند ،و
خواستار درک و پیشبردشان است ،بههیچروی الزاماً همان اصولی نیستند که خصلت
آفرینش هنری او را تعیین میکنند .به نظر انگلس ،هنرمند راساااتین را نمیتوان از
نمایاندنِ اوضاااعواحوال واقعی بازداشاات؛ هرچند که بیموامیدهایش دید او را تار کرده
باشند .آنچه تردیدناپذیر است این نیست که هنرمند راستین نمیتواند جایگاه درست
(از نظر انگلس «پیشاارو») اجتماعی  -که این خود پرسااشبرانگیز اساات  -را نپذیرد؛
بلکه این ا ست که او ،جدا از سطح روانیای که چندان م سؤول آن نی ست ،در قلمرو
عقالنیتی عینی کار میکند که ایدئولوژی خودش و وضعیت طبقاتی واقعیاش و منافع
اجتماعی راسااتینش او را به آن راهبر بوده اساات .بنا به انگلس ،این مهم نیساات که
بالزاک هنرمند بینندهای بهتر یا صااادقتر و اندیشاامندی برتر از بالزاک گیجوگول در
فل سفه و سیا ست بود ،و بهرغم پیشداوریهای سادهلوحانهاش ،میل به باز شناخت
تواناییها و دسااتاوردهای چشاامگیر بورژوازی داشاات  -چرا که در واقع اغلب ،اگر نه
همیشه ،فضیلتهای اشرافی را می ستود .مهم آن است که با اینکه ستایش و دفاعش
از اصالت و اشرافیت و سلطنت و کلیسا جانبدارانه ،آگاهانه و پرشور بود؛ با بیمیلی و
بی نیکخواهی ،اما بهحق و بهدرسااتی از دسااتاوردها و پیروزیهای بورژوازی نوشاات.
بالزاک دلب ستگی پر شوری به ا شراف ساالری دا شت و شیفتهی آن بود .با اینهمه با
نگاه بیطرف و منصفانهی یک واقعپرداز و با درک و باورپذیری هرچه بیشتر بورژوازی
را بازمی ن ما یا ند؛ چرا که خودش از اشاااراف نبود ،و گر چه افراط کار و بیپروا بود،
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بورژوایی عاقل و معتدل باقی ماند .دقیقاً میدانیم که انگارهی هنرمند از جهان نه
بستگی به کسانی دارد که او طرفدار آنهاست ،و نه بستگی به این دارد که اصول چه
کسانی را میپذیرد .انگارهی او به این بستگی دارد که با چه چشمی جهان را مینگرد؛
که این جوهر همان چیزی اساات که نظریهی «پیروزی واقعپردازی» به ما میآموزد و
به ما این توان را میدهد که بهدرسااتترین شااکل به بررساای نقش ایدئولوژی در هنر
بپردازیم.
خا ستگاه ایدئولوژی هنرمند رویهمرفته ب سیار پیچیده ا ست :انگیزش اجتماعی و
تحصاایلی و حرفهای و زندگینامهای ،همه ،میتوانند در درجهی نخساات اهمیت قرار
گیرند .این خاستگاه گاهی متغیر است و ،بسته به دورههای گوناگون پیشرفت هنرمند
و کارهای منفردش اهمیتی کم یا بیش پیدا میکند .وانگهی ،همیشاه نمیشاود گفت
که هنرمند ایدئولوژی معین و بنیادین دارد .امّا همیشاااه میتوان از یک ایدئولوژی یا
مجموعهای از جهتگیریهای ایدئولوژیک سااخن گفت و مقاصااد نهایی را حتا در آن
هنگام که انگیزهها متناقضاااند ،کشاااف کرد .زیرا ،در معنای اجتماعی ،حتا دیدگاهی
متزلزل ،مبهم و غیرقطعی نیز دارای معنا ست .نظریهی «پیروزی واقعپردازی» چندان
که باید توساااعه نیافته تا بتواند دربارهی چنین پیچیدگیهایی حق مطلب را ادا کند.
این نظریه تاکنون از بینش درخور و تدوین چشاامگیر مشاااهدهای که حتا در نیمهراه
پایهریزی جامعهشااناساای جامعی از هنر هم نیساات ،فراتر نرفته اساات .در واقع ،این
نظریه بازگوی نده ی چیزی بیش از این نیسااات که هنرم ندان در یک جوّ اجت ماعی
یگانهای( )49کار میکنند که در آن قوانینی اعتبار دارند که از نظر ساختاری هیچگونه
ربطی با انگیزش روانی م سلطِ هنرمندان ندارند ،اما میتوانند در درک هنر شان نق شی
قاطع دا شته با شد .این درخور توجه ا ست که انگلس در این نظریه ،و نیز در نظریهی
«متوازی االضاااالع نیروها»یش  -به بیان دیگر ،در دو تا از ویژهترین مفهومهایش  -از
یک اصااال هگلی ،یعنی از «زیرکی خرد» پیروی کرد .او در هر دو نظریه ،با هگل در
این ایده  -که برای این مکتب اندی شه بنیادین ا ست ،و هگلی سم و مارک سی سم را دربر
میگیرد  -سهیم ا ست که سوژهی تجربی-روان شنا سیک نماینده ی روندی تاریخی
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اساات که او نیازی به دانسااتن هدفش ندارد و ،در سااطحی فلساافی ،نمیتواند حتا آن
هدف را بشناسد.

اینکه بررسی سرشت ایدئولوژیک اندیشه ،روانشناسی آشکارسازی ،و ایدهی نسبیت
دانش و ارزشهای فرهنگی همه با هم همزمانند ،نشاااانهی خاساااتگاههای مشاااترک
تاریخی و اجتماعی آنها ست .اگر کار سازهی انگیزش اقت صادی قطعی اما تا آن زمان
پنهان در آگاهی بورژوازی مدرن نق شی چیره نمیدا شت ،این دی سیپلینها به سختی
میتوانساااتند بهاهمیت علمی ای دسااات یابند که تاکنون نیز آن را حفظ کردهاند.
خاساااتگاههای مفهوم هایی چون ایدئولوژی و خردورزی (منطقینمایی) ،خودفریبی و
کینهتوزی( ،)50ا شتقاقها و چ شمانداز (پر سپکتیو)های گمراهکننده تنها میتوانند در
بافتار ناامیدی ها و پندارهای بیهودهی دورانی انقالبی دریافته شاااوند که  -چنان که
دیدیم  -در پی خود ،برای همهی کساااانی که در گساااترهاش میزیساااتند ،دورهای
متناقض و د شوار و گیجکننده بههمراه دا شت؛ دورهای که تجربهی بیچونوچرای آن
در دیالکتیک تاریخ ،تناقضهای اندیشه و دوسویگی احساس و ارزشگذاری نهفته بود.
اصااال پایهای فن تازهی تحلیل این بدگمانی بود که در پس آشاااکار و آگاه ،پنهان و
ناآگاه نهفته اساات؛ و نیز اینکه آنچه تردیدناپذیر و روشاان اساات ،پسِ پشااتِ خود
ناسازگاری و دوسویگی را پوشیده میدارد .مفهوم اندیشه همچون روند نقاببرداری -
روند آزمودن و آ شکارکردن هر گزارهای با مراجعه به خوا ستهای بنیانی آن  -یکی از
ویژگی های عصااار بود .در این معنا ،مارکس ،نیچه ،فروید و پارتو( )51همعصاااران
را ستیناند ،هرچند که از جهتهای دیگر با یکدیگر ساز شی ندارند .همه شان در این
باره همرای اند که زندگی فکری آگاهانه و آشاااکار و نیز همهی آنچه مردم در بارهی
اح ساس و عمل خود میدانند یا فکر میکنند که میدانند ،اغلب چهرهپوش و کژتاب،
شکلهای صرفاً ساختگی یا اشتقاقی انگیزههای واقعی رفتار آنان است .اینان صرفنظر
از هر آنچه دربارهی مارک سی سم میدان ستند و یا هر فکری که دربارهی آن میکردند،
در زمان پروراندن آموزههای شان ،فن تحلیل آگاهی و درک ایدهها را پذیرفته بودند که
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ویژگی ماتریالی سم تاریخی و نظریهی ایدئولوژی آن ا ست .همه شان نظریهی «آگاهی
دروغین» را بهکار میبردند ،بهرغم هر نامی که به آن میدادند.
بن ما یهی نظر یهی مارکسااایساااتی ا یدئولوژی شااا نا خت پیو ند واقعی م یان
جامعهشااناساای و روانشااناساای اساات :اینکه معنای عینی وضااعیتهای اجتماعی،
ساختارها و قانونها نیازی ندارد که با هدفهای ذهنی مربوط بهآنها همخوان با شد؛
که شاایوههای تولید ،نهادهای اجتماعی ،شااکلگیری طبقاتی و مبارزهی طبقاتی پیرو
قانون ها و منطق خود هسااات ند ،و «خرَد ما یه»ی خود را دار ند .ب نابراین ،فرد در
او ضاعواحوال اجتماعی-اقت صادی خاص از جهات کامالً بنیادی «آزاد» نی ست؛ بلکه با
جانبداری و ذهنیت احساااس میکند ،عمل میکند و میاندیشااد .بنا به ترمینولوژی
هگل در اینجا می شود از «زیرکی» خرَدِ طبقاتی م ستقل از دارندگان آن سخن گفت.
میلِ سرمایهدارانه به پیروزی مادی همچون خردمایهای فرا شخ صی با آرزوی یافتهی
خ صو صی و نفع فردی یکی نی ست و ،در مقام ران شگری جمعی ،سازوکاری یک سره
دیگرگون با روانشناسی آز دارد .از نظر مارکس آنچه فردی دربارهی خود میاندیشد و
میگوید ،از دید جامعه شنا سانه غیرمادی ا ست؛ مهم «آن چیزی ا ست که او بهرا ستی
ه ست و انجام میدهد( ».)11به همینگونه ،معنای ایدئولوژیک رفتار آدمی با انگیزش
روانی او کامالً تفاوت دارد .ان سان پیو سته کارکرد اجتماعی و ذهنی فراوردههای کار و
فراوردههای ذهن را با هم اشااتباه میگیرد .این حکم مارکساایسااتی که «آنان کاری
انجام میدهند ،بیآنکه آن را ب شنا سند( »،)12میتواند شعار کل نظریهی ایدئولوژی
باشد.
انگیزههای روانیای که در پس ت صمیم ک سی برای داوطلب شدن در جنگ وجود
دارد ،ممکن است صرفاً آرمانخواهانه باشد :ممکن است فکر کند که دارد برای یافتن
عدا لت و آزادی به ج نگ میرود .ا ما برداشاااات او از دو مفهوم عدا لت و آزادی
رویهمرفته ریشااه در ایدئولوژی قشاارهای اجتماعیای دارد که چیرگی ساایاساای بر
کشاااور او دار ند .از این قرار ،نه فقط عی ناً ،که همچنین از راه انگیزه های مادی
واالیشیافتهی نهانی و ناآگاهانهی نهفته در پس آرمانهای شاااخص داوطلب ،ممکن
ا ست کار سازههای ا سا ساً اقت صادی سبب ساز جنگ با شند .تاریخ ر شتهای متوالی از
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چنین بدهبساااتانها( )52اسااات .مردم بر این باورند که به هواداری از آزادی جنبش
دارند با زمینداری میجنگند؛ به نام آزادی دین میکوشند سلسلهمراتب کلیسا را فرو
ک شند؛ سر شار از شورو شوق برابری و برادری بر ا ستبدادباوری می شورند .بیتردید
چنین ایده هایی تا اندازهای بازتابانندهی انگیزه های راساااتین مبارزه ها ،جنگ ها و
انقالبهای آنان اساات .از دیدگاه روانشااناساای ،کافی اساات این ایدهها را ساارآغازی
بهشااامار آوریم و دیگر پیشتر نرویم ،زیرا مردم بهندرت از انگیزشهای دیگر باخبرند.
اما تنها تفسیر ایدئولوژیک رویکردهایشان میتواند آشکار کند که بهراستی چه چیزی
در پسِ کنشهایشان نهفته است.
اما این چه نوع «آگاهی» اسااات که مردم خود از آن آگاه نیساااتند؟ از دیدگاه
جامعه شنا سی ،توانایی نهان هر طبقه برای آگاه شدن از و ضعیت خود فقط به همان
اندازهی آشااکارگی و بیان نمایان خودِ وضااعیتِ طبقه نیرویی کارآمد و درخور اعتماد
است .این توانایی فقط وقتی خود را همچون آگاهی طبقاتی سرراست و کارآمد آشکار
میکند که مردم هماهنگ با وضاااعیت طبقاتی خود بیندیشاااند؛ که البته بههیچوجه
همیشااه چنین نیساات ،حتا اگر که هماهنگ با وضااعیت طبقاتی خود عمل کنند .در
این باره ،گئورگ لوکاچ( )53بر این باور است که آگاهی طبقاتی «تنها با براندازیِ نظام
امالکی و توساااعهی جامعهای کامالً ساااازمان یافته بر بنیانی اقتصاااادی امکان پذیر
میشود»؛ او این دگرگونی را برآمده از این واقعیت میداند که ،تنها به ترتیب است که
میتوان به مرحلهای رساااید که «مبارزهی اجتماعی در مبارزهای ایدئولوژیک برای
آگاهی ،برای پوشاندن یا آشکارکردن منش طبقاتی جامعه ،بازتابانده میشود(.»)13
آگاهی طبقاتی بههیچوجه همان ایدئولوژی نیساات .هر نمودی از انسااان نمایانگر
ایدئولوژی اسااات ،اما همواره دربردارندهی آگاهی طبقاتی نیسااات .این واقعیت که
ایدئولوژیها از زمرهی بُردارهای همی شگی کن شگری ان سانیاند ،فقط ثابت میکند که
انسااان آفرینندهی ایدئولوژیهاساات ،و نه برعکس  -یعنی آفریدهی ایدئولوژیها .اگر
صااارفاً برنهاد (تز) مارکسااایساااتی را وارونه کنیم و بگوییم  -چنان که گفتهاند  -که
ایدئولوژیها فراوردههای انسااااناند و نه برعکس( ،)14بیش از اندازه ساااادهساااازی
کردهایم .رو شن ا ست که ان سان ایدئولوژیها را میآفریند ،اما نه بدون پیش شرطهای
م سلم؛ و در این پیش شرطها ا ست که رو شنترین برهانِ منش فرافردی ایدئولوژی،
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عینیت اجتماعی و خودفرمانی آن نهفته ا ست .ان سانها ایدئولوژیها را از سر بلهو سی
خودسااارانه نمیآفرینند .وگرنه ایدئولوژیها جز سااااختهوپرداختهها و پنداشاااتهای
ذهنی ،یا خیالهای شاعرانه نمیبودند .باری ،گرچه پیوسته تکرار می شود ،تضاد میان
انساااان همچون ساااوژهی روانشاااناختی ایدئولوژیآفرین و انساااان همچون اُبژهی
جامعه شناختی که ایدئولوژیک آفریده شده ،ت ضادی آ شتیناپذیر نی ست .این صرفاً
هویت دوگانهی انساااان و منش فردی و همزمان اجتماعیِ او – یعنی بنیان ماهیت
دیالکتیکی همهی زندگی او  -را بیان میکند .نقد ایدئولوژی انسان توانایی آن را ندارد
که از واب ستگی ایدئولوژیک اندی شهی خود او فراتر برود؛ در ست همچون این واقعیت
که اندیشاااهی خود او بنیانی اجتماعی دارد که میتواند او را از ناساااازگاری با محیط
اجتماعیاش ،و ادامهی کشاکش با آن باز دارد.

شکلگیری ایدئولوژیها از نخ ستینترین و رو شنترین نمونههای پی شرفت و تحولی
است که از سخترایی (ریگوریسم) سبکیِ آییننامهی اشرافی افتخار در یونان باستان
ری شه میگیرد .هنر سدههای هفتم و ش شم پیش از میالد هنر ا شراف ساالریای بود
که هنوز دولتمند و از نظر ساایاساای چیره بود ،اما جایگاه اقتصااادی و ساایاساایاش
کموبیش به خطر افتاده بود .بورژوازی شااهری اشاارافساااالری را از جایگاه رهبری در
اقت صاد کنار رانده بود؛ و ا شراف ساالری که شاهد کاهش اجارهبهای نقدی و افزایش
سااود دسااتاندرکارانِ اقتصااادِ پولی تازه بود ،همان واکنشاای را نشااان داد که در
اوضاااعواحوالی همانند همهی گروهها و طبقههای تهدیدشااده اغلب نشااان میدهند:
یعنی مدعی یکتایی و ویژهداری (انح صار) شد .باری ،تنها در آن هنگام بود که آغاز به
تأک ید بر سااارآمدبودن خود ،توج یه حق برخورداریاش از امت یازهای ویژه و جبران
شااکساات اقتصااادیاش با ادعای داشااتن کیفیتهای مثبت دیگر کرد( .)15از آنپس
دیگر بهندرت ویژگیهای نژادی و طبقاتی را نشانههای فضیلت و افتخار برمی شمردند؛
و شتابان به تدوین آییننامهای اخالقی پرداختند که در زمان ثبات سیا سی و امنیت
اقتصادی بهزحمت درخور توجه مینمود .در این هنگام بود که پایههای اخالق اشرافی
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بنیان گذاشااته شااد :یعنی مفهومهای واالگهری( )54از تولد و نژاد ،و ایدهی نجابت و
خوبی( ،ِ)55توازن میان جساام و ذهن ،فضاایلتهای نظامی و اخالقی مشااتق شااد.
شاااناختهترین و روشااانترین تجلی این ایدئولوژی سااااده پهلوان جوان آرمانی در
پیکرتراشاای یونان اساات .شااعر غنایی و اخالقی و همساارایش ایِ نو که ساارراساات به
گرفتاری های روزمره میپرداخت ،در همین بحران اجتماعی ریشاااه گرفت و بیش از
ساگا()56های پهلوانی کهن عالقه و دریافت ا شرافی را برانگیخت که در مقام طبقاتی
حاکم از بقا و دوام خود دفاع میکردند .شااااعران همسااارایشااای و پندآموز ،مانند
پینداروس( ،)57بهجای ساارگرمکردن با نقل داسااتانهای پر ماجرا ،آموزههای اخالقی
جدی به ا شراف عر ضه میکردند .شعر این شاعران آنگاه که تبلیغ آ شکار نی ست،
شکلهای واالیشیافتهای از ایدئولوژی طبقاتی کامالً کاربردی است.
رابطهی میان جایگاه طبقاتی و بُنِ ایدئولوژیک فرمهای زیباییشاااناختی گوناگون
رابطهای اسااات که در بنیاد و رویهمرفته واقعی و بااعتبار اسااات؛ هرچند که در
موردهای خاص اغلب دلبخواه و صاارفاً مجازی اساات .درساات در همین جاساات که
جامعهشناسی هنر با بیشترین خطر ایهام روبرو میشود.
پرورده شدنِ جامعهی طبقاتی (بنا به نو شتهی کری ستوفر کادول)
( )58سبب میشود که رقص ببالد و به شکل داستان و نمایشنامه
درآید .دشااواریهای همساارایی چنانکه باید آسااان میشااوند تا
پیدایی تکبازیگر ممکن بشود .فردگردی که برآمده از تقسیم کار
در جامعهی طبقاتی اسااات ،در تراژدی بازتابانده میشاااود .خدا،
قهرمان ،کاهن-شااااه ،مردم ،بزرگمردان ،از همسااارایان جدا و بر
صااحنه نمایان میشااوند؛ و همزمان به بازیگری ایسااتا و بازی
متحرکی که در همسااراییِ همراه با رقص از یکدیگر جداییناپذیر
بودند ،جان میبخشند)16( ...
اکنون بهخوبی میدانیم که تاریخ تراژدی طوالنی و پیچیده اساات و خالی از ابهام
هم نیست .خاستگاههای تاریخ تراژدی چه بسا با گذار از حکومت قبیلهای به جامعهی
طبقاتی همزمان با شند  -هرچند که م ستقل از آن برجای میمانند؛ اما چنین فر ضی
ثابت ن شده ا ست .هرچه رخ داده با شد ،دیدن رابطهای علّی میان پدیدار شدن بازیگر
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منفرد از رتبههای گوناگون همساارایان و ازهمپاشاایدگی جامعهی کِالنی ،توسااعهی
طبقهها ،و تقسیم کار جز سادهانگاری و کلیبافی نیست .حتا اینکه قهرمانِ تنها  -که
سرنو شتش مو ضوع تراژدی ا ست از هر حیث به رئیس کِالن کمتر شباهت دارد تا به
فرد رهایییافتهای که زادهی رقابت اقتصادی است ،هنوز جای تردید دارد.
خاساااتگاه اجتماعی و معنای ایدئولوژیک سااابک های گوناگون ،رابطهی میان
سخترایی فرم و محافظهکاری از سویی و طبیعتگرایی و آزادیخواهی (لیبرالی سم) از
سوی دیگر ،در هر صورت ،چیزی نیست که جامعهشناسیِ مارکسیستی بهتازگی آن را
کشاااف کرده باشاااد .یونانیان خود ازاین پیوند آگاه بودند ،هرچند که توانایی آن را
ندا شتند که ا صول بنیادین آن را تدوین کنند .آری ستوفان بر تراژدیهای اوریپید()59
خرده گرفت که هم به دیدگاه اشااارافسااااالرانهی کهن زندگی و هم به آرمانیگری
(ایدهآلی سم) هنری پی شین توهین میکنند .خود سوفوکل  -بنا به گفتهی ار سطو -
گفت که او آدمیان را چنان که باید باشااند نشااان میدهد ،حال آنکه اوریپید آنان را
چنان که بهراساااتی هساااتند ،مینمایاند .آنگاه ارساااطو به گفتن ادامه میدهد که
شخصیتهای پولیتیوتوس( )60و هومر «از ما بهترند» (صناعت شعر- 15 ، a1448 ،
 ،)5که تن ها گو نه ای دیگر برای ب یان ه مان مط لب اسااات .در ه مه جا مفهوم هنر
کالسیک در مقام «هنری آرمانیگر» ،در مقام بازنمایی از یک کمال مطلوب (ایدهآل)،
جهانی کاملتر ،و انواع واالتر و شااریفتری از انسااان ،بخشاای از واکنش ایدئولوژیک
اشاارافساااالری بود در برابر اقتصاااد پولیِ بالندهی بورژوازی که نظم کهن را تهدید
میکرد.
همتای این روند با برآمدنِ نو شه سواری در هنگام بههمر سیِ سدههای دوازدهم و
سیزدهم ،و نفوذ آن بر اشراف ساالری فئودال کهنتر رخ نمود .شعر نوشهسواران که از
بندگی و دگرگونی منتج در نظم حماسااای و غنایی درباری پدیدار میشاااود ،یکی از
ژرفترین شاااکاف ها را ،نه تنها در تاریخ ادبیات ،که در کُلِّ ایدئولوژی پدید میآورد.
تحول ن هایی هن گامی روی داد که جن گاوران یک بار دیگر از ورود به [ حی طهٔ]
اشراف ساالری که برای شان جایگاهی رفیع بهارمغان آورده بود ،منع شدند؛ و البته ،آن
شهسوارانی که پیشتر راه یافته بودند ،پرشورترین مدافعان انحصار بودند .این پدیدهای
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شاناختهشاده و تکراری در تاریخ اجتماعی اسات که اعضاای تازهی طبقهی ممتاز در
بارهی اصول آن طبقه بیشتر از اعضای قدیمی سختگیری میکنند؛ و بیش از آنها به
هنجارهایی که آن طبقه را حفظ و از دیگر طبقهها متمایز میکنند ،ح سا سیت ن شان
میدهند« .مردان تازه» تمایل دارند تا عقدهی کهتری خود را تا حد افراط خالی کنند
و بر ارزش اخالقی امتیازهای تازه بهدسااتآوردهی خود بیش ازاندازه ارج نهند .شااعر
شه سواری بیان ایدئولوژیک منافع طبقاتی و خویگانِ گروهی ا ست که تازه از جنگاور
حرفهای بدل به اعضاااای طبقهای تنآساااان شااادهاند .ترکیب غریب محافظهکاری
اجتماعی و نوآوری زیباییشاااناختی که به دوران شاااهساااواری ویژگی بخشاااید و
سرچ شمهی شعر غنایی عا شقانهی نو و نیز انگارهای تازه و دیرپا از نازکخیالی بود،
همانند آن پدیدهای اساات که انگلس باور داشاات با نظریهی واقعپردازی خود آن در
بالزاک کشااف کرده اساات .زیرا هر چند دوران تازهی شااهسااواری از دیدگاه اجتماعی
محافظه کار بود ،شااعر آن کموبیش از آن رُکگوییِ عوامانه و آزادطبعی برخوردار بود
که در گسترهی اشرافساالری کهن تصورناپذیر مینمود.
با بهپایان رسیدن جامعهی قرونِ وسطایی که بر پایهی جایگاههای اجتماعی پایدار
اسااتوار بود ،و با برآمدنِ جامعهی طبقاتی تازهای که در بنیاد اقتصااادی بود ،اِسااناد
ا یدئولوژ یک شااا کل های فرهنگی روشااانتر میشاااود .هرچ ند که ،بار دیگر با
دینپیرایی( )61و پیشاارفتهای ایدئولوژیک و اجتماعی و ساایاساایِ همراه با آن ،آن
رابطه پیچیدهتر می شود .در این هنگام بود که فرهنگ آن منش مت ضادی را پذیرفت
که بیان هنریاش را در پیچیدگی ساابک مَنِریساام یافت .دینپیرایی یا اصااالح دینی،
همچون یک نهضااات دینی ،از پیشاااینهای برخوردار بود .اما در همان زمان ،برآمدِ
وضعیت اقت صادی انفجاری و پدیدآمده از ناآرامی اجتماعی گ سترده نیز بود .گرچه که
در بیرون از چنین بافتاری دینپیرایی گمانناپذیر است ،نمیتوان آن را فقط برآمده از
کشاااکشهای اجتماعی و سااتیزههای اجتماعی و نتیجهی ازهمپاشاایدگیِ اقتصاااد
زمینداری و توسااعهی ساارمایهداری تازه دانساات .حتا اگر دینپیرایی همچون روندی
اجتماعی در جامهی مبدل دینی دیده می شد ،این نکته بسیار درخور اهمیت است که
شااکلی که این روند خود را تماموکمال در آن بیان میکرد ،شااکلی مذهبی بود .خواه
آنچه ماکسوبر( )62آن را اخالق پروت ستانیِ «پی شه» مینامید ،از همان آغاز همچون
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ایدئولوژی تازهی طبقههای سااارمایهدار هواخواه مالاندوزی و رقابت رخ نمود ،و خواه
تنها توجیهی پ سین( )63از کردار م شترک آنان بود ،تنها میتوان ست مورد به مورد به
فراخور اوضاعواحوال تاریخی و وضع محلی برقرار بشود .درخور توجه آنکه طلبکردن
آزادی دینی وجدان ،با مبارزه برای آزادی اقتصادی و مبارزه با نیروی سرکوب فئودالی
همآیند شد.
با بازشاااناختنِ اهمیت این ربطمندی ساااتایشگری پروتساااتانی کار یکی از
آشکارترین نمونههای خاستگاه یک ایدئولوژی می شود .پوششی دینی و اخالقی بر تن
رویکردی اقت صادی که سودش صرفاً نا سپنت (نامقدس) یا ،د ستِکم ،یک سره به دین
بیاعتنا ست ،و نیز اخالقی که به پولآوری میبالد و به آن تقدس میبخ شد و کامیابی
تجاری را نشااانهای از فیض قدساای میانگارد ،تنها میتوانند چنین تبیین بشااوند که
رو ساختی ایدئولوژیکاند برای توجیه و پنهانکردن ا شتیاق سرمایهدارانه به کامیابی.
نهضت پروتستان ممکن است در پیشرفت سرمایهداری سهم داشته باشد ،اما خود آن
را فراهم نیاورد .بههمینگونه کارساااازهی اقتصاااادی ممکن اسااات دگرگونی دینی را
تساریع و شادنی کرده باشاد ،اما نتوانسات تجربهی دینی را پدید آورد .سارمایهداری
پیش شرطهای معینی داشت که بر پایهی نیروهای تولید قرار داشتند .بدون این پیش
شرطها ،هیچ میل رو شنفکرانهای توانایی خلق اقت صادی فزونخواه را ندا شت .هرچند
سرمایهداری ،جدا از اوضاع صرفاً مادی ،آمادگی و توانایی بهچنگآوردن و بهرهکشی از
وساااایل و امکاناتِ در دساااترس را بهدسااات آورد ،سااااختار آگاهی که آن را «روح
سااار ما یهداری» میدان ند ،نه از آنِ پیششااارط ها و ع لت ها ،که از آنِ معلول های
سرمایهداری همچون کرداری اقتصادی ،و بیان و برآمدِ ایدئولوژیک آن است.
واب ستگی ایدئولوژیها ،بهویژه واب ستگی سبک زیبایی شناختی به او ضاعواحوال
اجتماعی-اقتصادی در هیچ جا روشنتر از نقاشی هلندی و فالندری سدهی هفدهم به
تصااویر در نیامده اساات .فقط نظریهی ایدئولوژی بر پایهی مادهباوری (ماتریالیساام)
تاریخی اسااات که میتواند تبیینی کموبیش شاااایساااته از پدیداری تقریباً همزمان و
همگام دو سااابک چنان متفاوت  -بهرغم سااانت های فرهنگی عمالً همانند و تاریخ
مشااابه  -مثل ساابک باروک( )64فالندری و طبعیتگرایی هلندی بهدساات بدهد .در
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نگاه نخست ،تفاوت شگفتآور مینماید ،و این دقیقاً به سبب اوضاع متفاوت اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی است که برای تبیینش مادهباوری تاریخی شایستهترین مینماید.
البته چنین دان شی دربارهی سرچ شمهی واقعی کیفیت هنری و نیز ا ستعداد و روش
شاااخصااای [هنرم ند] چ ندان چیزی به ما نمید هد .این ها پد یده هایی یک تا و
کاهشناپذیرند که نمیتوان آنها را به اوضاااعواحوال مادی بیرون از فرد نساابت داد.
مطالعهی آنچه هنرمندان ملتهای گوناگون در آن شاااریکاند ،شااادنی اسااات ،و در
کوشاااش به ان جام چنین کاری و تبیین هدف ها و م حدود یت های آن ها هیچ چیز
نمیتواند رو شنگرتر از درنگری ستن به آن او ضاع اجتماعی با شد که این هنرمندان در
چارچوب آن ناچار به کارکردن بودهاند .به همان شدتی که نه ضت پروت ستان با نظام
سارمایهداری و بورژوایی و جمهوریخواهی هلند بههمبافته بود ،نهضات کاتولیک هم با
آداب و ا ستاندههای دربار فالندرها  -یعنی جایی که بازگ شت دینی کامل و همپیمانی
میان کلیسا و دولت جامع بود  -بههمبافته بود .در حالی که مذهب کاتولیک حاکمیت
را مشااتق از خدا میداند ،بنا به اعتقاد کشاایشااان پیرو آیینهای مقدس( ،)65مذهب
پروتسااتان  -با آموزهی رابطهی پدر و فرزندی بیواسااطه میان خدا و فرد مؤمن  -از
همان آغاز مردمساااالرانه و زورگوسااتیز بود .با اینهمه دین کارسااازهی بیچونوچرا
نبود :بلکه بیشتر اوقات سیا ست خطم شی آن را از پیش تعیین میکرد .در ست پس
از شااورش( ،)66در شاامال همانقدر کاتولیک بود که پروتسااتان .تنها بعدها بود که
آن ها مذهب فرمانرواهاشاااان را پذیرفتند .از اینرو ساااتیزهگری مذهبی را نمیتوان
تبیین واقعی ت ضاد فرهنگی میان دو پهنه دان ست ،و این ت ضاد را هم فقط تا اندازهای
اندک میتوان به تفاوت های نژادی میان آن دو پهنه نسااابت داد .از ساااوی دیگر،
کارسااازههای اجتماعی و اقتصااادی آشااکارند .بدون کوشااش در کندوکاو ژرفتر در
کیفیت بی مانند کارهای روبنس( )67و رامبران( ،)68این که اولی در جو( )69درباری
اشااارافی کار میکرد ،و دومی در جهانی بورژوایی با تمایلی کموبیش به درونگرایی و
عاطفه و خلوت اُنس ،تنها تببین تکوینی  -گرچه فقط تکوینی و نه کیفی و فرمی -
گرایشهای هنری خاص آندو ا ست .هلند دربار فریبنده و کلی سای خودنمایی را
که سبب ساز سبک باروکِ روبنس بود ،ندا شت؛ سرمایهداری بورژوایی و ا صل آزادی
عمل( )70بر هلند حاکم بود که درهنرها نیز کاربرد دا شت .نقش پار سایانه در نه ضت
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پروت ستان جایی ندارد .حتا دا ستانهای انجیلی ،اگر هم مطرح با شند ،فقط به ر سم
«ژانر»( )71بهدیده میآیند .آنچه بیش از هر چیز مردم پساااند اسااات ،نگارههایی از
واقعیت هرروزه ا ست :نقشهای «ژانر»ی ،منظرهها ،طبیعتهای بیجان و تکنگارهها.
هرچه سوژه سررا ستتر با شد ،بابِمیلتر ا ست؛ چراکه مایهی رویکردی صمیمانه و
یک سره واقعی با جهان می شود ،چندانکه جهان در گ ستردهای آ شنا و شخ صی و در
مهار کامل انسااان بهدیده میآید .اندرونیها و بیرونیهای ناهمگانی ،شااهر و روسااتا،
سکونتگاه بورژوایی ،خانواده ،باهم ستان و ملت بنیان این طبیعتگرایی و سررا ستی و
پیشاااگویی پذیری آن هساااتند .این چیزها نه تنها آن [طبیعتگرایی] را از فالندری
بودن ،که از تأثرانگیزی و شکوه و جالل و تجمل و پرشاخوبرگی تمامی باروکِ اروپایی
نیز متمایز میکنند.

جدیترین ایراد به تف سیر ایدئولوژیک هنر بر این واقعیت ا ستوار ا ست که اغلب فرمها
و ویژگی های سااابکی یکساااانی در هنر های گو ناگون در ز مان های گو ناگون و در
و ضعیتهای اجتماعی گوناگون پدیدار می شوند؛ که یک سبک خاص در شاخهای از
هنر ز مان بیشتری دوام میآورد تا در شااااا خهای دیگر؛ و که فرم های هنری
نرمشناپذیرتر بهجای آنکه بنا به پیشینهی ایدئولوژیک مشترک شان همپا با فرمهای
هنری نرمش پذیرتر و ساااازگارتر ببالند ،از آن ها عقب میافتند .بدین ترتیب ،برای
نمونه ،منری سم پایان مییابد و باروک در دورههای کامالً متفاوت در هنرهای گوناگون
آغاز می شود .در نقاشی ایتالیایی دگرگونی در پایان سدهی شانزدهم صورت میگیرد،
درحالی که در ادبیات این دگرگونی تا میانهی سااادهی هفدهم به تأخیر میافتد .در
دورهی بعد ناهمخوانیهای سبکی در هنرهای گوناگون حتا بی شتر می شود .در ست تا
هنگام مرگ باخ در نیمهی سااادهی هژدهم ،یعنی وقتی که روکوکو( )72در هنرهای
زیبا در اوج خود بود ،موساایقی بیشااتر پیرو ساابکِ باروک بود .اما اگر کارسااازههای
تاریخی یکساااان در همهی هنرها پیامدهای یکساااان نداشاااته باشاااند ،و اگر در
و ضعیتهای یک سان سبکهای گوناگونی درکار با شند؛ بهرو شنی نمیتوان گفت که
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هنر تابع جبر ایدئولوژیک ،و یا حتا قوانین جامعه شناختی دقیق است .ازاینرو میتوان
چنین پنداشاات که هنرها رویهمرفته با قوانین درونی خود ،و بیارتباط با اوضاااع و
احوال اجتماعی شکوفا میشوند.
با اینهمه ،پیش از پذیرش نتیجهگیریای از این دست باید درخاطر داشته باشیم
که هنرهای گوناگون به شااکلهای گوناگون برای نقشهای متفاوت اجتماعی ،تبلیغی
و ایدئولوژیک مناسباند .در این خصوص متمایزکردن ادبیات از دیگرهنرها بسیار مهم
ا ست .هرچند مو سیقی و هنرهای زیبا  -بیتردید اگر نه بی شتر د ستِکم به اندازهی
ادبیات  -به کار نمایش گذاشتن تنآسانی و تجمل و شکوه و جالل و آداب و تشریفات
میآیند ،ادبیات با داشاااتن وظیفه های ویژهتر و به سااابب بیان ایده های انتزاعی و
ایدئولوژیهای پیچیده بهرو شنی بر هنرهای دیگر برتری دارد .اما این نیز رو شن ا ست
که تبیینی جامعهشناختی و تفسیری ایدئولوژیکی از تفاوت سبک موسیقی ،مثالً باخ و
هندل ،وجود دارد .اروئیکا( )73حتا برای آنانی که از پیوندش با ناپلئون بیخبرند ،هم
نشانگر دوران انقالب است.
هنرهای گوناگون با سرعتهای گوناگون گ سترش و کمال مییابند .امّا هر سبکی
در هر هنری بیگمان با شکل خا صی از جامعه پیوند دارد .حتا ا ستقالل ن سبی برخی
از سبکها از هنجار عمومی انگیزش جامعه شناختی باز شناختنی دارد .برای نمونه ،در
زمانِ گذار از سبک منری سم به سبک باروک ،ضد دینپیرایی بیشتر به عر ضهکردن
معماری کلیساااایی مجلل و باابهتی که تودهها را تحت تأثیر قرار دهد ،مایل بود تا به
بنیادنهادن همهی دگرگونیهای متنا سب در ادبیات که با پیامگیرانِ ن سبتاً اندکش به
چشم کلیسا بیاهمیت مینمود .از سوی دیگر ،در سدهی هژدهم بورژوازی را میبینیم
که دیگر یکی از مصاارفکنندگان عمدهی ادبیات شااده ،و بر آن اِعمال نفوذی قاطعتر
میکند تا بر مو سیقی که تا نیمهی قرن واب سته به سلیقهی دربار و تقا ضاهای کلی سا
بود .وانگهی ،طبقههای پ شتیبان کلی سا در ک شورهای کاتولیک و پروت ستان یک سان
نبودند :نفوذ پروتساااتانی همواره سااابکی پدید آورده بود که بیشتر به درون گرایش
داشاات .مهمتر از هر چیز اما این اساات که کنساارت بلیتِ پیشفروشاای (اشااتراکی)
بورژوایی نیز همچون نشر کتاب و نمایشگاه همگانی در سدهی هژدهم هنوز در دوران
نوپایی خود بود .در سراسر تاریخ فرهنگ غرب میان هنرهای زیبا و ادبیات کشاکش و
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چندگونگی همانندی وجود داشاااته اسااات که از ترکیببندی اجتماعی متفاوت و
نیازهای پیامگیراتشان ریشه میگرفت .به دلیلهای اقتصادی آشکار ،شمار کمتری از
مردم به نقاشی و مجسمه سازی  -چه رسد به معماری  -عالقه دارند تا به ادبیات .این
ناااهم ترازی حتااا هنگااامی کااه بورژوازی همچون نیروی فره نگی اصااالی جااای
اشاارافساااالری را گرفت ،برجای ماند و خود را به شااکل چیرگی ادبیات بر هنرهای
دیگر ن شان داد .ادبیات از نظر سبک بیش از هر زمان دیگری پی شرفت میکند ،و در
گروهی ازنامداران هنر میتواند بیشتر از ساااده هایی که خواندن در انحصاااار مردان
کلیسا و پژوهشگران بود ،به مقام شامخ خود در پانتئون (حلقه) هنری مطمئن باشد.
ا یدئولوژی ها پیش از هر چیز پد یده های اجت ماعیا ند که طب قه و پیشااای نهی
اجتماعی تعیینکنندهشااان اساات؛ و فقط تا اندازهای بساایار کمتر جلوههای تاریخی
کلیاند .نقشهای گوناگون هنرهای گوناگون در یک فرهنگ ،اهمیت ساابکی متفاوت
آن ها در دوران گوناگون ،جابه جایی عالقهی طبقهی فرهنگدار از یک فرم هنری به
فرم دیگر ،و سرعتهای گوناگون پیشرفت هنرهای گوناگون گویاترین دالیل وابستگی
ایدئولوژیک هنرند .یک کار هنری خاص با دیگر فرآورده های هنری گروه اجتماعی
خود پیوندی نزدیکتر دارد تا با هر ایدهی کلی از هنر یا تاریخ هنر همچون یک کل
پیوساااته .در قیاس با وحدت ایدئولوژیک عینی یک طبقهی اجتماعی ،ایدهی هنری
همگن یا استمرار تاریخ هنر افسانهای بیش نیست .تنها میتوان گفت که آثار دورههای
متفاوت سبکی و ن سلی به مفهومی ب سیار خاص و محدود جای یکدیگر را میگیرند.
هر اثر هنری از نو آغاز میکند و فقط چون اتفاقاً در مرحلهی دیرتری از سیر پیشرفت
پدید آمده ،بهتر یا کامیابتر نیسات .نهایت آنکه یک کار هنری بهتر از دیگر کارهای
هنری ایدئولوژی خود و بازتاب خاص خود از واقعیت را بیان میکند.
در نتیجهی بی اعتباری مفهوم حقیقت عینی در هنر ،برای هنرمندان امکان گریز
از مشااکل نساابیگرایی هساات؛ هرچند که این کار در تاریخ هنر با همان دشااواریها
روبهروست که در دیگر رشتههای علمی .در واقع ،بیشتر به این سبب که تاریخ هنری
حتا آن کمترین درجهی پیشرفت پیوستهای را هم که در شاخههای دیگر تاریخ آشکار
می شود ،ن شان نمیدهد .تف سیرها و داوریهای تاریخ هنری هر ن سلی اغلب نه فقط
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برای نسااال آینده بیربط و بیمعنیاند ،که حتا نسااال بعدی باید تا اندازهای آنها را
نادیده انگارد؛ زیرا آثار اصلی مورد برر سی برای ازآنِخودگردانیِ دوباره در د سترساند.
با اینهمه ،برای دساااتیابی به آفرینشهای هنری گذشاااته هر اندازه هم که نیازمند
دگرگونی در نگرش با شیم ،باز زمانی فرا میر سد که داوریهای گوناگون میبای ستی
ارزشگذاری بشوند .ممکن نیست که بهآسانی بپذیریم که هنر دوران گذشته بایستی
به بازارزشگذاری مداوم تن دردهند  -یعنی که هنرمندی چون رافائل روزی اساااتاد
عالیقدر کالسیک بهشمار آید و روز دیگر تنها نقاشی معمولی؛ یا این که سبکی هنری
مانند منریسام که دیری نیسات همچون نمونهی تمامعیاری از پساندِ هنری هرزرفته
رد شاااده ،اکنون بایساااتی همچون یکی از مهمترین و برانگیزانندهترین جنبش های
هنری به شمار آید .آیا چنین داوریهایی درستاند یا نادرست؟ آیا یک تفسیر تاریخی
بهتر از تف سیر تاریخی دیگر ا ست؟ آیا آخرین تف سیر ضرورتاً بهترین تف سیر ا ست؟ یا
آ یا توالی تفسااایر ها و داوری ها از پیشااار فت  -یعنی کشاااف تدریجی حقی قت و
سنجیدارهای عموماً معتبر  -بسیار دورافتاده است؟ آیا یک نسبیگرایی اجتنابناپذیر
و در غایت بیاهمیت بر همهی تاریخ هنر سااالطه دارد؟ یا آیا ذهن درگیر داوریهایی
ال
ا ست که نمیتوان آنها را در ست یا نادر ست دان ست ،اما باید با سنجیدارهای کام ً
تازه درک و تمیز داده شوند؟ نباید آیا دربارهی اهمیت مرجعها و ژرفا و غنابخ شیدن
به تجربههای هنری که هر تف سیر تیزحس و پختهای روزنههای تازهای به سوی شان
میگشاید ،تحقیق کرد؟ آیا زندهکردن آثار هنری و سبکها و پسندهایی که اهمیت و
ارزشااششااان در خطر ازمیانرفتن یا گمشاادن اساات وظیفهای راسااتین نیساات؟ آیا
مهمترین کار پیونددادن این آثار و سبکها با زندگی کنونی نی ست؟ اینکه آنها را به
زندگی خودمان بازگردانیم و بخشی ازتجربهی هنری مستقیم نسل خودمان کنیم؟
در هرحال ،تردیدی نیساات که نه فقط خودِ بالندگی هنر ،که همچنین تاریخ هنر
 به ب یان دیگر ،نه فقط کنشِ تول ید خودِ هنر ،که تبیین دگرگونی ها و تفسااایرگرایش هایش  -پیرو ان گارهای اسااات که ،برخالف تداوم رو ند ت مدن ،با ان باشااات
دسااتاوردهایش که در تاریخ علوم طبیعی و فنشااناساای آشااکار اساات ،باید همچون
نمو نهای از «جنبش فرهنگی» [ به مفهوم «آلفرد وِبر»ی این اصاااطالح] نامعقول،
نامنظم ،اما نه الزاماً پیشااارو ،بهدیده آید .آموزش های تاریخ هنر ،که بخشااای از این
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جنبشاند ،نه میتوانند کامالً عینی باشاااد و نه مطلقاً نهایی .این آموزش ها چون در
بنیاد تفساایر و داوری هسااتند ،با هیچ دانش واقعی همخوان نمیشااوند؛ اما ادعاهایی
ایدئولوژیک ،خواسااتهها ( ،)75آرزوها و ایدهآلهایی را بیان میکنند که گمان میرود
در گذشته درک شدهاند و در آینده هم درک میشوند.
د ستاوردها و گرایشهای هنری زمان گذ شته بنا به ا شتیاقها و ا ستاندههای زمان
حال ارزشگذاری میشوند ،بیشبرآورد میشوند ،و یا نادیده گرفته میشوند؛ بر پایهی
ارزشهای زیباییشناختی امروزی در بارهشان داوری میشود و تنها هنگامی دلبستگی
تازه و درک تازه پدید میآورند که با دشااواریها و هدفهای امروزین مربوط باشااند.
این بورژوازی لیبرال سدهی گذ شته بود که بار دیگر رن سانس را ک شف و ارزیابی کرد؛
عصاار امپرساایونساایم نیز باروک را دوباره کشااف و ارزیابی کرد؛ و مَنریساام نیز تنها
درنتیجه ی انگیختار اکسپرسیونیسم ،سوررئالیسم ،سینما و روانکاوی دوباره کشف شد.
آشاااکار اسااات که همهی این ارزیابیها و تفسااایرها در وهلهی نخسااات کاربردی و
ایدئولوژیکاند ،نه تجربی و منطقی .اینها با پژوهش علمی و پیشاارو کمتر همخواناند
تا با کاربساااتی که اغلب نامنظم در تغییر اسااات؛ و بر پایهی مفاهیم کلی و عینی
حقی قت قرار ندار ند ،بل که همواره م ثل جنبش های هنری م عاصااار بر پا یهی ه مان
وضااعیتهای زیسااتی اسااتوارند .کافی اساات درنگی کنیم بر دگرگونیهایی که دوران
باسااتان در جریان آگاهشاادن اندیشااهورزی غربی از بیثباتی ایدئولوژیک این داوریها
پذیرا شده است .اینکه دوران باستان در رنسانس آغازین و اوج رنسانس ،در منریسم
و باروک ،در ا شراف ساالریهای درباری سدههای هفدهم و هژدهم ،در رو شنگری و
انقالب ،در فرهنگسااتانگرایی بورژوایی ،و در همرنگیناپذیری آوانگارد ناتورالیس اتی و
امپرساایونیسااتی چگونه گوناگون بهدیده آمده؛ و چگونه در هیئتی پیشاارو و لیبرال ،و
نیز محافظهکار و ب سیار فرمباورانه پدیدار گ شته ا ست .البته ،تاریخ هنر دارای ر شتهای
از وظایف ا ست که بهانجامر ساندن شان نیازمند پژوهش واقعی و سنجیدارهای حقیقت
عینی اساات؛ مثالً ،تاریخگذاری و اِسااناد آثار هنری و نوآوریهای فنی ،و پیوند میان
تولید و م صرف هنر  -و همهی م سائلی که میتوانند بدون سر سپردگی ایدئولوژیک
مطرح و حل شااوند .اما اینها به فراخور دیدگاه اجتماعی بهکارگرفتهشااده در بررسای
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 کار، بدینگونه.اهمیت کم یا بیش مییابند و برج ستگی بیشتر یا کمتر پیدا میکنند
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ناچار به بازشدن میگردد .اوریپید تحول را پیچیدهتر ،تکاندهندهتر و ناگهانیتر ساخت.
Nathan der Weise .40
 :Lessing .41گتهولد افرائیم لسینگ ،نویسنده و نقاد آلمانی.1781 - 1729 ،
 :Machiavelli . 42نیکولو ماکیاول تاریخدان و سیاستمدار ایتالیایی 1527 - 1469
 :Montaigne .43میشل مونتنی ،نویسندهی فرانسوی1592 - 1533 ،
 : La Bruyere .44ژان دو ال برویر ،نوی سنده و تاریخدان و حقوقدان فران سوی- 1645 ،
1696
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آرنولد هاوزر ،ترجمهی فرشته مولوی
 :La Rochefoucauld .45الروشفوکو ،نویسندهی فرانسوی1680 - 1613 ،
Chamfort .46
 :Patrician .47عضاااو خاندان های نخساااتین شاااارمند رم قدیم ،که طبقهی حاکم و
قدرتمند را تشکیل میدادند.
 :Plebein .48از پلبنیها یا پلبها مردم عوام که طبقهی محرومین را تشکیل می دادند.
Sui Generis .49
 :ressentiment .50به معنی خشم و تغیر نیز هست.
 :Pareto .51ویلفر دو پارتو ،اقتصاددان و جامعهشناس ایتالیایی.1923 - 1848 ،
quid pro quos .52
 :Georg Lukacs .53منتقد ادبی و فیلسااوف که از پیشااگامان و نظریهپردازان نقد ادبی
مارکسیستی بود.1971 - 1885 ،
 :arete .54دقیقاً «هنر» است مقابل «عیب».
Kalokagathia .55
 :Saga .56به معنای افسانه و داستان ،بهویژه در ادبیات ایسلند و نروژ.
 :Pinder .57شاعر غنائی یونان باستان.
Christopher Caudwell .58
 :Euripides .59اوریپید یا ائوریپیدس ،شاعر تراژدی سرای یونان در سدهی پنجم پیش
از میالد.
 :Polygnotus .60نقاش یونانی 500 ،ا  440ق .م
 :Reformation .61انقالب دینی در اروپای غربی در قرن شانزدهم که همچون نه ضتی
برای اصالح مذهب کاتولیک آغاز شد و به نهضت پروتستان انجامید ...دایرةالمعارف فارسی.
 1864 :Max Weber .62ا 1920جامعهشناس برجستهی آلمانی و از پایهگذاران اصلی
جامعه شنا سی مدرن .دیدگاههای وی دربارهی نقش پروت ستانی سم در تکوین سرمایهداری
مدرن بهویژه از اهمیت برخوردار است.
apres - la - Lettre .63
 :Baroque .64سبکی درهنر و معماری که در سدهی هفدهم در سراسر اروپا رایج بود و
حتا در برخی جاها تا  1750نیز برجای ماند.
 .65آیینهای مقدس مراسمی است که عیسی مسیح در زمان حیات خود پدیدار آورد.
Revolt .66
 :Rubens .67پترپول روبنس 1577 ،ا .1640
 :Rembradt .68نقاش و طراح بزرگ سدهی هفدهم.

تبلیغ ،ایدئولوژی و هنر
milieu .69
 :Laissez faire .70نظر یهی «لساااه فر» ( به مع نای لغوی «ب گذار ید بکن ند») که
نخستین بار در اقتصاد مطرح شد.
 :genre .71نوعی نقاشی که موضوع آن مطالب و صحنههای عادی و غیر رسمی زندگانی
روزانه است .در اروپا ،نقاشی ژانر از قرن  16م آغاز شد ،و از آن به بعد رونق و تکامل یافت،
و میتوان گفت که در قرن  17م در هل ند به اوج خود رساااید .تربورخ ورمیو ،هوخ ،و یان
ستن از نقاشان درخشان ژانراند .دایرةالمعارف فارسی.
 :rococo .72سااابکی در هنر و تزئینات داخلی در سااادهی هژدهم ،که بهویژه در زمان
ساالطنت لوئی پانزدهم در فرانسااه رایج بود و واکنشاای در برابر کالساایساایم زمان لوئی
چهاردهم بود.
 :Eroica .73سمفونی اثر بتهوون
Alfred Weber .74
desiderata .75
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جورج لوکاچ ،مقام مهمی در تاریخ تفکر سدهی بیستم دارد .اثری از وی به نام جان و
صورتها نخستین منشاء فلسفهی اگزیستانسیالیستی است؛ در همین کتاب و اثر
دیگرش ،نظریهی رمان ،لوکاچ تحلیل عملی ساختارگرایانهای از آفرینش فرهنگی
پرورانده ،و مهمتر این که ،با تاریخ و آگاهی طبقاتی ،در فلسفه ،به طور کلی ،و

بهویژه در مارکسیسم ،تغییری قطعی و ماندگار ایجاد کرده است.
معهذا ،علی رغم اهمیتی که دو اثر نخستین دارند ،میل دارم در اینجا به آثار
مارکسیستی لوکاچ ،مخصوصاً به تاریخ و آگاهی طبقاتی و به اهمیت آن در زمانی که
این اثر منتشر شد و نیز به مناسبت مستمر آن تا زمان کنونی بپردازم .بدین منظور،
الزم می دانم که ابتدا ،به طور خالصه ،طرحی از افکار مارکسیستی همزمان با انتشار
تاریخ و آگاهی طبقاتی در سال  1923را بازسازی کنم.
پس از درگذشت مارکس و انگلس ،و شاید بتوان گفت از زمان آخرین نوشتههای
انگلس ،چرخشی جدی در مسیر تفکر دیالکتیکی پیدا شد که به وضوح رشد میکرد.
البته ،مارکسیسم هرگز دستگاهی[ ]1تکپارچه نبوده؛ و در این زمینه تفاوتهایی جدی
میان مواضع لنین ،پلخانف ،برنشتاین ،کائوتسکی ،و روزا لوکزامبورگ وجود داشته است.
با وجود این ،اگر روزا لوکزامبورگ را جدا کنیم ،و شناختهشدهترین آثار مارکسیستی
قبل از  1923را – به انضمام آنتی -دورینگ و دیالکتیک طبیعت انگس – با آثار خود
مارکس مقایسه کنیم ،اختالفی چشمگیر در برابر دید امروزی ما نمایان میشود ،در
حالی که این اختالف ،پیش از  ،1923حتی از دیدگاه مارکسیسمِ کژآیین [ ،]2تقریباً
مشهود نبود؛ در پرتو اثر لوکاچ است که امروز تا اندازهای به این تفاوتها پی بردهایم.
اگر مارکسیسم در تحلیلهایش چنین میگوید که زندگی و حیات فکری انسان
ال به شرایط اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی زیست آدمیان وابسته است ،خودبهخود
کام ً
خ تفکر مارکسیستی را هم در
روشن میشود که همین قاعده ،به همانگونه ،خودِ تاری ِ
بر میگیرد ،زیرا که مارکسیسم نیز نمیتواند از نفوذ واقعیت اجتماعیِ محیطِ بر تحولِ
آن بگریزد .ماتریالیسم دیالکتیکی و تاریخی در میان سالهای  1845 - 50پیدا شد،
در زمانی که اروپا هنوز در برابر امواج انقالب بورژوایی میلرزید ،و این هنگامی بود که
مخصوصاً طبقهی کارگر نخستین تجربیات خود را کسب و بیان میکرد .به هر صورت
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کمی بعد و در پایان انقالب  ،1848با قدرت گرفتن ناپلئون سوم ،به قول ویکتور هوگو
– «ناپلئون صغیر»[ – ]3جامعهی سرمایهداری لیبرال یا آزاد شکل گرفت و از استحکام
و یکپارچگی برخوردار شد؛ نیز در حوزهی تئوری و فلسفه ،موجب ترغیب ،پیشرفت و
موفقیت ایدهآلیستها ،طرفداران نوکانتی و شیوههای فکری پوزیتیویستی (اثباتگرایی)
گشت .از این پس ،بورژوازییی که قبالً انقالبی بود -یا ،به هر حال ،پیشرو شمرده
میشد -به صورت طبقهی مسلط در آمد ،روز به روز محافظهکارتر شد ،و کمابیش مورد
تهدید نیروهای مخالف جدید قرار گرفت؛ این در حالی بود که جنبشهای انقالبی
طبقه ی کارگر ،که مورد حمایت مارکس و انگلس بودند ،به دنبال سندیکالیسم و
جنبشهای سوسیال دموکراتیک افتادند -اینها البته هنوز در حرف حامی مارکسیسم
بودند ،ولی در حقیقت دائماً در نظم موجود جذب میشدند .آشکار است که حل و
امتزاج جنبش سوسیالیستی در نظم اجتماعی سرمایهداریِ غربی ،ناگزیر ،در ساختار
فکری این جنبش تأثیر داشت ،هرچند که جنبش ادعا میکرد به کارهای تئوریک و
سیاسی مارکس پایبند است.
از این پس ،بین سالهای 1890و  ،1923به استثناء روزا لوکزامبورگ و تا حدی
تروتسکی ،تقریباً تمام نظریهپردازان مارکسیست همسنگ با علوم آکادمیک ،موضعی
پوزیتیویستی یا اثباتگرایانه داشتند .این نکته وقتی بیشتر جلب توجه میکند که در
نظر بگیریم تا چه اندازه در مطالعات فلسفی به ارتباط فلسفهی مارکس و هگل
کمتوجهی شده است ،علیرغم این که خود مارکس آشکارا به این نکته اشاره کرده بود.
از منظر کائوتسکی ،که تقریبا برجستهترین مارکسیست زمان خود شناخته میشد،
تفکر مارکس ،تقریباً بسیار شبیه به تفکر داروین بود؛ در نظر پلخانوف ،اندیشهی مارکس
نظیر اندیشههای اسپینوزا[ ،ژوزف] دیتسگن[ ]4و ماتریالیستهای مکانیکی قرن
هجدهم بود ،و برای مَکس ادلر[ ،]5کارل وُرلندر[ ،]6برنشتاین و مارکسیستهای
اتریشی ،فلسفهی مارکس مرتبط بود با فلسفهی نوکانتی .حتی لنین در کتاب
ماتریالیسم و امپریوکریتیسیزم ،یکی از مکانیکیترین و ضددیالکتیکیترین برداشتها
را به نمایش گذاشت .سنت ضددیالکتیکی لنین از طریق استالینیزم و ،در زمانهی خود
ما [زمانهی نویسنده] ،توسط آثار ساختارگرایان آلتوسری ادامه یافته است.
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آنتونیو البریوال[ ]7تنها کسی بود که در ایتالیا ،در دورهی بین حیات مارکس و
لوکاچ ،به اهمیت سنت هگل توجهی واقعی کرد ،البته بدون این که رویکرد دیالکتیکی
واقعاً مارکسیستی داشته باشد .با توجه به این نکات ،جای تعجب نخواهد بود اگر دریابیم
که آثار شکلدهنده به چند نسل از جنبش سوسیالدموکراسی و مبارزان کمونیست،
نه سنت مارکس ،بل که ،پیش از شکلگیری استالینیسم ،آنتی-دورینگ انگلس (و
سپس دیالکتیک طبیعتِ وی) و ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم لنین بودند.
این تحول در تاریخ تئوری هماهنگ است با واقعیات اجتماعی مشخص :یکی ثبات
نظم اجتماعی سرمایهداری لیبرال در میان سالهای  1852و ( 1914با وقفهی کوتاه
کمون [پاریس] ،که با تمام ارزش تأثیر اخالقی و سیاسی نتایجش بر آگاهی انقالبی،
خود دارای اهمیت نسبتاً محدود تاریخی و اجتماعی بود) و دیگری ،تثبیت رژیم
استالینی در اتحاد شوروی ،تقریباً از 1928به بعد.
دقیقاً ،بعد از بحران  1905روسیه ،در میان این دو دورهی ثبات است که لرزههای
بزرگ انقالب در جهان شکل گرفته است 1917( :و  :1923 -7روسیه ،آلمان و چین)
و به نظر بسیار محتمل میرسد که تولد دوبارهی اندیشهی دیالکتیکی مرتبط است با
این عصر تالطم های انقالبی .این نوزایی در طول چند سال معدود و در سه نقطه در
اروپا شکل گرفت؛ معهذا ،در تمام این موارد ،محدود بود به جنبهی فلسفی و هیچ
تأثیری بر وجه جامعهشناختی ،یا مهمتر از آن ،وجوه سیاسی و [تشکل] سازمانی
نداشت .سه وجه اساسی این نوزایی عبارت اند از :نخست ،کشف فلسفهی هگلی توسط

لنین در سالهای  1914و  –1915و این موردی است که در اثری به نام دفترهای
فلسفی بازتاب یافته؛ دوم ،در سال  ،1923ظهور تاریخ و آگاهی طبقاتی لوکاچ ،و،
کمی بعد ،وجه سوم ،که در مجموعهی آثار گرامشی منعکس است.
پوزیتیویسم در وهلهی نخست تأکید دارد که میان داوریهای واقعی و داوریهای
ارزشی ،میان واقعیت خارجی ،که موضوع قوانین «عینی»[ ]8است ،و کنش انسانی[،]9
که حداکثر میتواند القاء کنندهی داوریهای اخالقی در مورد آن واقعیت ،و یا
تعدیلکننده ی آن ،باشد ،تفاوتی رادیکال وجود دارد .تعدیل اخیر هم از طریق اعمال
و افکار فنی و علمی و با استفاده از این قوانین عینی صورت میگیرد که همزمان و

884

885

لوسین گلدمن  /ترجمهی فریبرز فرشیم و نرمین براهنی

منطبق است با آن موقعیتهای اجتماعی که ساختارهایشان بهقدری ثابت مینمایند
که گویی وجودشان بیتأثیر از عمل انسانهایی است که آنها را ایجاد و تجربه میکنند.
درست است که مارکس در کاپیتال به تفصیل در مورد توهمات و تخیالت مربوط به
فتیشیزم یا بتوارهگی کاال -که قوانین اقتصادی ،و حتی تاریخی ،را مستقل از ارادهی
انسان مینماید و آن را با قوانین طبیعی قابل مقایسه میکند -سخن گفته است؛ اما
هشدار وی برای اجتناب مارکسیستهای بعدی از افتادن در دام همین تخیالت واهی،
آن هم هنگامی که در جامعهای زیست میکردند که نسبتاً ثابت مینمود و ظاهراً فقط
اندکی متأثر از عمل [رادیکال] دگرگونکننده ی طبقات اجتماعی بود ،کافی نبوده است.
در اردوگاه بولشویکی ،شرایط تا سال  1917از بسیاری جهات متفاوت بود ،اما ،در
عین حال ،ایدئولوژی مرتبط را هم در بر داشت -مخصوصاً به دلیل وجود چه باید کرد
لنین .دولت تزاری بههیچوجه مانند جوامع غربی پایدار نبود ،اما تا  ،1905به نظر
بولشویکها دستکم ،پرولتاریا نیرویی نبود که خودبهخود و بهطور طبیعی نیروی
مخالفی باشد .گرایشهای خودبهخودی آگاهی این طبقه ،بیشتر به شکل اتحادیههای
صنفی کارگری ظهور کرد تا به صورت انقالبی و ،لذا ،آن طبقه نمیتوانست نقش رهبری
در تغییر تاریخی داشته باشد .به عبارت دیگر ،نقش مذکور را حزب ،یعنی سازمانی از
انقالبیون حرفهای ،باید بر عهده میگرفت ،که عملش ،به صورت مهندسی جمعی
انقالب ،تحقق بخشندهی آگاهی سوسیالیستی در میان طبقهی کارگر بود .پس،
بولشویکها به دیدگاهی معادل پوزیتیویسم و به مفهوم عینیتبخشی[ ]10جامعه
رسیدند ،و این ،به نظر من ،چیزی است که ،در کنار دیگر عوامل ،علیرغم اختالفات
سیاسی زیادی که بین بولشویکهای انقالبی و رفورمیستهای سوسیال دموکرات وجود
داشت ،نشان میدهد که چرا تعداد معینی از آثار نظری (مانند سرمایهی مالی اثر
هیلفردینگ ،آثار کائوتسکی و غیره) از سوی هردو جناح پذیرفته شد و به جذب آن
آثار نظری در دو ایدئولوژی متفاوت انجامید.
نخستین شکاف در وضع مذکور در سال  1905ایجاد شد و این زمانی بود که
شورای پتروگراد در روسیه شکل گرفت .این عملِ پرولتاریا ،که تقریباً خودبهخودی و
انقالبی بود ،نقطهی پایانی بود بر ثباتی درازمدت و بر گرایشهای سازشخواه یا
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ادغامخواه[ .]11بهعالوه ،خصلت سیاسی این رخداد مترادف بود با موقعیت ایدئولوژیکی:
بولشویکها ،که به وساطت یک سازمان انقالبی حرفهای انقالب کرده بودند و این
سازمان انقالبی را از طریق انشعاب از منشویکها ایجاد کرده بودند ،دریافتند که
نفوذشان در شورای پتروگراد نسبتاً کم است ،در حالی که تروتسکی که فاقد تشکیالت
سازمانی بود ،اما به یاری [الکساندر لوویچ] پارووس[ ،]12تئوری انقالب مداوم و
پرولتاریای انقالبی را ایجاد کرده بود ،به ریاست شورای پتروگراد رسید و ،لذا ،نامش در
تاریخ روسیه باقی ماند .در این هنگام نخستین واکنش لنین تغییر سیاست خود بود:
بعد از مبارزهی انعطافناپذیر در خلق سازمانی منضبط از انقالبیون حرفهیی و جدایی
عمدی از منشویکها ،اکنون به موضع ستایش از سیاست وحدت و سازش بازگشت و
ضمناً اهمیت زیادی به نفوذ و تأثیر پایهی پرولتری بخشید .اما به زودی تکپردهی
انقالب  1905به پایان رسید و بولشویکها را همراه با لنین به سیاست پیشین بازگرداند.
در سال  1915و بعداً ،مخصوصاً در  ،1917یعنی هنگامی که انقالب نزدیک میشد،
لنین به موضع دیالکتیکیتری بازگشت :ابتدا از موضعی فلسفیتر در دفترهای فلسفی،
و بعد ،از موضعی سیاسی ،در دولت و انقالب و پذیرش گروه تروتسکی در حزب
بولشویک ،که بسیاری از اینان مسئولیتهای درجهی اول یافتند .اما بازگشت به درک
مکانیکی و پوزیتیویسم (اثباتگرایی) استالینی ،از حدود  1922آغاز شد که اساساً پس
از پایان عمر لنین نیروی بیشتری یافته بود.
در این هنگام که دفترهای فلسفی در اروپا هنوز ناشناخته بود (و هنوز مدتی مانده
بود که آثار گرامشی شناخته شود) ،ظهور اثر لوکاچ ،در  ،1923نخستین مظهر تولد
دوبارهی اندیشهی دیالکتیکی بود.
انتشار این اثرْ بسیار نافذ بود ،ولی ،بالفاصله ،واکنشهای خصمانه از سوی
مارکسیستهای راستآیین[ ]13را برانگیخت .لوکاچ ،بهسبب محکوم کردن اثرش،
جلوی تجدید چاپ آن را تا سال  1968گرفت؛ اما ،هرازگاه ،یادداشتهایی مینوشت
که بیش از دو تا شش صفحه نبود ،تا این که اروپا در آستانهی طلوع هیتلر قرار گرفت.
نیز باید بیفزایم که لوکاچ بهکرّات خاطر نشان میکرد که آن اثر آکنده از خطاست و
وی دیگر به نظریهی مطرح شده در آن باور ندارد.
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در واقع ،اگر تالش ما این باشد که به شرح تأثیر این اثر به هنگام انتشار آن ،و نفوذ
بعدیاش بپردازیم ،به عقیدهی من ،باید بین سه مجموعهی فکری مختلف تمایز قائل
شویم :مجموعهی اول ،تا حد ز یادی ،مربوط است به زمان نگارش اثر ،و همه امروز
میپذیرند که با واقعیات زمان نگارش همخوانی نداشته؛ مجموعهی دوم ،ناشی است از
نیاز به افزودن عناصر جدید توسط لوکاچ به [مجموعهی] عناصری که همچنان به
گذشته تعلق داشتند؛ و ،مجموعهی سوم ،تحلیلهای مدرن تئوریکی است که باید به
طور کلی نقشی حیاتی در تحول بعدی اندیشهی مارکسیستی و علوم انسانی ایفا
میکردند.
من در اینجا بهسرعت و بهاختصار به دو مجموعهی نخست میپردازم ،ولی وقت
بیشتری صرف مجموعهی سوم میکنم که بهزعم این قلم بسیار جالبتر است.
مقاالت لوکاچ در میان سالهای  1919و  ،1922یعنی زمانی نوشته شدهاند که
اروپا ،در بحرانهای انقالبی بود ،دورهی پس از پیروزی انقالب روسیه ،پیروزی موقت -
و سپس شکستِ -انقالبهای مجارستان و فنالند ،و سرکوب شدید جنبش
اسپارتاکیست در آلمان؛ این مقاالت امید انقالبی را بازتاب میکردند و شکستها را تنها
عقبنشینی موقت در گسترهی پهناور بحران جهانی سرمایهداری میپنداشتند .بنابراین،
لوکاچ اطمینان دارد که کتابش را در آستانهی انقالب جهانی ،در آستانهی براندازی
نظام سرمایهداری جهانی و پیش از برپایی جامعهی بیطبقه مینویسد و ،از آنجا که
شر ایط اقتصادی و اجتماعی برای انقالب را عمالً موجود میبیند ،این پیروزی را ،قبل
از هر چیز ،نیازمند آگاهی پرولتاریا مییابد که یکی از اندیشههای کانونی اثر اوست.
حکم تاریخ ،اما چیز دیگری بود ،و دوستان و دشمنان لوکاچ اکنون [که در سال
1971هستیم] همه در مورد سرشت تخیلی و به خطا رفتهی دیدگاه او در بارهی موضوع
مذکور همرأیاند.
رشته افکار دوم مرتبط است با مسائل سازماندهی جنبش انقالبی و احزاب انقالبی.
در ربع نخست سدهی بیستم ،در واقع ،بهطور دقیقتر ،از زمان مرگ انگلس [در سال
 ]1895به واسطهی تحلیلهای گوناگون از سرشت جامعهی سرمایهداری ،دو موضع
مختلف وجود داشته است .نخستین موضع ،که در وهلهی اول توسط روزا لوکزامبورگ
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و تروتسکی بیان میشد ،موضعی بود وفادار به نظریهی پرولتاریای انقالبی ،و وجه افتراق
آن اندیشهی دیالکتیکی اینهمانی یا یگانگی ذهن و عین و گرایش خودبهخودی
پرولتاریا بهسوی یک آگاهی اصیل و سازشناپذیر[ ]14بود ،و خواستار تشکیل حزب
دموکراتیکی بود که هستهی بنیانیاش باید بر پایهی پرولتری شکل میگرفت -حتی
اگر آگاهی انقالبی آن ،نسبت به آگاهی کادرهای رهبری ،رشد کمتری یافته بود .همین
پایهی پرولتری بود که میبایست ماشین حزبی را  -که مرکب بود از انقالبیون حرفهای
مجربتر با آموزش سیاسی کاملتر ،هسته ای که البته همیشه هم در خطر استحاله و
تبدیل به تشکیالتی بوروکراتیک بود و منافع خود را مقدم بر منافع کارگران میدانست-
کنترل کند؛ این ماشین حزبی در دنیای غرب ،ممکن بود به تدریج جذب جامعهی
سرمایهداری و در آن ادغام شود .گروه دوم تئوریسینهای مارکسیست یا نومارکسیست
بودند که وجه افتراقشان تجربهی تاریخی دهههای قبل از خویش بود و چنین میدیدند
که آگاهی پرولتاریا خودبهخود به سوی مبارزه علیه جامعهی سرمایهداری راه نمیبَرَد،
بلکه ،بر اساس مدل دموکراتیک یا اتحادیهای -صنفی ،میل به ادغام در جامعهی
سرمایهداری دارد .این گروه از تئوریسینها ،به نوبهی خود به دو اردو تقسیم میشدند:
یکی رویزیونیست ها یا تجدیدنظرگرایان که درک انقالبی را کنار زده بودند ،زیرا که
هیچگونه پایهی اجتماعی برای آن مهیا نمیدیدند؛ و گروه دومی که اساساً حزب
بولشویکی نماینده ی آن بود .این حزب خواستار ایجاد یک حزب منضبط از انقالبیون
حرفهای بود که وظیفه اش نه این بود که به پرولتاریا برای فهم آن چیزی که از هم
اکنون به صورت عنصری نهفته در آگاهی و عمل وی حضور داشت یاری رساند ،بل ،در
واقع ،دادن آگاهی انقالبی بود به آنان از بیرون و حفظ کنترل مستمر آن بود به شکلی
که جلوی بازگشت پرولتاریا را به سوی گرایشهای خودبهخودی بگیرد.
تجربهی سالهای 1917تا  – 1923شکست اسپارتاکیستها و دیگر انقالبیون
اروپایی  -خطا بودن سرشت اندیشههای لوکزامبورگ را نشان داده بود و (اگرچه مواضع
فکری تروتسکی و لنین به یکدیگر نزدیک شده بود) بر اعتبار بولشویکها ،که در روسیه
همچنان موفق بودند ،افزوده بود .بهعالوه ،سالهای میان  1919تا  1923مجدداً ثبات
نسبی و انعطافپذیری سرمایهداری غربی را نشان داده بود؛ افزون بر این ،دگرگونیهای
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تاریخی در روسیه می رفت تا به حذف تروسکی بینجامد ،همچنان که قبالً منجر به از
میان رفتن روزا لوکزامبورگ گشته بود.
لوکاچ ،در مواضع فکری ابتدایی خویش ،مانند بسیاری از انقالبیون همزمان خود،
اندیشهی پرولتاریای انقالبی را پذیرفته بود .شاید ،حداکثر بتوان گفت که وی ،بیشتر
از بسیاری دیگر از نظریه پردازان ،آگاه بود که این امر او را به مواضع فکری روزا
لوکزامبورگ بسیار نزدیک کرده است .اما رجوع لوکاچ به دیالکتیک در زمینهی فلسفه
و تحلیل بنیادی جامعهشناختی نمیتوانست ،بیش از آنچه که در سال  1916در مورد
لنین و سپس در مورد گرامشی مصداق داشت -با توجه به فهم آنان از انقالب و واقعیات
سیاسی و اجتماعی پیشاروی آنان – وی را متوجه سالهای قبل کند تا لوکاچ آن تجربه
را مورد شک و پرسش قرار دهد ،چه رسد به این که به انتقاد ریشهای از ساختار حزب
بولشویک (تنها حزبی که توانسته بود ،با سازماندهی ،انقالبی را به پیروزی رساند)
بپردازد و خطر آن را برای دموکراسی و انقالب روشن نماید .بنابراین ،در اینجا با همان
تنگنایی روبهرو هستیم که سه نظریهپرداز پیشین ،بازیابندگان دیالکتیک ،دانسته یا
نادانسته ،با آن روبهرو بودند.
چگونه ممکن بود که یک نیروی اجتماعی خودانگیختهی انقالبی در درون جامعهی
موجود (به بیان فلسفی :یگانگی یا اینهمانی جزئی ذهن وعین) با پذیرش حزب متمرکز
و دارای سلسله مراتب منظّمِ بولشویکی ،بهعنوان شکل کارساز و عالی جنبش انقالبی،
سازگار افتد – پذیرشی که در نظر آنان فارغ از چون و چرا بود؟ در واقع این مشکل
حل شدنی نبود :هیچ نقطهنظر بینابینیِ عملی و قابل دوام میان تفکر لنین در «چه
باید کرد؟» و موضع روزا لوکزامبورگ وجود نداشت .قابل درک است که نه لوکاچ و نه
گرامشی ،و نه حتی لنین ،هیچکدام ،نمیتوانستند به مسألهای که شرایط و موقعیت
تاریخی آن را الینحل کرده بود ،پاسخی بدهند؛ و دیگر این که تمام کاری که آنان
میتوانستند بکنند – دو تن نخست در تئوری ،و سومی در عمل ،در اواخر عمر خویش
 این بود که برنامه ی غیرقابل اجرای دموکراتیزه کردن داخلی احزاب کمونیستی رامطرح کنند.
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تاریخ در این مورد نیز مسائل را برای ما روشنتر کرده است .با این حال ،باید
بیفزاییم که سرشت دموکراتیکتر حزب کمونیست ایتالیا ،و مقاومت پایدارتر و پرشور
روشنفکران لهستانی در برابر استالینیکردن دوبارهی حزب ،شاید ،تا حدی ،ناشی از
سنت فکری گرامشی و روزا لوکزامبورگ بوده باشد .در هر حال ،این نکته هم هست
که ،به نظر من ،اندیشههای مطرح شده توسط لوکاچ در تاریخ و آگاهی طبقاتی ظاهراً
پذیرفتنی نیستند؛ ولی ،در عین بیان این موضوع ،این را هم باید بدانیم که از میان
کسانی که منتقدان آن افکار هستند ،برخی – که مارکسیستهای رسمی اند -از طرح
دموکراتیک کردن حزب انتقاد میکنند ،در حالی که دیگران ،یعنی بدعتگذاران یا
نوآیینان[ ،]15بیشتر به ناممکن بودن رؤیای دموکراتیک کردن حزب حمله میکنند.
با توجه به مسائل مذکور ،اکنون میپردازم به هستهی اصلی کتاب لوکاچ ،که ضامن
جایگاه مستمر آن ،بهویژه ،در میان آثار برجستهی تاریخ تفکر مارکسیستی ،و ،به طور
کلی ،در فلسفهی اروپاست.
نخستین تحلیل لوکاچ -که تمامی تحلیلهای دیگر وی را در نهفت خویش دارد و
در ذات خود نیز معطوف است به تفکر دیالکتیکی -مستقیماً مرتبط است با مفهوم فاعل
جمعی[ ]16و نیز این اندیشه که طبقات اجتماعی [تنها] فاعلهای تاریخی و بنیانهای
ال و
اساسی و خاص مارکسیسم اند .خوب است که همچنین اضافه کنیم ،لوکاچ ،که قب ً
پیش از گرایش به مارکسیسم ،در دو کتاب ،سلسلهای کامل از ساختارهای ممکن فکری
را بر پایهی آگاهی فردی تحلیل کرده بود ،در مقاالت مندرج در تاریخ و آگاهی طبقاتی،
تا جای ممکن ،بیانگر فکر آگاهی فرافردی[ ]17و مخصوصاً فکر آگاهی طبقاتی است،
هرچند که تمرکز وی بیشتر بر نشان دادن موضع و جایگاه طبقاتی و نقد ضعف و
سستی اساسی اندیشهی فردگرایانه – تفکر تأملی و شِئانگار -است تا ارائهی توصیف
روشن مناسبات میان آگاهی طبقاتی و آگاهی فردی .از آنجا که این مسأله ،بهکرّات ،در
یک رشته تحلیلها ،مخصوصاً در میان متفکران مکتب فرانکفورت ،مطرح شده ،بر خود
الزم میدانم اکنون این موضوع را به اختصار بررسی کنم.
جریانهای فلسفی گوناگون دورهی طلوع و بالش بورژوازی – خردگرایی،
تجربهباوری ،تفکر روشنگری ،و فلسفهی [پژوهشی] دانشگاهی بعدی ،پوزیتیویسم،
نوکانتیسم ،اگزیستانسیالیسم سارتری -همیشه جایگاه فکری و فلسفی فاعل تفکر و

890

891

لوسین گلدمن  /ترجمهی فریبرز فرشیم و نرمین براهنی

عمل وی را حقیقتی مسلم دانستهاند[ .اما] در نهایت ،این فلسفهها که نقش فعّال و
ال در ارتباط با دانش و دنیای بیرونی (نوکانتیسم ،پدیدارشناسی
خالق فاعل را جزئ ًا یا ک ً
هوسرلی[ )]18پذیرفتهاند ،ناگزیر شدهاند ،به سبب این که نتوانستهاند این جایگاه را
ناشی از آگاهی تجربی افراد بیابند ،پس بکشند و آن را به هیوالی فلسفی علمییی ،که
منِ استعالیی[ ]19باشد ،نسبت دهند .در واقع ،فرضیهی موضع یا جایگاه فردی فاعل
با هیچ نوع تجربه ی معمولی زندگی سازگار نیست .برای فهم موضوع کافی است که
مثالی بزنیم :تصور کنید که سه نفر باربر در حال جابهجا کردن یک پیانو باشند؛ اگر
فرض کنیم فقط یکی از آنها جایگاه فاعلی دارد ،چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ساده است:
معنای چنین فرضی این خواهد بود که دو نفر دوم و سوم [فقط] شئ اند ،یعنی مبدل
به جزئی از خود پیانو شدهاند و ،بنابراین ،موضوع یا مفعولِ فکر و عمل مرد اول قرار
گرفتهاند .چنین چیزی ناممکن بودن کامل این فرضیه را نشان میدهد .اضافه میکنم
که اگر به این شکل به امور بنگریم ،معنایش این میشود که حلقهی بین آگاهی فرد
فاعل و جابهجایی پیانو شکسته است (میدانیم که جابهجایی پیانو هم عمل آن فرد
نیست) و از این طریق به تفکر او در ارتباط با حرکتِ پیانو یک جایگاه تخیلی و
تأملی[ ]20دادهایم .بدیهی است که راه فهم امور و ایجاد حلقهی ارتباط میان آگاهی و
ل حرکت دادن پیانو هر سه مرد
ل عم ِ
عمل افراد ،پذیرش این حقیقت است که فاع ِ
هستند و مفعول یا موضوعِ عملِ آنان نیز پیانو و حاصل آن عملْ جابهجایی پیانو است.
این مثال ظاهراً ساده در مورد تمامی افعال و اَعمال آگاهانهی انسان در زندگی و جامعه
صادق است و ،ضمناً ،بخش عمدهی آگاهی افراد را هم در بر میگیرد[ .لذا] فرضیهی
فاعل فردی عقیدهی مسخ و تحریفشدهای است که ،خود ،محصولِ عمل فاعلی جمعی
است.
در عین حال ،روشن است که هر عملی که بهعنوان بخش خاصی از واقعیت در نظر
گرفته شود ،دارای فاعل جمعی ویژه است و این فاعل با فاعل اکثر افعال دیگر متفاوت
است؛ این سخن بدین معناست که هر فردی ،در خالل یک روز واحد ،فردی است در
میان تعداد زیادی از افراد دیگر که به فاعلهای فرافردیِ مرکبْ شکلهای گوناگون
میدهند.
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به هرحال این جابهجایی [در جایگاه فرد] مطلق نیست .فاعلهای جمعی خاصی
موقعیت کمابیش پایدارتری دارند ،مثالً کارگرانی که در یک کارخانهی معَیّن حمل و
نقل یا ،دستکم ،در مجموعههای محدودتری کار میکنند ،ثابتترند و به فاعل
فرافردییی شکل میدهند که به اَعمال کمابیش متعددتری نیز بسط پیدا میکند .در
یک حوزهی گستردهتر ،فاعلهای فرافردییی هستند (مثل خانواده ،گروههای تخصصی،
طبقات اجتماعی) که اصالتاً جایگاه پایدارتری در دورهی تاریخی مفروض دارند؛ در
میان این فاعل های فرافردی ،طبقات اجتماعی دارای اهمیت و جایگاه ممتاز و ویژهای
هستند ،تا جایی که باید گفت ،آنها تنها فاعلهای فرافردییی هستند که آگاهی و
عملشان در جهت سازمان دادن به کل مناسبات بین انسانها و روابط میان انسان و
طبیعت قرار دارد ،و با این قصد و نگرش [عمل میکنند] که یا آن مناسبات به همان
گونه که هست باقی بماند ،یا این که آن را به روشی کمابیش رادیکال تغییر دهند؛ این
بدان معناست که آنها عالیترین فاعلهای عمل تاریخیاند و در باالترین شکل آگاهی
قرار دارند ،فاعل یا خالق جهانهای مفهومی و تخیلی -یعنی آثار فلسفی و ادبی.
در مورد فاعل جمعی ،باید پرسید که واقعیت زیستی و روانشناختی افرادِ این جمع،
چه وضع و موقعیتِ وجودی می تواند داشته باشد؟ بدون شک فرد در وهلهی نخست،
به قول فروید ،در وضع لیبیدویی یا زیستمایگی ،زندگی میکند ،یعنی تودهای از امیال
و آرزوها که در ستیز با اقتضائات زندگی اجتماعی قرار میگیرد و ،به همین وسیله ،یا
تعدیل میشود ،یا سرکوب میگردد و ناآگاه میماند .به هر حال ،فرد در سطح دیگری
هم وجود دارد ،یعنی در سطح زندگی آگاهانه ،که در آن سطح بهعنوان آمیزهای از
فاعلهای جمعی ویژه و خاص ظاهر میشود .در اینجا فکر میکنم که فروید در مورد
«سوپر-اگو» یا فرامَن – مقصود هنجارهای درونفکنده[ ]21است -که آن را ساختاری
منسجم و معنی دار شمرده ،خطا کرده است؛ در حالی که در واقع ،به نظر من ،این
فرامنْ آمیزهای است از درونفکنیِ[ ]22هنجارهایی که از ساختارهای متنوع (مانند
خانواده ،مدرسه ،حرفه ،طبقه و غیره) نشأت گرفتهاند.
در این شرایط چگونه میتوان رفتار تجربی فرد را مطالعه کرد؟ به نظر من این رفتار
همیشه آمیزهای است از ساختارهایی مرکب از وجوه برجستهی لیبیدویی یا
زیستمایهای و اجتماعی؛ این ساختارها کامالً متفاوتاند ،اما ،به جز در موارد نادر -جایی
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که یکی از این دو غلبهی مطلق دارد ،مثال زمانی که با فردی نابغه و خالق یا [برعکس]
با دیوانهای روبهرو هستیم -نمیتوان آنها را از هم جدا کرد .در مورد خود ساختارهای
فکری و اجتماعی ،اگرچه جدا کردن این ساختارها در یک فرد معمولی ناممکن است،
ولی میتوان به منظور مطالعهی جامعهشناختیِ یک گروه ،بهمثابه کل ،از آن سود برد،
زیرا که اختالفات فردی در این مورد یکدیگر را دفع میکنند.
مشاهده خواهد شد که تاریخ جامعهشناختی[ ]23چگونه و تا چه حدی با برقراری
ارتباط بین روندهای تاریخی در سطوح مختلف (اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و
فرهنگی) و فاعالن تاریخی ،یعنی طبقات اجتماعی ،نتایج مثبت ایجاد میکند .از آنجا
که جایگاه فاعل فرافردی اساساً با جایگاه فاعل فردی تفاوت دارد ،برقراری این ارتباط
بین فرایندهای تاریخی و طبقات اجتماعی ،در عین حال نیازمند ،دگرگونی اساسی
افقهای علمی و روششناسی است.
اولین مورد این اختالفات در اینهمانی ناقص فاعل و موضوع فکر و عمل است –
لوکاچ در آن هنگام هنوز از اینهمانی کامل فاعل و موضوع شناخت سخن میگفت.
بنابراین ،به زبان تمثیل ،اگر فرض کنیم که نوشتههای مارکس دیدگاه پرولتاریا را بیان
میکند و به آگاهی نطفهای و نهفتهی این طبقه مربوط است ،نتیجه این میشود که
کاپیتال نه تنها به پرولتاریا امکان میدهد که در بارهی جامعهی سرمایهداری ،بهعنوان
کل ،فکر کند ،بلکه به خویش نیز بهعنوان جزئی از این جامعه بیندیشد .روشن است
که همین امر در مورد جانسِنیسم[ ]24نیز که وجه بیان الهیاتی اشراف صاحب مقام
[فرانسه] بود و نیز در مورد کارتزینیسم [آیین دکارتی] بهعنوان فلسفهی رستهی
سومِ[ ]25فرانسه ،و همین طور در موارد دیگر ،صادق است.
رابطهی بین فاعل فردی تفکر و جهان پیرامون آن در ارتباط با شناخت ،ناگزیز،
ایستا و تعمقی -تأملی بود؛ این رابطه فقط از طریق یک جهش ،یعنی یک گسست
اساسی ،میتوانست به حوزهی عمل در آید؛ لذا ،این عمل ،الزاماً ،یا ویژگی فنی
میپذیرفت و یا خصلت اخالقی .داوریهای ناظر بر واقعیات ،که موجد اندیشهی نظری
میگشت ،طوری ارائه میشدند که گویی هیچ ارتباط ضروری با داوریهای ارزشی -
که موجد دستورات فنی یا نظریِ احکام شرطی یا قطعی بودند -نداشتند .دوگانگی
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ذهن-عین [فاعل-موضوع] در دوگانگی بین فکر و عمل ،بین داوری عینی و داوری
ارزشی ،و در سایر دوگانگیهای بیشمار منعکس میشد :جزء و کل ،همزمانی و
ناهم زمانی ،ایستایی و پویایی ،سیاسی و اخالقی ،وسیله و هدف و دوگانگیهای دیگر.
همان طور که گفته شد ،در فلسفههای فردی ،تنها کوششی که برای غلبه بر این
دوگانگی صورت میگیرد ،این است که یک نوع عملکرد سازنده به فاعل تفکر استعالیی
ببخشند که تفکری است در اوجی انتزاعی و آسمانی.
به هرحال ،از فاعل فردی که بگذریم و به فاعل جمعی بنگریم ،بالفاصله خود را در
قلمرو یگانهنگری[]26بنیادی مییابیم که تمامی دوگانگیهای[ ]27مطلق را رد
میکند .بپردازیم به نخستین مورد ،یعنی دوگانگی ذهن-عین (که در تفکر دیالکتیکی
جایش را به یگانگی یا اینهمانی جزئی این دو داده است) ،چشمانداز فاعلِ فرافردیِ
نیاز به تفکر استعالیی را کنار می زند؛ به این معنا که ذهنیتِ فرافردیِ تجربی ،یعنی
گروههای انسانی ،قسمتهای سازندهی کل هستند و به طور واقعی و تجربی خالق
جادهها ،خانه ها ،شهرها ،روابط اجتماعی ،نهادها و هنجارهای اجتماعی ،و
دستهبندیهای ذهنی و غیرهاند .به همین شکل ،دوئیت علم-وجدان یا علم-اخالق
سرشت بنیادی خود را از دست میدهد؛ بدین خاطر که مطالعهی عین ،درعین حال،
تغییردهنده ی خودشناسی ذهن یا فاعل تفکر هم هست؛ تصادفاً ،این همان معنای
پایهای عنوان مقاله ،تاریخ و آگاهی طبقاتی ،است ،چرا که لوکاچ نشان داده است که
این دو ،حداقل ،جزئ ًا اینهمان یا یگانهاند.
بگذارید در اینجا چند کلمهای بیشتر در مورد دوگانگیهای مهم ،که حاکم بر
تفکر پوزیتیویستی است ،بگویم :اولین مورد دوئیتِ جبرگرایی است ،که جداکنندهی
وجه علم اثباتی (اثباتگرا) از آزادی یا اختیار ،یعنی وجه تجربی در عمل ،و مشخصاً در
[حیطهی] عمل اخالقی است .در اینجا باز هم فالسفهی دیالکتیکی هرنوع دوئیت را
رد میکنند و فقط نیروی ساختاربخش[ ]28تاریخ را موجه میدانند ،به این معنا که
تأکید میکنند عمل انسانها ،هم خارجی و هم داخلی (بهطور ذهنی و بهطور روانی)
است و فقط در تحت اثر شرایط اجتماعی محدود ،و موجد مقوالت ذهنی میشود ،اما،
در عی ن حال نیز ،این محدودیت برای اعضای طبقات اجتماعی مختلف ایجادکنندهی
حوزه ی آزادی عملی هم هست ،که در چهارچوب آن ،اعمال آن افراد ساختارهای
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اجتماعی را تعدیل میکند و از طریق همین واقعیت آزادیهای آنها زیاد یا کم می
شود .آن گونه که مارکس در تز سوم خود در مورد فوئر باخ نوشته:
آموزهی ماتریالیستیِ باورمند به تغییر شرایط و شیوهی آموزشْ فراموش
میکند که خودِ شرایط بهوسیلهی انسان تغییر میکند و خودِ معلم و
آموزشگر هم باید آموزش ببینند .بنابراین ،آن روش ،جامعه را به دو بخش
تقسیم میکند که یکی از آن دو برتر از دیگری و مسلط و حاکم بر جامعه
است.
تطابق و همبستگیِ تغییر شرایطِ فعالیت انسان یا
خوددگرگونسازی[ ]29را فقط میتوان بهطور منطقی درک و از طریق
عمل انقالبی فهم کرد.
به همین منوال دوگانگی آگاهی و عمل  -که اغلب در سطح فردی در مد نظر است،
و این در جایی است که (با توجه به پیچیدگی شخصیت هر فرد) به آسانی میتوان
تضاد بسیار اساسی بین باورها و اَعمال یک فرد را مشاهده کرد -در حیطهی گروه
اجتماعی ،مشهود نیست ،زیرا که ،در مورد اخیر ،آگاهیِ جمعی همیشه بر روی رابطهی
عملی و رفتار واقعی اثر دارد.
در زمینهی خالقیت فرهنگی این نکته دارای اهمیت ویژه است ،چرا که ،مثالً ،بسیار
سخت خواهد بود که ایجاد رابطهی الزم و ضروری بین زندگی ]ژان] راسین[ ]30و
ساختار کار او دشوار است (فکرش را بکنید که وی بهسادگی میتوانست در تحت
آموزش ژزوئیتها یا یسوعیون نمایشنامههای دیگری بنویسد) ،در حالی که بسیار
آسان تر است که بین کار او ،الهیات جانسنیستی ،ساختارهای فکری اشراف قرن هفدهم
و موقعیت اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی این طبقه رابطه ی ضروری برقرار کرد.
این بحث را میتوان همچنان ادامه داد ،ولی بدین ترتیب از دایرهی مباحث مقالهی
حاضر خارج خواهیم شد .میل دارم صرفا تأکید کنم که ،اگرچه این دوگانگیهای
فردگرایانه و پوزیتیویستیِ حاکم بر اندیشه ،خالی از هرگونه ارزش مطلق اند ،در حوزهی
تحقیق اما ،از جوانبی ،دارا ی ارزش عملی هستند ،البته به شرط آن که پژوهشگر از
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سرشت نسبی و خاص آنها آگاه باشد .به چه معنا؟ بدان معنا که رابطهی بین ذهن و
عین ،جبر و آزادی ،تئوری و عمل ،و علم و اخالق ،جهانشمول ،ایستا و دائمی نیست،
بل که با تغییر شرایط تاریخی تغییر میکند؛ و دیگر این که همیشه وضع باید بهروشنی
تعریف شود و این یکی از ابعاد اساسی آن چیزی را تشکیل می دهد که لوکاچ جوان
آن را اشکال روانی میخواند و بعدها آن را اصل کلیت مینامد ،یعنی آنچه که ما امروز
ساختار عمده و معنادار[ ]31نام گذاشتهایم.
یکی از پذیرههای اساسی روانکاوی در حیطهی فاعل فردی و نیز در حوزهی فکر
دیالکتیکی در سطح اجتماعی و تاریخیِ آن ،دقیق ًا تأیید این فرض است که تمام اعمال
ل آن تغییر دنیای پیرامونی
انسانی -که ناشی از رفتار فرد یا فاعل فرافردی و مقصود عم ِ
است ،به شکلی که تعادل بهتری در انطباق با آرزوهایش بیافریند -در واقع کیفیتی
دارد با ساختار کارکردی یا ساختار عمده و معنادار .بنابراین ،تحقیق در مورد آنها [این
ساختارها] از یک طرف مستلزم تجزیه و تحلیل درونیشان است تا با آشکار کردن
ساختار اساسیشان به درک و فهم آنها دست یابیم و ،در نتیجه ،به اهمیت بالقوهی
عناصر متنوع در یک رابطه ی مفروض پی ببریم ،و از طرف دیگر یک تجزیه و تحلیل
خارجی است برای توضیح دادن آنها از طریق وارد کردن یک ساختار ،بهعنوان عنصر
کارکردی ،در یک ساختار بزرگتر دیگر .در این معنا اندیشمندانی نظیر هگل ،مارکس
 ،فروید و لوکاچ در حوزهی فلسفه – علیرغم تمامی عوامل جداکننده  -همگی انواع
ساختارگرایی تکوینی[ ]32هستند که همه حول مرکز واحدی همرأی اند و آن این که
تمام اعمال انسانها -چه فردی و چه جمعی -باید اعمالی شمرده شوند که هدفشان
برقراری سازگاری و تعادل مطلوبتری بین فاعل و پیرامون وی است .لذا ،باید به ج ّد
تأکید کرد که هیچ عمل انسانیِ بیمعنایی وجود ندارد ،و چیزی که بیمعنا به نظر رسد،
در واقع ،یا یک فکت ناقص است که محقِق در اثر خطا آن را از کل واقعیت منتزع کرده،
و یا این که ترکیبی است از معانی گوناگون که به سوژهها یا فاعلهای مختلف مربوط
است؛ درکی واقعی که ارتباط دارد یا به وارد کردن این واقعیت به درون یک کل بزرگتر
و فرایند تاریخی؛ یا به دستهبندی عناصر مختلف که آن ترکیب را تشکیل میدهند؛ و
یا شاید به هردو باهم .باید افزود که اگر هر رفتاری ،معنادار و کارکردی است تا آنجایی
که در پی ایجاد یک تعادل است ،این بدان معنا نیست که بتواند واقعاً آن تعادل خاص
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را ایجاد کند ،زیرا که ،کامالً جدا از موانع خارجییی که ممکن است فرد با آن مواجه
شود ،دنیای پیرامونی هم در اثر اَعمال فاعالن جمعی مختلف در حال تغییر است و
بنابراین ،وضعیت تغییر میکند ،و در نتیجه ،چیزی که در زمان مفروض کارکردی،
عمده و معنادار بوده ،دیگر از حیز ویژگی کارکردی بودن خود خارج خواهد شد و راه
به سوی کارکرد دیگری خواهد گشود .ویژگی این تغییر – که البته فرایندی
بیوقفه[ ]33است ،در اثر تغییرات ناگهانی ،در حال حرکت از دستهای از ساختارها و
کارکردها ،به سوی دستهای دیگر است -و اشاره به سنتز تداوم و وقفه دارد که هگل
آن را حرکت از حوزهی کمیت به کیفیت میداند.
در پرتو نکات فوق ،یک دوگانگی دیگر ،که برای اندیشهی فردی مهم و حتی بنیانی
است و عبارت است از دوگانگی بین وسیله و هدف  -دو قطبییی که یکی اخالق است
و دومی ماکیاولیسم  -از میان بر میخیزد و ،به جای آن یک ساختار جهانی ،که در آن
وسیله و هدف متقابالً بر هم عمل میکنند ،مینشیند ،بدون این که یکی بر دیگری در
اصول تفوق یابد.
یک نکته ی مهم نهایی این که ،تا آنجا که هر عمل انسانی بهعنوان یک فرایند در
نظر گرفته میشود ،نمیتواند دیگر بر پایهی واقعیت ملموس و فعلی آن و ،بدون ارجاع
به واقعیت بالقوه ای که آن عمل قصد تحقق بخشیدنش را دارد ،تعریف گردد .این مفهومِ
آگاهیِ بالفعل باید از طریق «بتزوگنِس بووستاین»[ ]34که در این جا به «حداکثر
آگاهی ممکن» ترجمه شده ،ب ر اساس مفهوم آگاهی بالقوه ،که بر روی واقعیت در حال
عمل کردن است و حوزه ی خود را با تنوعات ممکن محدود میسازد ،تکمیل شود .این
تفاوتی است که مارکس بین «طبقهی درخود» و «برای خود» قائل است و بدون آن
هرگز نخواهیم توانست چیزی در بارهی زندگی تاریخی و اجتماعی بفهمیم.
اثر لوکاچ ،که به مدت نزدیک به نیم سده در کسوف قرار گرفت ،مجدداً تمامی این
مفاهیم دیالکتیکی را به تفکر مارکسیستی بازگرداند و بدن ترتیب چشمانداز دیالکتیکی
آن را دوباره در برابر ما قرارداد ،و بدون شک نقشی نافذ و برجسته ایفا کرد .اما هیچ
یک از ما مورخان صرف نیستیم ،و روشن است که آنچه که ما را بیش از هر چیز در
این روزگار جذب می کند سنجش ثمربخش بودن آن مفاهیم برای رسیدن به درک
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متقن و علمی مسائل زمانهی کنونی ما و جوامعی است که در آن زندگی می کنیم .این
وظیفه -همان گونه که قبال اشاره کردم -آنجا بسا مشکلتر میشود که تصور کنیم
موضوعْ عبارت است از پذیرشِ تحلیلهای اجتماعی و سیاسیِ لوکاچ – که آشکارا خطا
بوده -در حالی که ،از منظر امروزی ،موضوع عبارت است از اهمیت تاریخی آن کتاب
در حوزهی فلسفی و روششناسی و نیز در تحلیل ملموس و منسجمی که از شئوارگی
و عرصههای خاصی از تاریخ فلسفه به دست میدهد.
به هرحال ،آیا میتوان با استفاده از اثر مذکور به مرزهایی رسید که خود لوکاچ به
آن دست نیافت و یا نمیتوانست بدان دست یابد؟ آیا بر اساس روشهای دیالکتیکی
میتوانیم یک تجزیه و تحلیل اجتماعی سیاسی از زمان خود به دست دهیم؟ باورم این
است که پاسخ ،حداقل تا حدی ،باید «آری» باشد .از میان قسمتهای عمدهی تجزیه
و تحلیل مارکس ،که لوکاچ در اثرش حفظ کرده ،و به نظر من باید کنار گذاشته شوند،
مهمترین آنها تئوری پرولتاریای انقالبی و ایدهی دموکراتیزه کردن انقالبی و داخلیِ
احزاب کمونیستی هستند که منشاء آنها دقیقاً تمایالت رفورمیستی و سازشکارانهی
طبقهی کارگر است .مسأله را بهآسانی میتوان چنین تعریف کرد :برخالف اخالقگرایی
ی سیاستمداران سندیکالیست
تئوریسین های سوسیال دموکرات ،رفورمیسمِ غیر انقالب ِ
و سوسیالیستهایِ غربی و شیوهی [مکانیکیِ] «مهندسیکاریِ» حزب بولشویک انقالبی
تا سال  1917و یا حتی  ،1923لوکاچ ،از نظرگاه دیالکتیکی ،خواستار یک نیروی
انقالبیِ داخلی شد ،که ،خود ،عنصر سازندهای باشد در درون خودِ موضوعِ تغییر ،یعنی
جامعهی سرمایهداری (جامعهای که میبایست تغییرش دهد) -یعنی خواستار یک
طبقهی اجتماعی که گرایش ذاتی آن در عین خودبهخودی بودن انقالبی هم باشد.
قبالً گفتیم که لوکاچ ،روزا لوکزامبورگ و تروتسکی این نیرو را در پرولتاریا میدیدند
و اشتباه ذاتی این تحلیل احتماالً همان دلیلی بود که  -فشار برنشتینها و استالینها،
رفورمیستها و کمونیستهای رسمی ،که تحلیل شان در آن زمان به واقعیت نزدیکتر
بود-باعث از بین رفتن سیاسی آنها شد.
اما آیا امروز هم با چنین معمایی روبهرو هستیم؟ آیا در برابر یک سوسیالیست-
حداقل در جوامع صنعتی پیشرفته  -گزینهی دیگری جز راهبرد تروتسکی و
لوکزامبورگ از یک سو ،و استالین و رفورمیستها از سوی دیگر وجود ندارد؟ باور ندارم
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ال
که چنین باشد .اکنون چندین سال است که سه نوع ایده ،که در تحلیل سیاسی ،ک ً
به یکدیگر پیوستگی دارند ،در حال تکویناند و ،به طور روزافزون ،جایگاه مهمی در
اندیشهی بینالمللی سوسیالیستی پیدا میکنند ،که عبارت اند از :باور به خودگردانی
یا خودمدیریتی[ ،]35دو دیگر ایدهی قشر میانی حقوقبگیر[ ]36بهعنوان طبقهی
کارگر جدید ،و سوم ،ایدهی رفورمیسم انقالبی [.]37
در حقیقت غیرممکن است که یک متفکر جدی مارکسیست ،به مفهوم جامعهی
سرمایه داری صرفاً آن گونه که مارکس گفته بود ،تکیه کند .آنچه که بدان نیاز است
نقد اندیشهی مارکس نیست ،بل که اقدام به بسط و گسترش آن است .حتی اگر نقاطی
در تحلیل مارکس وجود داشته باشد که در ظاهر نیازمند تغییر و تعدیل باشند ،باز هم
سرمایه همچنان سنگ بنای اصلی هرگونه تحلیل جدی از جامعهی سرمایهداری
لیبرال خواهد ماند .اما مارکس در سال  1883فوت کرد ،و از زمان مرگ او تاریخ
جامعهی سرمایه داری شاهد تغییرات مهمی بوده است که طبیعتاً باید در تحلیل آن
گنجانده شود .حتی در همان اوایل قرن بیستم و تا پایان جنگ جهانی اول
تئوریسینهای عمدهی جنبش طبقهی کارگر ،بهطور مشخص هیلفردینگ[ ،]38لنین
و روزا لوکزامبورگ خود را ناگزیر میدیدند که تئوری امپریالیسم را ،بهعنوان تحلیلی
که ناظر بر تغییرات حاصل شده در ساختار سنتی سرمایهداری لیبرال بهواسطهی
سرمایهی مالی ،مونوپلیها و تراستها بود ،پیشنهاد کنند.
اکنون به طور روز افزون برای بسیاری از اقتصاددانان و جامعهشناسان روشن میشود
که از زمانی که دولت دخالت گسترده ای را در تنظیم اقتصاد و به کارگیری سایر
مکانیزمهای مرتبط به آن آغاز کرده ،فاز سومی در تاریخ سرمایهداری ایجاد شده که
بدان جامعهی تکنوکراتیک ،سرمایهداری سازمانیافته[ ]39و یا جامعهی مصرفی
میگویند [خواننده بدون شک به تغییرات دوران ما توجه خواهد داشت-م].
در اینجا الزم میدانم که به یک نکتهی مهم اصطالحشناختی اشاره کنم .به نظر
من کاربست اصطالح «امپریالیسم» ،در مورد دورهی دوم تاریخ سرمایهداری که توسط
لنین و روزا لوکزامبورگ تحلیل شده و تقریباً به سالهای بین  1912و 1945 –1950
مربوط است ،مناسب نیست .دلیلش این نیست که آن اصطالح نارسا و نامکفی است،
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بل که ،برعکس ،مشخصات اصلی مورد اشارهی این مفهوم  -مشخصاتی که وجه تمایز
بین این دوره و دورهی سرمایهداری لیبرال پیش از آن است -نه تنها به واسطهی انتقال
به دورهی سرمایهداری سازمانیافته و جامعهی تکنوکراتیک از بین نرفته و یا کم نشده،
بل که ،در واقع ،قویتر هم شده است ،زیرا دورهی آخر آن ،دستکم به همان اندازه،
اگر نگوییم بیش از قبل ،امپریالیستی است.
در این شرایط ،از آنجا که ما به سه اصطالح مجزا برای ارجاع به مشخصات ویژهی
هر دوره نیاز داریم ،مایلم پیشنهاد کنم که اصطالح «سرمایهداری امپریالیستی» را برای
کل این دوره – که از سالهای اولیهی قرن بیستم آغاز شده – به کار ببریم و در درون
خود این دوره نیز میان دو مرحلهی متفاوت تمایز قائل شویم :یکی سرمایهداری بحرانی
( )1912 - 50و دیگری ،سرمایهداری سازمانیافته (از  1950به بعد) .نخستین اصطالح
از این دو [یعنی سرمایهداری بحرانی] از این رو ،موجه است که توسعهی انحصارات
(مونوپلیها) و تراستها در اقتصاد بازار [سرمایهداری] لیبرال[ ]40اختالل ایجاد کرد و
سپس ،در نهایت ،دخالت دولتی به توسط سازوکارهای انتظامیِ خود جانشین بازار
آزاد[ ] 41گشت .اختالل ایجادشده در بازار لیبرال منجر به یک سلسله بحرانهای
اقتصادی و اجتماعی و سیاسی شد که یکی به دنبال دیگری به سرعت پدید آمد،
بحرانهایی که به زحمت با دورههای کوتاه ،شکننده و تعادلی بیثبات از هم جدا شدند.
ویژگی تاریخی این دوره عبارت است از جنگ جهانی اول ،بحرانهای اقتصادی و
اجتماعی بعد از جنگ (تا  ،)1923و بحرانهای شدید اقتصادی سالهای بین -1933
 ،1929به قدرت رسیدن هیتلر و جنگ جهانی دوم.
اگر اکنون به پرسش نخست خود بازگردیم ،پرسشی که مربوط به وجود نیروهای
تغییردهنده در جوامع سرمایهداری معاصر غرب بود و شاید بتواند به ایجاد جامعهی
سوسیالیستی مدد رساند ،باید مختصراً و مشخصاً در بارهی تغییرات اجتماعی مربوط
به انتقال از سرمایهداری بحرانزده به سرمایهداری سازمانیافته بحث کنیم.
از منظر ما ،مهمترین تغییرات در دورهی توسعهی سرمایهداری سازمانیافته این
بوده که ،این دورهْ خطر بحرانهای اقتصادی را کاهش داده ،اصالحات تدریجی در
ی دارای نقش در تولید ،از جمله
ی تقریباً تمامی گروههای اجتماع ِ
شاخصهای زندگ ِ
طبقه ی کارگر ،ایجاد کرده ،و ساختار اجتماعی جوامع غربی را نیز به دو شیوهی اصلی
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عمیقاً تغییر داده است :میانگین متوسط سطح تخصص تولیدکنندگان را باال برده و به
طور رشدیابنده جای قشر میانه ی کهنه را ،که عمدت ًا متشکل از مردان مستقل بود ،با
ال متفاوت دیگر عوض کرده ،که در آمدشان یا به همان اندازه است و یا
قشر میانی کام ً
بیشتر ،منتها ،گروه اخیر ،در عین حال ،متخصصانی هستند که یا وابستهاند به استخدام
کنندگان دیگر و یا توسط آنان استخدام شدهاند .بنابراین شاهد افزایش قابل مالحظهی
تعداد تکنسینهای متخصص هستیم که ،برخی ،آنان را با عنوان قشر میانی حقوق بگیر
جدید می شناسند ،و بعضی دیگر آن را طبقه ی کارگر جدید می دانند؛ و نیز روبهرو
هستیم با تمرکزِ تمام نیروی تصمیمگیرنده در دست گروه تکنوکراتهایی که رفته رفته
نیز تعدادشان کاهش مییابد و اینها کسانی هستند که نه تنها تولید ،که تمامی دیگر
زمینههای اجتماعی را نیز کنترل می کنند«( .تکنوکرات» در اینجا به معنای گروههای
محدودی است که به تدریج نیز محدودتر میشوند و قدرت تصمیم گیری در تمام
زمینههای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی زندگی در دست آنها متمرکز است .از این رو
این تکنوکراتها ،نه تنها در زمینهی تولید صنعتی کار میکنند ،بل که امور سازماندهی،
آموزش و پرورش ،فرهنگ ،سیاست ،غیره را هم بر عهده دارند).
از طرفی ،تا جایی که سمت و سوی آتی جامعه نشان میدهد ،احتماالً اهمیت نسبی
این متخصصان حقوقبگیر در کل جامعه رو به افزایش ،و از سوی دیگر اهمیت نسبی
(اگر نه مطلق) کارگران غیرماهر رو به کاهش خواهد بود ،تحیل مارکسیستی از
جریانهای جامعهی معاصر ،نیازمند این است که در وهلهی اول روی گرایشهای
احتمالی این تکنسینها و دانشگاههایی که در آنها آموزش دیدهاند ،و این که احتماال
آنان جایگاه مهم تری در زندگی اجتماعی خواهند داشت ،متمرکز گردد .در این مورد
تئوریسینهای [مکتب] اصالحطلبی انقالبی ایدههای متعدد و مهمی مطرح کردهاند که
در زیر میآید:
(الف) این طبقه از متخصصان حقوقبگیر ،که شاخصهای زندگی آنان
بهتدریج بهتر خواهد شد و آموزشهایی که دیده اند آنان را در مقایسه با آسیبپذیری
کارگران قدیمیِ خط تولید مصون میدارد ،احتماالً به تدریج کمتر از پیش مایل به
پذیرش جایگاه ابزاری خواهند بود  -و این جایگاهی است که مدافعان نظم موجود
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خواهان محدود کردن آن برای آنان هستند؛ زیرا ،به محض این که قانون بازده
نزولی[ ] 42عمل کند ،در آن صورت هرقدر اِستانداردهای زندگی باال رود ،ارزش ارتقاء
آن نیز کاهش خواهد یافت؛ کمترین چیزی که در این باره می توان گفت این است که
این امر شرایط را برای اقدام سوسیالیستی به منظور تغییر وضع موجود آماده خواهد
کرد.
معهذا ،باید تأکید کرد که چون در این وضع عمل دگرگون کردن جامعه ،دیگر ،در
وهله ی نخست ،نه به کارگران غیر ماهر ،که به تکنسینها و کارگران یقه سفید متکی
است ،ویژگی آن نیز به کلی متفاوتی خواهد بود.
در دورهی قبل ،فقدان عامل تخصص در اکثریت کارگران ،نه تنها آنها را به شدت
آسیبپذیر می کرد ،چرا که فوراً افراد دیگری به جایشان میگماشتند ،در عین حال،
از احتمال دست یافتن به یک تحلیل جهانی نیز تا حدی میکاست ،زیرا ،فقدان تخصص
و تکرار وظیفهی ثابت در جریان کار روزانه بهشدت محدودیتهایی بر افق تحول فکری
کارگران تحمیل میکرد .به این دلیل است که ایجاد سازمانهای بوروکراتیک یا
دیوانساالری بزرگ ،مانند احزاب و اتحادیههای صنفی ،در این دوره تنها راه دفاع از
منافع کارگران در جامعهی سرمایهداری بود .برعکس ،تخصصهای گوناگونِ تکنیسینها
و دیگر متخصصان ،آنان را به بخش جداییناپذیری از فرایند تولید تبدیل کرده ،که
بهسختی جایگزینشدنی اند و– به طوربالقوه ،اما نه همیشه بالفعل – آنان را مستعد
تحلیل جایگاه خود در کل جامعه کرده است .این بدان معناست که ،اگر آنان به سوی
ایفای نقشی اجتماعی و سیاسی در جامعه هدایت گردند -نکتهای که پیش از این
دربارهی دیالکتیک خودبهخودی و سلسله مراتب ،مورد بحث قرار دادم – آنگاه [مسیر]
سازمانهای منضبط و سلسهمراتبی [کارگرانِ متخصص] ،به احتمال زیاد ،به سود
جنبش خودبهخودی باژگونه خواهد شد.
(ب) بهعالوه ،تمام تحلیلهایی که مارکس را به توصیف سرشت و استراتژی
تغییر سوسیالیستی جامعه ،از طریق انقالب پرولتاریایی ،رهنمون شد -و اکنون معلوم
گشته که در جریان تحول واقعی تاریخ بسیار مسألهساز بوده  -یقیناً شامل و ناظر بر
اقدام سوسیالیستی ،بر پایهی عمل تکنیسینهای متخصص ،به گونهای که نیروی
محرکهی اصلی آن برای تغییر شکل جامعه باشند ،نخواهد بود.
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آنچه که بهخوبی میدانیم این است که مارکس فکر اوجگیری بدبختی طبقه کارگر
را مطرح کرد ،فقری که به طور اجتناب ناپذیر کارگران را در برخورد با جامعهی موجود
قرار میدهد .این فرایند [ازدیاد فقر] که حتی هنوز در طبقات کارگری سنتی جامعهی
غرب پیدا نشده ،به زحمت میتواند در مورد تکنیسینها ،در تحول آتی جامعهی
تکنوکراتیک ،محتمل باشد.
به همین سان ،یکی از ایده های اصلی مارکس این بود که پرولتاریا ،آن گونه که
هست ،احتماالً نمیتواند قدرت سیاسی و اقتصادی خود را در داخل جامعهی
سرمایه داری افزایش دهد .و از این رو نخستین طبقه در تاریخ بشریت خواهد بود که
مبارزهاش برای آزادی ،خصلتِ «انسان جهانشمول»[ ]43خواهد گرفت ،که هدفش محو
خود [محو خودِ پرولتری خویش] بهعنوان یک گروه مجزا و ،مهمتر از آن ،دادن حق
تقدم به انقالب و کسب قدرت سیاسی در برابر تغییرشکلهای افتصادی و اجتماعی
بزرگ است .نیازی به گفتن نیست که کل این تحلیل قابل انطباق با قشر اجتماعی
جدید -که در اینجا مورد بحث قرار گرفته -نیست .مشکل آنان ،که ضرورت حلش دم
به دم بیشتر مشهود میشود ،فقدان نفوذ آنها در سازمانی است که در آن مشغول به
کارند ،و نیز این که به ابزارهای صرف تبدیل خواهند شد .اگر از منظر اقتصادی بنگریم،
این قشر رفته رفته چیزهای بیشتری از دست میدهد و از این رو عملش به این سو
میگراید که نه تنها داشتههایش را حفظ کند ،بل که در عین حال آن را افزایش دهد
تا قدرت روزافزون تری در داخل فرایند تولید و جامعه به طور کلی به دست آورد.
بنابراین ،احتماالً شاهد تغییر اجتماعی بر پایهی الگوی بسیار متفاوتی هستیم ،هم از
جهت انقالب سیاسی پرولتاریایی ،که قبل از تغییر شکل اقتصادی پدید میآید ،و هم
از جهت رفورمیسم محدود و ناقص سوسیال دموکراتهای غربی ،که هدفشان فقط
بهبود جامعهی سرمایهداری موجود است ،ولی به تکامل بورژوازی در جامعهی فئودالی
شباهت دارد .در مورد اخیر ،کسب قدرت اقتصادی و افزایش قابل توجه در اهمیت
اجتماعی طبقهی بالنده ،مقدم بر کسب قدرت سیاسی است ،و بهعالوه ،بستگی داشت
به کشوری که درگیر تغییرات مذکور بود :نخست آنها که ابتدا دارای سرشت انقالبی
(انگلستان ،فرانسه) بودند ،و بعداً آنها که خصلت تحولی و اصالحطلبانه (آلمان ،ایتالیا)
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پیدا کردند .این دقیقاً آن چیزی است که امروزه تحلیل «رفورمیستی-انقالبی»
میخوانیم ،و ایدههایی را که تا اینجا مطرح گشت با فکر خودمدیریتی ( یا خودگردانی)
 که به همان اندازه اهمیت دارد -مرتبط میکند.شک نیست که میتوان سلسلهی کاملی از اندیشههای سلف
خودمدیریتی/خودگردانی را ،از پرودون گرفته تا آنارشیستهای انقالب اسپانیا ،به دست
ال کسانی خواستهاند سوابقی برای کمونیسم انقالبی و
داد ،درست همان گونه که قب ً
اندیشه ی مارکسیستی در انواع بدوی آن ،جمهور افالطون ،فرقههای بدعتگذار قرون
وسطی و غیره بیابند .این موضوع بدون شک برای پژوهشگر تاریخ عقاید جالب توجه
است .اما برای جامعهشناس و متفکر سیاسی معاصر ،روشن است که از زمان تحول
ایدههای سوسیالیستهای یوگسالوی ،مفهوم خودمدیریتی بهعنوان سیاست
سوسیالیستی ،هم از نظر کارکرد و هم در سرشت خود ،تغییر کرده است .این ایدهی
خودمدیریتی که برای نخستین بار توسط یوگسالوها مطرح شد و هدفش کمتر رفع
نیازهای درونی جامعهی خودشان بود  -جامعهای که تا آن حد عقب مانده بود که
نمیتوانست به هر نوع کاهش گستردهی قدرت مرکزی ،بدون آسیب زدن به برنامهی
سرمایهگذاری ،شکل دهد -در واقع برای تحقق نیاز سیاسی به ایجاد یک ساختار
اقتصادی و اجتماعی متفاوت با اتحاد شوروی و دموکراسیهای خلقی طرحریزی شد تا
بتواند استقالل یوگسالوی را در برابر این کشورها تضمین کند .این سیاست
خودمدیریتی که به طور ناقص و غیرکافی در یوگسالوی اجرا شد ،معلوم شد که تقریب ًا
دقیقاً با گرایشهای بالقوهی قشر متخصص در کشورهای پیشرفتهی اقتصادی ،که در
گیر انقالب دوم صنعتی بودند ،انطباق دارد.
به راستی ،تا جایی که تحول این جوامع در مسیر افزایش اهمیت نسبی تکنسینهای
متخصص در مقابل کارگران غیرماهر در روند تولید پیش میرود ،به نظر بسیار محتمل
است که دستهی قبلی [یعنی تکنیسینهای متخصص] برای کسب نفوذ بیشتر در امر
برنامهریزی و تصمیمگیریهای مهم در سازمانهای خود ،فشار بیاورند ،و این بدان
معناست که در نهایت مسئولیت کنترل این سازمانها بر دوش تولیدکنندگان قرار
خواهد گرفت .باید افزود که اگر اجرای برنامههایی از این دست ،در کشورهای نسبت ًا
ی نازل دارند ،مثل یوگسالوی ،که نیازهای
توسعهنایافته  -آنجا که شاخصهای زندگ ِ
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مادی طبقهی کارگرش حاد و سنگین است -سخت باشد (زیرا که بسیاری از اعضای
طبقه ی کارگر ،به دلیل این که اخیراً از روستا به شهر مهاجرت کرده اند ،سطح فکری
پایین دارند) ،در مقابل ،در صورتی که مسئولیت برنامهریزی درازمدت و تصمیمگیری
به متخصصانی واگذار گردد که سطح فکری بالفعل و بالقوه باالیی دارند و شاخصهای
زندگی آنان طوری است که حداقل نیازهای ضروری زندگیشان برآورده شده ،دیگر امر
مشکلی به حساب نمیآید.
در نهایت ،خودمدیریتیْ همان دموکراسیِ اقتصادی تولیدکنندگان است و این طور
به نظرم میرس د که وقتی تولیدکنندگان به سطوح معینی از آگاهی و رفاه اقتصادی
رسیده باشند ،به همان اندازه انتقال به دموکراسی سیاسی اجتنابناپذیر خواهد بود که
در کشورهای صنعتی پیشرفته ،یعنی زمانی که توسعهی اقتصادی-اجتماعی و تفکر
بورژوازی بدان مرحله رسیده بود .مع هذا ،باید افزود که جدا از ضرورتِ تکمیل این
طرح اولیهی کلی (که بحثاش فرصت دیگری میطلبد) از طریق به دست دادن
تحلیلهای واقعی و ملموسِ آن چیزی که آلتوسر آن را «تعیُّن چندعاملی»[]44
مینامد– در این مورد ،یعنی جنبههای خاص اقتصادی ،ساختارهای اجتماعی و سیاسی
و روابط بین طبقات در کشورهای مختلف پیشرفتهی صنعتی -سه مسأله ی دیگر
وجود دارد که دارای ماهیتی کلیاند و من باید ،به طور خالصه مطرح کنم ،هرچند که
اهمیت آنها شایستهی توجه بیشتری است:
(الف) حاکمان فعلی و نیروهای محافظه کار در مقابل چشمانداز تغییر شکل
رفورمیستی -انقالبی کل جامعه و حرکت به سوی دموکراسی اقتصادی و خودمدیریتی
چگونه مقاومت خواهند کرد؟ یا ،به بیان دیگر ،چه نوع برخوردهایی الزم خواهد بود تا
در پایانش تکامل کارساز و انسانی جامعهی غرب به بار آید؟ در مورد این نکته ،راههای
پیش رو یقیناً متنوعتر از طرح انقالب سیاسی پرولتاریایی است .کافی است به راههای
متنوعی اشاره کنیم که بورژوازی را در کشورهای مختلف اروپای غربی و ایاالت متحد
آمریکا به قدرت رساند (در انگلستان و فرانسه با انقالب ،در آلمان با اصالحات ،در ایتالیا
با جنبش برای وحدت ملی و استقالل ،و مستقیماً با ایجاد جامعهی بورژوازی و از بین
بردن بومیان قبلی در آمریکا) .به هر حال ،از آنجا که احتماالً روش غیرانقالبی برای
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رسیدن به قدرت در آلمان و ایتالیا تنها به علت پیروزیهای قبلی انقالبهای انگلیس
و فرانسه میسر شد ،تضمینی وجود ندارد ،و حتی محتمل هم نیست ،که نخستین
حرکت به سوی خودمدیریتی با روشهای صلح آمیز و بدون مبارزات کمابیش شدید،
تحقق پذیرد.
این نکته مخصوصاً مسألهی خطیر اشکال برگزیدهی سازماندهی را در برابر جنبش
سوسیالیستی قرار میدهد که باید تضمین کنندهی پیروزی خودمدیریتی علیه نیروهای
ال روشن است که این اشکال سازماندهی نمیتوانند هیچ یک
مرتجع مخالف باشد .کام ً
از آن شکلهای دیوانساالری کالن و نهادهای سلسلهمراتبی باشند که اقدامات کارگران
را در صنایع مکانیزه هدایت کردند ،و نه میتواند آن جنبشی باشد که برای آزادی و
تغییر شکل اجتماعی در کشورهای توسعه نیافته تجربه شد .این جنبش در خود
کشورهای غربی است که باید اشکال سازمانیاش را ابداع و خلق کند ،همان طور که
در  1905کارگران پتروگراد شوراها را خلق کردند ،که هیچ یک از تئوریسینهای
سوسیالیست بزرگ زمانه پیشبینی نکرده بودند .در حال حاضر کشف مجدد و
بازفعالسازی[ ]45نظریات تئوریسینهای دورههای قبل  -روزا لوکزامبورگ ،تروتسکی
و لنین -و استناد و ارجاع به رهبران بزرگ جنبشهای انقالبی جهان سوم  -مائو،
کاسترو ،گوارا -هرقدر هم که نبوغ ،ایدهها و دستاوردهای آنان ستودنی باشند -فقط
این نکته را ثابت میکند که هنوز راه حلهای مناسب برای کشورهای پیشرفتهی
صنعتی در دست نیست.
(ب) روشن است که بحث در مورد خودمدیریتی و جنبش رفورمیستی-
انقالبی که اکنون [یعنی هنگام نگارش مقاله] حول مسائل اروپای غربی متمرکز است،
نمیتواند در خالء ادامه یابد و باید مورد تحلیل تئوریک قرار گیرد و در عمل مسألهی
رابطه ی بین جنبش سوسیالیستی در این کشورها و کشورهای جهان سوم را ،که ناگزیر
اشکال کامالً متفاوتی به خود خواهند گرفت ،حل کند .فقط باید تأکید کرد که این
مسأله ای بسیار پیچیده است و (تا زمان نگارش این مقاله) اکثر اقدامات برای یافتن راه
حل آنها صرفاً ابراز نظرهای عقیدتی آیهوار و حرافی بوده و از رویارویی با مشکالت
واقعی گریزان است.
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(ج) و سرانجام ،مسألهی بهویژه مهم و خطیری هست که تکامل کنونی فنون
و نیروهای تولید ،ناگزیر در برابر ما میگذارد :امکان دارد دموکراسی تولیدکنندگان –
که اندیشهی سوسیالیستی آن را با دموکراسی اقتصادی واقعی برای کل جامعه یکی
میداند – بتواند به نوبهی خود ،به سلطهی یک گروه ممتاز بینجامد (سلطهی همهی
تولیدکنندگان با هم) که بر بخشهای بیشتر و بیشتری از جامعه غلبه کند؛ بخشهای
اخیر آنهایی هستند که تغییرات تکنولوژیکی و نظام خودکار آنها را از روند کار و
تولید بیرون رانده است.
تمام آنچه که اکنون در باب نکتهی اخیر میتوانیم بگوییم این است که ،به احتمال
زیاد ،مادام که تولیدکنندگان به حمایت کلی مردم نیاز دارند تا بتوانند به اصالحات
ساختاری و دموکراسی اقتصادی حقیقی از طریق خودمدیریتی دست یابند (همان گونه
که بورژوازی ،در انگلستان و فرانسه ،مجبور شد به حمایت مردم در مبارزهاش علیه
فئودالیسم و بعداً علیه سلطنت تکیه کند) یکی از مهمترین وظایف پیشاروی
تئوریسینهای سوسیالیست و مبارزان این خواهد بود که ،با تمام قوا و حداکثر کوششِ
خود ،این اتحاد را به یک رابطهی مستمر تبدیل نمایند ،رابطهای که ،تا جای ممکن،
عمیقاً در ذهن انسان جانشین شود و به هر قیمت از بروز برخوردهای بعدی بکاهد .در
یک کالم ،آدمی اطمینان حاصل کند که در جوامع نسبتاً ثروتمند خود موجد اتحادی
تاریخی ،چون اتحاد سال  ،1793باشد ،اما ،این بار ،دچار سرکوبی نشود که در جون
(ژوئن)  1848کمون پاریس گرفتار آن شد.
از این رو ،میبینیم که چگونه و تا چه حد بخشهای روششناختی ،فلسفی و
جامعهشناختی کتاب لوکاچ به کوششهای ما برای درک جوامعی که در آن زندگی
میکنیم و نیز به دنیای کنونی مرتبط اند .به نظر من ،این بزرگترین خدمتی است که
ما به نشانهی احترام نسبت به این اثر لوکاچ از خود نشان میدهیم ،اثری که – علیرغم
اشتباهات مسلمش ،که احتماالً در آن زمانی که نوشته میشد گریزناپذیر بود -یکی از
بزرگترین نقاط عطف در تاریخ اندیشهی جامعهشناختی ،فلسفی ،و روششناختی در
سدهی بیستم باقی خواهد ماند.

درنگی در تاریخ و اگاهی طبقاتی

یادداشتهای مترجمان:
* .مقالهی حاضر ،پیش از این ،توسط زنده یاد محامد جعفر پوینده ترجمه شده و به جای مقدمه در
تاریخ و آگاهی طبقاتی لوکاچ گنجانده شده است .این مقاله یکی از سلسله مقاالتی است که در مجموعهی
وجوهی از تاریخ و آگاهی طبقاتی آمده که ترجمهی فارسی آنها تا کنون به تمامی در نقد اقتصاد
سیاسی منتشر گشتهاند .ترجمهی پیش رو بر پایه ی متن انگلیسی صورت پذیرفته و از انعکاس و بازنشر
ترجمه ی زنده یاد اجتناب شده تا حقوق وی و ناشر محفوظ بمانند .عنوان انگلیسی مقاله چنین است:
Lucien Goldmann: Reflections on History and Class Consciousness
Translated by Peter France
Printed by Routledge & Kegan Paul Ltd 1971
[Block ]1
[Unorthodox ]2
[ ]3در متون قدیمتر« ،ناپلئون صغیر» در برابر «ناپلئون کبیر» به کار رفته است .اخیراً واژههای کوچک
و کوچولو هم به کار میرود.
[Joseph Dietzgen]4
[Max Adler]5
[ Karl Vorländer ]6فیلسوف نوکانتی آلمانی که در باب ارتباط این مکتب با سوسیالیسم تحقیق و
مطالعه میکرد .تولد 1860فوت 1928
[Antonio Labriola]7
[Objective laws]8
[Human activity]9
[Objectivizing conception]10
[Integrationist ]11
[ Alexander Lvovich Parvus ]12یا هلفاند ( )1867 - 1924( )Helphandمتفکر
مارکسیست.
[Orthodox ]13
[Non-integrated]14
[Heretics]15
[Collective subject]16
[Trans-individual]17
[Husserlian phenomenology]18
[Transcendental Ego]19
[Contemplative status ]20
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[Introjected norms ]21
[Introjection ]22
[ Sociological history ]23و یا تاریخ جامعهشناسانه
[ ،Jansenism ]24جنبش مسیحی زاهدانه و اخالقی افراطی در سده های هفده و هجده که بر پایه
آثار جنسن  Cornelius Jansenقرار داشت.
[Third Estate ]25
[Monism ]26
[Dichotomies ]27
[Structuring force ]28
[Self-changing ]29
[ Jean Racine ]30ژان راسین ،نمایشنامهنویس قرن هفدهم فرانسه.
[" Significant structure ]31عمده و معنادار" را در مقابل ( )Significantبه کار بردهایم؛ شاید
ساختار دالّ [آریانپور) یا گویا (در موارد دیگر) هم معادل مناسبی باشد.
[Genetic structuralism ]32
[Continued process ]33
[Bezogenes bewusstsein ]34
[ Self-management ]35در متن این واژه نیز آمده استautogestion :
[Couches moyennes salariees ]36
[Reformisme-revolutionnaire ]37
[Hilferding ]38
[Capitalisme d’organization ]39
[Liberal market ]40
[Free market ]41
[Law of diminishing ]42
[Universal human ]43
[ Factors of over-determination ]44تعین چند عاملی :زمانی که موضوع یا معلول معینی
بتواند در تحت تأثیر چند عامل مفروض پدید آید ،به طوری که موجودیت آن موضوع یا معلول نیازمند
حضور و عمل همه ی آن عوامل نباشد ،یعنی ،دست کم ،حتی یکی از عوامل مفروض بتواند به آن موضوع
یا معلول عینیت بخشد ،به فرایند تعین ،چندعاملی میگویند .این اصطالح را فروید به کار گرفت و سپس
آلتوسر از آن سود جست (نک ویکی و فرهنگ فلسفی آکسفورد ،ص .)274
[Reactualization ]45

نقد اقتصاد سیاسی
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تاریخ و آگاهی طبقاتی لوکاچ و زمینهی تاریخی آن

آنچه که میخواهم در اینجا مورد بحث قرار دهم ،فقط تاریخ و آگاهی طبقاتی
نیست ،بلکه مرحلهی خاصی از تحول فلسفی لوکاچ است .مارکس ،هشتاد سال پیش
از افرادی مثل لوکاچ و راقم این سااطور ،در رسااالهی دکترای خود ،ناگزیر شااد نیاز به
جهتگیری عملی فل سفی را اعالم کند؛ این امر امروز نیز ،پس از گذ شت پنجاه سال،
صادق است و همچنان به مدت طوالنی صادق خواهد ماند.
نکتهای که مسألهی اساسی بود و همچنان هست ،ارزیابی ارتباط بین «فاعل»[ ]2و
«موضوعِ عمل آن»[ ]3است .مارکس در تز اول خود در بارهی فوئر باخ چنین میگوید:
اصاالیترین نقص مکاتب ماتریالیسااتی پیشااین (که شااامل فوئرباخ نیز
هسااات) این بود که چیزها[ ،]4یعنی دنیای محساااوس ،فقط به صاااورت
اشیایی[ ]5بودند برای مشاهده[ ،]6اما نه به صورت فعالیت حسی انسان ،نه به
صااورت ذهنی [یا فاعلی-م] .از این رو ،جنبهی فعال به صااورت انتزاعی ،در
تضاااد با ماتریالیساام،از طریق فلساافهی ایدهآلیساام تحول یافت[...فوئرباخ]
نمیتواند به اهمیت فعالیت «انقالبی» [و] «عملی-انتقادی» ،پی ببرد.
این وجه از مارکساایساام تنها به تاریخ تعلق ندارد :در زمان ما این وجه به صااورت
تأکیدهای متناوب بر عوامل «ذهنی» و «عینی» ادامه یافته اساات -آنچه که مارکس،
در تزهایی دربارهی فوئرباخ ،بهعنوان «عمل تغییرشاااکلبخشااانده» تعریف میکند،
عبارت است از شیوهی الزم برای فهم تغییرات اجتماعی.
معما کهنسااال اساات .اگر بخواهیم بهطور منسااجم از دورههای تغییر اجتماعی -
موضوعی که دانسته توسط اقلیت آگاه ترویج شده -صحبت کنیم ،ناگزیریم تأکیدهای
متناوب بر عوامل «ذهنی» و «عینی» ذاتی در خودِ دینامیسااام تغییر [یا خود فرایند
پویناادگی دگرگونی-م] را در نظر بگیریم « .تئوری خودبااه خودی» کااه در تفکر
مارکسیستیِ کالسیک سابقه دارد (به این دلیل که مارکسیسم از همان آغاز نیز چیزی
نمیتوان ست با شد جز مفهوم انتزاعی-تئوریکِ انقالب سو سیالی ستی) – تو سط روزا
لوکزمبورگ مطرح شاااده بود ،چرا که وی در صااادد بود راه میانهای بیابد بین فهم
منشاااویکی -که هرگو نه ف عال یت حزبی ،به جز رفرمیسااام را رد میکرد -و «درک
بل شویکی»  -که مروج شکل برتر فعالیت طبقهی کارگر و فعالیتی بود که میبای ست
نا شی با شد از مداخلهی آگاهانهی نیروی پی شرو سازمانیافته .مطابق نظریهی مبتنی
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بر انقالب خودجوش[« ]7خیزشِ» انقالبی بهطور خودکار از بدتر شدنِ م ستمر شرایط
زندگی طبقهی کارگر به وجود میآید ،از رنجهایی که محصاااول جنگ اسااات ،و/یا از
زبونی و ضااعف در قدرت رژیمِ سااتمگر ،که از بحرانها ناشاای میشااود .موضااوع را
ن
چپگرایانی نظیر گورتر[ ]8نیز ،به همین شااکل ،مطرح کردهاند .در مقابل این مدافعا ِ
حرکتِ خودبهخودی ،لنین عامل ارادی را برجسااته کرده اساات که بر پایهی ساانت
انقالبی روسیه قرار دارد.
در این زمینه ،سنجش در ست «تئوریهای تهاجمی/تعر ضی» -زمانی که لوکاچ،
در اوایل دههی  ،1920تاریخ و آگاهی طبقاتی را مینوشاات -اهمیت فراوانی یافت.
مفهوم وظیفهی حزبی ،بهمثابه ضاارورت تهاجم ،وابسااته بود به یک وضااعیت تاریخی
معین -یعنی اتخاذ ا صول لنینیِ ت شکیالت بینالملل در زمانی که شرایط عینی عمل
انقالبی وجود نداشااات؛ یعنی در ز مان و شااارایطی که از یک طرف کمینترن یا
انترناسیونال سوم[ ]9هنوز سازمانی نوپا بود و اقدامات و ابتکارات فردی[ ]10میتوانستند
نقش مهمی داشته باشند ،از سوی دیگر نفوذ طرز تفکر هگلی در جنبش عمدتاً توسط
جورج لوکاچ ،ولی نه صرفاً توسط او ،صورت میگرفت.
بهعنوان م ثال ،میتوان از « ماجرای بتل هایم»[ ]11یاد کرد ( که در ماه مه-ژوئن
 ،1919در حزب [کمونیسااات] اتریش رخ داد) ،زیرا که جایگاه مهمی در بحث های
مربوط به «جنبش مارس»[ 1921 ]12آل مان پ یدا کرد( .این جنبش در ب حث های
تئور یکِ مربوط به نقش تعرضااایِ حزب ،در کانون تو جه بود ).پ ُل لِوی[ ]13م قا لهی
رادِک[ ]14را (در تحت عنوان درس های یک کودتای شاااکسااات خورده[ ،)]15که به
انترناسااایونال کمونیساااتی( )1متعلق بود ،بهعنوان ضااامیمه بر مقالهی خویش مجدداً
منتشاار کرد« :راه ما :در برابر شااورشگری( ]16[»)2در حالی که روث فیشاار( ]17[ )3در
بینالملل( )4تفاوت ا سا سی بین «ماجرای وین» و «جنبش مارس» را در سال 1919
توضااایح داده اسااات .مورد اول (یعنی ماجرای وین) زمانی اتفاق افتاد که حمایت از
جمهوری شاورایی مجارساتان از طریق مصاادرهی قدرت در اتریش بهطور قطع کاری
مطلوب ،اما غیرممکن ،بود .بتلهایم اقدامات خود را با ساااقط کردن و اخراج [اعضااای]
کمیتهی مرکزی حزب کمونیساات اتریش شااروع کرد .او در این امر موفق شااد ،چون
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تعدادی از کارکنان گمنام حزب کمونی ست مجار ستان ،که در بخش تبلیغات خارجی
حزب کار میکردند ،یک اعتبارنامهی صوری برای وی صادر کرده بودند و صرفِ رؤیت
این ت صدیقْ باعث ایجادِ اعتماد به او شده بود .اما به محض این که عدم ارتباط وی با
کمینترن و شخصی بودن این تالش  -از طریق تعداد زیاد آرای شورای وین علیه او ،و
از طریق واکنش کارگری منطقهی صااانعتی لووراُساااتریا[ ]18و مأمورانی که به آنجا
فر ستاده شده بودند ،و نیز سرانجام ،به وا سطهی اکراه سربازان از ملحق شدن به آن
[اقدام] ،معلوم شد -حمایتی که از وی شده بود ،پس ک شیده شد( .میتوان افزود که
تمامی این تالش مبتنی بود بر جنبش اعتراضاای سااربازان علیه اخطارهای اخراج که
توسااط هیئت مدیریت واحد[ ]19صااورت گرفته بود و این هیئت آشااکارا علیه ارتش
سو سیالی ستی ،که اکثریت غالب دا شت ،د شمنی میورزید؛ آن درخوا ست ،زمانی که
آثار و عواقب سیا سیاش رو شن گ شت ،بهفوریت پس گرفته شد؛ بنابراین ،کودتای
پی شنهاد شده تمامی پایههای موجودش در د ستگاه سیا سی اتریش را از د ست داد).
طبق نوشتههای روث فیشر در سال  ،1921جدا از [حزب کمونیست] اتریش ،همزمان
با جنبش مارس در آلمان ،و بحران عمومی سرمایهداری ،یک حزب کمونی ست خلقی
در آلمان وجود داشت .ولی ،به هر حال ،این حزب قدرت رهبری تودهها در رسیدن به
اهداف محدود شان را  -که در تحت آن شرایط قابل د ستیابی بود -ندا شت .هیچ کس
در آلمان برای برقراری جمهوری شورایی ،مشابه حرکت بتلهایم  -که در اتریش بنا به
«دستور از باال» صورت گرفته بود ،اقدامی نکرده بود و چنین انتظاری هم نبود.
پُل لِوی در مقالهی خود در بارهی نخ ستین عامل محرکِ جنبش مارس در آلمان،
می نوی سد که آن جنبش در خارج از حزب [کمونی ست ]...آلمان سازمان داده شده –
یعنی توساااط عدهای از مأموران گمنام کمیتهی اجرایی کمینترن .مطابق قول لِوی،
طرح اولیهی عمل مبارزهی م سلحانه ،بدون شک ،در «خارج از حزب آلمان» صورت
گرفته بود ،اما نه در مساااکو .در واقع ،این ابتکار از آنِ وزارت کشاااور پروس بود که
دستور حمله به معادن مانسفلد[ ]20را به قشون پلیس داده بود .در اینجا ،انتقاد لوی به
حزب کمونی ست آلمان محدود شده ا ست به این که واکنش ت شکیالت آن حزب در
آلمان اعتصابات اعتراضی بوده و نتوانسته واکنشی فراتر از آن علیه تهاجم نشان دهد.
بنابراین ،در چنین شاارایطی سااخن گفتن از توساال به زور یا شااورشگری (به زبان
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آلمانی پوتچی سموس[ )]21نامعقول ا ست .نه هر خطای تاکتیکی – که ری شه در تفکر
ناپخته[ ]22داشااته باشااد و نیازهای کارگران را بازتاب کند – بتواند در زمرهی چنین
مقولهای [یعنی شورشگری] قرار گیرد .در مورد جنبش مارس  ،1921تنها م سألهای
که جای بحث دارد توازن در واکنش حزب [کمونیست] آلمان است.
این که آیا مأموران کمیتهی اجرایی بهگونهای انتخاب شاااده بودند که مشاااوق
قویترین واکنش یا پا سخ ممکن در کمیتهی مرکزی آلمان بوده با شند ،و نیز این که
آیا این پاسخ مبتنی بوده بر پیشنهادی از سوی کمیتهی اجرایی -مرکب از زینوویف و
اطرافیانش -و به عبارت دیگر ،مطابق بوده باشااد با درک حزب [کمونیساات] آلمان از
نقش اساسی خود -یعنی ،بیشتر ،تداوم وظیفهی تبلیغاتی خود یا نه( ،همان گونه که
چنین بود از زمان روزا لوکزمبورگ ،و صد البته ،بعد از پُل لِوی که جناح چپ را بیرون
رانده بود ).پر سشهای دیگری ه ستند .نیز ،شاید زینوویف و دو ستانش با این انگیزه
برانگیخته شده بودند که -اگرچه قابل اثبات نی ست -آیا ،اگر نباید از شروع سیا ست
اقتصادی جدید ،نپ ،جلوگیری کنند ،پس ،از طریق تولید اخباری در مورد مبارزهی
طبقاتی حاد در آلمان ،بر روح و مضااامون آن اثر گذارند .از این منظر برخی اخبار-
حتی اخبار مربوط به تظاهرات مسلحانه و اعتصابات شکستخورده  -میتوانست بهتر
از بیخبری باشد.
]
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[
)
5
(
در هفدهم مارس  ،1921کمیتهی مرکزی ( زنترالآوشوس ) در تحت رهبری
جدید ،نشستی تشکیل داد و ،با اتخاذ موضع خود بر عنصر ترمیمها در بحران آلمان و
نیاز به اتحاد با روساایهی شااوروی در ساایاساات خارجی ،مثل سااابق ،تأکید کرد .نیز،
کمیتهی مرکزی درخواساات برلین را که دایر بود بر تأکید بیشتر بر مسااائل داخلی و
هدفش ایجاد فضااای بیشتر برای فعالیت طبقهی کارگر بود ،رد کرد .روث فیشاار در
بحث خود بر روی اقدامات غیرعمده و بهخصااوص اعتصااابات -شاااید حتی قیامهای
محلی -تأکید کرد .وی بهجز پیشاانهاد باال هیچگونه اشااارهای به امکان عمل انقالبی
نکرد .تأکید پل لوی مبنی بر این که از نظر حزب امکان قیام سراسری در آلمان وجود
دارد ،بهعنوان یک افترا از سوی روث فیشر مردود شناخته شد .تالهایمر[ ،]24که موضع
حزب را نمایندگی میکرد ،در مقالهای در بارهی جنبش مارس( )6کلمهی «تهاجمی»
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را فقط مترادف با کلمهی افزایش فعالیت به کار برده اسااات ،و هیچ پیشااانهادی هم
نشاااده که در آیندهی نزدیک آن افزایش فعالیت میتوانسااات در جهت تحقق رژیم
سااوساایالیسااتی قرار گیرد .حتی جناح راساات واژهی «تهاجم» را مترادف با افزایش
فعالیت به کار برده است)7(.
تا جایی که به مساااألهی تاکتیک مربوط میشاااود ،اختالف این بود که کمیتهی
مرکزی مبارزهی م سلحانهی محلی را ،که خ صلت دفاعی دا شت ،به جای این که فوراً
رد و لغو کند ،آشکارا مورد حمایت قرار داد و آن را به معنای یک عمل ملی تلقی کرد.
جورج لو کاچ در یکی از م قاالت خود( )8کانون مرکزی اختالف را در پیشااان هاد
د سترا ستیها میدید که باور دا شتند فعالیت حزب ،بهوا سطهی ضرورت ذاتی خود،
میتوان ست تودهها را به سطح باالتری از فعالیت ،که از اهداف بالف صل آن ب سیار دور
بود ،هدایت کند.
اما این نظرگاهی بود که وی از مدتها قبل داشاات .چون حتی دسااتراسااتیها،
وقتی نیروهای پلیس به منطقه حمله و معادن را اشاااغال کرد ند و کارگران را مورد
بازرساای قرار دادند ،به زحمت قصااد داشااتند که کامالً منفعل باقی بمانند .اگر بحث
بیشتر از یک د ستاویز کوچک برای پرداختن به عدم توافقهای ا سا سی با شد ،در آن
صورت ،تا جایی که به ا شکال مقاومت مربوط میگردد ،به وا سطهی ماهیت شان ،تنها
نمایشگر گزینش موقعیتی میان شکست و یا آتش یک جنگ عمومی هستند.
لوکاچ تأکید کرد که آنتاگونی سم تئوریکی که ،در آن هنگام ،در حزب ایجاد شده
بود ،بازتولید آنتاگونی سم قدیمی میان روزا لوکزمبورگ و لنین در سال  1904بود که
مربوط بود به مسااألهی سااازماندهی .لوکاچ خودش از اتخاذ موضااع بازنگرانه در این
مورد اجتناب میکرد؛ با این همه دریافت که این بحث مربوط اساات به اقدامات حزب
در یک انقالب بورژوا-دموکراتیکِ« ،در حالی که مسااأله مربوط اساات به تعریف عمل
حزب در مرحلااهی حاااد انقالب پرولتاااریااایی»« .گورتر» رویکرد لنین را در مورد
سازماندهی در کشوری صادق میدانست که سرنوشت انقالب به قابل دسترس بودن
متحدان غیر پرولتریی وابساااته اسااات (و بنابراین به نتیجه میرساااید که مربوط به
کشاااورهای اروپای غربی نمیتواند باشاااد) .از طرف دیگر ،لوکاچ ،فارغ از این که چه
ک سی در شرایط انقالب بورژوا-دموکراتیک میتواند ذیحق با شد ،معتقد بود که لنین
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در شاارایطی که مشااخصااهی ذاتی آن انقالب پرولتری اساات ،حق دارد .لوکاچ ،در
چارچوب نظری خود ،نگرشهای افراطی خلق کرده بود که علتش پیشاانهادِ کاربساتِ
عمومیِ روش هایِ خاصِ روسااای نبود ( نک .به م قا لهی لو کاچ «در بارهی مساااا ئل
سااازماندهی و ابتکار عمل انقالبی»( ،))9بل که ناشاای بود از نتیجهگیری افراطی او از
مقولهی ونگارد یا پیشااتاز سااازمانیافته ،بهعنوان رابطهی دیالکتیکی ذهن و عین .به
نظر وی ،همانگونه که به عقیدهی گورتر ،پی شتاز ،در ا صل ،همان پرولتاریا ست :این
مورد تفاوت او با چپگرایان امروزی را ن شان میدهد که از ضعف ن سبت داده شده به
پرولتاریا به این نتیجه رساایدهاند که برای مبارزه در راه سااوساایالیساام ،باید دنبال
جایگزینهای دیگری رفت.
رویکرد لوکاچ با چپگرایی فل سفی او م شخص می شود :فل سفی به این دلیل که
ب حث در مورد جنبش مارس و تئوری های ت هاجمی طرح شاااده در بارهی آن ،فقط
بهعنوان فرصاااتی برای بحث در باب رابطهی کلی بین فکر و عمل انقالبی به کار رفته
اساات .به همین گونه اساات در بساایاری از موارد مشااابه که تنها یک طرف رابطهی
دیالکتیکی پیچیده بین عوامل ذهنی و عینی -یعنی عمل -مورد تأکید قرار گرفته ،در
حالی که طرف دیگر بهکلی فراموش شده ا ست .درک ا سا سی لوکاچ در خودِ عنوان
بحث عمدهی او منعکس اساات« :خودجوشاای تودهها -فعالیت حزب»؛( )10همین فهم
در تاریخ و آگاهی طبقاتی وی نیز غالب ا ست .مقاالت ا صلی آن ری شه در همان زمان
دارد و باید با توجه به این ب ستر خوانده شوند .دنیای مبارزهی تودهای در این نگرش،
دنیای جنبشهای مولکولی و حرکات خودجوش است .بحران عینی اقتصادی در عمل
خودجوش باز تاب می یا بد؛ تعریف روزا لوکزمبورگ از ف عال یت حزبی به م ثا به
بیانکنندهی شعارهای منا سب برای فعالیت تودهایِ در حالِ شکلگیری و شکوفایی
دقیقاَ بیانگر آن چیزی اسااات که در آن شااارایط ممکن بود .حزب نیرویی اسااات که
می تواند جنبش را تسااریع کند ،نه این که آن را ایجاد کند :مثل تکنولوژی که قوانین
فیزیک را در آن زمی نه میتوان به کار گرفت ولی نمیتوان تعدیل کرد .لوکاچ ،این
مقولهی وجود رابطه بین اقتصااااد و ایدئولوژی ،دانش علمی و عمل جانبدارانه را ،در
مرحلهی خاصاای از تحول ساارمایهداری درساات میشاامارد .لوکاچ پیشاانهاد گورتر را
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دربارهی درک لنینیسااتیِ حزب -که در شاارایط خاصاای کاربرد دارد ،در شاارایطی که
بیش از دو طبقه در برابر هم واکنش میکنند و جایی که تاکتیک های سااانجیده و
هوشااایارانهای الزم اسااات تا فعالیتهای گروه های اجتماعی را علیه سااارمایهداری
هماهنگ کند -مورد بحث قرار نمیدهد ،اما از گورتر به خاطر این که به حفظ ارزش
خودجو شی در دورهی انقالبی باور دارد ،انتقاد میکند .با توجه به قول لنین ،در حالت
انتزاعی ،ساارمایهداری از هر نوع بحرانی میتواند بگریزد ،به شاارط این که راه فرارش
بهوا سطهی طرز عمل طبقهی کارگر ب سته ن شده با شد؛ لوکاچ در خودِ امکان این عملِ
انسااادادی توساااط طبقهی کارگر ،گواه تغییر عملکرد پیشاااتازی طبقهی کارگر را
میبیند ،ولی ،به هر حال« ،قوانین طبیعیِ» سااارمایهداری فقط ایجاد کنندهی بحران
است ،حال آن که راهحلهای سوسیالیستی بحران را مهیا نمیکند .پیامد ممکنِ دیگرْ
فساااد هر دو طبقهی آنتاگونیساات اساات و ،از این طریق ،بازگشاات زندگی به دورهی
بربریت.
لنین ،آن گونه که لوکاچ نقل کرده ،او ضاع عینی خا صی را در نظر میگرفت ،مثل
[پی شنهادِ] مقاومت در مقابل کاهش د ستمزدها ،یا مقاومت علیه [ شرکت در جنگی]
که میتوان ست برای امپریالی سم مفری با شد از ورطهی م شکالتش .به هر حال ،لوکاچ
شااارط بلوغ انقالب را در محو موانع ا یدئولوژ یک میبی ند (در این جا وی با تأک یدی
آغازین میگوید که ،در ت حت شااارایطی ،انقالب چ ندان هم به ع لت نیروم ند بودن
بورژوازی نیسااات که متوقف میشاااود ،بل که بیشتر بهواساااطهی ساااردرگمیهای
ایدئولوژیک در میان کارگران ا ست که بازمیماند -تو ضیح این که تأکید وی نا شی از
شکاف در جنبش کارگری است).
ویژگی ایدهآلی ستی «تئوریهای تهاجمی» و حتی بیشتر از آن عمومیت دادن به
آنها تو سط لوکاچ ،در خود این درک نهفته ا ست که عمل [تهاجم] میتوان ست  -به
زبان تالهایمر« -سرنوشت انقالب را به زور به پیش برد» .آنچه که آرای لوکاچ را نسبت
به ع قا ید بالنکی[ ]25مت مایز میک ند ،تأک ید لو کاچ اسااات بر این که ترویج و تبلیغ
اقداماتِ گروه اقلیتْ فاقدِ سمتگیری به سوی کسب قدرت دولتی است ،بل که هدف
آن ترفیع بلوغ ایدئولوژیکی طبقهی کارگر است ،با این نگرش که «بر نقطهی توقف[]26
تحول انقالبی آن غلبه یابد» و ،ازاینرو ،سرانجام ،ت سخیر قدرت دولت را فراهم سازد.
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معنای تهاجم عبارت ا ست از :غلبه بر خ ستگی تودههای پرولتاریا از راه اقدام م ستق ِ
ل
حزبی در زمان درست ،و با شعارهای درست ،و از این طریق ،عمالً جدا شدن پرولتاریا
از رهبری سنتی منشویکها ،نهتنها از لحاظ فکری ،که نیز از طریق سازمانی.
باقی میماند این پرسااش که این هدف در اصااطالحشااناساای بعدی کمونیسااتی-
یعنی «کساااب حمایت اکثریت قاطع طبقهی کارگر»  -آیا اصاااالً میتواند از طریق
روشهای تهاجمی پیشاانهاد شااده که از سااوی اقلیت سااازمانیافتهی طبقهی کارگر
حمایت می شود به دست آید .بر طبق قول لوکاچ( )11ضعف اصلی جنبش مارس نه در
جدایی آن از تودهها ،که در این واقعیت نهفته بود که توسااط نیروی پیشااتاز کارگری
بهدرسااتی فهمیده نشااده بود .به هر حال ،این پرسااش باقی اساات که آیا این طبقهی
کارگر اساات که یک هسااتی جامعهشااناختی واقعی دارد – یعنی طبقهای که پیشااتازْ
خواهانِ عمل از طریق آن ست -یا این که این طبقه تنها حامل ایدئولوژی گروه پی شتاز
اسااات .از نظر لوکاچ ،در زمانی که وی تاریخ و آگاهی طبقاتی را مینوشااات ،این
پرولتاریا ست که پی شتاز شکلدهندهی تاریخ ا ست -و فقط حکم طبقه را دارد تا آنجا
که میتواند خالق پیشرو باشد.
یادداشتهای نویسنده
 )1شمارهی .9
 )2سیهوف [ ،]Seehofبرلین.1921 ،
 )3روث فیشااار در روزهایی که در وین بود به نام اِلفِریده فریدالندر []Elfriede Friedländer
خوانده می شد .او یکی از قربانیان دخالت بتلهایم و ،با این و صف ،از مدافعان برج ستهی جنبش مارس
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 )5بینالملل ،ج ، III .شمارهی .4
 Die Internationale )6ج ،III .شمارهی .4
 )7نک .پیشنویس رهنمودها [ ]Draft resolutionتوسااط کالرا زتکین در نشااساات کمیتهی
مرکزی ،در تاریخ هفتم آوریل .1921
 )8انترناسیونال ،ج ، III .شمارهی .6
 )9همان ،شمارهی .8
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 )10همان ،شمارهی .6
 )11نک« .مسائل سازمانی ابتکار عمل انقالبی».

یادداشتهای مترجمان
* .عنوان اصلی مقاله چنین است:
Historical setting of Lukács’s History and Class Consciousness
رودلف شلزینگر [ ]Rudolf Schlesingerدر سال  1901در وین متولد شد .دکترای خود را
در سال  1922در دان شگاه وین گرفت .در این هنگام وی ع ضو سازمان جوانان کارگران سو سیالی ست
بود .بعدها در تحت فشار فاشیستی در آلمان ناگزیر از مسافرت به کشورهای گوناگون و از جمله آمریکا،
چک سلواکی و له ستان شد و سپس به انگل ستان رفت و در دان شگاه گال سکو به فعالیت پرداخت .وی
مقاالت زیادی نوشااته اساات .برخی از آثارش عبارت اند از :نظریهی حقوقی شااورایی (لندن،)1945 ،
مارکس :زمانهی او و زمانهی ما (لندن ،)1950 ،دموکراسااای در اروپا (لندن )1953 ،و دیگر آثار .وی
سرانجام ،چند روزی قبل از ارائهی این مقاله در دانشگاه ساسکس ،در سال  1969در منطقهی ساحل
غربی اساااکاتلند ،در کیلمان ،آرگایل ،درگذشااات .درگذشااات ناگهانی وی علت بروز برخی ابهامات و
گسیختگیها در مقالهی حاضر است .لطفاً به یادداشت شمارهی [ ]1مراجعه کنید.
[ ]1فوت ناگهانی نویسااندهی مقاله و وجود برخی ابهامات قبل از رفع آنها و نیز فشااردهگوییها
باعث شده که مترجمان در دو مورد به شرح پانو شت بلند بپردازند ،با این مق صود که مو ضوع تا جایی
که در حوصلهی مقاله است ،روشنتر شوند« :ماجرای بتلهایم» و «جنبش مارس».
[Subject ]2
[Object ]3
[Things ]4
[Gegenstand ]5
[Observation ]6
[Spontaneism ]7
[ Herman Gorter ]8شاعر سو سیالی ست هلندی ( )1864 -1927که ب سیار متأثر از انقالب
روسیه و در ارتباط با لنین و تبعیدیان انقالبی روسیه بود.
[Comintern ]9
[Personal accidents ]10
[ [Ernest] Bettelheim affair ]11ارنست بتلهایم ( )1889 -1959بدواً عضو حزب سوسیال
دموکرات مجارسااتان و سااپس ،یک وکیل مجارسااتانی بود .بعدها ،در پایان جنگ جهانی اول ،دارای
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مساائولیت باالیی در حزب کمونیساات بوداپساات شااد .در سااال  1919بال کون [ ]Bela Kunدر
مجارستان ،حکومت جمهوری شورایی کمونیستی را ،از طریق کودتای بدون خونریزی ،ایجاد کرده بود،
و [ظاهراً] بتلهایم به عنوان مأمور و حامل پیام از طرف وی به اتریش فرساااتاده شاااد تا رهبری حزب
کمونیساات اتریش را به «مصااادرهی انقالبی قدرت» (یعنی کودتای بدون خونریزی ،همان گونه که در
مجارستان و باواریا صورت گرفته بود) ترغیب کند .آن گونه که گفته شده بتلهایم در پوشش نمایندهی
کمینترن (انترنا سیونال سوم) از سوی م سکو وارد وین شد (این امر بعداً به شدت از سوی کارل رادک
[ ]Karl Radekو دیگر کمونی ستهای شوری تکذیب گ شت) .بتلهایم به سرعت در حزب کمونی ست
اتریش قدرت گرفت .وی بعداً گفت که حزب را از وجود «مُعَوِّقان و کژروان دسااتراسااتی» پاک نمود،
یعنی رهبری منتخب حزب ،از جمله الفریده فریدالندر [ ،]Elfriede Friedländerرا اخراج کرد و
خود از طریق یک هیئت چهارنفرهی رهبریکننده جای آنان را گرفت و در میان کارگران اتریشااای به
تبلیغ و ترویج برای حمایت از جمهوری شورایی مجارستان پرداخت؛ و ارتشی از نیروهای مسلح -همراه
با کمک های مالی -برای الحاق به ارتش سااارخ مجار اعزام کرد .بتلهایم همیشاااه در مقری ،در تحت
محفاظت افراد مسلح قرار داشت و به همین دلیل دست پلیس دولت سوسیالیست وین به او نمیرسید.
در سااه شاانبهی قبل از عید پاک ،روز هفدهم آوریل  ،1919تظاهراتی در مقابل پارلمان وین توسااط
کارگران ،بیکاران و ساااربازان بازگشاااته از جنگ شاااکل گرفت که به کمبود ارزاق و اجناس اعتراض
میکردند .بتلهایم فرصت را مناسب یافت و نیروهایش را برای مصادرهی قدرت اعزام کرد .نخست وزیر
وقت ،رنر [ ]Karl Rennerکه وح شت کرده بود ،د ستور اعزام ارتش مردمی را به محل صادر نمود.
چیزی نگذ شت که تظاهرات با خ شونت درهم شکانده و مهار شد .شش تن ک شته و حدود پنجاه تن
مجروح شاادند .این نخسااتین بار بود که مبارزه میان کمونیسااتهای اتریشاای و رهبری دولت حاکم
سااوساایالیسااتی به وقوع میپیوساات (قبالً ،در برخورد نخساات ،در دوازدهم نوامبر  ،1918فقط عدهای
مجروح شااده بودند) .این حادثه یک جدایی شاادید میان دو جناح جنبش طبقهی کارگر اتریش ایجاد
کرد .اما بتلهایم همچنان م صمم بود که برنامهی انقالبی خود را به اجرا گذارد .ورود نیروهای رومانیایی
به مجارستان و وخیم شدن اوضاع آن ،سقوط جمهوری شورایی در باواریا ،اشغال مونیخ توسط نیروهای
نظامی راست گرای نامنظم و عوامل ،برای اتریش موقعیت خطرناکی ایجاد کرده بود؛ از نظر بتلهایم ،باید
هرچه زودتر انقالب شااکل میگرفت .در آغاز ژوئن  1919فرانسااه و انگلسااتان که نگران وضااع بودند،
دستور خلع سالح نیروهای مسلح خلقی وین را صادر کرده بودند .بتلهایم فرصت را مناسب دانست و،
به منظور پی شبرد مق صود خود ،با خلع سالح گارد سرخ مخالفت کرد و ت صمیم گرفت ق صد خود را در
پانزدهم ژوئن به اجرا گذارد .فردریش آدلر [ ]Friedrich Adlerکه در نزد کمونی ستها محبوب بود،
قبالً از موضوع باخبر شده بود ،و انقالب کودتایی را کامالً نادرست میدانست ،لذا ،موضوع را به رهبری
حزب ساوسایال دموکرات اتریش اطالع داد و وزیر امور داخلی اتریش به پلیس دساتور دارد که تمامی
رهبران حزب کمونیساات اتریش را دسااتگیر کنند .صااد و ساای نفر دسااتگیر شاادند بهجز بتلهایم که
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دساترسای به او ممکن نبود .در این هنگام وی دساتوری از بال کون دریافت کرد تا انقالب را آغاز کند.
وی روز بعد کارگران کمونیساات را به تظاهرات گسااترده دعوت کرد .اما نیروهای نظامی حاضاار به تیر
دولتی جلوی خروج کارگران مساالح را گرفتند .اما بتلهایم توانساات در روز پانزدهم ژوئن ده هزار نفر را
به تظاهرات بک شاند .تظاهرکنندگان به سوی اماکن مهم ،از جمله زندان ،حرکت کردند تا رهبران خود
را آزاد کنند .اما پلیس به سوی کارگران مسلح شلیک کرد و در نتیجه بیست نفر کشته و هفتاد نفر به
سختی مجروح شدند .این سومین تالش برای سرنگون کردن دولت و مصادرهی قدرت ،و مورد دیگری
از برخورد نیروهای ساااوسااایالدموکرات دولتی و کمونیسااات ها بود .بدین طریق ،مدتی بعد حزب
کمونیست اتریش بسیاری از هوادارن خود را از دست داد و بالکون ،که به واسطهی بحران سیاسی در
مجارستان به اتریش گریخته بود ،دستگیر و زندانی شد.
بعدها ،بتلهایم ،رادک و بالکون را شیاد و شارالتان نامیدند .این هر سه قربانی تصفیههای استالینی
شدند.
در این مورد نک]https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Bettelheim[ :
[ ،March Action ]12جنبش مارس ،از فجایع تاریخ آلمان در ساااال  1921بود که نقطهی
عطفی بود در تحول انترناسیونال کمونیستی .شکست این جنبش منجر به بحرانی در حزب کمونیست
آلمان شد که آثار بسیار بدی بر کل جنبش انترناسیونالیستی گذاشت .در تحت تأثیر فوری این شکست
فاجعه بار ،کنگره ی سوم کمینترن (انترنا سیونال سوم) م سیر خود را تغییر داد و به رد ماجراجویی و
انقالب کودتایی (پوتچی سم) که بوخارین و زینوویف آن را «تئوری تعر ضی/تهاجمی» میخواندند ،اقدام
کرد .مع هذا ،حتی ب عد از این درس مهم و ح یاتی ،فکر «جب ههی مت حد» [ که م خالف حر کت
خودخواستهی مسلحانه است] همچنان در عمل از سوی بخشهایی از اعضای کمینترن مردود شمرده
میشااد .جنبش مارس برای جناح چپ درسهایی همیشااگی و فراتر از ماجراجویی خاصاای دارد که
تو سط اکثریت رهبری حزب کمونی ست آلمان مطرح می شد .حداکثر این که تال شی بود برای رهبری
کارگران که مبارزه را از مرحله ی شاایوهی مبارزاتیِ مبتنی بر «جبههی واحد» ارتقا دهند و به سااطح
حرکت مسلحانه برسانند؛ البته بدون این که اوالً ،اکثریت کارگران را قانع کرده باشند که در این حرکت
شاارکت جویند و ثانیاً این که موافقت سااازمانهای حامی این اقدام را کسااب کرده باشااند .عواملی که
تقریباً همیشه منجر به سردرگمی و شکست میگردد.
ح
در مارس  ،1921در آلمان جوی وجود داشااات که به جنگ داخلی میمانسااات .باندهای مسااال ْ
کارگران را که از بحران و بیکاری رنج میکشیدند ،تحریک میکردند .در آلمان مرکزی اعتصاباتِ شدید
همه جا را گرفته بود؛ معدنگران با پلیس جنگ خونینی کرده بودند .در شااانزدهم مارس ،هورسااینگ
[ ،]Horsingرئیس بخش امنیتی حزب سو سیالدموکرات اعالم کرد که پلیس تمامی مناطق معدنی
مانساافلد را اشااغال خواهد کرد .پلیس میگفت که هدفش «بازگرداندن آرامش به معادن و خلع سااالح
کارگران است».
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کارگران با آتش از پلیس اسااتقبال کردند .روت فاهن [ ،]Rote Fahneارگان حزب کمونیساات
آلمان ،در روز هجدهم مارس درخواساات مقاومت کرد و نوشاات« :تکتک کارگران در تمام بخشهای
مرتبط ،باید با اسااالحه از قانون دفاع کنند ».در روز نوزدهم مارس یک هزار پلیس مناطق معدنی را
ا شغال کردند :اعت صاب به تمام نواحی مرتبط در منطقه سرایت کرد .کارگران در کارخانهها سنگربندی
کردند ،و در روز  24مارس جنگی در منطقه درگرفت .در همین روز کمیتهی مرکزی حزب کمونیساات
آلمان دعوت به اعت صاب عمومی کرد ،ولی از آن ا ستقبال ن شد .جنگ در میان کارگران در همه جا رخ
داد :اعت صابکنندگان ،که تعداد شان کم بود،علیه اعت صاب شکنان و ادامهدهندگان کار ،که تعداد شان
بیشتر بود به مبارزه برخا ستند .سو سیالدموکراتها و اتحادیههای صنفی ،خ شمگین ،تالش و «قیام»
مذبوحانهی کمونیستها را مردود دانستند.
از این پس مقامات کمونیساات ،در گوشااه و کنار حمالتی ساااختگی علیه خویش ایجاد کردند تا
خشم تودهها را به مبارزه تبدیل و آنان را راهی عرصهی مبارزه کنند .در مرکز کشور کارخانهها محاصره
و حتی بمباران و ،در نتیجه یکی بعد از دیگری ،تساالیم شاادند :کارخانهی لئونا []Leuna Factorry
آخرین سنگری بود که در  29مارس تسلیم شد.
در روز سی و یکم مارس حزب کمونیست دستور اعتصاب را پس گرفت! و اکنون میبایست بحران
دیگری را از سر بگذراند :تعدادی از رهبران این حزب ،از جمله پُل لوی [ ،]Paul Leviسیا ستهای
ماجراجویانه ی حزب را مورد انتقاد قرار دادند و به همین دلیل اخراج شااادند .اندکی بعد از کنگره ی
سوم جهانی ،انترناسیونال کمونیستی حکم خود را در بارهی «جنبش مارس» صادر کرد که در آن گفته
بود این حرکت جنبشاای «جلوافتاده» بود ،و در عین حال آن را محکوم کرد ،زیرا که تئوری «تهاجم به
هر قیمت» که نظر مدافعان این تز بود ،محکوم شاده بود .حزب کمونیسات آلمان در این ماجرا صادها
هزار عضو خود را از دست داد ،از جمله بسیاری از کادرهای صنفی خود را که از تبعیت از حزب سر باز
زده و طرز عمل آن را محکوم کرده بودند .مدتی بعد جنبش مارس به معنای پایان دورهی انقالبی پس
از جنگ فهم و آخرین تالش مسلحانه از سوی پرولتاریای برلین ارزیابی شد.
[نک:
https://www.marxists.org/history/etol/writers/broue/works/1964/summe
]r/march-action.htm
[Paul Levi ]13
[Karl Radek]14
[The Lessons of an Attempted Coup ]15
[ .Unser Weg: Wider den Putschismus ]16شورشگری ،قیام مسلحانه ،کودتا.
[Ruth Fischer ]17
[ Lower Austria ]18این منطقه در شمال شرق اتریش و در شمال وین است.
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Allied Control Commision ]19[
Mansfeld ]20[
] به زبان آلمانی یعنی کوشش برای سرنگون کردن حکومتPutschism[ Putschismus ]21[
.با توسل به زور
Wishful thinking ]22[
Zentralausschuss ]23[
Thalheimer]24[
Blanquism ]25[
Dead point ]26[

نقد اقتصاد سیاسی

وضعیت کارگران
در دهههای  40و  50خورشیدی
محمد صفوی
بازخوانی گزارش «گوشهای از زندگی کارگران»،
نوشتهی محمدتقی سلیمانی

وضعیت کارگران ایران در دهههای  40و  50خورشیدی

مقدمه
پس از کودتای  28مرداد  1332ف صل دیگری از سرکوب گ ستردهی ت شکلهای
کارگری در ایران آغاز شااد .اتحادیههای کارگران صاانایع و صاانفهای مختلف که در
دورهی مابین ساالهای  1320تا  1332در شارایطی نیمه  -دمکراتیک بهگساتردگی
شکل گرفته بودند بهد ست حکومت کودتا متال شی شدند و رهبران و فعاالن کارگری
اعدام یا روانهی زندانها شدند .با این حال ،تالشهای فعاالن کارگری در سالهای بعد
از کودتا و پس از تشاااکیل سااااواک در ساااال  1336تا مقطع انقالب  1357هیچگاه
متوقف ن شد .فعاالن کارگری با درسگیری از تجارب گذ شته و به سبب وجود شرایط
امنیتی و پلیسی پس از کودتا تالشهای خود را بیشتر بر پیشبرد فعالیتهای صنفی
متمرکز سااااختند .از اواخر دههی سااای درپی فعالیت های پیگیر فعاالنِ کارآمد و
باتجربه ی کارگری چند ساااندیکای کارگری مساااتقل از احزاب و حکومت ازجمله
سندیکای م ستقل کفا شان ،بافنده سوزنی ،خباز ،اتوبوسرانی و فلزکار ،صنایع نفت و
خط لوله شاااکل گرفتند .درهمین دوره «شاااماری از کارگران نیز که بیشتر آنها از
کارگران ارمنی بودند ازطریق ایجاد هساااته های مخفی کارگری فعالیت هایی را در
کارگاهها و صااانایع مختلف کشاااور آغاز کردند 1».در همین دوران فعاالن کارگری با
درسگیری از تجارب پی شین ،در کارگاهها و کارخانههای مختلف با ایجاد شبکههایی
در پروژهها و صنایع بزرگ مانند کارخانهی اتومبیل سازی ایران ناسیونال ،نفت وگاز در
تهران و در کارخانههایی در مشهد ،اراک و تبریز و پاالیشگاه آبادان فعالیتهای مخفی
یا نیمهعلنی داشااتند که در سااازماندهی کارگران برای پیشاابرد مطالبات صاانفی
کارگران موفقیتهای چ شمگیری بهد ست آوردند .بهعنوان نمونه ،میتوان از اعت صاب
کارگری در پاالیشگاه اصفهان یاد کرد .این اعتصاب در دی ماه  1356توسط کارگران
پروژهای بهمنظور افزایش د ستمزد و برطرف ساختن شرایط د شوار و غیرایمنی کار و

1به نقل از :دکترپیمان وهاب زاده .ساکا :سازمان انقالبی خودسامانده کارگران ایران .برگردان محمدصفوی
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رفتار خشاااونتآمیز مدیران و رؤساااای خارجی و همینطور برای جلوگیری از اخراج
1

دستهجمعی کارگران آغاز شد و تا سه روز ادامه یافت.
در دوران بعد از کودتا ،بهرغم تسلط فضای سیاسی و امنیتی و سرکوب گسترده،
مبارزات و اعت صابات کارگری با فراز و ن شیب ادامه پیدا کرد« .از سال  1336تا 1340
بی ست مورد اعت صاب وجود دا شته که بع ضی به خونریزی منجر شد .موج دیگری از
اعتصاااااب ها از سااااال  1350و  1355 - 1353روی داد که کارگران باف ندگی،
اتوبوسرانی ،خط لوله ،معدنچیان زغال ساانگ ،صاانایع شاایمیایی ،اتوموبیلسااازی و
برق وتلفن را دربرمیگرفت .اغلب این اعت صابها جنبهی صنفی و اقت صادی دا شت و
بع ضی به افزایش مزد و تأمین خوا ست کارگران منجر می شد .در حالی که پارهای نیز
2

به خ شونت و حملهی پلیس میانجامید ».از آن سو نیز حکومت نیز میکو شید که با
کمک ساواک تشکلهای کارگری دولتی را برای کنترل کارگران سازماندهی کند .اما
کارگران نیز در این کار خا نه ها با طرح و ابت کارات خود با بهرهگیری از همین
اتحادیههای زرد دولتی برای کسب حقوق صنفی خود مبارزه میکردند.
«گوشهای از زندگی کارگران»
گزارش زیر برگرفته از مجموعهی اسااانادِ کارگری آرشااایو زندهیاد دکتر خسااارو
شاکری 4است که توسط دکتر پیمان وهابزاده در دسترس قرار گرفته است.
«گو شهای از زندگی کارگران» ،عنوان گزارشاای اساات که زندهیاد محمدتقی
3

سلیمانی ،فعال کارگری – ساایاساای نوشااته اساات .محمدتقی ساالیمانی که خود

 .1فصلی کوتاه از جنبش کارگری .گفتگوی محمد صفوی با مصطفی آبکاشک .فصلنامهی کارمزد ،ویراستهی جواد
موسوی خوزستانی .جلد سوم .تهران .نشر توسعه .1380 .ص.21
 .2جان فوران .مقاومت شکننده .تاریخ تحوالت اجتماعی ایران .ترجمهی احمد تدین .1392 .ص.494
 .3محمد تقی سلیمانی لواسانی ،در اواخر دههی  60میالدی برای ادامهی تحصیل به ایتالیا رفت و بهزودی عضو
کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی شد .او در ایتالیا به عضویت سازمان انقالبی درآمد و در دههی چهل به ایران
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بهعنوان کارگر در تهران کار میکرد در این گزارش شااارایط دشاااوار کار کارگران در
کارگاه های کو چک تهران را در دههی  40و ساااال های آغازین دههی  50بازتاب
می دهد .در این گزارش نوی سنده به شرایط د شوار کار ،ساعات طوالنی کار ،شرایط
غیربهداشااتی و غیرایمنی این کارگاهها و سااطح نازل دسااتمزدها ،شاارایط کار زنان
کارگر ،سطح دانش و سواد کارگران و مسکن کارگران اشاره دارد.
گفتنی ا ست که براساس پژوهشها و آمارها «مابین دهههای  1340و  1350بین
 68تا  72در صاااد از نیروی کار ،یعنی بین یک میلیون وهفتصاااد تا یک میلیون و
هشتصد هزار کارگر در کارگاههای کوچکی کار میکردند که کمتر از ده کارگر داشتند.
در سال  1351تعداد  191هزار کارگاه که میانگین تعداد کارگران شان سه نفر بود 65
درصد از کارگران صنعتی را جذب کرده بودند».

1

گزارش
قبل از طلوع آفتاب ساار هر چهارراه و در طول خیابانها دهها تن از مردم درمانده
را میبینید که با نگاههای کاوشگر در انتظارند تا سرویسهای کارخانه فرارسد و آنها
را ببلعند و چون الشاااه های گوشااات روی هم میریزند و در کام اردوگاه ها – این
غولهای آهنین – تخلیه کند اندک زمانی پس از گرگومیش هوا صااافهای طوالنی
کارگران را در ایستگاههای اتوبوس مشاهده میکنیم که در انتظار میایستند تا هرچه
زودتر خود را به اساااارتگاهای کوچک و بزرگ برساااانند و چون مهرهای کوچک و
بیارزش در البالی چرخها و دندانهها مدفون گردند .این سااتمدیدگان اعم از کودک و
جوان و پیر ،زن و مرد محکوماند از طلوع تا غروب ،مداوم و پیگیر کار بردگی کنند بی
آنکه لحظهای مجال اندیشیدن به سرنوشت شوم و رقتبار خود داشته باشند .از یک
سو فقر ،گر سنگی ،بیماری ،ندا شتن تأمین شغلی ،د ستمزد کم و گرانی سر سامآور
کاالهای موردنیاز ،نداشتن مسکن و هزار مشکل دیگر که هریک چون کوهی عظیم بر
بازگشت و بهعنوان کارگر ساده مشغول به کار شد .محمد تقی سلیمانی در  14اردیبهشت  1355هنگامی که به
محل کار خود میرفت دستگیر شد و زیر شکنجه جان باخت .برای اطالعات بیشتر به لینک زیر رجوع کنید.
/https://cisnu. comمحمدتقی-سلیمانی-لواسانی/
 .1جان فوران .ص .496
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پشاات این تودهی سااتمدیده ساانگینی میکند و از سااوی دیگر فشااار کارفرمایان بر
بیچارگیشان میافزاید.
وضعیت کارگاهها:
قبل از هرچیز ضااروری اساات که با اشااارههای کوتاه با شاارایط بیغولههایی که
قسمت عمدهی زندگی کارگران در آنها میگذرد آشنا شویم .در این گزارش کوشیده
شده وضع زندگی کارگرانی را که در کارگاههای کوچک به کار مشغولاند و نیز شرایط
کارگاه را بررسی و مطالبی در مورد زندگی آنان ذکر شود.
بهطور کلی کارگاه های کو چک بیشتر به مخروبه های زمان ج نگ شاااب یهاند.
کارگاهها فاقد هرگونه وسااایل ایمنی بوده و از نظر بهداشاات و آسااایش نیز کمترین
توجهی به آنها نمیشود .بهندرت در گوشهوکنار شهرها کارگاههایی به چشم میخورند
که سااااختمان آنها نوسااااز باشاااد .اگر بهدقت به این محیطهای کار بنگریم از نظر
بهدا شتی و ایمنی و آ سایش هیچگونه توجهی ن شده و ساختمانها فاقد و سایل ایمنی
میبا شند .هوای ب سیاری از این کارگاهها در تاب ستان به شدت گرم و در زم ستان سرد
ا ست .بهطور کلی فاقد م ستراح و د ست شویی ه ستند .در گاراژها و پا ساژها ،در یک
قساامت یک یا چند توالت قرار گرفته که بهعلت آلوده بودن کمتر مورد اسااتفاده قرار
میگیرند .هوای داخل کارگاه ها به علت تراکم جمعیت و گاز و دودی که توساااط
دستگاها تولید می شود کثیف و خفقانآور است و سالمت کارگران را به شدت به خطر
میاندازند.
 .1کارگاه کیف و چمدانسازی
در طبقه ی دوم یک سااااختمان مخروبه واقع در یکی از کوچه های بازار تهران
کارگاهی قرار دارد که در آن انواع کیف و چمدان سااااخته میشاااود .پردهای کلفت،
وصااالهدار و کثیف جلوی در آویزان اسااات .پس از ورود در تاریکی باید از یک ردیف
پلهی شک سته و خراب باال رفت (ارتفاع هر پله نیم مترا ست) .ردیف پلهها با یک زاویه
به وسااط یک سااالن به طول و عرض تقریباً هفت متر در پنج متر ختم میشااود .تمام
ف ضای این سالن تو سط میزهای کار ،تخته با فیبر ،چرم ،کیف و چمدان ا شغال شده
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است .هوای داخل آن آلوده و بهعلت کمبود روزنه تاریک است .تنها روشنی این سالن
از چند چراغ کوچک که نوری ضااعیف در فضااای خفقانآور آن پخش میکند تأمین
میگردد .این کارگاه یکی از صاادها کارگاهی اساات که بهطور غیرمجاز مشااعول کارند
(در بازار تهران نمو نه های فراوانی از اینگو نه کار گاه ها وجود دار ند .همچنین در
زیرزمینهای برخی از منازل قدیمی و ،)...زیرا که صاحبان آنها برای استفادهی بیشتر
و ا ستثمار افزونتر کارگران از یک سو ،نپرداختن مالیات ،حق بیمه و ...از سوی دیگر
چنین شاایوهای را اتخاذ کردهاند .در کارگاههای فوق معموالً هفت کارگر مشااغول کار
هستند.
 .2کارگاه خیاطی
این کارگاه در طبقهی چهارم یکی از پا ساژهای نو ساز مرکزی تهران که شش متر
طول و سه متر عرض دارد واقع شده ا ست .در این کارگاه پنج چرخ خیاطی و دو میز
بزرگ کار وجود دارد که سرتا سر کارگاه را ا شغال کرده ا ست .معموالً تعداد کارگران
این ق سمت ه شت نفر میبا شد .این کارگاه نیز چون تمامی کارگاهها فاقد م ستراح و
دسااتشااویی میباشااند .کارگران این کارگاه مجبورند از مسااتراحی اسااتفاده کنند که
صدها نفر از کارگران و عابرین و مشتریان پاساژ از آن استفاده میکنند.
 .3کارگاه کشبافی
این کارگاه در طبقهی زیرین یکی از پاساژهای نوساز در نواحی مرکزی تهران واقع
شده ا ست .این کارگاه تقریبا بزرگترین کارگاههای تولیدی پا ساژ میبا شد که شامل
دوقسااامت اسااات .بخش اول کارگاه به طول هفت متر و عرض شاااش متر که خود
بهو سیلهی فیبر به سه ق سمت تق سیم شده ا ست که از داخل بههم و صل ه ستند.
ارتفاع کارگاه در تمام قسمتها سه متر است.
الف :قساامت عقب به طول هفت متر و عرض سااهونیم متر ،چند دسااتگاه کوچک
کشباف و سه دستگاه بزرگ که تقریباً تمام فضای کارگاه را اشغال میکند قرار گرفته
ا ست .دوکهای نخ روی ما شینها قرار گرفته و به طوماری بافته تبدیل میگردند که
به دور محورهایی پیچیده میشوند .در این قسمت معموالً سه تا پنج نفر کار میکنند.
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ب :یک قساامت جلوی کارگاه به طول دو متر و عرض یک مترونیم اساات .در این
ق سمت دو ویترین ،یک میز برای بُرش ،میزی برای ب ستهبندی و یک صندوق ن سوز و
یک نیم کت قرار دارد .بر روی دیوار فیبری از دو طرف (یک طرف مربوط به کارگاه
عقب ،یک طرف مربوط به قسمت جلو) قسمتبندی شده .در این قفسهها و همچنین
بر روی نیکت و در دو ویترین بساااته های بلوز ،دوک ها و ...قرار دارند .کارگران این
قسمت معموالً تا چهار نفر میباشند.
ق سمت دوم کارگاه به طول و عرض سه متر بوده و بهو سیلهی فیبر از بخش اول
جدا شده و کامال مجزا ا ست .یک میز بُرش ،دو چرخ دوزندگی ،د ستگاهی دیگر برای
دوخت (د ستگاه دانهگیری) یک نیمکت ،سه صندلی و حدود شش کارتُن بزرگ که
تمام فضااای کارگاه را اشااغال کرده اساات .بهخاطر تراکم وسااایل کارگران برای قرار
گرفتن در پشااات چرخها مجبورند از روی وساااایل حرکت کنند .تعداد کارگران این
قساامت پنج تا هفت نفر هسااتند .صاااحبان کارگاه فوق از سااه نفر از کارکنان این
کارگاهاند که در کارگاه بزرگ شبانهروز م شغولاند (یکی از آنها شبها نیز در کارگاه
میماند).
در این کارگاه نیز از مسااتراح و دسااتشااویی خبری نیساات و کارگران مجبورند از
مسااتراح و دسااتشااویی پاساااز اسااتفاده کنند .در طبقهی همکف پاساااژ قساامتی به
دستشویی اختصاص داده شده .چهار دستگاه مستراح و یک دستشویی در این قسمت
قرار دارد مستراحها تاریک و بدون شیشهاند .دو تای دیگر به قدری کثیف هستند که
مجرای آن همواره گرفته و آب و ک ثافت از آن لبریز بود .با توجه به مطالب فوق و در
نظر گرفتن اینکه این پاساااژ نوساااز اساات میتوان دریافت که در کلیهی پاساااژهای
قدیمی وضع چگونه است.
کارگاه دیگر کشااابافی واقع در طبقهی پنجم یکی از پاسااااژهای مرکزی تهران
ساختمان پا ساژ قدیمی ا ست که فاقد کلیهی و سایل ایمنی و بهدا شتی ،راهروهای
تنگ و کارگاههای کوچک که اکثراً کارگاههای کشبافی و تریکودوزی میباشند .کارگاه
موردنظر اتاقی ا ست به طول چهار متر و ارتفاع سهونیم متری .در ق سمتی از این اتاق
به ارتفاع دو متر از کف کارگاه بهو سیلهی تخته اتاقکی ساختهاند .در این کارگاه سه
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زن و چهار مرد کار میکنند .در قسمت پایین دو دستگاه کشبافی چرخ برای پیچیدن
نخ به دور دوکها دو میز و وسایل دیگر قرار گرفته .در اتاقک چوبی دو چرخ دوزندگی
و لوازم دیگر قرار دارند .سه زن کارگر در این قسمت مشغول بهکارند .اتاقک چوبی که
سااه طرف آن را دیوار احاطه کرده و طرف چهارم آن را پردهای ضااخیم پوشااانده و به
صورت زندان در آمده است .از سپیده تا شام سه زن زحمتکش و رنجدیده که به علت
اعتقادات مذهبی از آن خارج نمیشااوند در این محفظهی خفقانآور ،در این شاارایط
توانفرسااا به بافندگی مشااغولاند .عموماً زنانی که در کارگاههای کوچک کار میکنند
وضاعی این چنین دارند .معموالً حدود دوازده سااعت کار میکنند و غذای مختصار و
سادهشان را که از خانه میآورند ،در محل کار میخورند .کارگاههای کشبافی عموماً به
علت مصاارف نخهایی که از مواد نفتی ساااخته میشااوند در معرض آتشسااوزی قرار
دار ند .تا به حال در تعداد زیادی از کارگاه های تریکودوزی آتشساااوزی رخ داده که
بهعلت عدموجود و سایل ایمنی حریق شدت یافته و به چند کارگاه نیز سرایت کرده
است.
مسکن:
کارگران ع مدتاً مجبورند با خانواده های چ ندین نفری خود در یک اتاق زندگی
کنند .اجارهی یک اتاق بسااایار گران اسااات و نسااابت به درآمد کارگران شااارایطی
طاقتفر سا و کمر شکن را برای این طبقهی ستمدیده بهوجود آورده ا ست .محلههای
کارگران در شهرها مشخص است .هرجا که بیغولههایی در حال ریزش وجود دارد و یا
زاغههایی دیده شد ،بی شک محل زیست گروههای کثیری از کارگران است .در تهران
کارگران بهطور مثال در آریانا ،جوادیه ،غار ،شوش ،مسگرآباد ،خزانه ،دوالب و ...زندگی
میکنند .در ناحیهی غار هنگامیکه به کوچههای وارد میشویم اولین چیزی که توجه
را جلب میکند پسااتی و بلندی این محله اساات .خاک و گل و کثافت تمامی محله را
پر کرده ا ست .خانههایی را میبینیم که از سطح کوچه در حدود ده متر پایینتند که
در آن ها ا تاق های خیس و مرطوب محیط آلوده و کثیف و فقر و فال کت به چشااام
میخورد .این محله مجموعهای از خرابهها و بیغولههاساات که هر کدام دهها نفر را در
خود جا داده اساات .در برخی از محلهها ،کراراً به دکانهای مخروبهای برمیخوریم که
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اگر شاابها به داخل آنها نگاه کنیم کموبیش حدود ده نفر را میبینیم که از فشااار
گرسااانگی و ضاااعف توان حرکت در آن ها نیسااات و در کنار هم کز کردهاند .اینان
گروههای مهاجران روسااتاییاند که از فشااار فقر و تنگدسااتی و بیکاری به شااهرها و
خصوصاً به تهران میآیند.
ساعات کار:
در کارگاههای کوچک سااااعات کار بهطور متوساااط بیش از  12سااااعت بوده و
برخالف آنچه در قانون کار آمده (هشت ساعت) رفتار میشود .مسئلهی مهم این است
در بیشتر موارد کوچکترین مبلغی برای این ساااعات کار اضااافه پرداخت نمیشااود.
البته ساااعتهای کار عمدتاً به دلخواه صاااحبان کار در فصااول مختلف و با کم و زیاد
شاادن مقدار کار تغییر پیدا میکند .در بعضاای از کارگاهها با زیاد شاادن کار ،کارگران
مجبورند شاابانه روز کار کنند .در این شاارایط برای کارگران امکان خواب بیش از دوتا
چهار ساعت در شبانهروز نیست و آن هم در گوشهای از کارگاه روی میز و نیمکت و یا
پشاات دسااتگاه .کارگاههای خیاطی در دو ماه آخر سااال اکثراً چنین وضااعی را دارند.
وضع کارگاههای تریکوبافی نیز در پاییز و زمستان چنین است .زمان صرف غذا عمدت ًا
از نیمساعت تجاوز نمیکند که آن هم معموالً در محیط کارگاه انجام میگیرد.
دستمزدها:
با وجود گرانی سر سامآور و روز افزون در ایران د ستمزدها آنگونه پایین ا ست که
کفاف خوردن غذایی سااااده را هم نمیدهد .دساااتمزدها عموماً از دوازده تومان کمتر
اساات .عدهای روزانه و عدهای هفتگی مزد میگیرند .در شاارایط فعلی مساائلهی مهم
دیگری که زندگی کارگران را بهخطر انداخته و آنها را بیش از پیش تحت اساااتثمار
بهرهکشااان قرار میدهد پایین آمدن سااطح دسااتمزدها اساات که این خود در اوضاااع
کنونی وضااع کارگران را رقتآورتر میسااازد .بهطور مثال در یک کارگاه کشاابافی که
کارگران آن برحسب تعداد کاری که انجام میدهند مزد میگیرند .کارفرمایان به دلیل
کم بودن بازار فروش ،قیمت آماده شااادن یک بلوز را که توساااط هفت کارگر انجام
میگرفت ،از دوازده ریال به ده ریال کاهش دادند .کارگران نیز بعد از مدتی مشاجره و
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برخورد ،شرایط را پذیرفتند و مجبور به آماده کردن تعداد بیشتری از کاال شدند .اگر
کارگران قبول نمیکردند کار به کارگاه دیگری داده میشاااد .عدهای از کارگران با
فروش لوازم خانه و یا با قرض کردن پول فراهم کرده و وساااایل اولیه را برای کار در
خانه تهیه کردهاند (به خصاااوص کارگران خیاط و تریکوباف) تا بتوانند در خانه کار
کنند .آنها و ضع ا سفناکتری از دیگران دارند .شرایط پرداخت مزدها به این کارگران
(اعم از آنکه در خانه کار میکنند یا در کارگاه) برحساب تعداد کاری اسات که آماده
میکنند .آنان از کلیهی مزایا چون مزد روزهای تعطیل و غیره هم بهرهای ندارند .الزم
به تذکر ا ست که م سئلهای بهعنوان مرخ صی و یا تعطیل در کارگاههای کوچک وجود
ندارد .البته در برخی از اصاااناف با مبارزاتی که کارگران کردهاند ،تعطیلی روزهای
جمعه اجباری ا ست .برخی از کارگاهها نیز روزهای جمعه را تعطیل میکنند .کارگران
کارگاههای کوچک از مرخصاای اسااتحقاقی روزهای جمعه بهرهمند نیسااتند .آنها در
مواقع ا ضطراری نهتنها مجبورند که از مزد صرفنظر کنند ،بلکه امکان از د ست دادن
کارشان هم وجود دارد .کارگران ابتدا به صورت پادو در قسمتهای مختلف مشغول به
کار میشااوند .آنها در ساایسااتمی هسااتند که از نظر قانون کار (حتا برای کارآموزی)
مجاز شناخته نشدهاند .سپس از شش تا هفت سالگی عموماً زمان آغاز استثمار است.
کارگران در ایران (بهخ صوص در کارگاههای کوچک) اکثراً تا اخرین لحظات حیات در
حال بیماری و ناتوانی بهدلیل فقر و تنگدسااتی ناشاای از اسااتثمار بهکار مشااغولاند و
بدون کوچکترین پ شتوانه و برخورداری از کمترین و سایل آ سایش ،تحت سختترین
شرایط ممکن به زندگی سراسر اسارتشان وداع میگویند .با چند نمونه آشنا شویم:
 -1کودکی خردسااال (حدود هفت سااال) را در یکی از کارگاههای تریکودوزی
میبینم با جثهای کوچک .بهعنوان پادو در این ق سمت م شغول کار ا ست .روزانه پنج
تومان مزد میگیرد .از ساعت هشت صبح تا ده شب (در بعضی مواقع به علت کار زیاد
بیشتر از این کار میکند) بهطور مداوم به کار مشاااغول و در حرکت اسااات .نظافت
کارگاه و چرخ ها بهعهده ی اوسااات .حمل بلوزها (در خالل روز او را زیر تلی از بلوز
میبینیم که به سرعت از یک کارگاه به کارگاه دیگر میرود ).شکافتن نخهای اضافی و
خرید غذا و سیگار و غیره ،ازجمله کارهایی است که او انجام میدهد .برای صرف نهار
بیش از نیمسااااعت فرصااات ندارد که آن را هم در گوشاااهی کارگاه میخورد .محل
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زندگیاش در مسااگرآباد و محل کارش خیابان شاااهآباد اساات و چون اکثر کارگران
تریکوباف چند ماه از سال بیکار است.
... -2کارگر چهارده ساله ،کارگر زبدهی در و پنجره ساز .روزانه هفت تومان مزد
میگیرد .از طلوع آفتاب تا غروب کار میکند .برای خوردن غذا بیش از نیمسااااعت
فرصااات ندارد .محل غذاخوریش گوشاااهای از کارگاه اسااات .به اتفاق خانوادهی
یازدهنفریاش در یک اتاق بهعنوان سااارایدار زندگی میکند .بیشتر کارها به عهدهی
او ست .خروارها آهن را روزانه میبُرد .جوش میدهد و سنگ میزند ...نظیر آن کارگر
در این نوع کارگاهها زیادند و عموماً بین سه تا هشت تومان روزانه مزد میگیرند.
... -3کارگر ده ساااله ،شاااگرد مکانیک روزی سااه تومان مزد میگیرد .صاابح تا
غروب آفتاب کار میکند و نهار را در محیط آلودهی کارگاه ومملو از روغن ،گازوئیل و
گرد و خاک میخورد.
... -4جوانی اساات حدود بیساات سااال ساان .در یک قهوهخانه مساائول نظافت
کلیهی وساااایل خرید مایحتاج اسااات .روزی ده تومان دساااتمزد میگیرد .بدون روز
تعطیل .از هفت صبح تا هفت شب دائماً مشغول کار است .زمان غذا خوردن ساعت 3
بعدازظهر حدود یک ربع ساعت .کیلومترها فاصله بین محل کار و زندگیاش است.
... -5متأهل ،حدود سی سال سن .کمکآ شپز قهوهخانه ،روزی ده تومان مزد
(بدون ایام تعطیل) .شروع کار هفت صبح ،پایان کار شش بعدازظهر .نوع کار :نظافت
ظروف و وسایل آشپزخانه ،خرید مواد مربوط به آشپزخانه و کمک در کارخانه و کمک
در کار طبخ و غیره.
 ... -6سیزده ساله پادو خیاطی ،واقع در یکی از پا ساژهای مرکزی .شروع کار از
هفت صبح تا پایان کار (در ف صلهای مختلف و با درنظر گرفتن و ضع کار) هفت تا ده
شااب متغیر .روزی پنج تومان مزد میگیرد( .بدون روز تعطیل) خرید کلیهی مایحتاج
کارگران و کارگاه ،نظافت و کمک به کارگران ازجمله وظایف اوسااات .آنچه که در این
قساامت الزم به تذکر اساات اینکه ،کلیهی پادوها با در نظر گرفتن مزدی که دریافت
می کنند از دو تومان تا هفت تومان و در بعضااای از کارگاه ها نیز بهعنوان کارآموزی
مزدی به آنها تعلق نمیگیرد ).آنها تقریباً تمام مایحتاجشااان را خود تأمین میکنند.
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ازجمله :صاابحانه ،نهار ،شااام ،کرایهی اتوبوس ،حمام ،اصااالح و ...با توجه به کلیهی
خرجها و گرانی سر سامآور در ایران ،بهخ صوص میتوان دریافت که در روز بیش از دو
تومان غذا نمیتوانند بخوردند .بهطور کلی یا نان خالی میخورند یا گاهی چای شیرین
و پنیر نیز چاشاانی آن میشااود .گروهی از این کودکان در برخی از کارگاهها مهارت
کافی در کار دارند .اما صاااحب کارگاه برای اسااتثمار و اسااتفادهی بیشتر آنها را به
صورت پادو به کار گما شته ا ست .تا از نیروی کار آنان ا ستفادهی بیشتر ببرد .آنها
عموماً در خالل روز بارها از صااااحبان کارگاه کتک میخورند و مورد فحاشااای قرار
میگیرند...
رابطهی بین کارگر و کارفرما:
در برخی کارگاهها میزان بهرهای که صاحبان کار میبرند زیاد نی ست .در این نوع
کارگاهها خود کارفرمایان هم به کار مشااغول هسااتند .به این دلیل در کارگاههایی که
کارفرمایان بهرهی قابلتوجهی ن صیب شان می شود ت ضادها م شخصتر شده و رابطهی
خ صمانه میان دو گروه حکمفرما می شود .چه اعترا ضات فراوان در این گونه کارگاهها
خود نمودار خوبی از این تضادها است .اما آنچه مسلم است تضادی آشتیناپذیر بین
این دو گروه احساااس میشااود ...کارفرمایان در هر شاارایطی باشااند به دلیل وضااع
طبقاتی خود لحنی تحکمآمیز نساابت به کارگران دارند و باز به همان دلیل خواسااتار
بهرهکشی بیشتر از کارگران هستند .این خود عامل بهوجودآورندهی تضادهاست...
میزان شناخت و آگاهی کارگران:
برای هر طبقه و هر قشاار سااه گروه مشااخص کردهاند .به این ترتیب که گروهی
عقبمانده ،گروهی میانهرو و گروهی پی شرو وجود دارد .اما برای اینکه دچار ا شکال و
گنگی نشویم باید معیارمان را از این سه گروه مشخص کنیم.
 -1گروه اول ،ع قب ماندگان که قشااار وسااایعی از توده های کارگری را دربر
میگیرند ،عموماً بیسوادند .بخشی از آنها که نسبتاً تعدادشان زیاد است از روستاها و
شهرهای کوچک به شهرهای بزرگتر آمدهاند و درنتیجه به علت اینکه رابطهی آنها با
محیط کم است سطح آگاهی آنها پایین است و چون تخصصی ندارند به کارهای شاق
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و کُشااانده تن میدهند .درنتیجه آن گونه کوبیده و درهماند که بههیچوجه مجال
اندی شیدن را ندارند .آنها چون از ف شار فقر و تنگد ستی به کوچ دادن تن در دادهاند به
آنچه که به دست میآورند قانعاند.
 -2گروه دوم ،بخش دیگری هر کدام در فنی متخصصاند .این عده که در میان
آنها کموبیش افرادی دیده میشااوند که خواندن و نوشااتن را نیز در سااطحی پایین
میدانند ...این گروه بخش بزرگی از نیروی شرکتکننده در مبارزات را ت شکیل داده و
از آن هراس ندارند .آنها در مبارزات صنفی برای به د ست آوردن خوا ستههای صنفی
به شکل وسیع شرکت میکنند.
 -3گروه سوم که تعداد شان کم ا ست ،بهطور کلی ت ضادهای ا سا سی و عوامل
عمدهی بهوجودآورندهی همهی ناکامیها و درماندگیها را شناختهاند .گروهی از آنها
که نسبت شان بسیار کم است ،مارکسیسم را شناخته و در بعضی موارد به سازماندهی
نیز مشاااغولاند .عدهای از آنان در رابطه با ساااازمانهای مختلف مشاااغول به فعالیت
هستند .گروهی تا حد شناسایی مارکسیسم پیشرفته و آمادگی پذیرش مارکسیسم در
آنها بهخوبی دیده می شود .عدهای از آنان با وجود داشتن گرایشات مذهبی و تعصبات
دینی در ص اف پیشااروان قرار دارند و حرکتهای صاانفی را بهخوبی رهبری میکنند.
آنچه که در این تقسااایمبندی فوق آمده نتیجهی تجارب محدود اسااات لذا نمیتواند
دقیق باشد.
سطح مبارزات در کارگاههای کوچک
در کارگاههای کوچک اگر تعداد کارگران نساابت به کارخانه در سااطح پایینی قرار
دارد ،ولی در برخورد به آنها و بحث در مورد م سایل مختلف متوجه می شویم که آنها
نیز در مبارزه به گونههای مختلف همگام با سایر کارگران به پیش میروند .اعت صابات
در اینگونه کارگاهها هر چند زیاد و چشمگیر نیست ولی با وجود این در بعضی مواقع
شاااهد اعتصااابات چند روزه در این کارگاهها بودهایم .اعتراضااات آنها که به صااورت
کمکاری ،تخریب و از کار انداختن د ستگاهها ،بحث و مجادله انجام میگیرد ،فراوان به
چشم میخورد.
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نقش کارگران پیشرو
در کارگاههای کوچک (بهخصاااوص در کارگاههایی که کارگران به کارهای ظریف
چون خیاطی ،تریکوبافی و زرگری مشاااغولاند و بهطورکلی کار هایی که کارگران در
حین انجام آن میتوانند با یکدیگر صحبت کنند) کارگران در رابطه با م سایل مختلف
به بحث و گفتگو میپردازند .بحثهای آنان اگر چه بیشتر مواقع در رابطه با مساااایل
معمولی و مادی زندگی اسااات ،لیکن در برخی مواقع نیز بحثهای جدی در زمینهی
م سایل صنفی و اجتماعی و سیا سی م شاهده می شود .نقش عنا صر پی شرو در این
زمینه و حرکت آنها م شخص ا ست .در کارگاههای کوچک حرکت کارگران پی شرو در
زمینهی اف شاگری و بیان چگونگی ا ستثمار شان میبا شد .زمانی که آنها در رابطه با
مسایل ذکرشده صحبت میکنند بهخوبی میتوان دریافت که در چه شرایطی یک نفر
با پوست و گوشت خود فقر و استثمار را لمس میکند .به همین دلیل آنچه را که آنان
میگویند با وجود سادگی بیان و مطرح شدن آنها در قالبی عامیانه ،بسیار گیرا و نافذ
است .عالقهمند کردن کارگرانی که سوادی در حدود خواندن و نوشتن دارند به مطالعه
و همچنین خواندن ق سمتهایی از کتابها برای کارگران در هنگام ا ستراحت ،ازجمله
حرکتهای کارگران پی شرو در اینگونه کارگاهها ا ست .معرفی رژیم به عنوان م سبب
بهوجود آوردن این شاارایط (شاارایط زندگی خودشااان) نیز فراوان به چشاام میخورد.
پیشقدم شاادن در مطرح ساااختن اعتراضااات ،برخورد با کارفرماها ،مطرح ساااختن
خوا ستهها و نیز برنامهریزی و اجرای اعت صابات بر عهدهی اینگونه از کارگران (عنا صر
پیشرو) میباشد.
چند نمونه:
بحثی با یک کارگر قهوهخانه بر سااار مسااائلهی چریکی و حرکت چریکی بود .او
حدود شااش کالس سااواد داشاات و در مبارزات قبل از  28مرداد (کودتای  28مرداد
 )1332شاارکت کرده بود .و در زمان بحث (واقعهی ساایاهکل) حدود ساایودو سااال
داشاات .مدتی از زندگی را در زندان بهساار برده و خاطرات و دسااتآوردهای فراوانی
داشاات .در رابطه با مساائلهی فوق چنین مطرح میکرد :ما نیاز به تشااکل و سااازمانی
داریم که رهبری کند .برخوردهای چریکی اگرچه خود نشاااانهی حرکت اسااات ولی
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نمیتواند موفقیتآمیز و پیروزمند باشاااد .او همواره از شاااهید شااادن رفقای چریک
اندوهگین بود و زمانیکه یک یا چند رفیق چریک به دست دژخیمان شهید می شدند
با اندوه مینگریسااات و زیر لب تسااالیت میگفت .در بعضااای کارگاهها کارگرانی را
میبینیم که متهورانه و با قدرت و قاطعیت به بررساای مسااایل جامعه میپردازند و از
نقش رژیم سخن میگویند .در مورد مسائلی که آگاهیشان نسبت به آن کم است و یا
اشکاالتی برایشان بوجود میآید بحث و گفتگو میکنند .آنچه را که نمیفهمند سؤال
میکنند و میکوشند تا بیاموزند .آنچه را که در رابطه با نقش کارگران پیشرو ذکر شد
با چند مثال میتوان بر رویش تاکید کرد:
صبح روز بعد از دادگاه رفقای شهید خسرو گلسرخی و کرامتاهلل دانشیان ،یکی از
کارگران متن دفاعیات گلساارخی را بر روی کاغذ نوشااته و با صاادای بلند در محیط
کارگاه خواند .از بیاعتنایی و تهور رفقا در دادگاه با شاااگفتی ساااخن میگفت .تعداد
کارگرانی که در قسااامت او کار میکردند هفت نفر بودند و از این تعداد او و دو نفر
دیگر سااواد خواندن داشااتند و بقیه کامالً بیسااواد بودند .کارگر مذکور ابتدا با مطرح
کردن م سایل مربوط به چگونگی ا ستثمار شان و سپس برخورد به عامل ا صلی یعنی
رژیم زمینه را برای آموزش آماده میکرد و سااپس با خواندن قساامتهایی از آنچه که
خود مطالعه میکرد و بحث در مورد آن ،به آگاهی و شااناخت کارگران میافزود .تأثیر
حرکت او در کارگاه چنین بود .تأثیر بحثها آنچنان بود که پادوی ده ساااالهی کارگاه
نیز بسیار عالقهمند شده بود .شبی بحث جالبی در گرفت استداللهای بسیار ساده و
عامیانه بود و کامالً مفهوم.
در اینجا ضروریست دوباره به چند موضوع اشاره شود .کارگران نیازمند آموزشاند.
آنها از ندا شتن کتاب و ن شریات آموزنده به شدت ابزار تأ سف میکنند .آنها از ندا شتن
سازمانی که بتوانند درآن مبارزه کنند به شدت متأثر و معترضاند .کارگران آگاه بدون
کوچکترین هراس از عناصااار رژیم ،بیپروا ساااخن گفته و مساااایل خود را با دیگر
کارگران در میان میگذارند.

نقد اقتصاد سیاسی
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شاااکراهلل پااااکنژاد ( 25شاااهریورماه  28 -1320آذرمااااه  )1360در شاااهر
دزفول باه دنیاا آماد .او پاس از پایاان دوران دبیرساتان بارای تحصایل در رشاتهی
حقااوق بااه دانشااگاه تهااران رفاات .دوران دانشااجویی او همزمااان بااا شااکلگیری
نخسااتین نطفااههای جریااان چااپ مسااتقلِ نااوین در ایااران بااود .از همااان زمااان،
پاااکنژاد نقااش برجسااتهای در سااازماندهی فعالیتهااای سیاساای در دانشااگاه
باااازی کااارد .فعالیتهاااای سیاسااای او در ایااان دوران در چاااارچوب ساااازمان
دانشاااجویان جبهاااهی ملااای رشاااد و تعمیاااق یافااات (آرش [دفترهاااای آزادی]،
 .)32-31 ،1363پاااکنژاد در جریااان ایاان فعالیتهااای دانشااجویی چناادین بااار
دسااتگیر و بااهاجبار بااه سااربازی فرسااتاده شااد .او در سااال  1347از دانشااکدهی
حقاااوق دانشاااگاه تهاااران فارغالتحصااایل شاااد .او همانناااد دیگااار نظریاااهپردازان
چااپگرای پیشاارو ،ماننااد بیااژن جزناای ،حساان ضاایاظریفی ،امیاار پرویااز پویااان و
مسعود احمادزاده ،در اواساط دهاهی چهال باه ایان تحلیال و ارزیاابی رسایده باود
کاه فعالیتهااای صانفی و علناای باارای مقابلاه بااا ساااختار سارکوب نابساانده اساات.
بنااا باار ایاان ارزیااابی ،او بااه پایااهریزی هسااتههای مخفاای در راسااتای سااازماندهی
مبارزات آزادیخواهانه و ضدبهرهکشی روی آورد.
نقطاااهعطف مباااارزات پااااکنژاد در دوران پااایش از انقاااالب بهمااان  57در
تشااکیل یااک گااروه چریکاای بااا گرایشهااای مارکسیسااتی متبلااور میشااود کااه بااه
«گااروه فلسااطین» شااهرت یافاات (فغفااوری آذر و نصاایری .)117 ،1399 ،ایاان
گااروه ،کااه اعضااای آن را جوانااان و دانشااجویان تشااکیل میدادنااد ،بااه ایاان باااور
رسیده باود کاه رویکارد و فعالیتهاای اصاالحگرایانه دیگار کارسااز نیسات و زماان
مبااارزهی قهرآمیااز بااا نظااام پادشاااهی پهلااوی فاارا رساایده اساات (آرش [دفترهااای
آزادی] .)32 ،1363 ،شااکلگیری گااروه فلسااطین برآینااد ائااتالف سااه محفاال و
گااروه مطالعاااتی چااپگرا بااود :گااروه نخساات کااه پاااکنژاد بااه آن تعلااق داشاات از
درون جناابش دانش اجویی وابسااته بااه جبهااهی ملاای بیاارون آمااده بااود؛ گااروه دوم
در تبریااز مسااتقر و بااه مطالعااات مارکسیسااتی مشااغول بااود و گااروه سااوم محفاال
چااپگرایی بااود کااه احمااد صاابوری ،مااتهم ردیااف اول محاکمااات گااروه فلسااطین،
از اعضااای آن بااود (سااهرابی .)263 ،2019 ،پاااکنژاد و برخاای دیگاار از اعضااای
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گاروه فلسااطین در سااال  1348در مساایر یااک سافر مخفاای بااه خااارج از ایااران بااا
هاادف کسااب آموزشهااای نظااامی ،از سااوی ساااواک دسااتگیر و زناادانی شاادند
(فغفوری آذر و نصیری.)120 ،1399 ،
دادگاااه پاااکنژاد و دیگاار متهمااان گااروه فلسااطین حاادود یااک سااال پااس از
دساتگیری و در دادگاااه عاادی شااماره ساهی ادارهی دادرسای ارتاش تشااکیل شااد.
در یااک سااال پاایش از محاکمااه ،اغلااب اعضااای گااروه زیاار شااکنجههای ساانگین
قاارار گرفتااه و یکاای از آنهااا (احمااد صاابوری) وادار بااه مصاااحبهی تلویزیااونی شااد.
طرح دستگاه امنیتی ایان باود کاه فعالیتهاای اعضاای گاروه فلساطین را منتساب
بااه توطئااهای از سااوی سااپهبد تیمااور بختیااار کنااد (متیندفتااری [دفترهااای
آزادی] .)51-49 ،1363 ،بختیااار کااه خااود رئاایس پیشااین ادارهی ساااواک بااود،
در آن دوران در کشااور عااراق بااه مخالفاات علناای بااا شاااه میپرداخاات .ساااواک بااا
طاارح ایاان سااناریو قصااد داشاات اعتبااار گااروه فلسااطین را کااه جوانااانی چااپگرا و
مسااتقل بودنااد ناازد افکااار عمااومی مخاادوش کنااد .امااا ارتباااط گااروه فلسااطین بااا
بختیااار از اساااس طرحاای ساااختگی و باایپایااه بااود .پاااکنژاد ،در واکاانش بااه ایاان
سناریوسااازی جعلاای ،بخشاای از دفاعیاااتش را بااه قتاال حساان نیااکداوودی،
1

شکنجه و اعترافگیریهای اجباری از اعضای گروه در زندان اختصاص داد.
پاااکنژاد ،بااهرغم آگاااهی از احتمااال ساانگینتر شاادن حکاام و فشااارها پااس از
برگاازاری دادگاااه نظااامی ،باارای فاشساااختن ماهیاات دسااتگاه حقااوقی-سیاساای
نظااام حاااکم دساات بااه یااک ابتکااار زد .او بااه همااراه یوسااف آلیاااری ،زناادانی
سیاسیِ همبنادش کاه قارار باود باه زودی از زنادان آزاد شاود ،ماتن دفاعیااتی کاه
2

در دادگاااه ارائااه کاارده بااود را روی کاغااذ ساایگار ریزنویساای کاارد .آلیاااری کااه

 .1حساان نیااکداوودی ،مهناادس باارق ،از فعاااالن مارکسیساات حااامی جبهااهی ملاای در  22خرادماااه 1349
زیر شکنجه در زندان قزلقلعه جان باخت.
 .2یوسااف آلیاااری ( 23-1324مردادماااه  ،)1363فعااال سیاساای مارکسیساات ،پااس از انقااالب بااه همااراه
همفکاارانش سااازمان راه کااارگر را بنیااان گذاشاات و بااه عضااویت کمیتااهی مرکاازی ایاان سااازمان سیاساای در
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مااتن را در یااک کیسااهی پالسااتیکی جاسااازی کاارده و سااپس آن را بلعیااده بااود،
موفااق شااد ایاان دفاعیااات را از زناادان خااارج کنااد و بااه ایاان ترتیااب دفاعیااات
پااکنژاد در سراساار ایاران پخااش شاد (پاااکنژاد و ساامع .)1397 ،افاازون بار ایاان،
دفاعیاات پاااکنااژاد از طریااق فعاااالن سیاساای در کنفدراساایون جهااانی محصاالین و
دانشااجویان ایراناای و کمیتااههای هااواداران جبهااهی ملاای سااوم در خااارج از کشااور
بااه چنااد زبااان ترجمااه و تکثیاار شااد (پاااکنژاد68-45 ،1356 ،؛ متیندفتااری
[دفترهاااای آزادی] .)53 ،1363 ،مجلاااهی نامآشااانای «عصااار جدیاااد» کاااه باااه
ماادیریت ژان پاال سااارتر اداره میشااد ،در سااال  1971در شاامارهی  ،298ایاان
دفاعیااات را بااهطور کاماال بااه زبااان فرانسااه منتشاار کاارد (آزاده-2058 ،1971 ،
 .)2066دیگاار روزنامااهها و رسااانههای غرباای نیااز خباار محاکمااه و دفاعیااات
پاکنژاد را پوشش دادند.
در دهااهی پنجاااه ،دفاعیااات پاااکنژاد در ایااران و همچنااین در سااطح جهااانی
شهرتی بیمانناد یافات .اهمیات ایان دفاعیاات را دساتکم در پانج عنصار میتاوان
جسااتجو کاارد :نخساات آنکااه دفاعیااات پاااکنژاد ،اولااین ماادافعات یااک زناادانی
سیاسی ایرانی بود که باه زبانهاای گونااگون ترجماه شاده و از ایان طریاق باهطور
بیسااابقهای در سااطح بینالمللاای شااناخته شااد .دوم ،ایاان دفاعیااات بااهنحوی
آشااکار و صااریح نگاارش سیاساای-اجتماااعیِ نساال جدیاادی از مبااارزان چااپگرای
ایرانی را بازتااب مایداد و شااید بتاوان ایان ماتن را در جایگااه مانیفسات چاپِ ناو
و مستقل ایرانای ارزیاابی کارد .چنانکاه پااکنژاد در ایان دفاعیاات بیاان مایدارد،
چپ مستقل ایران نه وابسته باه حازب تاوده و ناه متاأثر از خطاوط سیاسای چاین
و شاااوروی باااود (فغفاااوری آذر و نصااایری .)119-118 ،1399 ،ساااوم آنکاااه
پاااکنژاد خااود یااک حقااوقدان ژرفاناادیش بااود و بااا ارائااهی دفاعیاااتی مبتناای باار
مبااانی حقااوق اساساای ،توانساات بنیانهااای حقااوقی و سیاساای نظااام پادشاااهی و
محکمااهای کااه در براباار آن ایسااتاده بااود را بااه چااالش کشااد .چهااارم ،رویکاارد

آمااد .ایاان سااازمان در سااال  1361بااه سااازمان کااارگران انقالباای ایااران (راه کااارگر) تغییاار نااام داد و در
سالهای بعد دچار انشعابات درونی شده است.
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پاااکنژاد نساابت بااه قااانونِ حاااکم و مفهااوم حااق باارای مبااارزانِ پااس از او
سرمشقساااز بااود .بایااد در نظاار داشاات کااه اغلااب دفاعیاااتی کااه توسااط مبااارزان
پیش از پااکنژاد در برابار محااکم نظاام پهلاوی صاورت میگرفات ،سابک و سایاق
و محتوای بسایار متفااوتی داشات .بیگماان ،پااکنژاد باا ارائاهی دفاعیااتی مبتنای
باااار مبااااانی حقااااوقی از یکسااااو و اندیشااااه و آرمانهااااای آزادیخواهانااااه و
برابریطلبانااه از سااوی دیگاار ،روش و نگرشاای را باارای کاانشورزی سیاساای ابااداع
کرد کاه مباارزان باا بهرهگیاری از آن بتوانناد در عاین دفااع از خاود و حقوقشاان،
همزمااان بنیانهااای حقااوقی-سیاساای یااک نظااام اسااتبدادی را بااه چااالش بکشااند.
پااژواک ایاان نگاارش را میتااوان در دفاعیااات پاارآوازهای ماننااد دفاعیااات مهاادی
رضاااایی ( ،)1351خسااارو گلسااارخی ( )1352و کراماااتاهلل دانشااایان ()1352
بهروشاانی شاانید و احساااس کاارد .و ساارانجام پاانجم آنکااه تااأثیر و اهمیاات
اجتمااااعیِ دفاعیاااات پااااکنژاد باااه انااادازهای باااود کاااه بسااایاری از جواناااان و
دانشجویانی کاه باه پخاش و انتشاار آن پرداختناه بودناد ،توساط سااواک دساتگیر
و زناادانی شاادند .پروناادهی محاکمااهی گااروه فلسااطین و دفاعیااات پاااکنژاد مااوج
جدیااد و گسااتردهای از اعتراضااات علیااه سیاسااتهای ساارکوبگرایانهی نظااام
پهلاااوی و وضاااعیت زنااادانیان سیاسااای ایجااااد کااارد (آرش [دفترهاااای آزادی]،
 .)32 ،1363بااه علاات فشااارهای داخلاای و بینالمللاای کااه بااه دنبااال ایاان مااوج
ایجاااد شااده بااود ،دسااتگاه قضااایی در نهایاات مجبااور بااه کماای عقبنشااینی شاد و
حکاام پاااکنژاد را کااه گمااان میرفاات اعاادام باشااد ،بااا یااک درجااه تخفیااف ،بااه
حاابس ابااد همااراه بااا تبعیااد و اعمااال شاااقه کاااهش داد .در همااین زمینااه،
روزنامااهی اطالعااات دربااارهی رأی دادگاااه نظااامی در خصااوص اتهامااات مااتهم
ردیف چهارم باا اساتناد باه قاانون «مجاازات مقادمین بار علیاه امنیات و اساتقالل
مملکاات» ( )1310چنااین گاازارش کاارد« 1:شااکراهلل پاااکنژاد چااون اقاادام علیااه

 .1دربااارهی قااانون مجااازات مقاادمین باار علیااه امنیاات و اسااتقالل مملکاات ،ن.ک .نصاایری ،ش.)1399( .
خشونت دورگه و قانون یکهفرمانروایان .نقد اقتصاد سیاسی.
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امنیت داخلی مملکات نماوده باود و جارم وی از نظار دادگااه محارز گردیاده اسات
محکوم به حبس ابد است» (اطالعات.)4 ،1349/10/10 ،
پاکنژاد در روزهاای پایاانی حکومات پهلاوی پاس از تحمال ناه ساال شاکنجه
و تبعید ااا شارایطی کاه او باا دوزخ دانتاه مقایساه میکارد ااا از زنادان آزاد شاد
(فغفاااااوری آذر و نصااااایری121-120 ،1399 ،؛ هالیااااادی .)1982 ،او در دوران
زندان ارتباط بسیار نزدیاک و عمیقای باا رهباران جنابش فادایی داشات تاا جاایی
کااه تااا ماادتها پااس از آزادی شاالوار بیااژن جزناای را کااه پااس از قتاال او در
فروردینماااه  1354بااه یادگااار نگااه داشااته بااود بااه تاان میکاارد (آرش [دفترهااای
آزادی] .)36 ،1363 ،او پاااس از انقاااالب در مااادت کوتااااهی تالشهاااای زیاااادی
باارای ایجاااد یااک ائااتالف سیاساای از عناصاار سوسیالیسااتی کااه نگرانیهااای
مشاااترکی درباااارهی نیاااات و انگیزههاااای حکومااات جدیاااد داشاااتند انجاااام داد
(فغفااوری آذر و نصاایری118 ،1399 ،؛ متااین دفتااری .)1984 ،ایاان تالشهااا بااه
بنیانگاااذاری جبهاااهی دموکراتیاااک ملااای در  14اسااافندماه  1357انجامیاااد
(کیهاااان .)1357/12/15 ،جبهاااهی دموکراتیاااک ملااای رویکااارد انتقاااادیتری در
مقایسااه بااا دیگاار گروههااای چااپ نساابت بااه نظااام تااازه تأسیسشااده در پاایش
گرفاات (هزارخااانی .)1984 ،پاااکنژاد یکاای از نظریااهپردازان اصاالی ایاان راهباارد
انتقااادی بااه حساااب میآمااد و در جایگاااه «لنگاار» و «سااتون فقاارات» جبهااه
نقشآفرینااای میکااارد (پااااکنژاد و گااارگین [دفترهاااای آزادی]-117 ،1363 ،
119؛ دفترهااااای آزادی 15 ،1363،و  .)24ایاااان جبهااااه در مردادماااااه 1358
بهطور علنای باه سانساور مطبوعاات و تعطیلای روزناماهی آینادگان اعتاراض کارد؛
اقاادامی کااه منجاار بااه ساارکوب جبهااه و مخفاای شاادن پاااکنژاد شااد (هالیاادی،
 .)1982پاااکنژاد از شاارکت در همهپرساای جمهااوری اسااالمی و قااانون اساساای
خااااودداری کاااارد و بااااه دفاااااع از حقااااوق زنااااان و ملیتهااااا فراخااااوان داد
(آنماریاشااااتاین و پاااااکنژاد [دفترهااااای آزادی]88-86 ،1363 ،؛ پاااااکنژاد
[دفترهااای آزادی] .)97 ،1363 ،او بااه همااراه دیگاار اعضااای جبهااهی دموکراتیااک
ملاای بااه تااالش شاابانهروزی باارای همبسااتگی نیروهااای اپوزیساایون ادامااه داد
(سااااعدی [دفترهاااای آزادی] .)24 ،1363 ،شاااکراهلل پااااکنژاد در  28آذرمااااه
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 1360اعااادام شاااد و خبااار درگذشااات او در ژانویاااهی  1982در روزناماااهی
نیویااورک تااایمز و لومونااد منتشاار شااد( .فغفااوری آذر و نصاایری118 ،1399 ،؛
لوموند1982/1/19 ،نیویورک تایمز.)1982/1/16 ،
سااند پاایش رو ،مااتن کاماال دفاعیااات شااکراهلل پاااکنژاد در دادگاااه نظااامی
باادوی و همچنااین ماادافعات وی در دادگاااه تجدیاادنظر در دیماااه  1349اساات.
ایاان مااتن بااا تطبیااق نسااخههای انتشااار یافتااه توسااط کنفدراساایون دانشااجویان
ایراناای کااه تنهااا شااامل دفاعیااات در دادگاااه باادوی و نسااخهی منتشاار شااده در
کتاااب دفترهااای آزادی کااه شااامل دفاعیااات در هاار دو دادگاااه باادوی و تجدیاادنظر
اسااات تنظااایم شاااده و حااااوی برخااای توضااایحات تکمیلااای در پاورقیهاسااات
(پاکنژاد 68-45 ،1356؛ دفترهای آزادی.)75-57 ،
منابع فارسی:
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دفاعیات شکراهلل پاکنژاد در دادگاه نظامی شاه
بخش اول -دفاعیات در دادگاه بدوی نظامی

-1ایرادات طبق مادهی  1۹5آیین دادرسی ارتش
بااا احتاارام ،ایاان مراتااب را در ایااراد بااه صااالحیت دادگاااه و اصااوالً در ایااراد بااه
قانونی بودن و تشکیل آن بر خالف قانون به استحضار میرساند:
 .1قااانون اساساای بااین افااراد مملکاات و حکوماات ،بااین افااراد مملکاات و
محاااکم ،بااین افااراد مملکاات و قااوای سااهگانهی مقننااه ،قضااائیه و مجریااه ،حاااکم
مطلق است و حکومات قاانون اساسای در تماام شائون قاانونیِ مملکات الزماالتبااع
است .هر اقادام و عملای کاه در مملکات صاورت بگیارد ،بایاد در چهاارچوب قاانون
اساسی باشد و هر اقادام و عملای کاه مغاایر قاانونی اساسای باشاد ،معتبار نیسات و
الزماالتباع نمیباشد و هیچکس هم مجبور نیست آن را تبعیت و اطاعت کند.
حال ببینیم تشکیل جلسهی اماروز طباق اصاول قاانون اساسای هسات یاا ناه؟
اگاار طبااق قااانون اساساای اساات ،بعااد دربااارهی صااالحیت و یاا عاادم صااالحیت آن
میتااوان صااحبت کاارد .ولاای در صااورتیکه اساسااً تشااکیل ایاان جلسااه باار خااالف
قانون اساسی باشاد ،دیگار بحاث درباارهی یاک امار غیرقاانونیِ زائاد اسات و حتای
بحث دربارهی صالحیت بیمورد خواهد بود.
اصل  74متمم قاانون اساسای کاه عینااً آن را نقال مایکنم مقارر مایدارد کاه
«هاایچ محکمااهای ممکاان نیساات منعقااد گااردد مگاار بااه حکاام قااانون ».پااس
وقتیکااه قااانون اساساای تشااکیل محکمااهای را ممکاان نمیدانااد مگاار بااه حکاام
قانون ،به طریق اولی ممکان نیسات محکماهای تشاکیل شاود کاه مغاایر باا قاانون
اساسی باشاد .مان اصال  76ماتمم قاانون اساسای را عینااً نقال مایکنم کاه مقارر
میدارد« :انعقااد کلیاهی محاکماات علنای اسات مگار آنکاه علنای باودن آن مخال
نظاام یااا منااافی عصاامت باشااد .در ایاان صااورت لاازوم اختفااا را محکمااه اعااالم
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مینماید ».حال ببینایم جلساهی اماروز مرکاب از چاه کساانی اسات؟ مان اساامی
همهی آقایان حاضر در ایان جلساه را مشخصااً قیاد مایکنم کاه از لحااظ ثبات در
پرونااده معلااوم باشااد کااه حتاای یااک تماشاااچی در ایاان جلسااه نیساات .متهمااین
2

1

3

آقایااان مسااعود بطحااائی ،احمااد صاابوری ،ناصاار کاخساااز ،ناصاار رحیمخااانی،
5

6

4

7

عباااداهلل فاضااالی ،هاشااام ساااگوند ،هااادایتاهلل سااالطانزاده ،عبدالرضاااا ناااواب

 .1مسعود بطحاائی ،از اعضاای گاروه فلساطین کاه در ساال  1348دساتگیر و پاس از محاکماه باه حابس اباد
محکوم میشود.
 .2احماد صابوری ،از اعضاای ارشاد گاروه فلساطین و ماتهم ردیاف اول محاکماات ایان گاروه در ساال 1349
ابتدا به حبس ابد و پس از آن بناا بار حکام دادگااه تجدیادنظر باه دلیال همکااری باا دادگااه و اظهاار نادامت،
به  3سال زندان محکاوم شاد .احماد صابوری کاه باه هنگاام تاالش بارای عباور از مارز عاراق دساتگیر شاده
بااود ،بااا لااو دادن عبااداهلل فاضاالی (دیگاار عضااو گااروه فلسااطین) ،زمینااهی دسااتگیری همااهی افااراد گااروه را
ایجاااد کاارد .صاابوری در مراحاال بااازجویی صااحبتهایی را طاارح کاارد کااه ساااواک سااعی داشاات آن را باارای
تقویت سناریوی همکاری اعضای این گروه با سپهبد تیمور بختیار به کار گیرد.
 .3ناصر کاخساز ،از اعضاای گاروه فلساطین کاه در جریاان محاکماات ایان گاروه باه حابس اباد محکاوم شاد.
او بعاادتر بااه فعالیتهااای پژوهشاای در حااوزهی سیاساات و فلساافه روی آورد و ایاادهی مبااارزهی مساالحانه را
به نقد کشید.
 .4ناصر رحیمخانی ،از اعضای گاروه فلساطین کاه در جریاان محاکماات ایان گاروه باه  7ساال زنادان محکاوم
شااد .رحیمخااانی پژوهشگاار تاااریخ ایااران معاصاار اساات و از جملااه آثااار مهاام او «تاااریخ جمهوریخااواهی در
ایران» است.
 .5عبداهلل فاضلی ،از اعضاای گاروه فلساطین کاه توساط ناصار رحیمخاانی باا ایان گاروه آشانا شاد و در ساال
 1348به آن پیوست .وی در جریان محاکمات این گروه به  15سال زندان و کار اجباری محکوم شد.
 .6هاشم سگوند از اعضای گاروه فلساطین نباود اماا در ارتبااط باا ایان گاروه دساتگیر و باه  5ساال زنادان باا
اعمال شاقه محکوم شد.
 .7هاادایتاهلل ساالطان زاده از اعضااای گااروه فلسااطین بااود .او در دوران دانشااجویی در دانشااگاه تهااران ارتباااط
نزدیکی باا داود صلحدوسات (دیگار عضا و گاروه فلساطین) داشات .وی در جریاان محاکماات ایان گاروه باه 7
سال زندان محکوم شد.
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2

1

4

3

بوشااهری ،بهاارام شااالگونی ،داود صلحدوساات ،سااالمت رنجباار ،محمدرضااا
6

5

7

8

شااالگونی ،ابااراهیم انزابینااژاد ،محمااد معاازز ،ناصاار جعفااری ،فرشااید جمااالی،

9

10

فرهاااد اشاارفی و شااکراهلل پاااکنژاد؛ بااهعالوهی آقااای رئاایس دادگاااه ،آقایااان
قضااات ،آقااای دادسااتان ،آقااای منشاای و آقایااان درجااهداران و سااربازان .خااواهش
میکنم اگر صورتجلساهای هسات کاه محکماه تصامیم بار غیرعلنای باودن خاود
گرفتااه اساات ،هماکنااون قرائاات شااود تااا در صورتجلسااهی تشااکیل دادگاااه قیااد
شود.
 .1عبدالرضااا نااواب بوشااهری از اعضااای گااروه فلسااطین کااه در جریااان محاکمااات ایاان گااروه بااه  10سااال
زندان محکوم شد.
 .2بهاارام شااالگونی ،از اعضااای گااروه فلسااطین کااه همااراه بااا ناصاار رحیمخااانی در قالااب آخاارین گااروه بااه
خرمشهر می روند تاا پاس از آن باا عباور از مارز ،وارد عاراق شاوند .او در جریاان محاکماات ساال  1349باه 8
سال زندان محکوم شد.
 .3داود صلح دوساات ،از اعضااای گااروه فلسااطین کااه در جریااان محاکمااات ایاان گااروه بااه  10سااال زناادان
محکاوم شاد .او در مجماوع حاادود  18ساال در دوران پهلاوی باه دلیاال مباارزات سیاسای در زنادان بااود و در
خرداد  1383درگذشت.
 .4سااالمت رنجباار ،از اعضااای گااروه فلسااطین کااه در جریااان تااالش باارای خااروج از ایااران در ماارز شاالمچه
دستگیر شد .وی در جریان محاکمات این گروه به  10سال زندان محکوم شد.
 .5محمدرضااا شااالگونی از اعضااای گااروه فلسااطین بااود کااه در جریااان محاکمااات سااال  1349بااه  5سااال
زندان محکوم شد.
 .6ابااراهیم انزابینااژاد ،از اعضااای گااروه فلسااطین کااه در جریااان محاکمااات ایاان گااروه بااه  7سااال زناادان
محکوم شد.
 .7محمااد معاازز ،از اعضااای گااروه فلسااطین کااه در جریااان محاکمااات ایاان گااروه بااه  3سااال زناادان محکااوم
شد.
 .8ناصار جعفاری ،از اعضااای گااروه فلساطین کااه در جریااان محاکمااات ایاان گاروه بااه  5سااال زناادان محکااوم
شد.
 .9فرشید جماالی ،از اعضاای گاروه فلساطین کاه در جریاان محاکماات ایان گاروه باه  3ساال زنادان محکاوم
شد.
 .10فرهاد اشرفی ،از اعضاای گاروه فلساطین کاه در جریاان محاکماات ایان گاروه باه  5ساال زنادان محکاوم
شد.
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بناابراین وقتاای اصاال  76مااتمم قااانون اساسای اجاارا نشااود و حقاای کااه قااانون
اساساای اعطااا نمااوده رعایاات نگااردد و جلسااهای باادون حضااور تماشاااچی تشااکیل
شااود ،بنااا بااه صااراحت اصاال  76مااتمم قااانون اساساای ،چنااین جلسااهای محکمااه
نیست و اینکاه مان در اظهااراتم گفاتم «جلساه» و نگفاتم «دادگااه» یاا محکماه،
باارای تبعیاات از اصاال  74و  76قااانون اساساای کااه باااز هاام آن را تکاارار ماایکنم:
«هیچ محکماهای ممکان نیسات منعقاد گاردد مگار باه حکام قاانون» و اصال :76
«انعقاد کلیاهی محاکماات علنای اسات مگار آنکاه علنای باودن آن مخال نظام یاا
منافی عصمت باشاد .در ایان صاورت لازوم اختفاا را محکماه اعاالم مینمایاد ».آیاا
واقعااً تشااکیل دادگاااه علناای مخاال نظاام یااا منااافی عصاامت اساات؟ اگاار بااه فاارض
محال چناین باشاد ،بایاد قبال از شاروع اعاالم گاردد کاه محکماه مخفای اسات و
چنااین اعالماای نشااده اساات و در صااورت جلسااه هاام قیااد نگردیااده اساات .بایااد
توضاایح دهاام کااه واضااعین قااانون اساساای باارای ایاان کااه در تقصاایرات سیاساای،
دولتهااا نتواننااد روی اقاادامات غیرقااانونی خااود ساارپوش گذاشااته و روشاانفکران
را بااادون اطاااالع ماااردم دستهدساااته بااادون سروصااادا در دادگاههاااای دربساااته
محاکماه و محکاوم نمایناد ،در قاانون اساساای و ماتمم آن تاکیاد خااص کردهانااد و
اصاال  77مااتمم قااانون اساساای مبااین ایاان توجااه خاااص اساات کااه عین ااً قرائاات
مااایکنم« :درباااارهی تقصااایرات سیاسااایه و مطبوعااااتی چنانچاااه محرماناااهبودن
محاکمااه صااالح باشااد ،بایااد بااه اتفاااق جمیااع آرای اعضااای محکمااه بشااود».
مالحظه میکنیاد حتای بارای اینکاه مباادا دولات بتواناد اکثریات اعضاای محکماه
را تحاات تااأثیر قاارار دهااد و جلسااه را مخفاای تشااکیل دهااد ،تصااریح کاارده کااه در
مسااائل سیاساای لاازوم علناای نبااودن بایااد بااه اتفاااق آرا اعااالم شااود .ایاان اصاال را
خواناادم تااا توجااه قااانون اساساای بااه اصاال علنیبااودن محاکمااه ،خاصااه در مسااائل
سیاساای روشاان شااود .باارای ماان و همااهی مااردم آزادیخااواه ایااران و جهااان کااه
میداننااد چگونااه قااانون اساساای درصااورت لاازوم سااوءتعبیر میشااود ،روشاان اساات
کااه اصااوالً همااهی دادرساایهای ارتااش ایااران باادون اسااتثنا و همااهی سیسااتم
حکومتی ایاران بادون اساتثنا معتقدناد کاه درایاران هایچ کاس باه اتهاام سیاسای
نااه بازداشاات میشااود و نااه محاکمااه میگااردد .ماان و صاادها جااوان دیگاار نظیاار
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کسااانی کااه در ایاان جلسااه در ردیااف متهمااین نشسااتهاند و مساالماً از نظاار
آزادیخواهااان جهااان باعااث افتخااار ملاات مااا هسااتند ،بااهنظر ایاان دسااتگاهها
جانیاانی هسااتیم کااه باه مجازاتهااای جنااایی محکااوم میشاویم .ماان قصااد ناادارم
در ایاان مرحلااه در اساااس ماهیاات اتهااام بحااث کاارده و ثاباات کاانم اتهااام سیاساای
اسات ،بلکااه در اینجااا فقاط میخااواهم از اصاال  77ماتمم قااانون اساساای در تأییااد
اصول  74و  76آن کمک گرفتاه و بگاویم کاه ایان جلساه بار طباق قاانون اساسای
و مااتمم آن «محکمااه» نمیتوانااد باشااد ،مگاار اینکااه جلسااه علناای شااود و بااه
تماشاااچی کااه در بااین آنهااا افااراد خانوادههااای مااا و خبرنگاااران رساامی و قااانونیِ
مطبوعااات ایااران و جهااان [باشااند] امکااان حضااور داده شااود؛ زیاارا اول بایااد ایاان
جلسه بر اساس اصول قاانون اساسای ،باه شاکل محکماهی مقارر در قاانون درآیاد،
بعااد ماان در محضاار محکمااهی نظااامی دالیاال خااودم را در ایااراد بااه صااالحیت
دادگاااه نظااامی بگااویم .بنااابراین اجاارای اصااول  74و  77مااتمم قااانون اساساای و
اعااالم علنیبااودن دادگاااه و حضااور تماشاااچی کااه هماکنااون جلااوی در ورودی
دادرساای ارتااش منتظاار ورود در جلسااه هسااتند ،اولااین شاارط تباادیل ایاان جلسااه
به محکمه است.
 -2در صالحیت
اکنون در ماورد رّد صاالحیت ذاتای و قاانونیِ دادگااهِ نظاامی در ماورد اتهاماات
وارده مطااالبی بااه ساامع دادگاااه میرسااانم .قباال از ورود بااه اصاال مطلااب ،بایااد
بگااویم کااه اینجانااب کااامالً مطلااعام کااه آقایااان در مااورد رد صااالحیت دادگاااه
نظااامی حساساایت دارنااد و اساس ااً همااین کااه کساای دادگاااه نظااامی را بااهعنوان
مرجااع قضااایی باارای رساایدگی بااه اتهاماااتی از قبیاال اتهامااات ایاان گااروه صااالح
نداند ،خودِ ایان امار را جارم میدانناد .بااینهماه مان خاود را موظاف مایدانم کاه
بااهعنوان یااک انسااان از حقااوق خااود دفاااع کاانم .وقتاای کساای صااالحیت مراجااع
نظامی را بارای رسایدگی باه اتهاماات مرباوط باه ایان پروناده قباول کناد ،باهطور
ضاامنی رساایدگی بااه اتهامااات مزبااور را از آغاااز دسااتگیری بهوساایلهی مااأمورین
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سااازمان امنیاات و بازجوییهااای تااوأم بااا شااکنجههای وحشااتناک و غیرانسااانی و
بازپرساای و غیااره را نیااز پذیرفتااه اساات .ایاان همااه ظلاام و سااتمها ،ایاان همااه
شااکنجه و آزارهااا کااه درمااورد تمااام افااراد ایاان پرونااده انجااام شااده ،از صااحه
گذاشااتن بااه صااالحیت محاااکم نظااامی باارای رساایدگی بااه اتهامااات سیاساای ،بااه
اتهامااات مربااوط بااه طاارز تفکاار و اندیشااهی انسااانی سرچشاامه میگیاارد .بایااد
توضاایح باادهم کااه قااوانین مملکتاای در صااورتی الزمالرعایااه هسااتند کااه در
چارچوب قانون اساسی و منشاور ملال متحاد تصاویب شاوند و آنچاه خاالف قاانون
اساسی و اعالمیاهی حقاوق بشار باشاد ،ناهتنها الزماالتبااع نیسات ،بلکاه باه اتهاام
زیرپاگداشتن قانون اساسای و بیاعتناایی باه حقاوق بشار ،قابال تعقیاب و مجاازات
میباشد.
اکنااون اصاال  79مااتمم قااانون اساساای را عیناااً قرائاات ماایکنم« :در مااورد
تقصاایرات سیاساایه و مطبوعااات ،هیااأت منصاافین در محاکمااه حاضاار خواهنااد
باود ».ماان باا مطالعااهی کامال پرونااده و اطاالع از تمااام تحقیقاات و بازجوییهااایی
که [انجام] شاده ،صاریحاً اعاالم مایکنم کاه اگار تقصایری متوجاه مان باشاد ،آن
تقصیر سیاسی است و باید محاکماه باا حضاور هیاأت منصافه صاورت بگیارد .ولای
محاااکم نظااامی اساس ااً معتقدنااد کااه درایاان مملکاات هاایچکس بااه اتهااام سیاساای
دسااتگیر و محاکمااه نمیشااود .ماان و دوسااتان ماارا کااه در اینجااا حضااور دارنااد،
عدهای جانی در ردیاف قاتال میدانناد کاه اتهاام جناایی معماولی دارناد ،ناه اتهاام
سیاسی؛ با این تفااوت کاه قاتلهاا در ایان کشاور از شکنجهشادن مصاوناند چاون
قضات عدلیه به اتهاام آنهاا رسایدگی میکنناد ،ولای ماتهم سیاسای یاک «مزیات»
دارد و آن هم ایان اسات کاه وقتای دساتگیر میشاود ،شاکنجهاش هام مینمایناد!
امااا ماان کااه بااهعنوان یااک مااتهم در اینجااا هسااتم ،بایااد صااریحاً بگااویم کااه اگاار
اتهامی به مان وارد باشاد ،آن اتهاام مرباوط باه طارز تفکار و اندیشاهی مان اسات.
اتهاام مخالفاات بااا جااور و سااتم و بیعاادالتی اساات کااه اینهااا همااه اتهااام سیاساای
نامیااده میشااود و [باارای رساایدگی بااه آن] بایااد اصاال  79مااتمم قااانون اساساای
اجرا شود و هیاأت منصافه حضاور داشاته باشاد؛ و اال تشاکیل دادگااه بار خاالف و
مغااایر اصاال  79مااتمم قااانون اساساای اساات و کسااانیکه قااانون اساساای را زیاار پااا
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بگذارند ،قابل محاکماه و تعقیاب میباشاند .چقادر دردنااک اسات کاه گفتاه شاود
ایااران از نظاار اجاارای قااانون اساساای و رعایاات حقااوق بشاار نساابت بااه ساای سااال
پیشرو به قهقرا رفته است.
باارای اینکااه حرفهااایم متکاای بااه دلیاال عیناای و سااند تاااریخی باشااد ،بایااد
بگااویم کااه قااانون مجااازات مقاادمین علیااه امنیاات و اسااتقالل مملکاات کااه مااورد
اسااتفادهی مراجااع نظااامی اساات ،در  22خاارداد  1310یعناای  39سااال قباال
تصااویب شااده اساات .اولااین دسااته [از] کمونیسااتهای ایااران درسااال ،1316
1

مشهور باه گاروه  53نفار ،باهموجب هماین قاانون مقادمین برضاد امنیات کشاور
مصااوب  22خاارداد  1310محاکمااه و محکااوم شاادند؛ ولاای نااه در محکمااهی
نظاامی بلکااه در محکمااهی جناااییِ عدلیاه .حاااال از آن تاااریخ  33سااال میگااذرد و
ما را به همان اتهام و بار طباق هماان قاانون باه محاکماه کشااندهاند؛ ولای در زیار
باارق ساار نیاازهی مااامورین نظااامی در دادگاااه نظااامی .ایاان اساات نتیجااه و مفهااوم
پیشرفت مملکت ظارف  33ساال در صایانتِ حقاوق انساانی .دنیاا بایاد بداناد کاه
ما در چه شارایط وحشاتناکی زنادگی مایکنیم کاه قاوهی قضاائیهی مملکات زیار
ساار نیاازه خاارد شااده اساات و همااهی زناادگی مااردم بهوساایلهی ارتااش و قااوای
مسلح حال و فصال میشاود و جاز دعااوی مرباوط باه سافته و تعادیل مالاالجااره
و اتهامااات مربااوط بااه کالهباارداری و چااک بالمحاال ،عدلیااه بااه کاااری اشااتغال
ناادارد .در واقااع آنچااه علاات و فلساافهی وجااودی قااوهی قضاااییه و تفکیااک قااوای
ثالثااه اساات کااه قااانون اساساای نیااز آن را در اصااول  26و  27مااورد عنایاات
قاارارداده ،اساس ااً بااههم خااورده و در مملکاات جااز از یااک قااوه کااه قااوهی مجریااه
است خبری نیست.
اصل  26قانون اساسای را عینااً قرائات مایکنم« :قاوای مملکات ناشای از ملات
اسات و طریااق اسااتعمال آن قااوا را قااانون اساسای معااین مینمایااد ».حااال ببیناایم
 .1اشاااره بااه دسااتگیری  53تاان از روشاانفکران و فعاااالن سیاساای کمونیساات و چااپگرا در دوران رضااا شاااه
پهلااوی کااه در فاصاالهی  11تااا  22آبااان  1317محاکمااه شاادند .در میااان ایاان گااروه ،افااراد سرشناساای از
جمله تقی ارانی حضور داشتند.
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قانون اساسی طریقاهی اساتعمال آن قاوا را چگوناه تعیاین نماوده اسات .اصال 27
قانون اساسای میگویاد« :قاوای مملکات باه ساه شاعبه تجزیاه میشاود» و ساپس
تفکیااک قااوای سااهگانه را تشااریح مینمایااد و در بنااد دوم از اصاال  27میگویااد:
«قوه ی قضاییه و حکمیاه کاه عباارت اسات از تمییاز حقاوق و ایان قاوه مخصاوص
اساات بااه محاااکم شاارعیه و در شاارعیات و بااه محاااکم عرفیااه در عُرفیااات ».بااد
نیست اصل  28قانون اسااس را عینااً قرائات کانم و بعاد در ماورد ساه اصال مزباور
توضاایح دهاام .اصاال  28میگویااد« :قااوای ثالثااهی مزبااور همیشااه از یکاادیگر
متماایز و منفصال خواهنااد باود ».ایاان توضایح مقاادماتی را قابالً باادهم کاه اصااول
مشااروطیت بااه علاات ظلاام و سااتمِ حکااام دولتاای و اینکااه حکوماات بااه همااه کااار
مردم باه ارادهی شخصای رسایدگی مایکارد و ضاابطهی صاحیحی وجاود نداشات،
مااورد تقاضااا قاارار گرفاات .ابتاادا مااردم خواسااتار عدالتخانااه بودنااد و بعااد خواهااان
مشروطه شادند .منظاور از ایان توضایح ایان اسات کاه مایاهی اصالی مشاروطیت،
عادالت اسات و مااردم فکار کردناد کااه باا اساتقرار مشااروطیت و باا تفکیاک قااوای
سهگانهی مقنناه ،قضااییه ،و مجریاه ،از سیساتم حکومات کاه همیشاه «جاالد» از
عناصاار اولیااهی آن بااود ،رهااایی خواهنااد یافاات و دیگاار هاایچ خونخااواری نخواهااد
توانساات بااا ارادهی شخصاای ،دسااتور مجااازات متهماای را صااادر کنااد .اختیااار
رساایدگی و قضاااوت جاارایم را خواسااتند از حاااکم گرفتااه و بااه قاضاای بدهنااد.
قاضای یعنای کساای کاه جازء قااوهی قضااییهی جادا از قااوهی مجریاه باشاد .حااال
ماان سااؤال ماایکنم :مااا متهمااین حاضاار در ایاان دادگاااه در مقاباال قااوهی قضاااییه
قرار داریم یا قوهی مجریه؟
با تصاریحی کاه در بناد دوم اصال  27قاانون اساسای شاده و تمییاز حقاوق را
در عرفیات به محاکم عدلیاه تفاویض نماوده و [باا توجاه باه اینکاه] اینجاا هام کاه
در آن محاکمااه میشااویم عدلیااه نیساات ،پااس مااا را [در حقیقاات] قااوهی مجریااه
محاکمه میکناد ناه قاوهی قضااییه و ماا برگشاتهایم باه زماان قبال از مشاروطیت
یعنی به عهد قبال از مظفرالادین شااه و قبال از انشااء قاانون اساسای .اماا در ماورد
اصااول  27و  28قااانون اساساای بایااد بگااویم کااه محاکمااهی متهمااین از جملااه
اینجانب در زیر سارنیزهی ارتاش و قاوای مسالح یعنای محاکماه در زیار سایطرهی
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قاادرت اجراییااهی مملکاات و [ایاان] خااالف اصاال  28قااانون اساساای اساات کااه
میگویااد« :قااوای ثالثااهی مزبااور از یکاادیگر ممتاااز و منفصاال خواهنااد بااود».
اکنون محاکمهی اینجانباان درایان جاا باه معنای پایماال کاردن قاوهی قضااییه و
باارهمزدن اصاال تفکیااک قااوای ثالثااه اساات و ایاان اقاادامات مجااازات دارد .درساات
اساات کااه شااما پوزخنااد خواهیااد زد کااه چااه کساای جاارأت مجااازات مااا را دارد؟
درساات اساات کااه شااما پاایش خااود خواهیااد گفاات« :ایاان ،حکوماات اساات کااه
خودش میخواهد چنین بکنیم ».اماا وظیفاهی مان گفاتن حقاایق اسات تاا ماردم
دنیا بدانند در ایاران کاه ایان هماه صاحبت از حقاوق بشار و قاانون میشاود ،چاه
میگذرد.
 -3آخرین دفاع
ریاست محترم دادگاه ،دادرسان محترم!
مااأمورین سااازمان امنیاات درسااال گذشااته عاادهی زیااادی از دانشااجویان و
آزادیخواهااان ایااران را بااه اتهااام اقاادام علیااه کشااور توقیااف کاارده و پااس از
شااکنجههای وحشااتناکِ قاارون وسااطایی ،بااا پروناادههای ساااختگی ،بااه دادگاههااای
نظااامیِ [تحاات] ادارهی دادرساای ارتااش فرسااتادند .شاامار کسااانی کااه در دی و
بهمن ماه سال گذشته به اتهاام همادردی باا ماردم فلساطین یاا همکااری باا افاراد
گروه فلساطین توقیاف شادند ،از صاد نفار بیشاتر باود کاه عادهای از آناان پاس از
محاکماااه ،محکاااوم و پاااس از انقضاااای مااادت محکومیااات ،آزاد شاااده یاااا باااه
سااربازخانهها اعاازام گردیدنااد و بقیااه ،یعناای باایش از چهاال نفاار دیگاار ،هنااوز در
زندانهای ساواک بهسر میبرناد .قبال از هار چیاز ایان ساؤال مطارح میشاود کاه
علت واقعی توقیف این عاده ،هادف ،رواباط و چگاونگی توقیفشاان چاه باود؟ زیارا
عبارت «اقدام بر ضاد امنیات کشاور» ،عناوان بازداشات تماام متهماین سیاسای در
ایاران اساات .از نظار سااازمان امنیاات ،عادهای جااانیِ روشاانفکرنما ،باا ایجاااد روابااط
مخوف و باا هادفهای غیرانساانی و آدمکشای و قتال و غاارت ،قصاد داشاتهاند باه
کمک دول خاارجی ،ماردم ایاران را بکُشاند .اینگوناه ادعاهاا در نظریاهی ساازمان
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امنیت که در پرونادهها مانعکس اسات قیاد شاده .بادون احتیااج باه مقدماهچینی
و باادون آنکااه بخااواهیم دعاااوی سااازمان امنیاات را در مااورد ساارقت بانکهااا و
مااواد منفجااره ،نارنجکهااا ،اساالحههای کمااری ،تفنگهااای مکشااوفه ،عملیااات
عبااور غیرمجاااز از مرزهااای افغانسااتان و عااراق و رابطااه بااا ساافارتخانههای چااین و
مصاار ،رابطااه بااا دولاات عااراق و سااازمانهای فلسااطین و غیااره را کااه ساااواک در
پروندهساازی علیاه افااراد ایان گااروه و در گزارشاات خااود باه دادرساای ارتاش ذکاار
کرده ،تأییاد یاا تکاذیب کنایم ،تشاریح ایان مساأله بارای آقایاان رئایس و اعضاای
دادگاااه ضااروری اساات کااه بیشااتر افاارادی کااه در ایاان دادگاااه محاکمااه میشااوند،
هیچ گنااهی جاز همادردی باا ماردم فلساطین ندارناد .در واقاع دساتگاه حاکماهی
ایران با محاکمهی ماا در ایان دادگااه ،همبساتگی ملات ایاران باا خلاق فلساطین و
تمایل ماردم ایاران و جهاان را باه رهاایی سارزمین فلساطین از یاوغ امپریالیسام و
صهیونیساام بااه محاکمااه کشیدهاساات .البتااه سااایر دوسااتان درمااورد مسااألهی
فلساطین و علاال عزیماات مااا باارای پیوساتن بااه نهضاات خلااق فلسااطین بهتفصاایل
صحبت کارده و میکنناد؛ ولای مان باهطور خالصاه میگاویم کاه بارخالف ادعاای
مکرر دساتگاه حاکماهی ایاران مبنای بار طرفاداری از حقاوق آوارگاان فلساطین و
علاایرغم تبلیغااات خااودِ دولاات در مااورد کمااک بااه آنااان و گفتارهااای مقامااات
دولتاای در رادیااو و تلویزیااون و نیااز مقاااالت متعاادد مقامااات رساامی دربااارهی
طرفااداری دولاات ایااران از دعاااوی خلااق فلسااطین ،در ایاان دادگاااه عاادهای از
آزادیخواهااان ایااران تنهااا بااه دلیاال هماادردی بااا مااردم فلسااطین محاکمااه
می شوند .ملت ایران و جهانیان بایاد بدانناد کاه بساتن اتهاماات گونااگون باه افاراد
این گروه کاه در کیفرخواسات مطارح شاده ،توطئاهی ساازمان امنیات بارای لاوث
کااردن هاادف گااروه و منحرفکااردن افکااار عمااومی میباشااد .البتااه ذکاار ایاان
موضاااوع ضاااروری اسااات کاااه هااادف کماااک باااه خلاااق فلساااطین از عقایاااد
ضدامپریالیستی ما جادا نیسات و در واقاع قاوهی محرکاهی ماا در ایان راه ،اعتقااد
ما به مبارزه علیاه امپریالیسام و صهیونیسام باوده اسات .اسارائیل اماروز از صاورت
ظاااهر یااک دولاات مظلااوم بااه صااورت یااک دولاات متجاااوز کااه مااورد حمایاات
امپریالیساام اساات درآمااده .اساارائیل کااه بهصااورت باارج مراقباات امپریالیساام عماال
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میکناااد ،وسااایلهای بااارای اساااارت اقتصاااادی و سیاسااای منطقاااهی خاورمیاناااه
اساات .ایاان دولاات ،قیماات خونهااایی را کااه در طاای قرنهااا در انگلسااتان و آلمااان
و اسااپانیا و فرانسااه و روساایه و بالکااان از یهودیااان ریختااه شااد ،امااروز از اعااراب
وصاااول میکناااد و در ایااان راه از همدساااتی کامااال سااارمایهداران غربااای و
امپریالیساام آمریکااا و انگلاایس برخااوردار اساات و میدانیااد چاارا مااا امااروز در ایاان
دادگاااه محاکمااه میشااویم؟ چااون دولاات ایااران هاام دستنشاااندهی ساارمایهداران
غرباای و امپریالیساام آمریکااا و انگلاایس اساات .اجااازه بدهیااد باارای اثبااات ایاان
موضوع و برای اینکه روشان شاود کاه چارا باه جارم همادردی باا ماردم فلساطین
محاکمااه میشااویم ،قاادری بااه عقااب برگااردیم .قاادرت و نفااوذ اسااتعمار انگلسااتان
در ایااران قباال از حکوماات مشااروطه بهقاادری بااود کااه کشااور مااا بیشااتر بااا نظاار
سیاسااتمداران انگلیساای اداره میشااد .پااس از درگیااری انقااالب مشااروطه و در اثاار
کوشااشها و جانبازیهااای مااردم بااه رهبااری مرداناای نظیاار سااتارخان و باقرخااان و
حیاادرعمواغلی ،باااالخره مشااروطهخواهان پیااروز شاادند؛ ولاای بااه علاات توطئااههای
استعمار خاارجی و ارتجااع داخلای ،پیاروزی مشاروطه مادت کوتااهی بایش طاول
نکشااید .همااان دولااهها و ساالطنهها ،همااان اشااراف و فئودالهااا تحاات عنااوان
مشااروطه بااردوش مااردم سااوار شاادند و مقاوماات مااردم نیااز بهصااورت جنبشهااای
دیگری نظیار قیاام خیاباانی در آذربایجاان ،قیاام کلنال محماد تقای خاان پسایان
در خراسااان ،و مهمتاار از همااه قیااام میاارزا کوچکخااان درگاایالن بااروز کاارد.
استعمار انگلستان که خاود را باا جریاناات انقالبای پرقادرتی روبارو میدیاد ،دسات
بااه کااار شااد .تأساایس حکوماات انقااالب بلشااویکی در روساایه کااه در همسااایگی
ایران قرار داشت و به صاورت پایگااه بازرگ انقاالب جهاانی درآماده باود نیاز مَزیاد
برعلاات شااد .دستنشاااندگان داخلاای ،اسااتعمار انگلسااتان را بااه حرکاات درآورده و
لاازوم ایجاااد یااک دیکت ااتوری ساایاه کااه هرگونااه صاادای آزادیخااواهی و اسااتقالل
طلباای را خفااه کاارده و امنیاات الزم را باارای اسااتعمارگران انگلیساای و نفااتخواران
مربوطااه بااه وجااود آورده و درعااین حااال حااائلی بااین انقااالب روساایه و ساارزمین
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مسااتعمرهی هندوسااتان باشااد ،باااالخره منجاار بااه کودتااای سااوم اساافند  1299و
سااپس روی کارآماادن رژیاام دیکتاااتوری بیساات ساااله شااد .ماجراهااای نفتاای
دورهی بیساات ساااله و سااایر امتیااازات اسااتعماری آن دوره مشااهورتر از آن اساات
2

کااه احتیاااجی بااه تشااریح داشااته باشااد .افتضاااح سااوم شااهریور  1320نیااز بااه
همااین ترتیااب ،کوشااش نیروهااای مترقاای در دهااهی  1320-30و مبااارزات ضااد
اسااتعماری مااردم ایااران منجاار بااه تشااکیل حکوماات ملاای دکتاار مصاادق شااد.
مبااارزات ملاات مااا در دورهی حکوماات دکترمصاادق بااا اسااتعمار انگلسااتان و
مانورهااای امپریالیساام امریکااا بااهعنوان میراثخااوار اسااتعمار و باااالخره کودتااای
ضااد ملاای  28ماارداد کااه بااه کمااک دالرهااای آمریکااایی و سیاسااتمداران انگلیساای
و دستنشاند گان ایرانای آناان انجاام گرفات ،راه را بارای ورود آمریکاا باه صاحنهی
سیاساات ایااران بااهعنوان یااک عاماال تعیینکننااده باااز کاارد .بعااد از  28ماارداد
 ،1332زنجیرهااای گِااران اسااتعمار بردساات و پااای ملاات مااا هاار روز بیشااتر و
بیشااتر پیچیااده شااد .قراردادهااای نفاات بااا کنسرساایوم ،ورود در پیمااان اسااتعماری
3

بغااداد کااه بعااد بااه ساانتو تغییاار نااام داد ،قراردادهااای اقتصااادی و سیاساای و
اسااتعماری متعاادد بااا آمریکااا و انگلسااتان ،کاپیتوالساایون جدیااد و قراردادهااایی
نظیاار آن ،روزبااهروز ماایهن مااا را در جهاات وابسااتگی هاار چااه بیشااتر بااه غاارب
بهخصااوص بااه آمریکااا پاایش باارد .ولاای از نظاار امپریالیسااتها ،اینهااا هنااوز کااافی
نبود .مصلحت آناان حکام میکارد کاه از نظار سیاسای ،ایاران باه یاک قبرساتان و
یااا بااه اصااطالح خودشااان بااه یااک «جزیاارهی آرامااش» تباادیل شااده و ازنظاار
 .1اشاااره بااه کودتااای نظااامی سااوم اساافند سااال  1299کااه بااه ساارکردگی رضاااخان و تحاات برنامااهریزی
نیروهای انگلیسی صورت گرفت.
 .2اشاااره بااه ورود نیروهااای شااوروی از مرزهااای شاامالی و شاارقی و بااه دنبااال آن ورود نیروهااای بریتانیااایی از
جنوب و غرب به ایران و اشغال شهرها در جریان جنگ جهانی دوم.
 .3پیمااان دفاااعی خاورمیانااه (پیمااان بغااداد) کااه بعاادها نااام آن بااه پیمااان ساانتو تغییاار پیاادا کاارد .طاارح
پیوستن ایاران باه ایان پیماان کاه در تااریخ  19مهرمااه  1334توساط نخسات وزیار وقات ،حساین عاال ،باه
مجلس سنا تقدیم شد ،باه دلیال حضاور بریتانیاا در ایان پیماان ،بادبینیهای زیاادی در میاان ماردم و برخای
فعاالن سیاسی ایجاد کرده بود.
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اقتصااادی وابسااتگی آن بااه حااد کااافی رساایده و خطاار گسسااتن زنجیرهااای
اسااتعمار باارای ماادتی طااوالنی ازبااین باارود .بااه همااین دلیاال بااود کااه الَمشاانگهی
1

اصاااالحات ارضااای باااه راه افتااااد .در زمیناااهی آرتیساااتبازیهای سیاسااای و
2

خیمهشاااببازیهای انتخابااااتی ساااال  ،1339آمااادن حکومااات دکتااار امینااای،
نمایشااات سیاساای و مسااافرتهای سااران مملکتاای بااه کشااورهای خااارجی چیاازی
نمیگویم .هماین قادر کاافی اسات [کاه] گفتاه شاود اصاالحات ارضای و عملیاات
وابسااته بااه آن کااه بااه انقااالب ششاام بهماان [سااال  ]1342معااروف شااده اساات،
بااهعنوان یااک اقاادام سیاساای و نااه اقتصااادی باارای تثبیاات دسااتگاه حاکمااه نااه
نجااات دهقانااان و کااارگران و زنااان ،از باااال بهوساایلهی دسااتگاه حاکمااهی وابسااته
بااه اسااتعمار ،نااه از پااایین و بهوساایلهی مااردم انجااام گرفاات .اصااوالً رسااالت
اصااالحطلبی از بینبااردن شاارایط انقااالب اساات؛ یعناای همیشااه بااه نفااع طبقااات
حاکمه و برای ادامهی استثمار و ظلم و ستم انجام میگیرد.
اسااتعمار ،چااه قاادیم و چااه جدیااد ،باارای تسااهیل کااار خااود بایااد عملیااات
اصااالحی انجااام دهااد .انگلسااتان در باادو ورود بااه هندوسااتان مقاادار زیااادی
راهآهاان ،جاااده و ساااختمان ،خطااوط تلفاان و تلگااراف و کارخانااه و پاالیشااگاه و
غیااره ساااخت تااا هرچااه بیشااتر و بهتاار هندوسااتان را بچاپااد .اصااالحات ارضاای و
عملیااات وابسااته بااه آن هاام دارای دو هاادف عمااده بااود :اوالً ،از بااین بااردن
شاااورشهای دهقاااانی و میلیتااااریزه کاااردن دهاااات و روساااتاهای ایاااران؛ ثانیااااً،
توسااعهی بازارهااای فااروش باارای مااواد ساختهشاادهی صاانایع غرباای و ایجاااد
تسااهیالتی باارای تساالط هرچااه بیشااتر باار منااابع طبیعاای و مااواد خااام .و پااس از
اصالحات ارضی اسات کاه هیااهوی صنعتیشادن ایاران باه راه میافتاد و باا ایجااد
 .1طاارح ایجاااد تغییاارات اساساای در میاازان و نحااوهی مالکیاات زمااین ،بااهویژه زمینهااای کشاااورزی ،کااه بااا
تصویب قاانون اصاالحات ارضای در تااریخ  19دیمااه  1340آغااز شاد و باا همهپرسای  6بهمنمااه  1341باه
اجرا درآمد.
 .2علااای امینااای ،از اعضاااای جبهاااهی ملااای کاااه از اردیبهشاااتماه  1340تاااا تیرمااااه  1341نخساااتوزیرِ
محمدرضا پهلوی بود.
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چنااد کارخانااهی مونتاااژ ،ایااران بااهعنوان کشااوری در ردیااف ممالااک صاانعتی
معرفاای میشااود .در عماال مؤسسااات باازرگ امپریالیسااتی باارای از بااین بااردن
اسااتقالل اقتصااادی ایااران ،کارخانااهها و مؤسسااات مونتاااژی در کشااور مااا ایجاااد
میکنند.
ایاان مؤسساااتِ بااه ظاااهر ایراناای عمااالً بهوساایلهی مؤسسااات آمریکااایی،
انگلیساای ،آلمااانی و غیااره بااهوجود آمدهانااد .مثاال کارخانجااات اتومبیلسااازی کااه
نااام آنهااا مدتهاساات بااهعنوان ضااابطهی پیشاارفت صاانعتی ایااران در کرناهااای
دولتاای دمیااده میشااود .در ایاان بهاصااطالح کارخانجااات کااه وابسااته بااه مؤسسااات
باازرگ اتومبیلسااازیِ کشااورهای فااوق الذکرانااد ،تنهااا قطعااات مختلااف اتوموبیاال
که قابالً سااخته شاده باه هام وصال گردیاده و باه ناام اتوموبیال ایرانای باه باازار
میآیااد و از ایاان راه کارخانااههای سااازنده در اروپااا و آمریکااا از پرداخاات مبااالغ
هنگفتاای مالیااات و گماارک خااالص میشااوند .علاایرغم همااهی سروصااداهایی کااه
در مورد صنعتیشدن ایاران باه راه افتااده ،در دنیاا هماه میدانناد کاه باه قاول آن
خبرنگار هندی ،تأسایس چناد کارخاناهی مونتااژ صانایع غربای ،دلیال خنادهآوری
بر صنعتی بودن ایاران اسات و ایان کارهاا تمامااً در جهات وابساتگیِ هرچاه بیشاتر
ایران به امپریالیسم غربای صاورت گرفتاه اسات .در واقاع پیشارفتهایی کاه دولات
مادعی اساات در ایاران ایجاااد کاارده ،بار اساااس منااافع امپریالیساتها و مبتناای باار
ایاادئولوژیِ مصاارف اساات کااه هاادفش تباادیل مااردم ایااران بااه مصاارفکنندگان
محصااوالتی اساات کااه از شاارکت دو ساارمایهی خااارجی و داخلاای و همکاااری آنااان
تولید می شاود .افازایش مصارف رادیاو ،تلویزیاون ،یخچاال ،اتوموبیال ،بارق و کاولر
و شاوفاژ و پااودر و ماتیاک و جااوراب ناایلون ،حسااابش باا تکاماال و رشاد اقتصااادی
جداساات .در ایااران ،طبقااهی ممتاااز و ماادیران از مااردم نیسااتند؛ بلکااه نمایناادهیِ
مسااتقیمِ منااافعِ ساارمایهداری غربیانااد .ایاان طبقااه هیچگونااه وجااه مشااترکی بااا
اکثریت ماردم نادارد؛ بلکاه مناافع آنهاا درسات در جهات مخاالفِ مصاالح اکثریات
مااردم قاارار دارد .ایاان طبقااه ،نمایشهااای پاار سروصاادایی بااهعنوان پیشاارفت
جامعه باه ساوی رشاد و توساعهی اقتصاادی انجاام میدهاد و نیمای از وقات خاود
را صاارف اقناااع مااردم بااه قبااول و تأییادِ ایاان پیشاارفتها میکنااد .ایاان طبقااه بااه
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صاااورت «باااورژوازی کُمپااارادور» در حقیقااات شاااریک سیاسااات اقتصاااادی و
اجتماااعی ساارمایهداری غاارب اساات و ثااروت و قاادرت او ،رابطااهی مسااتقیمی بااا
ضعف بورژوازی ملی و خردهبورژوازی ایران دارد.
بااورژوازی کُمپاارادور عواماال قاادرت را در دساات دارد .رابطااهی حقااوقی تولیااد
و مصاارف بااه دساات او و بااا قانونگااذاری او اداره میشااود .ساارمایههای خااارجی بااه
کمااک و بااا نظااارت و شاارکت او بااه کااار میافتنااد و سااودهای هنگفاات در تحاات
حمایاات او بااه مراکااز اصاالی خااود منتقاال میشااوند .ایاان اساات ماهیاات واقعاای
طبقااهای کااه ماادعی «انقااالب ملاای» و رهبااری در جهااش اقتصااادی ایااران بااوده
است .ممکن است بگوییاد باه هار صاورت نتیجاهی عملیاات دولات در چناد ساال
اخیر ریشاهکن کاردن فئودالیسام در ایاران باوده اسات .در جاواب بایاد بگاویم کاه
اوالً فئودالیسم در ایران ریشاهکن نشاده .ثانیااً ،تضاعیف آن در ایاران ناه باه ابتکاار
یاک حکوماات ملاای و در جهاات ساارمایهداری ملای ،بلکااه بااه دساات یااک حکوماات
وابسااته و در جهاات منااافع یااک طبقااهی وابسااته بااه امپریالیساام صااورت گرفتااه
اساات .اصااالحات ارضاای و عملیااات وابسااته بااه آن (پیکانیساام ،آریااا و شاهینیساام)،
1

2

3

حاکمیاات اقتصااادی کُمپرادورهااایی نظیاار ثاباات پاسااال و ایلقانیااان و اخااوان،
میلیتاااریزه کااردن کشااور ،تقویاات و گسااترش نظااام پلیساای و ضااد بشااری،
توسااعهی فرهنااگ اسااتعماری ،توسااعهی فحشااا و هاارج و ماارج جنساای بااه منظااور
تخاادیر اعصاااب مااردم و بهخصااوص جوانااان را تقویاات بناادهای اسااتعمار توجیااه
میکند و ناه چیاز دیگار .آنچاه کاه در ایاران باهعنوان انقاالب ملای جاازده شاده،
تنهااا بااا عملیااات اصااالحی انگلیساایها در هندوسااتان و سااایر مسااتعمرات آن
 .1حبیااباهلل ثاباات ،از بزرگتاارین ساارمایهداران دوران پهلااوی کااه مالااک بساایاری از شاارکتهای باازرگِ
وارداتی بود.
 .2حبیااباهلل القانیااان ،از بزرگتاارین ساارمایهداران دوران پهلااوی کااه از بنیانگااذاران شاارکتهای باازرگ
پالستیکسازی و آلومینیومسازی بود .او در اردیبهشتماه  1358اعدام شد.
 .3اشاااره بااه باارادران اخااوان از ساارمایهداران دوران پهلااوی کااه نمایناادگی شاارکت آمریکااایی شااورولت در
ایران را داشتند.
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کشور قابل مقایساه اسات .وگرناه ایان چاه انقالبای اسات کاه هماان وزرا و وکاال و
سااناتورها ،همااان سااازمان امنیاات ،همااان پلاایس و آژانهااا ،همااان سااپهبد
1

3

2

نصیریها ،اسداهلل علمهاا ، ،هماان اماام جمعاهها ،هماان ساناتور شاریف اماامی و
4

5

و دشتی و دکتار اقبالهاای قبال از انقاالب زماام اماور کشاور را در دسات دارناد
و در عااین حااال وضااع بهداشاات و غااذا و لباااس و فرهنااگ تااودهی مااردم باااز بااه
همان ترتیب ساابق اسات؟ مان از دو ساال قبال از دساتگیری ،بیشاتر اوقاات خاود
را در دورافتااادهترین دهااات ایااران گذراناادهام .از چابهااارِ بلوچسااتان تااا ماااکوی
آذربایجااان و از خرمشااهرِ خوزسااتان تااا درگازِ خراسااان ،همااه جااا را دیاادهام .همااه
جااا را دیاادهام کااه علاایرغم تبلیغااات دسااتگاه ،فقاار و فالکاات از ساار و روی مااردم
میباااارد .گرسااانگی ،بیساااوادی ،مااارض ،نداشاااتن مساااکن ،یکتاپیراهنیهاااا و
محرومیتهااای مااادی و معنااوی در تمااام نقاااط ایااران بیااداد میکنااد .انسااان اگاار
بخواهااد اوضاااع ایااران را از روی آمااار و ارقااام و رپورتاژهااای دولتاای قضاااوت کنااد،
تصور خواهد کرد که ایان کشاور بهشات بارین اسات .اماا تاا خاود باه میاان ماردم
ناارود ،نخواهااد فهمیااد کااه مااا در چااه جهنماای زناادگی ماایکنیم .آری ،مااا باارای
مبااارزه بااا امپریالیساام کااه ساابب باادبختیهای همااهی ملاال اسااتعمارزدهی آساایا،
آفریقااا و آمریکااای التااین اساات و اوضاااع فلسااطین نمونااهی برجسااتهی آن اساات،
بااه آنجااا ماایرفتاایم .جنااگ آزادیبخااش فلسااطین ،نقطااهعطفی در مبااارزات
 .1ارتشاابد نعمااتاهلل نصاایری کااه سااومین رئاایس سااازمان امنیاات و اطالعااات کشااور (ساااواک) در دوران
پهلااوی بااود .وی تااا ماادت کماای پاایش از انحااالل ساااواک در گرماااگرم انقااالب  ،57در ریاساات ساااواک باااقی
ماند .او در  26بهمنماه  1357اعدام شد.
 .2اسااداهلل علاام ،از نزدیااکترین چهرههااای سیاساای بااه محمدرضااا پهلااوی کااه از سااال  1345تااا  1356وزیاار
دربار و  1341تا  1342نخستوزیر بود.
 .3جعفر شریفامامی کاه باه مادت  15ساال رئایس مجلاس سانا و همچناین مادت کوتااهی پایش از انقاالب
 57نخستوزیر بود.
 .4احتماااالً اشااارهای اساات بااه علاای دشااتی ،نویساانده ،دیپلمااات و از اعضااای مجلااس شااورای ملاای و مجلااس
سنا در دوران پهلوی.
 .5منااوچهر اقبااال از جملااه سیاسااتمداران نزدیااک بااه دربااار پهلااوی بااود کااه در فاصاالهی میااان فروردینماااه
 1336تا شهریورماه  1339به نخستوزیری رسید.
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ضدامپریالیسااتی ایاان منطقااه از جهااان اساات و راز شکساات قطعاای امپریالیساام در
همااین جنگهااای آزادیبخااش نهفتااه اساات .قاارن بیسااتم و تاااریخ آن در سااقوط
امپراطوریهااای جبااار خالصااه میشااود .امپراطوریهااای مسااتعمراتی انگلاایس و
فرانسااه در ایاان قاارن متالشاای شاادند .تنهااا یااک امپراطااوری باااقی مانااده کااه بااه
خاطر تکنیک قوی و ثاروت سرشاارش ،خاود را باه دنیاا تحمیال کارده اسات و آن
هاام امپراطااوری ایاااالت متحاادهی آمریکاساات .ایاااالت متحااده در حااال حاضاار
بزرگتاارین دِژِ امپریالیساام جهااانی اساات و یکاای از وجااوه مبااارزهی فلسااطین،
مبارزه بار علیاه آمریکاسات .مباارزه بار علیاه انحصاارطلبی آمریکاا تاا در تقسایم و
توزیااع منااابع ثااروت جهااانی ،سااهم مااالکین اصاالی آن یعناای ملتهااای گرساانهی
آسیا ،آفریقا و آمریکاای التاین در نظار گرفتاه شاود؛ تاا سیساتم مباادالت جهاانی
و بازرگااانی بینالمللاای از ایاان صااورت خااارج شااود کااه از  185میلیااارد دالر
تجااارت جهااانی در سااال  ،1966سااهم کشااورهای صاانعتی غاارب  68درصااد و
سهم کشورهای جهاان ساوم  20درصاد باشاد .امپریالیسام آمریکاا در هار نقطاهای
از جهااان باارای حفااظ مزایااای خااود در جهاات ادامااهی فقاار [معااادل] سااه چهااارمِ
سااکنهی کاارهی زمااین از هاار امکااانی اسااتفاده میکنااد .در ویتنااام ،مااردم بیگناااه
لوازم زنادگی ،انبارهاای آذوقاه ،مازارع ،خاناهها و هرگوناه آثاار حیااتی را باا ناپاالم
ویااران میکنااد و از بااین میباارد .در اناادونزی ،یااک میلیااون انسااان را بااه دساات
نظامیااان فاشیساات و متعصاابین مااذهبی قتلعااام میکنااد .در یونااان ،بااه کمااک
مااأموران مخااوف سااازمان ساایا ،جناابش اعتادالیِ آزادیخواهااان را مقهااور میکنااد.
جنایااات نژادپرسااتان آفریقااای جنااوبی و رودزیااا را بااه دیاادهی تحسااین مینگاارد.
نفرتانگیزتاارین دیکتاتورهااا را در سراساار جهااان بااا پااول و اساالحه یاااری میدهااد.
امپریالیسم آمریکا با تکیاه باه پایگاههاای متعادد نظاامی خاود در سراسار جهاان و
ناوگااان ششاام و هفااتم در اقیااانوس آرام و مدیترانااه ،هاار لحظااه کااه مصااالح آن بااه
خطاار افتااد ،بیدرنااگ تفنگااداران دریااایی ،هواپیماهااا و چتربااازان خااود را وارد
عماال میکنااد .همااانطور کااه در لبنااان ،کنگااو ،دومناایکن ،ویتنااام ،کااامبوج کاارده
اسااات .امپریالیسااااتهای تجاوزکااااار و ساااوداگران نژادپرساااات و اسااااتعمارگر
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آمریکااایی باارای بسااط ساالطهی خااود ،همااواره دساات بااه تهاااجم در همااهی
زمینااهها ،اعاام از نظااامی و سیاساای ،اقتصااادی و فرهنگاای میزننااد و نااهتنها مااردم
جهااان سااوم ،بلکااه حتاای کااارگران کشااورهای ساارمایهداری غاارب نیااز هاادف
اسااتثمار آنااان هسااتند .اینگونااه ساالطه شااامل همااهی انااواع اسااتثمار و خشااونت
بااارترین و مُحیالنااهترین شااکل آن در سااطح سیاساای و نظااامی و اقتصااادی و
فرهنگی و عقیدتی میباشاد و در ایان راه باا تکیاه بار امکاناات وسایع ماادی عمال
میکنااد و کلیااهی وسااایل تبلیغاااتی را کااه در شااکل سااازمانهای فرهنگاای اسااتتار
میشااوند ،در اختیااار دارد .و بااه ایاان ترتیااب آمریکااا میخواهااد اقتصاااد و سیاساات
و اخااالق خااودش را بااه صااورت جهااانی درآورَد .در بیشااتر نقاااط جهااان ،هاار
جنساای کااه مصاارف میشااود ،بایااد قساامتی از قیماات آن بااه صااورت دالر بااه
ساارمایهگذاری آمریکااا مسااترد شااود .اینگونااه ساالطه باار اخااالق و اقتصاااد و
روشهااای زناادگی و تولیااد و مصاارف ملتهااای جهااان ،عااین فاشیساام اساات کااه
باارای خااود زرادخانااه و نیروهااای ضااربتی و چترباااز و کاااله ساابز و سااازمانهای
مخفاای و آشااکار و تبلیغاااتی سااهمگین دارد و در پشاات آن تکنولااوژی عظاایم و
ثااروت سرشاااری قاارار گرفتااه کااه یااک قلاام  30میلیااارد دالر تنهااا باارای کشااتن
مااردم ویتنااام مصاارف میکنااد .در مقاباال ایاان نااوع فاشیساام ،حقیقتاااً فاشیساام
ایتالیا و موسولینی روسافید میشاوند .آری ماا بارای مباارزه باا پلیادترین پدیادهی
تاااریخ بشاار یعناای امپریالیساام آمریکااا و سااگ زنجیااری آن اساارائیل ،بااه فلسااطین
ماایرفتیم و ماان شخصاااً میپااذیرم کااه هاادفم کسااب تجربااه بااود تااا در زمااان
مقتضاای «بااا آمااادگی کاماال رزماای» کااه ساااواک در گاازارش عملاای خااود بااه
دادرسی ارتش این همه درمورد آن تأکید کردهاست ،به ایران برگردم.
ساواک ما را باه جارم عملای کاه خاود احتماال میدهاد ممکان باوده در چناد
سال بعد در ایاران صاورت بگیارد محاکماه میکناد و درواقاع ماا باه جارم داشاتن
فکر و عقیده محاکماه میشاویم و ایان محاکماه هام طباق اعالمیاهی حقاوق بشار
و هاام طبااق قااانون اساساای ایااران عملاای اساات غیرقااانونی .گناااه مااا داشااتن طاارز
تفکااری اساات کااه دسااتگاه حاکمااهی ایااران و امپریالیسااتهای یااانکی آن را
نمیپسندند.
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در ایران هارکس طارز فکاری غیار از آنچاه ساازمان امنیات میپساندد داشاته
باشااد ،بازداشاات و محاکمااه ماایشااود .آری گناااه اصاالی مااا داشااتن طاارز تفکااری
است که سازمان امنیات نمیپساندد؛ وگرناه از شاما میپرسام :ماا چاه اقادامی بار
ضااد امنیاات کشااور انجااام دادهایاام؟ اینکااه مااا در ایاان دادگاااه محاکمااه میشااویم،
بهتاارین دلیاال باار ایاان اساات کااه در ایااران نااهتنها آزادی بیااان بلکااه حتاای آزادی
فکرکردن هم وجود ندارد.
در گزارش سااواک و مبتنای بار آن در کیفرخواسات ،بسایار ساعی شاده اسات
که اعضای ایان پروناده کمونیسات و فعالیاتهاای آناان کمونیساتی قلماداد شاود؛
غافاال از آنکااه باارای کمونیساات بااودن شاارایطی الزم اساات کااه هاایچ کاادام از
متهمااین پرونااده واجااد آن شاارایط نیسااتند .صاارفنظر از صاافاتی نظیاار داشااتن
اطالعااات زیاااد ،شااجاعت ،انضااباط و غیااره کااه معمااوالً یااک فاارد کمونیساات بایااد
داشااته باشااد ،مهمتاارین شاارط کمونیساات بااودن ،وابسااتگی بااه یااک حاازب
کمونیسااتی اساات کااه ماان متأساافانه واجااد چنااین شاارطی نیسااتم و اگاار دادگاااه
بخواهااد تمااایالت ایاادئولوژیک ماارا بدانااد بایااد بگااویم :ماان یااک مارکسیساات-
لنینیساات هسااتم و بااه داشااتن چنااین عقایاادی افتخااار ماایکنم .آقااای رئاایس
دادگااه ،مان قابالً یاک فارد ماذهبی باودم کاه در جریاان مباارزهی اجتمااعی وارد
جبهااهی ملاای شاادم .سااالها در حاازب ملاات ایااران کااه یکاای از احاازاب جبهااهی
ملاای و دارای عقایااد ناسیونالیسااتی اساات فعالیاات کااردم و باااالخره در همااان
جریااان مبااارزهی اجتماااعی ،پااس از مطالعااهی زیاااد ،پااس از تفکاار زیاااد ،پااس از
بارها توقیف و زندان و کساب تجربیاات زیااد ،در عمال باه ایان نتیجاه رسایدم کاه
سااعادت ملاات ایااران و آزادیِ تمااام بشااریت تنهااا در سااایهی پاارچم مارکسیساام-
لنینیساام ،یعناای ایاادئولوژی محرومتاارین تودههااای مااردم ،قاباال وصااول اساات.
آزادی ،ایاان کلمااهی زیبااا و دوساات داشااتنی را هاایچ کااس نمیتوانااد فرامااوش
کنااد .آزادیِ انسااان از قیااد گرساانگی ،جهاال ،دغدغااه ،هااراس ،بیعاادالتی ،زور و
اسااتبداد؛ مفاااهیم کهنااه کااه حااافظ منااافع انسااان باار علیااه انسااان اساات .چگونااه
میتااوان در میااان مردماای کااه در چنگااال اسااتبداد ،گرساانگی ،بیسااوادی و
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وحشت اسیرند احسااس آزادی کارد؟ نظام سارمایهداری کاه در زیار ساایهی خاود
گرساانگان را بااا ثروتمناادان یکجااا اداره میکنااد ،قااانون ساارمایهداری کااه باار ایاان
عاادم تساااوی حکوماات میکنااد ،اخااالق و اقتصاااد ساارمایهداری کااه باار ایاان عاادم
تساااوی حکوماات میکنااد ،اخااالق و اقتصاااد ساارمایهداری کااه ایاان رابطااهی
غیرطبیعاای و غیرانسااانی را تأییااد مینمایااد ،محاادودهای کااه بااه نااام وطاان،
گرساانگی و ساایری ،آزادی و محاادودیت ،ظااالم و مظلااوم ،حاااکم و محکااوم ،فقاار و
ثااروت را در خااود جااای داده ،اینهااا و همااهی ارزشهااایی از ایاان قبیاال در عصاار
مااا از بااوی تعفاان خااود ،دماااغ بشااریت را آزار میدهااد؛ زیاارا بشااریت امااروز ایاان
واقعیت را درک میکناد کاه تاا زمانیکاه در روی زماین یاک انساان زنادانی ،یاک
انساان گرساانه ،یاک انسااان مظلااوم ،یاک انسااان محااروم و یاک انسااان بیفرهنااگ
وجااود داشااته باشااد ،آزادی تنهااا یااک کلمااهی توخااالی و باادون مفهااوم اساات.
مارکسیساام-لنینیساام ،ایاادئولوژیِ بشااریت مترقاای باارای از بینبااردن همااهی
مشکالت جهاانی اسات .مارکسیسام-لنینیسام ،آزادی واقعای را باه بشاریت ارزانای
ماایدارد .دسااتگاه انگیزیساایون [تفتاایش عقایااد] سااازمان امنیاات ،بیشااترین
خشااونتِ ممکاان را بااه مارکسیساات-لنینیسااتها اعمااال میکنااد و باارای کوبیاادن
افکااار مارکسیساات-لنینیسااتی از باادترین روشهااای تفتاایش عقایااد قاارون وسااطی
اساتفاده میکناد .آقاای رئاایس دادگااه ،اجاازه بدهیااد بارای اینکاه روش مااامورین
ساواک در برابر متهمین باه داشاتن طارز تفکار مخاالف دولات روشان شاود ،بارای
اینکااه بدانیااد بااا آزادیخواهااان ایااران چگونااه رفتارمیشااود ،باارای ایاان کااه ارزش
بازجوییهااایی کااه بااه آنهااا اسااتناد میشااود معلااوم گااردد ،بایااد قساامتی از
شااکنجههایی را کااه درمااورد شااخص ماان انجااام شااده شاارح دهاام :پااس از
دسااتگیری درتاااریخ  18دی ماااه  ،1348فااوراً ماارا بااه سااازمان امنیاات خرمشااهر
بردند .درآنجا سه نفر باازجو باه ضارب مشات و لگاد مارا لخات کارده و بهاصاطالح
بازدید بدنی کردناد .از سااعت  8بعاد از ظهار تاا یاک بعاد از نیماه شاب ،باازجویی
توأم باا مشات و لگاد اداماه یافات .فاردای آن روز ،مارا باه زنادان شاهربانی آباادان
منتقل کارده و در یکای از مساتراحهای آن زنادان محباوس کردناد .یاک هفتاه در
این مستراح ،تنها با یک پتاوی ساربازی ،بادون لبااس و روزاناه تنهاا باا یاک وعاده
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غذا گذراندم .روز هشاتم ،باا دساتهای بساته ،در یاک لنادرورِ ساازمان امنیات باه
تهران در زندان اوین منتقال شادم .در بادو ورود باه زنادان اویان ،باازجویی هماراه
با شکنجه شاروع شاد .بادین ترتیاب کاه دو نفار باه نامهاای رضاا عطااپور مشاهور
بااه دکترحسااین زاده و بیگلااری مشااهور بااه مهناادس یوساافی ،بااا چااک و مشاات و
لگد ،به جاان مان افتااده و مرتاب یاک سااعت متاوالی مارا زدناد .بعاد مارا پشات
میااز نشااانده و از ماان خواسااتند بنویساام کمونیساات هسااتم و بااهکار جاسوساای
اشااتغال داشااتهام و چااون ماان امتناااع کااردم ،بااه دسااتور رضااا عطاااپور ،دو نفاار
درجااهدار آمااده و ماارا روی زمااین خوابانیدنااد و بااا شااالقِ ساایمیِ ساایاه رنگاای بااه
جااان ماان افتادنااد و بااه اتفاااق بیگلااری ،باایش از سااه ساااعت متااوالی بااا شااالق و
مشااات و لگاااد مااارا زدناااد و باااهترتیب نوبااات عاااوض کااارده و رفاااع خساااتگی
مینمودنااد .در جریااان زدن شااالق ،ماان دوبااار بیهااوش شاادم ،تمااام باادنم کبااود
شااده و خااون از پشاات ماان بااهراه افتاااده بااود .بااازجوئی روز اول بااه همااین جااا
خاتمااه یافاات و روز دوم عینااً تکاارار شااد .بااه اضااافهی ایاان کااه چنااد بااار بااه ماان
دسااتبند قپااانی زده ،ماارا روی چهارپایااه قاارارداده و وادار کردنااد یااک پااایم را
درهوا نگهدارم و هرچند دقیقه یاک باار باا لگاد چهارپایاه را از زیار پاای مان پارت
کاارده و ماارا روی زمااین میانداختنااد .روز سااوم ،در اثاار کشاایدههای محکماای کااه
عطاااپور بااه گااوش ماان نواخاات ،خااون از گااوش ماان بااه راه افتاااد کااه منجاار بااه
پارهشاادن پااردهی گااوش چااپ ماان شااده اساات .گااوش چااپ ماان بااهکلی قااوهی
شاانوایی خااود را ازدساات داده اساات .میتوانیااد معاینااه کنیااد .همااان روز سااوم،
تقریباً ده بعدازظهر ،مرا باا چشام بساته از سالول انفارادی زنادانِ وحشاتناکِ اویان
بیاارون کشاایده و بااه داخاال باااغ زناادان بردنااد .درحالیکااه چشاامهایم همچنااان
بسته بود ،مارا باه جلاو میراندناد .صادای عطااپور و بیگلاری را شانیدم کاه پچپاچ
کردنااد و گاااهی میشاانیدم کااه دربااارهی ماان حاارف میزدنااد .قارقااار کالغهااا و
ساارمای دی ماااه ،دردِ زخ امِ شااالقها و گااوشِ چااپ و صاادای منحااوس عطاااپور و
بیگلااری ،جااالدان ساااواک کااه مرتب ااً هماادیگر را دکتاار و مهناادس صاادا میزدنااد،
سااخت آزاردهنااده بااود .ماارا بااه درخاات بسااتند .صاادای پااای عاادهای همااراه بااا
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دسااتورهای خشااکی کااه صااادر میشااد ،روشاان میکاارد کااه جوخااهی اعاادام صاادا
زدهاند .عطاپور رأی دادگاه مارا میخواناد کاه شاکراهلل پااکنژاد باه جارم سوءقصاد
به جان اعلیحضرت همایونی و ارتبااط باا دولات خاارجی ،باه اتفااق آرا محکاوم باه
اعاادام شااده اساات .بعااد دسااتور داد کااه جوخااه آماااده باشااد و مرتباااً یااادآوری
میکرد که تو در کناار مارز عاراق دساتگیر شادهای و کسای از توقیاف تاو اطالعای
ندارد .همه فکار میکنناد تاو باه عاراق رفتاهای و هایچ کاس از اعادام تاو اطالعای
نخواهاد داشاات! پااس از صاادای گلنگاادن تفنگهاا و پاایش از صاادور فرمااان آتااش،
صدایی شنیده شاد و پاس از آن چناد لحظاه پچپاچ ،عطااپور فریااد زد« :ایان چاه
وضعی است؟ چارا دساتور صاادر میکنناد و بعاد لغاو میکنناد؟ مگار مساخرهبازی
است؟» باا صادای بلناد قادری هام دشانام باه مان داد .مارا از درخات بااز کارده،
دوباره به سلول انفارادی برگرداندناد .تماام ایان صحنهساازیها بارای ایان باود کاه
ماان اعترافاااتی مطااابق میاال آنهااا بکاانم .درجریااان بازجوییهااای بعاادی ،ناااخن
سبابه ی دست چپ و نااخن انگشات کوچاک دسات راسات مارا کشایدند .بارهاا باا
فناون کاراتااه باا پااا و دسات ماارا بااه زماین انداختنااد .دشانامهایی کااه جااالدان در
تمام مادت باازجویی باه مان میدادناد تنهاا الیاق خاود و اربابانشاان باود و مان از
تکاارار آنهااا شاارم دارم .سااه بااار و هاار بااار  48سااعت بااه ماان بیخااوابی دادنااد .از
شااکنجههای گرساانگی طااوالنی و ازدیاااد نااور کااه بارهااا انجااام شااد سااخنی
نمیگااویم .شااکنجه  18روز ادامااه یافاات .آقااای رئاایس دادگاااه ،یکاای ازدالیاال دیاار
فرستادن ما به دادگاه این اسات کاه بایاد آثاار شاکنجه از باین رود .قارارِ بازداشات
مرا پاس از  21روز باه رؤیات مان رسااندند؛ آن هام پاس از شاالق و مشات و لگاد
فااراوان .چااون قصااد اعتااراض داشااتم و آنهااا میخواسااتند ماان حتاای باادون ذکاار
تاریخ ،قرار را امضا کانم و بااالخره هام باه ضارب شاالق مارا مجباور کردناد بادون
اعتراض ،قرار را امضا کانم .شارح شاکنجهها بارای ایان اسات کاه رفتاار غیرقاانونیِ
مااأمورین سااازمان امنیاات و اصااوالً اتمساافری کااه پروناادهی ایاان گااروه در آن
تشااکیل شااده روشاان گااردد تااا ارزش واقع ایِ بازجوییهااایی کااه بااه آنهااا اسااتناد
میگردد معلاوم باشاد .آقاای رئایس دادگااه ،مان تنهاا کسای نیساتم کاه شاکنجه
شدهام .تماام متهماین کاه درایان جاا حضاور دارناد شاکنجه شادهاند .در باین 18
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ن فر متهماین حاضار ،حتای یاک نفار هام نیسات کاه شاکنجه نشاده باشاد .بارای
مثااال ،پروناادهی خااون ریاازیِ مغاازی ناصاار کاخساااز شااهرت زیااادی کسااب کاارده
اساات .خااود وی حاضاار اساات و جریااان شااکنجهها را تشااریح میکنااد .تمااام افااراد
وابسااته بااه گااروه فلسااطین باادون اسااتثنا شااکنجه شاادهاند .مهناادس حساان نیااک
1

داودی در اثاار شاادت ضااربات وارده در زناادان کشااته شااد .جریااان کشتهشاادن وی
برمال شدهاسات .جاالدان سااواک وقتای میبینناد کاه مهنادس حسان نیاکداودی
در اثاار شااکنجههای مااداوم رو بااه ماارگ دارد ،فااوراً او را از زناادان قزلقلعااه بااه
زندان قصر انتقال میدهند تا وانماود کنناد کاه در اثار شاکنجه نمارده اسات .پاس
از انتقااال بااه زناادان قصاار ،چااون حااال وی وخاایم بااوده ،بااه بیمارسااتان شااهربانی
منتقل میشود؛ ولای معالجاات ماؤثر واقاع نشاده و مهنادس جاوان میمیارد .علات
ماارگ وی ضااربات وارده بااه گااردن و صاادمه دیاادن نخاااع تشااخیص داده شااده.
تماام پزشااکان معااالح وی تصاادیق کردهانااد کاه ماارگ نیااکداودی در اثاار شااکنجه
در قزلقلعااه صااورت گرفتااه اساات .جاارم نیااک داودی خواناادن کتاااب بااوده اساات.
تنهااا نیااکداودی و وابسااتگان بااه ایاان پرونااده نیسااتند کااه در اثاار شااکنجههای
2

مااأمورین ساااواک کشااته شااده یااا در حااال مرگانااد .آیااتاهلل سااعیدی هاام در
ساالول انفاارادی قاازل قلعااه در اثاار شااکنجه کشااته ش اد .جااالدان ساااواک حتاای
فرصت انتقاال او را باه زنادان قصار نظیار نیاکداودی پیادا نکردناد .اشرفالساادات
خراسااانی نیااز در اثاار شااکنجههای مااداوم بااه حااال ماارگ بااه زناادان قصاار منتقاال
شاااده و چنااادی پااایش روی برانکاااار از بیمارساااتان زنااادان قصااار باااه یکااای
ازبیمارسااتانهای خصوصاای منتقاال و بهاصااطالح آزاد شااده اساات تااا او هاام در
زناادان نمیاارد .درحقیقاات ،ساااواک مااردهی او را آزاد کاارده اساات .چااه بااه تصاادیق
رئیس بهداری زندان قصار ،امیادی باه اداماهی حیاات او وجاود ناداد .آقاای رئایس
 .1حساان نیااکداوودی ،مهناادس باارق ،از فعاااالن مارکسیساات حااامی جبهااهی ملاای کااه در  22خرادماااه
 1349زیر شکنجه در زندان قزلقلعه جان باخت.
 .2سید مح مدرضاا ساعیدی ،از روحاانیون شایعه کاه در دهاهی چهال باه دلیال مخالفات باا حکومات پهلاوی
زندانی شد .او در خردادماه  1349به دست مأموران امنیتی در زندان قزلقلعه به قتل رسید.
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دادگااه ،آقایااان قضاات ،انجااام چنااین شاکنجههایی در عصاار فضاا و قماار مصاانوعی
باعااث خجالاات نیساات؟ شااما آقایااان رئاایس و قضااات و دادسااتان دادگاااه مااا را بااه
جاارم گفااتن حقااایق محکااوم خواهیااد کاارد .محکومیاات مااا چیاازی از تلخاایِ
حقااایقی کااه گفتااه شااد و خااود شااما هاام در باااطن قطع ااً آنهااا را قبااول داریااد
نخواهد کاست .ما نه اولاین گروهای هساتیم کاه باه جارم مباارزه باا امپریالیسام و
آزادیخااواهی در دادگاهااای ارتااش ایااران محاکمااه و محکااوم میشااویم نااه آخاارین
آنها .ارتشی کاه شاما درجاههای افساریاش را باه دوش داریاد ،ده ساال اسات کاه
وساایلهی ساارکوبیِ آزادیخواهااان و روشاانفکران ایااران بااوده و بااهعنوان چماااقِ
استعمار بر علیه ماردم ایاران باه کاار رفتاه اسات .ایان ارتاش ،هماان ارتاش قازاق
2

1

اساات کااه بااه فرمااان محماادعلی شاااه بااه رهبااری لیاااخوف و شاپشااال روساای
مجلس را به تاوپ بسات و مشاروطهخواهان را تاار و ماار کارد .هماان ارتاش اسات
3

4

کااه در محکمااهی باااغ شاااه افاارادی نظیاار ملااک المتکلمااین و صوراساارافیل و
دهها آزادی خواه دیگر را محاکمه و اعادام کارد ،هماان ارتاش اسات کاه باه دساتور
انگلیساایها در سااال  1299کودتااای سااوم اساافند را بااه راه انااداخت و دیکتاااتوری
بیساات ساااله را برقرارکاارد ،همااان ارتااش اساات کااه قیامهااای ضااد اسااتعماری

 .1والدیمیااار لیااااخوف ،فرمانااادهی روس کاااه باااه دساااتور محمدعلیشااااه قاجاااار در روز  2تیرمااااه ،1287
ساختمان مجلس شورای ملی را به توپ بست.
 .2ساارگی شاپشااال ،معلاام روساای محمدعلیشاااه قاجااار و از همراهااان او و لیاااخوف در طاارح بااه تااوپ بسااتن
مجلس بود.
 .3نصااراهلل ملااکالمتکلمین ،از سرشااناسترین فعاااالن جناابش مشااروطه کااه در سااخنرانیهایش بهسااختی از
محمدعلیشاه قاجار انتقاد میکرد.
 .4جهانگیرخااان صوراساارافیل ،ماادیر روزنامااهی صوراساارافیل کااه پااس از بااه تااوپ بسااتن مجلااس دسااتگیر و
اعدام شد.
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2

1

3

خیابااانی ،کلناال محمااد تقاای خااان و میاارزا کوچااک خااان را ساارکوب نمااود،
همان ارتش اسات کاه افتضااح شاهریور  1320را باه باار آورد ،هماان ارتاش اسات
کااه پااس از جنااگ دوم قتلعامهااای آذربایجااان و کردسااتان را انجااام داد ،همااان
ارتش اسات کاه قیاام ملای  30تیار  1331را باه خاون کشاید ،کودتاای ضاد ملای
 28مرداد را انجام داد و حکومات ملای دکتار مصادق را سااقط کارد ،هماان ارتاش
اساات کااه همیشااه میتینگهااا و تظاااهرات و اجتماعااات مسااالمتآمیز دانشااجویان
5

4

را بااه خااون کشاایده اساات .یاااد روز  16آذر  ،1332یاااد قناادچی ،باازرگ نیااا و
6

7

شریعترضااوی شااهدای دانشااکدهی فناای و نیااز یاااد روز اول بهماان  ،1340هاایچ
گاه از خاطرههاا نخواهاد رفات .ایان هماان ارتاش اسات کاه روز  15خارداد 1342
هاازاران نفاار از مااردم بیگناااه را در شااهرهای تهااران ،شاایراز ،قاام ،تبریااز ،مشااهد و
دیگر شاهرهای ایاران کشات .حضارت آیاتاهلل خمینای پیشاوای شایعیان جهاان و
 .1محمااد خیابااانی ،از فعاااالن سیاساای مشااروطهخواه کااه پااس از پیااروزی مشااروطه انجماان ایااالتی در تبریااز
را تأساایس کاارد .او در فروردینماااه  1299قیااامی را بااا اهااداف آزادیخواهانااه و دموکراتیااک علیااه حکوماات
مرکزی آغاز کرد .این قیام در شهریورماه  1299سرکوب شد و خیابانی نیز در همان اثنا به قتل رسید.
 .2ساارهنگ محماادتقی پساایان ،اولااین هوانااورد ایراناای و از جمهوریخوهااان بنااام کااه در براباار کودتااای
رضااخان مقاوماات کاارد .جناابش او توسااط قوامالسالطنه ساارکوب شااد .او در یااک رویااارویی قهرآمیااز در روز 9
مهر  ،1300در حالیکه محاصره شده بود کشته شد.
 .3یااونس استادساارایی ،مشااهور بااه میاارزا کوچکخااان جنگلاای ،از مبااارزان بنااام جناابش مشااروطه کااه
جمهااوری شااورایی گاایالن را در مردادماااه  1300بنیااان نهاااد .او در  11آذرماااه  1300در ارتفاعااات تااالش باار
اثر یخزدگی درگذشت.
 .4احمااد قناادچی ،از هااواداران جبهااهی ملاای و یکاای از سااه دانشااجویی اساات کااه در حملااهی نیروهااای
امنیتی به دانشگاه تهران در  16آذرماه  1332کشته شد.
 .5مهدی شریعت رضاوی ،عضاو ساازمان جواناان تاوده ایاران و یکای از ساه دانشاجویی اسات کاه در حملاهی
نیروهای امنیتی به دانشگاه تهران در  16آذرماه  1332کشته شد.
 .6مصطفی بزرگنیاا عضاو کمیتاه مرکازی ساازمان جواناانتوده ایاران و یکای از ساه دانشاجویی اسات کاه در
حملهی نیروهای امنیتی به دانشگاه تهران در  16آذرماه  1332کشته شد.
 .7اشاااره بااه حملااه ی چتربازهااا و کماناادوها بااه فرماناادهی سااروان منااوچهر خسااروداد بااه دانشااگاه تهااران در
اول بهمنماه  .1340ایان حملاه بارای خنثای کاردن اعتاراض دانشاجویان باه تاداوم تعطیلای مجلاس شاورای
ملی صورت گرفته بود.
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دیگار علمااای بازرگ شاایعه را پااس ازمادتها حاابس و اِعماال فشااار آواره و تبعیااد
کاارد .همااان ارتااش اساات کااه حااافظ پیمااان اسااتعماری ساانتو و دههااا پیمااان
استعماری دیگار اسات .هماان ارتاش اسات کاه دکتار مصادق رهبار نهضات ملای
ایااران را باایش از  12سااال در زمااان رضاشاااه و باایش از  14سااال پااس ازکودتااای
 28ماارداد زناادانی کاارد و پااس از ماارگ وی در زناادان حتاای از تشااییع جنااازهی او
1

هم جلوگیری باهعمل آورد .هماان ارتاش اسات کاه خسارو روزباه مظهار جنابش
2

3

انقالباای ایااران را تیرباااران کاارد .خااون وارطانهااا ،ساایامکها ،مبشاااریها،
5

6

4

7

فاطمیهااا ،کااریم پورهااا ،بخارائیهااا ،آیااتاهلل سااعیدیها ،نیااک داودیهااا و
هاازاران شااهید دیگاار بااه دسااتور امپریالیسااتها و بااه حکاام همااین دادگاههااای
ارتااش ریختااه شااده اساات .ارتااش ایااران بااه وساایلهی مستشاااران آمریکااایی و
انگلیساای و اساارائیلی اداره میشااود .افسااران زباادهی ارتااش ،دورههااای تعلیمااات
عالیااهی خااود را در پایگاههااای نظااامی آمریکااا و انگلاایس میگذراننااد .دسااتگاه
 .1خساارو روزبااه ،نویساانده ،ریاضاایدان و متخصااص نظااامی کمونیساات و از اعضااای شاااخص سااازمان نظااامی
و مخفی حازب تاوده باود .او نویساندهی آثاار ممتاازی در زمیناهی تااریخ ،سیاسات و فرهنگناماهی سیاسای،
فلساافه و آموزشهااای نظااامی اساات .او از رهبااران سااازمان نظااامی حاازب تااوده بااود و بااه علاات مخالفاات و
مبارزه با حکومت پهلوی ،دستگیر و شکنجه و در نهایت در تاریخ  21اردیبهشتماه  1337اعدام شد.
 .2وارطان سااالخانیان ،از اعضاای حازب تاوده کاه بعاد از کودتاای  28مارداد دساتگیر و زیار شاکنجه کشاته
شد .شاملو که با او در زندان همبند بود ،شعر «وارطان سخن نگفت» را در رثای او سرود.
 .3سرهنگ عزتاهلل سایامک ،از بنیانگاذاران ساازمان نظاامی حازب تاودهی ایاران باود کاه باهدنبال سارکوب
افسران شاخهی نظامی حزب توده ،در  27مهر  1333اعدام شد.
 .4ساارهنگ محماادعلی مبشااری از افسااران ارشااد حاازب تااوده کااه در  17مهرماااه  1333در میااان اولااین
گروه از افسران نظامی حزب توده به همراه  9نفر دیگر اعدام شد.
 .5حسااین فاااطمی ،سیاسااتمدار برجسااته و آزادیخااواه کااه از سااال  1331تااا  1332وزیاار امااور خارجااهی
دولاات ملاای محمااد مصاادق بااود .او پااس از کودتااای  28ماارداد محاکمااه و در  19آبانماااه  1333بااه اعاادام
محکوم شد .به گفتهی مصدق ،ایدهی اصلی ملی شدن نفت از سوی فاطمی طرح شده بود.
 .6امیرمختار کریمپاور شایرازی ،روزناماه نگار و فعاال سیاسای هاوادار ملای شادن صانعت نفات باود .او بعاد از
کودتااای  28ماارداد دسااتگیر شااد .کریمپااور شاایرازی پااس از ماادتها شااکنجه ،در  24اساافندماه  1332در
زندان ارتش در آتش سوزانده شد.
 .7محمد بخارایی ،از اعضای گروه اسالمگرای فدائیان اسالم که در خرداد  1344اعدام شد.
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ساااواک و ضااد اطالعااات ارتااش کااالً بااه وساایلهی مستشاااران آمریکااایی اداره
میشاااود .چناااین ارتشااای جاااز درهااام کوبیااادنِ قیامهاااای آزادیخواهاناااه و
اسااتقاللطلبانهی مااردم ،جااز بااه خونکشاایدن هرگونااه جناابش کااه هاادف آن
آزادی ایران از یاوغ امپریالیسام باشاد ،جاز بازداشات ،حابس ،شاکنجه ،محاکماه و
محکاومکردن آزادیخواهااان ایااران رسااالتی نادارد .در چنااین شاارایطی کااه ارتشاای
با چناین روشای حااکم بار سرنوشات ماردم اسات ،درچناین اوضااعی کاه دساتگاه
ساااواک و رژیاام دیکتاااتوری فااردی ،ابتااداییترین آزادیهااای مااردم را از بااین باارده
و هیچ گونه خبری از قانون و حقاوق بشار نیسات ،ماردم ایاران بارای حفاظ حقاوق
خااود هاایچ راهاای جااز توساال بااه زور ندارنااد .اعالمیااهی جهااانی حقااوق بشاار نیااز
صاراحتاً باه انساانها حاق داده اسات در ماورد حکومتهاایی کاه از تاأمین امنیاات
روحاای و جساامی و فضااائل انسااانی افااراد جامعااه خااودداری میکننااد ،شااک و
تردیااد بااه خااود راه نااداده و اقاادام بااه ایجاااد نظماای بکننااد کااه حیثیاات و مقااام
انسانی افاراد جامعاه را تاأمین کناد .تااریخ ،ایان واقعیات را باه هازار صاورت ثابات
کاارده اساات کااه عاادالت و حااق همیشااه بااه زور گرفتااه شااده اساات .اصااوالً حااق
گرفتناای اساات نااه دادناای .یااا ظااالم بایااد ظلاام نکنااد و یااا مظلااوم تحماال ظلاام را
ننماید .شق ثاالثی وجاود نادارد .ظاالم هایچ وقات باه میال خاود دسات از اِعماال
ظلاام برنماایدارد ،بلکااه همیشااه مظلااوم اساات کااه ساارانجام از قبااول ظلاام ساارباز
میزند.
رژیاام دیکتاااتوری ایااران میخواهااد بااا روشهااای تفتاایش عقایااد قاارون
وسااطایی و ساالب هرگونااه آزادی ،ماایهن مااا را بااه صااورت یااک قبرسااتان درآورد و
درعین حال آراماش ناشای از رعاب و وحشات را باهعنوان آراماش ناشای از امنیات
و رفاه معرفی کند؛ ولی غافال از ایان اسات کاه هایچ گااه باه هادف خاود نخواهاد
رسااید .علااایرغم ایااان هماااه فشاااار و روشهاااای غیرانساااانی ،علااایرغم رفتاااار
وحشااایانهی ماااأمورین سااااواک ،علااایرغم رژیااام تااارور و اختنااااق ،علااایرغم
کوشااشهای دسااتگاه جبااار باارای ازبااین بااردن هرگونااه صاادای آزادیخااواهی،
مبااارزهی مااردم ایااران باارای کسااب آزادی ،باارای گسسااتن زنجیرهااای بردگاای،
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باارای قطااع دساات امپریالیسااتهای غرباای و دستنشاااندگان ایراناای آنااان ادامااه
دارد و این مبارزه تا پیروزی نهایی ادامه خواهد یافت.
دیماه  ،1349شکراهلل پاکنژاد
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بخش دوم -دفاعیات در دادگاه تجدیدنظر
آقای رئیس دادگاه ،آقایان قضات،
کمتاار از بیساات روز پاایش در همااین ساااختمان ،در همااین اتاااق ،روی همااین
صندلیها ،کسانی کاه ناام خاود را قاضای گاذارده بودناد ،ساه تان از متهماین ایان
پرونده را باه حابس اباد و بقیاه را باه زنادانهای درازمادت از ساه ساال تاا پاانزده
سال محکاوم کردناد .بارای ماا و ماردم ایاران و جهاان مثال روز روشان اسات کاه
در صاادور آرای مزبااور نااه وجاادان بهاصااطالح قضااات مزبااور ،بلکااه دسااتور رؤسااای
ساااواک و مصاالحت دسااتگاه تبلیغاااتی ایااران باایش از هاار چیااز دخیاال بودهاساات.
رژیاام دیکتاااتوری ایااران بااا برگاازاری یااک خیمهشااببازی بهصااورت سلسااله
برنامههای تلویزیاونی و باا اساتفاده از عناصار ضاعیفی کاه برخای از آنهاا ساابقاً بار
خود نام مبارز ضاد امپریالیسات گذاشاته بودناد ،کوشاش کارد کاه مادعا را از باین
باارده ،راه و هاادف مااا را لااوث کاارده و افکااار عمااومی را علیااه مااا تحریااک کنااد.
خوشاابختانه هاام هممیهنااانِ روشاانبین مااا و نیااز مااردم آزایخااواه جهااان بااه
ماهیاات رژیاام ایااران و بااه مانورهااای تبلیغاااتی آن آشاانایی کااافی دارنااد .لااذا گااول
دلقک بازیهای «مقامات مسئول» را نخوردند.
مصاااحبههای مطبوعاااتی آقااای «مقااام مهاام امنیتاای» و پرداخاات داسااتانهای
تخیلااای در ماااورد جاساااوسبازی و کشاااف شااابکههای حااازب تاااوده ،بختیاااار،

1

2

جیمزبانااد بازیهااای آقااای عباادالغنی الااراوی و غیااره و غیااره تنهااا ایاان بااود کااه
صاادای مااا بااه گااوش جهانیااان نرسااد و موضااوع محاکمااه و محکومیاات مااا
تحتالشااعاعِ سروصاادای مزبااور قاارار گیاارد .ولاای علاایرغم تمااام تشاابثات دسااتگاه
 .1سپهبد تیماور بختیاار ،اولاین رئایس سااواک کاه پاس از برکنااری باه مخالفات علنای باا حکومات پهلاوی
پرداخت .او در  25مردادماه  1349در عراق ترور شد.
 .2سرهنگ عبدالغنی الاراوی ،از فعااالن سیاسای عاراق کاه گرایشهاای ضاد بعثای و ضاد کمونیساتی داشات
و از سوی محمدرضا پهلوی حمایت میشد.
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حاکمااه ،علاایرغم تمااام هااوچی بازیهااای «مقامااات امنیتاای» و علاایرغم تمااام
صحنهسااازیهای مضااحک تبلیغاااتی ،صاادای حااق طلبانااهی مااا بااه گااوش مااردم
ایااران و جهانیااان میرسااد .همااه دانسااتند کااه مااا را بیگناااه محاکمااه و محکااوم
کردند .دولت عراق ادعاای ساازمان امنیات مبنای بار اینکاه ماا قارار باود در عاراق
تعلاایم ببیناایم را تکااذیب کاارد و اعااالم نمااود کااه عااراق تنهااا محاال عبااور مااا بااه
فلسااطین بااوده اساات .سااازمانهای فلسااطین نیااز همبسااتگی مااا را بااا خااود تأییااد
نمودنااد .ماان در دادگاااه باادوی تااا آنجااا کااه ممکاان بااود هاادف و روابااط متهمااین
پرونده را تشاریح کارده و ثابات نماودم کاه تماام اتهامااتی کاه ساازمان امنیات باه
مااا بسااته پااوچ و بیاساااس اساات و نیااز ثاباات کااردم کااه سااازمان امنیاات برایمااان
پروندهساازی کارده اسات .حااال ،مجادداً باهطور اختصااار در ایان ماورد توضاایحاتی
میدهم:
 .1اتهااام تشااکیل دسااته و جمعیاات در مااورد متهمااین ایاان پرونااده کااامالً
بیاساس اسات و برخای از متهماین تنهاا باهعلت آشانایی باا دیگاران توقیاف و باه
دادگااه کشاانده شادهاند .ماثالً آقاای ناصاار کاخسااز ماتهم ردیاف دوم ایان پرونااده
کااه در داگاااه باادوی بااا کمااال بیانصااافی بااه حاابس ابااد محکااوم شااده ،گناااهش
دوسااتی بااا ماان و آشاانایی بااا آقایااان بطحااائی و اشاارفی ،متهمااین ردیااف دوم و
هجاادهم اساات .ماان در مااورد آقااای کاخساااز و دالیاال اتهااامی ایشااان مفص االً در
دادگاااه باادوی صااحبت کااردهام و چگااونگی آشاانایی خااود بااا ایشااان و نیااز روابااط
مشترکمان را که باه علات همشاهری باودن و همساایگی ،دوساتانه باوده ،تشاریح
کردهام که در پرونده مضبوط است.
نحوه ی آشنایی افاراد ایان گاروه را باا همادیگر در دادگااه بادوی شارح دادهام و در
اینجا باز تکرار مایکنم کاه هار عملای شاده ،بهوسایلهی مان و مساعود بطحاائی و
حسین ریاحی انجاام شاده اسات و دیگاران در قضاایای سافر باه عاراق و فلساطین
هیچ تقصیری جز قبول دعوت ما یاا آشانایی باا ماا ندارناد .باا متهماین ردیاف  5و
( 6فاضاالی و سااگوند) بهوساایلهی مااتهم ردیااف ( 12رحاایم خااانی) تماااس گرفتااه
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شده و آنها که مرز نشاینند ،در مقابال پاول ،چهاار نفار اول را باه منطقاهی مارزی
هدایت کردند .متهم ردیاف یکام (صابوری) کاه بارای مشاایعت فریادون نجافزاده
بااه اندیمشااک رفتااه بااود ،از آقااای بطحااائی خااواهش میکنااد کااه وی را بااه
فلسطین ببرد (خیال میکناد فلساطین سار پال تجاریش اسات) و چاون اساب باه
اناادازهی کااافی نبااوده ،بااه جااای بطحااائی بااا گااروه اول حرکاات میکنااد ،و بعااد
مراجعاات کاارده ،از متهمااین ردیااف  11و  15دعااوت میکنااد کااه بااه فلسااطین
برونااد .آنهااا هاام بااا قصااد عزیماات بااه فلسااطین بااا او حرکاات میکننااد .متهمااین
ردیفهااای  7و  9و  10و  13و  14کااه بااا هاام از کااودکی دوساات بودهانااد ،قاابال
قصد داشاتند از طریاق ترکیاه باه فلساطین بروناد .ماا بعاداً از آنهاا دعاوت کاردیم
که از راه عراق بروناد .آنهاا هام از ایان طریاق حرکات کردناد کاه دساتگیر شادند.
ماتهم ردیاف ( 16جعفااری) گنااهش ایان اساات کاه بارادر رضااوان جعفاری اساات.
تقصاایر مااتهم ردیااف ( 17جمااالی) دوسااتی بااا برخاای از متهمااین و گناااه مااتهم
ردیاف ( 18اشارفی) ،دادن هفتصاد تومااان پاول باهعنوان قاارض باه آقاای بطحااائی
است.
 .2باار خااالف ادعاهااای دسااتگاههای امنیتاای و تبلیغاااتی دولاات ،متهمااین ایاان
پرونااده نااه در بهااار و تابسااتان بلکااه در دی و بهماان سااال گذشااته ،یعناای باایش از
یااک سااال پاایش ،دسااتگیر شاادهاند .شاامار کسااانی کااه در دی و بهماان گذشااته
دسااتگیر شاادهاند از صااد نفاار متجاااوز بااود کااه عاادهای از آنااان پااس از محاکمااه و
پایااان دوران محکومیاات ،از زناادان آزاد شاادند ،برخاای بااه سااربازخانهها اعاازام
گردیدنااد و بقیااه ،یعناای قریااب بااه چهاال نفاار دیگاار ،هنااوز در زناادانهای ساااواک
اسیراند .کساانی کاه بهوسایلهی سااواک باه جارم همادردی باا ماردم فلساطین در
دی و بهماان سااال گذشااته دسااتگیر شااده و بااه دادگاههااای نظااامی فرسااتاده
شاادند ،بااه سااه دسااته تقساایم گردیدهانااد .یااک دسااتهی  11نفااری کااه در دادگاااه
بدوی به محکومیات از یاک ساال تاا  5ساال زنادان محکاوم گردیدناد و تاا کناون
دادگاااه تجدیاادنظر باارای آنهااا تشااکیل نشدهاساات .دسااتهی دوم گااروه  18نفااری
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متهمااینِ ایاان دادگاااه و بقیااه بهصااورت دسااتههای  2و سااه نفااری محاکمااه
گردیدند.
 .3بیشااتر افاارادی کااه در ایاان دادگاااه محاکمااه میشااوند ،هاایچ گناااهی بااه جااز
هماادردی بااا مااردم فلسااطین ندارنااد .در واقااع ،دسااتگاه حاکمااهی ایااران بااا
محاکمه ی ماا در ایان دادگااه ،همبساتگی ملات ایاران باا خلاق فلساطین و تمایال
مااردم ایااران و جهااان بااه رهااایی ساارزمین فلسااطین را از یااوغ امپریالیساام و
صهیونیساام بااه محاکمااه کشاایده و ایاان نشااان میدهااد کااه ادعاهااای دسااتگاههای
تبلیغاااتی ایااران در مااورد پشااتیبانی از حقااوق مااردم فلسااطین تمامااً دروغپااردازی
و یاوهگویی است.
چنانکااه قاابالً گفتاایم ،مااا هاایچ هاادفی جااز پیوسااتن بااه جناابش خلااق فلسااطین
نداشااتیم و بسااتن اتهامااات دیگاار بااه مااا تنهااا باارای لااوث کااردن هاادفهای مااا
میباشااد .دسااتگاه حاکمااه از انعکاااس ایاان مطلااب کااه میخواسااتیم بااه فلسااطین
باارویم در مطبوعااات جلااوگیری میکنااد و تمااام کوشااشِ گردانناادگان تبلیغاااتیِ
دستگاه حاکمه این است که افاراد ایان گاروه را باه حازب تاوده و بختیاار منتساب
نمایند .مان در ایان مقاام صاراحتاً تماام اتهاماات دساتگاه را تکاذیب مایکنم .مان
اعالم میکنم کاه ادعاای ارتبااط ایان گاروه باا بختیاار کاه از طارف دولات عناوان
شااده دروغ اساات .ادعااای آقااای صاابوری را نیااز تکااذیب ماایکنم و اعااالم ماایدارم
کاه باه قیمات آزادی خاود از زنادان حاضار شاده اسات باا کماک ساازمان امنیات
چنااین دروغاای را ساار هاام کاارده و بااه خااورد دیگااران بدهااد .ماان یااک بااار دیگاار
اعااالم ماایکنم کااه مااا وابسااتگانِ ایرانایِ جناابش فلسااطین هسااتیم و هاادفمان از
رفتن به عراق تنهاا عباور از آن کشاور بارای پیوساتن باه مباارزهی فلساطین باوده
است.
 .4از نظر مان ،علات محاکماهی ماا در ایان دادگااه دشامنی رژیام ایاران باا خلاق
فلسااطین و روابااط خاااص و دوسااتانهی ایاان رژیاام بااا اساارائیل و صهیونیساام
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بینالمللاای اساات .در حقیقاات ،محاکمااهی مااا در ایاان کشااور هاایچ چیااز جااز
وابستگیِ دستگاهِ حاکمهی ایران را به امپریالیسم توجیه نمیکند.
1

 .5در ماورد ادعااای وابساتگی مااا باه کنفدراساایون جهاانی دانشااجویان ایرانای کااه
از طاارف «مقامااات امنیتاای» در مااورد مصاااحبههای مطبوعاااتی چناادین بااا تکاارار
شد هم بایاد بگاویم کاه کنفدراسایون مزباور مرباوط باه دانشاجویان ایرانای خاارج
از کشااور اساات و هیچکاادام از متهمااین ایاان دادگاااه عضااو آن نبااودهانااد .ولاای ماان
شخصااً از کنفدراساایون مزبااور کااه از حقانیاات مااا دفاااع نمااوده تشااکر کاارده و بااه
اعضااای آنهااا درود میفرسااتم و معتقاادم کااه باار خااالف تبلیغااات دسااتگاه کااه
کنفدراساایون را وابسااته بااه امپریالیساام و جیرهخااوار شاارکتهای نفتاای اعااالم
میکناااااد ،کنفدراسااااایون جهاااااانی دانشاااااجویان و محصااااالین ایرانااااای ،از
وطنپرستترین افراد ایرانی در خارج از کشور تشکیل شدهاند.
 .6من و تمام افاراد وابساته باه ایان پروناده شاکنجه شادهایم .خاود مارا دو نفار از
جاالدان ساااواک باا نامهااای رضاا عطاااپور مشاهور بااه دکتار حسااینزاده و بیگلااری
مشااهور بااه مهناادس یوساافی شااکنجه دادهانااد و ایاان شااکنجهها شااامل شااالق،
مشاات و لگااد ،کشاایدن ناااخن ،گرساانگی و بیخوابیهااای متعاادد و طااوالنی،
ایسااتادن ساار پااا بااه ماادت طااوالنی ،ساااختن صااحنهی اعاادام ،ادای انااواع و اقسااام
توهینهااا و دشاانامهای رکیااک و غیااره بااوده اساات .شااکنجهی ماان  18روی طااول
کشاایده اساات .ماان بااه شااکنجهی خااود و دیگاار متهمااین ایاان پرونااده ،بااه
شکنجههایی کاه شاب و روز ماامورین دساتگاه جهنمای سااواک باه آزادیخواهاان
ایراناای میدهنااد اعتااراض ماایکنم .ماان در ایاان مقااام رسااماً اعااالم ماایکنم کااه
نیااکداوودی و آیااتاهلل سااعیدی زیاار شااکنجهی مااامورین ساااواک کشااته شاادهاند.
 .1کنفدراسایون جهااانی محصالین و دانشااجویان ایرانای ،سااازمانی متشاکل از دانشااجویان ایرانای مقاایم خااارج
بااود کااه در سااال  1339تأساایس و از دهااهی چهاال ،بااه یکاای از مهمتاارین سااازمانهای مخااالف بااا ساالطنت
پهلااوی تباادیل شااد .ایاان سااازمان همچنااین در مبااارزات ضااد امپریالیسااتی جناابش دانشااجویی جهااانی نیااز
فعال بود.
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عااادهای دیگااار از آزادیخواهاااان ایرانااای در شاااکنجهگاههای سااااواک در حاااال
مرگاند.
 .7ماان معتقاادم رژیاام حاکمااهی ایااران ،رژیاام دیکتاااتوری وابسااته بااه امپریالیساام
اساات کااه بااه کمااک سااازمان امنیاات ،وظیفااهی خااود را کااه حفااظ منااافع
سارمایههای امپریالیساتی اساات اعماال میکنااد و چاون رژیام مزبااور تماام مظاااهر
آزادی را در ماایهن مااا از بااین باارده اساات ،وظیفااهی هاار فاارد ایراناای اساات کااه
تفنگ باه دسات گرفتاه ،از حقاوق و آزادیهاای خاود دفااع کناد؛ چاون در چناین
شاارایطی تنهااا تفنااگ اساات کااه میتوانااد وساایلهی مااؤثری باارای دفاااع از آزادی و
حقوق بشر باشد.

دیماه  ،1349شکراهلل پاکنژاد
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