|سید علی صالحی|

اندوه من
گُماشتهی گولآوری که تو را
فاش میگوید بیا،
نرو!...
در این سرزمین سوخته
نه ایمانی مانده به احتمال شفا،
نه پوزخند شعبدهبازی
که کالهی و کبوتری!...
ببین این عذابِ اَلیم
چه بر هزارهی هراس خوردگانِ خسته
آورده است.
دیگر نه رَدی که رؤیایِ راه بَلَدی،
نه مؤمنی که بَسا
باور به لَمْ یَلَدی!...
فقط صفوفِ به درماندگانی بیجیره ماندهاند
که در مصاف با سایهی خویش
از مصدرِ مرگ سخن میگویند.
مصیبتا ...وا مصیبتا!
او که تو را نا امید میخواند
تنها گوربانِ بیهودهی خود
خواهد شد،

و او که با تو از امید سخن میگوید،
خود
نومیدترینِ این خالیق است
واهی ...واهی
هی وهنِ واهی،
بگو از جانِ این مردمِ تشنه
چه میخواهی...؟!
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 1۳57تا بهار عربی
بهروز معظمی

۳5
مسئلهی کرد و خرد سیاسی دولت
عباس ولی

6۳
هوش مصنوعی و وظایف ما
یاسمین میظر

76
گرامشی و تئاتر در قزوین
علیرضا بهتویی

100

اقتصاد شر
اشا کریشناسوامی
ترجمهی محمد فیروزی

109

راه سوم و جهانیکردن
احمد سیف

 127فوتبال :ورزش مردم؟
مایکل رابرتز
ترجمهی کامران معتمدی
 1۳4چهگونه نژادپرستی ابزاری اساسی برای
ماندگاری سرمایهداری است؟
ریچارد ولف  /ترجمهی شهریار محمودی

141

چرا سرمایهداری در کشاکش مدام با
دموکراسی است؟
ریچارد ولف  /ترجمهی شهریار محمودی

 148اعتراضات کارگری در ایران :روندها،
راهکارهای مکمل و چشماندازها
لیال رزاقی
 162نیروهای کار و تناقضهای گفتمان
فناورانهی جدید
منصوره خائفی
 18۳تجربهی

تعدیل

ساختاری

و

خصوصیسازی
احمد سیف
206
نکاتی دربارهی خصوصیسازی «خوب»!
احمد سیف

216

جنبش کارگری ایران :نگاهی از درون
کاظم فرجالهی

2۳0

کارگران از انقالب بهمن  57چه
میخواستند؟

2۳6

بازخوانی مبارزات کارگران بیکار در
اصفهان بعد از انقالب بهمن 57

 247بازخوانی تسخیر کارگری کارخانهی
صنعتی جنرال
محمد صفوی
 258اتحادیهگرایی

جدید

جنبشهای

اجتماعی
یورگ نواک  /ترجمهی رسول قنبری

290

مارکس و گونهپرستی ازخودبیگانه
جان بالمی فاستر و برت کالرک

۳22

گذار از سدهی بیستم به سدهی
بیستویکم
جان بالمی فاستر  /ترجمهی محسن صفاری

 ۳۳4تاریخ جهان در آیینهی هفت چیز ارزان
راج پاتل ،جیسون دبلیو مور
ترجمهی محسن صفاری
۳78

انسان نه ،این سرمایهی حیوانی است
کریستین استاچ

414

هجده تز دربارهی مارکسیسم و رهایی
حیوانات
ترجمهی کانال تلگرامی «ما حیوانات»

4۳9

علیه «قانون جوانی جمعیت و حمایت از
خانواده»
فائقه طباطبایی

446

مرگ زنان کارگر در زمانهی همهگیری
کرونا
محمد صفوی

451

نوع نسبتاً آرمانی محسن نامجو
شیرین کریمی

459

مردساالری فاجعهمحور
ایو انسلر
ترجمهی شیوا عاملی راد شفیعی

471

کودکان ،کودکی و سرمایهداری
سوزان فرگوسن
ترجمهی نرگس ایمانی

504

رؤیای آزادی زیر سُمضربهی اسبان
دایان اتکینسون
ترجمهی شیرین کریمی

516

شهر صلب
یوسف اباذری

529

کوندراخوانی در ایران
امید منصوری و نادیه رضایی

544

مفهوم هنر در گروندریسه
علی رها

552

گفتاری دربارهی فلسطین ،اسراییل و
سوسیالیسم
علی رها

579

فلسطینیهای عاصی و اسراییلیهای
سرخورده
محمدرضا الفت

587

چالشهای پیشاروی چپ برزیل
ترجمهی داود جلیلی

616

طبقهی کارگر ونزوئال در هزارتوی خود
ادواردو سانچز
ترجمهی داود جلیلی

 625بحران و طبقهی کارگر ونزوئال
پدرو اوسه
ترجمهی داود جلیلی
 6۳5کلمبیا علیه نولیبرالیسم
آرن تائوس
ترجمهی پروانه قاسمیان

 644تجدیدحیات و چیرگی رانتخواری
مایکل هادسون
ترجمهی علی اورنگ

 678مالیگرایی

امریکایی

در

برای

صنعتگرایی چینی
مایکل هادسون  /ترجمهی علی اورنگ
 687سنجش نظری و انتقادی «حزب کارگران
سوسیالیست» :گذشته و حال
کامران نیری
747

ایدئولوژی امپریالیسم متأخر
زان شو
ترجمهی بابک جعفری

 780متن و بستر استدالل لنین در «چه باید
کرد؟»
آلن شاندرو  /ترجمهی آزاده ریاحی

801

نولیبرالیسم در تئوری و عمل
کریس هارمن
ترجمهی ستار رحمانی و ایوب رحمانی

852

کمون پاریس و مفهوم «جامعهی بدیل»
علی رها

861

شناسایی عناصر «جامعهی بدیل» در
گروندریسه
علی رها

878

روسیه :چهگونه انقالب ناکام ماند؟
کریس هارمن
ترجمهی بابک جعفری

906

بازهم انگلس
فرانک دپه
ترجمهی ظفردخت خواجهپور

918

هگل و نقد اقتصاد سیاسی
علی رها

 9۳8طبقهی در خود و طبقه علیه سرمایه
ادوارد آندرو
ترجمهی آزاده ریاحی
950

بهیاد نوال السعداوی
هایده مغیثی

* طرح روی جلد از اردشیر محصص
* طرج پشت جلد :سربازان و دانشجویان ( )1962از جیکوب لورنس

فصلنامه نقد اقتصاد سیاسی
شماره هجدهم ،بهار 1400
PECRITIQUE.COM

P

نقد اقتصاد سیاسی
1391-1400
کلیهی حقوق محفوظ است
صفحهآرا :رسول قنبری

همکاران این شماره :عباس ولی ،احمد سیف ،کاظم فرجالهی ،محمد
صفوی ،یوسف اباذری ،بهروز معظمی ،یاسمین میظر ،کامران نیری ،علیرضا
بهتویی ،علی رها ،هایده مغیثی ،پرویز صداقت ،محمد فیروزی ،لیال رزاقی،
کامران معتمدی ،شهریار محمودی ،منصوره خائفی ،رسول قنبری ،محسن
صفاری ،فائقه طباطبایی ،شیرین کریمی ،شیوا عاملی راد شفیعی ،نرگس
ایمانی ،امید منصوری ،نادیه رضایی ،محمدرضا الفت ،داود جلیلی ،پروانه
قاسمیان ،علی اورنگ ،بابک جعفری ،آزاده ریاحی ،ستار رحمانی ،ایوب
رحمانی ،ظفردخت خواجهپور،
با آثار ترجمهشده از :اشا کریشناسوامی ،مایکل رابرتز ،ریچارد ولف ،یورگ
نواک ،جان بالمی فاستر و برت کالرک ،راج پاتل ،جیسون دبلیو مور،
کریستین استاچ ،ایو انسلر ،سوزان فرگوسن ،دایان اتکینسون ،ادواردو
سانچز ،پدرو اوسه ،آرن تائوس ،مایکل هادسون ،زان شو ،آلن شاندرو،
کریس هارمن ،فرانک دپه ،ادوارد آندرو

خوانندگان فصلنامه میتوانند دیدگاهها و پیشنهادهای خود را با پست الکترونیک
 critiquep@gmailبا ما در میان بگذارند.

نقد اقتصاد سیاسی

لحظههای خطر و فرصت
در هزارتوی بحرانها
پرویز صداقت
در حاشیهی انتخابات 1400

18

لحظههای خطر و فرصت در هزارتوی بحرانها

در هزارتویی از بحرانهاا باهسااار یبریم :بحران فقر و شااا ااق تیقااتیا بحران
هلا کمآبی و دیگر خطرات زیسااات حیطیا بحران رکود اقتصاااادی همراه با تورم
کمرشا ،ا انواع بحرانهای الیا بحران ناشای از فرار دایمی سار ایه از اقتصااد ایرانا
توأم با بحران شااروتیت و انساافاد فسااای ساایاساایا بحران ی و ساارخورد ی و
فروریزی حلقههای همیساتگی اتتماتی و ای ،همه همراه با بحران ناشای از همه یری
کروناا و در د بحرانهاای حااد وپوتلتیا هطقاهای و تهاانی ای ،بحرانهاا همگی در
تیونف با ی فیگر و در سیری شتابهفه روبه تعمیق و سترشی هرچه بیشترنف
سااختارها و ساازوبر های کهتر کههفهی سایاسای و اقتصاادی و اتتماتی ایران
ا روز توان حیااتِ دراز افت نافارد و در برهاهای باه سااار یبریم کاه تی تهوتی از
اتفاقات حتمل اساات :از ونههایی از فروتاشاای اقتصااادی – اتتماتی و حرکت به
سامت ددولت فرو انفه تا شا ل یری تهیشهای اتتماتی و تالش برای فرارفت ،از
وضاام وتود بهراسااتی در ای ،یانه بر زاری انتبابات ریاسااتتمهوری چه عهایی
خواهف داشت و چه چشمانفازهایی در برابر داریم؟
()1
از خرداد  1376تا خرداد  1396ساالساالهای از انتباباتا با فرازوفرودهایی روشاای
ؤثر برای تصاااویرکردن نمودی دد وکراتیا

بر ااتی دییرد وکراتیا

بود نظاارت

اساتصاوابی که در تی تهه هشاتسااله و از ابتفای بازآرایی فساای تها های ح و تی
و شا ل یری رهیری تفیفا در رقابتها بر ساار کرساایهای جلس چهارم در سااا
 1371تمالً آیاز شااافا ابزاری افزون بر چارچوبهای قانونی وتود برای تهفیفزدایی
احتماالی از هر انتباابااتی بود نظاارتی کاه در ادا اهی حیاات خویش حتی باه باانیاان خود
در تی راسات ساهتی هم وفا ن رد و سارانجام در قطعی به حذق هاشامی رفساهجانی
رساایف و در انتبابات اخیر تلی الریجانی نیز از صااحههی رقابت هتهی شااف همی،
حذقهای اخیر بهروشاهی نشااندههفهی آن اسات که هساتهی اصالی سااختار قفرت
کهونیا یعهی ببشای از قفرت که قادر به اخذ تصامیمات اصالی در ترصاهی سایاسات

19

ترویز صفاقت

خاارتی و داخلی اساااتا اکهون باه تریاان نو حاافظاهکاار و راساااتِ نظاا ی – روحاانی
تفیف حفود شفه است
تاسا تریان تریانهای حذق شافه در قطم کهونی فراتر از ابراز قهر و دلبوری
نیوده است ا ا آیا در ای ،سطح باقی ی انف و م  ،است به انواع دیگری از رویارویی
انهف  88بیهجا ف؟ بساایار بعیف به نظر یرسااف چراکه ای ،تریانها تایگاه اتتماتی
ستقلی از تایگاه اتتماتی سهتی حاکمیت نفارنف و نا حتمل است فراتر از نا هنویسی
و قهر هتظر اقفا ات دیگری دستکم در سپهر اتتماتی باشیم
( )2
با همهی ای،هاا انتبابات داهمیت داشاته و داهمیت داردا چراکه بهریم ساختار
صاالس ساایاساای در حوزهی تصاامیمات راهیردیا در حوزههای تصاامیمات دفرتی ا
رییس تمهور ببش بزر ی از بوروکراسااای دولتی را در اختیاار دارد و از آن رو توان
زیاادی باهویژه در توزیم راناتهاای شاااولی و فرصاااتهاای بهره هافی از وقعیاتهاای
ساودآور اقتصاادی و بوروکراتی

را دارد به تیارت دیگرا دساترسای قام ارشاف قوهی

اترایی به ببشاای از فرصااتها و ا انات الی و اقتصااادی وتودا ی ی از همتری،
توا لی است که انتبابات را به ترصهی رقابت تفی رایشهای درون حاکمیت یف
سااخته اسات به همی ،سایس شااهف تفیفهی تهاقسای هساتیم که یتوان دناساازه
(تارادوکس) اهمیت و بیاهمیتی همز ان انتبابات ریاستتمهوری نام نهاد
()3
به دلیل همی ،داهمیت اسات که ببش یالس تها های وساوم به داصاال تلس
و د یانهرو به هیچ تهوان از انتبابات د نمیکههف چراکه به تهوان ببشی از تیقهی
فرادسات نیاز دارنف حتیاال ان در دساتگاه دیوانسااالری حساور و در تصامیم یریها
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نفوا داشااته و از هافم ناشاای از توزیم هصااسها و هابم الی هتج از آن بهره هف
باشاااهاف آنان هر حقاارتی را یتذیرنف ا ا از قفرت د نمیکههاف ا رچه هیچ برنا هی
ایجابی برای حلّ بحرانهای تیش رو نفارنف ا ر بسایاری از آنان و سابهگویانشاان در
آن ساوی رزا لحظهای از دت رار خطای رر دسات برنمیدارنفا همتر از هر چیزا
س له هفعت الی استا برادر!
()4
تریان وساوم به اصاال تلس تا ا روز تمفتاً به تشاتوانهی رأی عترضاان به وضام
وتودا در ببش اتظم آن چیزهایی که تحت تهوان انتبابات در سااه دههی ذشااته
بر زار شاافا صاااحس وزن اتتماتی ؤثری بود ا ا به نظر نمیرسااف دسااتکم تا ای،
لحظه توانسااته باشااف شااوری برای شاارکت در انتبابات یان ردم ایجاد کهف ا ر
وضااعیت به همی ،هوا باشااف ای ،انتبابات تاحفودی کمیّت واقعی تایگاه اتتماتی
ای ،تریان را شاب

یساازد به تیارت دیگرا حذق ببش تمفهی آرای اتتراضای

از سیف رأی داصال تلیان

ویای وزن واقعی اتتماتی آنان خواهف بود
()5

با ای ،همها انتبابات ساا تاری را نیایف در ا تفاد سالساله انتبابات بر زار شافه
تی  25ساا اخیرا که همچون ی

رویفاد سایاسای در ا تفاد خیزشهای اتتراضای

دی  96و آبان  98دانساات و به همی ،دلیل برخالق چهف دورهی اخیر که ساایاساات
تحریم انتبابات سایاسات ؤثری نیود در ای ،دوره کاهش شاهود شاارکت چهبساا به
ارتقای اتتماد به نفس در تریان روبه اتتالی دسااوم در ترصااهی ساایاساات ایران
هتهی شااود و چه بسااا بتوان ا یفوار بود با شاا ل یری و تقویت تهیش اتتراضاای
بهتفریج به ش ل یری و اتتالی رایشهای ترقی در سپهر سیاست ایران بیهجا ف
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()6
ا ا س ا لهی هم ت ل در چشاامانفازهای هزارتوی بحرانی کهونی در تی اسااتقرار
دولت تفیف خواهف بود قیال از هر چیز به بحرانهای ناشااای از سااایااسااات خارتی
بپردازیم از بافو تالش حااکمیات تسااااانقالبی برای اساااتقرار تاا ا روزا رابطاهی نظاام
سایاسای ایران با بحرانهای ناشای از سایاسات خارتی همواره بر نیاز به خلق و اساتمرار
دایمی بحران یتهی بوده اساتا چراکه اساتمرار دوضاعیت اضاطراری ساتلزم اساتمرار
بحرانها بوده اسات به همی ،دلیلا بحرانهایی انهف رو انگیری و تهه هشاتسااله
نقش کلیفی را در اساتقرار حاکمیت تسااانقالبی داشات و بالفاصاله تس از تایان تهه
و بزر

شااهف خلق سالسالهای از بحرانهای کوچ

بودیم تا بازهم وضاعیت اضاطراری

اسااتمرار یابف در ای ،یانا از همه همتر بحرانهای رر هسااتهای و هطقهای تی
دو دههی ذشته بوده است
ا ا تالوه بر نیاز به بحرانا روابط اقتصادی ناشی از ای ،سلسلههای بیتایان بحرانی
در اساتمرار ببشایفن به آنها نقش داشاته اسات اشاارهی ساا های اخیر به دکاسایان
تحریم ا بهروشهی ویای همی ،روابط قفرت اقتصادی برخاسته از بحرانهاست
بهابرای،ا خواه دبرتام احیا شااود و خواه نها بحرانهای خارتی کماکان اسااتمرار
ییابف بایف در نظر داشاته باشایم که با دبرتام و یا بفون دآن ا نه سایاسات خارتی
تمهوری اساال ی توییر اساتراتژی

یکهف و نه سایاسات خارتی دشامهان هطقهای

آنا از اساراییل تا کشاورهای حاشایهی تهوبی خلیج فار

تالوه بر آن در د تهه

سارد نوههور در فساای تهانیا ز یههی سااتفی برای اساتمرار بحرانهای خارتی و
تشفیف دراز فت آن نیز وتود خواهف داشت
() 7
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تردیفی نیسات که احیای دبرتام شاایشای در هابم ارزی ایجاد یکهفا فشاار
تور ی ناشااای از افزایش چشااامگیر بهای ارز را کاهش یدهف و به دولت بعف ا ان
یدهف که از ای ،فرصاات برای دتبفی برخی فشااارهای عیشااتی بهره بگیرد ا ا
بازهم تردیفی نیست که قادر به دحل بحرانهای ساختاری ا نیست
شاااایاف باا ا اانتاذیر شااافن ورود برخی هاابم ارزی باانا هاا از خاار ا ابعااد بحران
ببش بان ی انفکی تبفی یابفا ا ا قادر نیسات شا اق ترازنا های بان ها را تر کهف و
زیان انیاشااتهی آنها را بهتور تفی کاهش دهف نه ا اناتی برای افزایش سااودآوری
ایجاد یکهف و نه فرصات چهفانی برای فروش داراییهای هجمف بان ها و ؤساساات
اتتیار از ساوی دیگرا احیای دبرتام ت ثیر کاههفه روی بهای ساهام شارکتهایی در
بور دارد کاه باا تیشبیهی افزایش نرخ دالر افزایش بهاا داشاااتهاف و از ای ،رو تیآ اف
کوتاه فت ثیتی روی بازار سر ایه نیز نبواهف داشت
بحران بی اری و فقر و شاا اق تیقاتی روزافزون نیز با دبرتام یا بفون دبرتام ا
ولو به درتات ونا ونا رو به تشاافیف و افزایش خواهف داشاات فرا وش ن هیم که در
ساا های تذیرش برتام نیز رونف نزولی سار ایه ذاری در ایران (براساا

ارقام واقعی)

که از ابتفای دههی  1390آیاز شافه بود با فرازوفرودی اساتمرار یافت بهابرای ،ا رچه
احیای دبرتام یتوانف هرفیتهای خالی انفهی ناشاای از تحریمها را ترکهف ولی در
چاارچوب نهاادی وتودا قاادر باه هرفیاتزایی تافیافی در اقتصااااد نبواهاف بود و باه
همی ،دلیل تیآ فی تفی و راهگشااا در کاهش بحرانهای ناشاای از فقر و بی اری و
رکود اقتصاادی نبواهف داشات بعف از فتی باز به چرخهی ساقو بیتایان ارزش تو
لی باز ی ردیم و تشاا یل سااار ایهی ثابت ناخال

داخلی به رونف نزولی دراز فت

خویش ادا ه یدهف
روشا ،اسات بحران زیسات حیطی کماکان رو به وخا ت دارد اسااسااً نه برنا های
برای تبفی

ای ،بحرانهاا وتود دارد و ناه توانی برای آن تبفی

تاایافار بحران

زیسات حیطی در ایران نه تهها ساتلزم د ر ونیهای تفی در روابط قفرت در ایران
کاه فراتر از آن باه خااور یااناهای تفااوت از ا روز نیااز دارد شاااایاف در قطعی باارانهاا
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سایل تفیف آورد و در قطعی دیگر کمبارانی خشا ساالیا ا ا بحران زیسات حیطی روبه
وخا ت خواهف ذاشت
تییعتاً در چهی ،شاارایطی آنچه در نیمهی دوم قرن خورشاایفی اخیر به ش ا ل
فرار تایفار ساار ایه و نیز هاترت از ایران شاااهف بودهایم اسااتمرار ییابف و کماکان
ا انات توسااعهی اقتصااادی در ایران را تقلیل یدهف و ازهم ساایبتگی اتتماتی را
تشفیف یکهف
()8
ای ،هزارتوی بحرانیا بحران شاروتیت حاکمیت را تشافیف کهف به تیم بحرانهای
هطقهای و درونی و به وازات کاهش شااارکت ردم در انتباباتا کاهش یزان نفوا
ایفپولووی حاکمیات در روههای بتل اتتمااتیا و تهکشااایافن ا اانات الی دولت
برای سار ایه ذاری و اترای سایاساتهای بازتوزیعیا بحران شاروتیت تشافیف یشاود
و احتما بروز انواع بحرانهای شااابه خیزشهای دی اه  96و آبان اه  98بهویژه در
نیمهی دوم سااا وتود دارد بهابرای ،در چهی ،شاارایطی یتوان انتظار داشاات که
یزان ات اای دولات ( حاافظاهکاار یاا یااناهرو!) بر ابزار سااارکوب در کهتر اتتمااتی
بیشتر ی شاااود و توان آن برای کهتر اتتمااتی باه ات اای ابزارهاای اقتصاااادی یاا
شروتیتزایی ایفپولووی هرچه بیشتر کاهش ییابف
( )9
ناه کاانافیافاهاای ریااساااتتمهوری برناا اههاای چهافان تفااوتی دارناف و ناه ا ر هم
داشاته باشاهف سااختار قفرت ای ،انعطاق را دارد که با توییر رپیستمهور سایاساتهای
تفااوتی اترا کهافا فقط یتوان شااافت نااکاارآ افی تفااوتی را در دولاتهاای تفااوت
انتظار داشات که به تیم آن ببشهایی از بحران که ناشای از ناکارآ فی ح مرانی اسات
شافت و ضاع ییابف صالییت دساتگاه سایاسای نیز کماکان روبه افزایش اسات و بیش
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از هر ز ان دیگر نگاه به باال نگاهی تیث و بیهوده و ی آفری ،خواهف بود ضاام ،ای،
که انطیاق کا ل شا ل و حتوا در سااختار سایاسایا بهریم بسات ،برخی فرصاتهای ولو
بسایار حفودا نشاانهی توهمزدایی از سااختار قفرت و شاهاخت بهتر آن اسات و به تیم
آن یتوانف به تالش برای فرارفت ،از آن یاری یکهف
()10
برههی بحران ساختاریا برههی لحظههای توأ ان خطر و فرصت استا لحظههایی
برای فاخله کردن در ساااپهر سااایاسااات برای خطر کردن و فرصاااتزایی لحظهی
فراخوانفن به کهشگری :کهش ف ریا کهش اتتماتیا کهش فرههگی و کهش سیاسی
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چپ :انقالب  57ایران ،راست :بهار عربی 2011 ،میدان تحریر ،مصر

 1استاد تاری خاور یانه در دانشگاه لویوال نیواُرلئان

ت وی ،و ازهمتاشی لحظهها :از انقالب  1357تا بهار تربی

انقالب ساااا 1357در ایران را ایلاس باهتهوان لحظاهی حوریِ اساااال ی شااافن
تهیشهای سیاسی و اتتماتی خاور یانه تلقی یکههف که نمایانگر باز شت قفرتمهف
1

دی ،سایاسی است ا ا ای ،لحظها به تلت نحوهی تیفایش و اهیت فرقه رایانهی آنا
سااتم و ساارکوب و قاو ت را در بط ،خود ترورانف و بذرهای نابودی خود را افشااانف
بحث  ،ای ،اسااات که بهار تربی و بالفت با حاکمیت اساااال ی در ایران از ساااا
 1357تاکهونا بهریم ش ا سااتشااانا تهیههای اساااساای ای ،لحظهی اسااال ی را به
نمایش ی ذارنف فتمان دیهی به شا ل ییرلییرا خود در هطقه در تسرفت اسات
لحظههای تاریبی در فرآیهفهای توالنی و تیچیفهی لیا هطقهای و تهانی سااخته
یشونف و از یان یرونف هر ی از آنها تهاصر د ر ونی و شایف نابودی خود را دربر
دارد تژوهش دربارهی لحظهها تژوهش دربارهی توییر است
در همی ،آیاز یتذیرم که بیان ای ،که د فتمان دیهی به شاا ل ییرلییرا خود
در هطقه در تسرفت اسات م  ،اسات تا حفودی ایراقآ یز به نظر برساف و بیشاتر
تمایل به مانتردازی باشااف تا اههاراتی که یتوان با فارک و شااواهف واقعی ثابت
کرد با وتود ای،ا ا یفوارم بتوانم نشاان دهم که درک  ،از ز ان حاضار و انتظار ،
از آیهفه بر تایهی شبصی استوار است حتی ا ر در ای ،تالش وفق نشوما از رهیافت
خود باا ای ،اساااتافال دفااع یکهم کاه تهافار و آرزو نیروهاای تااریبی هساااتهاف ،
یتهفارما بهابرای ،هستم همچهان که در تایان ای ،قالهی کوتاه نشان خواهم دادا از
چشامانفاز آیهفه به ز ان حا و ذشاته ینگرم ا یفوارم شامار بسایاری از دیگران در
آرزوها و ا یفهای  ،برای آیهفهی خاور یانه شری باشهف

 1ای ،قاله در تاری  8 5 2018با تهوان
The Making and Unmaking of the Moments: From the 1979 Revolution to the
Arab Spring
در وبال تژوهشهای فرا هطقهایا )trafo.hypotheses.org/9833( Forum Transregionale Studien
هتشر شفه است
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اسالمی شدن لحظهی 1357
انقالب  1357ایران تی فرآیهفهای سیاسی لحظهی  1357را به لحظهی اسال ی
تیافیال کرد ای ،د ر ونی نبسااات از تریق اساااال ی شااافن تافریجی تهیشهاای
اتتماتی رخ داد که از ز سااتان 1356آیاز و به انقالب  1357هجر شاافنف سااپس
د ر ونی در فرآیهف اساال ی شافن انقالب از  1357تا  1360به شا ل دسایساههای
سایاسای و سارکوب خونیهی ادا ه یافت که تی آن رهیری نوتای اساال ی هفق تح یم
قفرت خود را با تشااتییانی بساایج تودهای دنیا یکرد ای ،تحوالتا در تی انقالبی
تودهای کاه ببشهاای بزر ی از نیروهاای چا و لییرا را باا یا دیگر همراه کرده بود و
خواساااتهاای د وکراتیا نیز داشاااتا باه زایش رویمی باا ااهیات دو ااناه انجاا یاف:
1

تمهوری و خفاسااالری تاری چهل ساا اخیر ایران روایتِ داساتان اهیت دو انهی
ای ،لحظه است
فرآیهفهای اسااال ی شاافن به هزیههی تهیهی تمهوریت رویم و ببش بزر ی از
نیروهای چ و لییرا که نیروهای اصاالی ساایاساای تهیش و انقالب بودنفا رخ داد
[آیتاهلل] خمیهی که رهیر سایاسای زرنه و رادی الی بود با اساتفاده از وقعیت دیهی و
قفرت ساایاساای بهدسااتآ فهی خود برای کسااس و تح یم قفرت با ببش همی از
نیروهاای رقیاس و قافرت افاران بی،المللی اتحاادهاای قطعی تشااا یال داد او ساااپس
بهتفریج با اساتفاده از قفرت دولتی و دسایساههای سایاسای به بیاثر کردن و نابودی
نیروهای تحف تیشی،ا یعهی رقیای خود ترداخت
تح یم و بازتعری لحظهی اسااال ی در تی ی رشااته تهههای داخلی کوچ
تلیاه تهیشهاای باال هطقاهای  -آاریهااا کردهااا تربهاا و ترکم،هاا  -و نیز
نیروهاای د رانافیش د وکرات رخ داد ای ،فرآیهاف تح یم باه سااارکوبی ساااترده در
خرداد  1360و برکهاری خشونتبار نبستی ،رپیس تمهوری انتبابی انجا یف
از نگاه سایاسایا د ر ونی در ایران از تمهوری اساال ی شایهلییرالی به رویم آش ارا
خفاسااالر را شاایف هیچ چیز بهتر از توییرات در نبساتی ،تیشنویس قانون اسااسای
ایران  -که [آیتاهلل] خمیهی شاابص ااً در تاریس و سااپس با قفرتیابی رویم در ایران
1. theocratic
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تا ییاف کرده بود  -قاابال درک نساااازد در حقیقاتا برقراری والیات فقیاه در آار ااه
1358نتیجهی سااتقیم ای ،قفرتیابی اساات دو بحران بی،المللیا اسااال ی شاافن
انقالب و دولات را تساااهیال کرد :رو اان یری در سااافاارت آ ری اا در تهران در
آبان اه 1358که تی آن  52آ ری ایی اسایر شافنف و شامار زیادی از آنها  ۴۴۴روز در
اسارت انفنف؛ و آیاز تهه ایران  -تراق در شهریور1359
لحظهی اساال ی به تیفایش بازیگران اتتماتی تازه و فرن هجر شاف که دی ،را
تاایاهی ادتااهاا و اقافامهاا و وسااایلاهی دساااتیاابی باه هافق نهاایی خود قرار دادناف ای،
بازیگران با در دساات رفت ،قفرت دولتیا خودا دی ِ،خود و دولت را د ر ون کردنف
1

ینا م:
لحظهی اسااال ی آن صااورتبهفی را به بار آورد که  ،هو و اسااال ی و
کساانی که یدیفنف که حاکمیت اساال ی بهتهوان هفق نهایی نهفقط رؤیا بل ه ا ری
م  ،اسات به تالوها رویم تازه ایفهآ دانساان اساال ی را بهتهوان زیانبارتری ،وته
و اهیت بالقّوه تما یتخواه خود تعری کرد با وتود ای،ا اکهونا چهل سااا تس از
ای ،دو لحظاهی حوری در تااری ایرانا نظاام اساااال ی ههوز ثیاات نافارد هو و
اسااال ی و در بحران تمیق وتودی به ساار یبرد چرخهی زنف ی آن رو به تایان
است
اکهون به اختصاار به تشاریح آن چیزی یتردازم که بهار تربی نا یفه شافه اسات و
شاایف ای ،شاتاب در نام ذاری انتظارات زیادی ایجاد کرده اسات تیش از آنکه بحث
تمو یتر خود را درباارهی لحظاههاای تااریبی اراپاه کهما بهاار تربی را در نسااایات باا
لحظهی اسال ی روایت خواهم کرد
لحظهی بهار عربی
در ساا 2011ا { 32ساا تس از لحظهی اساال ی یلیونها ت ،برای بالفت با
رویمهای دیرتای ساتیف ترب در ساراسار خاور یانهی تربی بهتا خاساتهف با وتود ای،
که خیزشهای تمو ی در تاری خاور یانه کمشامار نیساتا ای ،لحظها ا ر یگانه نیودا
شااخ بود بهار تربی که در کشاورهای بتلفی با تیشایهههای تاریبی و سااختارهای
1. Homo islamicus
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دولتی تفااوت رخ دادا باهتهوان خیزشااای خودانگیبتاه باهرهیری تواناان آیااز شاااف
رهیران ای ،تهیشهاا تحصااایالکرده و دارای دانش فهی بودناف ا اا از یاان نبیگاان
سایاسای و اتتماتی ساهتی برنباساته بودنف آنها حاصال دورهی تساااساتعماری و
تساااتهه ساارد بودنف ای ،عترضااان توانا بر خالق یارزان دورههای تیشاای،ا از
تااثیرتاذیری از هر وناه ایافپولوویا از تملاه ایافپولووی تهیشهاای ههوز روباهرشاااف
اسال یا صون انفه بودنف
ای ،بهار تربی تظیم و ساتردها بهریم تیا ف فاتعهبار بعفی خودا آیازی نوی ،در
زنف ی ساایاساای هطقه را نویف یداد رویدادهای آن شاااد و ساارورآفری ،بودنف و
اکثریت شاارکتکههف ان آن به تهیشهای سایاسای و ایفپولووی ساهتی وابساتگی
نفاشااتهف حتا اخوان المساالمی ،ساااز انیافته و بهنساایت عتف در ساااز اندهی و
رهیری ای ،تهیش شاارکت نفاشات بر اساا همهی زارشهاا اخوان المسالمی ،در
صار که بهتری ،سااز اندهی را داشاتا دیرتر به اتتراضها تیوسات تهیشهای بهار
تربی بزر تر و ترقفرتتر از و ها یا اتتراضهای تیشاای ،بودنف شااارکتکههف ان
در بهار تربی دیفیههای خود را با واوههای دیهی یا واوههای آشااها در سااهتِ تفالت
اتتمااتی دیریهاهی هطقاه ابراز ن ردناف آنها خواهان ساااهم تادالنهتری از هاابم لی
شافنف و به بالفت با فسااد دولتی و تارتیبازی رسامی برخاساتهف شاارکتکههف ان
همچهی ،خواهان احتراما کرا ت و رفتار بهتر و انسانیترِ نبیگان حاکم شفنف یتوان
فات کاه بهاار تربی باهتهوان تهیش تودهای خودانگیبتاهی حقوق افنی باا خواسااات
زنف ی بهتر و حاکمیت تمو ی و بفون اشارهای به نظریات دیریهه دربارهی لی راییا
ساوسایالیساما ضافا پریالیسام و اساالم رایی آیاز شاف ای ،تهیش بهتهوان تهیش
تودهای یگانه برای توییر آیاز شف
بهاار تربی با شاااعاار دالشاااعاس یریف االساااقاا الهظاام (د ردم ساااقو رویم را
1

یخواههاف! ) از تهیش خودتوانمهافساااازی باه انقالب و قااو ات ییرخشاااوناتآ یز
تیفیل شااف اتازه بفهیف بر دو انقالب ییرخشااونتآ یز ت کیف کهم وفقیت در تونس
به انقالب در صار در  11فوریه هجر شافا یعهی همان روزی که انقالب ایران در ساا
1. self-empowerment
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 1357رخ داده بود سارنگونی رویم صار در اثر تظاهرات تمو ی و حساور ساتردهی
رد ی در فساااهای تمو ی بفون قیام ساالحانه یا کودتا نهتهها در تهان ترب بل ه
شاایف در ساراسارتهان تحو تازهای بهشامار یرفت تمهور تربی از بهار تربی زاده
شف
یم ،و لییی همان سایر تونس و صار را تی کردنف ا ا بهتلت فاخلهی ساتقیم
ایاالت تحفه و تربساتان سعودی در یم،ا و فاخلهی ستقیم ناتو و کشورهای تربی
حوزهی خلیج فار در لیییا توییر رویم در ای ،دو کشاور را نمیتوان انقالب دانسات
در سوریها یلیونها ت ،با وتود تفاوتهای دیهی و قو ی و یا تفاوت در یزان ذهیی
بودن باه خیااباانهاا ریبتهافا ولی در تی آن در دسااایساااههاای هطقاهای و بی،المللی
رفتار آ فنف کشاورهای دیگر تربی نیز شااهف ناآرا یهای سایاسای و اتتماتی بودنفا
هرچهف تظاهرات در آنها کوچ تر و از شافت کمتری برخوردار بود در بعسای از ای،
کشورهاا ثل تربستان سعودی و کویتا تیشیههای از تهیشهای تودهای وتود نفارد
1

بهار تربی تایان دورانی سایاسای را رقم زد :تایان رهیری فره هف و بسایج ردم بر
اساا ایفپولووی و سالساله راتس ای ،تهیش فرصاتی برای ایجاد شای ههای نوتای
اتتماتیا انواع تازهی تیونفهای افقی تشا یالتی و رهیری دساتهتمعی فراهم کرد؛ و
نسااال تازهای از کهش ران دارای اتتمادبهنفس به وتود آورد از بهار تربی ساااووهی
2

ینا م ای ،ساووه به تای
تساااساتعماری تربی زاده شاف که  ،آنرا هو و تربی و
تمرکز بر دی ،و توانمهفساااازی دولت  -لتها خواهان توته به ترب بودنا حاکمیت
رد ی و حقوق بشار اسات الیته نقش فعاالن و اتسای سهفی اها و نیز تهیش زنان راا
بهویژه در تونس و صر نیایستی ان ار کرد
دگردیسی بهار عربی و لحظهی اسالمی
بهار تربیا با وتود ترترففاری و ساترش ساریما شاتاب اولیهی خود را به فت
کاافی حف ن رد تاا بتواناف توییرات د وکراتیا نهاادی ،عهااداری باه وتود آوردا باهتز
شاایف ساتقیم در تونس بهتور تمفه به لط تهیش سا والر کار ریا و ییر ساتقیم
1. charismatic
2. Homo arabicus
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در راکش و تا حفودی در کویت بهار تربی خیلی زود به ز ستان تربی رسیف تهها
ویرانی و باز شات دولت اقتفار را و نیز تشا یل نهادهای تازهی سایاسایا دسایساههای
هطقاهای و بی،المللی تا سااافااناه لمو تری ،تیاا افهاای آن بودناف یتوان ادتاا کرد
کاه ههوز برای اراپاهی ترازناا اهی آن خیلی زود اسااات و باایاف هتظر تحو در رویافادهاا
اانافا ا اا شاااایاف بتوانیم باا ایجااد ارتیاا بی ،بهاار تربی و لحظاهی اساااال ی دو ادتاا را
طر کهیم
نبساتا د ردیسای بهار تربی به ز ساتان تربی با تایان یافت ،خاور یانهای که از
1

ز ان تشا یل رویمهای تحت قیمو یت تی رُبمِ نبساات قرن بیسااتم یشااهاختیما
همز ان شافه اسات ای ،توییرات در ز یهههای نهادی و چشام انفاز سایاسای و فرههگی
رخ دادهانفا بهابرای ،یتوان ساهمِ شاتاب ناشای از بهار تربی را در تحو خاور یانهی
شااامای
نوی ،که فرآیهف تی ربهفی دوبارهی آن ادا ه داردا شااااهفه کرد شااا ل و ِ
خاور یانه در سااا های آیهفه را بایف حف زدا ا ا قطعی اساات که ساااختارهایی که
تس از ایجااد دولتهای تحات قیمو یات و رزهای آنها تفیفار شااافنف ادا ه نبواههاف
یافت :دولت  -لتها در بحران هسااتهف از دیف اه فرههگی در فرآیهف تعری دوبارهی
عهاای ترب بودن قرار داریم و نقشااای کاه دی ،یتواناف در هویات تربی در هطقاهای
بهشافت تویر بازی کهف بهویژه هم اسات ای ،فرآیهف با فرآیهفهای تانتربی ذشاتها
ثل ناصاریسام و بعثیسام تفاوت اساتا زیرا به تای دولتساازی بر حاکمیت تمو ی
استوار است
اساالم ببشای از لی رایی تربی و ساوسایالیسام تربی بود با رنه باخت ،ای ،دو
روایت اصاالیِ هویت تربیا اسااالم رایی در دورهی تس از ش ا ساات  1967تیفیل به
2

نیروی همی شااف با وتود ای،ا تهاد رایانا بهویژه داتشا با ایجاد روایتی تاکدی،
و بیسارز ی ،از اساالمِ ساُ هی و بیگانه برای سالمانان تادی که زنف ی اتتماتیشاان
تااریبااً بر تعلق باه سااارز یهی عی ،اساااتوار بوده اساااتا در حقیقات وا رایی بی،
اساالم رایی و تربی رایی را تشافیف کردهانف نسابهی تهادی هو و اساال ی و در

1. mandate regimes
2. puritanical
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تقسنشاایهی بهساار یبرد در حالی ه هویتهای دیگر هطقهایا از تمله ترب بودنا
در فرآیهاف باازتعری کردن خود قرار دارناف ای ،فرآیهاف یتواناف ایافهی ترب بودن
یتهی بر حاکمیت فرههگی و سایاسی تربها راا همچهانکه در بهار تربی تصور بودا
احیا کهف
دوما ایران کاه تبتاهی ترش ای ،و از اساااالم رایی بودا اکهون در فرآیهاف
د ردیسای تمیق هویت خود به سار یبرد و ای ،چالش اکهون بازتابی هطقهای دارد
همتری ،نقش ایران در هطقاه ای ،اسااات کاه باا تا کیاف بر هویات شااایعی و حماایات
فرههگیا سایاسایا الی و نظا ی از وابساته ان خود به فرقه رایی دیهی دا  ،بزنف ا ا
ای ،حمایت هویت شاایعی رویم را بیش از تیش در عرض انتقاد تمو ی در ایران قرار
یدهفا آن هم در ز انی که تفاوم ساارکوب با سااترهای که در نزدی به چهار دهه
ذشاته انجام شافه برای رویم دشاوارتر شافه اسات نسابهی شایعی هو و اساال ی و با
ش الت بزر ی روبرو است
به بیان کوتاها فتمان دیهی در شا ا ل ییرلییرا در هطقه در تسرفت به سااار
یبرد و از ای ،وضاوع بایساتی اساتقیا کرد در ای،تا اتازه یخواهم تا ای ،بحث را
باا تممبهافی دوباارهی وضاااوعهاای ورد بحاث در بااال باه زباان انتزاتی نظری باه تاایاان
بیرم
لحظهها در تاریخ
 1لحظهها کساارهایی از ز ان و همانهف ز ان اههی هسااتهف ا ا ز ان نا حفود و
نا لمو اسات در حالیکه لحظه شاب و دیفهشافنی اسات لحظه در اساا خود
1

تفیفارشاهاسایِ زود ذری اسات با اساتفاده از تمایز شاهور ویتگهشاتای ،بی ،دحافظه -
2

ز ان (که به هظور ای ،بحث با سااده رایی آن را درکی از رویفاد در ز انا بالفاصاله
3

تس از آنا یا با فاصله با آن ینا م) و داتالتات  -ز ان (که از آن بهتهوان اتری ِ
س
رتم  -اذرِ ز اان باه ترتیاس تااریبی  -بهره ی یرم)ا بر اههی بودن ز اان در هر دو
1. temporality
2. memory-time
3. information-time
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حالت ت کیف یورزم بحث  ،ای ،اسات که ذشاته همواره تبیلی اسات؛ بازساازی
دحافظه  -ز ان از تریق داتالتات  -ز ان تبیلی اسات دربارهی آیهفه ز انِ حا
همیشه نقطهی تالقی ذشته و آیهفه است  ،یتهفارما بهابرای ،هستم
 2لحظاههاا از نظر اتتمااتی و تااریبی در فرآیهافهاای تیچیافهی لیا هطقاهای و
تهانی ساخته یشونف
 3لحظه در اثر قهر و به هزیههی از دست رفت ،لحظههای دیگر ش ل ی یرد
 ۴لحظههای تاری ا چهف بُعفیا فشردها تیچیفه و ورد هاقشه هستهف
 5لحظههای تاری هشاء و حاصل لحظههای دیگر هستهف؛ آنها شتاب تاریبی و
اتتماتی ایجاد یکههف
 6لحظهها در ذار هساتهف و بذرهای برچیفه شافن و شاایف نابودی کا ل خود را
دربر دارنفا در نتیجها ستیز و د ر ونی در تاری تفیف یآیف
 7لحظاههاا باا یا دیگر تیوناف دارناف و باهتههاایی رخ نمیدههاف آنهاا فقط یتوانهاف
ببشی از اتریسهایی انهف لحظههای تیش یا تس از خود باشهف
 8لحظهها در تیونف با ی دیگر انیاشاااته یشاااونف؛ آنها نمایهفهی شاااماری از
لحظههای تیشای ،و تی ربهفی دوبارهی آن لحظهها هساتهفا به لحظههای بعفی شا ل
یدههف و در ای ،فرآیهف خود را د ر ون یکههف
 9لحظاههاا از قهر اتتمااتی برخوردارنافا ماانتردازی و انتظاارات فردی یاا تمعی
را بازتاب یدههف و دربر ی یرنف
 10لحظهها با تمل سااز ار هساتهف ایجاد و یا تصاور لحظهها از تریق حسهای
اههی به اقفامها ش ل یدههف و بر آنها ت ثیر ی ذارنف
 11لحظهها یتوانهف اساااتراتژی باشاااهف تیونف تجربههاا انتظارات و اقفامهای
انسااانی بعساای از لحظهها را تراهمیتتر از لحظههای دیگر یکههف؛ آنها به ساایر
رویدادهای تیدرتی ش ل یدههف
 12لحظاههاا دارای زناف ی ساااتقال هساااتهافا ا اا توییر نیز یکههاف لحظاههاا
لحظاههاای دیگری را ایجااد یکههاف و اههی بودن آنهاا باه تیهی شااافن یانجاا اف
بهابرای،ا فتمانها و اقفامها شاایاهت و تهاوب به نمایش ی ذارنف و تاری به شاا ل
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و  -که عموالً آن را دتصار ینا یم  -د ر ون یشاود تژوهش دربارهی لحظه
تژوهش دربارهی توییر و تیچیف ی آن است
ا یفوارم نظر  ،درسات یا بعسااً درسات باشاف ا ا ای ،بحث را با ن تهی همتری
باه تاایاان یبرم :ا یافوارم کاه تااری نگااران آیهافه بتوانهاف از تصااارِ کمااکاان در تریاانِ اا
بهتهوان تصر د وکراسی و صلح در خاور یانه یاد کههف
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اشاره
ت ،حاضاار فصاال تایانی کتاب دکردها و دولت در ایران :ت وی ،هویت کرد اثر
تیا ولی اسات نویساهفه در ای ،اثر درخشاان تالش کرده اسات که شارایط برسااخته
شااافن هویات کرد را بر یهاای د هطق تفااوت و از خال بکاار یری قوالت نظری
فلساافهی ساایاساای از قفرت و آزادی رفته تا ت ثر رایی و ساائلهی قانون اساااساای
بررساای و نقف کهف چهی ،کاری الزا اً نیاز هف تهت یری خاص و تفاوتی نساایت به
تاری کُردهای رووههالت(کردساتان ایران) بوده اسات؛ ای ،تهت یری نسایت به تاری
کردساتان ایران در تمام اثر نمایان اسات ترتم کار ترتمهی ای ،اثر را به تایان برده
اسات و در آیهفهای نزدی آن را به چاپ خواهف ساپرد الزم یدانم که از زحماتی که
در تو ترتمهی ای ،اثر رییان یر آقای ولی شااف قفردانی کهم ن تهی آخر آنکه
اشاتیاهات احتمالی کار کالً بر تهفهی  ،اسات و از دوساتان دانشامهف یخواهم که
ن ات و اصالحات وردنظرشان را با  ،در یان ذارنف

سعیف حا رشیفیان

ای ،تژوهش به بررسااای ت وی ،و بساااط هویت لی کرد در ایران فرن ترداخته
اساات هویت لی کرد در ایران بهنحو بهیادیهی فرن اساات خاسااتگاه چهی ،هویتی
تیاارت بوداز رابطاهی خود و دیگری کاه یاان هویات لی کرد و ایرانی بهاا یشاااف
تهاصااار برساااازنفهی هویت لی ایرانی در دورهی شاااروته شاا ل یافتهف و در تی
آنافرایهافهاا و اتماا ت وی ،دولات و تثییات قافرت در دورهی اساااتیافاد تهلوی بی،
ساا های  130۴تا  1320ای ،تهاصار را بهم تیونف داد بهابرای ،تفاوت قفرت حاکما1
تا ل برساازنفهی هویت لی کرد را تش یل داد که در ت وی ،تمهوری کرد در 1325
به او خود رسایف بهابرای ،تمهوری برای فت کوتاهی در ترصاهی سایاسای ایران بعف
از تهه تهانی دوم ان و وضوع داللتهای هویت لی کرد بود

1. sovereign difference

37

تیا

ولی

رابطه یان دیگری کرد و هویت لی ایرانی که توساط قفرت سایاسای به ی فیگر
رتیط یشااود وضااوع ثابت چارچوب نظری ای ،تژوهش اساات ا ا ای ،تژوهش با
آ اهی از تذابیت ایوا کههفه خوانشهای اات را از قفرت سایاسای و نیز با اشاراق به
خطرات فهومساااازیهای تاری را از هویت لی تالش کرده اسااات تا روایتش را از
1

خاساتگاه هویت لی کرد بر تئوریتردازی تفاوت و ارزیابی تیا فهای برساازنفهی آن
در ورد رزهااای تاوایار دیگاری کرد بهایااان ااذارد تقاافم فاتامااانی تفاااوت در
تئوریتردازی در ورد رابطهی خویشات ،و دیگری بفی ،عهاسات که تشا یل هویت
لی کرد بر ی خاساااتگاه واحف داللت نمیکهف بل ه تهها به آیاز ی هویت نوههور
اشااره دارد که به دسات سایاسات و فرههه از درون و بیرون ت هت ه شافه اسات ای،
رابطهی ت هت ه شافه یان خویشات ،و دیگری در نمونههای شاهاساایی و ان ارا قیام و
سارکوب که تحو تا عهی کرد ایران را از  1321نشاان داده اسات حساور ییابف ای،
ا ر تیوسته در نظامهای تفیف تفاوت و داللت که فرایهفها و اتما فتمانی و سیاسی
تفیفی را ترضاااه یکههاف که بر رابطاهی تویر یاان تا عاهی کرد و دولت در ایران
فرن حاکمانف ح و بازتثییت یشونف
فرایهاف ت وی ،هویات کرد را تحو تااریبی تاا عاهی کرد از تاا عاهی تمافتااً زباانی
قیال از انقالب شاااروتاهی 1285باه تاا عاهی یاالیااً قو ی تحات اساااتیافاد تهلوی در
 1310بهیاان نهااد ای ،تحو حیااتی را دولات افرن در ایران آیااز کرد و باه نحو
تفاییناتذیری به تالش دولت فرن ایران برای ایجاد ی سااختار سایاسایا حقوقی و
ح و تی و برساااخت ،هویت واحف لی ایرانی ره خورد رابطهی تاریبی یان رشااف
دولات افرن و سااااختاارهاای تویر تاا عاهی کردا نیروی اصااالی در تویاایی تهیش
لی رای کردهاا بود کاه در 1320-21در هاابااد زاده شاااف و تی ساااا هاای بعاف در
هطقه سترش یافت
تویاایی تهیش لی رای کردهاا ا ری نسااایی بود کاه بر روابط نیروهاا در حوزهی
ساایاساات بهیان نهاده شاافا ا ری که بر حسااس تیا فهای تمایزی که قفرت حاکم
حقوقی بر رزهای تویر تا عهی کرد داشات نمایهف ی یشاف بهابرای ،قفرت حاکم
1. theorization of difference
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1

به ثابه دساااحت برسااازنفهی بیرونی تا عهی کرد تصااور شااف بفی ،ونه که تقابل
تاا عاهی کرد و قافرت حااکم توییر در رزی را رقم یزد کاه تاا عاهی کرد را از
تا عهی وساایمتر ییرکردی که در بیرون از آن قرار داشاات تفا یکرد بفی،سااان
تحو از یا تاا عاهی زباانی-فرههگی باه یا تاا عاهی قو ی-زباانی را چگونگی رشاااف
قافرت حااکم تعیی ،یکردا ا ری کاه باه نحو همز اان چگونگی رشاااف تفااوت قافرت
حاکم و رابطهی تویر آن را با دیگری کرد رقم یزد ای ،بفان عها اساات که تویایی
تهیش لی رای کردها را نمیتوان با تقلیل آن به شارایط دور و نزدی ت وی،اش در
تاری توضایح داد به تیارت دیگر تویایی تهیش لی را با تقلیل دادن آن به نبستی،
2

رویارویی داولیاه که یاان قفرت حاکم ایرانی و تا عهی کرد رخ یدهف قابل تییی،
نیسات ای ،ا ر ی اساتراتژی فتمانی اسات که یان خوانشهای تاریبگرا از هویت
لی تمو یات دارد همچهی ،ارتااع باه نقش برساااازنافهی تفااوت قافرت حااکم و
داللاتهاای تویر آن در راحال بتل تقاابالهاای فرههگیا سااایااسااای و نظاا ی باا
تا عهی کرد برای ترهیز از فاهیم اات را در ورد قفرت حاکم ضااروری اساات چرا
که فاهیم اات را در ورد قفرت حاکم آن را به ثابه ساااختار ی پارچهای از ساالطه
ینگرد که با دولت ی ساان اسات و برحساس تیا فهای حقوقیاش بیان یشاود بعفتر
به ای ،وضوع بازخواهم شت
تلیریم آنکه تهاصار برساازنفهی هویت ی فسات لی ایرانی تیشااتیش در قانون
اسااسای  1285تفوی ،شافه بودنف ا ا به هرحا فاقف قفرت تعیی،کههفه و ت ثیر ذار در
فرایهفهای سایاسای و حقوقی دولت بودنف بهفهای قانون اسااسای که به هویت ح و ت
د لی تفیف ربو یشاافنف ت ثیر ذاری نفاشااتهف؛ ای ،بهفها قادر نیودنف که ی
فرایهف صاوری سایاسای را با رزهای قو یا زبانی یا دیهی برساازنف تا دتفاوت را کهار
ذارنف و آن رااز حوزهی سااایاسااای ترد کههف هویتهایی که از ح و ت لی تفیف
تفاوت باقی انفنف در حوزهی ساایاساای علق بودنف و ایلس به ثابه جموتههایی از
قفرت و ا تیاز در ساااختار فاقف تمرکز قفرت ساایاساای تیشااا -فرن قاتعانه تثییت
1. constitutive outside
2. original encounter
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یشافنف همچهی ،هیچ ضرورت و اضطراری نیز برای حذق و سرکوب تفاوتهای ییر
حاکم وتود نفاشات مهذا حاکمیت لی تفیف در فرایهف سایاسای و حقوقی ح و ت
در تقابل با ددیگری ییر حاکم خود قرار داشات دیگری ییر حاکمِ بیتجربهاتلیریم
همزاد بودن باا حااکمیات لی تافیافاآ ااهی چهافانی نسااایات باه تاایگااه تافیافش در
حوزهی ساایاساای لی در حا رشااف دارا نیود ای ،فقفان آ اهی از خویشاات ،به ثابه
دیگریِ قفرت حاکم تفیف آشا ارا در خا ی سایاسای نمایان کردها در دورهی شاروته
انع اا یاافات یعهی ههگاا ی کاه تاا عاهی کرد در یر نوتی از نااباهههجااری بود کاه
تقس انف ی سیاسی و انزوای فرههگیاش را در آستانهی قرن تفیف بیان یکرد
بهابرای ،تلیریم آنکه قانون اسااسای نوههور قفرت حاکم تفیفی را اتالم داشات
ا ا ای ،قف رت حاکم تهها در نام تفیف بود ح و ت شااروته که جری ارادهی قفرت
حااکم بود نمیتوانسااات ارادهی واحاف لی را کاه توساااط قاانون اسااااسااای در درون
حفوده ی ارضای کشاور بفان [یعهی به قفرت حاکم] تفویش شافه بود به اترا درآورد
ای ،فقفان که به نحو بسایار اسا باری ت ثیر ذاری سایاسای ارادهی قفرت حاکم را در
حوزهی سااایااسااای د لی تساااعی یکرد نوتی نااباهههجااری فزایهافه را در ت وی،
سااختاری قفرت حقوقی رقم یزد که به شا ل ساتمر ساساتگی وتود یان قانون
و قفرت را بازتولیف یکرد ای ،نابهههجاری به آشا ارتری ،شا ل در شا الت تمیق
ربو باه هویات قافرت حااکم خود را نشاااان داد یعهی ههگاا ی کاه وتودیات آن را
کودتایی تهفیف کرد که به وساایله شاااه بلوع قاتار و حمایت قفرت تزاری از آن در
1228رخ داد دولت شاروته از چهه ضاف انقالب تان ساالم بهدر برد و تهران ساا
بعف توساط نیروهای شاروته خواه دوباره فتح شاف ا ا ضاع سااختاری قفرت حاکم در
تو تهه تهانی او استمرار یافت و تا سا  1300نیز ادا ه داشت
ههور اساتیفاد تهلوی نقطهی او بحران قفرت حاکم حقوقی در دولت شاروته
بود حوادثی که هجر به کودتای  1229شاف تیشااتیش ساساتگی وتود در سااختار
قفرت حقوقی را تمیق ساااخته بود و ای ،سااساات را به ونهای سااترش یداد تا
سااختار قفرت حقوقی را از اهفافی که تیق قانون اسااسای به آن نسایت داده شافه بود
تافا ساااازد بهاابرای ،تلیریم آنکاه هویات قافرت حااکم تافیاف تمافتااً باه ثااباه قاانون
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1

تافوی ،شااافه بود ا اا ای ،قاانون باه بیاان دریافا ههوز بسااایاار دخاار از خویش بود و
یبایسات آن دنیرویی که بفان نیاز داشت تا به آن تان دهف و به حرکتش درآورد و
2

قوای تعیی ،رش را در حوزههای سایاسای لی-ارضای و حقوقی تثییت کهف بهوتود
بیایف قفرت ساایاساای همچهان بر شااالودههای که ،اسااتوار بود و تمفتاً با فرایهفها و
اتما حقوقی تقالنی که ساتلزم به اترا درآوردن قانون صاوری بودنف در تسااد قرار
داشت )(Derrida 1992
شبصه سا های سرنوشتساز بی ،قانون شروته و ههور استیفاد تهلویابحران
قفرت سایاسای در ایران اسات دولت شاروته در تثییت شاالودههایش در رکز ناکام
ااناف و تمل ردهاای تمرکز راییاش باهنافرت باه حوزههاای دورافتاادهی قافرت در
اسااتانها رساایف اسااتقال تمل ردی اسااتانها را تقس انف ی نیروهای اقتصااادی و
روابطی اساتمرار یببشایف که از ی ساو نقشای اسااسای در تح یم دولت بر تهفهی
نیروی نظا ی ی ذاشات و از ساوی دیگر ت ثیر آن را ترکیس ناکارآ فیِ لوتساتی ی و
تقس انف ی ت هولووی ی تحلیل یبرد ای ،تی ربهفی تیچیفه و تارادوکساای ا ِ ا ور
اقتصاادی و نظا ی در سااختار قفرت سایاسای تحت ح و ت اساتیفادی تهلوی ادا ه
تیفا کرد ای ،ا ر تویش نیرویی را تعیی ،کرد که ساساتگی یان قفرت و قانون را به
اتمام رساانف بفی ،عها که ای ،نیرو قفرت حاکم حقوقی را قادر سااخت تا تیا فهایی
را به ثابه ساااختار ساالطه و فر انروایی تولیف کهف که بیان تمو ی آنها با خواساات
حاکم ساتیف ی ساان تلقی شاود ههور اساتیفاد تهلوی حل بحران قفرت حقوقی بود و
بر ای ،اساا اساتیفاد تهلوی تجفیف آرایش حاکمیت شاروته لی را بر شاالودههای
اقتصااادی و نظا ی نوی ،تزو تیششاار های ورد نیاز قلمفاد یکرد اکهون شاااه
تهلوی حااکم طلق بود و تصااامیمااتش تههاا در ح م قاانون نیودناف بل اه در تمافهی
وارد قانونی بر فراز تمام قوانی ،بودنف ای ،حاکمیت به نحو بهیادی ،حوزهی سایاسای
لی و لذا بسااترهای ساایاساای و فرههگی را که بر یهای آنها کردها با قفرت واته
یشفنفاد ر ون ساخت
1. outside itself
2. significatory powers
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تثییت قفرت دولت رضاااشاااه به لط تقویت ز یهفاری کالن توفیق یافت ا رچه
نهاد نظا ی قفرت اربابی خصااوصاااً نهاد نظا ی اربابان قییلهای را که قصااود اصاالی
برناا اههاای تمرکز رای نظاا ی او بودناف ناابود سااااخات وقتی سااایااسااات تمرکز رای
1

کشااوری با نظارت دولتی به نواحی روسااتایی ایران آورده شااف با وافقت ز یهفاران
بزر واته شااف یعهی کسااانی که به شاا ل قفرتمهف از سااوی جلس قانون ذار
نمایهف ی یشافنف و وقعیتهای متازی را در دساتگاه اترایی اساتیفادی که تجفیف
سااااز اان یاافتاه و توییر شااا ال داده بودا حف کرده بودناف در واقم ای ،رویم تجافیاف
سااز انیافتهی اربابان بود :تمرکز ا الک اربابیا نرخهای انحصااری باال برای حصاوالت
2

کشااورزی و بهویژه فراورده فروشای یهای اپتالففعاالنهای را با تادشااهی اساتیفادی
تش یل دادنف دولت استیفادی قیل از آن ه سیاست فرنیزاسیون از باال را آیاز کهف بر
بالفت و اتحاد دوبارهی ز یهفاران بزر در راسااتای ساااختار قفرت ساایاساای یلیه
3

یافته بود ثیت ا الک کشااورزی و ههور بازاری با رزهای قانونی شاب برای خریف
و فروش ا الک کشاااورزی [اربابی] و در نتیجه روا داراییهای خصااوصاای در ز ی،
تحت روابط تیشااا-ساار ایهدارانهی تولیف و تمل ا یهای رویم ز یهفاری و شااالودهی
قفرت سایاسای را تشا یل یداد ای ،رویم نه تهها از قفرت و ا تیاز تیقهی ز یهفار
حافظت یکرد بل ه همچهی ،تادشااهی تهلوی را قادر سااخت تا نواحی روساتایی را
تحت سلطه و کهتر نظا ی قرار دهف
انگیزهی فرنیزاسایونی که فرایهفهای نظا ی تثییت دولت را دنیا کرد همچهی،
نشاان سااختار اتتماتی قفرت سایاسای را بر خود داشات فرنیزاسایونی که از باال به
دساات رویم اسااتیفادی آیاز و حقق شااف شاابص ااً اهیتی اقتفار را و حافظهکار
داشت ای ،فرنیزاسیون بهیادهای نهادی را برای ی ساختار دولتی فرن فراهم کرد
ا ا در تی ،حا خصالت و حفود سائلهی قفرت سایاسای را نادیفه رفتا ا ری که به
یایت اصالی تهیش شاروتهخواه در ساه دههی تیشتر تیفیل شافه بود تفاوم سااختار
1-territorial centralism
2. cash crops
3. land registration
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قفرت تمرکزی که ی حاکم سااتیف آن را به دقت در کهتر داشاات و به شاا ل
فزایهافهای از تماام حافودیاتهاای قاانون اسااااسااای در ز یهاه قافرت سااارتیچی
یکردانشاااندههفهی آن بود که فرایهف فرنیزاساایون رابطهای ش ا ههفه با تا عهی
فنی داشات قفرت اقتفار را که فرایهف فرنیزاسایون را تی یریبت به نحو ساتمر
باه تاا عاهی افنی تعرض یکرد و تقرییااً رزهاای تاا عاهی افنی را باه حافودههاای
حفاقلی و تهیاش در دورهی تیشاا شاروته تس یرانف هساتهی فعا و الیتههارساای،
تا عه فنی شا ههفها تیقهی بیتجربهی توساط شاهری فرن با آ وزش سا والر و
بیهش تقالنی بود که به فرنیزاسایون و تیشارفت در شا ل اروتایی آن تاییهفی داشات
رابطهی تیقهی توساااط فرن با دولت به دو شااایوه تعیی ،یشاااف از ی ترق
تیقهی توساطا دولت اساتیفادی را بهوسایلهی نبیگان فرن در کساوت کار هفان
ح و ت تجهیز یکرد تا دساتگاههای اترایی و قسااییاش را هفایت کههف و از ترق
دیگر از صافوق اتوزیسایون سا والر تلیه حاکمیت اساتیفادی در حوزههای سایاسای و
فرههگی حمایت یکرد ای ،تیقهی توسااط از درون به تهت ایفپولووی ناهمگون
و از هظر سیاسی تارهتاره شفه بود
تلیریم ای ،وضاااوع تیقاهی توساااط افرن فااقاف درتاهی بااالیی از انساااجاام
ساااختاری و تجانس اتتماتی بود در واقم همتری ،انشااقاق در صاافوق آنها ا ری
سایاسای بود که به روابط تفاوتشاان با دولت اساتیفادی و خصاوصااً با شاب حاکم
طلق [رضاا شااه] ربو یشاف همیساتگی نبیگان ح و تی با دولت اساتیفادی و
رابطهی دشاوار آنها با شاب حاکم طلق _ انهف بالفت عترضاان تیقهی توساط
در تا عه بهتور کل با ح و ت خودکا هی رضااشااه _ بیشاتر سایاسای و ایفپولووی ی
بود تاا آنکاه اقتصاااادی بااشاااف باا وتود آن اه رابطاه باا حااکم طلق بهتری ،ابزار برای
دسااتیابی به ا تیاز و قفرت اقتصااادی بود ا ا نبیگان ح و تی تمفتاً از اسااتیفاد به
دالیال سااایااسااای و فرههگی حماایات یکردناف باه بیاان دقیقتر نبیگاان ح و تی در
روی رد حاکم طلق در ورد فرن وس ا والر بودن و ایه ه نظم اتتماتی و ساایاساای
بایف به نحو تقالنی ساااز ان یافته باشااف سااهیم بودنف از ترق دیگر ا رچه دیف اه
فرنیسااتی حاکم طلق احترام به حقوق و آزادیهای فنی و د وکراتی را شااا ل
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نمیشاف ا ا نبیگان ح و تی با تهفر آشا ار او از ساهتا خرافات و اقتفار تاری انفیش
دیهی شاری بودنف در واقم حاکم طلق [رضااشااه] قاتعانه با هر ونه فهو ی از فردا
حقوق و آزادیهای فنی و د وکراتی خصاااو ت داشااات و با شاااارکت رد ی و
ح و ت د وکراتی بال بود ا رچه به نظر نمیآ ف که ای ،ا ر نبیگان ساایاساای
نوههور را حافاقال تاا قیال از آنکاه از فیش لط حااکم حروم شاااوناف و قافرت و
ا تیازاتشاان را از دسات دههفا رنجانفه باشاف شاهاساایی فرن تیشارفت بهوسایلهی
نظم س والر تمرکز در اتتقاد نبیگان سیاسی نقش اساسی بازی یکرد که در آن از
دسات دادن آزادیهای فردیا حقوق د وکراتی و تسالیم شافن به ح و تی اقتفار را
بهای ناچیزی بود که برای اساتیفاد فرن ترداخت یشاف؛اساتیفادی که قادر بود نظم
و ثیات را ت سامی ،کهف و به تیشارفت اتتماتی و اقتصاادی در کشاوری تحف تاییهف
باشف
با ای ،همها عترضااان تیقهی توسااط که خار از فرایهفها و نهادهای ح و تی
بودنف و تمفتاً به آر انهای انقالب شاروته وفادار انفنف در ای ،اتتقاد ساهیم نیودنف
تعفاد ای ،افراد در اواخر  1310که سایاساتهای سا والریساتی و برنا ههای آ وزشای و
فرههگی یربی باه رویاهی تمو ی قافرت حااکم تیافیال شاااف رو باه کااهش نهااد لی ،
عترضاان بر ای ،باور بهیادی ،تاییهف انفنف که قفرت طلق بهابر تعری ییر شارو
اسااات و بر خالق اصااال حااکمیات رد ی و حقوق و آزادیهاای د وکراتیا اتیااع-
شهرونفان ایرانی است هرچهف م  ،است که با تسا ح ای ،حقوق و آزادیها در قانون
اسااسای تصاریح شافه باشاف ا ا صفای بالفت و اتتراض به ش ل وفقیتآ یزی توسط
قفرت حاکم نادیفه رفته یا سارکوب شاف لذا قفرت حاکم سارسابتانه با تمرکز رایی
قفرت دولت به تیش یتاخت و اکهون به نحو فزایهفه آن را با قلمرو شابصای خویش
ی ساان یانگاشات ای،که بالفت د وکراتی و فنی بر تلیه اساتیفاد به حلقههای
1

سایاسای و روشاهف ری حفود انف و با خشاونت توساط اتما حقوقی و فراحقوقی
دولت هم شاف خود نشاانهای از شارایط سایاسای و فرههگی وتود تیقهی توساط
سا والر در دوران اساتیفاد تهلوی بود ی تا عهی فنی توساعهنیافته که در چهگا

1. extra-juridical
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ی حاکم ساااتیفا بهسااارتت توان خود را از دسااات یدهف و ی حوزهی تمو ی
سارکوبشافه و دهانبساته به هیچ تهوان ای ،ا ان را نفاشاتهف که عترضاان تیقهی
توساط را به ابزاری جهز ساازنف تا بتوانهف یهای سااز انفهی و اشااتهی بالفتشاان
را باا حااکم ابراز کههاف باالفات آنهاا در بهتری ،حاالات باه شااا ال حلی و حافود بااقی
انف
یلیهی تیقهی ز یهفار در ساااختار اتتماتی قفرت ساایاساای و اهمیت قابلتوته
تیقهی توسااط فرن در ساااختار نهادی دولت بر دو انگی ش ا ل و حتوای قفرت
سایاسای در دوران اساتیفاد تهلوی داللت دارد ا ر به لحاظ نظری ای ،دو انگی آشا ار
در شاا ل و حتوای قفرت ساایاساای ورد بررساای قرار یرد به راههایی برای تییی،
اساتقال تمل ردی دولت اساتیفادی ختم یشاودا ا ری که بهکرات شااهفه شافه ا ا
باهنافرت انافیشااامهافان تافیاف آن راتییی ،کردهاناف اا ای ،بصااایرت نظری را در ورد
اهیت قفرت سایاسای اساتیفادی فیون ارکس هساتیم ( Capital, vol. I, 1965,
 )pt28تلی ریم آن ه ای ،تمایز فهو ی برای تحلیل قفرت سایاسای دارای اهمیت اسات
ا ا ای ،تمایز برای تییی ،فرایهف اساااساای تیفیل شاافن قفرت به ساالطه در اسااتیفاد
تهلوی ت افو نمیکهف به تیارت دیگرا برای تییی ،شایوههایی که قفرت برای تسامی،
سالطهی سایاسای بهکار ی یرد و با ایجاد شارایط اتاتت و انقیاد در تا عها تفاوم نظم
و ح و ت را ا انتذیر یساازد ای ،تمایز فهو ی کافی نیسات همانتور که شااهف
بودهایم ای ،سااائلاه دا رای اهمیات حوری برای تحلیال رابطاه یاان قافرت حااکم و
کردها در دورهی اساتیفاد تهلوی اسات و شارایط تیفیل شافن تا عهی کرد را از ی
تاا عاهی زباانی باه یا تاا عاهی قو ی تعیی ،یکهافا ا ری کاه تمالً شااار ا اان
هویت کرد را بهوتود آورد
الحظهی ای ،وضاااوع سااائلهی تقابل کردها با قفرت حاکم (که قفرتی برفراز
تماا ی قافرتهاا بود) را تیش کشااایاف برخالق ح و ات قااتاار در دو دهاهی او قرن
بیساااتما قافرت حااکم در ایران دورهی تهلوی تههاا تاایگااه تصااامیم یری نیود بل اه
همچهی ،قادر بود تا تصامیماتش را در درون و یا خار از فرآیهف سایاسای قانونی تملی
ساازد به تیارت دیگر قفرت حاکم تهلوی قادر بود که تصمیم یری کهف و تصمیماتش
را یا از تریق قانون و از جرای فرایهفهای صاوری حقوقی به اترا درآورد و یا آنها را از
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راه خشاونتی که توساط دساتگاههای ا هیتی و قهری دولت اتما یشاف حقق ساازد
ا ا در ایران دورهی تهلوی قفرت اساتیفادی بسایار کم توساط قانون حفود و اساتفاده
از خشاونت برای اترای تصامیمات بهنفرت توساط قانون اسااسای هم شاف در ای ،دورها
قانون اسااسای توساط شااه در تو سالطهتش ا ر نگوییم کا ال تعلیق شاف ا ا بهکرات
نقش و نادیفه رفته شاف ای ،ا ر به ای ،عهی بود که توسال به خشونت تقرییاً همواره
فرا-حقوقی بود که توسط ههجارهای قانونی ربو به نهاد دولت تسمی ،نمیشف بل ه
طابق با ارادهی حاکم سااتیف جاز شاامرده یشااف ای ،شاارایط بساایار به فهوم
1

2

دوضااعیت اسااتثهایی کار اشاامیت شاایاهت دارد ) (Schmitt,1986ا رچه در
فتمان اشاامیت رأی حاکم یتهی بر تعلیق قانون اساااساای همواره توسااط بحران و
نابساا انی سایاسای ایجاب یشاود که شاالودههای دولت را تهفیف یکهف در حالیکه
شاابصااه وضااعیت تاری در دورهی ح و ت تهلوی فقفان چهی ،بحرانی بود تعلیق
واقعی قانون اسااسای و اساتمرار خشاونت فرا-حقوقی در فقفان بحران سایاسای تهها به
عهای تفاوم وضعیت استثهایی در دورهی استیفادی بود
در ورد اساااتیفاد تهلویا تیششااار های ورد نیاز حقوقی برای رأی حاکمیت
حاصال نشاف حاکم ساتیف نیازی به تعلیق قانون به هظور توسال به خشاونت برای
اترای تصمیماتش نفاشت او تیشاتیش قانون اساسی را بهوسیلهی حذق آن از فرایهف
سایاسای لوا سااخته بود ای ،ا ر دو تیا ف هم برای توصای دولت و ا ر سایاسای در
دورهی اساتیفاد تهلوی داشات نبسات آنکه ابطا ؤثر قانون بفان عها بود که هیچ
ههجار حقوقی برای تمایز قاپل شافن یان وضاعیتهای تادی و اساتثهایی در تا عهی
سایاسای وتود نفاشات و لذا هیچ عیاری برای تفاوت ذاری یان اساتفادهی حقوقی و
فرا-حقوقی از خشاونت توساط شاب حاکم در یان نیود دوم آنکه فقفان تاثیر ذار
ههجارهای نهادی قانونی به ای ،ا ر اشااره داشات که هیچ ساهجهی حقوقی برای تمایز
قاپل شافن یان قفرت حاکمیت و شاب حاکم وتود نفاشات؛ ای ،وقعیتی بود که

1. state of exception
2. Carl Schmitt
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شابصاهی ح و ت نظا ی و دی تاتوری را شا ل یداد ای ،ا ر بفان عهاسات که
تادشااه ساتیف ایران تجسام قفرت ح و ت نیود بل ه او به عهای واقعی خود قفرت
حاکم بود
در هیچ تای ایران دورهی تهلوی ویژ یهای تعیی،کههفهی قفرت حاکم آشا ارتر
و شاافیفتر از کردسااتان به اترا درنیا ف در کردسااتان نظم بر ساالطه داللت یکرد
نمونههای نظما لحظات ساالطهای بودنف که در ان ار و ساارکوب بهیان داشااتهف نظم
سایاسای ساتلزم انقیاد تا عهی کرد بهوسایلهی دولت بود و ای ،ا ر تمالً به ای ،عها
بود که انقیاد تا عهی کرد شار ا ان ایجاد سالطه بودا و نیز ای،که سازوکارهایی که
انقیاد تا عهی کرد را در برابر قفرت حاکم تثییت یکردنف تساامی ،تیفیل قفرت به
سلطهی سیاسی نیز بودنف به زبان نظریهی سیاسی عاصرا تا عهی کرد نهتهها ابژهی
قفرت حاکم بود بل ه سااووهی آن نیز بهشاامار یرفت به تیارت دیگر تا عهی کرد
2

ره اه سلطه و انقیادی بود که نظم ح و ت را در کردستان تح یم یکرد
ای ،اسااتفال که نظم ح و ت علو ساالطهی آن بود توته تژوهش را بر ابزار و
شارایط انقیاد تا عهی کرد در دورهی ح و ت تهلوی تمرکز یساازد قفرت حاکم
ابزار حقوقی و فرا-حقوقی را برای تسااامی ،انقیااد تاا عاه کرد وارد تمال سااااخات ا اا
نتیجاه همواره ی ساااان بود :ان اار و سااارکوب تاا عاه و هویات کرد کاه باه نوباهی خود
همواره بالفتا قاو ت و یارزهی کردها را بههمراه داشات بهابرای ،حور سالطهی
نظم همواره بر ا ان انقیاد یتهی بود و انقیاد به خشاونت تثییتشافه در تقابل دو انه
یان ان ار-سارکوب و بالفت -قاو ت وابساته بود ای ،واقعیت که دو قطس ای ،تقابل
3

انعهالجمم بودنف بفان عها بود که آنها در رابطهی ساتیزآ یز با ی فیگر قرار داشاتهف
ای ،ساتیز هساتهی دیال تی ان ار و قاو تِ ناشای شافه از خشاونت را شا ل یدادا
یعهی خشاونتی که از ای ،ساتیز ناشای یشاف و ههگا ی که در قالس ابزارهای حقوقی و
فرا-حقوقی و ساازوکارهایی تی ربهفی شاف که توساط قفرت حاکم برای تسامی ،نظم
بهکار رفته شفا به نوبه خود آن را تفاوم یببشیف
1. martial law
2. nodal intersection
3. antagonism
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ابزار و ساازوکارهای بهکار رفته شافه برای تسامی ،سالطه _ اتم از حقوقی و فرا-
حقوقی _ همواره در تمل ردهای تمرکز رای دولت استیفادی تثییت یشف و با هفق
1

اسااتراتژی بهیان نهادن زیرساااختی فرن برای دولت هماههه ی شاات بهابرای،
بفی ،شایوه سایاسات تمرکز رای کشاوری سارسابتانه توساط دولت اساتیفادی در
سارتاسار دههی  1310تیگیری شاف و سالطهی قفرت حاکم را در ترووهی فرنیزاسایون
اقتافار رایااناه تی اف هاف و انقیااد تاا عاهی کرد در برابر قافرت حااکم باه ا ر ضاااروری

2

3

ترووهی دبرتری که در حوزهی سایاسای ابراز یشاف تیفیل شات تلیریم آنکه
برتری نیروهای سایاسای در تا عهی کرد ببشای از ترووهی وسایمتر تثییت قفرتی بود
۴

که به د صالحت دولت ربو یشاف ا ا تقالنیت سایاسای ای ،ترووه در خشاونت از
یان رفتا خشونتی که قفرت حاکم توسط آن تفاوت زبانی و فرههگی را در کردستان
ورد هفق قرار داد
در کردساتان رحلهی اولیهی تثییت قفرت دولت با ادیام خانساالری قییلهای در
سااختار دولت اساتیفادی و برقراری آرا ش سایاسای در هاتق روساتایی به تایان آ ف
اتما و فرایهفهایی که از تجفیف آرایش قفرت دولت بر ال یت بزر ز ی ،تشتییانی
یکردنف نظام ساایاساای قفرت اربابی را در هاتق روسااتایی کرد هفق رفته بودنف
برتری حوزهی سایاسایا تفاوت زبانی و فرههگی را که هیچ قفرت داللت ری در حوزه
سایاسای و فرههگی نفاشات و قهور روابط آیازی ،اصال و نساس بود نشاانه نرفت ا ا
شارایط انقیاد تا عهی کرد به نحو بهیادی ،بعف از تثییت رویم اربابی توییر کرد دولت
تجفیف ساااز انیافته که اکهون توسااط ال یت بزر ز ی ،حمایت یشااف ترووهی
فرنیزاسااایونی را آیاز کرد که یایت اولیهاش ایجاد ی سااااختار نهادی فرن برای
قفرت ساایاساای بود ههور ساااز ان اتتماتی و نظا ی تمرکز همراه با روا ابزارهای
ثیات نفو و دارایی و نهاادهاای االی و همچهی ،خاف ات سااارباازی تمو ی و آ وزش
1. infra-structure
2. sine qua non
3. mastery
4. reasons of the state
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سااا والر همگاانیا تملگی ابعااد ترووهی افرنیزاسااایون اقتافار رایااناهای بودناف کاه
همانتور که شااهف بودیم هجر به ایجاد تیقهی توساط حقوقبگیر در راکز شاهری
کرد شاف بهزودی ببشهای بتل ای ،تیقهی فرن ههگا ی که اساتراتژیها و ابزار
سالطه توساط قفرت حاکم وارد یفان شافنف تا زبان و قو یت کردها را ورد هفق قرار
دههف به تشتییان اصلی لی رایی فرن تیفیل شفنف
رشاااف فرایهافهاا و اتماا ح و تی افرن باه چرخشااای در اان و یاایاتهاای
اساتراتژی قفرت حاکم در کردساتان اشااره داشات ان قفرت حاکم به ساوی راکز
شاهری توییر تیفا کرد و شارایط سالطه به فرایهفها و اتمالی نیاز هف شاف تا تفاوتهای
قو یا فرههگی و زباانی را هافق قرار دهاف سااارکوب و ان اار تفااوتهاای قو یا زباانی و
فرههگی که توساط قفرت حاکم به ثابه قانون تثییت یشافنف به نوبهی خود شارایط
رفتار قفرت حاکم در کردساتان را تشا یل یدادنف قفرت حاکم در تقاتم دیال تی ی
صاورتیهفی ساات سالطه و انقیاد قرار داشات که تمالً بفان عها بود که اکهون برتری
حوزهی سایاسای نهتهها نیاز هف انقیاد نظا ی تا عهی کرد بود بل ه همچهی ،به ان ار
حقوقی-سیاسی قو یت و زبان کردی نیاز داشت
قفرت حاکم که ای ،صااورتیهفی سااات ساالطه و انقیاد را در فرایهفها و اتما
حقوقی-سایاسای و فرههگی دولت بازتولیف یکرد تهصار برساازنفهی تا عهی قو ی
کرد بود ای ،وضاوع از راه هفق قرار دادن و سرکوب تفاوتهای قو ی و زبانیا تیفیل
تاا عاهی کرد را از یا تاا عاهی فرههگی-زباانی باه یا تاا عاهی قو ی تساااریم و
تسامی ،کرد قو یت کردا زبان کردی و ذهس ساهی را بهتهوان تهاصار تعری کههفهی
هویت اتتمااتی تایگزی ،سااااختا هویت اتتمااتی که آن را از توا م فار و آاریِ
شایعه تفا یسااخت ا ا به ای ،سائله نیایف به ای ،شایوه نگریساته شاود که تا عهی
قو ی کرد ساااخته و ترداختهی قفرت حاکم در دورهی اسااتیفاد بود بل ه ای ،ساائله
بیشتر بفان عها بود که قو یت کرد به ثابه ی اصاال ساایاساای (یعهی ابزاری برای
تمایزیابی و بازشااهاساای-خود از تریق دیگری) در فرایهف بالفت رو بهرشااف در برابر
سارکوب و ان ار تفاوتهای فرههگی و زبانی در ساطح اتتماتی تمل نمیکرد سارکوب
و ان ار تفاوتهای فرههگی و زبانی که اکهون توسااط قفرت حاکم بهتهوان ساایاساات
دولت اترا یشااف و دارای یهای قانونی بود و با فتمان حقوقی شااروتیت د لی
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حمایت یشااف برای قو یت کرد و بازنماییهای فتمانیاش در ترصااهی بالفت و
قاو ت روبهرشاف در برابر سایاسات سارکوب و ان ارا یهایی برای شاروتیت سایاسای و
اتتماتی فراهم یکرد ای ،ساایاساایسااازی قو یت کرد و بازنماییهای فتمانیاش
به ثابه اصاال شااروتیت بالفت در برابر قفرت حاکم در سااطح اتتماتی از اهمیت
حیاتی در ت وی ،هویت لی کرد در کردستان ایران در سا های بعف برخوردار بود
در حقیقت ای ،سایاسیسازی قو یت کرد و بازنماییهایش به ثابه اصل شروتیت
سایاسای و اتتماتی در بالفت در حا رشاف در برابر قفرت حاکم در دههی 1310
بود کاه یهاای ت وی ،هویات لی کرد را در اوایال دهاهی  1320بهیاان نهااد چراکاه ای،
ا ر قطعااً یاارزه برای حقوق قو ی و زباانی را در تقااتم دیاال تی ی ان اار و قااو ات کاه
بهوسایلهی خشاونت قفرت حاکم اساتمرار ییافت بهیان نهاد و ای ،تحولی بود که به
روشاهی توساط فتمان کو هله و-ک در اوایل  19۴0بیان شاف در بازنمایی فتمانی
تقابل یان کردها و قفرت حاکم قو یت ساایاساای شاافه کرد به ساااحت برسااازنفهی
بیرونی هویت قفرت حاکم تیفیل شاف یعهی به حور اصالی تفاوتهایی یف شات
که هویت قفرت حاکم و داللتهای سایاسای و فرههگیاش را تعیی ،یکردا ا ری که
ضاا  ،انقیاد تا عهی کرد بود فتمانها و اتما قفرتی که برای تسامی ،و بازتولیف
سالطهی حاکم وارد یفان شافنف بهنحوهمز ان تفاوتهای قو ی و زبانی را سارکوب و
لذا دیگربود ی کردها را تساامی ،کردنف بهابرای ،بفی ،شاایوه ساالطهی قفرت حاکم
دیگربود ی کردها را در حوزههای سایاسای و فرههگی به ثابه تیششار ورد نیاز در
نظر رفت
فرایهفها و اتما سایاسای و فرههگی که ضاا  ،سایاسایساازی قو یت و زبان کردی
بود باه نحو همز اان رزهاای تاا عاهی کرد را د ر ون سااااخات و آن را بر اساااا
1

شاااالودههاایی تافیاف باازتعری کرد فهوم هویات در تفااوت کاه در ای ،تژوهش باهکاار
رفت به نقش برسااازنفهی تفاوت در برساااخت هویت قفرت حاکم و هویت کرد اشاااره
داشات ا ا قو یتهای فار و کرد یا به تیارت بهتر تفاوتهای برسازنفهی هویتهای
کرد و ایرانی بهوسایلهی فرایهفها و اتما سایاسای و فرههگیای که قفرت حاکم بهکار
1. identity in difference
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رفته تاضااا  ،ساالطه در تا عهی کرد باشااف در نوتی از رابطهی ان ار-شااهاساااییا
سارکوب -قاو ت واقم شافنف ای ،واقعیت که داللتهای سایاسای و فرههگی قو یت و
زباان فاارسااای کاه یتهی بر انقیااد تاا عاهی کرد در برابر قافرت حااکم بود ای ،عهاا را
افاده یکرد که سااااحت برساااازنفهی بیرونی هویت کرد و انقیااد قو یات کرد هر دو
علو قافرت حااکم بودناف ای ،دو ا ر توأ اان تیاا افهاای فتماانهاا و اتماالی بودناف کاه
تیفیل شفن قفرت حاکم را به سلطه در کردستان تسمی ،کردنف
ای ،واقعیت که قفرت حاکما برسااازنفهی توأ ان هویت و تا عهی کرد بود ویای
آن بود که آنها در ی هسااتهی درونی ی سااان سااهیم بودنف که تحو آنها را در
تریان روابط تقابل و هردم تیچیفه شاونفه با هویت قفرت حاکم در ساا های آیهفه
شا ل داد تیقهی توسااط کرد که الیهی یانی حقوقبگیر را شااا ل یشااف نهتهها
نیروی اصالی بالفت با هویت قفرت حاکم بود بل ه همچهی ،ساتون فقرات تا عهی
فنی را تشا یل یداد که در کردساتان بعف از فروتاشای اساتیفاد تهلوی بهوتود آ ف
باالیافن و تلوههاای هویات کرد هم برحساااس حقوق لی شاااهرونافان یا سااارز ی،
لی که کردسااتان نا یفه یشااف و هم بر اسااا حقوق فنی-د وکراتی
شااب
شاهرونفان ییر-حاکم ایرانا تیا فهای ای ،صاورتیهفی ساات از دو فهوم تفاوت از
تاا عاهی کرد در فتماان لی رایااناه بعاف از شاااهریور  1320بودناف بافی ،عهاا کاه در
لی
ای ،فتمان فهو ی از تا عهی کرد به ثابه ببش الزم و ملِ کلیتِ شاب
کرد کاه کردساااتاان بزر ناا یافه یشاااف وتود بود کاه باا فهوم کرد باهتهوان یا
تا عهی قو ی-زبانی که ببش الزم و مل کلیت حقوقی-ساایاساای در دولت ایران
بود همزیساتی داشات ای ،دو فهوم از تا عهی کرد دو برداشات تفاوت از حقوق _
اتم از حقوق لی و افنی-د وکراتیا _و نیز دو فرایهاف تماایز برای تحقق آنهاا را
ضاااروری یدیافناف کاه باه نحو تفااوت در برسااااخاتهاای هویات کردی در فتماان
لی رایانه صورتبهفی شفنف
الحظهی ای ،وضااوع ساائلهی حوری رابطه یان برساااختهای هویت لی و
حقوق د وکراتی و فنی و نیز شاارایط ساایاساای ا ان آنها را در فتمان لی را
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1

بر یانگیزد همچهاانکاه اثیاات شاااف فتماان کو اهلاه و-ک وتاس فهو ی از حقوق
لی شاف که در آ وزهی د وکراتی حق لتها برای تعیی -،سارنوشات یها داشات
ای ،ا ر سااتقیماً به فهو ی از هویت لی کرد رتیط یش اف که شاارایط تحقق آن
تمفتاً در تا عهی سااتردهتر کرد در کردسااتان بزر قرار ی رفت که حفودهی
ارضای آن خار از کردساتان ایران بود تلیریم آنکه خطابهیسایاسای کو هله بر تعهف
2

خود یهی بر تحقق حق لی تعیی ،سارنوشات به ثابه اصال برنا های لی را ت کیف
داشات ا ا فتمان و تمل سایاسای و فرههگیاش بهتز چهف اساتثهاء به نحو بهیادیهی
هطقهای بود که بر وضاوتات رتیط با تثییت و ساترش اقتفار کو هله در کردساتان
ایران تمرکز بود آنها اصاالً در آن حف نیودنف که شاالودهای برای برنا هی لی رایانه
فراهم آورنف که با تحقق حقوق لی کردها در ببش شاارقی کردسااتان بزر هطیق
باشاف شا اق فزایهفه یان خطابهیملی رایانه و تمل سایاسای و فرههگی کو هله تهها
توتولیسام دهقانی آن سااز ان را تشافیف یکرد و آن را به ساوی ترصاهی ر انتی تری
از حقوق لی سااوق یدادا حقوق لیای که بهوساایلهی تفاوتهای قو ی و فرههگی
نیاز هف تثییت بر شالودههای سیاسی لی رایانه بودنف

 1توضاایح ترتم :کو هلهی و-ک (کو هلهی ویانهوهی کوردسااتان)ا انجم ،تجفیف حیات رسااتاخیز کردسااتانا
انجمهی روشاهف ری-سایاسای و نیمهساری بود که در بیسات و تهجم شاهریور  1321در شاهر هاباد تشا یل شاف
بانیان کو هلهی و-ک بیشااتر از ردههای یانی خردهبورووازی شااهری و حصااو نظام آ وزش همگانی تفیف در
ایران بودنف کو هلهی و-ک خواهان اساتقال کردساتان و حاکمیت سایاسای لت کرد بر کردساتان بزر بود ای،
انجم ،در فت ساه ساا ا رشاف و توساعهی چشامگیری در شاهرها و روساتاهای شاما رووههالت یافت ولی در ساا
 132۴ز انی که در او رشف و حیوبیت خود بود هحل شف و تای خود را به حزب د وکرات کردستان ایران داد
دالیل و چگونگی انحال کو هلهی و-ک یهم و وضاوع بحث و اختالق نظر در بی ،ورخان و تا عهشاهاساان کرد
اساات کو هلهی و-ک را نیایف با کو هلهی شااورشااگیری زهحمهتکیشااانی کوردسااتان پیرانا ساااز ان انقالبی
زحمت شاان کردساتان ایران (کو له) اشاتیاه کرد کو له سااز انی ارکسایسات-لهیهیساتی بود که در ساا  1357در
بحیوحهی انقالبا در رووههالت بهوتود آ ف و ههوز در قالس چهفی ،تشاا ل تفا انه به حیات خود ادا ه یدهف
برای اتالع بیشتر به کتاب زیر راتعه کهیف:
Vali. Abbas. Kurds And The State In Iran. Chapter 2(London 2011).
2. nationalist programmatic principle
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همچهی ،ای ،ترصاهی خطابی ر انتی

از حقوق لیا در فتمان حزب د وکرات

1

کردسااتان ایران (حفکا) حسااور داشااتا هرچهف فتمان ای ،حزب ایلس به وازات
فتماان حقوق قو ی هطقاهایِ خود بتااری حرکات یکرد کاه تقرییااً باه باازنماایی
هویت ییر-حاکم در قانون اسااسای رتیط یشاف همچهان که دیفهایم رابطهی هویت
ییر-حاکم با فهوم شاهرونفی در قانون اسااسای  1285به نوبهی خود از تریق فهوم
اقلیت قو ی و زبانی که دارای شااالودهای سااتقیماً حلی هطقهایی بود بهیان نهاده
شااف ا ا در فتمان حزب د وکرات نیز درساات انهف کو هله و-ک ریتوری حقوق
لی که با آ وزهی د وکراتی حق تعیی ،سارنوشات ارتیا داشات فاقف یهای سایاسای
الزم برای تثییت چهی ،حقوقی بود لذا فتمان و تمل ای ،حزب قادر نیود که آن حق
را بر شااالودههای عی ،س ایاساای اسااتوار سااازد خطابهیحقوق لی در فتمان حزب
د وکرات بیبهیاد باقی انف و در ساترانفن فساا یان لی رایی ر انتی و توتولیسام
سایاسای در تو حیات کوتاه تمهوری در نوساان بود ای ،تزلز خطابیتصافیق واضاح
ای ،ا ر بود که حقوق لی به نحو بهیادی ،اهیتی ساایاساای دارنف و ای ،ا ر همچون
یادآوری تل وابساااتگی حزب د وکرات به قفرت را نشاااان یداد و ای ،واقعیت را به
نحوی قااتم بر ایشاااان تیاان یکرد کاه قافرت تههاا حقوق لی را در فتماان لی را
بهیاان نمینهاف بل اه همچهی ،ای ،حقوق را باه حرکات در یآورد و باه آنهاا نیرویی
داللت ر و ؤثر یببشاف تا در حوزهی سایاسای اثر ذار باشاهف قفرت رو حقوق لی
اسات که بفون آن حقوق لی همانهف کالیف بیتانی خواهف بودا یا همانهف صافایی که
سااب ،نمیتوانف فت و نیرویی که توان حرکت را از ک داده اساات ای ،وابسااتگی
حقوق لی به قفرت سایاسای و خا وشای خفتبار آن در یفان سایاسات نشااندههفهی
اهمیات قفرت هم بهتهوان ا ر برساااازنفه و هم به ثاابه نیروی هفایتگر حقوق لی در
 1توضایح ترتم :حزب د وکرات کردساتان ایران ( KDPIحفکا) در بیسات و تهجم رداد  132۴به رهیری قاضی
حمف در شااهر هاباد تشا یل شااف برنا هی ساایاساای و اهفاق اسااتراتژی ای ،حزب که اکثرأ در فتمان ار ان
رسامی آنا روزنا هی کوردساتانا هع س اسات خالی از ابهام نیسات ا رچه فتمان کوردساتان بعسا به اساتقال
به هزلهی هفق اساتراتژی آن اشااره دارد ا ا در جموع ترووهی اتونو ی سایاسای-اداری و فرههگی در چارچوب
حاکمیت لی ایران بر فتمان حزب و ساران آنا بهویژه قاضای حمف سالط اسات برای اتالع بیشاتر به کتاب زیر
راتعه کهیف:
Vali.Abbas. Kurds And The State In Iran. Chapter 2.3(London 2011).
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آن یفان اسات ای ،ا ر همچهی ،نشااندههفهی آن اسات که قفرت تا ل تیونف حقوق
به هویت اتم از قو ی و لی در یفان سیاست لی رایانه است
از ساوی دیگر فتمان حقوق که بهواساطهی فهوم اقلیت قو ی و زبانی حلی در
قانون اساااساای  1285ایران با فهوم شااهرونفی رتیط یشااف به نحو بهیادیهی در
ااهیات و کااربرد تفااوت بود تلیریم آنکاه هویات ییر-حااکم در زیر تشاااتاهای از
تعمیمهای فرههگی رتیط با هویت قفرت حاکم ففون شااافه بود ا ا تیشفرضهای
سایاسای و حقوقی فهوم اقلیت قو ی و زبانی حلی به انفازهی کافی روشا ،بودنف تا
ویژ یهاای یهاایی آن فهوم را برتساااتاه ساااازناف؛ویژ یهاای یهاایی فهو ی کاه
براساا تهاصار برساازنفهی تر شاوراهای ایالتی و والیتی تیشاههادی در قانون اساسی
بفانها تصاااریح شااافه بود در ای ،عها فهوم اقلیت قو ی و زبانی حل تعی ،هفی
رابطهی سایاسای یان قو یت و زبان فارسای سالط و قفرت حاکم در قانون اسااسای
بود همچهانکه شاااهف بودیم ای ،رابطه تهها ابزاری برای تیفیل کردن هویت فار به
هویت لی ایرانی نیود بل ه به نحو همز ان شارایط حقوقی و سایاسای وتودیت تیعه-
شااهرونف را در قانون اساااساای تعیی ،یکرد به تیارت دیگر حقوق تیعه-شااهرونف از
تریق قو یتا زبان و تاری فار و نیز شاایعه رایی دوازده ا ا ی تعیی ،یشاافنفا
روابطی که شاارایط اولیه و ییر-حقوقی ا ان دسااترساای به حقوقی را که در قانون
اسااسای تعری شافه بود تشا یل یدادنف ای ،ا ر بفان عهاسات که شاوراهای ایالتی و
والیتی که تهها ابزار بیان حقوق قو ی و زبانی اقوام ییر-حاکم در قانون اسااااسااای را
شاا ل یدادنف تیا ف هطقی فهوم تیعه-شااهرونفی بودنف که بر اسااا تهاصاار
برسازنفهی قو یتا زبان و تاری سلط فار تعری شفه بودنف ای ،هر دو که توأ ان
توساط قفرت حاکم برسااخته شافه بودنف ی فیگر را در سااختار هویت لی ایرانی در
قانون اساسی ت میل یکردنف
الحظاهی رابطاهی فتماانی یاان قافرت حااکم و قو یات و زباان سااالط فاار ناه
تهها هویت قو ی فهوم تیعه-شااهرونف ایرانی را برتسااته یسااازد بل ه همچهی ،بر
رابطهی نهادی آن با انجم،های ایالتی و والیتی ت کیف یکهف ای ،ا ر نشااان یدهف
که ای ،شااوراها برخالق آنچه که قرر شاافه بود تا به نیازهای اقلیتهای قو ی-زبانی
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حلی و اساتانی تاسا و باشاهف در حقیقت ی ی از شارایط وتود فهو ی از شاهرونفی
بودنف که بر اساا آن سالطه و برتری قو یت و زبان فارسای تعیی ،یشاف ای ،شاوراها
و فهوم شاهرونفی یتهی بر سالطهی قو یت و زبان فارسای نهتهها به هم ربو بودنف
بل ه در واقم الزم و لزوم ی فیگر نیز بودنف بهابرای،ا فهوم داقلیت قو ی که اساا
1

ایفهی شاوراهای ایالتی و والیتی را در قانون اسااسای شا ل یداد ضامیمهی فتمانی
فهوم قو ی تیعه-شاهرونف ایرانی بود ای ،وضاوع حصاو تیونف یان فهوم هویت
لی و قو یات فاار بود کاه بافی ،ترتیاس برای تااسااا دادن و تیران کردن ییااب
چشامگیر تفاوتهای قو یا زبانیا فرههگی و هطقهای در تعاریفی که از فهوم تیعه-
شاهرونف ایرانی در قانون اسااسای شافه بود بهکار رفته شاف همانتور که شااهف بودیم
ای ،ییاب به ان ار تمامتیاری باز ی شات که در دورهی اساتیفاد تهلوی رخ داد یعهی
ههگا ی که قفرت حاکم به خشاونت توسال شاف تا تیونف اسااسای یان قفرت حاکم
ایرانی و قو یت فار را بازساازی کهف و تفاوم دهف تلیریم تعهف سایاسای که قفرت
حاکم در قیا فهوم قوم فار داشات و در راساتای آن به سارکوب و ان ار خشاونت
آ یز تمام قو یتهاا زبانها و فرههههای ییر-حاکم ترداخت ا ا نتوانساات هر تایانی
بر کاربرد فهوم اقلیت قو ی در فتمانهای رسااامی و نیمهرسااامی بگذارد ادا هی
بهکار یری ای ،فهوم به ثاابه ابزار اتماا قفرت حاکم بر ییر-حاکماان نشاااان یداد
آنها از حوزهی حقوق ترد و به قلمرو اقتفار ساایاساای رانفه شاافهانفا قلمرویی که در
آنتاا خشاااونات باهتاای قاانون ح مفر اا بود ای ،ا ر اشاااارهی روشاااهی باه فهوم
2

3

د مهوتیات حقوقی بود (کاه باه قو وان-لوک ناانسااای ) بر ییر-حااکماان تحمیال
یشفا زیرا آن فهوم ییر-حاکمان را با رانفن در حوزهی خشونت ح و ت از حوزهی
حقوق فنی و د وکراتی شهرونفی حذق یکرد )(Nancy,1991
ای ،خود حقیقتی اسات که رهیری کرد در  1325هیچ آ اهی از شارایط و تواقس
طالیه اش در راساتای اترای قانون اسااسای نفاشات از نظر رهیری کرد جادله بر سار

1. discursive adjunct
2. juridical ban
3. Jean-Luc Nancy
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ت سااایس شاااوراهای ایالتی و والیتی در کردساااتاان _ همچهاان که بارها در فتماان
تمهوری در نیمهی دوم آن سااا نمایان شااف _ ا ی در ساایر باز شاات به حقوق
فنی و د وکراتی اقلیتهای قو ی و زبانی بود تیا فهای نا وار حقوقی-ساایاساای
فهوم اقلیت قو ی برای بازنمایی هویت کرد و لذا حذق شافنش از حوزهی سایاسای و
قانونی ا ری نیود که رهیری کرد از آن آ اه باشااف همچهی ،آنها از تواقس ساایاساای
رابطاهی فتماانی یاان قافرت حااکم و قو یات فاار و لاذا تعری فاار -قوم از هویات
حاکم در باب ادتاهای د وکراتی قانون اسااسای  1285بیاتالع بودنف بهسااد ی بایف
فت که چهی ،وضااوتاتی به ورای بصاایرت ساایاساای و فرههگی ایشااان در آن ز ان
یرفت از نظر رهیری کرد د وکراسای ی ایفهآ سایاسای قف بود که یبایسات
ار زارده یشاف و نق های قانون اسااسای خصاوصااً آن نق هایی که عطوق به
تایگاه تیعه-شااهرونفان ییر حاکم بود نمیبایساات به برساااخت نظری و فلساافی آن
ایفهآ نسیت داده یشف
بهاابر روی رد نظری ابافاً رهیران کرد در ار نهاادن باه ای ،فهوم حافود و
اات رایانه از د وکراسااای و ح و ت رد ی تهها نیودنف حزب د وکرات کردساااتان
ایران تهها نهاد ساایاساای در ترصااهی بالفت د وکراتی نیود که ساار رم خواساات
خوشااییهانهی باز شاات و اترای قانون اساااساای بود بالع س ای ،فهوم حفود و
اات رایانه از د وکراسای به نحو ساترده در سارتاسار حیات ح و ت تهلوی و دوران
بعف از آن توساط اتوزیسایون ایرانی طر یشاف اتوزیسایون ایرانی هیچ اه از تحسای،
قانون اسااسای  1285بهتهوان ی ساهف اصایل د وکراتی کوتاه نیا ف (و اکهون نیز
کوتاه نمیآیف) و اترای آن را در ساا های تالتم بعف از فروتاشای اساتیفاد رضا شاه تا
انقالب 1357ایران طاالیاه یکرد ح و ات دیهی در ساااالهاای بعاف از انقالب در آ ااه
سااخت ،اتوزیسایون ایرانی در ورد نق های زیانیار ای ،فهوم اات را از د وکراسای و
1

شا لهای ت ثر رایی و شاهرونفی رتیط با آن ناکام انفه اسات آنها در بیخیری از
تیاا افهاای ای ،فهوم حافود و اات را از د وکراسااای ههوز در ااتم ح و تی
1. pluralism
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د وکراتی هساااتهف که تیق قانون اسااااسااای در تیونف قانونی یان قو یتا زبان و
فرههه فارسای بهیان نهاده شافه باشاف اتوزیسایون د وکراتی ایرانی از هر ساهبی
ههوز به نحو بهیادی ،از ار نهادن به تفاوت در فرایهفهای ساایاسااای و فرههگی بیزار
است
در واقم ایراق نبواهاف بود ا ر بگوییم در تماام تهجااه و ساااه ساااا تمر ح و ات
تهلوی طالیهی د وکراتی برای ح و ت شااروته و ت ثر رایی ساایاساای هیچ اه
شاا ل دتوتی برای شاهاساایی و احترام به هویتها و حقوق تفاوت ییر-حاکمان نشاف
تهها وردی که در ای ،یان اساتثهاء بهشامار یرفت بیانات یهمی بود که در احترام
باه تفااوت اذهیی اههاار یشاااف کاه ای ،ا ر باا توتاه باه تاایگااه قاانونی شااایعاه دوازده
ا ا ی که دی ،رسامی کشاور بهحسااب یآ ف حفاکثر در حف وافقتی ناکافی با توا م
سالمان ساهی یا توا م ییر سالمان بود همچهی ،ههگا ی که درخواسات باز شات به
قانون اساااساای را ساار یدادنف اصااال توتهی به برساااختهای قو ی هویت حاکم و
تابعیت-شاهرونفی در قانون اسااسای نفاشاتهف چه رساف به آنکه آن را نقف یا رد کههف
تیا فهای سایاسای و حقوقی برتری فتمانی زبان و قو یت فار بر تعری حاکمیت
ایرانی لی در قاانون اسااااسااای تا ثیر اذاشااات ا اا ای ،تا ثیر نزد افافعاان ح و ات
د وکراتی در صافوق اتوزیسایون ایرانی با هر رام سایاسای و ایفپولووی ی _ از راسات
یانه تا چ سااوساایالیساات _ کا الً فقود شااف (و ههوز نیز فقود اساات) نیروهای
د وکراتی حوزهی ساایاساای در  1325در احترام نهادن بی قیف و شاار و تعهف ییر
نقادانه به قانون اسااسای 1285اشاتراک داشاتهف و اکثراً خواساتار اترا و قرار دادن آن در
1

برنا ه سایاسای احزابشاان بودنف حتی ا ر نمیتوانساتهف آن را در دساتورکار سایاسای
خود تا دههف برای نمونه نقف ارکسااایساااتی روسااای حزب توده از اهیت تیقاتی
د وکراساایا خصاالت صااوری ح و ت د وکراتی و رابطهی درونی آن با اسااتثمار
سااار اایاهداراناه و سااالطاهی بورووازی کاه باارهاا در تماام تهج دهاه ح و ات تهلوی در
فتمان دنا ه ردم _ار ان رساامی حزب_ بیان یشااف هیچ اه شااا ل حا قانون

1. political agenda
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اسااسای با تمام نابهههجاریها و ناسااز اریهایش نشاف حزب توده به رو و ن قانون
اسااسای  1285در سارتاسار حیات سایاسایاش قیل از انقالب ایران در  1357تعهف
باقی انف
به نظر یرساف که رهیری کرد در  1325خالصاانه به حمایت از طالیهاش یهی
بر اترای قانون اسااسای از ناحیهی نیروهای چ و چ یانه در یفان سایاسای ایران
ا یافوار بود آنهاا نمیتوانساااتهاف هیچ دلیال عقولی برای ا تهااع ح و ات و باالفات باا
حمایت از اترای حقوق اقلیتها بیابهف که در فاد قانون اساااساای در راسااتای تحقق
انجم،هاای ایاالتی و والیتی فراهم شااافه بود بهاابرای ،چهافان تاای تعجاس نافارد کاه
رهیری کرد ههگاا ی کاه دیاف طاالیاهاش در راساااتاای اترای حقوق اقلیاتهاا را کاه
تیشااتیش در قانون اسااسای تسامی ،شافه بود ح و ت ان ار کردا شاگفتزده و یو
شاف بیان ای ،نا یفی تمو ی با ی و انفوه شابصای رهیران کرد همراه شافا ی و
انفوهی که شااا ل حا رهیران کرد تس از ش ا ساات ذاکرات خود بتاری در تهران
شت چراکه آنها شاهف بودنف که در طیوتاتی که نیروهای اتوزیسیون اداره یکردنف
و یا به آن نیروها نزدی بودنف واضامشاان به شا ل بیرحمانهای تحری و خواسات
د وکراتی شان برای شهاسایی حقوق قانونی خود به ابتذا کشیفه یشف
تحری سائلهی کرد به هیچ تهوان ا ری تفیف و بیساابقه نیود چراکه تاری آن
به تهیش شاای تییفاهلل در  1880-2و قیام ساام و در دهههای آیازی ،قرن بیسااتم
بااز ی شااات ا اا در رحلاهی تاایاانی حیاات تمهوری کرد یعهی ههگاا ی کاه یاارزهی
کردها برای حقق سااخت ،حقوق قانونیشاان وضام قاتعی در قیا د وکراسای که
رویم ایران افتی آن بود تیافا کرد و از تهیاهی همتری یاارزهی کردهاا روی رد
صااریحی در ورد صااالحیت د وکراتی اتوزیساایون ایران در برابر ح و ت رکزی
اتبااا کردا تحری یاارزه و اهافاق اساااتراتژیا کرد باه شااارایط تااریبی و فتماانی
تفاوتی دا  ،زد شا لهای فتمانی که برای تحری سائلهی کرد و بهویژه تحری
تمهوری و ریشاااهها و اهفاق آن بهکار رفته شاااف بر یلیهی فهوم تفاوتی از خرد
ساایاساای در یفان ساایاساات داللت یکرد؛ ای ،فهوم تفاوت فهوم تفیفی از
صلحت و ا هیت دولت بود که در فتمان رویم و به نحو شابه در فتمان اتوزیسیون
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د وکراتی تهی،انفاز شاف بافتار خرد سایاسای که اشا ا تفیف رفتار قفرت حاکم را
تی یریبت تفاوم تیفا کرد تا تحری دیگری ییر-حاکم و تاری ا سایاسات و فرههه
او را تا راحل آخری ،تهه سرد به اش ا ونا ون تعیی ،کهف
در ذشاته قیام کردها را یالیاًانگیزهی ح و ت برای تمرکز رایی و تحمیل سالطه
و نظارت سااتقیم بر ساارز ی،های کرد برانگیبته یکردا ساارز ی،هایی که شااا ل
قلمروهای شاهاختهشافهی ا ارتهای رو به افو کرد و یا سارز ی،های قییلهای یشاف
کاه خاانهاای قافرتمهاف کرداز آن حفااهات کرده بودناف هافق ای ،قیاامهاا حراسااات از
اساتقال نهادی و الی ا ارتهای کرد بود و بعفتر یعهی در اوایل قرن بیساتم به سایس
حراسات از قلمرو قییلهای که شاا ل ز ی ،و درا ف آن بود صاورت ی رفت در ورد
اخیر ز ی ،و درآ ف آن ا ری بود که قفرت و ا تیاز رهیری قییلهای بر آن در ساااختار
دولتی ییر تمرکز و تیشاااساار ایهدارانه یتهی ی شاات بالفت سااهتی کردها با
دولات در دورهی تیشاااا-تمهوری ا رنگوییم هیچ ااه ا اا باهنافرت باه اقتافار ردم کردا
هویت آنها و حقوقی که برای طالیهی شاروتیت در یارزهای که اسااسااً اهیت آن
شا ل هطقهای داشات توسال یشاف تقالنیت تهیشهای کردی در دورهی قیل از
تهاه تهاانی دوم بر اصااال و نساااس قییلاهای و اال یات بزر ز ی ،یتهی بود کاه
رایشاااهای رکز رای آنها دولتی را هفق قرار یداد که فاقف وحفت سااایاسااای و
نظا ی بود از ی سااو فقفان ی قفرت حاکم فرن در رکز و از سااوی دیگر نیود
هویات قو ی ی پاارچاه در تاا عاهی کرد تیش از هر چیز بافان عهاا بود کاه قیاام کردهاا
هر انفازه قفرتمهف نیز که بودنف تهها اشاا ا ویژهای از عا له بر سااار خود بتاری و
نفوا هطقهای حلی را بهوتود یآوردنف ای ،قیامها نه وحفت سایاسای قفرت حاکم
را هفق قرار یدادنف و نه هویت آن را به ترسش کشیفه یا تهفیف یکردنف
بیساات و تهج سااا تمرکز رایی کشااوری و فرنیزاساایون اقتفار رایانه در تو
ح و ت تهلوی سااااختار و کارکرد قفرت در ایران را توییر داد یانی دولت فرن که
وحفتش را از ارادهی قفرت حاکمی کساااس یکهاف که خود در وحفت حقوقی دولت
تلوه ییابف به ای ،ا ر اشاااره داشاات که کارکرد قفرت به اشاا ا تفیفی از خرد
سایاسای و ساازوکارهای حاکمیت و سالطه نیاز هف اسات حاسایات و تصامیم یریهای
ساایاساای که ایلس صاالحت دولت آن را هفایت یکرد و با برداشااتهای یلوآ یز از
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ا هیت لی و تعاد قوا تشافیف یشاف در الزا ات اساتراتژی و ایفپولووی تهه سارد
ریشااه داشااتهف ن تهی هم در ای ،ز یهه حسااور در فتمان رساامی حاکمیت لی
تفیف بود که خود شاا ل اهفاق و قصافهای واقعی و فرضایای یشاف که چارچوب
تقالنیتی را بر یسااخت که اساا صالحت دولت را در حوزهی سایاسای لی شا ل
یداد ای ،بفان عها بود که در چارچوب حقوقی-ساایاساای دولت لی تمام فاهیم
ربو به صاالحت دولت با فاهیم ربو به هافم لی ی سااان بودنف ای ،ی سااانی
علو باازتعری صااالحات دولات باا در نظر رفت ،فهوم حااکمیات لی و فتماان
رسمی لی رایایانهی در حا ش ل یری بود
ای ،یگانگی یان صالحت دولت و هافم لی در چارچوب حقوقی-سایاسای دولت
لی تیآ فهای سااتردهای برای تحری ساائلهی کرد در ایران تسااا-تهه بههمراه
داشااات زیرا تفاوم تعری قو ی از هویت قفرت حاکم که در ای ،تژوهش به اشاا ا
ونا ون فنظر واقم شاافه اسااتا بفان عها بود که دولت فرن در ایران فهو ی از
هافم لی را باتث شاااف که به شا ا ل قو ی تعری شااافه بود و همچهی ،تفاوم ای،
تعری قو ی از هویت قفرت حاکم به فهو ی از صاالحت دولت اشاااره داشاات که
اشااا االی از تقالنیاتا حااسااایاهی سااایااسااای تقالنی و تصااامیم یری را باه ثااباه
تیششار های ورد نیاز در نظر ی رفت که بها به تعری ا هویتهایی را که با هویت
ساالط قو ی فار اختالق داشااتهف حذق یکرد ای ،تعری قو ی از هافم لی و
صااالحات دولات ناهتههاا باه تحری سااائلاهی کرد باه ثااباه توتئاهی الهاام رفتاه و
هفایتشااافه از ساااوی بیگانه که برتلیه حاکمیت و تما یت دولت لی تمل یکهف
یاری رساااانف بل ه در تی ،حا در حا تفارک دیفن اتحادی فتمانی یان ح و ت
رکزی و اتوزیساایون د وکراتی تلیه اهفاق و خواسااتهای تمهوری کرد در تو
اذاکرات و بعاف از آن بود آن تیوناف حیااتی کاه ای ،دو تی را باا هم تحاف یکرد
تعهف هر دو به لی رایی قو ی فار بود ای ،دو تی در فهوم قو ی لی رایی که
تیشااتیش در قانون اسااسای بهیان شافه بود اشاتراک داشاتهفا همان قانون اسااسای که از
نظر ایشاان ساهف تر افتبار یارزهی د وکراتی در تاری فرن ایران بهشامار یرفت
د وکراسااای در ایران شاااروته همانهف تمام توا م چهف لیتی و چهفقو یتی قربانی
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تعهفش نساایت به قو یت و هویت قو ی شااف فهوم حاکمیت رد ی که شااالودهی
تماام نظریاههاای افرن د وکراسااای و ح و اتهاای د وکراتیا اسااات ههگاا ی کاه باا
صاالحت دولت و اقتساااپات ا هیت لی سااهجیفه شااف توفیقی حاصاال ن رد آ وزهی
د وکراتی حاکمیت رد ی و بازنمایی حقوقی-سایاسایاش نشاان داد که چیزی تز
وسااتی تهی نیود به تیارت دیگر ای ،آ وزه بیان تعهف قو ی نساایت به ردم به ثابه
باالتری ،اقتفار و هیم شروتیت بود که در تی ،حا یها و نیرویی در یفان سیاسی
نفاشاات شااالودههای قو ی تقالنیت ساایاساای وتود در دولت لی فهوم اات رای
ت ثر رایی د وکراتیا را از کاارکرد سااایااسااایاش تهی سااااخات و آن را باه ظهر
خواستهای حققنشفهی رویمهای سیاسی ش ستخورده تیفیل کرد
به شا ل کلی تمهوری برای کردها و سایاساتهای د وکراتی در ایران چه تیا ی
داشات؟ فروتاشای تمهوری کرد و اساتیالی نظا ی بر هطقه با تحمیل جفد قفرت و
هویت حاکم دنیا شاااف قفرت دولت نهتهها اقتفار قفرت حاکم را جفداً تثییت بل ه
همچهی ،هویت خود را دوباره بر شا ساتخورد ان تحمیل کرد هویتا زبان و فرههه
کردی با نیرو و شافتی بیساابقه سارکوب شاف ا ا حقیقت ای ،اسات که تحمیل جفد
قفرت و هویت حاکم در کردسااتان که ساارکوب خشاا ،هویت و زبان کردی را بفیهی
فرض یکردا همراه باا ت هولوویهاای ویژهی قافرت کاه برای دساااتیاابی باه ای ،یاایات
دو انه ب ار رفته یشاف (خصاوصااً در حوزهی ا هیتا نظارت و تهظیم تمعیت) تهها
نشاانه ای از د ر ونی تا عه و ح و ت ایران از ز ان انقالب شاروته بود در درتهی
نبساات ای ،ا ر نشااان یداد که دولت ایران تلیریم آن ه دچار بحرانهای تهاوب
اقتفار یشااف ا ا قفاری از ساایر را در فرایهف تیفیل شاافن به ی دسااتگاه فرن
حاکمیت و سالطه تی کرده بود همچهی ،ای ،سائله نشاان یداد که سائلهی کرد
در ایران دیگر بیان نارضاایتی اقلیتی که در حاشایههای فرههگی سایاسات ایران قرار
داشات نیود بل ه بیشاتر قلس خا وش ا ا تپهفهی سایاسات ایران بود که تیوساته وحفت
سایاسای و هویت قو ی قفرت حاکم را به ترساش یکشایف ای ،سائله همچهی ،نشاان
یداد که وضاوعا ت وی ،سایاسای تفاوت سارکوبشافهای اسات که از سایری ی ذرد
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که در هزارتوی تیچیفهی قفرت در ایران فرن _ از شاا ل یری آن در قطم انقالب
شروته تاکهون _ قرار دارد
در حقیقت ت وی ،و تفاوم سئلهی کرد در ایران از ز ان فروتاشی تمهوریا فعا
کردن جفد نقف نظریههای اات رای تفاو در ورد د وکراسای اسات که به اشا ا
تهوع روشااهف ران ایرانی اتم از س ا والر و اسااالم را به ثابه بفیلی برای نظام کهونی
تصاور و ترضاه یشاود زیرا تفاوم تفاوت ییر-حاکم تمام ادتاهای د وکراتی در ورد
ت ثر رایی را تساااعی یکهافا ت ثر رایی کاه باا در نظر رفت ،تماام تواناس هویات را
به ثابه حساور بفیهی فرض ی یردا ا ری که تفاوتی را که در بط ،هویتهای ییر-
حاکم قرار دارد شاهاساایی نمیکهف و بفان احترام نمی ذارد ای ،ا ر نشااندههفهی آن
اساات که تفاوت شاار ا ان ی ت ثر رایی ناب اساات که هم سااطح کارآییاش را
یتوانف تعیی ،کهف و هم حفودیتهایش را در فرآیهف د وکراتی سایاسای شاب
ی ساازد بهابرای ،ا ر د وکراسای ا ری اسات برای یلیه کردن بر شا الت سایاسایا
حقوقی و فرههگی بهیاادیهی کاه از تعری قو ی قافرت و هویات حااکم در توا م
چهف لیتی و چهففرههگی انهف ایران ناشای یشاود تس شاهاساایی د وکراتی تفاوت
و حقوق فنی و د وکراتی ا وری ضاروری بشامار یآیهف تمهوری د وکراتی که
از نظریههای اات رای د وکراسای فرانساوی الگوبرداری یکهف نمیتوانف تاسابی برای
شا الت سایاسایا حقوقی و فرههگی باشاف که سایس تفاوم و بازتولیف سائلهی کرد در
ایران هساتهف تا ههگا ی که تیونف نظری و حقوقی-سیاسیای که به نحو استوار هویت
حاکم را به قو یت و فرههه ساالط ره یزنف ش ا سااته نشااودا ساائله کرد تابرتا
خواهف انف شا سات ،ای ،تیونف و تایان دادن به ای ،رابطهی شاوم بهتههایی یتوانف
سیر حل د وکراتی سئله کرد در ایران را نشان دهف
از ساااوی دیگر فروتاشااای تمهوری برای کردها چیزی بیش از ی تیام تاریبی
دارد از نظر آنان ای ،رخفادا ری نیود که تهها در ذشااته رخ داده اساات ای ،حادثه
برای آنها ا ری است که در اکهون زنف ی یکهف که نهتهها حافظه را بر یانگیزد بل ه
همچهی ،به فتمانها و اتمالی که اکهون را شا ل یدههف رو یببشاف کردها از
تریق ای ،رخفاد در ورد ذشاتهی خود تف ر یکههف و اکهون و آیهفهی خیالیشاان

سئلهی کرد و خرد سیاسی دولت

را به صااق همفیگر یبرنف تمهوری نشاانهای اسات که آنها در ساایهی آن زنف ی
خود را به ثابه قاو ت و یارزه یزیهف و ای ،یارزه و قاو ت که تهفیف شااترکی
اسات که از د زنف ی آنها ی ذرد به تا عهشاان وحفت یببشاف و تاری شاان را
هساجم یساازد تفاوم یارزهی آنها بیان یل حقق نشافهشاان برای آزادی اسات
روایت یارزه بهتهوان یل حققنشافه برای آزادی بر ضارورت قفرت برای رسایفن به
آزادی ت کیف یکهف ای ،ا ر نشااان یدهف که قفرت وهرآزادی اساات و نیز ای،که
آزادی تهها یتوانف به فد کهشااهای تاریبی که آکهفه از قفرت هسااتهف بفساات آیف
تهها شارایط اکهون کردها که یتهی بر ان ار و سارکوب هویتشاان اسات ا ری اسات که
به خواساتشاان برای آزادی عها یببشاف چراکه آزادی از بط ،ای ،رابطهی تهاقش
ناشااای یشاااود و بفی،ساااان همواره آکهفه از قفرت اسااات آزادی در ییاب قفرت
فرانمیرساااف کردهاا نیاایاف اتاازه دههاف کاه دوبااره از حقیقات ای ،تیاام بیبهره بماانهاف
آنهاا ا ر ی خواههاف کاه در ایرانی د وکراتیا شاااهیافه شاااوناف نااچااراناف کاه خود را
قفرتمهف سازنف
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به فتهی جمم تهانی اقتصااااد دنسااال تازهای از اشااای،های هوشااامهف که
بهواسااطهی تیشاارفتهای سااریم در حیطهی هوش صااهوتی (ای آی) 1و روباتی
تجهیز یشونف قادر به تایگزیهی با ببش بزر ی از شایل انسانی هستهف  2از آنتا
که با فشار بیماری تالم یر کرونا بهگاههای اقتصادی برای کاست ،از هزیههها و افزایش
بارآوری تولیف جیور به تساریم فرایهف بهرهوری از فهاوریهای تفیف و کاسات ،از ات ا
به افراد حقیقی یشاونفا روباتی و هوش صاهوتی وتس وقوع د ساسات دو انه ی
حادی خواهف شف
همه از کاهش شاافیف شااایل به دلیل شاایوه ویرو کرونا آ اهیم با ای ،همها
تیشبیهیها در ورد چهف ساااا آیهفه زنه خطر را به صااافا در آورده اسااات بها بر
برآوردهاای جمم اقتصاااادی تهاان هماکهون تقرییاا  %30از تماا ی وهاای توساااط
اشای،ها انجام یتذیرد و الیته  %70باقی انفه به دسات انساانها ا ا تا ساا 2025
ای ،وازناه باه وناهای چشااامگیرا باه ترکیاس  50-50توییر خواهاف کرد بهاا بر برآورد
ترایس واترهااو کوترز 3دهوش صاااهوتیا روبااتیا و دیگر اشااا اا اتو ااسااایون
هوشاامهف توانایی به ار وان آوردن سااود اقتصااادی ههگفتی را دارا هسااتهف و تا سااا
 2030نزدی به  15تریلیون دالر به تولیف ناخال داخلی در ساااطح تهانی خواههف
افزود ۴
ن تهی هفی هزیههی انساانی آن خواهف بود :شاایل نیاز هف هارتهای تفیف به
وتود خواهف آ فا ا ا بسیاری از شایل وتود از یان خواهف رفت دکار هفان ببش
بان ی و خف ات الیا کار ران کارخانهها و شاایالن دفتریا چهانچه به نظر یرسافا با
خطر از دست دادن شول واته خواههف شف و یا جیور به یافت ،راهی برای بازآفریهی
خود در ای" ،دنیای شاااگفت نو" خواههف شا اف رچه تیشبیهیها تفاوتهفا ا ا در
بهتری ،حالتا تا ساا 2025ا  85یلیون شاول از یان خواهف رفت و همچهی ،مان

1.

AI
weforum.org/agenda/2018/09/ai-and-robots-could-create-as-many-jobs-as-theydisplace
3. PricewaterhouseCoopers
4. pwc.co.uk/economic-services/assets/international-impact-of-automation-feb2018.pdf
2.
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یرود که بیش از  50یلیون کار ر چیهی در نتیجهی کاربسات هوش صاهوتی نیاز
به بازآ وزی خواههف داشت
ترسااش ای ،اساات :هوش صااهوتی دقیقاً چیساات و چرا شاامار چهی ،انیوهی از
شاایل را تهفیف یکهف؟ هوش صاهوتی نظریهی ترورش سایساتمهای کا پیوتری
فتارا تصامیم یری و
اسات که قادر به انجام وهایفی انهف ادراک بصاریا تشابی
ترتمهی زبانی هستهف که در حالت تادی نیاز هف هوش بشری است
در حا حاضر چهار ونه هوش صهوتی وتود دارد:
ی  -اشای،های واکهشای ایهها اشای،هایی هساتهف که برای تاسا دادن واکهش
نشاان دادن به جموتهای از شارایط برنا هریزی شافهانف روباتهای ورد اساتفاده در
صاهایم خودروساازی نمونهی خوبی از ای ،دساته هساتهف ا ر شارایط فروض (برای
نمونها وقعیت اتسااا ی که روبات خط تولیف برای برداشاات ،آنها برنا هریزی شاافه
است) توییر کهفا ای ،اشی،ها کارایی خود را از دست یدههف
دو -حافظاهی حافود ای ،ونه از اشااای،ها وقایم و دادهها را به خاتر یآورنف
خودروهای بفون رانهفه با اساااتفاده از حساااگرها (رادارا ردیاب آوایی و ییره) حیط
تیرا ون را ادراک یکهف و به برآورد وقعیت خود یتردازنف ساایسااتمهای فر انی
تیشارفته با تفسایر دادههای حسای در راساتای تصاحیح سایرهای رهیابیا اتتهاب از
وانم و واکهش به تالیم تادهای تصمیم ی یرنف
به نظر یرسف وفقیت نسیی دو ونهی باال نیازی به توضیح نفارد
سه – نظریهی اه ،انسانها دارای تف رات و احساساتا خاترات و دیگر الگوهای
وزی هساتهف که رفتار آنان را هفایت یکهف و تحت تاثیر قرار یدهف تژوهشاگران
در یر در حوزهی نظریاهی اه ،بر ای ،بااورناف کاه سااااخات کاا پیوترهاایی کاه قاادر باه
تقلیف الگوهای اههی انسااان و اشاای،هایی که قادر به درک نحوهی ت ثیر تف رات و
احساسات بر رفتار انسانها باشهف ا انتذیر است
اشای،های نظریهی اه ،به اساتبرا اتالتات از انساانها و یاد یری از آن نیاز
دارناف ای ،اتالتاات نحوهی تافاخال ای ،ااشااای،هاا در برهم هش اتتمااتی و برقراری
ارتیا در چارچوب و یا در واکهش به شرایط بتل را تعیی ،خواهف کرد
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نمونهی بسایار شاهور ا ا اولیهی ای ،فهاوری صاوفیا 1اسات صاوفیا روباتی شاهور
در ساطح تهانی اسات که هانسا ،روباتی س آن را سااخته اساتا وی عموالً با شارکت
در کهفرانسهای طیوتاتی نمونهای داپمااً در حا تیشااارفت از آنچاه روباتها قادر به
انجام آنانف اراپه یدهف رچه صااوفیا قادر به تشاابی و یا درک توات انسااانی
نیسات ا ا داو قادر به شاارکت در فتگوهای ابتفاییا بازشاهاسای تصاویری و واکهش
نشاان دادن به برهم هشهای انساانی با اساتفاده از حالت چهرههای هاساس اسات و
همچهی ،هاهری بهیایت انسانی دارد
چهاار -خودآ ااهی احتمااالً ای ،ورد چاالشبرانگیزتری ،شااا ال هوش صاااهوتی
اسات از هظر تئوریا ای ،اشای،ها دارای آ اهی در ساطح انساان هساتهف و وتودیت
خویش در تهان را درک یکههف-ای ،نقشاهای دراز فت برای هوش صاهوتی اسات
اشاایهی که دارای خاترات باشاافا از وقایم آ وخته و اتالتات انیاشاات کهف و قادر به
اساتفاده از آن در تصامیم یریهای آیهفه خواهف بود توساعه دادن چهی ،اشای،هایی
یتوانف به زیرورو شافن تا عها بهساازی نحوهی زنف ی و نجات تان انساانها هجر
شود
چاه در تلوم حش و چاه در تلوم اتتمااتی یااد یری تمیق و یااد یری ااشااای،
راه ارهای تفیفی برای ساااخت الگوهاا آ وزش روباتها و دسااته بهفی دادهها تیش
روی ی اذارناف در ای،تاا هافقا آ وزش ااشااای،هاا باه یااد یری از نموناههااا باه خااتر
ساااپردن دادههاای وا اذار شااافه باه آنهاا و ب اار یری ای ،دادههاا در دساااتاه بهافی
ورودیهاست
برای آ وزش نحوهی تیقهبهفی ورودیها به ی کا پیوتر روشاای به نام دروی رد
اسااتانفارد یاد یری اش ای 2 ،را بهکار یبریم تهیههایی از ی تصااویر-برای نمونه
وشاهها و حاشایهها -را برای آ وزش کا پیوتر انتباب یکهیم تما ی اشیا اراپه شفها
توساط کا پیوتر و با اساتفاده از راتم یاد رفته شافه بازشاهاسای شافه و ساپس ورد
ارزیابی قرار ی یرد

Sophia
standard machine learning approach

1.
2.
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یااد یری تمیق از ت هیا هاای تیشااارفتاهتری اساااتفااده یکهاف تصااااویری از
اشاایا صااحههها سااتقیماً به خورد الگوریتمهای یاد یری-تمیق داده یشااونف در
صاااورت وتود حجم بااالیی از دادههاا و دههاا هزار تصاااویرا باهکاار یری تردازنافهی
رافی ی با کارایی باال (تی تی یو) 1برای تحلیل و بازشااهاس ای تعاقس اش ایا با دقتی
قابلقیو ضاااروری اسااات ز ان ورد نیاز برای سااااخت ی الگو به توانایی و تعفاد
واحفهای تردازنفهی رکزی (سای تی یو) 2و همچهی ،تی تی یوها بساتگی دارد -و با
بهرهبرداری از کاا پیوترهاای کوانتو ی در آیهافهای نزدیا سااارتات تماا ی ای،هاا باه
نحوی چشمگیر افزایش خواهف یافت

کار انسانی
با در نظر رفت ،تواناییهای وتود اشای،های جهز به هوش صاهوتی یتوان
فت که هر کار قابل نظریهتردازی شاافن به ثابه ی فرایهف یتوانف به کار خودکار
تیافیال ردد-و در دنیاای ا روز ای ،ببش بزر ی از شاااایال را در بر ی یرد در
کشاااورهای تیشااارفتهی سااار ایهداری افت تا فانه و یا ییر تمفی ساااطح آ وزشا
کارآ وزی و سایساتمهای فیریت از باال راه را برای چهی ،شارایطی هموار کرده اسات
به بیانی دیگرا هر فرد شاایلی که فیر خط در ورد وهای روزانه سااتتی او تصامیم
ی یرد تایی برای نگران شفن دارد
با ای ،حا ا تحت سایطرهی کاتیتالیساما برکهار از برنا هریزان اهر و تبصاصاان
هوش صاهوتی ا از قساا تهها کساانی که ساتعف انفیشایفن خار از چارچوب و توانایی
استفاده از قوهی تبیل خود را دارا هستهف قادر به حف شایل خود خواههف بود
رانندگی :در چهف سااا

ذشااتها برای نمونها هفق داوبر  3تراحی و ساااخت

خودرویی خود ردان بوده اسااات در دساااا یر 2020ا ببشااای از روه فهااوریهاای

1.

GPU
CPU
3. Uber
2.
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تیشارفتهی ای ،شارکت به دآورورا ا 1اساتارتآتی که از تانس دآ ازون  2و دسا ویا
کاتیتا  3حمایت یشاود و در حیطهی سااخت حساگرها و تراحی نرمافزارهای ورد
اساتفاده در خودروهای خود ردان فعالیت داردا وا ذار شاف داوبر  %26ساهام شارکت
را در اختیار دارد و فیر تا ل داوبر تساو هیئت فیرهی آن اسات بهابرای ،یتوان
انتظاار داشااات که داوبر برای ارتقاای ساااطح تواناییهای خودروهای بفون رانهافه به
اسااتفاده از دادههای زنفهی ثیت شاافه بر یهای تجربیات روز رهی رانهف انش ادا ه
خواهف داد
در ترتیاس کهونی انساااان رانهافه از زیت توانایی تصااامیم یری آ اهانه برخوردار
اسات ا ا با در نظر رفت ،تیشارفت هوش صاهوتی و تحوالت در حیطهی روباتی ا
داوبر و دیگر شرکتهای فعا در ز یههی تراحی و ساخت خودروهای خود ردان به
دنیا خودروهای بفون رانهفهای هساتهف که توانایی تصامیم یریهای انساان -انهف را
دارا باشاااهف کرونا و ت یهی هر چه بیشاااتر بر توزیم ایهترنتی به ای ،فرایهف شاااتاب
ببشیفه است
تا آنتایی که به نرمافزارها ربو یشااودا آنچه ورد نیاز اساات چهف سااطر کف
است کها برای نمونها به خودروی خود ردان حفودهی ز انی برای در انتظار سافران
انفن و سااپس ذر خودکار به نرمافزار ورد نیاز برای تمل کردن در نقش خودروی
توزیم را بفهف ضرورتی دیگر اتو اسیون انیزم صهفق-بازکهی است که برای واکهش
به دخالت انساان در انیار و نقطهی توزیم برنا هریزی شافه باشاف تییعی اسات که ی
خودروی خود ردان در شارایطی ییر قابل تیشبیهی قرار بگیرد از قساا در ای ،صاورتا
همانهف دیگر اشا ا اتو اسایونا به ارتشای از کارکهان کمدرآ ف که قادر به تصااحیح
خطاهای داتو اسیون هستهف ت ی خواهف بود

1.

Aurora
Amazon
3. Sequoia Capital
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کار هوش مصننوعی «شنب وار» 1:تعفادی از شارکتهای ایهترنتی اصالی انهف
دسا ا ا 2دکراود فالور ا 3د ای رو وورکرز  ۴و دآ ازون انی ا تُرک (ام-ترک) 5از
کارکهان کمدرآ ف دشایحوار اساتفاده یکههف تالستری ،ای،ها دام-ترک اسات :ای،
نام ذاری بر یهای نام دترک ا 6اشی ،خودکاری در قرن هجفهم یالدی که برنفهی
ساابقات شاطرنج در اروتا شافه بود و بعفها علوم شاف که انساانی در تشات او تههان
بودها انجام شاافه اساات با افزایش بیسااابقهی بی اری در ایاالت تحفه و بریتانیا با
کمیودی در یافت ،داوتلیان آ ادهی انجام کار از نوع ام-ترک واته نبواهیم شااف در
تارنمای ای ،کمپانی یخوانیم که:
در حاالی کاه تیشااارفات در حیطاهی فهااوری رایاانگری همچهاان ادا اه داردا ههوز
وهای بسایاری وتود دارد که انسااانها قادر به انجام بسایار ؤثرتر آنها از اشاای،ها
هسااتهف ای ،شااا ل وهایفی از قییل شااهاسااایی اتسااام در ی ت س و یا ویفیوا
ت ثیرزدایی از دادههاا آوانویسی ضیطهای صوتی و یا بررسی تزیات دادهها یشود 7
از قساااا آشاا ارا اتالم یکههف که هفق ای ،برنا ه دبه حفاقل رسااانفن هزیهه و
ز ان ورد نیاز در هر رحله از تیشرفت یاد یری اشی ،است
چهی ،کار رانی همچهی ،توساط یوتیوب و دیگر شارکتهای رساانههای اتتماتی
برای بالک کردن حتویات دنا هاساس و تصاحیح بهیود تصامیمات روباتها در ورد
د حتوای توهی،آ یز به کار مارده یشاونف در ایاالت تحفه ای ،دساته از کار ران
حقوقهایی ناز در حف  2دالر در سااتت ( عاد ۴5ا 1تونف بریتانیا) دریافت یکههف
و کمپانیها حق دارنف از تذیرش کار صااورت رفته توسااط ای ،کار رانا بفون اراپهی
هر ونه توضایحیا ا تهاع بورزنف بسایاری از ای ،کمپانیها همچهی ،کارکهان در سطح
تهان-بهویژه کار ارزان در آفریقا -را به کار ی مارنف بها بر فتهی دسای سااوا ا
‘Ghost’ AI work
. Sama
3. CrowdFlower
4. Microworkers
)5. Amazon Mechanical Turk (MTurk
6. The Turk
7. mturk.com/worker
1.
2
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فیر آز ایشاگاه برهم هش انساان و رایانه در دانشاگاه وسات ویرتیهیاا یالیاً اتالتات
انافکی در رابطاه باا کیساااتی ای ،کاار ران وتود اسااات وی باه تژوهش تافیافی در
ز یههی طلم شاات ،یوتیوب از مهوتیت حتوای دد رباشااانهی تهساای  1اشاااره
یکهف :دبا واکاوی قساایه کاشاا به تمل آ ف که تیشاافاوری نه از الگوریتم بل ه از
کار ران تشاات صااحهه ناشاای شاافه بود که در کشااوری شااایل بودنف که حتویات
"د رباشانهی تهسی" را سانسور یکرد 2
باه فتاهی دآکسااافوردز آنالی ،لییور ایهافکس  3کاارفر اایاان آ ری اایی بزر تری،
صارقکههف ان کار آنالی ،هساتهف و بریتانیاا ههفوساتان و اساترالیا در ردههای بعفی
قرار دارنف با اساتفاده از تالتفرمهای کار دیجیتا ا ای ،شارکتها قادر به اساتبفام در
ز ان هاساااس از انیوه نیروی کار ارزان در ساااطح تهانیا که از فهاوری ارتیاتات ۴تا
ت،نویسای و وهای روز رهی دفتری را در بر ی یردا هساتهف کار ران دشایحوار
آ ادهی کار در تی شاایانهروز هسااتهف :آنها نقشاای کلیفی در تملیاتی نگه داشاات،
خف ات ایفا یکههف در حالی که شااتریان تصااور یکههف که ای ،ا ور به صااورت
خودکار صورت یتذیرد 5
ازای،روا در حاالی کاه کمپاانیهاا روبااتهاای خود را برای بهیود یااد یری ااشااای،
آناان آ وزش یدههافا ا اان برناا اهریزی از قیال هر نوع تیشااافاوری برای هوش
صهوتی آیهفه وتود دارد
گزارش اخبار :شااایف طلم باشاایف که روزنا ه واشااهگت ،تساات تعلق به دت
بزو  6از روباتی به نام دهلیو راق اساتفاده یکهف تا در ورد وضاوتاتی که دیگر
کارکهان قادر به توشااش آنان نیسااتهف زارش بهویسااف آسااوش ایتف تر هم رویهی
شاااابهی را دنیاا یکهاف حقیقات ای ،اسااات کاه ا ر باه خیر زاریهاا و تاارنمااهاای
روزنا هها راتعه کهیف از شاایاهت نحوهی توشااش بس ایاری از وقایم بس ایار تعجس
1.

LGBTQ
bbc.co.uk/news/technology-56414491
3. Oxford’s Online Labour Index
4. IT
5. ilabour.oii.ox.ac.uk/online-labour-index
6. Jeff Bezos
2.
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خواهیاف شاااف در برخی واردا حافاقلی از افاخلاهی انساااانی وتود دارد ا اا روبااتهاا
وضوتات را براسا الگوریتمهای شابهی انتباب یکههف
ی ی از تلال وضاااعیات وتود و واتههی روزنا ه نگاران با خطر از دسااات دادن
شاایلشاان سالطهی اتاق تژواک رساانهای 1و ایفپولووی یانه-راسات آن اسات عموالً
(رساااانهها) تهااوی ،همساااانی را به کار یبرنف-در برخی وارد ای ،تهاوی ،توساااط
روباتها تس از تساتوتوی در رساانههای اتتماتی و دیگر ساایتهای خیری انتباب
یشاونف در بیسات ساا ذشاته وورنالیسام تحقیقی تقرییا از یان رفته اسات نه از
رادی الیس ام خیری اساات نه از تطش حقیقت و نه تالش ای برای انفیش ایفن خار از
چارچوب ا ر روزنا هنگاران در چهی ،شارایطی خواهان حف شاولشاان هساتهف بایف
بیشااتر ایه بگذارنفا به تریقی شااایسااته به تحقیق وضااوتات بپردازنفا اتاق تژواک
رساانهای را به چالش ب شهف و به فراسوی آن بهگرنف در ییر ای،صورت روباتهاا حتی
در رابطه با اخیار در شرق توییرا رشتهی ا ور را به دست خواههف رفت
تولید :اتو اسایون در ای ،حیطه فیالواقم وتس از دسات رفت ،یلیونها شاول
شافه اسات قیل از آیاز همه یری کروناا مان یرفت که تا ساا  2030یالدی 20
یلیون شاااوال تولیافی دیگر باه چهاه روبااتهاا خواهاف افتااد ا اا برآوردهاا از فوریاهی
 2020به ای ،ترق افزایش یافته است بها بر فتهی نشریه تایم
از آنجا که کمپانیها در تالش برای تلو یری از ساارایت کرونا در حل
کار و تقلیل هزیهههای تملیاتی هساتهفا انگیزهی تایگزی ،کردن انساانها با
اشاای،ها شااتاب بیشااتری رفته اساات ایاالت تحفه در او همه یری
نزدی به چهل یلیون شااول را به دور ریبت که ا رچه برخی باز خواههف
شات ا ا بسایاری از آنان هر ز ساترد نبواههف شاف روهی از اقتصااددانان
عتقفنف که حفود  %۴2از شایل برای همیشه از دست رفتهانف 2

media echo chamber
time.com/5876604/machines-jobs-coronavirus

1.
2.
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کنار اداری :ا رچاه و او اتو ااسااایون قرباانیاان خود را باه تور تمافه از یاان
شاایل یقهآبی انتباب کردا قطعاً شاایل یقهسافیف از تیشارفتهای تفیف در حیطهی
هوش صهوتی بیشتر تحت تاثیر قرار خواههف رفت
هوش صااهوتی با بهیود بهرهوری و خودکار کردن وهای خسااتهکههفهای انهف
تممآوری و تردازش دادههااا کاه نیاازی باه تبصااا نافارد یتواناف باه انجاام کاارهاای
حقوقی ی هواخت یاری رساااانف به ای ،عهیا شاااایل اداری و دساااتیاری حقوقی و
همچهی ،شاایل حقوقی انهف تی زدن زیهههاا آ اده کردن اساهاد و ییرها که رونف
شاابصاای را دنیا یکههف قطعاً در عرض خطر قرار دارنف تا آنتایی که به بیمه
ربو یشااودا فهاوری هوش صااهوتی با بهره هف از یاد یری اشاای،ا تما ی
توانسا از تمله بیمه تمر را دربر ی یرد
در چهف ساا اخیرا وهایفی که قیالً از تمله سائولیتهای هابم انساانی شامرده
یشفا بهویژه در شرکتهای بزر ا به صورت خودکار در آ فه است لیست تویلی از
نرمافزارهاا وهاای انساااانی را باه تهافه رفتاهاناف و هماه چیزا از کاارنمااهاا رفتاه تاا
تبصای و ت ییف رخصایهاا را ثیت یکههف کاتیتالیسام هابم انساانی را از هر ونه
همفلیا انساااانیتا توات و هرافت تیم تهی کرده که ای ،به عهی در عرض خطر
حتمی بودن ای ،دساته از شاایل و تایگزیهی روباتها با هر آن چیزی خواهف بود که
در هابم انسانی باقی انفه است
اکثر افرادی که نیاز به خف ات شاااتری از بان هاا فروشاااگاهها و اراپه دههف ان
خف ات دارنف یدانهف که کارآ فتری ،روش برای درخواساات رساایف ی اسااتفاده از
خف ات خودکار وتود در وبساایت ای ،شارکتهاسات-تهها زیههی دیگر نگهداشات،
تلف ،در وش و وش دادن به وسیقی ال آور برای فتی فیف تا ز انی که باالخره
انساانی تاسا بفهف اسات-که الیته ایشاان هم شاما را راههمایی خواهف کرد تا فر ی را
که در وبساایت شارکت وتود اسات تر کهیف وضاعیت سارترساتان فهاوری ارتیاتاتا
فیران ترووهها و ییره نیز ای،چهی ،اساات-تما ی ای ،شااایل بر یهای فرایهفهای
هظمی تیش یروناف کاه نیااز چهافانی باه قوهی تبیال و نوآوری نافارناف بسااایااری از
توانس ای ،شایل بهواقم با یاری و یا توسط کا پیوترها انجام یتذیرنف
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پاسخ ما
شا ی نیسات که تحت سایطرهی کاتیتالیساما روباتها و هوش صاهوتی در خف ت
افزایش اساتثمار و کهتر تیقهی کار ر هساتهف تهاقشهای ااتی سار ایهداری به ای،
عهی است که ترضهی ای ،فهاوریهای تفیف نا توازن خواهف بود و بر یهای حفاکثر
سود تعیی ،خواهف شت
در ز یههی تیآ فهای اتتماتی-ساایاساای ای ،تیشاارفتها نظریاتی بتل (و
عموالً تهاقش) ورد بحث و بررسی قرار ی یرد:
ی  -تمرکز هوش صااهوتی -حور قفرت اقتصااادی قادر به ایجاد شاارایط الزم
برای انقالب شاااف بها به ای ،نظرا د ر ونی بهیادی الگوهای کاری که حاصااال هوش
صاهوتی اسات یتوانف وتس تمرکز قفرت اقتصاادی در دسات نبیگان فهی صااحس
سار ایه شاود در قابلا ای ،تمرکز وتس شاورش کار برتلیه سار ایه خواهف شاف-به
بیانی دیگرا ای ،ادا هی دتهاقسااات درونی ساار ایهداری اساات که در دورهی اولی،
انقالب صاهعتیا ههگا ی که اتو اسایون شارایط قفرتیابی نبیگان فیریتی را فراهم
آوردا ارکس به آنان اشاره داشت
شا ل ای ،تحلیل چشام توشایفن از ضاع کهونی چ و ییاب سااز ان انقالبی
تیقهی کار ر اسات فهوم چیر ی ازاد تولیف بر نیازهای انساانی و افزایش انفجاری
اوقات فرایت تهها در کمونیسم ا انپذیر است
دو  -الگوریتمهاای تحات کهتر دولات یتواناف وتاس تحقق داز هر کس باه
انافازهی توانااییاشا باه هر کس باه انافازهی نیاازش و باه ای ،ترتیاس تاایگزیهی باا
سااار ایهداری بازار شاااود الگوریتمهای تمرکز و داده -حور از توانایی فراهم آوردن
نتایج اقتصاادی بهتری در قایساه با رقابت بازاری ییر تمرکز برخوردار اسات براساا
ای ،سااهاریوا بازارهای آزاد با تی رهبهفیهای وتود با اقتصااادهای دسااتور-و-کهتر
رکزی تایگزی ،خواههف شاف ای ،اقفا ات کاساتیهای شاهاخته شافه بیرونی رتیط با
نابرابریهای سر ایهدارانه و تبرییات زیست حیطی را حفود خواههف کرد
بار دیگر الزم به یادآوری اساات که در ییاب آ اهی در ز یههی ای ،فهاوریها و با
در نظر رفت ،وضااعیت چ تهانی چهی ،نگرش ای در حیطهی آرزو باقی ی انف ا ا
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بیان ای،که در دورهی کرونا و اوضااع تساا-کرونا و در ییاب فاخلهی دولتهاا نابرابری
به ونهای چشاامگیر کسااترش خواهف یافتا اکثریت تمعیت در یر یارزه برای بقا
خویش خواهف شاف و ساطح عیشات به شافت افت خواهف کرد صاحیح اسات صاهعت
هوش صااهوتی رایش به سااوی انحصااار تلیی را تقویت خواهف نمود (دبیه داتا 1
الگوریتمهای کمپانیها را بهیود خواهف ببشاایف و ا ان دسااترساای آنان به بازارهای
صااارفی بزر تر را فراهم خواهاف کرد) کاه ای ،خود باا تیشبیهی اارکس همااههاه
اساات که ترضااهی فهاوری تفیف وتس تیفایش ی تیقهی بی ار ابفی و همچهی،
نابرابریهای ستردهتر خواهف شف
ساااه  -نظاارت در خف ت دی تااتوریها خواهف بود :برای نمونها ترکییی از کرونا و
تیشاارفت فهاوری زیتهایی را برای رهیری چی ،فراهم آورده اساات در آیاز بحران
کروناا شاااهرونافان چیهی در عرض نوتی نمرهدهی ریسااا قرار رفتهاف الگوریتم
کا پیوتری به افراد کفهای رنگی-سایزا زرد و قر ز -هتساس یکرد کها برای نمونها
صاالحیت ورود آنها به سااختمانها در شاهرهای بزر تر چی ،را تعیی ،یسااخت بر
یهاای یا سااایساااتم دیجیتاا تیچیافهی کهتر اتتمااتیا چهی ،کافهاایی ا اان
نمرهدهی به نظرات سایاسای اشاباص و حفودیتهای اتما شافه بر آنان تهاهر با
ای ،نمرات را فراهم یآورنف
ا ان اساتفاده از الگوریتمها برای ترکیس نقا داده بهدسات آ فه از تعفاد زیادی
هیم-به تهوان ثا ا ارتیاتات ایهترنتیا ساوابق سافرا دوساتان شای ههای اتتماتیا
تادتهای طالعها خریفهای آنالی -،برای تیشبیهی نظرات ساایاساای افراد و بر ای،
اساا اتما حفودیت بر آنان وتود دارد روشا ،اسات که قسامت اتظم تهان ههوز
به ای ،نقطه نرسیفه است ا ا نیایف چشم بر نشانههای خطر بیهفیم
از هظر ااا باهروز بودن در ز یهاهی تماا ی تواناس روبااتی سا هوش صاااهوتی و
تیشاارفت یاد یری اشاای ،از اهمیت ویژهای برخوردار اساات :چشاام بساات ،بر ای،
ترسشها وتس از یان رفت ،آنها نمی ردد
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وقتی صاااحیت از برنا هی حفاقلی ا اساااتا چه خواساااتههایی را بایف به یفان
برانیم؟ ای ،نیاز به ت ل بیشاااتر داردا ا ا به تهوان اولی ،قفم ا بایف تیقهی کار ر را
سااااز اانافهی کهیم تاا در برابر ت هیا هاای افیریتی کاه فی الواقم باا کاارکهاان همچون
روباات رفتاار یکههاف قااو ات کهاف-الیتاه تیش از ایه اه آناان را باا هوش صاااهوتی
تایگزی ،نمایهف ای ،به عهای قاو ت فعا در برابر فرایهفهای ییرانساانی اسات در
هر شاول انساان قادر به اراپهی چیزهایی بسایار بیشاتر از دنیا کردن فهرساتی یهم از
کارهای سااده اسات انساانها یتوانهف تجربیات خودا دانش انفوختهشاان و انساانیت
خویش را برای ارتقای کیفیت کارشان بهکار بگیرنف سهفی اهای کار ری بایف کارکهان
را به انفیشایفن خار از چارچوب ترییس کههف ا روزه هر شاولیا از نظافت تا تفریسا
از حمل بار تا خلیانیا تعفاد زیادی فیر صا دارد-ای ،کارها عموالً توساط کساانی
فیریت یشاونف که درکی ساطحی از وهای ربوته دارنف باالخره آنها فقط د فیر
هسااتهفا ا ا ا بایف کل فهوم فیریت ص ا را به چالش ب ش ایم فقط شااایلی در
آیهفه باقی خواههف انف که بر یهای تصامیمات انساانها قابلاترا باشاهف؛ فرایهفهای
فعلیا که تحت نظارت سالساله راتیی از فیران صا ی ردنفا از تمله ای ،شاایل
نیستهف
وقتی صاحیت از کار ران دشایحوار هوش صاهوتی اساتا بایف شافافیت بیشاتری
طالیه کهیما از تمله در ورد تصامیماتی که م  ،اسات تعصایات تهسایتیا نژادی و
یا ساایاساای را وارد هوش صااهوتی کههف ا رچه م  ،اساات خود اشاای ،را ورد
سارزنش قرار داد ا ا چالش اصالی بایف عطوق به شارکتهای بزر باشاف که کار ران
شیحوار را به کار ی مارنف

نقد اقتصاد سیاسی

گرامشی
و تئاتر در قزوین
علیرضا بهتویی
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پردهی اول
ایده ها ،عمل و نتیجه
بهار سا  13۴9خورشیفیا رضا حمفی که دانشآ وختهی تئاتر در دانش فهی
ههر های زییای دانشگاه تهران بودا با ی چمفان کوچ به قزوی ،آ ف تا سئولیت
رکز تازهت سیس ههرهای نمایشی شهر در خانهی فرههه را به تهفه بگیرد حسور
رضاا که آن وقم  33سا داشتا تما ی فعالیتهای نمایشی را در قزوی ،دچار تحولی
بزر کرد.
نبستی ،کار رضاا آیاز تفریس هظم و بهسا ان تئاتر در رکز آ وزش تئاتر فرههه
و ههر بود او برای تلس توانان به ای ،رکزا شروع به دیفار از تئاترهای دبیرستانهای
شهر کرد تس از تایان ای ،نمایشها – که اه یتذ هم بودنف – باحوصله به فتو و
با توانان بازیگر ینشستا و آنها را به شرکت در کال های رکز آ وزش تئاتر دتوت
یکرد هر ی از کال های آ وزشی رضاا رویفادی بود برای توانانی که در فسای
بسته و ال آور ای ،شهر سهتی زنف ی یکردنف از برشتا استانیسالوس ی و یرهولف
شروع یکرد و با رور بر ارکسیسم و ا زیستانسیالیسم ادا ه یداد کسی از تایتبت
کشور آ فه بود که نهتهها با تفرت ،با توانان ای ،شهرستان حاشیهای رفتار نمیکردا
بل ه با آنها از وضم برابر برخورد یکردا آنان را تفی ی رفت.
رضا شا ردان کال های تئاترش را در اه ر سان به قهوهخانههایی یبرد که در
آنتا نقا ها شاهها هخوانی یکردنف ی فت :شس سهرابکشی را هیچکس نیایف از
دست بفهف بایف زودتر ی آ فنف تا تا بگیرنفا چون آن شس تای سوزن انفاخت ،هم
در آنتا نیود ی فت :هم به نقا نگاه کهیف و هم به رد یکه به او وش یکههف
بییهیف چگونه آنها را سحر یکهف که سراتا وش شونف با دقت به حرکات بفن و
حالت قیافه اش نگاه کهیف و باال و تایی ،رفت ،صفایش را خوب تعقیس کهیف ی فت:
بییهیف ردم کجا آه یکشهفا کجا اش به چشمانشان یآیف و کجا نگاهها نگران
یشود دقت کهیف کفام دسته از ردم به شهیفن قصهی نقا یآیهف.
چهفی ،تمعه هم شا ردهایش را به حرم شاهزاده حسی ،یبردا تا در بیرون
صح،ا تردهدارها را بییههف که از تاشورا ی فتهف و زنان و ردان تماشا ر را به ریه

را شی و تئاتر در قزوی،

یانفاختهف یترسیف :یفهمیف که چرا اش یریزنف؟ یفهمیف که کفام تردهدارها
وفقتر به تلس تماشاچی بیشتری هستهف؟ یدانیف که ای،ها از کفام اقشار اتتماتی
تا عه هستهف؟ حوا تان هست که ای ،تا هم ردها هستهف و هم زنها ولی شهونف ان
نقالی در قهوهخانهها فقط ردان هستهف.
در آن سا ها تعزیه دیگر در شهر بر زار نمیشفا لذا شا ردان کال تئاتر را به
نزدی تری ،روستایی که تعزیه داشتهف یبرد تا هم با ای ،ههر نمایش سهتی آشها
شونف و هم ردم روستا را از نزدی بییههف چیزهایی که شا ردان کال های رضا
حمفی در ای ،بازدیفها و سفرها یآ وختهفا در تژوهشهای تلمی انسانشهاسان
( )anthropologistروش شاهفه و برنگری ( )participant observationینا هف
توانان روه تئاترا فراتر از کار نمایشا تا عهشهاسی هم یآ وختهف رضا یخواست
که آنها را با ردم خار از حفودهی تیقاتیشان (تیقهی توسط) آشها کهف.
در همی ،دورها نمایشها ههایی ثل دبهتری ،بابای دنیا نوشتهی یال حسی،
ساتفیا دسفر نوشتهی حمود دولتآبادیا دصیادان نوشتهی اکیر رادیا دافعی
تالیی نوشتهی تلی نصیریانا دحالت چطوره ش رحیم نوشتهی اسماتیل خلجا
ددر حسور باد نوشتهی بهرام بیساییا داستثها و قاتفه و دآن که فت آریا آن که
فت نه نوشتهی برتولت برشت در رکز تئاتر قزوی ،به صحهه رفت با ارتیاتات
اتتماتی سترده ی رضا حمفی با حافل ههری تایتبتا نویسهف ان و ههر هفانی
چون اکیر رادیا تیا توانمردا ترویز تورحسیهیا فبری خوروش به قزوی ،آ فنف
حسور ای ،ههر هفانا رویفادی در فسای فرههگی بیحادثهی شهر بود حمود
دولتآبادی که (قیل از دستگیریاش توسط ساواک شاه) به قزوی ،آ فه بودا از ای ،که
قصهی دسفر اش را با اترایی وفق در صحهه تئاتر یدیف به وتف آ ف دسفر ا ح ایت
کار ران هاتر ایرانی به کشورهای حاشیهی خلیج فار برای تیفا کردن کار بود
نمایش دسفر به فت ی اه و نیم در خانهی نمایش تهران نیز اترا شف ددر حسور
باد را هم برای تلویزیون لی ضیط کردنف و هم دو هفته در تاالر ولوی تهران به
صحهه بردنف ای ،وفقیتهاا رضایت فیران فرههه و ههر شهر را وتس یشف و
ازای،رو کاری به کار رضا حمفی نفاشتهف.
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تفا از کسانی که در ای ،سا ها حمفی تربیت کرد تا در آیهفه در صحهههای
تئاتر و سیهمای کشور حاضر شونفا تعفاد بیشتری از توانان شهر هم در زنف ی را
در ای ،رکز آ وختهف رضا حمفی برادر بزر و آ وز ار بسیاری از ای ،توانان بود
رضا که خودش نبستی ،فرزنف صاحس قهوهخانهای در حلهی دشهر نو ی تهران بودا
در سا های یارزه برای لیشفن نفتا توسط چهف ت ،از اتسای ساز ان توانان حزب
توده با کتابا ههر و تالش برای تفالت اتتماتی آشها شفه بود با کم و راههمایی
ای ،توانانا بهتای ادا هی کار در قهوهخانها در خوانفه بودا علم شفه بود و تس از
آن هم در دانشگاه تئاتر خوانفه بود رضا همواره ی فت :د  ،یادم نمیرود که ریشه
در کجا دارم و از کجا آ فهاما فرا وش نمیکهم که چه کسانی به  ،کم کردنف تا از
دایرهی تهه حیط فرههگی دوران کودکیام بیرون بزنما رشف کهم و چشمانفاز
وسیمتری از زنف ی تیفا کهم برای ادای دی ،به آنچه که به دست آورده اما تالش
یکهم توانهای دیگری را هم با آزاد هشی و زنف ی انسانیتر آشها کهم تا ا ر ای،
سیر را تسهفیفنفا آستی ،باال بزنهف و کار را ادا ه دههف
فعالیتهای رکز آ وزش تئاتر فرههه و ههرا تا سا  1352بهخوبی تیش یرفتا
تا ز انی که هرداد تهلیف وزیر فرههه و ههر (که همسر شمس خواهر حمفرضا شاه
تهلوی بود)ا برای دیفاری به قزوی ،آ ف در ای ،دیفارا سئوالن راکز بتل با کت
و شلوار و کراوات آ فه بودنفا و رضا حمفی با کفش کتانی و شلوار تی ،فیران دیگر
با شور و احترام یالوهآ یز زارش داده بودنفا ا ا رضا کمحرق بود وقتی که از ای،
القات بر شتا فت دهاهراً فاتحهی  ،خوانفه شف و خهفیف حف او درست بودا
چرا که سئوالن از آن به بعف با وی نا هربان شفنف و چوب الی چرخ کارهای او
ی ذاشتهف در نهایتا رضا جیور شف رکز تئاتر قزوی ،را رها کهف به تهران بر شتا
فرههه و ههر را هم رها کردا به تهوب تهران باز شتا و در فرسهای علم شف
سا ها بعف وقتی دوباره شا ردان تئاتر در قزوی ،را القات یکرد با تشق فراوانا
انشاهایی را برای آنها یخوانف که شا ردانش نوشته بودنف.
رضا حمفی تا تایان زنف ی شوو آ وزش توانان در وشههای بتل ایران
بود ا ا در هیچ دورهای (در ای ،سا های تر حادثه) در یر فعالیت ستقیم سیاسی و
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تش یالتی نشف ی فت :د  ،همی ،توری فیفتر هستما کار  ،همی ،است ،
تور دیگری نمیتوانم کار کهم
سا ذشته در شما ایران در ده فهای که نزدی حل زنف یاش بودا کالسی
برای حاف خوانی برای توانان حل ذاشته بود و باز هم با حاف ا تا عهشهاسی
تفریس یکرد در آخری ،تلسها در یانهی کارا قلم از دستش افتادا خم شف شا ردی
که در کهارش نشسته بود هم خم شف تا کم کهف و قلم را از ز ی ،بردارد ا ا رضا دیگر
برنباستا برای همیشه رفت ا در یانهی کال آ وزشیا قلساش در  82سالگی ایستاد

رضا محمدی

***
تس از آن که رضا حمفیا جیور به ترک تئاتر در قزوی ،شفا ی ی دیگر از
شا ردانشا کار او را ادا ه داد رتسی یثمی از نبستی ،کسانی بود که تذب حفل
رم تئاتر قزوی ،شف که به برکت حسور رضا حمفی تان تازهای رفته بود رتسی
هم ثل رضا حمفی فرزنف ارشف خانوادهای ترتمعیت بود و از نوتوانی راقیت و
سرترستی خواهران و برادران کوچ تر را برتهفه داشت به ای ،دلیل که تفرش کار هف
بهفاری بود و با زحمت شیانهروزی بار هزیههی سهگی ،خانوادهای ترتمعیت را بر دوش
داشتا ا ر رسیف ی به ا ور بچهها به دوش تسر بزر نهاده شفه بود.
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رتسی حتی در ز انی که برای ادا هی تحصیل در رشتهی ز ی،شهاسی در دانشگاه
اصفهان به سر یبرد (از سا )13۴9ا ارتیا اش را با تئاتر در قزوی ،قطم ن رد و در
اصفهان هم در کهار کار تحصیل دانشگاهیا به بازیگری و کار ردانی تئاتر ادا ه داد
وقتی تس از فارغالتحصیلی به قزوی ،باز شت و در دبیرستانهای شهر به تفریس
شوو شفا کار ههری در تئاتر را نیز همچهان ادا ه داد نمایشها هی داستثها وقاتفه
برتولت برشت را روی صحهه برد تس از آن نمایشها هی د عفنچیان نوشتهی تو
کوری را کار ردانی کردا نمایشها هی دصیادان اکیر رادی را اترا کرد و بعفتر
نمایشها های از اکسیم ورکی را آ ادهی اترا داشت که با بالفت سئو ادارهی
فرههه و ههر قزوی ،روبرو شف.
رتسی هم برای کارهای ههری در رکز تئاترا تعفاد زیادی از توانهای شهر را
آ وزش یداد برای تماشای نمایشنا ههایی که حصو کار خودش بودا بلیت جانی
به کار ران کارخانههای شهر صهعتی قزوی ،یداد تا آنها را به سال ،نمایش ب شانف
و چه لذتی یبرد وقتی که از تشت صحهها ت سالعملهای تماشاچیان کار ر را
شاهفه یکرد.
رتسی ا ا در ی ترصه با رضا حمفی تفاوت داشت او در کهار کار ههری-
فرههگیاشا فعالیت سیاسی هم یکرد از تریق دوست و هم السی قزویهیاش حمف
کاسهچی با ففاییان رتیط شف تس از کشته شفن حمف و قطم ای ،ارتیا ا با رتسی
رفت که ای ،دو ی هم در دانشگاه شیراز ههگام ساخت ،بمس
حا شفیعیها تما
دستساز و انفجار حاصل از آن کشته شف رتسی به دلیل ارتیا با حا شفیعیها ی
ترم از تحصیل دانشگاهی حروم شف.
در سا های تفریس در دبیرستانهای قزوی ،هم ابتفا با هم اران ترقی و همف ر
حفلی ایجاد کردنف تا از تجربیات ی فیگر در ارتقای شیوهی تفریس و فعالیت
روشهگرانه در یان دانشآ وزان بهره یرنف وقتی که در آستانهی انقالب اتتصابات
علمان آیاز شفا همی ،حفلا هستهی اصلی تش ل صهفی هسجمی از علمان شهر
شف که در تاییز  1357اتتصاب فار قزوی ،را رهیری کرد رتسی در ای ،دوره و
به همی ،دلیل از سوی ح و ت نظا یدستگیر شف بار دیگر در سا  1359دستگیر
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شف و نزدی به ی سا در زنفان اوی ،انف در بهار  1363باز هم دستگیرشف در
هر اه  1363به خانوادهاش خیر دادنف که رتسی در رداد اه ( 1363وقتی که تهها
 33سا داشت) در زنفان کشته شفه است.

مرتضی میثمی

***
پردهی دوم
گرامشی؛ «بحران»« ،جنگ دیدگاهها» و «نقش روشنفکران»
چهرههایی ثل رضا حمفی و رتسی یثمیتهها ز انی یتوانهف از نظر اتتماتی
نقشهای قفرتمهفی را ایفا کههف که )1( :ایفههایی داشته باشهف که کیفیتی دارنف و
قابل اراپه هستهف؛ ( )2ای ،ایفهها نه فقط در وز آنهاست بل ه به تراتی اتتماتی
هم تیفیل یشونف و بهابرای ،به صحههتردازی درامهای اتتماتی کم یکههف؛ و
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( )3قادر یشونف که بر انگیزههای باتیان خود ت ثیر بگذارنفا بازیگران تازهای را به
صحههی اقفا ات اتتماتی ب شانهف و نهادهای تفیفی را ایجاد کههف.
در رور بر کارنا هی زنف ی حمفی و یثمیا انفیشههای آنتونیو را شیا
نظریهترداز بزر چ ایتالیاییا ن ات آ وزنفهی فراوان دارد کارهای ای ،دو فعا چ
در سا های دههی تهجاه سلطهت تهلوی را را شی تالشهای سلطهستیزانه
( )counter-hegemonicتعری کرده است ای ،به عهای تقابل با دوضم وتود و به
زیر سؤا کشیفن شروتیت حاکمان است چهی ،تالشهایی در حوزههای بتل
زنف ی اتتماتی تیش یرود؛ در ترصهی کار آکاد ی تا رسانهها و فعالیتهای
فرههگی و ههریا در سهفی اها و انجم،های حلی تا حافل ورزشی و ادبی ا ا تیش
از آن که به فهوم دسلطه ( )hegemonyو دضف سلطه بپردازیما ضروری است که
ز یهههای انفیشه را شی را که به ای ،فاهیم هجر یشودا بهتور خالصه توضیح
70

دهیم
در انفیشهی کالسی د ارکسیست-لهیهیستی ا دولت (که از دد روابط تولیفی
در هر تا عه بیرون یآیف )ا نمایهفهی هافم و خیر تمو ی نیستا بل ه نمایهفه و
بیان سیاسی هافم تیقات سلط و حاکم است لهی ،در رسالهی ددولت و انقالب
71

ینویسف؛ دولت دستگاه سرکوبگر بورووازی است بهابرای،ا انهفام دولت بورووازی
برای هر ونه توییر انقالبی ضروری است و ای ،تبریس بایف از تریق اتما قهر صورت
یردا زیرا دولت نیروی حاف سلح بورووازیا و تمل رد اصلی آن اتیار است با
رویارویی با ای ،نیروی اتما زور و ش ست دادن آن توسط قیام سلحانه یا انقالبا
دولت بورووازی نابود خواهف شف و ترولتاریا قفرت را به دست خواهف رفت و نیروی
سلح خودش را برای حافظت از انقالبا ایجاد یکهف.

 70خوانهف ان را در تفسیر  ،از را شی به ای ،تمله از داستیوارت ها توته یدهم که فته بود :د  ،به
خوبی آ اهم که را شی ویژهی خودم را ساختهام… تهیههای زیادی از زنف ی و نوشتههای را شی وتود دارد
که را شی  ،آنها را به تهفه نمی یرد
Hall, Stuart. «Culture and power.» Radical Philosophy 86 (1997): 24-41
71. Lenin, Vladimir Ilich (2015) State and revolution. Haymarket Books.
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دولت در انفیشهی را شی فهو ی ستردهتر از ددستگاه اتما قهر بورووازی
دارد سلطه و اتما هژ ونی هر حاکمیتی در نگاه را شیا به تور تفی با آن چه در
دروبها (نه صرفاً روابط تولیفی) ی ذردا ربو است را شی فهوم دروبها یا
( superstructureدر قابل دزیربها ) در انفیشهی کالسی د ارکسیست-لهیهیستی
را توسعه داد ای ،دروبها وقعیت همیدر دستگاه ف ری را شی برای درک چگونگی
تمل رد حاکمان در ی تا عه دارد را شی در واقم ارکسیسم را از تیر رایی
اقتصادی و ددو انهی زیربها روبها آزاد کرد چرا که در ای ،تفسیر ی سونگرا زیربها
اصل بود روبها و نقش فرههه و آ وزش و ایفپولووی در سلطهی حاکمان بر ی تا عه
و نیز در تحوالت اتتماتیا نادیفه رفته یشف.
72

در نگاه را شیا روبهای ایفپولووی تقفم دارد در شرایط تعارق و تادیا سلطه
و هژ ونی حاکمان در توا م فرنا از تریق ذاکرها ا تیازدهی و نهایتاً تالش برای
ادیام تیقات فرودست در رونف تمو یتا عه و کسس وافقت و رضایت هفی آنان تیش
ی رود تا اتما زور و سرکوب ساده تس سلطه و هژ ونیا در انفیشهی را شیا به
عهای یلیهی ایفپولووی ی ارزشها و ههجارهای حاکمان بر ردم تحت ح و ت آنها
است لذا اهیت دقفرت در توا م ا روزیا وفقیت در سا ان دادن به ساختارهای
آ اهیا شهاختی و تاتفیای است که درک و ارزیابی شهرونفان را ش ل یدهف
نیرویی قفرت حاکمیت و کسس هژ ونی تیفا یکهف که بتوانف ببش بزر تری از ردم
را تقاتف کهف که نقشه و راهکارهایی که آنها برای تیشیرد تا عه اراپه یکههفا
تاقالنهتر و تملیتر از سایر بفیلها است.
به ای ،ترتیسا حاکمانا نهتهها بر شرایط ادی زنف ی ردما بل ه بر روابط فرههگی
و ایفپولووی ی تا عه کهتر ؤثر دارنف چهی ،کهترلی (که در ترصههای ونا ون
سیاسیا اخالقیا ف ریا فرههگیا تقیفتیا تهسی و قو یتی تیش یرود) توانایی
روه سلط را برای بازتولیف نابرابریهای اتتماتیا تیقاتیا تهسیتی و نژادی و قو یتی
را م  ،یسازد به ای ،ترتیس است که شیوههای سلط زنف ی روز رهی انسانها و
چشمانفازهای آنان برای فرزنفانشانا سلسله راتس اتتماتی و تقسیم ثروتهای ادیا
72. Norberto Bobbio, in MOUFFE, Chantal (ed.), 2014, Gramsci and Marxist Theory,
Routledge.

85

تلیرضا بهتویی

در نظر آنان تییعی و ابفی تلوه یکهف انگار که چیزی تز ای ،تصور نیست انگار
تا بودها چهی ،بوده است و چهی ،هم خواهف انف.
ا ا سؤا بعفی ای ،است که چهی ،یلیهی ایفپولووی ی کجا ش ل ی یرد؟ از نظر
را شیا تا عهی فنی تایی است که روبها و سلطهی ایفپولووی ش ل ی یرد به
فتهی را شیا کهتر آ اهی ردما بیش از کهتر نیروهای تولیفی برای ادا هی
کار ی سیستم ح و تی ضروری است به ای ،لحاظ است که ح و تها با ابزارهای
ونا ون در سازوکار فعالیتهای تا عهی فنی فعا هستهف حاکمان از تریق ساخت،
فیلم و سریا ا تا برنا ه ریزی برای آ وزش کودکان و توانان در فار ا از کهتر
رسانهها و راکز ذهیی و فرههگی تا ساز اندهی راسم دسهتی و راهتیماییها و
بر زاری تش،ها و تشهوارهها و سابقات و نیز تزاداریهاا در یر یارزهای فعا و
فاوم برای کهتر آ اهی تا عه و ایجاد قیولیت و شروتیت برای خویش هستهف
تا عهی فنیا چهی ،سیستمیا ی حوزهی خود بتار است و تقفم ا ر سیاسی در
یارزه در ای ،ترصه عها تیفا یکهف تا عهی فنی در نگاه را شیا نه به زیربهاا
بل ه به روبهای تا عه تعلق دارد نوربرتو بوبییو ینویسف :دتوته کهیف که درتوا م
تیشاسر ایهداری قرون وسطیا روههای حاکما دستگاه خاص ایفولووی ا فرههگی و
ف ری خود را نفاشتهف به همی ،دلیلا کلیسا و ساز انهای ذهیی وهیفهی تهظیم
روابط ایفپولووی -فرههگی و زنف ی عهوی و ف ری تا عه را بر تهفه داشتهف ا ا با
ش ل یری دولتهای فرنا ای ،ا ر توسط دستگاه های آ وزشیا تیلیوی و رسانهای
حاکمان تیش یرود که هم ذهیی است و هم فرههگیا ههریا خیری و آ وزشی».
تییعی است که وقتی دیگر کهتر اه ،و آ اهی ردم م  ،نیاشفا ز انی که
تسلط ایفهای ()Hegemonyا شروتیت و حقانیت ح و تی زیر سؤا یرودا آنگاه
زور و قوهی قهریه (سرکوب توسط ارتش و تلیس ) برای ادا هی سلطه و حاکمان به
یفان ی آیف ا ا در ییر ای ،صورت و در شرایط تادیا نیروهای سرکوب و قهر در
تشت صحهه باقی ی انهف و تهها به تهوان تا ل تهفیف تمل یکههفا نه با حسور
روز ره و آش ار هر روزه در خیابانها.
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را شی تحو اتتماتی در تا عه را به صورت ی رویفاد که در لحظه عیهی رخ
یدهف ( ثل ی قیام) نمیدیف در نگاه ویا ای ،تحو حاصل جموتهای از
رویفادهای بتل در تو ز ان استا ی فرایهف است تا ی رخفاد ا ا تحو چگونه
رخ یدهف؟ چه اتفاقاتی رخ یدهف که هژ ونی انفیشگی ی ح و ت در تی ی
رونف دیگر کار نمیکهف؟ چهتور است که ردم باور به انفیشههای ی ح و ت را از
دست یدههف و از زیر چتر هژ ونی ح و ت خار یشونف؟ به ای ،ترتیس و با تسعی
هژ ونی انفیشگیا چگونه تابهتایی حاکمان تیش یرود؟ تاس
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سؤاالت شا ل سه ببش است :او ا فهوم دبحران»ا دوما فهوم دنبرد دیدگاهها
()war of positions؛ و سوما دنقش روشنفکران».
فهوم بحران را را شی از تحلیل ارکس در ورد هجفهم برو ر

7۴

رفته است و

ینویسف وقتی سیستم حاکم دچار بحران یشود که دیگر قادر به تاس ویی به
نارضایتیهای اتتماتی و طالیات سیاسی نیست در دورهی بحرانی تهظیم رابطه بی،
حاکمان و ردما دفقط با اتما قفرت و زور قابل حل است از تال تهای بارز بحرانا
آن است که حاکمان دیگر قفرت تلس حمایت و تذب نیروی ببش اساسی
روشهف ران -که شبصیتهای اصلی و فعا تا عهی فنی هستهف -را نفارنف.
بحران هم ی توانف نتیجه اقفا ات ناببردانه و یا اشتیاه حاسیات تیقات حاکم در
ادارهی ا ور داخلی مل ت هم چهی ،فرسود ی و بیخاصیتی انفیشههای سلط باشف
و هم یتوانف بر اثر فشارهای توا ل خارتی تفیف آیف (تهه یا تحریمهای اقتصادی)
در هر صورت نتیجهی آنا دبحران اقتفار است که را شی آن را دبحران هژ ونی
75

ینا ف در دوره ی دبحران اقتفار ا قفرت هژ ونی یالس در تا عها زیر فشار
خواستهای تفاوت شهرونفان ناراضیا بیثیات یشود در چهی ،شرایطیا نهادهای
وتود سیاسی در تالش برای دفاع از نظم وتودا دیگر نمیتوانهف بر همراهی و توافق
ببش بزر ی از ردم تا عه ات ا کههف.
73. Gramsci, Antonio (1971), Selections from Prison Notebooks, New York:
International Publishers.
74. Marx, Karl (1954). The eighteenth brumaire of Louis Bonaparte
75. Jones, Steven (2007), Antonio Gramsci, London, Routledge
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در ورد ن تهی دوم (نبرد دیدگاهها)ا را شی هشفار یدهف که بایف راقس
باشیم که تسلط فرههگی – ایفپولووی حاکمان را قطعی و صفدرصف تلقی ن هیم
فرههگی که در تا عه وتود داردا دارای استقال نسیی هم هست به ای ،دلیل که
تییعت اتتماتی و روانشهاختی انسانها بسیار تیچیفه است به بیان دیگرا در
انفیشهی را شیا دآ اهی انسانها از استقال و خود بتاری عیهی برخوردار است
لذا ای ،آ اهیا انع ا سادهای از وقعیت تیقاتی و تایگاه آنان در شیوهی تولیف
نیست بهابرای ،سیاست تابعی از اقتصاد نیست به ای ،دلیل است که دنیرد دیف اهها
به تور فاوم برای کسس رضایت و هم اری رد ان در هر تا عهای در تریان است
رکز ای ،نیرد نه در یفان تهه یا تارلمانا بل ه در تا عهی فنی و در تریان زنف ی
روز رهی انسانها است از تولیفات فرههگی و ههری بگیریف تا تفسیرهای ونا ون از
سهتها و اتتقادات ذهییا حتی در ورد چگونگی درک کلمات و فاهیما ای ،نیردا
برای تفوق بر آ اهی شهرونفان در تریان است.
ا ا هیچ قفرت ح و تیا (حتی دولتهای توتالیتر) نمیتوانف کهتر قطعی و
صفدرصفی روی دآ اهی ردم داشته باشف در تی ،حا بایف به ای ،ا ر هم توته
کرد که نبیگان حاکم هم ی تارچه و بیتهاقش نیستهف اختالق نظر در یان آنهاا و
تهاقش در ایفههای آنانا فرصتهای تفیفار شفن و ت وی ،یافت ،زیهههای دیگر را
هم فراهم یکهف در تی ،حا ا تجربههای روز رهی زنف ی ردما وقتی در تهاقش با
فتمان حاکم قرار ی یردا بیش از تیش ا ان به زیر سوا رفت ،فتمان سلط را
فراهمتر یکهف.
ای،تاست که فهوم فعالیتهای ضف سلطه ( )counter-hegemonyبه یان یآیف
اش ا بتل قاو ت و یارزهی فرههگی و ایفپولووی ا ان تیفا یکههف که در
برابر اش ا یالس آ اهی قف تلم کههف و آنها را به چالش ب شهف تس تتانسیل (یا
تهفیف) رقابت ضفسلطهایا همیشه وتود دارد در توا م ونا ون و در ز انهای
بتل ا چهی ،یارزهای با روشهای عی ،و تملی در آن شرایط ویژه تیش یرود
برای ثا در کشورهای بلوک شرق سابقا هشور  )Charta 77( 77در چ سلواکی
سابق یا تهیش سهفی ایی همیستگی ( )Solidarityدر لهستانا اش ا بروز ای ،نیرد
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ضف سلطه بودنف را شی فهوم دنیرد دیف اهها را دبه چالش کشیفن انفیشه و
فتمان حاکم تعری یکهف که برای اتما هژ ونی بر ردم درست شفه است و
ینویسف :دی تریان اتتماتی [سیاسی] یتوانفا و در واقم بایفا قیل از ای،که قفرت
دولتی را به دست آوردا رهیری هژ ونی بر ااهان و آ اهی ردم را به دست آورده
باشف در واقم ی ی از اصلیتری ،شرایط کسس قفرت سیاسی و ح و تیا به دست
76

آوردن همی ،فرم از رهیری هژ ونی است در رونف یارزهی ای ،انفیشههای ضف
سلطه با فرههه -ایفپولووی حاکمان و روبهای سلط در تا عه است که بالفان نظم
حاکما اش ا تفیفی از زنف ی اتتماتی و ادارهی تا عه را عرفی یکههف ای ،که
کفام بفیل از تس بحران بتوانف تشتییانی بیشتری حاصل کردها لذا قفرت بیشتری تیفا
کهفا بستگی به توا ل بتل دارد ن تهی هم آن است که شهرونفانا آن ف بفیل
و صاحیانش را قیو و تذیرفتهی تلقی کههف و ببواههف که تایگزی ،سیستم
(بحرانزده) قیلی شود.
ا ر ببواهیم فهوم دنیرد دیف اهها :را با بیان استیوارت ها تممبهفی کهیما بایف
فت که :از ی سوا دبلوک حاکم بایف داپماً و همواره برای حف هژ ونی کار کهفا به
ای ،دلیل که کسس هژ ونی ی فرایهف استا نمی توان آن را ی بار و برای همیشه
ت ی ،کرد از سوی دیگرا تجارب تاریبی تحت سلطگان هم (برای ثا در یارزات
ضف استعماری کشورهای ستعمره یا انقالبها) نشان داده که تهها با سرنگونی
ی بارهی حاکمان و رفت ،ی روها چیزی در اصل توییر نمیکهف ی دبلوک حاکم
یرود و دبلوک دیگری تای آنها را ی یردا بی آنکه تحولی اساسی در روابط
قفرت در تا عه به وتود آ فه باشف تهها از تریق ی رونف فاوم یارزه و ذاکره (که
را شی آن را دنیرد دیف اهها نا یفه ) است که یتوان خواستها و هافم نیروهای
تراکهفه رد یرا به هم تیونف داد و ی ف تایگزی ،د وکراتی لی -رد ی را
آرامآرام عرفی کرد و ساختا تا تایی که هژ ونی

شود

77

76. Gramsci, Antonio (1971), P. 207
77. Hall, S. (1996). “When Was the Post-Colonial? Thinking at the Limit”, In
Chambers, Iain & Curti, Lidia (red.) (1996).The post-colonial question: common
skies, divided horizons. London: Routledge, Pages: 242-260.
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با توته به اهمیتی که را شی برای دنیرد ایفهها قاپل بودا ت کیف وی بر
نقش روشنفکران شگفتآور نیست روشهف ران در نگاه ویا به زبان تا عهشهاسی
ا روز صاحیان سر ایهی فرههگی ( )cultural capitalهستهف روهی هستهف که
بیشتری ،سئولیت را هم برای حف ثیات اتتماتی و هم توییر اتتماتی دارنف ایهان
هستهف که شیوههای انفیشیفن و رفتار تودهها را ش ل یدههفا حف یکههفا و یا
برت س اصال یکههف و توییر یدههف چرا که روشهف ران هابم آ اهی هستهف.
روشهف ران دسهتی از دیف اه را شیا وهیفهی آ وزش ردم تادی و ایجاد
رضایت از تقایف و ارزشهای سلط و حاکم در تا عه را به تهفه دارنف ساز انفهی و
چگونگی توزیم دانش و فرههه سئولیت آنهاستا تا تهانبیهی تیقهی حاکما به
ا ری کا ال تییعی و طابق با تقل سلیم تلوه کهف به بیان دیگرا تسهیل شروتیت
تمو ی برای تعاد قفرت واقعاً وتود در تا عه کار آنهاست ش لدهی به دیف اههاا
تقایفا عیارهای اخالقی و ههجارهای رفتاری ردما رونف تیشیرد ای ،وهیفه است
78

روه اتتماتی همگون و
را شی ینویسف :ا ا تص ور از روشهف ران به ثابه ی
ستقل از هافم روه های اتتماتی بتل ا نادرست و مراه کههفه است در قابل
روشهف ران دسهتی ا روه روشهف ران فافم رد ان فرودست ( subaltern
 )intellectualsو فعاالن تهیشهای اتتماتی قرار دارنف ای،ها نقشی اساسی دربه
چالش کشیفن هژ ونی حاکما ش ل یری ضف هژ ونی و ایجاد فتمان تایگزی ،را
دارنف

79

آنها هستهف که یتوانهف حوزههای فرههگی بفیل ( )alternativeرا به
80

انهایی برای یارزه و قاو ت تیفیل کههف استیوارت ها دربارهی وهای

ای،

78. Gramsci, A. 2000. The Gramsci Reader. Edited by D. Forgacs. New York: NYU
Press.
79. Femia, Joseph. V. (1987). Gramsci’s political thought: hegemony, consciousness,
and the revolutionary process
 80تئوریهای تفیف در تا عهشهاسی روشهف رانا ای ،تقسیم ساده یان روشهف ر دسهتی و روشهف ران فافم
فرودستان را دقیق نمیدانهف تیچیف یهای بیشتری در رابطهی روشهف ران با ردم و واضم ونا ون آنها و
چرایی ای ،تفاوتها وضوع بحث ای ،نظریهها است ا یفوارم بتوانم به زودی طلیی تیرا ون ای ،تئوریهای تفیف
بهویسم تالقمهفان به دنیا کردن ای ،نظریهها یتوانهف از تمله به هابم زیر رتوع کههف:
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روه از روشهف ران ینویسف :ا بایف همز ان در دو تیهه کار کهیم از ی ترق بایف
در خط قفم کار تئوری و ف ری باشیما ا ا تهیهی دیگر هم هست که به همان انفازه
حیاتی است :ا نیایف خود را از سئولیت انتقا آن دانش و ایفههاا به رد یکه در
81

وقعیت حرفهایشان ا ان کار روشهف رانه را نفارنفا عاق کهیم
ردم م  ،است از وضعی که دارنفا ناراضی باشهفا هلم و فشار را با توست و
وشت خود احسا وحتی ناخرسهفی یا تصیانیت خود را هم ابراز کههفا ا ا ایلس
قادر به بیان همهتانیهی تجربیاتشان و تممبهفی دقیق دالیل تیفایی وضعیت وتود
نیستهف را شی اصرار دارد که دهمهی ردم فیلسوق هستهف ا یعهی قادر به تف ر
انتقادیانفا ا ا به دلیل فقفان ابزارهای نظری هاسسا فاقف روشها و وسایل الزم برای
صورتبهفی تایگزی،های بفیل هستهف و ا ان اراپهی راههای برونرفت از وقعیت
آن لحظه را نفارنف ای،تاست که روشهف ران بیرون از حلقهی فتمان سلط (هژ ون)
به یفان یآیهفا نارضایتیها را صورتیهفی یکههفا قصری ،را عرفی یکههف و
راههای برونرفت ارایه یکههف ا ا توته کهیف که ای ،دروشهف ران یا صاحیان
سر ایهی فرههگی که قفرت تفوی ،انفیشه دارنفا یتوانهف هم شارحان توتولیسم
یا حمود احمفینژاد) و هم
راست باشهف ( ثل نظریهتردازان ترففار ترا
انفیشمهفان ترففار آزادی و تفالت اتتماتی و روشهف ران فرودستان ( subaltern
)intellectuals
تاپولو فریره (آ وز ارسوسیالیستی که با الهام از را شیا تمری را صرق دآ وزش
ستمدیف ان کرد)ا دربارهی دتعلیم و تربیت انتقادی ینویسف :نقش و وهیفهی ا
نه آ وزش داز باال ا که برانگیبت ،فتو و و بازانفیشی و تعمق است و نتیجهی ای،
کهش و واکهش ایجاد تحرکی تازه با چشمانفازی نوی ،است در ای ،نوع از رابطه بی،
روشهف ران و ردما حرق از آن نیست که دچون تودهها بیشتر به دنیا هافم آنی (و
Eyal, G., & Buchholz, L. (2010). “From the Sociology of Intellectuals to the
Sociology of Interventions”. Annual Review of Sociology, 36, 117-137
Kurzman, C., & Owens, L. (2002). “The sociology of intellectuals”. Annual Review
of Sociology, 28(1), 63-9
81. Hall, S. (1996). “Cultural studies and its theoretical legacies”. Stuart Hall: Critical
dialogues in cultural studies, 262(275), 596-634.
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تمفتاً اقتصادی) خود هستهفا لذا تیشاههه بایف آنها را به آ اهی تیقاتی سلح کهف
و با آ اهی کااب آنها یارزه کهف فریره ینویسف :حتی در آ وزش بچهها در فار
هم بایف بهتای اراپهی ی تواب واحف به سؤا هاا سؤا های بیشتر طر کردا از ای،
روش که ا بایف وز بچهها را برنا هریزی کهیم ( )programبپرهیزیم و در توض آنها
را به بورنجی و تیچیف یها توته دهیم ( )problematiseبفیهیات خار از دیوار
آ وزشگاه را به چالش ب شیم و به تای دتربیت کردن ا ستقل بودن و آزادانفیشی را
بیا وزیم به اتتقاد فریره :روشهف رانی که با ردم روبهرو یشونفا بایف بفانهف که در
رونف ارتیا با آنهاا نهتهها آ وزش یدههف بل ه از تجارب یهی زنف ی آنان هم
82

یآ وزنف چهی ،نگاهی با همهی اش ا نابرابریا تیعیت و استیال (از نگاه از باالا
ت یر و نبیه رای صاحیان دسر ایهی فرههگی به ردم تادی) بال است بهتالوه
بر آن است که بایف به تعفد و ت ثر ونههای بتل احترام ذاشت د رسانیا
ناهمسانی و تفاوتها در انفیشه و تفسیر از تهانا فروکاستهی به ی دحقیقت واحف
(چه از نوع دالهی و چه از انواع دسوسیالیسم تلمی ) نیستهف تالش برای تفالت بایف
با هطقی کثرت رایانه همراه باشف برابرحقوقی روههای بتل برای طالیهی برابری
به رسمیت شهاخته شودا هیچ تیقه و روه اتتماتیا دسترسی به دحقیقت طلق و
به ای ،دلیل تایگاه ویژها افسل و باالتر نسیت به دیگران نفارد تا اتما والیتا وصایت
و قیمو یت بر دیگران کهف.
***
پردهی سوم
کاربردهای امروز ؟
ن اتی را که فعالیتهای ههری – فرههگی رضا حمفی و رتسی یثمی در آن
سا ها به ا یاد آوری یکههفا که برای ا روز هم یرم است و هم کاربرد داردا به
ترتیس زیر یتوان تممبهفی کرد:
82. Freire, P. (2018). Pedagogy of the oppressed. Bloomsbury publishing.
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اول –تا عهشها

آ ری اییا دروی آیر  ،ا ینویسف :در اروتای یربی و ایاالت

تحفها با سترش وسیم خف ات دولتی در دورهی ش ل یری دولت رفاه در سا های
بعف از تهه دوما به وتود روشهف ران در نهادهای بتل (از فرسه تا دانشگاها
فدکاری اتتماتی تا کتاببانههاا در راکز ههری و فرههگی تا انستیتوهای تحقیقاتی)
نیاز تفی وتود داشت لذا آنها تذب ای ،راکز شفنف و در ساخت ،تا عه شری
شفنف در تی ،حا انفیشههای ونا ون و حتا بال با ح و تها در یان ای ،داستاد
83

کاران دانش و عرفت ا به تور تموم تحمل یشف
رونف فرنیزهکردن تا عه در سا های دهههای چهل و تهجاه خورشیفی در ایران
نیز الزام تربیت وسیم روشهف ران تحصیلکرده و بهکار یری آنان در سترش دولت
فرن را به حاکمان تحمیل یکرد ا ا انفیشههای بتل در یان ای ،صاحیان
دسر ایهی فرههگی تهها تا تایی تحمل یشف که سیاسی نیاشهف و انتقاد ستقیم
از شاه ن ههف.
چشمانفاز را که وسیمتر کهیم و نگاه ان از قزوی ،در سا های دههی تهجاه
خورشیفی را به بقیه کشور توسعه بفهیما یبیهیم که افراد زیادی در هاتق بتل
ایرانا به فعالیتهای ضفسلطها شییه به آن کاری که رضا حمفی و رتسی یثمی
یکردنفا شوو بودنفا ا رچه هر ونه فعالیت تلهی سیاسی آش ار یتوانست تواقس
خطرناکی برای آنها داشته باشف بسیاری دیگر از روشهف ران چ و ذهیی در فار ا
دبیرستانها و دانش فههای بتل کشور تفریس یکردنف و کار روشهگرانه و فرههگی
آرا ی را هم تیش یبردنف در راکز تئاتری و سیهماا همچهی ،با استفاده از ا انات
دکانون ترورش ف ری کودکان و نوتوانان ا و با نگارش و ترتمهی کتاب و قاله و شعر
و ر انا فرهههسازی یکردنف بسیاری از ای ،کارهای فرههگی را یتوان در ز رهی
فعالیتهای ضفسلطه دستهبهفی کرد.
از ثا های برتسته یتوان از کارهای دتوران یرهادی یاد کرد او با ت سیس
د فرسهی فرهاد و به دنیا آن دفرهههنا هی کودکان و نوتوانان :نهادهایی را بهیان

83. Eyerman, R. (1992). Intellectuals: A framework for analysis, with special
reference to the United States and Sweden. Acta sociologica, 35(1), 33-46.
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ذاشت که با تشق به کودکان و نوتوانان و احترام به آنهاا آ وخت ،هارتهای
اتتماتی و تمری ،د وکراسی به آنان را تیش یبردنف در یان نیروهای ذهیی در
ای ،راه هم بایف از فعالیتهای ههف هفی بازر ان و دکتر یفاهلل سحابی یاد کرد که
ددبیرستان کما و دشرکت سها یانتشار را بهیان ذاشتهف هفی بازر ان (که
دیگر اتازهی فعالیت سیاسی نفاشت) دربارهی ای ،کارهای فرههگی فته بود :دتربیت
اتتماتی و تمری ،هم اری نیز در اثر جتممشفن و هم اری کردن حاصل یشود
بهابرای ،دور هم تمم شویم و کارهای انفرادی را به صورت اتتماتی و با شارکت و
هم اری ی فیگر انجام دهیم
دوم –با انقالب بهم ،اه 1357ا ( ثل سایر تحوالت تاریبی که در آن تهها دی
حقیقت واحف حق حیات دارد و آنان که تور دیگری یانفیشهفا بایف دتودههی
ببورنف و خا وش شونف) صحهه و ا انات برای فعالیتهای فرههگی روشهف ران توییر
کرد والدیمیر ایلیچ لهی ،بعف از انقالب اکتیر فته بود که دروشهف ران نه وز لت
بل ه ففوع آن هستهف و با همی ،استفال ا بسیاری از آنان حو و یا خا وش شفنف
سرنوشت روشهف ران چیهی دورهی اپو هم با شعار د ر بر تیقهی روشهف ر ا
سرانجام بهتری نفاشت در ایران بعف از انقالب هم فته شف :د ی ویهف وزها دارنف
فرار یکههف به تههم که فرار یکههف ای ،دانشگاه رفتههاا ای،ها که همهاش دم از
تلم و تمفن یرب یزنهفا بگذاریف برونف ا ای ،تلم و دانش یرب را نمیخواهیم ا ر
شما هم یدانیف که ای،تا تایتان نیست فرار کهیف راهتان باز است
به قزوی ،که بر ردیما حاصل اتتقاد به حق حیات تهها دی حقیقت واحف ا ازتمله
هجر به دتاکسازی روه وسیعی از علمان به دترم های د رانفیشیا تالش برای
تش یل کانون ستقل علمانا بیحجابی و کم حجابی شف در ابتفای فهرست
اخراتیهاا ساز اندههف ان اتتصاب علمان در دورهی یارزه با رویم شاه ( ثل
رتسی یثمی) بودنف شوخی تل روز ار آن بود که همی ،علمان که در دستگاه
آ وزش و ترورش شاههشاهی کموبیش تحمل یشفنفا اکهون و تس از یارزه با
دی تاتوری شاها اتازهی تفریس نفاشتهف بهتری،ا قابلتری ،و حیوبتری ،دبیران
دبیرستانهای شهرا حاال بایف با سافرکشیا بستهیفروشی و خرازیفروشی ا رار عاش
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کههف با دانقالب فرههگی در دانشگاهها هم همی ،سرنوشت رییان انیوهی از
دانشجویان و استادان د رانفیش را رفت در سایر راکز فرههگی ( ثل رادیو -تلویزیون
و طیوتات) هم همی ،رونف تیش رفت.
از حس ،اتفاقا با تایان دههی نبست انقالبا و نیاز به تحصیلکردهها و صاحیان
سر ایه ی فرههگی از هر قماشی برای سازنف ی کشور بعف از تهه هشت سالها فسای
خش ،ضف روشهف ری تا حفود عیهی تعفیل شف و ز یهه برای حسور د رانفیشان در
تا عه کمی ساتفتر شف.
سوم –هر فعا اتتماتی تهها در ی

برهه ز انی شب

و در

انی عی،

یتوانف کهشگری و حرکت ایجاد کهف و ؤثر باشف بایف فسای هاسسا باتیان
تشهه و رسانههای قفرتمهف فرههگی و سیاسی هم در دستر ای ،فعاالن باشف.
در سا هایی که رضا حمفی و رتسی یثمی به کار تئاتر شوو بودنف (دههی
تهجاه خورشیفی) انفیشه ی چ در یان اتوزیسیون شاها انفیشه سلط بود و لذا
فسای هاسس و باتیان فراوان برای کار آنها وتود داشت ای ،ا ر بیشتر ت ثر از
شرایط تهانی سا های بعف از  1968در تهان بود به بیان دیگر رو ز ان
8۴

( )Zeitgeistدر ای ،دوره از حیوبیت و یلیهی انفیشه چ ح ایت یکرد لذا
نیروهای چ هم در صحههی سیاسی و فرههگی ایران بهشفت فعا بودنف حتی
نیروهای ذهیی هم در ای ،سا ها از فاهیم چ برای اراپهی انفیشههای خود استفاده
یکردنف (برای ثا نگاه کهیف به آثار دکتر شریعتیا و نوشتههای جاهفی ،خلق در
ای ،سا ها).
صحهه در سا های بعف از انقالب و بهویژه تس از فروتاشی اتحاد شوروی و
تقسنشیهی ف های ددولت رفاه ت ثر از انفیشههای سوسیا د وکراتی در برابر
نولییرالیسما توییر کرد رو ز ان در ای ،دوره دیگر نه انفیشهی چ ا بل ه انفیشهی
نولییرا ا یا سل فرادستی بازار آزادا فرودستی سیاستا و انتباب و ارتحیت فرد در
برابر هافم تمم و تا عه بود رو ز ان را در ای ،تملهی عروق ار ارت تاچر

84. Krause, Monika. «What is Zeitgeist? Examining period-specific cultural
patterns.» Poetics 76 (2019): 101352.
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یتوان دیف که فته بود :دچیزی به نام تا عه وتود نفارد آنچه هستا افرادا ( ردان
و زنان) و خانوادهها هستهف در ایران هم که به فسای روشهف ری و یا به نشریات
بیست سا اخیر و کتابهای ترتمه شفه یا ت لیفات تلوم اتتماتی و انسانی نگاه کهیفا
همی ،انفیشههاا نیروی سلط بودنف الیته سرکوب خش ،و سیستماتی چ در
سا های تس از انقالب 1357ا هم زیف بر تلت بود.
اکهونا ی بار دیگر (به ویژه تس از بحران اقتصادی تفی در تهان در سا های
 )2008-2006صحهه توض شفه است فتمان نولییرا در صحههی تهانی به ب،بست
رسیفه است نانسی فریزر (فیلسوق ا ری ایی) بهدرستی ی ویف :هژ ونی نولییرالیسم
در تهان ا ر نگوییم بهکل نابود شفها بهشفت ضعی شفه است در شرایط ای ،بحران
هژ ونی ا از ی سو توتولیستهای راست ( ثل ترا و بولسونارو) سر بلهف کردهانف
و راهحل اراپه یدههف و از سوی دیگر چ نو ( ثل تود و در اسپانیا و کمپی ،برنی
85

سهفرز در ایاالت تحف) به یفان آ فهانف
به صحههی ایران که بهگریما بفیل توتولیستهای راست را در ترففاران ایرانی
ترا و نوستالژی باز شت به دوران تهلوی از ی سو و نیروهای تیرا ون حمود
احمفینژاد از سوی دیگر یبیهیم.
در سوی چ نوا همان تور که حمف الجو ینویسفا ا ر چه ببشهای وسیعی
از طالیات تیقات رد ی برای ره شایی از دشواریهای فزایهفهی حیات روز رهشان
همخوانی با دستورکارِ تریان چ داردا ا ا ای،ها هیچ ونه تش یالت سیاسی نفارنف
نیروهای چ س والردا رچه در قام فرد تا حفی در ز یههی کار ف ری از صونیت
نسیی برخوردارنف ا ا آن اه که به ش لدهی وفقیتآ یزِ هویت دستهتمعیِ ؤثری
86

یادرت ورزنف صونیت سیاسیشان را به یزان حسوسی از دست یدههف
تلیرضا تلویتیار از انفیشمهفان تها چ اصال تلس هم ی ویف :از یان سه
آر ان فرنِ دهمیستگی تمعی ا دآزادی فردی و دبرابری اتتماتی در هر قطعی

 85نانسی فریزرا کههه روبه ر
 86حمف الجوا ب،بست در آستانهی چرخش قرنا سایت نقف اقتصاد سیاسی

است و نو ناتوان از زاده شفنا ترتمهی شیری ،کریمیا سایت نقف اقتصاد سیاسی
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وزن هر کفام در فتمان و تهت یریهای اصال تلیان تفاوت بوده است بعف از دوم
خرداد آر ان آزادی فردی برای ا اهمیت ویژه تیفا کرد و به دو آر ان دیگر توته کافی
نفاشتیم ا روز با قاتعیت یتوانیم بگوییم که نابرابری باتث افزایش ترما فقر و بیماری
یشود و چون ای ،سه ش ل ا روز بیشتر خودنمایی یکهفا توته ا به دبرابری
اتتماتی در حا افزایش است تلوی تیار بر آن است که اصال تلییِ رادی ا بایف
87

در سه ز یهه خود را نوسازی کهف :فتمان سیاسیا کار تش یالتی و راهیردها
نهایتاً آن کها فتمان چ (در بفیل نوی ،آن)ا اکهون بار دیگر ثل سا هایی که
حمفی و یثمی فعا بودنفا شانس دوبارهای برای تر در سطح تا عه داردا ا رچه
ا روز رقییی سرسبت در قا ت توتولیسم راست دارد.
چهارم –شانتا

وق ی نویسف که ا روزه ههر و ههر هفان انتقادی در دنیرد

دیف اهها شارکت فعا دارنف و چهرهی واقعی سر ایهداری نولییرا را تریان و آش ار
88

یکههف ا ا او ای ،را در ورد کشورهایی نوشته که رشف د وکراتی در آنهاا ا ان
استقال حوزههای بتل اتتماتی را فراهم کرده است به ای ،عها که برای ثا
حوزه ی ههر و فرههه و یا ا ور دانشگاهی و آکاد ی ا استقال خودشان را دارنف و
حوزهی سیاست و یا اقتصاد در کار آنها (برای ثا به ش ل سرکوبا سانسور و یا
رشوهدهی) دخالت نمیکههف هر حوزهای تالوه بر استقال ا قوانی ،خاص خودش را
برای سلسله راتس و ارتقا دارد سر ایهای که برای رشف در کار دانشگاهی به کار یآیفا
تفاوت از آن شایستگیها یا هابم رشف در ترصهی بوروکراسی است ا ا در کشورهایی
که رشف نهادهای اتتماتی به چهی ،رحلهای نرسیفها وقتی استقال حوزههای تفاوت
اتتماتی ( اقتصادا قسا و داد ستریا بوروکراسیا رسانههاا ههر و فرههها دانشگاه) از
ا ر ح مرانی سیاسی ت ی ،نشفه باشفا همیشه ای ،خطر وتود دارد که حاکمان
ببواههف در ا ور حوزههای دیگر اتتماع دخالت کههف برای ثا استقال قاضی را زیر
تا بگذارنف و برای او تعیی ،ت لی کههف که چگونه ح م بفهف و یا به نویسهف ان و
 87تلیرضا تلوی تیارا در صورت ش ل یری عهای انتبابات در آن شرکت یکهیما سایت اقتصادنیوز (به نقل از
ا تفاد
88. Mouffe, Chantal. «Art and democracy: Art as an agonistic intervention in public
space.» Open 14 (2008): 6-15.
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وسیقیدانها دستور بفههف که چه بهویسهف و چگونه وسیقی بسازنف تییعی است
که در چهی ،فساییا کار ههری و ههر هف به تقابل الترم با حاکمان کشیفه یشونف
ثا روش،ا ههر هفان کشورهای اردو اه سوسیالیستی بودنف که یا ثل سولژنیتسی،
به اردو اه کار اتیاری ( وال ) فرستاده یشفنفا یا نظیر واسالو هاو به زنفان کم
نیودنف ههر هفانا نویسهف انا شاتران و ترتمان ایرانی که در همان سا های
دهههای چهل و تهجاه خورشیفی راهی اوی،ا کمیتهی شترک و یا زنفان قصر شفنف.
تس کار و فعالیت ههریا فرههگی و فنی در چهی ،توا عی ا ر خصلت ضف سلطه
( )counter-hegemonicداشته باشف و یا حتی با فتمان حاکم زاویه داشته باشفا یا
ا ر در خار از چارچوب ساز انهای ح و تی باشف ( ثل اتحادیهی ستقل کار ری
در لهستان کمونیستا عروق به همیستگی و به رهیری ل والسا)ا م  ،است که
جیور به ترداخت هزیهه شود به ای ،لحاظا دنیرد دیف اهها به تعییر را شی در هر
ترصهای در ای ،توا م به ضر قاتم به ای ،یا آن ش لا دیر یا زود رنه و بوی
سیاسی ی یرد حتی حوزههایی ثل ورزش هم اه دچار چهی ،در یریهایی
یشونف.
پنجم –رون آیر ( ،تا عهشها

آ ری ایی)ا از تفیفهی تفیفی با تهوان

دروشهف ران سلیریتی ( )celebrity intellectualیاد یکهف که با رشف فوقالعاده
اش ا تفیف ارتیا تمعی تفیفار شفهانف تعفادی از شهورتری ،چهرههای اولترا
حافظهکار که در ایستگاههای خصوصی رادیویی یا تلویزیونی ایاالت تحفه یا در
رسانههای دنیای جازی فعالیت و از ترا حمایت یکردنفا در ز رهی ای ،روه
هستهف ای،ها که اکهون یتوانهف نقش بف روشهف ران کالسی را ایفا کههفا نیازی
به هیچ فرک دانشگاهی عتیر یا تبص حرفهای نفارنف ی ی از ای،ها ل ،ب
( )Glen Beckاز چهرههای نزدی به تهیش حافظه کار دتی تارتی ()Tea Party
است که سبهرانیهای توالنی و تر سر و صفای او در ورد ساپل اتتماتیا سیاسی
و تاری ا به تور وسیم از تریق تادکست و ویفپو در  YouTubeضیط و توزیم یشود
تیروان فراوان او ی ویهف :داو در حا تحقیق است او به ا یاد یدهف
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ن ته آن است که در تصر دیجیتا و با فراهم آ فن ا انات وسیم و سریم ارتیاتاتا
ا انات و رقیایی برای روشهف ران سهتی و انتقادی به وتود آ فه که حتی راحتتر با
انیوه وسیم ردم یتوانهف ارتیا برقرار کههف شایف آنها رقیس بزر تری برای
کشیشان و روحانیونی هستهف که در ذشته در دورافتادهتری ،نقا کشور با ردم
ارتیا داشتهف و اکهون با ا انات فهی تصر دیجیتا ا ای ،ا تیاز انحصاری ()monopoly
را از دست دادهانف.
***
شا ردان رضا حمفی و رتسی یثمی (و دیگر ههر هفان و روشهف ران نظیر آنها)
همچهان در وشههای بتل ایران و تهان به کار و فعالیت شوو انف تفری
ال سانفرا تا عهشها آ ری ایی به درستی ی ویف که کار ههر هف و روشهف را خلق
و آفریهش با کالما وسیقی و تصویر است ولی  ،آنچه ای،ها تولیف یکههفا تهها
توصی سادهی چیزهایی نیست که قیالً شهاخته شفهانفا بل ه تر س له از
چشمانفازی است که بیسابقه و تا کهون نادیفه است برای آن که ای ،انفیشهها به تور
سترده انتشار یابف و ؤثر باشفا آنها (تالوه بر شهاخت دقیق از ز انه و حل
فعالیتشان و در نتیجه اشراق تمیق از باتیانشان)ا بایف ای ،ایفهها را چهان اراپه
دههف که ای ،ا ان را فراهم آورد تا ز انهای تاری به ونهای درک شونف که در آن
راههمایی هم برای ذر از ای ،تاری ی به نور باشف
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نقد اقتصاد سیاسی

اقتصاد شر
اقتصاد سیاسی دورانِ فاشیسم باید ما را بترساند .این
اقتصاد خیلی آشناست.
اِشا کریشناسوامی

1

ترجمهی محمد فیروزی

 1اشا کریشهاسوا ی وکیلا نویسهفه و هتقف رسانهها است

100

اقتصاد شر

به مناسبت انتشار کتاب آیشمن در اورشلیم نوشتهی هانا آرنت
و توجه دوباره به مفهوم ابتذال شر

آنها دربارهی سیاستهای تیقاتی ایتالیای دوران فاشیسم و آلمان دوران نازی کمتر
سب ،ی ویهفا الیته ا ر اصالً بگویهف دربارهی ای،که سیاست ای ،رویمها در قیا
خف ات اتتماتیا الیاتهاا شایل و وضعیت کار چگونه بوده است؟ به نفم چهکسانی
و به هزیههی چه کسانی؟
2
1
 ای ل ترنتی ا تیراهْ،سیاهان و سرخهاز ان صحیت دربارهی ابتذا شر فرارسیفه است نازیها کار خود را با نسلکشی
آیاز ن ردنف قوانی ،داد اه نورنیر هم که آیاز کار آنها نیود با ای،که نظام آ وزشی و
رسانههای ا بر دهشتهاکتری،ا ت ثرانگیزتری ،و آش ارتری ،سویههای فاشیسم تمرکز
یکههفا ا ا فاشیسم به شیوهای بسیار نا حسو تر آیاز شف در وهلهی او ا فاشیسم
چیزی کلیشهای و برای بسیاری از ا بهترز یرییی آشها است
تیش از ههور فاشیسم هردو کشور ایتالیا و آلمان دارای سیستم قفرتمهف شی هی
حمایت اتتماتی و خف ات تمو ی بودنف راهآه ،ایتالیا که از همان اوایل سا 1861
همواره دایر بود و بسیاری از نقا روستایی دورافتاده را نیز توشش یدادا لی شفه
بود صهعت بابرات در سا  1901لی شفه بود خطو تلف ،و خف ات تلف ،تمو ی
در همه تا در دستر بود در سا  1908صهعت بیمهی تمر لی شف و برای اولی،
بارا حتی فقرای ایتالیایی نیز یتوانستهف طمئ ،باشهف که در صورت ر زودههگاما
خانوادهی آنها تحت راقیت قرار خواههف داشت
ایتالیا بی ،سا های  1919تا  1921دوران آزادسازی کار ران را تشت سر
ی ذاشتا دورهای که اصطالحا بیونّو روسّو [ ]Biennio Rossoنا یفه یشود در
کارخانههاا کار ران ایتالیایی ش لی از تعاونی را برای تقسیم سود ساز ان دادنفا
1. Michael Parenti
2. Blackshirts and Reds
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کشاورزی شارکتی تایگزی ِ،ز ی،داری بزر شفا و کار ران ا تیازات زیادی ازتمله
حقوق باالترا ساتت کاری کمتر و ا هیت شولی بیشتر به دست آورنف

کارگران کارخانه در دورهی بیونّو روسّو

در آلمان نیزا اتو فون بیسمارک خف ات در انی را در سا  1871برای تمام
آلمانیها لی کرد بیسمارک ستمری سالمهفی را هم بهتهوان ت ی ،اتتماتی تمو ی
تصریح کرد در دوران دولت بیسمارکا همراه با دایر کردن فار تمو ی برای تمام
کودکانا کار کودکان وقوق شف آلمان وارث شی هی راهآه ،لّی ا پراتوری ترو
بود در دههی  1890قفرت سوسیا د وکراتها در آلمان افزایش یافت و در واکهش
به آن قیصر قانون حفاهت از کار ران را در سا  1890به اترا درآورد تس از تهه
تهانی او ا سوسیا د وکراتهای آلمانی ت ثیر و نفوا زیادی داشتهف در آلمان تسویت
در اتحادیهها ا ری تویا بود و بفی ،سیس شی هی ا  ،قفرتمهفی ش ل رفت :د صوبه
دربارهی قراردادهای تمعیا کمیتههای کار ران و کار هفان و حلوفصل نزاعهای
کار ری راه را برای چانهزنیِ تمعیا اترای قانونی قراردادهای کاری و ت ی ،اتتماتی
جروحان تهگی و همسران باز انف ان و وابستگانشان باز کرد در سا  1918به تمام
کار ران آلمانی بیمهی بی اری تعلق رفت

اقتصاد شر

سیاستهای فاشیسم
بهیتو وسولیهی در اکتیر  1922به نبست وزیری رسیف نازیها نیز در سا 1933
در آلمان قفرت را در اختیار رفتهف وسولیهی درست تس از تش یل کابیههی خود
تصمیم به خصوصیسازی تما ی شرکتهای دولتی رفت در سوم دسا یر 1922ا آنها
قوانیهی را تصویس کردنف که بر اسا آن دولت وه به کوچ شفنا کاهش تمل ردا
کاهش هزیههها و همچهی ،اصال قانون الیات یشف سپس خصوصیسازی بهصورت
سترده انجام رفت؛ ادارهی تستا شرکت راهآه،ا شرکتهای تلف ،و حتی
شرکتهای بیمهی تمر دولتی خصوصی شفنف در نتیجه ای ،اقفا ات دو
شرکتاآسی وراتسیونی تهرالی ( )AGو آدریاتی ا دی سی ورتا )(ASا که بیشتری،
البیها را انجام داده بودنف تمالً تیفیل به ی شرکت انحصاری چهفتانیه شفنف حق
بیمهها افزایش یافت و درنتیجه فقرا از شمو بیمهی تمر حذق شفنف
تس از خصوصیسازی قطارهاا برخالق افسانههای حیوب درباب خصوصیسازیا
خف ات آنها کهفتر و نا هظمتر شف
در وانویهی 1923ا وسولیهی قوانی ،کهتر اتارهبها را لوی کردا استفال وی
برای ای ،کار بایف برای ا آشها باشف چراکه همان استفاللی است که ا روزه در بسیاری
از قالهها برای حمله به قوانی ،کهتر اتارهبها بهکار یرود :ادتای او ای ،بود که
قوانی ،کهتر اتارهبها انم از آن یشود که صاحیان ز ی ،اقفام به ساخت خانههای
تفیف کههف ای ،سیاست تفیف در حوزهی س  ،با اتتراض ست تری ،واته شف که
در تاس ا دولت فاشیست دستور به انحال اتحادیهی ستاتری ،داد حاصل ای،
سیاستها افزیش فاحش اتارهبها در رم بود؛ بسیاری از خانودهها سرتهاه خود را از
دست دادنف برخی برای زنف ی به یارها تهاه بردنف
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خویش را افزایش دههفا

بار دیگر ای ،سیاستها به ال ان اتازه داد سود و ایمل
که به قیمت آسیس تفی به فقرا تمام شف
در همی ،دورها وسولیهی به هظور حذق داتالق هابم دولتی ا دستور به برچیفن
ستره ی دولت ففرا از هاتق روستایی ایتالیا داد ای ،یعهی کشاورزانا کار ران و
دهقانان حلی دیگر حمایت دولت را در برابر سوءاستفادهی کسسوکارهای کشاورزی
نفاشتهف درتوض ای ،اقفام وتس شف که آنان تمام و کما در چهه شرکتهای
بزر باشهف
سیاستهای اقتصادی هیتلر نیز ش ل تقویتشفهی همان سیاستهای وسولیهی
بود در دههی 20ا حزب نازیا حزب کوچ ی بود در انتبابات  1932نیز از اکثریت
طلق برخوردار نیود صورتتلسهی داد اه نورنیر از توافق تشتترده و تههانیِ
بان فاران و صاحیان صهایم در  ۴وانویهی 1933ا با فون تات[ ،صفراتظم وقت آلمان]
بر سر به قفرت رسانفن هیتلر خیر یدهف تیق فتهی کورت بارون فون شرودرِ
بان فار:
ذاکرات بهصورت اختصاصی بی ،تات ،و هیتلر انجام شف [ ] تات،
فت که بهتری ،ش ل دولت بهنظر اوا دولتی است که در آن تهاصر
لی را و حافظهکارانی که از او حمایت کرده بودنفا در کهار نازیها
عرفی شونف او تیشههاد داد ای ،دولت تفیفا در صورت ا انا
بایف توسط هیتلر و خودش بهصورت شترک رهیری شود تس از
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آن ا ا هیتلر در سبهرانی توالنیای که ایراد کرد فت ا ر به
صفراتظمی بر زیفه شودا همراهان تات ،در صورتی که قصف
حمایت از سیاستهای او برای انجام توییرات سترده در برنا ههای
فعلی دولت را داشته باشهفا یتوانهف بهتهوان وزیر در دولت او
(یعهی دولت هیتلر) ایفای نقش کههف هیتلر رپو کلی توییرات
ف نظرش را ای ،ونه شر داد :تز و حذق تما ی
سوسیا د وکراتهاا کمونیستها و یهودیها از تما ی سمتهای
فیریتی در کشورا و همچهی ،برقراری دوبارهی انسیا در زنف ی
تمو ی تات ،و هیتلر در تمل به توافقی رسیفنف که به وتس آن
بسیاری از اختالفات بی ،آنها حذق و هم اری بی ،آنها م  ،شود
توافق بر سر تزپیات به فتو ویی در برلی ،یا تای هاسس دیگری
وکو شف

در فوریهی 1933ا هیتلر بهتهوان صفراتظم با سر ایهداران تیشگام آلمان از تمله
نمایهف ان شرکتهای زیمهسا فارب ،و بی ام دبلیوا صاحیان صهایم زیا سهها شرکت
سها ی تیسِ،ا ایتی کروپا و همچهی ،تفهای از بان فارانا سر ایه ذارانا و دیگر
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آلمانیهای تعلق به ی درصف تا عهی بلهفتایگانا در خانهی هر ان وریهه دیفار
کرد در ای ،القات هیتلر فت :دببش خصوصی نمیتوانف در تصر د وکراسی دوام
آورد
در سا 193۴ا نازیها خالصهی تر خود برای احیای اقتصاد آلمان را اراپه کردنف
رپو کلی ای ،تر شا ل خصوصیسازی دوبارهی صهایم اساسی بود :راهآه،ا
ترووههای ا ور تامالمهفعها ساختوسازا صهعت فوالد و بان فاری ا ا در صفر همهی
آنهاا هیتلر سود ببش خصوصی را تسمی ،کردا در نتیجها سیل صهعتگران و بان فاران
آ ری ایی با تیس خاتر به آلمان روانه شفنف
نازیها برنا هی روشهی برای قرراتزدایی داشتهف اقتصاددانان نازی بیان داشتهف:
د همتری ،نیاز تجارت آلمان صلح و آرا ش است به ای ،عها که یبایست احسا
ا هیت قانونی طلقا و اتمیهان از باز شت سود تسمی،شفه وتود داشته باشف دخالت
در بازار که از ابتفا و احتماالً در نتیجهی اوق و شوق زیادی وتود داشتها دیگر ییر
قابل تحمل شفه است
قوانی ،حمایت از کار ران که در نتیجهی قفرتمهفتری ،تهیش سوسیا د وکراسی
در اروتاا در آلمان تفوی ،شفه بود بهتهوان انعی تفی در برابر کسسوکارهایی بود که
دآزادانه و بفون دخالت فعالیت یکردنف
نازیها راقس بودنف که دقانون ذاریِ بیش از حف باتث بتل شفن کسسوکارها
1

و تجارت نشود در سوم اه ی 1933ا هیتلر تیراه ،قهوهایهای خود را به تمام
قرهای اتحادیههای کار ری فرستاد رهیران اتحادیهها ورد ضرب و شتم قرار رفتهف
و به زنفان یا اردو اههای کار اتیاری فرستاده شفنف همتر آنکه نازیها صهفوق
اخیرهی اتحادیهها را صادره کردنف (تولی که کار ران برای تسویت در اتحادیه
ترداخت یکردنف) اوباش ترففار هیتلر تای رهیران اتحادیهها را رفتهفا کسانی که
اساساً با اتحادیههای کار ری بال بودنف و انگیزهای برای چانهزنی بر سر دستمزد و

 1اشاره دارد به ا
شفه بود م

آ یا روه ضربت که به تهوان ارتش اختصاصی نازیهاا از اوباش سرسپردهی هیتلر تش یل
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حقوق کار ران نفاشتهف ای ،عهای واقعی برداشت ،قوانی ،دستوتا یر از سر راه
کسسوکارها برای نازیها بود

1

در بیستم وانویه 193۴ا نازیها قانون سا انببشی کار لی را تصویس کردنف
قانونی که به صراحت قفرت دولت برای تعیی ،حفاقل دستمزد و شرایط را لوی کرد
ای ،قانون تهوان یداشت :دبراسا ای ،قانونا تصمیم یری دربارهی همهی ا ور
کار هفان و کار ران [تهها] برتهفهی رؤسای شرکتها است کارفر اها سطح
دستمزدها و سایر زایا را کاهش دادنف اتتصاب و یا شرکت در سایر فعالیتهای تمعی
1. Law Regulating National Labor
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در راستای چانهزنی بر سر حقوحقوق مهوع شف شرایط کاری بهشفت سبتتر شف
به حفی که رپیس  AFLدر بازدیف خود از آلمان در 1938ا شرایط زنف ی کار ران در
آلمان را با وضعیت برد ان قابل قایسه دانست کار ران در آلمان تحت ح و ت نازیها
ناچار به ساتت کاری بیشتر در قیا دستمزد کمتر بودنف
فاشیسم ترکیس یهم و یجکههفهای از دولت و ابرشرکتها نیستا بل ه فاشیسم
وا ذاری وهای دولت بر تهفه شرکتهای خصوصی است فاشیسم تایگزیهیِ هافم
تمو ی با سود خصوصی است
تلیریم آنچه که در فارک دستِاو و قابلت لی که بهراحتی در یان
صورتتلسههای داد اه نورنیر قابل دسترسی هستهف وتود استا چرا همچهان
افسانهی د فاخله ری دولت تابرتاست؟ بسیاری اتحادیهها که رسانهها و اخیار
ستقل داشتهف در دورهی کارتیسم قلم و قمم شفنف در نتیجه ا از زارشهای
دست او از وحشت فاشیسم بیبهره انفهایم صاحیان صهایعی که از خف ات هیتلر
بهره هف شفنف شرکتهای روابط تمو ی را برای بازنمایی هرچه بهتر اتما هیتلر
استبفام کردنف برای ثا شرکت آی تی فارب،ا لی ایویا تفر تلم روابط تمو ی را
برای سفیفشویی اتما نازیها در رسانههای بزر آ ری ایی استبفام کرد کما ای،که
فعالیت برای ایجاد روی رد تمو ی ثیت نسیت به فاشیسم حرفهای بود که تس از
تایان تهه تهانی دوم در آ ری ا ش وفا شف
همان ونه که کوری رابی ،در کتاب اه ،ارتجاتی ینویسف :دهرچهف هراز اهیا
ح و تشونف ان تلیه سرنوشت خویش شورش یکههف آنها نسیت به وضعیت خود
اتتراض یکههفا نا هها و بیانیهها را ا سا یکههفا به تهیشی یتیونفنف و حقوق
خود را طالیه یکههف اهفاق آنها شایف حفاقلی و چیزی انهف حفاظهای بهتر درون
کارخانهها باشف یا خواستِ تایان دادن به تجاوزهایی که درون ساختار ازدوا رخ
ی دهف ا ا با ابراز آنهاا ا ان تصور توییر بهیانی [ هاسیات] قفرت را در اه،
یترورانهف آنها از نقش خف ت زار و لتمس دست یکشهف و خود تیفیل به
سب ،ویان و نمایهف ان خود ی شونف و از ترق خودشان و برای خودشان دست به
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تمل یزنهف ا ا بیش از خود اصالحاتا ای ،ابراز تا لیت تیقاتی-که صفای طالیاتش
بهصورت صرانه و ستقل بظهور یرسف -است که حاکمانشان را یآزارد
شایفا بهتری ،راه برای فهمیفن ساختاریِ حقیقت دربارهی فاشیسم نیز همی ،باشف
پیوند با منبع اصلی
https://historicly.substack.com/p/the-economy-of-evil
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راه سوم
و جهانیکردن
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ا رچه ببش تمفهای از آنچه به نام دسوسیالیسم یشهاسیم در قرن نوزدهم
ش ل رفته است ولی در تمام قرن – بهتز تجربهی کوتاهی در تاریس -هیچ دولتی
ادتای سوسیالیستی بودن نفاشت بهت س در ببش تمفهای از قرن بیستما دولتهایی
وتود داشتهف که آنها را دسوسیالیستی و حتی دکمونیستی هم ینا یفهایم به
اتتقاد ،ا سوسیالیستی نا یفن ای ،کشورها و سرانجام دردناک ای ،تجربه تیآ ف
فاتعهباری برای نهستهای ترقی تلیانه داشت و وتس شف تا ببش قابلتوتهی از
کار ران نتیجه بگیرنف که دسوسیالیسم تجربه شفه و ش ست خورده است
درتو قرن بیستما آنچه که دسوسیالیسم نا یفه یشفا ا ر
دسوسیا د وکراسی شماری از کشورهای اروتای یربی نیوده باشفا کشورهایی را
شا ل یشف که با اصو تایهای دیف اههای والدیمیر ایلیچ لهی ،اداره یشفهانف
از سوی دیگرا آنچه بهتهوان دولتهای سوسیا د وکراسی یشهاسیما
کشورهایی بودنف با برنا هی اقتصادی بتلط و هظورم از بتلط هم در واقم ی
برنا هی دستچی ،شفهی لیکردن ببشی از صهایم بود دست برقساا آنچه که لی
یشف ایلس هم صهایعی را دربر ی رفت که رفتار بحران شفه بودنف ا ر به ساده
کردن ترووهی سوسیا د وکراسی جاز باشما ای ،ترووه دو هفق تمفه و اساسی داشت:
 حف و سترش نهاد دولت حف هاسیات تولیفی سر ایهداریآنچه در تیآ ف ای ،ترووه داشتیم ی سر ایهداری دو انه بود درببشهایی
سر ایهداری ببش خصوصی سلط بود و در ببشهای دیگرا سر ایهداری دولتی
داشتیم ازاد  -ارزش اضافی تولیف شفه در ببش سر ایهداری ببش خصوصی به سه
قسمت تقسیم یشف:
 ببشی سر ایه ذاری یشف و به صورت انیاشت بیشتر سر ایه در یآ ف ببشی هم صرق ت ی ،الی صرق سر ایهداران یشف و سرانجام ببشی هم بهتهوان الیات بر سود نصیس دولت یشفبرخالق آنچه در نگاه او بهنظر یرسفا همی ،هطق در واحفهای لیشفه
هم تاری بود الیته در بعسی از شاخهها سودآوری دشوار بود و اتفاقاً ی ی ازدالیل
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لیکردنشان هم همی ،بود ولی در آن روهی که سودآور بودنف هم سود به سه ببش
تقسیم یشف:
 ببشی که سر ایه ذاری یشف ببشی که به صورت الیات در یآ ف سرانجام ببشی هم سود و رانت سر ایهدارانی بود که یا در ای ،ؤسساتلیشفه سهام خریفه بودنف یا به صورت بهره نصیس سر ایهدارانی یشف که اوراق
قرضهی دولتی داشته و دولت به آنها قروض بود
تالوه بر توزیم ازادا بایف اشاره کهم که تولیف کاالیی در همهی ای ،سا ها حاکم
بود هطق تولیف و سیاستتردازی برای فیریت تولیف نه نیاز انسانا بل ه نیاز بازار بود
توزیم حصوالت تولیفشفه هم تمفتاً از تریق خریف و فروش و یادالت دربازار انجام
ی رفت چه در ببش خصوصی و چه در ببش لیشفه با کاالشفن نیروی کار روبرو
هستیم یعهی کار ران زن و رد استبفام یشونف و نیروی کارشان را بهازای دستمزد
یا حقوق هفتگی و اهانه به کارفر ا -که در ببش لیشفه دولت بود -یفروشهف
صرق هم به ای ،ترتیسا با درآ ف قابل صرفی که دراختیار توا ل اقتصادی است
تعیی ،یشود و ببش تمفهی ای ،درآ ف قابل صرق هم نتیجهی فروش نیروی کار
به کارفر ایان است
بهتور کلی یتوان فت که هفق اصلی سوسیا د وکراسی ای ،بود که با فاخله
در بازار تصویری دانسانی و حتی دانساندوستانه به سر ایهداری بفهف ی ی از
توا لی که وتس تفم توفیق سوسیا د وکراسی شف ای ،بود که با حف هطق سر ایه
و هطق هاسیات سر ایهداری کوشیفه بود تا تیآ فهایش را انسانی ب هف از سوی
دیگرا به باور  ،تا ل دیگر تفمتوفیق سوسیا د وکراسی ای ،بود که نظا ی تهانی
نیود شماری از کشورها در حالی که ببشی از سر ایهداری تهانی بودنف کوشیفنف
تیآ فهای ای ،نظام اقتصادی در حفودهی لیشانا انفکی تفاوت باشفا ولی هطق
بازار تهانی سر ایهداری بسیاری از ای ،دولتمردان و دولتها را به بازنگری جیور کرد
و سرانجام درتمل به تایی رسیفیم که سوسیا د وکراتها هم کوشیفنف سر ایهداری
را به تهها صورتی که قابل فیریت است -یعهی به زیان تیقهی کار ر -فیریت کههف
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به همی ،خاتر است که به مان  ،اصالً ابها ی نفارد که سوسیا د وکراتهایی که
در قرن بیستم به قفرت رسیفنف در قفرت وتفههایشان به تیقهی کار ر رنه باخت
و به صورت فافعان خجالتی ا تیازها و نابرابریها درآ فنف از شارکت در تیشیرد
تهههای ا پریالیستی دیگر چیزی نمی ویم
از اواسط دههی  1970که و تازه و بفیعی از تهانیکردن آیاز یشودا
وتفههای سوسیا د وکراسی از همیشه کمرنهتر یشود یتران در فرانسه و تونی
بلر در بریتانیا نمونههای در آ یزی از سرانجام سوسیا د وکراسی در ای ،تصر و ز انه
هستهف که در قفرت حتی آنچه را که رقیای حافظهکار و دستراستی شان قادر به
انجام نیودنف انجام دادنف با توته به تحوالتی که دراقتصاد تهانی در  ۴0سا ذشته
شاهف بودیما ا ر ببواهم تعری بتصری از دراه سوم به دست بفهم ای ،است که
ببشی از نیروهایی که در چ تهیش در تهان بودنف به فعالیت در یان ببشهای
یانی تمایل شفه و در واقم به ای ،اقشار یانی کوچ کردهانف به ای ،ترتیسا ا ر نیرویی
باشف که ههوز در تایگاه چ قرار دارد و دیگری هم در راستا درنتیجه آنچه در یان
ای ،دو سر بر یآورد دراه سوم است
ای ،انتقا به یان الیته بفون تلت و دلیل نیود فافعان راه سوم عتقفنف
تهانیکردن فرایهفی است اتتهابناتذیر در نتیجه کشورهاا بهتای قابله با آن بایف
آن را تذیرفته و ب ار بگیرنف هفق کشورها هم بایف ای ،باشف که از بازارهای الی رو به
رشف تهانی بیشتری ،بهره را بیرنف و برای ای ،کار نه فقط بایف با بقیهی تهان تعا ل
ب ههفا بل ه بایف به همگان اتالم شود که ا برای کسسوکار آ ادهایم بهاصطال “We
”are open for business
در سا های اخیر بهت رار ای ،تیارت را از سیاستتردازان شهیفهایم
الیته که ای ،آ اده بودن و آ اده شفن قف اتی دارد که بایف انجام بگیرد دنیا
دنیای رقابت است و در ی بازی رقابتآ یزا تهها بازیگرانی باقی ی انهف که چاب و
فرز باشهف
ا ا ای ،نگاه به اقتصاد و به دنیا چهف و چهفی ،ایراد اساسی دارد که سعی یکهم
به شماری از آنها بپردازم ولی ابتفا چاب و فرز بودن لتها و کشورها یعهی چی؟
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 کاست ،از الیات و صال است که از الیات بر سر ایه کاسته شود چون درقایسه با کار سر ایه قابلیت تحرک به راتس بیشتری دارد ا ر دناز سر ایه را ن شیفا
خس دسر ایه در یرود!
-

قرراتزدایی از بازارهای الی

 تفی نگرفت ،بزه اریهای الی -در ییر ای ،صورت قفرتمهفان صاحس زرو زور تصمیم ی یرنف زرشان را به تایی بیرنف که از ای ،خیرها نیاشف یا کمتر باشف
با همهی ادتاها و در باغ سیز نشان دادنهاا شایف تجیس به نظر برسفا درتمل
ولیا بهتری ،الگوی دراه سوم در شرایط کهونی حاکم بر تهانا در واقم الگوی
بهشتهای الیاتی است ا ا دراه سوم ای ،تفاوت را دارد که در ای،تا واضعان ای،
الگو وتفه یدههف که برای تحملتذیرکردن ناههجاریهایی که تیش یآیف
سیاستهای رفاه اتتماتی هم در تیش ی یریم
تونی بلر و رهارد شرودر در بیانیهای که در  1998هتشرکردنف بتصات دراه
سوم را بهاختصار بهدست دادنف تفالت اتتماتیا و تویایی اقتصادیا رهانیفن خالقیت
و نوآوری از بهفهای دستوتا یر به دشواری یتوان با ای ،وتفهها وافق نیود ولی
همانهف دیگر تهیههای زنف ی بایف دیف که تیآ ف ای ،وتفهها در واقعیت زنف ی به چه
صورتی در یآیف نمیدانم ش ل اصلی در بتصات ای ،نگرش به دنیاست یا ای ،که
حفودیتهای تهانیکردن باتث شفه است تا همان تور که تیشتر هم اشاره کردهاما
ای ،الگو در تمل به صورت ی الگوی نمونهوار بهشت الیاتی در بیایف در ای ،ز یهها
سعی ی کهم از بریتانیا چهف نمونه بفهم ا رچه دولت تونی بلری ی از نمادهای
برتستهی ای ،نگاه به سیاست و اقتصاد بودا ولی در برخورد به واقعیتهای زنف ی
دیفیم که رفته رفته ادتای رسیفن به تفالت اتتماتی تسعی شف و تمفتاً به صورت
نگاهی تازه به دنیای تجاری د ر ون شف بایف اقرار کهم که شاهفات  ،تمفتاً به
رفتار حزب کار ر نوی ،در بریتانیا ربو یشود که به رهیری تونی بلر و بعف وردن
براون برای  13سا در ح و ت بودنف به نظر  ،تمفهتری ،چرخشی که صورت رفت
ای ،بود که دراه سوم رفتهرفته از حمایت از تیقهی کار ر در تهت ی نگاه کلی به
حقوق بشر به تور کلی و باالبردن یزان تحمل اتتماتی تحو شف به تیارت دیگرا
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سیاست بر یهای هویت به تای سیاست تیقاتی نشست ساپل تمفتاً فراتیقاتی در
تیونف با زنانا سیاهانا همتهس رایانا ترانسهاا نژادترستی بهتور کلی و یا نابرابری
تهسیتی تمفه شف و تقابل تیقاتی و قولههای ربو به آن به حاشیه رفت به نظر
یآیف که هفق ایفهتردازان دراه سوم ای ،بود که ا ر بتوانهف بهانفازهی کافی ای،
روهها را با خود همراه کههفا احتماالً یتوانهف دآن بازی قفیمی  -یعهی تقابل
تیقاتی تیقهی کار ر تلیه بان ها و شرکتهای بزر را کهار بگذارنف و به قفار
زیادی هم کهار ذاشتهفا و ی ز یهه و بهیان انتباباتی برای تیروزی در انتبابات
سراسری خود ایجاد نمایهف هم درا ری ا و هم در بریتانیا ای ،تهت یری تازه برای
دورهای با وفقیت همراه شف وفقیتهای انتباباتی تونی بلر و یا کلیهتون احتماالً از
ای ،دستهانف نا فته روش ،است که بررسی و کوشش برای تبفی ساپل و ش الت
ساختاری نظام سر ایهداری تحت الشعاع ای ،د وفقیتها قرار رفت
ت سفانه با ای ،تهت یری تازها دراه سوم م  ،است در سیاست بر یهای
هویت وفقیتهایی کسس کرده باشف ولی رفته رفته با یفلت از تایههای اساسی خودا
نه فقط شاهف افزایش هرا آور نابرابری شف بل ه شاهف تمرکز رایی حیرتآور ثروت
هم هستیم که از ز ان تهه تهانی او تاکهون سابقه نفاشته است ای ،فرایهفی است
که ت سفانه ههوز ادا ه دارد و در تیآ ف بحران ناشی از ویرو کرونا حتی تشفیف
شفه است
برخالق باوری که در یان بعسیها شایم است دراه سوم دستتبت تهها کسانی
چون آنتونی یفنز نیود ا رچه او حتی کتابی تحت همی ،تهوان نوشت از نقشی که
دیگران در ش ل یری ای ،نظر اه ایفا کردهانف نیایف یافل انف
تیشتر هم فتم که راه سوم در تصر تهانیکردن تمفتاً بردو ستون استوار است
 توان رقابتی لی -تعا ل با دیگران هم است که خود را درای ،تیارت نشان یدهف:

We are

open for business.
ا ر توان رقابتی لی ای ،همه اساسی باشف برای وفقیت درای ،ترصه بایف
دقهر انان لی داشت یعهی شرکتهایی که بهانفازهی کافی بزر هستهف تا بتوانهف
در ای ،تهگل تهانیکردن از خود در برابر دیگران دفاع کههف بالفاصله بایف اضافه کهم
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برخالق آنچه به نظر یرسف یا برخالق آنچه که ادتا یشودا همی ،تیشنیاز که
به تصر تهانیکردن ربو یشود با نیازهای اقتصاد داخلی در تهاقش قرار ی یرد
یعهی حفاقل از اواخر قرن نوزدهم حتی در یان فافعان نظام سر ایهداریا ای ،اتتقاد
تفی تفیفار شف که ساختار انحصاری یا انحصاری ناق با رفاه تمو ی ناهمبوان است
و نهتهها بایف از ههور و تیفایش انحصارها تلو یری کرد بل ه بایف با تفوی ،و اترای
قوانی ،ؤثر برفعالیت آنها نظارت کرد هر دوی ای ،دیف اهها از سوی فافعان دراه
سوم زیر ضرب قرار رفت تمایل به یفلت از قوانی ،ضف انحصار و در واقم نادیفه
رفت ،ساختار بازار و به خصوص یزان رقابت در آن تاریبچهی درازدا هی دارد تیش
از آن ولی چهف کلمهای دربارهی ساختار کهونی بازار بهویسم تا ن تهام انفکی روش،
شود که تی یری دراه سوم در تصر تهانیکردن به چه سرانجام اسفیاری رسیفه
است حتی فافعان سر ایهداری هم قیو دارنف که وقتی بازارها رقابتی نیاشهفا شرایط
برای رانتتویی فراهم یشود که اقتصاد را به زیان اکثریت طلق ردم ولی به نفم
اقلیت ناچیزی رانتخوار تحو یکهف
یچل که دربارهی تمرکز بازارها درا ری ا تژوهش کرده است (2016ا ص -10
 )9شاهفات تالیی دارد و اشاره دارد که د %70از آبجوهایی که یخوریم بهوسیلهی
دو بهگاه ترضه یشودا ی بهگاها ی سوم شیر صرفی درا ری ا را تردازش یکهف و
 80%از وشت اوی که صرق یشود بهوسیلهی چهار بهگاه ترضه یشود در ساپل
الیا یزان دارایی دراختیار بان های بزر که در  1995تهها  %17بود اکهون به %۴9
رسیفه است درای ،شرایطا یچل (همانا ص  )10اضافه یکهف دشروع کار ی
بهگاه تازه از همیشه دشوارتر شفه است و به همی ،خاتر ددر تو سا های 1978
تا  2011توسط ساالنهی شماره بهگاههای نوآ فه به بازار تقرییا نص شفه است و
1

د یزان کاهش از  2006به بعف هم چشمگیر و هم نگرانکههفه است
دربارهی اقتصاد بریتانیا هم وضم از ای ،بهتر نیست هشت تا از  10بازار تمفه
صرقکههف ان به شفت تمرکز هستهف در بازارهای تلف ،ا ایهترنتا و تلف ،دستی
1.
https://ilsr.org/wp-content/uploads/downloads/2016/08/MonopolyPowerSmallBusiness.pdf
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بیش از  %85از بازار در کهتر چهار شرکت است در بازار حساب تاری بان یا و در
سوتر ارکت سهم چهار بان و چهار سوتر ارکت بزر بیش از  70درصف است و
1

سرانجام دربازار از و ال تریسیته هم سهم چهار شرکت بیش از  65درصف است
حتی براسا یانی اقتصاد سر ایهداری هم وقتی بازارها به ای ،ترتییی که بیان
شفا بهاصطال درقابتی نیاشهفا هیچ کفام از وتفههای رفاهی که یدههف به دست
نبواهف آ ف
ا ا وقتی ی وییم لتها با هم در حا رقابت هستهف ای ،سب ،بهراستی به چه
عهاست؟ ای ،سؤا ساده تاری درازدا هی دارد
در اوایل دههی  1950بی ،دو اقتصاددانی که در دانشگاه نورث وسترن شی ا و
اقتصاد در یدادنفا ییر برنشتای ،و چارلز تاییاوتا برسر باالبودن اتارهی س ،
در ی ی از حلههای شی ا و بحث در رفت برنشتای ،که تیرو نظریات فریف  ،بود
هاه را از دولت یدانست ولی تاییاوت دیف اه دیگری داشت که ا رچه با زیادی اتاره
آیاز شفه بود ولی تیآ فهای چشمگیرتری داشت در هطقهی ورد نظر برنشتای،ا
تلت زیادی اتاره به ای ،خاتر بود که در آن هطقه برای سر ایه ذاری در آ وزش از
ستوالت الیات به راتس افزونتری دریافت یشف و ای ،الیات بیشتر به صورت
اتارهی بیشتر در یآ ف برنشتای ،شاکی بود که برای  ،که فرزنف نفارما فار
جهزتر و بهتر ای ،هطقه اهمیتی نفارد ولی اتارهی باالتر را بایف بپردازم تاییاوت ولی
استفال یکرد که جیور نیستی ای ،اتارهی بیشتر را بپردازی یتوانی به هطقهای
که اتارهی کمتری دارد نقل ان کهی تاییاوت بر ای ،باور بود که خانوارها با بررسی
هافم ناشی از فار بهتر تصمیم ی یرنف بهازای آن اتارهی بیشتر را بپردازنف در
فاصلهی کوتاهی تس از آن یاحثها تاییاوت قالهی کوتاهی نوشت تحت تهوان دتئوری
2

ناب هزیهههای حلی که در  1956در فصلنا هی اقتصاد سیاسی هتشر شف تاییاوت
تصور نمیکرد که همی ،قالهی باتجله نوشته شفه او به صورت ی ی از ترارتاعتری،
1.
http://www.smf.co.uk/wp-content/uploads/2017/10/Concentration-notcompetition.pdf
2. Tiebout, C (1956), “ A Pure Theory of Local Expenditure”, Journal of Political
Economy.
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قالههای هتشرشفه در صف سا ذشته دربیایف وارد تزپیات نمیشوم ولی وهر
اصلی قالهی تاییاوت براسا بفتتی بود که سا وپلسون چهف سا تیشتر در تیونف با
دارتحیتهای تیانشفه ذاشته بود بر ای ،اسا ا ا ر تادتهای خریف ی
صرقکههفه را وارسی کهیم یتوانیم بر آن اسا ارتحیتهای رفتاری آن
صرقکههفه را شب کهیم ا رچه تژوهشگران از قولهی ارتحیتهای تیانشفه
برای بررسی رفتار صرق کههف ان بهره ی رفتهف ولی نتوانسته بودنف آن را برای
بررسی خف ات دولتی هم ب ار بگیرنف کاری که تاییاوت کرد و نوآورانه بود ای ،بود که
نشان داد که ا رچه نمیتوان از ای ،ایفه برای ارزیابی سیاستهای دولت رکزی استفاده
کرد ولی شهرداریها و ح و تهای حلی با دولت رکزی تفاوت دارنف از سویی ی
بازار برای خف ات تمو ی داریم و از تانس دیگر الیاتی که بایف درسطح حلی ترداخت
شود و در هاتق بتل ا ری ا تفاوت دارد در ا ری ا بهتور خاص در هر ایالت شما با
ترکییی از الیات های بتل و خف ات ونا ون تمو ی روبرو هستیف به ادتای
تاییاوت صرق کههف ان یتوانهف با بررسی ای ،ترکیس در ایالتهای بتل در واقم
دست به انتباب بزنهفکه دوست دارنف ساک ،کفام ایالت باشهف به ای ،ترتیسا خف ات
تمو یا فار بهترا خیابانهای بهتر درواقم همانهف کاالهای صرفی دیگر هستهف و
الیاتها هم درواقم دقیمت آنهاست بسته به ای ،که کیفیت فرسه برای شما چقفر
اهمیت داشته باشف بر آن اسا تصمیم ی یریف و به ای ،ترتیسا دولتهای حلی
یتوانهف براسا قیولیت ای ،ترکیسا خف ات تمو ی و الیاتهاا با ی دیگر رقابت
کههف
الیته در ز ان نگارش ای ،قالها توته چهفانی به آن نشف ولی  13سا بعف از
انتشار ای ،قالها در  1969بحثهای تازهای آیاز شف دربررسی ای ،که وقتی به بهگاهها
و ثروتمهفان انگیزههایی داده یشودا ثل الیات کمتر و یا قرراتزدایی الی که در
نتیجهی آن سر ایهشان را از ی هطقه به هطقهی دیگر هتقل یکههفا تیآ فهایش
به چه صورتی در خواهف آ ف؟ ای ،یاحث درفرایهف تحو خود به صورت تیش زارهی
درقابتتذیری لتها درآ ف که ا رچه ههوز قولهای تثییت نشفه است ولی قالهی
تاییاوت به صورت خیلی تفی ورد توته قرار رفت الیته ایلس اقتصاددانان بر ای،
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ن ته توافق دارنف که رقابت در بازارها چیز خوبی است ولی آیا رقابت برسر نرخ الیات
و یا استانفاردهای بهفاشت حیط زیست هم خوب است یا در تمل وتس یشود که
درنهایت همه به قعر -یعهی حفاقل استانفاردها -سقو کهیم؟
با توته به ای ،باور که بایف از ا انات تهانیکردن به نحو احس ،استفاده کهیم
و بعالوه ا رچه با بقیه تعا ل داریم ولی در تی ،حا ا با آنها در رقابت هم هستیما
همانتور که درصفحات تیشی ،اشاره کردم وتس یشود تا بهتری ،الگوی دراه سوم
در شرایط کهونی حاکم بر اقتصاد تهانا درواقم الگوی بهشتهای الیاتی باشف الیته
فافعان ای ،الگوی عیوبا وتفه یدههف که برای تحملتذیرکردن ناههجاریهایی که
تیش یآیف سیاستهای رفاه اتتماتی هم در تیش ی یریم بررسی ورد به ورد
ای ،که در تمل دقیقاً چه یکههفا از حوصلهی ای ،یادداشت بیرون است ولی ای ،که
به همگان اتالم کهیم ا برای کسسوکار آ اده ایم ضروری یسازد تا برای ای ،کار
دآ اده باشیم وی ی از تیش شر ها هم ای ،است که یزان افزایش دستمزدها بایف
کهتر شود به اتتقاد  ،تصادفی نیست که اقتصاددان ارشف بان رکزی بریتانیاا
هلفی201۴( ،ا ص  )۴اشاره یکهف که ددر  7۴اه ذشته رشف یزان واقعی دستمزد
تهها در سه اه ثیت بود به تیارت دیگرا ا رچه یتوان یقهی بحران بزر الی
سا  2008را رفت ولی اتفاقاً ای ،رونف کاههفهی دستمزد واقعی در بریتانیا در واقم
تاریبچهی درازدا ،تری دارد و به سا های تیش از بحران بزر الی سا 2008
بر ی ردد رکود در سطح دستمزد واقعی تا تایان سا  201۴ادا ه یافت بر ای ،یهاا
و بر اسا ای ،روایتا رکود دستمزد واقعی و حتی رونف کاههفهی آن در واقم شوق
بهگاهها شف تا در فرایهف تولیف از قفار کار به نسیت بیشتری استفاده کههف به تای ای،
که با سر ایه ذاری بیشتر شرایط را برای بهیود بهرهوری کار رانی که دراستبفام دارنف
بهیود بیبشهف تسوآ و ون ریهان ( )201۴نشان دادنف که در فاصلهی قیل از بحران
بزر تا سا  2012هزیههی سر ایه برای بهگاههای بزر افزایش یافت یزان افزایش
در هزیههی سر ایه برای بهگاههای کوچ و توسط حتی بیشتر بود هزیههی
افزایشیابهفه ی سر ایه و کاهش در دستمزد واقعی باتث شف تا نسیت سر ایه به کار
در فرایهف تولیف کاهش یابف به تیارت دیگرا بهگاهها در تمل با استفاده از یزان بهنسیت
بیشتر کار و به همی ،روا بهنسیت کمتر سر ایه کوشیفنف تا سطح شبصی از تولیف

118

119

احمف سی

را اداره کههف توا ل دیگری هم بود که به ای ،وضعیت کم کرد استفادهی روزافزون
از قرارداد کاری قابلانعطاقا قراردادهای صفرساتتیا و کار رانی که با درآ فهای تایی،
– حتی کمتر از یزان حفاقل زد برای زنف ی در سطح کشور -برای خودشان کار
ی کههفا باتث شف تا یزان دستمزد واقعی در سطح تاییهی باقی بمانف بهتور کلیا
کهففراسیون سراسری اتحادیههای کار ری (TUCا 2017ا ص  )5برآورد یکهف که
دربریتانیا بیش از  3 2یلیون نفر درای ،شرایط – اشتوا ناا  -،کار یکههف و حتی
از سا  2012به بعف شاهف  27درصف افزایش در آن بودهایما یعهی تعفادشان 600
هزار نفر بیشتر شفه است ؤسسهی تژوهشی سیاستهای تمو ی (IPPRا 2018ا ص
 )109برای سا  2010تعفاد کار رانی را که در شایل ناا  ،بودنف تهها  168هزار نفر
برآورد یکهف برای ،اسا ا شاهفه یکهیم که در تو  2010تا  2017شاهف 19
برابرشفن ای ،ونه کار ران در بریتانیا بودهایم
بالنف و دیگران ( )2013تذکرشفنف که ددر یان کار رانی که در تو
سا های  2010و  2011در همان شول خود باقی انفه بودنفا ی سوم با ثیات سطح
تولی زد و یا حتی کاهش روبرو شفنف (یعهی زد 12درصف ثابت انف و زد 21درصف
ازای ،کار ران حتی کاهش یافت) و برای د 70درصف کار ران شاهف کاهش یزان
واقعی دستمزد بودیم ( ص  )8بهتور کلی یزان واقعی دستمزد بهازای هر ساتت
کار بی 2009 ،و  2012حفوداً ده درصف کاهش یافت ( همانا ص )31
وقتی به اقتصاد بریتانیا ینگریم رشف شایل آزاد و کارهای تارهوقت درکهار
رشف قرارداد کاری صفر ساتتی را شاهفه خواهیم کرد تهج سا تس از بحران الی
تهانیا رابرتز ( )2013اشاره یکهف که شمار کار ران تارهوقتی که نتوانسته بودنف کار
تماموقت تیفا ب ههف حفود  ۴00هزار نفر بیشتر شف و به همی ،نحو آنها که قرارداد
وقتی داشتهف ولی ترتیح یدادنف قرارداد داپمی داشته باشهف هم  100هزار نفر
افزایش یافت و در کهار ای،ها تعفاد قابلتوتهی هم از بی اری دراز فت تذاب یکشهف
تعفاد کسانی که بیش از  12اه بی ار بودنفا  891هزار نفر بودا یعهی  36 1درصف از
کل بی اران که از  1997به ای،سو بیشتری ،یزان آن بود بی اری در یان توانان هم
 30هزار نفر بیشتر شف و به  960هزار رسیف و در ای،تا هم بی اری دراز فت در یان
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توانان با حفوداً  33درصف رشف به  277هزار نفر بالغ شف ای ،تحوالت نا طلوب در
سا های بعف هم تفاوم یافت 2017( TUCا ص  )9اشاره یکهف که شمار کار رانی
که قرارداد صفر ساتتی دارنف از 70هزار نفر در  2006به  810هزار نفر در 2016افزایش
یافت در  2016حفود  ۴ 8یلیون نفر شایل آزاد داشتهف که در قایسه با 2006
نشانهی افزایشی عاد ی یلیون نفر است و  1 7یلیون نفر از کسانی که بهاصطال
شایل آزاد دارنف درآ فشان از حفاقل زد برای زنف ی که از سوی دولت تعیی ،شفه
کمتر است آ ارهای ادارهی آ ار لی ( )2019نشان یدهف که در  2006انفکی بیشتر
از  7 2یلیون نفر بهتور تارهوقت کار یکردنف که از ای ،تعفاد  620هزار آنهایی بودنف
که نتوانسته بودنف کار تماموقت تیفا ب ههف ولی وقتی به اواخر  2019یرسیما کل
افرادی که به تور تارهوقت کار یکردنف با  16درصف افزایش به  8 ۴یلیون نفر رسیف
که از ای ،تعفاد 918هزا ر نفر هم کسانی بودنف که نتوانسته بودنف کار تماموقت تیفا
کههف که در قایسه با  2006نرخ افزایشی عاد  ۴8درصف داشته است شایل آزاد
به نظر یآیف که بهتور توسط بهرهوری تایی،تری دارد و به همی ،نحو است
کار رهای تارهوقت که نمیتوانهف بهانفازهی کافی کار ب ههف و کار رانی که قرارداد صفر
ساتتی دارنف به دلیل بیاتمیهانی ستتر در ای ،نوع قراردادها هم درتمل قادرنیستهف
که قفار قابلتوتهی هارتهای انسانی انیاشت کههف که یتوانف به صورت بهرهوری
باالتر تحو شود به تیارت دیگرا آنچه شاهفیم نوتی تلهی بهرهوری تایی-،دستمزد
تایی ،است با همهی ناههجاریهایی که بهاختصار اشاره کردم ولی روش ،است که
اقتصاد بریتانیا بهواقم دبرای کسسوکار آ اده است حتی دراتحادیهی اروتا -که بریتانیا
تا همی ،چهف اه تیش ی ی از اتسای آن بود -به راحتی و به ارزانی بریتانیا نمیتوان
کار ران را از کار بی ار کرد و حتی تفم ا هیت شولی به سترد ی آنچه که در بریتانیا
داریما نیست ازکاست ،چشمگیر از الیات برشرکتها دیگر چیزی نمی ویم
اتازه بفهیف از ی اقتصاد دبهنسیت وفق دراه سوم در تصر تهانیکردن ی
نمونهی واقعی هم بفهم
لوکزا یور کشور کوچ ی بی ،فرانسها آلمان و بلژی و ی ی از فعا تری،
بهشتهای الیاتی تهان است الیته فت فیفی است که بهتهوان ی دبهشت
الیاتی فعالیت یکهف و عروق است همی ،که تولی به ایهجا برسف دیگر هیچ
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ترسشی طر نمیشود و اصوالً نه تهها به قوانی ،بی،المللی توتهی نمیشود بل ه
شواهف زیادی وتود دارد که حتی قوانی ،خودشان هم تا د تان ببواهف دقابلیت
انعطاق دارد بهتور کلی از دههی  1960به بعف کمتر رسوایی بی،المللی الی بود که
لوکزا یور در آن نقشی ایفا ن رده باشف
در رسوایی الی کمپانی ال  -شرکت دولتی نفت فرانسه -که تالوه بر
ترداختهای سری به احزاب سیاسی فرانسه در واقم بازوی الی دولت فرانسه برای
ترداخت رشوه در کشورهای در حا توسعه و تیشرفته بود لوکزا یور نقش برتستهای
داشت فسف عروق اقتصادیا برنی ادوق که به خاتر کالهبرداریهای تجیس و
یریس الی به  150سا زنفان ح وم شفه است ببش تمفهی فعالیتهایش را از
لوکزا یور اداره یکرد
الیته در  201۴تس از افشا ریهایی که تس از اسهاد لوکزا یور شف یدانیم
که ای ،بهشت الیاتی با همفستی ؤسسهی حسابرسی  PWCبه شماری از بزر تری،
شرکتهای فرا لیتیا برای ثا ا والت دیزنیا برادران کاخا تپسیا آی یاا دویچه بان ا
تی تی ور ان چیس برای تفم ترداخت الیات و فرار الیاتی کم کرده است (الیته
ای ،فهرست شا ل  300کمپانی دیگر هم هست)
عمار اصلی د رسانی لوکزا یور به آنچه که اکهون هستا وان کلود یون ر
است که از  1989وزیر دارایی و بعف در تو  1995تا  2013نبستوزیر ای ،کشور
بود و در حا حاضر هم رپیس کمیسیون اتحادیهی اروتاست الیته یدانیم که از
دههی  1980لوکزا یور بههمراه بریتانیا و سوپیس نقش ؤثری در خهثی کردن
برنا ههای اتحادیهی اروتا برای قابله با بهشتهای الیاتی داشت
ای ،روایت بهشتهای الیاتی هم تالس است ای ،که برچه اساسی ای ،توا م
اداره یشونفا ساده و سرراست است و با آنچه از دراه سوم در تصر تهانیکردن
فتهام همخوانی دارد در فعالیتهای روز رها زیاد ترسش ن هیفا سرتان را بیهفازیف
تایی ،و کارتان را انجام بفهیف کاری ن هیف که ببش الی آقشور با خطر روبرو شود
هرکاری هم که الزم است انجام بفهیفا قوانی ،را دور بزنیفا وقتی وارد قانونش هی
تیان است سرتان را بیهفازیف تایی،ا شتر دیفی نفیفیا و خالصه هر کاری که الزم
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است انجام بفهیف تا رکز الی شما دتوان رقابتی باالیی داشته باشف چون در تصر
تهانی کردنا هم است در ای ،ترصه دتوانمهف باشیف و از ای ،دا انات بهره هف
شویف
در تی ،حا ا به دنیا و دیگران اتالم کهیف همه چیز تمیز است و قانونی و کارها
با سئولیتتذیری تمام و با احترام کا ل به قررات انجام ی یرد و در نهایت اتالم
کهیف که ی دبهشت الیاتی نیستیف
با بیشوکم تفاوتی در تیونف با همهی بهشتهای الیاتی شهاخته شفه و ناشهاخته
شاهف ای ،ادتاها هستیم همی ،ن ته دربارهی لوکزا یور هم صادق است ا ا بهتهوان
شتی از خروارا ببش دصهفوق شترک  Mutual Fundدر لوکزا یور از نظر انفازه
و حجم کارها تهها ازآنچه تحت ای ،تهوان در ا ری ا داریما کوچ تر است نا فته
روش ،است که نظام دادرسی و داد اهی لوکزا یور تهها برای فیریت ای ،فعالیتها
در ی شهر کوچ  -آنچه که لوکزا یور بهواقم هست -کفایت نمیکهف و روش،
است که نمیتوانف بر نقل و انتقاالت الی سترده که در ای ،ببش انجام ی یرد
نظارت کهف دست بر قسا نه یتوانهف و نه یخواههف نظارت کههف تفم نظارت ببشی
از دتوان رقابتی ای ،راکز است
در ذر سا ها یونگر بهتور تمفه در دو حوزه تمفه فعالیت کرده است :تیفیل
لوکزا یور به ی ببش الی آقشورا قرراتزدایی نئولییرالیا سهلانگاری در یارزه
با ترایم الی و کوشش برای افزودن بر دتوان رقابتی لی از سوی دیگر با استفاده
از هابم ایجادشفه برای اترای برنا ههای اتتماتی رفاهی و الیته بالفاصله اضافه کهم
که ای ،شیوهی تمل کا الً تهاقشا با تهانبیهی راه سوم به شرحی که رفتا همخوان
است ضع ساختاری دیف اه دراه سوم در تصر تهانیکردن در ای ،است که در تیونف
با کشورهای بزر ای ،الگو قابلیت اترایی نفارد به همی ،خاتر دیگرانی که همانهف
یونگر کوشیفنف تا ای ،الگو را تیاده کههفا کلیهتون در ا ری ا و تونی بلر و حزب تفیف
کار ر در بریتانیاا به شیوهی یونگر وفق نیودهانف
بالفاصله بایف اضافه کهم که درک انیسم راه سوم در تصر تهانیکردن چهفان
دشوار نیست
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تیفیل اقتصاد کشور به ی بهشت الیاتی برای توفیق در تصر تهانیکردن
ضروری است تا سهم بیشتری از نقل و انتقاالت بی،المللی را داشته باشیف و الیته که
نیروی حرک آن هم رقابتتذیری درسطح لی است یعهی نمیتوان به دنیا اتالم کرد
که ا برای کسسوکار آ ادهایم و درها باز است ولی در حوزهی الیاتستانی با دیگران
قادر به رقابت نیستیم همی ،ن ته است در تیونف با دیگر ساپلی که درباال دربارهی
بریتانیا به آنها اشاره کردم و نا فته روش ،است که وقتی سیاست ردان (یا زنان) دراه
سوم از آ اد ی خود سب ،ی ویهف روش ،است که توا ل اقتصادی ورد توته آنها
نه کار ران یا اکثریت طلق تمعیتا بل ه شرکتهای فرا لیتی و بهگاههای تهانی
هستهف ابزارهای بهکار رفته برای تلس توته آنها هما کاست ،از الیاتا دانعطاقتذیر
کردن بازار کار ا قرراتزدایی سترده و خود را به کوچهی تلی چ زدن در تیونف با
ترایم الی است هطق ای ،روی رد هم ای ،است که به تای اقفام برای برچیفن
بهشتهای الیات یا شماری از کشورها کوشیفنف با ای ،کشورها به درقابت بپردازنف و
نا فته روش ،است که ا ر شرایط در بر وداا و یا تزایر کیم ،و لهفن شابه هم باشفا
انتباب شرکتهای فرا لیتی هم ازتیش روش ،است
ا ا درتیونف با کشورهایی چون بریتانیا و ا ری اا وضعیت آنها در قایسه با
لوکزا یور تفاوت اساسی دارد به سب ،دیگر نه فقط شاهف بهیود سطح زنف ی
تمو ی نیودهایم و نیستیم بل ه شاهف تعمیق شماری از تهگهاهای اقتصادیشان هستیم
به باور  ،تفاوم آنچه که بهتهوان دراه سوم درتصر تهانیکردن طر کردهام
وتس شفه است تا دراقتصاد تهان شاهفه یکهیم که داریم در راستای رسیفن به
الگویی که در آن ببش الی آزاد ولی تجارت کهتر شفه است حرکت یکهیم و ای،
الگو -ا ر درک  ،درست باشف -به نظرم حرکت بهسوی فروتاشی است
از نظر تاریبیا در ت سالعمل به بحران بزر سا  1929سیاستتردازان تهان
سر ایهداری به ای ،نتیجه رسیفه بودنف که بایف برای نظارت برببش الی قواتف ویژهای
تفوی ،کههف تصویس قانون لس -استیگل در  1933ی ی از آن اقفا ات بود که در
ببش بان فاری بان ها را وه یکرد که حق نفارنف ببش سفتهبازی فعالیتهای
بان ی را با دیگر فعالیتهای خود بلو کههف به تیارت دیگر بان فاری سر ایه ذاری
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و بان فاری تجاری از هم تفا شفنف بعف که رکود ادا هدار دههی  1930به تهه تهانی
دوم هجرشف در  19۴۴که ههوز تهه تهانی تمام نشفه بود – در برتون وودز (ا ری ا)
کهفرانسی بر زار کردنف که اتفاقاً رهیر روه اروتاییها در ای ،ذاکرات هم تان یهارد
کیهز عروق بود قرار شف برای فیریت اقتصاد تهان سه نهاد بی،المللی ایجاد کههف
 صهفوق بی،المللی تو ا برای فیریت تریانات تولی کوتاه فت -بان

تهانیا برای فیریت تریانات تولی دراز فت

 ساز ان بی،المللی تجارت برای فیریت تجارت بی،الملل الیته کهگرهیا ری ا ساز ان بی،المللی تجارت را تصویس ن رد و درنتیجه همز ان با آن دو نهاد دیگر
تش یل نشف الیته دو سه سا بعف ببش تمفهای از شارکتکههف ان کهفرانس برتون
وودز در ونو تمم شفنف و دقرارداد تمو ی تعرفه و تجارت یا ات را تصویس کردنف و
ای ،ات در اواسط دههی  1990به ساز ان تجارت تهانی توییر نام داد
ن ته ی اصلی که در کهفرانس برتون وودز ورد توافق قرار رفت تفم تحرک
سر ایه بود یا ا ر دقیقتر فته باشم حرکت سر ایه از ی یزان به راتس ناچیز به
اتازهی ویژه از بان رکزی کشور نیاز داشت به مان  ،تلت اصلی ای ،توافقی که
صورت رفت تا تحرک سر ایه حفود شود به احتما زیاد تحت ت ثیر تقایف کیهز بود
که همیشه با آن بال بود کیهز بر ای ،باور بود که ا رحرکت سر ایه نا حفود باشف
دولت نمیتوانف هفق رسیفن به اشتوا کا ل را بهتور ؤثری دنیا کهف و برای
رسیفن به آن ب وشف و سیاستتردازی کهف فرض کهیف دولت برای تشویق
سر ایه ذاری بیشتر در صهایم برای ایجاد اشتوا بیشتر یکوشف نرخ بهره را در
اقتصاد کاهش دهف ا رخرو سر ایه آزاد باشف سر ایهی الی به سرز ی ،دیگری که
در آن نرخ بهره باالتر است ی ریزد و درنتیجه کشور با کمیود سر ایهی الی روبرو
ی شود که از تمله م  ،است باتث کاهش ارزش تولی لی بشود و دولت در تمل
جیور شود نرخ بهره را افزایش بفهف به سب ،دیگرا اترای سیاست اقتصادی
تیش فته بایف توق شود یا حتیانفکی کلیتر کیهز باور داشت که ا ر دولت ببواهف
برنا ههایی به نفم اکثریت طلق تمعیت در تیش بگیردا الز هی ای ،کار ای ،است که
دا ههی فعالیتهای سفتهبازانه بایف حفود شود چون در ییر ای ،صورت سر ایهی
الی در راه رسیفن به ای ،اهفاق خراب اری خواهف کرد کیهز ا رچه فافم تجارت آزاد
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بود و آن را به نفم هر دو سوی در یر تجارت یدانست ولی با یادالت الی و با
فعالیتهای سفتهبازانهی سر ایهی الی بهشفت بال بود از او یخوانیم که

دسفتهبازان م  ،است به صورت حیاب به تریان تادی بهگاهها زیان نرسانهف ولی
وقعیت وقعی تفی یشود که بهگاه به صورت ی حیاب در تریانی از فعالیتهای
قماری در یآیف وقتی توسعهی سر ایه در ی کشور تیآ ف فعالیتهای ی کازیهو
1

ی شود آن وقم است که بایف فت کارها به بفی انجام ی یرد الیته توافقهای
برتون وودز از اوایل دههی  1970کهار ذاشته شف و حتی در دورهی کلیهتونا زیرآب
قانون لس -استیگل را هم زدنف و آن را لوو کردنف ا روز در ایلس کشورهای تهان
هیچ انعی برسر تحرک سر ایه نیست و با وتود همهی افشا ریهایی که در ای ،چهف
سا اخیر شفه استا نهتهها دبهشتهای الیاتی کمتر نشفنف بل ه هاتق بیشتری
به ای ،دبهشتهای الیاتی تیوستهانف تیآ فهای هرا آور سترش دبهشتهای
الیاتی براقتصاد تهان بایف به تای خویش بررسی شود ا ا بر اسا آنچه در
صفحات تیشی ،نوشتهاما  ،به آیهفه اقتصادی تهان خوشیی ،نیستم
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فوتیا  :ورزش ردم؟

هفتهی ذشته برخی از باشگاههای بزر اروتا فتهف که یخواههف بی ،خودشان
ی سوترلیه تش یل دههف ای ،خیر چهف روزی در سرخط خیرها بود و با اتتراضات
سترده روبرو شف و در نهایت بیفرتام انف
ش ست تالش برای تش یل ی دسوترلیه از تیمهای برتر فوتیا اروتا توسط
صاحیان یلیاردر باشگاههای بزر ا فقط ی فصل هفصل در داستان کاالییشفن
ورزش و تیفیل آن به ساز انهای سر ایهداری سوددها تحت ال یت و کهتر سر ایه
است تصادفی نیست که تیتی ور ان فیر صهفوق برنا هی سوترلیه بود چرا که
بان صورت بیرونی سر ایهی تهانی در کهتر ورزش فرن است بازهم تصادفی
نیست که حرک اصلی لیه تفیف فیر رپا ادریف بودا باشگاهی که در ذشته تحت
سلطهی سلطهت فاسف اسپانیا و فران وپیسما تها فاشیست تایتبت اسپانیا بود کهتر
رپا برخالق اکثر باشگاههای برتر با اتساست ا ا تهها خیلی تولفارها یتوانهف فیر
آن شونف و باشگاهی است وابسته به برنفسازی ثل ایلس باشگاهها و رپا ادریف بفهی
بزر ی دارد
سوترلیه قرار بود ی کارتل باشفا و توری تراحی شفه بود تا به هزیههی
باشگاههای کوچ تر و در نهایت هزیههی هواداران یا تیروانی که خیلی زود قرار بود
آبونمانهایی برای تماشای ای ،سابقات از تلویزیون ترداخت کههف یا سابقات را در
استادیوم بییههفا انحصار ایجاد کهف ا ا ای ،شرایط همی ،االن هم تابرتاست
هیاهوی تیرا ون ای ،کارتل نقش سر ایه را بفی یکهف ای ،شییه ز انی است
که اقتصاددانان دربارهی نقش برب انحصارات حرق یزنهفا چرا که سر ایهداری
رقابتی خیلی هم خوب و تادالنه است و فقط بایف به سمت درقابت آزاد بر ردیم
واقعیت ای ،است که فوتیا همی ،االن هم سر ایه حور شفه و توسط یلیاردرها
فیریت و کهتر یشود؛ ایلس بهسان چیزی که با آن سر رم شونف و روزبهروز بهسان
کسسوکاری تو ساز هواداران هیچ صفایی نفارنف؛ بازی هان و فیران از دستورات
تیعیت یکههف ساز انهای هواداری بال حاکمیت یلیاردرها هستهفا ا ا در کل
هیچ راهحلی اراپه نمیدههف تز ای،که بگویهف داکهون ا بایف کارهایی بیش از ای ،که
بلوق آنها را ببوانیم یا دربارهی سترش لیه قهر انان اروتا با آنها به صالحه برسیما
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انجام دهیم ا بایف قوانی ،را دوباره بهویسیما نهادها را دوباره بسازیم و نقش خود را
بهسان هواداران دوباره ارزیابی کهیم
تایان ای ،کارتل واقعیت کاالسازی ورزش را توییر نمیدهف ای،که ارزش صرفی
ورزش که بازی کردن و تماشای آن است به ارزش یادلهای سود تیفیل شفه است
ورزش همز ان با سر ایهداری صهعتی در اوایل قرن نوزدهم تیفیل به کسسوکار شف
فوتیا را در نظر بگیریم حفود  600بازی  ،حرفهای در لیه برتر انگلیس حسور دارنفا
حفود چهار هزار بازی  ،حرفهای فوتیا در انگلستان و حفود  65هزار بازی  ،حرفهای
در کل تهان الیته از تایی ،به باالا نابرابری درآ ف و حقوق بازی هان فوتیا بسیار بزر
است :از بازی هی که هفتهای  1 5یلیون در یآورد تا آنکه با حقوق فوتیا نمیتوانف
زنف ی کهف و بایف کار دوم داشته باشف (تییعتاً ای ،روه چهفان بزر نیست) و خس
الیته کسانی هم هستهف که تهها برای سر ر ی فوتیا بازی یکههفا هاهراً حفود 250
یلیون نفر بازی  ،فوتیا در دنیا وتود دارد

(درآ فهای تجاری برای باشگاههای انگلستانا اسپانیا و ایتالیا به دو روه اسپانسرشی و دیگر
درآ فهای تجاری تقسیم نشفه است)

نابرابری درآ فی در فوتیا شییه دیگر ورزشهای بزر تهان است :بیسبا و
فوتیا آ ری اییا کری ت و تهیس و ن تهی فوتیا و بیسبا آ ری ایی ای ،است که
قرار بود ای،ها ورزشهای رد ی باشهف حا آنکه در سطو عیهی هر ز ورزشهایی
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رد ی نیودهانف او ای،که زنان تا همی ،اواخر بهتور سترده کهار ذاشته شفه بودنف
فوتیا ورزشی رد ی نیودا ی سابقهی ردانه بود که توسط ردان بازی یشود و
تمو اً ردان تماشایش یکردنف زنان چهفان ورزش یا شبصاً فوتیا بازی
نمیکردنف فوتیا زنان تاز ی کمی باتس بزر تری تیفا کرده و سر ایه و هوادار
زیادی هم تلس نمیکهف زنان قرار بود در خانه بمانهف و یذا را برای ز انی که ردان
از بازی یا تماشای آن بر ی شتهف آ اده کههف در ورد کری ت از زنان انتظار یرفت
تا برای ردانی که در ز ی ،شوو بازی بودنف چای و سانفویچ درست کههف
نژادترستی هم الیته نیروی ترقفرتی در ورزش فرنشفه بود ا ر سیاه یا آسیایی
بودیفا از سابقات حرفهای کهار ذشته یشفیف ثالً تا سا  19۴7تیمهای بیسبا
حرفهای آ ری ایی بازی هان سیاه را بازی نمیدادنف بیسبا تا آن ز ان نهتهها ورزش
ردان که ورزش ردان سفیف بودا شبصاً تایی که تو وتود داشت
زاد اه کری ت در روستاهای قرونوسطایی انگلیس و فرانسه بود و کار ران روستایی
آن را بازی یکردنف ا ا خیلی زود ی ورزش باکال شف و در سطو باال تحت
کهتر تیقات فرادست و آریستوکراتها قرار رفت (در انگلستان ههوز هم همی،
است) در انگلستان سابقه حرفهای بی ،دبازی هان که برای بازی کردن تو
ی رفتهف و دآقایان (تهتلم،ها) بود که آنقفر تولفار بودنف که نیازی به تو نفاشتهف
در واقما در قلس کری تا یعهی ز ی ،بازی لرد ( )Lords in Englandورودی
بازی هان و آقایان از هم تفا بود و هر روهی که سا بعفی بازی یکرد هم ای ،رسم
را بهتا یآورد
تیعاً در سر ایهداری فرن که تو حرق یزنف کلی از ای ،رسوم دور ریبته شف
ا روز کری ت به ی شرکت سر ایهداری تهانی تیفیل شفه که توسط یلیاردرهای
1

ههفی اداره یشود و در سابقات سودآور خود از بازی هان تول ی کری ت سراسر
تهان استفاده یکهف کری ت در آسیای تهوبی ورزش رد ی شف ( حصو حاکمیت
استعماری) ا ا در سطو باال کا الً کاالیی بود در واقم کارتل سوترلیه فوتیا همی،
 1اصاااطال  mercenaryدر کری ات باه باازی هاانی فتاه یشاااود کاه تس از ایه اه وقعیاتشاااان در تیمهاای
بی،المللی خودشان را از دست یفههف دنیا فرصتهایی در دیگر تاهای تهانانف
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االن در کری ت ههف فعالیت یکهفا در حالی که لیههای آ اتوری قفیمی در واتهه
با سر ایهی یلیاردرها حو یشونف ا روز در فار دولتی انگلستان چهفان کسی
کری ت بازی نمیکهف و بازی هان حرفهای تما اً یا از فار خصوصی یآیهف یا از
خانوادههای کری تی بازی هان کار ر هاتق صهعتی یورکشایر و له اشایر تقرییاً ناتفیف
شفهانف
تهیس هیچ وقت ورزش رد ی نیود آریستوکراتهای قرونوسطا ابفاتش کردنف و
برای ذران وقت در قصر شاهان بازی یشف از آنجایی که ورزش تیقات باال بود
وقعیت آ اتوریاش را در اواخر قرن بیستم حف کرد قهر ان کار ر انگلیسی تهیسا
فرد تری ()Fred Perryا فرزنف ن ریس الن اشایری که سه بار قهر ان ویمیلفون شف و
هشت رنف اسلم برد را قا ات تهیس هر ز به رسمیت نشهاختهف چرا که یخواست
حرفهای شفه و از تهیس بازی کردن تولی دربیاورد حرفهایشفن ز انی در تهیس رخ
داد که سر ایهداری دیف یشود سودی تولیف کرد حاال تهیس هم ی بهگاه
تهانیشفهی دیگر است که توسط حا یان یلیاردر اداره یشود و ی سابقهی شفیف
رتیهبهفی و درآ ف ایجاد کرده است
از آنتا که روزانه یلیونها نفر دوچرخه یرانهفا دوچرخهسواری را شایف بتوان
ورزش رد ی حساب کرد ا ا در حالی که یلیونها نفر هر آخر هفته برای لذت
دوچرخهسواری یکههفا در سطح حرفهای به ی ی دیگر از حصوالت تجاری تیفیل
شفه که توسط حا یان الی یلیاردر کهتر یشود و ملو از صرق واد بفرا فساد
اداری و حل و فصل سابقات است
را یی از همان او ورزش باکال ها بود هر چهف که در روستاهای اتراق عادن
ولز ترففارانی تیفا کرد ( ردان فقط) ییر از آن ورزش اصلی کشاورزان در هاتق
تولفار انگلستانا فرانسه و کشورهای استعماری استرالیاا نیوزیلهف و آفریقای تهوبی و
فار خصوصی تیقات باال بود لیه را یی توسعهای در هاتق تیقهی کار ر در
شما انگلیس بود و به صورت حرفهای ش ل رفت تا بازی هان تیقهی کار ر بتوانهف
حقوق بگیرنفا چیزی که قا ات اتحادیهی را یی آن را ناخوشایهف یدانستهف تهز
اترا ای،تاست که سر ایه در نهایت اتحادیهی را یی ( )rugby unionرا هم حرفهای
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کرد و تو هم االن همانتاست در حالی که لیه را یی ( )rugby leagueبهنسیت
1

تولی نفارد
ورزش رد ی بیسبا در آ ری ا را هاتران انگلیسی که بازیهای توپ و چوب
( )bat and ball gamesبازی یکردنف به آن قاره بردنف ا ا کا الً در دحق ا تیازهای
سوتر لیه تجاری شف فوتیا آ ری ایی هر ز ی ورزش کار ری نیودا و شییه را یی
2

در انگلستان از آیوی لیه تولفارها آ فه بود
ا روز بچههای تیقهی کار ر بااستعفاد ورزشی بهشفت تالش یکههف بورسیههای
فوتیا ا تهیس و بس تیا را بهتهوان قف ی ح م برای کسس ثروت در لیههای
حرفهای دریافت کههف الیته تهها ی اقلیت کوچ با وتود ففاکاریهای تظیما وفق
به ای ،کار یشونف
فوتیا در اروتا حقیقتاً ورزش کار ری بود ابتفا توسط کار ران روستایی و سپس
کار ران شهرهای صهعتی بازی یشف و تمو ا هم یا تولی در آن نیود و یا بسیار انفک
بود ردان کار ر (و انفکی زنان کار ر) آن را دنیا یکردنف برای بسیاری از افراد
بااستعفاد تیقهی کار ر راهی برای خرو از فقر بودا همانتور که بوکس چهی ،راهی
بود ا ا سر ایه از حفود  150سا تیش هار آن را ربود ا روز فوتیا کسسوکاری
است که یلیاردرها برای سر ر یشان ادارهاش یکههف و بهتور روزافزون توسط
سر ایهی تهانی ت ی ،یشود باشگاههای فوتیا سهامدارانی دارنف و ظههشان در
بازار سهام تعیی ،یشود تهجا سوترلیه تهها آخری ،فصل از کاالییسازی ورزش
در سر ایهداری است
ا روز ورزش در سطح باال توسط سر ایه و برای سر ایه اداره یشود بازی هان
سطح باال شییه الدیاتورهای روم باستانا دریافتی بزر ی دارنف (در سطو باال) و
یلیونها نفر دوستشان دارنفا ا ا از آنجا که ورزش برای سود در تریان استا

 1اتحادیهی را یی که اختصااراً به آن را یی هم یگویهف و با لیه را یی که بعسااً لیه خطاب یشاود تفاوت
است اولی بازی  15نفره است و دو ی  13نفره
 2آیوی لیه ی جموته تش ل از عروقتری ،روه دانشگاههای خصوصی کشور آ ری ا است
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دورهشان زود تمام یشود صفها یلیون نفر ای ،الدیاتورها را برای سر ر ی تماشا
یکههفا ا ا کمتر خود آن ورزش را بازی یکههف
آنچه داستان فوتیا و دیگر ورزشها به ا ی ویف ای ،است که فوتیا نمیتوانف
تحت سر ایهداری دوباره ورزشی رد ی شود برای رد ی شفن استادیومها و باشگاهها
بایف به ال یت تمو ی دربیایهف و ادارهی باشگاهها بایف بر یهای ی تسو ی رأی
برتهفهی اتسا باشف ت ی ،هزیهه ورزش تهها بایف با دولت باشف نه سر ایه بازی هان
بایف انهف دیگر شایل با حقوق تعارق استبفام شونف سر ایهی خصوصی و ورزش
برای سود بایف با ورزش رد ی واقعی تایگزی ،شودا ورزشی که توسط ردم اداره
یشود و برای ردم است اترای چهی ،روی ردی به خودی خود م  ،نیست و تهها
در قالس ی برنا هی ستردهتر ال یت تمو ی و کهتر د وکراتی در تا عه م ،
یشود
پیوند با منبع اصلی:
https://thenextrecession.wordpress.com/2021/04/22/football-a-peoples/sport

نقد اقتصاد سیاسی

چهگونه نژادپرستی ابزاری اساسی برای
ماندگاری سرمایهداری است؟
ریچارد ولف
ترجمهی شهریار محمودی
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سار ایهداری ا ری ا تفاوم یافت چراکه راهحلی برای شا ل اسااسای بیثیاتی خود
که همانا چرخهی ادواری کساسوکار اساتا تیفا کرد به دلیل ای،که سار ایهداری هیچ
اه نتوانسات به رکودهای چرخهای و نتایج وحشاتهاک آن تایان دهفا برای تفاوم نیاز
داشااات کاه آن نتاایج را از لحااظ اتتمااتی تاا انافازهای قاابالتحمال کهاف بعاف از دوران
تهاه داخلیا نژادترساااتی نظاام هاف در ایااالت تحافه ا ری اا دوام یاافاتا تااانافازهای باه
ای ،دلیل که به ای ،تحملتذیری کم کرد ساار ایهداری شاارایطی فراهم کرد برای
بازتولیف نژادترستیِ نظام هف و برت س.
به تور توساط هرچهار تا هفت سا سر ایهداری نزو ایجاد یکهف (دکسادی ا
درکود ا دافو و دساقو واوههای تعفدی اسات در توصای سا لهای که بارها و
بارها ت رار یشاود ) رهیران سایاسای و اقتصااددانان ودیگران فتهاسات که بهدنیا
راه چااره برای بیثیااتی سااار اایاهداری هساااتهاف هیچ ااه چیزی تیافا ن ردناف بافی،
ترتیس سار ایهداری تاکهون ساه ساقو را در ای ،قرن تفیف تجربه کرد (بهار 2000ا
تاییز  2008و اکهون در سا )2020
افافعاان سااار اایاهداری ترتیح یدههاف بیثیااتی ریزنااتاذیر آن را دچرخاهی
کساسوکار بها هف ای ،اصاطال کمتر ناخوشاایهف اسات با ای ،حا واقعیت سابت
چرخههای آن همیشاه فافعان سار ایهداری را وحشات زده کرده اسات .آنها یدانهف
وقتی کاه بسااایااری افراد ناا هاان کاار خودشاااان را از دسااات یدههافا بسااایااری از
کساااسوکاارهاا ی یرنافا تولیاف کااهش ییااباف و دولات درآ افهاای االیااتی خود را از
دسات یدهف نتایج آن یتوانف و ایلس تیش آ فە که کل سایساتم اقتصاادی را تهفیف
کهاف بحرانهاای ادواری اقتصاااادی باهتور باالقوە یتواناف قرباانیااناش را تلیاه خود
بشورانف وآنها را ستعف نقفِ ای ،نظام کهف.
ا ر همگان به ی یزان در برابر رکودهای چرخهای آساایستذیر باشااهف احتما
وقوع چهی ،ا ری بیشااتر خواهف بود آن اه بساایاری از کارکهان بهدرسااتی نگران آن
هساتهف که در بحران بعفی شاایلشاان را از دسات بفههف آنها به صاورت دورەای با
ازدسات دادن درآ فهایشاانا وقفهی آ وزشایا از دسات دادن خانه و انهف ای،ها واته
یشاااونف هر درتهی م هی از تساا ی ،را تجربه کههف بازهم ا ر نه خود کار رانا
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بل ه هم ارانشااان اخرا شااونف یدانهف در چرخهی بعفی نوبت خود آنها خواهف بود
زیاانهااا نااا هیهاا و نگرانیهاای نااشااای از ای ،سااار اایاهداریا افتهاا ای ،کاار ران را
تلیهاش سوق داده و انگیزهای برای ذار به نظا ی تفاوت بوده است.
ساار ایهداری ایاالت تحفه شا ل بیثیاتی خود را با ای ،ترفهف حل کرد که رنج
رکودهای ادواری خود را بر اقلیتی از کل تیقهی کار ر تحمیل کهف ای ،اقلیت را در
وقعیتی قرار داد که بارِ هر چرخه را تحمل کهف و رنج خساااارتهای ناشااای از آنرا
بهتور نا تهاسااس تحمل شااود ای ،اقلیتها بارها و بارها به فراخور چرخهها کار تیفا
یکههف و کارشان را از دست یدههف هر ونه تسانفازا ههگام بی ار شفن از دست
یرفت اخرا های رر انم از ای ،شاف که چهی ،اقلیتی از زایای تو تمر شاولی
(سااهواتا ارتقاا ثیات خانوار و ییره) بهره هف شااود فقرا خانوارها و خانوادههای ازهم
ساساتها تفم اساتطاتت برای سا ،ا آ وزش و راقیتهای تزشا ی کابو چهی،
اقلیتهایی بود ایهان دتذبکههفهی شاوک چرخهی کساسوکار سار ایهداری شافنف
– آخری ،کسااانی که اسااتبفام و اولی ،کسااانی که اخرا یشااونف  -در تو تمر
توسط چهار تا هفت سا ی بارِ هر چرخهی سر ایهداری.
تحمیل بیشااتری ،هزیهههای بیثیاتی ساار ایهداری برچهی ،اقلیتهاییا اکثریت
تیقهی کار ر را بهتور نساایی عاق و آزاد از آنها یکرد اکثریت یتوانساات کمتر
ورد هفق چرخهها قرار یرد زیرا به تورنساایی اقلیت بیشااتر ورد هفق بود نظام
سار ایهداری بهتور نسایی به اکثریت قو ا هیت شاولی و درآ ف را داده زیرا آنها را از
اقلیت دریغ داشاته شاونف ازای،رو اکثریت کمتر نگران چرخهی بعفی هساتهف ای ،در
حالی اساات که اقلیت یبایساات بیشااتر نگران یبود و زنف یشااان را با آن وفق
یدادناف آن ااه نژادترساااتاان یتواساااتهاف تفااوتهاای یاان اقلیات و اکثریات ای،
زیر جموتههای تمعیات را در توض به کیفیاتهای ااتی دنژادها ی بتل نسااایات
بفههف.
ساایر کشاورهای تیشارفتهی سار ایهداری راهحلهای وازی [ای،را] یافتهف برخی
هااتران را به خاتر ایفاای نقشااای که به ا ری ااییهای افریقااییتیاار در ایاالت تحافه
نسایت داده یشاف ح وم یکردنف و بیشاتر اوقات نژادترساتی ورد نظر به دنیا
یآ ف در دورههای شا وفایی اقتصاادیا هاتران وارد یشافنف :آفریقای شامالیها به
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فرانساها ایتالیاییهای تهوبی به ساوپیسا ترکها به آلمان و ییره ساپس ساقو های
ادواریا آن هااتران را باه کشاااورهاای خود بااز ی رداناف بافی ،وناه سااار اایاهداری
هزیهههای بیمهی بی اریا یارانههای رفاهی و ییره برای کار رانی را که بر شته بودنف
برای خود تسانفاز یکرد در حالیکه برخی از کشاورهای سار ایهداری به اقلیتهای
داخلی ت ی بودنف که تذبکههفهی شااوک باشااهف و برخی دیگر به هاترانا برخی
کشاااورها به هر دو ات اا یکردنف ایاالت تحافه از هااتران آ ری اای رکزی در کهار
آ ری اییهای آفریقاییتیار داخلی اساتفاده کردا و ههوز هم یکهف آلمان به برخی از
هااتران اتاازهی اقاا ات و اتاازهی اخاذ تاابعیات آلماانی را در توار ترکی داد و ساااایر
هاتران را همچون دکار ر همان تذیرفت
در ایاالت تحفها زنان سافیفتوسات ت هل نیز نقش تذبکههفهی شوک چرخهی
کساسوکار را ایفا یکردنف در ههگام شا وفایی اقتصاادیا آنها در شاایل نیمهوقت یا
تماموقت وارد نیروی کار زدی یشفنف آنها انهف آ ری اییهای آفریقاییتیارا درآ ف
کمتری از ردان ساافیفتوساات داشااتهف شااول زنانا بیشااتر وقتی بوده و رکودهای
چرخهای باتث ازدست رفت ،آنها شفهانف.
در هر تماتتی که بهسااوی نقش تذبکههفهی شااوک سااوق داده شاافها فقرا
افسارد یا خانوادههای ازهم ساساتها زایهنشایهیا ا انات آ وزشای و بهفاشاتی ناکافی
سااتردهتر از ببش اکثریت تیقهی کار ر بوده اساات کارا درآ فا ساا  ،و زنف ی
نااا ،ا یاالیااً تل زاتیا حساااادتا افسااارد یا تهاایات و خشاااونات باه وتود آورد
سااار ایهداریهایی که بقای آنها به تولیف و بازتولیف آن تماتتها بساااتگی داشاااتا
بایساات ای ،خسااارتهای وازی را فیریت یکردنف تلیس و زنفانها ای ،وهیفهی
فیریتی را برتهفه داشته و دارنف.
تلیس و زنفانها یبایسات آن ببشهای سارکش تماتت تذبکههفهیی شاوک
را کاه در زایاههاا یاا توهاا هزوی شااافه بودنافا د هاار ا درام و د راقیات و کهتر
کههاف تعاا ال باا تلیس توأم باا چرخش و باازیاافات از تریق زنافانهاا وسااایلاهای برای
فیریت خساارت همزاد سار ایهداری بود ای ،ابزارها واتف زیانهای وازی خود بودنف:
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ساابقهی توالنی و یمانگیز خشاونت تلیسا اساتفاده از زور بیش از حفا سابت یری و
خشونتِ نگهداری در سلو انفرادی و قتلِ بهویژه آ ری اییهای آفریقاییتیار
چرا آ ری ااییهاای افریقااییتیاار در ایااالت تحافه ا ری اا باهتهوان ببش اصااالی
(الیته نه تهها ببش) تذب ای ،شااوکهای چرخهای انتباب شاافهانف؟ ی ی از دالیل
بر ی ردد به یراث نژادترساتی برد ی در ایاالت تحفه ای [ ،یراث] شاا ل ای ،باور
بود که بردهها یا کا الً انساان نیساتهف یا از نژادی تسات هساتهف حتی قانون اسااسای
ایاالت تحفه نیز ی برده را فقط ساااهتهجم فرد کا ل (یعهی سااافیفتوسااات) برای
سارشاماری به حسااب یآورد بساترساازی برای برد ی قیل از تهه داخلی ایاالت
تحفه تیشاااتیش خودآ اهی نژادی را در ارباب و بردهها شا ل داده بود و از آنجا که
بردهداری در ایاالت تحفه (برخالق بسااایاری از بردهداریهای دیگر در تاری تهان)
رناههاای تفااوت توسااات برای اربااباان و برد اان قااپال بودا تیشااااتیش یا اقلیات
قابلتمییز از نظر نژادی در هااتق برده-زی ایاالت تحفه تعری شااافه بود تالوه بر
ای،ا ای ،تعری به ساااایر هاتق ایاالت تحفه نیز سااارایت کرده بود سااار ایهداری
ایااالت تحافه باا باهکااربسااات ،ببشهاای زیاادی از تمااتاات آ ری اایی آفریقااییتیاار در
نقش ضاربه یر ورد نیاز سایساتما از یراث بردهداری اساتفاده کردها آنرا تذب کرد و
اسااتح ام ببشاایف نژادترسااتیای که به فد بردهداری ایاالت تحفه توسااعه یافته
بفی،وسیله هم سر ایهداری ایاالت تحفه را تسهیل کرد و هم توسط آن تقویت شف
ببش بزر ی از تیقهی کار ر سافیفتوسات در همهی سار ایهداریها نیز همیشاه
ح وم به ایفای نقش ضااربه یر شاافهانف دزبالهی ساافیف در ساار ایهداری ایاالت
تحفه که هر ز از آ ری اییهای آفریقاییتیار فاصالهی زیادی نفاشاته در همی ،قام
قرار داده شاافهانف بهابرای ،ا ان همیسااتگی تیقاتی بی ،ای ،توا م تیقهی کار ر
سااایاه و سااافیف بهوتود آ ف تاری ایاالت تحفه لحظاتی را نشاااان یدهف که ای،
ا انات حقق شاافه اسااتا همانطور که ساای وان وودوارد به خوبی سااتهف کردا
همچهی ،لحظاتی از خشاونت شافیف نژادترساتانه را نشاان یدهف که برای تلو یری از
تحقق ای ،ا انات اساتفاده شافه اسات کارفر ایان برای تلو یری از اتحاد کارکهان در
برابر آنهاا با اختالفات نژادی بازی کردهانف در رقابتهای تل بی ،شاوک یرهای سایاه
و سافیف برای شاایل ادواری کمیابا سافیفتوساتان یتوانساتهف و ایلس از نژادترساتی
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برای دساتیابی زایای آن شاایل اساتفاده کردهانف بهابرای،ا سار ایهداری از نژادترساتی
ترورش یاافتاه و از زایاای آن بهره هاف شاااف و لاذا تمیقااً در سااایساااتم تاا افتااد.
از ی ساو بی تفالتی بهیادی ،خصایصاهی روابط تلیس و زنفانها شافا و از ساوی دیگر
آ ری اییهای آفریقاییتیار و دیگر تماتتها (بو یانا رنگی،توستان) به بازی در نقش
ضااربه یر ساار ایهداری ح وم شاافنف راهحل آ وزش بهتر یا بودته بیشااتر نیوده و
نیسات هر دو بارها آز وده شافه و هر دو بارها شا سات خوردهانف راهحل واقعی شاولی
با درآ ف هاساس برای هر کسای اسات که بهدنیا شاول  -بهتهوان ی حق  -ی ردد
در آن صاااورتا آن ااه بی ااری ییرقاانونی خواهاف بود اانهاف بردهداریا کودکآزاری و
ییره الیاتی که از سار ایهداران ستانفه یشود صرق یافت ،شول چه خصوصی و چه
دولتی برای کساانی یشاود که توساط صااحسکاران بی ار شافهانف (بسایاری از ای،
الیاتها در حا حاضار به ترداخت بیمهی بی اری کم یکههف) ای ،وتوه شاا ل
دستمزد یا حقوقی است که برای هر کار ر بی ،ز ان اخرا و استبفام جفد ترداخت
یشااود حفاقل دسااتمزد که به شاا ل فرا یر اتما یشااودا ساا  ،هاسااسا
حملونقلا راقیتهای بهفاشتی و سایر هزیهههای زنف ی را توشش یدهف.
ا ر چهی ،راهحلی با ساار ایهداری بهتهوان ی ساایسااتم ناساااز ار تلقی شااودا
سار ایهداری بایف تای خود را به سایساتمی بفهف که اشتوا با حقوق کافی را بهتهوان
ی حقّ اسااسای برای همه قرار دهف سارانجام ساود بهگاه اقتصاادی بهتهوان اولویت
نبست سر ایهداری از تبت تادشاهی خار شود.
چهی ،راهحلی در نهایت ا ری اییهای آفریقاییتیارا بو یها و رنگی،توسااتان را از
ساوءاساتفادهی دراز فت تلیس و زنفانها رها یکهف بهابرای ،یتوان نژاد ترساتیای
را کاه آن نهاادهاا نموناهاش هساااتهاف و تقویتش کردهانافا کااهش داد ای ،ا ر همچهی،
باتث کاهش فشاارها بر تلیس و ترساهل زنفان یشاود که رفتاری را اتما یکههف
که بهتور بربی انسانیت آنها را از بی ،یبرد و دیگران را سرکوب کههف ا روز تلیس
و زنفانها در ایاالت تحفه با نژادترسااتی نظام هف در خف ت ی ساار ایهداری ااتاً
بیثیات هساتهف هطق اتحاد بی ،نیرد تلیه نژادترساتی و ضاف سار ایهداری نمیتوانف
روش ،تر از ای ،باشف.
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نظام اقتصاادی سار ایهداری در توا م دارای حق رأی همگانی همیشاه با سایاسات
شا ل بزر ی داشاته اسات با تیشبیهی ای ،وضاوعا بیشاتر سار ایهداران در برابر
ساترش حق رأیا ورای ثروتمهفانی که صااحس سار ایه بودنفا قاو ت کردەانف تهها
فشاارهای تودەای از تایی ،به ساترش تیدرتی حق رأیا تا دساتیابی کا ل به رأی
همگانیا هجر شااف  -حفاقل از نظر قانونی تا همی ،ا روز نیزا ساار ایهداران انواع و
اقساام ساازوکارهای قانونی و ییرقانونی را برای حفود کردن حق رأی توساعه داده و
بهکار رفتهانف در یان کساانی که تعهف به حف سار ایهداریانفا تر از حق رأی
همگانی تمیق اسات ترا و تمهوریخواهان با شاروع انتبابات  2020ای ،تر را
بازتاب دادە و به آن تمل یکردنف
شا ل از اهیت بهیادی سار ایهداری ناشای یشاود سار ایهدارانی که ال و
ردانهافهی بهگااههاای اقتصاااادی هساااتهاف  -کاارفر اایاان باهتهوان یا روه  -اقلیات
اتتماتی کوچ ی را تشا ا یل یدههف در قابلا کارکهان و خانوادههای آنها اکثریت
اتتماتی هساتهف اقلیت کارفر ا بهوضاو بر اقتصااد خرد در داخل هر بهگاه اقتصاادی
تسالط دارد در شارکتهای سار ایهداریا ساهامداران تمفه و هیئت فیرهای که آنها
انتباب یکههفا تمام تصامیمات اصالی ازتمله نحوهی توزیم درآ ف خال شارکت را
ی یرنف
تصاامیمات آنهاا ببش تمفهای از آن درآ فهای خال را بهتهوان سااود سااهام و
بساتههای ترداختی فیران ارشاف اترایی بهخود اختصااص یدهف درآ ف و ثروت آنها
ساریمتر از یانگی ،اتتماتی انیاشات یشاود در بهگاههای خصاوصای سار ایهدارانا
صااحیان و فیران ارشافا رفتار شاابهی دارنف و از جموته ا تیازات شاابهی برخوردار
ی شاااوناف توزیم ناابرابر درآ اف و ثروت در توا م افرن بیشاااتر از سااااز اان داخلی
بهگاههای ساار ایهداری ناشاای یشااود ال ان و فیران ارشااف آنها سااپس از ثروت
نا تهاسااس خود برای شاا ل دادن و کهتر اقتصاااد کالن و ساایاساات آ یبته با آن
استفاده یکههف
باا ای ،حاا ا رأی یری همگاانی ای ،ا اان را برای نیروی کاار فراهم یکهاف تاا
ههگا ی که با اکثریت در انتبابات تیروز یشااونفا با اسااتفاده از ابزارهای ساایاساای
ناابرابریهاای اقتصاااادی بهیاادی ،سااار اایاهداری را خهثی کههاف نیروی کاار یتواناف
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ساایاسااتمفارانی را انتباب کهف که تصاامیمات قانونیا اترایی و قسااایی آنها بهتور
افاوم ع و تیآ افهاای اقتصاااادی سااار اایاهداری بااشاااف قوانی ،االیااتیا حافاقال
دساااتمزد و هزیهاههاای دولات یتواناف درآ اف و ثروت را باه روشهاای بتل باازتوزیم
کهاف ا ر باازتوزیم باه وناهای نیااشاااف کاه اکثریات برای تاایاان دادن باه ساااطو ییر
قاابالقیو ناابرابری تصااامیم بگیرنافا یتوانهاف اامهاای دیگری بردارناف باهتهوان ثاا ا
اکثریت م  ،اسات به ذار از سااختار داخلی شارکتها از سالساله راتس سار ایهداری
به تعاونیهای د وکراتی رأی دههف در ای ،صااورتا درآ ف خال بهگاهها نه توسااط
اقلیتهای باالی ساالسااله راتس ساار ایهداری بل ه در قابل با تصاامیمات د وکراتی
هماهی کاارکهاان کاار هافانا هر یا نفر یا رأیا توزیم خواهاف شاااف ساااطو تعافد
نابرابری تفاو در سر ایهداری از بی ،خواهف رفت.
شا ل سایاسای دایمی سار ایهداری ای ،بوده اسات که چگونه یتوان کارکهان را
از تشاا یل ای ،ونه تشاا لهای ساایاساای بازداشاات در دورههای رر دشااواریها
(سااقو های ادواریا تهههاا در یری بی ،صااهایم انحصاااری و رقابتیا بیماریهای
همه یر)ا شا ل سایاسای سار ایهداری شافت ی یرد و وساعت ییابف ای ،بهتری،
روش برای تیشاااگیری از اکثریت سااایاسااای کارکهان در خاتمه ببشااایفن نهایی به
سر ایهداری و انتقا تا عه به سمت نظام بفیل اقتصادی است
برای حل شا الت سایاسای سار ایهداریا سار ایهداران بهتهوان ی اقلیت کوچ
تاا عاه باایاف باا دیگر روههاای اتتمااتی اپتالق برقرار کههاف ای ،اپتالقهاا باایاف چهاان
قافرتمهاف بااشاااهاف کاه بتوانهاف اکثریات نوههور کاار هافان را کاه م  ،اسااات هاافم
ساار ایهداران یا بقای ساایسااتم آنها را تهفیف کههفا خهثی کهفا بازدارد یا از بی ،بیرد
هر چه اقلیتهای سار ایهدار کوچ تر یا ضاعی تر باشاهفا اپتالق اصالی که آنها شا ل
یدههف و به آن ت ی یشااونف همانا اپتالق با نظا یان اساات در بساایاری از نقا
تهانا ی دی تاتوری نظا ی از سار ایهداری حافظت یکهف که تهیشهای نوههور
ضافسار ایهداری کار هفان یا ببشهای ییرسار ایهداری آن برای توییرا را هفق قرار
دهف و نابود یکهف حتی ههگا ی که سار ایهداران اقلیتی نسایتاً بزر و تثییتشافه
هسااتهفا ا ر ساالطهی اتتماتی آنها را ثالً ی تهیش بزر ضااف ساار ایهداری از
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تایی،ا تهفیف کهفا اپتالق با دی تاتوری نظا ی م  ،اسات آخری ،انیسام بقا باشاف
ز انیکه چهی ،اپتالقهایی با ادیام سار ایهداران و دساتگاه دولتی به او خود برسافا
فاشیسم ههور کرده است
تی دورههاای تاادی سااار اایاهداری کاه در تهافیاف انفجاارهاای قریاسالوقوع اتتمااتی
استا ش ل اساسی سیاسی آنان همچهان باقی است سر ایهداران بایف انم شونف که
اکثریت کارکهانا کارکرد و نتایج سایساتم اقتصادی سر ایهداری و بهویژه توزیم درآ فا
ثروتا قفرت و فرههه را که خاص ساار ایهداریسااتا خهثی کههف برای ای ،هظور
سار ایهداران در تی اپتالق با ببشهایی از تیقهی کارکهان هساتهف تا با آنها همساو
و از دیگر هم اران خود تفا شونف آنها برای ایجاد و حف چهی ،اپتالقهایی با احزاب
سیاسی کار و از آنها استفاده یکههف
به قو ارکسایسات بزر آنتونیو را شای سار ایهداران از حزب سایاسای تحف
خود برای تشا یل ی دبلوک سایاسای با ببشهایی از تیقهی کار ر و ساایر افراد
خار از اقتصااد سار ایهداری اساتفاده یکههف ای ،بلوک بایف آنقفر قوی باشاف که
اهفاق ضاافساار ایهداری تهیشهای تیقهی کار ر را خهثی کهف در حالت طلوبا
برای ساار ایهدارانا بلوک آنها  -که قفرت هژ ون اساات  -بایف با کهتر رسااانههای
روهیا تیروزی در انتباابااتا تولیاف اکثریات تاارلماانی و ترویج ایافپولووی در افار و
فراتر از آنا کاه سااار اایاهداری را توتیاه یکهافا بر تاا عاه ح و ات کهاف بافی ،وناه
هژ ونی سار ایهداری تویانهای ضافسار ایهداری را سااز اننایافته نگه یدارد و یا از
بهیاان نهاادن تهیشهاای اتتمااتی بااز یدارد کاه باه چهاان بلوک ضااافهژ ونیا
قفرتمهفی بف شود که اقتفار سر ایهداری را به چالش ب شف
ترا شارایط کهونی اقتفار سار ایهداری را باز ینمایانف نبسات و قیل از هر چیز
دولت او با ولبرتی تمام خر نیروهای نظا ی کرد و به ستایش از آنها ترداخت ثانیاً
عافیت تظیم الیاتی  2017را به شاارکتهای بزر و ثروتمهفان هفیه داد تلیریم
ای،که از چهفی ،دهه قیل از بازتوزیم ثروت از تایی ،به باال برخوردار بودنف ساااوما به
قرراتزدایی اقتصااادی و الی اسااتمرار ببشاایف وی برای حف بذ و ببشااشهای
دولت به حا یان سر ایهدار خود آش ارا در حا تش یل بلوکهای سهتی با ببشهایی
از تیقاهی کاارکهاان بود حزب تمهوریخواه کاه ترا ا باه ارث برد و کهتر اش را باه
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دسات رفتا بساترسااز ای ،کژرویهاسات آنها ضاعی شافه و بهساوی زیانهای سایاسای
خطرناکی ساوق داده شافنف آنها بایف بازساازی و تقویت یشافنف درییر ای،صاورت
حزب تمهوریخواه دیگر نمیتوانسات وسایلهای برای سار ایهداران باشاف تا ی بلوک
قتفر را بسااازد و از لحاظ ساااز انی حف کهف درنتیجها احتمالًا حزب تمهوریخواه
حو یشف و حزب د وکرات را به سر ایهداران وا ینهاد تا با آن اپتالق کههف و از آن
برای چهی ،بلوک هژ ونی ی بهره بیرنف
بارها و بارها در تاری آ ری اا ساار ایهداری ای ،کشااور اپتالق و تا لیت هژ ونی
خود را بی ،دو حزب تابهتا کرده اساات همان ونه که حزب تمهوریخواه ذاشاات
اپتالفش با ببشهایی از تیقهی کارکهاان ازهم بپااشاااف تا فساااا برای ترا باز کهفا
حزب د وکرات نیز با ؤتلفان سااهتی خود چهی ،کرد تا فسااا را برای برنی سااانفرز و
ال ساااانافریاا کورتز و ترقیخواهاان بااز کرد برای احیاای دوبااره و باازساااازی حزب
جیور بود در
تمهوریخواه همچون ؤتل هژ ونی ساار ایهداران آ ری اییا ترا
قاایساااه باا ساااایر تمهوریخواهاان ا تیاازات بیشاااتری باه بهیااد رایاان سااایحیا
برتریتلیان سافیفتوساتا نیروهای ضاف هاترتا شاوویهیساتها (و ضاف خارتیها)ا
هواداران قانون و نظما و اسلحهترستان بفهف چرایی و چگونگی ش ست دولت اوبا ا را
همی ،س ا له توضاایح یدهف به دالیل تاریبیا کلیهتونا اوبا ا و تش ا یالت قفیمی
حزب د وکرات بااقی اانافناف هرچهاف باه ؤتلفاان خود در یاان تیقاهی کاارکهاان
(کاار رانا اتحاادیاههاای کاار ریا آفریقااییتیاارهااا التی،تیاارهااا زناانا دانشاااجویاانا
دانشاگاهیان و بی اران) ا تیاز چهفانی نفادنف آنها حزب را کماکان در اختیار داشاتهفا
از یاارزهی ساااانافرز و ترقیخواهاان حزب ماانعات کردناف و در رأی یری 2016
کانفیفای نهایی حزب را عرفی کردنف و انتبابات را باختهف
ساار ایهداران تمهوریخواهان را بر د وکراتها بهتهوان شااری هژ ونی خود
ترتیح یدههاف زیرا تمهوریخواهاان باا قاابلیات ات اا و نظم بیشاااتری از د وکراتهاا
خواساااتاهشاااان را برآورده یکههاف ا اا در صاااورتی و ههگاا ی کاه بلوک اپتالق
تمهوریخواهان تساعی شاود یا در قام شاری هژ ونی تمل ردی ناکافی داشاته
باشاافا ساار ایهداران ایاالت تحفه به د وکراتها روی خواههف آورد ا ر از شااری
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هژ ونی قفرتمهفی بهره هف شاااونفا سااایاساااتهایی را که طلوبیت کمتری دارنف
یتاذیرناف ا ر اپتالق ترا ا باا ببشهاایی از تیقاهی حقوقبگیر درحاا تساااعی یاا
فروتاشااای باشااافا سااار ایهداران ایاالت تحفه در قابل به بایفن-کلیهتون-اوبا ای
د وکرات روی یآورنف در صااورت لزوما م  ،اساات به ترقیخواهان هم توساال
شونف همانهف دههی  1930که به فران لی ،دالنو روزولت روی آوردنف
ترا بارها در تی تقویت اپتالق خود با بیش از ی سااوم کار هفان آ ری ایی بود
که به نظر یرسف رویم او را ت ییف یکردنفا صرقنظر از تهاتمی که به دیگران کرده
بود وی همچون اهر ی که اکثر ساار ایهداران را در کهار تمهوریخواهان نگهداردا به
ای ،سا له ات ا داشات از ای ،ذشاتها بیشاتر سار ایهداران تمهوریخواهان را ترتیح
یدههف؛ رویم وی به شافت از ساودتویی نظا ی و ابرشارکتها حمایت یکرد تهها
نااکاا یهاای تظیم ترا ا و تمهوریخواهاان در رویاارویی یاا هاار بیمااری هماه یر و
ساقو اقتصاادی ناشای از سار ایهداریا توانسات احساا رأیدههف ان را به سامت
زیهاهی د وکراتهاا ساااوق دهاف بهاابرای ،ترا ا و تمهوریخواهاان بر ان اار ای،
شا ساتها و هحرق کردن توته تمو ی از آن تمرکز شافنف هفق حزب د وکرات
ای ،بود که سار ایهداران را تقاتف ساازد که رویم بایفن بهتر بیماری همه یر و ساقو
اقتصاادی را فیریت و تایگاه ساتردهتری برای حمایت از سار ایهداری فراهم یکهف
و تهها انفکی نابرابریهای آن را اصال یکهف
برای ترقیخواهااان درون و بیرون حزب د وکراتا انتبااابی هم در تیش بود
بسایاری آنرا دریافته بودنف از ی ساوا م  ،اسات ترقیخواهان به ثابه تذابتری،
ؤتل هژ ونی ساار ایهداران به قفرت دسااترساای یابهف ترقیخواهان یتوانهف با
تهفترکردن انتقادها و نه کاساات ،از شااتاب آنا به کارفر ایان ساار ایهدار ؤتل شااان
بلوک هژ ونی قفرتمهفتری از تشاا یالت سااهتی د وکراتها اراپه کههف ای ،تقرییاً
همان کاری اسات که ترا با تابهتایی تشا یالت ساهتی حزب تمهوریخواه انجام
داد از ساوی دیگرا رشاف خود ترقیخواهان یتوانف آنان را وساوساه کهف تا از تهاوب
دوحزبی که ساار ایهداری را هژ ونی نگه داشااته سااساات کههف آن اه در قابلا
ترقیخواهان یتوانهف با شاایش سایاسات ایاالت تحفه آزادی انتباب بیشاتری برای
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ترتمهی شهریار حمودی

تموم ردم فراهم کههف :ی حزب ضافسار ایهداری و ترففار ساوسایالیسام که با دو
حزب سهتی ترففار سر ایهداری نیرد یکهف
شا ل سایاسای سار ایهداری از همجواری ییرد وکراتی و ااتی اقلیت کارفر ا و
اکثریت کارکهان ناشاای یشااود تهاقسااات چهی ،ساااختاری با حق رأی همگانی در
واتهه اساات انورهای ساایاساای بیتایان تیرا ون بلوکهای هژ ونی با ببشهای
بافیال کاارکهاان بااتاث شااافه کاه سااار اایاهداری زنافه بمااناف باا ای ،حاا ا در نهاایات ای،
تسااادها از هرفیت انورهای هژ ونی برای هار و کهتر آنها فراتر خواهف رفت ی
بیماری همه یر همراه با سااقو بزر اقتصااادی یتوانف ترقیخواهان را برانگیزد و
ترتوان ساازد تا ساساتی را رقم بزنهفا سایاسات ایاالت تحفه را توییر دههف و توییرات
اتتماتی دیرههگام را تحقق ببشهف

پیوند با منبع اصلی:
https://braveneweurope.com/richard-d-wolff-why-capitalism-isin-constant-conflict-with-democracy
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شفت رفت ،بحران اقتصادیا افزایش ش اق تیقاتی و روا فاز تازهای از
خصوصیسازی رانتی در سا های تایانی دههی 80ا هجر به افزایش اتتراضات کار ری
در ی دههی اخیر شف دههای که با سترده شفن اتتراضات کار ری در برخی
کار اههای تولیفی و صهعتی همچون چادر لوا تلیاکریل اصفهان و سههآه ،بافق
آیاز شف و با سترش اتتراضات و دنیالهدار شفن آنها در نیش ر هفتتپها فوالد اهواز ا
هپ و اراک و تاالیشگاههای تهوب کشور به تایان رسیف رچه اتتراض به
خصوصیسازی و تیعات آن یعهی وقتی سازی هرچه بیشتر نیروی کار و ناا هی شولیا
فصل شترک بسیاری از ای ،اتتراضات بود که برخی از آنان کماکان نیز در تریانانف؛
ا ا شفت و کیفیت اتتراضات در سا های ابتفایی ای ،دهه در قایسه با سالهای تایانی
آنا دستبوش توییراتی شف طالعات وردی و روری اتمالی بر ویژ یها و بتصات
کهشهای صهفی کار ران در ای ،بازهی ز انی نشان یدهف که چگونه تویرهایی
چون نیود تش لهای صهفی ستقل و قفرتمهفا بحران اقتصادی و افزایش ش اق
تیقاتی بر کیفیت اتتراضات ت ثیر ذاشته و در سا های تایانی دههی 90ا ثیت برخی
تجربههای وفق و استفاده از تاکتی های نوههور در تیگیری طالیات صهفیا سترش
اتتراضات تمعی از درون کار اهها به ترصههای تمو ی و نیز تر طالیات رادی ا
سوق داده است
در قالهی تیش رو ضم ،ای،که فرازوفرودها و ویژ یهای تعفادی از همتری،
اتتراضات تمعی کار ران را رور خواهیم کردا به بررسی د ردیسیهایی در رونف
بر زاری اتتراضات یتردازیم و در انتها از لزوم حرکت به سمت تاکتی های مل
برای تحققِ به ههگامِ طالیات صهفی خواهیم فت فتهی است که تی ای ،دوره
شاهف اش ا بسیار تهوتی از اتتراضات کار ری بودهایما اتم از اتتراضات فردی نسیت
به وضم وتود که اه حتی به اقفام به خودسوزی و خودکشیهایی در بی ،کار ران
هجر شفه استا ا ا قالهی حاضر تهها به رور اتتراضات تمعی کار ران و کهشهای
تعاقس آن اختصاص دارد
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اعتراضات کارگری ( نیمهی ابتدایی دههی )90
تالش برای دفاع از حداقلها
برای بررسی آنچه در ی دههی اخیر بر اتتراضات کار ری ذشتها بهتر است
به سا های ابتفایی دههی  90بر ردیم فعاالن صهفی تس از  8سا ترفراز و نشیس
در دولت احمفینژاد و سلطهی هرچه بیشتر فسای ا هیتیا سرکوبهای سترده و
وازیکاری هایی در ساختار تش یالتی نهادهای صهفی از سوی دولت در آن دوره؛ به
تهاسس شعارهایی یهی بر بازسازی فسای ا یف و از سر یری فعالیتهای صهفی و فنی
در تا عها جفداً در حا احیای ساختارهای خود بودنف با ای ،حا تفاوم و
شفت رفت ،رونف برونسپاریها و خصوصیسازیها و دور زدن قوانی ،و قررات از
سوی نهادهای اترایی و در تی آن وقتیسازی و ناا ،سازی هرچه بیشتر نیروی کارا
ز یههی سترده شفن اتتراضات کار ری در سایر ببشها را فراهم کرد
از کارخانههای نساتی در یالن و ازنفران و لرستان تا عادن زیا سهه و
سهه آه ،در کر ان و یزد و جتممهای صهعتی در شهرهای اراک و اصفهان و تیریزا
همگی اتتراضات صهفی خود را در بتصات ویژهای دنیا یکردنف که رچه تفا از
هم و سسته بود ا ا بر رونف خصوصیسازی و برونسپاریها و قاو ت کار ران در
قابل حملهی نظام هف به نهادهای صهفی که نمایهف ان کار ری در آن دست باالتری
داشتهفا داللت یکرد
نمونهی ای ،کهشهای صهفی را یتوان در اتتراضات کار ران تیمانی عفن
چادر لو و سهه آه ،بافق در یزدا تلیاکریل در اصفهان و وا ،تار در اراک (همگی
در فاصلهی سا های  92تا  )9۴شاهفه کرد فصل شترک فرآیهف داعتراض در ای،
چهار جتمم بزر صهعتی و تولیفی کشور در نیمهی ابتفایی دهه 90ا اتتراض به
تیعات برونسپاری و خصوصیسازی ( ثل عوقات زدی و اترا نشفن تر تیقهبهفی
شایل) و تهفیف تهها نهادهای صهفی کار ری در ای ،جتممها بود در حالیکه
کار ران از حق تش یل نهادهای صهفی ستقل حروم بودنف (و هستهف)ا سرکوب
نمایهف ان و نهادهای کار ری (ولو از نوع قانونی آن چون شوراهای اسال ی کارا
انجم،های صهفی و نمایهف ان کار ری) با بهانههای ا هیتی شفت رفته بود و با فعاالن
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صهفی که بهتهوان نمایهفهی کار ران در ای ،جتممها فعالیت یکردنفا برخورد
یشف با ای ،همها تمفهی حرکتها و اتتراضات کار ری در قالس ی ی از همی ،سه
نهاد صهفی قانونیِ ستقر در کار اهها نمود و بروز داشتا یا حفاقل اخیار آن در رسانهها
هع س یشف
نمونهی چادرملو بهخوبی نشان یدهف که چگونه تفم اترای تر تیقهبهفی
شایل و اتتراض کار ران به ای ،وضوع به اخرا دبیر انجمن صنفی کارگران
تیمان اری ای ،شرکت هجر شف و سرانجام به اتحاد تمم بزر ی از کار ران تیمانی و
اتتراضات ستردهی آنان برای باز شت به کار ای ،فعا صهفی و دفاع از حفاقلهای
قانونی انجا یف
در سههآه ،بافق هم اوضاع به همی ،هوا بود ای ،اتتراض که در ببشی از
رونف بر زاری خود به اعتصاب صنفی  ۴0روزه انجا یف و در ز رهی بزرگترین
اعتراضات کارگری بعد از انقالب قرار رفت که تای وزیر کار وقت را به یزد باز کردا
توسط بیش از نیمی از کار ران ای ،شرکت که دارای قراردادهای وقت و تیمانی بودنفا
صورت رفت کار ران عترض خواستار لغو خصوصیسازی این معدن و واگذاری
سهام آن به مردم بافق بودنف و در تریان اتتصاب  ۴0روزه ای ،جتمم صهعتیا
دهها فعا کار ری که نمایهفه کار ران ای ،جتمم بودنفا بازداشت شفنف
کمی آنسوتر اتتراضات کار ری در پلیاکریل اصفهان در تریان بود در آنتا
هم شورای اسال ی کارا تحت اختیار کار ران عترض بود آنها به رونف تفاسازی و
وا ذاری شش شرکت زیر جموته هلفیهه تلیاکریل به چهف شرکت اقماری عترض
بودنف و ا هیت شولی خود را در عرض تهفیف یدیفنف حمایت کار ران از تهها نهاد
صهفی فعا در ای ،شرکت و نمایهف انی که در اتتراضات کار ری برای احقاق حقوق
صهفی قاو ت کردنفا به حفی بود که بهابر زارشها از نزدی به  1600کار ر شایل
در تلی اکریل اصفهان در آن سا هاا  1100نفر از آنان در انتبابات شورای اسال ی کار
ای ،جتمم صهعتیا شرکت کردنف .ای ،ا ر بفون درنظر رفت ،ساختار ستقل یا
ییر ستقل شورای اسال ی کار از نگاه فعاالن صهفیا نشاندههفهی استفادهی کار ران
از تمام هرفیتهای وتود برای تحقق طالیات صهفی بود در همی ،حا دستاوردهای
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کوتاه فت و قاو ت برخی از تش لهای صهفی در برابر حمله به حفاقلهای قانونی
برای دفاع از حقوق کار رانا هجر به ثیت تجربههای وفقی از فعالیت تمعی در آن
دوره شف نمونهی آن توق وا ذاری سهام سهه آه ،بافق یا تیرپه و رفت ،ح م
باز شت به کار دبیر انجم ،صهفی کار ران چادر لو است
با ای،همها اتتراضات کار ری در ای ،دوره تمفتاً به صورت دَرخود و جزیرهای
دنیا یشف و کم تر اپتالفی بر سر هافم شترکا یان کار ران ی کار اه با سایر
کار اهها ش ل ی رفت رچه بعفها بهتفریج کار ران در برخی از واحفهای سئلهدار
بر سر هافم شترک با ی فیگر تحف شفنف یا از طالیات ی فیگر دفاع کردنف (نمونهی
آن تر طالیه شترک لوو خصوصی سازی توسط کار ران هفت تپها فوالدا هپ و و
حمایت آنها از ی فیگر و همچهی ،نمونهی استثهایی اتتراض 3هزار کار ر عادن زیا
سهه کر ان به وا ذاری عادن به ببش خصوصی در سا ذشته)
با در نظر رفت ،ای ،شرایطا مهمترین ویژگیهای اعتراضات کارگری که
نشاندههفهی نقا ضع و قوت کهشهای اتتراضی در نیمهی ابتفایی دهه  90استا
به ای ،شر است؛
 اتتراضات کمتر خودتوش بود و تمفتاً توسط نهادهای کار ری (قانونی) و باآ اهیببشی به اینفعان ساز اندهی یشف
 کیفیت و دستاوردهای اتتراض صهفی در قایسه با کمیت آن از اثرببشیقابل توتهی برخوردار بود
 طالیات بهتور شب طر یشف و اهفاق اتتراض به صورت کوتاه فتو یان فت تا به نتیجه رسیفن تیگیری یشف
 اتتصاب و توق تولیفا تحص،ا نوشت ،تو ار و تممآوری ا سا همتری،روشهای اتتراض بود
 اتتراضات از تشتوانهی سیاسی قابلات ا در راتم رسمی برخوردار نیود ونمایهف ان کار ری قفرت البی ری و رایزنی حفودی داشتهف
 تجمعاتا تمفتاً از درون کار اه و یا تجمم در قابل نهادها و ادارات دولتیفراتر نمیرفت
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رسانههای روهی از قییل خیر زاری و روزنا هها به تهوان هابم واسطهی
انتقا اخیار اتتراضاتا ورد استفاده فعاالن کار ری قرار ی رفتهف
عترضان صرفاً از تشتییانی هم اران و کار ران خود واحف صهفی برخوردار
بودنف و کمتر شاهف ش ل یری تشتیانیهای اتتماتی از تانس سایر روهها
و الیههای اتتماتی عترض به سیاستهای حاکمیت بودیم
اعتراضات کارگری (نیمهی دوم دههی )90
با تمام قوا ،علیه خصوصیسازی

ا ا با ذر از نیمهی او دههی 90ا اتتراضات کار ری دستبوش توییراتی شف
بحران اقتصادی روزبهروز اثر خود را بر کوچ شفن قفرت خریف کار ران ی ذاشت
و عوقات زدی و تهفیف ا هیت شولی توسط ببش خصوصیا کار ران بسیاری را
نسیت به آیهفه بیمهاک کرد رشف حاشیهنشیهی و سترش ش اق تیقاتی رچه
ترووهای بود که دستکم از دو دهه تیش و در قالس برنا ههای تعفیل ساختاری
ز یهههای ایجاد آن فراهم شفه بودا ا ا در ای ،دوره به او خود رسیف و حاال دیگر
کار ران در بسیاری از ببشهای صهعتیا تولیفی و خف اتی کشور به طالیات شترکی
رسیفه بودنف و آن لغو خصوصیسازیا تالش برای بقا و دفاع از حق تشکلیابی
بود او ای ،شیوه از طالیه ری در یان کار ران واحفهای صهعتی و تولیفی که در
قایسه با نمونههای شابها اخیار بیشتری از اتتراضات آنها هتشر شف؛ در نیش ر
هفت تپها هپ و اراکا فوالد اهوازا عادن زیا سهه کر ان یا تاالیشگاههای تهوب
کشورا قابل بررسی است
در بسیاری از ای ،واردا اتتراضات از سطح کار اهی خار و به خیابانها و ترصهی
تمو ی کشیفه شف و دیفیهی رفم نیازهای عیشتی و نگرانی نسیت به آیهفهی شولی
برای کار ران وقت و تیمانی توا اًا طالیات را به سطحی رادی ا تر از وضم قیلی توییر
داد در ای ،یانا ایفههای تازهای هم طر شف از تملهی آنها یتوان به دادارهی
شورایی» و «تقسیم سهام کارخانه» بی ،کار ران و به دست رفت ،فیریت
شرکتهایی که دچار بحران بودنفا اشاره کرد
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در تی ،حا کار ران تالش کردنف از برخی از هرفیتهای قانونی برای ترویج
طالیات خود و تلس حمایت حفاکثری در بی ،اینفعان استفاده کههف ا ا ای ،رونف
تز در واردی همچون تجربهی استثهایی شورای اسالمی کار در هپکو که نسیتاً در
اختیار نمایهف ان واقعی کار ران استا به نتایج طلوبی نرسیف نمونهی آن تالش برای
حف مجمع نمایندگان کارگری در هفتتپه تس از اتتراضات سترده در سا 97
بود تالشی که با دخالت نهادهای استانی به توق

فعالیت ای ،جمما بازداشت

نمایهف ان آن و توییر آن به شورای اسالمی کارِ فرمایشی انجا یف
به هر رویا رچه به دلیل کارش هیهاا اتما حفودیتها و فشار بر فعاالن صهفیا
کار ران در ای ،دوره نتوانستهف از ا انات بالقوهی صهفی همچون حق تش لیابی (ولو
قانونی) بهره بیرنف؛ ا ا از هر فرصتی برای تلس حمایت داراییهای سیاسیا اتتماتی
و فرههگی استفاده کردنف همراهی دانشجویان (از دانشجویان چ را تا روههای که
خود را تفالتخواه ینا یفنف)ا برخی اهالی ههرا رسانههای بال سیاستهای دولتا
برخی روحانیون و سئولی ،راکز فرههگی و ذهیی شهرهاا سئوالن رده باالی برخی
از قواا برخی نمایهف ان جلس و شهرونفان در داخل و خار از کشور و هرفیت سترده
شی ههای اتتماتی وتس شف؛ اتتراضات کار ری در بسیاری از سطو بسیار بیش از
قیل ورد دیفه بانی اف ار تمو ی قرار یرد رچه در برخی وارد همچهان بیم آن
یرود که رسیف ی به طالیات کار ری تحت ت ثیر دتواهای تهاحی یان سایر قوا با
دولت و یا بهرهبرداریهای خاص روهیا رونف فرسایشی به خود رفته باشف (همچون
ورد هفت تپه و هپ و) ا ا نمیتوان ای ،ن ته را نادیفه رفت که به هر روی در سیر
طالیه ری و تلس حمایت حفاکثریا ای ،کار ران بودنف که از تمام هرفیتها برای
تحقق طالیات خود بهرهبرداری کردنف و در برخی وارد با ت یه بر تجربیات فعالیت
صهفیا تالش کردنف تا رونف تیگیری طالیات را با چهه و دنفان در سیر اصلی نگه
دارنف
از تمله ویژ یهای ای ،دوره از اتتراضات نیز یتوان به وارد زیر اشاره کرد؛
 تبریس و سرکوب هرچه بیشتر نهادهای کار ری ولو قانونی و خالی کردنهرفیت ای ،نهادها از نمایهف ان واقعی کار رانا در تریان بود
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-

اتتراضات به لحاظ کمّی رشف قابلتوتهی داشت
در ایلس جموته طالیاتی که کار ران طر کردنف لوو خصوصیسازی و
ترداخت عوقات زدی شترک بود
اهفاق اتتراضاتا به صورت کوتاه فت و بلهف فت تیگیری یشف
اتتراضاتا عموالً رهیری و ساز اندهی شبصی نفاشت
اتتراضات در بسیاری از وارد از حل کار اهها خار یشف و به راهتیمایی
در خیابانها یانجا یف
اتالعرسانی از تریق شی ههای اتتماتیا تجمم و تحص ،در قابل ادارات
و راکز دولتی و حاکمیتی به صورت ادا هدارا از دیگر روشهای اتتراض بود
عترضان در ای ،دورها از ا انات بالقوه و بالفعل اتتماتی (اتم از ا انات
سیاسیا اتتماتی و فرههگی) بسیار بیش از قیل استفاده کردنف

باا درنظر رفت ،برخی ؤلفاههاای کمّی و کیفی باه دسااات آ افه از زارشهاای
هتشار شافه از اتتراضات کار رانا ا ر کهشهای اتتراضی کار ران در دههی  90را به
دو بازهی ز انی نیمهی نبساات (سااا های  90تا  )95و نیمهی دوم ( 1395تا تایان
 )1399تقسیم کهیما ای ،نتایج به دست یآیف:
•

یزان پراکندگی اتتراضاااات صاااهفی در نیمهی او دههی 90ا در قایسا اه با
نیمهی دوم ای ،دهه از قیا

•

کمتری برخوردار بوده است

یزان گسننتردگی اتتراضاااات در نیماهی دوم دهاهی  90از نظر ساااترد ی
تورافیاییا تعفاد واحفهای در یر اتتراضاات صاهفی و تعفاد عترضاان در قایساه
با نیمهی او ای ،دهها از شفت بیشتری برخوردار بوده است

•

نحوهی سننازماندهی اتتراضاااات صاااهفی در نیمهی او دههی  90با توته به
حفود بودن دا ههی اتتراضاات و ساز اندهی برخی از همتری ،اتتراضات توسط
تش لهای صهفیا طلوبتر از نیمهی دوم ای ،دهه بود
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•

اسنتفاده از ررفیت نیروهای اجتماعی ،سنیاسنی و فرهن ی در نیمهی دوم
دهه 90ا از کیفیت طلوبتری در قایسه با نیمهی او ای ،دهه برخوردار بود

•

مهنارتهنای عملی نماایهاف اان کاار ری از قییال (البیگری ،منذاکره ،ارتبناتنات،
تحنت فشننار قرار دادن تصننمیمگیران) در نیماهی دوم دهاه  90در روناف
طلوبتری نسیت به نیمهی او ای ،دهه قرار داشت

•

در هر دو نیماهی ای ،دهها روابط با ذینفعنان (بسننید حداکثری کارگران) ،باا
توتاه باه هرفیاتهااا حافودیاتهاا و ا اان سااااز ااندهی کاار ران برای تیگیری
طاالیاات صاااهفیا طلوب بود رچاه در نیماهی دوم دهاهی  90باا او یری
اتتراضاتا ش اقهایی در صفوق کار ران در برخی کار اهها به وتود آ ف

•

در نیماهی دوم دهاه 90ا رابطنهی کنارگران معترض بنا ذینفوذان و ذینفعنان
در جامعه و اف ار تمو ی در شارایط طلوبتری نسایت به ساا های ابتفایی ای،
دهه قرار رفت

•

با توته به ساترش شای ههای اتتماتی؛ اسنتفاده از رسنانههای اجتماعی برای
انتقال پیامِ اتتراضات به اف ار تمو ی در نیمه دوم دهه 90ا در قایسه با نیمهی
او ای ،دهه افزایش تیفا کرد

•

یزان اثربخشی تاکتیکهای اعتراضی و سرعت به نتیجه رسیدن مطالبات
صنفی در نیمهی او دهه  90در قایسه با نیمهی دوم آن طلوبتر بود

اهمیت استفاده از راهکارهای مکمل در کنشهای صنفی
روری بر وارد طر شفه نشان یدهف که کهش صهفی در بی ،کهشگران کار ری
با توته به اهیت اتتراضات و شیوهی برخورد با آن توییر کرده است در سالهای
ابتفایی دهه 90ا کهش صهفی بیشتر تمایل به حمایت از نهادهای صهفی سه انه ا ا
در کهتر نمایهف ان کار ری بود در آن دورها ساز اندهی اتتراضات به دلیل حفود
شفن فسای اتتراضی به حیط کار اها به شیوهی طلوبی صورت ی رفت با ای ،حا
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هرچه به یانهی دههی  90و سا های تایانی آن نزدی یشویما بحران در حوزه
کار ری حادتر شفه و افزایش ش اق بی ،کار ران و بهتور کلی ردم و حاکمیتا
ساز اندهی اتتراضات و رهیری آنها را دشوارتر یکهف در نتیجه اتتراضات در تارهای
وارد به سمت رادی ا شفن و همراهی روههای بتل رد ی با آن تیش یرود
در تی ،حا وقتی کار ران در سیر ایجاد ای ،تش لهای ستقل با انم واته
یشونفا تلس حمایت حفاکثری را در دستور کار قرار یدههف ن ته تالس ایه ه ای،
توییر تاکتی ببشی از فرآیهف دترویج و حمایت ری در قیا کهشهای صهفی و
اتتماتی است که با شارکت ستردیه کهشگران صهفیا همز ان سیستم را در یر و
آن را از درون د ر ون یکهف ی برنا هی ترویج و حمایتگری وفقا برای تحقق
طالیات ی روه صهفی یا اتتماتیا یتوانف تالوه بر روشهای اتتراضی رسوم به
ش ل تجمم و تحص ،که م  ،است با توته به یزان فشارها و حفودیتهای ایجاد
شفه برای فعاالن کار ری در همهی دورهها ؤثر نیاشف و اه به رونفی فرسایشی در
فرآیهفهای اتتراضی تیفیل شود؛ از روشهای بفیل برای تحقق طالیات خود استفاده
کهف هفق از ب ار یری روشهای بفیل؛ تفاوم برنا هی آ اهسازی صهفی کار ران و
تیشیرد هرچه بیشتر طالیات صهفی است بر ای ،اسا ا کهشگران صهفی با ت یه بر
تجربیات حاصل از کهشهای طالیه حورا استفاده از برخی تاکتی های مل را در
کهار برنا هریزی برای بر زاری تجمعات صهفی سالمتآ یز تیشههاد یکههفا از تمله؛
 .1تمرکز روی مسائلی با حساسیت کمتر
در واردی روی ساپلی که حساسیت کمتری ایجاد یکههفا ز یههسازی هاسیی برای
کهش صهفی آ اهانه و همراهی بیشتر اینفعان (کار ران و سایر روههای اتتماتی)
است به تهوان ثا شارکت در ی اتتراض صهفی بفون ب ار بردن شعارها و
رونفهایی که حاکی از به چالش کشیفنِ ستقیم قفرت باشف نمونهی چهی ،واردی
را در بسیاری از حرکات اتتراضی از تمله حتی در برخی از شعارهای کار ران در چهف
ساله اخیر دیفهایم د ر بر کار ر و ددرود بر ستمگر ا نمونهای از کهایههای
ییر ستقیم در قالس شعارهای اتتراضی است

اتتراضات کار ری در ایران :رونفهاا راه ارهای مل و چشمانفازها

 .2البی و رایزنی
تالوه بر تمرکز بر وضوتاتی که کمتر حساسیت ایجاد یکههفا استفاده از تاکتی
البی و رایزنی با تصمیم یرنف انی که یتوان از آنها برای وضوتات حسا تری
استفاده کرد نیزا از واردی است که یتوانف در سیر کم کردن حساسیتها ؤثر
باشف تش یل کار روه و تلساتی که نمایهف ان کار ران واحفهای سئلهدار با
نمایهف ان نهادهای ذهیی و سیاسیا دفاتر نمایهف ان جلس و یا با کار زاران و سران
قواا بر زار یکههفا از تملهی ای ،وارد است
 .3استفاده از پتانسیلهای ناشی از حقوق بینالمللی
وقتی دولت و کارفر اها از تعهفات خود در سطح لی و بی،المللی تیروی نمیکههف و
آزادیها و حقوق اساسی کار را نقش یکههفا یتوان با استفاده از هرفیتهای
بی،المللی ( ثل ساز ان تهانی کار و ساز انهای هطقهای)ا نسیت به تحت فشار
قراردادن تش یالت تبل دست به اقفا اتی زد ای ،تاکتی ها م  ،است شا ل
ترویج و حمایت از ی قطعها ه یا بیانیه یا توصیههای خاص باشف با ای ،حا بایف
توته ای ،ن ته بود که اهفاق کمپی ،یا دالیل اتتراض ی تریان صهفیا تا چه حف
با نقش حقوق بی،المللی کار رتیط است
 .4پرورش پشتیبان
ی

برنا هی ترویجی برای توییر سیاست ذاریها و تحقق طالیات در دراز فتا به دو

ش ل نیاز به ترورش تشتییان دارد :پشتیبانی از درون ساختارهای حکمرانی و
پشتیبانی مردمی.
پشتیانی از درون ساختار حکمرانی :ای ،ا ر با تقویت روابط با افرادی که از
هرفیتهای سیاسیا اتتماتی یا فرههگی قابل قیولی برخوردار هستهف و خود در
تصمیم یریها شارکت دارنفا م  ،است تیع برقراری روابط الی با چهی،
تشتییانانیا به صال تریان کار ری نبواهف بود و هر ونه تشتییانی الی برای تفاوم
کهشهای طالیه حور بایف از تریق شارکت اتسا و کهشگران حاضر در ی کهش
اتتراضی صورت یردا تا از بهرهبرداریهای سیاسی و ییره صون بمانف
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پشتیبانی مردمی :استفاده از هرفیت نیروهای تشتییان رد ی و فشار اف ار تمو ی
برای توق سیاستهای ضفکار ریا از تمله تاکتی هایی است که فعاالن کار ری
ی توانهف با تعیی ،استراتژی برای ترویج آنهاا بر توان و قفرت چانهزنی خود در قابل
ساختار قفرت و بهرهبرداری از ش اقهای احتمالیِ درون آنا بیافزایهف
 .5استفاده از فناوریهای دیجیتال
ابزارهای آنالی ،به اشتراک ذاری اتالتات به صورت شفاقا انهف اهفاق و اهیت
اتتراضات یا کمیپ،هاا دادخواستها و نا هنگاریهای انجام شفه با سئوالن و استفاده
از بسترهای شهرونف-روزنا هنگاران برای ایجاد شی های از اینفعان و حا یانا از تمله
فعالیتهایی است که کهشگران صهفی بایف به آنها جهز شونف در ای ،سیر بایف با
ارزیابی و شهاسایی نیازهای ا هیت دیجیتالیا ریس استفاده از ای ،برنا هها را برای
کهشگران صهفی به حفاقل رسانف
 .6ثبت و ضبط شواهد نقض حقوق کار
ی برنا هی ترویجی دارای دادهها و حقایق کمّی برای ت ثیر ذاری بر اف ار تمو ی
است برای ثا وقتی کار ران هپ و با انتشار اسهاد و فارکی فتی یشونف که
فیران کارخانه و سهامداران اصلی به دنیا فروش ا وا و ز ی،های ای ،جتمم
صهعتی هستهف و به ای ،ش ل از تعطیلی کا ل ای ،جتمم و تهفیف ا هیت شولی
کار ران ابراز نگرانی یکههفا ببشی از ترووهی ستهفسازی بر اسا شواهف را به اترا
ذاشتهانف ای ،شواهف یتوانف ادله ای باورتذیر برای ادتای نقش حقوق کار و تهفیف
ا هیت شولی و یا وارد دیگرا فراهم کهف
 .7استفاده از تاکتیکهای خالقانه در متن اعتراضات
کار ران ی واحف صهفیا بازیگران اصلی کهشهای اتتراضی کار ری هستهف ا ا
برای در یر کردن ییرکهشگران و حسا سازی آنها نسیت به ساپل کار ری یتوان
از روشهای خالقانه ههری استفاده کرد ای ،تاکتی از ی سو یتوانف با افراد
بیشتری از روه اینفعان ارتیا برقرار کهف و از سوی دیگر باتث بهتر دیفه شفن
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کمپی ،اتتراضی شود چهان ه در نمونههای طر شفه از اتتراضات کار ری ضم،
بررسی فراز و فرودها به ای ،ن ته ترداخته شف که کهشگران صهفی در تو دورهی
طالیهی صهفیا به روشهای بتلفی برای بیان
اتتراضی خود برای تیگیری ی
اتتراض دست یزدنف از تمله حمل تابوتیا هقش به لو وی هپ و توسط کار رانی
که نگران توق فعالیت ای ،شرکت بودنف یا در ی نمونهی ییرکار ریا در اتتراضات
کشاورزان شرق اصفهان شاهف ابت اراتی بسیار خالقانه بودهایم
استفاده از تاکتی های مل در واقم ببشی از رونفی است که با توته به توییر
شرایطا حفودیتها و شیوه واته با آن دستبوش توییراتی یشود در ای ،سیرا
شیوهی اتتراضات صهفی سایر زدبگیران از تمله ترستاران و علمان نیز بر اتتراضات
کار ری ت ثیر ی ذارد ثال استفاده از شعارها و سبهان سئولی ،رده باالی ح و تی
در تو بر زاری ی تجمم صهفی که به تفریج از تجمعات اتتراضی ترستاران و
علمان آیاز شف و سپس در قالس تارچه نوشتههایی در تجمعات کار ران نیز هاهر شف
 .8توسعهی شبکههای مردمی
در اتتراضات هپ وا هفتتپها زیا سهه کر ان و برخی دیگر از اتتراضات کار ری
دیفیم که شهرونفان اتم از دانشجویانا کسیه و سایر روههای اتتماتی به تمم
کار ران عترض و خانوادههایشان تیوستهانف از ای ،ن ته یتوان نتیجه رفت که
ردانهف ان ای ،اتتراضات توانستهانف تاحفودی تیام طالیات خود را به روههای
بتل اتتماتی برسانهف و با ایجاد شی هی رد یا تایگاهی از حا یان اتتماتی برای
خود ایجاد کههف ای ،شی هها از تریق ایجاد ی ساختار ارتیاتی برای تعا ل و فتگو
تیرا ون ساپل و ش الت صهفی کار رانا قابل تقویت و فرا یر شفن است و ای،
روزهاا شی ههای اتتماتی به تهوان ی ی از همتری ،ابزارهای انتقا تیاما یتوانف به
تهوان هیم اصلی بیان اهفاقا استراتژیها و ا وریتهای ی کهش صهفیا ورد
بهرهبرداری فعاالن کار ری قرار یرد
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جمعبندی:
ضرورت ائتالف با سایر گروههای اجتماعی
ایجاد ی اپتالق تهوع با سایر زدبگیران و روههای اینفم اتتماتیا به ثابه
بهتری ،روش برای تحقق تایفار اهفاق اتتراضی است ی ؤتل
هففی داستراتژی
یتوانف هر فرد یا تش لی باشف که با هافم و اهفاق کهش صهفی اشتراکاتی داردا باشف
او یتوانف به کارایی بیشتر کمپی ،ترویج و حمایت ری و حافظت از آن کم کهف
با ای ،تعری کلیهی اینفعانا اینفواان و حا یان یتوانهف با ی کهش صهفی
اپتالق ایجاد کههف تش لهای کار ری و سایر زدبگیران بهویژه علمان و ترستارانا
تش لهای دانشجوییا ساز انهای ییردولتیا و وارد دیگر در صورتی که نگرانی
شترکی بی ،خواستها و طالیات کار ران و آنها شهاسایی شودا یتوانف حا ی و
روه ورد اپتالق تلقی شود با ای ،حا در صورت اپتالق با سایر روهها و نهادهای
اتتماتی بایف توته کرد که اشتراک با آنها بر سر اهفاق و برنا ههای شترک استا و
استقال تش ل کار ری از سایر روههای اینفم و اینفوا در همه حا بایف حف
شود
تالوه بر تمام وارد طر شفه در ای ،قالها به یاد بسپاریم توییراتِ عهادار ایلس
با حرکت و تالش فاوم و تیوسته و دوری از نو یفی و یا ا یفهای کااب و زود ذر
یتوانف رخ دهف و اثرببشی بر تی بزر ی از باتیانِ ی کهش اتتراضیا به
تالشهای فاوم در بازههای ز انی توالنی نیاز دارد

نقد اقتصاد سیاسی

نیروهای کار
و تناقضهای گفتمان فناورانهی جدید
منصوره خائفی
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اتتراضات اخیر رانهف ان کار ران تاکسیهای ایهترنتی تهانی چون داوبر و
دلیفت و رانهف ان اسه

و تپسی در ایران حو

طالیاتی صورت رفته که کار ران

کارخانههای صهعتی در دو قرن اخیر برای کسس آن یارزه کرده و به آنها شروتیت
نهادی و فتمانی دادهانف ا ا توییر ساختار فهاورانهی شرکتهای تفیف در کهار یلیهی
فتمان نولییرالی ای ،ا ان را برای سر ایه فراهم کرده است تا کار ران تفیف را
خویشفر ا یا تیمان ار ستقل عرفی کهف و بفی ،واسطه دستاوردهای کار ری تیشی،
را نادیفه بگیرد
ا ا کار ران تفیف همچون کار ران صهعتی به نظر نمیآیهف آنان بیشتر شییه
رانهف ان تاکسی و آوانسهایی هستهف که تیشتر در سطح شهر رؤیت یشفنف با ای،
تفاوت که دیگر به هیچ

ان ثابتیا چه آوانس و چه خطو اختصاصی تاکسیرانیا

تعلق نفارنف و بیشتر شییه رانهف ان سافرکشی هستهف که ضرورتهای عیشتی آنان
را به کارهای دوم و سوم واداشته بود یا توانانی و افرادی که ا انی برای اشتوا
تایفارتر بهدست نیاورده بودنف ا ا وقتیکاری ای ،روه و همراه آن یعهی سر ردانی
در فسای شهر به ثابه رهایی از الزا ات تایفار شایل ثابت تصور نمیشف
با ای ،همها فتمان فهاورانهی فافم ش ل تفیف کار – بیثیاتکاریا ای،
سر ردانی و بیوزنی را ستایش یکهف و فیریت فهی و اتالتاتی تفیف را به ثابه
زیستِ کاری فرنی تصویر یکهف که نه فقط از اقتصاد راکف و کهفِ خردهبورووایی
تیشروترا بل ه از ببش خف ات حملونقل وابسته به شهرداریها فرنتر است وساتت
فهاوریهای اتالتاتی ارتیاتی و جازی بودن ای ،فساا رانفه شفن کار ران از
انهای خف ات تمو ی و تولیف اشتراکی بهنوتی شرایط تیشا فرن آزادکاری
(کار ری که برای خود کار یکهف) و حرو یت ازحقوق فرن (خودآ اهانهتر) کار ری
را تههان یکهف

نیروهای کار و تهاقشهای فتمان فهاوارنهی تفیف

ای ،واتسروی در لفاق ا انات انفکی اتفاق یافتف که فهاوریهای تفیف برای
تسهیل زیست کاری رانهف ان فراهم کرده است انعطاق ز انی و تسریم و بهیههسازی
ترداختها و تیفا کردن شتری و تز آن به ثابه ا انات نویی تفیفار یشونف که در
هاهر فراهمآورنفهی زنف ی کاری رهاتر و آرامتر و تقالنیتر بهیههتر و فرنتر است
همز ان کارخانههای صهعتی و اقتصاد ببش تمو ی شهریا قفیمی یا ترتهش هاهر
یشونف
سر ایهداری ت خر بهواسطهی دست اری ایماوهای اتتماتی و سیاسی در
فتارهای فهاورانه و اش ا

تفاوت صهعتِ فرههه بر تابهتایی تجربیات ز انی ذکور

وفق بوده و باتث شفه است که ا ر قفیمی بتوانف در تا هی ا ر نو در آیف و ا ر نو نیز
بهسرتت به تاری بپیونفد و بفی،واسطه قفیمیتری ،و سهتیتری ،و سادهتری ،روابط
اقتصادی و اشتواالت روز ره به یانجی بازار اقتصادی فرههگیِ وتود بتوانهف بهتهوان
فرنتری ،و فر تری ،ا ور فرههگی تلوه کههف و در قابل تجربیات شولی باثیاتی که
حصو تجربه و سیاستورزی تیقات تفیفنفا یادآورِ تفیت و صلس بودن سهت و
نهادهای سهتی شونف؛ تفیتی که در فرههه خوشباشانهی ا روز تایی نفارنف
ای ،ا ر همز ان بهواسطهی تعا ل دیال تی ی فرههه و اقتصاد در اش ا سر ایه-
داری تفیف حقق شفه است هماکهون به یانجی کاالییشفن فرههها قلمرو اقتصادی
نیز به ا ری فرههگی توییر چهره داده است در نتیجه شرکتها و ساختارهای اقتصادی
تفیف بیش از تیش با تعیهات فرههگی خود شهاخته و بهرقابت با ی فیگر یتردازنف
کماای،که دبرنف های وتود نیز بیش از آنکه به کیفیات تقالنی و تجربیِ کاالها ارتاع
دههفا به سی

زنف یِ شتریان خود و تایگاه آنها در ساختار تیقاتی فرههگی فعلی

ارتاع یدههف و باتث شفهانف که ا روزه خریف ایحتا روز ره در هایپر ارکتها به
تجربهای فرن و نشا آور (نوتی ا ر فرههگی) بف شود؛ خریفهای ایهترنتی و سفارش
خف ات از استارتآپها نیز تجسمِ سی

زنف ی تفیفی شفه است که بر سرتت و
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سهولت دسترسی بهتهوان ؤلفههای دیگر تجربهی فرن و تقالنیت تفیفا بها شفهانف
حا آنکه ای ،بهگاهها به یانجی همی ،تصویر بهروز و بههاهر تقالنی توانستهانف
فرنتری ،و د وکراتی تری ،دستاوردهای تیقات کار ر و قراردادهای کاری را هحل
کههف
سویه ی دیگر ای ،تصویر فرنا بتصات فسایی تفیف و تفاوت شرکتهای
استارتآتی است که دیگر

ان حسور یا کارِ کار ران بفنی یا خف اتی نیست بل ه به

فیران و کار ران اههی و ههفسان و بازاریابان و تیقات توسط حقوقبگیر ( تفاوت
از کار ر زدبگیر) اختصاص یافته است تقسیم کار اههی و بفنی با نابرابریهای
تفیفی ازتمله ثیات انی و اتتماتی کاری  -در تقابل با آزادکاری – ادا ه و تشفیف
شفه است زیت اتتماتیکاری تهها ا ان چانهزنی بیشتر با کارفر ا نیوده بل ه کار
در انهای تمو ی و اشتراکی بهصورت بالقوه یتوانف ا ان تراکسیس و تجربههای
اتتماتی یهیتر و تیچیفهتری را نیز فراهم آورد همی ،تجربه ز یههی خودآ اهی
تیقهی کار ر صهعتی بوده و هست حا شرکتهای تفیف بر اهمیت تجارب شولی
( تفاوت از تجارب کار صهعتی) انگشت ذاشتهانف؛ ا ا نه برای کار ران یفی
زدوحقوقبگیران تفیف در شرکتهایی به کار شوو انف که انهف کارخانههای
صهعتی تقفما اشیهی و ییرانسانی و بیرو نیستهف در ساختار ای ،شرکتها ویا
تقالنیت انی یِ تهان صهعتی تای خود را به الگویی انسانیتر و فرههگیتر و تییعی-
تر داده است و بهاست انسان اقتصادی با تییعت آشتی کهف؛ ا ا نه به کم
تقویت ترصهی تمو ی فرههگی و ههری بل ه به کم

سیاست یا

فهاوریهای تفیفی که هاهراَ

هعط تر و انسانیتر و ار انی یتر هستهف و در چارچوب ساختار سر ایهدارانه تمل
یکههف

فتمان فهاورانهی تفیف ای ،بار خواست سیاسی دیگری یعهی نفی

ازخودبیگانگی (در اش ا

عهایی تفاوت آن( و آشتی با تییعت را قرض کرده و نویف

حل آن را یدهف؛ همان تور که وتفان عذب ت هوکراسی در دوران یلیهی
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فهاوریهای صهعتی نویف کاهش استثمار و بهره هفی بیشتر تیقات بتل از ا تیازات
کاالیی را بهواسطهی فهاوری و نه سیاست داد
همانتور که ت هوکراسی با ادتایی کمیهه در ورد سیاست (ای ،ایفه که حو
سلطه و استثمار از تریق سیاست نا م  ،و توهمآ یز است و سیاسیون و انقالبیون
خوشباورانه به آن د بسته بودنف)ا خود را بر بیشیههی ا ور اتتماتی و سیاسی سلط
کرد و بفی ،واسطه استثمار تیقاتی را افزایش داد فتمانهای فهاورانهی تفیف نیز با
وانهادن زیستی تییعیتر و انسانیتر برای همگان و حفود کردن آن به تیقات توسط
تفیفا به ایجاد بهگاههای اقتصادی ییر صهعتی چون استارتآپها و فسای جازی
دا  ،زد و درنتیجه اختیار ساحت اتتماع و فرههه و ههر را نیز به دست سر ایه
بسپارد و بفی ،واسطه سلطه بر تییعت درون را افزون کرد ت هی

ییرسیاسی تهها

به فد برونسپاری تولیف صهعتی و از یاد بردن استثمار تیقاتی یتوانست حیط کاری
شاد و تییعی و ار انی ی فراهم آورد ا ا کهار کشیفن از تولیف (بفون نقف هطق
سر ایه) یعهی نفوا سر ایه به ساحتهای بتل ا ور اتتماتی و انسانی و فرههگی و
در نتیجه نفی خودانگیبتگی و رهایی انسان در ای ،حوزهها و نهایتاَ تشفیف از
خودبیگانگی و سلطه بر تییعت درون
ا ا همانتور که انفرو فیهیر ا فیلسوق طر ت هولووی و از اصحاب

تس

فرانف ورتا تهوان کرده است؛ تیشرفتهای فهاورانه و ت ثیر آن بر زنف ی اتتماتی افراد
در قرن اخیر یتوانست به سیاسیشفن فهاوری و نه ف،ساالری یا فهاورانهشفن سیاست
هجر شود ا ا بهصورت تاریبی ف،ساالری بر زیهه بفیل آن فاپق آ ف با یلیهی
ف،ساالریا ترصهی تمو ی سیاسی و سیاست ذاریهای کلیفی به تبصصان فهی و
نه آرای ردم در ساختاری د وکراتی

وا ذار شف ایفهی ای ،تایگزیهی رچه به

س،سیمون بر ی ردد ا ا در دههی تهجاه و شصت یالدی به او

حیوبیت خود

یرسف و تز تایان ایفپولووی ورد بحث قرار ی یرد ()Feenberg, 1999:2
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ا ا س لهای که در نظریهی فیهیر

وفو

ی انف و برای فهم تیونف فهاوریهای

تفیف با سر ایهداری ت خر حاپز اهمیت استا تیونف تز تایان ایفپولووی به فهوم
تا عهی تساصهعتی و یلیهی ش ل تفیفی از فهاوری و فتمان فهاورانهی ایفپولووی
و همز ان برونسپاری ببش صهعتی و فرا وشی هازتات تیقاتی سابق است
پیشینه و مؤلفههای مختلف گفتمان فناورانه/ایدئولوژیک جدید
فتمان تا عهی تساصهعتی اتالتاتی در واکهش به بحران نفتی از اوایل دههی
 1970یالدی ت وی ،یافت و سترش تیفا کرد در ای ،ز ان در بسیاری از کشورهای
توسعهیافتها کاهش رشف اقتصادی به سترش یاحث و ایماوهایی دا  ،زد که بر نوتی
تابه تایی تارادایمی از اقتصاد یتهی بر نفت به اقتصاد یتهی بر اتالتات تمرکز بود
در دههی هفتاد و هشتاد یالدیا تقاضا برای ش ل تفیفی از زیت رقابتی در بازار
تهانیا انگیزهی اصلی را برای زارشهای رسمی و ردهماییهای نبستی ،در باب
تا عهی اتالتاتی ش ل داد
با بسط ای ،فتمانا فهاوریهای اتالتاتی که هوشمهفتر و تفیفتر از فهاوریهای
صهعتی حسوب یشفنفا خوشبیهی سابق به فهاوری را احیا و تشفیف کردنف
فهاوریهای اتالتاتی هاهراً یتوانستهف اقتصاد تویایی به بار آورنف که ساز اری
بیشتری با حیط زیست دارد؛ چراکه اتالتات ا ری ییر ادی ییر فیزی ی است و
بفون قاو تِ تییعت و تا عه توان ت ثیر سات دارد همچهی ،نعمات فهاوریهای
تفیف بها بهفرض یتوانست به حوزههای بتل

اتتماتی نیز تعلق یرد و آنها را از

وهیتهایی چون خالقیت و تفریح و د وکراسی بهره هف سازد
ا ا اتوتیای تا عهی اتالتاتی بفون تفا شفن از خصای

کلی تا عهی

سر ایهداری از همان ابتفا در تقابل با تا عهی صهعتی قرار رفت و در فهوم تا عهی
تساصهعتی بروز تیفا کرد یفتان اولیهی فهوم تا عهی اتالتاتی تساصهعتیا
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براسا

نظریهی سه رحلهای تاری توسعهی اقتصادیا اقتصاد اتالتاتی خف ات حور

را ام نهایی راحل تولیف کشاورزی و تولیف صهعتی تلقی یکردنف و بر ای ،باور بودنف
که تولیف دانش خصوصاً آ وزش ت هی ی و تحصیالت تالی بهصورت روزافزونی اهمیت
1

اقتصادی تیفا کرده و خواهف کرد تا آنتا که چالپ فتی بود که بایف دانشگاهها را
به ثابه دصهایم دانش

2

بازشهاخت چرا که با ذر ز ان دانشگاهها از کارخانههای

صهعتی برای رشف اقتصادی اهمیت بیشتری تیفا یکههف ()Machlup, 1962
به ای ،ترتیس فتمان تا عهی تساصهعتی به فهوم داقتصاد دانشبهیان تیونف
خورد؛ یعهی ش ل اقتصادی که هاهراً در ایل آن دانش به هیم اصلی ثروت تیفیل
یشود و تحصیالت بهویژه تحصیالت تالیا به کلیف اصلی و نا زیر رفاه تیفیل یشود
حا آنکه در چهف دههی اخیرا اقتصاد دانشبهیان ذکورا در تمل به صهعتزدایی
روزافزون و هارت زدایی از بسیاری از شایل و در نتیجه تسعی تیقهی توسط در
بسیاری از کشورهای تهان هتج شفه است
الیته یتوان نشان داد که اقتصاد صهعتی سر ایهدارانه همواره دانشبهیان بوده و
اقتصاد تساصهعتی حتی نیاز به تحصیالت تالی را کاهش داده است )چانها :1392
 )288ولی همانتور که دانیل بل توصی

و تجویز کرده استا اقتصاد اتالتاتی

تساصهعتی به عهای یلیهی ش ل خاصی از دانشا دانش حور شفه است بهزتم او
رچه نوآوری و دانش در تا عهی صهعتی نیز هم هستهف ولی در تا عهی تساصهعتی
نوآوری در فهاوریهای تولیف انیوها انروی و ارتیاتات دیگر از تریق تف ران بااستعفاد
و خالقی صورت نمی یرد که نسیت به تلم و قوانی ،بهیادی ،تحقیقاتشان بیتفاوت
باشهفا بل ه فرآیهف نوآوری بیش از تیش نظام هف و ساز اندهی شفه است و تلم و
فهاوری تیونف نزدی تری با ی فیگر برقرار کردهانف ()Bell, 1974:20
 - Fritz Machlup 1از شا ردان لودویه فون یز

()Ludwig von Mises
2. Knowledge industries
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تس در حقیقت یتوان نشان داد که تلم و دانشی که ز انی براسا
از حوزهی تجارت و اقتصادا عطوق به کش

نوتی استقال

حقایق تهان بود؛ بهواسطهی فتمان

اقتصادی و اتتماتی تفیف به خلق فهاوریهایی تمایل شفه که نه فقط سودآورتر
هستهف بل ه ا ان نفوا به سایر حوزههای اتتماتی و کسس سود از ای ،حوزهها را
فراهم کرده است
به تیارت دیگر روی دیگر ای ،تیونف هاهراً خجستها توییرات دانش و فهاوری در
چارچوب هطق سر ایه و سر ایه داری است ای ،توییر تفریجی را هاروی در کتاب
هففه تهاقش سر ایهداری ای ،ونه توضیح داده است که فرآیهفهای توییرات فهاورانه
در تو ز ان اهیت خود را توییر دادهانف در وهلهی نبست فهاوریهای تمو ی در
تاری سر ایهداری توری ت ا ل یافتهف که یتوانستهف در ترصهی چهفی ،صهعت به
کار رفته شونف و در نتیجه تستجو برای دستیابی به ف،آوریهای تمو ی که
یتوانست تقرییاً همه تا بهکار رود اهمیت یافت ای ،ونه نوآوری در ز یههی فهاوریا
کسسوکار بزر ی شف که نوآوری را به خاتر نوآوری یآز ود فرههه سر ایهداری
شیفتهی قفرت نوآوری شف و نهایتاً نوآوری در فهاوری همچون بتانگارهای در رکز
توته نظام سر ایه قرار رفت (هارویا )135 :139۴
بهتیارتی یتوان فت که در نتیجهی ای ،کشش بتانگارانها فهاوری و نوآوریهای
فهاورانهی سودآور بر تلوم تفوق یافتهف با ای ،حا ای ،کشش بتانگارانه ورای ش ل و
ساختار نهادهای اتتماتی وتود سرنوشت ذکور را رقم نزده است یتوان فتی
شف که فتمان اقتصادی تفیف در تیونف با فتمان تا عهی اتالتاتی و ادیت آنها در
ساختار دولت و سایر نهادها به تسعی

وقعیت تلم و وابستگی آن به اقتصاد و فهاوری

هجر شفه است
ای،تاست که جفداً تای فتمان تا عهی تساصهعتی دبل به یان یآیف بهزتم
اوا رچه تلما دانشگاه و تبصصان آ وزشدیفه برای توسعهی تا عهی تساصهعتی
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کلیفیتر یشونفا ا ا آنها در وهلهی آخر تابم طالیات و قتسیات نهادها و
ساختارهای فرا یر دنظارت اتتماتی هستهف و بایف باشهف بل تیشبیهی یکرد که
تیونف یان دانشمهفانا اقتصاددانان و سیاست فاران و رایش وتود بهسوی
بوروکراتی

کردن کار ف ری در تا عهی تساصهعتی به رشف خود ادا ه خواهف داد

()Bell, 1974: 43
ای ،ونه تا عه بیش از تیش به ش ل ف،ساالرانهای سا اندهی خواهف شفا ش لی
که با تصمیم یران آ اهتر و فیریت نظامهای بزر

قیا

خصیصهنمایی یشود

(همان )29 :فهاوریهای تفیف (خصوصاً کا پیوتر) به بسط چهی ،رایشهایی کم
خواهف کرد آنها همچهی ،نیروی حرکی برای تولیف بهیههترا افزایش سطح زنف ی و
ههور شیوههای تفیف تف ر و تعا ل اتتماتی هستهف (همان)188-89 :
با ای ،همها در نگاه بل توییرات فهاورانه ستقالً تعیی،کههفه نیستهف همچون تموم
فعالیتهای اقتصادیا توسعهی فهاوریها و اثرات اتتماتی آنها نیاز هف ارزیابیهای
تقالنی و صلحتانفیشی و فیریت در تهت هافم تا عه به ثابه کل است (همان:
 )26به تعییر دیگر بل در چارچوب نوتی نگاه کیهز رایانه بر ای ،باور بود که دانشمهفان
و تف ران در نهایت تابم اهفاق ساز انهای بوروکراتی

(خصوصاً دولت) هستهفا ولی

آنها بهسرتت در حا ش لدهی به قفرتمهفتری ،قشر اتتماتی هستهف بهزتم او ا ر
آنتروترونر و جریان صهعت همتری ،چهرههای قرن تیش از او بودنفا هماکهون
دانشمهفان و ریاضیدانان و اقتصاددانان و ههفسان فهاوریهای هوشمهف تفیفا ردان
تفیف تصر حاضرنف (همان)3۴۴ :
در نهایت او بر ای ،باور بود که دسر ایهداری تام ِ یتهی بر اصل سودآوری و
تقالنیت اقتصادیا با کهتر سیاسی تا عه و تولیف اقتصادی تایگزی ،شفه است
ت هوکراتها و تیقات اتتماتی تفیفِ د هارت حور تایگری ،تیقات سر ایهدار سابق
و سلطهی آنها شفهانف کماای،که شرکتها بهتای آنکه از تانس آنتروترونرهای تهور
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اداره شودا بوروکراتیزه شفهانف بهابرای ،تا عهی سر ایهداری دستبوش توییر شفه ا ا
نه به سمت سوسیالیسم بل ه به سمت ش لی از دولت رایی و تا عهی بورکراتی
(همان )80 :بر همی ،اسا

بهزتم او ارکسیستها بهدلیل ت کیف بر شیوهی تولیف

سر ایهداری از فهم وابستگی فزایهفهی اقتصاد به دولت در ش ل سیاسی تفاوت آن
باز انفهانف ((همان.)297-98 :
رچه بسیاری از تیشبیهیهای بل یلط از آب درآ ف و اهمیت آنتروترونرها و
فتمان آنتروترونری بههیچتهوان کاهش تیفا ن رداا ا نمیتوان ان ار کرد که فتمان
تا عهی اتالتاتی در چهار دههی اخیر در یان تا عهشهاسان و سیاست ذاران
ت ثیرات زیادی ذاشته است نظریات دانیل بل و در ادا ه انوپل کاستلز بهتهوان
همتری ،نظریهتردازان تا عهی اتالتاتیا کارکرد هژ ونی

ؤثری برای ش لدهی به

سیاستها و صالحههای سیاسی در چهف دههی اخیر در سطح تهان داشتهانف
(.)Ampuja & Koivisto: 2014
فتمان تا عهی تساصهعتی دانیل بل در ایران بعف از تهه هشتساله نیز به دالیل
بتل

سترش تیفا کرد و در تیونف با ؤلفههای دیگر فتمان ( فتارهای) تساانقالبیا

به یلیهی فتمان ت هوکراتها و ههفسان در سیاست ذاریهای اتتماتی و اقتصادی
کم

کرد در فتمان اقتصاددانان و سیاست ذاران هم بعف از انقالب که همگرایی

آنها حو دانشگاههای ف ،حوری چون دانشگاه صهعتی شری

و دانشگاه صهعتی

اصفهان و ایفپولوویهایی چون د تس نیاوران تاکهون طالعه و بررسی شفه استا
تهی ،بسیاری از سبهان و نظریات دانیل بل بهچشم یخورد و بهتعییر بهتر ای،
سبهان در نظریات بل ش ل هسجمتر و اتتماتیتری داشت
آنچه بل دتایان ایفپولووی

یخوانف کم و بیش در ااهان و فتمان بسیاری از

سیاست ذاران ت رار شفه است بهزتم او لییرالیسم در سطح تهانا بر تما یتخواهی
کشورهای ایفپولووی حورِ کمونیستی و سوسیالیستی یلیه کرده است در کشورهای
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یربیا بهیود سطح رفاه و افزایش حقوق شهرونفی و افزایش شارکت سیاسی به
تا عهای تایفارتر هجر شفه است؛ تا عهای که در آن تفا های ایفپولووی

حو

اهفاق بهیادی ،سیاسی از رونق افتادهانف (.)Bell: 2000/1960: 402- 03
ایفپولووی

انگاشت ِ،یاحث اتتماتی و اقتصادیِ اتس تلمی و نظری تفاوت از

اقتصاد بازار (همچون نظریات سوسیالیستی و چ

رایانه) با تقریری که بل از ردان

تفیف (یعهی ههفسان و ت هوکراتها و ریاضیدانان) یدهفا ت میل و درکتذیرتر
یشود ستایش او از ردان تفیف که بهنحوی یادآور فهوم روشهف ران بیتیقهی
کار

انهایم نیز ا ستا بر ای ،فتای ایفپالیستی استوار است که دانشمهفان به ثابه

تیقهای ترکیییا هرفیت قابلتوتهی دارنف که از هافم روههای خاص فراتر رونف چرا
که دانشا ایفپولووی نیست بل ه قفرت اخالقی را ترسیم یکهف که از اخالقیات تممِ
خود تهظیم ری از زنان و ردانِ آزاد حاصل یشود که حو تستجوی شترک
حقیقتا وحفت یافتهانف (.)Bell: 2000/1960:451
ای ،نگاه در ت کیف همیشگی اقتصاددانان لییرا و نولییرا ایرانی بر تلمبود ی
اقتصاد بازار از ی سو و ترییس ههفسان و ریاضیدانان به تحصیل در رشتهی اقتصاد
و فیریت از سوی دیگرا خود را بهخوبی نشان یدهف بهتهوان نمونه به فتهی
سرزتیما با تایان تهه و اتمام یلیهی اههیت چ

را در ترصهی آکاد ی ا فسای

تمو یا نظام کارشهاسی و نهایتاً نظام سیاست ذاریا افرادی چون دکتر تییییان و
دکتر شایبی ]نمایهف ان و تیشبرنف ان فتمان اقتصادی تفیف در ایران[ به ای،
ف ر یافتهف که بهتای جادلههای کمحاصل در تلسات اداری و کارشهاسی با افرادی
که تربیت تلمی آنها ت ثر از فاهیم چ

رایانه بودها نسل تفیفی از دانشجویان را

تربیت کههف که از آ وزههای فرن اقتصاد بهره هف باشهف و تهت یری آ وزشی آنها
اقتصاد بازار باشف (سرزتیما )1391
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آ وزههای فرن اقتصاد نیز تلمِ نابی تصور یشف که ناببود ی خود را بیش از
هرچیز از ریاضیوار بودن آن ی رفت بهدلیل همی ،تلقی است که اقتصاددانان
نولییرا ایرانیا نسل تفیف دانشجویان را از یان ههفسان و تالقه هفان به ریاضیات
انتباب کردنف و در ام نبست تهوان ههفسی سیستمهای اتتماتی  -اقتصادی را
برای آ وزش اقتصاد نولییرا بر زیفنف (ابااری و ترنیان)139۴ :
ا ا تهاقش ای،تاست که اقتصاددانان و ت هوکراتهای ایرانی که قفرت
سیاست ذاری خود را از قفرت و شروتیت سیاست ذاری اقتصادی و اتتماتی دولت
در سا های بعف از انقالب و سپس ش لی از فتمان تا عهی اتالتاتی (روایت دانیل
بل) ی رفتهفا به ترویج سیاستهای اقتصادی ترداختهف که ی ی از همتری ،نتایج
آن تسعی روزافزون ش ل د وکراتی

دولت و ا ان فاخلهی آن در نظم اقتصادی و

اتتماتی بوده است حا آنکه بل در دههی هفتاد همچهان در چارچوب نوتی نگاه
کیهز رایانه توضیح یدهف که هزیهههای اتتماتی که شرکتهای خصوصی تحمیل
یکههفا دولت و سیاست تمو ی قوی را ضرورت یببشف (.)Bell: 1974: 286- 94
س له ای،تاست که در شرایط فعلی نیز ش لی از فتمان تا عهی اتالتاتی در
ترصهی تمو ی و خصوصاً در فتار سیاست ذاران و سئوالن دولتی حسور دارد و
ی ی از هابم هم شروتیتببشی به فتمان استارتآتی و حمایتهای الی دولت از
ای ،شرکتها نیز هست
همز ان با توییرات نظام سر ایهداری در ایران و تهانا ش ل فتمان تا عهی
اتالتاتی نیز توییر تارادایمی کرده و به فتمان شیهنولییرا تا عهی شی های انوپل
کاستلز نزدی

شفه است ا ا بهدلیل قرابت و ؤلفههای هاهراً شترک فتمان فعلی

با فتمان تیشی،ا حوریت فاخلهی د وکراتی

دولت در نظم اقتصادی و اتتماتی

و تیعات ضع ای ،فاخله در تردهی ابهام باقی انفه است
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همچهی ،فتمان اخیر تا عهی اتالتاتی در تیونف با فتمان نولییرا ا فهم
شترکی را در دو سه دههی اخیر ش ل داده است که به بسط ش ل سر ایهداری ت خر
حتی بفون نیاز به قفرت سیاسی و اقتصادی تیقهی سر ایهدارِ تش لیافته (در ابتفای
ای ،رونف) در کشورهایی چون ایران دا  ،زده است
هماکهون نیز فتمان استارتآتی در قرابت ساختاری با ش ل اخیر فتمان تا عهی
اتالتاتیا به ی ی از بهروزتری ،و ترترففارتری ،ساختارهای اقتصادی ورد حمایت
دولتها بف شفه است ا ا س له ای،تاست که ش ل دولتی که در چارچوب فتمان
نولییرا و اتالتاتی تفیف بهاست از ساختارهای اقتصادی تفیف حمایت کهفا ش ل
د وکراتی تر فنظر بل و سایر کیهز رایان نیست
در ای ،یانا ش ل و وقعیت ساختاری استارتآپها تیونف و رابطهی دیال تی یِ
فتمان تا عه ی اتالتاتی و نولییرالیسم و توییرات آن را بهخوبی نشان یدهف در
وهلهی نبست یتوان استارتآپها را وارث فتمان و ساختار شرکتهای دانشبهیان
تلقی کرد ای ،شرکتها هم حصو

فهوم داقتصاد دانشبهیان ِ فتمان تا عهی

اتالتاتی تیشی،انف و هم با ش ل اخیر سر ایهداری تیونف دارنف چرا که سر ایهداری
ت خر برای سترش هرچه بیشتر در سطح تهانی و انعطاقتذیری بیشتر کار به بهگاه-
های اقتصادی کوچ

(چه شرکتهای وسوم به دانشبهیان و چه استارتآپها)

تمایل شفه است
با ای ،حا شرکتهای دانشبهیان با شرکتهای صهعتی قرابت دارنف؛ یعهی با
شرکتهایی که حصو

رحلهی نبست ت ا ل سر ایهداری صهعتی به سر ایهداری

الی هستهف ش ل ت خر ای ،تیفیل نیز در رحلهی نبست در خصوصیسازی و
برونسپاریهای کارخانههای صهعتی وابسته به دولت در ایران بروز تیفا کرد و باتث
شف که ببشهای تحقیق و توسعه و نوآورانهترِ کارخانههای صهعتی به شرکتهای
کوچ تر برونسپاری شونف ا ا در فتمان رسمی نولییرالیا کلیت ذکور و تفا شفن
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ای ،شرکتها از کارخانههای صهعتی تیشی ،در تردهی ابهام باقی انف و نهایتاً شرکت-
های وسوم به د دانشبهیان به ثابه شرکتهای تیشرو و ستقلی تصویر شفنف که
تهفهدار خلق دانش و تبص

در اقتصاد کهونیانف ا ا شرکتهای استارتآتی با یلیهی

ش ل الیتر سر ایهداری فعلی و بسط هاسیات الی و کاالیی به حوزههای دیگر
اتتماتی از تمله خف ات و فرههه تیونف دارنف
رچه تیونف تاریبی و فتمانی ای ،دو شرکت و تاریبچهی آنها در فتمان رسمی
و اقتصادی یالس وفو استا ا ا ز انی که از تاریبچهی شرکتهای استارتآتی
ترسیفه یشودا سئوالن ا ر آن را به شرکتهای نوتای دههی هفتاد بر ی ردانهف
فته یشود که در ای ،دورها شرکتهای بزر

دولتی برای برونسپاری ترووههای

خود که تمو اً در حوزههای فهاوریهای تفیفا اتم از فهاوریهای بابراتی و
نانوت هولووی و ا ثالهم بودنفا به اش ا

بتل سر ایه ذاری در شرکتهای نوتا روی

آوردنف
بهزتم آنان در ابتفای سیر برونسپاری ذکورا ببشهای بتل

دولت و

شرکتهای دولتی بهتهوان کارفر ا هزیهههای الزم برای اترای ترووههای فهاورانه و
تفیف را تقیل یکردنف ولی ش ست الی بسیاری از ترووهها و اهمیت تیفا کردنِ
ایفههای نوآورانهی شرکتهای تفیفا آنها را به ش لهای دیگر سر ایه ذاری و حمایت
از ای ،شرکتها تمایل ساخت و در نهایت به رشف صهفوقهای سر ایهی خطرتذیر
هتهی شف نوع ترووهها نیز در آیاز از تانس دولت یا روههای تازهت سیسی از
تبصصان دانشگاهی و صهعتی در وزارتخانههایی چون وزارت صهعت تعیی ،یشف
و در ش لی از ارتیا صهعت و دانشگاها اساتیف دانشگاههاا دانشجویان نبیهای را که
تالیق تجاری و کاری داشتهف انتباب یکردنف تا در قالس فیر ترووها ترووههای
تعیی ،شفه را فیریت کههف ای ،سیر با رشف و سترش فهاوریهای اتالتاتی و
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ارتیاتی بیشتر به سوی استقال از تصمیم یران دولتی و تفایی از ترووههای تعیی-،
شفه از تانس دولت رفت و بهتای آن صهفوقهای الی و صهفوقهای سر ایهی
خطرتذیرا چه دولتی و چه خصوصیا برای حمایت از شرکتهای تفیف خصوصاً
شرکتهای استارتآتی تش یل شفنف و سترش تیفا کردنف
ا ا ای ،سیر که در بیان رایج ضروری و عقو و تییعی انگاشته یشودا با تاری
تحوالت نظام سر ایهداری در کلیت آن تیونف دارد و در چارچوب برخی از سیاستهای
حاکم بر فتمان اقتصادی تفیف یعهی برونسپاری و الیسازی انجام شفه و رشف تیفا
کرده است و در نتیجه حتوم و تییعی نیوده است
از سوی دیگر آنچه هماکهون اکوسیستم استارتآتی نا یفه یشودا بر رفته از
الگوی سیلی ون ولی آ ری است ای ،الگو که الگوی تییعی و ار انی ی رشف فهاوریها
و شرکتهای تفیف حسوب یشودا با سا اندهی تمفی دانشگاههاا نهادها و
انفیش فهها و واحفهای توسعه و تژوهش نظا ی در حلی خاص تعی ،ییابف؛
سا انفهی که از تریق آن دولت سر ایهداری و ابرشرکتهای سر ایهداری در تی نو-
آوری برای دستیابی به برتری در ترصهی رقابتانف (هارویا )127 :139۴در ای ،الگوا
ساختارهایی چون دانشگاه و صهعت و بازارهای الی و حتی دولت و اقتصاد که بعف از
روشهگری به ثابه تجسم خردا تیقهبهفی و تمایز و ستقل شفه بودنف ویا به وحفت
و همههاد تفیف رسیفهانف و حتی در چارچوب آنهاا تهاقشهای درونی سر ایهداری-
از تمله ناتقالنیتِ خرد ابزاری یا نابرابری در تی ،برابری صوری در برابر قانون یا تساد
یان کار و سر ایه و انهف آن -رفمتذیر بهنظر یرسف
همچهی،ا فته یشود که در شرکتهای استارتآتی همه چیز بهنحو آزادانه و
تییعی ار انی ی توسعه ییابف و آنانی که سر ایهای تز دانش یا ایفهی خویش نفارنفا
یتوانهف با رفت ،حمایت انفک از دولت یا صهفوقهای الی (شتابدههفهها) و در
تمعی دوستانها هستهی اولیهی شرکت خود را بها ذارنف و در صورت اراپهی حصو ِ
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هاسسا سر ایهی کالنتری تذب کههف ویا به ای ،ترتیسا به یم ،ساختار اقتصادی-
ت هی ی تفیفا شرایط برای بسط برابری در کهار آزادی و برادری هموارتر خواهف شف
بفی ،ترتیس در فتمان فهاورانهی تفیفا ساختار سر ایهدارانه فهاورانهی شرکت-
های استارتآتی به ثابه حال بسیاری از ش الت اتتماتی و سیاسی تهفاشته و
ستایش یشود تقابالً ش الت زیست حیطی و اش ا

بتل نابرابریهای تیقاتی

و تصلس ساختارهای اتتماتی و اقتصادی به فهاوریهای صهعتی یا دولتها هسوب
یشود در ای ،نگاها همان ونه که تییعت در تصر صهعت ورد تعرض تلوم فیزی ی
و فهاوریهای صهعتی واقم شفه استا روا تییعی هاسیات اتتماتی و انسانی نیز
ورد تعرض دولتهای فاخله ر و ایفپولووی

قرار رفته است بهای ،ترتیس ادتا

یشود که اش ا اقتصادی و فهاوریهای تفیف ای ،ا ان را برای ابهای بشر فراهم
آوردهانف تا از فهاوریهایی استفاده کههف که صهعتی نیستهف و حمایت دولتهایی را

تلس کههف که فاخله ر نیستهف در کتاب نئولییرالیسما صهعت و فهاوری؛ شرکتهای
استارتآتی بهش ل یسو تری به نقش ایفپولووی

فتمان فهاورانهی تفیف در تهت

شروتیتببشی به ساختار سر ایهدارانه الی ِ شرکتهای تفیف ترداختهام

1

گفتمان فناورانهی جدید مشروعیتبخش به سرمایهداری متأخر
نقش شروتیتببش

فتمان فهاورانهی تفیفا

س لهایست که برخی

نویسهف ان و تف ران طر کردهانف بهتهوان نمونه اران فیشر بر ای ،باور است که
فتارهای فهاورانه در سر ایهداری صهعتی فوردیستی بر توانایی فهاوری در کاهش
استثمار تیقاتی ت کیف داشت و بفی ،واسطه شروتیتببش فاخالت ف،ساالرانه در
اقتصاد و سیاست و اتتماع بوده است در قابل فتمان فهاورانهی تفیف با تمرکز بر
توانایی فهاوریهای تفیف در تبفی

از خودبیگانگی شروتیتببش تفم فاخلهی

 1خاپفیا هصوره ( )1399نئولیبرالیسم ،صنعت و فناوری؛ شرکتهای استارتآپی تهران :آ اه
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دولت در بازار و تمرکززدایی اقتصاد و بیثیاتی انعطاق تولیف و نیروی کار بوده است
( )Fisher, 2010یا در کتاب رو تفیف سر ایهداری بفون ت کیف روش ،بر فتمان
فهاورانهی تفیفا نشان داده شفه است که فتارهای شروتیتببش سر ایهداری
ت خر تالش یکههف تا به انتقادات طر شفه دربارهی از خودبیگانگی افراد در تهان
سر ایهداری تاس

ویهف ا ا ش ل واتههی هاهراً خود بتار و آزاد و ههری (و ساز ار

با تییعت) ترویج شفها با ترد دولت و توازن تیقاتی نهادیههشفه در اقتصاد کیهزی
همراه بوده و به اخالقزدایی و کاالییشفن فرههه دا  ،زده است

( & Boltanski

)Chiapello, 2018
آدرنو و هورکهایمر نیز در دیال تی

روشهگری به توییر ش ل فتمان شروتیت-

ببش سر ایهداری ت خر اشاره کردهانف آنجا که ی ویهفا همراه با تیفیل شفن تهان
به صهعتا سر ایهداری ت خر دنمیتوانف در تقابل با توتیهات بورووایی ادوار قیلی
خراب اریهای خود را بهتهوان تیا فهای ضروری نظامهای هطقی عرفی کهف آن
دروغهای اسطورهای در باب رسالت و سرنوشت لتا که آنان ]تیشوا و تیروانش[ به-
توض دروغها و توتیههای قفیمی بهکار ی یرنفا حتی ی

کذب کا ل را هم بیان

نمیکههف :ا روزا دیگر ای ،قوانی ،تیهی بازار نیست که اتما صاحیان صهعت را هفایت
یکهف و تا عه را بهسوی فاتعه سوق یدهفا برت سا تصمیمات آگاهانهی
مدیران عامل است که در قام برآیهفهایی که به انفازهی کورتری،

انیسمهایِ

تعیی ،قیمت اتیاریانف قانون قفیمیِ ارزش یادله و در نتیجه سرنوشت نظام
سر ایهداری را فعلیت ی ببشف حاکمان نیز دیگر به هیچ نوع ضرورت تیهی اتتقادی
نفارنفا حتی ا ر ههوز هم حقههای خویش را به هزلهی چهی ،ا ری توصی کههف آنان
خود را ههفسان و عماران تاری تهان عرفی یکههف (آدرنو و هورکهایمرا :1396
)67
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با توته به ای ،ن اتا شایف بتوان فتی شف که فتمان فهاورانهی تفیف تایگزی،
نظامهای ایفپولووی

سابق شفه است ا ا برخالق نظم هطقی و انفیشگانی آنهاا بر

نوتی همهشیهی تانشیهی ایماوها و وتفههای شیهدیهی در ورد فیریت ا ور اتتماتی
و تهانی استوار است کماای،که در تریان نولییرا سازی چهف دههی اخیرا فیران
تا ل شرکتهای بزر

الیشفه در قالس وتفههای فهاورانهی تفیفا خود را

د ههفسان و عماران تاری تهان عرفی یکههف
آدرنو بر ای ،باور بود که دتقل بیگانهشفها در هیئت اشی،ها و ابزار فهیا بهسوی
تا عهای حرکت ی کهف که تف ر را در تی ،تمودش در قالس دستگاهی هم ادی و
هم ف ری با تهصری آزادشفه و زنفه آشتی یدهف و تف ر را با خود تا عه به هزلهی
وضوع واقعی آن رتیط یسازد هش خاص تف ر و هظر کلی آن از دیرباز
تفاییناتذیر بوده انف ا روزه همراه با تیفیل شفن تهان به صهعتا هظر ا ر کلیا
تحقق اتتماتی تف را چهان سراسر در عرض دیف است که خود حاکمان تف ر را
به هزلهی ایفپولووی حش ترد یکههف (آدرنوا)67 :1396
ترد تف ر و ایفپولووی

خوانفن تما ی نظامهای فلسفی و نظری و همز ان

یلیهی تلو ی (اقتصاد فیریت هابم تییعی و هابم انسانیا روانشهاسی و بازاریابی
فیریت احساساتا ههفسی فیریت فهاورانها فایهانس فیریت سهام و بازار الی و
ییره) که نهایتاً فیریت تا عه هستهف؛ هظر ا ر کلی در عرض دیف قرار رفته است
و همز ان باتث شفه است که تهاقسات فتارهای شروتیتببشی چون فتمان
فهاورانهی ذکور (بهدلیل نظم رؤیا ون و تمل رایانه سلطه رایانه و نه هطقی آن)
بیش از ذشته در برابر کهش سیاسی رؤیتتذیر شود
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تناقضات گفتمان فناورانهی ایدئولوژیک و اعتراضات اخیر رانندگان تاکسی-
های اینترنتی
یارزهی رانهف ان تاکسیهای ایهترنتی برای بازتعری

خود به ثابه کار ر و در

نتیجه بهدست آوردن حقوق کار ری فقط در همی ،سطح باقی نمی انف چرا که
بهسهولت یتوانهف به قایسهای دا  ،زنهف که تیشتر بهواسطهی وتفهها و ایماوهای
فتمان فهاورانهی تفیف توشیفه انفه بود؛یعهی قایسهی خود با کار ران صهعتی یا
کار ران خف اتی و یا قایسهی یان اتتماتیکاران و آزادکاران تفیف
ای ،قایسه همز ان تاریبی از یارزات سیاسی کار ران برای کسس حقوقی را
بهیاد یآورد که با وتود کمیت انفک آن در قیا

با نیازهای عیشتی فعلیا تایگاه

شروتی برای یارزات آتی است سوی دیگر ای ،یادآوریا صهعتی است که بهواسطهی
اش ا

تفاوت سر ایهی الی از تمله سر ایهی خطرتذیرِ تشتوانهی شرکتهای

استارتآتی و فتارهای فافم آن به اضمحال رفته است ا ا با وتود اضمحال صهعت
و خصوصیسازی آنا بهای سبت فهاوریهای صهعتی و وابستگی آنها به

ان ثابت

کارخانههای صهعتیا تفاو ی را در شرایط کاری تیقات کار ر در ز یهه داشته و دارد؛
خصیصهای که شرکتهای استارتآتی تفیف بهتز عفودیا از آن بیبهرهانف بهتیارت
دیگر حتی قراردادهای وقتِ ببش صهعتی به عهای حذق کا ل فرصتهای شولی
برای کل تیقهی کار ر صهعتی نیست و تهها قفرت چانهزنی آنها را کاهش یدهف ا ا
شرکتهای استارتآتی و الیشفهی تفیف ای ،ونه نیستهف وقتیکاری آنها با
ورش ستگی زودههگام ایلس (نود درصف) ای ،شرکتها الزم است تس حقوق کار ری
خواستهشفه یتوانف به س لهدار شفن ساختار اقتصادی شرکتهای تفیف که براسا
هطق وقتی و سودا رانهی سر ایهی الی تمل یکههفا هجر شود
به ای ،ترتیس فروتاشی ی ی از ایماوهای فتمان فهاورانهی تفیف یتوانف به
سایر آنها تسری یابف بهتهوان نمونهای دیگر ا ر رانهفهی اسه ا کار ری است که
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ی خواهف حقوق کار ر صهعتی را داشته باشف یعهی تالس شرایط کاری است که در
فتمان فعلیا قفیمی و نابرابر و ناآزاد و ترتهش تصویر یشود؛ حا آنکه تجربهی
همی ،چهف ساله نشان داده است که شرکتهای تفیف (که در تقابل با کارخانههای
صهعتی عرفی یشفنف) تهها به بهیود وضعیت عفودی در یان تیقهی توسط
تفیف کم

کردهانف بیگاری و رقابت سبت رانهف ان برای ا تیاز یری بیشتر و کاهش

شفیف ز ان فرایتِ بسیاری از کار ران خف اتی و اههی بهدلیل اش ا

تفاوت رقابت

و نظارتتذیری سات در ایل ساختارهای فهاورانه الی تفیفا تصویر فرن و آرام و
تییعی شرکتهای تفیف را به وارونهی آن بف کرده است
همچهی ،تالش برای کسس حفاقل درآ ف و ایجاد اتحادیهها و در نتیجه برقراری
ضوابط حقوقی یان کارفر ا و کار ران تفیفا خواسته یا ناخواسته ساختار ذکور را به
ساختار اتتماتیتر تاکسیرانی شهری عمو (که براسا
فنی تمل یکههف) نزدی

ضوابط و قواتف حقوقی

یسازد ویا تاکسیهای ایهترنتی و در واقم فهاوریهای

اتالتاتی ارتیاتیا واسطهای برای تیفیل ش ل حلی سهتیتر آوانسها به ش ل
فرنتر تاکسیرانی شهری بوده و در کهار آن ا اناتی برای انعطاقکاری و تسهیل ا ور
فراهم کردهانف
در نتیجه اتتراضات شایالن در ای ،استارتآپها یتوانف هم به بر الشفن وته
ایفپولووی

فتمان فهاورانهی تفیف کم

کهف و هم ز یهه را برای سیاسیشفن

فهاوری و بازتراحی اتتماتی فهاوری و ساختارهای فهاورانه در تهت هافم تمعی
فراهم کههف
منابع
 آدرنوا تئودورا هورکهایمرا اکس ( )1396دیالکتیک روشن ری ترتمه راد فرهادتور و ا یفهر ان تهران :هر س
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نقد اقتصاد سیاسی

بالی خصوصیسازی :گزارش یک سرقت ازپیش طراحیشده ()5

تجربهی تعدیل ساختاری و خصوصیسازی
احمد سیف

زارش ی

سرقت ازتیش تراحیشفه ()5

هرچه که ادتاها درباره خصوصیسازی باشف واقعیت ای ،است که در ایران هم
اترای ای ،سیاست تاریبی  30ساله دارد و درای ،فتا اتالتات رانقیمتی داریم که
یتوانف و بایف در ارزیابی از ای ،سیاست ورد استفاده قرار بگیرد
در ببشهای تیشی ،ای ،نوشتار ی بررسی کلی از فرایهف خصوصی کردن ارایه
کردم و در آن ازتمله تذکر شفم که ا ر دولت ایران بهراستی یخواهف با استفاده از
سیاست وا ذاری ا وا دولتیا به تصحیح تمل رد اقتصاد ایران بپردازد بایف از هفق
درآ فآفریهی دست بردارد و ای ،ا وا را بهرایگان و بهتساوی بی ،ردم ایران تقسیم
کهف الیته تزپیات چهی ،سیاستی بایف در تمل و با توته به بتصات ایران تعیی،
شود با وتود ای،ا یدانیم که دولت ایران چهی ،خیالی نفارد 1ا رچه اترای ای،
وا ذاریها در دوره ریاست آقای هاشمی با چهان ش الت و صاپیی روبرو شف که در
یانهی راه ناچار شفنف خودشان فتیله را تایی ،ب شهف ولی رونف خصوصیسازیها و
وا ذاریها از آن ز ان به بعف توق نشفه است حتی در دورهی آقای احمفینژاد با
تفسیر اصل  ۴۴قانون اساسی کوشیفنف که ای ،فرایهف را تسریم هم ب ههف و به قفار
زیادی هم در ای ،کار وفق شفنف با ای ،همه ا ر از سا  1380آیاز کهیم شاهفه
یکهیم ازآن سا تا فروردی 1399 ،در کل  1 527 539یلیاردریا از ا وا دولت
وا ذار شفه است که از ای ،کل  %62 3یعهی  951 772یلیاردریا وا ذاری بود و
 - %20 3یا  309 ۴05یلیارد ریا  -هم وا ذاری بابت بفهیهای دولت و - %17 ۴
یعهی  26۴ 363یلیارد ریا  -هم سهام تفالت که در سا  1388به دورهی آقای
احمفی نژاد انجام رفت بیشتری ،وا ذاریهای ساالنه هم در سا  1392انجام رفت
که  ۴۴0 671یلیاردریا از ا وا دولتی وا ذار شف
هرچه که تممبهفی ا از اترای برنا ه خصوصیسازی در ایران باشفا واقعیت ای،
است که ای ،سیاستها را نمیتوان و نیایف در ی خالء فرههگی و اقتصادی بررسی
کرد برای بررسی تیآ فهای ای ،حجم ازوا ذاریها ضروری است که بفانیم که اقتصاد
ایران چه بتصاتی داشته و اکهون تس از ای ،وا ذاریها شاهف چه توییراتی در آن
 1الیته ای ،ن ته دربارهی دولتهای آقای رفسهجانی و خاتمی درست بود ولی دربارهی آقای احمفینژاد صحت
نفارد یعهی ایشان برنا ه سهام تفالت را در تیش رفته انف
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بودهایم به سب ،دیگرا سئلهی اساسی و تعیی،کههفه ای ،است که ای ،صاپس و
ش التی که قرار است با اترای ای ،سیاستها دبرترق شونفا ی شیه تفیفار نشفه
انف و برخالق ادتاهای نئولییرا های وتهیا راهحل ساده و سرراست هم نفارنف
واقعیت دردناک ای ،است که در هزارهی سوم یالدی و سی سا تس از اترای
ای ،برنا ههاا ههوز اقتصاد ا در حف دتعاد عیشتی یعهی ببور ونمیر اداره یشود
و در داخل و خار از ایران برای برونرفت از ای ،وضعیت برنا هی همهتانیهای نفاریم
درایلس واردا بهخصوص در صف سا ذشتها دتوای ان با ی دیگر تمفتاً بر سر
تقسیم دالرهای نفتی بوده است نه ای ،که چه کهیم تا از ا انات تولیفی بی شمار ای،
مل ت به نفم ردم همی ،مل ت بهرهبرداری کهیم اههیت اقتصادی ا با همهی
ادتاهایی که داریم ههوز از تصر سودا ری -یعهی از اقتصاد اقیل آدام اسمیت – تلوتر
نیا فه است ههوز احت ار و داللی ترآبونانتری ،شایل ای ،تا عه است به همی،
خاتر هم هست که وقتی دنیا تجارت یرویما دال یشویم وقتی یخواهیم ادای
بورووازی را در بیاوریما احت ار یکهیم هظورم از اقتصاد ببورونمیر هم ای ،است که
شما تو نفت را از ای ،اقتصاد حذق کهیفا تا بییهیف که با بیش از  80یلیون نفر
تمعیت با وارداتی که به راتس از صادرات ییرنفتیاش بیشتر استا یعهی با کسری
نهادیهه شفهی تراز ترداختهاا ریزان از تولیف و صرقزده چگونه بایف زنف ی کهف؟
آنچه که بایف ورد توته خاص سیاستتردازان قرار بگیرد و نمی یرد ای ،کسری
ز  ،تراز ترداختهاست که در سا هایی که ببش نفت به زنف ی تادیاش ادا ه
یدهف از دیفهها تههان ی انف کل کسری تراز ترداختهای ایران از  1387تا 1397
انفکی از  ۴55یلیارددالر بیشتر بود که بر ای ،یهاا یانگی ،کسری تراز ساالنه انفکی
بیشتر از  ۴1یلیارد دالر خواهف شف ن ته ای ،که در همهی ای ،سا ها اقتصاد ایران
بهازای هر دالر صادرات ییر نفتیا  2 7دالر کاال و خف ات وارد کرده است و ای ،نسیتی
نیست که قابلتفاوم و اداره باشف الیته دقت یکهیف که نه فقط در  ۴0سا ذشته
که در صف سا ذشته وضم ا به همی ،صورت بوده است در سا  1356در برابر
بیش از  13یا  1۴یلیارد دالر وارداتا صادرات ییر نفتی ایران  500یلیون دالر بود
حتی ا ر در ز انهی کهونیا تحریم را قصر بفانیم -که  ،نمیدانم -در آن وقم نه
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تحریم بود و نه هیچ حفودیت شابه دیگر به مان  ،تلت اصلی به تعییری اههیت
اقتصادی سیاستتردازان و حتی فعاالن اقتصادی در ایران است که بهتای ای ،که
بهتور اصولی و سترده و همهتا یر برای تبفی و رفم ای ،ش ل بپردازنف ایلس به
دنیا راهحلهای ساده و کوتاه فتانف و به یهای فلسفهی دتا فردا کی رده و کی
زنفه دست به اقفام یزنهف بهتهوان ثا وقتی دارنف برنا هی چهارم را ینویسهفا
وتفه یدههف که در تایان برنا هی چهارم قرار است با  ۴2 1یلیارد دالر وارداتا
صادرات ییر نفتی ا به  13یلیارد دالر برسف (شرق  11آبان )82؛ یعهی همچهان
سالی بیش از  29یلیارد دالر کسری تراز تجارتی خواهیم داشت ولی همانتور که در
نشان دادیم سا ها تس از آنا کسری تراز ترداختها ازآن چه انتظار یرفت بسی
بیشتر شفه است و روش ،نیست که ا ر ببش نفتا نتوانف همچهان بان دار ای ،اههیت
سودا رانه و تولیف ریز ا باشف -اکهون دیگر تقرییاً بر همگان اثیات شفه است که
نمیتوانف -چه بایف ب هیم و ت لی ا چه یشود؟
الیته در  ۴0سا ذشتها تمعیت ا بیش از دو برابر شف ذشته از رشف چشمگیر
تمعیتا سئلهی دیگر توانی نسیی آن است یعهی درصف بسیار باالیی از تمعیت
ایران کمتر از  25سا س ،دارنف ا ر برای بهکار یری ولف ای ،نیروی باانرویا برنا هی
اقتصادی هاسس داشته باشیم که بیش بر سطح رفاه تا عه ت ثیر ثیتی خواهف
داشت ولی ا را همان ونه که تاکهون کردهایم توانان را تهها د ش ل و د سئله
تا عه بفانیم و به همی ،سیاست های کهونی ادا ه بفهیما که ایران بفون تردیفا بر
روی ی بمس ساتتی نشسته است فرههه اقتصادی ا از همان ذشتههای خیلی
دور تا به همی ،ا روزا تهها دیفیهی توزیم و صرق داشته است نه دیفیهی تولیف
ف ر یکهم ذشته از توا ل دیگرا ی ی از توا ل اصلی ای ،رفتار و اههیت اقتصادی
ای ،است که ا لتی بیآیهفهایم ای ،بیآیهف ی ا نیز ناشی از بیاختیاری است
یعهی نه اختیار تان ان دست خود ان است و نه اختیار ا ان و فاقف حق و حقوق
اولیهایم ت سفانها همیشه همی ،تور بودهایم نه ای ،که در سا های اخیر ای ،ونه
شفهایم وقتی کسی ا روز همهکاره باشف و فردا بر سر دارا آن وقت چهی ،آد ی
نمینشیهف برای تسفردای خود برنا ه بریزد! علوم است که ای ،کار را نمیکهف
تولیف ریزی ا نیز به مان ،ا به قفار زیادی ناشی از همی ،بیاختیاری است
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برنا ه ریزی برای تولیفا به ز ان نیاز دارد و ا ای ،اتمیهان خاتر را نفاریم که بتوانیم
بفون دردسر ای ،کار را ب هیم و به همی ،خاتر هم هست که همیشه دنیا چیزهایی
هستیم که بهسرتت قابل نقف شفن و نتیجهی آن قابل دفیهه کردن باشف (در سابق در
حیا خانه چا یکردیم و االن هم در بان های خارتی چا یکهیم)
به تیارت دیگرا ش الت اقتصادی ا درایرانا برخالق ادتاهای نئولییرا های
وتهی راهحل اقتصادی نفارد و فرایهف یافت ،راه برونرفت از ای ،اقتصاد ببورونمیر از
اصالحاتی بسیار تفی و اساسی در ترصهی فرههه و سیاست ی ذرد و الیته که با
فراهم شفن ز یهههای فرههگی و سیاسی طلوبا بایف اصالحات الزم ترصهی اقتصاد
را نیز دربر بگیرد
ذشته از اههیت اقتصادی سودا رانها ن تهی قابلتوته دیگر در وضعیت ا ای،
است که نه ای ایرانی به دولت الیات یتردازیم و نه ای ،که دولت خود را وه
یبیهف به ای ایرانی 1تاس بفهف به ی تیارتا ا در اه ،خود ان حفاقلا خود را
حق یدانیم که قوانی ،ای ،دولت را -که در اههیت ا فاقف شروتیت است -تشت
وش بیهفازیم و دولت هم  -که هیم درآ فهایش تمفتاً دخفادادی است و به بهف ان
خفا ربطی نفاردا دلیلی نمیبیهف به ا تاس ویی داشته باشف ت سفانه انتبابات
عهیداری هم که نفاشتهایم و نفاریم در نتیجها دولتهای ا هر کار که د شان ببواهف
یکههف و ا هم
به ی عهاا ای ،بریف ی تاریبی بی ،دولت و لت در ایرانا شایف به ای ،خاتر
باشف
الیته اشارهام به ای ،ویژ یا صرفاً بیان ی واقعیت تاریبی نیست بل ه قصفم اشاره
به ای ،ن ته است که با ای ،که چهف سا تیش با دنیایی صف ه و زیان  -در دورهی
ریاست آقای رفسهجانی -سیاستتردازان کوشیفنف تا برنا هی تعفیل ساختاری را در
ایران اترا نمایهف و وفق نشفه بودنفا تس از آن نیزا بفون در آ وزی از همان تجربها
همهی همّ و یمّشان را بر اترای همان سیاستها ذاشتهانف ؤسسات دولتی را با
 1خواستم بگویم دشهرونف ا دیفم شهرونف حق و حقوقی دارد ا که الحمفاهلل هیچ اه در چشم دولتهای ان
حقوقی نفاشتیم و بهواقم شهرونف نیودیم
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چهان شتابی به ؤسسات شیهدولتی وا ذار یکههف که حتی داد بان تهانی هم در
آ فه است و الیته ای ،را هم دیفیم که شماری از اقتصاددانان ایرانی نیز به ش وه و
انتقاد برآ فه بودنف (حیات نوا  26آار 82ا همشهریا  25آار 82ا دنیای اقتصاد 26
آار 82ا حیات نوا  11آار  )82آن چه از قرای ،بر یآیف سیاستتردازان ایران – حتی
ستقل از تیآ فها  -تصمیمشان را رفتهانف ولی درد هفانه بایف فت که تا آنتا که
به تیآ فهای ای ،سیاستها ربو یشودا ای ،تازه سر شس اصفهان است!
تیعیت کورکورانه از برنا ههای صهفوق بی،المللی تو ا یعهی خصوصیسازی بفون
برنا ها و آزادسازی بیحساب و کتاب همیشه به وضعیتی تحو یشود که نتیجهاش
ذشته از تذاب ردما اتالق هابم مل تی است ا رچه نمونه بسیار زیاد است ولی
بهاختصار از تجربهی تعفیل ساختاری در ایران از  1368به بعفا بهاختصار سب ،خواهم
فت
چهف سالی تس از خاتمهی تهه تراق با ایرانا و تس از فتها بیثیاتی در
ترصهی انفیشه ورزی اقتصادیا بان رکزی ایران سرانجام تصمیم رفت که از او
سا  1372سیاست ت نرخی کردن ارز را در تیش بگیرد و تعیی ،ارزش ریا را به
بازار آزاد بسپارد فعالً کاری به نحوهی اترای ای ،سیاست نفارم که با هتهای
درهمانفیشی صورت رفت و بهواقم ز یههساز تشفیف بحرانهای بعفی شف ولی ای،
دیگر الفیای تلم اقتصاد سر ایهساالری است که برای شهاورکردن نرخ ارز
ترضهکههف ان و تقاضیان فعالی بایف در بازار باشهف تا شهاور کردن نرخ ارز تملی شود
در ایران ا ا تیششر های چهی ،بازاری وتود نفاشت و به وتود نیا ف از سویی
ترضهکههفهی تقرییاً انحصاری ارز دولت بود و هست که دالرهای نفتی را برای ایجاد
درآ ف ریالی برای دولتا به بازار سرازیر یکرد و تقاضیان ارز هم تمفتاً دالالن ارز
بودنف که بیشتر در خط خرو ارز و سر ایه از ایران فعالیت یکردنف الیته دلیل اصلی
خرو سر ایه هم ناا هی اتتماتی و اقتصادی ستردهایست که تمفتاً نتیجهی
حاکمیت و خیرهسریهای راکز تعفد قفرت است و با تفم حاکمیت قانون در تا عه
تشفیف ی شود تا ل هم دیگر ای ،است که یزان نقفیهگی در اقتصاد هم از رشف
قابلتوتهی برخوردار است که بهواقم آتشبیار عرکهی تورم در ایران شفه است با ای،
همها بان رکزی در بفتری ،شرایط م  ،به حذق کهتر از بازار ارز و تذیرش نرخ
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بازار سیاه بهتهوان نرخ شهاور اقفام کرد در دو  -سه سا تیشتر بر همگان روش ،بود
که درآ فهای ارزی براسا برنا ه تحقق نمییابفا ولی هزیهههای ارزی رو به افزایش
است به سب ،دیگرا بفهی خارتی ایران بهتفریج دارد سئلهآفری ،یشود که شف
در ای ،چهی ،وضعی هیچ سیاستترداز سئولی به چهی ،کاری دست نمیزنفا ولی
ت سفانه در ایران تور دیگری تمل کردنف ا رچه آ ارهای دقیق از قفار واقعی بفهی
در دست نیستا ولی آ ارهای دولتی بهقفر کفایت ویا هستهف
میزان منابع و مصارف ارزی به میلیارد دالر
مننننننننابع

1

مصنننننارف

سال

برنامه

عملکرد

برنامه

عملکرد

1368

17 2

11 9

18 6

15 3

1369

17 8

17 5

23 1

19 8

1370

21 2

16 05

23 1

30 9

تیق برنا ه قرار بود دولت در تایان ای ،سه سا فقط  8 6یلیارد دالر کسری ارزی
(بفهی) داشته باشفا ولی چون نزدی به  11یلیارد دالر از درآ فها تحقق نیافت و
بهتالوها  1 2یلیارد دالر بیشتر از برنا ه هزیهه شفا قفار کل کسری برای همی ،سه
سا  20 55یلیارد دالر شف به ای ،قفار بایف  12یلیارد دالر بفهی باقی انفه از
قیل را اضافه کهیم که درآن صورت کل کسری برای همی ،سه سا  32 55یلیارد
دالر یشود برای سا  1371هم یدانیم که  6 1یلیارد دالر از دالرهای نفتی تحقق
نیافتا تس یتوان فتا در ز انی که بان رکزی برای شهاور کردن نرخ ارز شوو
به تصمیم یری بودا حفود  ۴0یلیارد دالر کسری ارزیا ا ر نگوییم بفهی ارزی
داشتیم در ای ،چهی ،بلیشویی تییعی است که بان رکزی نمیتوانست تاس وی
تقاضیان ارز باشف ولی ترسش اصلی کماکان باقی ی انف که در ای ،وضم چرا به
تیعیت از صهفوق بی،المللی تو  IMFکهتر را از نرخ ارز برداشتهف؟ با ای ،همها از
ترفی بان رکزی در نیمهی دوم اسفهف  1371شایش اتتیار ارزی را توق کرد و
 1به نقل از درسالت ا  21دی اه1371ا ص 15
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از ترق دیگر در هفتهی او فروردی 1372 ،سیاست  IMFفر وده را به اترا ذاشت
ا ا نتیجهی ای ،درهمانفیشیها ای ،شف که:
 وارد کههف ان ایرانی که برای ترداخت بفهیهای خود به ارز نیاز داشتهفا ازبان ها به بازار سیاه که نام مراهکههفهاش دبازار شهاور ارز شفا ترتاب شفنف فشار
تقاضا در شرایطی که ترضه حفود بودا باتث باال رفت ،قیمت دالر شف که ا رچه برای
ردم تادی ابتفای ص ییت بود ولی باالرفت ،قیمت دالر یا تهز ارزش ریا برای
رسیفن به اهفاق بودتهای دولت بسیار کارساز شف ا رچه درآ ف ریالی دولت افزایش
یافت و تظاهر به کاست ،از کسری بودته انفکی تفی به نظر یرسیف ولی نتیجهی
دیگر ای ،سیاست افزایش تورم بود و فتهی است که تورم باالا همیشه ی ی از تلل
اصلی نابرابرتر شفن توزیم درآ ف در اقتصاد سر ایهساالری است الیته احتما دیگری
رکزی بصوصاً به همی ،صورت
هم وتود دارد و آن ای ،کها بعیف نیست بان
برنا ه ریزی کرده باشف تا وتیات باال رفت ،نرخ ارز را فراهم آورده و تس آن اه در
هفتهی او فروردی 1372 ،نرخ دولتی ارز را کمی تایی،تر از نرخ بازار ولی بسی بیشتر
از توسط نرخ برای سا  1371تعیی ،و اتالم کهف بی سیس نیود که رییس سابق
یز رد فت :دا ر شما
رکزی که سئو اترای ای ،سیاست بود در ی
بان
ببواهیف قیمت ی سانی برای ارز داشته باشیف بایف اراده کهیف و شر خاصی برای آن
نیست 1
با ای ،وص حمایت از همان نرخ اتالمشفه در فروردی 1372 ،به هابم ارزی نیاز
داشت که بان رکزی فاقف آن بود و از سوی دیگرا به سیاست و برنا های هظم نیاز
داشت که بهقو رییس کل بان رکزی دشر خاصی برای آن نیست در ای ،نوشتار
به تیآ فهای هرا انگیز ای ،خراب اری اقتصادی نمیتردازم ولی فتهی است ا رچه
به فاصله کوتاهی ریا با  3000درصف کاهش ارزش روبرو شف و صاحیان صهایم و
اقتصاد ایران را بهتور کلی با کمیود نقفیهگی واته نمودا ولی بان رکزی به تیعیت
از سیاستهای برب  IMFبه سیاست انقیاضی رو آورد و کوشیف قفار نقفیهگی در
اقتصاد را کهتر کهف نتیجهاش ا ا تعمیق رکود و سترش باز هم بیشتر فقر و بیکاری
 1به نقل از " جلس و تژوهش" شماره 5ا آار-دی 1372ا ص79-78

190

191

احمف سی

بود ت سفانه بایف فت که تیعیت کورکورانهی بان رکزی از  IMFوضعیتی تیش
آورده بود که اتما سیاست انیساتی هم در آن شرایط نمیتوانست صفدرصف درست
باشف چون وتس بازهم بیشتر شفن تورم یشف در حالیکه سیاست انقیاضی هم
باتث تعمیق رکود شفه بود به سب ،دیگرا از سا های تیش رفت ،ای ،سیاست به ای،
سوا اقتصاد ایران رفتار ش ل دتورم توأم با رکود ( )Stagflationشفه است با
همهی تیآ فهای بربی که ای ،وضعیت برای ردم ایجاد یکهف 1
ذشته از همهی تیآ فهای برب ای ،سیاستا ی ی از نتایج تملیاش دا  ،زدن
به داللی – رانتخواری  -بود اتازه بفهیف ی نمونه بفهم در  23آار  1372قیمت
دالر در بازار آزاد  2235ریا و در بان رکزی هم  1767ریا بود و سیاست بان
رکزی هم در آن تاری بر ای ،یها قرار داشت که هر کس یتوانف با راتعهی به
بان ر کزی  3000دالر بفون هیچ قیف وشرتی خریفاری کهف  2قرار بر ای ،بود که با
ای ،سیاست بفیم کمر بازار ارز بش هف ولی نش ست و داستان دردآلودش را همگان
یدانهف نتیجهی لمو ترش ا ا ای ،شف که حتی کسانی که دال نیودنف هم دال
شفنف و دلیلش هم ساده بود:
خریف از بان رکزی 3000 :ضربدر  5301000 = 1767ریا
فروش در بازار آزاد 3000 :ضربدر  6705000 = 2235ریا
ابه التفاوت 1۴0۴000 :ریا
ا ر ی دال ارز هفتهای تهج بار دست به چهی ،عا لهای یزدا در سا بیش از
 365 000 000ریا کاسس بود و الیته که دکاسس حییس خفاست ! حاال شما همی،
را قایسه ب هیف با درآ ف ی استاد دانشگاه و یا ی فیر و یا ی وزیرا الیته هظورم
وزرا و فیران دتردرآ ف نیستهف
بررسی اتتهابتذیر بودن ای ،بحران اکهون دردی را دوا نبواهف کرد آنچه که
اهمیت داشت ای ،که سئوالن سیاستهای تولی و الی دولت نمیدانستهف چگونه
 1برای اتالع بیشتر از تیآ فهای هرا
ص 116-121
 2هیم  ،ی ی از شمارههای روزنا هی درسالت است که ت سفانه تاریبش را یادداشت ن ردهام

انگیز ای ،سیاست بهگریف به دتیام ا روز شمارهی 23ا اردبیهشت 1377ا
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بایف از ای ،بمصه خالصی یافت در ش ل و شیوهی ادارهی بان رکزی توییراتی
صورت رفت از سوی دیگرا ش ل بفهی به صورت ی بحران بیاتتیاری بی،المللی
درآ ف ولی واقعیت تل تر به نظر  ،ای ،بود که راههای احتمالی برونرفت از ای،
بمصه با سیاستهای  IMFدر تساد و تهاقش قرار ی رفت در ورد بفهیها هما
رچه ذاکراتی را آیاز کردنف ولی برای فتی کوشیفنف به سیاست دشتر دیفیا
نفیفی رو بیاورنف که نتیجهاش کمشفن اتتماد در اقتصاد بود و تسریم فرایهف فرار
سر ایه از ایران یعهی کوشیفنف دا هه و ت ثیر بفهیها را با توییر فهوم بفهی و فقط
با حرق و ادتا تبفی بفههف ههف باههر ادتا کرد که دتعهف خارتی بفهی حسوب
نمیشود و با آن تفاوت دارد  1و صف الیته تفاوتش را نگفت ناتق نوری رییس جلس
وقت ادتاکرد دتمام کشورهای دنیا بفهی تقسافتاده دارنف تهها ایران نیست کل یلوی
که تقس افتاده است و بایف ترداخت شود  7الی  8یلیارد دالر است  2سردبیر درسالت
ا ا فتی شف که دتعهفاتی حفود  28یلیارد دالر برای کشوری ثل ایران که دارای
هابم یهی انهف نفت است ی عسل حلنشفنی نیست  3یعهی باز رسیفیم به نفت
رییستمهور وقت  -آقای رفسهجانی  -هم دلیلی نفاشت به ای ،تمم نپیونفد او بحران
ارزی را صرفاً ی دحالت روانی خوانف که ددر تی شایعهتراکهیها و بور بازیها ش ل
رفته است ای ،سئلهی نگرانکههفهای نیست  ۴ای ،همه در حالی بودکه توسط
ارزش دالر که در آار اه  1372حفود  193تو ان بود برای هفتهی دوم اسفهف 1372
بیش از  2۴6تو ان شف  5ا ر یها را هفتهی او فروردی 1372 ،قرار بفهیما تا هفتهی
او اسفهف  1372ارزش ریا نسیت به دالر بیش از  60درصف دیگر کاهش یافته است
و ت سفانه ای ،طلس نه شایعه بود و نه حالت روانی داشت

 1به نقل از درسالت  13آار 1372ا ص 15
 2به نقل از درسالت  15آار 1372ا ص 2
 3به نقل از درسالت  18آار 1372ا ص 3
 ۴به نقل از درسالت  7آار 1372ا ص 2
 5خذ درسالت ا شمارههای بتل

192

193

احمف سی

ا ا اتازه بفهیف بهتور بسیار بتصر به دخصوصیسازی بپردازم هر آنچه که در
نسبهی تیشههادی دکتر  IMFباشفا واقعیت ای ،است که سئوالن مل تی بر سر
تعری ا شیوه و اهفاق خصوصیسازی اتفاق نظر نفاشتهف و ت سفانه هر قام سئو
و ییر سئولی ساز خودش را یزد فعالً به تهاقش بی ،خصوصیسازی سترده و قانون
اساسی تمهوری اسال ی نمیتردازم ولی در حالیکه فعالیتهای هواتیمایی کشور را
ببشاً به ببش خصوصی وا ذار یکههف و برای خصوصیسازی شرکت بابراتا
کشتیرانیا بهفاشت و در ان و آ وزش و ترورش دست به کار یشونفا همز ان با ای،
حرکتهاا وزیر بازر انی اتالم ی کهف دبایف شوراهای تولیف و توزیم را ضابطه هف و
قانونمهف کهیم ا در ای ،شورها دترکییی از تولیف کههف ان و توزیم کههف ان با هفایت
و نظارت وزارت بازر انی جموتهی ساپل تولیف و توزیم را در درون ی تمم اداره و
نظارت یکههف در رأ ای ،شوراها دی شورای تالی قرار دارد که در آن تعفادی
از ورزا ازتمله وزرای صهعتی و بازر انی حسور دارنف و قررات ای ،تر را در ز یههی
تبصی ارزا اتتیاراتا وافقت اصولی و الگوی صرق و ییره تفوی ،یکههف  1و
هاهراً هم کسی نمی ترسف که ا ر قرار است همهی ای ،کارها بهوسیلهی دولت و یا
نمایهف ان دولت انجام بگیرد تس دخصوصیسازی دیگر چه صیوهایست؟
ا ا دربارهی اهفاق خصوصیسازی و فهوم آن کارشها اقتصادی جلس شورای
اسال ی به دکاهش بی اری و کسری بودته اشاره یکهف فیر تا ل شرکت
سر ایه ذاری لی ایرانا تالوه بر کاهش بار الی بر دوش دولتا دالزا ات ساز انهای
بی،المللی را تیش یکشف و الیته توضیح بیشتری نمیدهف عاون تر و برنا هی
وزارت کشاورزی عتقف است که آزادسازی بر خصوصیسازی قفم است و ای ،دو با
هم دتا عه را بهسوی ش وفایی اقتصادی سوق یدهف فیر تا ل شرکت وتوون
ی ویف خصوصی سازی یعهی دحذق هر نوع کهتر و دخالت دولت در برقراری
انیسم ترضه و تقاضا ی کارشها دیگر عتقف است دخصوصیسازی ضرر
تیرانناتذیری را در فرایهف اقتصادی به لت ا وارد یآورد و کارشهاسی دیگر بر ای،
مان است که دولت یکوشف ش ل بی اری تههان را حل کهف یعهی دبهگاهها را در
 1به نقل از درسالت  2۴آبان 1372ا ص 15
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اختیار ببش خصوصی قرار داد با ای ،هفق که ببش خصوصی یتوانف ای،ها را اخرا
نمایف  1دربارهی روشهای خصوصیسازی هم قسیه به همی ،ش ل است بعسیها
عتقفنف که یبایست سهام ای ،واحفها به ردم وا ذار شونفا ولی از سوی دیگر
درز ان ارایهی ای ،نظریات ههوز ت لی بازار سهام کا الً روش ،نشفه بودا یعهی براسا
بعسی نظریات ابرازشفه عا الت در بازار سهام از نوع د عا الت ربوی بود و بال
دشرع و از سوی دیگر دبیرکل بور تهران اتالم کرده است که دبور شرکتهایی
را یتذیرد که سودآور باشهف  2نتیجه ای،که بر اسا آ ارهای دولتی اکثریت
شرکتهای دولت قابل ترضهشفن در بازار سهام نیستهف و از همی ،روست که در 1370
از  225شرکت دولتی که تقاضای تسویت در بور تهران را داشتهفا تهها  29شرکت
3
تذیرفته شفنف
برای ارزیابی ؤثر بودن یا نیودن ای ،سیاستها برای تبفی ش الت اقتصادیا
در ای ،قسمت اتازه بفهیف با استفاده از آ ارهای رسمیا توصی بتصری به دست
بفهم از بعسی تهیههای زنف ی اقتصادی ایران در همان سا ها با استفاده از ای،
آ ارهاا کوشیفهام از آ ار کمّی فراتر رفتها از قفار واقعی ای ،دادهها سب ،بگویم یعهی
در واردی که ارقام به قیمت روز آ فه بودنفا با استفاده از ارقام رسمی کوشیفما قفار
تورمزداییشفهی ای ،ارقام را به دست بفهم تا تصویر واقم بیهانهتری از توییرات داشته
باشیم به باور ،ا نتایج بهدست آ فها با همهی ساد ی بسی آ وزنفهانف روا کار را
بر ای ،ذاشتهام که ارقام تازهتر را بر ارقام قفیمیتر ارتح شمردهام

 1به نقل از دخصوصیسازی چیست و چگونه توفیق ییابف در د جلس و تژوهش شماره 2ا خرداد -تیر 1372ا
صفحات 203-192أ
 2به نقل از درسالت  10اسفهف 1372ا ص 15
 3به نقل از درسالت 28بهم1371 ،ا ص 15
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اقتصادایران در دورهی «سازندگی»
قیل از هر چیز به اشاره از قفار تورم بگویم زارش ساالنهی بان
1
 1373ارقام زیر را به دست داده است

رکزی برای

شاخص قیمتها
1369

1370

1371

1372

1373

100

126 6

168 9

211 7

301 ۴

تا به همی ،تاا شاهفه یکهیم که قیمتها در تو  ۴سا ا  3برابر شف و بفیهی
است هرکس و یا روهی که درآ فش در ای ،فتا حفاقل سه برابر نشفه باشفا قفرت
خریف کم تری در اختیار دارد برای ای ،که تصویر کا لتری داشته باشیما سا یفاء
را توییر یدهم تا بییهیم از  1361بر سر تورم چه آ فه است؟
شاخص قمیتها1361=100 :
سال

شاخص قیمتها

تغییر ساالنه به درصد

1366

202 1

-

1367

2۴6 5

22

1368

291 9

18 ۴

1369

361 7

23 9

1370

۴63 5

28 1

1371

611

31 8

1372

765 7

25 3

1373

1090 1

۴2 ۴

ابتفا به ساک،ا چهف یادآوری:
در فاصلهی  1361-73توسط قیمتها بیش از ده برابر شف و هرکس و یا روهی
که درآ فش در ای ،فتا حفاقل ده برابر نشفه باشفا فقیرتر شفه است ا ر فقط سا
 1373را در نظر بگیریما سطح زنف ی همهی کسانی که درآ فشان حفاقل  ۴2 ۴درصف
 1بان

رکزی تمهوری اسال ی ایران :زارش سالیانها 1373ا ص ۴9
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بیشتر نشفها نه فقط بهیود نیافته که تهز یافته است به همی ،نحوا در ارزیابی
برنا ههای تمرانی دولتا در هر حوزهای که دولت قفار هزیههها و سر ایه ذاریها را
کمتر از ای ،قفار نسیت به سا تیش افزایش داده باشفا قفار واقعی و تورمزداییشفه
کمتر شفه است برای ای ،که روش ،شود چه ی ویما بودتهی تمرانی دولت برای
صهایم را در نظر بگیریف
هزینههای عمرانی دولت (میلیون ریال)

1

1369=100

سال

به قیمت روز

به قیمت سال 1369

1369

21۴611

21۴611

100

1370

216226

170795

79

1371

215۴16

1275۴1

59

1372

193529

91۴17

۴3

1373

170912

56706

26

نه فقط هزیهههای تمرانی به قیمت روز بیش از  %20کاهش یافته است بل ه ا ر
یهای کار را قفرت خریف بفهیم که در ی نظام اقتصادی سر ایهساالری بایف ای،
چهی ،کردا هزیهههای تمرانی دولت برای ببش صهعت در همهی ای ،سا ها کاهش
یافته و در 1373ا حفود ی چهارم سا  1369بوده است با توته به کاهشی در ای،
حفا به نظر یرسف که ش الت قابل تیشبیهی به خاتر ای ،سطح از کمتوتهی به
صهایم را به حساب دشیوهی ال یت آن نوشتهف و به همی ،خاترا هم سادهلوحانه
خصوصیسازی را بهتهوان راه برونرفت ارایه نمودنف
اتازه بفهیف از کشاورزی سب ،بگوییم یدانیم که دولت برای کم به
تولیفکههف انا حصوالت کشاورزی را از آنها با قیمتهای ازتیش تعیی،شفه
خریفاری یکهف و هرسا هم برای راتات حا زحمت شان ببش روستاییا
قیمتهای تسمی،شفه را افزایش یدهف برای تلو یری از اتالهی کالما تهها از چهف
قلم سب ،خواهم فت 2
 1همانا ص 30
 2همانا ص 26
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تولید به هزار تن

قیمت تضمینی هر کیلو به ریال
1372

1373

1372

1373

گندم

225

260

10732

10870

جو

172 5

210

3058

279۴

پنبه

520

650

275

367

چغندر

52

62

5۴08

5295

117

135

3222

3370

سیبزمینی

در تفو زیرا درآ ف حاصل از فروش ای ،چهف قلم به دولت را به دست یدهم
که در آن ارقام به یلیارد ریا آ فه است
تغییر در تولید

تغییر درآمد

تورمزداییشده

درآمد به قیمت روز

محصول

درصد

هزار تن

درصد

ریال

1373

1373

1372

13

138

-18

-۴30

198۴ 7

2826 2

2۴1۴ 7

گندم

-9

-26۴

-22

-115 5

۴12

586 7

527 5

جو

22 ۴

92

17

2۴ 5

167 5

238 5

1۴3

پنبه

-2

-113

-18

-50 6

230 5

328 3

281 2

چغندر

۴6

1۴8

-15 2

-57 5

319 5

۴55

377

سیبزمینی

یعهی ا ر همی ،چهف قلم را در نظر بگیریما نزدی به  630یلیارد ریا از کیسهی
تولیفکههف ان کشاورزی در رفته است با تورم  ۴2 ۴درصفیا بعیف است که به
صرقکههف ان هم خیری رسیفه باشف ای ،وسطا تهها دالالن رسمی و ییر رسمی
باقی ی انهف که رانتخواری کردهانف بهتور شب ا در چهار ورد از تهج ورد باالا
قفار تورمزداییشفهی درآ ف کشاورزان بهشفت کاهش یافتا یعهیا هفمکارانا برای
نمونه ا رچه 138هزار ت ،بیشتر هفم تولیف کردنفا ولی درآ ف تورمزداییشفهشانا در
1373ا  ۴30یلیارد ریا نسیت به سا قیل کمتر شفه است ا ر در نظر داشته باشیم
که در نتیجهی تورم ناشی از کاهش ارزش ریا هزیههی تولیف هفم (هزیههی بذرا کود
شیمیاییا اشی،آالت) به راتس بیشتر شفه بودا در آن صورت بهتر یتوانیم دا ههی

زارش ی
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نزو سطح زنف ی کشاورزان را در نظر جسم کهیم در ورد تهیها افزایش درآ ف
عاد نص افزایش تولیف بوده است
قیل از آنکه اقتصادخوانفههای را ی یادآوری کههفا آخر رد حسابیا بر اسا
اصو تلم اقتصادا وقتی ترضه زیاد بشودا تییعتاًا قیمت کاهش ییابف و به همی،
دلیل است که قفار افزایش تولیف تهیه و قفار توییر در درآ ف تهیهکاران با هم
نمیخوانف تاس سادهی  ،ای ،است که ا ر ای ،دقانون بازار درست استا تس چرا
در ورد تو و چوهفر که در هر دو ورد تولیف کاهش یافتها صفاقت نمیکهف؟ در هر
دو وردا قفار کاهش درآ ف از قفار کاهش تولیف بسی بیشتر بوده است نتیجهی
اخالقی ای ،وضعیت ای ،استا که وقتی وضم اقتصادی کشاورزان ای ،چهی ،استا
چگونه ی خواهیم آنها را به انفن در ای ،ببش تشویق کهیم؟ ن ته ای ،است که ا ر
در ای ،کار وفق نشویما با افزایش تمعیت و با وضم صهعت که تیشتر دیفیما واردات
واد یذایی را چگونه ت ی ،الی خواهیم کرد؟ به سب ،دیگر دارم بهاختصار از شماری
از تهگهاهای ساختاری اقتصاد ایران سب ،ی ویم که بایف ورد توته سیاستتردازان
قرار ی رفت که ت سفانه ای ،ونه نشف
چهف کلمه هم دربارهی سر ایه ذاری ثابت بگویم و صحیت را تمام کهم قیل از آن
ا ا به اشاره بگویم که قفار کل صرق در  1373بر اسا ای ،دادههای آ اری 71 9
هزار یلیارد ریا بود که نسیت به سا قیلا که قفارش  51 6هزار یلیارد بودا 39
درصف افزایش نشان یدهف تیش از آنکه نتیجه بگیریم که ش ل ا در ای ،صرق
بیرویه استا اشاره کهم که قفار تورمزداییشفهی صرق در 1373ا  50 5هزار
یلیارد ریا یشود که نسیت به سا قیلا  2درصف کاهش نشان یدهف ا ر افزایش
تمیعت را هم در نظر بگیریما قفار کاهش صرق سرانه از ای ،قفار هم بیشتر خواهف
بود درهمی ،سا ا قفار واقعی الیات بر درآ ف شرکتها  5 2درصف افزایش یافت
قفار افزایش الیات بر درآ ف  3درصف بود ولی به دلیلی که برای  ،روش ،نیستا
الیات بر ثروتا نزدی به  7درصف کاهش یافت بهتور کلیا درآ فهای دولت از
الیاتهای ستقیما تس از احتساب تورما  3 5درصف افزایش یافت عموالًا وقتی
دولتها الیاتها را افزایش یدههفا یا برای برقراری توازن در بودته است و یا برای
ت ی ،الی ترووههای سر ایه ذاری دولتی ولی درایرانا هاهراا هیچ کفام ورد نفارد
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در 1372ا براسا برآورد بان رکزیا بودتهی دولت  186 9یلیارد ریا ازاد
داشت ولی برای سا 1373ا ا رچه چهف قلم از درآ فهای الیاتی دولت بیشتر شفا
ولی با ای ،وص ا دولت  351یلیارد ریا کسری بودته داشت ا رچه بهنسیت
درآ فهای دولت رقم قابلتوتهی نیستا ولی ترسش ای ،است که آیا دولت بر قفار
سر ایه ذاری در اقتصاد افزوده است؟ تفو زیر در ای ،راستا ویاست
سرمایهگذاری ثابت دولت به میلیارد ریال

1

1372

1373

مقدار تورمزداییشده در 1373

امور اجتماعی

196۴ 1

2290 6

1608 6

امور اقتصادی

۴160 8

6۴23 3

۴510 7

سر ایه ذاری تورمزداییشفه در ا ور اقتصادیا  8 ۴درصف افزایش یافتا ولی قفار
سر ایه ذاری در ا ور اتتماتی  18درصف کاهش نشان یدهف توته به اتزای آن
بسیار آ وزنفه است
سرمایهگذاری ثابت دولت به میلیارد ریال

2

1372

1373

مقدار تورم زداییشده در 1373

آموزش و پرورش

571

679 ۴

۴77 1

فرهنگ و هنر

60

88 6

62 2

بهداشت

۴۴1 9

۴71 9

331 ۴

رفاه اجتماعی

۴9 3

39 8

28

آموزش فنی

98 5

0

-

آموزش عالی

2۴0 2

366 2

257 2

به ییر از آ وزش تالی و فرههه و ههرا در دیگر وارد قفار تورمزداییشفهی
سر ایه ذاری ثابتا بهشفت کاهش یافته است
کل سر ایه ذاریهای دولت به قیمت روز در ای 6 ،ورد در  1373برابر با 16۴6
یلیارد ریا بود ولی در همی ،تفو تحت تهوان دهزیهههای تفرقه با رقم 2115 5
 1همانا ص 35
 2همانا ص 35
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یلیارد ریا بر یخوریم که از رقم باال  28درصف بیشتر است فتهی است که ای،
رقم عاد  20درصف از کل سر ایه ذاریهای دولت است ولی دربارهی آن هیچ اتالع
دیگری نفاریم از آن ذشتها روش ،نیست چه تیش آ فه است که در تو ی سا
قفارش از  2۴ 3یلیارد ریا در  1372به  211۴ 5در  1373رسیفه استا یعهیا 87
برابر شف  1در قابلا شاهفه یکهیم که سر ایه ذاری ثابت دولت در بهفاشتا آ وزش
و ترورش و رفاه اتتماتیا بهترتیسا  25درصفا  17درصف و  ۴3درصف کمتر شفه است
ا ا از برنا ههای دولت درا ور اقتصادی در ای،تا نیزا بررسی سیاست دولت بسیار
تالس است
مقدار سرمایهگذاری ثابت دولت به میلیارد ریال

2

1372

1373

مقدار تورمزداییشده در 1373

کشاورزی و منابع تبیعی

۴70 ۴

۴92 9

3۴6 1

منابع آبی

8۴9 9

9۴3

662 2

الکتریسته

333 5

۴87 2

3۴2 1

صنایع

193 5

170 9

120

نفت

926 7

1751 2

1229 8

گاز

17۴ 2

5۴9 9

386 2

معادن

118 8

156 6

110

تجارت

6۴ 3

97 ۴

68 ۴

ارتباتات

1007 9

1۴39 8

1011 2

پست و تل راف

19 6

321 1

225 5

توریسم

2

13 3

93

در ای ،تا نیز ذشته از افتوخیزهاا شاهفه یکهیم که سر ایه ذاری ثابت در
نفت و ازا از کل سر ایه ذاری دولت در کشاورزیا هابم تییعیا هابم آبیا ال تریسته
و صهایم بیشتر است به سب ،دیگرا بیش از ی سوم از کل سر ایه ذاریها در ای ،دو
 1همانا ص 35
 2همانا ص 35
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ببش اقتصاد است یعهیا با همهی داستانهایی که فته یشودا و با همهی وتفههایی
که داده یشودا قسیهی وابستگی اقتصاد ا به نفتا نه فقط ادا ه دارد بل ه بایف تفاوم
یابف از سوی دیگرا شاهفه یکهیم که قفار تورمزداییشفهی سر ایه ذاری در
کشاورزیا هابم تییعیا هابم آبیا عادن و صهایم در 1373ا بهواقم کاهش یافته
است نا فته روش ،است که کمیود سر ایه ذاری به صورت کاهش تولیف در شاخههای
تعفد تولیفی تلوه ر یشود و ی ی از بازتابهای کاهش تولیف هم د یفن در تهور
فشارهای تور ی است تفو زیر از بولت ،بان رکزی در ای ،خصوص روشهگر است
شاخص تولید در واحدهای بزرگ تولیدی1361=100 ،

1

1370

1371

1372

میوه و سزیجات کنسروی

87 1

92 9

81

ماهی کنسرو

106 1

76

5۴

شوکالت

96 5

107 5

91

اغذیه تیور و دام

83 9

89 6

76 8

توتون

86 6

73

58 3

منسوجات ،البسه ،چرم

102 8

100 3

93 5

کاغذ و مقوا

90

108 2

88 9

محصوالت بهداشتی کاغذی

72 7

72 ۴

69 6

محصوالت پالستیکی

81 3

71 ۴

56 2

ابزارهای فلزی

72 5

89 5

8۴ 3

لوازم خانه

108 6

108 3

89 3

موتور وتوربین

160 3

96 1

27 2

ابزارهای الکتریکی

101 9

103 9

85 3

موتورسیکلت و دوچرخه

163 8

166 7

59 5

بایف یادآوری کهم که سا تایه برای ای ،حاسیات  1361استا یعهیا شاهفه
یکهیم که در تمام ای ،رشتههاا تولیف در  1372از تولیف در 1361کمتر بوده است
 1بان

رکزی تمهوری اسال ی ایرانا بولت،ا شمارهی1۴9-50ا ص

180-186
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بهیاد داشته باشیم که در  1361کشور همچهان در یر تجاوزات نظا ی تراق بودا ولی
در 1372ا چهف سالی است که تهه خاتمه یافته است حتی قایسهی سا  1372با
 1371هم رضایتببش نیست به ای ،ترتیسا یتوان فت که با افزایش چشمگیر
تمعیت در ای ،فاصلها روش ،است که تلت اصلی و اساسی فشارهای تور ی در اقتصاد
ایرانا نزو تولیف است و ادام که ای ،رونف کاههفه توق نشودا فشارهای تور ی ادا ه
خواهف یافت
مختصری از اقتصاد ایران در دورهی «اصالحات»
در ای ،قسمت اتازه بفهیف با استفاده از آ ارهای رسمیا توصی بتصری به
دست بفهم از بعسی تهیههای زنف ی اقتصادی ایران در تو ریاستتمهوری آٌقای
خاتمیا با استفاده از ای ،آ ارهاا کوشیفهام از ورای آ ار کمّی فراتر رفتها از قفار واقعی
ای ،دادهها سب ،بگویم یعهی در واردی که ارقام به قیمت روز آ فهانفا  ،با استفاده
از ارقام رسمی کوشیفما قفار تورمزداییشفهی ای ،ارقام را به دست بفهم تا تصویر
واقمبیهانهتری از توییرات داشته باشیم به باور ،ا نتایج به دست آ فها با همهی
ساد ی بسی آ وزنفهانف روا کار را بر ای ،ذاشتهام که ارقام تازهتر را بر ارقام قفیمیتر
ارتح شمردهام آنچه که از ای ،بررسی بتصر ستفاد یشود ای ،که تهگهاهای
ساختاری همچهان تفاوم دارنف ولی سیاستتردازان همچهان برای اترای همان برنا هی
صهفوق بی،المللی تو ولی ای ،بار در لوای دتر سا اندهی یکوشهف
قیل از هر چیز به اشاره از قفار تورم بگویم زارش سالیانهی بان رکزی برای
 1380ارقام زیر را به دست داده است 1
شاخص قیمتها

 1بان

1376

1377

1378

1379

1380

100

118 1

1۴1 8

159 7

177 9

رکزی تمهوری اسال ی ایران :زارش سالیانها 1380ا ص 77
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تا به همی ،تاا شاهفه یکهیم که قیمتها در تو  ۴سا ا نزدی به  80درصف
بیشتر شفه است و بفیهی است هرکس و یا روهی که درآ فش در ای ،فتا حفاقل
به ای ،یزان افزایش نیافته باشفا قفرت خریف کمتری در اختیار دارد
برای ارزیابی نقش دولتا بودتهی تمرانی دولت را در نظر بگیریف
هزینههای عمرانی دولت (میلیارد ریال)
سال

به قیمت روز

به قیمت سال 1376

1

1369=100

1376

20۴71 1

20۴71 1

100

1377

17۴2۴ 7

1۴75۴ 1

72

1378

25923 6

18281 8

89

1379

23559 8

1۴752 5

72

1380

2۴087 6

135۴0

66

همانهف دولت قیلی دولت آقای خاتمی هم به برنا ههای تمرانی توته کافی نمیکهف
و شاهف کاهش بودتهی دولت در ای ،سا ها هستیم
یعهی ا ر یهای کار را قفرت خریف بفهیم که در ی نظام اقتصادی سر ایهساالری
بایف ای ،چهی ،کردا هزیهههای تمرانی دولت در همهی ای ،سا ها کاهش یافته و در
1380ا حفود دوسوم قفارش در سا  1376بوده است ا ر تهها به بودتهی تمرانی
دولت در ببش صهایم توته کهیما یزان واقعیاش در  1380حفود نص یزانش در
سا  1376بوده است
از دو حوزهی دیگر هم به اشاره سب ،بگویم که به مان  ،اهمیت دارد همان ونه
که تیشتر فته ام ی ی از ش الت اساسی اقتصاد ایرانا کسری ز  ،تراز ترداختها
است که در البهالی دالرهای نفتی تههان ی انف و توته الزم را بر نمیانگیزد
در تفو زیر براسا اتالتات هتشرشفه از سوی بان رکزیا تراز ترداختهای
2
ایران را شاهفه یکهیم همهی دادهها به یلیون دالر است
 1همانا ص 30
2. Central Bank of the Islamic Republic of Iran: Annual Review, 1380, p.64
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سال

واردات

صادرات غیر نفتی

کسری تراز پرداختهای غیر نفتی ایران

1376

13633

2876

10757

1377

13708

3013

10695

1378

11972

3362

8610

1379

13187

3763

9۴2۴

1380

16228

۴22۴

1200۴

به تیارت دیگرا در ای ،تهج سا کل کسری تراز ترداختها نزدی به  51 5یلیارد
دالر یشود که توسط ساالنهاش عاد  10 3یلیارد است الیته تا وقعی که
دالرهای نفتی هست ای ،یزان کسری ت ی ،الی یشود ولی ترسشی که با
سئولیت ریزی به آن ترداخته نمیشود ای ،بوده است که ا ر دالرهای نفتی نیاشف یا
وقتی که ای ،دالرها دیگر نیاشفا چه بایف کرد؟
1376

1377

1378

1379

1380

مزد روزانه
بنای غیرماهر

100

100

97

96

95

کارگر غیرماهر

100

9۴

89

87

86

مزد رن رز

100

9۴

89

87

86

اسفالتکار بام

100

92

82

81

76

چاه کن

100

99

99

97

93

سیمانکار

100

97

92

90

88

موزاییککار

100

95

8۴

85

87

تعمیرات داخلی

100

95

92

90

89

بخش ساختمان

100

96

91

89

88

ن تهی دوم هم توییراتی است که در یزان زد روزانهی کار ران ببش ساختمانی
تیش آ فه است الیته ای ،را یدانیم که یزان حفاقل زد درتو  1376تا  1380به
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قفار  26درصف افزایش یافته است 1ولی در خصوص زد کار ران ساختمانی داستان
به نظر تور دیگری است 2
همان ونه که در ای ،تفو شاهفه یشود با وتود افزایش حیرتانگیز قیمت
س  ،در تهران در ای ،فاصلها زد کار ران ساختمانی در همهی ای ،وارد کاهش
یافته است
آنچه از ای ،بررسی بتصر شاهفه یشود وتود ش الت ساختاری در اقتصاد
ایران است که خود را به ش ل و صورتهای بتل نشان یدهف رونف نزولی تولیف
که شواهفش را شاهفه کردیم و رونف تایفار کسری تراز ترداختها -نه افزایشیابهفهی
آن -قولههایی نیستهف که به خودی خود برترق شونف ضروری بود سیاستتردازان با
توته به ای ،تهگهاهای ساختاری برای رفم آنها دست به سیاستتردازی بزنهف و ای،ها
قولههایی است که در همهی ای ،سا ها ورد بیتوتهی قرار رفته است و الیته که
تعجیی نفارد که از سویی ای ،تهگهاهای ساختاری ستردهتر و تمیقتر شفهانف و از
سوی دیگرا رفم و تبفی آنها به راتس دشوارتر شفه است
با آنچه در صفحات تیشی ،با اختصار بیان شف ترسش ای ،است که چه شف که به
ای ،ش الت ساختاری توته نشف ولی به توض همهی همّ و یمّ دولتها درایران بر
ای ،قرار رفت که برنا ههای اتماع واشهگتهی را در ایران اترا کههف؟ سعی یکهم در
ببش بعف به ای ،قوله بپردازم

 1همان ص 55
 2همانا ص  50الیته سهف بان رکزی ای ،ارقام را به قیمت روز داده است که  ،با ارقام تورم که در همی،
زارش آ فه است قفار تورمزداییشفه را در ای ،تفو به دست دادهام

نقد اقتصاد سیاسی

بالی خصوصیسازی :گزارش یک سرقت ازپیش طراحیشده ()4

نکاتی دربارهی خصوصیسازی «خوب»!
احمد سیف
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در ببش او ای ،جموتها شواهف تعفدی ارایه کردیم که نشان یداد که ا رچه
سیاست خصوصیسازی با وتفههای بسیار زیاد به ردم ترضه یشود ولی در واقعیت
زنف ی سهف و شاهفی درحمایت از ای ،ادتاها نفاریم با ای ،همها همهی شواهف نشان
یدهف که دولت در ایران در سا تاری همچهان خیا دارد که شماری از بهگاههای
دولتی را وا ذار کهف از هظری که  ،به اقتصاد ینگرما زییهفهتر بود که با توته به
ای ،که اترای ای ،سیاست در ایران سابقهای تقرییاً  30ساله دارد دولت یا جلس
شورای اسال ی به هظور در آ وزی از ای ،تجربهها روهی را ور یکردنف تا
زارشی از دستآوردها و احتماالً زیانهای وارده تهیه شود تا یهای سیاستتردازی
تازه در ای ،ساپل باشف بفون ارزیابی تیآ فها و نتایجا تفاوم ای ،سیاست به مان
 ،نشانهی خیرهسری در ترصهی انفیشهورزی است نه ای ،که نشانهی یافت ،راه
برون رفت از ش التی باشف که اقتصاد ایران همانهف بسیاری از اقتصادهای دیگر تهان
با آنها روبروست
باریا تس از ای ،یادآوری بتصرا بپردازیم به وارسی بتصات ی خصوصیسازی
دخوب ا حاال ای ،د خوب در ای ،تا به چه عهی است کمی توضیح الزم دارد هظورم
از د خوب در ای،تا ای ،است که حفاقل بر اسا باورهای در نا های فافعان ای،
سیاستها تمل کرده و از همان ابتفای کار با تهاقش و ناهمبوانی آیاز ن رده باشیم
وقتی که کار را درست شروع یکهیما دلیلی نفارد که اهفاق به دست آ فه دقیقاً
همان اهفافی باشف که انتظار داریم و شواهفش را در قسمت او ارایه کردیم ت سفانه
دنیای واقعیت کمی تیچیفهتر است و بیاتمیهانی بیشتری وتود دارد ای ،که در
تئوریها و الگوهای ان شماری از ای ،ش الت را با فرض و تیش زاره از سر راه ان
بر ی داریم ی ن ته است و ای ،که در واقعیت در برخورد به آنها چه بایف ب هیما ی
ن تهی دیگر
ا اا از ای ،بتصاتا بهاختصار از چهف خصلت یتوان سب ،فت

ن اتی دربارهی خصوصیسازی دخوب !

الف -سرعت
ی ی از وتوهی که بایف ورد توته قرار بگیرد سرتت انجام ای ،کار استا یعهیا
ا رچه طلوب نیست که خصوصیسازی با سرتت ییر عقو انجام بگیرد ولی از سوی
دیگر الزم است که ای ،کار با سرتت کافی انجام بگیرد بر ای ،ا ر دالیلی ترتس است
که به شماری اشاره یکهم:
 به تور کلی درست است که سرتت بیشتر ز ان الزم برای رسیفن به هفق راکمتر یکهف
 وقتی واحفهای دولتی با سرتت کافی وا ذار یشونفا تقس رد کردن روزبهروزدشوارتر و سبتتر یشود
 به خصوص در وضعیتی که توییرات بسیار تفی در تریان استا یعهیاخصوصیسازی عموالً به تهوان ببشی از ی برنا هی کلیتر به اترا در یآیفا در ای،
وضم هم است که با تعیی ،خط شی کلی از بیاتمیهانی ستتر در واقعیت زنف ی
کاست شب شفن تایبهفی به وا ذاری ای ،ؤسسات با سرتتی عقو از ای،
بیاتمیهانی خواهف کاست
الیته بالفاص له اضافه کهم که ا ر وا ذاری ؤسسات دولتی به ببش خصوصی با
سرتت بسیار زیاد انجام بگیردا نه فقط اهفاق تیشبیهی شفه به دست نبواهف آ ف
بل ه بعیف نیست که در نهایتا ضرر ای ،کار از د هافم احتمالی اش بسیار بیشتر باشف
ن تهای که یخواهم در ای،تا برآن تاکیف کرده باشم ای ،است که در ای ،چارچوب
وا ذاری بایف ببشی ازی برنا هی ستردهتر تحوالت اقتصادی باشف و به همی ،خاترا
الزم است که در ببشهای دیگر اقتصاد هم شاهف تحوالتی باشیم که شوق ای،
سیاست تفیف هستهف چون ا ر ای ،ونه نشودا بعیف است کل برنا ه وفق باشف و
ی ی از کانا های ای ،تفمتوفیق هم ای ،است که دیگر ببشهای اقتصاد بعیف نیست
آ اد ی الزم را نفاشته باشهف و درای ،صورت وفقیت برنا ه ناروش ،باقی انف در تی،
حا ا ا رچه درست است که سرتت بیشتر ز ان رسیفن به هفق را کاهش یدهف
ولی چهانچه سیر انتبابشفه نادرست باشفا سرتت بیشتر وتس دوری بیشتر از
سیر درست و درنتیجه ضرر و زیان بیشتر خواهف شف
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ب -برابری و منصفانه بودن
واقعیت ا ر ای ،است که در ایلس کشورهایی که در زیر توشش برنا هی تعفیل
ساختاری به خصوصیسازی دست زدهانفا شاهف توزیم بسیار نابرابر ثروت و درآ ف
هستیم ای ،که چهی ،وضعیتی چگونه تیش آ ف به بحث فعلی ا چهفان ارتیا نفارد
ولی ترسشی که تیش یآیف ای ،است که ت ثیر خصوصیسازی برای ،وضعیت چیست؟
به سب ،دیگرا آیا خصوصیسازی با اهفاق ربو به تفالت اتتماتی تور در یآیف
یا خیر؟ فافعان ای ،استراتژی بر ای ،باورنف که چهی ،هففیا ا ر نه در کوتاه فت و یا
در یان فت ولی حفاقل در دراز فتا دست یافتهی است و رفرمهای بازار را تهها راه
رسیفن به ای ،هفق است فعالً به ارزیابی ای ،ادتا نمیتردازیم که چهی ،ادتایی فاقف
نمونه و شاهف تاریبی استا یعهی کشوری را نمیشهاسیم که تهها با رفرمهای بازار را
به چهی ،اهفافی دست یافته باشف نمونههایی که عموالً اراپه یشونفا کشورهای
سر ایه ساالری صهعتیا از تایان تهه دوم تهانی تا به همی ،اواخر اقتصاد بتلط
داشتهانف که در آن نقش دولت بسیار برتسته بود و حتی در سا  2020هم در یان
کشورهای تیشرفته سر ایهداری کشوری را نمیشهاسیما به ییر از ایرلهفا که در آن
سهم دولت از تولیف ناخال داخلی از آنچه در سا  1960بود کمتر شفه باشف به
اشاره بف نیست توته کهیم که به تهوان نمونها سهم دولت از تولیف ناخال داخلی در
ههفوستان در  198۴تهها  15درصف و در کرهی تهوبی تهها  18درصف بود ولی توسط
سهم دولت در  19کشور صهعتی در 1996ا عاد  62درصف بوده است در بلژی با
 5۴ 3درصفا دراتریش  51 7درصفا در فرانسه  5۴ 5درصفا آلمان ۴9 ۴5درصفا ایتالیا
 52 9درصفا سوپف  6۴ 7درصفا انگلیس  ۴1 9درصف و سرانجام حتی در ا ری ا هم
 33 3درصف بوده است 1

 1برای اتالتات بیشااتر بهگریف به :ریچارد یودور و دیگرانا دخصااوصاایسااازی و توسااعه :شااواهف کاربردی ا در
نشریهی  The Journal of Developing Areasآوریل 1991ا ص  ۴25-۴3۴بر ردان فارسی ای ،قالهی
ترارزش در کتاب جهانیکردن فقر و فالکت :اسنتراتژی تعدیل سناختاری در عملا ردآوری و ترتمه احمف
سی ا نشرآ ها تهران 1380ا هتشر شفه است
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ا اا در خصوص کشورهای در حا توسعه وضعیت به ونهای دیگر است یعهیا به
دلیل در تیش رفت ،کاری اتوری از اقتصادیات کیهزی از ز ان تهه به ای ،ترق
انفازهی ببش دولتی در قایسه با سر ایهی تولی وتود بسیار چشمگیر است یعهی
ارزش کاالهای سر ایهای که در کهتر دولت است از یزان سر ایهی تولی بسیار بیشتر
است و ا ر دولت ببواهف به تیش زارهی سرتت در خصوصیسازی وفادار بمانف راهی
نفارد تز ای ،که به ی ی از دو شیوهی زیر تمل کهف:
 یا ای ،شرکتها را به خارتیها بفروشف چهی ،کاری ا رچه م  ،است ش لکمیود نقفیهگی را حل کهف ولی برای کشور تیآ فهای نا وار سیاسی به دنیا خواهف
داشت ذشته از ت ثیری که بر قولهی حاکمیت لی داردا ای ،احتما هم وتود دارد
که خریفاران خارتی فقط راضی و حاضر به خریف واحفهای سودآور دولتی باشهف و
دولت بمانف با شرکتهای زیانده که تعطیل کردنشان باتث باالرفت ،بی اری یشود
و باز نگاهداشت،شان هم باتث یشود که کسری بودتهی دولت افزایش یابف باالرفت،
بی اری در توا عی که نظام ستردهی رفاه اتتماتی نفارنف باتث همگانیشفن فقر و
فالکت یشود و ذشته از هزیهههای انسانیا وتس بیثیاتی سیاسی خواهف شف
 شرکتهای دولتی را به قیمتهای بسیار ناز به ببش خصوصی وا ذار کهف (بهنظر یرسف که سیاست تردازان درایران ای ،شیوه را تسهفیفه و دارنف اترا یکههف)
در هاهر ا ر ای ،کاریست که در ایلس کشورها انجام رفته است ولی از سوییا هطق
اقتصادی و اتتماتی چهی ،حرکتی عیوب است یعهی دلیلی نفارد آنچه که با سر ایهی
همگانی تهیه شفه است به ای ،صورت در اختیار تفهای عفود قرار بگیرد از سوی
دیگرا ای ،هم راست است که چهی ،کاری وتس نابرابرتر شفن درآ فها و ثروت در
تا عه یشود بهنوبه یتوانف در ا ور روز رهی تا عه ایجاد اختال کهف ی راه
احتمالی برونرفت از ای ،وضم ای ،است که دولت به شهرونفان اتتیار و قرض بفهف تا
شمار بیشتری از آنها بتوانهف در ای ،نوع یادالت شرکت کرده در شرکت خصوصیشفه
سهام ببرنف ش ل ای ،راهحل احتمالی ای ،است که بازترداخت ای ،بفهیها روش،
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نیست بهتالوها با چه عیاری ی توان قفار ای ،اتتیارات را تعیی ،کرد که ا رچه به
یکهفا در تی ،حا ا ا به فشارهای تور ی یف نمیشود 1
ا ر خصوصیسازی کم
بهتور کلی در ایلس کشورها فرایهف قیمت ذاری و تعیی ،ارزش واحفهای دولتی
بسیار دشوار و سئلهآفری ،است تفهای از ب ار یری هزیهههای تاریبی سب ،فتهانف
و تفهای دیگر نیز خواهان استفاده از هزیهههای ایجاد چهی ،واحفهایی برای ای ،هظور
هستهف فرض کهیف که دولتی یخواهف ی کارخانهی سیمان را به ببش خصوصی
وا ذار کهف دولت و تبصصان حاسیه یکههف که ا ر قرار باشف ی کارخانهی
سیمانا ثالً با بتصات علوم و همتراز با کارخانهی دولتی ایجاد شودا احفاث ای،
کارخانه چه قفار هزیهه خواهف داشت و آنگاه ای ،برآوردها را یهای تعیی ،قیمت قرار
یدههف ش ل ای ،شیوه ای ،است که ا ر به ای ،ش ل قیمت ذاری شودا ببش
خصوصی به تای خریف ی کارخانه ستعملا چرا خود به ایجاد آن کارخانه اقفام
نورزد و کارخانه را طابق خواستههای خود نسازد الیته یتوان از تبفی قیمت برای
تشویق ببش خصوصی استفاده کرد ولی تعیی ،ای ،قفار تبفی برخالق آنچه در
نگاه او به نظر یرسف چهفان آسان نیست و در تمل هزار و ی کورهراه فساد و
آلود ی باز یشود
به باور ،ا راهحل برونرفت از ای ،وضعیت ای ،است که دولت ا ر بهواقم در
استفاده از خصوصیسازی برای افزودن بر بهرهوری در اقتصاد عتقف استا بایف هفق
درآ فآفریهی خصوصیسازی را به کهاری نهاده و واحفها را به تور رایگان در اختیار
ردم قرار دهف واقعیت ای ،است که ای ،واحفها و شرکتها در نهایت به همی ،ردم
تعلق دارد تس ا برای انجام ای ،کارا هری از شهرونفانا ستقل از س ،و وضعیت
اقتصادی قفار برابر سهام دریافت خواههف داشت برای کسانی که ثالً باالی  16سا
دارنف ای ،سهام در بازار سهام [که بایف از سوی دولت ایجاد و نظارت شود] قابل خریف
و فروش خواهف بود ولی کودکان تایی 16 ،سا تا وقعی که به ای ،س ،برسهف حق
خریف و فروش نفارنف به ای ،ترتیس از سوییا بازار سهام به رونق یافتف و از سوی
 1به شا ل و شایوههای بتلفی ای ،شایوه بهکار رفته شاف در ایران هما ساهام تفالت که دولت آقای احمفینژاد
درتیش رفت یتوانف شیوهای ازاترای همی ،سیاست تلقی کرد
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دیگرا همراه با به س ،قانونی رسیفن کودکان هر ساله تعفادی از ای ،دسهامداران وارد
بازار سهام یشونف 1
ا ر دولت ای ،راه را بر زیهف در تی ،حا بایف در تهت کهتر قفار نقفیهگی در
اقتصاد بسیار تفی تمل کهفا یعهیا بایف با در تیش رفت ،سیاست ریاضتآور اتتیاری
از اتطای اتتیارات زاپف و زیادی به افراد و یا بهگاهها برای ای ،هظور [خریف سهام]
خودداری کهف چون در ییر ای ،صورتا با افزودن بر قفار نقفیهگی در کوتاه فتا
فشارهای تور ی زیادی تفیفار یشود که برای کل استراتژی بسیار باترهآ یز خواهف
بود به اتتقاد ،ا چهانچه دولت در اترای ثمرببش ای ،برنا ه وفق شودا یتوانف
نقفیهههای سر ردان را به سوی کارهای تولیفی سوق دهف سهامداران هر واحف
وا ذارشفه هم ثل هر سهامدار دیگریا در انتبابات ساالنه شماری را ور ادارهی
ای ،شرکتها خواههف کرد از نظر حقوقیا ای ،شرکتها به صورت شرکتهای سها ی
تام اداره خواههف شف و بر اسا قانون بایف هرساله حسابهای الی حسابرسیشفهی
خود را برای اتالع تموم هتشر کههف از سوییا اتالتات الزم برای سر ایه ذاران
احتمالی تفتفار خواهف شف و به تالوه فیران شرکتهای نا وفق بهخاتر فشار بازارا
ناشی از کوشش احتمالی سهامداران برای فروش سهام و خریف سهام در شرکتهای
وفقا جیور یشونف که برای بهیود تمل رد شرکت تحت ادارهی خود ب وشهف به
هابم در اقتصاد بهیود خواهف یافت اختصاصی
ای ،ترتیسا بر آن سرم که تبصی
کردن خصوصی سازی به کسانی که ا و ا والی دارنف به نظر  ،نمیتوانف چهی،
تیآ فهای ثیتی در تی داشته باشف همز ان با افزوده شفن بر فعالیتهای اقتصادی
و الی در اقتصادا دولت نیز یتوانف از ای ،فعالیتها الیات عقو دریافت کرده و ای،
درآ فها را برای بهیود زیر ساختهاا راه و راهآه،ا تسهیالت بهفریا فرود اههاا آ وزش
و بهفاشت و تحقیق هزیهه کهف

 1الزم به یادآوری است که ببشهای از ای ،نوشته را درسا های تیش نوشته بودم و در همان سا ها هم در ی ی
از نشریات تهران چاپ شف
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پ -کنترل
ی ی از ا وری که برای ی خصوصیسازی دخوب بسیار هم است فیریت ؤثر
و فیف واحفها در تو تعفیل ساختاری و بهویژه تس از وا ذاری به ببش خصوصی
است وقتی از فیریت ؤثر سب ،ی وییم هظور ان ای ،است که نظام ادارهکههفه
در تی ،ساد ی بایف ؤثر نیز باشف ا رچه بایف برای حذق قررات دستوتا یر کوشیف
و به فیران ای ،واحفهای خصوصیشفه ا ان داد تا شیوههای طلوب فیریت را به
کار بگیرنف در تی ،حا ا دولت بایف بهواقم راقس اوضاع باشف که صاحیان شرکتهای
خصوصیشفه به آنچه که در ادبیات اقتصادی دلبت کردن ا وا نا یفه یشود دست
نزنهفا یعهیا هر آنچه قابلیت نقفشفن دارد را نقف کرده با ارسا ای ،نقفیههها به
حسابهای خارتی خود واحف را تعطیل کرده و بر بی اری بیفزایهف یافت ،حف تعارق
کهتر بسیار دشوار است از سویی بایف به حفی باشف که تلوی چهی ،احتمالی را
بگیرد و درتی ،حا نیایف به آن حفی باشف که به فیران تفیف ا ان ادارهی واحف را
نفهف چون ا ر قرار باشف که همان روا ذشته در توششی تفیف ادا ه یابف که نقش
یرض شفه و برنا هی خصوصیسازی به دستانفاز خواهف افتاد
ا ا در خصوص وا ذاری واحفهای انحصاری دولتی به ببش خصوصیا برای نمونه
شرکت تلف ،و یا برق و آبا قسیه تیچیفهتر است یعهی از سویی به خاتر انحصاری
بودن نمیتوان و به اتتقاد  ،نیایف ای ،واحفها را کا ال آزاد ذاشت که هر آن ونه که
یتسهفنف رفتار کههف چون در آن صورت سر صرقکههف ان که به واقم همهی
تمعیت کشور هستهف در ای ،یان بی کاله خواهف انف از سوی دیگرا ا ر قرار است
ای ،واحفها نیز به ببش خصوصی وا ذار شونف بایف به ای ،ببش انگیزههای الزم را داد
که چ هی ،سئولیتی را قیو کهف راهی که در شماری از کشورهاا برای نمونه انگلستانا
در تیش رفته شفا نظارت بر ای ،واحفهاست به نظر  ،ای ،شیوه راهحلی ؤثر نیست
چون ا ر ای ،نظارت بهواقم ؤثر باشف و از ای ،واحفهای انحصاری خصوصیشفه آزادی
تمل را بگیردا تس دلیل به ببش خصوصی وا ذارکردنشانا ییر از ی قشریگری
نظری چیست؟ و ا ر ای ،نظارت بیشتر در سطح است و ؤثر نیست که نقش یرض
خواهف شف و ؤسسات انحصاری خصوصی به ضرر صرقکههف ان تروار و تروارتر

ن اتی دربارهی خصوصیسازی دخوب !

خواههف شف به تور کلیا  ،بر ای ،اتتقادم که یاحث اراپه شفه در دفاع از
خصوصیسازی ای ،واحفها انحصاری به نظر استوار نمیآیهف و بهتر است در ضم،
کوشش برای باالبردن بهرهوری ای ،واحفها آنها را در ببش دولتی نگاه داشت راهی
که م  ،است به باال رفت ،بهره وری هجر شودا برای نمونه در ال یت دولت نگاه
داشت ،سیستم راهآه ،یا تولیف برق و خصوصیسازی خف ات اراپه شفه و یا توزیم برق
است یعهیا در ورد راهآه ،برای نمونها واحفهای خصوصی یتوانهف با نظارت دولت
در ا ور ربو به ا هیت سافرانا بی ،هاتق بتل خف ات حملونقل اراپه نمایهف
الیته ای ،شرکتها بایف برای ادارهی ریلها و ایستگاهها به دولت حق هاسیی برای
استفاده از ای ،ا انات بپردازنف و دولت نیز تیق قانون بایف وه باشف که حفاقل
ببش تمفهی ای ،درآ فها را برای بهیود ا انات در همان ببش صرق کهف از سوییا
رقابت بی ،اراپهکههف ان خصوصی خف اتا در صورت نظارت ؤثر دولت بر ا ور ربو
به ا هیتا به نفم صرقکههف ان خواهف بود و از سوی دیگرا دولت نیز با استفاده از
درآ فهای ناشی از ای ،نوع وا ذاریها یتوانف در راه بهیود ای ،ا انات قفم بردارد
الیتها یتوان و حتی به نظر  ،عقو تر است که همه ای ،نوع خف ات – در واقم
انحصارهای تییعی -همچهان در دست دولت باقی بمانف باقی انفن ای ،واحفها که
در صورت ادارهی ؤثر و فیف توان سودآوری قابلتوتهی دارنف به دولت اتازه خواهف
داد که برای باالبردن احتما وفقیت دیگر برنا ههای خصوصیسازیاش به بهیود
زیرساختهاا بهیود کیفیت آ وزش و بهفاشت و حتی س  ،در تا عه بپردازد
آن چه که بایف روی آن ت کیف شود ای ،است که در بهتری ،حالت دخصوصی کردن
تهها ی شیوهی کار برای رسیفن به اهفاق شبصی است که سیاستتردازان حا ی
آن دارنف و نیایف به تهوان دهفق ارزیابی شود
در آنچه تاکهون فتهایما ی بررسی کلی از فرایهف خصوصیکردن ارایه شف و در
آن ازتمله تذکر شفیم که ا ر دولت ایران بهراستی یخواهف با استفاده از سیاست
وا ذاری ا وا دولتیا به تصحیح تمل رد اقتصاد ایران بپردازد بایف از هفق
درآ فآفریهی دست بردارد و ای ،ا وا را بهرایگان و بهتساوی بی ،ردم ایران تقسیم
کهف الیته تزپیات چهی ،سیاستی بایف در تمل و با توته به بتصات ایران تعیی،
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کرد با ای ،همها یدانیم که دولت ایران چهی ،خیالی نفارد 1و ای ،را هم یدانیم از
ز ان ریاستتمهوری آقای هاشمی تاکهونا دولتهای بتل با افتوخیزهای فراوانی
کوشیفنف ای ،برنا ه را در ایران اترا کههف در دورهی آقایهاشمیا برای نمونها ولی
وا ذاریهایی که انجام رفت بهتور یو کههفهای نا وفق بود به حفی که دولت
جیور به توق آن شف با ای ،وص ا اترای همان سیاست را در ابعاد ستردهتر ادا ه
دادنف که براسا همهی شواهفی وتود که به آنها خواهیم رسیفا در کلیت خود
برنا هی وفقی نیوده و حتی آیهفهی اقتصادی مل ت را به باتره انفاختهانف دست
بر قساا تمفهتری ،انگیزهی خصوصیکردن هم به نظر یرسف که کسس درآ ف برای
دولت باشف ولی ای ،که تا چه حف در ای ،راستا وفق تمل کردهانف در آنچه که در
نوشتههای بعفی خواهف آ ف روش ،خواهف شف

 1الیته ای ،ن ته دربارهی دولت های آقای رفسااهجانی و خاتمی و آقای روحانی درساات بوده اساات ولی دربارهی
آقای احمفی نژاد صاحت نفارد یعهی ایشاان برنا ه ساهام تفالت را در تیش رفته بودنف که ای ،روزها دربارهی ای،
سهام خیرهای زیادی یشهویم

نقد اقتصاد سیاسی

جنبش کارگری ایران:
نگاهی از درون
کارم فرجالهی

اعتصاب در گروه پیمانکاری آریا ن ین خوزستان پاالیش اه جفیر در اهواز 14 ،مرداد 1399
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بایف ا یفوار بود ا ا بهتای دادن ا یف کااب یا وتفهی آیهفهای وساوساهانگیزا ا ا
بی تشاتوانه و ناروشا ،به لحاظ چگونگی تحققا بایف بر یهای تجارب بیش از ی قرن
تهیش کار ری ایران و توان بالقوهی آن وهای و چشمانفازهای تاری را ترسیم کرد
ای ،تهیش یتواناف انیوه تمعیاتِ الیتاه تراکهافهی تیقاهی کاار ر و ساااایر زد و
حقوقبگیران را دربر بگیرد چراکه طالیات و دسااتورکار روز ای ،تیقه از تمله تایی،
بودن زدهاا تفمتهاساس آن با عیشات خانوارهاا ت خیر در ترداخت زدها و بسایاری از
وارد دیگرا و بهتور کلی اتتراض به فقر و شا اق تیقاتیا طالیات ا روز ببش یالس
تما ی ردم اساات واه آنا وتود حرکتها وتجممهای اتتراضاای تقرییاً هرروزها ا ا
تراکهفه و بفون ارتیا ار انی با ی فیگرا است قالهی حاضرا تالشی است در تهت
یافت ،تاسا یا تر دوبارهی ای ،ترساش :دچرا تهیش کار ری ا ههوز چهان که بایف
توسعهیافته نیست و چرا در وقعیتی ای ،چهی ،قرار رفتهایم؟
()1
تبقهی کارگر ،پرولتاریای جهانی و مطالبات ی انه
خواسااتهی اصاالی کار رانی که دی م اه ه شاای ا و را در سااا  1886تفیف
آوردنف و همچهی ،خواساته و شاعار اصالی کار رانی که  115ساا تیش از ای ،در ایران
اولی ،اتحادیههای کار ری را تایهریزی کردنفا دهشااات سااااتت کار روزانه با دریافت
زد کافی بوده اسات ا ا ا روز کار ران ای ،سارز ی ،تس از تیمودن ای ،راه توالنی
ههوز هم در وقعیتی هسااتهفکه ببش بزر ی از آنها ا ر شااانس اشااتوا داشااته و
بی ار نیاشاهفا برای ت ی ،زنف ی حفاقلی نا زیرنف بیش از هشات سااتت کار کههف و
اها الیته بازهم نا زیرا برای دستیابی به فرصت کار اضافهی روزانه به رقابت با ی فیگر
یا خواهش از کارفر ا بپردازنف ههوز هم شا ل اصالی تیقهی کار ر ایران با تمعیتی
بالغ بر یلیونها نفرا در حالی که ببش قابلتوتهی از آن از تحصاایالت دانشااگاهی و
ساطو باالیی از تبصا

1

هم برخوردارنفا داشات ،تشا ل ساتقل کار ری یا حرو یت

 1به باور ای ،قلم تش لهای کار ری دو قسم هستهف :ال  -تش لهای ایفپولووی سیاسی (ساز انهای سیاسی و
احزاب کار ری) که تسویت در آنها بر تایهی تذیرش و وفاداری به ی بیهش سیاسی و ایفپولووی خاص صورت
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از ابزاری اسات برای دفاع تمعی از هافم تیقاتی خودا از تمله تحقق هشات سااتت
کار روزانه و زد کافی! و در ای ،راه تاکهون بارها و بارها بهای ساهگیهی ترداخت کرده
است
( )2
تولد کارگران صنعتی ،هویت و خواستههای تبقهی کارگر ایران
نبساتی ،اتحادیهی کار ری ایران در ساا  1285توساط کار ران چاتبانه شا ل
رفت؛ تس از آن بهتفریج کار ران شاماری دیگر از صاهوق برای دساتیابی به طالیات
خود به تشا یل اتحادیههای صاهفی اقفام کردنف؛ ا ا همگراییِ  9اتحادیه از ببشهای
چاتبانها کفاشاایا داروسااازهاا حما یا نانواییا ساااختمانیا شااهرداری و بافهفهها و
تشا یل دشاورای رکزی اتحادیههای کار ری ایران در ساا  1300بود که سایس شاف
کاار رانِ ایران نبساااتی ،باار باهتهوان یا دتیقاه و داتحاادیاههاای کاار ری باهتهوان
ی نهااد فنیِ اثر ذار در تا عاهی آن روز عهاا تیفا کههف  16ساااا ح و ت تهلوی
او ا دورهی اتما ساایاساات ساارکوبِ رام اشااتراکی و مهوتیت فعالیت روههاا
تش لها و اتحادیهها و در نتیجه دورهی توق رشف و تویایی تهیش کار ری است ا ا
فرنیسام ویژهی رضااشااهی ساترش صاهعت (بهویژه صاهعت نفت) و افزایش شامار
کارخانهها و نا زیر افزایش شامار تمعیت تیقهی کار ر صاهعتی را در تی داشات در
ای ،دوره بهریم همهی خشونتها و سرکوبهاا ساتت کار کار ران به  9ساتت در روز
کاهش یافت که در آن روز ار دستآورد همی به شمار یآ ف
ی یرد و ساختار و تمل رد حزبی دارنف کسس قفرت سیاسی و برقراری سوسیالیسم یا ذار از سر ایهداری به
سوسیالیسم یالیاً همتری ،اصل برنا های ای ،تش لهاست ب -تش لهای صهفی – سیاسی (سهفی اها یا
اتحادیههای کار ری و ) تسویت در ای ،تش لها برتایهی اشتوا به شول و حرفهای خاص است ایفپولووی و
رایشهای سیاسی اتسا یا تسویت آنها در احزاب و ساز انهای سیاسی اصوالً هم نیست و ههگام تذیرش ورد
سؤا قرار نمی یرد کوشش برای تحقق و حمایت از حقوق و هافم صهفی اتساا هفق و وهیفهی اصلی ای،
تش لهاست ورود به ترصهی سیاست و سیاستورزی ای ،تش لهاا در هر سطحیا صرفاً از زاویه و با هفق ت ی،
و تحقق ای ،هافما با راتعه به خرد تمعی و تصویس در سازوکاری که دراساسها هها تعیی ،شفها صورت ی یرد
شر وفقیت و سال ت ای ،تش لها استقال کا ل آنها از دولتا کارفر ا و احزاب سیاسی است در ادبیات کار ری
عموالً انواع تش لهای صهفی  -سیاسی را با اسم تام دتش ل ستقل کار ری یاد یکههف
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()3
فراز و فرود جنبش کارگری ایران
توازن قوا در هطقه و شارایط سایاسای اتتماتیِ تهان در شاروع تهه تهانی دوما
سااقو اسااتیفاد رضاااشاااهی و آیاز ز ا فاریِ ضااعی تهلوی دوم را رقم زد؛ تا وقوع
کودتای رداد  1332و برقراری دوبارهی اساتیفاد و دی تاتوریا فساای هاسایی برای
رشااف تهیش تیقهی کار ر ایران و شاا ل یری سااهفی اهای کار ری فراهم شااف
ساااهفی اهایی که خوش درخشا ایفنفا نفوا و قفرت بسااایج کار ری قابل الحظهای
داشاتهف و در عادالت سایاسای آن روز تا عه اثر ذار بودنف ای ،ساهفی اها از دولت و
1

کارفر ا ساتقل بودنفا ا ا ت سافانه از احزاب سایاسای خیر! و همی ،تعلق و وابساتگی
 1ضرورت استقال ساز انهای صهفی سیاسیِ کار ری (اتحادیههاا سهفی اها و ) از احزاب و ساز انهای سیاسی
بحث توالنی و همی است که از چهف دههی ذشته همواره در تهیش کار ری ایران طر بوده است روش ،است
که تما ی ساز انهای سیاسی و احزاب کار ری براسا ایفپولووی و بهتیم رسالتی که در ورد تیقهی کار ر برای
خود قاپل هستهف خود را جاز و وه به دخالت ری در تش لها و یارزات کار ران و هفایت و رشف آنها
یدانهف اضافه بر ای،ا یالیاً کار ران و تش له ای کار ری نیز در چم و خم یارزات خود به دالیل و در سطو و
ترصههای بتل به کم نیاز دارنف؛ تاس ویی به ای ،نیازها در قالس همیستگی تهانی تیقهی کار ر تیلور و
تحقق ییابف ایرادهای احتمالی و تیچیف ی ای ،بحث آن تاهایی خود را نمایان یکهف که :ال ) اه الزم یشود
ی ساز ان سیاسی یا ی حزب از سوی ی تش ل (سهفی ای) کار ری ورد شورت قرار بگیرد م  ،است در
ای ،شورتها نمایهف ان یا رهیران تش لهای ستقل کار ری بهدلیل ضع در حوزهی نظری یا دانش سیاسی و
تجربها که دور از انتظار هم نیستا خیلی زود تحت ت ثیر قرار رفته و نظری را بپذیرنف کها بهریم صفاقت
شورت دههفه ا ا به هر دلیل ثالً اشراق نفاشت ،به حیط کارا تهاسس با سطح آ اهی تموم اتسا یا به صال
سهفی ا در آن قطم نیاشف؛ سپس در نهاد ربوته با تافشاری بر اترای آنا یا بفون رتایت وازی ،اساسها های و
راتعه به خرد تمعیا آن را به اترا درآورنف تحقق حالت دخالت ریِ نا وته یا اتالق صفت وابستگی و
تفماستقال ا و باالتر از آن نفوا و کهتر توسط ی ساز ان سیاسیا ز انی تیهیت ییابف و سیس دردسر و انحراق
یشود که ای ،اتفاق بارها ت رار شود یا بهتور دایم رخ بفهف ب) در ههگام تصمیم یریهای همِ درون سهفی اا
کار ران تیشرویی که دارای رایش های سیاسی عیهی هستهف یا وابستگی سیاسیِ تش یالتی به تریان خاصی
دارنف و در تی ،حا تسو سهفی ا هم هستهفا نظر خود راا که ت ثر از نظر و سیاست حزب هم هستا فته و از
آن دفاع یا بر تیشیرد آن در تصمیمهای سهفی ای اصرار یکههف ای ،که تارهای از کار ران تسو سهفی ا دارای
رایش های سیاسی خاصی باشهف یاا در ی حالت فرضیا تسو ی ساز ان یا حزب سیاسی هم باشهف در نفس
خود هیچ ایرادی نفارد و ای ،که در ورد سایل و ش الت سهفی ا با ساز ان یا حزب تیوع خود شورت کههف
و در سهفی ا هم سعی کههف رههمودهای دادهشفه را اترایی کههف هم ایرادی نیست و ای ،که نظر و سیاست حزب
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تلهی به احزابا ز یههسااز و توتیه سارکوب و اضامحال آنها در روزها و اههای تس
از کودتا شاف در ای ،دوره اولی ،قانون کار به تصاویس رسایف و در آن ساهفی ا جاز و
به تهوان ی تشا ل کار ریِ درون بهگاه (کارخانه) به رسامیت شاهاخته شاف تس از
کودتا تا فرارسایفن ا وا انقالب 1357ا آن نیروی سااز ان ر که درون تیقه حساور
داشااته باشااف و به ا ر ساااز اندهی کار ران به ثابه ی دتیقه برای خود همت
ماارد تاا حافود زیاادی وتود نافاشااات در ای ،دورها باه هر دلیالا رکز توتاه و یافان
تمل یا روههای هفقِ فعاالن سیاسی و باور هفان ترصهی چ ا بهتور تمفها تاهای
دیگری بهتز حلهای کار و زیسات تیقهی کار ر بوده اسات؛ حتا ا ر بهتور اساتثها
در تااهاایی تیقاه ی کاار ر و حال کاار و زیسااات او ورد توتاه واقم شااافها هافق
تسااو یریِ افراد هاسااس در روه و ساااز انی خاص بوده و نه ساااز اندهی دتیقهی
کار ر بهتور تام و به عهای ویژهی کلمه بههرروی تس از کودتا  25سااا تر فراز و
فرود و تر از اتراهای خونبار بر تا عهی ایران ذشاات نساایم و و های انقالبی و
سااپس توفان انقالب بهم ،فرارساایف و با قفرت تما ی فسااای ساایاساای تا عه را
درنوردیف؛ بسایاری از باورها و تز یات نادرست فروریبت و برای فت کوتاهی یفان
برای آ وزش و آز ودن شااایوههااا بااورهاا و اهافاق تفااوت در راساااتاای آ وزش و
ساز اندهی تیقهی کار ر فراهم آ ف ا ا ای ،دوره بسیار کوتاه بود بهزودی و تیش از
آن که آز ونها و آ وزشها به نتیجهای اثر ذارا در تریان یارزهی تیقاتیا رسااایفه
باشاف یا فرصات کاربسات تجارب و آ وختهها فراهم شفه باشفا آتش تهگی خانمانسوز
را در ورد سیاستهای سهفی اییا الیته به تهوان ی نظر و نه نظر حزبا بیان کههف باز هم ایرادی نیست ایراد و
اش ا ز انی بروز تیفا یکهف که سهفی ا را به ترصه ای برای تیلیوات حزبی خود تیفیل کههف تصور کهیم در
تا عهای که حزب و ساز ان های سیاسی تعفدی وتود داشته باشف و همگی ببواههف همی ،کار را انجام دههفا
در ای ،صورت فسای سهفی ا ترصهی رقابتهای احزاب نبواهف شف؟ و انیوه کار ران که انگیزهی سیاسی نفارنف آن
تا را ترک نبواههف کرد؟ ش ل زیانبار دیگر ز انی است که در ی بزنگاه تصمیم یریا صرفاً به دلیل ای ،که حزب
تیوع چهی ،رههمودی دادها کار ران تسو آن حزب با اصرار و اتما فشار یا تیانی و دور زدن قررات سهفی ا در
ای ،واردا ببواههف بفون توته به خرد تمعیِ سهفی اا رههمود یا سیاست وردنظر حزب به رحلهی اترا درآیف
ت رار ای ،وقایم در تمل به عهی ت ییف وابستگی سهفی ا به حزب یا تریان نفوا حزب در سهفی است و تییعیست
که در ای ،صورت شمار زیادی از اتسا سهفی ا را ترک خواههف کرد تهها ضا  ،تیشگیری از ای ،وضعیت تیشبیهی
سازوکار د وکراتی برای تصمیم یری های هم در اساسها ه یتهی بر راتعه به آرا و خرد تمعی سهفی است و
اضافه بر ای ،همهی اتسا به رتایت اساسها ه و همهی سئوالن به تاس ویی به بفنه لزم باشهف
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و توالنی برافروخته شاف و نیاز به توضایح نیسات که آزادی و د وکراسای در شارایط
تهگی زیر رفته یشاود در کمتر از ی ساا تس از آیاز تهه و تی حوادث نا وار و
تل ِ ساا  1360و تس از آنا شاوراها و ساهفی اها و دیگر نهادهای کار ری ساتقل با
خشااونت و اتیار یا داوتلیانه از بیم حادثها همگی حو و ناتفیف شاافنف انفیشاایفن و
تی تویی برای یافت ،تاسا ای ،ترساش برای تما ی فعاالن ای ،ترصاه بسیار الزم است:
چرا هیچ ی از ساهفی اها و دیگر تشا لها و نهادهای کار ری برتا شافه سارکوبهای
سا  1360و تس از آن را تاب نیاوردنف؟ آیا فقط با استهاد به سرکوب و فشار یتوان
ای ،فروتاشی و حوشفن را توضیح داد؟ در شیوههای ساز اندهیا تیونفهای ساز انی
و تشا یالتیا اتباا تاکتی ها و اهفاق تعیی،شافه و در برنا ه و تمل ای ،نهادها تیس
و ایرادی وتود نفاشاات؟ آیا تیشبیهی اسااتفاده از فشااار و اتما حفویتِ بیشااتر و
بهکار یری سااارکوب و زور توساااط تها ها و نهادهای بتل سااار ایهداریا ا ری
تجیاس و ییر م  ،و دور از اه ،بود؟ یاا باهت س باایاف تییعی و حتمال دانساااتاه
یشااف که تها های بتل ساار ایه و دولتهای تیوع آنها در صااورت نیاز به هر
شا ل م ،ا ولو اساتفاده از زور و خشاونت دولتیا از هافم تیقاتی خود دفاع خواههف
کرد و به صااافوق کار ران یورش خواههاف برد! برای قاابلاه و دفم ای ،یورش یا تحمال
فشاارها و صاف ات واردها آیا نیایف آ اد ی یداشات و تیشبیهی یکرد؟ نقا ضاع
کجاها بود و آیا یتوانست نیاشف؟
وهیفهی سااز انهای سایاسای و احزاب کار ری و همی،تور سااز انهای صاهفی
ای ،تیقه (اتحادیه و ساهفی اها) سااز اندهی و تشا ل کردن کار ران اسات ا ا در دو
سااطح و با دو شاایوها دیساایپلی ،و هفق کا الً تفاوت ساااز انهای ساایاساای -
ایفپولووی کار ری (احزاب) و سااز انهای صاهفی  -سایاسای کار ری (اتحادیهها) دو
مل ی فیگرنف که نمیتوانهف تایگزی ،ی فیگر
ساز ان ستقل از هم و در تی ،حا
بشااونف؛ ای ،دو نوع تشاا ل در راسااتای ا ر ساااز اندهی تیقه شااترکاتی دارنف و
برحسااس ضاارورت ارتیا هظمِ ساااز انی با ی فیگر برقرار یکههف ا ا ای ،ارتیا به
عهای تابعیت ی ی از دیگری و زیر سااؤا رفت ،اسااتقال آنها نیساات تجربههای
بتل نشااان داده آنتا که در نیود ی ی ( ثالً حزب) دیگری تالش کرده در اتباا و
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بیان واضام تای خالی را تر کهف نتیجهای تز تراکهفه شافن اتساا و باز انفن سااز ان
صاهفی از وهای اصالی خویش به بار نیا فه اسات همچهی ،هر اه در وهای و اهفاق
ای ،تشا لها تفاخل صاورت رفته و تیونف و رابطهی هطقی ای ،دو نوع تشا ل تیفیل
به تابعیت و وابساتگی شافه نتیجهی کار انحراق رونف یارزهی تیقاتی از سایر درسات
و اصالی آن بوده اسات در ای ،حالت حذق و سارکوب ی ی (تمفتاً احزاب) سایس حذق
و نابودی یا اضاامحال دیگری شاافه اساات تیقهی کار ر ایرانا تش ا لها و یارزات
کار ری از ای ،هظر آسیس بسیار دیفه است
()4
اندکی گشایش فضای سیاسی و تالش مجدد
شااانزده سااا تس از ای ،حوادث و حذق بالفان و د رانفیشااان نوبت به دولت
اصاالحات رسایف با شاعار توساعهی سایاسایا فساای سایاسای  -اتتماتی تا عه برای
فتی انفکی باز و ا ان ایجاد برخی نهادهای تا عهی فنی فراهم شاف شامار زیادی
روزنا ه و نشاریات بتل ا ایلس هتقف ا ا همساو با حاکمیت و نظاما و شامار عفودی
انجم،های فرههگی و کانونهای حماایت از حقوق کودکانا زنان و زیسااات حیطی با
رفت ،جوزهای وقت و دایمی شاروع به فعالیت کردنف ای ،توییر و انفکی باز شافن
فسای تا عه در حیطهای کار ری هم اثر ذار بود؛ الیته ای ،اترا اه با زدوخوردها
و تقسنشایهی و اه با شاایش و بساط و ز انی با حصار و بهفهایی در ای،تا و آنتا
همراه بوده اسات در نتیجهی دساتکم هشات ساا تیشایرد سایاساتهای نولییرالیِ
توصاایهشاافهی بان تهانی و صااهفوق بی،المللی تو یهی بر اترای ساایاسااتهای
تعفیل سااختاری اقتصااد و خصاوصایساازیهاا توساط دولت دساازنف ی ا و ساترش
هرچه بیشاااتر وقتیساااازیِ قراردادها و سااالطهی قراردادهای وقت در بازار کار و
بهتفریج ترصااهی تمو ی تقرییاً همه روزه شاااهف بر زاری اتتصااابها و تجممهای
اتتراضای کار ران در انهای بتل بود تس از ساا ها تالش و تی یری کار ران
و کهشاگران باور هف به ایجاد تشا لهای ساتقل کار ریا در بهار  138۴اتساای هی ت
ؤسااس باز شااایی و احیای سااهفی ای کار ران شاارکت واحف اتوبو رانی تهرانا با
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وتود تمام حفودیتها و ساابتگیریها و در شاارایطی ویژها وفق به بر زاری جمم
تمو ی و زیهش هی ت فیره و بازرساان ای ،ساهفی ا شافنف؛ جمعی که با توته به
شارایط و تهگهاهای تفیفآ فه یا تفیف آورده شافه با اساتقیا نسایتاً خوب و بیساابقهی
کار ران واته شاافه بود در آیاز کارا و بهریم اخرا و بازداشاات شااماری از کار رانِ
تالشاگر ساهفی اییا ساهفی ای کار ران شارکت واحف بسایار خوش درخشایف؛ شامار
بسایار زیادی از کار ران ای ،جموته با وتود ای ،که به هر دلیل نبواساته یا نتوانساته
بودنف در جمم تمو ی سااهفی ا شاارکت کههف در تمل از اقفا ات و ساایاسااتهای
ساااهفی ا حمایت یکردنف در ساااهفی ا نیز تلساااات تمو ی هفتگی (کهفرانسها)
باه هظور تیااد نظر و آ ااهیرساااانیا رفت ،زارشهاا و خیرهاا و همااههگی تهات
تصامیم یریهای بعفی و تشا یل یشاف ببش یا کمیسایون آ وزش ساهفی ا نیز در
حوزههای آ وزش قانون کار و فعالیتهای سااهفی ایی کارنا هی خوبی از خود نشااان
داد
حفود دو ساا بعف با رونفی کموبیش شابها کار ران ی بهگاه صهعتی بزر نیز
وفق به احیا و باز شااایی سااهفی ای کار ران جتمم دکشاات و صااهعت نیشاا ر
هفتتپه شاافنف در آن ز ان شاامار زیادی از آ اهان و کار ران فعا در ا ور صااهفی
شاایش ای ،دو ساهفی ا را بسایار یمون و نقطهی تط یا آیاز تحو و فصالی نو در
یارزات کار ران در راساتای تحقق طالیات و حقوق صاهفی و تیقاتی خویش ارزیابی
یکردنف انتظار ای ،بود که اوالً ای ،دو سااهفی اا که در آیاز ورد اتتماد و اسااتقیا
شامار زیادی (ا ر نگوییم بیشاتری ،شامار) از کار ران واحفهای خود قرار رفته بودنفا
ضام ،آ اهی رساانی و آ وزش کار ران کارخانها با هشایاریا اتحاد و همفلی در سایر
تالش برای تحقق طاالیاات کاار ران واحافهاای خود اقافا اات ؤثری انجاام داده و هر
روز به وفقیتهای بیشاااتری دسااات یابهف ثانیاً از ای ،رهگذر کار ران بیشاااتری به
ساهفی اها بپیونفنف و آ اهی و ارادهی واحف تیقاتی یا به عهای دیگر سااز انیافتگی
تویا و تیشااروِ کار ران در ای ،دو واحفا و در ادا ه در کارخانهها و بهگاههای دیگر نیزا
تیهیت تیفا کهف ا ا چهی ،نشف و حوادث به ونهای دیگر رقم خورد
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()5
تحقق نیافتن پیشبینیها و ناکامی تشکلهای کارگری
بیش از  1۴ساا از آن نقطهی تط یا آیاز فصال نویی که فرض یشافا ذشاته
اسات بحران تمو ی تا عه تمیقتر و تهگهاهای اقتصاادی بسایار شافیفتر شافه اسات با
ای ،کاه در ای ،دو بهگااه و در انیوهی از دیگر کاارخااناههاا و بهگااههاای خاف ااتی و تولیافی
بزر (در کال کشاااور) شااا الت و طاالیاات تافی و ااه حیااتیا ازتملاه حقوق و
طالیات زدی عوق وتود داشاته اسات و ههوز هم دارد و تقرییاً همه روزه تجمعات
اتتراضاای کار ری در ای ،ز یهه در انها و هاتق بتل بر زار یشاافه و ههوز
هم یشاودا با ای ،حا در رونف ای ،یارزات ساتردهی همهروزه و الیته تراکهفها نه
شااااهف تقویت و رشاااف تریان سااااز انیابی کار ران و ایجاد و برتایی تشااا لها و
ساهفی اهای ساتقل کار ری بودهایم و نه نفوا و قفرت ای ،دو ساهفی ا در واحفهای
خودشااان تقویت شاافه اساات ت ساافانه بهت سا فروکاسااته شاافنِ روز افزون نفوا و
ارتیا با بفنهی کار ری ای ،دو سهفی ا و حتا انزوای درون واحف و از همه بفتر هواهر
و نشانههای نگاه هی ت فیرهای به بیرون از حیط کار را شاهف هستیم
چرا تهیش کار ری ایران با تیشااایههی بیش از ی قرن ا روز در چهی ،نقطهای
ایساتاده اسات؟ چرا تی چهل و ساه ساا تس از فروتاشی نظام ستمشاهی دو بار شاهف
او هحهی سااز انیافتگی تیقه و برتایی شاماری تشا ل ساتقل کار ری بودهایم و
هر دوبار هرق فت کوتاهی تس از برتاییا سارکوب و نابودیا ساقو ساریم یا حذق
و اضامحال تفریجی نهادهای شا ل رفته را تجربه کردهایم چرا ای ،تشا لها با وتود
برخی درخشاااشهاای اولیاها در اامهاای بعافی در قاابال فشاااارهاا و سااارکوبهاا (و
کجرویها) ای،قفر ناتوان از قاو ت و بقا بودهانف؟
از چگونگی و رونف شاا ل یری تشاا لها و از تجارب و او ای ،حرکت یعهی
برتایی انواع شاوراها و ساهفی اهای کار ری در آخری ،ساا هتهی به انقالب  1357و
اولی ،ساا های بعف از آن و ساپس تعطیلی و انحال یا حذق داوتلیانه و نا زیر آنها
ت سافانه اساهاد و فارک زیادی برای طالعه و تحقیق در دسات نیسات در آن ز ان
ساایتها و کانا های خیری و ا انات ارتیاتی ا روزه ههوز در یان نیودهانفا حاصال
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تجارب آن دورها ا ر ثیت و ساتهف شافه باشافا تمفتاً در قالس خیرنا هها و نشاریات
کایذی است که ببش اتظم آنها اکهون در دستر نیستهف نا زیر بایف به شاهفات
یفانیا صااحیهها و خاترات ربو به ای ،دوره بساهفه کرد؛ در دورهی ز انی 1357
تا خرداد 1360ا روانشااهاساای اتتماتیا عیارهاا سااطح آ اهیا سااهت اسااتفاده از
تجربههای ذشاتها شاور ناشای از انقالب و در کل فساای سایاسی  -اتتماتی وتود در
یان کار ران تیشارو و فعاالن ترصاهی کار ری به ونهای بود که آ وزش و باال بردن
سااطح آ اهی تیقاتی به روشاای صااحیح و ؤثر و انف ارا یعهی تشااویق کار ران به
سااز انیافت ،و رویآوری به تش لهای تایفار و ستقل کار ری (ساز انهای صهفی-
سایاسای یا همان ساهفی اا اتحادیه و شاوراهای کارخانهها)ا دیف اه و روش سالط و
رسااوم نیوده اسااتا بل ه تمالً با برداشااتی سااطحی از یارزهی تیقاتی و آ وزهی
داتتصااابا فرسااهی انقالب ا بیش از هر چیز ساااز ان دادن حرکات اتتراضاای و
اتتصاااابهاای کاار ری یاا تالش برای قرار رفت ،در رأ حرکاتهاا و هافایات یاا
ت ثیر ذاری بر حرکات شاا ل رفته در دسااتورکار بوده اساات؛ با ای ،ایفه و هفق (با
توتاه باه شااارایط تیهی آن ز اان اکهون یتوانیم بگوییم :باا ای ،دتوهم ) کاه از باههم
تیوسات ،ای ،اتتصاابها سارانجام ح و ت یا شایوه ح مرانی توییر خواهف کرد ادبیات
باهکاار رفتاه و ارزشهاای ورد توتاه نیز بیشاااتر ادبیاات و کلیشاااههاای روههاا و
ساااز انهای ساایاساایِ تمفتاً چ آن دوره بوده اساات فعاالن و رهیران یفانی ای،
حرکاات کاه یاالیااً رایش و تعلقاات سااایااسااای خود را تههاان نمیکردنافا ههگاام
تصامیم یری یا در رونف آن و تیشایرد سیاستهای تملی در ای ،تش لهای نوتاا بفون
در نظر رفت ،ساااطح آ اهی کار ران و بیتوته به خرد تمعیِ وتودا تالش یا حتا
در برخی واقم اصارار بسایار داشاتهف ایفهها و واضام سااز ان یا روه سایاسای تیوع یا
ورد تالقه خودشااان تا بیفتف و اتما ردد و یا کلیشااههای رسااوم در ادبیات ای،
نهاادهاا باه کاار رفتاه شاااود باه همی ،دلیال برخالق قررات و ساااهاتهاا و ضااارورتِ
نهادهایی که اسااسااً بایف صاهفی باشاهف و کارکرد و هفایت آنها نیز هطیق بر رتایت
وازی ،د وکراسای و راتعه به خرد تمعی باشافا اه ترصاهی تصامیم یری و رهیری
ای ،تشا لها به صاحههی رقابت و کشام ش و اه تفا لفظی یان کار ران ترففار
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روهها و سااز انهای سایاسای بتل وتود تیفیل یشاف به ای ،ترتیس به دلیل
شاهره بودن افرادِ فعا و رهیران و اه حتا عروق بودن یا شافن کلیت ای ،نهادها به
هواداری از روهها و ساااز انهای ساایاساای (تمفتاً چ ) یا تسااویت در آنهاا اوالً
کار ران تادی یل و رییت کمتری به حساور و تساویت در ای ،تشا لها یا حمایت از
آنها داشاتهف ثانیاً در واقم بحران و توییر شارایط اتتماتی سایاسایِ تا عها کار ران
عروق به تساویت و یا هواداری از سااز انها و احزاب سایاسایا که ازقساا برخی از آنان
باه ردههاای رهیری و هافایات نهاادهاای کاار ری هم انتبااب شااافه بودنافا دیگر تااب و
ا ان انفن در حیط کار را نفاشاتهف و کار ران تادی نیز به دالیل سایاسای و ا هیتی
رییت یا توان دفاع از ای ،تش لها را در خود نمیدیفنف چهی ،شف که با توییر شرایط
اتتماتی و ساایاساایا تقرییاً تما ی ای ،نهادهاا که قاتفتاً بایف دصااهفی-ساایاساای و
سااتقل از احزاب و ساااز انهای ساایاساای باشااهف و تلی االصااو بایف بتوانهف در هر
شاارایط و در هر نظام و ح و تی از حقوق و هافم صااهفی اتسااای خود دفاع کههفا
ا ان بقا و فعالیت را از دساات دادنف و صااحههی زنف ی و یارزهی تیقاتی کار ران
خالی از حسااور ایهان شااف برای درک بهتر ای ،سا له بایف توته داشاات که از ببش
بزر ی از کار ران و ردم تادی نمیتوان انتظار ترداخت هزیهههای ساهگی ،سایاسای و
اتتماتی داشاات؛ آنان صاارفاً برای احسااا ا هیت و ت ی ،هافمِ سااتقیم و حتا
کوتاه فت خود به تشا لهای صاهفی روی یآورنف و ا ر در ای ،ز یهه احساا خطر
کههف یا ف ر کههف که تساویت در ای ،نهادها هزیههدار اسات عموالً وارد نمیشاونف یا
کهاره یری یکههف
()6
سخن آخر و نتیجهی کار
تیقهی کار ر ایران با انیانی تر از تجربههایی ای،چهی ،ارزشاامهفا و بهتور تمفه
تل ا دوران دساترسای نسایی اصاال تلیان به قفرت را تی کرد و شاایف فرصاتهایی را
نیز برای سااااز اانیاابی از ک داد چهاان کاه در بااال نیز فتاه شاااف در ساااا 138۴
ساهفی ای کار ران شارکت واحف اتوبوسارانی تهران و دو ساا بعفا در رونفی کموبیش
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شاابه ساهفی ای کار ران نیشا ر هفتتپه احیا و باز شاوده شاف رخفادهایی که تصاور
یشاااف الگویی برای دیگر بهگااههاا و کاار ران بااشاااف ا اا در کهاارا در تس ترده و در
حااشااایاهی آن وقاایعی رخ داد کاه در نتیجاهی آن قساااایاا آنتور کاه آرزو هافانا
خوشبیهانها تصااور یکردنف تیش نرفت در تها چ و از سااوی باور هفان به نقش
تیقهی کار ر با ای ،تفیفه برخوردهای تفاوتی صورت رفت:
در آیااز کاار روهی از تالقمهافان و دوساااتاان تیقاهی کاار ر شاااادبااش ویاان و
خوشبیهانه ای ،رخفاد را نقطهتطفی در رونف ساااز انیابی تیقهی کار ر دانسااتهف و
ساااتودناف وناهی دیگر واتهاهی روه یاا روههاایی از بااور هافان چا و تالقمهافان و
دوساتان تیقه بودکه نگرشای تفاوت دارنف نگرشای که ساهفی ا را نهادی رفر یساتی و
تعلق یاا نهاایتااً در خاف ات بورووازی یداناف؛ نهاادی کاه باه هظور انقیااد تیقاهی کاار ر
و حف نظام سار ایهداری سااخته شافه یا یشاود ایهان در آیاز فعاالن ساهفی ایی را
ورد ن وهش و باف ویی و در ادا اه کال ای ،حرکات را ورد انتقاادهاای تهاف و باهزتم
خود رادی اا قرار داده و در چاارچوب و راساااتاای بقاای بورووازی ارزیاابی کردناف
برخوردهای نوع سااوم ربو به دوسااتان هتقفی اساات که ضاام ،ت ییف کلی ای،
شایوهی سااز انیابی تیقهی کار ر و تذیرش ساهفی ا بهتهوان شا لی از سااز انیافتگی
و تشا ل کار ریا با انتقادهایی تفی و سااختارشا  ،به ای ،دو ورد خاص ترداختهف
ای ،دوسااتان با نقف آن دسااته از رفتارها و ش ا لهایی از حرکات سااهفی ای کار ران
شارکت واحف یا هفتتپها که به زتم آنان رفر یساتی و ساازشکارانه اساتا و با ارایهی
تارهای خف ات و کم ها یا بهتر بگوییم ت ییف و تشاااویق و هورا کشااایفن یا انتقاد و
ح وم کردن در رساااانههاا کوشاااش کردنف با فعاالن و رهیران ساااهفی ایی رابطهی
دوساتی برقرار کههف دوساتی به هظور برقراری رابطه تمیقتر و ؤثر با هفقِا به زتم
خودشاانا شااوره دادن و اصاال حرکت یا به فتهی دیگر سارخ و رادی الیزه کردن
ساهفی ا ای ،دوساتان یا ای ،شایوهی تف ر با توته به تصاور و انتظاراتی که خودشاان از
ساااهافی اا باه تهوان یا تشااا ال کاار ری دارناف و باا توتاه باه شااایوههاایی از حرکات و
وضاام یری که برای سااهفی ا (هر سااهفی ای کار ری) ف نظر دارنفا در قاالت و
بیانیهها و بر حساس ورد به فعاالن ساهفی ایی شااوره یدههفا توصایه یکههف و

تهیش کار ری ایران :نگاهی از درون

اه بر تیشایرد آن اصارار یکههف تافشااری و اصاراری کها به دلیل اشاتیاق دوساتان
ساهفی ایی به ت ییف و تشاویق و قیو شافنا در تمل کم هم ؤثر نمیافتف ای ،که
روهی یا افرادی با هر دیف اه تمل رد یا سیاستهای اترایی ی سهفی ا را نقف کههف
و در ورد آن نظر بفههف و توصایههایی داشاته باشاهف به خودی خود هیچ ایراد نفارد
ایراد آنتاساات که ای ،دوسااتان از حیط واقعی کار دور هسااتهف و درک درسااتی از
ساایل و ساطح آ اهی و فساای وتود نمیتوانهف داشاته باشاهف اضاافه برآن تفاوت
دیف اه وتود داردا وهایفی که ای ،دیف اه برای ی سااهفی ای کار ری ف نظر دارد
بیشاتر به وهای و کارکردهای ی حزب سایاسای نزدی اسات تا ی تشا ل صاهفی و
بااز هم از آنتاا کاه در تمال تف یا روشاااهی بی ،کاارکرد و وهاای یا حزب و یا
ساهفی ا قایل نیساتهفا به ریم صافاقتشاانا ا ا در تمل تیشایرد و اترای شااوره و
توصایههای ای ،دوساتان در کهار دیگر توا ل بازدارنفهی ا ر تشا لیابی کار رانا در
رونف حیات و فعالیت ی ساهفی ای کار ری آن هم در شارایط ا روزی ایرانا یتوانف
آساایسهایی تفی و برب وارد کهف ازتملهی آساایسهای ای ،دیف اه یتوان ای،
وارد را برشمرد:
ال ) تشاافیف فسااای تر و اضااطراب و احسااا ناا هی و اه تحمیل هزیهههای
تلیسای و ا هیتی به اتساای ساهفی ا ب) دورشافن و فاصاله رفت ،اتساا از ساهفی ا و
انزوای هی ت فیره یا رهیران ) توییر تمرکزِ توته هی ت فیرهها و رهیران ساهفی ا
از داهفاق اصلی و سایل داخلی و ش الت اتسای سهفی ا به دت ی ،رضایت خاتر
و کساااس ت ییف و تشاااویق اف ار و حافل خار از ساااهفی ا ( هظور بیش از هرچیز
رسانههای دنیای جازی است)
همز اان باا ای ،ساااه نوع آسااایاسا برخوردهاایی هم از ساااوی تیقااتا روههاا و
نهادهایی صاورت ی یرد که با هافم تیقهی کار ر و سااز انیافتگی آن در تسااد و
بال هسااتهف (دشاامهان و بفخواهان تیقهی کار ر) :اخرا و علق کردن کار ران
فعا صهفی و سهفی ایی از کار شیوهی بسیار رایجی است که با هفق ایجاد یا افزایش
فشار روانی و کمیودهای الی توأم با فشارهای تلیسی و ا هیتی انجام یشود فشاری
که چونان ببت ی همواره بر دوش کار ران و فعاالن ساهفی ایی ساهگیهی کرده و قفم
ذاردن در ساایر یارزهی روهی و تیقاتیِ کار ران را دشااوار و هزیههدار یکهف
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ی ی از شاگردهای همیشاگی و اه وفق کارفر ایان و دشامهان تیقهی کار ر تروردن
توا ل نفوای و تاساو در ساهفی ا و ایجاد انشاقاق و بفبیهی نسایت به ی فیگر در
یان کار ران سااهفی ایی (و فعا در ا ور صااهفی) اساات بفتری ،نوع برخوردهایی از
ای ،دسات تجساس در ا ور شابصای و رفتارهای فردیِ کار ران فعا در ا ور صاهفی و
سهفی ایی و از ای ،تریق یافت ،نقا ضع و ترونفهسازی و سرانجام بازداشت و تهم
کردنِ فعاالن اساات به ترمهایی که ارتیا سااتقیمی هم به فعالیتهای صااهفی و
کار ری نفارد؛ ای ،رونف اه به ح و یتهای سهگی ،ختم یشود
در نتیجهی جموتهی توا ل و رخفادهای فتهشفه در باال ا روز تهیش کار ری
ایران بهریم تتانسایل بسایار باالیی که دارد کماکان در وضاعیتی نابهساا ان و تراکهفه
بهسار یبرد و ت سا بار ای ،که هردو ساهفی ای کار ری یادشافه تس از وفقیتهای
درخشااان اولیها در وضااعیت کاهش نساایی نفوا و ارتیا انفک با بفنهی کار ری و
دوری تفریجی رهیران آن از بفنهی کار ری قرار رفتهف
ت سفانه در وارد اشاره شفه در بهفهای (ب) و ( ) باالا نمونههای زیادی یتوان
برشامرد که نه جا اکر آنها در ای ،نوشاته اسات و نه صاال ا ا برای آ اهی بیشاتر
یتوان به کاناا خیری هردو ساااهافی اا راتعاه کرد با دقت در ت ،تیاامها و اخیاار و
بیانیهها و دساتهبهفی وضاوعها و باتیان و روههای هفقِ بیانیههاا شایوهی نگاه و
برخورد ساهفی ا به ساایلا اقفا ات انجام شافه از ساوی ساهفی ا و نتیجهی اقفا ات
انجاام شااافه یتوان باهتور تقرییی برآورد کرد کاه در یا دورهی ز اانی هتباس ثلًا
ی صف روزا وضوع و باتس چهف درصف خیرها و بیانیههاا هافما سایل و ش الت
درون واحف و اتساای ساهفی ا اساتا چهف درصاف کار ریسات و چهف درصاف به خار از
سااهفی ا ربو یشااود یا در ی دورهی عی،ا سااهفی اا بهتز صاافور بیانیها در
راساتای تحقق طالیات یا حل شا الت اتساا چه اقفا ات تملی را سااز ان داده و چه
نتایجی به بار آ فه است
ن تهی تایانی آن که بهره هفی از تتانساایلهای وتود تهیش کار ری سااتلزم
در آ وزی از تجارب و بازنگری در برخی تلقیها و روشها است

نقد اقتصاد سیاسی

کارگران از انقالب بهمن 57
چه میخواستند؟
اسناد تاریخی
به مناسبت اول ماه مه ،روز جهانی کارگر

231

در دوران انقالبی  1357انواع تشا لهای کار ریا شاوراا ساهفی ا و ییره بهدسات
کار ران و با خواساتههای رادی ا در سارتاسار ایران در راکز کار شا ل رفتهف در آن
قطما هرکفام از ای ،تشاا لها به روشهای بتل برای بهتر شاافن شاارایط کار و
زنفکی تیقهی کار ر ایرانا تالش و یارزات با ارزشی را انجام دادنف
ساااهاف زیر کاه باه یااری دکتر پیمنان وهنابزاده از جموتاهی ارزنافهی آرشااایو
کاار ری زنندهیناد خسننرو شنناکری در اختیاار قرار رفتاه اساااتا ربو باه ی ی از
تش ا لهای کار ری در تهران بهنام دشااورای ؤسااس اتحادیهی سااراسااری کار ران
ایران اسات که تس از تیروزی انقالب  1357با تشا یل دولت وقت هفی بازر انا
درخواستهای کار ران را تی اتال یهای خطاب به آن در  2۴اده هتشر کرد
آنچاه در ای ،ساااهاف کاه ت ،کاا ال آن در ادا اه آ افه اسااات یخوانیاف تاا حافود
زیادی بازتاب تبیل تمعی کار ران از تفالت اتتماتی و اقتصااادی اساات که انتظار
داشاتهف در تی انقالب در حیطهای کاری در تا عهی ایران شا ل بگیرد؛ آر انهایی
که مان یکردنف با تیروزی انقالب بایف تحقق تیفا کهف

«درخواست کارگران از دولت موقت»
دشاورای ؤساس اتحادیهی ساراساری کار ران ایران با انتشاار اتال یهای تقاضاای
کار ران را از دولت انقالب طر کرده اسااات در قف هی ای ،اتال یه آ فه اسااات:
دانقالبی که در کشاور ا انجام شاف و رویم ضافکار ری ساابق را واو ون کردا برای ا
کار ران که در تی آن با اتتصاااب های تعفد خودا بی اری کشاایفیما رسااهگی و
بیتولی کشیفیم و صف ههای زیادی دیفیما دربردارنفهی ا یفهای فراوان است ا آن
همه شاااقت را ردانه تذیرفتیم تا از زنجیری که بر دساااتوتای ا زده بودنف رهایی
یابیم ا در انقالب سااهیم هسااتیما زیرا قیل از همها انقالب را با اتتصاااب ان شااروع
کردیم و در ای ،راه بسیاری از کار ران تانشان را از دست دادنف و زن و بچههای آنها
بفون نانآور انفهانف ا در صاهعت نفتا در راهآه،ا در مرک و در هزاران کارخانهی
دیگر اهها در اتتصااب بودیم و تاقیت دوشاادوش هم یههان انا تفهه در دساتا در
قیام شرکت کردیم
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ا به ای ،شرایط به انقالب ا یف فراوان بستهایم
ا یف به آنکه در ایرانی خالی از ستم تیقاتی زنف ی کهیم
ا یف به آنکه دیگر کارفر ای تالدا برای سود بیشترا شیرهی تان ا را ن شف
ا یف به آنکه شاسها رساهگی ت رار نشاود از نگرانی خر در ان زن و بچها تیری
و ازکارافتاد ی و اخرا و دربفری خالص شویم
ا انقالب کردیم تا از نگرانی دیر شفن کرایهی هز ا خجالت نسیه تهس خریفن
و سراف هف ی دست خالی به خانه رفت ،راحت شویم
در ای ،اتال یها ساپس در  2۴ورد تقاضاای کار ران از دولت انقالب به شار زیر
اتالم شفه است:
 .1شاورای کار ران که در آیهفهی نزدی تشا یل خواهف شافا بایف به رسامیت
شهاخته شود
.2

قاانون کاار فعلی باایاف توییر کهاف و قاانون کاار تافیاف باایاف باا کما

کاار ران

نوشته شود
.3

هر وقت هزیههی زنف ی باال رفتا بایف حقوق کار ران هم اضافه شود

.4

از حقوق و زایای کار ران نیایف الیات رفته شود

.5

خف ات در انی کار ران بایف جانی باشف و آنها نیایف حق بیمه بفههف

.6

برای کار ران هرچه زودتر بایف س  ،تهیه ردد

.7

وقتی کار ری ریش و بسااتری یشااود بایف تمام حقوقش طابق روزهای

تادی به او ترداخت شود
.8

کار ران بایف  ۴0ساتت در هفته کار کههف و دو روز تعطیل داشته باشهف

.9

کلیهی کساانی که با رویم ساابق هم اری یکردهانفا بایف از کارخانه اخرا

شونف
 .10ساار ایهداران و کارشااهاسااان خارتی بایف اخرا شااونف و ا وا آنها به نفم
کار ران تممآوری شود
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 .11بی ،کار ران و کار هفان از نظر تعطیالت ساالیانه و رخصای ساالیانه نیایف
فرقی باشف
 .12وضم خف ات تزش یا دارویی و بیمارستانی کار ران بایف درست شود
 .13ز ان اساتراحت کار ران که به دساتور تزشا ی باشافا تزء سااتت کار حسااب
شود
 .14آیی،نا هی انسایاتی که تمام آن به ضارر کار ر و بهنفم کارفر اسات بایف از
بی ،برود
 .15کلیاهی نیروهاای انتظاا ی ثال تلیسا وانافر ریا و ارتش نیاایاف در ساااایال
کار ری دخالت کههف
 .16شورای کار ران کارخانهها بایف در بررسی ا ور زیر دخالت داشته باشف:
-

سر ایهی کارخانه

-

وضم کارخانه

-

تصمیمات کارخانه در ورد خریف و فروش

-

سر ایه ذاری تفیف کارخانه

-

سود کارخانه

-

تقسیم سود

 .17استبفام و اخرا کار ران بایف با نظر شورای کار ران باشف
 .18کار ران بایف حق اتتراض و اتتصاب داشته باشهف
 .19سر ایهی تعاونیها به کار ران بر ردانفه شود
 .20در کارخانهها بایف وساایل رفاهیا اقفا ات بهفاشاتیا وساایل ایمهی و یذای
رم جانی وتود داشته باشف
 .21آ یوالنسا تزش یارا حمام و هف کودک در هر کارخانه بایف بهوتود بیایف
 .22کلیهی کار ران تیمانی بایف رسمی شونف

کار ران از انقالب بهم ،چه یخواستهف

 .23بایف ی

شاورای تزشا ی تشا یل شاود تا به وضام کار ران ازکارافتاده و بیمار

رسیف ی کهف
 .24در ورد کارهای سابت (نظیر عفن و ریبته ری) بایف سا ،بازنشاساتگی از
 30سا (کار) به  20سا تایی ،آورده شود
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آصا بیات در فصالی از کتاب ارزشامهف دسایاساتهای خیابانیا تهیش تهیدساتان
در ایران ا فصالی را به تهیش بی اران در قطم انقالبی  1357اختصاص داده است او
در ای ،ببش با اساتفاده از زارش روزنا هها و ساایر نشاریات در فاصالهی ساا های
 1356تا  1369و برخی فارک اولیه انهف تراکتهاا توسترهاا نشریههاا تزوههاا و در
واردی فتو و با کساانی که از سااز انفههف ان تهیش بی اران در آن قطم بودنفا
نشااان یدهف که تس از تیروزی انقالب  1357با افزایش بیسااابقه و نا هانی سااطح
بی ااری در شاااهرهای ایران شااااهف چه واکهشهایی از ساااوی ردم تادی بودیم او
ینویساف :ددر قطم انقالب هزاران کمپانیا شارکت و کارخانه بهتور وقت کار خود
را توق کردنف و صااحیان و فیران ایرانی وخارتی ای ،شارکتها قیل از قیام  21و
 22بهم 57 ،کشاااور را ترک کردنف و آنها که در کشاااور انفنف تملیات اقتصاااادی
تمافهشاااان را در یاان هر و ر حااکم بر کشاااور توق کردناف و هتظر اانافناف تاا
بییههف دولت انقالبی تفیف چه سایاساتهای اقتصاادی را در تیش خواهف رفت  1به
ای ،ترتیس در قطم انقالب صافها ترووهی صاهعتی و سااختمانی و ییره در سارتاسار
کشااور از خوزسااتان تا اصاافهان و تهران به صااورت تعطیل یا نیمهتعطیل درآ فنف و
هزاران کار ر در ساارتاساار کشااور که برای تیروزی انقالب دساات به اتتصااابهای
ساتردهی کار ری زده بودنف و باتث سارنگونی ح و ت شااه شافنفا ی باره در فردای
انقالب بی ار شافنف آصا بیات با ثیت آ ار بی اران در آن قطم تاریبیا ساترد ی
رقم بی اران را در سارتاسار کشاورچهی ،بیان یکهف :ددر تهران حفود  3هزار کار هف
کاه برای نموناه در رساااتورانهاای یربیا کااباارههااا کاافاههااا تئااترهاای تر زرقوبرق کاار
یکردنف شاایل خود را از دسات دادنف با تعطیل شافن ؤساساهی بلیت ببتآز ایی
 200هزار نفر فروشااهفهی کمدرآ ف بلیت از کار بی ار شاافنف به ای ،ترتیس در همان
ابتفای تیروزی انقالب  57تقرییاً حفود  2و نیم یلیون ایرانیا یعهی  21درصف نیروی
کار بی ار بودنف (ص  )202بیاتا در ای ،ببش توتهاش را به ساایاسااتهای زنف ی
روز ره ی کاار ران و کاار هافان در حیط کاار در قطم انقالب  57عطوق یکهاف و
نشاان یدهف که چگونه ردم تادی و کار رانی که بهواساطهی انقالبا کار و شاایل
خود را ازدسات داده بودنف در آن قطم تالش کردنف که با اساتفاده از وقعیت انقالبیا
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اقفام به تمل تمعی و ساااز انفهی و تشاا یالتی کههف تا برای خود کار و ا ان ا رار
عاش فراهم کههف او اضاافه یکهف به ای ،شا ل بود که دتهیش بی اران در سارتاسار
ایران تس از انقالب باه وتود آ اف (ص  )202باه همی ،سااایاس اا در آن قطم در
شاااهرهاای بزر ایران اانهاف تهرانا آباادانا انافیمشااا ا خرمآباادا قزوی،ا ساااههاف ا
کر انشاااها تیریز و شاااهف شا ل یری تشا لهای کار ران بی ار بودیم از تمله در
اصااافهان با تشا ا یل «اتحادیهی کارگران بیکار اصننفهان و حومه» در فروردی،
1358ا یارزات کار ران بی ار شاهر با تمق و ساترد ی بیشاتری به تیش رفت بیاتا
در توضاایح یارزات کار ران بی ار اصاافهان در آن قطما ینویسااف :ددر  5فروردی،
 1358بی اران دست به ی تظاهرات اتتراضی زدنف آنان تالکاردهایی را با خود حمل
یکردنف که روی آن نوشته شفه بود" :بار سئولیت انقالب بر دوش زحمت شان بوده
اسااتا ا ا کسااان دیگر از آن بهره هف شاافنف" روی ترچمهایی که تظاهرکههف ان با
خود داشاتهف از دولت خواساته شافه بود که دشاورای کار ران بی ارشافه و حق تجمم
آنان را به رسمیت بشهاسهف تظاهرکههف ان با نیروهای انتظا ی ترففاران ح و ت که
به چماق و چاقو سالح بودنفا واته شافنف فر انفاری تلوی تظاهرات را رفت و در
همان حا تفهای از سااز اندههف ان دساتگیر شافنف کمتر از دو هفته بعف  10هزار
تظااهرکههافه در تلوی خااناهی کاار ر اصااافهاان باه تظااهرات ترداختهاف و خواهاان
ذاکرهی ساتقیم با فر انفار شافنف راهتیمایی اتتراضای بی اران در روزهای بعف ادا ه
یافت که در ادا ه ی ی از تظاهرکههف ان بهنام "ناصار توفیقیان" کشاته و تعفاد دیگری
جرو و حفود  300نفر بازداشت شفنف ۴
زارش زیر که با یاری دکتر تیمان وهاب زاده از آرشاایو هتشاارنشاافهی زنفهیاد
دکتر خسارو شااکری اراپه شافه اساتا با دادهها و تزپیات بیشاتر و ت میلی شا ل یری
تهیش بی ااران در شاااهر اصااافهاانا در اسااافهاف ااه  1357را از قلم فعااالنی کاه در
سااز انفهی و حمایت از تهیش بی اران در شاهر اصافهان نقش داشاتهف بازتاب یدهف
( حمف صفوی)
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«مبارزات خونین کارگران

بیکار»1

ی ی از سایلی که تس از قیام قهر انانهی بهم ،و سرنگونی رویم وابستهی تهلوی
در ایران بهصاورت حادی درآ فه اسات و هر روز اخیاری راتم به آن از شاهرهای بزر
ایران از قییل تهرانا اصافهانا تیریزااهواز و یرساف سائلهی کار ران بی ار اسات
شااا ال بی ااری کاه تیقاهی کاار ر را روزباهروز بیشاااتر تهافیاف یکهاف و دولات وقات
ناهتههاا برناا اهای برای حال ای ،سااائلاه نافارد بل اه تمالً باا بیتوتهی و راهانافاخت،
تیلیوات ساااوء و ورضاااانه تلیه کار ران و بهتور ساااتقیم تصااال کردن آنان به
دبیگاانگان و داخاللگران و ییره ز یهه را برای سااارکوب بی اران و هرچه تیچیفهتر
کردن ای ،سائله فراهم ینمایف در ای ،نوشاته ساعی بر ای ،اسات که خالصاهای از
چگونگی یارزات و خواساتههای کار ران بی ار اصافهان را که هجر به شاهادت دو نفر
که ی ی کار ر و دیگری دانشجوی کار ر بود برای ردم ایران روش ،نماپیم
تس از تیروزی انقالبا کار ران که خود ی ی از اساااساایتری ،نیروهای در یر در
یارزه تلیه رویم شاااه بودنف و یارزه کرده بودنف تا زنف ی بهترا آزادی و اسااتقال به
دست بیاورنفا شاهفه نمودنف ح و ت تفیف که خود را انقالبی و حا ی ردم یدانف
تمالً قاف ی برای آنهاا برنمیدارد در اصااافهاان نیز اانهاف دیگر شاااهرهاای ایران تعافاد
زیادی شااارکتها و کارخانههای ا ری ااییا فرانساااوی و ییره وتود داشااات که رقم
قابلتوتهی از کار ران دساات به اتتصاااب و تظاهرات تلیه رویم و ا پریالیسااتهای
خاارتی زدناف و افتهاا باا تحمال بی ااری و بیتولی یاارزه را ادا اه دادناف ا اا ای،
کار ران انهف ساایر تیقات خلقی ای ،همه رنج و شاقت را کشایفنف به ا یف ای،که با
سارنگونی رویم شااه و بیرون کردن ا پریالیساتها بتوانهف زنف یشاان را بهیود ببشایفه
و ح و تی بر سار کار آورنف که نمایهفهی آنان باشاف به وضام آنها رسایف ی کهفا دردها
و رنجهای آنان را بشاهاساف و برای در ان آن قفم برداشاته و آنها را نجات دهف انقالب
هاهراً تیروز شااف ولی کساای اساامی از کار ران و دیگر زحمت شااان نیاورد در ورد
شا التشاانا نه سابهی فته شاف و نه برنا های تفوی ،شات کار ران از بی اری و

 1ای ،زارش توسط انتشارات رز هف ان در سا  1358هتشر شف
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بیتولی رنج یبرنف و کشاته داده بودنف و تسالیم نشافنف تا ره کارشاان شاوده شاودا
ا ا خود را بی ار و بفتر از وضم قیلی یافتهف
آغاز سازماندهی
ی ی دو هفته از انقالب ذشااته بودکه کار ران شاار هفه و سااراف هفه در تیش
خاانوادهاایشاااانا چهافی ،ااه حقوق نگرفتاه و بی اار و بیتو سااار ردان اانافه بودناف
کار ران ت ت و تراکهافه به ادارهی کارا به اساااتاانفاریا به هز تلماا و روحانیون و
خالصااه به هر کجا که ف ر یکردنف م  ،اساات به درد آنها رساایف ی شااودا ساار
کشایفنف و در ای ،رفت،هاا ساایر دوساتان کار ر خود را نیز دیفنف که وضاعی شاابه
داشاتهف چون از راتعات انفرادی به قا ات و رهیران ساودی نیافتهف در اواخر اسافهف
اه ( )1357در ساجف حا رساولیهای اصافهان اتتماع کردنف و خواساتار ترداخت
حقوق تقسافتادهی خود و بر شت به کار شفنف
قاا اات و رهیران اصااافهاان کاه توابی برای آنهاا نافاشاااتهافا برای آنکاه ردم ای،
کار ران بی ار را که تعفادشااان روزبهروز بیشااتر یشااف را نییههف و از درد آنها آ اه
نشاونف کار ران را از سااتفا به حلی دور افتاده و تقرییاً خار از شاهر به نام دخانهی
کاار ر بردناف تاا کسااای ای ،بی ااران را کاه اکهون از ده هزار نفر هم تجااوز یکردناف
نییهف
در ای ،حل کار ران با هم بیشااتر به تیاد نظر ترداختهف و تصاامیم رفتهف که
تعافادی نماایهافه انتبااب کرده و آنهاا را برای ذاکره و رفت ،تواب به نزد سااائولی،
دولت وقت بفرساتهف انتبابات با تمام دشاواریها انجام شاف کار ران بی ار اصافهان
که تمفتاً از شاارکت فلورا شاارکت ا ری ایی که در سااا های قیل از انقالب شااوو
سااخت ،تاالیشاگاه اصافهان بود و  9هزار کار ر داشات و شارکت ا ری ایی تلیاکریل با
بیش از  ۴هزار کار ر و شارکت ا ری ایی هلیکوتتر ساازی بل با حفود  3هزار کار ر و
صااهایم نظا ی و کار ران ساااختمانی و آزاد بودنف در ای ،انتبابات شاارکت کردنف در
ای ،انتبابات  8نمایهفه انتباب شااف ای 8 ،نمایهفه حفود  30هزار کار ر اصاافهانی را
که اکثرشاان کار ران صاهعتی و فهی هساتهف نمایهف ی یکردنف ای ،نمایهف ان تی
تما های تعفد با قا ات در وزارت کارا ادارهی کار اصافهانا اساتانفاری اصافهان و
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تلماا و رهیران روحاانی القاات کردناف ا اا نماایهاف اان بعاف از القااتهااا در شاااس تیاف
(نووز  )1358بیتواب تیش کاار ران کاه در خااناهی کاار ر اتتمااع کرده بودناف رفتهاف
تالس ای،تاساات که قیل از ای ،نمایهف ان با آقای داریوش فروهر 1وزیر کار که اواخر
اسفهف به اصفهان آ فه بودنف نیز دیفار کردنف وقتی نمایهف ان کار ران بی ار با ایشان
القاات و شااا الت را طر یکههاف نماایهاف اان باه آقاای وزیر ی ویهاف کاه اا
نمایهفهی  30هزار کار ر هساتیم و خواساتار رسایف ی به وضام کار ران هساتیم آقای
وزیر ی ویاف :د  ،فعالً باایاف باه تهران بروم و  30هزار کاه  30هزار اسااات ا ر 300
هزار هم باشیف به  ،ربطی نفارد
در آخری ،روز اسافهف اه ساا  1357کار ران به ا یف به دسات آوردن حقوقهای
تقسافتاده و برای تیفا کردن کارا در خانهی کار ر اصاافهان اتتماع کرده بودنف آنان
ز انی که از نمایهف ان شهیفنف که ههوز بایف صیر کههف تا قا ات به خواستههای آنان
سااار فرصااات تواب بفههف تاقتشاااان از دسااات رفت فتهف :ددیگر نمیتوانیم به
خانههایمان بر ردیم ای ،شاس تیفی خجالت یکشایم که با دسات خالی تیش زن و
بچههای رسهه و بیلیا ان برویم
بیاییف دوساتان چاره کهیم و برای فدخواهی از همهی ردم راهتیمایی کهیم ا ا
نماایهاف اان و برخی از کاار ران فتهاف :داکهون ز اان راهتیماایی نیسااات اا کاار ران
تحمل یکهیم یرویم و دوشهیه  6فروردی ،یآییم ا ر تا آن ز ان به خواستههای
ا رسیف ی شف که شف در ییر ای ،صورت هر تصمیمی رفتیم تمل یکهیم
کار ران به خانه رفتهف ایام تیف رسااهه و بیتو شاار هفه در قابل فرزنفان و
خانواده سر اف هفه در قابل فا یل ا ا صیور و بردبار

 1داریوش فروهر(7دی  )1377 -1307از فعاالن و رهیران ساایاساای لی راا دبیر کل حزب لت ایران و وزیر کار
دولت هفی بازر ان بود که در او آار اه به همراه همسارش تروانه اسا هفری در تریان قتلهای زنجیره ای ترور
شف
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خالصاه تیف ذشات و شاشم فروردی ،رسیف کار ران صیح  6فروردی ،برای قطعی
کردن ت لی خود آ فه بودنف که یا کار بگیرنف و یا به خانه برنگردنف و ای ،حق سالم
کار ران بود زیرا آنان دیگر تحمل رسهگی و بی اری را نفاشتهف
آغاز حضور خیابانی جمعی کارگران بیکار
بیش از ده هزار کار ر زترکشیفه ا ا صمم به خانهی کار ر اصفهان آ فنف حفود
سااتت  9صایح چهف روحانی با نمایهف ان صاحیت کردنف چون تواب قانمکههفهای به
کار ران نفادنف کار ران تصامیم رفتهف به ترق ادارهی کار راهتیمایی کههف کار ران
ی فتهاف ا ر اا در شاااهر راهتیماایی کهیم ردم حاا و روز اا را یفهمهاف و از اا
تشاااتییانی یکههف و ا دیگر تهها نبواهیم بود ا ا روحانیون ی فتهف که درسااات
نیست در آستانهی رفرانفوم کسی راهتیمایی کهف
حوالی ساااتت  9و نیم ی ی از همراهان روحانیون تشاات بلهف و رفت و خطاب به
کاار ران فات :ددر انقالبهاای دیگر کاار ران یونجاه خوردهاناف و دم بر نیااوردناف حااال
شاما با چهف روز بی اری ای ،همه ساروصافا یکهیف ای ،فتارا کار ران را به خشام
آورد و تصامیم رفتهف راهتیمایی کههف آنان ی فتهف :دچرا ا بایف یونجه ببوریم ا ا
سار ایهدارها تلو ببورنف ا دیگر نمیتوانیم تحمل کهیم ا  6اه اسات که رساهگی
کشیفهایم
ده هزار کار ر با نظم به خیابان آ فنف و به ترق ادارهی کار شاااروع به راهتیمایی
کردنف شعارشان ای ،بود دحقوق کار ر ترداخت ردد نیایف کار ر اخرا ردد
در تو راه بارها از ترق برخی نوتوانان که تعصااس چشاامانشااان را رفته بود
کاار ران بی اار را ورد حملاه قرار دادناف ا اا کاار ران باا صااایر و تاانات ای ،حمالت و
برچساااسهاای نااتوانمرداناه را تحمال کردناف و باه راه خود تاا ادارهی کاار ادا اه دادناف
تلوی ادارهی کار به تحری فردیا تفهای با شاعار د ر بر کمونیسات به کار ران
حمله کردنف کار ران که نمیخواسااتهف در یری تیفا شااود و احیاناً کساای زخمی یا
کشاته شاود دسات از راهتیمایی برداشاتهف و به توصایهی ی از رهیران روحانی شاهر به
خانهی کار ر بر شتهف
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در خانهی کار ر چهف سابهرانی ایراد شاف و از کار ران خواساته شاف که صایر کههف
که تس از بر زاری رفرانفوم به خواساتههای آنها رسایف ی شاود روز  11فروردی ،روز
بعف از رفرانفوم کار ران به خانهی کار ر آ فنف و عاون اساتانفار ههف صاح به
آنجاا آ افه بود برای کاار ران صاااحیات کرد و قو داد کاه هر چاه زودتر باه اتفااق
نمایهف ان به خواستههای کار ران رسیف ی شود
ای ،وتفه و تیفها هر روز ت رار شاف تا سارانجام روز تهجشاهیه  16فروردی ،رسایف
کار ران که هر روز از اصاافهان و شااهرهای اتراق قادیری کرایهی اشاای ،داده و با
تحمل صاااییی به خانهی کار ر یآ فنفا دیگر تاقتشااان از دساات رفته بود آنها
هتظر تواب نمایهف ان که شاااس قیل با عاون اساااتانفار تلساااه داشاااتهف بودنف
نمایهف ان آ فنف و فتهف قرار اسات تا صایح شاهیه تواب قطعی به آنها داده شاود و در
ضم ،از آنها خواسته شف که ترحی برای بهکار یری کار ران تهیه کههف
کار ران ازقیل قرار ذاشاته بودنف که ا ر تا شاهیه به خواساتههای آنها رسایف ی
نشااود دساات به راهتیمایی به ترق اسااتانفاری بزنهف ا ا نمایهف ان فتهف که تا روز
شااهیه نیایف راهتیمایی کهیم بایف به دولت وقت داد وقتی کار ران بیشااتر تافشاااری
کردنف علوم شااف که عاون اسااتانفار تهفیف کرده اساات که ا ر روز شااهیه کار ران
راهتیمایی کههف آنها را به لوله خواههف بساات ای ،ساائله بیشااتر باتث خشاام
کار ران شاف در ضام ،در همان روز خیر رسایف که چهف نفر از نمایهف ان کار ران به
وساایلهی چهف نفر افراد تعصااس تهفیف به ر شاافهانف و از آنها خواسااته شاافه که
اساتعفا بفههف سااتت  12همان روز دو نفر خیرنگار که برای صااحیه با کار ران آ فه
بودنف به اتفاق چهف کار ر دسااتگیر شاافنف روز تهجشااهیه با ای ،ونه اتفاقها سااپری
شف
حرکت به سوی استانداری
شااهیه  18فروردی )1358( ،رساایف تا ای ،روز کار ران هیچ تواب قانمکههفهای
دریافت ن رده بودنف حفود سااتت  11صایح کار ران بی ار برای راهتیمایی به سامت
اساتانفاری به خیابان آ فنف با وتودی که همهی کار ران بی ار نیا فه بودنف ا ا تعفاد
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حاضاران حفود  10هزار نفر یشاف کار ران هظم به خیابان آ فنف و قرار ذاشاتهف
که تهها شاعار ای ،باشاف :دحقوق کار رترداخت ردد نیایف کار ر بی ار ردد با ای،
شاعار کار ران به ترق اساتانفاری به راه افتادنف ههوز راه زیادی نرفته بودنف که عاون
اسااتانفار رساایف و به کار ران فت دشااما ضاافانقالبی هسااتیف کار ران در تلوی
بااشاااگااه کاار ران کاه در خیااباان چهاار بااغ تاایی ،قرار داردا باا رههمود نماایهاف اان خود
توق شافنف و از آنها خواساته شاف که به باشاگاه کار ران برونف تا عاون اساتانفار با
نمایهفهی کار ران صاااحیت کهف ا ا کار ران همانتا نشاااساااتهف و فتهف :دهر که
صاحیتی دارد همی ،تا برای ا بگویف ا دیگر نمیخواهیم برای ان صاحیت شاود ا
تمل یخواهیم و در خیابان تحصا ،شافنف عاون اساتانفار باالی ی اشای ،رفت
و کار ران از او ترسایفنف دآیا کار و نان خواسات ،ضاف انقالبی اسات؟ چرا شاما به ا
فتیف شاما ضافانقالبی هساتیف؟ او که توابی نفاشات فت :د  ،عذرت یخواهم و
هظورم آن بود که در بی ،شااما افراد ضااف انقالبی هسااتهف؟ کار ران به او اتتراض
کردنف و او هم آنجا روی اشای ،نشاسات و توابی به کار ران نفاد کار ران که از صایح
رساهه آ فه بودنف همانتا روی خیابان سااتتها نگه داشاته شافنف تا خساته شافه و
برونف و همی ،تور هم شف
سااااتت ساااه بعفازههر حفود  2هزار کار ر بیشاااتر نمانفه بودنف و بقیه که ای،
بیبرنا گی و آشافتگی را دیفه بودنف تفرق شافنف و برخی نیز برای تهیهی خوراک به
اتراق تراکهفه شافه بودنف عاون اساتانفار سااتت ساه به کار ران قو داد که برود و با
نبسااتوزیر تما بگیرد و با تواب تیش آنها بر ردد ا ا تا ساااتت چهار و نیم از او
خیری نشااف کار ران که کمکم دیفنف تعفادشااان دارد کم یشااود فتهف بیاییف به
اساااتاانفاری رفتاه و تواب را هماانتا بگیریم درای ،سااااتت نزدی به دو هزارکار ر
باقیمانفه به ترق اساتانفاری بهراه افتادنف آنها هظم و با همان شاعار قیلی راهتیمایی
یکردنف و سااار راه رد ی که آنهاا را یدیفنف از آنهاا تشاااتییاانی ینمودنف ا ا در
نزدی ی اساتانفاری در خیابان ساپه نا هان روهی با چوب و چماق به کار ران حمله
کردنف در ای ،حمله چهف نفر از کار ران تراحات بتصاااری برداشاااتهف ا ا با کما
صاایر و تانت به راه خود ادا ه دادنف و نگذاشااتهف که هاتمی ،صاافوق آنها را بههم
بریزد سااارانجاام کاار ران در حاالیکاه باارهاا ورد حملاهی روه زبور قرار رفتهاف باه
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اسااتانفاری رساایفنف و در حیا اسااتانفاری تحصاا ،شاافنف و نمایهف ان به دفتر
اسااتانفاری رفتهف در همان حا روهی از تاساافاران با تفهه و ساالساال به قابل
اساتانفاری آ فنف و اتراق اساتانفاری ایساتادنف روهی که به آنها حملهور شافه بودنف
نیز بیرون اساااتانفاری با ساااهه داپماً به کار ران حمله یکردنف و شاااعار یدادنف
کار ران بارها خشامگی ،شافنف ا ا به وسایلهی کار ران تبتهترا هر بار تلوی خشام
آنها رفته شاف چهف نفر از کار ران به سارههه شاری رپیس راههمایی و رانهف ی که
در آن وقم در اسااتانفاری بود راتعه کردنف و از او خواسااتهف که تلوی در یری را
بگیرد به او فتهف که ای ،ونه که ا روز به آنها حمله یشااود م  ،اساات که هجر
به خونریزی و کشاته شافن آنها ردد ا ا تهاب سارههه در تواب به کار ران فت:
د  ،االن بایف نمازم را ببوانم و بعف از حوتهی استانفاری خار ردیف
در همی ،حاا افرادی باه کاار ران حملاه کردناف و یا کاار ر را باا چااقو زدناف یا
نفر روحانی در اسااتانفاری حسااور داشاات که به اصاارار کار ران برای تلو یری از
خونریزی به سااوی ا وران کمیته در حرکت بود که نا هان صاافای تیرهای هوایی و
ز یهی شاهیفه شاف که در نتیجه چهف کار ر را به خون خود یلتانف کار ران خشامگی،
از ی ترق اتساااد را برداشااته و برای رسااانفن به بیمارسااتان در حرکت بودنف و از
ترق دیگر باایاف حملاههاای هااتمی ،را کاه باا چوب و ساااهاه حملاه یکردناف دفم
ینمودنف به هر صااورت تس از تیرانفازی و کشااتار و سااروب کردن کار ران روه
زبور تقس نشااسااتهف و افراد کمیته نیز ییسشااان زد و چهف روحانی برای آرام کردن
کار ران وارد صحهه شفنف
ی ی از روحانیون آیتاهلل تاهری رهیر ذهیی اصاافهان بود که بهشاافت ت ثر و
ت سا از حادثه بودا ولی ای ،ت ثر نمیتوانسات برای کار رانی که آنچهان وحشایانه
ورد حمله قرار رفته بودنف قابلقیو باشااف در نتیجه کار ران صااحیتهای روحانی
تالی قام را نیمه کاره قطم کردنف و از او خواسااتهف که ا ر راساات ی ویف از قفرتش
برای دساتگیری و جازات ساییی ،ای ،حادثه در حساور کار ران اقفام کهف روحانی
ناامبرده کاه از برخورد کاار ران آشااافتاه شااافه بودا خطااب باه کاار ران فات کاه قو
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ی دهف تا لی ،تیرانفازی را دساتگیر و جازات کهف که تا ا روز خیری از اقفام ایشاان
نیست
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بازخوانی تسخیر کارگری
کارخانهی صنعتی جنرال
محمد صفوی
اسناد تاریخی

تصویری از حضور کارگران در انقالب سال 1357

بازخوانی تسبیر کار ری کارخانهی صهعتی تهرا

در قطم تایانی ح و ت شاااه که دولت و دسااتگاه ساارکوب بهواسااطهی خیزش
تمو ی ردم و اتتصاابات ساراساری تساعی شافه بودنف کارخانهها و صاهایم بتل
کشاور نیز به حل خیزش و فعالیتهای ساترده وتمو ی کار ری تیفیل شافنف در
ای ،دوران انقالبی کار ران ابتفا با تر و سااا ان دادن خواسااتههای صااهفی خود و
سپس با ارتقاء طالیههای خود به سطح سیاسی اتتراضهای خود را به ش ل اتتصاب
یا اشاوا کارخانهها و راکز تولیفی ساترش دادنف ی ی از ای ،کارخانههای صاهعتی
که در هفته هتهی به انقالب  1357شاهف خیزش  600کار ر بود دکارخانهی صهعتی
تهرا واقم در تهران است
1

ای ،زارش که ا را تا حفودی با فساااای تمو ی یاارزات کار ری در آن قطم
آشاها یساازد ربو به اشاوا تهجروزهی ای ،کارخانه توساط کار ران در هفته تایانی
ح و ت شاه است ای ،زارش نشان یدهف که یارزات صهفی کار ران ای ،کارخانه
با کم فعاالن دانشااجویی و چ که از بیرون از کارخانه با ایفههای ترشااور انقالبی
آ فه بودنف در رویارویی با صاحس و فیران ای ،کارخانه ش ل رفت
در زارش زیر که با یاری دکتر پیمان وهابزاده از آرشااایو هتشااارنشااافهی
زندهیاد دکتر خسنرو شناکری اراپه شافه اسات به وضاوتاتی انهف تشا یل ساهفی ا و
شاااورای انقالبی کارخانه و ادارهی کارخانه بهدسااات کار ران و کهتر بر ا ر تولیف و
اتالم همیسااتگی کار ران دیگر صااهایم و دیگر نیروهای ساایاساای و دیهی با یارزات
کار ران ای ،کارخانهی صاهعتی اشااره شافه اسات رسامالبط زارش با توته به آیی،
نگارش تفاو تر ا روز اصال شفه است  -حمف صفوی
اشغال کارخانه صنعتی جنرال توسط کارگران مبارز
از  20دی ااه ( )1357کاارخااناهی تهرا باه تلات قطم اازوییال و بحران حااکم بر
کشااور تعطیل شااف و کار ران بهتلت نفاشاات ،سااهفی ایی واقعی که بتوانف در چهی،
واقعی از حقوق کار ران دفاع کهفا تا تاری  8بهم )1357( ،بفون دریافت دساتمزد
 1اشوا کارخانه صهعتی تهرا توسط کار ران یارزا از انتشارات حوزهای ساز ان تی ار در راه آزادی
تیقهی کار را  30بهم1357 ،
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بهساار بردنف از آنتا که تحمل چهی ،وضااعی ییر م  ،بودا کار ران یارز به فت
چهف سااتت فیر تا ل کارخانه (شایر خفایی) را در کارخانه نگه داشاتهف و خواساتار
ترداخت کا ل دساتمزد خود شافنف کار ران ی فتهف ادام که دساتمزدشاان ترداخت
نشاود فیر تا ل را رها نبواههف کرد ولی با وسااتت دبیر ساهفی ا فیر تا ل قو داد
که تا سااه روز دیگر حقوق کار ران را ترداخت کهف تس از سااه روز فقط یلغ 200
تو ان به تهوان ساتفه به کار ران ترداخت شفه و قا ات کارخانه در کما بیشر ی
ادتا کردنف که بیش از ای ،در دساتر نفارنف کار ران که هیچ ونه فعالیتی ثیتی از
تانس دبیر و رپیس ساهفی ا نمیدیفنف تصامیم رفتهف که خودشاان ساتقالنه برای
رفت ،دساتمزد تالش کههف و به کم اتحاد خود و تلس حمایت اقشاار تیشارو تا عه
ببشای از حقوق خود را به دسات آورده و لقمه نانی برای زن و فرزنف خود کساس کههف
روز  16بهم )1357( ،کار ران سارویس کارخانه به ترق دانشاگاه صاهعتی [شاری
کهونی] حرکت کرده و از دانشاجویان تقاضاای تشاتییانی یکههف ساپس آنها تیاده به
سااامات دانشاااگااه تهران و تلیت هیا [ا یرکییر کهونی] باه راه افتااده و روی تالکاارد
خواستههای حَقّهی خود را نوشته و حمل یکههف روز چهارشهیه  18بهم ،تفهای از
دانشاااجویاان و کاار ران در کاارخااناه اتتمااع کرده و کاار ران باا رو اان رفت ،افیر
تا ل قساامت تولیف و ساارویس خواسااتههای خود را طر یکههف کار ران برای
اذاکره باا افیر تاا الا اتساااای هئیات ساااهافی اا را ا ور یکههاف و آنهاا باهتلات
حافظهکاری نتوانساتهف قاتعانه خواساتههای کار ران و راهحل سائله را تهوان کههف
و فیر تا ل از دادن تاسا صاریح تفره رفته و در نتیجه اشاوا کارخانه تهج روز به
تو کشایف تمل حقتلیانهی کار ران یارز تهرا ورد تشاتییانی اقشار یارز ردم
قرار ی یرد کار ران تس از تهج روز وفق به رفت ،قسامتی از حقوق خود شافنف و
کارخانه را با تیروزی نسیی بهراه انفاختهف
شرح مختصری از وضع کارخانه
کارخانهی صاهعتی تهرا تولیفکههفهی آبگر ،ا بباریا کولرا یبچا و با 15
سااا سااابقهی کار تعلق به دتهایت بهیهانی نمایهفهی زدور جلس شااورای لی
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یباشاف واد اولیهی ای ،کارخانه شاا ل ورق و کاربوراتور از خار وارد یشاود فیر
کارخانه که در ساااا تاری  21یلیون تو ان ارز از کشاااور خار نمود (ی دالر در
بازار آزاد در آن قطم حفود  7تو ان بود) ای ،شارکت قیالً ی بار اتالم ورشا ساتگی
کرده بود وی قساامت ساارویس کارخانه را اختصاااص به تولیف آبگر  ،داده بود و به
ای ،وسایله ساود کالنی به تیس زده اسات زیرا که اوالً با فروش ساهام قسامت سارویس
و رفت ،وام از بان ها ساار ایهی ههگفتی به تیس زده اساات و از ترق دیگر هر اه
کار ران ببش تولیف خواسااتههای بهحق خود را تهوان کههفا وی توسااط کارخانهی
تفیف به تولیف ادا ه داده و در قابل خواستههای کار ران ایستاد ی خواهف کرد
وضع کارگران کارخانه
در ای ،کارخانه حفود  600کار ر اساتثمار یشاونف کار ران تمفتاً افراد سا ،و
دارای سااابقهی کار توالنی در کارخانه یباشااهف آ اهی کار ران باال اساات و اکثراً
تجربههایی در ورد اتتصاابات و نقش اتساای ساهفی ا در ای ،اتتصاابات دارنف ولی به
تلت سا ،زیاد در صاورت اخرا از کارخانه نمیتوانهف در تای دیگری اساتبفام ردنف
و به ای ،تلت برخوردهای حافظهکارانه نیز از تانس کار ران دیفه یشااود در تو
سااا ها اختهاق کار ران از تریق اتتصاااب و یارزات تیگیرانه توانسااتهف نمایهفهی
خودفروخته دتهانی را اخرا و هیئت فیره ساهفی ا تشا ل از  17نفر را تشا یل
دههاف قیالً ساااهافی اای ای ،کاارخااناه در چاارچوب برناا اهی واحاف دساااهافی اای فلزکاار
فعالیت یکرد ولی دسایساهی کارفر ایان و رویم زدور تهلوی که خواهان
انی
تفرقهی هرچه بیشاااتر در صااافوق تیقاهی کار ر بودنفا ساااهافی اای ای ،کارخانه از
ساهفی ای شاترک فلزکاران تفا شاف هیئت فیرهی ساهفی ا در ذشاته تحت فشاار
کار ران قساامتهایی از خواسااتههای کار ران را برای کارفر ا طر یکرد ولی در
شاش اه ذشاته و بهخصاوص تس از شاروع رکود در ساطح بازار و باال رفت ،و صاعود
قیمت ایحتا تمو یا کار ران خواسااتار اقفا ات تفی برای بهدساات آوردن حقوق
خود بودنف که ای ،سااهفی ا بههیجوته نمیتوانساات خواسااتههای کار ران را برآورده
ساازد و حتی وقعی که کار ران از اقفا ات ساهفی ا ناا یف شافه و خود ساتقالنه وارد
تمل شااتهف و فیر تا ل را به فت چهف ساااتت وادار به انفن در کارخانه نمودنفا
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دبیر ساهفی ا ضام ،ای،که ساعی یکرد کار ران را به ساازش ب شاانفا تلوی اقفام
تفی کار ران را رفت کار ران تمالً یدیفنف که اتساای ساهفی ا بایف از قام خود
برکهار شافه و افراد باایمان نسایت به هافم تیقهی کار ر با نظارت ساتقیم و دایمی
کار ران تایگزی ،آنها ردنف ولی بعف از شاروع اشاوا کارخانه اتساای هیئت فیرهی
ساهفی ا با چربزبانی رهیری تریانات را به دسات رفته و بهتهوان نمایهفه کار ران با
کارفر ا به ذاکره ترداختهف و کار ران نیر در قابل ای ،کار تسلیم شفنف
وضع دستمزد و سایر مسائل کارگران
در ساااا تااری ( )1357دساااتمزد کاار ران تافیاف الورود بی ۴3 ،تاا  55تو اان
(روزانه) بوده و کار ران با ساابقهی  15یا  20ساا کار حفود  70تا  80تو ان (روزانه)
زد دریافت یکههف قرار بود تیقهبهفی شاایل بهوسایلهی وزارت کار صاورت یرد
کاه باا اتماا نفوا و ترداخات رشاااوه از ترق کاارفر اا توییر نااچیز در حقوق کاار ران باا
هاارتهاای بتل صاااورت رفات کاه باههیجوتاه ورد قیو کاار ران نیود کاارفر اا
رتیاً از حقوق کار ران به خاتر خریف از شارکت تعاونی کسار یکرد ولی ی شااهی
باه شااارکات تعااونی ترداخات نمیکرد و حافود  800هزار تو اان باه شااارکات تعااونی
بفه اراسات ای ،سائله وتس کمیود سار ایهی شارکت تعاونی و در نتیجه کمیود
اتها برای اساتفادهی کار ران شافه اسات کارفر ا ای ،تمل بیشار انه را در ورد
دادن وام اتتیاری به کار ران نیز انجام داده اسات بیش از ی ساا اسات که هر اه
یلوی بهتهوان وام ساا  ،از حقوق کار ران کساار یشااود ولی از ترق کارفر ا به
باانا رفااه کاار ران تولی ترداخات نمی ردد و درنتیجاه باانا زبور از ترداخات وام
کار ران و تس دادن سفتههای کار ران بفه ار خودداری یکهف قرارداد سود ویژهای
که بی ،کارفر ا و ساهفی ا بساته شافه یلغ بسایار ناچیزی بوده و بهازای هر واحف تولیف
بی 17 ،تا  27تو ان اسات آب آشاا یفنی کارخانه از چاه ت ی ،شافه و آلوده به روی،
اسات کار ران بارها نسایت به ای ،سائله شا ایت رسامی کرده بودنف ولی کارفر ا با
دادن رشاوه از دانشاگاه تهران واه ساال ت آب را رفته و از ساالم کردن آب خودداری
یکهف
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هوای کارخانه بهخصاوص در قسامت آههگری تر از دود اسات کارفر ای زدور با
وتود اتتراض افاوم کاار ران حااضااار نیسااات تعافاد هواکشهاا را زیااد کهاف کاار ران
خواهان تیوسات ،جفد قسامت سارویس به کارخانه یباشاهف همچهی ،در اتتصااب
 13روزه در هر اه ساا تاری ( )1357کار ران وفق شافنف ده درصاف اضاافه حقوق
برای ساااا  1357بگیرناف ولی کاارفر اا از ترداخات اضاااافاه حقوق  6ااه او ساااا
خودداری کرده اسات خواساتههای کار ران در ابتفای اشاوا کارخانه برآورده شافن
وارد فوق بود
شرح مختصر اشغال کارخانه
در روز  18بهم )1357( ،کار ران و دانشاااجویان در رساااتوران کارخانه اتتماع
کردنف و کار ران خواسااتههای خود را طر کرده و فیر تا ل و صاااحس کارخانه را
احسار کردنف کار ران فیر تا ل (شیر خفاپی) را برای تاس ویی به کارخانه آوردنف
وی ابتافا حااضااار باه ترداخات  120هزار تو اان (برای هماهی کاار ران) بود تس از
ساتتها فتگو و افشا ری از تانس کار ران یلغ فوق را به ی یلیون تو ان رسانف
ولی کاار ران باههیچوتاه حااضااار باه تقاس نشااایهی نیودناف آنهاا برای رسااایاف ی باه
دزدیهایی که ضاام ،تیفیل قساامت ساارویس به تولیف انجام شاافه بودا فیر تا ل
قسامت سارویس (شااتور ادریسااوی) را از کارخانهاش به تلساه آوردنف کار ران قسامت
سارویس نیز تشاتییانی کا ل خود را از کار ران تهرا صاهعتی اتالم یکههف صااحس
کارخانه (تهایت بهیهانی) تس از طلم شافن از تریان بفی شافه و کار ران با وتود
کوشاااش فراوان برای یاافت ،وی وفق باه ای ،کاار نشااافناف کاار ران هیئات افیرهی
ساهفی ا را ور ذاکره با فیر تا لی ،نمودنف چهف ت ،از کار ران تیشارو نیز بهتور
ییر رساامی در تلسااهها نظارت داشااتهف در تمام فت ذاکره نمایهف ان سااهفی ا
بهتای تایفاری در ورد خواساتههای اسااسای کار رانا صاحیتهای تانیی و خردهریز
یکردنف و فیر تا لها نیز با توسااال به آنکه تا حساااور صااااحس کارخانه قادر به
تصاامیم یری در ورد همهی خواسااتهها نیسااتهف و چهی ،قفرتی نفارنفا کار ران را
بالت لی ذاشاااته بودنف روز او ی دانشاااجوی یارز تیشاااههاد کرد که کار ران
ادارهی کارخانه را خود به دسات رفته و با بهراه انفاخت ،کارخانه و کهتر ا ر تولیف و
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فروشا حقوق و زایای خود را بهتور کا ل دریافت کههف و برای شااروع کار با فروش
حصااوالتی که در انیار وتود اسااتا حقوق دی اه کار ران ترداخت ردد و تس از
بهکار افتاادن کارخانه تحات نظارت کار رانا ساااایر خواساااتهها نیز تحقق تذیرد ای،
تر از ترق ی ی از اتساااای هیئات فیرهی ساااهافی اا رد شاااف و آنهاا به بحاثهای
بینتیجاهی خود باا افیران تاا ال ادا اه دادناف در تو تهج روز کاه هیئات افیرهی
ساااهفی ا به اتفاق فیر تا لها در ی ی از اتاقها شاااوو ذاکره بودنفا کار ران در
رستوران کارخانه هتظر نتیجهی ذاکرات باقی انفنف
ی ی از تمافه تری ،اشااا ااالت ای ،بود کاه از ترق کاار ران تیشااارو کاه عتقاف باه
ادارهی ا ور کارخانه توسااط خود کار ران بودنفا به انفازهی کافی در ورد ای ،تر با
همه ی کار ران بحث نشاف و به ای ،دلیل کار ران نظارتی بر تلساات نفاشاتهف هیئت
افیرهی ساااهافی اا نیز از ابتافا یخواسااات از تریق اذاکره باا افیر تاا ال و کاارفر اا
خواستهها را به نتیجه برسانف
در آخری ،شاس اشاوا کارخانه تفهای از کار ران تیشارو خواساتار شارکت رسامی
در تلسات شفنف و هیئت فیرهی سهفی ا قیو کرد که از هر قسمت کارخانه ی ی از
کار ران در تلساات شارکت کهف تس از ی شاس ذاکره قطعها های تصاویس شاف که
حتوای آن چهی ،بود:
 کارخانه توساط هیئت فیرهی ساهفی ا و نمایهف ان وقت هر قسامت ادارهشاود و در اولی ،فرصات ساهفی ا هحل شاود و انتبابات آزاد برای تعیی ،شاورایی از
نمایهف ان واقعی کار ران برای ادارهی کارخانه انجام ردد
-

کارفر ا اسااتعفا داده و کار ران هیج ونه تعهفی نساایت به بفه اریهای

قیلی کارخانه نفاشته باشهف
ای ،قطعهاا اه باا باال افیر تاا الهاا روبرو شاااف باا ورود نماایهافهی کمیتاهی ا اام
خمیهی (ای ،نمایهفه در تو اشاوا به کارخانه آ فه و ابراز تشاتییانی کرده بود) وی
در تلساات ذاکره شارکت کرد و تر تفیفی اراپه داد که قسامتهایی از قطعها هی
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کار ران را دربر ی رفت ولی به تمام آنها رسایف ی نمیشاف تر تفیف به ای ،شار
بود:
با فروش حصوالت وتود حقوق کار ران ترداخت ردد
-

کارخانه بهوساایلهی هیئتی تهج نفره از کار ران زیر نظر هیئتی سااه نفره از

کمیتهی ا ام و کمیتهی اتتصاب اداره شود تا قراردادی تادالنه بی ،کارفر ا و کار ران
بسته شود
در تر ذکور ابها ات زیادی وتود دارد ازتمله روشا ،نیسات هیئت تهج نفرهی
کار ران بهوسااایلهی کمیتهی ا ام از اساااتقال کار ران در انتباب نمایهف ان واقعی
خود تلو یری یکهاف زیرا هیچکس بهتر از کاار ران کاارخااناه در یا انتبااباات آزاد و
واقعی نمیتوانف بهتری ،و دلساااوزتری ،کار ران کارخانه را انتباب کهف و لزو ی نفارد
که انتبابات نمایهف ان کار ران به تصاویس کمیتهی ا ام برسافا بل ه بایف ت کیف روی
نظارت کلیهی کار ران براتما نمایهف ان انتبابی نمود و در تر تیشههادی از ترق
کمیتهی ا ام در ورد بفهیهای کارفر ا نیز نظر شاابصاای داده نشاافه ای ،تر با
وتود ابها ات شب به تصویس رسیف
از ترق تافه ای از دانشاااجویاان و کاار ران یاارز انتقاادات وارد باه تر زبور در
تجمم کار ران و دانشااجویان در رسااتوران کارخانه تا حفودی شا افته شااف ولی ای،
توضایحات بههیچوته کافی نیود الزم بود که اکثریت کار ران نسایت به ابها ات تر
زبور توتیاه یشااافنف و قطعهاا هی کار ران تیشااارو کارخانه تهها در ای ،صاااورت
یتوانسات حقانیت و درساتی خود را ثابت کهف و با ات ا به حمایت اکثریت کار ران به
تصاویس برساف ت سافانه چهی ،کار توضایحی وسایعی از ترق کار ران و دانشاجویان
یارز صااورت نگرفت در آیهفه الزم اساات برای تصااحیح قطعها هی فعلی (که خود
تهیههای ثیتی نیز دارد) از ترق کار ران تیشااارو و یارز در یان همهی کار رانا
ضارورت تشا یل شاوراها و ساهفی اهای واقعی کار ری و نظارت فعاالنهی کار ران بر
ا ور کارخانه بهتور همهتانیه توضیح داده شود
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نقش دانشجویان و کارگران مبارز در باال بردن اگاهی سیاسی کارگران
در تو ذاکرات هیئت فیرهی ساهفی ا با فیران تا لا کار ران و دانشاجویان
بهتور شاایانهروز در رسااتوران کارخانه اتتماع کرده و روزها به بحث و ساابهرانی و
خوانفن سارودهای انقالبی کار ری یترداختهف سابهرانیهای دانشاجویان و کار ران
یارز ت ثیر زیادی بر باال بردن آ اهی کار ران داشااات چهف ت ،از دانشاااجویان یارز
دربارهی نقش تاریبی تیقهی کار ر و ساااتمی که از ترق سااار ایهداران بر تیقهی
کار ر وارد یشااف صااحیت کردنف آنها همچهی ،نقش سااهفی ایهای قالبی در به
شا سات کشاانفن یارزات تیقهی کار ر را افشاا نموده و تیشاههاد تشا یل ساهفی اها و
شاوراهای انقالبی کار ران را دادنف دانشاجویان و کار ران یارز روی لزوم آ اه شافن
کار ران نسایت به حقوق خود و ساایر اقشاار خلقی و بهوتود آوردن تشا یالت انقالبی
کار ری که هر چه بیشااتر نیروی تیقهی کار ر را تحف سااازد و در رحلهی تالیتر
تش یل حزب تیقهی کار را ت کیف زیادی نمودنف ای ،سبهرانیها در حف ی اتتماع
تهج روزه کم زیادی به آ اهی کار ران نمود ولی سلم است که کار ران یارز برای
تیران ساا ها ناآ اهی که بهوسایلهی سار ایهداران و رویم زدور وابساته به ا پریالیسام
تهلوی بر آنان تحمیل شااافه بودا بایف بهتور فاوم با تشا ا یل کال ها و تلساااات
کار ری سااپل تیقهی کار ر و همچهی ،سااپل تهیش خلقی را تحلیل کرده و برای
حال شااا الت فعااالناه و تحافاناه قافم بردارناف آنهاا همچهی ،باایاف باا روشاااهف ران و
دانشاااجویان یاارزی که خواهان آزادی واقعی تیقاهی کار ر هساااتهاف تما نزدی
داشته و علو ات انها را با تهیش تیقهی کار ر تیونف دهف
در تو اشاوا تهجروزهی کارخانها کار ران کارخانههای شوفاوکارا ت هوکارا آرد و
تهرا وتورزا بهز خاورا ساایمان آریاا صااهعت نفت و بهتور روهی و یا فرسااتادن
نمایهف انی در کارخانهی صااهعتی تهرا حسااور یافته و تشااتییانی قاتم خود را از
یارزهی کار ران اتالم داشااتهف از ترق کمیتهی تیلیوات ا ام خمیهی با فرسااتادن
تتو و نمایهفه اتالم تشااتییانی شااف آقای تاهر احمفزاده نیز از ترق آیتاهلل تالقانی
اتالم تشاتییانی نمود و بر ضارورت تش یل شوراهای کار ری برای ادارهی ا ور کارخانه
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ت کیف شاف کانون ساتقل علمانا دانش آ وزان و ساایر روهها و تمعیتهای یارز
نیز حمایت خود را از خواستههای کار ران اتالم کردنف
انتقاداتی که به اشغال پند روزه وارد است
 -1کاار ران و دانشاااجویاان یاارز باایاف باا افشاااای تافمقااتعیات هیئات افیرهی
ساهفی ا از توالنیشافن اشاوا کارخانه تلو یری یکردنف و خواساتار تصامیم یری
قاتم با شاارکت کلیهی کار ران یشاافنف نظارت کار ران بر ذاکره بی ،نمایهف ان
کار ران و فیر تا لها بسایار تزپی و ناچیز بود در حالی که کلیهی کار ران بایساتی
در ارتیاا نزدیا

باا اذاکرات قرار ی رفتهاف و در صاااورتی کاه ساااازشکااری و

تافمقااتعیات از تااناس نماایهاف اان بروز یکردا تحافاناه و قااتعااناه خواساااتاار رفت،
حقوق خود یشافنف بعف از به ب،بسات رسایفن ذاکرات با فیر تا لی ،از آنتا که
تفمقاتعیت ساهفی ا برای کار ران روشا ،شافه بودا الزم بود که با افشاای ای ،سائله
نمایهف ان هتبس کار ران بهوسایلهی رای یری از کلیه کار ران حاضار انتباب شافه
و ادارهی کارخانه را به دست ی رفتهف
-2

تس از سو ی ،روز اشوا کارخانه یارزهی سلحانه ردم قهر ان تهران بر

تلیه رویم زدور ساار ایهداری وابسااته شااروع شااف در قیام ساالحانهی ردم تهران
کار ران سااربازانا تیشااهوران خردهتاا دانشااجویان و دانش آ وزانا کار هفان یارز و
سایر اقشار انقالبی خلق نقش فعاالنهای به تهفه داشتهف و با تانیازی و ازخود ذشتگی
با نثار [خون] خود ترچم سارخ انقالب را برافراشاتهف نگه داشاتهف و زدوران ا پریالیسم
خونبوار را از اری هی قفرت بهزیر کشایفنف درچهی ،شارایطی ضاروری بود که کار ران
و دانشاااجویاان یاارزی کاه کاارخااناه را باه اشاااواا خود در آورده بودناف و برای رفت،
حقوق حقاهی کار ران تالش یکردنف به یاارزهی سااالحاانه تیوساااتاه و با بسااایج
داوتلیانی از یان کار ران و دانشاجویان ساهم فعاالنه در تهیش خلق ایفا نمایهف در
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حا حاضار نیز کار ران یارز بایف آ اه باشاهف که تا اساتح ام انقالب بایف آ اد ی خود
را برای یاارزهی سااالحااناه در قاابال ا پریاالیسااام و زدوران تیرهخوار کاه در
بفی اههای خود شاوو توتئهچیهی بر تلیه انقالب خلق ا هساتهف اتالم نموده و
ضام ،شاروع به کار در کارخانهها با تشا یل شاوراهای انقالبی کار ری و سالح کردن
کار ران برای دفاع از دستاوردهای انقالب آ اده باشهف
 30بهم1357 ،

نقد اقتصاد سیاسی

اعتصابات گسترده در هند و برزیل بهمثابه
زمینهای برای اتحادیهگرایی جنبش اجتماعی نو
یورگ نواک

*

ترجمهی رسول قنبری
به گوهر عشقی

صحنهای از فیلم نمک زمین ( ،)1954نوشتهی مایکل ویلسون ،به کارگردانی هربرت بایبرمن
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چکیده

از ز ان بروز بحران تهانی اقتصادی در سا 2008ا بسیاری از کشورها شاهف
ناآرا یهای کار ری و انواع اتتراضات و اتتصابات در صهایم بودهانف ی ی از ویژ یهای
بارز و اتتصابات ستردهی اخیر در اقتصادهای نوههورا ش ل یری اش ا تفیف
هم اری یان یارزات کار ران و سایر تهیشهای اتتماتی بوده است باوتودای،ا
تژوهشها دربارهی تهیشهای اتتراضی تس از سا 2008ا تمو اً نتوانستهانف
اتتصابات تمو ی یا اش ا ساز انی را که به دنیا اتتصابات ههور کردهانفا ف نظر
قرار دهف هفق قالهی حاضر ای ،است که ای ،ش اق را تر کهف و با استفاده از طالعات
وردی اتتصابات تمعی در ههف و برزیل بییهف که آیا ای ،اپتالق تفیف را یتوان در
چارچوب اتحادیه رایی ( )unionismتهیش اتتماتی توصی کرد یا نه ای ،تژوهش
یکوشف ویژ یهایی که اش ا تفیف بسیج را از اش ا قفیمی تمایز یکهف
شهاسایی کهف و بییهف کفام باز -فهومتردازیها ( )re-conceptualizationsدر طالعات
تهیش اتتماتی و تژوهشهای ربو به روابط صهعتیا برای درک چالشهای تیش
روی ای ،اپتالق تفیف ضروری است در تی ،حا ا ای ،قاله به حفودیتهای روی رد
دشی ههای کار ری ( )networks of labourنیز یتردازد
مقدمه

سا های تس از آیاز بحران تهانی اقتصاد در سا 2008ا شاهف وتی از اتتراضات
و تهیشهای اتتصابی در سراسر تهان بودیم بیشتر اقتصادهای نوههورا از تمله چی،ا
ههفا برزیل و آفریقای تهوبیا تحت ت ثیر ناآرا یهای ستردهی کار ری قرار
رفتهف ( )1ای ،اتتصابها خار از ففراسیونهای اتحادیههای کار ری وتود بسیج
شفها و شبصهی آنها سطح هازتات خشونتآ یز با نهادهای دولت سرکوبگر و انواع
تفیف اتحادهایی است که یان کار ران و سایر بازیگران اتتماتی ایجاد شفه است
تحلیل ای ،اتتصابات وتس افزایش درک صحیح از تش یالت و قاو ت کار ران
که فراتر از تمرکز حفود بر حل کار است یشود؛ یعهی همان نوع اتتراضاتی که
بهتور سهتی با حمایت اتحادیههای کار ری در توا م لییرا د وکراتی یرب انجام

اتحادیه رایی تفیف تهیشهای اتتماتی

ی یرد و در تژوهشهای دانشگاهی ربو به روابط صهعتی ورد طالعه قرار ی یرد
طالعات اولیه در ورد روابط صهعتی ( ولفنرا 195۴؛ هیلرا  )1928و تمرکز اخیر بر
روی اش ا بتل ساز ان کار ری (کوپه و یوردهو -لیرا 2011؛ هرودا 2010ا
لیفون و هم ارانا 2015؛ برایف و ری،وودا  )2009ت کیف یکههف که ساز انهای
اتتماتی ( )community organizationsفراتر از حل کارا بیشتری ،اهمیت را برای
یارزات کار ری دارنف ای ،حقیقت ایلس توسط نوع خاصی از اتحادیههای کار ری
تههان شفه استا حتی ا ر ای ،اتحادیههای کار ری خود تایه در ای ،اتتماتات داشته
باشهف همچهی ،ای ،روی رد هطیق بر یافتههای اخیری است که ی ویف اش ا
ساز انی اتحادیهی کار ری فوردیستی که تس از تهه تهانی دوم بر ی هطقهی
تورافیایی کوچ یالس بودنفا بهسرتت در برابر سر ایهساالری تهانی و کهتر نشفه
اهمیت خود را از دست یدههف (همچهی ،بهگریف به بر  ،و ف،درلیفنا )201۴
ایفهی تمرکز بر شی ههای کهش رایی کار ری (بهگریف به زاتاک و هم اران در
قف هی ببش یاحثه ( ))Debateیخواهف با برتسته کردن سه تهیها در ای،
رشتهی تژوهشی سهیم شود )1( :شی هسازی یانساز انی در نیروی کارا ()2
ساز اندهی در ا تفاد زنجیرهی ارزشا و ( )3اهیت چهففسایی ()multispatial
ساز ان کار ری باای،حا ا بحث  ،ای ،است که واو ان ( )terminologyشی ههای
کار ری در شهاسایی نوع تفیفی از اپتالقهایی که در تژوهش خود یش افما دارای
کاستیهایی استا چرا که ای ،شی هها یان کار ران اتتصابکههفه و ساز انهای
اتتماتات فراتر از تمرکز بر نیروی کار است و درک ستردهتری از ساپل اتتماتی و
سیاسی دارد بهابرای،ا ش افی که در سا های اخیر هم در ساز اندهی تهیشهای
اتتماتی و هم در تژوهشهای ربو به تهیشهای اتتماتی در اثر رزکشی یان
ساز انهای کار ری و اتتماتات رخ داده استا حو یشود و بار دیگر با تمرکز بر
شی ههای کار ریا باترات کاهش ییابف بحث دربارهی تورافیای نیروی کار و
برایف و
اتحادیه رایی اتتماتات (کوپه و یوردهو -لیر ا 2011؛ هرود ا 2010؛
ری،وودا  )2009از چارچوب حوزهی طالعات تهیش اتتماتی و نیروی کار فراتر
رفته استا درحالیکه بهنظر یرسف بحث در ورد شی ههای نیروی کار با اتطای
برخی ا تیازات کوچ ا انهف سترش درک آنچه که بهتهوان ساز ان نیروی کار
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تعری یشودا برای بازسازی خود از نو رز چارچوب طالعات نیروی کار را برتا ساخته
است در ببش نتیجه یری ای ،قالها با اشاره به طالعات وردی که در ادا ه اراپه
شفه استا استفال نظری ستردهتری برای ای ،انتقاد از فهوم شی ههای نیروی کار
اراپه خواهم کرد ()2
استفال قالهی  ،ای ،است که اش ا تفیف اپتالق یان کار ران اتتصاب ر و
سایر بازیگران تهیش اتتماتیا در دورهی تس از بحران  2008بهوتود آ ف فرضیهی
 ،ای ،است که ای ،اپتالقها به ایفهی تمو ی اتحادیه رایی تهیش اتتماتی شیاهت
دارنفا ا ا دارای برخی ویژ یها و الگوهای ساز انیانف که تفاوت چشمگیری با نسل
او اتحادیه رایی تهیش اتتماتی در دهههای  1970و  1980دارنف بهابرای ،قاله
چهف ترسش را طر یکهف ویژ یهای خاص ش ل تفیف اتحادیه رایی تهیش
اتتماتی چیست؟ کفام ی از باز -فهومتردازیهای طالعات تهیش اتتماتی و
تژوهشهای روابط صهعتیا برای درک چالشهای تفیفی که ای ،اپتالق با آنها روبرو
یشود ضروری است؟ آیا تف ی تژوهشها در روابط صهعتی و تهیشهای اتتماتی
با توته به رخفادهای اخیر ناآرا یهای اتتماتی هطقی است (دیانی ا )2015؟
 ،دو طالعهی وردی را از کارهای یفانی خود برای روش ،کردن تمل رد داخلی
ای ،اپتالقهای تفیف اراپه یدهم که در ههف و برزیل در  2013و  201۴انجام شفه
است ای ،طالعات ربو به ناآرا یهای کار ری است که در اوضاع نابسا ان اقتصادی
در دو کشور رخ داده است :اولی در ی ی از دو کارخانهی بزر خودروسازی ههفا
اروتی سوزوکی ( )Maruti Suzukiدر سا  2011و 2012؛ و دیگریا اتتصابهای
سا های  2012و  2013در بزر تری ،سایت ساختوساز برنا هی صهعتی سا های
اخیر برزیل با بودتهی دولتیا برنا هی شتاب رشف ()PACا نیرو اه برقآبی در بلو
ونته ( )Belo Monteکه در دوران او کارا 35هزار کار ر ساختوساز را در استبفام
خود داشت بهابرای،ا ای ،طالعات وردی نهتهها در همتری ،راکز سر ایه ذاری و
فعالیت صهعتیا بل ه در ببشهای اقتصادی نیز که در دورههای ناآرا ی کار ری رشف
چشمگیری داشتهانفا انجام شفه است
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در هر دو تهیش اتتصابیا اپتالق با بازیگران خارتی صهایم تحت ت ثیر اتتصابا
تهیهی همی از یارزات حسوب یشف درحالیکه کار ران اروتی با دانشجویان و
روشهف ران رادی ا ارتیا برقرار یکردنفا کار ران ساختوساز در برزیل با تهیش
قاو ت هطقهای که در اتتراض به نیرو اه برقآبی برنا هریزیشفه تش یل شفه بودا
هم اری داشتهف هم اری با سایر بازیگران تهیش اتتماتیا در هر دو ورد وتس
تقویت یارزه در لحظههای سرنوشتسازی که در آنا کار ران فاقف هابم ساز انی یا
انجم ،بودنفا ی ردیف
فتهی است که شی ههای حلی و لی در هر دو وردا ت ثیرات تعیی،کههفهای
داشتهفا درحالیکه هم اری یا همیستگی فرا لی چهفان چشمگیر نیود (در ورد
یارزات ههفوستان) یا اصالً وتود نفاشت (در ورد برزیل) ریشهی ای ،ا ر را یتوان
در ای ،واقعیت تستجو کرد که ساز انهای کار ری در یر در ای ،یارزاتا از روابط
بی،المللی قوی برخوردار نیستهف و فاقف هابم و دانش زبانهای خارتیانف که به آنها
ا ان یدهف ی یارزهی بی،المللی ؤثر را حف کرده و ساز ان دههف
در هر دو طالعها ش ل تفیفی از سهت قفیمی اتحادیه رایی تهیش اتتماتی
( )Social Movement Unionismبفون اشارهی صریح به فهوم آنا بار دیگر اترا شف
بهنظر یرسف ا رچه حا یان اصلی اتحادیه رایی تهیش اتتماتی در دهههای 1970
و  - 1980انهف واحف رکزی کار ران ()CUTا اتحادیهی کار ران تحف در برزیلا و
کهگرهی اتحادیههای کار ری آفریقای تهوبی ( -)COSATUهطق ح و تی را
کمابیش تذیرفتهانفا روی رد ردهمآوردن وتوه بتل قاو ت تودهای همچهان برای
بازیگران تهیش اتتماتی ثمرببش است واضح است که نوع تفیف اتحادیه رایی
تهیش اتتماتیا انهف تایان آتارتایف در آفریقای تهوبی یا خرو از دی تاتوری در
برزیل در دههی 1980ا هفق واسطی نفارد درحالیکه اتحادیه رایی قفیمیا اتتراضی
تلیه رویمهای لی استیفادی بود که در آن یارزات کار ران نقشی اساسی یافتهفا
اتحادیه رایی تفیف نوتی قاو ت ایلس حلی در برابر الگوی تهانی توسعهی یارتگر
است (ایوانز ا )1989؛ بهابرای،ا کل الگوی توسعهی اتتماتی و سیاسی در عرض خطر
است و برخالق دههی 1980ا در اتحادیه رایی تفیف هیچ ساز ان سیاسی تمرکزی
انهف حزب کار ر برزیل ( )Partido dos Trabalhadoresیا کهگرهی لی آفریقای
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تهوبی ( )ANCوتود نفارد که نقشی تعیی،کههفه داشته باشف ای ،وضوع وتس
تفیف آ فن ترسشهای همی در ورد چالشهای خاص فراروی اش ا عاصر قاو ت
کار ران یشود
نوع «قدیمی» اتحادیهگرایی جنبشهای اجتماعی

برای ای،که ادتای خود یهی بر ههور ش ل تفیفی از اتحادیه رایی تهیش
اتتماتی را روش ،کهما الزم است واو ان آن را توضیح دهم اصطال داتحادیه رایی
تهیش اتتماتی توصیفی استقرایی بود از تجارب بسیج کار ران که انتظار یرفت
(یا ا یف بود) الگویی برای اش ا بعفی تهیشهای تیقه کار ر باشف؛ تجربههای شابه
دیگر نیز زیر چتر ای ،اصطال قرار ی یرنف ای ،اصطال در اواخر دههی  1980وارد
بحثهای آکاد ی شف (لمیرتا 1989؛ لمیرت و وبسترا 1988؛ اس ایپسا 1991؛
واتر ،ا 1991؛ وبسترا )1987ا ز انی که برای توصی بسیج تیقهی کار ر در کرهی
تهوبیا برزیلا آفریقای تهوبی و لهستان که یارزات د وکراتیزهسازی را با وضوتات
سهتی رتیط با حقوق کار ران ترکیس کردنف بهکار رفته شف ازآنجاکه ویژ ی
اتحادیه رایی تهیشهای اتتماتیا هم اری اتحادیههای کار ری و سایر بازیگران
تهیشهای اتتماتی استا همگرایی استراتژیها و ایفههای سیاسی تهیشهای تفیف
اتتماتی با تاکتی های تیقهی کار را بهتهوان د اهیت اتحادیه رایی تهیشهای
اتتماتی شهاخته یشف تالوه بر ای،ا با ز یهههای عاصر یارزه و فتمان سیاسی
یالس طابقت داشتا و تقاضای د وکراسی و یا د وکراتیزهسازی سپهرهای اتتماتی
در رکز برنا هی سیاسی اتحادیه رایی تهیشهای اتتماتی قرار رفته بود تجربهی
اتحادیه رایی تهیشهای اتتماتی تیوسته در بحثهای بتل استراتژی ا دانشگاهی
و سیاسی طر یشف (آ انون و هم ارانا 2009؛ ریسا 2005؛ وانفنیر ا )2006ا
درحالیکه تیشقراوالن تیشی ،آن انهف یهجونچانه (کهففراسیون اتحادیههای
کار ری کرهی تهوبی؛ )KCTUا واحف رکزی کار ران در برزیلا کهگرهی اتحادیههای
کار ری آفریقای تهوبی در آفریقای تهوبیا و همیستگی ( )Solidarnoscدر لهستانا
همه در ترتییات سهتی کورتوراتیستی ادیام شفهانف ()3
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ای ،ترسش همچهان تابرتاست که آیا اش ا تفیف ناآرا یهای کار ری را -که
ایلس در همان کشورهایی رخ یدهف که تجربهی اتحادیه رایی تهیشهای اتتماتی
قفیمی دارنف -یتوان و یا بایف از دریچهی اتحادیه رایی تهیشهای اتتماتی دیف
تیتر واتر  )1991( ،در ی ی از تون ت ثیر ذارا خصوصیات اتحادیه رایی تهیشهای
اتتماتی را در هفت ورد بیان کردا که یتوان بهتور خالصه چهی ،بیان کرد)1 :
کهتر کار ری و اتحادیهای بر فرآیهفهای اقتصادی و هم اری با اتتماتات ت ثر از
صهعتی شفن؛  )2کاهش ز ان کارا و یارزه با تقسیمات اتتماتی کار؛  )3هم اری با
کار ران ییراتحادیهای یا تیقات اتتماتی؛  )۴هم اری با سایر تهیشهای اتتماتی؛
 )5تحو د وکراتی در تمام روابط اتتماتی؛  )6هم اری با احزاب سیاسی و
دولتهای دوست؛  )7بالفت با تیشاههه رایی ()vanguardismا به نفم هم اریهای
افقی ()horizontal cooperation
بهابرای،ا قرار بود اتحادیه رایی تهیشهای اتتماتی بر اکونو یسم و کورتوراتیسم
تهیش کار ری دیرتا که ساپل اتتماتی ستردهتر را از دوهیفهی اصلی ساز انهای
کار ری تفا یکردا یلیه کهف درحالیکه قصف نفارم وارد ای ،ترسش شوم که چرا
تیشقراوالن قفیمی اتحادیه رایی تهیشهای اتتماتی با ای ،دستورکار وفق نیودنفا
ا ا ی توان ای ،ترسش وته را طر ساخت که آیا نونوار کردن اتحادیه رایی
تهیشهای اتتماتی همان سیر الگوی تیشی ،را دنیا یکهف؟ همچهی ،یخواهم
بر تفاوتهای آش ار یان ناآرا یهای کار ری ا روز و بسیج کار ران در دهههای
 1970و  1980ت کیف کهم تمرکز لی اتحادیه رایی تهیشهای اتتماتی قفیمی در
ش ل ساز انی ففراسیونهای اتحادیهی لی و احزاب لی هع س یشفا درحالیکه
ا روز ا با تساد قاو تهای حلی و الگوی تهانی توسعهی یارتگرانه که به کار رانا
دهقانان و سیستم اکولووی ی آسیس یرسانف روبرو هستیم قاو ت حلی و هطقهای
در برابر الگوی تهانیا اصلیتری ،سر شقی است که یتوان در ای ،اپتالقهای تفیف
شاهفه کرد؛ ای ،ا ر نقطهی قابل قاو ت لی در برابر الگوی لی در اتحادیه رایی
تهیشهای اتتماتی قفیمی است تمرکز تمفتاً لی اتحادیه رایی تهیشهای
اتتماتی اولیها نشاندههفهی تهیهای است که در اولی ،فهومسازی اتحادیه رایی
تهیشهای اتتماتی در اواخر دههی  1980و اوایل دههی  1990هع س نشفه بود
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تفاوت قاتم دیگری نیز یان نوع قفیم و تفیف اتحادیه رایی وتود دارد که ربو
به عیار ششم است :اتحادیه رایی قفیمی دارای ی ساز ان سیاسی لی در رکز
خود بودا و آن را فراتر از اپتالق اتحادیههای کار ری و تهیشهای اتتماتی قرار
یداد در اتحادیه رایی تفیفا احزاب سیاسی و سایر ساز انهای سیاسی لی یا نقشی
نفارنفا یا نقشی تزپی دارنف که با حزب کار ر در برزیل یا کهگرهی لی در آفریقای
تهوبی در دههی  1980قابل قایسه نیست اتحادیه رایی تهیشهای اتتماتی تفیف
در هیچ ی ازکهففراسیونهای اتحادیههای کار ری لی قرار نگرفته است که بتوان
آن را با اتحادیههایی که در اتحادیه رایی قفیمی انهف واحف رکزی کار ران و کهگرهی
اتحادیههای کار ری آفریقای تهوبی بودنف قایسه کرد بهابرای،ا اش ا ساز انی
اتحادیه رایی تفیف حلی و هطقهایانف (نه لی)ا درحالیکه اش ا قابل آن
تهانیانف (نه لی) خالصه ای،کها ز یههی سیاسی بهترز چشمگیری توییر کرده است:
تهیشهای قاو ت به دلیل فشار زیادی که بهواسطهی توییر ساختار کار و فقفان
راهحلهای سازشی اتما شفه استا رادی الیزه شفهانفا درحالیکه دولتها و تیقات
سر ایهدار وضم سبتگیرانهتری نسیت به طالیات کار ران و تهیشهای اتتماتی
تی ربهفی فسایی ( spatial
رفتهانف ای ،توییرات سیاسی و اقتصادی در ی
 )constellationتفیف از قیا های یارزه هع س شفه است وقعیت فرودستانهی
کار ران و تهیشهای اتتماتی در زوا آنها به سطح حلی و هطقهای (تهز سطح)
هع س شفه استا درحالیکه وقعیت یالس تیقهی سر ایهدار و الگوی توسعهی آن
بیشتر در سطح تهانی قرار دارد تا در سطح لی (ارتقای سطح) بفون در نظر رفت،
ای ،تفاوتهاا نبواهیم توانست خاصبود ی تهیشهای قاو ت اتتماتی عاصر را
درک کهیم
به هظور بررسی تویاییهای نزاع و الگوهای ساز انی اپتالقهای تفیف یان
کار ران و تهیشهای اتتماتیا تصمیم رفتم اتتصابات ههف و برزیل را بی ،سا های
 2011و  2013تحلیل کهم در آن ز انا صهعت خودروسازی در ههف و صهعت
ساختوساز در برزیل با حوادث بزر ناآرا یهای کار ری روبرو بودنفا ا رچه کل ای،
ببشهای اقتصادی و شرکتهای تحت ت ثیر آن در  10سا ذشته و همچهی ،در ای،
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دورهی خاصا رشف ستمری داشتهانف ازای ،ذشتها ای ،صهایم ببشهای اصلی اقتصاد
لی هستهفا نه ببشهای حاشیهای ای ،دو ببش در دورهی 2008-15ا صحههی
ناآرا یهای کار ری در سطح لی بودنف و اتتصابات ناشی از آن بازتاب ستردهای در
رسانههای لی داشت
هظور از قایسهی قارههای بتل ا روش ،کردن شیاهتهای خاص بهریم
تفاوتهای ستردهی سیاسی و اقتصادی برزیل و ههف است شبصهی برزیلا ذار از
دی تاتوری نظا ی توسعه را (تا سا  )1985به د وکراسی صوری با ویژ یهای
سوسیا د وکراتی (از دههی  )2000است؛ شبصهی ههف ذار از ی اقتصاد
برنا هریزیشفهی سوسیالیستی (تا سا  )1991به ی دولت و نظام اقتصادی نولییرا
قایسهی بیهاقارهای برای ردیابی ز یهههای تهانی تفیف و ز یهههای بحرانساز که
یارزات اتتماتی و سیاسی در آن رخ یدهف فیف است ( ای لا  )1990در تی،
حا ا همچهی ،نشان خواهم داد که چگونه اختالفات یان دو تهیش با تورافیاهای
خاص حلی رتیط است
اتالتات تممشفه در ورد اتتصابات ههف و برزیل از زارشهای رسانههاا ادبیات
ثانویا اسهاد داد اه و حقوقی و نوشتههای سیاسی بهدست آ فه است همچهی60 ،
صاحیهی نیمهساختاریافته در ههف از اکتیر  2013تا وانویه  201۴و  75صاحیه در
برزیل از ووییه تا اکتیر  201۴با شرکتکههف ان در اتتصاباتا فعاالنا قا ات
اتحادیههای کار ریا وکالا کار هفان ساز انهای ییردولتیا کار هفان دولتا فیرانا
کارشهاسان و دانشگاهیان انجام دادهام صاحیهها ضیط و سپس روی کایذ تیاده
شفهانف تمام صاحیهها در برزیل را خودم و به زبان ترتوالی انجام دادهام؛ در ههفا
هفت صاحیه به زبان ههفی و هشت صاحیهی دیگر به زبان راتی ( )Marathiبا
کم ترتمان بر زار شف؛ تمام صاحیههای دیگر در ههف را خودم به انگلیسی انجام
دادهام
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اتحادیهگرایی جنبش اجتماعی «جدید»؟

ناآرامیهای کارگری در ماروتی سوزوکی
شرکت خودروسازی اروتی سوزوکی ههف ( )MSILدر سا  1983بهتهوان ی
شرکت دولتی تاسیس شف و با شرکت سوزوکی وتور ( )SMCشری شف دولت ههف
در سا  2007تمام سهام خود را فروختا و ا روز ببش تمفهای از آن توسط سوزوکی
وتور کهتر یشود  25درصف از سود سوزوکی وتور از اروتی سوزوکی حاصل
یشود اروتی سوزوکی با سهم  ۴0تا  ۴5درصفی از بازارا بزر تری ،تولیفکههفهی
خودرو در ههف است و بیشتر خودروهای خود را در بازار داخلی یفروشف
هازتهی کارخانه اروتی سوزوکی در هطقهی انسار ( )Manesarتلیه افزایش
شفیف تعفاد کار ران وقت در صهعت خودروسازی ههف از اواسط دههی  2000آیاز
شف کارخانهی انسار تولیف خود را در سا  2007آیاز کرد و فقط حفود  25درصف از
کار ران آن داپمی بودنف ببش تمفهای از  3500کار ر کارخانه را حفود  1800کار ر
قراردادیا و چهف صف کارآ وز و شا رد تش یل یدادنف هازته در ووپ 2011 ،و تس
از آن آیاز شف که کار ران داپمی در کارخانه انسار یخواستهف اتحادیهی کار ری
خود را ثیت کههفا ا ا قا ات دولتی و فیریت کارخانه ای ،خواسته را رد کردنف تیق
قانون کار ههفا کار ران داپمی بهدلیل وضعیت حقوقی تفاوتشان نمیتوانهف به
اتحادیهی کار ران قراردادی بپیونفنف با وتود ای،ا اکثر کار ران قراردادی برای
بهرسمیت شهاخت ،اتحادیهی کار ری در ووپ 2011 ،در اتتصاب تحص ،در کارخانه
شرکت کردنف؛ و اتتصاب به فت  10روز ادا ه داشت ش ل حل نشف و فیریت
شرکت در سپتا یر و اکتیر  2011کار ران را به کارخانه راه نفاد؛ ای ،ا ر هجر به
اتتصاب تحص ،دیگری در قابل درب شرکتا و اتتصاب توالنی فت سه هفتهای
دیگری شف که تولیف را بتل کرد در اکتیر 2011ا سه کارخانهی همسایهی سوزوکی
به اتتصاب تیوستهف و برای ی روزا کار ران  1۴کارخانهی فرتی نیز برای ابراز
همیستگی به اتتصاب تیوستهف درنهایتا اتحادیهی صهفی تفیف با نام اتحادیهی
کار ران اروتی سوزوکی ( )MSWUدر ار  2012به ثیت رسیف
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باوتود ای،ا بسیج کار ران به همی ،تا ختم نشف فیریت در ذاکرات خود با
اتحادیهی کار ران اروتی سوزوکیا به هیچ ی از خواستههای اتحادیه در ورد ز ان
استراحتا سرتت کار و یا افزایش دستمزد ت ،نفاد تالوه بر ای،ا فیریت به اقفا اتی
خودسرانهای دست زد و در بهار سا 2012ا تعفادی از کار ران را با ادتای اراپهی
واهیها هی دتعلی از راکز تحصیلی فهی اخرا کرد بهابرای،ا بالت لیفی باتث شف
که اتحادیه ذاکرات را در ووپیهی  2012توق کهف چهف روز بعفا در  18ووپیهی
 2012و در ز ان استراحتا نزاتی یان سرکار ر و ی ی از کار ران آیاز شف آن کار ر
اخرا شف و در همان روز نزاع به شورش تیفیل شف بسیاری از کار ران و فیران
زخمی شفنف و ی ی از فیران هابم انسانی در شعلههای آتش ساختمان اداری که به
آتش کشیفه شف تان خود را از دست داد کارخانه حفود ی اه تعطیل شف و 2300
کار ر اخرا شفنف تلیس  1۴8کار ر را که حتی برخی از آنان در آن روز در کارخانه
حسور نفاشتهفا به زنفان اف هف در سا  2015بود که  113کار ر آزاد شفنف و  35نفر
دیگر ههوز در اوایل سا  2016در زنفان بودنف
اتحادیهی کار ران اروتی سوزوکی بسیج ستردهای (از تمله یارزات سترده
در بیش از  15شهر در سراسر ههف) را برای باز ردانفن کار ران اخراتی و آزادی
زنفانیان تس از خیزش کارخانه آیاز کرد اتحادیهی کار ران اروتی سوزوکی همچهی،
با اکثریت آرا در انتبابات آوریل  201۴اتحادیهی هر دو کارخانهی اروتی سوزوکی
تیروز شف
در رحلهی او هازتاتا از ووپ 2011 ،تا ووپیهی 2012ا کار ران حاضر در
رهیری اتحادیهی کار ران اروتی سوزوکی در ا ور اتحادیه تجربهی چهفانی نفاشتهفا
بهابرای ،با اتحادیههای کار ری وتود انهف رکز اتحادیههای کار ری ههف ()CITUا
کهگرهی اتحادیههای کار ری ههف ( )AITUCو اتحادیهی کار ران ههف ()HMS
هم اری نزدی داشتهف رهیران ای ،اتحادیههای کار ریا کمیتهای را برای همیستگی
تش یلا و چهفی ،ذاکرهی هم را تی اتتصابات ووپ ،و اکتیر  2011ترتیس دادنف ()۴
ا ا ای ،ذاکرات شا ل صالحههایی بود که به ت ییف کار ران نرسیف تس از خیزش
ووپیهی 2012ا بسیاری از اتحادیههای کار ری وتود از اتحادیهی کار ران اروتی
سوزوکی فاصله رفتهف و برخی در حافل دولتی اههار داشتهف که نا زا ها
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(Naxalites؛ ساز انهای روستایی و سلح اپوپیست) م  ،است کار ران را تحری
کرده باشهف در همی ،دورهی تس از خیزش بود که ساز انهای شهری اپوپیستی
(ییر سلح)ا دانشجویان رادی ا و روشهف رانی انهف آرونفاتی روی ()Arundhati Roy
در یارزات همیستگی کار ران اخراتی و زنفانی شرکت کردنف
اتحادیههای کار ری و انجم،های کار ران خوشهی صهعتی ور ان ()Gurgaon
که هر دو کارخانهی اروتی در آنجا واقم شفه استا و نیز چهف اتحادیهی کار ری
روستایی نقش خود را بهتهوان رابطی ،اصلی حف کردنف بزر تری ،توییر تس از
خیزش  2012ای ،بود که ففراسیونهای اتحادیههای کار ری وتود نقش
هماهههکههفهی خود را از دست دادنف؛ تمفتاً بفی ،دلیل که وقتی که کار ران اخرا
شفنف و سرکوب تلیس بیشتر شفا نسیت به ادا هی حمایت از اتحادیهی کار ران
اروتی سوزوکی ردد شفنف از ای ،ذشتها اتحادیهی کار ران اروتی سوزوکی قادر
به ایجاد شی ههای حمایتی در سراسر ههف بود ففراسیون اتحادیهای نسیتاً تفیفی
بهنام ابت ار نوی ،اتحادیهی کار ری ( )NTUIنیز از کار ران اروتی حمایت کردا ا ا
چهفان بر ترصه سلط نیود درتوضا اتحادیهی کار ران اروتی سوزوکی بهتهوان
حل تجمعی برای ارتیاتات کار ران اتتصابگر کارخانههای بتل خوشهی ور ان
آیاز به کار کرد وسعت شی های که اتحادیهی کار ران اروتی سوزوکی ایجاد کرد در
دکهوانسیون تفالت کار ران ( )Workers Justice Conventionکه در نوا یر 2015
بر زار شفا بازتاب یافته است :بیش از  35اتحادیه و ساز ان کار ری از تهج ایالت
هطقهای بتل در تلسه شرکت کردنفا که تیش از آن نیز چهف تلسه در ایاالت
هطقهای بتل بر زار شفه بود کانون همیستگی کار ران در اواخر  2013تاسیس
شف تا بهتهوان شی های برای تیونف دادن یارزات کارخانه در هطقهی وسیمتر ور ان
تمل کهف؛ ای ،کانون توسط فعاالن کمیتهی وقت اتحادیهی کار ران اروتی سوزوکی
بهیان نهاده شف ()5
فعاالن کهوانسیون تفالت کار ران در رد هم آوردن کار ران سه کارخانهای که
در نوا یر و دسا یر  201۴اتتصاب کرده بودنفا وفق تمل کردنف کهوانسیون تفالت
کار ران همچهی ،فراخوان شترکی صادر کرد و تئاتری را برای بسیج کار ران در
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کمربهف صهعتی ور ان برای اتتصابی تمو ی در سپتا یر  2015به روی صحهه برد
فعاالن کهوانسیون تفالت کار ران ساز ان خود را ساز ان ردمنهاد ()NGO
نمیدانستهفا بل ه انتیاوها را ببش تفاییناتذیر دولت نولییرا تلقی یکردنف
درتوض یتوان فعالیت آنها را با الگوی کانون کار ران ایاالت تحفه قایسه کرد
باای،حا ا کهوانسیون تفالت کار ران برخالق کانون کار ران با سرکوب شفیفتری
روبروست؛ برای ثا ا ی ی از فعاالن ای ،کانون در سپتا یر  2015و تی اتتصاب
کار ران قراردادی کارخانهی هسار بازداشت شف و ورد ضرب و شتم قرار رفت
ا رچه حمایت بی،المللی از یارزات اروتی وتود داشتا ا ا حفود بود و نقش
تعیی،کههفهای تی هازته نفاشت دفتر ایهفاستریا ( )IndustriALLدر دهلینو از
سا 2011ا هماههگی چهفی ،یارزه و ش ایت را بر تهفه داشته و در سا 2013
تلسهای را یان نمایهف ان اتحادیهی کار ری شرکت سوزوکی وتور وات ،و کار ران
اخراتی اروتی سوزوکی بر زار کرد ی جرای بفیل همیستگی بی،المللی توسط
ابت ار نوی ،اتحادیهی کار ری با اقلیت کهففراسیون لی اتحادیههای کار ری وات،
(زنرورن )Zenroren -ت سیس شف که از بیثیاتکاران ( )precarious workersشرکت
سوزوکی وتور حمایت یکرد جرای بفیلا بر یهای تیونفهای سیاسی و
ایفپولووی ی یان ابت ار نوی ،اتحادیهی کار ری و زنرورن ایجاد شفا چرا که هر دو
روه تیشز یههی ارکسیستی داشتهف و خود را از الگوی صهفی-صهعتی و اتحادیهی
رسمی شرکت سوزوکی وتور وات ،تمایز یکردنف نمایهف ان زنرورن دستکم دو
بار در سا  2013با کار ران اخراتی اروتی دیفار کردنفا که ی ی از ای ،القاتها
تی کهگرهی ابت ار نوی ،اتحادیهی کار ری در نوا یر  2013در شهر آلووای ()Aluva
ایالت کراال ( )Keralaبود
هم اری یان بازیگران بتل تیرا ون قاو ت کار ران اروتی در تریان
رخفادها تفیف آ ف و حاصلِ استراتژی برنا هریزیشفهای نیود کار ران اروتی از همه
سو زیر ضرب بودنف و از دریافت هر ونه حمایت در شرایط دشوار خوشحا یشفنف
بعفها و ز انی که حوادث کمی فروکش کردا با آیوش باز ایفهی اتحادیهی کار ری
ستقل را که در ی ی از ففراسیونهای اتحادیهی کار ری وتود ادیام نشفه باشف
تذیرفتهف هم اری آنها با دانشجویان رادی ا به تیلیغ هشاء اتتراض آنها کم
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کرد هم اری آنها با دانشجویان رادی ا ی ی از حمایتهای حلی آنان نیز بود :برخی
از کار ران با کم دانشجویان زبان انگلیسی آ وختهف یارزات کار ران همچهی ،در
زارشی توسط ساز ان اتحاد ردم برای حقوق بشر ( )PUDRکه دو زارش در 2001
و  2007دربارهی یارزات اولیهی در اولی ،کارخانهی اروتی هتشر کرده بود انتشار
یافت (اتحاد ردم برای حقوق بشرا 2001ا )2003
تلل اصلی ناآرا یهای کار ری در شرکت خودروسازی اروتی سوزوکی ههف تیارت
بود از ساپل کالسی ی همچون دستمزد و شرایط کارا ا ا تقسیم نیروی کار به روههای
بتل با حقوق تفاوت و نیز یارزه برای حق تش یل اتحادیه را نیز دربر ی رفت
یارزهی کار ران اروتی تاحفی بهدلیل تایگاه رکزی شرکت در ببش توته رسانهها
را تلس کردا ا ا ی دلیل دیگر آن نیز تیارت بود از اش ا رادی ا یارزه و سرکوب
سهگی ،و خودسرانهی کار ران از سوی نهادهای دولتی وقعیت ضعی کار ران تس
از خیزش در کارخانه (وقتی که اتحادیههای کار ری وتود حمایت خود را تس
رفتهف) ز یهه را برای ارتیا با سایر نیروهای سیاسی و اتتماتی هیا ساخت ای،
وضعیتا اش ا تفیف اپتالق و کهش را تفیف آورد
سیر یارزات در کارخانهی اروتی انسار چهف ن تهی هم را نشان یدهف
ب،بست از هظر هش هازتات و رادی ا شفن کار رانا تفم ت ثیر ذاری
استراتژیهایی را نشان یدهف که توسط اتحادیههای کار ری وتود ایجاد شفهانف
بالفت آنان با حمایت از اتحادیهی کار ران اروتی سوزوکی تس از خیزش کار ران
در کارخانها نهتهها باتث ش ل یری اپتالقهایی با روههای کوچ رد ی شفا بل ه
باتث تمرکز بر هم اری با سایر اتحادیههای کار ری در همان خوشهی صهعتی فارغ از
وابستگی لی آنها شف طالعهی یفانی نشان یدهف که بهریم بسیج شفیف کار رانا
خواستههای آنان در حیطی با رقابت فزایهفه توسط فیریت تذیرفته نشف ای ،نشان
یدهف که اتحادیههای کار ری وتود سازوکار یا هابم قفرتی نفارنف که بتوانهف
راهحل صالحه را تحمیل کههف اتحادیهی کار ران اروتی سوزوکی توانست خود ی
اتحادیهی یارزتر را تش یل دهفا ا ا نتوانست ش اق یان اقلیتی با قرارداد داپمی و
اکثریت قراردادی یا بیثیاتکار را تر کهف الگوهای ساز انی تفیف ثل کهوانسیون
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تفالت کار ران همچهان جیور بودنف ثیات قفم خود را در ز ان افزایش فشار از سوی
فیریت و دولت ثابت کههفا ا ا بهنظر یرسف که راه هاسس (شایف تهها راه) برای
در یر کردن اکثریت کار ران با قراردادهای وقتی در ی یارزهی شترک هستهف
ناآرامیهای کارگری در بلومونته برزیل
ابرترووهی ساخت نیرو اه برقآبی که از آب رودخانهی شیهگو ( )Xinguدر حوضهی
آ ازون استفاده یکهفا ببشی از ی ی از بزر تری ،و های برنا ههای ساختوساز
زیرساختی در برزیل است که با دو بستهی برنا هی شتاب رشف (از سا  )2005و
برنا هی شتاب رشف( 2از  )2010ت ی ،الی یشود ببش تمفهای از ترووههای
برنا هی شتاب رشف در شما و شما شرقی کشور واقم شفه است و شا ل
زیرساختهای تادهای و انروی استا ا ا سایر ترووههای صهعتی همچون کارخانههای
فوالد و جتممهای تتروشیمی را نیز دربر ی یرد ردم حلی و حزب کار ر از دههی
 1980به ترووهی بلو ونته اتتراض یکردنف (کوریاا )201۴ا ا ا حزب کار ر برزیل
در چرخشی نا هانی و به فت دو دوره از ز ان آیاز ریاستتمهوری لوال داسیلوا در
2003ا شروع به حمایت از ترووه کرد رشف در هاتق شمالی و شما شرقی برزیل
حتی تی بحرانهای  2009و  2010نیز ادا ه یافت در سا 2010ا برنا هی شتاب
رشف سئو بزر تری ،سر ایه ذاری در ساختوساز تی  25سا ذشته بود ای،
برنا هی تظیم در سا های  2010-12زیر ضرب اتتصابات قرار رفت؛  580هزار کار ر
در سا  2011اتتصاب کردنف و  500هزار در DIEESE( 2012ا  )2013اتتصابات در
فوریهی  2011در باهیا ( )Bahiaآیاز شف و سپس در اواسط ار به ایالت سئارا
( )Cear´aکشیفه شف و بالفاصله در نیمهی دوم ار به کل کشور برزیل سرایت کرد
ساخت سف بلو ونته در اواخر سا  2011آیاز شف اولی ،اتتصابها بالفاصله تس
از آن در نوا یر و دسا یر  2011تس از سمو یت یذایی چهف صف نفر از کار ران
بهدلیل یذای بیکیفیتی که کهسرسیوم ساختوساز بلو ونته ( )CCBMهیا یکرد
آیاز شف شرکت از کار ران خواست تا کمیتهی ذاکره تش یل دههف و رهیران اتتصاب
اخرا شفنف وقتی اتتصابی بزر تر در آوریل  2012آیاز شفا ای ،شیوههای
سبت یرانه باز ادا ه یافت؛ ای ،بار آن رهیرانی که تسو اتحادیهی رسمی سیهتاراتاو-
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تیاِی ( )6()Sintrapav-PAنشفه بودنف اخرا شفنف و اتتصاب نیز توسط داد اه مهوع
شف ساپل اصلی اتتصاب تیارت بود از دستمزدا شرایط حملونقلا و فقفان زیرساخت
هاسس همچون تلف ،و ارتیا ایهترنتی و نیز خف ات الی و تزش ی تمعیت شهر
کوچ آلتا یرا ( )Altamiraبهخاتر هاترت ستردهی کار ران دو برابر شفه بودا ا ا
زیرساختهای شهر بهیود نیافته بودنف سئلهی شب تر درواقم ای ،بود که کار ران
فقط یتوانستهف هر شش اه به فت  9روز برای دیفار خانواده از حل خار شونفا
درحالیکه استانفارد رخصیها در ترووههای دیگر هر سه اه ی بار بود فقط حفود
 50درصف کار رانا اهل ایالت تارا (با ساحتی برابر با فرانسه) که ترووه در آن واقم
شفه استا بودنف
اختالالت ناشی از اتتصاباتا در بهار 2012ا ده روز تو کشیفا و با اشوا سایت
ساختوساز توسط تمعیت حلی و نیز تعفادی از ردم بو ی همراه بود اتحادیههای
کار ری کوچ تر با ببشی از نیروی کار بزر در بلو ونته همراه شفنفا 1۴هزار کار ر
در نوا یر 2012ا 27هزار کار ر در نوا یر 2013ا و 35هزار کار ر در سپتا یر 201۴
اتحادیهی کار ری کار ران چوبا ساختوساز سی و صهعت یلمان در آلتمیرا و
حو ه ( )SINTICMAکار ران شهری ساختوساز را در هطقهی نزدی به بلو ونته
ساز اندهی کردا درحالیکه اتحادیهی کار ران صهعت ساختوساز سی در شهر بِلِم
( )STICCMBهمسو با ففراسیون رادی ا چ هماههگی یارزات لی ()Conlutasا
کار ران ساختوساز شهری در رکز بلم ( سافتی عاد  20ساتت سفر با اتوبو تا
بلو ونته) را ساز اندهی یکرد اتحادیهی کار ری رسمی سیهتراتاو تس از اتتصاب
1۴هزار کار ر در نوا یر  2012در ورد افزایش  15درصفی دستمزد ذاکره کردا ا ا
با شورشی خشونتآ یز تلیه رهیران اتحادیه و شرکت واته شفا زیرا بسیاری از
کار ران به دلیل تورم باال از افزایش دستمزد راضی نیودنف
همچهی ،اتحادیه برای تعطیالت سه اه ی بار بهتهوان ببشی از بستهی تیشههادی
ذاکره یکرد وقتی شرکت نتوانست توافقها هی تفیف رخصی را اترا کهفا اتتصاب
تفیف با شرکت  5000تا  8000کار ر در آوریل  2013آیاز شف ای ،اولی ،اتتصابی
بود که با بالفت آش ار اتحادیهی رسمی سیهتراتاو بهدلیل تیوست ،اتحادیههای
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 SINTICMAو  STICCMBواته شف اتتصابگران در ای ،اتتصاب حسور ارد لی
( )Força Nacionalو سرکوبگری آن را ح وم کردنف ارد لی بهتور رسمی قرار بود
از ساختوساز در قابل اشوا ردم حلی حافظت کهفا ا ا اسهاد تعفدی ت ییف
یکههف که درواقم ایلس از ارد برای سرکوب کار ران استفاده یشف در نهایتا
اتتصاب سترده به رهیری سیهتراتاو بفون اختالالت تمفه در نوا یر  2013رخ داد
اتتصابات بلو ونته شاهف برخوردهای خش ،در حل ساختوساز در تیراپو
(نیرو اه برقآبی در ایالت رودونیا) و ساپوته ( جتمم تتروشیمی در ایالت ترنا یوکو) در
ار  2011بود درواقم ساپوته شاهف خیزش بزر دیگری در ووییهی  2012بود
الگوی ای ،ناآرا یهای کار ری شابه شورشهایی بود که در سایتهای ساختوساز
در اوایل دههی  1980رخ دادا ثل ساختوساز سیستم قطار شهری در ریودووانیرو
(واالدار ا  )1982و ساختوساز سف توتورو در ایاالت تارا (کا پو ا  )201۴تفاوت
ناآرا یهای اخیر ش ل حل هازته نیودا بل ه ای ،حقیقت بود که اتتصابها در اه
ار  2011بالفاصله تس از هم رخ دادنف و و اتتصابات در ببش تا سا 201۴
ادا ه داشت
در بلو ونتها اتتصابها یان بسیج تمام اقشار و اقفا ات اتحادیهی رسمی
سیهتراتاو که بیشتر اتتصابات را ت ییف و از آن برای ذاکره استفاده کردا بهصورت
دیال تی ی ش ل رفت در سیستم روابط صهعتی برزیلا کار ران تمام ی ببش
اقتصادی ( ثل ساختوساز سهگی )،فقط یتوانهف توسط ی اتحادیه که هر دو سا
در انتبابات اتحادیهها بر زیفه یشودا نمایهف ی شونف بهابرای ،اتحادیههای بفیل
اتحادیهی رسمی فقط یتوانهف بهشیوهی نیمه بفی فعالیت کههفا که بلو ونته نیز
چهی ،بود ا ا حمایت دو اتحادیهی کوچ تر و رقیس برای کار ران اتتصابگر
تعیی،کههفه بودا چرا که سیهتراتاو حسور درخوری در خود سایت ساختوساز یا
نزدی ی آن نفاشت (اتحادیههای برزیلی اتازهی ورود به حل کار را نفارنف)
ی ی دیگر از ویژ یهای خاص اتتصابات بلو ونتها هم اری یان کار ران
اتتصاب ر و تهیشهای حلی و ساز انهایی بود که تلیه حل ساختوساز بسیج
شفه بودنف از آنتا که ای ،ساز انها -بهویژه تهیش رودخانهی شیهگو ( Movimento
 )Xingu Vivo para Sempreو تهیش ردم ت ثر از سفها ( Movimento dos
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 -)Atingidos por Barragensبهتر از کار ران ساز اندهی شفه بودنفا یتوانستهف
حلی برای استراحت کار رانی اخراتی تی اتتصابات فراهم کههف و یا در صورت لزوم
حمایت قانونی را ترتیس دههف آنها همچهی ،اخیار ربو به اتتصابات را در وبسایت
خود هتشر یکردنف و برخی از روزنا هنگاران که با تهیشهای حلی هم اری
داشتهفا داستانهایی در ز یههی اتتصابات ینوشتهف ذشته از تهیشهای تلیه
سفسازیا بیشتر اتحادیههای  STICCMB / Conlutasبودنف که بهتهوان اتحادیهی
چ ا اتالتات اتتصابات بلو ونته را تبش یکردنف
هم اری یان دو تهیش قاو ت در هطقه بهدلیل هافم شترک آنها در بسیج
تلیه ابرترووه و نحوهی اترای آن ت ا ل یافت تقرییاً 30هزار نفر از حلیان آواره شفنفا
و بیشتر آنان در حاشیهی آلتا یرا زنف ی یکردنف؛ و تعفاد قابلتوتهی از رد ی که
بفی،ترتیس از قلمرو خود بیرون رانفه شفه بودنفا در نهایت به کار ران سفسازی تیفیل
شفنف دو تیههی قاو ت (کار ران و ردم حلی) که برخی آنها را نیروهای بال
یدانستهفا تا حفی با همفیگر همپوشانی داشتهف ازای ،ذشتها اتتراض کار ران
بهتهوان ت ییفی بر وضم آنها توسط تهیشهای تا حف زیادی ولوب تلیه سفسازی
تلقی یشف ا رچه آنها نتوانستهف انم ساختوساز شونفا ا ا اتتصابها (و شرایط
کاری که وتس اتتصابها شفه بود) ثابت کرد که الگوی توسعه برای کار ران نیز
زیانبار بوده است از سوی دیگرا کار رانْ تحفی تز تهیشهای قاو ت حلی
نفاشتهف و بهابرای ،با آیوش باز حمایت آنها را یتذیرفتهف
اپتالق یان کار ران و تهیش قاو ت تلیه ابرترووه ریشه در سیر سی سالهی
بسیج در هطقه داشت دو رایش ستردهتر (تهیشهای قاو ت در هطقهی آ ازون
که با ش ل تفیفی از انیاشت بفوی واتهانفا و و لی اتتصابات کار ران
ساختوساز) تیرا ون ای ،سئله و قلمرو خاص همگرایی داشتهف ای،که برخی از ردم
آوارهشفه توسط ترووه بهتهوان کار ران ساختوساز به همان ترووه باز شتهفا به خودی
خود سئلهی هحصربهفردی نیست سئلهی هحصربهفردا قفرتی بود که توسط
تهیش قاو ت حلی تلیه ترووهی توسعهی تراحیشفه و تحمیلی از باال و خارتی
بود کار ران بلو ونته ساز انی فراتر از روهی کوچ که برای بحثهای سیاسی رد
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هم یآ فنف ش ل نفادنف؛ ای ،را یتوان با اهیت هاترتی بیشتر کارهای ساختوساز
و ای ،حقیقت که تودهی کار ران ساک ،هاتق دورافتادهی ساختوسازنف توضیح داد
برخالق تهیشهای بال ترووه که دارای شی هها و تیونفهای بی،المللی بودنفا
کار ران هیچ ارتیاتی با اتحادیههای کار ری خار از برزیل برقرار ن ردنف فقفان
هر ونه شی هی همیستگی بی،المللی توسط ای ،حقیقت که تهیشهای اتتصابی هر ز
از اش ا ساز انی فراتر از روههای کوچ نرفتهف توضیح داده یشود اتحادیههای
بفیل  Conlutasو  SINTICMAفاقف هابم الزم برای ایجاد تیونفهای بی،المللی برای
حمایت از اتتصابها بودنف و توته رسانههای بی،المللی نیز بهریم توشش ستردهی
رسانههای لی بسیار ناچیز بود
مقایسهی دو مطالعهی موردی

ببش بزر ی از ادبیات ربو به اتحادیه رایی تهیشهای اتتماتیا از آن بهتهوان
فهو ی بفیهی یا تحفالش ل یاد یکهف ادبیات اتحادیه رایی تهیشهای اتتماتی
با اتحادیهها و تهیشهای اتتماتی که با هم کار یکههف و یا بازیگرانی ثل
ساز انهای ردمنهاد (انتیاوها) و یا سایر ساز انهای دولتی که در راستای ساپل
کار ران فعالیت یکههف سروکار دارد (رابیهسونا 2000؛ تاترسا ا  )2015ا ا ببش
تمفهای از ادبیات وتود ای ،واقعیت را در نظر نمی یرنف که ساز انهای سیاسی و
بهویژه احزاب سیاسیا اهمیتی اساسی برای نسل اولیهی اتحادیه رایی تهیشهای
اتتماتی داشتهف (هولتا 2002؛ وبسترا  )1987بهابرای ،ای ،ترسش که آیا ههوز هم
یتوان بفون حسور ی ساز ان سیاسیا ش ل یری اتحادیه رایی تهیشهای
اتتماتی را تصور کرد یا نها بهنفرت طر یشود ( )7دو طالعهی وردی اراپهشفه در
یکههف تا شرایط عاصر ش ل یری اش ا تفیف اتحادیه رایی
ای ،قاله کم
تهیشهای اتتماتی را که فاقف تیونف با ساز انهای سیاسی لی تیقات کار ر و
فرودست و یا ادیام در کهففراسیونهای لی اتحادیهی کار ریانفا بش افیم بهابرای،ا
ویژ ی دنوی ،اتحادیه رایی تهیشهای اتتماتی تفیفا ساز اندهی آن در سطح
حلی و هطقهای است ا رچه یتوان ای ،ا ر را با تهوان کاهش قیا توصی نمودا
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ا ا یتوان ای ،ش ل ساز انی را بهتهوان رحلهی اولیهی و تفیفی از قاو ت نیز
توصی کرد که م  ،است در آیهفه در سطح لی توسعه یابف
ابتفا اتازه دهیف به طالعات وردی خود باز ردیم کار ران اروتی ساز اندهی
خود را بهتهوان ی اتحادیهی کارخانهای آیاز کردنف و نفوا خود را به کارخانهی دوم
اروتی سترش دادنف و بهابرای،ا به اتحادیهای در سطح کل بهگاه ( enterprise-wide
 )unionتیفیل شفنف ( اروتی سوزوکی دو کارخانهی ونتاو هم در ههفوستان دارد)
شی های که اتحادیهی کار ران اروتی سوزوکی ( )MSWUو رکز همیستگی کار ران
( )WSCبرقرار ساختهفا تمفتاً در هطقهی دهلی نو سترش یافتا ا ا تیونف یان
کار ران و فعاالن تهیش اتتماتی سراسر ههفوستان ضعی بود ای ،شی هها اش ا
خطی شب ساز انی نفارنف بسیج کار ران اروتی بر یهای رایش یارزهتو در
خوشهی صهعتی ور ان که تی دههی  2000در اتتصابها و اشوا ها و تمفتاً در
صهعت خودروسازی و وتورسازی و همچهی ،صهایم ال ترونی و توشاک سترش
یافته بود تای رفت بهابرای ،اپتالق یان کار ران اروتی و سایر کار ران و بازیگران
از تمرکز هطقهای شفیفی برخوردار است هیچ ساز ان سیاسی وتود نفارد که
کار ران بتوانهف بهلحاظ برنا های یا اش ا تایفار همیستگی به آن تیونف ببورنف از
یان ففراسیونهای اتحادیهی لیا تها چ ابت ار نوی ،اتحادیهی کار ری ()NTUI
رتم
یلیون تسو) ی
(هفتمی ،ففراسیون بزر ههفوستان با حفود ی
توالنی فت است؛ با وتود ای،ا اتحادیهی کار ران اروتی سوزوکی به ابت ار نوی،
اتحادیهی کار ری وابسته نیست و بهابرای ،ابت ار نوی ،نقشی تعیی،کههفه در یارزات
کار ران اروتی ایفا ن رد
در ورد کار ران ساختوساز بلو ونتها سئله کا الً فرق دارد هطقهای که
کار ران بلو ونته در آن کار یکردنف اتحادیه رایی سهتی نفاشت تز برای کار ران
کشاورزیا چرا که بلو ونته اولی ،واحف بزر صهعتی در ای ،ببش از حوضهی آ ازون
است با ای ،حا ا کار ران ساختوساز تجربهی خود از ناآرا یهای کار ری را به باقی
سایتهای ساختوساز بلو ونته هتقل کردنفا چرا که بسیاری از آنان کار ران هاتری
بودنف که از ی ترووه به ترووهی دیگر یرونف تجربیات آنها از اتتصابات و شرایط
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کاری در سایتهای دیگر با قاو ت یارزان وتود تلیه ترووهی بلو ونته در هطقهی
شیهگو همگرا شف بهابرای،ا در بلو ونته ی قاو ت حلی تلیه صهعتیسازی و سهت
صهعتی کار ران هاتر رد هم آ فنف قاو ت تلیه بلو ونته ریشه در تاری درازدا ،
بالفت حزب کار ر برزیل و ففراسیون اتحادیهی کار ری آن (واحف رکزی کار ران)
تا ز انی که لوال داسیلوا ترووه را ت ییف کردا داشت تصمیم حزب کار ر و واحف رکزی
کار ران برای کهار ذاشت ،بالفتشان در نهایت هجر به ش اق در تهیش قاو ت
شف با وتود ای،ا تهیش قاو ت حلی و هطقهایا ارتیاتات بی،الملی ح می با
تهیشهای اتتماتی ونا ون و ساز انهایی که بر زیستبوم و حقوق بشر تمرکز
شفه بودنفا و نیز تمعیتهای دیگر ت ثر از سفسازی حف کرده است در قابلا
کار ران هیچ ونه تیونفی با ساز انهای اتتماتی یا سیاسی نفاشتهف اتحادیهی
کار ری  SINTICMAبا ففراسیون لی کوچ ( UTGاتحادیهی تمو ی کار ران)
همسو استا ا ا بهتهوان ی بازیگر هطقهای وارد یارزه شف فقط اتحادیهی
 STICCMBاست که با ففراسیون لی  Conlutasو حزب لهیهیست ( PSTUحزب
کار ران سوسیالیست تحف) که بهتهوان ی رتم سیاسی ایفپولووی ی تمل یکهفا
همسو است ا رچه وابستگان به  Conlutasحسوری ییررسمی در برخی از اتتصابات
بزر برزیل در سایتهای ساختوساز سراسر برزیل داشتهف و بهتهوان عفود جراهای
ارتیاتی که اخیار را هتشر یکرد تمل یکردنفا ا ا انفازه و تعفاد اتسایش به یزانی
نیود که بتوانف نقشی رسمی و داپمی در ببش سهگی ،ساختوساز ایفا کهف بهابرای،
حسور تثییتشفهی آن در ساختوسازهای سی شهری است بهابرای ،بهریم و
ستردهی اتتصابات با ابعاد لی بی ،سا های  2011و  201۴در ببش ساختوساز
سهگی،ا هیچ حزب سیاسی یا ففراسیون اتحادیهی کار ری نیود که بهتهوان نیروی
داپمی به نمایهف ی از کار ران در آن حسور داشته باشف قاو ت کار ران و تهیشها
تلیه سفسازی در سطح حلی و هطقهای تمرکز بود
اکهون یتوانیم اشتراکات و افتراقات دو ورد را ارزیابی کهیم هر دو تهیش
اتتصابیا اقفام به برقراری روابط هم اری با سایر بازیگران تهیش اتتماتی کردنف در
هر دو وردا سایر بازیگران تهیش اتتماتی بهخاتر اهمیت اتتصابات از هظر
تیا فهای تمو ی به کار ران نزدی شفنف کار ران توانایی ایجاد اختال در واحفهای
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بزر صهعتی را داشتهف و بهابرای،ا یتوانستهف وتس زیان شرکتها شونف :بازیگران
تهیش اتتماتی فاقف ای ،توانایی بودنف و تذب قفرت کار ران در فرایهف تولیف شفنف
تهیشهای همسو با کار ران اروتی و قاو ت حلی در بلو ونته دارای هابم ف ری
و ارتیاتاتی بودنف که کار ران فاقف آن بودنف ( )8ای ،هابم برای انتشار اتالتات دربارهی
اتتصابها به تموم ردما ایجاد ش ل تفیفی از اتتراضا و تیونف دادن کار ران به
اتتماتات بزر تر بسیار فیف بودنف تلت تهیش حلی در بلو ونته بهوضو با
اتتصابات همسو بودا و اپتالق تیرا ون کار ران اروتی نیز ناشی از ببشی از تا عه
بود که تیشتر سیاسی شفه بودنف ( ردم یا به دلیل تمل همیستگی تمو ی و یا بهدلیل
وقعیت خود بهتهوان کار ر در همان هطقهی صهعتی یا همان ببش با هشاء اتتراض
کار ران رتیط هستهف همچهی ،هر دو ورد نشان از فقفان نمایهف ی سیاسی دارنف:
هیچ کفام از بازیگران اصلی در هیچ کفام از صحهههای سیاسی از کار ران حمایت
ن ردنف اتتصابات تیونفی در سطح لی ایجاد کردنفا ا ا بهش ل شی های نه به ش ل
ی ساز ان تحف ابت ار نوی ،اتحادیهی کار ری و  Conlutasبهتهوان تها چ
اتحادیههای کار ری یا ساز انهای چ رای کوچ ا یتوانستهف تفاوم ایجاد کههف
ا ا الگوی ساز انی آنها در قایسه با اتحادیه رایی تهیشهای اتتماتی قفیمی دارای
ففراسیونهای اتحادیهی لی و احزاب سیاسی قفرتمهفا بهکل تفاوت بود تا آنتا
که یتوان در ورد اتحادیه رایی تفیف صحیت کردا قطعاً ویژ یهای تفاوتی در
قایسه با الگوی قفیمی دارد اتتصاباتا کهشهای حلیشفهی قاو ت در ت،
و های لی اتتصاباتانفا ا ا هجر به ایجاد ففراسیونهای لی تفیف نمیشونف
احزاب سیاسی ی رتم رکزی نیستهف و فقط رتعی حاشیهای حسوب یشونف
اتتراضات توته شرکتهایی است که در یر تراحی شرایط کاری و روابط صهعتیانف
ای ،ا ر تا حفودی به سیستمهای لی روابط صهعتی ربط داردا ا ا شبصاً در قابل
کارفر ا و الگوی توسعهای که دنیا یشود قرار ی یرد نهادهای سرکوبگر دولتی در
هر دو ورد نقشی کلیفی بهتهوان ابزاری برای تلو یری از قاو ت کار ران ایفا
یکههف
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تفاوتهای دو ورد نه در ویژ یهای لی که در ویژ یهای حلی نهفته است
یتوان نتیجه رفت که اتتصابات دارای خاصبود یهای لی هستهفا ثل وابستگی
به سیر که الگوی توسعهی لی و حلی و سیستم لی روابط صهعتی و سیاست
اتتماتی را تعیی ،یکهف ا ا هیچ ی از واردا چهان ویژ ی قوی لی نفارنف که
تفاوت تمفهای ایجاد کهف ای ،ا ر در نقطهی قابل اتحادیه رایی تهیشهای اتتماتی
قفیمی قرار دارد که بر بالفت با الگوهای لی خاص حاکمیت اقتفار را تمرکز بود
خاصبود یهای حلی بر اتتصابات ت ثیر داشتا چرا که سهت یارزه در ی ورد
ریشه در خوشهی صهعتی هطقهی ور ان داشت و در ورد دیگرا در ببش
ساختوساز که تش ل از نیروی کار تمفتاً هاتر بود در ورد بلو ونتها سهت قاو ت
قوی حلی و هطقهایا نقشی تعیی،کههفه در تهیشهای اتتماتی در یر هازته
داشت
در هر دو وردا ای ،الگوی توسعه است که ورد بحث یباشف ویژ یهای آن در
ورد ههف تیارت است از توسعهی صهعتی که هیچ فسایی برای اش ا قانونی اتحادیههاا
نمایهف ی کار ران قراردادیا یا شرایط کاری انسانیتر و کمتر دشوار باقی نگذاشته
است در برزیلا الگوی توسعه تیارت است از تحمیل بیرونی و از باال به تایی ،ترووههای
صهعتیسازی به هاتق توسعهنیافته و تیرا ونی کشور هافم و سود انروی تولیفشفه
در بلو ونته تایف آن راکز سیاسی و اقتصادی خواهف شف که در هاتقی از برزیل با
تولیف ناخال داخلی سرانهی بسیار باالتر از ایالت تارا قرار رفتهانف شرکتهای
ساختوساز و انروی که در ترووه دخیلانف نیز در هاتق بهتری واقم شفهانف بهابرای،
بسیاری از ردم حوضهی آ ازونا فرایهفهای صهعتیسازی ای ،حوضه را تجاوزی
استعماری یدانهف از سوی دیگرا خود کار ران ساختوساز تمفتاً یا از تمعیت
آوار ان آسیسدیفه از سف هستهفا یا از هاتق حاشیهای برزیل با تعفاد نا تهاسیی از
کار ران آفریقاییتیار و یا با تحصیالت ابتفایی
ترسش کلیفی ای ،است که آیا نوع تفیف اتحادیه رایی یتوانف با استفاده از الگوی
ساز انی که نسیت به الگوی تیشی ،از استح ام کمتری برخوردار استا با کل سیستم
سلطه قابله کهف؟ تهها راهی که فقفان ش ل و ساختار در سطح ساز انی را تعاد
یسازدا بسیج در قیاسی است که برای سازوبر های دولتی و سرکوبگر کهتر ناتذیر
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باشف؛ ا ا یتوانف برای تهیشهای ترقی نیز کهتر ناتذیر باشف بهابرای،ا برای ای،که
نوع تفیف اتحادیه رایی وفق شودا دو زیهه تفیف یآیف :ال ) ش ل رسمیتر و
بهلحاظ تورافیایی ستردهتر ساز اندهی؛ ب) بسیج تودهای ستردهتر با سطو باالتر
خودساز اندهی درحالیکه بسیج در سا های ذشته چشمگیر بوده استا ا ا
چالشهای تیش روی نوع تفیف اتحادیه رایی ههوز بسیار زیاد است
نتیجهگیری
دو طالعهی وردی در ای ،قاله برخی از ویژ یهای نوع تفیف اتحادیه رایی
تهیشهای اتتماتی را نشان یدهف ی ویژ ی ای ،است که ففراسیونهای
اتحادیهی لی تا حف زیادی از یارزات سایتهای صهعتی تفا شفهانف؛ ویژ ی دیگر
ای ،است که هیچ حزب سیاسی تمفهایا رتعی رکزی برای اتتصابگران هیا
نمیسازد همز انا درحالیکه یتوان ناآرا یهای کار ری در برزیل و ههف را که ای،تا
بررسی شف بهتهوان ببشی از و اتتصابات لی دیفا اتتراضات در ابتفا تلیه الگوی
توسعه یا رویم لی سیاسی خاصی نیودا بل ه تلیه الگوی توسعهای بود که ابعاد تهانی
داشت بهابرای ،نوع تفیف اتحادیه رایی تهیشهای اتتماتی در قیاسی تفاوت از
اتحادیه رایی تهیشهای اتتماتی قفیمی که تمفتاً رویمهای لی را به چالش
یکشیف تمل یکهف بهابرای،ا چارچوب نوع تفیف اتحادیه رایی تهیشهای
اتتماتیا حلی و هطقهایانفا و انهف اتحادیه رایی تهیشهای اتتماتی قفیمی لی
نیستهف بازیگران اصلی اتحادیههای کار ریانفا ا ا همانتور که از ت ثیر قوی خود
کار ران و از سطح رقابت یان اتحادیههای بتل در ورد برزیل قابل شاهفه استا
آنها فقط ی ی از بازیگرانانف
با توته به ای ،طالعات تجربیا یتوان چهفی ،نتیجه را رفت و تیشههادهایی در
ورد وضعیت تژوهش در روابط صهعتی و تهیشهای اتتماتی طر ساخت اولی،
نتیجه ای ،است که تژوهشهای روابط صهعتی قویاً بر اتحادیههای کار ری بهتور کلیا
و بر نوع شبصی از اتحادیههای کار ری تمرکز شفهانف ا رچه بسیاری از بررسیهای
اولیهی ناآرا یهای کار ری بر ای ،واقعیت ت کیف داشتهف که اتحادیههای کار ری فقط
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در رابطه با اتتصابهای کوچ فعا هستهف (بهگریف به هایم،ا  1972در ورد
بریتانیا)ا تژوهشهای بعفی دربارهی روابط صهعتیا برای تمرکز بر اتحادیههای کار ری
بر بازیگران بالقوه تمرکز شفهانف ایفهی ای،که اتحادیههای کار ری بهشیوهی کا الً
ببشی ( )sectoralبفون توسعهی شی ههای بزر تر تمل خواههف کرد ( لوچیا
 )1996و ای ،انفیشه که تهیشهای اتتماتی بهشیوهی ببشی تمل نبواههف کرد
( ثالً روچتا )1995ا بسیار انعطاقناتذیر است؛ حتی ا ر ای ،کلیشهها بهضو بهتهوان
الگوهای تحلیلی بهکار رفته شود (بهگریف به دیانیا  )2017الیته که ههوز هم
اتحادیههای فوردیستی بوروکراتی یا ففراسیونهای اتحادیهای تمرکز بر ی کارخانه
وتود دارنفا ا ا ههوز هم رایشهای شابهی را برای بسیاری از ساز انهای تا عهی
و وتههی تمو ی خود و یا الزا ات برنفسازی و ت ی،
فنی که بهخاتر دتبص
بودته به ی حوزهی سیاسی چسییفهانفا شاهفه کهیم
دوما تیشههاد یکهم که نظریهتردازی بهتای استفاده از الگوهای تحلیلی که دیف
را تار یا حفود کهفا بایف در سیر ره شایی از هازتات اتتماتی و نیز همسو با
قومنگاری د طالعه از تایی ،باشف (نادرا  )1972شی ههاا اش ا ساز انی و الگوهای
کهش سیاسی در هازتات اتتماتی در ی ز یههی خاص تهانی تفیف یآیهف
( ای لا  )1990اتتصابات تودهای از الگوهای بسیج کردن تیروی یکههف که با
چرخههای سر ایه ذاری و الگوهای تورافیایی رتیط است (کوپه و یوردهو -لیرا
2011؛ هرودا 1997ا لوکزا یور ا  )2008 1906ابعاد تورافیای حلی درست
بهانفازهی تورافیای لی و تهانی به وضوع ربط دارد؛ تورافیدانان کار ری اصطال
داتحادیه رایی اتتماع را ابفاع کردهانف (هرودا  )2010:22تا اش ا ساز اندهی
کار رانی که همواره از رزهای حل کار فراتر رفتهانف دریابهف تالشهای برخی
بوروکراسیهای اتحادیههای کار ری برای تفا کردن یارزات در حل کار از باقی
هازتات اتتماتیا صرفاً در هاتق تورافیایی خاصا صهایم خاص و چارچوبهای
ز انی خاص وفق بوده استا ا ا الگوی تحلیلی تفسیر روابط صهعتی برآ فه از ای ،نوع
اتحادیه رایی کار ری تایفارتر از رتم آن است وقت آن رسیفه است که چشمانفاز
حفود در ورد چگونگی ارتیا هازتات با دتهان بیرون را کهار بگذاریم تورافیای
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کار ری یتوانف ابزاری یان ابزارهای دیگر برای ستردهتر کردن چشمانفاز و به چشم
آوردن تی کا ل برهمکهشهای م  ،یان تهیشهای اتتماتی تفاوت باشف
ای ،دو تیشههادا تژوهشهای ربو به هازتات کار ری را از سطح حل کار و یا
صهعت به سطح ش ل یری اتتماتی که در آن چهفی ،هازته با هم تفاخل دارنف
هتقل یکهف از نظر طالعات وردی اا اپتالق تهیش ضف سفسازی و کار ران
ساختوساز در شما برزیلا تیونف شفیفی با هویتهای تفاوت روهها و دستههای
و
اتتماتی دارد درحالیکه قاو ت تلیف سفها تمو اً بهتهوان قاو ت داکولووی
دبو ی ش ل ییابفا تمفتاً ناشی از هافم حف روابط کار وتود است سفسازیا
وضعیت کاری تمعیت حلی همچون اهیگیرانا کشاورزان سهتیا عفن اران کوچ ا
صهعتگران و ییره را تهفیف یکهف و ای ،انفیشه که آنها نه بهتهوان کار ران که
بهتهوان ردم بو ی با سفسازی بال انفا برچسیی است که از بیرون به آنها تحمیل
یشود ای ،بفان عها نیست که هویتهای هطقهایا اتتماتی و اتهی ی ربطی به
تمعیتی که تحت ت ثیر آوار ی هستهف یا شرایط کار و عاش آنها توییر یافته نفارد؛
الیته که ربط دارد ا ا در ورد کار ران ساختوساز و هر دو نوع بازیگرانی که با قصر
دانست ،دسفیفتوستان ( )gringosتوته ز یههی استعماری سفسازی یشونف نیز
ای ،ا ر صفق یکهف بهابرای،ا روابط کار و سایر روابط اتتماتی با همفیگر همپوشانی
دارنف؛ صرفاً نمیتوان آنها را به روابط کار و یا روابطی که به نوع دیگری از هویتهای
اتتماتی نسیت داده یشود فروکاست در قابلا هازتات کمربهف صهعتی ور ان
بهوضو بر کارخانههای بتل تمرکز استا ا ا بازیگران شی های را که تزو کار ران
کارخانه نیستهف و خود را دفعا کار ری نمیدانهف ا ا الگوی توسعه یا سئلهی
سر ایهساالری برایشان هم است نیز در بر ی یرد
بهتور خالصها نگران آن هستم که فهوم دشی ههای کار ری ا را جیور کهف
بر شرایط ی دستهی خاص به نام دکار ر تمرکز شویما و نگذارد که اهیت
تهیشهای قاو ت نوههور که ای ،الگوی توسعه را هفق قرار یدهف درک کهیم
بهنظر یرسف ای ،روی رد وتس تقویت چشمانفاز داکونو یستی یشود که وتس
سست تیونف یان هازتات کار ری از توا ل بحرانزای ستردهتر لی و تهانی
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ی ردد روی رد شی ههای کار ری م  ،است در تالش برای دتمرکززدایی
طالعات روابط صهعتی فیف باشفا ا ا نمیتوانف د طالعه از تایی ،را به سرانجام
برسانفا و از هازتهای خاص و تحلیل تا ل بحرانزای تهانی شب که با یارزات
خاص آش ار یشود و عهای خاصی را به آنها یببشفا آیاز یکهف ببشی از ای،
شرایط تهانیا تمرکز حلی و هطقهای بسیاری از یارزات است تحلیل ای،که چرا
هازتات چهف انهای که در سطح تهانی شاهف هستیم عموالً حفود به سطو حلی
و هطقهای استا اهی اوقات به سطح لی ارتقا ییابفا ا ا تقرییاً هر ز ش لهای
فرا لی به خود نمی یردا بسیار هم است تمرکز روی رد شی ههای کار ری در
استراتژیسازی فرا رزیا ای ،واقعیت را تههان یکهف که ش ل یری تهیش فرا لی
ی استثهاست و شبصهی تهیشهای اتتماتی ا روز نیست ای ،بفان عها نیست
که فعالیت فرا لی طلوب نیستا ا ا در ای ،رحله شایف سئلهی همتر ای ،باشف که
چرا بهکرات اتفاق نمیافتف
همی ،شر در ورد ایفهی ساز اندهی کار ران در ا تفاد زنجیرههای ارزشا که
یان برخی از تژوهشگران کار ری تیفیل به ی کلیفواوه شفا صفق یکهف (برای
ثا فیچرا  )2015ساز اندهی در ا تفاد زنجیرهی ارزش در بسیاری از وارد بسیار
طالعهی ستردهتر نشان دادهام که بیشتر شی ههای
طلوب است  ،در ی
بیهاساز انی یان کار ران در ا تفاد زنجیرهی ارزش ساز انیافته نیستهفا ا رچه
نمونههای بسیار وفق ا ا نادر انهف شی ههای اکسچی )Exchains( ،وتود دارد که
کار ران خردهفروشی آلمانی را با کار ران توشاک در آسیای تهوبی در همان
زنجیرههای خرده فروشی تیونف یدهفا یا کار ران فوالد التیهو ( )Latinoدر ایاالت
تحفه را با عفن اران سههآه ،در زی و تیونف یدهف (نواکا b2016؛ همچهی،
بهگریف به یونگه اوسلونها  )2015حرق  ،ای ،است که فهوم شی ههای کار ریا
آن اش ا ساز اندهی یا شی هسازی کار را برتسته یکهف که از تراحی سازوبر ی
فهو ی برای در نظر رفت ،ساز اندهیهای قاو ت در برابر توسعهی یارتگرانه که
درواقم در حا ههور هستهفا طلوبتر خواهف بود ای ،سو یری داوتلیانه م  ،است
بر کیفیت تحلیلی روی رد ت ثیر بگذارد درتی،حا ا تمرکز بر شی ههای کار ری
یتوانف هجر به ای ،شود که شیوهی فصلبهفی نیروی کار در سطح صورتبهفی
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اتتماتی بهصورت فزایهفه تهانیا یعهی فصلبهفی آن را با روابط اتتماتی استعمار
(از تمله نواستعمار رایی و تسااستعمار رایی)ا با تییعتا حیط زیست و فروتاشی
قریسالوقوع زیست حیطیا و با تسعی روابط تا عه و تیفیل تا عه به دسووههای
فردی و خشونتبار بازاری نادیفه بگیریم
بهابرای ،روشی را تیشههاد یکهم که اهیت توسعهی یارتگر را که در آن هازتات
در ورد نیروی کارا ز ی ،و حیط زیست بهتور فزایهفهای با ی فیگر همپوشانی دارنفا
تحلیل کهف هر ونه راهحلی برای بحران بازتولیف سیاسی و اتتماتی کهونیا بایف به
صورت ی پارچه از تس تمام ای ،ش الت (و احتماالً ش الت دیگر) برآیفا زیرا ای،ها
بهشفت درهمتهیفهانف ش ایات کار ران ساختوساز در برزیل و کار ران خودروسازی
در ههف در حل کار آنها یا در سطح صهعت آنها حل نمیشود بیشتر ای ،کار ران
بهدلیل توییر در تولیف حصوالت کشاورزیا که به بازارهای تهانی یذا و ویرانی
زیست حیطی بر ی رددا به هاتق صهعتی و سایتهای ساختوساز هاترت کردهانفا
درحالیکه ترووههای صهعتی که ای ،کار ران اکهون در آنها کار یکههفا باتث آوار ی
سایر ببشهای تمعیت و فجایم زیست حیطی تفیف یشونف ش الت
زیست حیطی ناشی از ای ،نوع دتوسعه ا در ی چرخهی فاوم بهنوبهی خود توزیم
نابرابر هابم و ز ی ،را تشفیف یکهف

یادداشتهای نویسنده
* ایلم از سردبیران دتوسعه و توییر ( )Development and Changeو سردبیران ببش انجم،
یاحثه ( )Forum Debateکه به بهیود ای ،ت ،کم کردنف تش ر کهم
( )1در ورد چی ،بهگریف به
;)Butollo and Ten Brink (2012); Chan and Hui (2012); Chen (2013); Friedman (2012
Kan (2011); on South Africa, see Alexander (2013); Bond and Mottiar (2013); on
;)Brazil, see Veras (2013, 2014); on India, see Gurgaon Workers News (various issues
Nowak (2014, 2015, 2016a); Wildcat (2014).

( )2روی رد دشی ههای کار ری همچهی ،بایف شب کهف که چگونه خود را از روی رد
دشی ههای تهانی نیروی کار تیتر واد ( )2013که ساپل کا الً شابهی را طر یسازدا تمایز
یکهف
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اتحادیه رایی تفیف تهیشهای اتتماتی
 ادیام در ورد کهففراسیون اتحادیههای کار ری کرهی تهوبی ناتایفارتر بود و در دولت،) ای3(
 بهتور وقت لوو شف2013 راست رای افراتی تارک ئون هه در سا
) دو اتحادیه از سه اتحادیهی کار ری دیگر کارخانههای سوزوکی در انسار با ففراسیون۴(
اتحادیهی کار ران ههف همسو هستهف
 خیزش در سا،) کمیتهی وقت اتحادیهی کار ران اروتی سوزوکی یارزات همیستگی را بی5(
 رهیری کرد201۴  و انتبابات رسمی اتحادیه در هر دو کارخانه اروتی در سا2012
 ایالت تارا است که وابسته به،تیاِیا اتحادیهی کار ران صهعت ساختوساز سهگی-) سیهتاراتاو6(
) استForça Sindical( ففراسیون حافظهکار اتحادیهی قفرت
) ا ا برای برخی از نوشتههای انتقادیتر در ورد فهوم اتحادیه رایی تهیشهای اتتماتی7(
)2017( ) و زاتاک201۴( بهگریف به اس یپس
) کار ران کهتر کا ل هابم ف ری و ارتیاتی را در دست داشتهفا ا ا از نوع دیگری؛ برای ثا ا8(
کار ران ساختوساز در برزیل با تیامهای تهی در ورد اتتصابات ارتیا برقرار کردنف و سترش سریم
و اتتصاب را در سراسر کشور ساز ان دادنف
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کمتر یاحثات آکاد ی عاصری در تریان چ بیشاز آنچه تیرا ون دیف اه کار
ارکس در ورد وضعیت حیوانات در تا عهی بشری طر استا چهی ،ورد اتهام
بوده است بسیاری از تژوهشگران چ در ز یههی حقوق حیوانات ا از تمله برخی از
اکوسوسیالیستهاا ادتا یکههف که ارکس در نوشتههای اولیهی خود وضعی
ونهترستانه (قاپل به برتری انسان بر سایر ونهها – م ) داشته است بهتالوها ادتا
یشود که ارکس و فریفریش انگلس تلیریم تاییهفی بعفی آنها به تقایف دارویهیا
هر ز بهتور کا ل از ای ،نگاه ونهترستیانهی تمیقاً نهادیههشفه فراتر نرفتهفا که
درنتیجه ای ،ا ر اتریالیسم تاریبی بهتور کلی را آلوده کرده است ای ،هتقفان
اتتراضات خود را تمفتاً بر روی دستنوشتههای اقتصادی و فلسفی  18۴۴تمرکز و
ادتا یکههف که ارکس بهتای تیوستگیا دیف اهی انسان حور و دو انه از ش افی
تمیق یان حیوانات ییرانسانی و انسانی اراپه داده استا بهابرای ،از نظر هستیشهاختی
روی ردی استثماری و ابزاری برای روابط انسان ا حیوان را ورد تصفیق قرار داده که
در آن رنج حیوانات نادیفه رفته یا ان ار یشود و قادر به دیفن شرایط اساسیِ هستی
حیوان نیست
تف بهتونا اکوسوسیالیست تیشروا انتقادات کالسی از ارکس را در ای ،ز یهه
اراپه یدهف بهتون استفال یکهف که روی رد یالس ارکس در رابطهی انسان ا
حیوانا بهویژه در نوشتههای اولیهی خودا نهتهها د ونهترستانه بودا بل ه به وتس
او انیسم انسان فارانهی آنا نمونهای از دخودشیفتگی ونهترستانهی کا الً افراتی
نیز بود او اضافه یکهف که نظرات ارکسا ریشه در دو انهانگاری (دوالیسم) دکارتی
داشتا که به ش لی بهیادی وتود انسانی (اه )،را از حیوان ( اشی )،تفا یکرد
بهتون عتقف است که ارکس حیوانات را در هرفیتهایشان بهتور داپمی دثابت
یدیف بهتالوها فته یشود که ارکس در توصی ایه ه چگونه ازخودبیگانگیِ کارا
انسانها را به وضعیتی شییه حیوانات تقلیل داده استا زنف ی حیوان را کمارزش کرده
است

1

1. Ted Benton, “Humanism = Speciesism: Marx on Humans and Animals,” Radical Philosophy
50 (1988): 4, 6, 8, 11–12; Ted Benton, Natural Relations: Ecology, Animal Rights and Social
Justice (London/New York: Verso, 1993), 32–35
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دیگر ترففاران حقوق حیوانات نیز که هتقف ارکسانف از ای ،شیوه تیروی کردهانف
رنزو لورنته ادتا یکهف که دی ونهترستی قطعیا تف ر ارکس را ش ل یداد ا و
کل نظریهی کارِ ازخودبیگانه دبر اسا تقسیم بی ،حیوانات انسانی و ییرانسانی یتهی
بود

1

تان سهیونماتسو ادتا یکهف که ارکس ددر قلمرو انفیشها قتل تام هستی و
2

تجربیات حسّانی یلیاردها وتود رنجدیفهی دیگرِ روی ز ی ،را تیش برد کاتری،
ترلو اصرار دارد که ارکس رت س دخشونت ایفپولووی ی تلیه حیوانات شفه استا
در حالی که دیویف استاییل ادتا یکهف که او حیوانات را انهف هر اشی ،دیگری دفقط
3

از نظر ابزاری ارزشمهف یدانف
اصطال ونهترستی را ریچارد رایفر در سا  1970ابفاع کرد و در فرههه لوت
انگلیسی آکسفورد  1985بهتهوان دتیعیش تلیه یا بهرهکشی از برخی از ونههای
۴

تانوریا بر اسا فرض برتری نوع انسان تعری شفه است ا ا درحالیکه
ونهترستی بهتور رسمی بهتهوان تمایز بی ،انسان و حیوان تعری یشود که هجر
به تیعیش تلیه ونههای دیگر و بهرهکشی از آنان یشودا ای ،رایش برای تژوهشگران
حقوق حیوانات وتود دارد که ای ،فهوم را برای اِتما هر ونه تمایز بی ،ونههای
انسانی و سایر ونههای حیوانی سترش دههفا صرقنظر از ایه ه آیا ای ،واقعاً برای
توتیه تیعیش یا سوءاستفاده بهکار رود

5

1. Renzo Llorente, “Reflections on the Prospects for a Non-Speciesist Marxism,” in Critical
Theory and Animal Liberation, ed. John Sanbonmatsu (Lanham, Maryland: Rowman and
Littlefield, 2011), 126–27. Llorente, while arguing that Marx himself was speciesist, denies that
speciesism is inherent to Marxism.
–2. John Sanbonmatsu, The Postmodern Prince (New York: Monthly Review Press, 2004), 215
18; Sanbonmatsu, introduction to Critical Theory and Animal Liberation, 17–19.
;3. Katherine Perlo, “Marxism and the Underdog,” Society and Animals 10, no. 3 (2002): 304
David Sztybel, “Marxism and Animal Rights,” Environmental Ethics 2, no. 2 (1997): 170–71.
4. Richard D. Ryder, “Speciesism,” in Encyclopedia of Animal Rights and Animal Welfare, ed.
Marc Bekoff (Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1998), 320
 5برای نقف ای ،ورد ن ک
Bradley J. Macdonald, “Marx and the Human/Animal Dialectic,” in Political Theory and the
Animal/Human Relationship, eds. Judith Grant and Vincent G. Jungkuz (New York: State
University of New York Press, 2011), 36
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بهابرای،ا بهتون اتالم یکهف که ارکس آش ارا دتسادی بی ،انسان و حیوان ایجاد
یکهف [که] بهیادِ هستیشهاختی را برای ی تجزیه و تحلیل انتقادی از اَش ا رنجِ
1

شترک حیوانات و انسانها از بی ،یبرد در ای،تا اتهام ای ،نیست که ارکس
ستقیماً در صفد توتیه رنج حیوانات بوده استا زیرا هیچ فرکی در ای ،ز یهه وتود
نفاردا بل ه صرفاً آن است که هستیشهاسی او انیستیِ وی کل بهیاد هستیشهاختی را
برای شهاخت رنج حیوانات تسعی یکهف از ای ،روا در بالفت ستقیم با فهوم
ارکس یهی بر ایه ه دی او انیسمِ کا الً تیشرفته برابر با ناتورالیسم (تییت رایی)
2

است ا بهتون اتالم یکهف که داو انیسم برابر است با ونهترستی
آنچه در ای ،انتقادات از ارکس بهتهوان ی تف ر ونه را بسیار قابلتوته است
ای ،است که آنها عموالً به تعفاد انگشتشماری تمله از ی یا دو ت ،خار از
وضوع ت ی هستهفا در حالی که بحثهای ستردهی ارکس و تی رهی نظری او را
بهتور کلی نادیفه ی یرنف همراه ای ،ا را یفلت از شرایط بزر تر تاریبیا ت ثیرات
ف ری و بحث هایی است که تی آن تلقی ارکس از دیال تی انسان ا حیوان تفیفار
یشود ا هرچهف برای درک عهادار انفیشهی وی در ای ،ز یهه چهی ،کاری بسیار
هم است ای ،یاحث شا ل )1( :طالعات او در ورد اتی ور و لوکرتیو ؛ ( )2دانش
او از بحثهای آلمانی در ورد حرکهای حیوانی و روانشهاسی حیواناتا بهویژه کار
هر ان سا وپل ریمارو ؛ ( )3انتقاد او از رنه دکارت در ورد حیوانات و نگرش انی ی؛
( )۴استفادهی وی از فهوم وتود نوتی ( (species beingلودویه فوپرباخ؛ ()5
تیوستگی او با نظریهی ت ا ل چارلز داروی،؛ و ( )6توسعهی فهوم تابولیسم اتتماتی
 بومشهاسانه بر اسا نظر تاستو فون لیییه و دیگران ادتاها یهی بر ونهترستانهبودن اتریالیسم تاریبی کالسی نیز لزو اً کاوشهای انگلس در بومشهاسی حیوان ا
انسان را نادیفه ی یرد

1. Benton, Natural Relations, 42
2. Benton, “Humanism = Speciesism,” 1; Karl Marx, Early Writings (London: Penguin, 1970),
348.
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تشبی ای ،ن ته هم است که یاحث ارکس در ورد حیوانات اساساً تاریبیا
ادی رایانه و از هظری تییعی ا تلمی بوده است بررسیهای ارکس و انگلس از
وقعیت حیوانات در تا عه عطوق به ساپل فلسفهی اخالقی نیودا آنطور که در ورد
بیشتر هتقفانِ آنها چهی ،است بههمی ،اتتیارا ارزش اتریالیسم تاریبیِ کالسی
در ای ،ز یهه همان چیزی است که به ا بهتور شب با توته به توییر روابط بی،
انسانها و سایر حیوانات یآ وزدا بهویژه در ورد شرایطِ در حا ت ا لِ اکولووی ا از
1

تمله آنچه ارکس دتبریس حیات حیوانات تحت سر ایهداری خوانف
ا رچه بفیهی است که تمرکز اصلی کار وی بر ای ،وضوغ نیودا کاری که به
توسعهی نقف شیوهی تولیف سر ایهداری اختصاص داشتا ا ا نگرانی و حس نزدی ی به
2

حیوانات در تحلیل ارکس یایس نیست بهتور کلیا توته او به دیال تی انسان ا
حیوان تحت ت ثیر تصوری از ویژ ی تاریبیِ روابط انسان ا حیوانا در ارتیا با
شیوههای بتل تولیفی قرار داشت ای ،ا ر باتث انتقاد ارکس از آنچه دانشمهف
سیاسی بردلی تی فونالف آن را د ونهترستی ازخودبیگانه ناشی از بیگانگی
سر ایهدارانه از تییعت نا یفه است شف

3

1. Marx, Early Writings, 239.
 2برخی از هتقفانا انتقادات ارکس و انگلس از انجم ،حمایت از حیوانات راا تفا از ز یههی بحثا بهتهوان شواهفی از تفم
همفردی آنها با حیوانات برتسته یکههف برای تاس  dؤثرا ن ک به
Ryan Gunderson, “Marx’s Comments on Animal Welfare,” Rethinking Marxism 23, no. 4
(2011): 543–48
3 . Macdonald, “Marx and the Human/Animal Dialectic,” 41–42.
دونالف بی ،آنچه او ددو انهانگاری دیال تی ی ینا ف ا بازتاب فرآیهفهای دتیهیتببشی یا دبرونیسازی ا ااتیِ رابطهی
انسان با تییعتا و د ونهترستی ازخودبیگانه از ویژ یهای سر ایهداریا تفاوت قاپل یشود از ای ،اصطالحاتا تهها ونهترستی
ازخودبیگانها وتهِ دیگر وتودِ نوتی ازخودبیگانه است درباره فاهیم تیهیتببشی و برونیسازی (و تمایز بی ،ای،ها و بیگانگی
ارکس)ا نگاه کهیف به
Georg Lukács, History and Class Consciousness (London: Merlin Press, 1971), xxxvi, and The
Young Hegel (Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1975), 537–67
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اپیکور و دیالکتیک انسان ن حیوان
تف ر تاریبی ا اتریالیستی ارکس تحت ت ثیر کاوشهای او در اتریالیسم اتی ور
1

ا وضوع تایاننا هی دکترای او قرار داشت ن تهی اصلی در فلسفهی اتی وریا دیف اه
) و ت کیف بر رابطهی ادی نزدی انسان و سایرprotoevolutionary( تیشات ا لی
 تفیفار یشود حیواناتا انهف انسانهاا،حیوانات استا زیرا تمام حیات از ز ی
2

شاهفه یشونف که درد و لذت را تجربه یکههف

 همانطور3 ونهها یتردازد

بهتهوان وتوداتی واتفِ احسا

فلسفهی اتی وری به تبریس حیط زیستا از تمله ر
۴

 است، که ارکس فتا برای اتی ورا دتهان دوست
از قساا با توته به ت کیف اتریالیسم اتی وری بر ارتیا قوی انسان ا حیوان و ت ثیر
آن بر ارکسا بهتون و استاییل در انتقادات خود تصمیم رفتهفا بیارتیا به وضوعا
تیارتی را از دفتر یادداشتهای ارکس بر فلسفهی اتی وری نقل کههفا که در آن او
 دا ر ی فیلسوق تصورِ انسان بهتهوان ی حیوان را اهانتآ یز نفانفا:اههار داشت
 و قانم کههفهای، فرکِ روش،برای بهتونا ای

5

نمیتوان او را قادر به درک چیزی کرد

6

 اسا ا،از ددو انهانگاری شفیف و صریح انسان حیوان از ترق ارکس است بر همی
 رحلهی اولیه فاقف چشمانفاز، نشانگر آن است که ارکس در ای،برای استاییلا ای
1. Marx and Engels, Collected Works, vol. 1 (New York: International Publishers, 1975), 25–
107, 403–509; Epicurus, The Epicurus Reader (Indianapolis: Hackett Publishing, 1994);
Lucretius, On the Nature of the Universe (Oxford: Oxford University Press, 1997). On Marx
and Epicurus, see John Bellamy Foster, Marx’s Ecology (New York: Monthly Review Press,
2000), 21–65.
2. Alma Massaro, “The Living in Lucretius’ De rerum natura: Animals’ ataraxia and Humans’
Distress,” Relations 2, no. 2 (2014), http://ledonline.it/Relations. On Epicurus’s
protoevolutionary views, see John Bellamy Foster, Brett Clark, and Richard York, Critique of
Intelligent Design (New York: Monthly Review Press, 2008), 49–64.
3. Lucretius, On the Nature of the Universe, bk. VI, 179–217; Jack Lindsay, Blast Power and
Ballistics: Concepts of Force and Energy in the Ancient World (London: Frederick Muller,
1974), 379–81; H. S. Commager, Jr., “Lucretius’s Interpretation of the Plague,” Harvard Studies
in Classical Philology 62 (1957): 105–18.
4. Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works, vol. 5 (New York: International
Publishers, 1975), 141
5. Marx and Engels, Collected Works, vol. 1, 453.
6. Benton, Natural Relations, 35.
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1

تییعت رایانه است و روی ردی بهتور کلی ابزار رایانه نسیت به حیوانات دارد با
ای،حا ا هیچی از هتقفان ز یههی واقعی ای ،تمله را بررسی نمیکههف ا یعهی انتقاد
ارکس از حملهی تلوتارک به ادی راییِ اتی ور برای رد ذهسِ یتهی بر تر
بهابرای،ا در تملهی قیل از آنا که نه بهتون و نه استاییل نقل نمیکههفا ارکس آنچه
را که او دیف اه تلوتارک یدانف بیان یکهف :دزیرا در تر ا و در واقم ی تر ِ درونی
و ییرقابل فرونشانفنا انسان بهتهوان حیوان ورد داوری قرار ی یرد [که تاری از
خرد و آزادی است] و برای حیوان طلقاً تفاوتی نفارد که چگونه تحت کهتر قرار
2

یرد

در ای ،نقل قو ا ارکس به تفا ضف اتی وری تلوتارک در کتاب داتی ور در
3

واقم زنف ی خوشایهف را ییر م  ،ی کهف و درضفیت با کلوتس اتتراض یکهف
در ای ،آثار و به ویژه کارهای قیلیا تلوتارکا تیرو افالتونا ادتا کرد که دی ِ،تودهی

۴

ردم بایف یتهی بر تر باشفا از تمله تر از زنف ی تس از ر (دتههم توام )
واتههی شفیف ارکس با تلوتارکا برسر حملهی او به انتقاد اتی وری از دی ،و
تاودانگیا اسا تیوست تایاننا هی او است (با تهوان دنقف تف تلوتارک در برابر
الهیات اتی ور ا فقط ت های از آن بهتا انفه)ا تایی که همان شاهفات انتقادی
دربارهی تلوتارک اراپه یشود استفال ارکس ای ،است که تقل به انسان اتازه
یدهف از آنچه تلوتارک دتر درونیِ ییر قابل فرونشانفن حیوانات یبیهفا فراتر
5

رود در ایهجاا ارکس به تیروی از اتی ورا خویشاونفی یان رنج حیوانات و رنج
انسان را تصفیق یکهف وی همچهی ،در تقابل با تلوتارکا اسا دتسمانی
وتودات انسانی را برتسته و آنها را به حیوانات دیگر تیونف یدهف ا چرا که انسانها

1. Sztybel, “Marxism and Animal Rights,” 171.
2. Marx and Engels, Collected Works, vol. 1, 75, 448, 452–53.
3. Plutarch, Moralia, vol. 14, Loeb Cla ssical Library (Cambridge, Massachusetts: Harvard
University Press, 1967), 129–47, (pp. 1104–1106).
4. Marx and Engels, Collected Works, vol. 1, 74.
در ورد حملهی اتی ور به ذهس و بالفت وی با افالتونا ن ک.
Benjamin Farrington, The Faith of Epicurus (London: Weidenfeld and Nicolson, 1967).
5. Marx and Engels, Collected Works, vol. 1, 74–76.
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بیش از حیوانات دارای رو نا یرا نیستهف ا ضم ،آن ه بر توانایی بشریت برای ارتقای
1

خود از تریق استفال تملیا یعهی وتود ادیِ هوشیار ت کیف یورزد
تفم شهاخت هتقفان حقوق حیوانات از اتریالیسم اتی وریا انتقادات از ارکس
را از ترق دیگر نیز تحت ت ثیر قرار یدهف استاییل در تالش برای نشان دادن ایه ه
ارکس حیوانات را صرفاً از دیف اهی ابزاری یبیهفا از تیارت ارکس در
دستنوشتههای اقتصادی و فلسفی نقل یکهف که دتییعت نیزا به ش لی انتزاتی و
درخود به سبتی از انسان تفا شفها چیزی برای انسان نیست استاییل یافل از ایه ه
ای ،اشاره به ی ی از آ وزههای اصلی اتی ور استا نتیجه ی یرد که هظور ارکس
ای ،عهی است که تییعتا از تمله زنف ی حیواناتا ددر بهتری ،حالت ارزشی ابزاری
2

دارد با ای ،حا ا هیچ فرد فرهیبتهای در ز ان خود ارکس نمیتوانست در نوشتهی
ارکس فته ی عروق اتی ور (که ارکس در تو زنف ی خود نقل یکرد) را
تشبی نفهف :د ر برای ا هیچ چیز نیست زیرا آنچه از بی ،رفته استا هیچ
3

تجربهی حسی نفارد و آنچه که هیچ تجربهی حسی نفاردا برای ا چیزی نیست
از ای ،روا ارکس در نوشت ،ایه ه تییعت از بشریت تفا شفه استا یعهی خار
از تعا ل حسیا ادیا برای بشریت هیچ چیزی نیستا ای ،واقعیت را برتسته یکهف
که انسانها وتوداتی تیهیا تسمانی و نفسانی هستهف ا همان ن تهی اصلی انتقاد او
از ئور ویلهلم فردریش هگل در ای ،ببش از دستنوشتههای اقتصادی و فلسفی
تفا از ارتیاتات نفسانی با ز ی،ا که خصلت وتودات انسانی را تعری یکهف ا درست
همانطور که تمام وتودات ادی را تعری یکهف ا بهتهوان وتوداتی زنفه و در
عرض رنجا بفیهی بود که تییعت از نظر ارکس ( انهف اتی ور) دبرای انسان هیچ
چیز نیود تفا از تییعتا وتودات انسانیا انهف حیوانات ییرانسانیا طلقاً فاقف
وتودیت هستهف آنچه ارکس در ایهجا بر آن ت کیف یکهفا نه ترویج روی رد
1. Marx, Early Writings, 389–90.
2. Sztybel, “Marxism and Animal Rights,” 173–74.
3. Epicurus, The Epicurus Reader, 32; Frederick Engels to Friedrich Adolph Sorge, March 15,
1883, in Karl Marx Remembered, ed. Philip S. Foner (San Francisco: Synthesis Publications,
1983), 28. See also Foster, Marx’s Ecology, 77–78.
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ابزار رایانه نسیت به حیواناتا رابطهی ادی حاکم بر هستی انسان و تما ی ونهها
است ای ،اههارنظر بهتای ای،که نشاندههفهی تفایی انسان از سایر حیوانات یا توتیه
اخالقی استفادهی هفعتتلیانه از آنها باشفا بیانگر وتود شترک آنها بهتهوان
وتودات فیزی ی بود همانطور که توزق فراکیا استفال یکهفا از نظر ارکسا ای،
دساز ان تسمی انسانی بود که هم انسانها را بهتهوان حیوان شهاسایی کرد و هم
1

برای تمایز آنها از سایر حیوانات بهکار رفت
در حقیقتا ارکس بهتای ان ار ارتیا بی ،انسانها و سایر حیواناتا در کتاب
«دربارهی سئلهی یهود» در 18۴3ا قیل از دستنوشتههای اقتصادی و فلسفی خودا
نوشت :دنگاه به تییعت که تحت ال یت خصوصی و تو ایجاد شفها تحقیر واقعی و
ونتسر ای ،را ییرقابل تحمل اتالم
تبریس تملی تییعت است بهای ،عها تو ا
یکهف که [تمام وتودات به ایمل تیفیل شفهانفا اهی در آبا ترنف ان در هواا
یاهان روی ز ی ،ا تمام وتودات زنفه نیز بایف آزاد شونف ]

2

نقد ماشینهای حیوانیِ دکارتی
بهتون با تستجوی یهای فلسفی ستردهای برای آنچه که او دیف اه دو انهانگارانه
(دوالیستی) ارکس در ورد انسان و حیوانات یدانفا بارها و بارها اشاره یکهف که
روی رد بهاصطال ونهترستانهی ارکس در ارتیا انسان ا حیوان در دالگوی فلسفهی
دو انهانگارانهی دکارت

3

رفتار شفه است دکارت در « فتار دربارهی روش در سا

1637ا انسانها را با اه ،رتیط کردا در حالی که حیوانات به وقعیت اشی،ها یا
اشی،های خودکار تییعی هتسس یشفنف ا دیف اهی که ت ثیر بسزایی در توسعهی
۴

انفیشهی روشهگری داشت با ای ،حا ا در توصی بهتون در ورد بهاصطال
دو انهانگاری دکارتیِ ارکسا هیچ شهاختی از تریان انتقادی قرن هجفهم و اوایل
1. Joseph Fracchia, “Organisms and Objectifications: A Historical-Materialist Inquiry into the
‘Human and Animal,’” Monthly Review 68, no. 10 (March 2017): 1–3
2. Marx, Early Writings, 239; Thomas Müntzer, Collected Works (Edinburgh: T and T Clark,
1988), 335.
3. Benton, “Humanism = Speciesism,” 8, 12; Natural Relations, 33, 37.
4. René Descartes, Discourse on Method (Chicago: Open Court, 1899), 59–63.
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قرن نوزدهم از فهوم اشی ،حیوانی دکارتی در فلسفه و روانشهاسی آلمان که ارکس
وارث آن بود دیفه نمیشود تف ران ر انتی ا ایفهآلیست و اتریالیست آلمانی
بهی سان فرضیهی حیوان ا اشی ،دکارتی را بهچالش کشیفنف و در ای ،رونفا درک
1

انقالبی تفیفی از روانشهاسی حیوانات (و انسان) ایجاد کردنف ارکس انتقادات خود
از فهوم حیوان ا اشی ،دکارت را بر اسا ای ،سهت دیری ،ضف دکارتی در فلسفهی
آلمان بها نهاد
شبصیت اصلی تویان فلسفی آلمان تلیه فهوم دکارتی اشی ،حیوانیا ریمارو
فیلسوق دپیست [ عتقف به خفاباوری بفون توسل یا ت یه بر الهاما وحى و تعهف به
ذهس م ] (و بهشفت ضفاتی وری) بودا که اکتشافات وی در روانشهاسی حیوانات (و
رفتارشهاسی حیوانات) در اواسط قرن هجفهم بر انفیشمهفانی انهف ا انوپل کانتا
2

یوهان وتفریف هردرا یوهان وتلیس فیشتها هگل و فوپرباخ ت ثیر ذاشت ریمارو
قاتعانه تهز حیوانات به اشی ،توسط دکارت را رد کرد وی همچهی ،با نظریهی اِتی،
بونو دو کونفیاکا فیلسوق و روانشها فرانسوی یهی بر ای،که حیوانات ییرانسانی
دارای آ اهی و توانایی یاد یری از حیط هستهفا اساساً شابه انسانهاا بالفت کرد
در واکهش به چهی ،تصوراتیا ریمارو در حرکهای حیوانات ( )1760فهوم Trieb
یا حرک را عرفی کرد (که بهتور کلی تا قرن بیستم بهتهوان برانگیبتگی یا یریزه
ترتمه یشف زیرا عاد انگلیسی واضحی وتود نفاشت) ریمارو در آنچه بهتفریج
بهتهوان قولهی روشهگرایانهی بهیادی در روانشهاسی تفیفار شفا استفال کرد که
حرکهای ااتی در حیوانات (از تمله انسانها) وتود دارد که با احساسات در ارتیا
1. Alice Kuzniar, “A Higher Language: Novalis on Communion with Animals,” German
Quarterly 76, no. 4 (2003):426–42; Robert Ausch, An Advanced Guide to Psychological
Thinking (Lanham, Maryland: Lexington Books, 2015), 90.
2. Julian Jaynes and William Woodward, “In the Shadow of Enlightenment, II: Reimarus and
;his Theory of Drives,” Journal of the History of Behavioral Sciences 10, no. 2 (1974): 144–59
John H. Zammito, The Gestation of German Biology (Chicago: University of Chicago Press,
2018), 134–49, “Herder Between Reimarus and Tetens: The Problem of an Animal-Human
Boundary,” in Herder: Philosophy and Anthropology, eds. Anik Waldow and Nigel DeSouza
(Oxford: Oxford University Press, 2017), 127–46; Günter Zöller, Fichte’s Transcendental
Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 63; James Muldoon, Hegel’s
Philosophy of Drives (Aurora, California: Noesis Press, 2014); G. W. F. Hegel, The Philosophy
of Nature (Oxford: Oxford University Press, 2004), 406–9.
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تقابل قرار ی یرنف حرک ( )Triebبرای ریمارو به ای ،ترتیس بیانگر توانایی
حیوان برای دستیابی به هفق سود هف دبفون هیچ ونه ت لا تجربه و تمری ،فردیا
بفون هیچ ونه آ وزشا ثا یا فلیا از بفو تولف به بعفا با هارتی حی و حاضر از بفو
2

تولف که تا انتها استادانه تمل یکهف ا یباشف
ریمارو تیقهبهفی تش ل از ده تیقه و تهجاه و هفت تیقهی فرتی از حرکها
را بسط داد که از همتری ،آنها یتوان به حرکهای هارتی ( )Kunsttriebeا یا
شبصاًا فعالیت زبردستانه یا اهرانه در ش ل هرفیتهایی برای اقفا ات عی ،تیق
تادت ادرزادی ا که او بهتهوان هارت تولیفی شگفتآور زنیورهاا ته یوتها و سایر
حیوانات توصی یکهفا اشاره کرد تصور او از حرک هارتیا ی حرک ااتی بود
3

که دارای تا لیت نیز بودا یعهی دی حرک زیهشی ا شا ل ی تهصر از انتباب
ای ،تحلیل بهشفت بر ارکس که شیفتهی فهوم ریمارو در ورد حرکهای
۴

هارتی بود ت ثیر ذاشت
برای ریمارو ا حیوانات ییرانسانی به تصورات انتزاتی و تمو یتر ( ربو به
تهس) از وضوتات و بهابرای ،به سطو باالتر استفال ا انهف رابطهی فهو ی
5

(فراشهاختی)ا استهتا ا تف ر و زبان دسترسی نفارنف با وتود ای،ا حیواناتا تا
درتهایا دارای آ اهی و تصوری در تاس به تحری کههفههای احسا بودنفا که با
حرکهای اساسی آنها ارتیا تقابل داشتهف کانت در فلسفهی تاری خودا بر ای،
اسا استفال کرد که ونههای انسانی با آزادی خود برای فراتر رفت ،از حرکهای
ااتی و بسط اهفاق آ اهانه بر اسا درک نیازهای روانشهاختی و اخالقیِ کلی انسان

1. Dorothea E. von Mücke, The Practices of the Enlightenment (New York: Columbia
University Press, 2015), 33–38; Zammito, The Gestation of German Biology, 138–39; Kurt
Danziger, “The Unknown Wundt: Drive, Apperception, and Volition,” in Wilhelm Wundt in
History, eds. Robert W. Rieber and David K. Robinson (New York: Kluwer Academic/Plenum
Publishers, 2001), 101–2; Muldoon, Hegel’s Philosophy of Drives, 107–11
2. Reimarus quoted in Zammito, The Gestation of German Biology, 139.
3. Zammito, The Gestation of German Biology, 139–40.
4. Marx and Engels, Collected Works, vol. 1, 19.
5. Zammito, The Gestation of German Biology, 141–42; Mücke, The Practices of the
Enlightenment, 35
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1

تعری شفهانف هِردر افزود که فاهیم ستردهتر و کلیتر که آ اهی انسان را شب
یکهفا در قایسه با حیوانات ییر انسانیا حصو ی جموتهی وسیمتر و تامتر از
تجربیات بودنف که هع س کههفه ی تعا الت نسیتاً نا شب انسان با حیط بودا و به
آنها اتازه یداد تا به وقعیتی باالتر از برخی از حرکهای قویتر حیوانی خود ارتقا
یابهف

2

رابرت آوشا در دراههمای تیشرفته برای تف ر روانشهاختی  ،نشان یدهف که
تس از انتشار « حرکهای حیوانات ریمارو ا فهوم حرک ( )Triebبه تحلیل
روانشهاسی حیوانات وارد شفه و ددانشجویان رفتارشهاسی حیوانات جیور به کار در
3

چارچوب ریمارو شفنف انواع بتل حیوانات بهتهوان نمایشی از حرکهای
تیچیفه و ااتی دیفه شفنف که فطریا ی سان و هوشمهفانهتر از آن بودنف که بتوان
آنها به روابط انی ی دکارتی کاهش داد ا ر ونههای انسانی در نظریهی ریمارو
تمایز بودنفا بهدلیل توانایی آنها برای کار با فاهیم کلی بودا در حالی که تقلیل
دکارتی حیوانات به وضعیت اشی،ها از نظر فلسفی و روانشهاختی ورش سته ینمود
تالش ارکس برای بسط ی هستیشهاسی اتتماتیِ کار بر ای ،یها و بر شالودهی
تیشرفتهتری ،روانشهاسی حیوانات (و انسان) در ز ان خود ت ی است او بهشفت تحت
ت ثیر فهوم ریمارو از حرکهای هارتی حیوانات قرار رفت و در تو کار خودا
برای ثا ا ههگام قایسهی تولیف النهها و س ونتگاهها در ببش ربو به دزنیور تسلا
سه آبیا ورچها و انهف آنها ا با کاربرد تولیف آ اهانهتر که توسط کار انسانی انجام
یشود بهآن توسل شف ارکس در کتاب سر ایها طابق با فهوم ریمار از
حرکهای هارتی نوشتا دی ته یوت اتمالی را انجام یدهف که شییه به بافهفهها
استا و ی زنیور تسل بسیاری از عماران انسانی را با ساخت سلو های النهزنیوری
خود شر هفه یکهف ا ا آنچه که بفتری ،عمار را از بهتری ،زنیورها تمایز یکهف
1. Immanuel Kant, On History (New York: Bobbs-Merrill), 55–56; Mücke, The Practices of the
Enlightenment, 36–38.
2. Johann Gottfried von Herder, Philosophical Writings (Cambridge: Cambridge University
”Press, 2002), 56, 78–80; Zammito, “Herder Between Reimarus and Tetens.
3. Ausch, An Advanced Guide to Psychological Thinking, 91.
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ای ،است که عمار قیل از ساخت خانه در وما آنرا در اه ،خود ایجاد یکهف
ارکس در دستنوشتههای اقتصادی و فلسفی اههار داشت که انسان انهف دیگر
حیواناتا داز ی ترقا
جهز به قفرتهای تییعیا با نیروهای حیاتیا او ی وتود تییعی فعا
است؛ ای ،قفرتها در او بهتهوان رایشها و هرفیتهاا بهتهوان حرکها
وتود تییعیا تسمانیا
[ ]Triebeوتود دارد از سوی دیگرا بهتهوان ی
حستذیرا و تیهیا وتودی است با تحمل رنجا شرو و حفودا انهف
حیوانات و یاهان به ای ،عها که اهفاق حرکهای او در خار از او بهتهوان
اهفاق ستقل از او وتود دارد؛ ا ا ای،ها اهفافی هستهف ربو به نیاز اوا
وضوتات ضروریا نا زیر برای بهکار انفاخت ،و اثیات قفرتهای اساسی او
فت ،ای،که انسان وتودی است تسمانیا با زنف ی واقعیا حسا ا و تیهی
با قفرتهای تییعیا بهای ،عهی است که او دارای اهفاق واقعی و یتهی بر
2

احسا بهتهوان اهفاقِ وتودیت خود است
آنچه در ایهجا برتسته استا اتریالیسم و تییعت رایی شفیف تحلیل ارکس است
که انسان را با حیوانات ییرانسانی از تریق فهوم حرک ربو به رایشها و
3

تواناییهای اههی بتل ی ی یکهف ا ر ونههای انسانی دارای انگیزههاا نیازها و
 1کار ارکسا سر ایه ا تلف ( 1لهفن :تهگوپ ،ا  )1976ا  28۴تالوه بر ریمارو ا ارکس نیز م  ،است در نگارش ای ،ت،
از داروی ،در ببش ربو به دسلو سازی زنیور تسل در خاستگاه ونهها ت ثیر تذیرفته باشفا کاری که از نزدی طالعه کرده
بود رتوع شود به چارلز داروی ،ا دربارهی خاستگاه ونهها (کمیریج ا اساچوست :انتشارات دانشگاه هاروارد ا  196۴؛ صوبه
چاپ او ) ا 35–22۴
2. Marx, Early Writings, 389-90; Christopher Dowrick, “The Roots of Consciousness,” History
of Political Thought 5, no. 3 (Winter 1984): 472, 476
 3نک
;Arend Th. Van Leeuwen, Critique of Earth (New York: Charles Scribner’s Sons, 1974), 53–54
Giorgio Agamben, The Man without Content (Stanford: Stanford University Press, 1999), 84
اری فروم استفال کرد که کل تحلیل انتقادی ارکس بر دیف اهی استوار است که در آن دقلمرو حرکهای انسان ی نیروی
تییعی استا که انهف سایر نیروهای تییعی (حاصلبیزی خاک ا آبیاری تییعی و ییره)ا ببشی بالواسطه از زیربهای فرآیهف
اتتماتی است بهابرای ،شهاخت ای ،نیرو برای درک کا ل رونف اتتماتی الزم است ن ک
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هرفیتهای اتتماتی تیشرفتهتری در قایسه با سایر حیوانات هستهفا همان تور که
در تولیف انسانی و کار اتتماتی هع س شفه استا ای ،از تریق ی ساز ان تسمانی
ش ل ی یرد که نوع بشر را با بقیهی زنف ی ی ی یکهف از ای،رو یتوان فت که
ا رچه ونههای حیوانی ییرانسانی فاقف حرکهای اتتماتی خودآ اه هستهف که
شبصهی انسان ابزارساز ( (homo faberاستا ا ا کماکان وتوداتی تیهیا حسیا با
اش ا تمایزِ زنف ی نوتیِ خودا که هع سکههفهی ساز ان تسمانیا حرکهاا
نیازها و هرفیتهای خود آنها استا باقی ی انهف
بهتون و دیگران بهشفت از فهوم «وتود نوتی» ارکس انتقاد کردهانف که با اخذ
آن از هگل و فوپرباخا برای نوع انسان تایگاهی افوق حیوانات ییر انسانی در نظر
رفتها به ای ،ترتیس ونهترستی را بهنمایش ذاشته است ا ا در ایهجا نیز سوءتفاهمها
زیاد است وتود نوتی ()Gattungswesenا که اهی اوقات بهتهوان وتود تام ترتمه
یشودا در تحلیل ارکسا بهتهوان حرکها و هرفیتهای تمایز ونهی انسان در
نظر رفته شفه که او را به سطح باالتری از آ اهی یا خودآ اهی که به آ اهیِ کلی
1

(تیهیتببشی) و سرشت دتام تولیف انسانی رتیط استا هفایت یکهف
فوپرباخا با بسط ایفه های ریمارو ا کانتا هردر و فیشتها استفال کرد که ای،
خودآ اهی انسانها بود که به آنها اتازه داد خود را ببشی از ی وتود کلی یا نوتیا
یعهی بهتهوان وتودات اتتماتی بییههفا و باتث ایجاد دتفاوتی اساسی بی ،آنها و
Erich Fromm, The Crisis of Psychoanalysis (Greenwich, Connecticut: Fawcett, 1970), 65–66,
157
 Gattungswesen 1به اش ا بتل بهتهوان دتوهر تمو ی ا دوتود نوتی و دوتود تام ترتمه یشود ارکس در
توسعهی فهوم خود از ونهها یا وتودِ (تمو ی) ()Gattungswesenا نهتهها از فوپرباخ بل ه از فهوم قیلی هگل در ورد
دتوهر تمو ی ( )Gattungswesenبشرا رتیط با آ اهی تام که توسط دولت ترویج یشودا استفاده یکرد در تحلیل خود
ارکسا ای ،دتوهر تمو ی تام ا وتف آ اهی از درتهی باالتر یا خودآ اهی است که ونههای انسانی را تمایز یکهف انسانها
بهتهوان بازیگران خودآ اها تییعت و تهان را از تریق کار خود و ازای،رو روابط اتتماتیِ خود و خود را تحو یکههف
;W. F. Hegel, The Philosophy of Right(Oxford: Oxford University Press, 1952), 200–201, 372
Karl Marx, Early Writings, 192, 328–29; Charles Taylor, Hegel(Cambridge: Cambridge
University Press, 1975), 549, Hegel and Modern Society (Cambridge: Cambridge University
Press, 1979), 143; George Márkus, Marxism and Anthropology (Assen, the Netherlands: Van
Gorcum, 1978), 3–15; Paul Heyer, Nature, Human Nature, and Society (Westport, Connecticut:
Greenwood Press, 1982), 13, 73–96; István Mészáros, Marx’s Theory of Alienation (London:
Pluto Press, 1972), 14.
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سایر حیوانات شود او نوشت :دبه عهای دقیقتر دآ اهی تهها در ورد وتودی که
ونه و حالت وتود اوا وضوتی اههی استا فرض یشود ا رچه حیوان از خود
تجربهای به تهوان ی فرد دارد ا به ای ،عها که احساسی از خود دارد ا ای ،کار را
ونه انجام نمیدهف زنف ی درونی انسان با ای ،واقعیت ش ل رفته
بهتهوان ی
است که انسان خود را به ونهی خود رتیط یکهف [بهتور کلی]ا بهحالتِ وتودِ
خود

1

ارکس برخی از تهیههای فهوم وتود نوتی را از فوپرباخ اخذ کردا بهویژه ای،
2

فهوم که آ اهی اختصاصیِ انسان ی آ اهی کلی یا آ اهیِ نوتیِ ت ا لیافته بود با
ای ،حا ا ارکس ای ،ورد راا هم به فرضیهی حرکهای حیوانی بهتهوان شالودهی
روانشهاسیِ ییر انسانی و انسانیا و هم به فهوم وتودات انسانی بهتهوان وتوداتِ
3

تا لِ کار ( )Homo Faberرتیط کرد در فهوم اتریالیستی ارکسا انسانها
بهش ل فعا و خودآ اه رابطهی خود را با تییعت و در نتیجه نیازها و تتانسیلهای
خود را از تریق تولیف توییر یدههف از ای،روا ا ر ارکس در تئوری بیگانگیِ خودا
ای ،هرفیت را برای ت ا ل خودآ اهانه بهتهوان وته شبصهی انسان نسیت به حیواناتِ
ییرانسانی درنظر رفتا ای ،ا ر نه بهتهوان ی تمایز توهی،آ یز به هظور توتیه
سلطهی انسانا بل ه صرفاً شهاسایی نیازهاا نیروها و هرفیتهای انسان برای خودسازی
در تو تاری از تریق فرآیهف کار و تولیف بود
بهتو نا لورنته و سانیونماتسو همگی ارکس را برای ای ،ادتا ورد سرزنش قرار
یدههف که انسانهاا ز انی که از کار خود بیگانه یشونفا به وقعیتی تقلیل تیفا
ی کههف که با حیواناتِ ییر انسانی در آن شترک هستهف ا خوردنا آشا یفنا
تولیف ثلا و حفاکثرا ش لدادن به خانه و توشاک خود ا در حالی که از ویژ یهای

1. Ludwig Feuerbach, The Fiery Brook (New York: Anchor Books, 1972), 97–99; Zöller,
Fichte’s Transcendental Philosophy, 63; Marx W. Wartofsky, Feuerbach (Cambridge:
Cambridge University Press, 1977), 5–6, 206–8
2. Márkus, Marxism and Anthropology, 4-5.
3. Shlomo Avineri, The Social and Political Thought of Karl Marx (Cambridge: Cambridge
University Press, 1971), 65-95.
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1

وتود نوتیِ انسانیِ خود بهتهوان تولیفکههفههای خالق و تا لِ کارا بیگانه یشونف
در ایهجاا ارکس قرار است هستیشهاسیِ ونهترستانهای تیشرفته داشته باشف با ای،
ارکس ان ار نمیکهف که انسان از نظر
حا ا تحلیل تاریبی -اتریالیستی کالسی
زیستشهاختی و روانشهاختی با سایر حیوانات خویشاونفی نزدی ا از تمله
حرکهای شترک تعفدا دارد در توضا او عتقف است که ونهی انسانی از نظر
توانایی تولیفِ «تام» و خودآ اهانه تمایز استا درنتیجه نسیت به سایر حیوانات کمتر
توسط حرکهای خاص حفود یشود بهابرای ،بشریت قادر است تییعت را بهترق
بتلفی بههاهر بیتایان توییر دهف و داپماً نیازهاا هرفیتها و قفرتهای تفیف انسانی
2

ایجاد کهف
ای ،ویژ ی انسانها بهتهوان وتوداتِ نوتیِ خودآ اه از تریق توسعهی تقسیم کارا
ال یت خصوصیا تیقها تولیف کاال و ییره نیز هرفیت خودبیگانگی را ایجاد یکهف از
نظر ارکس بیگانگی بهتهوان ی سئلهی هحصراً انسانیِ برخود تحمیل شفه استا
که نیایف با رنج حیوان (که انسان نیز در آن سهیم است) اشتیاه رفته شودا که حصو
ای ،خودبیگانگی نیست ای ،خودبیگانگی انسانهاا حصو تاری بشریتا همچهی،
ونهترستی
بیگانگی از تییعت و سایر وتودات تییعی است که هجر به ی
ق تهوان اشی،
ازخودبیگانه در تا عهی سر ایهداری یشودا همان تور که در اتال ِ
3

به حیوانات نزد دکارت یبیهیم
ارکس کا الً از شرایط اکولووی ی حیوانات و تبریس و آلود ی ناشی از سر ایهداری
بر آنها آ اه بود ازای،روا در ایفپولووی آلمانیا ارکس و انگلس آش ارا اههار کردنف
که :د’ اهیت‘ اهی ’وتود‘ او استا آب ’ اهیت‘ اهیِ آب شیری،ا آب ی رودخانه
است ا ا به حش ایه ه رودخانه برای خف ت به صهعت به کار رفته شودا به حش
ایه ه توسط رنهها و سایر واد زاپف آلوده شود و توسط قایقهای ببار تیموده شودا یا
1. Marx, Early Writings, 327; Benton, “Humanism = Speciesism,” 5–9; Llorente, “Reflections
on the Prospects for a Non-Speciesist Marxism,” 126–27; Sanbonmatsu, introduction to Critical
Theory and Animal Liberation, 17–19.
2. Mészáros, Marx’s Theory of Alienation, 173–80; Fromm, The Critique of Psychoanalysis,
68.
3. Macdonald, “Marx and the Human/Animal Dialectic,” 41.
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به حش ایه ه آب به کانا هایی هفایت شود که زهکشی ساده یتوانف اهی را از
حیط زیست آن حروم کهفا ورد دو ی که ’ اهیت‘ اهی است توق یشود و
1

دیگر ی حیط هاسس حیات نبواهف بود
ارکس خود هتقفی قوی به تافیزی دکارتی بهدلیل حذق اه ،رو از قلمرو
2

حیوان و کاهش آن به حرکات انی یِ صرق بود بهقو ارکسا ددکارت در تعری
حیوانات بهتهوان اشی،های صِرقا از چشم تصر انوفاکتور نگاه کرده است از ترق
دیگرا نگاه قرونوسطایی ای ،بود که حیوانات دستیار انسان بودنف

3

مارکس ،داروین ،و تکامل
بهتون ارکسِ توان را بهترز نا طلوبی با داروی ،توان قایسه یکهفا که در سا
 1839در یادداشتهای خود به شیاهت حالتهای چهرهای انسان به اورانگوتانِ وتود
۴

در باغوحش اشاره و نتیجه رفت که انسان و حیوان دارای خویشاونفی هستهف با ای،
حا ا ارکسا نُه سا بزر تر از داروی ِ،توان (کسی که شایف ی اورانگوتان را نفیفه
باشف)ا تهها چهف سا بعفا در سا 18۴3ا استفال کرد که کاالشف ی حیوانات
1. Marx and Engels, Collected Works, vol. 5, 58–59.
بحث اصلی بر اسا
آلمانی طر کرد.

اهیت اهی را اولی ،بار انگلس در یادداشت های خود در ورد دفوپرباخ برای قف ات نوشت ،ایفپولووی
Marx and Engels, Collected Works, vol. 5, 13.
2. Marx and Engels, Collected Works, vol. 4, 125–26.
حرک )(Trieb

ارکس فیزی ِ بی  ،را نسیت به دکارت ترتیح دادا زیرا ادهی در حرکت را در فهومسازی اولی بهتهوان ی
بهتای انیسم صرق در دو ی شاهفه یکرد.
ن ک.
van Leeuwen, Critique of Earth, 15–20; Marx and Engels, Collected Works, vol. 4, 127–30.
3. Marx, Capital, vol. 1, 512.
خود دکارت صریحاً به اتو اسیون یا قطعات تحرک اشاره کرده استا زیرا ای ،قطعات در صهعت انسانی در دورهی د انوفاکتور
(صهایم دستی) بهکاررفته استا که سپس آنها را در توصی حیوانات بهکار برد.
See Descartes, Discourse on Method, 59–60.
در ارزیابی سر ایهدارانها همانتور که ارکس اههار یداردا با حیوانات انهف اشی ،رفتار یشود ا واقعیتی که وی آنرا
هع سکههفهی تهاقش بی ،تییعت و ارزش کاال یدانست.
See James D. White, “Nicholas Sieber and Karl Marx,” Research in Political Economy 19
(2000): 6.
4. Benton, “Humanism = Speciesism,“ 16.
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نمونهای از «تخریب» طبیعت توسط جامعهی بشری است ـ نکتهای که بهسختی
54

میتوان گفت خود داروین در این مرحله یا هر دورهی دیگری درک کرده باشد .یک
سال بعد ،در دستنوشتههای اقتصادی و فلسفی ،مارکس صریحاً به رابطهی نزدیک
55

انسان و سایر حیوانات بهعنوان موجودات طبیعیِ عینی اشاره کرد.
چنین تأکیدی بر ارتباطات قوی میان حیوانات انسانی ـ غیرانسانی دیدگاه غالب
آن زمان نبود .چارلز لِیل ،در کتاب پیشگامانهی خود «اصول زمین شناسی» (-33
 ،)1830که مارکس و داروین با آن آشنا بودند ،چهار فصل را به انقراض گونهها اختصاص
داد ،که بیشتر آنها کشتن گونههای حیوانی بهدست انسان را توجیه میکرد .لیل
نوشت« :اگر همچنان که پیش میرویم ،شمشیر نابودی [برعلیه حیوانات] را بهدست
بگیریم»،
دلیلی ندارد که از ویرانیِ مرتکبشده شکایتی داشته باشیم ،و نه چون
شاعر اسکاتلندی [رابرت برنز] خیال کنیم که « ،ما یکپارچگی اجتماعی
طبیعت را نقض میکنیم»؛ یا همراه ژاکِ مالیخولیایی [شکسپیر ،آنطور که
شما دوست دارید] شکایت کنیم که ما
صرفاً غاصبان ،جباران ،و از آن بدتر هستیم،
برای به وحشت انداختن و کشتن حیوانات
در سکونتگاه خاص و بومی آنها.
ما فقط باید تأمل کنیم که در نتیجهی تصرف زمین از راه فتح ،و دفاع از
دستاوردهای خود با زور ،هیچ امتیاز انحصاری را به کار نمیبریم .هر گونهای
که از یک نقطهی کوچک به یک ناحیهی وسیع گسترش یافته باشد ،باید به
همان ترتیب ،پیشروی خود را با کاهش یا نابودی کامل برخی دیگر مشخص
کرده باشد.

56

54. Marx, Early Writings, 239.
55. Marx, Early Writings, 327.
56. Charles Lyell, Principles of Geology (London: Penguin, 1997), 276–77.
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ارکس و بهویژه انگلس توته دقیقی به تبریس زیستبومها و ونههای حلی از
تریق سترش سر ایهداری در سراسر تهان داشتهف با وتود ای،ا برخالق لیلا هیچ
توتیه اخالقی برای ای ،اقفا ات و تیا فها در تحلیل آنها یافت نمیشود در توضا
نقفی است بر ای ،که چگونه سیستم سر ایها ونهترستی ازخودبیگانهای ایجاد کرده
است بهتهوان ثا ا انگلس به اثرات واردشفه توسط ونههای هاتم (بز) توسط
استعمار ران اروتایی در تزیره سهت هلها اشاره کرده است در ایهجاا نگرانی در ورد
1

نتایج تبریس اکولووی بو ی شاهفه یشود
ایفههای ت ا لی به عهای تاما فتها قیل از انتشار خاستگاه ونهها از داروی ،در
2

سا  1859و نظریهی انتباب تییعی او طر شفه بود بهابرای،ا نیایف تعجس کهیم
که ارکسا بهتهوان ی اتریالیست استوارا از همان ابتفا ایفههای ت ا لی را در دیف اه
خود هجانف و از اوایل سا  18۴۴بر خالق دیف اه ذهیی بر تیفایش خودبهخودی
در ذشتههای دورِ ز ی،شهاسی اصرار ورزیف وی ونههای تانوریِ ییرانسانی و انسانی
3

را دارای ی خویشاونفیِ ت ا لی و ریبتشهاختی شترک یدانست ا ر ارکس در
سا  1857بهاستعاره فت که دآناتو ی انسان حاوی کلیفی برای آناتو ی یمون
است ا با ای ،حا ای ،استعاره ریشه در ی خویشاونفی ریبتشهاختی واقعی بی،
۴

انسانها و نبستیسانانِ باالتر دارد
ارکس بایف بهخوبی از تیقهبهفی لیهئو

در ورد هو وساتیهسها (انسانهای
5

خرد هف) به تهوان ی ی از تستانفاران با خویشاونفی نزدی با یمون آ اه بوده باشف
وی در دبیرستانی در تریر نزد ز ی،شها شهور آلمانی یوهان اشتایهیهگر تحصیل
کرده بود بعفهاا در دانشگاه برلی،ا ارکس در سبهرانیهای ردمشهاسی که هایهریش
استفسا فیلسوق تییعی و همچهی ،ی ز ی،شها و کانیشها هم بر زار کردا
1. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 459.
 2نک
Foster, Marx’s Ecology, 120, 180-82, and Foster, Clark, and York, Critique of Intelligent Design
3. Marx, Early Writings, 356.
4. Karl Marx, Grundrisse (London: Penguin, 1973), 105.
5. Gunnar Broberg, “Homo sapiens: Linnaeus’s Classification of Man,” in Linnaeus: The Man
and His Work, eds. Sten Lindroth, Gunnar Eriksson, and Gunnar Broberg (Berkeley: University
of California Press, 1983), 156–79.
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شرکت داشت ارکس با فتمان در ورد تحوالت انقالبی در سطح تهان از تور
1

کورویر آشها بود تالقهی او به ز ی،شهاسی تا آخر تمر ادا ه داشت در اواخر سا
1878ا وی زیفههایی از راههمای دانشجویی ز ی،شهاسی از ز ی،شها برتستهی
انگلیسی  Joseph Beete Jukesرا یادداشتبرداری یکرد که در آن به انقراض
ز ی،شهاسیِ ونههاا ناشی از توییر ایزوترمها (نواحی اقلیمی) بهدلیل توییر
2

تالئوکلیماتی (اقلیمهای دوران ذشته) توته دقیق شفه بود
در ووپیهی 1858ا فقط دو هفته تس از اراپهی عروق قاالت توسط داروی ،و
آلفرد راسل واال ا و عرفی آنها بهتهوان کاشفان انتباب تییعی بهتهوان یهای
ت ا لا انگلس به ارکس نوشت که دفیزیولووی تطییقیا تحقیری ویرانگر برای اتتالی
ایفهآلیستیِ انسان نسیت به حیوانات دیگر به وتود یآورد در هر رحله فرد در برابر
کا لتری ،ی سانیِ ساختار با بقیهی تستانفاران قرار ی یردا و در ویژ یهای اصلیِ
آنا ای ،ی سانی به تمام هرهداران و حتی ا بهوضو کمتر ا به حشراتا سبتتوستانا
کرمهای خاکی و ییره سترش ییابف

3

ارکس و انگلس هردو بهشفت «خاستگاه ونهها ی داروی ،را تحسی ،یکردنف
و از آن بهتهوان دکتابی [یاد یکههف] که در ز یههی تاری تییعیا یهایی برای
۴

دیف اههای ا فراهم یکهف و تای تعجس نیستا زیراا همانطور که  Fracchiaنشان
یدهفا د وضم یری ارکس [در ایفپولووی آلمانی] در ز یههی ساز ان تسمانی
انسان به تهوان اولی ،واقعیت تاری بشر به ی تحو کوترنی ی یانجا ف  -دقیقاً به
ای ،دلیل که ای ،تممی انسانی به روی رد داروی ،به ار انیسمهای حیوانی بهصور
ت کلی است

5

1. Marx and Engels, Collected Works, vol. 42, 322.
2. Karl Marx and Frederick Engels, Marx-Engels-Gesamtausgabe IV, 26 (Berlin: Akademie
Verlag, 2011), 214–19; Joseph Beete Jukes, The Student’s Manual of Geology (Edinburgh:
)Adam and Charles Black, 1872
3. Karl Marx and Frederick Engels, Selected Correspondence (Moscow: Progress Publishers,
1975), 102; Foster, Marx’s Ecology, 166.
4. Marx and Engels, Collected Works, 41, 232.
5. Fracchia, “Organisms and Objectifications,” 3.
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در تاس به دانش تفیفی که در تلوم تییعی در حا توسعه بودا ارکس و انگلس
در انتقاد از فهوم دکارتی اشی،های حیوانی حتی فراتر رفتهف بهابرای،ا انگلس «نقش
کار در ذار از یمون به انسان» را نوشت که استیف ،تِی ولف آنرا دبهتری ،ورد
قرن نوزدهم برای ت ا ل توأ ان ون ا فرههه تهوان کرد (ش لی که تمام نظریههای
1

ت ا ل انسانا با احتساب توسعهی وز و زبان انسانا بایف به خود بگیرنف) در همان
اثرا انگلس به سیر ت ا ل تیچیفهی حیوانات در رابطه با حیط آنها ترداختا نه فقط
2

با ساز اری با حیط آنها بل ه به تهوان سووه ا ابژههای دیال تی ی ت ا ل وی نوشت:
دنا فته نمانف که به اه ،ا خطور نبواهف کرد که توانایی حیوانات در فعالیت بهصورت
3

برنا هریزیشفه و با تر قیلی را ورد تردیف قرار دهیم وی در یادداشتهای
دیال تی تییعت که بفون تردیف قصف توسعهی بیشتر آن را داشتا نوشت:
ا با حیوانات در تمام فعالیتهای ادراکی شترک هستیم :استقرا،
استهتا ا و از ای ،رو نیز انتزاع (درک و برداشت دیفو [سهِ انگلس] در
بارهی تیرهها :چهارتایان و دوتایان)ا تحلیل اشیای ناشهاخته (حتی ش افت،
ی دانه آیاز تجزیه و تحلیل است)ا ترکیس (در ترفهفهای حیوانی)ا و
به تهوان جموع هر دوا (در ورد وانم تفیف و شرایط ناآشها) تمام ای،
شیوههای تمل ا و بهابرای ،تمام روشهای تژوهش تلمی که هطق
عمولی بهرسمیت شهاخته ا در انسان و حیواناتِ ردههای باالتر کا الً شابه
هستهف آنها تهها در درته (توسعهی روشِ ربو به هر ورد) تفاوتهف
از سوی دیگرا تف ر دیال تی ی ا دقیقاً به ای ،دلیل که تسم ،کهفوکاو

1. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 452–59; Stephen Jay Gould, An Urchin in the
Storm (New York: W. W. Norton, 1987), 111
 2برای بحث های عاصر دربارهی تویایی ت ا لی تیچیفه بی ،ونا ار انیسم و حیطا ن ک
Richard Lewontin, The Triple Helix (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press,
2000); Richard Levins and Richard Lewontin, The Dialectical Biologist (Cambridge,
Massachusetts: Harvard University Press, 1985); and Richard Lewontin and Richard Levins,
)Biology Under the Influence (New York: Monthly Review Press, 2007
3. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 460.
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در اه یت خود فاهیم است ا تهها برای انسان در رحلهای نسیتاً باال از
1

سیر ت ا لی ا انتذیر است
بههمی ،ترتیسا ارکس در یادداشتهایی دربارهی آدول وا هر اههار کرد که
تمام وارد ربو به نیازهای خود هستهف در
حیوانات قادر به تشبی دتئوری
وسفهف بعیف است که
تارا راق بعفیا او با ناراحتی خاتر نشان کرد که د برای ی
ی ی از خواص ' فیف' آن که قابلیت خوردن توسط انسان است ا ری واضح باشف ا که
قریهههای سترده ای بی ،یارت (و رنج) حیوانات و استثمار کار ران ترسیم یکهف
2

ارکس عتقف بود که سه سه کوچ ش هوشی شییه به انسان ازخود نشان یدادنف
بهابرای ،ارکس و انگلس دیف اه ی سانی با داروی ،در تیار انسان اتباا کردنف  -که
دتفاوت اه ،بی ،انسان و حیوانات باالترا که ایه زیاد است ا قطعاً در درته است نه
نوع در واقما یتوان فت که انهف داروی،ا آنها بهتور کلی ای ،دیف اه را قیو
داشتههف که دبرتری تظیم انسانها در قایسه حتی با حیوانات باالتر را یتوان به
دتواناییهای ف ری ا دتادات اتتماتی و دساختار تسمانی انسان نسیت داد

3

1. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 503.
2. Karl Marx, Texts on Method (Oxford: Blackwell, 1975), 190–91; Marian Comyn, “My
Recollections of Karl Marx,” The Nineteenth Century and After, vol. 91, available at
http://marxists.org.
3. Charles Darwin, The Descent of Man (1871; repr. Princeton: Princeton University Press,
1981), 105, 136–37.
اشارهی داروی ،به دتادتهای اتتماتی در ایهجا بهتور خاص به ارثبردن از ویژ یهای اکتسابی اشاره داشت ا ایفهای که
عموالً با وان باتیست ال ارک رتیط استا ا ا داروی ،در آن ز ان آنرا بهتهوان ی اصل مل برای انتباب تییعی عرفی کرده
بود ا انهف ش ل خاصی از رفتارهای اتتماتی رسوم داروی،ا بهتهوان ی ثا احتمالی برای ای ،وضوعا اههار داشت که فته
یشود فرزنفان کار ران بهدلیل انتقا خصوصیات اکتسابی ناشی از دتادتهای اتتماتیِ استفاده و تفماستفادها دستان
بزر تری نسیت به فرزنفان نجیسزادهها به ارث یبرنف ن ک.
Darwin, The Descent of Man, 117–18, 157, 160–61; Helen P. Liepman, “The Six Editions of
the ‘Origin of Species,’” Acta Biotheoretica 30 (1981): 199–214.
انگلس در ای ،ز یهه تحت ت ثیر نظرات داروی ،قرار داشت و بهروشی شابها به وضوع ارثبردن خصوصیات اکتسابی در رابطه با
دستها اشاره کرد ن ک.
Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 453–54.
با وتود ای ،ا یتوان اشارهی داروی ،به ا ر اتتماتی را نیز در ای،تا خوانف – ا رچه نه به عهای اصلی آن ا بهتهوان فهوم
تامتری از انسان بهتهوان حیوانات اتتماتیا ورد ت کیف ارکس و انگلسا و حاصل توسعهی اتتماتی فزایهفه و تقویت هوش
تملیا که از تریق آ وزش هتقل یشودا و در هرفیت فرههگی برای دست اری تهان از تریق ابزارهای بیرونی انع ا ییابف
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گونهپرستی ازخودبی انه و شکاف متابولیک
ارکس با توته به روی رد تاریبی ا اتریالیستی خودا که بیهش ت ا لی و تلمی
را به تور فعا در خود هجانفه بودا قادر به ای ،ارزیابی بود که چگونه توسعهی
سر ایهداری روابط حیوانات را د ر ون و ونهترستی ازخودبیگانه را ایجاد و باتث رنج
سترده ی حیوانات شفه است در همی ،ز یهها تان برترا در قالهی خود دچرا به
حیوانات بپردازیم؟ هشفار یدهف که شاهفهی سادهی حیوانات ییرانسانی بهتهوان
هیم وشتا چرم یا شیر ییرتاریبی است و ستلزم تحمیل فهوم قرن نوزدهمیِ
1

دتسرفت در تو هزارهها است وی اههار داشت که بی ،انسان و سایر حیوانات هم
تیوستگی و هم تمایز تسمانی وتود داردا زیرا آنها دهم شییه و هم بیشیاهت
هستهف وی با ت کیف بر ای،که روابط خاص بی ،آنها بهدلیل توییر در شرایط اقتصادی
ا اتتماتی و فرههگی از لحاظ تاریبی د ر ون شفه استا خاترنشان یکهف که
قرن نوزدهما در اروتای یربی و آ ری ای شمالیا آیاز فرآیهفی را شاهف
بود که ا روز توسط سر ایهداری شرکتی قرن بیستم به اتمام رسیفها و
به وتس آن هر سهتی که قیالً واسطهی بی ،انسان و تییعت بوده است
ش سته شف قیل از ای ،سستگیا حیوانات اولی ،حلقهی آنچه انسان را
احاته یکرد بودنف شایف ای ،نشاندههفهی فاصلهای بسیار زیاد باشف آنها
همراه انسان در رکز تهانِ او بودنف چهی ،رکزیتی الیته اقتصادی و ولف
بود توییر در ابزارهای تولیفی و ساز ان اتتماتی هرچه باشفا انسانها برای
یذاا کارا حملونقل و توشاک به حیوانات وابسته بودنف

2

از همان ابتفاا همانتور که انگلس بیش از هر چیز در قرن نوزدهم درک یکردا هو و ساتیهس (انسان خرد هف) حصولی از
فرآیهف تیچیفهای بود که ا روزه بهتهوان ت ا ل توأ ان ون ا فرههه خوانفه یشودا که هش ساز ان تسمانی انسانا بهویژه
رشف وز انسان را توضیح یدهف ن ک.
See Gould, An Urchin in the Storm, 111.
بایف اضافه کردا کل سئلهی وراثت ویژ یهای اکتسابی باتث تذب جفد تالقه به زیستشهاسی بهدلیل توسعهی اِتیونتی
( طالعهی اختالفات سلولی و فیزیولووی ی است که بهوسیلهی توییر در توالی  DNAایجاد نمیشود ا طالعهی توا ل خارتی
یا حیطی که باتث روش ،یا خا وششفن ونها یشود و بر روی چگونگی خوانفهشفن ونها اثر ی ذارد )است ن ک.
Peter Ward, Lamarck’s Revenge (New York: Bloomsbury Publishing, 2018); Eva Jablonka and
Mario J. Lamb, Epigenetic Inheritance and Evolution (Oxford: Oxford University Press, 1995).
1. John Berger, About Looking (London: Vintage International, 1991), 4
2. Berger, About Looking, 3–4.
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تحلیل ارکس از توسعهی تاریبی سر ایهداریا ای ،تحو در روابط حیوانات را
برتسته کرد برای اوا تصور دکارت از حیوانات بهتهوان اشی،ا نشاندههفهی وقعیتی
است که به حیوانات در تولیف کاالییِ سر ایهداری اتطا یشود ارکس توته داشت
که توییرات فاوما انهف تقلیل حیوانات ییرانسانی به ی هیم نیرو و توییر ساز ان
تسمانی و وتودیت آنهاا برای انیاشت بیشتر سر ایه اتما شفه است
در سر ایها ارکس رابطهی تویا بی ،انسان و حیوانات ترورشی را نشان داد و قرابت
و وابستگی تقابل آنها را روش ،کرد او خاترنشان کرد که ددر رحلهی اولیه از تاری
بشر ا دحیواناتِ اهلیشفها یعهی حیواناتی که از تریق ابزار کار دستبوش توییراتی
شفه و بهتور خاص ترورش داده شفهانفا نقش اصلی را بهتهوان وسایل کار همراه با
1

سهها چوبا استبوان و صفقا که در آنها نیز کار انجام شفه است بازی یکههف
در همان ز انا وی بهتور خاص بر ای ،ن ته تمرکز شف که چگونه توسعهی تاریبی
سر ایه داریا از تمله تقسیم شهر و روستا که با آن همراه بودا ای ،شرایط را ایجاد و
حیوانات را بهساد ی به ابزار و واد اولیه تقلیل یدهفا همانتور که در هطق کلیِ
سیستم هع س یشود دحیوانات و یاهانی که ا تادت داریم آنها را بهتهوان
حصوالت تییعت در نظر بگیریم ای ،ونه توسط ارکس توضیح داده یشود
م  ،است در ش ل کهونیِ آنهاا نهتهها حصولی از کارِ سا ذشتها
بل ه نتیجهی ی تحو تفریجیِ ادا هدار در تی نسلهای زیادی تحت
کهتر انسان و از تریق تا لیتِ کار انسانی باشف بهتور خاص در ورد
ابزار کارا حتی برای سطحیتری ،ناهرا آنها اثری از کار سفههای ذشته
حصو خاص م  ،است هم
به نظر یآیهف در اکثر واردا ی
بهتهوان ابزار کار و هم ادهی اولیه در همان فرآیهف ورد استفاده قرار
یرد بهتهوان ثا ا در ترواربهفی احشاما تایی که حیوان ادهی اولیه
استا و در تی ،حا ابزاری است برای تولیف کود [که برای کوددهی زارع
کشاورزی استفاده یشود]

2

1. Marx, Capital, vol. 1, 285–86.
2. Marx, Capital, vol. 1, 287–88.
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در ای ،سیستم تولیف کاالیی تعمیمیافتها حیوانات ییرانسانی یالیاً روابط تفاوتی
با سر ایه دارنف در تلف دوم سر ایها ارکس چگونگی ارزیابی سر ایهداران از زنف ی
اوها در رابطه با تولیف را شر داد :داحشام بهتهوان حیوانات بارکش سر ایهی ثابت
هستهف؛ ههگا ی که برای کشتار تروار یشونفا آنها ادهی اولیهای هستهف که در
حصو وارد ردش یشونف و بهابرای ،نه سر ایهی ثابت که
نهایت بهتهوان ی
1

سر ایهی در ردش هستهف حیات تسمانی حیوانات ییرانسانیا برای سر ایها
سئلهی هزیههها (از تمله هزیهههای رتیط با ز ان ردش الی) را که توسط
تهیههای تهظیمکههفهی اقتصادیِ بازتولیف تییعی تعیی ،یشودا طر کرد ددر
ورد ابزار کار زنفه ا ارکس توضیح داد که د انهف اسسها ز ان بازتولیف توسط خود
تییعت قرر یشود توسط زنف ی آنها بهتهوان ابزار کار توسط قوانی ،تییعی
تعیی ،یشود تس از سپریشفن ای ،دورها وارد فرسوده بایف با وارد تفیف تایگزی،
شونف اسس را نمیتوان ارهاره تایگزی ،کردا بل ه فقط اسس دیگری را یتوان
2

تایگزی ،کرد درحالی که اسسها از نظر ش ل تمایز بودنفا ا ا از نظر سر ایه صرفاً
اشی،های دکارتیِ قابلتعویش بودنف
اواسط قرن نوزدهما ز ان نوشت ِ،ارکس ا دوران تحوالت اساسی در روابط حیوانات
انسانی ا ییرانسانی بود ا رچه فتها بود که از نیروی حیوانات استفاده یشفا انهف
شبمزنی در زارع و حملونقل کاالا انیزاسیون رتیط با توسعهی سر ایهداری در
حا د ر ونی اساسی روابط حیوانات بود سر ایهداران بهدقت برآورد کردنف که
کفا ی از نیروهای انسانا حیوان ییرانسانی یا اشی ،یتوانف به بهتری ،وته سود را
افزایش دهف در بعسی وارد در انگلستانا هزیهههای ربو به ترورش و راقیت از
اسسها برای کشیفن لهجها در ا تفاد رودخانهها و کانا ها بیش از هزیههی استبفام
زنان برای انجام همان کار بودا بهدلیل دستمزد فوقالعاده کمِ آنها (و ای ،واقعیت که

1. Marx, Capital, vol. 2 (London: Penguin, 1978), 241.
2. Marx, Capital, vol. 2, 250; Paul Burkett, Marx and Nature (Chicago: Haymarket Books,
2014), 43–47; Daniel Auerbach and Brett Clark, “Metabolic Rifts, Temporal Imperatives, and
Geographical Shifts: Logging in the Adirondack Forest in the 1800s,” International Critical
Thought 8, no. 3 (2018): 468–86.
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هزیهههای بازتولیف اتتماتی در کارهای خانه در دستمزد آنها لحاظ نشفه بود)ا در
1

نتیجه زنان ایلس بهتهوان کِشهفهی لهج تایگزی ،اسسها یشفنف
سر ایه بهتور فاوم بهدنیا استفاده از تلم و فهاوری برای سرتت ببشیفن به
تولیف است تا بتوانف فت ز ان رتیط با فرایهفهای تهظیمکههفهی اقتصادی و تییعیا
نظیر رشف حیوانات را با هفق کاهش ز ان بر شت الی و تسریم در تحقق سود کاهش
2

دهف همان تور که ارکس توضیح دادا در ز یههی ترورش وسفهفا
تحویل ی حیوان تهجساله قیل از تایان تهج سا ییر م  ،است ا ا
آنچه در حفودیتهای خاص ا انتذیر است آ ادهسازی سریمتر حیوانات
برای سرنوشت آنها با روشهای تفیف اصالحی است ای ،دقیقاً همان کاری
بود که [رابرت] بِی وِ توانست انجام دهف تیش از ای،ا تا اواخر سا 1855ا
وسفهفهای انگلیسیا دقیقاً انهف وسفهفان فرانسویا قیل از سا چهارم
یا تهجم آ ادهی کشتار نیودنف در سیستم بی و ا وسفهفهای ی ساله
یتوانهف تروار شونف و در هر صورت قیل از سپریشفن سا دوم کا الً رشف
یکههف با ترورش انتبابیا بی و ساختار استبوانی وسفهفان خود را به
حفاقل الزم برای وتودیت آنها کاهش داد ای ،وسفهفان نیولستر ( New
3

 )Leicestersنا یفه یشونف
در ایهجاا ارکس از لئونس دو الور ،ا دا فار فرانسویا نویسهفهی کتاب اقتصاد
روستایی انگلیسا اس اتلهف و ایرلهفا که ترففار سترش بیشتر تولیف وشت و لیهیات
بود نقل یکهف :دترورشدههفه یتوانف سهنفر را در همان بازهی ز انی که قیالً برای
ی نفر الزم بود به بازار بفرستف؛ و ا ر آنها بلهفتر نیاشهفا ته،ترا ردتر و در
قسمتهایی که بیشتر وشت یدههف رشف بیشتری دارنف از نظر یزان استبوانا

1. Burkett, Marx and Nature, 41–47.
2. Marx, Capital, vol. 2, 314–315.
3. Marx, Capital, vol. 2, 314–315
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آنها بههیچوته بیشتر از قفار الزم برای نگهفاری آنها نیستهف و تقرییاً تمام وزن
1

آنها وشت خال است
ارکس در یادداشتهای انتقادی خود در ورد الور ،ا به ای ،روشهای تفیف
تولیف حیوانات برای وشت و لیهیات اتتراض داشتا زیرا دستیابی به سود بیتایان
هجر به رنج وسیم حیوانات و آزار تسمانی شف  -ااتیِ ی نوع ونهترستی ازخودبیگانه
که در آن حیوانات نه بهتهوان وتودات زنفه بل ه بهتهوان اشی،هایی ورد
دستکاری قرار ی یرنف وسفهفانی که به هظور کاهش ساختار استبوانی ترورش
یافته بودنف ا به فتهی ارکسا دبا استبوانهای نار برای تیفیل آنها به وشت و
تودهای چربی ا بهدلیل بفنهای بسیار بزر تر و سهگی،تر و چارچوبهای اس لتی
ضعی ترا بهسبتی وزن و ایستایی خود را تحمل یکردنف برای افزایش تولیف شیر
برای بازارا وسالهها زودتر از شیر رفته یشفنف احشام بهتور فزایهفهای در
اتاق هایی حصور یشفنف و با کهجاله و سایر نهادههای ترانروی که برای
2

سرتتببشیفن به رشف تراحی شفهانفا توذیه یشفنف
تیق شیوههای قیلی دا فاریا ارکس شاهف آن بود که دحیوانات با انفن در
هوای آزاد همچهان دارای تحرک بودنف حفودبودن به یرفهها با تعیههای توذیهی
همراه آن به ای ،عها بود که ددر ای ،زنفانها حیواناتی به دنیا یآیهف و تا ز انی که
کشته شونف در آنجا ی انهف ای ،ا ر هجر به دزوا تفی نیروی زنف ی و
ناههجاریهای رشف در بفن آنها شفا که صرفاً بهتهوان اتزایی سودآور برای سر ایه

1. Marx, Capital, vol. 2, 315; Léonce de Lavergne, The Rural Economy of England, Scotland,
and Ireland (London: Blackwell, 1855), 13–25, 34–51, 184–87, 196.
2. Karl Marx, Marx-Engels Archives, International Institute of Social History, Sign. B., 106,
336,
به نقل از:
Kohei Saito, “Why Ecosocialism Needs Marx,” Monthly Review 68, no. 6 (November 2016):
62; John Bellamy Foster, “Marx as a Food Theorist,” Monthly Review 68, no. 7 (December
2016): 14–16.
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در نظر رفته یشفنف برای ارکسا تمام ای،ها دنفرتانگیز! بود ای ،دسیستم
1

سلو های زنفان برای حیوانات بود
ا روزها چهی ،روشهای سر ایهدارانهای برای سرتتببشیفن و کاالییسازی
بازتولیف تییعی نیز شا ل استفاده از هور ونهای رشفا تملیات شفیفاً فشردهی
توذیهی حیوانیا و استفادهی سترده از آنتیبیوتی ها برای در ان بیماریهایی است
که از شرایط ترورش حیوانات ناشی یشود ای ،روشها فقط در ورد تولیف حیوانات
برای وشت و لیهیات شفیفتر و ستردهتر شفهانفا انهف وارد رغهاا خوکها ا اوهاا
2

حیطزیست ت کیف
وسفهف و اهی همانتور که رایان انفرسونا تا عهشها
ی کهفا سترش تظیم حیوانات حصور در تولیف صهعتی ستقیماً با تیگیری
3

بیوقفهی انیاشت سر ایه ارتیا دارد
ارکس از تریق ای ،تحلیلا توضیح داد که چگونه توسعهی سر ایهداری ی
واسطه ریِ بیگانه بی ،انسان و تییعتا در ای ،وردا ونههای تانوری ییرانسانی ایجاد
کرده است ای ،ونهترستی ازخودبیگانها حیوانات را به اشی،آالت درون دا فاریهای
صهعتی تقلیل یدهف در حالی که حیوانات در سراسر تهان در عرض نابودی بهدلیل
تبریس زیستگاها توییر اقلیم و اسیفیشفن اقیانو ها قرار دارنف ا که تمام ای،ها با
دونالف خاترنشان یکهف
تمل رد کلی سر ایهداری در دورهی عاصر رتیط است
1. Marx, Marx-Engels Archives, International Institute of Social History, Sign. B., 106, 336,
quoted in Saito, “Why Ecosocialism Needs Marx,” 511 (translation altered slightly); Foster,
“Marx as a Food Theorist,” 15–16.
 2برای یاحث سود هفی در ای ،ز یهها ن ک
William D. Heffernan, “Concentration of Ownership and Control in Agriculture,” in Hungry for
Profit, eds. Fred Magdoff, John Bellamy Foster, and Frederick H. Buttel (New York: Monthly
Review Press, 2000), 61–75; Tony Weis, The Global Food Economy (New York: Zed Books,
2007); Tony Weis, The Ecological Hoofprint (New York: Zed Books, 2013); Stefano B. Long,
Rebecca Clausen, and Brett Clark, The Tragedy of the Commodity (New Brunswick: Rutgers
University Press, 2015); Stefano B. Longo, Rebecca Clausen, and Brett Clark, “Capitalism and
the Commodification of Salmon: From Wild Fish to a Genetically Modified Species,” Monthly
Review 66, no. 7 (2014): 35–55
3. Ryan Gunderson, “From Cattle to Capital: Exchange Value, Animal Commodification and
;Barbarism,” Critical Sociology 39, no. 2 (2011): 259–275
همچهی ،ن ک.
David Naguib Pellow, Total Liberation (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2014).
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کها ای ،انشقاق سرشتی تهزآلود به خود ی یردا زیرا دهرچه بیشتر بفنهای ت هت ه
شفهی آنها با بفن ا تالقی یابف ا از تریق ردش کاال بهتهوان وشتا چرما چسس
1

و ییره ا ددر نهایت بیشتر از زنف ی انسان ناتفیف یشونف ای ،یافتها که با
ونهترستی ازخودبیگانه در سر ایهداری رتیط استا شییه تویشی است که با بیگانگی
ازتییعت در حالت کلی همراه است همانتور که ریمونف ویلیا ز نشان دادا هرچه
بیگانگی از تییعت تمیقتر باشفا داثر ذاری تقابلِ واقعی با تهانِ بیوفیزی در
رابطه با هابم ورد استفاده در تولیف کاال و تولیف تسمانفهای آلودهکههفهی
2

اکوسیستمها شفیفتر است
ای ،نگرانیهای سترده در ورد تمل رد سیستم سر ایهداریا شرایط اکولووی ی
و ونهترستی ازخودبیگان ه در الحظات ارکس در ورد تابولیسم تییعت و تا عه
درهم آ یبته است در دهههای  1850و 60ا لیییها شیمیفان برتستهی آلمانیا
توضیح داد که روشهای کشاورزی تیشرفتهی انگلیس دقانون تیران خسارت را
بهدلیل حمل حصوالت به هاتق دورتر که نتیجهی آن تفم باز شت واد وذی
یارتشفه به خاک استا نقش یکهف ای ،سیستمِ دزدی هجر به تبریس ز ی،های
کشاورزی شف ارکس تحلیل لیییها از تمله فهوم روابط تابولی ی را تذیرفت وی
حتی روی رد تابولی اکوسوسیالیستیِ یهیتری را با تمرکز بر ش اق تابولی ی بسط
دادا که به وتس آنا ی تابولیسم اتتماتیِ بیگانه شفها در تساد با تابولیسم تام
3

تییعتا چرخههاا سیستمها و تریانهای تییعی را بتل یا قطم یکهف
با لوو قوانی ،یله در سا 18۴6ا که آیاز تجارت آزاد بودا ارکس در آنچه درویم
تفیف تولیف واد یذایی سر ایهداری یخوانفا چهفی ،رونف را شهاسایی کرد ای،
رونفها شا ل تعمیق بیشتر ش اق تابولی ی در چرخهی واد وذی خاک استا که
باتث افزایش قیا یارت انیزه از حیوانات یشود که خود بهتهوان اشی،های

1. Macdonald, “Marx and the Human/Animal Dialectic,” 41.
2. Raymond Williams, Problems in Materialism and Culture (London: Verso, 1980), 83.
3. John Bellamy Foster, “Marx and the Rift in the Universal Metabolism of Nature,” Monthly
”Review 65, no. 7 (2013): 1–19; John Bellamy Foster and Brett Clark, “The Robbery of Nature,
Monthly Review 70, no. 3 (2018): 1–20.
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صِرق (یا قطعات اشی )،ورد استفاده قرار ی رفتهف انگیزهای برای سوقدادن
انگلیس بهسمت تولیف بیشتر وشت و لیهیات بهتهوان ببشی از سیستم چرخشی
نورفول [سیستم چهار دوره ای نورفول روشی برای کشاورزی است که شا ل تهاوب
زراتی است -ترتم] (و سایر سیستمهای چرخشی شابه) وتود داشت که در درتهی
او به ردم ثروتمهفتر خف ت یکرد در نتیجها ز ی،های بیشتری به رتم و برای
ترورش حصوالت تلوفهایا انهف حیوباتا بهتای یالت و دانهها تیفیل شفا در حالی
که ت ثیرات چرای دام را سترش یداد با وتود حیوانات ترورشی بیشتر روی ز ی،ا
به کار ران کمتری نیاز بود تحت ای ،رویم یذایی تفیفا تولیف هفم در انگلیس
بهشفت سقو کرد و هجر به واردات ستردهی یالت به هظور توذیهی تموم ردم
2

شف سرز ی،های ایرلهف برای ترورش خوکا او و وسفهف به راتم تیفیل شفنف که
3

باتث آوار ی بسیاری از تمعیت روستایی شف نیولسترها برای تولیف نژاد با
وسفهفهای بو ی به ایرلهف وارد شفنف تا بتوانهف ونهای تولیف کههف که سود بیشتری
۴

برای سر ایه فراهم کهفا بفون هیچتوتهی به سال ت حیوانات شیوههای کشاورزی
فشردها واد وذی وتود در خاک را در انگلستان و خار از آن یارت و باتث افزایش
ت یه بر واردات نهادههای کشاورزی و یالت یشود در ای،تاا ش اق تابولی ی
سترش یافتا و واد وذی سرز ی،های دوردست را یارت کردا چه بهصورت یالت
و دانهها برای صرق انسانا چه وانو (چلووز) برای تر یم ز ی،های تبریسشفها یا
5

دانهی کلزا در تولیف کهجاله برای توذیهی حیوانات ترورشی برای یهیسازی کود آنها
در حالی که الور  ،از وضم تملیات کشاورزی صهعتی ستایش یکردا که باتث
تشفیف تولیف حیوانات برای وشت و لیهیات یشفا ارکس سیستم کشاورزی یتهی

1. Foster, “Marx as a Food Theorist,” 12–13; John Bellamy Foster and Paul Burkett, Marx and
the Earth (Leiden: Brill, 2016), 29–31.
2. Mette Erjnaes, Karl Gunnar Persson, and Søren Rich, “Feeding the British,” Economic
History Review 61, no. 1 (2008): 147.
3. Karl Marx and Frederick Engels, Ireland and the Irish Question (Moscow: Progress
Publishers, 1971), 121–22.
4. Kohei Saito, Karl Marx’s Ecosocialism (New York: Monthly Review Press, 2017), 209.
”5. Foster, “Marx as a Food Theorist.
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بر یالت را تیشههاد کرد که سیستمی کارآ فتر برای ت ی ،یذا برای کل ردم و
1

اتمیهان از حاصلبیزی دراز فت ز ی ،بود
انتقاد ارکس از ونهترستی ازخودبیگانها و نیز تهز انسان و حیوانات ییرانسانیا
یتوانف ببشی از انتقاد اکولووی ی ستردهتر وی باشفا که به ش اق تابولی ی رتیط
2

است ش اق تابولی ی فقط به تییعت بیرونی حفود نمیشودا بل ه شا ل یارت از
وتودات تسمانی نیز یشودا تایی که حیوانات ییرانسانی در سیستمهای یتهی بر
سترشِ فاوما به اشی ،تقلیل ییابهفا که رنج آنها را نادیفه رفته و افزایش
یدهف در حقیقتا وقتی سئلهی حیوانات طر شفا تحلیل او از چارچوب صرفاً
زیست حیطی فراتر رفتا قرابتی نسیت به حیوانات ییرانسانی بروز کردا که از نظر
3

ارکسا وتوداتی حفودشفها کاالشفه و د تحمل رنج انهف خود انسان هستهف
ارکس هر ز ارتیا نزدی خود را با اتریالیسم اتی وری از دست نفاد آ وزهی
اتی وری ها ای ،بود که رنج حیوانات و رنج انسان شییه هم است زیرا هر دو ربو به
وتودات تییعی است در کتابهای او و دوم در بارهی سرشت اشیاءا لوکرتیو
شاتر بزر رو ی ا تهج اتتراض به آیی،های یتهی بر قربانی طر یکهفا با شروع
از توصی قربانی کردن ایفیگهیا توسط تفرش آ ا مهون در حراب خفایانا تا تایانی
همچون ت کیف بر قرابت انسان با حیواناتا با ی او دایفیفه:
ایلس در برابر عیف ترتظمت خفایان
وسالهای کشته شفه در کهار حرابهای خشمآلودا
تریانی از خون رم که از سیههاش بیرون یتهف
ادر در یان درههای توشیفه از بر سر ردان است
دایفارا رد سُمها را بر روی ز ی ،تستجو یکهف
با چشمان تستجو ر هر تایی را یکاود
شایف فرزنف مشفهاش یافت شود؛ یایستفا آکهفه از ناله
–1. Foster, “Marx as a Food Theorist”; Marx, Capital, vol. 1, 637–38; Marx, Capital, vol. 2, 313
15; Karl Marx, Capital, vol. 3 (London: Penguin, 1981), 916, 949–50.
2. Macdonald, “Marx and the Human/Animal Dialectic,” 42; John Bellamy Foster, Brett Clark,
and Richard York, The Ecological Rift (New York: Monthly Review Press, 2010).
3. Marx, Early Writings, 389–90.
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از بیشهزارهای تهگل؛ او دوباره به آیل باز ی ردد
همواره در حسرت وسالهاش

1

هیچکس نمیتوانف از ای ،چهف سطر تشبی نفهف که رنج انسان و رنج حیوانا
همانتور که خود ارکس اشاره کردا شییه بههم هستهف یارزهای انقالبی برای فراتر
رفت ،از بیگانگی از تییعت رتیط با سر ایهداری ضروری است ارکس بهوضو
دریافت که ریشهکهیِ ونهترستی ازخودبیگانه ببشی از ای ،یارزه است ا ر قرار است
داو انیسمِ کا الً توسعهیافته به دتییعت رایی تیفیل شودا الزم است دیال تی
تفیفی از انسان ا حیوان ساخته شودا ای،ی ی بهاشفه بر اصل اتی وریِ دتهان دوست
 ،است ارکس با ت رارِ ونتزر اههار داشتا دتمام وتودات زنفه نیز بایف آزاد
شونف

2

1. Lucretius, On the Nature of the Universe (Oxford: Oxford University Press, 1997), 46 (II,
350–65).
با توصی لوکرتیو از قربانیشفن ایفیگهیا توسط آ ا هون در حراب خفایان قایسه کهیف:
’Lucretius, On the Nature of the Universe, 5–6 (80–101). See Massaro, “The Living in Lucretius
De rerum natura,” 45–58.
2. Marx and Engels, Collected Works, vol. 5, 141; Early Writings, 239, 348.

نقد اقتصاد سیاسی

گذار از سدهی  20به سدهی 21
گذار از عصر هولوسن 1به عصر آنتروپوسن

2

جان بالمی فاستر
ترجمهی محسن صفاری

AAP / Jim Lo Scalzo

 -Holocene 1دورانی ز ی،شهاسی که با ر ایش کرهی ز ی ،و اوب شفن ی ها در  10 -12هزار سا تیش
آیاز شف و تاکهون ادا ه داشته است
 - Anthropcene 2دوران انسان یا دوران ز ی،شهاسانهای که نویسهفه باور داردا با ذار از سفهی  20به سفهی
 21یالدیا به آن وارد شفهایم
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قاالاهی زیر ترتماهی تیش فتاار تاان بال ی فااساااترا نویساااهافهی شااامااری از
کتابهای نظری در حوزهی زیساتبوما اساتاد تا عهشاهاسای دانشاگاه اور ان و ساردبیر
1

انتلیریویوا بر کتابِ درویاروی آنتروتوسا ،نوشاتهی ایان انگسا نویساهفه و کهشاگر
بومباور کاناداییا است

تلات روبرو شااافن اا باا ویرانگری کاا ال ای ،کُره (آن وناه کاه
دانشااامهافانِ نگران باا اتمیهاان خااتر ی ویهاف)ا باه وناهای کاه
بهدشاواری برای زیسات ،هاساس شافه اساتا ای ،اسات که ا را در
ورد تییعتِ تا عهی انسااانی (در برابر خودِ تییعت) در تاری ی
نگهفاشتهانف
برتولت برشت
آنتروتوساا،ا چون ی تصاار ز ی،شااهاساای نوی ،و در حا تایگزیهیِ تصاار
هولوس12 ِ،ااا  10هزار سا ذشتها نمایهفهی چیزی است که در تاری کُرهی ز ی،
2

د ساسات انساانزاد نا یفه شافه اسات آنتروتوسا،ا که به تور رسامی از ساوی تا
کراتسا،ا اقلیمشاها ا در ساا  2000به بحثهای تلمی و حیط زیساتی عاصار وارد
شاافا به فهوم آن اساات که انسااان چون رانش رِ اصاالیِ نوتفیفِ توییر در تورافیای
کُرهی ز ی ،بر صااحهه آ فه و بر آیهفهی نظام آن اثر ذاشااته اساات ا ر چه رد تای
آنتروتوسا ،بیشاتر در انقالب صاهعتی ساا های تایانی سافهی هجفهم تساتجو یشاودا
ا ا برآ فنِ آن را بایف به احتما زیاد در ساا های تایانی دههی  ۴0و ساا های آیازی،
دههی  50سافهی ذشاته دیف شاواهف تلمی اخیر حاکی از آن اسات که دورهی ز انیِ
از ساا  1950به بعف نشاان دههفهی ترشای در ای ،ز یهه بوده و شاتاب یری بزر ی را
در اثر ذاری شافیف انساان بر حیط زیسات رقم زده اسات بفتری ،ببش از ردِتای ای،
1. Facing the Anthropocene
2. Anthropogenic
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اثر ذاری در ساااسااات انساااانزاد را بایف در نوکلیفهای ترتوزای ناشااای از آز ایش
تههافزارهای هستهای تستجو کرد
ا ر از ای ،دیاف ااه باه آنتروتوسااا ،بهگریما یتوان آن را کموبیش همز اان باا
خیزش تهیش نوی ،زیسااات حیطی دیف کها با اتتراضهایی به رهیری دانشااامهفان
بال با آز ایشهای هساتهای رویِ ساطح ز ی،ا تس از تهه تهانی دوم آیاز شاف و
در ادا ه به دنیا چاپ کتاب ریچل کارسااونا دبهار خا وش ا در سااا  1962چون
تهیشای ساتردهتر تفیفار شات ز ان نه چهفان درازی تس از کتاب کارساون و در
دههی  60سافهی تیشا از ساوی دانشامهفان شاوروی و آ ری اا نبساتی ،هشافارها در
ورد ر ایش تهانی شاتابهفه و بر شاتناتذیر داده شاف ب ،ایهی کتاب تازه و شاگرق
ایاان انگس همی ،درهمتهیاف ی دیاال تی ی شاااتااب یری باه ساااوی آنتروتوسااا ،و
شاتاب یری تولف بایساتهی بومباوری بهیادی در تاسا به آن اسات توان نویساهفه در
اراپهی ورقنگریهایی در آنتروتوسا ،چون ساطح تازهای از همکهشای انساان  -تییعت
که حاصال توییری تاریبی اسات  -و ای ،ن ته که چگونه بایساتگیهای زیساتبو ی
ناشای از آن به ترساشای رکزی تیفیل شافه که درسافهی  21تیشِ روی ا اسات -
رویارویی با آنتروتوس ،را ریزناتذیر کرده است
به نظر یرساف ا روزه آنتروتوسا ،از ساوی حافل تلمیا بهویژها به دوران تس
از تهه تهانی دوم نسایت داده شاود با ای ،همها انهف همهی نقطهتط های بزر
تاریبیا در تو راحل تیشای ِ،سایری که از انقالب صاهعتی آیاز شافا نشاانههایی از
ترشهای کوچ به ساوی آنتروتوسا ،وتود دارد ای ،وضاوع تژواک دههفهی چیزی
اسات که ارکسایسات بزر ا اساتفان زاروشا ددیال تی تیوساتگی و ساساتگی
یخوانافا فهو ی کاه ویژ یببش هماهی رویافادهاای نوتافیاف در تااری اسااات ا رچه
فهوم آنتروتوسا ،تهها با برداشات نوی ،تلمی از نظام کُرهی ز ی ،به تور کا ل طر
1

شاف و اکهون به شا ل فزایهفهای یهای ادی آن در شاتاب یری بزر تس از تهه
تهانی دوم دیفه یشاودا ای ،تفیفه با انگاشاتهای تیشای ،از ساوی انفیشامهفانی که
بر توییرات شافیف تالقی انساان  -حیط زیساتِ ناشای از خیزش سار ایهداریا شاا ل
1. Great Acceleration
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انقالب صاهعتیا اساتعمار تهان و تصار ساوختهای فسایلی تمرکز داشاتهفا تیشانگاری
شف
اارکس و انگلس در ساااا  18۴5شااااهافه کردناف کاها دتییعاتا تییعتی کاه
تیش از تاری انساان وتود داشاته اساتا دیگر در تایی دیفه نمیشاود (شاایف تز در
چهف تزیرهی رتانی اساترالیا که ریشاهای عاصار دارنف) دیف اههای شاابه در ساا
 186۴از ساوی تور ترکیهز ارش در کتاب تییعت و انساان به یان آ فا دو ساا
تیش از آن که ارنسات ه ل واوهی زیساتبوم را ابفاع کهف و ساه ساا تیش از آن که
ارکس تلف نبسات کتاب سار ایه راا با هشافارآن در ورد ساسات ساوختوساازی
( تابولی ) در رابطهی انسان با کُرهی ز ی،ا هتشر کهف
با ای ،همها تا چهار دههی تایانی سافهی نوزده و ساا های آیازی ،سافهی بیسات
به درازا کشاایف تا فهوم کلیفی زیسااتبهر 1که انگاشاات نوی ،ا از نظام ز ی ،از آن
2

برآ فا به تور تمفه با انتشااار کتاب زیسااتبهر از سااوی ز ی،شاایمیفان شااورویا
والدیمیر ایوانوویچ ورنادساا ی در سااا  1926به یان آیف لی ،ار اولیس و دوری،
ساا ان در کتاب زنف ی چیسات ینویساهفا دورنادسا ی به شا ل چشامگیری رز
سبت بی ،اُر انیسمهای زنفه و حیط زیست نازنفه را برانفاخت
تلوهنمایی کتاب ورنادسا ی همآههه بود با عرفی واوهی آنتروتوسا ،یا تصار
انساان (همراه با واوهی بشارزاد) برای نبساتی ،بار از ساوی هم ار او ال سای تاولوقا
ز ی،شاها اهل شاورویا که ای ،واوه را در اشااره به دورانی نوی ،از ز ی،شاهاسای به
کار بردا دورانی که در آن ونهی انسااان رانش ر اصاالی توییر تورافیای کُرهی ز ی،
شاافه بود همان ونه که ورنادس ا ی در سااا  19۴5شاااهفه کردا دال ساای تترویچ
تاولوق ( )185۴ -1929با تیگیری انگارهی نقش ز ی،شاهاساانهی انساانا در ساا های
تایانی زنف ی خویش از تصاار انسااانزادا تصااری که اکهون در آن زنف ی یکهیما
ساب ،ی فت او به درساتی تاکیف یکرد که انساانا تیش چشام اا در حا تیفیل
شافن به نیروی ز ی،شاهاساانهای ترتوان و رشاف یابهفه اسات انساان در سافهی بیساتما
1. Biosphere
2. Geochemist
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برای نبساتی ،بار در تاری کُرهی ز ی ،تما ی زیساتبهر را شاهاساایی کرد و در قلمرو
خویش رفتا نقشاهی تورافیایی آن را کا ل کرد و در همهی ساطح ای ،کُره اسا ان
یافت
همز ان با کارِ ورنادساا ی در ورد زیسااتبهرا زیسااتشاایمیدانا ال سااانفر
ایوانوویچ اتاری ،و زیساتشاها ِ ساوسایالیسات انگلیسایا تان برتون ساانفرساون هالفی،
در دههی دوم ساافهی بیسااتم نظریهی هشاااء زنف ی را طر کردنف که به تهوان
دساوپ آیازی ،زنف ی شاهاخته یشاود آن ونه که از ساوی زیساتشاهاساان دانشاگاه
هارواردا ریچارد لویهز و ریچارد لووِنتی ،تممبهفی شااافه اساااتا دزنف ی در ابتفا از
ادهی بیتان به وتود آ ف [آنچه که هالفی ،در توصاایفی ترآوازه "سااوپ آب ی داغ"
ناام نهااد]ا ا اا ای ،هشااااء رخافادِ افاوم آن را ناا م  ،کردا زیرا اُر اانیسااامهاای زنافه
ول و هاای رکاسِ اُر اانی ی را کاه برای باازتولیاف زناف ی از نو ورد نیاازناف صااارق
1

یکههف افزون بر آنا توِّ فروکاساته [خالی از اکسایژن آزاد] که تیش از آیاز زنف ی
وتود داشااتا به وساایلهی خودِ اور انیساامهای زنفه باو ونه شاافه و به توّی یهی از
اکسایژنِ کُهِشای تیفیل شافه بود نظریهی اتاری ،اااا هالفی ،از ای ،راه برای نبساتی،
بار آشا ار کرد که چگونه زنف ی توانساته بود از ادهی بیتان هشااء یرد و چرا آن
فرآیهف نمیتوانسات بازآفریهی شاود وضاوتی به همان انفازه چشام یر آنکه زنف یا
که یلیاردها ساااا تیش از چهی ،فرآیهفی سااارچشااامه رفتا یتوانف در فرایهف
تیچیفهای از همفر شتیا چون آفریههفهی زیستبهر دیفه شود
ای ،ریچال کاارساااون بود کاه در یا سااابهرانی ترآوازه در عرفی فهوم
زیساتساا ان به آ ری اییانا سابهرانی انف ار ساا  1963اوا د حیط زیسات آلودهی
ا ا ای ،چشامانفاز ی تارچهی زیساتبو ی و نیاز ا را به ت یه بر ای ،چشامانفاز در
همهی کهشهایمان به شیوایی بیان کرد او نوشت:
2

از آیاز ز ان زیسااتمانیا نزدی تری ،وابسااتگی دو سااویهی
م  ،بی ،حیط زیسااات اادی و زناف یِ تاایهافه از آن وتود
1. Reducing atmosphere
2. Biological time
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داشااته اساات شاارایط کُرهی ز ی ِ،توان زنف ی را آفریف؛ آن اه
زنف ی به نوبهی خود شااارایط کُرهی ز ی ،را چهان توییر داد که
ای ،کهشِ شاگرقِ جردِ آفریهشِ خودبهخودی نمیتوانسات ت رار
شاااود از آن ز اان تاا کهونا کهش و همکهشااای بی ،زناف ی و
تیرا ون آن به شیوههای ونا ون تریان داشته است
باه ماان ،ا ای ،کهش تااریبی اهمیتی فرانظری دارد باه
حش تذیرش ای ،رویفاد تاریبیا در ییابیم که نمیتوانیم بفون
کیفر تجاوزهای تیدرتی خود به حیط زیست راا چهان که اکهون
یکهیما ادا ه دهیم تژوهشااگر تفی تاری کُرهی ز ی ،یدانف
که نه زنف ی و نه تهان فیزی ی تشاااتییانی کههفهی آنا هر ی
تافا از دیگری در ببشهاای کوچ ی وتود نافارناف بااو وناها او
همآوایی شااگرقِ بی ،اُر انیساامها و حیط زیساات را تشاابی
یدهاف باه همی ،تلات یداناف واد زیاانآوری کاه در حیط
زیست تراکهفه یشونف به ههگام خود باز ی ردنف تا برای ونهی
انسان ایجاد ش ل کههف
زیسااتشااهاساای شاااخهای از دانش اساات که به ای ،رابطهی
دوسااویه یتردازد نمیتوان در ورد اُر انیساام زنفه بهتههایی
انفیشااایف؛ همچهان که نمیتوانیم در ورد حیط زیسااات ادی
چون یا هساااتی تافا ااناه بیهافیشااایم ای ،دو همراه باا ی افیگر
وتود دارناف و هر یا باه کهش باا دیگری یتردازد تاا یا
جموتهی زیستبو ی یا زیستسا ان را ش ل ببشهف
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با ای ،همها خالق دیف اه زیساتبو ی ی پارچهای که از ساوی شابصایتهایی
1

چون کارساون اراپه شافا فهومهای زیساتبهر و بیوتئوکمی ا ورنادسا ی در یرب به
فتی درازا به تلت شایوهی فروکاسات رای چیره در تلوم یربی و آ فن ای ،فهومها
از شاورویا کم اهمیت تلوه داده شافنف کارهای تلمی شاوروی در یان دانشامهفان
یربی بهخوبی شاهاخته شافه بودنف و در ساا های تهه سارد بارها از ساوی نشاریات
تلمی یرب و حتی دولت آ ری ا ترتمه شافنف  -رچه کتاب زیساتبهرِ ورنادسا ی به
شا لی توضایحناتذیر تا ساا  1998به انگلیسای ترتمه نشاف ای ،کار در بعسای رشاتهها
انهفا اقلیمشاهاسایا ی ضارورت بود زیرا دانشامهفان شاوروی در ای ،رشاتهها بسایار از
همتایان یربی خود تیشتر بودنف با ای ،همها ای ،دادوستفهای ستردهتر که رزهای
تفایی تهه سارد را در ینوردیفنفا بهنفرت ساترشای همگانی یافتهفا قلمروی که
در آن آ اهی از دساتاوردهای شاوروی در ای ،ز یههها در تمل وتود نفاشات بهابرای،ا
به نظر یرسف فهوم زیستبهر دراز ز انی درحوزهی مهوتیت قرار رفته بود
با وتود ای،ا کتاب زیساتبهر در ساا  1970با انتشاار شامارهی ویژهی نشاریهی

ساااایهتیفیا

2

ا ری  ،به صاااحهاهی رکزی آ ف در هماان ساااا زیساااتشاااهاا
3

سااوساایالیسااتا بری کو ونرا در کتاب چرخهی تایانی در ورد توییرات سااترده در
رابطهی انسان با کُرهی ز ی،ا آیاز شفه با تصر هستهای و تیشرفتهای به دست آ فه
در شاایمی ترکیییا هشاافار داد هشاافار کو ونر به هشاافار در ورد ایجاد بینظمیِ
زیسات حیطی در چرخههای زنف ی از ساوی سار ایهداری به ههگام بحث ارکس از
سست در سوخت وساز ( تابولیسم) خاک باز ی شت
دو ساا بعف ایو هی کهساتانتیهوویچ ففوروقا ی ی از سارآ فتری ،اقلیمشاهاساان
تهان و تساو هیئت رپیساهی شاورای تالی اتحاد تماهیر شاورویا همچهی ،تشاتییان
تیشگامِ تحلیل کو ونر (نویسهفهی دتممبهفیِ تایانی بر نسبهی روسیِ کتاب) اتالم
 - Biogeochemical cycles 1واوهی بیوتئوکمی ا از سوی فرههگستان به زیستز ی،شیمی ترتمه شفه
که به تههایی رسانهفهی عهی نیست ای ،اصطال همراه با  Cycleبه عهی چرخههایی است که در آن تهاصر
شیمیایی و واد ساده بی ،نظامهای زنفه و حیط زیست در ردشانف
2. Scientific American
3. Closing Circle
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کرد که تهان نیاز هف ترکِ تادت صرقِ سوختهای فسیلی است :دا ر ا به استفاده
از ترتو ساااتقیم خورشااایاف و انروی ا وا ِ آب و انروی بااد چون هاابم انروی تااییهاف
نیاشایم و [به تای آن] انروی را از [ساوختهای] فسایلی و نیرو اههای هساتهای به
دسااات آوریما افزایش ر اا در کُرهی ز ی ،ریزنااتاذیر خواهاف بود از نظر فافوروق
نظریهی ارکسا دساوخت و سااز بی ،انساان و تییعت ا اسااسای روش هفانه برای
روی ردی زیساتبو ی به ترساشِ نظام ز ی ،ایجاد کرد نبساتی ،بار در دهههای  60و
 70سافهی تیش بود که اقلیمشاهاساان شاوروی و آ ری ا در سابهان کالیو همیلتون و
واک ری،والف دشواهفی بر دسوختوسازی تهانی یافتهف
همچهی ،در دهاههاای تس از آن برآ افن تحلیال نظاام ز ی،ا برخااساااتاه از
وریتهای فساااییِ آیازی،ا به شاا ل شااایانتوتهی از بیرون از ز ی ،ت ثیر رفت
همان ونه که هاوارد اودِما ی ی از چهرههای برتسته در ش ل یری نظریهی نظامهای
زیستبو ی در کتابِ حیط زیستا قفرت و تا عه نوشت:
یتوانیم به وساایلهی دسااتگاه تهههنمایِ 1فسااانورد از فراز ز ی،
آیاز به شااهفهی نظام هفیهای آن کهیم حوزهی ز ی ِ،زنفها از
فراز اهوارهای در فار آنا بسایار سااده به نظر یرساف توساتهی
نازک انیاشااته از هوا و آبی که ز ی ،را یتوشااانفا زیسااتبهرا از
درون کرانمهاف باه تاا افات فشااارده و از بیرون کرانمهاف باه خالء
نسااایی فساااای بیرونی اسااات از آساااماانهاا فتگو در ورد
تراز هفیهای ازیا بودتههای انروی به ازای ی یلیون سا و
سااد ی چشام یر ساوختوساازِ ( تابولیسام) ساراساری توساتهی
نازک بیرونی کُرهی ز ی ،آساان به نظر یرساف تریان انروی به
کهارا ببش تمفهی ز ی،زیساتبهر 2نظا ی بساته به ونهای اسات
که واد در آن ردش یکههف و باز صرق یشونف

1. Macro scope
2. Geobiosphere

ذار از سفهی بیستم به سفهی بیستوی م

اودِم در ادا اهی بحاث خود افزود کاه دسااار اایاهداری تهافیاف کههافهی ای،
ساوختوسااز ساراساری اسات بهابرای،ا فهوم ا روزی تصار آنتروتوسا ،از ی ساو
بازتاب دههفهی شااهاختِ در حا افزایشِ نقشِ به تهفی شااتابیابهفهی تیشرانهای
انسااانزاد در ایجاد نابسااا انی در چرخههای بیوتئوکمی ا و رزهای ساایارهای نظام
ز ی ،و از ساوی دیگرا هشافاری شافیفی اسات بر ای ،که تهان با نظام دکساسوکار به
روش تاری در شارایط ترتاب به رحلهی زیساتبو ی نویهی قرار دارد  -رحلهای با
رسانایی کمتر برای نگهفاری از ونا ونی زیستی و تمفن تایهفهی انسانی
دسااتاورد اساااساای کتابِ رویاروی آنتروتوساا ،ردهم آوردن ای ،دوتهیه  -با
تهوانهای ز ی،شااهاسااانه و تاریبیا تییعی و اتتماتیا یا اقلیم و ساار ایهداری با
خوانشهای ونا ون اااا از تصار انساان در دیف اهی یگانه و ی تارچه اسات انگلس
نشاان یدهف که دسار ایهداری فسایلی ا ا ر بازداشاته نشاودا قطاریلگام سایبته
اساات که به آتارتایف تهانی زیساات حیطی و آنچه یانجا ف که ورخ ارکساایساات
برتساتهی انگلیسای ادوارد تالمر تا پساون به آن چون رحلهی تاریبی خطرناکی از
دنابودی رایی اشااره کرد که در آن شارایط زنف ی یلیونها و شاایف یلیاردها انساان
واو ون یشااونف و تایههای ابتفایی زنف ی به ونهای که یشااهاساایم در خطر قرار
ی یرنااف افزون بر آن ای ،نظااام هیم خود را در آنچااه اودِم دسااار ااایااهداری
ا پریالیسااتی ینا ف دارد که زنف ی آساایستذیرتری ،تمعیتهای انسااانی بر روی
کُرهی ز ی ،را در ی نظم نابرابرِ تحمیلشفهی تهانی به خطر یانفازد
انگس به ا آ اهی یدهف خطرها چهاانانف که تههاا ی روی رد بهیاادی نوی ،به
تلوم اتتماتی (و ازای،رو به خود تا عه)  -روی ردی که هشااافار کارساااون را تفی
بگیردا روی ردی بر ای ،تاایاه کاه ا ر فرآیهافهاای زناف یِ کُرهی ز ی ،را ناادیافه بگیریما
تیآ افهاای ای ،چشااامتوشااای دباه ههگاام خود بااز ی ردناف و رهاایماان نمیکههاف ا
یتوانف تاسا های ورد نیاز در تصار آنتروتوسا ،را فراهم کهف تا آنجا که به آنی بودنِ
لزوم چهی ،توییری ربو یشودا دفردا بسیار دیر است
باا ای ،هماه تلوم اتتمااتیِ چیرها کاه در خاف ات نظم اتتمااتی چیره و تیقاهی
حاکم آن اسااتا تا کهون در خف ت توشااانفن چهی ،شا التی بوده اساات ای ،تلوم
اتتمااتی وزن خود را بر اقافا ااتی بهیوددههافها همراه باا راهحالهاای اانی ی اانهاف
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باازارهاای کرب ،و ههافسااای ز ی ،قرار داده اساااتا ویی کاه تااسااا ِ بحران تصااار
آنتروتوسا ،تاسا کوتهبیهانهی اقتصاادی و فهاورانه در راساتای ساترش بیشاتر هژ ونی
سار ایه بر کُرهی ز ی ،و سااکهان آن اسات؛ چهی ،روی ردی در برابر ای ،واقعیت قرار
دارد که نظام کهونی انیاشات سار ایه خود ریشاهی بحران اسات نتیجهی ای ،روی رد
ساوق دادن تهان به ساوی خطری حتی بزر تر اسات بهابرای ،ضارورت دارد بپذیریم
که ای ،هطقِ شاایوهی کهونی تولیف  -ساار ایهداری  -اساات که چون ساافی در برابر
ایجاد تهانی از توساعهی تایهفه ایساتاده اساتا توساعهای که بتوانف از فاتعهی تیچ در
تیچی کاه در انتظاار بشاااریات خواهاف بود فراتر رود اا باایاف برای نجاات خود هطق
اتتماتی ا اقتصادی تفاوتی ایجاد کهیم که دارای آ ا انسانی ا حیط زیستی باشف:
1

انساانی شارکت داشاته

ی انقالب ساوسایالیساتی  -بومباور که در آن تودههای بزر
باشهف
ا اا آیاا در چهی ،توییری بهیاادی خطرهاایی نهفتاه نیسااات؟ آیاا در تااسااا باه
ر ایش تهانیا بایساتهی هر کوشاشای برای سارنگونی شایوهی چیرهی تولیف و صارق
انرویا یاارزهها و ففاکاریهای بزر نبواهف بود؟ آیا هیچ اتمیهاان خاتری هساااتا
آن وناه کاه ساااوسااایاالیسااات  -بومبااورانی چون ایاان انگس ی ویهافا کاه اا بتوانیم
تا عهای برخوردار از توساعهی انساانی تایهفه ایجاد کهیم آیا بهتر نیسات در ساویهی
ان ار رایی اشاتیاه کهیم تا در ساویهی بالانگاری2؟ آیا نیایف برای کهش در ای ،ساطح
درنه کهیم تا ز انی که بیشتر بفانیم؟
در ایهجا شاایساته اسات قطعهای از شاعر تهفآ یز نمایشاها هنویس و شااتر بزر
آلمانی برتولت برشتا دتمثیل بودا از خانهای در آتش ا آورده شود:
بودا همچهان زیر درخت نان نشست
و به دیگرانا
به آنان که ههوز درخواست دتسمی ،ن رده بودنف
1. Ecosocialist
2. Catastrophism
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ای ،ح ایت را خطاب کرد:
دبهتاز ی خانهای را دیفم خانه در آتش یساوخت شاعله از بام زبانه یکشایف
نزدی شفم و دیفم کسانی ههوز انفر آن نشستهانفا
وارد در اه شفم و به آنان نفا دادم بام در آتش استا
تس هشفار دادم بیدرنه بیرون رونف
وییا ا اا آنان را شتابی نیود ی ی از آنان
که تفت ابروانش را یسوزانف ترسیف:
چگونه است بیرون؟ باران نمیبارد؟ باد نمیوزد؟ آیا خانهای دیگر فراهم است؟
و ترسشهایی چون آن
بفون تاس ا بیرون رفتم انفیشاایفم ای ،ردم بایف در آتش بمیرنف تا باز انهف از
ترسش
و بهراستی دوستان
کسی که ههوز تفتِ چهان خانهای را به تان نهشسته
تا بهتای انفنا
آسوده خاتر هر چه دیگر را تذیرا باشفا
با چهی ،ردی حرفی نفارم
چه روش،بی ،است بودا
ا روزه سار ایهداری و زیسات حیط تهانیِ بیگانه شافهی ناشای از آن ساازنفهی
دخااناه در آتش ااسااات تریاان اصااالیِ حیطبااورانا در رویاارویی باا ای ،دوراهاهی
ساهم ی،ا در حالی که شاعلههای آتش از ساق زبانه یکشاهف و کُل سااختارِ تیرا ون
آنان در خطر فروتاشای اساتا بیشاتر راهِ انفیشاه و درنها نگریسات ،و اصاالحات کوچ
در حیط درون رزی خود را بر زیفهانف ا ا راهحل اساااساایا به تای ای ،روی ردا در
توییرا در باازساااازی خااناهی تمافن بر تاایاهی اصاااو د ر وناهی عمااری و در ایجااد
ساوختوساازی تایهفهتر بی ،انساان و کُرهی ز ی ،اسات تهیشای برای رسایفن به ای،
آ ا ا تهیشاای برخاسااته از تهیشهای سااوساایالیسااتی و زیساات حیطیِ بهیادیا
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ساوسایالیسم بومباور نام داردا تهیشی که کتاب رویاروی آنتروتوس ،بیاننا هی شیوای
آن است
یوتی،ا اوِر ان
 9وانویه 2016
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اشاره
مقالهی زیر پیشگفتار و خالصنهی کتابی در دسنت ترجمه با همین عنوان
اسننت که برای ارائهی آن به شننکل مقالهای مسننتقل تغییرات اندکی در آن
دادهام .مترجم
رتف و برق به ز ان نیاز دارنفا نور ساااتارهها به ز ان نیاز داردا کهشهاا حتی تس
از انجامشاانا به ز ان نیاز دارنف تا دیفه و شاهیفه شونف ای ،کهش تاکهون از آنها دورتر
از دورتری ،ستارههاستا با ای ،همه آنها خود انجا ش دادنف!
فردریش نیچها د رد دیوانه ا در کتاب دانش شادیببش

1

کشااورزی اسا انیافتها شاهرهاا ح و ت  -لتهاا فهاوری اتالتات و هر سایمای
دیگر تهاان افرنا هماه در تصاااری توالنی از خوشاقیاالی اقلیمی تیشآ افهاناف آن
روزهاا تاایاان یاافتاهاناف ساااطح دریااهاا در حاا بااال آ افن اسااات؛ تاایافاری اقلیم در حاا
کاهش اسات؛ یانگی،های د ا در حا افزایشانف؛ تمفن در تصاری از ز ی،شاهاسای
تفیفار شاف که هولوسا ،نام دارد کساانی تصار نوی ،اقلیمی ا را آنتروتوسا ،خوانفهانف
زنف ی هوشامهف آیهفه خواهف دانسات ا به ای ،رحله رسایفیم زیرا بعسای از انساانها
سایاههی فسایلی را با افزودن شاگفتیهایی چون ترتوافشاانی از بمسهای هساتهایا
تالستی های صهعت نفت و استبوانهای رغها تر کردهانف
آنچه که تس از ای ،روی خواهف داد در ی سااطح تیشبیهیناتذیر و در سااطحی
دیگر سااراساار تیشبیهیتذیر اساات تفای از آن که انسااانها برای کُهش خود چه
تصااامیمی بگیرنافا ساااافهی بیسااااتوی م ز ااناهی توییرات دیاافال یرکههافه و
باز شااتناتذیر در شاای هی زنف ی خواهف بود دانشاامهفان نظام ز ی ،برای چهی،
2

چرخشاگاهی اسااسای در نظام زیساتبَحر اصاطالحی دارنف که کمی خشا

به نظر

 1در کتاب دانش شادیببش رد دیوانهی نیچه در تستجوی خفا به یان ردم یرود و به آنان ی ویف :دخفا
رده است ا او را کشتهایما  ،و شما و اضافه یکهف :دا ا  ،خیلی زود آ فهام (م )
2. Biosphere
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یرساف :د ر ونی وضاعیت شاورببتانه زیساتبو ی که ای ،د ر ونی ز ی،شاهاساانه از
آن تفیفار شااافه اسااات انساااانهایی آفریفه که برای دریافت خیرهای ای ،د ر ونی
بهخوبی جهز نیساااتهف به اتالم ر خفا از ساااوی رد دیوانهی نیچه با شااایوهای
همساان برخورد شاف :ا ر چه اروتای صاهعتی رهیافت آسامانی را به شارکت شایهاتیاری
در راساام با فاد ی شااهیهها کاهش داده بودا تا عهی ساافهی نوزدهم نمیتوانساات
تهانی را بفون خفا تصاور کهف سافهی بیساتوی م ی تصاور قیا تذیر دارد :برای
بیشتر ردم تصور تایان تهان آسانتر از تصور تایان سر ایهداری است
اا برای همراهی با تصر نوی،ا نیاز هف د ر ونی در خردورزی خود هستیم
نبساتی ،کار باری بیهی زبانشاهاساانه اسات تا به شا لی در نا یفن تصار نوی،
1

خودا آنتروتوس،ا توته کهیم ریشهی ای ،واوها آنتروتو (واوهای یونانی برای انسان)
به ا ی ویف که تهها انساان بودن انساانهاا همان ونه که کودکان کودکانف و ارها
ارا سایس توییر اقلیم و شاشامی ،نابودی تمعی در کُرهی ز ی ،شافه اسات انساانها
بهراسااتی از تایان واتساای ،تصاار ی در حا د ر ون کردن کرهی ز ی ،بودهانف نرخ
شا ارِ کمی بیش از نرخ زادآوری در تو سافههاا همراه با د ر ونی اقلیم و چرا اههاا
به عهای تایان کار ا وتها در دشاااتهای کلمییاا خویشااااونفان درشاااتتر اورانه
2

گالوساارو
ِ
اوتانهاا تایگانتوتیت و ا در شاارق آساایا و وزن شاامالی یو تی را
3

تایگانتو ا در اروتا بود انسااانها حتی م  ،اساات تا حفودی ساائو ساارشاات،
دوران سر ای تهانی  12هزار سا تیشا از راه برونداد ازهای لخانهای در ارتیا
با کشاورزیا بوده باشهف
شا ار تساتانداران بزر تا حف نابودی آنان ی واقعیت تاریبی اسات ا ا نمیتوان
شاتاب و انفازهی ویران ری ا روز را در راساتای کهشهای نیاکان نا تمفنمان دانسات
کهش ا روزهی انسااان انهف از بی ،بردن ا وتها در تو ساافهها نیساات بعساای از

1 Anthropos
2 Gigantopithecus
3. Megalocerus Giganteus
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انسااانها در زنف ی تاری در حا کشاات ،همه چیز هسااتهفا از تانفاران بزر

1

تا

2

ریزتانفاران ا با شاتابی صاف برابر بیشاتر از نرخ کشاتارهای ذشاته ا در ای ،کتاب
بحث یکهیم که آنچه توییر کرد سار ایهداری اساتا نظا ی که تاری فرن انساان از
3

سافهی تانزدهم به بعف ساترده کرد و بهتر اسات برای آن واوهی تصار سر ایه را بهکار
یریم اساتفاده از ای ،نام به عهای تفی رفت ،سار ایهداری و درک آن نهتهها چون
ی نظام اقتصاادی بل ه چون شایوهای برای سااز اندهی روابط انساانها با باقی انفهی
تییعت است
در ای ،کتاب ا نشااان یدهیم چگونه تهان بر تایهی هفت چیز ارزان ساااخته
شافه اسات :تییعتا تو ا کارا تیمارداریا یذاا انروی و زنف ی هر واوهای در تملهی
تیش چالش برانگیز اساات ارزان بودن ای ،چیزها از توافقی دوتانیه به دساات نیا فه
اساات ارزانسااازی جموتهای از راهیردها برای کهتر شاای هی بزر تری از زنف ی
اسات راهیردهایی که با کم ارتشهاا روحانیونا حساابداران و چاپ دچیزها را به
چیز تیفیل یکههف حوریتری ،ن ته ای ،اسات که هساتی انساانها و هساتی تییعت
چون توپهای یو تی ر بیلیارد ساافهی هففهمی به ی فیگر کوبیفه نمیشااونف تپش
زنف ی آن را نابساا انا ساتیزهتو و کهشبرانگیز یکهف ای ،کتابا با عرفی شایوهای
از انفیشاه در ورد روابط تیچیفه بی ،انساانها و شای هی زنف یا ا را یاری یکهف تا
درک بهتری از تهانی که در آن زنف ی یکهیم داشااته باشاایم و رابطهی انسااان با
شی هی زنف ی را به ونهای دیگر سا ان دهیم
اتازه دهیف چون ی تیشترده به آن اسااتبوانهای رغها در ساایاههی دورهی
ز ی،شااهاسااانه باز ردیما یعهی به ردتایی ساار ایهدارانه از رابطهی بی ،انسااانها و
۴

رغهایی که ا روزه یخوریم
رایجتری ،ترنفهی تهانا الو الو دو ساتی و
با رغهایی که ی سااافهی تیش صااارق یکردیم تفااوت بسااایاار دارنف ترنف ان
1. Megafauna
2. Microbiota
3. Capitalocene
4. Gallus gallus domesticus
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ا روزی نتیجهی کوشاشهای فشاردهی تس از تهه تهانی دوم برای به دسات آوردن
رایگان واد ونتی از ترنف ان تهگلهای آسایا هساتهف .انساانها تصامیم رفتهف ای،
واد ونتی ی را به ی فیگر بیفزایهف تا ساودآورتری ،وشات ترنف ان اهلی شافه را تولیف
کههف چهی ،ترنفهای بهدشاواری راه یرودا در چهف هفته به بلوغ یرسافا سایههای
بزر تر از عمو دارد و در شامار چشامگیری در ساطح ز ی ،ترورده و کشاتار یشاود
(بیش از شااصاات یلیارد رغ در سااا ) به ای ،ارتیا چون نشااانی از تییعت ارزان
بیهفیشایف تیشبیهی شافه اسات که رغا رایجتری ،وشات در آ ری ا تا کهونا تا ساا
2020ا رایجتری ،وشات در ساراسار تهان باشاف چهی ،ترووهای به نیروی کار بسایار
زیادی نیاز دارد کار ران صااهایم اکیان دسااتمزد بساایار کمی دریافت یکههف :در
آ ری ا  2ساهت از هر دالری که برای خوراکی از رغ ترداخته یشاود نصایس کار ران
یشااود و برخی از دسااتانفرکاران ای ،صااهعتا بهازای ساااتتی  25سااهتا از کار
زنفانیان اساتفاده یکههف به ای ،ورد چون کار ارزان بیهفیشایف در صاهعت اکیان
آ ری اا  86درصاااف از کاار رانی کاه در خط تولیاف باا رغ را یبرنافا باه تلات ت رار
تیچانفن و قطم کردن با ا درد یکشاااهف بعسااای از کارفر ایان در آسااایسدیف ی
کار ران خود آنها را به ریشابهف ی یرنف و نپذیرفت ،ادتای آسایسدیف ی ا ری رایج
اسات نتیجهی آسایسدیف ی برای کار ران کاهش  15درصافی دساتمزد آنان در ده
ساا ِ تس از آسایسدیف ی اسات ای ،کار ران در دوران بهیود به خانواده و شای هی
حمایتی خود وابساته هساتهفا یعهی تا لی بیرون از فار تولیف که برای تفاوم شارکت
آنان در نیروی کار نقشاای حوری دارد به ای ،کار چون تیمارداری ارزان بیانفیشاایف
خوراکی کاه ای ،صاااهعات تولیاف یکهاف از راه قیماتهاای ارزانا در حالهاای تیااده و
ساوارهی تحویل به شاتریا شا م ها را سایر یکهف و نارضاایتی را فرو یکاهف ای،
راهیردِ یذای ارزان اساات ای ،رغها خود به تور نساایی سااهم کمی در توییر اقلیم
دارنف  -آنان هر ی تهها ی ش م دارنف و انهف اوها از تان بیرون نمیدههف  -ا ا
آنها در ساال،های بزر ی ترورده یشاونف که به قفار زیادی ساوخت برای رم کردن
نیاز دارنف ای ،خود بزر تری ،فزایهفهی رد تای کربهیِ صااهایم اکیان آ ری ا اساات
نمیتوان بافون صااارق قافار زیااد ی ااز تروتاان رغ ارزان تولیاف کرد :انروی ارزان
فروش تجاری ای ،رغهای فرآوری شاافه خطرهایی دارد ا ا با وا ذاری ا تیاز و یارانه
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بر همه چیزا از ت ی ،الی آساااان و دساااترسااای ادی به ز یهی که در آن خوراک
سااویای رغها کشاات یشااود – بهتور تمفه در چی،ا برزیل و آ ری ا  -تا وام برای
کساسوکارهای کوچ ا از آن خطرها به هزیههی تمو ی برای هافم خصاوصای کاساته
یشاود ای ،ی سایما از تو ارزان اسات سارانجاما کاربرد فاوم و تیدرتیِ شاوونیسام
تلیه روههای حیوانی و انسانی  -انهف زنانا استعمارزدههاا فرودستانا رنگی،توستان
و هاتران  -هر ی از ای ،شاش چیز ارزان را ا انتذیر کرده اسات تابرتا کردن ای،
زیساتبوم نیاز به ی تهصار تایانی دارد  -قانونِ تانهای ارزان با ای ،همها انساانها
در هر ام از ای ،فرایهف قاو ت یکههف از رد ان بو ی رفتها که لههای حیوانات
آنهاا هیم واد ونتی ی برای ترورش حیواناات صاااهاایم یاذایی را فراهم یکههافا تاا
کار ران صااهایم اکیان و تیمارداران که درخواساات بهرساامیت شااهاخته شاافن و
تشاااتییاانی را دارناف و تاا آناان کاه تلیاه توییر اقلیم و وا اساااتریات یاارزه یکههاف
یاارزههاای اتتمااتی تیرا ون تییعاتا تو ا کاارا تیماارداریا یاذاا انروی و تاانهااا کاه
اسااتبوانهای اکیان تصاار ساار ایه را آ ا رفتها نشاااندههفهی ای ،اساات که
نا ت

1

نمادی،تری ،نشاانهی تصار نوی ،نه صاهایم خودرو یا تلف،های هوشامهفا که
رغ است
ساسِ باربی یو
آنگاه که حصاولی از رغ  -ساویا را در ی هرق تالساتی ی تر از ُ
فرو یبریما همهی وضااوعهای تیش فته را به فرا وشاای یسااپریم با ای ،همه رد
فسااایلی یا تریلیون رغ تس از انساااانهاایی کاه آن را ایجااد کردناف  -و چون
نشاانه ذاری سایر آنان  -باقی ی انف به همی ،دلیل اسات که ا داساتان انساانا
تییعات و نظاا ی کاه ای ،کُره را توییر داد چون تااری کوتااه تهاان افرن ترضاااه
یکهیم :چون نوشدارویی در برابر فرا وشااای ا ااا ای ،کتاابِ کوچا تااری هماهی
تهان نیسااات ای ،کتاب تاری فرآیهفهایی اسااات که نشاااان یدههف چرا تهان به
ونهای اسات که ا روزه یبیهیم داساتان ای ،هفت چیز ترسایم کههفهی آن اسات که
سار ایهداری چگونه ساترش یافت و به تیفایش نقشاههایی چون نقشاهی زیر انجا یفا

 - McNugget 1لقمهی رغ سوخاری رستورانهای زنجیرهای

دونالفز
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نقشاااهای کاه نشاااان یدهاف چگوناه تههاا قسااامات کوچ ی از کُرهی ز ی ،بیرون از
سترهی قفرت استعماری اروتا قرار رفته است

در ای ،کتاب به دقت نشااان خواهیم داد که هظور ان از ارزان چیساات نبساات
بایف ای ،وضاوع را توضایح دهیم کها نه رفتار تییعی انساانا بل ه ونهای از همکهشای
بی ،انسانها و تهان زیستی و ادی آنها ا را به شرایط کهونی کشانفه است
راهنمایی کوتاه بر انسان و تبیعت پیش از سرمایهداری
افساااو خوردن بر ای ،که انساااانها رفتار بفی با تییعت داشاااتهانف ی بازی
باساتانی اسات افالتون در فت و شاهیف کریتیا چهی ،کرده و ز انی راا  9000ساا
تیش از ز ان خودا توصای کرده که در آن ز ان حفودهی تیرا ون آت ،تهگلی بودا
از ساوی رد ی ارتمهف نگهفاری یشاف که ال یت اشاتراکی داشاتهف و به تییعت
بیشاتر از همتصاران او تشاق یورزیفنف آن ونه که او ی ویفا همگهان او به تییعت
احترام نگذاشااته و تپهها را از درخت خالی کرده بودنف روایت افالتون روایت تاریبی
آر ان رایانه  -و کم و بیش نادرستی  -از آت ،تیشاشهری است تحلیل ا نه بر کمیود
احترام به تییعت بل ه بر آنچه ت یه دارد کها بر حساااس اتفاقا ههگا ی تیش آ ف که
ی خرا ذار حاشاایهای تمفنی از یرب آساایا بحرانی اقلیمیا اتتماتی و بیماری را
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تجربه کرد ا داستان خود را از چهف سفه تیش از تلوع سر ایهداری آیاز یکهیما از
تایی با آرزوهایی برای دسات یافت ،به ثروتها و تمفنهای آسایای رکزی و شارقی
ا ا فقیرتر از آنها تا آن ز انا ز انی که هوای هاسس شرایط آن را فراهم کرد
ا از اروتای فئودا آیاز یکهیم
ر اای سااافههاای یاانی یا نااههجااری اقلیمی بود کاه از دهاهی  950تاا دهاهی
 1250در اقیانو اتلس شامالی ادا ه داشات ز ساتانها الیم و فصالهای کاشات
توالنی بودنف کشاااتوکار به ساااوی شاااما و باال ساااترش یافت :در تهوبِ نروو
تاکساتانها توانه زدنف و زرتههای یالت به کوهها و سارز ی،های باال دساتا از آل
تا اس اتلهفا دا  ،کشیفنف شمار انسانها در اروتا باال رفتا نزدی به سه برابر 70 -
یلیون  -در تهج سافهی تس از سافهی نهم تمعیت انگلساتان حفود دههی  1300به
او خود رسایف و دیگر تا تایان سافهی هففهم به آن ساطح نرسایف ازاد کشااورزی
حتی بیشاتر رشاف کرد شاهرها همه تا روییفنف و تا رسایفن به سافهی  1۴ساهم رشاف
یابهفهای از تمعیت  -شاایف ی تهجم  -بیرون از ببش کشااورزی کار یکرد چهی،
رونقی نسایی به نوبهی خود ساوخترساانِ اشاتهای قلمروافزایی شاف تهههای صالییی
ی نمونهی آنانف :تملیات بسایار ساود رایانه و نظا ی شافه کها از ساا 1095ا ثروت
فیترانهی شرقی را آ ا خود رفت ای ،تملیات با اقفا ات دیگری برای کشور شایی
همراه شاافنف که از آن یان دو تملیاتا چهار ساافهی بعفا در شاا ل دادن به دنیای
فرن نمودی بزر

یافتهف نبساتی ،کارزار بازتس یری سایحی شایهتزیرهی اییری
2

1

3

بود که شاا ل اساپانیا و ترتقا کهونی یشاود کاساتیلیها و آرا ونیها با نبساتی،
و از تهههای صاالییی تسرانفن حاکمان ساالمان را آیاز کردنف  -و صاالیییان
هزیهههای لشاگرکشای خود را تس از کشاور شاایی با بسات ،خرا ت ی ،کردنفا کاری
که تس از آن ویژ ی سار ایهداری اساتعماری شاف تملیات دوم زیرکانهتر و نیرو هفتر
بود همتری ،ویژ ی فئودالیسام هرفیت ساترش بسایار زیاد و تی یرانهی نونشای،ها
1. Iberia
 - Castilians 2قوم چیره در اسپانیای آن ز ان
 - Arogonese 3ساکهان سرز ی ،آرو ون در اسپانیا
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بفون برخورداری از قفرت رکزی بود فئودالیسام برای رسایفن به ای ،آ ا ت ی به
کشاتوکار بود یعهی به کشاور شااتری ،نیرو با رسایفن به سافهی چهاردهما کشااورزی
ی سااوم همهی ز ی،های اروتایی را دربر رفتا توییری بهیادی و افزایشاای شااش
برابری نسیت به تهج سفه تیش از آن بیشتر ای ،سترش با تهگلزدایی تیش رفت
اروتای فئودا تا او دوران ر ای سفههای یانها تیرا ون دههی 1250ا سوار بر
و ر ا بهتیش تاختا ز انی که اقلیم سااردتر  -و رتوبتر  -شااف تس از ساافهها
ا هیت نساایی یذاییا قحطیا با نیرویی بساایار بزر تر برای درهم کوبیفن تمفنی که
باه هوایی باهکلی تفااوت تاادت کرده بودا بااز شااات در ااه ی  1315باارانهاای
شاافیفیا شااایف به تلت فوران آتشفشااان کوه کاهاروا در زالنفنوا سااراساار اروتا را
فرا رفتهف ای ،بارانها تا اه اوتا ههگا ی که بارش سایلآساا با زنف ی آیازی ،سار ا
تایان یافتا آرام نگرفتهف حصاوالت کشااورزی در ساا های تیش از آن کمتر شافه
بودنف ا ا حصااو سااا  1315فاتعهآ یز بود  -همچهان که حصااو سااا بعف در
ساااا های تس از آن تمعیت اروتا تا  20درصاااف کاهش یافت قارهی اروتا از قحطی
بزر  -آن ونه که ورخان آن را یخوانهف  -تا سا  1322رهایی نیافت
ا ر چه عاصاران آن دوران آ اه نیودنفا آنها وارد ی تصار ی کوچ شافه بودنفا
دورانی کاه تههاا در سااافهی  19تاایاان یاافات تصااار ی کوچا آسااایاستاذیریهاای
فئودالیسااام را تریاان کرد برای نموناها نظاام تولیاف یاذای آن تههاا ز اانی خوب کاار
یکرد که اقلیم دساتود باز بود آسایستذیری فئودالیسام به تور تمفه به تلت آن
بود کاه نظاام فئودالی باا ترتییاات ویژهی تیقااتیای کاار یکرد کاه در آن اربااباان کهتر
رسامی ز ی ،را در اختیار داشاتهف و دهقانان آن را ِکشات یکردنف اربابان شااهف رشاف
فزایهافهی تمعیات دهقااناانی بودناف کاه یتوانساااتهاف اازادی فزایهافه ا اا باا باازدهی
کااههافه تولیاف کههاف بااروری خااک در تو سااافههاا آرام آرام فرساااایش یاافتاه بود ا اا
ببشااای از ای ،فرساااایش از راه افزایش تمعیات دهقاانانا که شااایرهی باقی انافهی
ز ی،های حفودهها را بیرون یکشایفنفا توشاانفه یشاف ز انی که آبوهوا توییر
یافتا ای ،توییر زنجیرهای از کاساتیها را در تی آوردا زنجیرهای که با تشافیف از ساوی
نظام تیقاتیِ فرسایهفهی ز ی ،سیس رسهگی و ر یلیونها نفر شف
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در رساالهی اصاو تمعیت

توضایح ای ،بحران تمفنی بهخوبی با هشافار التو
هم راساااتاا اسااات :تمعیات زیااد بود و یاذای کاافی برای آنهاا وتود نافاشااات باه زباان
افرن ترا توییر اقلیم بر هرفیات تحمال اروتاا تا ثیر اذاشاااتاه و شاااماار رد اانی را کاه
یتوانسااتهف با ز ی ،کم حصااو شاافه در نظام فئودالی باقی بمانهف کاهش داد ا ا
هرفیتهای تحملا با توته به شیوهی ح مرانیا افزایش یا کاهش ییابهف راست آن
که سا له  -آن ز ان همچهان که اکهون  -سا لهی قفرت بود در واقم التو کمتر
از کاار اارکس ای ،سااا لاه را توضااایح یدهاف اربااباان فئودا تو نقاف یاا یالتی را
یخواساتهف که یتوانسات بهآساانی انیار شافه یا به بازار ترضاه شاود آنان ی ساره
ازادهای ناچیزی را که با بیرون کشایفن شایرهی خاک به دسات یآ ف صارق کرده
و قفار کمی برای سار ایه ذاری دوباره در کشااورزی باقی ی ذاشاتهف دهقانانا در
نیودن قفرت اربابانا م  ،بود به آ یبتاهای از حصاااوالت کشااااورزی که شاااا ل
حصاوالت بایی در کهار یالت یشاف روی آورنف و شاایف به ای ،ترتیس شا ل یذا را
حل یکردنف در ورد شاامار تمعیت بایف فت تش ا یل خانواده و رشااف تمعیت را
تا ل تاودانهای برای زادآوری تعیی ،نمیکهف بل ه ای ،وضااوع بر تایهی جموتهای
از توا ل تاریبی شااا ل فرههها تیقه و فراهم بودن ز ی ،ش ا ل ییابف همان ونه
1

که ای بویا در اثر کالساای خود در ورد فئودالیساام نور  ،نوشااته اسااتا ذار به
روشهاای وناا ون کاار بر ز ی،ا همراه باا قافرت و خود بتااری بیشاااتر دهقااناان برای
آن که چه چیزی ب ارنف و ترورش دههفا به اروتای سافههای یانه اتازه یداد تا ساه
برابر تمعیات خود را یاذا بافهاف ا اا چهاان اذاری هر ز روی نافاد و صاااورتبهافی
فئودا ا افتان وخیزانا تا دریافت واتسای ،ضاربهی ر آساا در ساا  13۴7راه خود را
ادا ه داد :ر سیاه
اروتا از دوران ر ای سافههای یانه با سایمایی ت یفه سار برآورد سااختارهایی که
از آیااز هزارهی دوم یاذای کاافی برای تواذیاهی دهقااناان و شاااهرهاا فراهم یکردناف
 - Norman Feudalism 1ویلیام تادشاه انگلستان سا  1066تس از تیروزی ونهای تفیف از فئودالیسم را در
بریتانیا عرفی کرد او ز ی ،های لردهای ساکسون را صادره و به اتسای خانوادهی خویش و لردهای خانوادهی
نور  ،که به تیروزی او کم کرده بودنف اختصاص داد
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نتوانساتهف با توییر اقلیم ساز اری یابهف و در نتیجه الیهی رشف یابهفهای از تمعیت به
ساوءتوذیه کشاانفه شافنف بفنهای نیشِ قیر شافهی سافهی یازدهم از ورساتانهای
انگلسااتان نساایت به بفنهای ساافهی ساایزدهم از تهفرسااتی بهتری برخوردار بودنف
کمیود یذا در تایان دوران رم سافههای یانه بفنهای اروتاییان را در برابر بیماریها
آسااایستذیر کرد و ر سااایاه ای ،آسااایستذیری را آخر ز انی کرد ای ،بیماریا با
اساتفاده از نسابهی سافهی یانی تهانیساازیا بی ،ی ساوم تا نیمی از تمعیت اروتا
را از صاحههی زنف ی تاک کرد کموبیش همهتا شاهرنشایهی و تجاریساازی در حا
کشاانیفن تمعیت بیشاتری به شاهرها و کشایفه شافن شاهرهای بیشاتری به شای ههای
تجارت بود شاااهر های تجارت که کاال و تو را از شااانگهای به ساایساایل حمل
یکردنفا همراه با آن آساایا و اروتا را در ی دحوضااچهی بیماری اَبَرقارهای تحف
ساخت
با رسایفن ر سایاه به اروتا  -در اکتیر ساا  13۴7به سایسایل و ساه اه تس از
آن به ونو  -فئودالیسام از هم سایبت آن از هم سایبتگی یتوانف نشااندههفهی
ای ،وضاوع هم باشاف که بحرانهای بزر چگونه روی یدههف و چگونه تویاییهایی
چون اقلیم و تمعیت را با اقتصااد و قفرت در یر یکههف فئودالیسام انهف بسایاری از
1

تمفنهای کشاااورزی رایش به فرسااودن روابط کشااتبو ی خود داشاات همراه با
افزایش تمعیت در ساا اندهیهای فئودا ا کشااورزی از نیروی کار بیشاتری اساتفاده
کرد و با نیروی کار بیشاااتر در ز ی،ا فرایهف از بی ،رفت ،تل های هرز به وسااایلهی
تانوران کوچ از بی ،رفته و ترورش حصاوالت نیاز هف راقیت بیشاتری شاف سارازیر
کردن ردم به زرتههای کشااورزی شا ل سااختار تیقاتی فئودالیسام را حل ن رد -
و تهها سایس فروتاشای آن شاف در انگلساتان نشاانههای فرساود ی فئودالیسام از ساا
 1270آشا ار بود نیم سافه انفه به قحطی بزر ا رویم یذایی دهقانانا که تیشتر از
قفار تادی فراتر یرفتا رو به زوا ذاشات حصاو یالت کاهش یافت و صارق
سرانهی یالت  -ببش اصلی رویم یذایی دهقانان  1۴ -درصف کاهش یافت

1. Agroecologyical
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فروتاشای تمفنها تهها به دلیل رساهه انفن ردم نیسات (از ساا  1970به بعف
شامار رد ان دچار ساوءتوذیه بیشاتر از  800یلیون نفر بودها با ای ،همه کمتر کسای
سااب ،از تایان تمفن به یان یآورد ) ذارهای بزر تاریبی از آنرو تیش یآیهف
کاه دکساااسوکاار باه روش تااری دیگر کاار نمیکهاف قافرتمهافانا حتاا ههگاا ی کاه
واقعیت به شاا ل بهیادی در حا توییر اسااتا شاایوهی خود را برای چسااییفن به
راهیردهای سااهتی دارنف اروتای فئودا نیز چهی ،بود ر ساایاه تهها ی فاتعهی
تمعیتی نیود ای ،رویفاد تراز هفی نیروهای تا عهی فئودا را نیز دچار نوساان کرد
فئودالیسما نه تهها برای تولیف یذاا که همچهی ،برای بازتولیف قفرت اشراقا وابسته به
رشااف تمعیت اساات اشاارافیت برای نگهداری قفرت چانهزنی خود خواسااتار تمعیت
دهقانیِ به نساایت بزر ی بودنف از نگاه آنانا رقابت دهقانانِ بساایار برای ز ی ،بهتر از
رقابت اربابان در تساتجوی دهقان بود ا ا با تاختوتاز ر سایاها شای ههای تجارت
و یادله دیگر تهها انتقا دههفهی بیماری نیودنفا آنان به حا الن شورشهای تودهای
تیفیل شافنف شاورشهای دهقانیا کم وبیش ی شایها دیگر ا وری حلی نیوده و به
خطراتی تُردا هه برای نظم فئودالی تیفیل شاافنف تس از سااا  13۴7ای ،خیزشها
1

بحران ز انه :از کار

وارد ز انهای نو شاافنف  -آنها تاس ا هایی نظام سااتر بودنف به ی
افتاد ی بهیادی ،هطق فئودالیسم برای قفرتا تولیف و تییعت
ر سایاه تهشای تحملناتذیر را به نظا ی وارد کرد که خود تیشتر در آساتانهی
ازهم سایبتگی بود اروتای تس از تاتون صاحههی تهه تیقاتیِ بیا انی بود که از
بالتی تا شاایهتزیرهی اییری و از لهفن تا فلورانس تریان داشاات درخواسااتهای
دهقانان برای کاهش الیات و باز شات به حقوق ساهتی خود درخواساتهای بودنف که
حااکماان فئودا نمیتوانساااتهاف تحمال کههاف رچاه شااااهاانا باانا هاا و اشااارافیات
نمیتوانستهف ای ،درخواستها را بپذیرنف ا ا در همان حا ا با وتود بیشتری ،تالشهاا
نمیتوانساتهف نظم تیشای ،را نیز باز ردانهف قانون ذاری سارکوب رانه برای نگهداری
کار ارزانا از راه کهتر دساتمزد ارزان یا بردهساازی دوبارها تاسا آنها به ر سایاه
بود نبساتی ،قانونا فر ان و قانون کار ران انگلساتان بود که در تاسا به نبساتی،
1. System-wide
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کشاتار ر سایاه به اترا درآ ف ( )51-13۴9همساهه ا روزی چهی ،تاسابی ای،
خواهف بود که با همه یری بیماری اییوال ایجاد اتحادیهی کار ری دشوارتر شود اثرات
توییر اقلیم بر نیروی کار برای اشاراق اروتاا که خود را برای نگهفاری از کساسوکار به
روش تااری فرساااوده کردنافا باه قافار زیاادی روشااا ،بود آناان کم و بیش ی ساااره
ش ا ساات خوردنف هیچ کجا در اروتای یربی یا رکزی نظام ساارقداری دوباره برقرار
نشاف دساتمزدها و اساتانفاردهای زنف ی دهقانان و کار ران شاهری به شا لی اسااسای
بهیود یافتا بهیودی که برای تیران خسااارت ناشاای از کوچ شاافن انفازهی کلی
اقتصاااد کفایت داشاات ا رچه ای ،بهیود برای بیشااتر ردم نعمت بود ا ا سااهم ی
درصاف اروتا از ازاد اقتصاادی کاهش یافت نظم که ،شا ساته شافه و قابل بازساازی
نیود
سار ایهداری از یان ای ،شا ساتگیها تفیفار شاف تیقات حاکم کوشایفنف نه تهها
ازاد ساابق را باز ردانهف بل ه آن را بیفزایهف آسیای شرقی ثروتمهفتر بود بهابرای،ا ا ر
1

چاه حااکماان آنجاا نیز آشاااوبهاایی اتتمااتی  -زیساااتبو ی را تجرباه کردناف ا اا آنهاا
شااایوههاایی یاافتهاف تاا باا آشااافتگیا تهگالزدایی و کمیود هاابم بر یهاای شااارایط
خرا ذاری خود سااااز اری یابهف راهحلی که رابطهی انساااان با شااای هی زنف ی را
بازآفریهی کرد از سوی اشرافیت شیهتزیرهی اییری تیفا شف  -بیش از همه در ترتوا
و کاساتیل با تایان سافهی تانزدهم ای ،تادشااهیها و توا م آنهاا در تساادهای چهف
ساافهای با قفرتهای ساالمان در شاایهتزیرها به تهههای کشااور شااایانه ترداخته
بودناف آناان برای تا ی ،هزیهاهی کاارزارهاای نظاا ی خود در ای ،تهاههاا باه شااافت
وابسته به تشتییانان الی ایتالیایی بوده و در نتیجه ترتوا و کاستیل با تهه و بفهی
توییر شا ل یافته بودنف ترکییی از بفهی تهگی و نویف ثروت با تیروزی برانگیزانهفهی
2

نبستی ،تاختوتازهای اقیانو اتلس بود  -در تزایر قهاری و جموته تزایر ادیرا
راه حل بفهی تهگی تهه بیشاتر و بازترداخت آن هافم اساتعماری در سارز ی،هایی
در رزهای تازه بود

1. Socioecological
2. Madeira
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مرزهای آغازین
اساتعمار فرن آیازی ،شیوهای بهکلی تفاوت در تیش رفت تیش از آنا همواره
افزایشِ انیوهشاف ی تمعیت در سارز ی،های رکزی به ساترش نونشای،های تفیف
انجاا یافه و در تی آن تجاارت آ افه بود ای ،الگو در دو سااافهی تس از  1۴92زیرورو
شاف رزها یرفتهف تا به بهیاد ساا اندهی ثروت کالن شاهری تیفیل شاونف هطق
تمعیتی و تورافیایی تمفنیا که در تی آن یآ فا به ش ل ریشهای الگوهای استقرار
یاافتاهی هزارهی تیش را د ر ون یکردناف ثروت االی ای ،کشاااور شااااییهاا را
ا انتذیر کرد در آیازا در آز ونی در ی ساتعمرهی دورافتادهی تیشای ،ترتوا بود
که بسااایاری از ویژ یهای دنیای فرن ردآوری شااافا در تولیف ی ی از نبساااتی،
حصوالت سر ایهداری :ش ر
ی ی از نبساتی ،زبانههای آتش تهان فرن در تزیرهی کوچ ی در شاما آفریقا
روشاا ،شاافا تایی که در دههی  1۴60نظا ی نوی ،برای تولیف و توزیم یذا شاا ل
رفت در ساا 1۴19ا لوانان ترتوالی برای نبساتی ،بار تزیرهای کوچ تر از ۴00
اایال ( 6۴۴کیلو تر) را در یرب کاازابالن اا دیافناف کاه آن را ایلیاا دا اادیراا دتزیرهی
تهگل چوب ا نام نهادنف تهانگرد و تاتر بردهی ونیزیا اسالی ویا کادا ساتوا در ساا
 1۴55زارش کردا ددر آنتاا حتی یا فوت از ز ی ،نیود کاه تماا ااً توشااایافه از
درختان بزر نیاشااف با رساایفن به دههی  1530به دشااواری یشااف در تزیره
درختی تیافا کرد تماامبُری 1درختاان در اادیرا دو رحلاه داشااات نبسااات بریافن
درختان برای اساتفاده در سااخت کشاتی و سااختمانساازی ساودآور بود در دههی
 1۴30تهگل لبت شافه به ز ی ،کشااورزی تیفیل شافه و فرساتادن حصاو هفم آن
به ترتوا آیاز شاااف دو ی ،رحلها تهگلزداییِ تر اتراتر برای اساااتفاده از درختان
چون سوخت تولیف ش ر بود
2

انساانهاا نَبُساتیها و بیشاترِ تساتانداران زهی شا ر را دوسات دارنف از ز ان
کشا ش ر در یههی نوا  6000سا تیش از یالدا انسان به نیازهای زیستشهاختی
1. Clearcuting

2. Primate
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خود برای اساتفاده از شا ر تی برده اسات برداشات نیشا ر نقطهی اوتی داردا ههگا ی
که نیشا ر آ اسایفه از شایرهی شایری ،اسات  -ا ا آن ز ان نیشا ر ساتیر یشاود و
بریفن آن ش ل است تس از بریفن نیش را تهها  ۴8ساتت فرصت هست تا بیشتری،
شیرهی آن بیرون کشیفه شود از آن تس یاه آیاز به توسیفن یکهف
بهابرای،ا ویژ یهای یاه نیش ر شتاب در تولیف ش ر را ضروری یکهفا کاری که
به فت ی هزار ساا تولیف آن را به قفار زیاد دشاوار یکرد به همی ،دلیل اسات
که سیفنی یهتز زارش یکهف کها ددر سا 1266ا ههری سوم {تادشاه انگلستان
از شاهردار هچساتر خواسات تا برای او از بازار بزر هچساتر ساه تونف [ی کیلو و
 ۴00رم] ش ر خریفاری نمایفا الیته ا ر خریف ش ر در چهی ،قفار بزر ی از تاتران
ا انتذیر بود افزایش ش ر به قفاری که دتولیف آن به ی یاره ا انتذیر باشف کار
آسااانی نیود شااب بایف از حفودیتهای تولیف ی خانواده فراتر یرفت شااب
باایاف در روش فهی و فهااوریهاای نو سااار اایاه اذاری یکرد برای نموناها ایرانیهاا و
آفریقای شامالیهاا در یان تمفنهای بزر سالمانا کش کردنف که تتا (کربهات
تتاسیم) یتوانف کریستا های ش ر شفاقتری تولیف کهف :بهتری ،ش ر از اس هفریهی
صر بود و بیهوده نیود که ههری سوم بهویژه هو آن را داشت ا ا نیاز به تجربههایی
تازه در کارا تییعت و تجارت بود تا راهکارهایی برای تولیف بسیار بیشتر ابفاع شود
در سافهی چهاردهم شااه تیمز دوما تادشااه آرا ون ()1267 -1327ا نیشا ر را به
شایهتزیرهی اییری برده و همراه با آن ی بردهی سالمان خُیره در ههر تولیف شا ر را
نیز به تزیره برده بود به سااا 1۴20ا با ت ی ،الی از سااوی بان های آلمانی انهف
1

ریونزبر ر ههفلز سالشاافت و با کشات آن در ز ی،های اتارهای نزدی والهسایا به
وسایله ی ترکییی از برد ان و کار ران آزادا شا ر به صاورت تجارتی کشات یشاف ا ا
ای ،حصاو همچهان کمیاب انف و بازار تشاههای برای آن وتود داشات در دهههای
 1۴60و  1۴70کشااورزان ادیرا دیگر هفم ن اشاتهف و به تای آن به کشات انحصااری
نیش ر روی آوردنفا نیش رِ بسیار بیشتر رزهای ش ر بهشتاب سترش یافتا در آیاز
به تزیرههای دیگر اقیاانو اتلسا ساااپس در انفازههای بسااایاار بزر به دنیاای نو
1. Ravensburger Handelsgesellschaft
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نیشاا ر نیزا انهف کشاات ت حصااولی درخت خر ا و سااویای ا روزیا تهگلها را
تماامبُری یکردا خااک را فرساااوده یکرد و سااایاس تلاس شاااتاابهافهی تاانافاران
آسیسرسان یشف
تولیف شا را برای شاتاب یافت،ا بایف بازسااز انفهی شافه و کارها به شا ل تفا انه
در انفازههای کوچ تر به وساایلهی کار ران بتل انجام یشااف آش ا ار اساات که
م  ،نیسات کار رانی که در تو روز با بریفن نیشا ر فرساوده شافهانف بتوانهف شاس
به کار تولیف شا ر بپردازنف و بازدهی خوبی داشاته باشاهف فیریت نو و فهاوریها کم
1

کردنف تا تولیف شا ر از آسایاب یلط ی (دساتگاههای بزر
واحفهای کوچ

به آسایابهای بزر

هاون و دساتهی هاون) در
2

تیشارفتهتر دو یلط ی و تولیف در حجم زیاد با

3

اسااتفاده از برد ان در ساااپو تو ه انتقا یابف ساافهها تیش از آن که آدام اساامیت از
تقسایم کار در تو ی خط تولیف ساوزن ته رد شاگفت زده شاودا روابط بی ،انساانا
یاهان و سااار ایها ایفههای اصااالی تولیف فرن را  -در زرتههای نیشا ا ر  -از کار
درآورده بود کشاتزار نیش ر خود کارخانهی اصلی بود هر بار که کشت نیش ر رزهای
نویهی ییافتا انهف برزیل تس از ساااپو تو ه و کاراییس تس از آنا آن کارخانه از نو
اختراع یشاف  -با دساتگاهای نوی ،و ترکیس نویهی از زرته و کارخانهی شا ر الیته
در ای ،داسااتان همواره تهها تا ل یایس انسااانهایی هسااتهف که کار را به ساارانجام
ی رساااانهاف :در اادیرا بو یاان تزایر قهااریا برد اان آفریقاای شاااماالی و در واردیا
کار ران دارای دستمزد از سرز ی ،اصلی اروتا
۴

کشااتزارها به وساایلهی لِواداز آبیاری یشاافنفا کانا های آبی ساااخته شاافه از
درختاانا ِالا ترق ت ،و خون ا روزه  1300اایال ( 2100کیلو تر) از لِواداز در
تزیرهای کاه در ته،تری ،نقطاه  37اایال ( 60کیلو تر) ترض دارد باه تاای اانافه

1. Edge Runner Mill
2. Two Ruller Mills
 3کشوری در آفریقای رکزی
4. Levadas
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اسات ههفساان آبیاری برد ان راا در واردی بساته با تهاب به ی فیگرا یبردنف تا
کااناا هاای کوچا را باا کهافن صااابرههاای ساااهاه باه کااناالی اصااالی کاه آب را باه
کشاتزارهای نیشا ر یبرد وصال کههف بسایاری از کار ران در افتادن از صابرهها و
شا ساته شافن سافها کشاته شافنف ا ا ههفساان تریان آب را چهان چشامگیر به ادیرا
1

توییر تهات دادناف کاه آلفونساااو دی آلیوکرکیا نبساااتی ،دوک وا و فر اانافار ههاف
ترتوا

2

خواسات تا اهالی ادیرا برای دتوییر تهت رودخانهی نیل فرساتاده شاونف با
3

ت ی ،الی از ساوی فالنفرها و ایتالیاییهاا اساتادکارانی از ترتوا بر کِشاتا آبیاریا
حصاو برداری نیشا ر و تیفیل آن به شا ر کریساتالیزه شافه نظارت داشاتهف تیفیل
شااخههای نیشا ر به شا ر به قفار زیادی ساوخت نیاز داشات دساتکم  50تونف (23
کیلو رم) چوب برای توشاانفن و تقطیر شایرهی نیشا ر ورد نیاز بود تا تهها ی تونف
( ۴50رم) شا ر به دسات آیف برای تیفیل نیشا را که دارای آب زیادی بودا به ال
و ت ههای شا ر کارخانههایی تیرا ون تایتبت ادیراا فونچا ا سااخته شاف و برد ان
نیشا رها را به ای ،کارخانهها انتقا یدادنف صاهعت ادیرا در او کار خود هر سااله
۴

 500ه تار تهگل را خوراک لبَ،هایی یکرد که تریان خرا شاا ر به دربارهای
اروتاایی را تا ی ،یکردناف باا ای ،هماها هر شااا وفاایی فروشااافی را در تی دارد در
دههی نبسات سفهی شانزدهم برونداد ش ر او رفت و کورههای اوب با رسیفن به
دههی 1530ا همراه با تاکساااازی تزیره از درختا به تت تت افتادنف چرخ تولیف از
کار بازایسااتاد و ساار ایه ذاران بازدهی بهتر را در کشااتزارهای بزر نیشاا ر با کار
برد اان یاافتهاف کاه ساااوخات آنهاا تهگالهاای دنیاای نو بود ثروتمهافان اروتاا شااا ر را
خوردنف و ش ر تزیره را خورد
سااار اایاهداری اادیرا را ترک ن رد  -خود را دوبااره ابافاع کرد در نیود ساااوختی
باصاارفه (تهها درختان باقی انفهی تزیرها در ساارز ی،های بلهفِ دوردسااتترا برای
 1ایالتی در تهوب یربی ههفوستان
 2همان ایالت
 3اهل فالنفرا ناحیهای در هلهف
4. Boiler
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بریفن و اساتفادهی کارآ ف از آنها در دساتر نیودنف) راهیرد نویهی برای ساودزایی از
ز ی ،ویران شافه تفیفار شاف تس از شا ر نوبت به شاراب رسایف که بر خاکساتر صاهعت
نیشا ر به تمل آ ف انگور در قایساه با نیشا ر نیروی کارا آب و ساوخت کمتری نیاز
دارد ا ا شاراب به بشا هی چوبی نیاز داردا بهابرای ،برای سافهها چوب ورد نیاز برای
سااخت بشا ههای ادیرا از اقتصاادیتری ،هیم ت ی ،شاف :تهگلهای ارزان دنیای نو
از آنجا که ادیرا ذر اهی برای تجارت برده در اقیانو اتلس بودا کاالهای ساااخته
شافه در آنجا نیز راهی دنیای نو یشافنف ا روزه در کهشای تازهتر برای ابفاتی دوبارها
تاری د خراش تزیره هیعی برای درآ فزایی از توریسام شافه اسات با ای ،همها تس
از بساته شافن تیههی شا ر در ادیراا تیهههایی دیگر در تاهای دیگر شاوده شاف و
نیروهایی نا حسااو تر از هو شاا را تزیره را شاا ل دادنف و یرفتهف تا به زودی
کُرهی ز ی ،را ش ل دههف
مرزها و ارزانی
ای ،تر نبسااتی ،از ی رز اسااتعماری نگاهی ذرا بر ای ،وضااوع اساات که
چگونه سار ایهداری بر آن بود تا کارکردی فراتر از ادیرا داشاته باشاف تیش از آن که
داساتان شا ر و تزیرهی ادیرا وشا افانهتر تحلیل شاودا ضارورت دارد توضایح دهیم
چرا به باور ا تحلیل رزها دارای اهمیت اسااات ایلس به ههگام تجسااام ساااترش
سار ایهداریا تصاویری که خود را نشاان یدهف تصاویر ضاربهی ی خُرده سایاره یا
ساترش ی بیماری اسات که از نقطهی ضاربه یا از نبساتی ،بیمار آیاز و در ساراسار
کُرهی ز ی ،سااترده یشااود رزهای ساار ایهداری نیاز هف داسااتان تلمی تبیلی
کمی تیچیفهتری اسات ا ر سار ایهداری ی بیماری اساتا در آن صاورت بیماریای
اسات که وشات ت ِ،شاما را یخورد  -تس از آن از فروش اساتبوانهای شاما برای
کود تقویتی ساود یبردا ساپس آن ساود را سار ایه ذاری یکهف تا حصاو نیشا ر
برداشاات کهف و در تی آن حصااو را به توریسااتهایی یفروشااف که برای دیفار از
ساهه ور شاما تو یدههف ا ا حتی ای ،توصای هم کافی نیسات رز تهها از راه
ارتیا کار ی کهفا به ای ،ترتیس که شاا سااتهای خود را با درکشاایفن زنف ی از
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تاهای دیگر یتوشااانف ی رز تایگاهی اساات که در آن بحران راهیردهایی نو را
برای ساااودآوری تشاااویق یکهف رزها رزانف زیرا آنها هطقههای نیرد سااار ایه با
همهی تلوههای تییعت هسااتهف  -از تمله انسااان بهابرای ،آ ا آنها همواره کاهش
هزیهههای کسااسوکار اساات ساار ایهداری نه تهها رزها را داردا که تهها از راه رزها
وتودیت داردا از تایی به تای بعفی سترش ییابفا روابط اتتماتی  -زیستبو ی
را د ر ون یکهاف و کااالهاا و خاف اات هرچاه بیشاااتری تولیاف یکهاف کاه از راه یا
رشاااتاه دادوساااتافهاای ساااترش یاابهافه ردش یکههاف ا اا همتر آن کاه رزهاا
تایگاههایی هساتهف که در آنها قفرت اتما یشاود  -و نه قفرت اقتصاادی بهتههایی
ح و تها و ا پراتوریهاا از راه رزهاا خشاونتا فرههه و دانش تلوههای تییعت را
به بهایی ارزان به کار ی یرنف ای ،ارزان ساازیها هساتهف که در تاری فرن رزها را
اهمیت باالیی یببشااهف و بازارهای سااترش یابهفهی ساار ایهداری را ا انتذیر
یکههف ای ،وضاوع سارنبی ارزشامهف در ای ،ورد که فرآوری چگونه درک و اتما
یشاود در اختیار ا ی ذارد ا ر چه در ورد تاری خونی ،و سارکوبگر سار ایهداری
کار زیادی انجام شاافه اساات ا ا ی واقعیت از دیفه تههان انفه اساات :ساار ایهداری
شا وفا شافه اسات نه به دلیل آن که خشا ،و ویران ر اسات (که چهی ،اسات)ا بل ه از
آنجا که ای ،نظام به شایوهی ویژهیای فرآوری یکهف سار ایهداری شا وفا یشاود نه
باه دلیال آن کاه تلوههاای تییعات را ناابود یکهافا بل اه باا باه کاار رفت ،تییعات  -باه
ارزانتری ،بهای م ،
روابط زناف یببشااای کاه سااار اایاهداری از آنهاا بهرهبرداری کرده و آنهاا را کهتر
یکهف بسایار ساتردهتر از آنانف که حساابداران در تراز ساود و زیان نشاان یدههف
در زبان انگلیسای برای فرآیهف زنف یببشای واوهای وتود نفارد در حالی که ی رشاته
1

زبانهای دیگر چهی ،واوههایی دارنف رد ان انیشاایهابه که ساارز ی ،بو یشااان در
شاما شارقی آ ری ای شامالی ساترده بودا واوهی یهوبیماتیسایوی 2،را دارنف که به
عهای دزنف ی خوب همچهی ،دنوزایی تیوسااته ی روابط دو سااویه و ادواری بی،
1 Anishinaabeg
2. Minobimaatisiiwwin

353

را تاتلا تیسون دبلیو ور ترتمهی حس ،صفاری
2

1

انسانها و اَش ا دیگر زنف ی است زبانهای بانتویِ آفریقای تهوبی اوبونتو را دارنفا
۴

3

به عهای دساتاورد انساان از راه با هم بودنا همچهی ،زبان شونا ایفهی یوکا ا را دارد
به عهای ددر ارتیا بودن با تما ی کیهان از تمله تهان زیستفیزی

5

تفسیرهای

7

6

همسااانی در زبان چیهی شاای -شاایا وو  -آی و زبان اوری ا اوری وتود دارنف .در
8

نیودن اصااطالحی هاسااس در انگلیساایا ا از واوهی اویکِیو اسااتفاده یکهیم
اویکیو باه تپش آفریههافه و چهاف الیاهی زناف یببشااای اشااااره دارد کاه هماهی
کهشهای انسااان از راه آن تاری اساات و در هر نوبت به وساایلهی تلوههای تییعتا
که تیوساته از بهف کوشاشهای انساان برای کهتر آنها ی ریزنفا شا ل ی یرد به
وسایلهی اویکیو اسات که شا لهای ویژهی زنف ی تفیفار یشاونفا که ونههای
تانفار حیط زیسات را یساازنف و حیط زیسات ای ،ونهها را به همی ،ونها تپش
تمفن انسااان تهها حیطهای زیساات را اشااوا نمیکهف بل ه آنها را یآفریهف  -و در
ای ،فرآیهف به وسیلهی آنها آفریفه یشود
هر چیز که انساان یساازد با هم اری دیگر اتزای تییعت آفریفه یشاود :یذاا
لیا ا خانه و لیا کارا تادهها و راهآه،ها و فرود اههاا حتی تلف،ها و اتلی یش،های
آنهاا درک ای ،کاه چگوناه کااری اانهاف کشااااورزی کاار انساااانهاا و خااکهاا را درهم
یآ یزد و همچهی ،ونههایی از فرآیهفهای فیزی ی را با دانش انساان ترکیس یکهف
بهنسایت آساان اسات ههگا ی که فرآیهفها در ساهجهی بزر تری طر یشاونفا
آن ااه آساااانتر ای ،اسااات کاه در ورد فرآیهافهاای داتتمااتی و دتییعی چهاان
بیهفیشایم که ویی آنها تفاسار از ی فیگرنف درک رابطهی نزدی خاک و کار در ی
1. Bantu
2. Ubuntu
3. Shona
4. Ukama
5. Biophysics
 6بو یان استرالیا
7. Mauri
8. Oikeios
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بازار روز کشاااورزانا به ونهایا آسااانتر از درک چهی ،رابطهای در بازار الی تهانی
اسات ا ا وا اساتریت به همان انفازه به وسایلهی انساان و تییعت آفریفه یشاود که
بازار روز کشاورزان راست آن که تملیاتِ الیِ تهانیِ وا استریت آن را وارد شی های
از تیوسااتگیهای زیسااتبو ی در سااطح کُرهی ز ی ،یکهفا تیونفی که در همهی
تمفنهای تیش از آن تصور ناتذیر بود تاری نه از رونف تفایی انسانها از تییعتا که
از ایجاد تی ربهفیهای ونا ونِ در حا فر شاات ساااخته یشااود روابط قفرت و
نابرابریا همچهی ،آفریهش و بازآفریهیِ دانساان تهها آفریههفهی تییعت نیسات؛ ای،
1

روابط خود حصو تییعتانف برای نمونه ونههایی از تشه (کیول س تیپایهز ) وتود
دارناف کاه در دنیاای زیرز یهی لهافن خااناه کردهاناف و چهاان باه دنیاای تااریا رفاتوآ اف
کههاف اان انگلیسااای خو کردهاناف کاه دیگر نمیتوانهاف باا هم وناههاای بااالی ز ی ،خود
2

نژادآ یزی داشاته باشاهف – ازای،روا آنان ونهی تازهی کیولس تیپایهز ولساتو نام
دارنف ای ،ونههای تازهی حاصال کاروکوشاش انساانا بازخوردی کوچ انف چون تاد
3

ترازِ ونههای تانفاری که به تلت کارهای انجام شفه از سوی ای ،رفتوآ ف کههف ان
۴

در سااایتی لهفن (وا اساااتریت بریتانیا) از بی ،رفتهفا رفتوآ ف کههف انی که خون
آنان خوراک ای ،تشهها است
وضاوع ای ،کتاب تیوساتگی بی ،شای هی ساتردهتر زنف ی و سار ایهداری اسات
رزهای سااار ایهداری همواره اساااتوار در درون شااای هی بسااایار ساااتردهتری از
زنف یببشای قرار ی یرنف آنچه برای سار ایهداری اهمیت دارد ای ،اسات که ارقا ی
که وارد دفاتر حساابفاری یشاونف  -برای ترداخت به کار رانا ترضهی یذای کافی به
آنانا خریف انروی و واد خام  -در تایی،تری ،حف م  ،باشاااهف برای سااار ایهداری
تهها چیزهای شامارشتذیر ارزش دارنف و ای ،نظام تهها یتوانف دالر را شامارش کهف
هر سار ایهدار یخواهف با کمتری ،سار ایه ذاری بیشاتری ،ساود را داشاته باشاف ای،
وضاوع برای سار ایهداری به عهای آن اسات که تما ی سایساتم ز انی شا وفا یشاود
1. Culex peipins
2. Culex peipins molestus
3. Counterbalance
 ۴رکز الی شهر لهفن
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که ح و تها و سااار ایهداران نیرو هف بتوانهف تییعت تهانی را دوباره سااااز انفهی
کههافا کمتری ،سااار ایه ذاری م  ،را ب ههاف و یذاا کارا انروی و واد خا ی هر چه
بیشتر با کمتری ،وقفهی م  ،دریافت کههف
ایهجا م  ،اساات اقتصاااددانان زیر لس نجوا کههف :دهاهربی،ها و در شااگفت
1

باشااهف چرا کارهای تژوههف ان نوآور دبرونهِشااتها انهف آرتور ساایساایل تیگو یا
تیمز یاف را نبوانافهایم آن کاارهاا را خوانافهایم و باه همی ،تلات باه نوشااات ،کتااب
کهونی ترداختهایم در اقتصااد ی برونهِشات تیارت از هزیهه یا ساودیا خصاوصای یا
اتتماتیا اساات که در حساااب و کتاب تولیف هویفا نمیشااود ا بحث یکهیم که
دنیاای افرن از کوشاااشهاای نظاام هاف برای حال بحرانهاا در رزهاا باه وتود آ افا
2

بحرانهایی که به آن انجا یف تا زنف ی انسااان و ناانسااان خود را در حساااب و کتاب
وارد کهف دنیای فرن به وتود آ ف زیرا برونهِشتها تادت زدنف
سار ایهداری نظا ی نیسات که در آن تو همه تا باشافا بل ه نظا ی اسات که در
آن تزیرههایی از دادوسااتف تو یان اقیانوساای از تلوههای ارزان  -یا بالقوه ارزان -
تییعت وتود دارنف بازتولیف زنف ی در یان شاای هی تو ران اساات و با ذشاات
ز ان رانتر یشاود دساتمزد کار ران یتوانف ثابت نگهفاشاته شاود یا حتی کاهش
یااباف ا اا در تاایاانِ ناابرابریا بحرانهاایی از وناهای کاه باه تااز ی دیافهایم زاده یشاااودا
اتتراضااات توتولیسااتی در آ ری ا و انگلسااتان کار ران تایگاهی بلهفتر یخواههف و
کار آنها ران یشاود فرآیهفهای تولیفی که در تزیرهای تولف شافنف و انروی دیگر
هیچی ارزان نیسااتهف اقلیم توییر یکهف و حصااوالت یذایی نمیتوانهف به فراوانی
اذشاااتاه تولیاف شاااوناف در ای ،فرآیهافهاا رزهاا از اهمیات زیاادی برخوردارناف زیرا آنهاا
تاهایی را ترضاه یکههف که یتوان چیزهای ارزان را در آنها با کاربرد زور به دسات
آورد  -و کاار ارزان انساااانهاا و دیگر تلوه هاای تییعات یتواناف باا زور از آنهاا بیرون
کشیفه شود

1. Externalities
2. Extrahuman
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بهاابرای،ا در ایهجاا باایاف بگوییم کاه هظور اا از ارزانی چیسااات :ارزانی رشاااتاه
راهیردهاایی برای افیریات روابط بی ،سااار اایاهداری و شااای اهی زناف ی از راه در اانِ
وقت بحرانهای سار ایهداری اسات ارزان همان کمهزیهه نیسات  -رچه ای ،ببشای
از آن اساات ارزان ی راهیرد اسااتا ی کردار اسااتا خشااونتی اساات که همهی
ونههای کار  -کار انسااانی و حیوانیا یاهی و ز یهی  -را با کمتری ،ترداختِ م ،
بساایج یکهف ا از ارزان برای فتگو در ورد فرآیهفی اسااتفاده یکهیم که در آن
ساار ایهداری تیوسااتگیهای ارزش ذاری نشاافهی زنف یببشاای را به چرخههایی از
تولیف و صارق توییر اهیت یدهفا چرخههایی که در آنها ارزش ای ،تیوساتگیها به
تایی،تری ،بهای م  ،یرساف ارزان کردنا نمادِ ذار از تیوساتگیهای زنف یببش
شامارش نشافه به کمتری ،ارزش دالری ا انتذیر اسات ارزان کردن همواره راهیردی
کوتاه فت اساات ارزانی همواره ی یفان کارزار بوده اساات بررساای ای ،هفت چیز
ارزان به یاری ا یآیف تا افق کارهای ا انتذیر را بییهیم ای ،بررسای کم یکهف
تا خطرهای تساااادهای اتتماتی ا روزه و بازساااازیهای ورد نیاز را برای ایجاد ی
همیسااتگی عهادار دریابیم اا در بازبیهی تو ا کارا تیمارداریا انرویا یذاا زنف یها
و فراتر از همه تییعتا راهی نو را برای شااهاخت آنچه که زیسااتبوم ساار ایهداری
یخوانیم باه بحاث ی اذاریم هظور اا از زیسااااتبوم سااار اایاهداری آ یزهی
تیوستگیهایی است که شر یدهف دنیای فرن چگونه کار یکهف چرا هفت چیز؟
ا نمیتوانساتیم کمتر از ای ،را بازبیهی کهیم و ا ر چه م  ،اسات چیزهای بیشاتری
هم باشااف ا ا هر ی از ای ،هفت چیز در سااپیفهدم زیسااتبوم ساار ایهداری وتود
داشاتهانف ای،ها سارآیاز فیفی برای ترووهی تفسایرا همچهی،ا توییر تهان هساتهف -
و اکهون وقت آن اساات که دریابیم چگونه هر ی از آنها در ادیرا از اهمیت برخوردار
بودنف
تبیعت
ههگا ی که نونشیهان تای بر ز ی ،ادیرا ذاشتهفا ونههای تانفار هاتمی را با
خود آوردنف در ی ی از تزایر کوچ ترا تورتوسااانتو (که نبسااتی ،ارباب آنجا تفر زن
کریسااات کلماس بود)ا خر وشهاا بیدرناه از حالهاای نگهافاری خود ریبتهاف و
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یاا اان هطقاه را بلعیافناف تااخاتوتاازهاای دیگری نیز در تی آن آ افناف یا

حلزون

2

حلی ادیراا کاسیولو بودیچیانو ا در فت ی سفه استعمار نابود شف ا ا اسهاد
نشان یدههف که بیشتر نابودیها در ادیرا در دو سفهی ذشته روی داده است  -نه
باا تااخات وتااز آیاازی ،اساااتعمااری بل اه دیرترا همراه باا ا وا تیدرتی ساااررسااایافن
ونههای بیگانه و با ساار ایهداری کشاااورزیا یلیونها سااا فر شاات به خا وشاای
راییف
3

درختاانا آبا خااکا زیاا اان و یاا اان در اادیرا و دریاای تیرا ون تزیره چون
دهفایای رایگان دیفه شافه و به ی رشاته درونداد یاا بهوارونها ساف راه برای تولیف
تیفیل یشافنف تر ی ت ساون در رساالهای اسااسایا دصابرههای دریایی از ز ان
کریساات کلمس ا در ورد اهی یری بیش از حف ینویسااف که چگونه انسااانها از
ز ان رسایفن کلمس توان به ادیرا چراغ زنف ی را در تزیره خا وش کردنف انساانها
در نظام سار ایهداری با زیساتسا انهایی که ا ببشی از آنها هستیم رفتار بفی دارنف
 و ا به ای ،زیساتساا انها وابساته هساتیم برای نمونها سار ایهداران با خشاهودیاقیانو را چون انیار یذای دریایی تاکهون صاایف نشاافه و در همان حا چون ودالی
برای تساامانف تولیف شاافه از سااوی ا یدانهف به ای ،ترتیس به زودی کفهی قفار
تس ااناف ریبتاه شااافه در اقیاانو هاا نسااایات باه کفاهی یاذای دریاایی وتودِ ترازو
ساهگی،تر یشاود تا ساا 2050ا دو ساا تس از آن که برآورد شافه اسات آخری،
کشااتی صاایادی صاایف خود را در ز ی ،خالی یکهفا تالسااتی های وتود در دریا
بیش از قفار اهیهای آن خواههف بود توضاایح نه چهفان زیرکانه ای ،خواهف بود که
انسااانها در تی خود خرابی به بار یآورنف ا ا تییعت بیش از انیار هابم یا زبالهدان
اسات ی دلیل حوری برای آیاز داساتان ا در سارز ی ،رزی دوردسات ا پراتوری
ترتوا ای ،اساات که ادیرا به روشااهی نشااان یدهف ههگا ی که سااوختوساااز

 - Flora 1توشش یاهی ی

هطقه تورافیایی
2. Caseolus bowdichianus

 Fauna 3وتودات زنفهی ی

هطقه
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( تابولیسام) انساانها در شای هی زنف ی در کهتر تقاضاا برای ساود قرار ی یرد چه
تیش یآیف
ا ر قرار بود ساااود بر زناف ی ح و ات کهافا در آن حاالات باایاف توییر وضاااعیات
چشااام یری تیش یآ اف :یا تافایی فهو ی بی ،تییعات و تاا عاه ای ،یا
د ردیسای بسایار هم بود ا ا د ردیسایای که در کهار تولف بازار تهانیا کشاور شاایی
در قارهی آ ری ا و سالس ال یت از دهقانان رنه یبازد با ای ،همه د ردیسای درک
برخی انساااانهاا از تییعات چون یا کال و کُهش آناان بر اساااا درکِ نو از اهمیات
کمتری برخوردار نیود اهمیت دارد روشا ،فته شاود که همواره ای ،د ردیسای درک
نزد بعسای {نه همهی انساانها بود  -آنهایی که سائو تجاری کردن و چیر ی بر
تهانی هساتهف که تهها دالر را به حسااب یآورد م  ،اسات ههگا ی که توییر اقلیم
تیش یآیف همه در ی کشااتی نشااسااته باشاایم ا ا بیشااتر ا در کابی،های ارزان
نشااسااتهایم در ایهجا کیفیت زنف ی ا به دو دلیل بزر اهمیت دارد نبسااتا ای،
کیفیت زنف ی کم یکهف ساائولیت و نگاه را توته تیقات و روابطی کهیم که از
ای ،تفاساااازی ساااود بردنف دوم و همترا دتفا کردن انساااان از تییعت همراه با
حرومساازی واقعیِ تودهای شا ل رفت خیزش سار ایهداری به ا ای ،ایفه را داد که
نهتهها تا عه به تور نسایی ناوابساته به شای هی زنف ی اسات بل ه همچهی ،بیشاتر
زنانا رد ان بو یا برد ان و اساتعمارزد انا در همه تاا انساانهای کا لی نیساتهف و
ازای،رو اتساای کا ل تا عه شامرده نمیشاونف ای ،ردم انساان نیودنف  -یا انساانهای
نااچیزی بودناف ای ،ردم ببشااای از تییعات بودناف کاه باا آناان چون رانافهشاااف اان
اتتماتی رفتار یشف  -آنان ارزان شفه بودنف
دونیم کردن تییعت و تا عها وحشای و تمفنا صاحهه را برای آفریهش چیزهای
ارزان دیگر آراسات تییعت بازسااخته شافا دوباره آفریفه شاف و در تهج سافهی تس از
آن بسیار در آن بازانفیشی شف روشهای سر ایهداری در ارزانسازی تییعت شب
یکرد زنف ی و کار چه کسااانی اهمیت دارد  -و زنف ی و کار چه کسااانی بیاهمیت
اساات ایفههای چیرهی ساار ایهداریا تبیعت و جامعه (ای ،ایفهها را به تلت قفرت
افساانهای و خونی،شاان تررنه کردیم) تعیی ،یکرد کار چه کساانی ارزش دارد و کار
چاه کساااانی  -تیماارداری از تیر و توانا از بیماار و افرادی باا نیاازهاای ویژها کاار
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کشااورزی و کار تلوههای ناانساانی تییعت (حیواناتا خاکا تهگلهاا ساوختها)  -به
تور تمفه ناتیفا ترضاه یشاود سار ایهداری ای ،همه را از راه ردش تو ا که بهای
آن به نوبهی خود به کشور شایی و زیر یوغ درآوردن تهان وابسته بودا به دست آورد
هاتق زیادیا ی ی تس از دیگریا شااهف کهتر یذا برای زنفه نگاهداشات ،کار ران و
کهتر انروی برای ولفتر کردن آنان بودنف بهابرای ،چیزهای ارزان در اسا بهراستی
چیز نیساااتهاف بل اه راهیردهاای در تیش رفتاهی سااار اایاهداری هساااتهاف برای بقاا و
افیریات بحرانهااا ترفهافهاایی هساااتهاف تاا باه واساااطاهی هااه اصااالیا تییعات ارزانا
هستیهایی راستی ،و تفاسر به نظر آیهف
پول
تو ابزاری اساات که ساار ایهداری به وساایلهی آن کار یکهفا هیعی از قفرت
اسااات برای آناان کاه تواناایی کهتر آن را دارناف ای ،کهتر تههاا کهتر ردم و ثروت
نیسااات وضاااوع ای ،اسااات که تییعت تا کجا کهتر یشاااود بهگریف به رابطهی
تهگاتهه دالرهای آ ری ا و بشا ههای نفت تربسااتان سااعودی یاا در دوران ذشااتها
1

رابطهی ری س دالر هلهفی و شااامشهای نقرهی دنیای نو ا ر فرنیته زیساااتبوم
قفرت باشافا در آن صاورت تو تیونف دههفهی زیساتساا ان اسات و زیساتساا ان تو
را شا ل یدهف تو برای تیفیل شافن به سار ایه وابساته به فرههه و قفرت اسات
تو تفا کههافه و رابط کار ر و سااار ایهدارا هااتق ثروتمهاف و هااتق فقیر اسااات -
شاما تهانی و تهوب تهانی به واو ان ا روزی تو ح و ت  -لتها و ا پراتوریها
را به تیش یبرد؛ آنها را نظم یدهف و به آنها وابساااته اسااات در ای ،نگاه تاریبیا
تهاان افرن ناه باه شااا ال جموتاهای از ح و اتهاا بل اه باه ثااباه یا نظاام تهاانی
ساار ایها قفرت و تییعت دیفه یشااود ای ،نگاه ا را وا یدارد تا ای ،فرآیهفها را نه
در بازهی ز انی دههها بل ه در بازهی ز انی سفهها بررسی کهیم
تهاصاری از چهی ،روی ردی در دههی  1970نبسات از ساوی ا انویل والرشاتای،
طر شاف او نشاان داد که چگونه سار ایهداری از راه ی رشاته د رساانیهای سایاسای
 - Rix-Dollar 1تو رایج نقرهای آواخر سفهی  17در بسیاری از کشورهای اروتایی
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 اقتصاادی تفیفار شاف که در آن تقسایم کار نو و بسایار نابرابری شا ل داده شاف ازیاان ورقنگریهاای او دو ن تاه ارتیاا ویژهای باا ای ،کتااب دارناف نبساااتا ناابرابری
تهانی ی فرآیهف تیقاتی اسات که با اساتفاده از اتما قفرت سایاسای و نیروی بازار
شا ل رفته اسات دوما تولیف و انیاشات از راه د رسااخت ریشاهای تییعت بازساازی
شافهانف ا رچه تژوهش رانِ تس از والرشاتای ،تافشااری او بر سار ایهداری چون ی
زیسااتبوم را رد کردهانفا ا ا ا بر تایهی انفیشااهی او نشااان یدهیم چگونه کار و
قفرتا از راه د ر ونیهای فرا یری که ی زیساتبوم را تشا یل یدههفا بر تییعت
کرهی ز ی ،سافره ی ساترنف با توته به ای ،که ا در تی نیروهایی هساتیم که از راه
دور تعیی ،کههفهی روابط اتتماتی  -زیساتبو ی هساتهفا بایف روشا ،باشاف که در ای،
رابطاه چرا تو از چهی ،اهمیتی برخوردار اسااات با نگاهی تاریبی به تهانا تزییات
کماهمیات تااریبی تاان تاازهای تیافا یکههاف یا نموناه :تیوساااتگی بی ،باان افاری
ساافهی تانزدهمی شااهر تهواا زیسااتبوم ادیرا و بحران ا روزی کُرهی ز ی ،اساات
انساان زهی شا ر را دوسات دارد شا ر نیاز به آب دارد آبیاری در ادیرا نیاز به نیروی
کار داشاتا یعهی بایف ت ی ،اتتیار یشاف خریفاری برد انا نقلوانتقا یا نگهفاری
آنان ارزان نیود و ی فصال کا ل تو یکشایف تا آب به خورد نیشا ر برود و نیشا ر
برای برداشات آ اده شاودا برای تیفیل به شا ر فرآوری شاودا در قارهی اروتا به فروش
رود و با نقره دادوساتف شاود تا تس از آن ادویههای آسایا خریفاری ردنف در همهی
ای ،راحل ت ی ،اتتیار و بفه اری و تریان یافت ،تو به سااوی کاال نقش داشاات و
در ای ،کار دولتشهر ایتالیایی تهوا دارای نقشی رکزی بود
تو سااار ایه نیسااات سااار ایه کوتاه نویسااای روزنا هنگارانه برای تو ا یا بفترا
انیااشاااتاهی چیزی اسااات کاه یتواناف باه چیز دیگر توییر شااا ال یااباف ا ر تااکهون
اصاطال های سار ایهی تییعی یا سار ایهی اتتماتی را شاهیفه یا به کار بردهایفا در
آن صاورت شاما هم ببشای از ساردر می بزر در ای ،ورد بودهایف سار ایه وتودی
درختان بریفه نشافه یا هارتهای به کار رفته نشافه نیسات از نظر ارکس و از نظر
ااا سااار اایاه تههاا در تریاان زنافهی تیافیال تو باه کااال و بااو وناهی آن روی یدهاف
تولی که زیر تشا تاساازی شافه از نظر سار ایهداری چون خودِ تشا بیتان اسات
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سااار اایاهداری تههاا از راه چرخش زنافهی ای ،تو و در روابط تیرا ون آن اسااات کاه
وتودیت ییابف
فرآیهفهای دادوساتف و چرخش اسات که تو را به سار ایه تیفیل یکهف در قلس
کتاب سار ایهی ارکس ی الگوی سااده و نیرو هف وتود دارد :سار ایهداران در تولیف
و دادوساتفا نیروی کارا اشای،ها و واد خام را ترکیس یکههف تس از آن کاالهای به
دساات آ فه در برابر تو فروخته یشااونف ا ر همه چیز خوب تیش رودا از ای ،کار
ساااودی به دسااات یآیف که ساااپس نیاز هف سااار ایه ذاری دوباره در نیروی کارا
اشاای،ها و واد اولیهی بیشااتر اساات کاالها و تو هیچ ی ساار ایه نیسااتهف ای،
چرخاه ههگاا ی تیافیال باه سااار اایاه یشاااود کاه تو ا در چرخشااای همواره در حاا
ساترشا به صارق تولیف کاال برساف سار ایه فرآیهفی اسات که در آن تو در تییعت
تریان ییابف ش ا ل ای،تاساات که ساار ایه بر آن اساات تا در شاای هی کران هف
زنف ی ساترشای بیکران داشاته باشاف ارکس اقتصااددانانی را که باور دارنف حرفهی
آنها بازارها را به وساایلهی ترضااه و تقاضااا توضاایح یدهفا در حالی که ای ،تفیفهها
خود بایف توضایح داده شاونفا سارزنش یکهف درک آن نیروها نیاز هف آز ودن بازارها
تولیف و دادوسااتف اساات ای ،جموتهی اُر انی زنف ی
از راه د جموتهی اُر انی
کار ر را یربایفا درست همان ونه که کشاورزِ سر ایهدار خاک را فرسوده یکهف
ای ،چرخش تو به کاال و ساپس تو ا تهها راهی برای شااهفهی سار ایه نیسات
ای ،چرخش لهزی اسات که با اساتفاده از آن یتوان ضاربآههه توالنیتر برآ فن و
فروشفن ا پراتوریها و ابرقفرتها را در فراخهایی بلهف فت شاهفه کرد به یاد داشته
باشایم که سار ایهدارانا تس از سااخت کاال و فروش آنا در شارایط طلوب ساودی به
دسات یآورنف تقاضاای ثابت ضاروری یکهف که آن ساودها خود بازدههای ساودآور
تولیف کههف ای ،وضااوع ایجاد ش ا ل یکهف زیرا تمم ساار ایه رایش به رشاافی
شتابانتر از فرصتهای سر ایه ذاری سودآور دارد به همی ،دلیل است که حیابهای
الی  -رویفادهایی که به تلت سارازیر شافن یالغ بزر سار ایه به ی ببش ویژهی
اقتصاااد تیش یآیهفا انهف وامهای ساا  ،تیش از بحران الی سااا  - 2008در
ساراسار تاری دنیای فرن ت رار یشاونف ا پراتوریها یاریببش حل ای ،شا لانف
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ا پراتوریها در بلهف فت رزهای تازهای ی شاایهف ا ا در کوتاه فتا ههگا ی که از
ساودآوری کاساته یشاودا به تهه روی یآورنف  -و برای تهه خود وام ی یرنف
بان ها از دادن چهی ،وا ی خوشاهود یشاونف زیرا فرصاتهای دیگر ایجاد ساود بسایار
کم و وام دادن به ح و تها به تور عمو از ریساا کمتری برخوردار اساات آنان
همچهی،ا برای دفاااع از تو تاااری ایم ،و دارای ارزشا بااه هزیهااهی ح و ااتا
ارتشهاایی آ ااده باه تهاه دارناف روابط بی ،باان افاران و دولاتهاا در کوتااه افت باه
سااار اایاه اذاری دوباارها در یاان افت باه تمرکز ثروت و باازدههاای آن در ببش االی
اقتصااادا در بلهف فت به فراز و فرود قفرتهای تجاری نظامهایی با رکزیت شااهریا
کشوری یا بی،المللی یانجا ف
در باالی هحهی {ثروت برخی اسااتفادههای کالن یبرنفا در حالی که دیگران
باهزحمات زناف ی یکههاف  -یاا حتی بافتر از آن ایافههاای تو اا تی تی در ورد
چگونگی تیشاای رفت ،بازده ساار ایه ذاری از رشااف تولیف ناخال داخلی به تاز ی
ورد تالقهی بسااایاری قرار رفته اسااات ا ا ای ،ایفهها به آن دساااته ورقبیهیهای
ذشااته در ورد چگونگی تیونفهای الیه با باقی انفهی زیسااتبوم ساار ایهداری در
نظامهای ح و تی تیاتی تعلق دارنف سار ایهداری تهها جموتهی تراکُهشهایی نیست
که تو را تیافیل به کاال و باز ردانفن کاال به تو یکههاف؛ سااار ایهداری از ح و ت
فرن و از فر انروایی ح و تها بر و تراکهشهای آنها با تلوههای تییعتا انساااان و
دیگر تفیفهها تفاییناتذیر اساات ت انههای ساار ایهی الیا به ههگام سااترش یا
فروریزیا برای درک چگونگی توساااعهی سااار ایهداری اهمیتی رکزی دارنف اکهون
زیساتبوم سار ایهداریا از راه تیشاروی ت ی ،کههف ان الیا که آ ا آنها شا ل دادن
به ساار ایه ذاریهای خود و سااود بردن از ای ،ساار ایه ذاریها اسااتا بر هر یاه
تیچ زیساتبوم کُرهی ز ی ،اثر ی ذارد داساتان حاکم شافن تو نهتهها بر انساانها
کاه بر ببش بزر ی از زناف ی در کُرهی ز ی ،باا تااخاتوتااز باه ثروت دنیاای نو آیااز
یشااود اتحاد نا قف ا پراتوریهای اروتاییا کشااور شااایان و بان هاا تلوههای
تییعی دنیای نو را به کاال و سار ایه تیفیل یکردنف در رکز ای ،اقفا اتا زیستبوم
سار ایهداری نیاز هف شایوههایی نو برای فیریت انساانهاا ت،های آنان و هابم ورد
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نیاز آنان برای بقا بود از آنجا که تو به خودی خود به کاال تیفیل نمیشاودا تس کار
ورد نیاز است
کار
1

در آیاز ال ان ترتوالیا فالنفری و تهواییِ کشااتزارهای ش ا را وانچههاا بو یان
تزایر قهاریا را برای کار در ز ی،های خود به ادیرا آوردنف شماری از وصیتنا ههای
سااافهی تاانزدهم نشاااان یدههاف کاه اال اان وانچاههاا را برای ورثاهی خود باه ارث
ذاشااتهف کار ران بو ی با بیماریهای اروتاییان و وحشاای ری آنها از تای درآ فنف
ای ،کاار ران باا ترکییی از کاار ران زدبگیر و برد اانی از آفریقاای شاااماالی ت میال و
تایگزی ،شاافنفا با انسااانهایی تایگزی ،شاافنف که نیاکان عاصاار آنان با کشاااورزی
زیستتایه زنف ی خود را ت ی ،یکردنف ا ا خود آنها در نتیجهی برده شفن یا اخرا
از ز یهی کاه ز اانی در آن کاار یکردنافا از اادیرا سااار درآوردناف اادیرا یافانی برای
آز ودن تحمال و تواناایی انساااانا همچهی ،برای آز اایش فهااوریهاای نو برای نظما
فرآیهف کار و تبصاصای بود که  -چهف سافه بعف  -در کارخانههای صاهعتی انگلساتان به
کار رفته شاف ا به انفازهی کافی در ورد شایوههای کار ران در ادیرا  -هم برد ان
و هم کاار ران آزاد  -برای قااو ات در برابر اربااباان و کاارفر اایاان خود نمیدانیم
دادههای انفکی در ورد چگونگی یارزهی آنان در برابر نظا ی که هم آنان را از شفت
کار یکُشات و هم ز یهی را که بر آن کار یکردنف فرساوده یکرد ثیت شافه اسات
ا ا یدانیم که قاو ت کردنف و کوشاش آنان برای یارزه با شارایط اساتثمار بحرانی
آفریف که در نتیجهی آن قا ات در سااا  1۴73تهها زنف ی کردن برد ان یا زنف ی
آنها با ردان آزاد را مهوع کههف
داساااتاان چیزهاای ارزان و بحرانی کاه در تی ارزان کردن آنهاا یآیاف داساااتاان
ریزنااتاذیری نیسااات انساااانهاا یتوانهاف یاارزه کههاف و چهی ،یکههاف تس از آن
سار ایهداران یکوشاهف تا به ای ،قاو ت با ی رشاته راهکارهای ارزان تاسا دههف
ای ،راهکاارهاا نیز باه نااچاار بحرانهاای خود وا باه نوباهی خودا ساااازوکاارهاای هرچاه
1. Guanche
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تیچیافهترِ کهتر و نظم را یآفریههاف ای ،یاارزهی تیقااتی یا راناهی حیااتی توییر
در زیساتبوم سار ایهداری اسات ا ر چه ا در ورد شاورش برد ان در ادیرا چهفان
نمیدانیم ا ا یدانیم که با تایان شا وفایی نیشا را فهاوریهای بردهداری و کشاتوکار
بهساازی شافه و به آن ساوی اقیانو اتلس صاادر یشافنفا نبسات به سااپو تو ِها
تایی که برد ان فراری که آنگوالییها نا یفه یشافنف کارخانههای نیشا ر تزیره را
به آتش کشایفنف و در ساا  1596تزیره را به فت دو هفته به اشاوا خود درآوردنف
همچهی ،ی دانیم کاه در ایساااتااد ی آن کاار ران در برابر اساااتثماارا برخی از
نیرو هفتری ،چالشهای سر ایهداری یافته یشونف
بردهداری و قاو ت در برابر آن همچهان وتود دارنف در ساافهی بیسااتوی ما در
قایساااه با شااامار برد انی که در تجارت برده از راه اقیانو اتلس هتقل شااافنفا
انساانهای بیشاتری به کار اتیاری کشایفه یشاونف سااز ان تهانی کار دریافته اسات
که در ساا  2012حفود  21یلیون نفر به کار اتیاری کشایفه شافنف از ای ،شامار
 2 2یلیون نفر در کار تحمیل شفه از سوی ح و ت (کار زنفانی) یا از سوی روههای
نظا ی شاورشای بودنف از  18 7یلیون باقی انفه  ۴ 5یلیون نفر در اساتثمار تهسایِ
تجاری و  1۴ 2یلیون نفر در اسااتثمار اتیاری اقتصااادی برای قایسااها شاامار کل
1

اتلس باه آن

آفریقااییهاایی کاه باه برد ی رفتاه شااافه و از راه اذر یاانی اقیاانو
سوی آب انتقا یافتهف  12 5یلیون نفر بود
بردهداری از اادیرا آیااز نشاااف ا اا آیااز ر بردهداری افرن اادیرا بود تفااوت افرن
بودن در به کار رفت ،هساتی برد ان در تولیف انیوه کشااورزی و در بیرون رانفن آنان
از قلمرو اسااطورهای اتتماتی نهفته اساات رچه برد ان همواره در تایی،تری ،ردهی
نظم اتتماتی قرار داشاااتهف ا اا در سااافههای تس از فراز و فرود ادیراا آنان از نظم
اتتماتی بیرون رانفه شافه و هر چیز که حق شاهرونفی را باز ی ردانف از آنان رفته
شااف برای برد ان بو ی و آفریقاییا فرنیته بهراسااتی تهها به عهای ر ا همچهی،
د ر اتتماتی بود برای سار ایه ذاران رفتار با برد ان همچون ببشای از تییعتا
به تای ببشی از اتتماعا اقفا ی وفقیتآ یز بود برای آن که ای ،وفقیت چهف برابر
1. Middle Passage
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شاود بایف کار ران بیشاتری تیفا یشافنفا بایف ت ،درهمشا ساتهی آنان تیمار یشاف و
اتتماتات آنان با بیگاری همیشااگی راقیت یشاافنف به سااب ،دیگرا ساار ایهداران
نیروی کار بیشاتری نیاز داشاتهف و بایستی که ای ،نیروی کار به ارزانتری ،بهای م ،
آ وزش دیفه و نگهفاری شااود از ای ،بایسااتگی ی نظام ی پارچهی ارزانِ تیمارداری
تافیافار شااافا نظاا ی چهاان حیااتی برای زیساااتبوم سااار اایاهداری کاه باایاف تااری آن
کموبیش زدوده یشف
تیمارداری
آن ببش از تااری آیاازی ،اادیرا کاه در ورد آن کمتری ،آ ااهی وتود دارد و باا
ای ،همه فهم ای ،تاری بفون آ اهی از آن نا م  ،یباشاافا ونهای از کار اساات که
در تلوم اتتماتی زادآوری اتتماتی خوانفه یشاود کار تیمارداری برای تیر و توانا
ناتوان و بیمارا آ وزش و بازیابی تهفرساتیا چیزی اسات که سار ایهداری را ا انتذیر
یکهف انساانها از کجا یتوانهف بیایهف تز از انساانهای دیگر؟ از چه راهی تز از راه
اتتماتات خود یتوانهف اتتماتی شااونف؟ از چه راه دیگری تز شاای ههای حمایتی
یتوانهف تیمارداری شااونف و ترورش یابهف؟ تقاضاااها برای انجام ارزان ای ،کار کم
کرد تا ردسااااالریهای که ،توییر سااااختاار یابهاف و ونههای فرنی از تفااوتها در
تهسیت و تایگاه اتتماتی زن و رد در زیستبوم سر ایهداری به وتود آیهف
یدانیم ز انی که صااهعت شاا ر برزیل برده خریفاری یکرد زنان  20درصااف
ارزانتر از ردان بودنف در اروتاا ی کاهش دستمزد همگانی در سفههای  16و  17بر
شارایط همهی کار ران بهتز زنان اثر ذاشات زیرا تیش از آن دساتمزد زنان ی ساوم
ددستمزد کاهشیافتهی ردان بود با ای ،همه از آنان انتظار یرفت که کار در خانه
را نیز انجام دههف وا بهراساتیا ساپهر خصاوصای آفریهشای آ اهانه از ساوی سار ایهداری
آیازی ،بود سائولیتهای کارا تیمارداری و تشاتییانی از اتتماع به شا لی فزایهفه به
دوش زنان افتادا زنانی که تایگاه اتتماتی آنان کهتر یشافا درسات همان ونه که
کار آنان در زرتههای نیشا ر زیر کهتر قرار داشات ساوزانفن زنان تادو ر ونهای
جازات برای زنانی بود که در برابر زنفانی شاافن خود در سااپهر خصااوصاای قاو ت
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یکردنف ردسااالری تهها ی حصاو کهاری زیساتبوم سار ایهداری نیسات بل ه
برای آن اسااسای اسات دکار زنان چهان برای خیزش سار ایهداری حیاتی بود که با
رسایفن به سافهی هففهم کار آنان بهتور ریشاهای بازتعری شافه بود کار زنان دیگر
دکار نیود  -ای ،کار به سااترد ی تشاابی ناتذیر شاافا تفیفهای که برای ارزانتر
کردن آن هاسس بود
در سا 1995ا تژوهش ران دست به کار برآورد ارزش دالری کار ترداختنشفهی
زنان شفنف ی روه ساز ان لل برآورد کرد که ارزش دالری تما یِ کار زادآوریا در
صاورت بازترداختا شاانزده تریلیون دالر اسات از ای ،یلغ  11تریلیون دالر ساهم کار
ترداختنشافهی زنان بود ای ،یلغ در حفود ی ساوم همهی تمل رد اقتصااد تهانی
بود  -ای ،رقما ا ر بان فاری ساهم هرچه بیشاتری از اقتصااد تهان را کساس ن رده بودا
بیشاتر یشاف تژوهشهایی تازهتر در بریتانیا حاکی از آن اسات که ارزش کار زادآوری
بیشاتر از الیاتهای ببش نیرو هف خف ات الی لهفن اسات با ای ،همه کساانی دیگر
بحث کردهانف که برآورد سااز ان لل بسایار تایی ،بود و دفعالیت خانگی بیرون از بازار
کار برابر با  80در صاف تولیف ناخال تهان اسات :حفود شاصات تریلیون دالر در ساا
2015
همراه باا حرکات کاار ران کُال کرهی ز ی ،از ببشهاای روساااتاایی باه ببشهاای
شااهری ی چیزا باالتر از هر چیز دیگرا در شاای هی تازهی تولی از همه همتر بود:
تواناایی تا ی ،واد یاذایی کاافی در یا روز برای کاار در روز بعاف ایهجاا بود کاه نظاام
یذای ارزان تفیفار شف
غذا
در داساتان ادیرا یذای ارزان شا ر نیسات در اروتای سافهی تانزدهما شا ر ههوز
کاالیی تجملی بود یذایی که بایف ارزان یشاف یذایی بود که برد ان بایف یخوردنف
در آن ز ان کار ران کشاتزارهای نیشا را چون ا روزها خُرده شااخهای از نیشا ر رسایفه
راا که شایرهی آبفار و شایری ،آن چهف کالری و انفکی یذا افزون بر توذیهی آنها فراهم
یکردا برای تویافن یدزدیافناف بردهداران برزیلی باه برد اان بیماار وشااات و تبم
رغ یدادنف تا برد ان یعهی دارایی آنها بتوانهف به کار باز ردنفا ا ر چه یذای اضاافی
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بهدقت حساااب شاافه و چون ی کسااری یا زیان در دفتر کل ثیت یشااف از نظام
یذایی برد ان در ز ان ح و ت ترتوالیها در ادیرا چهف ساهف باقی انفه اساتا رچه
1

م  ،اسات آنها برنجا ارزن و ارت خوشاهای راا که در آفریقا کشات یشاف با خود به
اادیرا برده و فرزنافان آنهاا در تریاان انتقاا خشاااوناتباار خود باه دنیاای نو آنهاا را در
تیس خود ذاشته بوده باشهف تفا از برنا هی یذاییا ی اصل تایفار در سر ایهداری
ای ،اسات که یذای صارفی کار ران بایف بهارزانی در دساتر آنها باشاف  -هم برای
هافم سر ایهداران و هم برای نظم اتتماتی
یدههف که ی ی از بهتری ،راهها
حاکمانا بها بر سااهتی دیری،ا چهی ،تشاابی
برای تلس رضااایت کار ران و تهیدسااتان ساایر کردن ش ا م آنها اساات فیلسااوق و
ز ی،دار روم باساتان سایساروا شااهف بود که تمعیتی رساهه به خانهاش تاخت زدنف
ی سافه تس از آنا در شاورشای دیگر از رساهگانا به ساوی ا پراتور روم کلودیو
نان خشا ترتاب شاف یذای ارزان به فت ی هزاره در برقراری نظم نقشای رکزی
داشااته اساات در زیسااتبوم ساار ایهداری ای ،نظم با تایی ،نگهداشاات ،هزیهههای
کار ران برای سایر کردن خود و خانوادههایشاان برقرار شافه اسات ا روزه م  ،اسات
بفیهی به نظر آیف که در برابر هزیههی یذاا هزیههی ترابری و سا  ،ساهم بیشاتری از
درآ اف خاانوار را باه خود اختصااااص دههاف ا اا از نگااه تااریبی بیاهمیتی نسااایی یاذا
تفیفهی نویی اساات  -ارزان اساات زیرا ارزان ساااخته شاافه اساات از  1۴53تا 1913
درصاف دساتمزدی که کار ران سااختمانی در بریتانیا صارق هزیههی یذا یکردنف از
 80درصاااف باه  55 5درصاااف تاایی ،آ اف تاایی ،آ افن هزیهاهی یاذا باه  8 6درصاااف از
هزیهههای خانوار در انگلستان تفیفهی بسیار تازهتری است (از سا 201۴ا ای ،هزیهه
در آ ری ا  6 6درصافا در ایتالیا  1۴ 2درصافا در چی 25 5 ،درصاف و در نیجریه 56 6
درصاف بود ) ای ،رقمها با اساتفاده از راهیردهایی تایی ،نگهداشاته یشاونف کها برای
نموناه در آ ری ااا همیر ر یا دالری و سااایاف ارزانی از رغ ساااوخااری راا کاه باا آن
نوشاتهی خود را آیاز کردیما روا یدههف تهز تل نمونهی ادیرای ا در ای ،اسات
که شا ر درسات از راه همان روابطی که ادیرا در آن تیشاگام بود اکهون به ی کاالی
1. sorghum
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یذایی ارزان تیفیل شفه است صرق ش ر انگلیس از ی خوراکی اه به اها تا تایان
سافهی هففهم به چهار برابر افزایش یافتا سافهی هیجفهم قفار افزایش یافته خود
دوبرابر شاف و در تایان سافه به  13تونف به ازای هر نفر رسایف ا روزه در آ ری ا صارق
شااایری،کههافهها  76تونف (3۴ 2کیلو) به ازای هر نفر اسااات  -از ای ،قافار  ۴1تونف
( 18 ۴5کیلو) شا ر تصافیه شافه و  25تونف ( 11 25کیلو) فروکتوزِ شایرهی ارت اسات
از ساا  2005تا ساا  2010یانگی ،کالری روزانهی دریافت شافه از شایری،کههفهها
در آ ری اا  355کاالری برای ردان و  239کاالری برای زناان بوده اساااتا یعهی حافود
 13درصااف کل کالری روزانهی دریافت شاافهی هر فرد (تژوهشاای تازه ی ویف که
دریافت روزانهی بیش از  2-3درصاف اثراتی هفی بر تهفرساتی خواهف داشات) ا ا شا ر
تهها هیم انروی برای انساان نیسات کاالی دیگری که بهای آن به هظور دوام آوردن
تیقاهی کاار ر آ ری اا تاایی ،نگاهداشاااتاه شااافه دو ی ،هزیهاهی بزر برای کاار ران
ساختمانی انگلیس در فت هفت سفه بوده است :انروی
انرژی
1

درخاتهاای کوتااه بر بوی تهگالهاای نیماهحاارهای اادیراا دتزیرهی تهگال
چوب ا هیم ساوختی نیودنف که بتوان با آنها آیاز کرد در آیاز از آنها به شا ل تبته
اساتفاده یشاف  -تبتههایی که ناو ان ترتوالیها از آنها سااخته یشافا وادی که در
ترووههای سااختمانی کالنشاهر لیسایون به کار یرفت ا ا کاربرد چوب چون ساوختِ
آتش دیههای حرارتیِ سااخت شا ر بسایار ارزشامهفتر از صارق آن چون انعی در
برابر آب اسات ای ،درختان در حالت تییعی ساوخت نیودنف  -آنها در شارایط ویژهای
سوخت شفنف
هر تمفن دیگری آتش را کموبیش هار کرده و برای روشا ،نگهداشات ،آن وادی
یافته اسات ا ا در ادیرا تما ی هحهی {اقتصاادی ا از شا وفایی تا فروشافا که تهها
در  70ساا روی دادا حفود به شامار درختان تزیره بود به ساب ،دیگرا شاتاب و
انفازهی صاارق سااوخت در ساار ایهداری نا عمو اساات ارزانی چوب تلت خیزش
1. Laurel
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صاهعت شا را همچهی ،تیآ فِ فروشافِ ای ،صاهعت در ادیرا بود بحران با تایان یافت،
اخیرهی ساوخت تزیره شاتابهفه شاف در سار ایهداری ساوخت وهایفی ساه انه دارد
سااوخت نهتهها صااهعت و نیرویی برای باال بردن تولیف در صااهایم دیگر اساات بل ه
همچهی ،تایگزیهی برای نیروی کار و در خف ت آن اسات که نیروی کار را باصارفه -
و ولف  -نگه دارد سااوخت ارزان هم هماوردی برای کار رانی اساات که کار خود را به
وساایلهی اشاای،هاییا که با نیروی چوبا ایا سااهها نفت و دیگر هابم انروی کار
یکههفا از دست یدههف و هم دروندادی ضروری برای کار تیمارداریِ ارزان است و
در نگهفاری از نظم نقشی رکزی دارد
ا  -آیا ضااروری اساات فته شااود؟  -با تیآ فهای تمفنی زنف ی یکهیم که بر
تایه ی انروی ارزان سااخته شافه اساتا واقعیتی که توییر اقلیم ت ییف آن اسات اقتصااد
سایاسای تهانیِ ساوخت ارزان نهتهها در اساتبرا سیس آسیس انسانی زیادی شفه است
بل ه همچهی ،زیساتبوم کُرهی ز ی ،را توییر شا ل داده اسات با ای ،همه ت ثیرهای
توییر اقلیم بهی سااان توزیم نشاافه اساات حاساایهای وتود دارد که بر یهای آن
یتوان نقشاهی تاهایی را که بیشاتر رد ان ناشای از توییر اقلیم در آنها دف ،شافه و
تاهایی که تلفات آیهفه یتوانف در آنها روی دهف رسام کرد برای دیفن آن نقشاه ا
نیاز داریم نبست راهیرد تایانی زیستبوم سر ایهداری را درک کهیم :تانهای ارزان
جانهای ارزان
کریسات کلمس در ساا  1۴51در تهوا به دنیا آ ف ز انی او سااک ،تورتو ساانتوا
بیرون از ساارز ی ،اصاالی ادیرا بود او سااا  1۴76به آنجا رساایف و در سااا 1۴78
ور تجارت با لودووی و سااهتوری،ا شاااخهای از خانواده تجاری تایتبتا تهواا شااف
ههگاا ی کاه کلماس باه اادیرا رسااایاف برد اان را دیاف و دریاافات کاه قاانون باا آناان چاه
برخوردی دارد برد اان در برابر قاانون تفااوت از دیگر انساااانهاا بودناف در داد ااه آنهاا
هر ز نمیتوانساتهف شااهف یا قربانی به حسااب آیهف  -آنها تهها اتازه داشاتهف در اتهام
تهایت از خود دفاع کههف ا ا هر ز نمیتوانسااتهف شاااهف تهایتی باشااهف یا تهایتی بر
آنان رفته باشااف ای ،تفاوت در برخورداری از حقوق الهامببش کارآ وزیِ اسااتعماری
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کریساات کلمس شااف بی ،ز ان ترک ادیرا در سااا  1۴78برای انجام وریت از
ساوی تادشااهی اساپانیا و باز شات به فانچا به فت شاش روز در ساا  1۴98به
1

تهوان نایسالسالطههی ههف یربیا کریسات کلمس نسالکُشایای را در کاراپیس آیاز
کرد که به ر بسیاری از انسانهایی که در آنجا یزیستهف  -و تمفنها  -انجا یف
ی سافه تس از تولف کریسات کلمسا ساهجهی نابودساازیهاا زیر ترچم خانوادهی
سلطهتی اسپانیا و صلیس کاتولی ا چهان برخی از جریان آن را به دردسر انفاخت که
آنان را به زحمتِ سااخت ،بهیانهای تیچیفهی ف ری برای به برد ی کشایفن و رفتار
2

وحشایانه با انساانهای دیگر برکشایف د هاقشاهی وایادولیف تایی بود که در آن رز
بی ،تمفن و وحشای زیر تیگرد قرار داشات به فت چهف هفته در وایادولیف اساپانیا
هااهرهای بی ،دو ترق در ورد رفتاار باا انساااانهاا در آن ساااوی اقیاانو اتلس در
تریاان بود در یا ساااوی هااهره باارتولو اه د ال کااساااا ا روحاانی تیرو فرقاهی
دو یهی ،ا نشاساته بود که رساالهی کوتاه ساا  15۴2اوا روایتی کوتاه از ویران ری
ههف یربیا خشااونتی را شااهادت یداد که او در دنیای نو شاااهف بود در آن سااوی
3

هااهره خوان خیهس د ساااپولوداا یا افافم اُرتودُکسِ برحق بودن اساااپاانیاا در
کشاور شاایی نشاساته بود دو ساوی هاهرها در وایادولیفا در ای ،ورد بحث یکردنف
۴

که آیا بو یان انساااانانف یا حیوان وضاااوع ورد بحث نظام ان و یانفا بودا ونهای
فهاوری ال یت اسااتعماری ز ی ،که روههایی از بو یان را یان ز ی،داران تقساایم
کرده و دآناان را چون نیروی اخیرهای نگهافاری یکرد کاه باایاف باه افت دو تو
تمر برای ز ی،داران کار یکردنف :ی ی ز ان زنف ی خودِ بو یان اخیره شااافه برای
کاار و دیگرا ز اان زناف ی فرزنافان آنهاا اال اان ز ی ،تاذیرفتهاف تاا آن نیروی اخیرهی
کار را با فراهم کردن کال های زبان اسااپانیایی و فرسااتادن آنها به فرسااهی تلوم

 - Indies 1کشورهای کهونی کاراپیس که کریست کلمس به اشتیاه ههفوستان نا یف و اسپانیا تس از آش ار شفن
اشتیاه آنجا را به ههف یربی توییر نام داد
 - Valladolid 2شهری در شما اسپانیا
 3فیلسوق و تالم الهیات اسپانیایی
4. Encomienda System
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کااتولی ی سااارترساااتی کههاف و باه ح و ات اساااپاانیاا برای برخورداری از ای ،نیروی
اخیره ی کاار االیاات بپردازناف در تاایاان هااهرها تس از آن کاه ال کااسااااا
انساندوستی تهانشمو را به تژوهشخواهی فراخوانف و سپولودا فتهای از ارسطو را
در دفاع از ایفهی خود بر ای ،که بو یان ددر اات خود بردها نا تمفنا بربر و ناانسانا
هسااتهف آورد هر دو ترق ادتای تیروزی کردنف ا اا کشااور شاااییها ادا ه تیفا کردا
ان و یانافاهاا تس از آن باا قوانیههی کمی سااابات یراناهتر اداره یشااافناف و زناف ی
بو یان همچهان بیارزش شف شیوههای سپولودا اتما یشف
ا اا چرا هااهره؟ اختالق نظر فلسااافی در انساااانیات رد اان بو یا هم در ورد
تایگااه آنان در تهاانی بود که به دو نیماهی تییعات و تا عاه تاره شاااف و هم در ورد
شایوهی ح و ت کردن بر آنان بود به ساب ،دیگر هاهرهای بود در ورد زنف یهای
ارزانا اصاطالحی که ا به کار یبریم تا اشااره کهیم چگونه نظم چیزهای ارزان دیگر
 به ویژه کار و تیمارداری  -از راه اتما زور و ایفپولووی کهتر یشااود یتذیریمکه ای ،اساتفاده از ارزان کمی با وارد دیگر تفاوت اسات بفون قفرت تصامیم یری
در ورد ای ،که چه زنف یهایی هم و چه زنف یهایی هم نیسااتهف ساارکوب ردم
بو ی یا تیروان ذهسها و ح و تهای رقیس و صااادرهی دانشا هابم و نیروی کار
آنها ا انتذیر نیود
همترازهای فرن وضاوعهای تیش فته در بحثهای تاری تیرا ون تساتارهایی
چون ا هیاتا تاایگااه هااتران و تهااههاف اانا تاافشااااری ح و اتهاا بر برقراری نظم
ههگا ی که جوز بهرهبرداری از هابم در هاتقی را صاااادر یکههف که بسااایاری از
رد اان بو ی تیرا ون آن هاابم زناف ی ناا هااسااایی دارنافا تهاههاای نفات و دخطرات
زنف یبهیادِ توریساام فرن فراوانهف همچهی،ا ای ،وضااوع هم که انسااانها بایف به
دنیا ا هیت و سارتهاهی در برابر خطرات باشاهف وضاوتی تازه نیسات ا ا از آنتا که
سااار ایهداری از راه { ساااترش رزهای خود رشاااف ییابفا آرایشهای داخلی و
بی ،المللی نیرو با اساتفاده از تییعت برای ت ی ،تو ا کارا تیمارداریا یذا و ساوخت با
ایفپولوویهای نژاد و ح و ت و لتا به اضاافهی صاادرهها و ارزشزداییهایی که در
ای ،آرایش نیروها نهفته اساتا همراه یشاود زنف یهای ارزان با اساتفاده از دساتگاه
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فرن نظم اتتماتی به وتود یآیهف ای ،تانها برای زیستبوم سر ایهداری بهشفت
ورد نیازنف ا روزها قفرت صافای ای ،روایتها از توا م انساانی و حرومساازیهاا در
شااارایط ویژهای که رایشهای دونالف ترا در آ ری اا والدیمیر توتی ،در روسااایها
رتاس تیاس اردویاان در ترکیاه و ناارنافرا ودی در ههافوساااتاان از آن خیر یدههافا
اهمیت ویژهای یافته است
معرفی زیستبوم جهانی
دیف اههای ا در ورد ساار ایهداریا ت ی ،زنف ی و هفت چیز ارزانا ببشهایی
از چشاامانفازی هسااتهف که آن را زیسااتبوم تهانی یخوانیم زیسااتبوم تهانی در
سااا های اخیر چون راهی برای انفیشاایفن در ورد تاری بشاار در شاای هی زنف ی
تافیافار شااافه اسااات باه تاای آیاازیافن باا تافایی انساااانهاا از شااای اهی زناف یا اا
ترساشهایی تر یکهیم در ورد ای ،که چگونه انساانها  -و آرایشهای خشاونتا
کار و نابرابری انساانها  -درون تییعت تایگزی ،یشاونف سار ایهداری تهها ببشای از
ی زیساتبوم نیساتا که خود ی زیساتبوم اسات  -جموتهای از تیوساتگیها که
قفرتا سار ایه و تییعت را ی تارچه یکهف بهابرای،ا وقتی ینویسایم زیساتبوم -
تهانی  -و همراساته یکهیم ای ،دو را  -ا به ساهتهای دیری،تر دنظامهای تهانی
روی یآوریم تا بگوییم سااار ایهداری زیساااتبو ی را به وتود یآورد کها با رانش
نیروهای بیتایان انیاشااتا از راه رزهایش به تهههی کُرهی ز ی ،سااترش ییابف
بهابرای،ا سااب ،فت ،از زیسااتبوم تهانی برای تیش کشاایفنِ دزیسااتبوم تهان
نیسات بل ه طر کردن تحلیلی اسات که نشاان یدهف چگونه تیوساتگیهای قفرتا
تولیف و بازتولیف با اساتفاده از شای هی زنف ی کار یکههف ایفهی زیساتبوم تهانی به
ا ا ان یدهف تا شاهفه کهیم چگونه تیوستگیهای خش ،و استثمار رانهی تهان
در تهج سافه سار ایهداری ریشاه دارنفا همچهی ،چگونه ای ،آرایشهای نابرابر  -حتی
آرایشهایی که ا روزه ابفی و ورد نیاز به نظر یرسهف  -رخفادتذیر و در د ِ بحرانی
بیسابقهانف
ازای،روا زیساتبوم تهانیا چیزی بیش از نگرشای تفاوتی نسایت به سار ایهداریا
تییعت و آیهفههای احتمالی اساات راهی را اراپه یکهف تا شاااهفه کهیم چگونه در
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تو تاری انسااانها حیطهای زیساات و حیطهای زیساات انسااانها را یسااازنف
دیف اهی را بر ا ی شااایف تا از آن بازبهگریم چگونه شاایوههایی که در فرسااه در
ورد توییر به ا آ وزش داده شااافه  -توییر زیساااتبو یا اقتصاااادی و همهی دیگر
حوزههاا  -خود در بحرانهاای ا روزی شاااارکات دارناف ا ر قرار بااشاااف رابطاهی بی،
ناام اذاری و کهش را در تهاان درک کهیما آن دیاف ااه در رسااایافن باه چهی ،درکی
نقشااای حیااتی دارد تهیشهاای تافالات اتتمااتی ز اان درازی بر دناام اذاری نظاام
تای فشاردهانف زیرا روابط بی ،انفیشاها زبان و رهایی برای قفرت روابطی ورق و اساسی
هساتهف زیساتبوم تهانی ا ان یدهف شااهفه کهیم چگونه فهومهایی که بیچون
و چرا فرض یکردیم  -انهف تییعت و تا عه – شاا لسااازنف نه تهها به ای ،دلیل
کاه ای ،فهومهاا زناف ی راساااتی ،و تااری را تههاان یکههاف بل اه از آنجاا کاه ای،
فهومها در تی خشااونت اسااتعماری و کردار ساار ایهداری تفیفار شاافنف فهومهای
فرن تییعت و تا عه در سفهی شانزدهم در اروتا تولف شفنف ای ،فهومهای بزر
نهتهها در تیوساتگی نزدی با سالس ال یت از دهقانان در ساتعمرهها و در اروتا شا ل
رفتهف بل ه همچهی ،خود چون ابزاری برای سالس ال یت و نسالکشای ورد اساتفاده
قرار رفتهف دو انهی تییعت تا عه برای کیهانشاهاسای تازهی فرن بهیانی بود که
در آن فساا هموارا ز ان خطی و تییعت بیرونی بود ای ،واقعیت که ا به تور عمو
از چهی ،تااری خونیهی آ ااهی نافاریم  -تااریبی کاه در بر دارنافهی بیرون رانافنهاای
فرن تیشای ِ،بیشاتر زنانا بو یان و آفریقاییها از دایرهی انساانیت اسات  -شااهفی بر
هرفیت چشام یر فرنیته در ایجاد فرا وشای نزد ا اسات بهابرای ،زیساتبوم تهانی
نهتهها تعهف به بازانفیشاای بل ه تعهف به یادآوری اساات بساایار تیش یآیف که ا
ویران ری زنف ی و حیطهای زیساات از سااوی ساار ایهداری را تهها به چپاو ری
اقتصاادی نسایت یدهیما در حالی که ببش تمفهی سار ایهداری نمیتوانف به اقتصااد
کاهش داده شاود به وارونهی ک زدن نئولییرالیسام برای خودا کساسوکارها و بازارها
در ایجااد بیشاااتر آنچاه کاه چرخ سااار اایاهداری را یچرخااناف بیتا ثیرناف فرههاههااا
ح و تها و جموتههای تلمی بایف در کار باشاااهف تا انساااانها را به فر انیرداری از
ههجارهای تهسایتا نژاد و تیقه وادارنف بایف نقشاهی تورافیاهای تازهای برای ت ی،
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هابم تراحی و ایم ،شافها بفهیهای انیاشات شافه باز ترداخت شافه و سا هی رایج
تشاتییانی ردد زیساتبوم تهانی شایوهای را برای ای ،بازشاهاسایا برای یادآوری  -و
شاهفهی نوی - ِ،زنف یها و نیروی کار انسانها و تلوههای دیگر تییعت در شی هی
زنف ی فراهم یکهف
زندگانیِ دی ر چیزهای ارزان
زیساتبوم تهانی در خود نویف ا یف دارد شاهاساایی شای ههای زنف یساازی که
سار ایهداری به آنان وابساته اساتا همچهی ،به ثابه یافت ،ابزارهایی فهو ی اسات
برای رویارویی با تصااار سااار ایه ا نیاز داریم تا با توساااعهی راهیردهایی از ساااوی
تهیشهاای تافالاتتویااناه برای رویاارویی باا بحران کُرهی ز ی - ،و تاایگزی،هاایی برای
شاایوهی کهونی سااا انفهی تییعت  -در بارهی بازتولیف خالقانه و سااترش یافتهی
شاا لهای د وکراتی زنف ی بیهفیشاایم به همی ،تلت اساات که ای ،تسااتار را با
ایافههاایی باه تاایاان یبریم کاه یتوانهاف در راه شااااییِ توییر وضاااعیتی کاه در تیش
داریم ا را یاری رسانهف
دور به نظر یآیف که ی حیط زیسات باوری کمرنها ا ر نظریهی اسااسای آن
برتایهی ایفهی تاریبی ورشا سااته و د ر ونیناتذیر تفایی انسااان از تییعت باشاافا
بتوانف توییری ایجاد کهف ت سافانه بسایاری از سایاساتهای ا روزه بیچونوچرا ذار
تهان به چیزهای ارزان را یتذیرنف بحران الی ذشاته را به یاد آوریفا ای ،بحران با
1

از یان برداشات ،رز بی ،بان فاری عا الت خُرد و بان فاری تجاری در آ ری ا ایجاد
2

شااف قانون ال اسااتیگا ِ دوران کسااادی بزر برای تیشااگیری از عا التی در
آیهفها که در دههی  1930سئو فروبردن اقتصاد تهانی به سقوتی ارتیچی دانسته
یشافا سافی ایجاد کرد ساوسایالیساتها و کمونیساتهای آ ری ا برای لیساازی
بان ها کوشایفه بودنف و جریان نیودیل فران لی ،روزولت ای ،قانون را چون ساازشای
اتمیهانببش اراپه کردنف ههگا ی که عترضاان لییرا سافهی بیساتوی م باز شات
1 Retail Banking
 - Glass-Steagall Act 2قانونی در سا  1933که بان های سر ایه ذاری و بان های عا الت خرد را از
ی فیگر تفا کرد
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قانون ال  -اساتیگا را تقاضاا کردنف آنان نیز به دنیا ساازشای بودنفا نه به دنیا
چیزی که تسلیم الیهی ارزان شفه بود :س ،
به همی ،ونها ههگا ی که در آ ری ا اتحادیهها درخواساات دسااتمزد  15دالر در
سااتت را برای کار دارنفا درخواساتی که ا تشاتییانی کردهایما نگرشای کالننگر برای
آیهفهی کار حسااور نفارد چرا بایف برای آیهفهی کار ران تیمارداری و خف ات یذایی
انفک افزایشای در حقوق دریافتی خواساته شاودا افزایشای که زیسات ،با آن به سابتی
ا انتذیر اسات؟ بهراساتی چرا بایف طر کردن ایفههای ارتمهفی انساان در تیونف با
کار ساابت باشااف؟ آیا نیایف نه تهها رنجبری از کار بل ه فرصااتی برای یاریرسااانی در
سااخت ،تهانی بهتر خواساته شاود؟ ا رچه دولت رفاه ساترش یافتها به تُر رشافتری،
سااهمِ درآ ف خانوار در آ ری ا تیفیل شاافه و به  20درصااف از درآ ف خانوار در سااا
 2000رسیفه استا ا ا بار کار زنان کاهش نیافته است بیتردیف تقاضای سیاسی برای
آن که کار خانوار کاهش یافتها تاداش داده شفه و بازتوزیم شود آ ا نهایی است؟
ا نیاز هف آرزوهایی برای توییری ریشااهایتر از آنچه هسااتیم که ساایاسااتهای
عاصر اراپه یکههف برای آوردن نمونهای دیگرا توته داشته باشیف که سوخت فسیلی
ارزان فافعان خود را در یان انفیشاا فههای تها راسااتا از ههفوسااتان رفته تا
1

ایااالت تحافها دارد لییرا هاا در حاالی کاه آیهافهای فتوولتاایی {نیروزایی نوری را
تیشاههاد یکههفا ا ا به سااد ی شا الت زیربهای واد عفنیای را که زیههی آنان
به آن وابسااته اساات از یاد یبرنف تهیش واد یذایی همچهان نساایت به آنان که یا
بهاای واد یاذایی را افزایش یدههاف در حاالی کاه بر فقر چشااام یتوشاااهاف یاا
تاایگزی،هاایی را برای یاذا ههافسااای یکههاف کاه ی اذارد فقرا الیتاه باا افزودن
ویتا ی،هاا ادا ه یابف تذیرنفه باقی انفه اسات الیته تفاوم سایاسات زنف یهای ارزان
را یتوان در باز شات خودبرترانگاری  -از روسایه و آفریقای تهوبی تا آ ری ا و چی،
 به نام دتاسااافاری از لات شااااهفه کرد با توته به دادههای نظرساااهجی رکز2

تژوهش تقایف لی دانشاگاه شای ا و  35درصاف نسال انفجار زادآوری احساا

یکههف

 - Photovoltaic 1شیوهای برای تولیف نیروی برق با استفاده از نور خورشیف
2. Baby Boomers

تاری تهان در آییههی هفت چیز ارزان

که سایاه توساتان تهیلتر کمتر سابتکوش نسایت به سافیف توساتان و  31درصاف نسال
هزاره نیز چهی ،احساسی دارنف
با آن که نساایت به خردورزی چهفان خوشبی ،نیسااتیم ا ا در کار ساااز انهایی
که به توییرتذیری بسایار بیشاتری در روابط اتتماتی یانفیشاهف خوشبیهی اراده را
ییابیم بسیاری از ای ،روهها تیشاتیش با چیزهای ارزان برخورد یکههف اتحادیهها
درخواسااات دساااتمزدی باالتر دارنف کهش ران توییر اقلیم خواهان ارزیابی دوبارهی
روابط ا با انروی شاافهانف و کسااانی که کار ناپو ی کالی ،را خوانفهانف در ییابهف که
چیزهای بسایار بیشاتری نیز بایف توییر کههف کساانی که در کارزار واد یذایی هساتهف
خواهان آنهف تا آنچه را که یخوریم و شااایوهای که آن را یترورانیم توییر دههف به
ونهای که همه توذیهی خوبی داشاااته باشاااهف سااااز ان دههف ان کار ران خانگی
خواهان آنانف که تا عاه کار انجاام شااافه در خانهها و راکز راقیات بهفاشاااتی را به
رسامیت بشاهاساف تهیش اشاوا خواهان آن اسات که کسانی که در خطر ضیط ل و
حروم شاااافن از خااناه هساااتهاف اتاازه یاابهاف در خااناههاای خود بااقی بماانهاف
زیساتبومشاهاساان ریشاهنگر یخواههف شایوهی انفیشایفن ا در ورد همهی زنف ی
روی ز ی ،توییر کهف تهیش تان سایاهان هم اساتا روههای بو یان و کهشاگران
حقوق هاتران خواهان برابری و یرا ت برای بیتفالتی تاریبی هستهف
هر یا از ای ،تهیشهاا یتوانهاف برانگیزانهافهی یا لحظاهی بحرانی بااشاااهاف
ساار ایهداری از قاو ت ت ثیر رفته اساات  -از شااورشهای برد ان تا اتتصااابهای
تودهایا از انقالبهای ضافاساتعماری برای برانفازی اساتعمار تا ساز انهای حقوق زنان
و رد ان بو ی  -و همواره توانساته اسات دوام بیاورد با ای ،همها تهیشهای ا روزه
هماه در ارتیاا باا ی افیگرناف و همراه بااهم نوشااافارویی برای بافبیهی اراپاه یکههاف
زیستبوم تهانی یتوانف در ایجاد تیونفها یاری رسان باشف
ا راه حلهایی اراپه نمیکهیم که به ذشاته باز ی ردنف ا با آلیس واکر همفلیم
که ی ویف :دکهشگری کرایهای است که برای زیست ،در ای ،کُره یدهم و ا ر قرار
باشاف زنف ی تس از سار ایهداری ادا ه یابفا آن زنف ی از راه یارزات رد ی به دسات
یآیف که برای آن یتهگهف ا ان ار نمیکهیم که سایاساتها ا ر قرار اسات د رساان
شاونفا ای ،د رساانی از شارایط تاری زنف ی ردم آیاز یشاود ا ا نمیتوانیم به دام
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انتزاتاتی بیفتیم که سار ایهداری از تییعتا تا عه و اقتصاد تصویر کرده است ا بایف
زبان و ساایاسااتهایی را برای تمفنهایی نوی ،بیابیما راههایی برای زنف ی را از یان
توییر وضااعیتی که زیسااتبوم ساار ایهداری ساااخته و ترداخته بیابیم به همی ،دلیل
اساات که در نتیجه یری خود رشااتهای از ایفهها را طر یکهیم که کم یکهف
تایگاه انساانها را در تییعت به وسایلهی روشهایی برای بازساازی شاهاساایی و با آن
سااز ار کهیم ساهجش بیتفالتیهای سافهها اساتثمار یتوانف تیونفهای انساان درون
شای هی زنف ی را بار دیگر تقف ببشاف بازتوزیم تیمارداریا ز ی ،و کار به ونهای
که همه فرصااتی برای یاریرسااانی به بهیود زنف یهای خود و زنف یهای زیسااتبوم
تیرا ون خود داشاته باشاهف یتوانف خشاونت انتزاتی را که سار ایهداری ا را به انجام
روز رهی آن وا یدارد خهثی کهف ا برای ای ،نگرش اصاطال دزیساتبوم بازساازی
را بر ی زیهیم و آن را چون راهی برای دیافن تااری و تییعات اراپاه یکهیما کردار و
تعهفی برای برابری و تیونفهایی بازانفیشی شفه برای انسانها در شی هی زنف ی

نقد اقتصاد سیاسی

انسان نه ،این سرمایهی حیوانی است

کریستین استاچ
ترجمهی کانال تلگرامی «ما حیوانات»
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این امر در میان پژوهشگران انتقادی روابط انسان – حیوان بهطور گستردهای
پذیرفته شده است که تمایز هستیشناختی مطلق بین انسان و حیوانات ،دوگانهانگاری
انسان – حیوان ،ساختاری ایدئولوژیک است .با این حال ،حتی برخی از رادیکالترین
حیوانگرایان هنگام توضیح بهرهکشی و سلطه بر حیوانات در سرمایهداری از نسخهی
مالیمتری از آن استفاده میکنند .با انتقاد از ظهور مجدد دوگانهانگاری انسان – حیوان
بهشکلی غیرمستقیم ،من زمینه را برای یک توضیح تاریخی – ماتریالیستی دربارهی
استثمار و سلطه بر حیوانات توسط بورژوازی باز میکنم که در وهلهی اول آنها را
بهعنوان موضوعی مربوط به گونه مفهومسازی نمیکند .در عوض ،با استناد به
استداللهای اکوسوسیالیستی در مورد اثر گلخانهای ،نشان داده شده است که بخش
خاصی از سرمایه – سرمایهی حیوانی – که از حیوانات و محصوالت حیوانی بهعنوان
ابزار تولید استفاده میکند ،دلیل اصلی ،عامل کلیدی و بهرهبردار اصلی از استثمار و
سلطه بر حیوانات در شیوهی تولید فعلی است .بنابراین ،مفهوم نوساختهی سرمایهی
حیوانی در اینجا با مفهوم اصلی پساکارگرگرایانهی ) (postoperaistآن که نیکول
شوکین ارائه داد ،متفاوت است ،زیرا مبتنی بر درک و سنجشی کالسیک وابسته به
روابط اجتماعی از سرمایهداری است .بر اساس این رویکرد ،حیوانات از طریق ارتباط
فوقاستثماری ) (superexploitationبا سرمایه ،که میتوان آن را رابطهی سرمایه –
حیوان نامید ،از لحاظ اقتصادی – اجتماعی در جامعهی طبقاتی سرمایهداری ادغام
میشوند.
مقدمه
آپتون سینکلر ،رماننویس آمریکایی ،در کتاب معروف خود بهنام جنگل (،)1906
نمای کلی تأثیرگذاری از آنچه برای کارگران و حیوانات در کشتارگاههای شیکاگو در
پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم اتفاق افتاد ،ارائه میدهد .در ابتدا ،سینکلر برای
یافتن ناشری تالش میکرد ،اما پس از انتشار ،این کتاب بهطور گسترده خوانده شد.
تاکنون بهخوبی مشخص شده است که سینکلر ،عضو حزب سوسیالیست ایاالت متحده

کریستین استاچ

و گیاهخوار ،تا حدی از واکنشهای عمومی نسبت به کتاب خود دلسرد بود .وی،
همانطور که شریا سینها ( )2016در نیویورک تایمز مینویسد ،ابراز تاسف کرد که
 ...خوانندگان وی با تمرکز بر خطرات سالمتی ناشی از محوطههای
غیربهداشتی دامداریها و تأسیسات آمادهسازی گوشت بهجای
غیرانسانی شدنِ کارگران و رفتار وحشیانه با حیوانات ،از نکتهی اصلی غافل
مانده بودند.
سینکلر گفت« :من قلب مردم را هدف قرار دادم»« ،و بهطور اتفاقی به شکم آنها
برخورد کردم» (سینها.)2016 ،
نارضایتی سینکلر واقعاً قابل درک است .او بهدرستی تأکید داشت که کتاب وی
بیش از آنکه به عالقهمندی مردم به غذای سالم کمک کند ،اگر جدی گرفته شود
بهشکلی غیرقابلانکار مسئلهی سیاسی مهمی خواهد بود .اما سینکلر با افشای داستان
خیالی کارگر مهاجر لیتوانیایی ،جورجیس رودکوس و خانوادهاش بهمراتب از آن فراتر
می رود :او از طریق منشور تولید و توزیع گوشت ،تصویری از ورطهی سرمایهداری را
ترسیم میکند – تصویری که امروز هم پژوهشگران انتقادیِ انسان – حیوان و
مارکسیستها میتوانند از آن بیاموزند.
سینکلر بیوقفه شرایط کار وحشتناک پرولتاریایی را که در شرکتهای بزرگی مانند
آرمور ،سوئیفت ،یا موریس کار میکردند و بیگانگی ناشی از بورژوازی را به اوج خود
میرساند ،بهتصویر می کشد .او سیاست استخدام – اخراج در برابر کارگرانِ عصیانگر،
خرابکاری در تالشهای اتحادیهای ،مبارزات روزمرهی غیرقابلتحقق برای رسیدن به
امتیاز ،و فرسودگی جسم و روان منجر به آسیبهای فاجعهبار را بهتصویر میکشد.
سینکلر با جزئیات توضیح میدهد که چگونه دستمزدها پایین نگه داشته میشود،
کارگران توسط آژانسهای امالک سرکیسه میشوند و خانوادهها از هم میپاشند ،و در
عین حال شاهد درک روشنی از چندپارگی طبقهی کارگر هستیم .شخصیت اصلی وی
یک کارگر مهاجر لیتوانیایی است که در کشتارگاهها با سایر افرادِ عین خود و همکاران
آفریقایی-آمریکاییاش مالقات میکند و کثیفترین کارها را انجام میدهد .امروز با
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بازخوانی جنگل ،همسانی غیرقابلانکار و چشمگیری با شرایط طبقهی کارگر در
عرصهی خشونتبارِ صنعت گوشتِ امروز در برزیل ،ایاالت متحده ،آلمان ،یا چین
مشاهده میشود.
با این حال ،سینکلر در پرداختن به این موضوع از رنجهای انسانی و استثمار کارگران
برای سود شرکتهای عظیم ،غافل نمیماند .با تحقیق مخفیانه در مورد کشتارگاههای
شیکاگو برای چندین هفته ،نگاه خود را به آنچه نظریهپرداز انتقادی مکس هورکهایمر
( ،1978ص )66یکبار «جهنم حیوانات در جامعهی بشری» خواند معطوف میدارد.
خوکها ،گاوها و گوسالهها برای سینکلر فقط حیوان نیستند ،آنها موادی طبیعی
هستند که کارگران باید روی آن کار کنند .نویسنده با هوشیاری ،اما نه بیتفاوت،
تصدیق میکند که طبقهی کارگر در فرودستترین موقعیت جامعهی سرمایهداری تنها
نیست و هرگز هم نبوده است .او دردمندی ،خون و درماندگی حیواناتی را به تصویر
میکشد که در مسیر کشتار خود مورد ضرب و شتم قرار میگیرند .سینکلر چیزی را
فراموش نمیکند.
نزدیک به انتهای کتاب ،شخصیت اصلیِ سینکلر متوجه استثمار مضاعف توسط
سرکردههای صنعت گوشت میشود .از یک سو ،روند تولید سرمایهداری بدن و زندگی
پرولتاریا را به نابودی میکشاند و نیروی کار آنها را غارت میکند .از طرف دیگر،
حیوانات زندانی و بدنهای آنها کنترل میشود ،نیروی کار آنها مورد بهرهکشی قرار
میگیرد و سرانجام کشتار میشوند .بدون انکار تفاوتهای کیفی بین دو شکل استثمار
در یک روند مشترک ،سینکلر نشان می دهد که هم کارگران مزدبگیر و هم حیوانات
بهمنظور کسب سود با کاالهای حیوانی مورد بهرهکشی قرار میگیرند.
بنابراین ،سینکلر مجموعهی معیارهای خاص و مبتنی بر روابط اجتماعیِ صنعت
گوشت سرمایهداری را درک میکند .نخست ،طبقهی سرمایهدار انسانی عامل استثمار
طبقهی کارگر انسانی و حیوانات است .بهعالوه ،ارزشزایی بیوقفهی سرمایه توسط
همان طبقهی حاکم انسانی همزمان هم هدفِ عملِ اجتماعی و هم عاملِ ریشهای
بهرهکشی از حیوانات است .سینکلر یکی از متفکران آوانگارد بود .در حقیقت ،روایت
داستانی وی از نظر تحلیلی در ارزیابی این مشکالت ،دقیقتر از بسیاری
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مفهومپردازیهای استثمار حیوانات توسط محققان امروزی است .در بیشتر موارد اخیر،
حتی در مطالعات انتقادی حیوانی – انسانی ،بشر (بهعنوان یک گونه) را مسئول
بهرهکشی از حیوانات و بهرهمندی از آن میدانند .این تصور غلط نهتنها در علوم
اجتماعی بلکه در داستاننویسیِ پیشرو مانند مورد اخیر و شگفتانگیز ژان باتیست
دالم ) Jean-Baptiste Del Amo (2019بهنام آنیمالیا  Animaliaوجود دارد.
در این مقاله ،بحث میکنم که چرا اندیشهی متداولِ تقابل انتزاعی بین انسانها و
حیوانات ،نهتنها در جایی که برای توصیف ،پنهانکردن و توجیه بهرهکشی و ستم بر
حیوانات استفاده میشود ،اشتباه است ،بلکه در مواردی که از آنها برای نکوهش و
توضیح آن بهکار گرفته میشود نیز اشتباه است .بهدنبال این توضیح ،من بهزودی مفهوم
پساکارگرگرایانهی ) (postoperaistنیکول شوکین در مورد سرمایهی حیوانی را بررسی
خواهم کرد ،که درک تاکنونی از این اصطالح را مشخص میکند ،و بعضی دالیل رد
آنرا ارائه خواهم کرد .سپس بقیهی مقاله به ترسیم مفهومی تاریخی – ماتریالیستی از
سرمایهی حیوانی بر اساس کار سترگ مارکس – سرمایه –اختصاص داده شده است.
عالوه بر این ،من در سراسرِ این مطلب به همسانی با مباحث و مفاهیم اکوسوسیالیستی
جاری میپردازم .هدف از تکوین مفهوم جدید سرمایهی حیوانی ،تقویت تحلیل استثمار
و ستم بر حیوانات در سرمایهداری است .این تحلیل کمک خواهد کرد تا دقیقتر
مشخص شود که جنبش حقوق و آزادی حیوانات برای رسیدن به اهداف خود (آزادی
حیوانات از استثمار و ستم) با چهکسی باید نبرد کند (سرمایهی حیوانی).
انتزاع انسان – حیوان اشتباه است
حداقل در میان محققان منتقد انسان – حیوان ،تلقی عام این است که تمایز
هستیشناختیِ مطلق بین انسان و حیوانات ،دوگانهانگاری انسان – حیوان ،یک ساختار
ایدئولوژیک است (بهعنوان مثال ،مراجعه کنید به–Derrida, 2008, pp. 13–14, 32
33, Mu¨ therich, 2003/2015, pp. 53ff; Noske, 1997, pp. 40–160; Singer,
 .)1975/2002, pp. 185–212بنیانگذاران نظریهی اجتماعی انتقادی مدرن ،کارل

مارکس و فردریش انگلس ،قبالً در انتقاد از همکارِ برونو بائر ،Szeliga ،این جدایی را
مورد تمسخر قرار داده بودند .آنها علیه انتزاع ایدهآلیستی هگلیِ سلیگا از تمام تفاوتها
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بین حیوانات و بین انسانها به جدال برخاستند ،که حیوانات و انسانهای مادیِ واقعی
را به ترتیب به تجسمهای خارجیِ انتزاع «حیوان» و «انسان» تبدیل میکند (نگاه کنید
به مجموعه آثار مارکس و انگلس , Vol. 4, pp. 75f ). 1975روزنامهنگار آلمانی
طرفدار حیوانات ، Mat-thias Rude (2013ص  )12استدالل میکند که
دوگانهانگاری انسان – حیوان به پنهانکردن ،تحریف و توجیه بهرهکشی از حیوانات و
ظلم در سرمایهداری کمک میکند.
با این حال ،هنگامی که پژوهشگران انتقادیِ موضوع حیوانات در تالش برای توضیح
استثمار و ستم حیوانات ،زمینهی نقد ایدئولوژی (یا روشهای مرتبط) را کنار میگذارند،
دوگانهانگاری انسان – حیوان معموالً بهشکل پنهانی باز میگردد :این «انسان» بهعنوان
یک گونه است که مسئول رنج حیوانات شناخته میشود ،و «انسان» بهعنوان یک گونه
که از بهرهکشی و ستم بر حیوانات منتفع میشود.
بهعنوان مثال ،جامعهشناس استرالیایی ،دینش وادیول p. 539) ، (2018aتصور
می کند که یک «رابطهی خصمانه بین انسانها و حیوانات» در شیوهی تولید
سرمایهداری وجود دارد .وی در اثر برجستهی خود ،جنگ علیه حیوانات ،حتی با
شدت بیشتری ادعا میکند که «سیستمهای خشونت ما نسبت به حیوانات» باعث به
وجود آمدن «یک جنگ» میشود  (Wadiwel, 2015, p. 3).وی با استناد به
نظریهپرداز نظامی آلمانی کارل فون کالوزویتس ،توضیح میدهد که «جنگ عملی
خشونت آمیز است تا طرف مقابل را مجبور به تحقق ارادهی ما کند،» (Wadiwel
p. 16). ،2015در استدالل وادیول ،این انسانها هستند که حیوانات را وادار به
عملیساختن ارادهی انسانها میکنند .طبق گفتهی وادیول ( ،)2015این امر مستلزم
«انطباق و بازسازی مداوم سیستمهای سلطه است تا به موثرترین شکل فاعلیت ،حسِ
گریز و نیروی حیات حیوانات را تحت کنترل در آورد و ارزش استفاده توسط انسان را
به حداکثر برساند ».در تجزیهوتحلیل وادیول ،جنگ علیه حیوانات با نوعی حاکمیت
بیوپولیتیک (زیستسیاست) ،که «ممکن است بهعنوان شیوهای از سلهی انسان بر
حیوانات درک شود» در میگیرد ،که اِعمال خشونتی بیناذهنی)،(intersubjective
بنیادی و شناختی است  (Wadiwel, 2015, p. 21).در این شرایط ،اموال موجود
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در حیوانات «بیان پیروزی انسان در تصاحب آن» تلقی میشود (Wadiwel, 2015,
p. 23).وی نتیجهگیری میکند« :ما حیوانات را میخوریم ،شکار میکنیم ،شکنجه
میکنیم ،زندانی میکنیم و میکشیم زیرا این حق حاکمیت ما است که از پیروزی
کامل بهدست آمده است» (Wadiwel, 2015, p. 29).
رویکرد وادیول هرچقدر نوآورانه باشد ،مطمئناً او تنها کسی نیست که با چنین
روشی با انسانها و حیوانات روبرو میشود .برای مثال ،جامعهشناس آمریکایی و محقق
برجستهی مطالعات انتقادی انسان – حیوان ،دیوید نایبرت ( ،2002ص ،)3در کتاب
راهگشای خود ،حقوق حیوانات  /حقوق بشر :درهمتنیدگیهای ظلم و آزادی،
می گوید که «تمرکز اصلی» اثر او «ستم انسان بر سایر حیوانات است ».او از دریچهی
یک «نظریهی جامعهشناسانه از گروههای تحتستم» که مورد تجدیدنظر واقع شده،
حیوانات را بهعنوان یک گروه میبیند که توسط انسانها که خود از سایر «گروههای
تحت ستم» انسانی هستند مورد ستم و ارزشزدایی واقع میشوند (نایبرت،2002 ،
ص .)16بنابراین ،تحلیل او ستمِ درهمتنیدهی انسانها و حیوانات است .در مقدمهی
خود به دو جلد عظیم از منتخب ظلم بر حیوانات و سرمایهداری که توسط او ویرایش
شده ،نایبرت ) (2017, p. xiiهمچنین استدالل میکند که «کشتن نظاممند سایر
حیوانات توسط انسان… تا زمانی که انسانها به ساخت سالح و شکار سایر حیوانات
اقدام نکردند آغاز نشد« ».تباهی جامعهی بشری  10000سال پیش ،زمانی که بشر
شروع به اسیر و محدودکردن سایر حیوانات و کنترل تولیدمثل آنها کرد ،با توانی
بیشتر شدت گرفت».
جان سان بونماتسو ،نظریهپرداز انتقادی ،به همین ترتیب استداللهایی را مطرح
میکند .وی در تالش برای ایجاد ادعایی علیه گونهپرستی بهعنوان یک سیستم قدرت
و «یک شیوهی تولید» ،گونهپرستی را «سیستمی میداند که توسط آن انسانها برای
اهداف خود سایر موجوداتِ آگاه را تحت سلطه و بهرهکشی قرار داده و آنها را کشتار
میکنند ».وی ادامه میدهد« :با ظهور روابط سرمایهداری ،آخرین موانع فرهنگی و
عملی سلطهی کامل انسان از بین رفتpp. 1–2). ،2017 ،» (Sanbonmatsu
سان بونماتسو ( ،2017ص ،3تأکید در اصل) استدالل میکند که گونهپرستی در
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مقایسه با سرمایهداری ،روش تولیدی «بدون شک بنیادیتر» است زیرا «سلطه و کنترل
بر گونههای دیگر پیششرط انباشت سرمایه است» و نیز به این دلیل که «حیاتِ نوعی
ما ،هویت ما بهعنوان یک گونه ،حول این سلطه سازماندهی میشود ».او در پایان با
بازسازی یک نقلقول از و .ا .لنین مربوط به امپریالیسم نتیجهگیری میکند که،
«سرمایهداری باالترین شکلِ گونهپرستی است» (سان بونماتسو ،2017 ،ص .)3در این
حالت «ماهیت اساسی رابطهی میان انسان و حیوانات غیرانسانی همچنان نمودی از
بهرهکشی تجاریِ عریان باقی میماندp. 10). ،2017 ،» (Sanbonmatsu
این سه منتقد تنها کسانی نیستند که برای توضیح استثمار و ستم بر حیوانات به
مفهوم انتزاعی انسانها بهعنوان یک گونه متکی هستند .محققان دیگری مانند
جامعهشناس رادیکال آلمانی ،بیریجیت م .تریک) ، (2015/2003, p. 72آنارشیست
سوسیالیست باب تورس ) (2007, pp. 1, 55, 71و لیبرالهای مدافع حقوق حیوانات
 ،مانند گری فرنسیون) ، (1995, pp. 4, 21, 25, 33–34, 46و همچنین سو
دونالدسون و ویل کیملیکا) ، (2011, p. 95از مفهومسازیهای مشابه استفاده
می کنند .رویکردهای اخالقی بورژوازی نیز از این قاعده مستثنی نیستند ،زیرا بیشتر
مبتنی بر مقوالت انتزاعی فلسفی هستند .بهعنوان مثال ،پیتر سینگر (2002/1975,
) ،pp. xx, xxiii, 185از «استبداد انسان بر حیوانات غیرانسانی» و «حاکمیت حیوانِ
انسانی بر سایر حیوانات» صحبت میکند ،که «در طی تاریخی طوالنی از تعصب و
تبعیضِ خودسرانه» نسبت به حیوانات بهعنوان گونههایی متفاوت شکل گرفته است.
فیلسوف اخالقی آلمانی هالل سزگین ) (2014, pp. 219ff, 221با اشاره به مفهوم
مرتبطی از گونهپرستی میگوید که شرورانهترین کارها بهطور کلی با هزینهی حیوانات
انجام میشود تا زمانی که «فقط کمی منفعت به یک موجود انسانی برساند»]1[.
من نمی گویم که وادیول ،نایبرت ،سن بونماتسو و دیگران کامالً اختالفات طبقاتی
یا تمایزات درونی دیگر در جامعهی انسانی را نادیده میگیرند ]2[.برعکس ،در
قسمتهایی ،آنها را رسماً تصدیق میکنند .نایبرت ( ،2002ص ،3با تأکید در اصل)،
در رویکرد اینترسکشنال (درهمتنیدگی) سیاسی خود ،روشن میسازد که ظلم و ستم
تاریخی بر انسان و سایر حیوانات «از نظر اقتصادی برای انسانهای
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نسبتاً معدودی مزایایی فراهم کرده است ».آنها همچنین به هر طریق ،تشخیص
میدهند که استثمار و ستم بر انسانها و حیوانات با یکدیگر ارتباط دارد .این امر بهویژه
در مورد پژوهشگران رادیکال مانند نایبرت ،سن بونماتسو و وادیول صدق میکند .اما
مهمتر از همه ،بیشتر نویسندگان از این بینش برای مفهومپردازی خود از استثمار و
ستم برحیوانات نتیجهگیری نمیکنند .در عوض ،اگرچه با درجات مختلف ،آنها
بهرهکشی و ستم بر حیوانات را در وهلهی اول بهعنوان موضوعی مربوط به گونه نشان
میدهند .به نظر میرسد که نایبرت از این قاعده مستثنی باشد تا آنجا که در آستانهی
کنار گذاشتن این موضع است .رویکرد ضد نخبهگرایانهای در همزیستی با نوعی
گونهپرستی معکوس شده و انسانشناسانه در نوشتههای او وجود دارد .با این حال،
حتی در میان رادیکالترین پژوهشگران انتقادی در زمینهی انسان – حیوان ،بهنظر
میرسد که این انسانها هستند که در برابر حیوانات قرار دارند – در سیاست ،قانون یا
اخالق.
اما اینگونه نیست.
در اولین نگاه ،رویکرد گونهگرایانهی معکوس ،توضیحدادن بهرهکشی از حیوانات و
ستم بر آنان بهعنوان یک پروژهی خاصِ گونهی انسانی ،کامالً منطقی بهنظر میآید:
انسانها شرکتهای بزرگ تولید گوشت ،لبنیات و تخممرغ را مدیریت میکنند ،آزمایش
روی حیوانات را انجام میدهند ،کاالهای حیوانی مبتنی بر گوشت ،پوست و سایر موارد
استفاده را خریداری و مصرف میکنند .انسانها از کار حیوانات یاری میگیرند ،حیوانات
– مقدم بر قانونی که بهدست بشر ساخته شده است – مایملک انسانها هستند ،و
مواردی از این دست .بنابراین ،باید مؤلفهای مربوط به گونه در ارتباط میان انسانها و
حیوانات وجود داشته باشد .با این حال ،چندین مشکل در مورد مفاهیم سرکوب و
بهرهکشی بهعنوان یک پروژهی مبتنی بر گونه وجود دارد.
من در اینجا به برخی مشابهتها برای توصیف مشکل اصلی میپردازم .در
گفتمانهای مرتبط و مورد بحث در مورد تغییر اقلیم و طبقهبندی دورههای
زمینشناسی ،مشکالت مشابهی با آنچه در این مقاله بهآن پرداخته شده است در حال
بحث و بررسی هستند .در یک مطالعهی تأثیرگذار ،آندریاس مالم ،جامعهشناس سوئدی،
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اظهار داشت که افزایش نیروی زغالسنگ و بخار و ادغام آنها با منافع طبقهی
سرمایهدار دلیل گرمشدن کرهی زمین است .از جمله ،وی این فرضیه را که بشر مسئول
افزایش بیش از میانگین دما در کرهی زمین از زمان بهاصطالح انقالب صنعتی است،
تحلیل میکند .به همین ترتیب ،او فرضیهی زمینشناسان و دیگران را با دقت مورد
توجه قرار میدهد که دور جدیدی در مقاطع زمانیِ زمینشناسی توسط انسان رقم
خورده است .گفته میشود که ،انسانها چنان ردپای عظیمی بر روی زمین و از جمله
تغییرات آبوهوایی در حال حاضر بر جای گذاشتهاند که میتواند توجیهی بر اعالم
«آنتروپوسین» باشد – عصر انسان (رجوع کنید به مالم ،2016 ،صفحات .)26-32
فرض بر این است که بشریت بهعنوان یک گونه باعث تغییرات آبوهوایی شده و
بنابراین دور جدیدی را در مقاطع زمانیِ زمینشناسی ایجاد کرده است.
مالم داستان متفاوتی را روایت میکند و از این طریق روایت انسان را رد میکند .او
نشان میدهد که چگونه در واقع یک طبقهی معین با منافع خاص خود در یک سیستم
اجتماعی معین تاریخی است که باعث تغییر اقلیم شده است :طبقهی اجتماعی –
اقتصادی حاکم در صورتبندی اجتماعی سرمایهداری .این طبقه از موتور بخار و
سوختهای فسیلی ،علیرغم وجود گزینههای سبزِ در دسترس از نظر فنی و
مقرونبهصرفه از نظر اقتصادی (نیروی آب) ،برای روبهرو شدن با مبارزهی طبقاتی از
باال و افزایش سود استفاده کرده است .مالم ( ،2016ص  )279سرمایهای را که با کمک
سوختهای فسیلی برای تولید کاالها و ایجاد سود بهکار رفته و بنابراین تولید
دیاکسیدکربن میکند ،بهعنوان «سرمایهی فسیلی» نام میبرد .طبق گفتهی
بومشناس انسانیِ سوئدی ،این سرمایهی فسیلی دلیل و عامل اصلی تغییرات آبوهوایی
است .بنابراین ،او بهطور تحلیلی درون یک سازمان خاص از جامعهی بشری بین کسانی
که در طول تاریخ از سوختهای فسیلی استفاده کردهاند و کسانی که از آن بهرهمند
شدهاند تفاوت قائل میشود.
این بهمعنای انکار بخش مربوط به مصرف فردی نیست ،مانند رفتوآمد اتومبیلهای
شخصی و نقشی که در افزایش مولکولهای دیاکسید کربن در جوّ زمین از ابتدای
انقالب صنعتی تا امروز داشته است .اما مالم در تجزیهوتحلیل خود برای توضیح تغییرات
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آبوهوا ،مصرف فردی انسانی را متناسب با تأثیر واقعی آن در نظر میگیرد و آنرا از
باالی جدولِ دالیل تشدید نامتناسب اثر گلخانهای به میانهی آن منتقل میکند.
مالم پیشتر نتیجه میگیرد که از پیدایش تاریخی سرمایهی فسیلی ،این انسانها
نیستند که سطح زمین را چنان عمیق دگرگون کردهاند که اعالم یک دور جدید در
مقاطع زمانیِ زمینشناسی موجه بهنظر آید .در عوض ،این دیالکتیک میان ساختار
اجتماعی سرمایهداری و یک طبقه است که با پیگیری سرمایهگذاری اجتماعی –
اقتصادی بورژوایی از طریق احتراق سوختهای فسیلی ،بهطور پیوسته انباشت سرمایه
را افزایش میدهد .بنابراین ،مالم ( ،2016ص  )391مفهوم آنتروپوسین را رد میکند و
در عوض دور جدید زمینشناسی را …’ «’Capitaloceneزمینشناسیِ نه ناشی از
بشر بلکه ناشی از انباشت سرمایه» مینامد]3[.
شباهت میان مفهوم بهرهکشی از حیوانات و ستم بهعنوان اقدامی ناشی از انسان
امری بدیهی است .اگر انسانها را بهعنوان یک گونه ،مجموعهای از استثمارگران،
ستمگران ،سودجویان یا بهرهبرداران بدانیم ،تمام مشکالتِ دوگانهانگاری انسان –
حیوان بهشکلی پنهان باز میگردد.
اول ،هنگامی که ما بهرهکشی و ستم بر حیوانات را بهعنوان پروژهای ناشی از بشریت
تصور میکنیم ،یک هویت نوعیِ جمعی را صرفاً یا اساساً بر اساس ویژگیهای بیولوژیکی
یا فرهنگی بهعنوان یک گونه بنا میکنیم .اگرچه مشترکات بیولوژیکی و فرهنگی وجود
دارد که از شراکت انسانها ناشی میشود ،اما اینکار مستقیماً بهعنوان یک عملِ جمعی
انجام نمیشود  ،نه در مورد انتشار گازهای گلخانهای و نه در مورد بهرهکشی از حیوانات.
چنین رویکرد انسانشناسانهای بسیار انتزاعی و غیرتاریخی است.
دوم ،این تصور که انسانها از حیوانات بهرهکشی میکنند و آنها را تحت ستم قرار
میدهند ،تفاوتهای اجتماعی میان طبقات و سایر تمایزات درون جامعهی بشری را در
هر مرحله از توسعهی تاریخی پنهان میکند .این امر به این معناست که بشریت مفهومی
همگن است ،در حالی که انسانها از زمان پدیدار شدن جامعهی طبقاتی در تاریخ ،به
طبقات اجتماعی – اقتصادی همراه با تمایزات فرهنگی – ایدئولوژیک تقسیم شدهاند.
در نتیجه ،این فرض که بشریت عامل بهرهکشی و ستم بر حیوانات است ،عوامل
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اجتماعی واقعی را پنهان می کند .چنین رویکردی غیراجتماعی بوده و پویایی طبقاتی
را نادیده میگیرد.
سوم ،تفاوت میان عمل فردی و اجتماعی در چنین رویکردی مبهم است .این بدان
معناست که تولید و توزیع اجتماعی و همچنین مصرف فردی ،بهطور کلی ،یکسان تلقی
میشوند ،زیرا هر دو بخشی از عمل انسان هستند .بهعبارت دیگر ،مصرف گوشت همانند
تولید آن یک عمل ظالمانه تلقی میشود .این به منزلهی انکار آن نیست که مصرف
فردی یا شیوهای خاص از زندگی اجتماعی در بهرهکشی و ستم بر حیوانات نقش دارد.
اما این امر نشاندهندهی انتهای زنجیرهی استثمار است .همسطح کردن تولید و مصرف،
و نیز اقدامات فردی و اجتماعی از طریق مفهوم انسان ،برای روابط متقابل اجتماعی و
تاریخی آنها گمراهکننده و پردهپوشانه است.
چهارم و سرانجام ،مفهوم بهرهکشی و ستم انسان بر حیوانات ،ریشههای اجتماعیِ
تاریخاً معین این فرایندها را پنهان میسازد .این موضوع بهمعنای در نظر گرفتن
بهرهکشی و ستم بر حیوانات بهعنوان امری مربوط به انسان است .در حالی که ،بهویژه
در جامعهی بورژوایی ،این امری است که توسط انسانهای معین – طبقهی حاکم – و
در روابط اجتماعی – اقتصادی رخ میدهد که خواستار تبعیت تمام طبیعت ،از جمله
حیوانات ،تحت فرآیند تولید ارزش اضافی است.
باتوجه به آنچه گفته شد ،خودداری از همگنسازیِ یک مجموعهی قطبیشده از
ساختاری اجتماعی بر اساس منطقِ اینهمانی ،در این مورد انسان در برابر حیوان و در
جستجوی توضیحی در مورد استثمار حیوانات و ستمگری ،ضروری است .چنین
مالحظاتی منجر به سوءبرداشت از دالیل واقعیِ اجتماعیِ معین و عوامل بهرهکشی و
ستم بر حیوانات در زمان و مکان میشود .آنها تضاد اجتماعی درون جامعه و مناسبات
اجتماعی – اقتصادی استثمار (مضاعف) میان سرمایه و بخشهای مختلف پرولتاریا،
حیوانات و طبیعت را پنهان ،تحریف و – عمدتاً ناخواسته – عادی میکنند.
در عوض ،این انسانها بهعنوان اعضای گونهی انسانی نیستند که صنایع گوشت،
لبنیات و تخممرغ را مدیریت میکنند ،آزمایش روی حیوانات را انجام میدهند ،کاالهای
ساختهشده از گوشت ،پوست و سایر ارزشهای مصرفی حیوانات را خریداری میکنند.
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کامالً برعکس ،در سیستم سرمایهداری ،انسانها ،همان طور که مارکس مینویسد،
«تجسم شخصیتیِ طبقات اقتصادی ،تجسم مناسبات طبقاتی و منافع طبقاتی معین»
هستند (مارکس و انگلس ،1975 ،جلد  ،35ص .)10و این مناسبات طبقاتیِ اجتماعی
– اقتصادی پیچیده و خاص تاریخی منجر به ایجاد تشکیالت مختلف درون مجموعهی
گونهی انسانی با هدف بهرهکشی از طبیعت بهطور کلی و حیوانات بهطور خاص میشود.
طبقات مختلف بهطور نابرابر در این بهرهکشی مشارکت و از آن بهرهمند میشوند و در
تصاحب طبیعت و حیوانات منافع متضادی کسب میکنند.
درمجموع ،توضیح بهرهکشی از حیوانات و ستم بر آنان بهعنوان اقدامی مربوط به
بشریت گمراهکننده است .بنابراین ،امروز به شکلی عاجل نیازمند توضیح و مفهومسازی
جایگزین برای بهرهکشی از حیوانات هستیم .من بهمنظور مفهومسازی سرمایهی
حیوانی بهعنوان علت بنیادی و عامل اصلی بهرهکشی و سلطه بر حیوانات ،اساسِ
استدالل تحلیلی آندریاس مالم برای مفهوم سرمایهی فسیلی را پیشنهاد میکنم.
سرمایهی حیوانی؟
در حال حاضر پیشنهادی برای مفهوم سرمایهی حیوانی وجود دارد .این مفهوم را
پژوهشگر کانادایی ،نیکول شوکین ،دانشیار گروه انگلیسی دانشگاه ویکتوریا و عضو
برنامهی تحصیالت تکمیلی میانرشتهای در اندیشهی فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی،
تدوین کرد .وی این اصطالح را در کتاب خود با عنوان سرمایهی حیوانی :تفسیر
زندگی در دوران زیستسیاست در سال  2009ابداع کرد .شوکین ( ،2009ص)25
«تحلیل فرهنگی – ماتریالیستی» خود از سرمایهی حیوانی را در بطن درکی
پستمدرنیستی از سرمایهداری قرار داد که در چارچوب اقتباسِ انتقادی از نمادهای
مفاهیم پساکارگرگرایانهی ) (postoperaistمایکل هارت و آنتونیو نگری ساخته شده
است .بر این اساس ،شوکین ( ،2009ص )32 ،21 ،7سرمایهداری را «یک امپراتوری»
فرض میکند که در آن خودِ زندگی ،یعنی تمام اشکال زندگی از انسان تا طبیعت
خارجی ،از طریق تعامل بین تولید هستیشناسانه و مناسبات قدرت سیاسی بهمنظور
اطمینان از هژمونی سرمایه در جامعه ،تولید و بازتولید میشود.
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در این مطالعه ،سرمایهداری منحصر به یک فعالیت اقتصادی خاص (تولید صنعتی،
بازر گانی و مالی) نیست و تولید ارزش به شکل خاصی از کار (کار مزدی مولد انسانی)
محدود نمیشود .بلکه زندگی و فعالیتهای آن بر روی زمین تحت تبعیت واقعی سرمایه
قرار می گیرند به این معنا که سرمایه از محصول تمام اشکال زندگی ارزش استخراج
میکند( برای تفسیر مربوطه ،وادیول ،a2018 ،صفحات  542-541را ببینید ).بر
اساس گفتههای شوکین ،هارت و نگری این مفهومسازی را صرفاً به نیروی کار انسانی
تقلیل میدهند که تحت تبعیت واقعی سرمایه قرار میگیرد .بنابراین آنها تعصبی
انسانمحور را بازتولید میکنند( به شوکین ،2009 ،ص 76مراجعه کنید؛ بهطور مشابه
وادیول ،a2018 ،ص). 542شوکین با هارت و نگری بر سر اینکه کار غیرمادی و کار
توسط انسانها ،باید شامل این شود اما نهفقط در پسا – فوردیسم ،به بحث میپردازد.
او فراتر از نگری و هارت ،تأکید میکند زندگی که تحت تبعیت واقعی سرمایه قرار دارد
باید شامل طبیعت و حیوانات نیز باشد .هر فعالیتی در زندگی ،نهفقط هر فعالیت انسانی،
باید تولیدکنندهی ارزش تلقی شود .عالوه بر این ،تولید گفتمانی و تولید مادی نمیتواند
از هم جدا شود و درعوض ،به صورت ریزومی ،بهشکلی واحد توسعه مییابد .از نظر
شوکین ،هر شکل از زندگی ارزش تولید میکند .در عین حال ،تمام اشکال زندگی
محصول تعامل میان تولید زیستیِ (بیولوژیک) هستیشناسانه و روابط قدرت است .در
واقع ،سرمایه از نظر شوکین ،هویت و سرمایه را بهعنوان موضوعات مادی و گفتمانها،
هدف قرار میدهد.
بر این اساس ،سرمایهی حیوانی برای شوکین ( ،2009ص )7اشاره به این مفهوم
دارد« :یک درهمتنیدگی از روابط بیوپلیتیکی (سیاست زیستی) که در آن دیگر
نمیتوان سرمایهی اقتصادی و نمادین زندگی حیوانات را به تفکیک باینری تقسیمبندی
کرد« ».الگوهای رفتاری با حیوانات و مادهی حیوانی متقابالً بهعنوان اشکال سرمایه
تعیین میشوند» (شوکین.)2009 ،
حیوان و سرمایه بهطور فزایندهای بهعنوان یک حلقهی بستهی نشانهشناختی و
مادی تولید میشوند ،بهگونهای که معنا و مادیت یکی بهطور یکپارچه به معنا و مادیت
دیگری باز میگردد( .شوکین ،2009 ،ص)16
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بنابراین ،شوکین ( )2009معتقد است که «سرمایه تبدیل به حیوان ،و حیوانات
تبدیل به سرمایه میشوند ».برای درک و چارچوببندی توسعهی استعارهای – گفتمانی
و تکنولوژیکی – مادیِ سرمایهی حیوانی در طول زمان ،شوکین ( ، 2009ص )20 .یک
فرایند دوگانه را تعریف می کند« ،کپیبرداری تقلیدی» و «بازیافت صنعتی بقایای
حیوانات».
توسعهی مفهوم سرمایهی حیوانی با توجه به اقتصاد و نمادگرایی ایدئولوژیک –
فرهنگی وسوسهانگیز بهنظر میرسد .اما تالش شوکین تاحدی روابط اقتصادی
سرمایهدارانه بین عوامل انسانی سرمایهداری و حیوانات را از طریق آمیختن اقتصاد با
ایدئولوژی و فرهنگ ،مرموز میکند تا جایی که آنرا بهعنوان حوزههای نسبتاً مستقل
غیرقابلتشخیص میکند .مفهوم وی از سرمایهی حیوانی بهقدری گسترده است که
بهعنوان مثال ،وی این اصطالح را برای استفادهی ژالتین در تولید اولیهی عکسها و
فیلمها ،تورهای کشتارگاهی ارائهشده توسط اپراتورهای کشتارگاه و ارائهی حیوانات در
تبلیغات شرکت ماشینهای آفرود تابعهی جنرال موتورز نیز به کار میبرد .بنابراین،
بهنظر میرسد که همهچیز میتواند سرمایهی حیوانی در جامعه باشد بهشرطی که
حیوانات نقشی واقعی یا حتی تلویحی در آن بازی کنند.
با توجه به مفهومسازی شوکین ،برای مثال میتوان رابطهی مالکیت بین سرمایه و
حیوانات ،پرورش و کشتار صنعتی حیوانات برای غذا توسط شرکتهای سرمایهداری
مانند  JBS, Tyson Foods Inc., Tonnies, or the WH Groupرا با همان
مفهومی توضیح داد که استفاده از نقش حیوانات در یک فیلم دیزنی یا کارزار تبلیغاتی
بانک › ‹HSBCدر «آینده چیست؟» با استفاده از تصاویر هیبرید (ترکیب دوگانه)
بین حیوانات و فناوری .اگرچه تمام این شرکتها از حیوانات برای به حداکثر رساندن
سود خود استفاده میکنند ،اما بین بهرهکشی و ستم بر موجودات زندهای که رنج
میبرند و نیازهایی دارند و استفاده از تصاویر آنها تفاوت وجود دارد .تصاویر یا
گفتمانها کسی را به طور نظاممند نمیکُشد ،عوامل اجتماعی اینکار را میکنند –
بهدالیل مادی که ناشی از روابط اجتماعی درون یک مجموعهی اجتماعی – طبیعی
معین در زمان و مکان هستند .از نمادسازیهای ایدئولوژیک برای توضیح ،مبهمسازی
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یا توجیه قتل استفاده میشود .این تفاوت در مفهوم شوکین از سرمایهی حیوانی همتراز
شده است بهطوریکه این اصطالح را کامالً مبهم میکند.
رویکرد شوکین به سرمایهی حیوانی بیشتر مبتنی بر یک مفهوم ماتریالیستی
عامیانه از تولید بیوپولیتیک هستیشناسانه است که اَشکال تولید فیزیکی انسانی،
طبیعی و حیوانی را از یکسو و تولید گفتمانی را از سوی دیگر درهم میآمیزد (برای
مثال مراجعه کنید به شوکین ،2009 ،صفحات .)226 ،11نتیجه این است که هر عملی،
اعم از تولید اقتصادی ،تولید طبیعی یا تولید دانش آکادمیک ،بخشی از تولید
بیوپولیتیک و بازتولید زندگی تلقی میشود ]4[.بنابراین ،عمل تولیدیِ معین اجتماعی
– اقتصادی و سیاسی ،بهعنوان مثال تولید کاالهای حیوانی در سرمایهداری ،با تولید
بیوپولی تیکی زندگی بر اساس تولید ذهنی /غیرمادی و تولید «مادی» هستیشناختی
جایگزین میشود .علیرغم ادعاهای وی مبنی بر اتخاذ «یک خط دقیق بین رویکردهای
تقلیلگرایانهی مادی و فرهنگی در حوزهی سرمایه» ،شوکین ( ،2009ص )25نهایتاً به
خوانشی فرهنگی از سرمایهی حیوانی میرسد که در آن تولید اجتماعی سرمایهداری و
مناسبات تولیدی با اشکال دیگر عمومی تولید طبیعی ،حیوانی ،و انسانی درهم آمیخته
شده است.
سرانجام ،هنگامی که شوکین ادعا میکند که «کار انسان و طبیعت (حیوان)
موضوعات مشترک تبعیت واقعى کار از سرمایه ) (Real Subsumptionهستند»،
او نظریهی ارتباط اجتماعی ارزش مارکس را به نفع برابری تحلیلیِ موقعیت انسان و
حیوان نادیده میگیرد .در چارچوب پساکارگرگرایانهی شوکین ( ،2009صفحات-76
 ،)85این بدان معناست که انسانها ،حیوانات و طبیعت همه در تولید ارزش نقش
دارند ،حتی اگر او هیچگونه مالحظهی واقعی دیگری راجع به چگونگی عملکرد تولید
ارزش در این شرایط طرح نکند.
در حالی که موافق هستم که حیوانات و طبیعت نیز رسماً و بهطور واقعی تحت
تبعیت سرمایه قرار میگیرند (برای بیان دلیل بیشتر در مورد طبیعت مراجعه کنید به
pp. 64-67 ،1999 ،Burkett؛ ،pp. 462-470) ،2017 ، Stacheحداقل سه ایراد
در مورد نتیجهگیری نظری شوکین قائل هستم .اول ،تبعیت صوری و واقعی حیوانات و
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طبیعت تحت سرمایه با هیچ دورهای بهاندازهی توسعهی سرمایهداری یکسان و
قابلکاهش نیست ]5[.این یک روند مداوم است که از زمان ظهور روابط اجتماعی
سرمایهداری به حالت غالب تولید ،هر انباشت «اولیه» را همراهی میکند .دوم ،حیوانات
و طبیعت همانند کار مزدی (انسانی) تحت تبعیت سرمایه قرار نمیگیرند .بهدلیل تفاوت
در تبعیت واقعی کار از یکسو و حیوانات و طبیعت از سوی دیگر ،مناسبات معین و
متفاوتی از نظر تاریخی بین سرمایه و کار و همچنین بین سرمایه و طبیعت/حیوانات
ایجاد شده است .سوم ،حیوانات و طبیعت بهدلیل ادغام خاص خود در شیوهی تولید
سرمایهداری ،در مفهوم سرمایهی اقتصادی – اجتماعی ارزش ایجاد نمیکنند .من در
زیر دو بحث آخر را با جزئیات بیشتری شرح میدهم .بر اساس این ایرادات ،میتوان
نتیجه گرفت که شوکین از اختالفات کیفی بین روابط مختلف بهویژه در مورد تولید
ارزش غفلت میکند ]6[.مناسبات میان سرمایه و کارگران مزدی از یک سو (با کنار
گذاشتن زمینداران ،خردهبورژوازی و غیره در اینجا) و بین طبقات انسانی و حیوانات
از سوی دیگر در سرمایهداری اساساً متفاوت است.
بهطور خالصه ،مفهوم شوکین از سرمایهی حیوانی نه به تبیین استثمار و ستم بر
حیوانات کمک میکند و نه به تعیین عامل استثمار و ستم .شوکین برای معرفی مفهوم
سرمایهی حیوانی به نظریهی انتقادی انسان – حیوان شایستهی ستایش است ،با وجود
این ،بهنظر من ،برای دقیقتر شدن در مورد ریشهها و عوامل اصلی رابطهی انسان –
حیوان در سرمایهداری ،باید اصالح شود.
سرمایهی حیوانی! رویکرد مبتنی بر رابطهی اجتماعی تئوری ارزش
در باال ،من از شرح آندریاس مالم در مورد سرمایهی فسیلی استفاده کردم تا بهاین
نکته اشاره کنم که این بشریت نیست که بهرهکشی از حیوانات را سازماندهی میکند
و بهطور ویژه از آن منتفع میشود .در ادامه  ،من برای ایجاد یک مفهوم انعطافپذیر از
سرمایهی حیوانی ،بر نظرات او در استنتاج سرمایهی فسیلی از مفهوم سرمایهی مارکس
تکیه خواهم کرد ،اگرچه بحث در این فصل اندکی با بحث مالم متفاوت است .مارکس
(مارکس و انگلس ،1975 ،جلد  ،35ص )753در اواخر جلد اول سرمایه ،بیان میکند
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که «سرمایه یک شیء نیست ،بلکه یک رابطهی اجتماعی بین افراد است» که با
واسطهی اشیاء شکل میگیرد .در انتهای جلد سوم ،او تکرار میکند که «سرمایه یک
شیء نیست ،بلکه یک رابطهی تولید اجتماعی معین است ،متعلق به صورتبندی
تاریخی معینی از جامعه» (مارکس و انگلس ،1975 ،جلد  ،37ص .)801این به چه
معنی است؟
اول از همه ،این بدان معناست که سرمایه (و اشکال مختلف آن بهعنوان سرمایهی
صنعتی ،تجاری و بهرهبر) نباید بهعنوان اشیایی فراتاریخی یا «بهطور طبیعی» موجود
درک شود بلکه باید بهعنوان عینیتبخشیِ مناسبات تاریخاً مشخص و در نتیجه مشروط
میان افراد شناخته شود .این روابط فقط تا زمانی که بازتولید شوند به حیات خود ادامه
میدهند .اما بهطور کلی میتوان آنها را برانداخت و روابط اجتماعی دیگری جایگزین
آنها کرد .دوم ،مارکس اشاره میکند که این روابط سرمایهداری با روابط اجتماعی
سایر صورتبندیهای اجتماعی ،بهعنوان مثال روابط در جامعهی فئودالی ،متفاوت
است.
ویژگی صورتبندی اجتماعی سرمایهداری این است که بهرهکشی رسمی سیاسی
از یک طبقه توسط طبقهی دیگر با شکلی از استثمار نیروی کار جایگزین میشود که
بهواسطهی فروش و خرید محصوالت نیروی کار انجام میگیرد ،یعنی از طریق مبادلهی
کاالها برای پول و بالعکس .استثمار طبقاتی بر اساس خودِ سازمان کار اجتماعی است،
نه بر اساس سازماندهی آن از طریق سلطهی سیاسی (گرچه یک شیوهی بورژوایی
سلطهی سیاسی وجود دارد که از استثمار اجتماعی – اقتصادی نیز پشتیبانی میکند).
اما گفتههای مارکس فراتر از توضیح روند تاریخی و غیرطبیعی شدن سرمایهداری
است .او در آثار خود و بهویژه در سرمایه نشان میدهد که چگونه حالت خاص تاریخی
و اجتماعی این «چیز» ،سرمایه ،یعنی پول ) (Mکه پول بیشتری  (=M+m)’Mرا
بهوجود میآورد ،بهطور مشخص از مناسبات استثماری خاص تاریخی و اجتماعی میان
افراد ایجاد میشود .بهطور دقیقتر ،او نشان میدهد که چگونه این روابط در چیزی
عینیت مییابد که دارای استقالل نسبی بهعنوان یک ساختار اجتماعی است و
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سرمایهداران را وادار میکند که همیشه برای سودهای بیشتر به هر قیمتی با چنگ و
دندان تالش کنند.
مارکس ریشهیابی سرمایه را به دو رابطهی اجتماعی بازمیگرداند که در کلِ روند
تولید سرمایهداری با یکدیگر تعامل دیالکتیکی دارند .کنش متقابل آنها ویژگی خاص
سرمایهداری را تشکیل میدهد .بدون آن دو ،سرمایهداری وجود ندارد .این دو رابطهی
اجتماعی عبارتند از رابطهی بازار و روابط تولید]7[.
رابطهی بازار یا «روند گردش سرمایهداری» متشکل از رابطهای است که در عمل
توسط سرمایهدارانی که کاالها را میفروشند و همچنین سرمایهداران و کارگران مزدی
که آنها را خریداری میکنند ،برقرار میشود (مارکس و انگلس ،1975 ،جلد ،36
ص .) 29فروشندگان و خریداران با ارتباط از طریق کاال با یکدیگر ،محصوالت تولیدی
را نیز بهعنوان همارز با یکدیگر در ارتباط قرار میدهند .این امکان به این دلیل وجود
دارد زیرا آنها دارای مشترکاتی هستند :آنها محصوالت کار (انسانی) هستند .حاصلِ
نیروی کار (انسانی) بودن یک ویژگی فراتاریخیِ هر محصولی است .عالوه بر این ،در
بازار سرمایهداری این محصول معنای اجتماعی پیدا میکند زیرا محصوالتِ کار (انسانی)
بهعنوان بخشهای مختلف کارِ اجتماعی به همین ترتیب با یکدیگر در ارتباط هستند.
با فروش و خرید محصوالت ،ویژگی کلی آنها بهعنوان محصول نیروی کار (انسانی)
بودن ،بهشکل اجتماعی آنها تبدیل میشود و در محصول عینیت مییابد .محصول
ارزشی پیدا میکند و به کاال تبدیل میشود .اما ارزشی به این شکل ملموس نیست.
این ارزش تنها بهعنوان یک مقدار کمّی بهنظر میرسد که با زمان الزم اجتماعی برای
تولید یک کاال اندازهگیری شده است .مقدار کمّیِ ارزش یک کاال ،ارزش مبادلهی آن
است .این ارزش مبادلهای کاالها اولین شکل ارزش است.
این ظهور ارزش کلیدی برای توسعهی سرمایه و درک آن است .در سرمایه،
مارکس بهطور منطقی و نظاممند توضیح میدهد که چگونه این ارزش نهتنها به ارزش
مبادلهای بلکه همچنین به پول و سپس با بازتولید فرآیندهای بیشمار و متعدد فروش
و خرید در حوزهی گردش ،به سرمایه تبدیل میشود .گرچه کارگزاران سرمایهداری این
اشکال ارزش را از طریق پراکسیس اجتماعی خود در زمینهی خرید و فروش تولید
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میکنند ،اما آنها نه کامالً از آنچه ایجاد کردهاند آگاهی دارند و نه میتوانند بهصورت
فردی آنها را کنترل کنند .فرم کاال به شکل غالب تمام محصوالت در میآید و پول به
همارز عام مورد استفاده برای خرید کاال تبدیل میشود .وجود و فرآیندهای آنها نسبتاً
مستقل میشوند ،گرچه هنوز هم به تداوم بازتولید عملی آنها توسط عوامل
سرمایهداری وابسته هستند .این امر در مورد سرمایه نیز صادق است.
مارکس در ابتدا یادآوری میکند که سرمایه پولی است که با خرید و فروش مجدد
کاالیی در بازار بیشتر میشود .او این روند را در فرمول زیر بیان میکند:
)M — C — M’ (M + m
در اینجا  Mبرابر پول C ،کاال و ’ Mبرابر  Mبهعالوهی  mاست ،که نشان
دهندهی یک مقدار اضافی جدید پول که معروف به ارزش اضافی است .این روند میتواند
بیوقفه تکرار شود و بهخودیخود هدف است .این در مقابلِ فرایند تکمیلی در گردش
 C – M – Cاست ،که در کاال پایان مییابد و بهمنظور کاالیی خاص برای تأمین نیاز
خریدار آن است .با توسعهی اشکال ارزش ،مارکس نشان میدهد که سرمایه بهعنوان
یکی از آنها در بازار ظاهر میشود ،یعنی بهشکل یک کاال یا بهصورت پول .در عین
حال ،او میگوید که
تولید سرمایه با گردش غیرممکن و خاستگاهی غیر از گردش برای آن به همان
اندازه غیرممکن است .خاستگاه آن هم باید در گردش باشد و در عین حال در گردش
نباشد( .مارکس و انگلس ،1975 ،جلد  ،35ص )176
بنابراین ،مارکس برای توضیح جامع سرمایه به روند تولید سرمایهداری اشاره
میکند.
روند تولید بر بنیاد مناسبات خاص تولید سرمایهداری بین طبقهی سرمایهداران و
طبقهی کارگران مزدی استوار است .طبقهی کارگر از وسایل تولید ،یعنی از ماشینآالتی
که با آن تولید انجام میدهد و از طبیعت ،بهعنوان مثال یک قطعه خاک که روی آن
کار میکند ،جدا شده است .همزمان  ،همین ابزار تولید خصوصی شده و در انحصار
طبقهی سرمایهدار قرار میگیرد .عالوه بر این ،کارگران مزدی از نظر سیاسی آزاد

کریستین استاچ

هستند ،یعنی مستقیماً تحت حکومت سیاسی یک سرمایهدار یا سرمایهداران قرار
نمیگیرند .بدیهی است که سرمایهداران نیز از نظر سیاسی آزاد هستند.
بنابراین ،کارگران به این معنای مضاعف آزاد هستند که تحت کنترل مستقیم
سیاسی یک صاحب قدرت سیاسی نبوده و برای ادامهی زندگی خود ابزار تولید را در
اختیار ندارند .در نتیجه ،سرمایهداران روند تولید سرمایهداری و سازمان آن را
ساماندهی میکنند .این شامل رابطه با طبیعت و نحوهی تحقق آن و همچنین اهداف
و محصوالت فرآیند تولید است .سرمایهداران ابزارهای تولید و نیروی کار را برای تولید
کاالهایی مانند گوشت ،شیر ،پنیر یا چرم گرد هم میآورند .در نتیجه ،مارکس (مارکس
و انگلس ،1975 ،جلد  ،35ص )362استدالل میکند که درون کارگاه «استبداد» وجود
دارد ،نه دموکراسی .برعکس ،کارگران مجبورند نیروی کار خود را به سرمایهدار بفروشند
تا بتوانند درآمد کسب کنند تا بتوانند کاالهای مورد نیاز خود را ،در درجهی اول برای
بازتولید نیروی کار خود ،خریداری کنند .بنابراین ،نیروی کار نیز به کاالیی تبدیل
میشود ،درست مثل هر کاالی دیگر که در بازار فروخته و خریداری میشود .این بدان
معناست که کار اجتماعی در سرمایهداری بهشکلی آگاهانه و دموکراتیک توسط جامعه
سازماندهی نمیشود بلکه توسط بازار صورت میگیرد ،و فقط نیروی کاری که فروخته
و خریداری شده بخشی از کار اجتماعی است.
همانطور که مارکس در سرمایه نشان داد ،کاالسازی از نیروی کار از اهمیت ویژهای
برخوردار است .چراکه نیروی کار از ویژگی خاصی برخوردار است که آن را از سایر
کاالها متمایز می کند .در حالی که نیروی کار در فرآیند تولید مصرف میشود ،یعنی
وقتی کارگران مزدی کاال تولید میکنند ،آنها ارزشهای مبادلهای جدیدی را نیز تولید
میکنند که در کاالهایی عینیت مییابند که دوباره به سرمایهداران تعلق دارند .در حالی
که تمام کاالهای دیگری که برای تولید کاالهای جدید مورد استفاده قرار میگیرند
(ماشینآالت ،مواد اولیه) فقط ارزش خود را به کاالی تازهتولیدشده منتقل میکنند،
کار مزدی ارزش جدیدی ایجاد میکند .اما حتی موارد بیشتری نیز در آن وجود دارد.
کارگران مزدی ارزش بیشتری از آنچه سرمایهداران باید در وهلهی اول برای نیروی کار
هزینه کنند ،تولید می کنند .بنابراین ،مارکس رمز و راز ارزش اضافی را بازگشایی
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میکند .این امر ناشی از مصرف نیروی کار (انسانی) توسط سرمایهداران در فرآیند تولید
است و توسط سرمایهدارانی که کاالها را در بازار میفروشند تحقق مییابد .به همین
دلیل است که سرمایه داران ابزار تولید خود و نیروی کار (انسانی) را در فرآیند تولید
سرمایهداری گردهم میآورند .اما ،همان طور که قبالً نشان داده شد ،بدون توزیع کاال
و نیروی کار از طریق رابطهی بازار ،سرمایهای وجود ندارد.
با این اوصاف ،فرمول فوقالذکر سرمایه در واقع ناقص است .روند تولید را نیز باید
در نظر گرفته شود .بنابراین ،مارکس آن را به این شکل گسترش میدهد:
)M — C (L + MP) P (L + MP) C’ (C + c) — M’ (M + m
در حالی که  Mو ) M'(m +Mدر اینجا ثابت ماندهاند ،بقیه نیاز به توضیح دارد.
سرمایه دار پول  Mرا برای خرید کاالی  Cخرج می کند .اما این صرفاً هر کاالیی
نیست .بهعبارت دقیقتر ،سرمایهدار باید دو کاالی معین بخرد :ابزار تولید  MPو نیروی
کار  L.سرمایهدار آنها را در فرآیند تولید  Pکه در آن کاالهای جدید تولید میشود
جمع میکند .در این کاالها ،مقدار هزینهشده در ابتدا بهعالوهی مقدار اضافی ،بهعنوان
اجزای ارزش تازهتولیدشدهی کاالها ) C› (C+cعینیت مییابد .وقتی این کاالها در
بازار فروخته میشوند ،ارزش آنها تحقق مییابد و به مقدار مشخصی پول تبدیل
میشود ،که شامل ارزش هزینهشده در ابتدای کل فرآیند  Mو ارزش اضافی m
میشود .بنابراین ،در پایان این فرآیند پول بیشتری از مقدار سرمایهگذاریِ وی در اختیار
سرمایهدار خواهد بود.
به عبارت دیگر ،فرمول
)M — C (L + MP) P (L + MP) C’ (C + c) — M’ (M + m
اساساً فرآیندهای اصلی و ساختار اجتماعی جامعهی سرمایهداری را توصیف میکند.
بدین ترتیب ،همچنین هدفِ پراکسیس اجتماعی در جامعهی بورژوایی را توصیف
میکند .هر سه مقوله ی فرایندها ،ساختار اجتماعی و هدفِ پراکسیس اجتماعی در
سرمایهداری ،بر تعامل دو رابطهی اجتماعی فوقالذکر بین سرمایهداران و کارگران
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مزدی در حوزهی گردش و تولید استوار است .رابطهی اجتماعی استثمار بین کارگران
و سرمایهداران – ایجاد ارزش اضافی توسط کارگران مزدی (انسانی) در جهت منافع و
تحت کنترل سرمایهداران در فرآیند تولید – بهواسطهی فروش و خرید چیزها ،یعنی
کاالها (از جمله نیروی کار) و پول ،در بازار شکل میگیرد .سرمایه کلِ روند ارزشافزایی
( )valorizationارزش توسط طبقهی سرمایهدار است که گردش و تولید را در بر
میگیرد .ازاینرو مارکس (مارکس و انگلس ،1975 ،جلد  ،35ص  )753میتواند بیان
کند« :سرمایه یک چیز نیست ،بلکه یک رابطهی اجتماعی بین افراد است» با واسطهی
چیزها.
اگر کسی اکنون بهدرستی جویای آن شود که چرا حیوانات هیچ نقشی در این
فرآیندها ندارند ،پاسخ حتی سادهتر از آن است که معموالً فرض میشود :حیوانات
بهعنوان سرمایهدار یا کارگر مزدی در این فرایندها شرکت نمیکنند زیرا آنها هرگز
در این دو رابطهی اجتماعی اصلیِ سرمایهداری ادغام نشدهاند .آنها در شیوهی تولید
سرمایهداری به روشی خاص تاریخی و اجتماعی ادغام شدهاند .حیوانات نه بهشیوهی
کارگران مزدی برای سرمایه کار میکنند و نه بهعنوان عوامل در روند گردش مشارکت
میکنند .آنها نیروی کار خود را نمیفروشند و کاال نمیخرند.
ازاینرو حیوانات بخشی از رابطهی سرمایه نیستند ،نه بهدلیل گونهپرستی یا
انسانمحوری فرضشدهی مارکس ،بلکه بهدلیل روابط اجتماعی واقعاً موجود
سرمایهداری .در حقیقت ،پل برکت ( ،1998صفحات  ،)133-125در پاسخ به انتقاد تد
بنتون ( ،1989صفحات  )77-65از مارکس ،این را قبالً با توجه به نقش فرآیندهای کار
بهاصطالح تنظیمکنندهی محیط زیست ،یعنی فرآیندهای تولید طبیعی ،که بخشی از
فرایندهای تولید سرمایهداری را تشکیل میدهند ،اما مربوط به روندهای کار انسان
نیست ،نشان داد .برکت نشان میدهد که مارکس بهخوبی از تأثیرات طبیعی در
فرآیندهای تولید سرمایهداری آگاه بود و همچنین تأثیر آنها را بر تولید ارزش ،بیشتر
در جلد دوم سرمایه ،درنظر میگرفت .اما مارکس این کار را بدون تکرار عجز
فیزیوکراتهایی که توانایی خلق ارزش را برای طبیعت تأیید کرده بودند ،انجام داد.
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در هر صورت ،بدیهی است که حیوانات برای بازتولید خود نیروی کار خود را در
بازار نمیفروشند و کاالیی را نمیخرند و مشارکت آنها در روند تولید مستلزم بررسی
دقیقتر است .همانطور که بسیاری از پژوهشگران منتقد انسان – حیوان عنوان
کردهاند ،حیوانات برای سرمایهداران کار میکنند ،بهعنوان مثال تولید گوشت یا شیر
(احتماالً برجستهترین استدالل در این مورد p. ،2012 ،p. 436 ،2003 ،: Hribal
 .)2اما این موضوع آنها را به کارگران مزدی تبدیل نمیکند .تفاوت بین کارگران مزدی
انسانی و کارگران حیوانی ،در هزینهی نیروی کار فیزیکی یا حتی مربوط به گونههای
آنها نیست ،زیرا کار انسان نیز بهطور خودکار کار مزدی نیست .نکته در اینجا تنها این
نیست که نیروی کار حیوانات شکل کاالیی نگرفته است ،یعنی بهعنوان کاال فروخته و
خریداری نشده است و بنابراین بهعنوان بخشی از کار اجتماعی الزم مورد تأیید قرار
نمیگیرد .آنها همچنین مجاز نیستند چیزی را – حتی در مورد بازتولید خود – در
اختیار بگیرند ،و از این رو در سرمایهداری بهمعنای مضاعفی که در باال معرفی شد ،آزاد
نیستند ،نه از نظر شکلی و نه از نظر سیاسی.
دلیل این آزادیِ ازدسترفته مسیری است که مبارزهی طبقاتی تاکنون بهلحاظ
تاریخی طی کرده است ،جایی که حیوانات و ارتباط با آنها مسئلهی اصلی نبوده است.
طبقات استثمارشده و تحتستم برای منافع خود ،بهبود شرایط کار و زندگی و در
بخشهای زیادی برای بقای خود از نظر اقتصادی ،سیاسی و نظری مبارزه کردهاند.
طبقات فرودست ) (subalternدر مبارزهی طبقاتی برای یک رابطهی مصالحهآمیز
انسان – حیوان بهعنوان یک مسئلهی مهم ادغام نشدهاند .عالوه بر این ،حیوانات تاکنون
نتوانستهاند در برابر طبقات حاکم جامعه مقاومت کنند تا بهنوعی آزادی سیاسی
قابلم قایسه با کارگران مزدی برسند .بنابراین ،پیشرفت از فئودالیسم به سرمایهداری
پیشرفتی قاطع اما در عین حال محدود برای (برخی) انسانها تاکنون بوده است.
با وجود این ،حیوانات از طریق یک رابطهی فوقاستثمار ) (superexploitationبا
سرمایه در تولید اقتصادی ،که به عنوان یک رابطهی مالکیت بیان میشود ،از لحاظ
اقتصادی – اجتماعی در جامعهی طبقاتی سرمایهداری ادغام میشوند .سرمایه حیوانات،
کار ،بدن ،تولیدمثل و زندگی آنها را «بدون مبادله» یا «بدون همارز» تصاحب میکند
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(فاستر و کالرک ،2020 ،ص  .)36بنابراین رابطه بین سرمایه و حیوانات نهتنها از
رابطهی سرمایه و کار متمایز است بلکه از فوقاستثمار کارگران مزدی نیز متمایز است،
که براساس تخصیص کار مزدی بیشتر از معمول با دستمزدهای پایینتر توضیح داده
میشود .من این رابطهی خاصِ فوقاستثمار بین سرمایه و حیوانات را رابطهی سرمایه
– حیوان مینامم .بهعنوان بخشی از طبیعت ،حیوانات توسط طبقهی سرمایهدار
بهعنوان دارایی خصوصی خود محسوب میشوند و از آنها بهعنوان وسیلهی تولید در
کارکردهای مختلف استفاده میشود .بنابراین ،رابطهای که سرمایه با حیوانات برقرار
کرده است با رابطه با کارگران مزدی تفاوت قاطعی دارد .حذف حیوانات از رابطهی
سرمایه – کار و ادغام مجدد آنها در جامعهی سرمایهداری از طریق رابطهی سرمایه –
حیوان اکنون پیامدهای قابلتوجهی در رابطه با نظریهی ارزش و مفهومسازی سرمایهی
حیوانی دارد.
در حالی که کار حیوانات در تولید ارزشهای استفاده دخیل است ،حیوانات مانند
کارگران مزدی انسانی ارزش ایجاد نمیکنند .با این حال بسیاری از پژوهشگران انسان
– حیوان اخیراً خالف این را ادعا کردهاند .از جمله ،دینش وادیول b) 2018 ، (2018a
یا جورگوس کالیس [در گفتگویی با اریک سوینگدو ( )2017که استباط تولید ارزش
توسط حیوانات را رد میکند] اظهار داشتهاند که حیوانات نیز ارزش و ارزش اضافی
ایجاد میکنند .مشکل اصلی این نظرات و فرضیههای مرتبط این است که آنها روابط
اجتماعی خاص تاریخی را که بر اساس آنها ایجاد ارزش ،ارزش اضافی و بنابراین
سرمایه استوار است و روابط بازار سرمایهداری و روابط تولید را تشکیل میدهند ،در
نظر نمیگیرند]8[.
در بحث طوالنی دربارهی طبیعت بهطور کلی در خصوص تولید و یا عدمتولید ارزش
و ارزش اضافی که حداقل به بحث مارکس علیه فیزیوکراتها برمیگردد ،همین بحث
قبالً توسط مجموعهای از نویسندگان بهطور قانعکنندهای مطرح شده است .بهعنوان
مثال ،در دنیای انگلیسیزبان ،پل برکت ( ،1999صفحات )98-79در کتاب
خود مارکس و طبیعت این نکته را کامالً اثبات کرد که طبیعت ارزش استفاده تولید
میکند اما نه ارزش یا ارزش اضافی .در دنیای آلمانیزبان ،انتشار متعارف در مورد این
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موضوع کتاب ولف دیتریش اشمید-کوارزیک و هانس ایملر ( )1983است ]9[.در اینجا،
اشمید کوارزیک علیه ایملر استدالل میکند که در سرمایهداری بهدلیل تفاوت تاریخی
خاص میان طبیعت و کار مزدی در رابطه با سرمایه ،طبیعت ثروت تولید میکند اما نه
ارزش.
اگر حیوانات ،بهشکلی فرضی ،توانایی شرکت در فرایندهای سرمایهداری گردش و
تولید را داشتند و در عین حال در مبارزهای با سرمایه ،به این معنا که بهعنوان کارگران
مزدی شناخته میشدند ،کار حیوانات نیز ارزش ایجاد میکرد .اگر اینگونه بود ،کار آنها
بخشی از کار اجتماعی بود که صرف تولید کاالی اجتماعی میشد و با فروش و خرید
محصوالتشان بر آن صحه گذاشته میشد ،و حیوانات نیز شامل دستمزد میشدند .در
همین راستا ،مارکس در کار مزدی و سرمایه مینویسد« ،اگر کرم ابریشم برای ادامهی
حیات خود بهعنوان یک الرو عمل تنیدن را انجام میداد ،یک کارگر مزدی کامل بود»
(مارکس و انگلس ،1975 ،جلد  ،9ص  )203با این حال ،از آنجا که تاکنون اینگونه
نیست ،فقط کار انسانی بهطور بالقوه تولید ارزش میکند]10[.
اما ،اگر حیوانات تاکنون در جامعهی بورژوایی نه ارزشی ایجاد میکنند و به این
ترتیب ،نه سرمایهای ،منظور از سرمایهی حیوانی چیست؟ خوب ،همان طور که در باال
نشان داده شد ،ممکن است با حیوانات بهعنوان کارگر مزدی رفتار نشود .اما از نظر
اقتصادی -اجتماعی بهعنوان طبیعت و بنابراین بهعنوان تولیدکنندهی ارزشهای
مصرفی یا بهعنوان ارزشهای مصرفی برای تولید کاال توسط طبقهی سرمایهدار در نظر
گرفته شوند .آنها به یک معنا یا بهطریقی دیگر وسایل تولید محسوب میشوند.
سرمایهداران فعال در زمینهی گوشت ،شیر ،پنیر ،چرم یا تولید کاالهای دیگر حیوانی،
ناگزیر به حیوانات و  /یا کار حیوانات وابسته هستند .آنها بهعنوان ابزار طبیعی تولید،
هدایای رایگان به سرمایه هستند ،یعنی سرمایهداران مجبور نیستند هزینهی آنها یا
استفاده از آن ها را پرداخت کنند .با وجود این ،در فرآیند معمول تولید سرمایهداری،
نیروی کار انسانی باید برای تولید کاالهای حیوانی یا استفاده از حیوانات بهعنوان ابزار
تولید برای دستیابی به هدف تولید کاالهای حیوانی هزینه شود ،که همانند آن چیزی
است که در سایر شاخههای اقتصاد وجود دارد :انباشت سرمایه.
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در اصل ،انباشت سرمایه بر اساس استثمار کارگران مزدی و فوقاستثمار حیوانات
به همان روشی است که در باال توضیح داده شد:
)M — C (L + MP) P (L + MP) C’ (C + c) — M’ (M + m
با این حال ،سرمایه ی حیوانی با توجه به ابزار تولید خاصی که از آن برای ایجاد
ارزش اضافی استفاده میکند ،با سایر جناحهای سرمایه متفاوت است .یک سرمایهدارِ
حیوانی نهتنها مجبور است نیروی کار و ماشینآالت موجود در بازار را بخرد [بلکه] برای
راهاندازی تولید به حیوانی که در صنعت گوشت یا کاالهای حیوانی دیگر ،بهعنوان مثال
شیر خام یا پوست حیوانات مربوط است نیاز دارد .بنابراین ،فرمول میتواند شکل
مشخصی بگیرد .با وجود  Aکه معرف حیوان یا کاالیی حیوانی است ،فرمول سرمایهی
حیوانی به شرح زیر خواهد شد:
)M — C[L+MP(A)] P[L+MP(A)] C(A)› [C(A)+c] — M'(M+m

بنابراین ،مفهوم سرمایهی حیوانی به آن دسته از سرمایهدارانی اشاره دارد که فرایند
تولید کار و ارزش آنها نهتنها به بهرهکشی از کارگران مزدی بلکه به فوقاستثمار
حیوانات برای ارزشافزایی ارزش بستگی دارد ،یعنی سرمایهدارانی که از حیوانات زنده
یا محصوالت مبتنی بر حیوانات بهعنوان وسایل تولید بهمنظور تولید کاالهای حیوانی
و ایجاد ارزش اضافی استفاده میکنند.
بر این اساس ،حیوانات چیزی را در بازار نمیخرند یا نمیفروشند .در روند گردش
سرمایهداری ،حیوانات زنده ،محصوالت آنها یا بخشهایی از آنها خریداری و فروخته
میشوند .فوقاستثمار حیوانات در تولید سرمایهداری تحت اختیار ،بهنفع و برای سود
بخشی از سرمایهداران که کارگران خود را به تولید کاالهای حیوانی وامیدارند ،اتفاق
میافتد .میتوان این روند استثمار مضاعف کارگران و حیوانات را به شرح زیر بیان کرد:
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خط باال ) (P – Lاستثمار کارگران مزدی انسانی را توصیف میکند :آنها وارد
فرآیند تولید میشوند ،کاالهای حیوانی تولید و ارزش اضافی ایجاد میکنند .اما آنها
بر کار خود کنترلی ندارند ،از آن و روند تولید ،محصول آن ،رابطه با کارگران دیگر یا
رابطه با طبیعت بهرهمند نمیشوند .کارگران مزدی انسانی از فرایند خارج میشوند به
همان شکلی که وارد آن میشوند :بدون هیچ وسیلهی تولیدی .خط پایین [)]P MP (A
فوقاستثمار حیوانات را به تصویر میکشد :آنها بهعنوان وسیلهی تولید وارد تولید
میشوند .کارگران مزدی بر روی آنها کار میکنند .عالوه بر نداشتن کنترل همچون
کارگران مزدی انسانی ،حیوانات حتی بر تولیدمثل ،بدنها یا زندگیهای خود نیز
اختیاری ندارند .بنابراین ،محصوالت آنها یا بخشهایی از آن به کاال تبدیل میشوند.
در هر حال چه از حیوانات فقط برای گرفتن محصول از آنها استفاده شود (شیر ،پنیر،
نتایج آزمایش و غیره) چه حتی اگر آنها برای پردازش بدن خود کشته شوند (انواع
تولید گوشت) به روند کار خاص سرمایهی حیوانی وابسته هستند .اساساً ،هر دو شکل
فوق استثمار در هم تداخل دارند زیرا ،برای مثال ،بیشتر گاوهای شیری یا مرغهای
تخمگذار نیز در انتها بهمنظور گوشتشان کشتار میشوند .بنابراین ،حیوانات معموالً
زنده از روند تولید سرمایهداری خارج نمیشوند.
با مراجعهی مجدد به مثالهای نیکول شوکین برای سرمایهی حیوانی که در باال
ذکر شد ،تولید عکس و فیلم با کمک ژالتین ،البته همچون کشتارگاهها بخشی از
سرمایهی حیوانی خواهد بود .اما کشتارگاهها بخشی از سرمایهی حیوانی هستند زیرا
گوشت تولید میکنند و نه به این دلیل که تورهایی را در کشتارگاهها ارائه
میدهند ]11[.تبلیغات با استفاده از نمادهای حیوانات نیز بهمعنایی که در این فصل
بسط داده شد بخشی از سرمایهی حیوانی نیست زیرا هیچ حیوان واقعی در این کار
درگیر نیست .هیچ رابطهی مادی بین حیوانات و سرمایه وجود ندارد و بنابراین هیچ
بهرهکشی واقعی از حیوانات صورت نمیگیرد.
با ارزیابی فروش و سود ،هستهی اقتصادی امروز سرمایهی جهانی حیوانی بیش از
همه سرمایهی گوشت است ،یعنی جناح سرمایهای که در زنجیرهی ارزشِ تولید و
فرآوری گوشت نقش دارد .نمایندگان برجستهی آن صاحبان و مدیریت(  JBSبرزیل)،
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( Tyson Foods Incایاالت متحده)(Tönnies ،آلمان  /اتحادیه اروپا) و WH
(Groupچین) هستند .بنابراین ،پایههای سرمایهی حیوانی در کالنشهرهای سیستم
جهانی سرمایهداری قرار دارد .در این سایتها ،سرمایهی حیوانی را میتوان با توجه به
استثمار انسان و حیوان و همچنین ریشههای اجتماعی و عوامل اصلی آنرا بهشکلی
بیپرده مشاهده کرد .بنابراین ،پیوند انکارناپذیری بین Chicago’s Union Stock
( Yardsمرکز پرورش دام و فرآوری گوشت در شیکاگو برای بیش از یک قرن ،از سال
– 1865م ).و کارخانههای تولید گوشت امروز وجود دارد ،علیرغم تفاوت زیاد بین
فرآیندهای تولید اخیر و آنچه در حفرههای »( «Porcopolisنام مستعار شیکاگو در
چرخش از قرن نوزدهم به قرن بیستم) ،که آپتون سینکلر در رمان خود جنگل توصیف
میکند وجود دارد .سرمایهداری زمانی که سرمایهی حیوانی را به دنیا آورد ،دومی هنوز
از اولی تغذیه میشد ،اما سرمایه ی حیوانی نیز با سیستم اجتماعی بورژوایی زوال
مییابد.
سوسیالیسم نوع جدید یا :پایان سرمایهی حیوانی
آپتون سینکلر ارتباط درونی بین سرمایهداری ،طبقهی سرمایهدار و فوقاستثمار
حیوانات را هنگام عبور از میان خون حیوانات و بقایای آنها و با مشاهدهی کار
طاقتفرسای کارگران مهاجر در  Chicago’s Stock Yardsدرک کرد .برخالف
پژوهشگران منتقد انسان – حیوان مانند دینش وادیول ،دیوید نایبرت ،جان سنبون
ماتسو و دیگران ،او بدون ابهام بیان میکند که این انسان نیست که حیوانات را بهمعنای
دقیق خود مورد بهرهکشی و ظلم قرار میدهد .سینکلر در مورد سرمایهی حیوانی نیز
دقیقتر از نیکول شوکین بود و با یک رویکرد کالسیک مارکسیستی با موضوع استثمار
و عوامل طبقاتی روبرو شد .البته واضح است که سینکلر مجبور نبود با برخی از تحوالت
نسبتاً جدید دستوپنجه نرم کند .او با تعمیم رابطهی سرمایه – حیوان ،کاالسازی
تقریباً جهانی حیوانات یا نقش صنایع فرهنگی و تبلیغاتی برای سرمایهی حیوانی و
تداوم هژمونی ضدحیوانی بورژوایی ،که در آن حیوانات مایملک خصوصی انسان
محسوب میشوند ،سروکار نداشت .با وجود این ،توصیف ادیبانهی سینکلر از سرمایهی
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حیوانی به چگونگی توضیح علت اصلی فوقاستثمار حیوانات در حال حاضر و اینکه
چهکسی عامل اصلی آن شناخته شود بدون ارجاع به مفهوم انسانشناسانه از انسان
اشاره میکند.
جای تعجب نیست که رماننویس بهطور ضمنی پیشنهادهایی را نیز در مورد اینکه
چهکاری باید انجام شود ارائه میدهد .پس از زندگی که بهنظر میرسد گشتوگذاری
در دوزخ دانته است ،قهرمان اصلی سینکلر در کتاب جنگل ،جورگیس رودکوس،
مبارزه برای سوسیالیسم را آغاز میکند .کتاب با نشستی از یک شعبهی حزب
سوسیالیست که نتایج را در یک انتخابات جشن میگیرد تمام میشود .یک سخنران
اعالم میکند« ،شیکاگو از آنِ ما خواهد بود!» (سینکلر ،2005/1906 ،ص  .)388بهنظر
میرسد سوسیالیسم روبهرشد و نویدبخش آیندهای روشن است.
در واقع ،سرمایهی حیوانی در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم هرگز در دست
سوسیالیستها نبوده است .از زمان انتشار جنگل ،حتی این امید که فقط بخشهایی
از جهان بتوانند سوسیالیستی باشند تقریباً از بین رفته است ،ضمن اینکه باید بهیاد
داشت که سوسیالیسم برای زنده ماندن فقط در چند کشور چه مشکالت قابلتوجهی
داشته است.
متأسفانه ،امروزه برای اکثر فعاالن حامی حیوانات – استثناهایی مانند گوندرسون
( ،2011صفحات  )271–270این قاعده را ثابت میکند – سوسیالیسم حتی هدفی
برای دنبالکردن نیست .از یک طرف ،دلیل آن این است که لیبرالیسم و دموکراسی
رادیکال بر تغییر در اخالقیات و مصرف فردی («وگنیسم بهعنوان خط اصلی») یا
اصالحات در سیستم سیاسی برای ایجاد یک دموکراسی اصیل بدون هیچگونه ستم ،از
جمله ظلم به گونههای دیگر تمرکز دارد .عالوه بر این ،ایدئولوژیهای ضدسوسیالیستی
و ضد کمونیستی نیز در میان نیروهای دموکراتیک مترقی غالب است ،چه رسد به
شکستهای آشکار سوسیالیسمِ موجود با توجه به سیاست مربوط به حیوانات .از طرف
دیگر ،اکثر سوسیالیستها – سنتگرایان ،چپگرایان جدید و حتی اکوسوسیالیستها
– با گذشت دو دهه از قرن بیست و یکم هنوز از طرح موضوع حیوانات بهشکلی مشابه
آنچه که در مورد مسئلهی اجتماعی و بومشناسی مطرح است ،طفره میروند.
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این با توجه به شرایط اجتماعی امروز حیرتانگیز است .توسعهی نیروهای تولیدی،
بهویژه در مراکز امپریالیستی ،و پیشرفت نظریهی انتقادی اجتماعی تاکنون نهتنها
فرصتی برای تغذیهی گرسنگان و فرونشاندن انسانهای تشنه فراهم آورده است ،آنها
همچنین تعمیق کیفی مبارزهی طبقاتی را امکانپذیر کردهاند :تولید و مصرف عادالنه،
پایدار و وگن کاالها بر اساس رابطهای مبتنی بر آشتی بین انسانها و همچنین بین
انسانها و طبیعت بهطور کلی و حیوانات بهطور خاص امکانپذیر شده است .عالوه بر
این ،آگاهی انتقادی از رابطهی سرمایه – حیوان ،بهویژه در میان جوانان مترقی و آگاه
از نظر زیستمحیطی ،در حال رشد است .به عبارت دیگر ،شرایط عینی و ذهنی برای
یک مبارزهی طبقاتی سوسیالیستی علیه استثمار سرمایهی حیوانی و برای آزادی
حیوانات بهاندازهی گذشته بد نیست.
با این همه ،اگر هدف این است که حداقل برای فقیرترین افراد غذا و آب تأمین
شود ضمن پایاندادن به تخریب زیستمحیطی و جلوگیری از کشتار حیوانات،
سرمایهی حیوانی یا فسیلی تنها موضوعاتی نیستند که باید با آن مبارزه کرد و برانداخت.
روابط اجتماعی تولید و توزیع سرمایهداری باید کامالً متحول شود زیرا ،همانطور که
در باال گفته شد ،آنها ساختار اجتماعی را تشکیل میدهند که در آن بهرهکشی از کار
مزدی و فوقاستثمار طبیعت و حیوانات به یک تجارت سودآور تبدیل میشود .تولید و
توزیع نمیتواند مسئلهی خصوصی طبقهی سرمایهدار باشد بلکه تحت تبعیت انباشت
سرمایه قرار دارد .آنها باید در اختیار جامعه ،یعنی تولیدکنندگان واقعی ثروت قرار
گیرند .به عبارت دیگر ،تولید و توزیع باید به موضوعی عمومی در اختیار جامعه و مبتنی
بر تصمیمگیری واقعی دموکراتیک تبدیل شود – بدون اینکه این فرایندها را با
ملیکردن ابزار تولید در دست دستگاههای دولتی یا با انتقال کنترل به شبکههای محلی
غیر متمرکز یکی بدانیم .برقراری روابط اجتماعی جدید ،یعنی روابط برابر بین انسانها
و روابط سازگار بین انسان و طبیعت ،از جمله حیوانات ،جایی است که سوسیالیسمی
از نوع جدید وارد میدان میشود .سوسیالیسم بهمعنای اول ،اجتماعیشدن وسایل تولید
از طریق لغو مناسبات مالکیت سرمایهداری و توزیع محصوالت مطابق با نیازهای همه
است ،همه در اینجا بهمعنای بدون در نظر گرفتن تمام ویژگیها یا قابلیتهای خاص
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است ،با حذف بازار بهعنوان روش غیردموکراتیک توزیع ثروت و کار .دوم ،لغو روابط
اجتماعی سرمایهداری در سوسیالیسم همچنین باعث قطع روابط بورژوایی فوقاستثمار
میشود .بنابراین سوسیالیسم میتواند زمینه را برای یک حوزهی دموکراتیک جدید
فراهم کند .میتوان بر قیدوبند بدنهی سیاسی – اجتماعی به طبقات انسانی سرمایهدار
غلبه کرد.
مطمئناً ،نه بهرهکشی و ستم بر حیوانات در تولید با پایانیافتن سرمایهی حیوانی و
سرمایهداری و نه فرهنگ ضدحیوان بورژوایی و مصرف حیوانات و قطعات حیوانی بهطور
خودکار از بین نخواهد رفت .اما بدیهی است که وقتی مالکیت کشتارگاهها را ندارید
نمیتوانید آنها را تعطیل کنید .و برای تملک آنها باید از سرمایهی حیوانی گرفته
شده و به کنترل جامعه درآیند .این پروژهی کالسیک سوسیالیستی است .عالوه بر این،
ادغام حیوانات در یک حوزهی دموکراتیک واقعی – حداقل بهعنوان موضوعاتی که
منافع و نیازهای اساسی آنها در نظر گرفته شود – بهدلیل وجود روابط اقتصادی
اجتماعی با آنها ،قدرت کسانی را که آنرا مستقیماً بر حیوانات اعمال میکنند از آنها
سلب می کند .بنابراین ،تالش مجدد برای سوسیالیسم تنها امید به یک زندگی بهتر
است – نهتنها برای کارگران مزدبگیر و انسانهای فوقاستثمارشده بلکه برای تمام
موجودات و زمینِ مادر نیز.
یادداشتها
[ ]1تمام برگردان ها از آلمانی به انگلیسی در صورت موجود نبودن ترجمه توسط نویسنده انجام
شده است.
[ ]2میخواهم در اینجا به این نکته اشاره کنم که رابطهی طبقاتی را نمیتوان با طبقهگرایی یا
مفاهیم فرهنگی مربوط به آن مثل محرومیت یا مفاهیم مربوط به رابطهی سرمایه که در آن رابطهی
طبقاتی به رابطهی قدرت غیراقتصادی تقلیل مییابد ،بهاندازهی کافی توضیح داد.
[ ]3مالم احتماالً کسی است که این اصطالح را ابداع کرده است ،همانطور که گزارشهای جیسون
دبلیو مور و دونا هاراوی نشان میدهد ،حتی اگر دیگران مانند خود مور و هاراوی ،دیوید روچیو یا تونی
ویس این مفهوم را در انتشارات خود برجستهتر استفاده کرده باشند (see Haraway, 2016, p.
72, footnote 42; Moore, 2016a, p. xi, 2016b, pp. 5–6).مفهومسازیهای
 Capitaloceneبین این نویسندگان متفاوت است .برای مثال ،برخالف مالم ،مور ، (2016bص،)6 .
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Capitaloceneرا «به عنوان یک سیستم اقتصادی و اجتماعی» تفسیر نمیکند… «در عوض،
Capitaloceneسرمایهداری را بهعنوان راهی برای سازماندهی طبیعت – بهعنوان یک اکولوژی جهانی
سرمایهداری چندگونهای ) (multi- speciesمعنی میکند ».هاراوی ( ،2016صفحات  )61–53حتی
این اصطالح را بهنفع اصطالح خود  Chthuluceneرد میکند زیرا او به این که مفهوم
 Capitaloceneنیز به «دام مدرنیته ،پیشرفت و تاریخِ» «مارکسیسم بنیادگرا» آلوده باشد مظنون
است .من به مفهوم تاریخی – ماتریالیستی مالم اشاره میکنم .عالوه بر این ،مالم در مصاحبهای با
نویسنده بهصراحت بیان کرد که انتقاد وی از مفهوم آنتروپوسن به مفهومپردازی عینی آن بستگی دارد.
زیرا مفاهیمی از آنتروپوسن وجود دارد که همچنین بر ریشههای ساختاری در سرمایهداری و طبقهی
حاکم آن تمرکز دارد ). Malm (2018را ببینید.
[ ]4تأثیر جانبیِ این درک از تولید این است که اگرطبیعت بهعنوان یک عامل فعال در تولید در
نظر گرفته شود ،روی دیگر سکه این خواهد بود که طبیعت کامالً در درون سرمایهداری تولید میشود
(نگاه کنید به ،)226 ، – 8382 ،79 ،pp. 78 ،2009 ، Shukinیعنی رابطهی جامعه و طبیعت نه با
توجه به صورتبندیهای اجتماعی معین تاریخی و جغرافیایی به روشهای مختلف بلکه توسط خود
طبیعت تولید میشود .درنتیجه ،این مفهوم در پیامد افراطگرایانهی خود یک مفهوم فوقساختگرایانه
)(hyperconstructivistاست.
[ ]5طبق نظر مارکس (مارکس و انگلس ،1975 ،جلد  ،35صفحات  ،)335 ،314تبعیت صوری
بهمعنای این است که سرمایه ،کار <ابزار تولید ،از جمله طبیعت و حیوانات و روند کار را مطابق با اراده
و هدف خود یعنی تولید ارزش اضافی (مطلق) بدون تغییر در آنها بهتبعیت درمیآورد .تبعیت واقعی بر
تبعیت صوری استوار است اما شامل تغییراتی در هر سه جنبه توسط سرمایه است ،به این شکل که
استثمار را تا حد ممکن کارآمد میکند تا با کاهش زمان کار الزم بهنفع زمان کار اضافی ،تولید ارزش و
در نتیجه ارزش اضافی نسبی را به حداکثر برساند (مارکس و انگلس ،1975 ،صفحات .)511 ،361
[ ]6انتقاد من بهطور خاص علیه وارد کردن حیوانات و طبیعت در نظریهی ارزش نیست ،که شوکین
در گسترش برداشت هارت و نگری از کل کار انسانی برای ایجاد ارزش انجام میدهد .مسئله در تحریف
واقعی قانون ارزش سرمایه در نظریهی پساکارگرگرایانه ) (postoperaistاست .در منطق درونی
رویکردهای پساکارگرگرایانه به نظریهی ارزش ،من استدالل شوکین را منسجم میدانم.
[ ]7برای ارائهی گستردهتر چگونگی گسترش سرمایه توسط مارکس بر مبنای رابطهی اجتماعی،
به ولف ( )2002مراجعه کنید و برای تجزیهوتحلیل پیامدهای ماهیت روابط اجتماعی سرمایهداری در
شرف ظهور ،به استاچ مراجعه کنید ( ،2017ص .)534-409
[ ]8برای بحث گستردهتر در مورد نظریهی ارزش و حیوانات ،به )Foster and Burkett (2018
و ) Stache (2019مراجعه کنید.
[ ]9در جلد اول ترجمهی انگلیسی سرمایه که توسط انتشارات بینالملل منتشر شده است ،دو
پانویس از انگلس وجود دارد .در این موارد ،انگلس (مارکس و انگلس ،1975 ،جلد  ،35ص )196 ،57
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انسان نه ،این سرمایهی حیوانی است
تمایزی ایجاد میکند که از نظر زبانشناسی در زبان آلمانی امکانپذیر نیست .او بین کار صرفشده برای
تولید ارزش استفاده و تولید ارزش مبادلهای تفاوت قائل میشود .وی اولی را  workو دومی را labor
میداند .در زبان آلمانی هر دو  Arbeitترجمه شدهاند .به عبارت دیگر ،با توجه به تمایز بین کار مولد
و کار غیرمولد بهمعنای تولید ارزش (که توسط روابط اجتماعی – اقتصادی در سرمایهداری تعریف
میشود)work ،و  laborاز یکدیگر تفکیک میشوند .اگر این نگرش در مورد کارهای غیرتولیدی انسان
نیز اعمال شود ،الزم است این تمایز اصطالحی ایجاد شود.
[ ]10در آغاز دههی  ،1980این دو محقق دوست اولینبار در مورد این موضوع مشخص بهشکلی
تمام عیار در سطح باالی نظری بحث و گفتگو کردند .پس از آن ،آنها تصمیم گرفتند که نظرات متضاد
خود را در یک کتاب منتشر و از طریق کنفرانسها ،نشریات و تفسیرهای بعدی در مجالت و روزنامههای
مختلف سوسیالیست متعلق به چپ آلمان در آن زمان آنرا دنبال کنند.
[ ]11مورد دوم بخشی از همان چیزی است که میتوانم آنرا تولید یک هژمونی گونهگرایانه بهطور
کلی و هژمونی گوشت بهطور خاص اطالق کنم ،مفاهیمی که نمیتوانم در اینجا توسعه دهم.
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نه چ ارکسیست تاکهون برای آزادی حیوانات بهتا خاسته است
و ناه تهیش رهاایی حیواناات و حقوق حیواناات بهاای تاا عاهای
ساوسایالیساتی را به تهفه رفته اسات ا اساتفال یکهیم که
ارکسایساتها و آزادیخواهانِ حیوانات دشام ،شاترکی دارنف:
بورووازی  18تز اا توتیاه ضااارورتی اسااات برای اتحااد آنهاا
به هظور ی ترووهی انقالبی واقعی
ارکساایساام و رهایی حیوانات دو چیز هسااتهف که بهنظر یرسااف در نگاه او
چهفان شاترک نیاشاهف نه ورد او وتی بهویژه برای حیواندوساتبودن ایجاد کرد
و نه دوسااتداران حیوانات برای اتباا هفق آزادی تیقهی کار ر و ساااخت ،تا عهی
سوسیالیستی شهاخته شفهانف
کا الً برت س :ارکساایساام کالساای چهفان ورد توته فعاالن حقوق حیوانات
تمفتاً هوادار خود ردانی (اتونو یسات)  -آنارشایسات نیسات ای ،نظریه بهتهوان ی
نظریهی بیش از حف سااده و بهتهوان ی ایفپولووی اساتیفادی در نظر رفته یشاود
که با تایان ساوسایالیسامِ واقعاً وتود هساوخ شافه اسات ا رچه نقف سار ایهداری و
واو اان تهیش کاار ری (درفیق ا دتیقاه ) حیوبیات جافدی را در یاان چا
رادی اا باهدسااات یآورنافا ا اا باا ای ،حاا ا افراد برداشااات یاا درک واضاااحی از
ارکسایساتهای ساهتی نفارنف ارکسایساتها را افرادی یدانهف که بهترز بارزی از
حیواناات تهفرناف و فقط درباارهی اقتصااااد حرق یزنهاف و یاالیااً از خردهبوروواهاای
بیفرههگی که نمیخواههف از ساوسایس کیابی خود چشامتوشای کههفا قابلتشابی
نیستهف
ارکسایساتها نیز به نوبهی خودا فعاالن آزادی حیوانات را بهویژه ورد توته قرار
نمیدههاف :آنهاا ایلاس باهتهوان تاارکدنیااهاایی تجیاس و اخالق رایاانی بورووایی دیافه
یشاااوناف کاه باهتاای تمرکز بر روی وضاااوتاات اصااالیا خود را وق اهافاق نااچیز
یکههف از آنها انتظار یرود که در اقفا ات و اتحاد برای یارزهی تیقاتی شاارکت

 18تز دربارهی ارکسیسم و رهایی حیوانات

کههفا ا ا دشاور و شاوق به حیوانات خود را در هز بگذارنف بسایاری از رفقا وقتی به
تا عهای یانفیشاهف که در آن هم انساانها و هم حیوانات بهتور ی ساان از اساتثمار و
ساتم آزاد یشاونفا نگران یشاونفا زیرا ای ،به عهای کهار ذاشات ،وشات و تهیر
آنهاا اسااات و باه هر حاا  :فریافریش انگلس قیالً دآقاایاان یااهخوار را کاه اهمیات
صااارق وشااات را در تااری تمافن بشاااری دساااتکم رفتاه و در بهتری ،حاالات
سوسیالیستهای اتوتیایی بودنفا سبره کرده بود
باا وتود ای،ا اا ای ،باالفات را رد یکهیم و عتقافیم کاه تحلیال ااتریاالیساااتی
تاریبی و نقف تا عه توساااط کار ارکس و فردریش انگلسا سا ایاسااات ربوته و
فراخوان رهایی حیوانات از رنجهای اتتماتی آنهاا لزو اً بههم وابساته هساتهف از ی
سااوا ا ر شاارایط خاص تاریبی که در آن اسااتثمار حیوانات واقم یشااود و توییرات
اتتمااتی الزم برای تاایااندادن باه آنا ورد تحلیال قرار نگیردا طاالیاهی رهاایی
حیواناات ا ری اخالقی خواهاف ااناف از ساااوی دیگرا ا ر ای ،واقعیات را در نظر نگیریم
که تیقات حاکم برای کسااس سااودا نهتهها از تیقات ظلوم در تو تاری یارزهی
تیقااتیا بل اه همواره از حیواناات (و تییعات) نیز بهرهکشااای کردهانافا هر وناه نقاف
ارکسیستی تا عه ناق خواهف بود
اساتثمار کار ران زدی از ی ساوا و حیوانات از ساوی دیگرا م  ،اسات از نظر اه
ت اا ال تااریبی تفااوتهاای کیفی داشاااتاه و ارتیاا آنهاا باا وساااایال تولیاف نیز ا روزه
تفاوت باشاف با وتود ای،ا و تلیریم تمام اختالفاتا تیقهی کار ر و حیوانات تاری
شاترکی دارنف که تی آن هر دو بهتهوان وتوداتی رنجدیفها تحقیرشافه و تحتساتم
واتههای آشااتیناتذیر با تیقهی حاکم داشااتهانف اولی بهتهوان تا ل و دو ی چون
وضاااوع رهاایی ازای،روا اا اساااتافال یکهیم کاه :ایافهی رهاایی حیواناات باا ردِ نقاف
اتریالیستی تاریبی تا عها کماکان نظریهای تهاقش است در تی ،حا ا ارکسیسم
وقتی از تذیرفت ،ای،که ا روزه رهایی حیوانات بایف ببشی الیهف از تئوری و سیاست
عاصاار ارکساایسااتی باشااف ا تهاع کهفا به همان انفازه تهاقش باقی ی انف اوالًا
رحلهی فعلیِ توساعهی نیروهای ولف نهتهها چهی ،رهایی را م ،ا بل ه در واقم آن
را ضاروری یساازد ثانیاًا هرکس که خواهان ایجاد تهانی بفون اساتثمارا سالطه و رنج
اتتماتی و از نظر تیهی قابلتیشااگیری اسااتا بایف بر وتود رنج حیوانات نیز صااحه
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اذاشاااتاه و برای از بی ،بردن آن تالش کهاف روی ردهاای تافا ااناه و هفردی برای
تحفکردن ارکساایسااام و رهایی حیوانات قیالً در تاری چ و تهیش کار ری رخ
داده است ا ا ای ،وارد تاکهون بهتور سترده تذیرفته نشفه است تزهای زیر توضیح
یدهاف کاه چرا اارکسااایساااتهاا و آزادیخواهاان حیواناات نیاایاف جیور باه اتحاادی
اتیاری شونف بل ه بایف در ی تیونف برای زنف ی تحف شونف

چرا ضدیت با گونهپرستی باید مارکسیستی باشد؟
1
تاا عاهی افرن سااار اایاهداری حیواناات را فقط باهتهوان حاا الهاای اادی ارزش و
بهتهوان ابزار تولیف ساار ایها بهتهوان ابزار کار و وضااوتات کار که بهصااورت رایگان
توساط تییعت ت ی ،یشاود ارزیابی یکهف  -ادا ی که از هیچ نیروی انساانی برای
هار آن استفاده نشود
ردانهف ان صاهعت وشاتا قلس جتمم بهرهکشای از حیواناتا با کشات ،حیوانات
درآ ف یلیاردی کسااس یکههف فقط در آلمان با کشااتار بیش از  60یلیون خوکا
 3 5یلیون ااو و  700یلیون رغا اردک و یااز سااااالناه ردش االی تاا  ۴0یلیاارد
یورو به دست یآیف حتی در سوپیس حجم فروش بالغ بر  10یلیارد فران سوپیس
است در سیرکها و باغوحشهاا حیوانات دخارقالعاده عموالً تحت شرایط وحشیانه
نگهفاری یشاونف تا اتما نمایشای شاقتباری را انجام دههف در حی ،شا ارا آنها
صارفاً به هظور سار ر ی شا ارچیان تمفتاً ثروتمهفا کشاته یشاونف در آز ایشهاا
آنها بهتهوان وضاوتات تحقیق و کار ر تمل یکههفا در حالی که صاهعت حیوانات
خانگی با تولیف و ترورش بیش از حفا آنها را بهتهوان اسااایاببازی یفروشاااف ای،
شارایط وحشاتهاک و وحشایانه اسات و هرکسای شااهف ای ،شارایط باشاف و رابطهی کا الً
بیگانهای با حیطزیساات نفاشااته باشاافا ههگام شاااهفهی آنها در چهی ،شاارایط
سااابتیا حفاقل نوتی همفلی را با ای ،وتودات واتف احساااا تجربه خواهف کرد
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بهتهوان ی نتیجها تعهف به تایاندادن به بهرهکشای از حیوانات ایلس با شااوکهشافن
تحتت ثیر کشت ،حیوانات در قیا سترده و تحقیر ایفپولووی ی آنها آیاز یشود
در تی ،حا ا چهی ،تعهفی م  ،است با انگیزهی همیستگی در تستجوی توضیحی
برای اسااتثمار و راهی برای لوو آن آیاز شااود همفلی با رنج حیوانات هجر به ت لی
نظری در رابطه بی ،انسااان و حیوانات یشااود و انگیزهی فعا شاافن در یارزه برای
رهاایی حیواناات را بر یانگیزد ا اا ای ،انگیزه در تمال چگوناه خود را نشاااان یدهاف؟
اتازه دهیف تئوری و تمل تهیش تاری رهاییببش حیوانات را بررسی کهیم
2
بهتور خالصاه و تا حفی ساادها تهیش عاصار آلمانیزبانِ حقوق حیوانات و رهایی
حیوانات تحت سالطهی ی تریان سایاسای  -نظری اسات که فیلساوق ارکسایسات
ارکو اپوریزی آن را دضاف ونهترساتی تافیزی ی توصای یکهف ای ،تریان از ساه
تس ف ری اصلی تش یل شفه است:
•

فلسنفهی اخالقی بورژوایی در ساهت تیتر سایهگرا ریچارد رایفرا

تام ریگانا هال سز ی ،و دیگران
•

نقد حقوقی لیبرالا که چهرهی شاااخ

آن برای فتها ری

فرنسایون اسات نویساهف انی انهف ویل کیملی ا و ساو دونالفساون اخیراً به او
تیوستهانف
•

اقتدارستیزی پساساختارگرای سوسیال لیبرالا که ت ی به

تف ر کاارو تی آدا زا دوناا هااراویا بیر یات وتریچا واک دریافا و دیگران
است
فلسافهی اخالقی ضاف ونهترساتی بورووایی در تعفادی از سااز انها و نهادها انهف
تیتا ( )PETAیالس اساات که طالیه ریهای ساایاساای برای حقوق حیوانات و رفاه
حیوانات را طر یکههف و با اساااتفاده از دادخواساااتهاا البیهاا کمپی،هاا اراپهی
شااورهی کارشاهاسای و ییرها به صارقکههف انا دولت و نهادهای خصاوصای توسال
یشونف
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هتقفان حقوق لییرا تلی نظری و سایاسای بی ،فیلساوفان اخالق و اقتفارساتیزی
تشا یل یدههف بساته به تفسایر و نزدی ی آنها به هر ی از دو نظریهی سایاسایا
م  ،اسات به ای ،یا دیگری تمایل شاونف ای ،ا ر همچهی ،تا حفی توافق ساترده
در تهیش رفااه حیوانااتا حقوق حیواناات و رهاایی حیواناات را بیاان یکهاف کاه در واقم
حقوق حیوانات هففی است که برای رسیفن به آن تالش یکههف
اقتفارساتیزی تسااسااختار را  -ضاف ونهترساتی ساوسایا لییرا هاهر سایاسای خود
را بهترتیس در اشاا ا چ خار تارلمانی با الهام از خود بتار رایی (اتونو یساام) و
آنارشیسم نشان یدهف
3
فلسافهی اخالقی ضاف ونهترساتی بورووایی با ای ،ترساش روبروسات که چرا رنج
حیوانات با رنج انساان تفاوت تلقی یشاود یا بهتیارت دقیقتر :چرا چهی ،اختالفاتی
یهای اخالقی اقفا ات را فراهم یکهف
بر ای ،اساا ای ،تریان توتیهات تمو اً تذیرفتهشافه برای کشات ،و اساتفاده از
حیواناات را ورد ارزیاابی دقیق قرار یدهاف  -باهتهوان ثاا ای،کاه حیواناات قاادر باه
اساااتافال نیوده و توانایی شاااهااختی نفارنفا ایه ه رنج حیوانات از نظر نوع تفاوت و
کماهمیتتر از رنج انساان اسات و ییره همچهی،ا با اشااره به ای،که تمام حیوانات فاقف
هارتهای شاهاختی نیساتهفا و همچهی ،تمام انساانها (از هر ساهی و ییره) به ی
انفازه توانایی انجام وهای شااهاختی را نفارنفا تهاقسااات درونی را در اسااتفال برای
کشات ،و اساتفاده از حیوانات آشا ار یساازد تالوه بر ای،ا حتی در درون جموتهی
انساانیا اشا ا رنج آنقفر تفاوت اسات که بهسابتی یتوانیم از ی رنج انساانی تام
در بالفت با رنج حیوانی تام صااحیت کهیم در نتیجهی چهی ،تهاقساااتیا ترففاران
فلساافهی اخالقی ضااف ونهترسااتی عتقفنف که هیچ دلیل وتهی برای ایجاد تمایز
اخالقی قابلتوته بی ،رنج انسااان و حیوان وتود نفارد ازای،روا آنها یترسااهف که
چرا باا ای ،وتود چهی ،تماایزی در تمال وتود دارد؟ تااسااا آنهاا :باهدلیال ای،کاه
تا عهی بشاااری تحت نفوا ونهترساااتی قرار داردا یعهی فرض ایفپولووی یهی بر
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برتری ونهی انساان بحث ای ،اسات که درسات انهف نژادترساتی یا تیعیش تهسایتیا
ونهترساتی رزهای ههجاری را تعیی ،یکهف که قابلتوتیه نیساتهف و بهابرای ،فاقف
هیچ تایه و اساا واقعی اسات در توضا تیق نظر سایهگرا ونهترساتیا که بهتهوان
دی تعصااس یا نگرش ورضااانه در تهت هافم اتسااای ونههای شااب و تلیه
اتسای ونههای دیگر تعری یشودا دلیل دتیعیش تلیه حیوانات است
حاسا ،چهی ،فلسافهی اخالقی ای ،اسات که ایفپولووی ونهترساتی با ادتاهای
ییرقابلدفاع خود روبرو یشود با ای ،حا ا فلسفهی اخالقی ضف ونهترستی بورووایی
بهخودیخود شا الت تعفدی دارد :بهتور دقیقا توضنی نمیدهف که چرا حیوانات
ورد بهرهکشای قرار ی یرنفا چرا آنها وضاوع صارق اقتصاادی واقم یشاونف؛ بل ه
توضایح یدهف که چگونه رفتار تفاوت با حیوانات و انساانها شاروتیت یافته و تحت
شارایط اتتماتی کهونی تههان شافه اسات ای ،ی تمایز هم اسات بهابرای،ا بهتهوان
ثاا ا فلسااافاهی اخالقی بورووایی یتواناف باه اا بگویاف کافام شااا ال از تف ر توتیاه
یکهف که چرا انسااانها در کشااتار اهها کشااته نمیشنوند و چرا در ورد حیوانات
کشااتار از بین نمیرود با ای ،حا ا نمیتوانف هیچچیز اساااساای دربارهی هشاااء و
تمل رد بهرهکشای حیوانات اراپه دهفا یا بهتور شاب ترا هم کشاتار اه را بهتهوان
ی تجارت صاهعتیشافه توضایح دهف و هم ای،که حیوانات به چه هظور در آن کشاته
یشاونف در توضا تمام ای ،ترساشها را به اتما ا دیف اهها و تمل ردهای انتزاتی و
فردی که کا الً تفا از تمل رد تا عهی ساار ایهداری واقم یشااونفا تقلیل یدهف
تالوه بر ای،ا چهی ،فلسااافاهی اخالقی ییرتااریبی اسااات :وضاااوع آن ایافپولووی
ونهترستانهی تا عهی بورووازی در ز ان حاضر است ای ،تریان صرفاً از لحاظ تاری
ایفپولووی به تاری روابط انساااان  -حیوان تالقه هف اساااتا و رنه بهنفرت یتوانف
چیزی در ورد خاستگاه اتتماتی و تیفایش ایفپولووی ونهترستی به ا بگویف
4
نظریهی لییرالی حقوق حیوانات در درتهی او تالش یکهف تا توضاایح دهف که
چرا حیواناتا برخالق انساانهاا از حقوق فنی برخوردار نیساتهفا چرا با آنها بهتهوان
اشایاء (ابژه) رفتار یشاود نه بهتهوان ساووههای دارای حقوق قانونی تاسا آن اسااسااً
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هماان ویااناه (توتولوویا ) اسااات :زیرا حیواناات در قاانون باهتهوان اایملا

تعری

یشاااوناف تیرو ای ،اساااتافال ا از آنجاا کاه حیواننات از نظر ههجااری باهتهوان دارایی
انسننانی تعیی ،یشاااونفا بهابرای ،هر ونه تسااااد تفی هافم بی ،ونهها هجر به
ناکا ی وتودات ییرانسااانی یشااود وضااعیت حیوانات بهتهوان ایمل راه را برای
بهرهکشای سااز انیافته از حیوانات آ اده یکهف بر اساا خوانش سایاسای  -تلمی
ربوتها شا ل در نتیجهی فقفان حقوق اسااسای هفی یا ثیت شاابه حقوق بشار
اسااات ترففاران ای ،نظریه نتیجه ی یرنف که قانون فعلی بر اساااا ی تعصاااس
اخالقی اسات که انسنانها را نسایت به حیوانات ارتح یدانفا دقیقاً به همان روشای
که ز انی ساافیفتوسااتان نساایت به بردههای س ایاه برتری داشااتهف بهابرای ،نظریهی
حقوقی تفم تلقی حیوانات بهتهوان سااووههای دارای حقوق قانونی را ناش ای از تعری
یدانف
ا روزه از اتتیار نقف ای ،واقعیت قسااایی که حیوانات از نظر حقوقی داش ایاء و یا
دا وا اشاباص حقیقی یا حقوقی حساوب یشاونفا چیزی کاساته نشافه اسات با
ای ،حا ا واضااح اساات که ههجارهای حقوقی نه بهرهکشاای از حیوانات را توضاایح
یدههاف و ناه آنهاا یاا نظریاهی حقوقا تاا ال ایجااد آن بودهاناف حیواناات باه ای ،دلیال
صاارفاً ایمل خصااوص ای نیسااتهف که قانون چهی ،فته اساات یا حقوقفانان آنها را
چهی ،فرض یکههف ال یت خصاااوصا ای (بر ابزار تولیف) قانونی بهیادی اسااات زیرا
قاانونا بیاانِ حقوقی روابط بوروواییِ تولیاف و یاادلاه اسااات در تی یاارزهی تیقااتیا
تیقاهی حااکم تییعات را باهتور کلی و حیواناات را باهویژه باه ابزار تولیافی در اختیاار
خود تهز دادها از نظر حقوقی چهی ،ساالسااله راتیی را ت ی ،و بر کاربرد فرا یر آن
تصاریح کرده اسات به همی ،دلیلا ا روز برای انسنان ا ری قانونی اسات که با حیوان
باهتهوان دارایی خود رفتاار کهاف ههجاارهاای حقوقی باهدلیال خصااالات بورووایی خود
اتازهی استثمار حیوانات را یدههف ا نهفقط بهدلیل ونهترستی
باا ای ،حاا ا واردی وتود دارد کاه نظریاهتردازان حقوق حیواناات نیز تلیریم
ساردر مساازیهای قانون هفانه و ضاف ونهترساتانهی وتود در واضام خودا به تمرکز
توته بر دیف اه تحلیلی کم کردهانف بهتور خاصا از تمله دساتاوردهای قطعی نقف
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حقوقی ضااف ونهترسااتانه برتسااتهکردن ای ،وضااوع اساات که چگونه وضاام وتود
حقوقی ا اان بهرهکشااای اقتصاااادی ؤثرتر از حیواناات را فراهم و چگوناه همز اان
تذیرش سااایااسااای ورد نیااز تا عاهی فنی را ترویج یکهاف  -به بیاان دیگرا ای،که
قانونِ واقعاً وتودِ رفاه حیوانات بهتای تلو یری از اساتثمار و ساتم حیواناتا ا هیت
آنرا ت ی ،یکهف
با ای ،حا ا ارزیابی اصااالیتر آن اسااات که نظریهی حقوق حیوانات تابم توهمات
بورووایی دربارهی دولت و قانون اسااات نظریهتردازان حقوق حیوانات ارتیا اقتصااااد
سار ایهداری از ی ساو و شا ل بورووایی دولت و فرم حقوقی آن را از ساوی دیگر قطم
و حتی ورد دوم را بهتهوان ی چارچوب رتمِ ثیت برای ساایاساات ترقی تیلیغ
یکههف طمئهاًا در حف ا انا اساتفاده از ؤساساات و قوانی ،ففرا بهتهوان ابزاری
برای یارزه با صهعت حیوانیا ا ری شروع است با ای ،حا ا تقاضای تیفیل حیوانات
به شاهرونفان یا اشاباص دارای حقوق شاابها ی خواساتهی آر ان رایانه اسات ای،
ا ر بهویژه در شاارایطی صااادق اساات که حتی در یان انسااانهاا دولت و قانون نه
تسمی،کههفها بل ه تسعی کههفهی آزادیا برابری و همیستگی هستهف
5
نقف تسااسااختار را  -ضاف ونهترساتانه از قفرت تقرییاً به همان شایوهی فلسافهی
اخالقی بورووایی تیش یرودا ا ا الحظهی اخالقی روابط انساان  -حیوان را رادی ا
یکهف ای ،تریان اساساً ای ،ترسش را طر

یکهف که چگونه ای ،حیوان بهتهوان

ی ساختار اتتماتی به تهان عرفی شفه و عتقف است که ای ،ساختار بهتور فاوم
از تریق ثالً انتشارات ذهییا ادبی یا روزنا هنگاری و وارد ربو به تلوم تییعی و
اتتمااتی  -از کتااب قاف از تریق دکاارت تاا کاانات باازتولیاف یشاااود ای ،تریاان
ی صافا عتقف اسات که ونهترساتیا حاصال سااختی دو انه از تا عه و تییعت اسات:
د فتمان یربی بزر

(کوپتزی [برنفهی تایزهی نوبل ادبیات  -م ]) دربارهی انسنان

و حیوان تالوه بر ای،ا ترفافاران ای ،تریاان تا کیاف یکههاف کاه ا رچاه تماام
خصاوصایاتی که بهنوتی برای تیشارفت تمفن بشاری فیف بودهانف  -خردا تلما ارادها
تقالنیات و اانهاف آن  -باه جنامعنه نسااایات داده یشاااونافا ا اا ترقِ تبیعنت باا آن
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یشاود که توساط ای ،فرآیهف تایگزی ،شافه و تشاتسار ذاشاته
چیزهایی شاب
شاافه اساات  -عهویتا انگیزشهاا هیجانتذیریا افسااون و ییره تیق ای ،تفساایرا
چهی ،سااخت دو انهای درون رابطه یان انساان و حیوان ادا ه تیفا یکهف :انساانها
بهتهوان افراد عقو ا هطقی و اشاباصای قادر به تجزیهوتحلیل تعییر یشاونفا که در
رتیهای باالتر از حیوانات بهتهوان وتوداتی ییر عقو ربو به تییعت که توسااط
انگیزشهاا و هیجااناات خود کهتر یشاااوناف قرار دارناف اساااتافال یتهی بر ای،
دو انهانگاریا تایه و اسا نقف تساساختار را  -ضف ونهترستانه از قفرت برای توضیح
سلطهی سیاسی انسانها بر حیوانات استا کهتر اولی بر دو ی و همچهی ،حرو یت
دو ی از د وکراسی
در تملا روی رد تسااسااختار را  -ضاف ونهترسات تفاوت چهفانی با فمیهیساتهای
اقتفارساتیز و بالفان نژادترساتی نفاردا که اقفا ات تهسایت رایانه و نژادترساتانه را
بهش ا لی شااابه ورد بررس ای قرار یدههف تیق ای ،دیف اها تهس ایت رایی وتود
دارد زیرا زن بهتهوان وتودی تاتفی و تحتت ثیر هیجانات و نیاز هف حافظت تعییر
یشاودا در حالی که مرد وتودی تقالنی و دخونسارد ا دارای اههی قوی و قادر به
حمایت از خود سااخته شافه اسات ریشاهی نژادترساتیا بهنوبهی خودا ایجاد تعییری از
دی ری اساتا بهتهوان ثا مردم و ذاهسِ تحقیرشافه بهتهوان بفوی در قابل لل
برتر یربی
رادی ا بودنِ نقف ضااف ونهترسااتانه از قفرت به عهای نشاااندادن دو انهانگاری
ستقر در ایفپولووی ونهترستیا تر ای ،دو انهانگاری بهتهوان ابزاری برای سلطهی
سایاسای و رد یارزه تلیه ی ایفپولووی تحتتهوان اهمیت بیشاتر نسایت به یارزه با
ایفپولوویهای دیگر اساات به همی ،دلیلا ضااف ونهترسااتان اتونو یساات با همان
اتتقادی که با تهسایت راییا نژادترساتیا همجهس راساتیزی و ساایر انیسامهای
اتتماتیِ حرو یت که ناقش هر نوع وتفهی رهایی بورووایی اسات بالفت یکههفا
بال اساتثمار حیوانات هساتهف به همی ،دلیل اسات که روی رد یکپارچ ی سنتم -
که در شاا ل فعلی آن بهتهوان اینترسنکشننالیتی (درهمتهیف ی) یا رهایی کامل
( )total liberationشهاخته یشود  -در بی ،آنها بسیار حیوب است
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از تهیهی صارفاً تحلیلیا بسایاری از شااهفات ضاف ونهترساتی اقتفارساتیز صاحیح
هساتهف شا ل ای ،اسات که آنها توصایفاتی صارق از فتمان سالط در ورد روابط
انساان  -حیوان و ساایر اشا ا ساتم اراپه یدههفا بیهیچ توضایحی در ورد ای،که
چرا رابطهی انساان  -حیوان به ای ،شا ل اساتا و چرا فتمانِ ورد نقف ای ،ونه یالس
اسات ضاف ونهترساتی تسااسااختار را  -اقتفارساتیز یتوانف سارشات دو انهانگاری
دربارهی انساان و حیوان را در ایفپولووی بورووازی آشا ار کهفا یعهی ای ،را که چگونه
بهتهوان ی ش ا ل ایفپولووی از تف ر در فتمانهایی که نام برده یشااونف حاضاار
اسااات؛ ا ا نمیتوانف هشا ا یا تمل رد ای ،ایفپولووی را تعیی ،کهف هیچ توضااایحی
در ورد ای،کاه دقیقااً چاهچیزی دو ااناهانگااری ایافپولوویا

انسننان و حیوان را ایجااد

کرده و چهچیزی واسااطهی آن اسااتا اراپه نمیدهف هر ز ان که ضااف ونهترسااتان
اقتفارساتیز به ای ،ن ته اشااره یکههفا تحلیل آنها وشاوش یشاود به ای ،دلیلا
ای ،تریانی تفیفارشاهاساانها در نهایت کا الً صاوری وا بیش از همها ایفهآلیساتی باقی
ی اانافا زیرا تف رِ صااارق (یلط) را وتور تااری یانگاارد تالوه بر ای :،روی رد
یکپارچ ی سنتما ساائلهی ارتیا

تقابل کیفی بی ،انواع بتل سااتم و تیفایش

آنها را با ارزیابی سایاسای  -ههجاری آنها اشاتیاه ی یرد در نهایتا ای ،تریان فقط
قادر به الگوهای تاتولووی (همان ویانه) تفسایر اسات :ازای،رو ونهترساتی از فتمان
ونه رایانه ناشای یشاود نظریههای اتریالیساتی تاریبی تمفتاً تابو هساتهف بهتهوان
ثا ا ساائلهی همیسااتگی درونی و کارکردی بی ،روابط بورووایی تولیف و ایفپولووی
نژادترساتانها با ای ،سائله اشاتیاه رفته یشاود که آیا سار ایهداری بهتهوان شایوهای
از ساتم بهلحاظ ههجاری از نژادترساتی یا سائلهی همتری بفتر اسات  -یا برت س
بهابرای،ا در حا حاضر تالش برای تجزیهوتحلیل آن رد یشود
6
بهابرای ،یتوانیم بپذیریم که :هم فلسافهی اخالقی ضاف ونهترساتیا و هم روایت
رادی ا تر آنا ضاف ونهترساتی اقتفارساتیزا و همچهی ،نقف حقوقی لییرا هیچ توضایح
فیافی برای بهرهکشااای از حیواناات و کتماان ایافپولووی ی آن اراپاه نمیدهاف آنهاا
یتوانهف ایفپولووی ونهترستی و ههجارهای حقوقی را بهتفصیل شر دههفا همسانی
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و اشاتراکات آنها را با ساایر ایفپولوویها و ههجارهای شاابهِ سااختاریافته تعیی ،کههف
و همچهی ،تهاقسااات درونی را در ای ،ایفپولوویها و قوانی ،برتسااته کههف با وتود
ای،ا آنهاا نمیتوانهاف باه اا بگویهاف کاه چگوناه تف ر ایافپولوویا در ورد حیواناات یاا
تاایگااه آنهاا باهتهوان دارایی در تهاان تافیاف آ اف و چرا در تاا عاهی سااار اایاهداری
بورووایی بهرهکشای از حیوانات دقیقاً شا ل کا الً صاهعتی و فهاورانهای را که در حا
حاضاار دارد به خود رفت بهتور خالصااه :آنها به ا کم نمیکههف که چراا بهنفم
چاهکسااای و دقیقااً چگوناه حیواناات در تاا عاهی سااار اایاهداری ورد بهرهکشااای قرار
ی یرنف
چهی ،کمیودهای نظری تواقس فوری برای تمل ساایاساای بهدنیا دارد :هر سااه
روی رد هحصاراً با تمل رد درونی اساتفال ونهترساتانه ساروکار دارنف بر ای ،اساا ا
هر نوع بهرهکشاای از حیوانات از نظر آنها نتیجهی درک و فهم ونهترسااتانه اساات -
برای آنها تمل رد سایاسای که به هظور رهایی حیوانات انجام یشاود نیزا در درتهی
او سائلهی تف ر هاساسا رفتار اخالقی و ههجارهای حقوقی اسات حلقهی دوساتانا
قصابا تولیفکههفهی وشتا البراتوار آز ایش حیوانات و البی ران آن  -تیق فتهی
آنهاا افار ا همگی باایاف تف ر وناهترساااتااناهی خود را برای رهاایی حیواناات کهاار
بگذارنف تمل اتتماتی در ایهجا بیش از هر چیز ساائلهای ربو به آ اهی اتتماتی
اساات که جموع آ اهیهای تمام افراد تفا انهی آن اساات بهرهکشاای از حیوانات و
رهایی حیوانات به ی سائلهی فلسافیا عرفتشاهاختیا و در بهتری ،حالت سائلهی
حقوقی نظری تقلیل ییابف فیلسوفان اخالقیا نظریهتردازان حقوق و ضف ونهترستان
اقتفارسااتیز نه واقعاً توضاایح یدههف که کسااانی که از بهرهکشاای از حیوانات سااود
یبرنف تالقهی شافیفی به انف اری اشا ا فعلی ای ،بهرهکشای دارنف و نه دلیل ای،
تالقه را توضیح یدههف
7
ایهجاا دقیقااً هماان تاایی اسااات کاه اارکسااایسااام نقش خود را ایفاا یکهاف در
نوشاااتاههاای اولیاها اارکس و انگلس رابطاهی وتود و آ ااهی راا در ز یهاهی تییعات و
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تا عه و همچهی ،انسااانها و حیوانات ورد بحث قرار یدههف ارکس و انگلس ای،
ترساش را طر یکههف که چگونه اشا ا خاصای از شاهاخت و آ اهی از نظر تاریبی
با نحوهی ساااز اندهی تا عه ارتیا دارد  -به تیارت دیگرا وضااوع تهصاار یانجی
بی ،هساتی و آ اهی تاسا آنها آشا ارا سااده بود :انساانها از تریق کار اتتماتی در
هااسااایاات خااص تولیافی تااریبی ربوتاها از تریق وتود اادی خودا آ ااهی خود و
همچهی ،شارایطی را که ای ،آ اهی یتوانف و بایف توییر کهفا تولیف یکههف ای ،کار
اتتماتی اسااات  -توییر فعا شااارایطِ از قیل وتود  -که هم تییعت و هم تمل رد
تا عه را ش ل یدهف و در تی ،حا ز یهه را برای درک هر دو ایجاد یکهف از ای،
روا اارکس و انگلس ی ویهاف :باایاف بییهیم کاه چاهچیزی دو ااناهانگااری فرضااای بی،
وتود و آ ااهیا بی ،تاا عاه و تییعات را ایجااد یکهافا چاهچیزی در آن باهتهوان
واساااطه ت ثیر ی ذاردا چهچیزی رابطهی درونی بی ،انساااانهاا تا عه و تییعت را
تش یل یدهف  -و ای ،چیز کار اتتماتی است در ش ل خاص تاریبی خود بهابرای،ا
تساااد بی ،تا عه از ی سااو و حیوانات و تییعت از سااوی دیگر بهساااد ی در اه،
ردم ایجاد نمیشاود :سار ایهداری بهتهوان ی شا ل خاص تاریبی از سااز انفهی کار
اتتمااتیا ای ،تهااقش را داپمااً از نو ایجااد یکهاف :در فرآیهاف تولیاف سااار اایاهداریا
حیوانات و تییعت به عهای واقعی کلمه به ی هیمِ صااارق برای بهرهکشاای تیفیل
یشونف
چهی ،درکی از رابطه بی ،انسااانا تا عه و تییعت روشاای یتهی بر اتریالیس ام
تاریبی اسات ای ،ی

دیف اه ماتریالیسنتی اساتا زیرا هساتی اتتماتی را اساا

آ اهی یدانف؛ و اتریالیسامِ آن تاریخی اساتا زیرا هساتی را ثابت و ییرقابل توییر
نمیداناف بل اه آن را باهتهوان وتودی درک یکهاف کاه باهتور اتتمااتی توساااط خود
انسانها تولیف یشود ی اتریالیسم ییرتاریبی نیز وتود دارد که ارکس و انگلس
خود را بهشافت از آن یرا سااختهف ارتیا یان وتود و آ اهی به عهای ترحی سااده
از یا رابطاهی تیری (دتر یهساااتی) نیساااتا هماانتور کاه انگلس تا کیاف یکهاف:
دوضاعیت اقتصاادی اساا اساتا ا ا توا ل بتل روبهایی  -اشا ا سایاسای یارزهی
تیقاتی و تیا فهای آنا یعهی قانون اسااسای تهظیم شافه توساط تیقهی حاکم تس از
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ی نیرد تیروز هفانها و ییرها اشا ا قانون و بازتاب تمام ای ،یارزات واقعی در اه،
شااارکتکههف ان در آنا یعهی نظریههای س ایاس ایا فلساافی و حقوقیا دیف اههای
ذهیی و ساترش وارد شاابه به سایساتمهای تز ی  -تمام ای ،توا ل نیز در رونف
یارزات تاریبی ت ثیر ذار اساتا که در بسایاری از وارد شا ل آنها را تا حف زیادی
تعیی ،یکهاف در تعاا ال تماام ای ،توا ال و در یاان انیوهی از اتفااقاات بیتاایاان (…)
است که در نهایت رونف اقتصادی خود را بهتهوان ا ری نا زیر طر یکهف
8
ا ر ببواهیم بهرهکشااای از حیوانات را توضااایح داده و ورد نقاف قرار دهیم و الواا
کهیما نه ای،که فقط با الگوهای شاروتیت آن برخورد کهیما بایف به ابزار اتریالیسام
تاریبی ات ا کهیم
ااارکس و انگلس در ی ی از همتری ،تون خود برای ای ،کااارا ایندئولوژی
آلمانیا نشاان یدههف که چگونه بشار امبه ام با سارکوب تییعت درونی و بیرونی
کار با تییعت را ادا ه دادنفا چگونه آنها اساتفاده از تییعت و انقیاد آن را آ وختهف و
چگوناه خود انساااانهاا تفااوت بی ،تییعات و تاا عاه را ایجااد کردناف بر اساااا ای،
تجزیهوتحلیلا انساانها با یاد یری تسالط بر تییعت خارتی و تییعت درونی خود از
تریق کارا خود را تولیف و اهلی کردنف ارکس و انگلس ت کیف یکههف که انساااانها
در اصااال حیوان بودهاناف  -و چهی ،نیز بااقی خواههاف ااناف باا ای ،حاا ا از تریق کاار
اتتمااتیا از تریق توساااعاهی اتتمااتی تولیاف و توزیم و از تریق ت اا ال اتتمااتی -
تاریبی خودا انساانها با ساایر حیوانات تفاوتی از نظر درته تیفا کردنف بهقو ارکس
و انگلس :دانساااان را یتوان از تریق آ اهیا ذهس یا هر چیز دیگری که دوسااات
داریف از حیوانات تشبی داد آنها خودشان به حش شروع به تولیف وسایل عیشتی
خودا خود را از حیوانات تمایز یکههفا رحلهای که شااارو به سااااز ان فیزی ی
آنها بود انساانها با تولیف وساایل عیشات خود بهتور ییر ساتقیم زنف ی ادی خود
را تولیف یکههف در تی ،حا ا به اه ،ارکس و انگلس خطور نمیکرد که دتوانایی
حیوانات برای تمل بهروشی برنا هریزیشفه و با تر قیلی را ورد تردیف قرار دههف
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هماانتور کاه انگلس در دینالکتینک تبیعنت ینویساااافا دا اا تماام اقافا اات
برنا هریزیشاافهی همهی حیوانات هر ز نتوانسااته اساات هر ارادهی آنها را بر روی
ز ی ،بااقی بگاذارد ازای،رو انساااانهااا وتودات تییعاتا کاه باایاف نیاازهاای تییعی
اانهاف یاذاا آشاااا یافنی و ییره را برآورده کههافا باا حیواناات تفااوت نوتی نافارناف بل اه از
نظر درته تفاوت هساتهف و ای ،اختالق در درته نتیجهی تمل اتتماتیِ سایاسای -
اقتصادی خود آنها است

9
بهابرای،ا اتریالیسام تاریبی روی رد فیفی را برای توضایح تاری و سایر ت ا لی
روابط انساان  -حیوان فراهم یکهف :آنها حاصال فرایهفی از تمفن هساتهف که در آن
انساااانهاا باا کاار اتتمااتی از تییعات تافا شااافه و باه وتاس آنا تفااوت باا حیواناات
ییرانسااااانی را خود ایجااد کردهاناف باهتهوان ثاا ا برخالق ضااااف وناهترساااتی
تساااساااختار راا اتریالیساام تاریبی نهتهها قادر اساات دو انهانگاری بی ،انسااانها و
حیوانات را توصااای کهاف بل اه آن را توضااایح نیز یدهف تالوه بر ای،ا یتوانف کار
اتتماتی را بهتهوان تهصاری شاهاساایی کهف که از تریق آن ای ،دو انهانگاری داپماً در
تمال باازتولیاف یشاااود از ای ،رو یتوان دریاافات کاه برداشاااتهاای ایافپولوویا از
حیوانات صارفاً سااختههای تبیل نیساتهف بل ه تا آنجا که دارای ی بهیاد واقعی ادی
هستهف در واقم حقیقی هم هستهف به ای ،ترتیسا تف ر ونهترستانه در ورد حیوانات
اساا بهرهکشای از حیوانات نیساتا بل ه بازتاب ایفپولووی آن اسات ارکو اپوریزی
به قلس ای ،وضااوع تی برد :د ا از حیوانات بهرهکش ای نمیکهیم زیرا آنها را فرو ایه
یدانیما بل ه حیوانات را فرو ایه یدانیم زیرا از آنها بهرهکشی یکهیم ا ا از ای،
ا ر نیز نتیجه یشاود که ا بایف اشا ا خاص تاریبی را که ای ،رابطه در آن سااز ان
یافته اسااتا شااب

کهیم از ای،ها ذشااتها هیچ کار اتتماتیِ عام وتود نفارد که

رونف تمفن را تیش بیردا بل ه همیشاه فقط کار اتتماتی در شا لهای خاصِ سااختار
تاریبی وتود دارد
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10
ای ،فقط روابط ساایاساای  -اقتصااادی تا عهی کهونی ساار ایهداری نیساات که
تیقاتی را به وتود یآورد که بهشا لی خصاو تآ یز با ی فیگر روبرو یشاونفا بل ه
روابط قیلی نیز چهی ،بوده اساات تساااد بی ،تیقاتا که ناشای از هافم بال آنها
اساتا تا ا روز وتور تاری باقی انفه اسات بر ای ،اساا ا در مانیفسنت کمونیسنت
آ فه است :دتاری تمام توا مِ تاکهونیا تاری یارزات تیقاتی است
در تا عهی تیقاتی بورووایی  -ساار ایهداری عاصاارا ساااز انفهی کار اتتماتی
اسااسااً بر دو رابطهی اتتماتی اساتوار اسات :سااز انفهی نیروی کار از تریق بازار -
نیروی کار ی کاال اسات  -و روابط تیقاتی :کار ران و سار ایهداران در رونف تولیف با
ی فیگر روبرو یشاونف سار ایهداران صااحس ابزار تولیف (یا سار ایهی الزم برای حصاو
آن) هساااتهافا بهاابرای ،آنهاا ابزارهاای کاارا وضاااوتاات کاار و نیروی کاار را خریافاری
یکههف ( ورد آخر توسااط کار ران زدی که چیز دیگری تز آن برای فروش نفارنف
ترضاه یشاود) و آنها را در رونف تولیف ساتقر یکههف حصاو دوباره شا ل کاال را
به خود ی یرد که برای کسااس سااود فروخته یشااود با ای ،حا ا ای ،سااودا که
انیاشات آن دلیل و هفق تولیف سار ایهداری اساتا تیهاً از آسامان فرونمیافتف تهها با
اساتثمار کار ران به دسات یآیف :آنها فراتر از نقطهای که ارزشای عاد دساتمزد
خود تولیاف کردهاناف کاار یکههاف باه ای ،ترتیاس آنهاا اازادی تولیاف یکههاف کاه ناه در
اختیار خود آنها بل ه در اختیار سااار ایهداران اسااات ارکس در تلف ساااوم کتاب
سنرمایه ینویساف سار ایهداران دی

تا عهی فرا اساون واقعی در قابل کل تیقه

کار ر بها یکههف
بهابرای،ا با توته به ایه ه در تا عهی ساار ایهداری هم اسااتثمار ر وتود دارد و
هم اساتثمارشافها ای ،کلِ ونهی انساان نیسات که از حیوانات بهرهکشای یکهف در
توضا بهرهکشااای از حیوانات و کار ران زدی قیال از هر چیز بهدنیاا هاافم و تحات
هفایت تیقهی حاکم صااورت ی یرد الیتها بهرهکشاای از حیوانات و بهرهکشاای از
کاار ران زدی از نظر کیفی تفااوت هساااتهاف و دو ی لزو ااً فقط باه ای ،دلیال کاه
حیوانات نیز ورد ساتم و بهرهکشای واقم یشاونف همیساتگی با آنها ایجاد نمیکهف
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کار ران حتی در کشاتار اهها حیوانات را یکشاهف ا ا هاسایات تولیف سار ایهداری
نهتهها به تسااد بی ،سار ایهداران و تیقهی کار را بل ه همچهی ،بی ،تیقهی حاکم و
تییعت و همچهی ،حیوانات بساتگی دارد ورد او بهرهکشای سااز انیافتهی صاهعتی
از حیوانات را انجام یدهف و ساود ههگفتی از آن یبرد بر ای ،اساا ا همان تور که
ارکس ینویسافا دای ،تصاور از تییعت که تحت سالطهی ال یت خصاوصای و تو
حاصاال یشااودا تحقیر واقعی و خوارکردن تملی تییعت اساات ای ،الیته شااا ل
حیوانات نیز یشاود برای تاسا به ای ،ترساش که چرا نهتهها کار ران بل ه حیوانات
نیز تحت سار ایهداری ورد اساتثمار قرار ی یرنف  -با فرض تفاوت کیفی عیهی در
شایوهی انجام آن  -بایف وقعیت و کارکردی که حیوانات در ای ،شا ل سااز انفهی کار
اتتماتی کساس یکههف و ازای،رو شا ل سار ایهدارانهی خاص اساتثمار حیوان را ورد
بررسی قرار داد
11
حیوانات بالفاصاله در روابط اتتماتی که برای سار ایهداری بهتهوان شابصاهی
افراد فعاا اساااتا شااارکات نمیکههاف  -آنهاا هیچچیزی را در باازار خریاف و فروش
نمیکههافا حتی نیروی کاار خود را نمیفروشاااهاف :وقتی آنهاا نیروی کاار خود را در
فرآیهاف تولیاف صااارق یکههاف در ازای آن زدی دریاافات نمیکههاف بر ای ،اساااا ا
حیوانات ارزش اضاافی تولیف نمیکههف و ببشای از تیقهی کار ر نیساتهف بهرهکشای از
آنها با آنچاه ارکس بهتهوان بهرهکشااای از تییعت توصااای یکهاف طاابقات دارد:
به وتس حقوق ال یت بورووایی و قفرت اقتصاادی که در اختیار دارنفا سار ایهداران
از رفتار برب با حیوانات و تییعت سااود یبرنف ای ،بهرهکشاای در عهای نظریهی
ارزش یتهی بر کاار نیسااات باا ای ،حاا اارکس فهوم اساااتثماار را باه تولیاف ارزش
اضااافی حفود نمیکهف و او طمئهاً از شاااهفات نتیجه نمی یرد که برد ان نیز که
ارزش اضافی تولیف نمیکههف ورد استثمار قرار نمی یرنف
از آنجا که حیوانات نمیتوانهف بهصااورت ساااز انیافته قاو ت کههفا دقیقاً انهف
ساااایر واد تییعی باهتهوان ابزار تولیافِ در دساااتر ِ رایگاانا یعهی ابزار کاار ( اانهاف
اشای،هایی برای تولیف تبم رغا شایرا وشات و ییره) و وضاوتات کار (چرما وشت
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برای فرآوری بیشااتر و ییره) ورد اسااتفاده قرار ی یرنف کار ران زدی ایلس وارد
خشاونتآ یز را در تمل انجام یدههف آنها تحت کهتر سار ایها تولیف ارزش اضاافی
را که در صااهعت حیوانات شااا ل کشاات ،و دوشااش و همچهی ،انجام زنفهش ا افی و
واردی از ای ،قییل اساااتا تملی یکههف حصاااوالتی که توساااط حیوانات تولیف
یشااونف یا خودشااان آن کاالها هسااتهفا توسااط کار ران زدی ورد تردازش بعفی
قرار ی یرنف و در نهایت بهتهوان کاال فروخته یشاونف ازای،رو تولیف ساود نهتهها به
بهرهکشااای از کاار ران زدیا بل اه باه بهرهکشااای ازحیواناات باهتور خااص و تییعات
بهتور کلی بسااتگی دارد به هظور به حفاکثر رسااانفن سااود حاصاال از بهرهکشای از
حیواناتا ساار ایهداران در تالشااهف تا حیوانات را در فرآیهف تولیف به ؤثرتری ،ش ا ل
م  ،ادیام کههف ؤثر همچهی ،به ای ،عهی است :تفاکردن آنها از ویژ یهایشانا
از تمله قابلیت آنها در احسا رنج
12
از تمام ای ،وارد چهی ،بر یآیف که تهها ی ضاااف ونهترساااتی اتریالیساااتی
تاریبی قادر به توضاایح و تحلیل تا م روابط انسااان  -حیوان اسااتا که با بررساای
دقیقترا ا روز خود را بهتهوان روابط اسااتثماری و ساالطه بی ،ساار ایه از ی سااو و
ترولتاریاا حیوانات و تییعت از ساااوی دیگر نشاااان یدهف ی ضاااف ونهترساااتی
اتریالیسااتی تاریبی چشاامانفازهای تفیفی را برای تحلیل و نقف تا عهی تیقاتی
بورووایی ایجاد و حوزههایی را شهاسایی یکهف که نظم سر ایهداری در آن آسیستذیر
است و برای رهایی حیوانات از استثمار بایف هفق قرار یرد
در واقما از نقف اقتصااد سایاسای نمیتوان نتیجه رفت که حیوانات بهتور خودکار
در ی تا عهی سااوس ایالیسااتی یا کمونیسااتی آزاد یشااونف با ای ،حا ا یارزه با
حاکمیت سار ایه و سالس ال یت از آن از تیششار های الزم برای ای ،اسات که ردم
بتوانهف بهتور تمعی تصمیم بگیرنف :ا حیوانات را آزاد خواهیم کرد!
تاا ز اانی کاه رابطاهی سااار اایاه تاایافار بااشاااف و همراه آن کهتر تیقاهی حااکم بر
چگونگی آنچه تولیف یشاود و انتباب ابزار آن ادا ه یابفا سار ایه تییعت و همهچیز
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را در روناف ارزشزایی قرار یدهاف کاه از ای ،تریق فرد نمیتواناف خود را از آن رهاا یاا
در برابر آن ایستاد ی کهف

چرا مارکسیسم باید ضدگونهپرستی باشد؟
13
برای ارکسایساتهاا بیشاتر آنچه تاکهون فته شاف چیز تفیفی نیسات ذشاته از
ای،ها اتریالیسام تاریبی و نقف ارکسای از اقتصااد سایاسایا اصال راههمای تحلیلهای
اقتصاادی و سایاسای آنهاسات بهابرای ،آنها یتوانهف شاانههای خود را باال انفاخته و
به آزادیخواهان حیوانات بگویهف :خس توته شااافیفا اکهون توسااال به اخالقیات را
توق و با ا یارزه تلیه سار ایهداری را آیاز کهیف و آنها دالیل خوبی برای ای ،ا ر
خواههف داشت!
با ای ،حا ا ا ف ر یکهیم :ا ر کسای در ورد اتریالیسام تاریبی تفی اساتا
بایف اتتراق کهف که انسااانها و حیوانات نهتهها تاری شااترکی دارنف همتر از همها
تیقات و حیواناتِ تحتساتم و اساتثمارشافها دشام ،ی ساانی دارنف که از آنها ساود
یبرد و ساائو اسااتثمار آنها اسااتا در حالی که هلم و سااتم بر آنها را نیز -
بهاشا ا بتل  -سااز ان یدهف :تیقهی حاکم تالوه بر ای،ا ارکسایساتها بایف
بافانهاف کاه باهدلیال تا ثیرات برب اتتمااتی و اکولووی یا یزان کهونی تولیاف حیوانی
واقعاً ییر هطقی است و انم تیشرفت اتتماتی یشود
14
سااطح فعلی توسااعهی نیروهای ولف تهها به ا ای ،اتازه را نمیدهف که در ورد
حلوفصال رنجی که بهشا لی اتتماتی بر حیوانات اتما شافه بیهفیشایم و وضاوع
هجاانافن آنهاا را در یاارزه برای رهاایی طر کهیم نگااهی اذرا باه ردتاای کرب،
ناشای از صاهعت وشات یا صارق بیرویهی آن از هابم تییعیا ضارورت فوری اتباا
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وضاعی ارکسایساتی در تعا الت اتتماتی با حیوانات را نیز برتساته یکهف تهاقش
بی ،سار ایهداری و تییعت ا روز به قیاسای رسایفه اسات که اصال بقای ونههای
انسااانی را تهفیف یکهف  -چیزی که تولیف حیوانی صااهعتی در آن سااهم قابلتوتهی
دارد
ا روزها بهرهکشااای از حیواناات ناهتههاا از نظر تیهی ییرضاااروری اساااتا بل اه
ییر هطقی و ساف راه تیشارفت اسات ای ،باتث صارق بیشازحف و روزافزون هابعی
انهف آب و ساویا یشاود که برای اهفاق عهاداری اساتفاده نمیشاونف تز در تولیف
وشاتا شایر و تبم رغا بفون هیچ توزیم هطقی آسایسهای زیسات حیطی ناشای از
تاکساازی تهگلهای بارانیا کشات ت حصاولی یا آلود ی آب در حا حاضار تا حفی
ییرقابلبر شاات شاافهانف بهابرای،ا هرکس عتقف باشااف که یتوانف تولیف وشاات را
نادیفه بگیرد یا حتی آن را به ی ساازوکار ساوسایالیساتی هتقل کهفا رفتار تصاور
ساادهلوحانه و ر انتی از تولیف صاهعتی واد یذایی اسات که روههای البی سار ایه
تیلیغ یکههاف در قاابالا تیافیال صاااهعات یاذا و وشااات باه تولیافی تاایافار از نظر
زیسات حیطیا و  ،و برنا هریزیشافهی اتتماتیا ی خواساتهی ساوسایالیساتی بهتا
خواهف بود
شاهور اسات که اساتفاده و صارق حیوانات ساهم همی در تاری تمفن بشاری
دارد باا وتود ای،ا ح م بر تافاوم آن تاا باه ا روز نمیکهاف :نیروهاای ولاف ا روز ناهتههاا
همفردی با رنج حیوانات را ا انتذیر یساازنفا بل ه بازساازی جفد هاسایات تولیف
را بر ای ،اساا م  ،و ضاروری یکههف و همان تور که تزهای حاضار در ای ،قاله
اثیات یکهفا ارکسیستها هیچ دلیل هطقی برای تفم انجام ای ،کار نفارنف
ای ،واقعیت که تتانسیل فهاوری سر ایهداریِ تیشرفته ت ا ل تاریبی را ا انتذیر
یکهفا نیایف ای ،واقعیت را تههان سازد که ای ،تتانسیل ا ان تبریس سترده را نیز
فراهم یکهف :ای ،شاااا ل ا ان رهایی و در تی ،حا شا ایءوار یا نادیفهانگاری و
نابودی کا ل زنف ی اساات ا ر نیروهای ولف فرن ببواههف دیگر نه نیروهای برب
بل ه ابزاری برای تیشارفت و رفاه باشاهفا کساانی که در ای ،ا ر تالقهی تقابل دارنف
باایاف نیروهاای خود را تحاف کههاف آنهاا باایاف هااسااایاات اتتمااتی را توییر دههافا
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بهشا ا لی که دیگر نیروهای ولف نه برای هافم عفودی از افرادا بل ه در توض برای
هاافم تموم توساااعاه یاافتاه و اتماا شاااوناف باه همی ،دلیال اسااات کاه ی وییم:
ارکسااایساااتها و آزادیخواهان حیوانات بایف در یارزه برای ی ترووهی انقالبی و
واقعاً تمفنانه  -رهایی انسانهاا حیوانات و تییعت  -تحف شونف
15
برخالق تصااورات ایفهآلیسااتی از تاری ا اتریالیسااتهای تاریبی عتقفنف که نه
ایافههااا بل اه یاارزات تیقااتی وتور تااری بشااار هساااتهاف ای ،یاارزه یتهی بر ای،
واقعیت اساات که در توا م تیقاتی هافم تیقات که بهتور آشااتیناتذیر در تساااد با
ی فیگر قرار ی یرنف هر ز ساااز ار نمیشااود  -ای ،خصااو ت یتوانف صاارفاً تههان
شاودا یا به تیارت بهترا با اساتفاده از انیسمهای ایفپولووی ا ذهسا سیاستا قانون
و وارد شاابه سارکوب ردد تیقهی حاکم تا حف ا ان برای اتمیهان از ای ،ا ر در
تالش استا ثالً با تحمیل ایفههای خود بهتهوان ایفههای یالس
هماان تور کاه در کاارکردهاای حیواناات و کاار ران زدی در فرآیهاف تولیاف و
بهرهکشااای از آنهاا تفااوتهاای کیفی وتود داردا نقش حیواناات در یاارزه باا تیقاهی
حاکم نیز با کار ران زدی تفاوت اساات کار ران زدی یتوانهف برای دفاع از خود
ساااز اندهی کههفا برای اتتصااابات و تظاهرات برنا هریزی و یا در ورد ی تا عهی
آزاد ف ر کههف بیش از هر چیزا در تسااد با حیواناتا آنها یتوانهف شارایط اتتماتی
را کاه در آن تحاتسااالطاه و اساااتثماار قرار رفتاهانافا تجزیاهوتحلیال کرده و در نتیجه
اقفا ات شابصای برای سااز اندهی رهایی خود انجام دههف به همی ،دلیلا تیقهی
کار ر یتوانف تا ل آزادی خود باشااف در قابلا حیوانات فقط یتوانهف وضااوتات
رهایی باشهف
وقتی بحث از رهایی حیوانات یشاودا ارکسایساتهای ساهتی عموالً ای ،تفاوت
را یان کار ران زدی و حیوانات تیش یکشااهف آنها اسااتفال یکههف که هیچ
ضارورت تاریبی برای رهایی حیوانات نمیتوانف از ی تحلیل اتتماتی سایساتماتی
اساتهیا شاود ای ،درسات اسات :وقتی نوبت به اترای آن یرسافا اسااسااً رهایی
حیوانات ی وضاوع سایاسای  -اقتصاادی اسات  -ضارورت آن را نمیتوان بالفاصاله از
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تحلیل ساار ایه بفساات آورد با ای ،حا وضااعیت با ورد لوو بردهداری زدی تفاوت
چهفانی نفارد بهتهوان ی ضارورت تاریبیا یارزهی تیقاتی سااز انیافته از تایی ،را
نه یتوان از تحلیل روابط سار ایه نتیجه رفت و نه از فهم ای ،وضاوع که یارزهی
تیقااتی نیروی حرکاهی تااری اسااات ای ،ا ر تههاا در صاااورتی رخ خواهاف داد کاه
کار ران زدی از نظر سیاسی تصمیم به اترای آن بگیرنف
ارکساایسااتهای انقالبی صاارفاً شاایوهی فرن تولیف را تحلیل نمیکههف آنها
همچهی ،تصامیم سایاسای را برای قابله با انقیاد خود به سار ایه بر اساا تجربیاتا
رنجهاا آ اهی خود از اساااتثماار سااار ایاهداری  -و آنتور که ارکس ینویساااف –
دانششاان از دشارایط ادی که بهتههایی یتوانف تایهی واقعی شا ل باالتری از تا عه
را شاا ل دهفا تا عهای که در آن رشااف کا ل و آزاد هر فرد اصاال حاکم را تش ا یل
خواهف داد اتباا یکههف
هرکس کاه بپاذیرد رهاایی (در تماام وارد) برای تاایااندادن باه رنج و بهرهکشااای
اتتماتی ضاااروری اساااتا دلیلی نفارد  -ییر از ی دلیل ایفپولووی – برای آن که
حیوانات از ای ،تالش سااتثهی شااونف تجزیهوتحلیل روابط ساار ایه بهتهوان روابط
رکزی اساتثمار و سالطه در تا عهی ا روز نشاان یدهف که تولیف ساود سار ایهداری
صارفاً یتهی بر اساتثمار کار ران زدی نیساتا بل ه همچهی ،بر بهرهکشای از حیوانات
(و تییعت بهتور کلی) اساتوار است تولیف سر ایهداریا که در آن تعا ل بی ،تا عه و
تییعت به هظور به حفاکثر رساانفن ساود سااز ان یافته اساتا همز ان هابم اصالی
تمام ثروت را از بی ،یبرد :دخاک و کار ر ( ارکس) بهابرای ،یارزهای سازشناتذیر
برای از بی ،بردن ای ،رابطه بایف شا ل یارزه برای رهایی حیوانات و تییعت باشف

16
بهابرای،ا وقتی کساای تصاامیم رفت برای رهایی بجهگفا هیچ دلیلی وتود نفارد
که تلیریم اتباا تمام تفابیر برای خاتمهدادن به رنج اتتماتیا در تی ،حا حیوانات
را از ای ،هفق کهار بگذارد (به فتهی برخی ارکسیستها ای ،حتی در کمونیسم نیز
وتود دارد) در واقما تلیریم تمام تفاوتهای کیفی در بهرهکشای از کار ران زدی و
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حیوانات :هم انسااانها و هم حیوانات بهتور ی سااان قابلیت احسااا رنج را دارنف -
حتی ا ر بهتور فاوم اشاا ا بتل به خود بگیرد ایجاد تمایز واضااح و طلق بی،
انسااان و حیوان در ورد ای ،قابلیتا درکی تهاقش و حصااو آ اهی کااب خواهف
بودا چیزی کاه تلیریم اختالفاات ربو باه درتاه کاه باهشااا لی اتتمااتی  -تااریبی
توسعه یافتها همچهان وته شترک آنها باقی انفه است
در ایهجاا بسایاری از رفقای ارکسایسات با فت ،ایه ه تمام بحث ربو به رنجا
وضاعی اخالق رایانه اسات و اخالق نمیتوانف تایه و اساا سایاسات ضافسار ایهداری
آ اهانهی تیقاتی را فراهم کهفا با ای ،ا ر بالفت یکههف از ای ،ذشااتها نمیتوان
باا همافلی یاا درخواسااات همافردی باا بورووازی یاارزه کردا بل اه ای ،ا ر باا یا
سااز اندهی و ی خط سایاسای آ اهانه یتهی بر تحلیل شاب از وضاعیت شاب
م  ،یشاود و ای ،درسات اساتا ا ا حتی در ای ،صاورتا آنها دو اشاتیاه رت س
یشااونف :آنها برآورد اشااتیاهی از اهمیت اتریالیسااتی تاریبیِ رنج دارنف و وتود
تیهی اخالق را با اخالق رایی بورووایی اشتیاه ی یرنف
رنجی که ا در ای،تا دربارهی آن ینویس ایم ی قولهی ایفهآلیسااتی نیسااتا
بل ه ی قولهی اتریالیساتی تاریبی اسات ای ،درد و رنجی انهف رنج دلیاختگی یا
درد دنفان نیساتا بل ه رنجی اسات که لزو اً در سااز ان تا عها در روابط تولیفی آن
ریشه داردا و بهابرای ،یتوانف و بایف کاهش یابف و بهتور بالقوه از بی ،برود اراده برای
انجام دقیق ای ،کار ی نیروی تیشبَرنفهی اسااسای یارزه و همیساتگی تیقاتی اسات
 ای ،ببشای تفاییناتذیر از تلوه ری اتریالیسام تاریبی اسات نادیفه رفت ،رنج درنظریهی ارکسیستی به ای ،عهی است که تهصری هم از بهیان آن را نفی کهیم
حتی سایاسات به بهتری ،عهای ارکسای در ابتفا انگیزشای ناشای از اخالق اساتا
به همی ،دلیل سااده کها همان تور که نشاان دادیما رنجِ ناشای از بردهداری ( زدی) و
اسااتثمارا تسااهیلکههفهی تسااتجوی ا انات برای از بی ،بردن ساار ایهداری اساات
درک ای ،ا ر که تولیف اساتثمارا ساتما ا پریالیسام و وارد شاابه ااتیِ سار ایهداری
اساااتا یا به تیارت دیگر :باتث ایجاد شااارایطی یشاااود که ا در آن رنج یبریما
ارکسایساتها را بر آن یدارد که تا عه را تحلیل و نقف و بر ای ،اساا ا سایاساتی
انقالبی اتباا کههف
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از ای ،رو یتوانیم نتیجه بگیریم :ارکسایساتها نیز توساط ی انگیزهی اخالقی
هفایت یشااونفا که برای تصاامیم یری برای اقفام به فعالیت ساایاساای و همچهی،
تیلیغ تیامهای سایاسای ضاروری اسات با ای ،حا آنها در ای،تا توق نمیشاونف
بل ه به حفودیتهای سا ایاسا ای و اقتصاااادی همفلی تی برده و تجربهی رنج را به
نقطهی آیاز ی تحلیل اتریالیسااتی تاریبی از تا عه تیفیل یکههف بفی ،ترتیسا
آنها ضااارورت سا ایاسا ای را برای سااااز اندهی خود نهتهها از تجربهی تمعی رنج
اسااتثمارشااف انا بل ه از درک وقعیت تیهی کار ران زدی در ساااختار اتتماتیا
بهدسات یآورنف  -و ایه ه کفام ی از ا انات برای یارزهی تیقاتی از تایی ،از ای،
ا ر ناشی یشود
ای ،تفااوت بی ،اخالق و اخالق رایی اسااات :درک از اخالقیاات انقالبی ای ،وناه
اسات که داخالق واقعاً انساانی که ورای تساادهای تیقاتی و باز انفهی آن تساادها قرار
داشاته باشافا صارفاً در آن رحلهی اتتماتی یسار اسات که نهتهها تساادهای تیقاتی
حو شتها بل ه ای ،تسادها در زنف ی تادی نیز فرا وش شفه باشف (انگلس)
17
تا ز انی که بر تسااد تیقاتی یلیه نشاودا بیگانگی کار ران از حصاو کارشاانا از
خودشاااانا از روناف اتتمااتی تولیاف و از تییعات نیز تاابرتاا خواهاف بود در صاااهعات
حیوانیا چهی ،بیگانگی بایف بس ایار شاافیف باشااف چرا که کار ران زدی یتوانهف در
رونف تولیف با آس ایس رسااانفن به وتوداتی که قابلیت احسااا رنج را دارنفا آنها را
باهصاااورت صاااهعتی تردازش کههافا باه ای ،عهاا کاه آنهاا را ب شاااهاف در اساااتثماار
سار ایهدارانه از حیواناتا ای ،آ اهی را از دسات یدهیم که ی اشاتراک اسااسای با
حیوانات داریم :ای،که ا نیز دارای بفنی هسااتیم با توانایی احسااا زتر و تذابا و
ای،که در نهایت انساااانبودن به عهای حیوانبودن اسااات سااارکوب تییعت درونی
انساااانهاا همز اان هم یا شااار اسااات و هم نتیجاهای از روش سااار اایاهداراناهی
ساز اندهی کار اتتماتی
18
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ههگا ی که تمام ای ،وارد را در نظر ی یریما بایف به ای ،نتیجه برسایم :خشام و
تصایانیت ا در برابر وحشایگری سار ایهداری که ا را به سامت تحلیل ارکسایساتی
تا عه و قاو ت ساوق یدهفا همان احسااسای اسات که آزادیخواهان حیوانات در
واتهه با رنج حیوانات تجربه یکههف دشام ،حیوانات  -سار ایه  -دشام ،انساانها
نیز اسات بهتهوان ی ارکسایساتا بهتهوان ی بال سار ایهداریا فرد بایف ای،
انگیزهی همیساتگی را به ساوخت زنف ی خود تیفیل کهف و وقعیت تیهی حیوانات را
در فرآیهاف تولیاف سااار اایاهداری درک و باه آن ااتاان کهافا یعهی ای،کاه آنهاا باه آن
وتودات سااتمدیفهای تعلق دارنف که تیقهی حاکم ثروت خود را به بهای آس ایس به
آناان انیااشااات یکهاف یاارزهی تیقااتی برای رهاایی حیوانااتا یاارزه برای آزادی
ترولتاریا است
اتحناد برای منارکسننیسننم و رهنایی حیواننات انجمنی از افراد فعنال در جنبش
رهایی حیوانات و چپ کمونیست است.
دانینل وردیننگ ،کریسننتین برنهولند و دیویند مولر اعضننای اتحناد برای
مارکس نیسننم و رهایی حیوانات هسننتند .این اتحاد یک انجمن س نیاس نی از
گروههای مختلف رهایی حیوانات اسنت که مرکز آن آلمان و سنوئیس اسنت.
اتحاد بهمنظور حمایت از تحقیق ،نقد و بحث دربارهی ایدههای مارکس نیسننم
بنهدلینل تنأثیر آنهنا بر مبنارزه برای رهنایی حیواننات و کمنکبنه رویکردی جندیند
برای جنبش عملی شننکل گرفت .این اتحاد  18تز دربارهی مارکسننیسننم و
رهایی حیوانات را در اول ژانویه  2017منتشنر کرد .ترجمهی ان لیسنی در اوت
 2018منتشر شد.
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دقانون توانی تمعیت و حمایت از خانواده در نشااساات روز سااهشااهیه 26
اسافهف اه به تصاویس جلس شاورای اساال ی رسایف و قرار شاف به صاورت آز ایشای برای
فت هفت ساا اترا شاود ای ،قانون با دکتریهی هساجم جموتهای از ساازوکارهای
انساایاتی شاافیف و ساابت رایانه را به هظور ساالس اختیار زنان بر بفنشااان و انقیاد
ت،های زنانها رحلهی تفیفی در اترای تر های زنساااتیزانه در ساااا های بعف از
انقالب اساات در یادداشاات تاری تالش یکهم به ات ای یانی نظری بر رفته از آثار
فوکو و دلوز هطق تر هایی از ای ،دسات را واشا افی کهم و نشاان دهم که بفن زنانه
نه تهها بستری برای قفرتورزی بل ه همتر از آن یتوانف کالیفی باشف برای قاو ت
در برابر سیاستهایی از ای ،دست
یشاال فوکو در تلف دوم دتاری ساا سااوالیته  1با تهوان دکاربساات لذت ا
داخالق را جموتاهای از ارزشهاا و آ وزههاایی یداناف کاه دساااتگااههاای تجویزی
ونا ون به افراد و روهها توصاایه یکههف؛ دسااتگاههایی همانهف خانواده (در ی ی از
نقشهایی که ایفا یکهف)ا نهادهای آ وزشایا نهادهای ذهیی و اه ای ،ارزشها و
قواتف در قالس دکتریهی هساجم و آ وزشای صاریح ترضاه یشاود و اه به شایوهای
تراکهفه و ییر ستقیم هتقل ی ردد که کمتر ش ل جموتهای نظام هف را دارد
فوکو تصااریح یکهفا قاتفهی اخالقی تفاوت از رفتاری اساات که وتود دارد

2

دخود» بایساتی سایر نظام هفی را تی کهف تا به دسنوژهی اخالقی» بف

ردد به

دیگر کالم برای طالعهی تاری اخالقا باز شات به تاری رفتارها ضارورت دارد چرا که
با طالعهی رفتارها یتوان دریافت که کهشهای افراد یا روهها تا چه یزان با قواتف
ترضهشفه توسط قفرتهای بتل همخوانی دارد
به باور فوکوا یل سااه حور اساااسای سااازنفه دارد -1 :ههور دانشهایی که به
سا ساوالیته ارتاع یدههف؛  -2نظامهای قفرتی که به سازوکارهای س سوالیته سا ان
یدههف؛ و  -3ساایرهایی که تی آن افراد خود را بهتهوان سااووههای ساا سااوالیته
باز یشهاسهف
1. The History of Sexuality
2. The Use of Pleasure
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تاری یل در ایران (ا ر بر ساار ای ،نام توافق کهیم) ای ،سااه حور اساااساای را
دارد ا ا در دو نقطهی حیاتی با تاری سا ساوالیتهی یرب بهکل تفاوت اسات فوکو از
ای ،دو نقطاه باا تهوان دفهون زیسااات ،و دت هیا هاای خود یااد یکهاف برای
روشا،تر شافن قصاود به قیا وضاوع با آنچه که در سا ساوالیتهی یرب آ فه اسات
یتردازم
فوکو در تلف دوم تاری ساا ساااوالیته به نهیِ همتهس رایی و همیساااتری با
اَ ردان اشاااره یکهف وی در ابتفای فصاال اروتیساام به تیچیف ی ای ،فهوم عترق
اسات و ت کیف دارد نیایساتی تمایزهای تهسایتی فرنیته را در شاهاخت بساتر تاریبی
ای ،فهوم الک بفانیم در قابل ای ،ا ردساتیزی و نهی ح م آنا رساالهی دجنة
الولدان فی الحسنان من الغلمان» را در دساات داریم که ابژهی ذکر را با تزپیات
زییاشاهاختی یهی به تصاویر یکشاف و از همآیوشای و یل به ردان فصال ساب،
ی ویف
شااایف بپرساایف ای ،توضاایحات چه اهمیتی دارد؟ ابتفا بایف بفانیف که سااووهی
ساا سااوالیته بودن با سااازوکارهای انساایاتی سااا ان ییابف که ی ی از همتری،
نموناههاای کهونی آن دقاانون توانی تمعیات و حماایات از خاانواده اسااات در ثاانی
رسالههایی انهف جنة الولدان فی الحسان من الغلمان یتوانهف سهف ح می برای
نشاان دادن شاود ی نسایی رفتارها و رایشها باشاف و از خود بپرسایم کفام رونفها ا
را به چهی ،ترحی کشانفه است؟
دالفیه و شاالفیه ی ی دیگر از هابم اساااساای فارساای در باب ترسااشهای
یلورزی و س ا سااوالیته اساات ای ،کتاب که در قرن تهجم هجری نگاشااته شاافه؛
بهتفصایل آداب تماع را به تصاویر یکشاف و در بابهای بتل از آداب عاشاقهای
ساب ،ی ویف که دتا شاهوت زن بهحرکت درآیف دخو صاورت نگیرد آنچه که به
وضاو در ای ،کتاب دیفه یشاود ت کیف بر انزا همز ان اسات یتوان ن ات بسایاری
را در جموته آثار لذاتالهسااا یافت که نشااان یدهف نحوهی یلورزی بر دو تارهی
اختیار و اتیار نیسات دو تارهای که فوکو در دخاساتگاه هر هوتی خود به آن اشااره
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یکهف و ی ویف د فهوم یربی ساووه را شا ل دادنف و دو تارهی شابصاهی حق و
1

باتل و دو تارهی اختیار و اتیار را به آن ا دادنف
دوتارهی اختیار و اتیار ا را به سااامت کلیفواوهی دتم ی ،یبرد و دوتارهی
حق و باتل دشاار تولیف ثل برای هر ونه رابطهی تهساای را ضااروری یکهف
درواقم تهها در چارچوب زناشااویی و الیته باروری اساات که افراد یتوانهف به رابطهی
تهسی حق شونف
ترسااشهای بساایاری یتوان طر کرد ا ا اکهون بایف بپرساایم قانون دتوانی
تمعیت و حمایت از خانواده ا را به کجا یبرد؟
فوکو در اراده به دانسات ،ادتا یکهف که زناشاویی تصااحس ر طلق سا ساوالیته
بود تههاا تاایی کاه تلوههاای یالورزی اتفااق یافتااد در اتااق خوابهاای زن و
شاوهرهای شاروتی بود که هر ونه همآیوشای را هجر به تولیف ثل فرض یکردنف
ناباروری ی ا ر نابههجار تلقی یشااف و الیته دساازاوار جازات تجربهی تاریبی ا
بهوضاو با آنچه که در تصار وی توریایی رخ دادا تفاوت اسات تاریبی که ا را به ای،
تر یکشاانف با تاریبی که تولیف ثل را تهها تلت برقراری رابطه تهسای یدانساتا
تفاوت است
آنچه که یتوان در ای ،تر شااهفه کرد دتقییح تجردزیساتی اسات تجردی
کاه باه تشااا یال خاانواده و در نهاایات بااروری و تولیاف ثال هجر نمیشاااود فوکو در
در فتاارهاای دباایاف از تاا عاه دفااع کرد در تااری  1۴وانویاه توضااایح یدهاف کاه
چگونه انسایا ها یتوانهف بههجارساازی را رقم بزنهف و الیته تمام ای ،بههجارساازیها
به دافقی نظری اشاااره دارنف ا با تریانی واتهیم که قرار اساات ترصااه را بساایار
تههتر از آنچه که تاکهون بودا ب هف و ای ،تهگهاها در ساایر دبههجارسااازیها قفم
بر یدارد
تیشایههی سا ساوالیته ا نشاان یدهف که ادبیات و زبان یلورزی یتوانسات
بسیار فراختر از تصورات ا روزی ا باشف براسا ی ی از قصههای شما ایران ددختر
نمافتوش دختری کاه برای فرار از ازدوا باا تافر سااار باه کوه و بیااباان ی اذارد و یاا
 1یشل فوکواخاستگاه هر هوتی
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ح اایاتهاای فراوانی کاه خیر از عااشاااقاه و تمااع باا حیواناات داردا همگی واهی بر
همی ،ادتا است
در تریانی تاریبی ا با فراز و نشیسهای فراوانی واته بودیم که میل را تیفیل
به ی ی از ترصههای قفرتورزی کرد
ساائله در نقطهای بحرانی یشااود که ا به تیشاایهه ساا سااوالیته خود نگاه
یکهیم و یبیهیم که چهی ،ترحی از ساا ها تیش در یادی ،سایاسایا فرههگی و
اتتماتی با دتجردساتیزی و دزنساتیزی آیاز شافه اسات رساانههایی که به تیلیغ
فرزنفآوری یتردازنف و قوانیهی که سااقط تهی ،را برابر با قتل نفس عرفی یکههف
ا ر ببواهم ارتاع دقیقتری بفهم یتوانم به کتاب دسیاست تهسی در ایران فرن
اثر وانت آفاری اشاره کهم که در فصل نهما فصل به ای ،تی روابط و سیاستورزیها
اشاااره یکهف آفاری اتتقاد دارد که تهه یان ایران و تراق ی ی از دریچههایی بود
که توانسات به رویم در تثییت سایساتمهای تفیف سایاساتهای تهسای کم کهف وی
در ادا ه تصاریح یکهف که قانون اسااسای صاوب ساا 1358ا چارچوب اسااسای برای
حاکمیت تفیفی را بها نهاد که ای ،قوانی ،فردیت و خود بتاری زن فرن را بهشفت
تسااعی یکرد ای ،قوانی ،به ساایاسااتهای فرزنفآوریا مهوتیت سااقط تهی،ا
تشویق ازدوا وقت و نهادیهه کردن قیو یت ردانه شروتیت یببشیفنف
برای ثا ا بایف به ای ،ن ته توته کهیم که تیصاارههای او تا تهجم اده  7ای،
قانون بهوضااو ترصااه را برای دانشااجویان جرد بهخصااوص دانشااجویان زن جرد
تههتر از ز ان حا خواهف کرد تما ی ز ی،هاا سااختمانها برای احفاث خوابگاههای
ت هلی اساتفاده یشاونف و حتی صاهفوق رفاه دانشاجویی وه اسات که به تر
احفاث خوابگاه ت هلی اقفام کهف
در چهی ،ترحی بافن زنااناه تههاا بساااتری برای قافرتورزی اسااات کاه در
انسایاتیتری ،وضاعیت م  ،به انقیاد حاکمیت در یآیف چهی ،ترحی قطعاً نظارت
بساایار همه یری را در دساات خواهف داشاات که قاو ت را برای تمام زنان و ردان
سبتتر خواهف کرد

تلیه دقانون توانی تمعیت و حمایت از خانواده

بر اساا نگاه دلوزا یل بر اساا قواتف اتتماتیا فرههگی و سایاسای همیشاه
در حا سارکوب شافن اسات و سار ایهداری ا یا را در دقلمروهای ر زتردازی وارد
یکهف تا قابل رؤیت و الیته قابل کهتر باشااهفا باز هم در دقلمروهای ر ز شااایی
یتوان به انساان شایزوفرن ا یف داشات ن ته آن اسات که در چهی ،بتصااتی بفن ا
تیفیل به ی بفن سایاسای برای تولیف نیروی کار و تهه یشاود سایاساتی که نه به
سامت کهتر ا یا بل ه سارکوب طلق آن یرود ا ا دلوز اتتقاد دارد یل یتوانف
در الیههای زیری ،فرههه و سایاسات حرکت کهف و به دنیا فرصاتی برای خودنمایی
و بیرون آ فن باشاااف آیا با اترایی شااافن همهتانیهی چهی ،ترحی ا یتوانیم به
قلمروهای ر ز شاایی همچهان ا یف داشاته باشایم؟ رساانهها و تمام ترییونهای ادبیات
شافاهی را که از همتری ،ساهفها برای آ اهی به فراز و نشایسهای تاری سا ساوالیته
استا از ا یستانهف و ا با دورهی تاری ی از سرکوب روبهرو خواهیم بود ای ،تر و
ای ،برخورد نظام هف که ساااا ها با آن واتهیم ا ان زنانگی را به تولیف ثل اتیاری
تقلیل یدهف که حتی کهتر آن در دستان زنان نیست
دلوز دزن شفن را ببشی از هر ونه دشفن یبیهف تس الزم است که بفانیم
دزن شفن همواره در همان الیههایی که به انقیاد درنیا فه تریان دارد
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باالی خندق خونین نابرادران
از خنده ریسه رفتهاند
از رند پایانناپذیر ما1

دادههای تمعیتی سااز ان بهفاشات تهانی و سااز ان تهانی کار و سااز ان تفو
بی،الملال باار دیگر ای ،واقعیات تل را آشااا اار سااااخات کاه در ز ااناهی بحران تهاانی
هماه یری ویرو کرونااا تحات نظاام سااار اایاهداری وتود نرخ ر و یر افراد باا
تیقهی اتتماتی و تهساایت و نژاد و نوع کار رابطهای سااتقیم دارد دادههای آ اری
سااااز ان بی،المللی کار نشاااان یدههف که تا قیل از همه یری ویرو کرونا روزانه
هفت هزار و ششصف کار ر تان خود را بهخاتر حوادث و بیماریهای شولی در سطح
تهان در سایساتم سابت تولیف کارخانهای و صاهایم ر یاری که در بسایاری از وارد
آالیهفهی حیط زیسات و سارتانزا هساتهف از دسات یدههف تالوه بر ای ،از ز ان
ساترش ویرو کرونا تاکهونا شارایط کار در راکز کار در ساراسار تهان از آنچه که
بود برای ردم تهیدسات و تیقهی کار ر و بهویژه برای کار ران هاتر و زنان کار ر
ر بارتر شافه اسات بها به زارش سااز ان تهانی کار از شاروع وا یری کرونا تاکهونا
از هر تهج کار ر چهار کار ر قربانی توارض اقتصادی و اتتماتی تانف ی کرونا شفهانف
در حا حاضار در جموع  2یلیارد و هفتصاف یلیون نفر از جموع  3یلیارد و ساه
یلیون نیروی کار تهان دچار شاا الت ونا ون و کمرشاا  ،و فقرا تهگفسااتی و
شا الت روحی و روانی بیشاتر شافهانف  1در ای ،شارایط شارکتهای توزیم کاال انهف
آ ازونا شارکتهای تولیف و توزیم واد یذاییا ببش کشااورزی و کار ران کشتار اهها
و ببش ساااختمانی و حملونقل که عموالً آ ار حوادث و بیماریهای شااولی باالیی
دارنف در ای ،دوران در حالیکه بیشااتری ،سااودآوری را در تاری تهان داشااتهانف در
تی ،حا بیشاااتری ،یزان قربانی ویرو کرونا را نیز داشاااتهانف بر اساااا همی،
زارش بیش از  300یلیون نفر از نیروی کار شا ل  65یلیون زن شایل خود را در
 1هوچهر آتشی شعر دت ل تهمت ،بر هاز
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سااطح تهان از دساات دادهانف در بساایاری از کشااورها در تایی که زایای ت ی،
اتتماتی هاسااس وتود نفارد و وضااوع صاایانت و راقیت از ردم و نیروی کار در
دستورکار ح و تگران نیستا کار ران خصوصاً زنان کار ر که قیل از سترش ویرو
کرونا در وقعیت فرودساتتری قرار داشاتهف در شارایط کهونی در دوراهی حف تان و
ت ی ،نان در انفهانف
زارش سااز ان تفو بی،الملل نشاان یدهف که در ای ،دوران سابت  17هزار
کار ر بهفاشاتی و خف ات در انی تان خود را در ساطح تهان از دسات دادهانف  2در
کشااور ا نیز طابق آ ار هفر در نشااریات از  1۴0هزار کار ر خف ات بهفاشااتی و
ترساتاری که در راکز در انی شاوو کار هساتهف بیش از  80هزار نفر از آنها به سایس
نافاشااات ،تجهیزات حفااهات فردی اانهاف ااسااا و روتوش هااساااس و ایم ،و نیود
ساایسااتمهای هاسااس تهویه هوا در بیمارسااتانهاا یتال به ویرو کشااهفهی کرونا
شااافهاناف تیق آ اارهاای حاافظاهکااراناهی وتود تااکهون بیش از  1۴0ترساااتاار کاه
اکثریات آناان زن هساااتهاف تاان خود را باه سااایاس ابتال باه ویرو کروناا در حال کاار
ازدست دادهانف
از طالعهی خیرهای حوادث شولی در ییابیم که وزارت کار یا ستاد لی قابله
با کرونا تاکهون آ اری در ز یههی ر کار ران در راکز کاری ایران نفاده اساات ا ا
از یان خیرهای تراکهفه زارشهایی از یزان آساایس کار ران را شاااهفه یکهیم
برای نموناه از یاان  32هزار کاار ر شاااایال در واحافهاای تولیافی زنجاانا تاا انتهاای
دی اه ساا ذشاته  3هزار 600کار ر به کرونا یتال شافنف و  3کار ر تان خود را در
آنتا از دست دادهانف
نمونهی دیگر در اسااتان همفان اساات که تا آبان سااا ذشااته  791کار ر در
واحفهای دارای بیش از  20نفر نیرو به کرونا یتال شفنف (ایرناا  7آبان )1399
در شااهرداری تهران نیز حفود  2۴00نفر دکه ببشاای قراردادی و تیمان اری
هساتهف یتال به کرونا شافهانف و آ ار فوتی و ر و یر ناشای از ای ،بیماری در اختیار
ساااز ان فیریت بحران اساات (ایلهاا  5بهم )1399 ،به همی ،ترتیس زارشهای
تعافی در ورد کاار ران در واحافهاای تتروشااایمی و خودروساااازی قطعاهساااازیا
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رساتورانهاا شارکتهای تولیفی واد یذایی و کار ران حملونقل تمو ی و رانهف ان
اتوبو رساانهای شافه اسات که نشاان از ساترش ویرو کرونا و نیود تروت لهای
بهفاشاتی و ایمهی در راکز کار دارنف به فتهی ی ی اتساای کمیتهی حفاهت فهی و
بهفاشات کار ددر اکثر کار اهها دسات ش و اسا و واد ضاف تفونیکههفه از ساوی
کارفر ایان به کار ران تعلق نمی یرد و ای ،سائله ی ی از توا ل تشافیف کرونا در کل
کشور و بهخصوص در بی ،کار ران است
یدانیم که تیق ادهی  91قانون کار صاااحیان کار وه هسااتهف وسااایل
حفااهات فردی و ایمهی را برای کاار ران تا ی ،کههاف ا اا در زارشهاا یخوانیم در
اکثر کار اهها خصااوصااً کار اههای کوچ که کار ران آن از شاامو قانون کار خار
هساتهفا دسات ش و اسا و واد ضاف تفونیکههفه از ساوی کارفر ایان به کار ران
داده نمیشاود همی ،ا ر باتث تشافیف ساترش ویرو کرونا در یان کار ران و ساایر
ردم شفه است ای ،در حالی است که دستمزد کار ران یالیاً زیر خط فقر قرار دارد و
توان خریفن واد ضااف تفونی و وسااایل ایمهی رانبها را نفارنف بها به زارشاای در
شاااهریور ااه  1399هزیهاهی تا ی ،واد ضاااف تفونی برای یا خاانوادهی چهاار نفره
حافاقال  900هزار تو اان اسااات در حاالی کاه حافاقال درآ اف یا کاار ر یا یلیون و
 800هزار تو اان و یزان یااراناه ترداختی باه یا خاانواده چهاارنفرها 182هزار تو اان
اساات بفی ،ترتیسا کار ر حفاقلبگیری که ساارترساات ی خانوادهی چهارنفره بایف
۴5درصاف حقوق و یارانه اهانه خود را صارق قابله با ویرو کرونا کههف در زارش
دیگری یخوانیم کاه برخی از افیران برای تلو یری از توق چرخاهی ساااودآفریهی
وتود ویرو کروناا را در شااارکاتهاا و حال کاار خود در یاان کاار ران ت اذیاس و
کتمان یکههف برای نمونها فیر تا ل دتتروشاایمی ارو یه وتود کرونا را در ای،
تتروشاایمی ت ذیس کرد تا ای،که فیر کل تعاون و رفاه اتتماتی اسااتان آاربایجان
یربی با ارساا نا های به اساتانفاریا ابتالی  28کار ر ای ،جموته به کرونا را ت ییف
کرد! (ایلهاا  5بهم)1399 ،
به ای ،ترتیس تیق آ ار حافظهکارانهی دولتی در هشاات اهه سااا ذشااته
( )1399تالوه بر وا یری ترسااارتت ویرو کرونا در راکز کار کشاااورا زارشهای
ربو به حوادث شاااولی در کار اههای کوچ که ببش بزر ی از نیروی کار آنان را
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زنان کار ر تشا یل یدههف و در شارکتهای واقم در هاتق آزاد تجاری که از قوانی،
کاار و قوانی ،نیمبهاف ایمهی در آنجاا عااق هساااتهافا در عاادنا صاااهعات ترفسااااد
سااختمانساازیا کشااورزیا صاهایم اوب فلزاتا نفت و تتروشایمی و ازو ییره  -شااهف
رشف چهار درصفی حوادث شولی نسیت به فت شابه در سا  1398هستیم
تیق آخری ،زارش سااز ان تزشا ی قانونیا در  8اهه او ساا  1399تعفاد
 1258کار ر تان خود را به سایس حوادث شاولی ازدسات دادهانف بایف توته کرد که
تیق عمو هر ساالها در ای ،رقم هتشار شافها تعفاد ر کار رانی که زیر توشاش
قاانون کاار قرار نافارناف و همیهطور ر کاار رانی کاه باه تلات بیمااریهاای شاااولی
بهتفریج تان خود را از دساات یدههف هظور نمیشااود! یدانیم تیق تژوهشهای
سااز ان تهانی کار هر سااله به ازای هر ر که به سایس حوادث شاولی رخ یدهفا
تعافاد  8کاار ر دیگر باه خااتر بیمااریهاای شاااولی تحات تهوان د ر خاا وش تاان
خود را از دسات یدههف بر اساا آ ار هتشار شافه وتودا از کل تلفات حوادث کار
در ای ،فت ی هزارو و  225نفر رد و  23نفر کار ر زن بودنف ای ،در حالی اسات که
تعفاد ر کار ران رد در حوادث کار هشات اههی ساا قیل از آن ( )1398تعفاد
ی هزار و  205و تعفاد ر زنان کار ر بر اثر حوادث شاااولی  6نفر زارش شااافه
اسات به ای ،ترتیس در تی تهیدساتتر شافن زنان کار ر و اتما تیعیش تهسایتی
ساترده در نهاد اساتیفادی کارا شااهف چهار برابر شافن ر و یر زنان کار ربه سایس
حوادث شاولی در ساا تیش ( )1399در دوران وا یری کرونا در قایساه با فت شاابه
ساا 1398ا در کشاور هساتیم فتهی اسات در ای ،آ اردولتی هتشارشافه ربو به
حوادث شاااولیا رقم ر ترساااتاران زن که در حل کار آلوده قربانی ویرو کرونا
شافهانف هظور نشافه اسات براساا زارش نظام ترساتاری تهران در  20اسافهف اه
سا ذشته تهها  110ترستار براثر کرونا تان دادنف
در ساااالروز تهاانی یااد اان قرباانیاان حوادث شاااولی کاه فعااالن کاار ری و
اتحادیههای کار ری در بیش از صاف کشاور تهان در اتتراض به سایساتمی که تان
کاار ران را ی یرد رد هم یآیهافا یباایسااات یاادآوری کرد تاا ز اانی کاه کلیاهی
کارکهان و کار ران کشاور ا فاقف تشا لهای ساتقل ساراساری هساتهف و تشا لهای

ر

زنان کار ر در ز انهی همه یری کرونا

بهفاشت و ایمهی کار ری در راکز کار و در هر کارخانه و کار اه و بیمارستان زیر نظر
تشااا الهاای واقعی خود کاار ران و کاارکهاان وتود نافارناف کاه بر ایمهی کاار و اترای
قوانی ،بهفاشاات و ایمهی نظارت داشااته باشااهفا رونف تبریس زنف ی کار ران کاهش
نبواهاف یاافات همچهی ،تاا ز اانی کاه شااااهاف ساااترش کاار ااههاای دزیرتلاهای و
دزیرز یهی تههمی و کارخانههای ر آفریهی که تروت لهای ایمهی و بهفاشاتی در
آنها رتایت نمیشاود  -شاییه کارخانهی داسافهجساازی واقم در شاهرساتان تردیس که
در آتش ساوزی  31فروردی 1۴00 ،باتث ر چهار زن کار ر و دو کار ر رد شاف-
با ت سا زیاد همچهان شااهف ساترش بیشاتر ر و جرو و بیمار شافن کار ران و
باهویژه کاار ران زن و حااشااایاهایتری ،ببش کاار ری باه سااایاس افزایش حوادث و
بیماریهای شولی خواهیم بود
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تا ا روز تهیش ، #هم تیان کرده است انواع آزارهای تهسی در تا عه چقفر
فراوان است و هر انی ( حلها خانها خیابانا حل کارا دانشگاها فرسها تارک و حتا
سجف) ی توانف انی بالقوه برای آزار ری باشف و هر شبصی (استاد دانشگاها علما
همسایها روشهف را ههر هفا فا یل و حتا والفی )،یتوانف آزار ری بالقوه باشف و الیته
بالفعلبودنِ آنها را هم ثابت کرده است در یان روایتهای تجاوز و تهمان به تجاوز
تهسیا یتوانیم به حس ،نا جوا خوانهفهی نوآور و ترترففاری که د تهم به آزار و
تجاوز تهسی شفه استا از زاویهی دیگری توته کهیم چراکه ورد حس ،نا جو تالوه
بر سئلهی تجاوز و آزار ریا ساپل هم دیگری را هم تر و تصریح یکهف
حس ،نا جو خوانهفه و نوازنفهی سهتار و یتار استا دهها قطعه ساخته و در
سا های فعالیتش در ایران و خار از ایران نیز در ترانههایش ببشی از دردهای تا عه
را بازتاب داده و در حوزهی کارش توانسته است به شهرت و اتتیار برسف سا 1399
دستکم تهج ورد اتهام آزار تهسی تلیه او تر شفا او در شهریور  1399در صاحیه
با بی بی سی فارسی ای ،اتها ات را شایعه خوانف و رد کرد ا ا وقتی اشباصی حقیقی
روایت ر دتجاوز و آزار حس ،نا جو شفنفا نا جو در ویفیویی که از خود هتشر کرد
تهی ازتیش نوشتهشفه را قراپت کرد و در آن از کسانی که از سوی او دآزار دیفهانف
دصمیمانها خالصانه و تواضعانه تذرخواهی کرد ا ا کمی بعف فایلی صوتی از حس،
نا جو هتشر شف که در آن با ادبیاتی کا الً تفاوت از آنچه در فایل ویفیویی فته بود
به زنانی که او را به آزار و تجاوز تهسی تهم کرده بودنف بهتهفی حمله کرد حملههای
نا جو به افشا ران و حا یان افشا ران ادا ه تیفا کرد ا ا ترسش بسیاری از افرادا از
تمله ترففارانِ حس ،نا جو و کسانی که دههر را از دههر هف تفا یدانهف ای،
است که چرا ای،همه به نا جو یتردازیف و به تجاوز و آزار دیگران توته نمیکهیفا
خیلیها ههرش را تحسی ،یکههف و ترتیح یدههف به زنف ی خصوصیاش کاری
نفاشته باشهف حتا زنان و عترضان به آزارها و تجاوزهای تهسی تهم به دروغ ویی و
تهم به ترور شبصیتی شفنف ازقسا ی ی از ترسشهای خود حس ،نا جو هم همی،
است که دچرا به قتل "رو یها" بهدست تفرش نمیتردازیف؟ هرچهف چهی ،ترسشی
دخار شفن از ریل است و در هر سئلهای که تر یشود یتوان با تر چهی،
ترسشهایی سئله را به بیراهه بردا یهم کرد و تس رانفا و الیته فعاالن تهیش
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، #هم و سایر فعاالن حقوق بشر به تمام وارد آزار و تجاوز و قتل در تای خود
ترداختهانف و توتهشان به وارد بتل همچهان ادا ه دارد ا ا چرا ورد نا جو در
تهیش ، #هم اهمیت دارد؟
هر تهیشی اهفافی دارد و ی ی از هفقهای هر تهیشی همراهکردن تی بیشتری
از ردم و آ اهکردن شمار بیشتری از ردم از وتود سئله یا دردی است که آن تهیش
برای رفم آن فعا یشود و یارزه یکهف ورد نا جوا بهواسطهی شهرت نا جو و
فعا شفن رسانهها دربارهی ای ،اتهامها و توته بیشترِ ردم به آنا ورد همی برای
تهیش ، #هم است
از ی تهیها ورد نا جو هم است زیرا رابطهی او و افرادی که او را تهم به آزار
تهسی کردهانف یتهی بر همان داقتفار ی است که در رابطهی نابرابر زنان و ردان در
تا عه ی اا به ردان آ ریت و تا لیتی برای تعرضا آزار و تجاوز داده است ا ر تفر
داقتفار ش را از هاسیات دیریههسا تفرساالرانه و وابستگی عیشت خانوار به او به
دست آورده و هم ار رد تایگاه برترش در سلسله راتس ساز انی را تایگاهی برای
تعرض و آزار به زنان یافتها نا جو هم از توان و قریحهی ههری و از شهرتش به ثابهی
ابزاری برای اِتما اقتفار و به تیم آن آزار زنان بهره برده است تس از ای ،تهیه یتوان
فت داستان همان داستان همیشگی استا بازیگران تفاوتانف
ا ا از تهیه ای دیگرا که نگارنفه در ای ،نوشتار بر آن تمرکز داردا ورد نا جو هم
است چون رفتار او تس از افشاشفنِ تجاوزها هم استا ا ر تهم تس از افشا س وت
یکرد احتماالً بهتفریج رسیف ی به اتها ش به ترونفهی او و شاکیانش حفود یشف
و توته تمو ی به سایر اخیار ترت یشف ا ا نا جو س وت ن ردا حاشا کرد و بحثهای
دیگری را تر کرد رفتارهای نا جو تس از افشا ریها ترت رارا صریحا
حساسیتبرانگیز و ت لبرانگیز است نا جو شب شهاختهشفهای است و حرق او و
حرق عترضان به رفتار او تی وسیمتری از باتیان را تحت ت ثیر قرار یدهفا
یعهی همان چیزی که تهیشهای اتتماتی بهدنیا آنانفا اثر ذاری و رسانفن صفای
خود به وش شمار بیشتری از ردم به ا یف توییر ادتای نگارنفه ای ،است که در ای،
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و به دنوع نسیتاً آر انی

وقایم حس ،نا جو به دنوع آر انی ( )Ideal Typeنزدی
در تهیش ، #هم ایرانی تیفیل شفه است
انواعِ آر انی آنتور که اکس وبرا تا عهشها آلمانیا یتهفاشت به لحاظ نظری
تفیفههایی برخاسته از واقعیتانف که ا رچه تیهاً در واقعیت وتود نفارنف ا ا تژوهشگران
به هظور انجام قایسههای دقیق آنها را خار از اتزای ربو به آنها یسازنف دنوع
آر انی بههیچوته واقعیت تیهی نیستا بل ه چیزی است که تژوهشگران به کم آن
یتوانهف توهرِ واقعیت را بشهاسهف الیته نوع آر انی یتوانف قالس اههی یا کلیشهی
اههی شود و به تای آنکه راه تحلیل را باز کههفا راه را بیهفد ازای،روا نیایف واقعیت
تیهی را به نوع آر انی تقلیل دادا ولی ی توان از نوع آر انی برای فهم واقعیت تیهی
بهره برد نوع آر انیا برخالق بار عهایی ثیتِ واوهی دآر انی ا در ای،تا عهایی
ثیت نفارد و در کل نوع آر انی الزم نیست ثیت یا صحیح باشفا یتوانف هفی و
حتا به لحاظ اخالقی ناتسهف باشف
توته انتقادی به نوع آر انیا واکاوی و نقف آن راهی در خورِ الحظه برای آیازِ
توییر است ایه نوع نسیتاً آر انی ا در تهیش ، #هم ی شب است :حس،
نا جو نمونهای که با کردارا رفتار و فتارش بیش از آنچه انتظار داریم قابلارتاع شفه
است او نوع نسیتاً آر انی است چون تهم به تجاوز و آزار ری استا چون کسانی که
آزار و تجاوز او را افشا کردهانف اشباصی واقعیانف و تای وکیل و قانون وسط استا
قانونی که از قسا تعلق به کشوری است که دستگاه قسایی آن س والر است (وتود
وکیل فافم و قانون در سئلهی آزارتهسی برای هر دو ترق بسیار اهمیت دارد )
نا جو برای ای ،تهیش نوع نسیتاً آر انی است چون شهور است تس تای شمار زیادی
از ردم وسط است و توتهِ بیشترِ ردم به او باتث یشود توته کهشگران و رسانهها
هم بیشتر به او تلس شود؛ بهواقم ا ر فردی مهام به دیگری تجاوز کهف و فرد آزاردیفه
روایتش را برای دیگران بیان کهف عموالً ای ،سئله اهی به همفلی با آزاردیفها اهی
به بیاتتهایی و حتا تهم شفن خودِ آزاردیفه و در بیشتر وارد به فرا وشی هتهی و
ترونفه بسته یشود ا ا وقتی آزار ر فرد شهاختهشفهای باشف توته بیشتری به سئله
تلس یشود و یتوان به فعا شفن خِرد تمعی و در نتیجه به توییر شرایط ا یفوار
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شفا از ای ،رو ورد نا جو توته بیشتری را به سئلهی اتتماتیِ تجاوز تهسی و
آزار ری برانگیبته است
همچهی ،نوع نا جو نسیتاً آر انی است چون او در کال شا در نهایتا همان فتار
زنستیز و همجهس راستیز را بازتولیف یکهف :تهفیف یکهفا تحقیر یکهفا حاشا
یکهفا یکوشف بر و همجهس راهراسی سوار شود و از ای ،راه ترففارانش را بسیج
کهف ای ،رفتارها و فتارهای نا جو وتوه تاری ی را روش ،یسازد که تهیشهای
برابریتلس و یارزان تلیه خشونت و سرکوب چهف سفه است به دنیا بیانا تصریح و
اثیات وتودِ آنهف نا جو ای ،وارد را تصریح یکهفا وقتی تهفیف یکهف تصریح یکهف
که تجاوز با تهفیف همراه است و تصریح یکهف که تهس ای ،نوع تهفیف چیست نا جو
نوتی نسیتاً آر انی است چون یتوانف بر همی به تاری یارزات زنان اضافه کهفا
چراکه ببش زیادی از وتوه تاری ای ،نوع واقعیاتِ تل اتتماتی در اترای وی خود
را به ش لی آش ار نشان یدهف

توییتهای محسن نامجو در تاریخ  22مه 2021

آنچه نا جو آش ار یکهف همان است که بایف توییر کهفا او تالوه بر ای،که زنان
آزاردیفه را تهفیف و دتوت به س وت یکهفا خیرنگاری را که زارش خیری از ای،
وقایم تهیه کرده است هم تهفیف یکهف :د  ،دست از سر شب ِ شما برنمیدارما
آ ادهی به خاک نشست ،باشا کم نقطهی تاری نفاری در تهفیف نا جو تیارت دکم

نوع نسیتاً آر انی حس ،نا جو

نقطهی تاری نفاری را یبیهیما به تعییر نا جو آن خیرنگار نقا تاری ی در
زنف یاش دارد و نا جو قصف دارد آنها را روش ،کهف ا اا بهواقما کاری که نا جو با رفتار
و فتارش در کل ای ،اترا یکهف ای ،است که نقا تاری ِ سرکوبهاا تهفیفهاا
تجاوزها و آزارهای کههی را روش ،یکهف که قرنهاست انسانها از آن رنج یبرنف
نا جو تهیش ، #هم را دتهیش فاحشگان یربنشی ،نا یفا تاری بلهفباالیی
تشت دفاحشه نا یفن زنان و دو انهسازی شرق یرب استا نا جو از تیارت دسر
بریفهی رو یها استفاده یکهف و تاری توالنی و برانگیزنفهایا بهخصوص در یان
شیعیانا تشت تیارتِ دسر بریفه است نا جو تصریح همان ساختارِ وتود است؛
ساختاری که آزارتهسی در آن رخ یدهف و نقا آسیسزای ای ،ساختار و آنچه را به
توییری اساسی نیاز دارد به ا نشان یدهف ورد نا جو هم است چون با اشاره به نام
زنی لزبی ،به لزبی،ها حمله یکهف و تاری بلهفی تشت ای ،نوع حمله به تا عهی
 LGBTQاست او تالش یکهف یان فعاالن حقوق زنان اختالق بیف هف و آنان را به
دباسواد و بیسواد ا دزشت و زییا و دآدمحسابی و آدمناحسابی تقسیم یکهف
نا جو وتوه ناتیفا و تیچیفهای را در ساختارِ ردساالر و ساختاری که آزارتهسی در آن
بهراحتی رخ یدهف روش ،یسازد نوع نسیتاً آر انی نا جوا اقتفار برخاسته از وقعیت
برترا زن ستیزیا همجهس راستیزی و تفرقهانفازی و قفرت نگاه به زن به ثابهی
ابژهی تهسیِ صرق را آش ارا تصریح یکهف
سئلهی نا جورا یتوانیم از ههر او تفا بییهیما ا ا در ههر او نیز الیههای آش ار و
تههان ای ،نگاه تهسیتی بوده است؛ ثالً وقتی در آوازی خوانف دتا حاال زنی که تل
ری ور ببونه دیفی؟ دانشای ال ی تا حاال با زنی که تل ری ورخون باشه هوم؟ و
شلی خهفهی حسار!ا نشان داد که ترانهی دروشهف ری چه ونه یتوانف ابزار بازتولیف
نگاهِ نابرابر به زن باشف؛ به بیانی دیگرا در تا عهای که نا جو آن را در آوازش نشان
یدهف زنان روشهف ر ادای فلسفه خوانفن در یآورنف و بحثهای آنها ددانشهای
ال ی است و در تای دیگر از نظر او زنانی که ، #هم ایران را راهانفاختهانف
دسردر مانف و نمیدانهف چه یخواههف ولی نا جو دبیبشیفا با کما تواضم ترض
یکهف دی ساتت از نفسکشیفنش برابر با دشش اه زنف یِ هر کفام از زنانی
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است که او را به آزار تهم یکههف و به رفتار و فتار او عترضانف و آن زنان خیر
نفارنف که ددارنف چه کسی را از کار یانفازنف
حس ،نا جو در فایل صوتیاش تهش ، #هم در ایران را دنیردِ زا ییها خوانف
و در ایمیلی که برای ی ی از از زنانِ آزاردیفهی افشا ر ارسا کرد نوشت :دصف سا
دیگر ای ،اسم  ،است که آن باالست و ای ،حرکت شما تا ی اه دیگه فرا وش
شفه ورد نا جو هرآنچه تهیش ، #هم تلیه آن فعالیت یکهفا یعهی تمام آنچه
آزار (تهسیا کال یا رفتاریا روانی) حسوب یشودا یعهی تمام آنچه ای ،تهیش
برای آ اهسازی درباره ی آن و یارزه با آن و رفم آن به تا خاسته است در خود داردا
همه را تلوی چشم ا ی ذارد نسیتِ اترای حس ،نا جو با ای ،تهیش توری
است که انگار اترای او به ا ی ویف :دای ،وی و ای ،یفانا حاال بگو  ،دقیقاً
همی،ها را نمیخواهم!
برخی از ا روزی وسیقی نا جو را دوست داشتیما بسیاری از ردم که اصالً تی یر
ای ،افشا ریها نیستهف وسیقی نا جو را دوست دارنف و آدمهایی تس از ا خواههف
آ ف که وسیقی نا جو را دوست خواههف داشت و آن را تحلیل خواههف کرد ا ا برای
آن روه از ا که دیفیهی حقوق بشر (از تمله حقوق زنان و کودکانا قو یتها و
تهسیتها و تیروان ذاهس بتل ) داریم ورد نا جو هم است چون او در ای،تا به
نوع نسیتاً آر انیِ تجاوزان و بازیگرانِ فرادست در ساختاری که راحت تجاوز یکهف
تیفیل شفه است نا جو بسیاری از ساپل تهیش ، #هم را با زبانی سادهترا سری
نتر تر و صفایی بیلرزشتر بیان یکهف نا جو در فایل تذرخواهیاش که کمی تیش
از فایل صوتیِ حملهاش به زنان عترض هتشر شف فت :د  ،با تان و د با ای،
حرکت زنان همراه خواهم بود ا ایه او تا حفی با ای ،حرکت همراه شفه است ا ا
همراهیِ او در تایگاه نوتی نسیتاً آر انی است که هرآنچه تهیش ، #هم با آن بال
است و برای رفم آن یارزه یکهف را در خود دارد
برای آ اهی بیشتر:
•
•

فایل صوتی حس ،نا جو را در ایهجا وش کهیف
زارش بیبیسی فارسی را در ایهجا بییهیف

نوع نسیتاً آر انی حس ،نا جو
•
•

زارشهای ایرانایهترنشها را در ایهجا و ایهجا بییهیف
ترانهی دال ی حس ،نا جو را یتوانیف در ایهجا بشهویف
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«مشکل کرونا نیست ،بلکه آن چیزی که قرنطینه و این پاندمی بار دی ر به
رخ ما میکشد این است که مردساالری همچنان با اقتدار سرپا ایستاده
است»
با تهانیشفن کروناا انفجار خشونت تلیه زنان و هجوم به حقوق آنان شفت
بیشتری رفته است بهابرای،ا دیگر ز ان قابله در برابر سیستمی که زنان را قربانی
و حقوق آنان را نادیفه ی یرد فرا رسیفه است در ردساالری فاتعه حورا ا هیتا
توان اقتصادیا استقال و تحصیالت زنان از دست رفته و آنان بفون هیچ حمایتی به
ص قفم [ قابله با تانف ی] رانفه و قربانی یشونف بحران کروناا آزادی زنان را با
شفت هرچه بیشتر به قهقرا برده است با شاهفهی ای ،وضعیتا ف ر یکهم که شاهف
نوتی تهش در سترش ردساالری فاتعه حور هستیم
1

ناپو ی کالی ،اولی ،کسی بود که اصطال دسر ایهداری فاتعه حور را طر
کردا بهای ،عها که سر ایهداری در بحرانهای ایجاد شفها تفابیری در خصوص بهدست
آوردن سودهای تظیم تحمیل یکهف که در شرایط تادی ا ان چهی ،سودآوریهای
را نفارد ردساالری فاتعه حور ی رونف وازی و مل [سر ایهداری فاتعه حور]
استا تایی که ردان برای برقراری جفد کهتر و سلطهی خود از ی بحران
سوءاستفاده و بهسرتت حقوق زنان را نقش یکههف در سراسر تهانا ردساالری از
ویرو کرونا نهایت استفاده را کرده است تا قفرت خود را بازتس بگیرد ای ،سئله از
ترفیا باتث افزایش خطر و خشونت برای زنانا و از سوی دیگر باتث شفه است تا
ردان بهتهوان کهتر کههفه و بهاصطال حافظت ر زنان وارد تمل شونف
برای تفوی ،ای ،قاله اهها وقت صرق صاحیه با فعاالن و رهیران تش لهای
فنی و ردمنهاد در سراسر تهانا از کهیا تا فرانسه و تا ههف شفه است تا رونف چگونگی
ت ثیر کرونا بر زنف ی زنانا براسا تاس های خود آنهاا ورد تحلیل قرار یرد نتایج
شترک یان تما ی ای ،کشورها بر تهج تا ل اساسی ت کیف دارد :در ردساالری
بحران حورا زنان ایمهیا توان اقتصادیا استقال و ا ان تحصیل را از دست یدههف
و آنان بفون هیچ حمایتی به ص قفم [ قابله با تانف ی] رانفه و قربانی یشونف
1. Naomi Klein
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 ،تاانفازهای برای استفاده از واوهی د ردساالری ردد هستم؛ چراکه شهیفن
ای ،واوه برای تفهای سردر مکههفه است و نیز افرادی هستهف که آن را فهو ی که،
یدانهف  ،سعی کرده ام تا اصطالحی تفیفتر و عاصرتر را برای آن تصور ب هما ا ا
توته شفهام که ا چگونه در ذر ز ان رتیاً زبان را توییر یدهیما و چگونه توصیفات
خود را به هظور انطیاق با وحشتهای تفیفا بهروز و فرن یکهیم بهتهوان ثا به
همهی تهاویهی که برای تمل کت زدن زن توسط شری زنف ی خود استفاده کردهایم
توته کهیف ابتفا ای ،کلمه ضربوشتم بود و سپس به خشونت خانگیا بعفترها به
خشونت در روابط صمیمیا و در نمونهی کا الً ت خر تهوان ای ،تمل به تروریسم
1

صمیمانه توییر یافته است ا تیاتی درحا انجام کار شقتبار تالودن [ فاهیم] و
روشهگری هستیما درتوض ای،که بایف تالش کهیم تا ردساالران درک خود را از
سیستمی که در حا نابودی کرهی ز ی ،استا تعمیق بیبشهف بهابرای،ا  ،به ای،
کلمه [یعهی ردساالری] قیف ی انم.
در ای ،دوران ویرانگر کروناا شاهف انفجار خشونت تلیه زنان بودهایما چه زنان
2

سیستهفر (همسوتهسی) و چه دیگرانی که هویتهای تهسی تفیف دارنف در ای،
دوران قرنطیهها تروریسم صمیمانها فسای خانه را به نوتی ش هجه اه برای یلیونها
زن تیفیل کرده است همز ان که قرنطیهه تهان را به سمت فسای آنالی ،هو داده
3

استا ا شاهف سترش به نمایش ذاشته شفن ویفیوهای تورن انتقام یرانه هستیم
در ت ،ای ،سوءاستفادهی تهسی دیجیتالیا تهفیف شرکای تاتفی برای به اشتراک
ذاشت ،تصاویر و ویفیوهای تهسی بفون رضایت قربانیانا به ببش رکزی خشونت
خانگی تیفیل شفه است
شرایط قرنطیهه  -حصور شفن در فسای خانها ناا هی اقتصادیا وحشت از بیماری
و صرق بیش ازحف شروبات ال لی  -بستری برای سوءاستفاده هیا کرده است تعیی،
ای،که کفامی از ای ،تیآ فها بلتر است آسان نیست؛ ا ا واقعیت ای،ست که در
1 Intimate terrorism
2 Cisgender
3 Revenge porn
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سا 2021ا ههوز هزاران رد تمایل دارنف و همچهان خود را حق یدانهف که همسرا
دوست دختر و فرزنفان خود را کهتر ا ش هجه و ضربوشتم کههفا و هاهراً هیچ دولتی
در برنا هی خود به ای ،تهیه از تیآ ف قرنطیهه ف ر ن رده بود
از ز ان اتما قرنطیهها صفها زن و دختر در ترو فقود شفهانف که تر از ر
آنها وتود دارد بر اسا ارقام رسمی که الجزیره زارش کردها  606دختر و  309زن
از  16ار تا 30ووپ ،سا  2020ناتفیف شفهانف تعطیلی فار در سراسر تهانا
احتما بروز انواع خشونت را افزایش داده است
1

شی هی لی تجاوزا سوءاستفادهی تهسی و زنای با حارم آ ری ا اتالم کرده است
که در دوران قرنطیهه با یزانی از تقاضای دریافت حمایت و کم از ترق قربانیان
تجاوز تهسی روبهرو بوده که در تو  26سا ذشته بیسابقه بوده است چراکه
کودکان در خانه حصور شفه و در عرض سوءاستفادهی افراد تعرض هستهف و حتی
دیگر ا ان و توانایی زارش ای ،وضعیت به علمان یا دوستان خود را نفارنف بر تایهی
2

3

زارش لوپیزا ریزیتلی فعا ایتالیاییا تما رایگان با شمارهی «تلیه خشونت لی»
از ی م ار تا  16آوریل  2020افزایشی  73درصفی داشته است در زی ا
تصفیان تاس به تما های اضطراریا باالتری ،آ ار دریافت ای ،تما ها را در تو
تاری ای ،کشور اتالم کردهانف همچهی ،تعفاد زنانی که تقاضی خانههای ا  ،هستهف
چهار برابر شفه است .بفتر ای،کها بسیاری از دولتها دقیقاً در بحرانیتری ،و
ضروریتری ،ز ان م ،ا بودتهی خوابگاهها و خانههای ا  ،را کاهش دادهانف که به
نظر یرسف ای ،وضعیت در سراسر اروتا صادق باشف زارشگران دیفهبان حقوق بشر
در انگلستان اتالم کردهانف که بحران کروناا تفم دسترسی زنان هاترا سیاها آسیایی
و اقلیت به خف ات را تشفیف کرده است ساز انهایی که با ای ،تمعیتها کار یکههف
اتالن داشتهانف که نابرابری تایفار به ش الت بیشتری در رابطه با دستیابی
ییرحسوری به خف اتی انهف آ وزشا بهفاشت و دریافت حمایتهای تیرانی در شرایط
بحرانی برای ای ،روهها هجر شفه است
1 Rape Abuse and Incest National Network
2 Luisa Rizzitelli
3 National anti-violence
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در آ ری اا بیش از  5یلیون شول بت زنان از ابتفای شیوع تانف ی کرونا تا
نوا یر  2020از بی ،رفته است زیرا بسیاری از کارهای زنان نیاز هف حسور فیزی ی و
ارتیا با ردم است  -انهف رستورانهاا فروشگاههاا راقیت از کودکانا راکز در انی-
در نتیجه زنان از اولی ،کسانی بودنف که شول خود را از دست دادنف افردای که توانستهف
شول خود را حف کههفا ایلس کارکهان ص قفم بودنف که بها به وقعیت شولی خودا
در عرض خطر تفی قرار رفته بودنف حفود  ٪77از کارکهان بیمارستان و  ٪7۴از
کارکهان فرسه را زنان تش یل یدههف با وتود ای ،بهدلیل فقفان ایجاد راکز و افراد
در ترستاری از کودکان در دوران کروناا بسیاری از ای ،زنان قادر به باز شت به کار
خود نیودهانف داشت ،فرزنف هیچ اه چهی ،ت ثیری را بر شرایط زنف ی و کار ردان
نفارد نرخ بی اری زنان سیاه و التی ،قیل از ویرو کرونا نیز باال بود و اکهون بسیار
وخیمتر شفه است.
1

اوضاع برای زنان در سایر نقا تهان وخیمتر شفه است شیهم هَشمیا ی ی از
فعاالن برتستهی زنان در ههفا به آ ار سرسامآور  39 5درصفی زنانی اشاره یکهف
که تا آوریل سا  2020کار خود را از دست دادهانف هَشمی ی ویف :دکار در خانه
برای زنان بسیار ترهزیهه بوده استا چرا که نهتهها فسای شبصی زنان کا الً حو شفها
بل ه حجم کاریشان نیز سه برابر شفه است در ایتالیاا شرایط اضطراری سال تا
نابرابریهای وتود را تشفیف کرده است ریزیتلیا خاتر نشان یکهف که زنان در حا
حاضر با درصف اشتوا کمترا حقوق تایی،تر و قراردادهای بیثیات و تزلز تری روبهرو
هستهف و بهنفرت در شایل طمئ ،شرکتی استبفام یشونف زنان اولی،
آسیسدیف انی هستهف که از اثرات بحران رنج یبرنف ریزیتلی ی ویف :دنابرابریهای
اقتصادیا اتتماتیا نژادی و تهسیتی که قیالً وتود داشته استا اکهون بسیار
چشمگیرتر شفه است که بهیقی ،تواقیی توالنی فتتر نسیت به خود ویرو کرونا
خواههف داشت

1 Shabnam Hashmi
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وقتی زنان تحت فشار الی بیشتری قرار یرنفا تما ی ابعاد حقوق انسانی آنها با
1

شفت بیشتری تایما یشود با بحران اقتصادی ناشی از کروناا قاچاق س س و کار
بار دیگر در حا افزایش است زنان توانی که برای ترداخت اتارهخانهی خود در سیقه
2

شهاخته یشودا تعمهی

هستهفا در فرایهفی که تحتتهوان داخاای تهسی
وتران یشونف
ایراقآ یز نیست ا رکه یزان خستگیا اضطراب و ترسی را که زنان برای راقیت
از خانواده تحمل یشونفا بفون ای،که وقت استراحت و ز ان آزادی برای خود داشته
باشهفا فرم نا حسوسی از تهون بفانیم زنان از بیمارانا نیاز هفان و افراد در حا ر
3

راقیت یکههفا ا ا چهکسی از خود آنها راقیت یکهف؟ کوالنی هالتجوکوا از فعالی،
۴

در تادشاهی اسواتیهیا ی ویف :دههجارهای اتتماتی که بار راقیتی سهگیهی بر
دوش زنان و دختران ی ذاردا بهتور حتمل سال ت تسمی و روانی آنها را تحت
فشار قرار یدهف ای ،ساختارها همچهی ،هجر به تفمدسترسی به آ وزشا
آسیسهای عیشتی و نیز وتس سلس هابم تشتییانی از زنان یشود
بر اسا تبمی ،یونس وا با فروکش کردن تانف ی کروناا بیش از  11یلیون
5

دانشآ وز دختر م  ،است به فرسه برنگردنف ولو ای،کها صهفوق االال آ ار بسیار
6

باالتری  20-یلیون -را تیشبیهی یکهف فو زیل ال یو-نگ وکاا از ساز ان لل
7

برای برابری تهسیتی و توانمهفی زنانا ی ویف که ای ،ساز ان از ز ان اتال زنان
ساز ان لل در ت  ،در سا  1995تاکهون برای تحصیل دختران یارزه کرده است؛
او ی ویف :ددرصف بیشتر دانشآ وزانی که احتما تفم بر شت آنها به فرسه وتود
دارد را دختران تش یل یدههف همچهی ،وی اههار یکهف که دهرچهف ا در
1. Sex- and labour-trafficking
2. Sextortion
3. Colani Hlatjwako
4. Kingdom of Eswatini
5. Malala Fund
6. Phumzile Mlambo-Ngcuka Phumzile Mlambo-Ngcuka
7. UN Women
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وضیعتی فوقالعاده نیودیم ا ا آنچه که بسیار اهمیت داشت ای ،بود که همچهان در
حا تیشرفت بودیم و توانسته بودیم دختران را برای سا های توالنیتری در فرسه
نگهداریما ا ا با وضعیت تیشآ فها ای ،آ ار تبمیهی برای یزان ترکتحصیل دختران
در تو ی سا بسیار ویرانگر است ای ،تفیفه تفیتری ،و بارزتری ،سئلهی ورد
توته در یان تما ی ش ستها و تهز های ی سا ذشته است دختران با قرار
رفت ،در فرایهف تحصیل و آ وزشا به حق و حقوق خود واق یشونف و درتی
دستیابی به طالیات خود خواههف بود همچهی ،آنها ا ان اشتوا و راقیت از
خانوادهی خود را دارنف ا ا ز انیکه دسترسی به تحصیل برایشان یسر نشودا بهتهوان
فردی بهشمار یرونف که باتث افزایش فشار به نظام اقتصادی خانواده یشونفا و
همی ،شرایط اکثریت یالس ای ،دختران را در سیر ازدوا زودههگام قرار یدهف.
وضعیت تیشآ فه تیآ فهای ویژهای برای ناق سازی دستگاه تهاسلی زنان 1دارد
آ وزش دختران باتث آ اهسازی آنان یشود و در نتیجه ای ،خود انعی برای ختهه
خواهف بود ایلس اوقات تفران یتذیرنف که دخترانشان تحصیل کههفا چراکه یتوانهف
از تریق تحصیل نانآور خانواده شونف ا ا ا ر هیچ آ وزشی وتود نفاشته باشفا
روشهای سهتی ازسر رفته یشودا بهتوری که دختران یتوانهف بهازای شیربها
2

فروخته شونف همانتور که ا هس تاریوا رپیس هیئت قابله با ناق سازی دستگاه
تهاسلی زنان کهیا ی ویف :دکرونا فار ا را تعطیل کرد و دختران ا را به خانه
باز ردانف و کسی از آنچه که ای ،دختران در خانهها تحمل یشونف طلم نیست
همچهی ،وی اههار یدارد که د ا یدانیم که ا ر شما ی دختر را آ وزش دهیفا
ناق سازی دستگاه تهاسلی زنان اتفاق نمیافتف و شرایط کهونی ایجاد شفه ت سفانه
در تهت قابل ای ،واقعیت است
در اههای ابتفایی تانف ی کروناا  ،در ارتیا نزدی با وضعیت ترستاران در
3

آ ری ا بودم که بیشتر آنها زن هستهف  ،با اتحاد لی ترستارانا بزر تری ،و
)1. Female genital mutilation (FGM
2 Agnes Pareyio
3 National Nurses United
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رادی ا تری ،اتحادیهی ترستاران کار کردم و با بسیاری از ترستاران شایل در ص قفم
صاحیه کردم آنان در اههایی توالیا در شیفتهای  12ساتته و تاقتفرساا در
فساهای آزاردههفه و آسیسزای روحی و روانی تا سرحف ر کار یکردنف تهها ز انی
را که ا ان اتتراض به کمیود تجهیزات حافظتی شبصی داشتهفا همان ز ان بسیار
کوتاه استراحت وتفهی یذایی بودا که ای ،به خودی خودا آنان را بیشتر در عرض
آسیس قرار یداد به همان یزانی که به اه ،کسی خطور نمیکرد که حیس کردن
زنان و کودکان در خانههایی که م  ،است ورد سوءاستفاده قرار یرنف به چه
عهاستا کسی نیز ف ر نمیکرد که اتزام ترستاران به حیطی بسیار سری و بفون
تجهیزات حفاهتی شبصی هاسس چگونه یتوانف باشف در بعسی از بیمارستانهای
آ ری اا ترستاران بهتای لیا استریل بیمارستانی ( ان)ا کیسههای زباله یتوشیفنف
و بارها از اس های ی بار صرق استفاده یکردنف آنها حتی ا ر تالیم بیماری کرونا
داشتهفا جیور یشفنف در حل کار خود بمانهف
نحوهی برخورد با ترستارانی که برای نجات ا تان خود را به خطر انفاخته بودنفا
نوتی خشونت و بیحر تی ت اندههفه بود ا ا بایف در نظر داشت که تالوه بر ترستاریا
بسیاری از شایل خطرناک دیگر نیز برای زنان وتود دارد از کار ران انیار که در حا
بستهبهفی و حمل کاالها هستهف تا زنانی که در ریفاریها و صهایم وشت کار
یکههف و بفون داشت ،فسای هاسس کاریا در جاورت هما حتی در ز ان بیماریا
جیور به کار هستهف
1

ی ی از تحوالت ت اندههفه در خصوص کار ران رستورانهای دانعا ی در آ ری ا
است که دستمزد آنان ییرقابلباور است 2 13 :دالر ( 1 50تونف) در هر ساتتا که
همچهان در  22سا ذشته ثابت انفه است در ای ،رستورانها نهتهها کار بسیار
حفود شفه استا بل ه انعام بهترز چشم یری برای زنان شایل کاهش یافته است نیز
اکهون تحقیر تفیفی بهنام دآزار و اایت اس ورا

2

روا یافته استا به ای ،عها که

1 Tipped
2 Maskular harassment
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خود را بردارنف تا بتوانهف بر اسا

شتریان رد اصرار دارنف که تیشبف تها اس
قیولیت چهرهی آنانا به ای ،زنان انعام دههف
افو حمایتهای قانونی از زنان کار ر زرته در آ ری ا برای ای ،روه زنان کا الً
1

حسو است یلی ترویهو سوسفاا فیر اترایی ی زرتهی صهعتی بیان یکهف
که چگونه فشار برروی کار ران زن زرته افزایش یافته است؛ دای ،زنان در عرض
ر ایی هستهف
سمو یت با سموم دفم آفاتا سوءاستفادهی تهسی و استر
درحالیکه بهدلیل کرونا نظارت کمتری از ترق ساز انهای دولتی صورت ی یرد
بحران کروناا دو ایفهی تهاق را در واتهه با یحث زنان آش ار کرده است:
اولی ،ورد ای ،است که حسور زنان در تما ی تهیههای زنف ی و بقای نوع انسانا
حیاتی و ضروریست و دوم ای،که حق و حقوق آنان بسیار بهآسانی قابل نقش است و
نادیفه رفته یشود ا ا ای ،همان دو انهای است که ردساالری ریشهی آن را در
تاروتود تا عه سترانفه است و بحران کرونا فقط آن را آش ار کرده است ا ا ا ر
ببواهیم بهتهوان ونهی انسانی به حیات ادا ه دهیما ای ،تهاقش بایف رفم شود
برای شفافیت بیشترا بایف خاترنشان کرد که عسل اصلی در ایهجاا بحران کرونا
نیستا بل ه آن چیزی که قرنطیهه و ای ،تانف ی باردیگر به رخ ا یکشف ای ،است
که ردساالری همچهان بااقتفار سرتا ایستاده است و خود را در هر شرایط بحرانی
بازسازی خواهف کرد چراکه واقعاً هیچ اه از بی ،نرفته است و تهها انهف ی ویرو
در اننشفه با رسیفن به شرایط ساتف خودا برای انتقام بازخواهف شت
واقعیت ای ،است که تا ز انی که فرههه توییر ن هف و تا ز انی که ردساالری
ریشهک ،نشودا ای ،چرخهی عیوب تیوسته ادا ه خواهف یافت با بیرون آ فن از کروناا
بایف تسورا شجاعا قاتم و خشمگی ،و با باوری رادی ا تر زنف ی کهیم ا نیاز هف
ایجادا ادا ه و سترش تهیشهای فنی فعا هستیم ا به همهی زنان ترقی و نیز
زنانی که در تایگاه قفرت هستهف نیاز داریما برای درهمش ست ،و از بی ،بردن ساختار
ردساالری که ریشهی بسیاری از دیگر هلمها و ستمهاست؛ از ا پریالیسم تا

1 Mily Treviño-Sauceda
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ابت ار تهانی در

نژادترستیا از ترنسهراسی تا بفنام و ناا  ،کردن ز ی،ا به ی
قیا ترحی انهف تر ارشا یا بزر تر از آن نیاز داریم.
قفم او ااتان تمو ی [به وخا ت وضم وتود] و آ وزش در ورد اهیت
ردساالری و فهمی است که ا را به قهقرا رسانفه است ا اهیرسانی فاوما جا م و
فتو وهای تمو ی و برنا ههای تژوهشی که نشان دهف چگونه ردساالری به دیگر
اش ا هلم و ستم هجر شفه است ههر نیز یتوانف هجر به تس ی ،ضربات روحی
روانیا یما ترخاشگریا انفوها تصیانیت شود و به بهیودی افراد کم کهف قابلاستهیا
است که فرههگی که حافظهی تاریبی نفارد و از ترداخت ،به ذشتهی خود ا تهاع
یکهفا ت رار فالکتها و سوءاستفادهها را ا انتذیر یسازد راکز اتتماتی و ذهیی
به اتسا کم یکههف تا با ترو اهای خود کهار بیایهف ا ههر وشدادن و همفلی
کردن را تمری ،یکهیم تیران و تذرخواهی در جا م تمو ی و در تلسات خصوصی
انجام یشود یاد یری ههر تذرخواهی اهمیت بهسزایی دارد
ردا لرنرا نویسهفهی فمیهیستا در سا  1986نوشت :ددر ی برساخت تاریبی
سیستم ردساالریا ی تاری آیاز دارد و بهابرای ،تایانی نیز خواهف داشت به نظر
یرسف ز ان آن تقرییاً تی شفه است و دیگر تاس وی نیازهای زنان و ردان نیست
نیز ارتیا ییرقابل رفم آن با نظا ی ریا سلسله راتس و نژادترستی خود حیات بر
روی کرهی ز ی ،را ورد تهفیف قرار داده است
ردساالری با تمام قفرتی که دارد فقط ی داستان است؛ همانتور که دوران
تساتانف ی دارد شوده یشودا آیا یتوانیم سیستم دیگری را تصور کهیم که یتهی
بر سلسله راتسا خشونتا سلطها استعمارا اشوا و تسبیر نیاشف؟ آیا یتوانیم ارتیا
[ ستقیم] بی ،افو ارزش زنانا آسیسرسانفن و سرکوب آنان با تبریس خود کرهی
ز ی ،را بیهیم؟ چه یشف ا ر انهف خویشاونفان همفیگر زنف ی یکردیم؟ چه یشف
ا ر با هر شب به ونهای تعا ل یکردیم انگار که او برای شوده شفن داستان
انسانیت تایگاهی حیاتی و ارزشمهف دارد؟ چه یشف ا ر به تای استثمارا سلطه و
آسیسرسانفن به زنان و دختران در واقم بحرانا تهانی را تراحی یکردیم که برای
1 Transphobia
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آنها ارزش قاپل باشفا آنها را آ وزش دهفا به آنها حمایت الی کهفا به آنها وش
دادها از آنها راقیت کهف و آنها را حور زنف ی قرار دهف؟

نقد اقتصاد سیاسی

کودکان ،کودکی و سرمایهداری:
منظری از بازتولید اجتماعی
سوزان فرگوسن
ترجمهی نرگس ایمانی
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مقدمه
ا روزه یدانیم که کودکان وارد ساحت بازار شفهانف تهها انگشتشماری از هتقفان
کماکان بر ای ،باورنف که دکودکی ز ان و انی است که از دستر اقتصاد
سر ایهداری به دور انفه و هزه و دستنبورده تابرتاست دقیقاً همی ،سئله اا یعهی
کودک درونِ شی هی سر ایهداری و کودکِ تعلق به ای ،شی ه اا است که ا روزه
حجم وسیعی از تژوهشها و یاحث تمو ی را برانگیبته است بهتالوها تا آنتایی که
بحث بر سر کودکیهای دشما تهانی استا آنچه عموالً با دقتِ تمام بررسی
1

یشود چیزی نیست گر همجواری شرکتا صرقکههفه ؛ و شارکت کودکان به ثابه
قربانیان یا تفسیرکههف ان زبروزرنه آن []1
درست است که تمرکز بر واتهههای کودکان با ی بازارِ بهشفت تهانیشونفها
تیفی از تجربیات ارزنفه را در اختیار ان قرار یدهفا ا ا ای ،تمرکز در تی ،حا ا
چشمانفاز حفودی درخصوص کودکیهای سر ایهدارانه تیش رویمان ی شایف
سر ایهداری صرفاًا یا حتا اساساًا نظا ی تش ل از هاسیات یادالتی نیست ای ،بازار
حیات خود را فیون دستر تذیری هماره به بازار دیگری است که درون بازار کاالها
و خف ات صرفی وتود دارد :بازار نیروی کاری که بالقوه قابلاستثمار است [ ]2به هر
تقفیرا چه تمیقاً تای کودکان را بهتهوان صرقکههف ان سر ایهدار وسط ب شیم و چه
ن شیما اکثریت قریس به اتفاق کودکانا حتا در شما تهانیا نمیتوانهف از تقفیر
قفرشان بگریزنف :کار رانِ کهونی و آتیِ سر ایه ا ر هفقِ تحلیلی ان فهم
2

دکودکیهای سر ایهدارانه استا در ای ،صورتا برای چهی ،تحلیلی بایف تجربههای
کودکان و تهتیابی هاسیات تولیفیِ سر ایهدارانه را نیز توضیح بفهیما چرا کها بهریم
هواهر وتودا ای ،وارد نیز دستکم به همان انفازهی فرههه کاالییا ببشی از زنف ی
روز رهی کودکان هستهف
هاسیات تولیفی سر ایهدارانه دقیقاً چه هستهف؟ و چگونه تای کودکان به یانهی
آنها کشیفه یشود؟ تحلیلهای ارکسیستی تفاو هاسیات تولیفی را در سترهی
1 . corporate-consumerist nexus
2 . capitalist childhoods

کودکانا کودکی و سر ایهداری

حفودی تعری ی کههف :هاسیات برآ فه از حل کار (یعهی هاسیات ستقیم
کار سر ایه) بر ای ،اسا ا کودکاسوو انِ هاسیات تولیفیِ سر ایهدارانه کار را یا به
تعییری کار را کودکا هستهف با ای ،حا ا از سوی دیگرا ی روی رد فمیهیستی به
بازتولیف اتتماتی توته ا را به تعری فراخدا ههتری از ای ،فهوم تلس یکهف اا
تعریفی که بها بر آنا هاسیات تولیف شا ل آن قییل هاسیاتی یشود که کار ران را
برای سر ایه تولیف و حف یکهف هر چهف در یریِ ستقیم کودکان با تولیفِ ارزشِ
سر ایهدارانه ببش همی از داستان را ش ل یدهفا ا ا ای ،تمام اترا نیست کودکان
به ثابه کار ران کهونی و آتیا همچهی ،ستقیماً در فرایهفها و نهادهای بازتولیف
اتتماتی سهیمانف نبست آنکها کودکان ابژههای کارِ تولیف ثلیِ (نژادیشفها
تهسیتیشفها زنانهشفهی) دیگران هستهف ا ا آنها همچهی ،تا النی هستهف که
خودشان را به سووههای سر ایهدار تیفیل یکههف اا یعهی سووههایی که یتوانهف و
یخواههف هم نیروی کارشان را در قیا دریافت دستمزد بفروشهف و هم در تو ز انا
سئولیت روزافزونِ بازتولیف اتتماتی خودشان (و احتماالً سایر افراد) را بر تهفه بگیرنف
هرچه باشفا کودکی در نظام سر ایهداری بیتردیف فسا و ز انی است که در آن چهی،
تحولی شروع یشود
تر ای ،فتا به ثابه هفق یا قصودِ کودکیا به عهای فروکاست تییی ،کودکی
به کارکردهای سیستمیِ آن نیست به تیارت دیگرا تیشههاد  ،ای ،نیست که در
تییی ،ان از کودکی و کودکانا به شیوهای ستقیماً کارکردی یا سادهانگارانها آنها را
صرفاً تاسبی به طالیات سر ایه برای نیروی کار تولیفی و تولیف ثلی بیهگاریم
در قابلا چهانکه در ادا ه بهتفصیل شر خواهم دادا تیونف بسیار تهاقسی یان
بازتولیف اتتماتی کودکان و کودکیهاا از ی سوا و توسعه و بسط بیوقفهی سر ایها
از سوی دیگرا وتود دارد با ای ،همها بهتف یخواهم بر ای ،ن ته تای فشارم که
هاسیات تولیفی سر ایهدارانه ز یههای را تعیی ،یکهف که هطیق با آنا کودکان و
کودکیها تولیف و بازتولیف یشونف [ ]3به بیان دقیقترا الزا ات سیستمیِ بازتولیف
سر ایه حفودیتهای خاصی را بر ا انهای تیشِ رو وضم یکهف ا رچه کودکان و
کودکیها از حیث تاریبیا تورافیایی و اتتماتیا درون و یان توا م سر ایهدارانه
تفاوتانفا [ا ا فارغ از ای ،تفاوتهاا در همه تا] طالیات بهیادی ِ،سر ایه برای ی
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هیم تجفیفشونفه ی نیروی کار فشارهای زیادی را برای تیفایی و برقراری نوع خاصی
از ش لها (ی خصوصیشفه)ا کهشها (ی انسیا ببش)ا و شیوههای بودنِ (بیگانهشفه)
اِتما یکهف و همز ان یکوشف بهزور انم بسط و توسعهی ش لهای دیگرِ کودکی
شود :اَش ا همگانیا نا تق ،و انعطاقتذیرا تیعیشزدوده []۴
با ای ،اوصاقا تمرکز اصلی  ،در ای ،ت،ا روی حفودیتها و کارکردها نیستا
بل ه بر شیوههایی است که از خاللشان کودکان و کودکیها یتوانهف چالش و یا
زیههی بفیلی را در برابر بازتولیف اتتماتیِ سر ایهداریا و از ای ،رو همچهی ،در برابر
تولیف ارزش سر ایهدارانها طر کههف ی روی رد فمیهیستی به بازتولیف اتتماتیا
خاصه یکوشف تا بر تعارضات هفر در بازتولیف سیستمیِ سر ایهداری ت کیف ورزدا
زیرا ای ،روی رد کارش را با تعری بسطیافتهای از فهوم کار یآیازد ای ،روی رد به
ا خاترنشان یسازد که ا رچه در حا حاضر ش لهای ارزشآفری ِ،کار یالس هستهفا
ا ا سر ایهداری بفون اَش ا دیگرِ کار وتود نفارد اا درواقما نمیتوانف وتود داشته
باشف همچهی ،روی رد ذکور بر ای ،ن ته تای یفشارد که ای ،کارهاا و نیز نهادها و
فرایهفهای بازتولیف اتتماتی که آنها تفاوم یببشهفا به ونهای با ی فیگر هماههه
شفه انف که تعارض سیستمی یان برآوردن نیاز انسانی و تولیف نیروی کار برای
سر ایهداری را تشت سر ذارنف []5
با ای ،همها بررسی در یری کودکان در ای ،قسیها به بسط و سترش ای ،چارچوب
تحلیلی ی انجا ف ای ،ا ر فمیهیسم تمرکز بر بازتولیف اتتماتی را وا یدارد تا به
شر دو واقعیتی بپردازد که کمتر به ترسش کشیفه یشونف:
ال ) ای،که کودکان زنف یشان را تحت کهتر ستقیم سر ایه آیاز نمیکههفا
بل ها بفنها و اه،های آنها بایف طابق سوبژکتیویتههای سر ایهدارانه آ وزش
بییهف؛[ ]6و
ب) ای،که خود کودکان در تحو اتتماتیِ خاصشان به سووههای سر ایهدارانها
شارکت دارنف
 ،بر ای ،باورم که ی روی رد فمیهیستی به بازتولیف اتتماتی راههایی را برای
ترداخت ،به ای ،واقعیتها تیش رویمان ی ذاردا آن هم از تریق کلهجاررفت ،با
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ویژ یهای خاص دکار کودکان؛ که هظور  ،از آنا نوتی فعالیت انسانیِ تملی (که
آن چهان که در ادا ه توضیح خواهم داد شا ل بازی و کارا هر دوا یشود) است که
کودکان در یرشان یشونف تا از ای ،تریق تهانها و خودهایشان را توییر بفههف در
ای،تا تر ای ،ترسش م  ،یشود که چگونه ای ،دکار ا در فرایهف فیریتِ
تعارضاتِ وتود در بازتولیف اتتماتیِ نظام سر ایهداری تجلی یشود خوانش ا از
ای ،سئله اا که در صفحات آتی بفان خواهیم ترداخت اا ای ،است که کودکان و
کودکیهای سر ایهدارانه داپماً بی ،برقراری ی ارتیا بازیگوشانه و د ر ونشونفه با
1

تهانا و حالت ابزاریتر و انتزاتیتر بیگانگیا که برای بف شفنشان به کار ران
سر ایهداری الزا ی استا در رفتوآ فنف ای ،رفتوآ ف در سراسر زنف ی روز رهی
کودکان اا از خانه رفته تا حل کار و فرسه و فروشگاه اا تاری و ساری است
بهابرای،ا برای هر بحثی در ورد کودکیها و سووهسازیهای سر ایهدارانها نیایف صرفاً
به کهش های کودکان در بازارهای صرفی و یا تجربیاتشان در قام کار ر بپردازیما
بل ه بایف با ای ،وضوع نیز کلهجار برویم که بفنها و اه،های کودکان چگونه یل
سیریناتذیر سر ایه برای دستیابی به نیروی کار استثمارتذیر را تجربه یکههفا یعهی
چگونه تسلیم آن یشونف و چگونه با آن بالفت یورزنف
 ،با ت کیف بر ای ،تسلیم و بالفتا تیییهی را از فعالیت تمو ی کودکان طر
خواهم کرد که در آن بهتای ترسیم سووهی کودک به ثابه قربانی یا ماشتها بر ویژ ی
تراتی یِ تا لیت آنها یا کهشهایشان با تهان ت کیف یکهم
کار
تردیفی نیست که کودکان به ثابه کار ر ستقیم ًا دستانفرکار بازتولیف نظام
سر ایهداری هستهف همانتور که ارکس بهتفصیل در فصل تانزدهم تلف نبست
سرمایه شر

یدهفا سر ایهداریِ صهعتی کودکان را از سهی ،تایی ،به درون سیستم

خودش کشیفه و از قِیَل کار آنها نیز سود ههگفتی به تیس زده است ا روزها صف و
تهجاه سا تس از ای ،فته ی ارکسا به تور قطم نیروی کا ِر عمو در کشورهای
1 . disembodied
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تهان او بیشترﹾ افراد بالغ هستهفا با ای ،همها خرو کودکان از ترصهی کار نه
به سرتت تحقق یافته است و نه به تور کا ل در سراسر قرن نوزدهم هشفارهایی داده
یشف در خصوص رنج و حهت کودکانِ بسیار کمس،وسالی که در کارخانهها و عادن
شوو به کار بودنف و یا در خیابانهای شهر دستفروشی و تادویی یکردنف با ای،
همها کودکان در تو قرن بیستم نیز همچهان تای ثابت بازارهای کار باقی انفنف
اتازه دهیف به دو نمونهی دمدستی از بیشمار نمونههای م  ،در آ ری ای شمالی
اشاره کهیم :در سا  1911یعهی بیستوتهج سا تس از آنکه جلس اونتاریو
اتیرکردن تسربچههای زیر دوازده سا و دختربچههای زیر چهارده سا برای کار در
کارخانهها را ییرقانونی اتالم کردا و تقرییاً دو دهه تس از وضم قوانی ،دیگری که کار
کودکان در خردهفروشیها و شایل خیابانی را حفود کردا باز هم ی سوم توسط
درآ ف خانواده در شهر صهعتی همیلتون از حل دستمزد کودکان ت ی ،یشف []7
همان سا در ایاالت تحفها در ی ی از هاتقی که قوانی ،شابهی در آنتا وضم شفه
بودا یافتههای حاصل از ی تژوهش بر روی خانوادههای هاتر هلهفی نشان یداد
که کودکان در ت ی ،بیش از  ۴6درصف از درآ ف خانواده سهیمانف [ ]8بهریم آنکه تی
قرن بعف در آ ری ای شمالی از ات ای اکثر خانوادهها به دستمزد کودکان کاسته شفا
ا ا کار کودکان به تور کا ل از بی ،نرفت ا روزه کار کودکان به واقعیتِ هرروزهی
زنف یِ ی روه اقلیت اا بهویژها ا ا نه هحصراًا کودکانِ کار ران هاتر اا بف شفه
است [ ]9نشانههای انفکی از حو کا ل کار کودکان در آیهفه به چشم یخوردا به
توری که در برخی از شهرهای کانادایی و ایالتهای آ ری اییا تی سا های اخیرا
حفودیتها کاهش یافته و ساتتهای توالنیترِ کار کودکانِ کمس،وسا در شماری
از سا اننیافتهتری ،و خطرآفری،تری ،صهایما از تمله کشاورزی و ساختمانسازیا
جاز اتالم شفه است []10
با ای ،همها به ریم آنکه سر ایهداری از کار کودکان در کشورهای شما تهانی
چشمتوشی ن ردها ا ا بهنوتی آن را در حاشیه قرار داده است ا روزه اکثریت یالسِ
کودکانْ دیگر ببشی از نیروی کار عمو نیستهف ا اا آنها در ساتات تس از فرسه
و در ایام تابستان شایلی را اختیار یکههف به عهای دقیق کلمه اا و برخالق قرن
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نوزدهما که در آنا سودآوریِ هر چیزا از عفن زیا سهه رفته تا تور و سیفبافیا به
توانایی کارفر ایان در استثمار کار کودکان بستگی داشت[ ]11اا توانان ا روزه تا حف
زیادی برای الگوهای سر ایهدارانهی انیاشت حاشیهای به حساب یآیهفا الیته ا ر اصالً
به حساب بیایهف بهتالوها شارکت کودکان در بقای خانواده کاهش یافته است بهتایِ
دادنِ تمام یا ببش تمفهی دستمزد به سرترستان خانوادها آنچهان که در ذشته
رسوم بودا کودکانِ شایلِ ا روزی تمایل دارنف دستمزدهایشان را خر خودشان کههف
یا در صورت صال دیفا آن را تسانفاز نمایهف [ ]12ای ،الگوها به ش ل یری برداشتی از
کار کودکان به ثابه ا ری قابل ایماض و تیشتاافتاده یانجا فا حا آنکه همچهی،
به ای ،باور دا  ،یزنف که کودکِ تهانِ سر ایهداری بیشتر صرقکههفه است تا
تولیفکههفه درواقما قسیه فقط ای ،نیست که کودکِ ییرتولیفکههفه ی عیار و قاتفه
استا بل ه همی ،تعری از کودک و کودکیا کودکان را در تساد با کار قرار یدهف
1

د شوله ی کودکان در کشورهای شما تهانی (و به ونهای فزایهفه در تیقات
توسط کشورهای تهوب تهانیِ در حا ِ فرنشفن) کارکردن نیستا بل ه بازیکردن
و فرسهرفت ،است
تمایز ریشهایِ کار و بازی که ای ،ح مت تا ه تلویحاً به آن اشاره یکهفا بر نحوهی
انفیشیفن در ورد کودکان سایه اف هفها و شیوهی تژوهش در ورد آنها را ش ل داده
2

است ثالً در بررسیِ کودکیهای د صرقکههفهاسر ایهدار ا ی کودکِ ییرکار ر
فروض رفته و نفرتاً کار کودک بررسی یشود در ای ،صورتا عموالً بایف بر
تجربههای ناهمگون کودکانِ تهان او و تهان سوم ت کیف کردا و ای ،آیرونیِ تر ایه
را تذکر شف که وتود کودکیهای د عاقازاکار و د صرقا را درواقم هو است
به استثمار کار کودکانِ اکثریتِ تهان [ ]13فارغ از هوشمهفانهبودن آیرونی فوقا ای،
شاهفه یتهی است بر تمایز یان کار و بازی؛ تمایزی که درواقم با بررسی دقیقترِ
شارکت کودکان در بازتولیف اتتماتیِ فراخدا ههترا به سستی ی رایف تس از بررسی

1. job
2 . nonlaboring child
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سئلهی شارکت کودکانا به ای ،بحث بازخواهم شتا زیرا ای ،شارکت را تمو اً
در ارتیا با نظریهتردازیِ اهیت سوبژکتیویتهی کودکان یتوان فهم کرد
1

سوژهی سرمایهداری بودن و سوژهی سرمایهداری شدن
هم طالعات فرههگیِ کودکان و هم طالعات کارا شارکت کودکان در ترصهی
تمو ی را بررسی یکههف و آن را تفیفهای بالقوه آسیسزا و وایر با تالپق کودکان
یانگارنف ای ،ا ر ترسشهایی بورنج و احتماالً بیتاس بر یانگیزد :کودکان تا چه
انفازه در ای ،وقعیتها تا ل هستهف یا یتوانهف تا ل باشهف؟ آیا ا بایف آنها را
به ثابه شارکتکههف انی توانا و بااراده فهم کهیما یا ای،که آنها قربانیان شرایط
تیرا ونشان هستهف؟ دقیقاً همی ،نوع ترسشها اا و نظریهتردازی در ورد سووههای
کودکی اا بود که به آیاز طالعات کودکی در قالس ی رشتهی دانشگاهی انجا یف
در دههی  1970بود که تهی چهف از تژوهشگران و فافعان حقوق کودک
برداشتهای سهتی از کودکان به ثابه وتوداتی هفعل و بهشفت ت ثیرتذیر را به چالش
کشیفنف و در توضا بر خالقیت و انعطاقتذیری ااتی آنها ت کیف کردنف استفال آنها
ای ،بود که کودکان را نیایف صرفاً ابژههای نهادهای اتتماتی دانستا کسانی که ارزش
و سعادتشان با ای ،ح سهجیفه یشود که چهتور یتوان به ونهای درخور آنها
را سر و سا ان داد تا به بزر ساالنِ تولیف ر آتی بف شونف کودکان بهتای دکار ر یا
2

دافراداروبهاتیشرفت ا سووههای فعالی هستهف که حقوقا سئولیتها و قفرتهای
خاص خودشان را دارنف؛ آنان یتوانهف ایفهها و کهشهایی را به چالش ب شهف و رد
کههف که در قام اتسای تحت انقیادِ ی تهانِ ساز انفهیشفه به دست بزر ساالنا
آنها را به ارث بردهانف بهابرای،ا ثالًا در حالی که بازاریابها در تالشانف تا کودکان را
تمیقتر از هر ز ان دیگری به صرق رایی و سایر ارزشهای بازارابهیاد سوق دههفا
کودکان به ش لی روزافزون به ناقالهای بازارشها

3

بف

یشونفا یعهی کسانی که
1 . capitalist subject
2. persons-in-progress
3. market-savvy
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یتوانهف تیامهای بازر انی را ر ز شایی و در برابر آنها قاو ت کههف ن تهی کلیفی
برای سیاست و نظریهی اتتماتیا وقوق به ای ،وضوع و خلق حیطهایی است که در
آنها صفاها و شارکتهای عهادار کودکان به رسمیت شهاخته شونفا فهم َردنفا و
ورد توته قرار یرنف
ای ،تارادایمِ تفیف دربارهی سوبژکتیویتهی کودکان بهسرتت سلط شف و هم
چارچوبی را برای انجام کارهای تجربی فراهم آوردا هم حمایت از حق شارکت کودکان
را در دستورکار خود قرار داد برای ثا ا عاهفهی حقوق کودکان به سا 1989ا
تالوه بر حق صونیت و ت ی ،ایحتا ا شتمل بر حقوق شارکت کودکان هم بود
در همان حا ا جمم تمو ی ساز ان لل در سا  1992تهف کرد که تهان را باا و
نه برایا کودکان توییر دهف [ ]1۴ا اا ای ،تارادایم همچهی ،باتث شف بالقو یهای صفا
و تا لیت کودکانﹾ بیش از حف عمو ِ آن برآورد شود و بیقفرتیِ اتتماتیِ نسیی آنان
ناچیز تلوه کهف تا دههی 1990ا به نوشتهی ی ی از هتقفانا رفتار و واتهه با
کودکان به ثابه ی کهشگر اتتماتیِ توانمهفا کهشگری از تهس سووهی خودبهیاد
ددستور اخالقی و نیز روی رد روششهاسانهی تعارق بف شفه بود []15
لییرا ا به ی
ف اولیهی کودک هفعل و آسیستذیر کهار ذاشته شفه بود؛ فقط هم برای آنکه با
فلی دیگرا فلی به همان انفازه راکف و شیئیتیافته درباب سوبژکتیویتها تایگزی،
شود []16
ا روزها با رد هر دوی ای ،ف هاا نظریهتردازیِ تویاتری درباب سوبژکتیویتهی
کودکانا از حوزهی تورافیای کودکان سر برآورده است تورافیدانان ذکور بهتای
صِرقِ ارزیابیِ ت ثیر کودکان بر تهان اا آنچه کودکان در قام کهشگران اتتماتی به
دست یآورنف اا به ای ،سئله نیز یتردازنف که کودکان چگونه با حیطهای
تیرا ونشان ارتیا برقرار یکههف آنها در جموتهای از تژوهشهایشانا که به لحاظ
نظری تیزبیهانه است و از حیث تجربی تر ایها بر اهیت تویر و تجسف ای ،روابط
ت کیف ورزیفه و نشان یدههف که کودکان از خال دخل و تصرق فیزی ی و تبیلی در
فساهایی که اشوالشان یکههف و نیز از خال روشهایی هیعث از احساسات و تاتفها
به شهاخت ای ،فساها ناپل ی ردنف ای ،ی شیوهی بودنِ ااتاً بازیگوشانه است که
الیته فقط در کودکان کمس،و سا آن هم دبه وقت بازی قابل شاهفه نیستا بل ه
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1

همچهی ،ویژ ی کودکان بزر تری است که در خیابانهای یوتیاکارتا ذران زنف ی
2

3

یکههفا ترووههای خف ات اتتماتی را در چوال ویستا ساز انفهی یکههفا در هووا
لهها را به چرا یبرنفا یا در ههت ،راه خانه تا فرسه را ز یکههف [ ]17صرق نظر
از هر بصیرتافزایی دیگریا ههگام بررسی کیفیت تعا الت کودکان با تهان (ای،که آن
تعا الت چگونهانف؟ و چگونه فهمیفه یشونف؟)ا ای ،فهمِ بفیل و تفاوت از
سوبژکتیویتها تمایز قاتم و ان ارناتذیر یان کار و بازی را بتل یکهف با چهی ،کاریا
ای ،نظریه ا را به قلس فلسفهی ارکسیستی و نیز به بسط و سترش فمیهیستیِ
تیشانگارههای ارکسیستی درخصوص سئلهی بازتولیف اتتماتی یبَرَد
کار و بازی
شاهفهی دقیق تعا الت کودکان با تهانشان بههیچوته چیز تفیفی نیست
درواقما تا عهی بورووایی فتهای فیفی است جذوب کودکانا باالخ بفن آنهاا
شفه است؛ تاری ِ ت س و فیلم و چهرهنگاریا خود واهی است بر ای ،فتا [ ]18تا تایان
۴

سفهی نوزدهما دتماشا رانِ کودک اا که با قالهی چارلز داروی ،سر برآورده بودنفا
قالهای که او در آنا وستها و کهشهای سرتببشا خالقانه و احساسیِ فرزنفانش
را توصی کرده بود اا ای ،جذوبشف ی را به قطعات ی تلم نوی،ا یعهی روانشهاسیِ
رشف بف ساختهف [ ]19نبستی ،کارهای صورت رفته در ای ،حوزها کوشیفنف تا رایش
کودکان به راوده با تهانا خاصه راودهای احساسی و تبیلیا را بهدقت ثیت و ضیط
کههفا آن هم توسط روانشهاسانی همچون وان تیاوه و لو ویگوتس ی که شیوهی
کودکانهی زیست ،را شیوهای دبازیگوشانه توصی یکردنف هرچهف ای ،دانشمهفان
بیش از صف سا تیش طالعاتشان را بر روی کودکان و خردساالن بوروواییِ اروتایی
انجام دادنفا ا ا ای ،تیشفرضِ بهیادی ِ،کار آنها از همان ایام به بعفا در فرههههای
Yogyakarta 1ا شهری در تزیرهی تاوا واقم در انفونزی م
Chula Vista 2ا شهری در کالیفرنیا م
Howa 3ا ناحیهای کوهستانی در ترکیه م
4. child-watchers

480

کودکانا کودکی و سر ایهداری

بتل و در تو ز ان تثییت شف سایر روانشهاسانا انسانشهاسانا ورخان و
تورافیدانان بر سر ای ،ن ته توافق دارنف کها بهریم تهوع فرههگیِ قابلتوته در ش لها
و اهفاق بازیا واه ح می وتود دارد یهی بر ای،که بهواقم همهی کودکان بازی
یکههف []20
بیاییف فعالً ترسش آش ار در ورد بتوار یِ حاصل از تذابیت و یرایی کودکان را
به کهاری بگذاریم یخواهم بگویم که کل ای ،شاهفهی دقیقا سرن هایی هم در
ورد آن چیزی به ا یدهف کها بهزتم ارکسا تیشفرضِ تمام تاری بشری است:
1

فعالیت تملی و آ اهانهای که تهان را توییر یدهف اا آنچه تمو اً کار یا زحمت
نا یفه یشود [ ]21شر های فوق (و نظریهتردازیشان در خصوص سوبژکتیویتههای
2

تعا ل کودک با تهان ت کیف یکههف همچون کار رانا
کودکانه) بر اهیت دتراتی
بازیکههف ان نیز حیطهای تیرا ون خود را توییر یدههفا ا ا آنها ای ،کار را به
شیوههایی انجام یدههف که همز ان هم تبیلی و هم حسیا و ایلس نیز لذتببش
3

ههری س همی ،ااتِ بازی را چهی ،وص

و یا با هفق خلق چیز بهتری است تو ا
یکهف:
بازیا آز ایشگاهِ ا ر م  ،است بازیکردن تما اً و به نحوی
خیا تردازانه تیارت است از امزدن در کورهراهها و درون واقعیتی
دیگر ونا یان ش اقهای زنف ی روز ره هرچهف ای ،تهان
روز رها یعهی تهانی ملو از روا ها و سئولیتهای دستوتا یرا
کماکان در قابل دیف ان ا قف تلم یکهفا ا ا ایماوهای آن به
ترز تجییی تهی از قفرت یشونف بازیکههف ان به شیوهای
زیهشی ابژهها و ایفههایی را از زنف ی روز ره بر ی یرنف و آنها
را علق یکههف آنها همچون کودکانی خودرأیا تیچ و هرهی

1 . labor
2. praxic
Thomas S. Henricks 3ا تا عهشها
بازی و ورزش است م

و استاد دانشگاه ایلون ی ی از حوزههای طالعاتی او تا عهشهاسی
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واقعیت را از هم باز یکههفا آن را روی بفنهایشان ی الهفا یا
در ترض اتاق از ای ،سو به آن سو یلتش یدههف []22
ای ،توصی ههری س از توییر خالقانه و سرتببش تهان را یتوان در طالعهی
وردیِ شهور ویگوتس ی نیز شاهفه کردا طالعهی کودکی که چوبدستیای را
بر یدارد و آن را یان تاهایش ی ذارد و به اسس تیفیلش یکهف و با آن دورتادورِ
اتاق ی د ِ سیر دسوارکاری یکهف ای ،قسیه همچهی ،در شاهفات صورت رفته
از کودکان س،وسا دارتر هم صادق است؛ ثالً کودکانی که کهتر فساهای تمو یِ
تثییتشفه را در دست ی یرنف و حفو رزهای آنها را داز نو ترسیم یکههف تا آن
فساها را با نیازهای خودشان وفق دههفا [برای ثا ] فاصلهی خانه تا فرسه را از
سیری ترتیچوخم یرونف یا انی را برای ترسهزدن با دوستانشان دستوتا یکههف
[ ]23ای ،شیوهی دکودکانه ی بودن در تهان که برای بزر ساالن هم یریس است و هم
1

قریسا شیوهای است انعطاقتذیر و سیا چهانکه کورتی و ورنو ینویسهف :ددر
یانهی کهش و فعالیت و ت ثیر ذاریا در یانهی سرهمبهفیکردن و تملکردنا و در
ی کالما از خال ِ شفنا کودکان بهواسطهی فعل و انفعاالت تاتفیا تف و تهفها و
تبیالتشانا نیز بهواسطهی شونفی فعاالنه در عیت ابژههاا انهاا بفنها و فساها اا
در حالی که همز ان چیستیا ساختار و ش ل آنها را د ر ون یسازنف اا حرکت و
توییر یکههف [ ]2۴در ای ،نمونهها خلقکردن فعالیتی سراسر دووتهی است :ال سهای
و ف ری فارغ از ای،که بازی چه سویهی دیگری یتوانف داشته باشفا ای ،دو وته است
که به کودکان اتازه یدهف تهانهایشان را توییر دههفا آن هم به شیوههایی که از
خال آنهاا عانی و ا انهای تفیف اتازهی بروز و ش وفایی ییابهف
همچهی،ا به ای ،ن ته نیز توته کهیف که چگونه در ای،تا تمایز یان کار و بازی
وشوش یشود تهانها به شیوههایی کارا ونه (با نیت و تمرکز) ساخته یشونفا
ا ا ای ،کهشهای تقابلﹾ لیریز از احسا (هم بفنی و هم تاتفی) و تبیلانف ای،
شیوهی بودنا به آن نوتی از خوداتعی،ببشیِ بیگانهنشفه شیاهت دارد که
ارکسیستها ویژ یهایی همچون خوداتحققببشی و آزادی را بفان نسیت یدههف
1. Curti and Moreno
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[ ]25ای ،شیوه تمام حوا را در یر یکهف و تعا الت انسما ی و تبیل را به همراه
حیط ی تا ردِ هم یآورد تا تهانی ادی و اتتماتی بیافریهف که در آنا ا یا و
نیازهای بشری برآورده ی شونف به بیان دیگرا ای ،همان فعالیت انسانیِ تملی و
آ اهانهای است که ارکس در دستنوشتههای اقتصادی و فلسفی  1844از آن
بهتهوان وتور حرک تا عه یاد یکهف [ ]26در تهانی که در آن ردم بفون زاحمتا
به ا انات و آزادی الزم برای بسط بالقو یهایشان دست ییابهفا دکارِ [صورت رفته
برای] تولیفِ خویشت ،ان و تهان ان هم یتوانف کاری احساسی باشف و هم کاری
تبیلی ای ،بفان عهاست که چهی ،کاری یتوانف دبازیگوشانه و نیز آش ارا لذتببش
باشف دبازی ترادق با دتفریح است؛ در ای ،عهاا فعالیتی که فاقف تهصر تفریح اا
یا شایف به تعییر درستترا حس و حا خوب اا باشف را دیگر نمیتوان بازی به حساب
آورد [ ]27ا اا ارکس (و نیز تجربه) به ا ی ویف که سر ایه ای ،تابهتاییِ لذتببش
در تو تیوستار کار بازی را نمیتوانف تاب بیاورد سر ایه کار رانی یخواهف که به
ابزار بف شفه باشهفا کسانی که نهفقط از حصوالت کارشانا بل ه همچهی ،از ی فیگرا
نیز از حساسیتها و حِسانیتهایشان بیگانه شفهانف سر ایه به کار رانی نیاز دارد که
یخواههف و یتوانهف نیازها و بالقو یهای زیستیِ وسیمترشان را تحت انقیاد ی
1

دههف []28

رابطهی شهوتزدوده و بهشفت کارکردی با تهان و دیگرانا قرار
از ای ،روا کودکان اا یعهی همان کار ران آتی که سر ایهداری بفانها وابسته است
اا ش لی را برای سر ایهداری به وتود یآورنف :آنهاا برخالق بزر ساالنا حاضر
نیستهف در انتهای تیوستار کار بازی و همهی لزو ات آنا از بازی دست ب شهف ای،
به عهای آن نیست که ادتا کهیم کودکان اساساً در تساد با سر ایهداری قرار دارنف
بهتالوها  ،نمی ویم که بازی ی حالت تما اً بیگانهنشفهی بودن است؛ بودنی که با
واقعیتهای سر ایهدارانه توییرش ل نفاده و حفود نشفه است اتازه دهیف در ای،تا
انفکی توییر سیر بفهم و تاحفا ان تیشفرضها و قولههایی را توضیح دهم که
استفال  ،بر آنها بها شفهانف

1 . de-eroticized
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سر ایهداری ی نظام تما یتخواه استا و بایف هم ای ،ونه باشفا به ای ،عها که
سلس ال یت و خصوصیسازی ا وا که سر ایهداری فروض ی یردا بر همهی
فعالیتهای انسانیِ آ اهانه و تملیا اتم از فعالیتهای بازیگوشانه و کاریا ت ثیر
ی ذارد با ای ،همها سر ایهداری تمایزی قاتم یان کار و بازی برقرار یکهف (به
ای ،عها که ی هطق قوی را در تشتییانی از ای ،تمایز ایجاد یکهف) کار ران و
کار ران آتی تشویق یشونف فقط در ز انها و انهایی بازی کههف که آن ز انها و
انها به کارکردن (ازتمله کار ارزشاآفری ،و بیش از آنا کار ربو به بازتولیف
اتتماتی) اختصاص نیافته باشهف درواقما یتوان تاری ِ تی ار تیقاتی را تاری نزاع بر
سر تفایی کار و بازی یا کار و فرایت دانست کودکی اا تا تایی که ز ان و انی
است که در آنا کار از سلطهی ستقیمِ سر ایه قسر دررفته است اا تیا ف و فراوردهی
تانیی ای ،هازتات است [ ]29از آنتایی که برای کودکانا خاصه در شما تهانیا ای،
ا ان فراهم شفه که از رابطهی ستقیم کار سر ایه فاصلهی قابلتوتهی بگیرنفا آنها
یتوانهف هرفیتها و ت ثیراتی را بیاز ایهف و به کار یرنف کها در شرایطی تز ای،ا
نهتهها تسعی شفه یا در سیر دیگری انفاخته شفهانفا بل ه درواقم سرکوب شفهانف
ای ،بفان عهاست که تمایز یان کار و بازی در سر ایهداریا هع سکههفهی نوتی
تعارض قطییشفهی ازتیش قرر و اهوی یان ای ،دو ش ل از فعالیت نیست بل ها
ای ،تمایز از دو چیز ناشی یشود :ی ی تالش بیوقفه برای سرکوبِ فاخلهی حسانی
و تبیلیا یعهی انسما یا در تهان اا همان فاخلهای که شبصهی اصلیِ بازی است؛
و دیگری تالش برای تهتدهی فعالیت به سمت کار یا زحمتِ بیگانهشفه و ابزاریشفه
ای ،تالش ش لهای فراوانی به خود ی یرد (که همگیشان به یانجیِ هطقهای
استعماریا ستعمرهنشی،ا علو ستیزانها د رتهسخواهانها نژادترستانها و نیز هطق
تهسیتیِ خاصِ آن اتتماع حقق یشونف) یتوان به صادیق تعفدی از ای ،ش لها
اشاره کردا ثالً فعالیتها و سیاستهای انسیاتی در حلهای کار (چیزهایی از قییل
ز انهای استراحت برنا هریزیشفه و سهمیههای [افزایشدههفهی] بهرهوری از تمله
توزیم تلف،های همراه یان فیران اترایی برای ای،که تی روزهای هفته 2۴ساتته
در دستر باشهفا یا توزیم قرصهای ضفبارداری در بی ،زنان کار ر کارخانه به هظور
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کاس ت ،از یزان ترک خف ت زنان در دوران حا لگی و شیردهی) و در فار (از تمله
قواتف همکههفهی دویفن در راهروها و نیز حیسکردن دانشآ وزان به دلیل
انجامنفادن ت الی شان)ا بهتالوهی ههجارهای اتتماتی و تلمیِ ش لدههفه به
1

تفرو ادرانگیا تربیتا و حف الصحه (از قییل بایفهاونیایفهای حرفهای و
تفرو ادرانگیا که بر استانفاردهای بهفاشتیا رشفِ ترورشیا و تمایالت تهسی حاکمانف)
و چیزهای فراوانی از ای ،دست همهی ای ،قییل تمهیفات به ش ل یری آن نیروی
2

کاری کم یکههف که یخواهف و یتوانف خوداتحققببشیِ احساسیا ف ری و
فیزی یاش را به فرا وشی سپارد تمهیفات ذکور درتوض برآنهف تا سترهی کهشهای
انسانی با تهان را به تولیفِ ارزش برای سر ایه حفود سازنفا و در خصوص کارِ بازتولیف
3

اتتماتی نیز نیروی کارِ هاسس برای استثمارشفن را تولیف کههف ای ،سرکوب اا که
در وهلهی نبستا به ای ،دلیل رخ یدهف که کار ر هم از ابزارهای تولیف بیگانه است
۴

و هم از حصولی که تولیف یکهف اا شا ل بیگانگی کار ر از خودِ (خالق و حساسش)
هم یشود
کودکانا بیرون از ای ،برههی تاریبی تولف نمیشونف کودکیا آنها را از ای ،تاری
در ا ان نگه نمیدارد در قابلا کودکیا کودکانا و فعالیت انسانیِ تملیشان حصوالت
5

تاری انفا همانتور که آنها در تیشارَویِ تاری نیز شارکت یتویهف با ای ،همها
هر چهف بازیِ کودکان در عرض همان شرایطی (اتم از ز انی و فسایی) قرار دارد که
کار انتزاتی را به فرم یالس و ضروری کار بف یسازنفا ا ا بازی ستقیماً در عرض
آن فرایهفِ هتزعسازی که ارزش اضافی را تولیف یکهفا قرار نفارد کودکیهای
سر ایهدارانهی شما تهانیا تا تایی که درون ی تا عهی سر ایهدارانه یتوان
تصورش را کردا از فرایهف نا یرده به کهاری ذاشته شفهانف؛ ای،ها توا عی هستهف
یوتهور در ایفپولوویِ تمیقاً ریشهداری که بر تییعتِ ااتاً قف کودکی صحه
1 . parental
2. self-fulfillment
3. labor power
4. self
5. ongoing-ness
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ی ذاردا همان تایگاهی که (تلیالظاهر) کودکان را از دبیحر تی بازار صون نگه
یدارد دقیقاً همی ،فاصله یریِ ز انی و انی از رابطهی ستقیم کار سر ایه (و
بهابرای ،از قاتفهی ز ان انتزاتی) است که ز یههساز بالهف ی سایر ابعاد (خالقانه و
احساسی) فعالیت انسانی یشود []30
1

هرچهف هاسیات سر ایهدارانه به سرکوب و بیگانگی دخود نیاز داردا فرایهفهای
کار انسما ی اا کارهای تحت نظارت ستقیم کارفر اا و نیز کارهایی که بهتهوان کارِ
خانگیِ ترداختنشفه انجام یشونف اا دستکم از تتانسیل بیشتری برای
خوداتحققببشی (یعهی توان بهره یری از لذایذ حسی و خیالی) برخوردارنف عموالً
ای ،تتانسیل به شیوههای حفودی نمود ییابف (و الیته تا همی ،حف هم جا بروز
دارد) برای نمونها کار ران ی کارخانهی اشی،سازی را تصور کهیف که به دلیل حل
ش ل تیشآ فه در خط ونتاو به خود یبالهفا یا کار هفان زنفان که وقتهای
استراحتشان را کش یدههف تا کارتبازیشان را تمام کههف ای ،کار رانا به
شیوههای ونا ونا کارهای انسما یشان را تهاسس با انگیزههای فردیشان ش ل
یدههف و در همان ههگا هی کارشان برای سر ایها ببشی از خودهای تر ایهترشان
را نیز تحقق یببشهف آنها تا آنتایی که در برابر حفودیتهای فسایی و ز انیِ
قررشفه بهوسیلهی قانونِ ارزش قاو ت یکههفا از بیگانگی خودشان یکاههف
خواستهی نگهیانانا اوقات خوش و حسوحا خوب استا حا آنکه یرور کار رانِ
اشی،سازی از رضایتشان بابت حصو ِ نهایی ناشی یشود حتیا ارسوال هیوز

2

3

ی ویف احتما بسیاری وتود دارد که سووها ف ِ سر ایهداریِ نولییرالیستیا یعهی
کار ر دخالق یا ددانا ا شولش راا دستکم برخی اوقاتا بهتهوان دشولی بیگانهنشفه
تجربه کهفا شولی که ایجادکههفهی
ی سرچشمهی رضایتِ نابا نیز ایجاد رِ انگیزه برای کار
است؛ انگیزهای که نمیتوان آن را به انگیزهی اقتصادیِ صِرق برای
1. self
2. Ursula Huws
3. model subject
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ا رار عاش فروکاست آنچه برای کار ر هم است حتوای کار
ش آن کار م  ،است
(یا ال یت عهوی) استا که حتا تس از فرو ِ
1

شود []31

کماکان به ثابه چیزیا بهی عهیا داز آنِ خود تجربه
و ا ا در ورد کار انسما یِ تربیت کودکان و تسمی ،بقای خود یا اتسای خانوادها
ای ،کار نیز یتوانف با همی ،نوع از لذتها و دلیستگیهای فردی توییر آههه دهف
بیش تالش برای آ وزشِ یذاخوردن با قاشق به ی نوباوها تاره و قسمتی از بازتولیف
نیروی کار است ای ،کار از خال ز ان هفیها ( ثالً ای،که برای وتفههای یذایی
برنا هریزی یشود و سعیِ یالس بر ای ،است که وتفهها با روزِ کاری هماههه شونف)
و فساهای سر ایهدارانه (کودک تمو اً در خانههای شبصی یا هفکودکها یذایش را
صَرق یکهف) ش ل ی یرد ا ا تالوه بر ای،ا یذاخوردن یتوانف ی فعالیت بهشفت
بازیگوشانه باشف که لذتِ آن تا حفی از تالشهای کودک و ترستار ناشی یشود
همچهی ،علمانی که با کودکان بزر تر سروکار دارنفا و احتماالً کودکان را با فاهیم
انتزاتیترِ ریاضیات و تلوم آشها یکههفا ایلس از ای ،کار و از احسا دتمل شان بر
2

لحظات ان شاق آنی در کودکان احسا یرور یکههف شایل بازتولیفکههفهی
اتتماتی یعهی ترستاری و علمی در عرض شرایط سر ایهدارانهی سلس ال یت قرار
دارنفا و ای ،ا ر خود تابم فرایهفهای تولیف ارزش است با ای ،همها دفرایهف بازتولیف
که به خلق انسانها یانجا فا فقط بهوسیلهی طالیهی سر ایه برای نیروی کارِ آیهفه
توییر آههه نمیدهفا بل ه همچهی،ا به ترزی تعیی،کههفها بهواسطهی ا یا و
نیازهای فردیِ ترستار و علما و نیز بهواسطهی تمایالت و نیازهای روانیافیزیولووی ِ
کودک ش ل ی یرد به عهای دقیق کلمها ای ،فرایهفا هم یتوانف بازیگوشانهتر باشف
و هم کمتر بیگانه
بهابرای،ا قانون ارزشِ سر ایهدارانه تسمی ،یکهف که کار انتزاتی بر تولیف سلط
باشفا ا ا کار انتزاتی هر ز نمیتوانف کار انسما ی را به تور کا ل از آنِ خود سازد ای،
اهیت دو انهی کار اا خاستگاه کار انتزاتی درون کار انسما یا و زیست همز انِ آنها
1 . owned
2. aha! moments
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نالی هستهی رکزی تساد درونیِ سر ایهداری و تلت ستعفبودن
اا به باور دیویف
آن برای درافتادن به بحران است کار به بفن زنفه الصاق شفه است و بایف هم چهی،
باشفا بفنی که بازتولیفش به ز انها و انهای انسما یای وابسته است که هطق
بازتولیف سر ایهدارانه آنها را ضرورت یببشف ا ا با ای،حا آنها را از بی ،هم یبَرَد
دتمایل سر ایه به تسلط همهتانیه بر کارا به ابزاریسازی آنا و به تهیساختهش از هر
ش لی از تجسف و سوبژکتیویتها با سئلهی وابستگی آن به کار زنفه و انسما ی اا کارِ
خودآ اها تف رانها تجسفا احسا هف اا واته یشود [ ]32به بیان دیگرا بفنا و
بهابرای ،فعالیت انسانیِ تملی و انسما یِ برآ فه از آنا حتا ههگا ی که تحت تسلط
2

انتزاع قرار دارنفا از آن فراتر یرونف همانتور که تان هالووی ی ویف :کار انسما ی
اا همز ان اا درونا در تسادا و ورای فرایهفهای سر ایهدارانهی انتزاع قرار دارد []33
افزون بر ای،ا تا تایی که بفنهای شوو ِ بازی یا در یر کارِ انسما یا بر فعالیت
انسانیِ تملی و آ اهانهشان کهتر داشته باشهفا نهتهها بهیانی برای نقف درون انف ار
سر ایهداری فراهم یآورنفا بل ه همچهی ،بفیلی را برای آن ش ل از بودنی که بازتولیف
سر ایهداری بر آن استوار استا تیش ینههف
بهابرای،ا ای ،به عهای آن است که بازی ش لی از کار انسما ی (بازتولیف اتتماتی)
است کها از تهات بسیاریا نسیت به ش ل کار انسما یِ انتزاتیشفه و دستمزدی
(یعهی کار) که ستقیماً تولیفِ ارزش یکهف آزادتر (انفکی بعف به ای ،واوه بازخواهم
شت) است بازی همچهی ،نسیت به ش ل کار انسما یِ کا الً ییردستمزدی که برای
بازتولیف اتتماتی کار ران صورت یتذیرد ( ثالً کارهای خانه) آزادتر است ای ،آزادیِ
بیشتر ارتیا وثیقی دارد با فاصلهی نسییای که فساها و ز انهای بازی راا از ی
ترقا از حلهای کا ر اا یعهی تاهایی که قواتف ربو به تولیفِ ارزش صراحتاً کار
انتزاتی را بر کار انسما ی برتری یببشهف اا جزا یسازدا و از ترق دیگرا از انها
و ز انهای ببش تمفهای از کار بازتولیف اتتماتی هرچهف انها و ز انهای ربو
به کارِ بازتولیف اتتماتی ستقیماً تحت سلطهی قانون ارزش نیستهف اا یعهی ستقیماً
1. David McNally
2. John Holloway
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بهوسیلهی هطق فرایهفهای تصرق و ارزشآفریهیِ کاراز انِ انتزاتی انتظام نیافتهانف
اا ا ا تمیقاً با ای ،نظماز ان سر ایهدارانه توییر آههه دادهانف []3۴
ای ،فاصلهی نسیی به ایجاد ی ش ل ستردهتر و کمترابزاریشفه از فعالیت تملیِ
انسانی و آ اهانه یانجا ف بازیکههف انا رها از نظم ستقیم بازار و با سا انفهی ز ان
و ان به تریقی تفاوت از آن فعالیتهایی که قرار است بقای بازارِ کار را تسمی،
کههفا بیش ازا و شفیفتر ازا کار دکار ران (یعهی تولیف و بازتولیف اتتماتی)
تتانسیلهای خالقانه و احساسیِ وتود در فعالیت انسانیِ آ اهانه و تملی را به کار
ی یرنف ا ا ای ،بازی تا ز انی که خودش با خلق نیروی کارِ اکهون و آیهفه همیسته
باشفا کماکان فعالیتی در خف ت بازتولیف اتتماتی باقی ی انف [ ]35فقط در ای،
صورتا یعهی به شر ِ فاصله رفت ،از ز انها و فساهایی که بازار حقهه یکهفا است
که فعالیت بازیکههف ان بیشتر بهوسیلهی نیازها و ا یا خودِ (باز)تولیفکههف ان ش ل
ی یرد تا بهوسیلهی ا ر و نهی بازار ای ،همان چیزی است که بهزتم ارکس در
گروندریسه ،برای نیل به آزادی الزا ی است

ارکس ینویسف ی

دکهش

رهاییببش ز انی به وقوع یتیونفد که داهفاق بیرونیا نمود صِرقِ ضرورتهای
تییعیِ بیرونی نیاشهفا و به ثابه اهفافی انگاشته شونف که خود افراد آنها را وضم
کردهانف اا یعهی به ثابه خوداتحققببشیا تعی،ببشی به سووها و از ای ،رو آزادی
واقعیا که کهشاش شبصاً کار است [( ]36یا شایف به تیشههاد ،ا کهشاش کار بازی
است) چیزهای بسیار بیشتری یتوان و یبایست در ورد تمایزهای تیشههادیِ ،
بیان کرد؛ خاصها ا نیاز هف آنیم که نحوهی ش ل یریِ ز ان هفیهای انتزاتی و
انسما ی در بازی و سایر فعالیتهای بازتولیف اتتماتی را با دقت بیشتری بررسی کهیم
با ای ،همها ن تهی حاپز اهمیت برای اهفاق ای ،نوشتار آن است که بازی ی زیههی
بفیل را برای اا و از آنتایی که ی زیههی بفیل استا چالش و قاو تی بالقوه را
در برابر اا ابزاریسازی و انسیا ببشیِ کار انسما یا که بهوسیلهی قانون ارزش تحمیل
شفه استا تیش ی نهف بهابرای،ا تمایالت بازیگوشانه و تراتی کودکان داپماً در برابر
نیروهای سیاسیااتتماتیِ سووهسازیِ سر ایهدارانه ایستاد ی یکههف چانهزنی تویای
کودکان همچهی ،به ش ل یری آن دسته از انهای بازتولیف اتتماتی کم یکهف
که بهواسطهی آنها کودکان هم سووه هستهف و هم ابژه
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مکانهای منازعهآمیز بازتولید اجتماعی :مدارس و پیوستار کار/بازی
روی رد فمیهیستی به بازتولیف اتتماتی یتوانف شیءشف یِ سوبژکتیویتههای
کودکان راا که در برداشتهای رایج از تا لیتِ کودک شاهفش هستیما به چالش ب شفا
و در تی ،حا نیز بر ای ،ن ته انگشت ذارد که چهتور کودکیِ سر ایهدارانها و لذا
سووهسازیِ کودکانا برای بازتولیف نیروی کار نقشی کلیفی ایفا یکهف ای ،کار از
خال نظریهتردازی در باب نیروی کار به ثابه تهیهای از شب بود یِ زنفه و تویا در
1

سر ایهداری انجام یشود ای ،یعهیا روی رد فمیهیستی از یاد نمیبَرد که قوای فرد
برای کارکردن در خف ت سر ایها از آن دست بالقو یها و نیازهایی که بازتولیف زنف ی
در قام ی کل آنها را ضرورت یببشفا جزا نیست [درواقم] زنف ی درونِ و از
تریقِ افراد انسما ی و چهفبُعفی زیسته و بازتولیف یشود بهابرای ،اا و ای ،ن تهای
است بسیار حیاتی برای بسط و سترش فهمی تر ایه از کودکیِ سر ایهدارانه و نیز
2

فهم خودِ سر ایهداری اا طالیهی سر ایه برای سووههای کارک،ا در تعارض با سایر
ابعاد ش لدههفه و بازتولیفکههفهی زنف ی بهتورکلی قرار دارد (ابعادی که یتوان
3

آنها را ایجاد ر دزنف ی خوب دانست) ای ،تعارض و کشم ش در ادوار ونا و ِ
ن
زنف یِ اکثر قریس به اتفاق افراد وتود دارد با ای ،همها کشم ش ذکور باالخ در
دوران کودکی شهود استا چرا که کودکان کمتر به طالیات ستقیم سر ایه ت،
یدههف و کمتر هم با ای ،دست طالیات ساز ار یشونف درواقما در شما تهانیا
کودکی چهان برساخته شفه که کودکان دستکم تا حفی از ای ،قییل طالیات در
ا انانف []37
ا ر ببواهیم به ترسش از نحوهی ش ل یری سووه تاسبی درخور بفهیما ضروری
است در بررسی ان بر روی فردا به ای ،ن ته ااتان داشته باشیم که فرایهفهای
ش ل یری سووه فرایهفهایی صرفاً سیاسی و تا عهشهاختی نیستهفا بل ه تالوه بر
ای،هاا فرایهفهای فیزیولووی و روانشهاختی هم در ش ل یری سووه سهیمانف
1 . living, capitalist personhood
2 . laboring subjects
3 . good life
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بهابرای،ا در حالی که ثالً دولت در فرایهف سووهسازیِ ا نیروی قهاری است که
شیوههای خاصی از بودن در تهان (خوابیفن بر نیم ت تارکهاا تیمشفن از فرسها
اخال در دنظم تمو ی ) را حفود و هم یکهفا ت انههای فیزیولووی و
داشت ،دیگران)
ِ
روانشهاختی (تیگیری لذاتا ترخاشگریکردنا تشقورزیفن و دوست
هم هستهف که شیوههای بفیلِ بودن یا سوبژکتیویتههای بفیل را ترییس یکههف
کودکانا که زنف ی را تحت سلطهی ی خودشیفتگیِ اولیهی قفرتمهف آیاز یکههفا
فقط به ونهای تفریجی وارد تهان بزر تر یشونف و یآ وزنف که با آن فتگو و
راوده کههف درنتیجها فرایهفهای فیزیولووی و روانشهاختیِ ش لدههفه به سووها در
زنف یِ کودکان به شفت دخیل و ت ثیر ذارنف با نظر به ای ،فتاا قصف دارم در ببش
تایانیِ ای ،قاله نگاهی (بسیار اتمالی) بیهفازم بر ی ی از انهای اصلی بازتولیف
اتتماتیا یعهی انهای آ وزشی به باور ،ا چشمانفاز ترسیمشفه در باال یتوانف
ا را یاری کهف تا اهیت هازتهآ یز انهای آ وزشی به ثابه ی ی از انهای
بازتولیف اتتماتی را بهتر بفهمیم
با استقرار دتهان تفیف بود که تحصیالتا هم تحصیالت خصوصی و هم
تحصیالت تمو ی (با ت ی ،الی حلی)ا تا به ترصهی وتود نهاد لی ،ا فقط در قرن
نوزدهم بود که ببش نسیتاً قابلتوتهی از کودکان (در برخی ایالتهای آ ری ا که یالیاً
حل استقرار سفیفها و خانوادههای رفهتر بودنفا چیزی نزدی به  50درصف) در
فار تمو ی ثیتنام کردنف به ریم وتود شواهف کافی یهی بر ای،که بسیاری از
خانوادههای کار ری ترتیح یدادنف کودکانشان را بهتای فرستادن به کارخانها به
فرسه بفرستهفا ا ا ای ،تصمیم تا حف زیادی به ای ،بستگی داشت که آنها تا چه تایه
به دستمزدهای کودکانشان یا کار ییردستمزدی آنها بهتهوان کار ر کشاورز یا ترستار
نیاز داشتهف لذا با آنکه ثالً تا سا  1850در انتاریو احتما فرسهرفت ،کودکان
صهعتگران به همان انفازهی احتما ِ فرسهرفت ِ،کودکان تیشهوران و کودکان سایر
خانوادههای رفه بودا ا ا نامنویسی آنها ثابت نیود بهتالوها ای ،سئله [ فرسهرفت،
کودکانِ صهعتگران] در سا های بعف به تور قابل توتهی کاهش یافتا و ای ،صادق
بود با ز انی که انیزهترشفن اقتصادا عاش خانوادهها را تهفیف کرد و شولهای
دییر اهرانه ی تفیفی بهوتود آورد که کودکان برای کارکردن در آنها زیهههای
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کا الً هاسیی بودنف [ ]38همچهی،ا فشار اقتصادی بر فشار قانونی تیشی رفتا به توری
که قوانی ،ربو به اتیاریشفنِ فرسهرفت ،که در دههی  1870در کانادا و ایاالت
تحفه تصویس شفنفا ت ثیر انفکی بر شمار ثیتنامکههف ان در فار داشتهف تهها
تس از رکود اقتصادی دههی 1890ا تی رحلهی تفیفی از ترکیس و تمرکزیابی
سر ایه و افزایش نا هانی هاترتها که تا آستانهی تهه تهانی او ادا ه داشتا
شاهف کاهش تفریجی و نا وزون طالیهی کار کودکان در صهعت هستیم ای ،ا ر اا
به همراه وضم ستردهی قوانی ،در خصوص تحصیالت اتیاری و قاتفهی تثییتشفهی
[ مهوتیت] یییت از فرسه اا کماکان فقط به ونهای کجفار و ریز بر یزان ثیتنامها
افزود تهها در دههی  1920بود که فرسهرفت ،برای ایلس بچهها به ی ههجار بف
شفا دورهای که در آنا رفاهِ نسیتاً تایفارِ خانوادههای تیقهی کار رِ دکما هارت و
دبیا هارت به آنها اتازه داد تا از دستمزدهای حاصل از کار کودکان صرقنظر
کههف []39
با ای ،همها تا حف زیادی ی رابطهی تقویتکههف یِ دوتانیه یان فرسهرفت ،و
کار کودکان وتود داردا و آش ار است که نمیتوان فرسهرفت ،را ستقیماً تملی
دانست که در خف ت نیاز سر ایه به تفارک نیروی کارِ آیهفه بسط و سترش یافته
است درواقما کارفر ایان تمو اً با ت ی ،بودتهی فار از خال وضم الیاتا و نیز
1

با قانون تحصیالت اتیاری کودکان بالفت یورزیفنف حا آنکها ارادهی سیاسی
برای ت سیس فار اا و تس از آن واداشت ،کودکان به حسور در آنها اا اساساً از
اتتماتات ذهیی و صلحان سیاسیااتتماتی سرچشمه رفت و تعفاد زیادی از
خانوادههای تیقات کار ر نیز از آن حمایت کردنف (هرچهف با تردیفهای بسیار) بهریم
آنکه انگیزههای وتود در درون هر روه و نیز در یان روههای ونا ونا با ی فیگر
تفاوت استا ا ا دو فتمان اصلی در سراسر ای ،قرن روا داشته است :ی ی فتمان
حمایت از کودکانا و دیگری فتمان انسیا ببشی به آنها []۴0
چهانکه تحلیل حاضر نشان خواهف دادا خطابهی حمایت از کودکان و اصال آن
نشاندههفهی ای ،احسا ِ تمو یتیافتهتر است که کودکان وتودات بسیار ویژهای
1. compulsory-attendance legislation
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هستهف در قرن نوزدهما در یان تیقهی بوروواا شیفتگیِ ر انتی فزایهفهای نسیت
به کودکان و کودکی سر برآوردا یقیهاً به ای ،دلیل که برای شمار روبهافزایشی از کودکانِ
تیقهی توسط که از ضرورت کارکردن رها شفه بودنفا فسا و ز ان الزم برای
بهنمایش ذاشت ،شیوههای دکودکانه ی بودن در تهان اا که در باال بفانها اشاره شف
اا هیا ردیف درواقما ویژ یِ یریس ا ا بهترزتجییی آشهای کهشهای تقابلِ کودکان
با تهان است که به ای ،شیفتگی دا  ،یزنفا به توری که طالعهی بازیا به انواتی
از سیاست ذاریهای اتتماتی هتهی شف که حاف و ُیلّغ کودکیهای بازیگوشانه
1

بودنف :هفکودکها (که تا حفودی لهم از طالعات فردریش فروبل در دههی 1830
2

در ورد کودکی و د ؤسسهی بازی آلمانیِ او بودنف) در هاتق آ وزشیِ انگلیسیا
آ ری ایی و اروتایی سر برآوردنفا و ای ،همز ان بود با ای،که صلحانﹾ اتسای شورای
شهر را تقاتف کردنف که برای حافظت از کودکان در برابر خطرات روبهرشف خیابانهاا
اقفام به ساخت ز ی،های بازی شهری کههف آش ار است که در حسور کودکان در
فساهای کودکانه ی نوههورِ بت به خودشانا چیزی وتود داشت که برای آنهایی
که ز ان و هابم کافی برای طالعهی آن را در اختیار داشتهفا هم کهج اوانه بود و هم
الهامببش اا چیزی ربو به شیوهی بازیگوشانهی بودنِ آنها در تهان که ای،
بزر ساالن را به تالش ساز انیافته برای صیانتا سترش و حمایت از آن سوق داد
با ای ،حا ا همی ،شیفتگی نسیت به کودکان اا همچون هر فتیش دیگری اا
بهشفت اضطرابآفری ،شف تیوستار کار بازیِ به نمایش ذاشتهشفه از سوی کودکانا
ه ر چهف م  ،است بسیار ستودنی باشفا ا ا از دیف آن دسته از دانشمهفانا صلحان
و سیاستگذاران تیقهی توسطیا و نیز از هظر آن روه از اتسای تیقهی کار ر که
از فرا یرشفنِ رفت ِ،کودکان به فرسه حمایت یکردنفا چیزی بود که یبایست هار
3

و کهتر شود وی ی لییو در کتابش با وضوع کودک سیهمایی ی ویف :دکودکی که
Friedrich Frobel (1782-1852) 1ا از بهیانگذاران نظریهی آ وزش فرن در آلمان بود او بهیان آ وزش
فرن را بر ای ،اصل نهاد که کودکان نیازها و توانمهفیهای هحصر به فردی دارنف فروبل واضم فهوم هف کودک
بود
German Play Institute 2ا اصطالحی که فروبل برای نامنهادنِ هفکودکهای اولیه وضم کرد
3. Vicky Lebeau
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در برابر طالیات زنف یِ فرههگی قاو ت یکهفا هماو که تاسفار چیزی بال است
یتوانف تماشاچی را به وضم روحی و شیوهی بودنِ خا وشا ا ا همچهان ترتس و
تابا تفولیت و سا های آیازی ،کودکی ترتاب کهف او ادا ه یدهف :د جاورت با
ی ”دیگری“ در درون انا فسا و ز انی که سابق بر ای ،آن را یشهاختیم ا ا ایه
برایمان ناآشهاستا ای[ ،آشهای یریس] ی کودک است که یبایست تشت سر
لی ،ا ا همچهان و بی وقفه بایف با آن راوده کهیم []۴1
ذاشته و فرا وش شود
د ازادِ لذتتویی و تبیل (یا بها به تعییر تالستوته ار اریت شیلفری

1

ا دبفنهای

2

نشتکههفه درزدار کودکان) تهفیفی است برای نظم استقراریافتهی بازتولیف
اتتماتی اا آنچهان که فتمان تمو ی و اصال تلسِ تظاهر دکودکان ولگرد و
دبی ارههای خیابانی را به چشم تهفیف ینگرد [ ]۴2ز ی،های بازیا اردو اههای
تابستانیا ساز انهای توانانِ تحت نظارتا و فرسهرفت ،همگی دراه ارهایی هستهف
برای ای ،بهاصطال د سئله در ای ،یانا آن دسته از کودکانی که فته یشود
دلذتتوتری ،و د هحرقتری ،کودکان هستهف (بسته به ز یهه و شرایط وتودا ای،
روه از کودکان ی توانف دخترانا سیاهانا بو یانا فقرا و تیقهی کار ر را نیز شا ل
شودا همانان که به تظیمتری ،هرا ها دا  ،یزنهف)ا اَش ا سفتوسبتترِ کهتر
اتتماتی از قییل دارالت دیسا زنفانا و ش لهای دیگری از انسیا را بر یانگیزنف که
بهواسطهی آنها کودکان از فرصت بازیکردن و لذتتویی حروم یشونف با ای،
همها تمفتاً تالشهای صورت رفته برای ترورشا حافظت و حمایت از دکودکی ا
همز ان تالشهایی هستهف برای ساز انفهی و کهتر شیوههای بازیگوشانهترِ بودن در
تهان که بت به کودکان است به تعییریا دحفاهت همواره به تور همز ان
دانسیا ببشی هم هست کارفر ایان شبصی و سر ایهداران به ثابه ی تیقه م ،
است ستقیماً به دنیا چهی ،سیاستهایی نیاشهفا ا ا بسیاری از ردم اا از تیشهوران
تیقهی توسط رفته تا کار ران د اهر و دییر اهر که تیشتر تا حف زیادی با
سوبژکتیویتههای سر ایهدارانه انطیاق یافتهانف و آنها را درونی کردهانف اا با وشت و
1. Margrit Shildrick
2 . leaky bodies
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توستشان یدانهف (هر چهف نه همیشه با قلسهایشان) که سرکوبِ ویژ یهای خالقانه
و لذتتویانهی زنف ی تا چه تایه ضروری است آنها خوب یدانهف که بازتولیف
زنف یشان به توانایی کسس دستمزد بستگی داردا که ای ،نیز بهنوبهیخود هو است
به یاد یری راه و روشِ تیفیلشفن به سوبژکتیویتههای سر ایهدارانه
فار (همچون تمام نهادهای بازتولیف اتتماتی دیگر) برای ضیط و ربطِ همی،
کشم ش یان لذتتویی کودکان و نگرانیهای ناشی از ای ،لذتتویی ش ل رفتهانف
فار در وهله ی نبست ای ،کار را از خال تهییه بفنی کودکانِ دبفرفتار و کهتر
کودکان فرسه ریز انجام یدادنف [ ]۴3ا روزه با تادیترشفن تفیفهی فرسهرفتِ،
اتیاریا اِتما نوتی انسیا ِ کمتر سبت یرانه (الیته بهتشتوانهی اتیار قانونی) تمو اً
کفایت یکهف ای ،قسیه در بسیاری از تحلیلهای درخشان صورت رفته در ورد
تفیفهی فرسهرَویا بهوفور و با دقتا ستهف شفه است با ای ،حا ا ایلسِ ای ،تحلیلها
بهتای آن که نیاز به انسیا را ورد ش و تردیف قرار دههفا آن را سلّم فرض
ی یرنف به بیان دیگرا آنها عموالً از ای ،سؤا نمیکههف که چرا خاصه کودکان به
انسیا نیاز دارنفا چرا انسیا اَش ا کهونیاش را به خود رفته استا و ای ،وضوع
که کودکان بهواقم در بالفت با تهییههای اتما شفها بر شیوههای بفیلِ بودن تای
یفشرنفا م  ،است چه چیزی را در خصوص ارتیا ِ یان فرسهرفت ،با
سر ایهداری به ا نشان دهف؟ شایف ای ،وضوع چهفان تعجسآور نیاشفا آن هم با نظر
به سلطۀ ایفپولوویِ رشف و ترورش کودک که ت کیف یکهف ذار کودکِ بازیگوش و
لجیاز به شبصیتی تاقل و هارشفه ا ری است تییعی و اتتهابناتذیر با ای ،همها
وقتی کسی تییعیبودن ای ،دتیشرفت را زیر سؤا یبَردا آن اه [نقش] تا لیت
کودکان در برانگیبت ،و ایجاد اهیت انسیاتیِ فرسهرفت ،آش ارتر یشود اا
همچهان که هفقِ اصلیترِ ای ،کهشهای انسیاتی نیز رخ ینمایف
هفقِ فرسهرفت ،اساساً هسیطساخت ،کودکان است ا ا ای ،تمامِ اترا نیست
از آنتایی که کودکان ستقیماً تحت نفوا سر ایهداری قرار نفارنفا فار (و سایر
نهادهای بازتولیف اتتماتی) ی توانهف رتیاً ز ان و فسایی فراهم کههف اا و چهی ،نیز
یکههف اا برای ترداخت ،به ت انههای فیزیولووی و روانشهاختی کودکان آنها
کودکان را تشویق یکههف که قصه بگویهفا نقاشی ب شهفا آواز ببوانهفا ورزش کههفا
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و برای حل ش الت با ی فیگر هم اری کههف؛ فعالیتهایی عطوق به لذتا تاتفها
تسمانیتا و تمم رایی به عهای دقیق کلمها آنها زنف ی احساسی و خیالی کودکان
را تحری و از آن حافظت یکههفا آن هم به شیوهای که نفرتاً در تهانِ کار شاهفش
هستیما الیته ا ر اصالً به چهی ،چیزی جا بروز داده شود ای ،یعهی آنها فعاالنه
شیوههای بفیلِ بودن و سوبژکتیویتههایی تایگزی ،را ترورش یدههف (در حالی که
همز ان یکوشهف همی،ها را به روشهایی دیگر سرکوب کههف) بهواقما والفیِ،
تیقهی کار ر و اصال تلیان تیقهی توسطِ اواخر قرن نوزدهم فرسهرفت ،را
تایگزیهی برای کار کودکان یتهفاشتهف اا بهریم سایر حرکهایی که برای تحصیل
کودکانشان وتود داشت ای ،تصور در ورد فار به ثابه انهایی که در آنها
یتوان از تیوستار کار بازی حمایت و یا حتا تا انفازهای آن را تشویق کردا کماکان به
قوت خود باقی انف تهیش هفکودکها نیز همی ،شرایط را برای کودکان
1

کمس،وسا تر فراهم کردا و صلحانی همچون اریا ونتهسوریا تان دیویی و
2

دیگرانی که سئلهی تحصیل کودکا حور را در دههی  1930طر کردنفا
ا انهایی را فراهم آوردنف تا ای ،تیوستار درخصوص کودکان بزر تر نیز ترییس و
حف شود یتوان اصالحات تاری در برنا ههای آ وزشیِ رسمی در ایلس کشورهای
شما تهانی را ای ،ونه فهمیف :نزاع بر سر حف و حفودی که کودکان یتوانهف و
یبایست به استفاده از ای ،فساهای بازتولیف اتتماتی ترییس شونف تا بفی ،تریقا
شیوههای ییرابزاریشفه ی بودن را کش کههف برای نمونها شاهفیم که در سا های
آیازی ،قرن بیستما نظامهای آ وزش همگانی تمو اً بهتای آ وزش التی،ا دستورزبانا
و ریاضی حشا به دروسی همچون وسیقیا ههرهای تجسمی و ورزش روی آوردنف
همچهی ،ای ،روزها در بسیاری از فار ا ت کیف بر آ وزشِ دتژوهشابهیاد ا ان

Maria Montessori (1870- 1952) 1ا ربی و صلحِ آ وزشیِ ایتالیایی که تالش فراوانی برای تایه ذاری
آ وزش یتهی بر آزادی و خالقیت در کودکان انجام داد و به همی ،سیس با فشار ح و ت فاشیستیا سا ها در
تیعیف به سر برد م
2 . child-centered learning
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برقراری ارتیاتی کهج اوانهترا خالقانهتر و بازیگوشانهتر با تهان را برای کودکان فراهم
آورده است
الیته قصف نفارم بگویم که ابت ارهایی از ای ،دستا در تی ،حا تالشهایی برای
سوقدادنِ انرویهای بیحفوحصر کودکی به سمت اهفاق دتولیفی نیستهف اا حا
آنکه چهی ،است اا یا ای،که همهی کودکان بهی سان از آنها هتفم یشونف یا لذت
1

یبرنف بهتالوها ای ،ابت ارها هر ز به تور کا ل برنا ههای آ وزشیِ کارا انهف راا که
یتهیانف بر یاد یری توتیوار و آز ونهای استانفاردا از یفان به در نمیکههف یا حتا
آن را تحتالشعاع هم قرار نمیدههف درواقما از آنتایی که هاسیات اتتماتیِ
سر ایهدارانه ساحتی را به وتود یآورد که در د ِ آنا بازتولیف اتتماتی حقق و
م  ،یشودا حف و حفودِ ش وفایی تتانسیلها و نیازهای ستردهی انسانی به دست
کودکان هفرد و نهادهای بازتولیف اتتماتیا با حفودیتهای واقعی روبهرو است ا ا
ن ته ای،تاست که هر دو دیها یسمِ ذکور را یتوان درون فار و نهادهای دیگری

از ای ،دست شاهف بود اا دقیقاً به ای ،دلیل که بازتولیف اتتماتیِ کار نمیتوانف از
بازتولیف اتتماتی زنف ی تمایز باشف و نیز به ای ،دلیل که تمو اً ای ،فرصت برای
کودکان و کودکیها فراهم شفه تا از اتیارهای فسایی و انیِ تولیف ارزشِ سر ایهدارانه
فاصلهی بیشتری بگیرنف (در تی ،حا که آنها ی ی از شرو ضروری بازتولیف
سر ایهداری هستهف) بهابرای،ا کودکان خودشان داپماً یان سوبژکتیویتههای تبیلیتر
و احساسیترا و سرکوب یا رد ای ،سوبژکتیویتهها در رفتوآ فنف آنها در ای ،فرایهفا
دریچهای ی شایهف بر شیوهی بفیلِ بودنا شیوهای که بسیاری از بزر ساالن آن را
چیزی ارزشمهف ییابهفا چیزی که یبایست آن را تا داشت و حتا برایش تهگیف
در ترتو ای ،نورا کودکان صرفاً قربانیانِ بیقفرتِ ی رویم آ وزشیِ انسیاتی نیستهف
2

در توضا آنها ی ی از ترقهای ذاکره هستهف که با شیوههای بازیگوشانهشان
نظامهای فرسه را ش ل یدههفا همان نظامهایی که ا روزه برای بازتولیف نیروی کارﹾ
حیاتی هستهف با ای ،حا ا ای ،نقشآفریهی تمیقاً تعارضآ یز استا زیراا چهانکه
1 . work-like
2 . negotiators
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کودکان با شیوهی بفیلِ بودنشان به ا نشان یدههفا نیروی کار ی دچیز نیست
نیروی کارﹾ استعفادِ افرادِ انسما ی و بالقوه بازیگوشی است که نیازها و ا یالشانا با
اتیار سر ایه برای تمایزکردن بازی و کار در تساد قرار دارد
نتیجهگیری
تاس های نهادی به تساد نا یرده اا ترورشگاههاا فار ا خانوادهی خصوصیا
زنفانها اا رویهمرفته به هسیطساخت ،و قفرتزدایی از کودکان رایش دارنف ا ا
در تی ،حا ا از آن تایی که بازتولیف اتتماتیِ کار تحت کهتر ستقیم سر ایه به
وقوع نمیتیونفدا و از آنتایی که کودکان دریچهای را بر شیوهی بفیلِ بودن ی شایهف
اا شیوه ای که بزر ساالن آن را به یاد دارنفا ا ا درواقم همواره برای حف
سوبژکتیویتههای سر ایهدارانهشان سرکوبش یکههف اا یتوان فت نوتی ت انهی
ییرسر ایهدارانه هم در تش یل نهادهای ذکور دخیل استا ت انهای که فسا و ز انِ
الزم برای اتابت نیازهای ستردۀ انسانی را فراهم یکهف و الهامببش استعفادهای
بالقوهی انسانی است به بیان دیگرا خصوصاً در ورد فار و خانوادهها یتوان ادتا
کرد که آنها صرفاً بازتولیفکههف ان نیروی کار نیستهف آنها تالوه بر ای،ا
بازتولیفکههف ان زنف ی هم هستهف به عهای دقیق کلمها خانواده و فرسه انهایی
هستهف برای نزاع بر سر انواع تعی،ببشیهاا و بفی ،واسطه هم بر فرایهف سووهسازی
ت ثیر ی ذارنف افزون بر ای،ا خودِ کودکان نیز در بازتولیف اتتماتیشان نقش دارنفا
هم ههگا ی که داپماً یان سوبژکتیویتههای ستردهتر و بازیگوشانهترا از ی سوا و
سرکوب و ان ار آنها از سوی دیگر در نوسانانفا و هم ههگا ی که برای بازتولیف
خودشان بهتهوان سووههای سر ایهدارانه تقال یکههف ای ،رفتوآ ف هیچ اه در
سر ایهداری رفم نمیشود درواقما نمیتوانف هم رفم شود با ای ،حا ا تشبی آن
برای فهم اهیت کودکان و کودکیهای سر ایهدارانه و دیفنِ کودکانِ تهان
سر ایهداری به ثابه تولیفکههف انِ اا و نهفقط صرقکههف ان اا تهانشان بسیار حاپز
اهمیت است تشبی ِ ای ،هما نهتهها به تا لیت (شیءنشفهی) کودکان ارزش و

498

کودکانا کودکی و سر ایهداری

 ا انهای رسیفن به آزادیهای بزر تر در،اتتیار بیشتری یببشفا بل ه همچهی
نزاعهای در رفته بر سر توییر تهان را به ا نشان یدهف
:یادداشتها
: برای نمونه بهگریف به.1
Joel Bakan, Childhood under Siege (Toronto: Allen Lane, 2011); Sharon
Beder, This Little Kiddy Went to Market (London: Pluto, 2009; David
Buckingham, Childhood and Consumer Culture (New York: Palgrave
Macmillan, 2011); John O’Neill, The Missing Child in Libera Theory
(Toronto: University of Toronto, 2004); Tim Kasser and Susan Linn,
“Growing Up under Corporate Capitalism: The Problem of Marketing
to Children, with Suggestions for Policy Solutions,” Social Issues and
Policy Review 10, no. 1 (2016): 122–50.
: ن ته در برخی زارشهای طالعات فرههگی تصفیق شفه است، ای2
(e.g., Daniel Thomas Cook, The Commodification of Childhood
(Durham, NC: Duke University Press, 2004),
: وضوع را بررسی کردهانفا برای نمونه،و آثار دیگری نیز تا حفودی ای
Beryl Langer, “Consuming Anomie: Children and Global Commercial
Culture,” Childhood 12, no. 2 (2005): 259–71; Kate Cairns “The Subject
of Neoliberal Affects: Rural Youth Envision their Futures,” Canadian
Geographer 57, no. 3 (2013): 337–44; Valerie Walkerdine, Daddy’s
Girl: Young Girls and Popular Culture (Cambridge, MA: Harvard
University Press, 1997)
 دست سهیم باشما آن هم با بسط و تفصیل، نوشته آن است که در تالش هایی از ای، در ای، هفق
ی چارچوب تئوری که وقعیت کودکی و تجربههای کودکان را با صراحت بیشتری در نسیت با
بازتولیف اتتماتی سر ایهداری ترسیم یکهف
 کار را تا تایی انجام ی دههف که سر ایه ابزارهای تولیف اا و به همراه آنا ابزارهای ا رار، آنها ای3
:عاش یا بازتولیف اتتماتی اا را از کار ران یصس کهف بهگریف به
Susan Ferguson, “Intersectionality and Social Reproduction Feminisms:
Toward an Integrative Ontology,” Historical Materialism 24, no. 2 (2016):
52.
 ببشی در قالس اِتما فشارها و وضم حفودیتها بر هاسیات اتتماتی، برای یحثی درباب تعی۴
:بهگریف به
Raymond Williams, Marxism and Literature (Oxford: Oxford University
Press, 1977), 83–89.
: بهگریف به5
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Lise Vogel, Marxism and the Oppression of Women: Toward a Unitary
Theory (Chicago: Haymarket Books, 2013).
، نیست که کودکان بیرون از تاری زاده یشونف برای بحثی فصلتر به تایی، تا ای، در ای،  ادتای6
بهگریف
7. Craig Heron, Lunch-Bucket Lives: Remaking the Workers’ City (Toronto:
Between the Lines 2015), 127.
8. Steven Mintz, Huck’s Raft: A History of American Childhood (Cambridge
Harvard University Press, 2004), 207.
9. Gabriel Thompson, “Leaves of Poison,” Nation, November 1, 2013.
10. Craig Kielburger and Marc Kielburger, “Child Labor Is Canada’s
Invisible Crisis,” Huffington Post, November 14, 2011; Bob Barnetson,
Illegal and Injurious: How Alberta Has Failed Teen Workers (Edmonton:
Parkland Institute, 2015); B.C. Lee, S.S. Gallagher, A.K. Liebman, M.E.
Miller, and B. Marlenga, eds., Blueprint for Protecting Children in
Agriculture: The 2012 National Action Plan (Marshfield, WI: Marshfield
Clinic, 2012); Stephen McBride and John Irwin, “Deregulating Child Labour
in British Columbia,” in Lost Kids: Vulnerable Children and Youth in
Twentieth-Century Canada and the United States, edited by Mona Gleason,
Tamara Myers, Leslie Paris and Veronica Strong-Boag (Vancouver:
University of British Columbia Press, 2010).
11. Jane Humphries, Childhood and Child Labour in the British Industrial
Revolution (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).
: بهگریف به،همچهی
Mintz, Huck’s Raft, and Susan Campbell Bartoletti, Kids on Strike
(Boston: Houghton Mifflin, 1999).
: تهوان یکهف1900  دههی، روی رد را سا های آیازی، سویج نقطهی آیاز ای12
Jon Savage, Teenage: The Creation of Youth Culture (New York:
Penguin, 2007), 118).
: برای نمونه بهگریف به13
Jeremy Seabrook, “Children of the Market,” Race and Class 39, no. 4
(1998): 37–48.
: بهگریف به1۴
Tracey Skelton, “Children, Young People, UNICEF and Participation,”
Children’s Geographies 5, nos. 1–2 (February–May 2007: 165–81.
15. Nicola Ansell, “Childhood and the Politics of Scale: Descaling
Children’s Geographies? Progress in Human Geography 33, no. 2 (2009):
193.
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16. Alan Prout, “Introduction. Childhood Bodies: Construction, Agency and
Hybridity,” in Childhood Bodies, edited by Alan Prout (New York: St.
Martin’s Press, 2000), 1–18; Allison James, “Embodied Being(s):
Understanding the Self and the Body in Childhood,” in Prout (ed.) Childhood
Bodies, 19–37; Cindi Katz, Growing Up Global: Economic Restructuring
and Children’s Everyday Lives (Minneapolis: University of Minnesota Press,
2004). The history of children’s sociology is reviewed in the 2010 issue of
Current Sociology (volume 58, number 2).
17. Katz, Growing Up Global; Fernando J. Bosco, “Play, Work or Activism?
Broadening the Connections between Political and Children’s Geographies,”
Children’s Geographies 8, no. 4 (2010): 381–90; Harriot Beazley, “Voices
from the Margins: Street Children’s Subcultures in Indonesia, Children’s
Geographies 1, no. 2 (2003): 181–200.
الیته فسا هر ز خهثا نیست و تورافیدانان کودکی تمو اً به هاسیات قفرت وسیمتری توته دارنف که
:کودک را در وضعیت نسیتاً بیقفرتی قرار یدهف بهگریف به
Stuart Aitkin, “Placing Children at the Heart of Globalization,” in World
Minds: Geographical Perspectives on 100 Problems, edited by D.G. Janelle,
B. Warf, and K. Hansen (Dordrecht, Netherlands: Kluwaer, 2004), 579–83,
and James, “Embodied Beings.”
 نوشتهها رایشی وتود دارد به تمرکز بر ز یههی اتتماتیاتاریبیِ بیواسطهای که، همها در ای،با ای
:در سراسر هاسیات قفرتِ ستردهتر درون ی کلیت اتتماتی حاضر است بهگریف به
Ansell, “Childhood and the Politics of Scale”. (
18. Philippe Aries, Centuries of Childhood: A Social History of Family Life,
translated by Robert Baldick (New York: Random House Vintage, 1962);
Anne Higonnet, Pictures of Innocence: The History and Crisis of Ideal
Childhood (London: Thames and Hudson, 1998).
19. Marjorie Lorch and Paula Hellal, “Darwin’s ‘Natural Science of
Babies,’” Journal of the History of Neuroscience 19 (2010): 140–57.
: برای نمونه20
Artin Gőncu and Suzanne Gaskins, eds., Play and Development:
Evolutionary, Sociocultural, and Functional Perspectives (Mahwah, NJ, and
London: Lawrence Erlbaum Associates, 2007); Heather Montgomery, An
Introduction to Childhood: Anthropological Perspectives on Children’s
Lives (Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2009); J.L. Frost, A
History of Children’s Play and Play Environments: Toward a Contemporary
Child-saving Movement (Abingdon UK: Taylor & Francis, 2010); Y. Gosso,
“Play in Different Cultures,” in Children and Play, edited by P.K. Smith
(New York: Wiley, 2010), 80–98; Jean Piaget, Play, Dreams, and Imitation
in Childhood, transalated by C. Gattegno and F.M. Hodgson (London:
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Routledge, 1951). (The exception is children in situations of extreme
deprivation.)
: همانتور که ارکس در تزهایی دربارهی فوئرباخ ت کیف یکهف بهگریف به21
Marx/Engels Selected Works, vol. I, Moscow: Progress Publishers, 1969
[1845], 13–15
22. Thomas Henricks, Play Reconsidered: Sociological Perspectives on
Human Expression (Urbana-Champaign: University of Illinois Press, 2006),
1.
ههری س و دیگران در ورد ر انتی سازی بازی هشفار یدههفا چرا که بازی یتوانف کیفیتی تهاتمی
یا تههنظرانه هم داشته باشف
23. Lev S. Vygotsky, “Play and its Role in the Mental Development of the
Child,” Soviet Psychology 5, no. 3 (1967): 6–18; Orwain Jones, “Melting
Geography: Purity, Disorder, Childhood and Space,” in Children’s
Geographies: Playing, Living, Learning, edited by Sarah L. Holloway and
Gill Valentines (London and New York: Routledge, 2000), 25–53; William
Corsaro, Friendship and Peer Culture in the Early Years (Norwood, NJ:
Ablex Publishing, 1985). Joanne L. Thomson and Chris Philo, “Playful
Spaces? A Social Geography of Children’s Play in Livingston, Scotland,”
Children’s Geographies 2, no. 1 (February 2004): 111–30
ِِ صرقا بودنِ صرق، اثر یادآور یشود که بازی آنقفری که سئلهای است ربو به دهست،آخری
که همواره ی وضعیت شادیافزا و هار ونی،) یا ای111( کودکانا ضرورتاً ی فعالیتِ هفصل نیست
:نیست تان هویزیهگا در بررسیِ خود به تفوتهفها و کشم شهای درونی بازی ترداخته است
Johan Huizinga, A Study of the Play Element in Culture (London:
Routledge and Kegan Paul, 1949)
2۴. Giorgi Hadi Curti and Christopher M. Moreno, Institutional Borders,
Revolutionary Imaginings and the Becoming-Adult of the Child,” Children’s
Geographies 8, no. 4 (2010): 416.
25. David McNally, “The Dual Form of Labour in Capitalist Society and the
Struggle over Meaning: Comments on Postone,” Historical Materialism 12,
no. 3 (2010), 191–92.
: بهگریف به26
John Holloway, “From Scream of Refusal to Scream of Power: The
Centrality of Work,” in Emancipating Marx, vol. 3, edited by Werner
Bonefeld, Richard Gunn, John Holloway, and Kosmas Psychopedis
(London: Pluto, 1995), 170.
 حتا بازی تهاتمی و تههنظرانه نیز برای فردِ بازیکههفها با لذت همراه است27
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 28اصطال دبازیاکار ( )playborو ادیام بازیگوشی در برخی حیطهای کاریا تا ز انی که بازی
ایل رویمِ فسایی و ز انیِ قانون ارزش قرار داشته باشفا به هیچ وته استثهایی بر روا عمو نیست (به
تایی ،بهگریف)
 29در ای،تا قصف نفاریم بگوییم کودکی نشانی است از تیروزی تیقهی کار ر بهتر است آن را نوتی
ساز اریِ همراه با تردیفِ تیقهی کار ر با ههجارها و ارزشهای تیقهی توسط بفانیم بهگریف به:
Viviana A. Zelizer, “From Useful to Useless: Moral Conflict over Child
Labor,” in (ed.), The Children’s Culture Reader, edited by Henry Jenkins
(New York and London: New York University Press, 1998), 81–94.
درخصوص نزاع بر سر ز ان به تور کلیترا بهگریف به:
Jonathan Martineau, Time, Capitalism and Alienation: A Socio-Historical
Inquiry into the Making of Modern Time (Chicago: Haymarket Books, 2016),
132–39, and E.P. Thompson, “Time-Work Discipline and Industrial
Capitalism,” in Customs in Common (New York: New Press, 1993).
 30در خصوص قانون ز ان انتزاتی بهگریف به:
Martineau, Time, Capitalism and Alienation.
همهی اَش ا ِ کارِ بازتولیفِ اتتماتیِ ترداخت نشفها از ز ان و انِ قانونِ ارزش تمایز هستهفا هرچهف
به درتات بتل
31. Ursula Huws, Labor in the Global Digital Economy: The Cybertariat
Comes of Age (New York: Monthly Review Press, 2014), 110–11.
32. McNally, “Dual Form of Labour,” 198.
33. John Holloway, “Cracks and the Crisis of Abstract Labor,” Antipode 42,
no. 4 (2010): 914.
برای تصفیق ای ،ن ته نیازی به وافقت با نتایج سیاسی هالووی نیست؛ نظراتی یهی بر ای،که تهیش
کار ری تیارت است از دنزاع کار انتزاتی با سر ایه ا حا آنکه خودِ زنف ی دنزاتی است بر ضف اَش ا
سر ایهدارانهی فعالیت ( 916و )921
 3۴هیچ قانون سفت و سبتی در ای ،ورد که کفام ی از فعالیتهای بازتولیف اتتماتیﹾ بیشتر یا
کمتر در عرض انسیا ِ کاری ز انی قرار دارنفا وتود نفاردا ا ا شرایطِ انجامِ کارِ بازتولیف اتتماتی
به وضو در ای ،ز یهه حاپز اهمیت است تربیراه نیست ا ر با اتمیهان فرض بگیریم که هر قفر شرایطﹾ
فقیرانهتر و هالمانهتر باشفا کارِ زحمتا انهف ( )work-likeبیشتر و کارِ بازیا انهف ( )play-likeکمتر
یشود
 35درواقما در توا م رفهی که تیقهی توسط بزر ی دارنفا بازیِ ساختنیافته یا اصطالحاً آزادا برای
یاد یری و رشف کودک و بهویژه برای توانایی دحل سئله ا ا ری ضروری به حساب یآیف
36. Karl Marx, Grundrisse: Outline of the Critique of Political Economy
(New York: Penguin, 1973 [1857–61]), 544.
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 قسیه در ورد زنف ی کودکان متاز (سفیفهاا تیقهی توسطا قیم) بیشتر، واضح است که ای37
صحت داردا ا ا هژ ونی کودکیِ تیقه توسطی باتث شفه برای برخی از کودکان تیقهی کار ر و نیز
کودکان تحتستم نیز چتر حمایتی ایجاد شود
38. Lorna F. Hurl, “Restricting Child Factory Labour in Late Nineteenth
Century Ontario,” Labour/Le Travail 21 (1988), 91; see also Bryan Palmer,
Working-Class Experience: Rethinking the History of Canadian Labour,
1800–1991 (Toronto: McClelland and Stewart, 1992).
39. Mintz, Huck’s Raft, 178; Hurl, “Restricting Child Factory Labour,” 115;
David Nasaw, Children of the City: At Work and at Play (New York:
Random House, 1985), 49.
40. Hurl, “Restricting Child Factory Labour”; Mintz, Huck’s Raft; Heron,
Lunch-Bucket Lives.
41. Vicky Lebeau, Childhood and Cinema (London: Reaktion Books, 2008),
66 and 84
42. Mintz, Huck’s Raft, 154–84; Margrit Shildrick, Leaky Bodies and
Boundaries: Feminist, Postmodernism, and (Bio)ethics (London: Routledge,
1997).
:ا از کودکان فقیر و بو ی وتود دارد بهگریف به،  شفتِ م، تر و واهمه با بیشتری،ای
Robin Bernstein, Racial Innocence: Performing American Childhood from
Slavery to Civil Rights (New York: New York University Press, 2011).
43. Heron, Lunch-Bucket Lives, 139–43
: ترتمهای است از، ت،ای
Ferguson, Susan (2017). “Children, Childhood and Capitalism: A Social
Reproduction Perspective” in Social Reproduction Theory: Remapping
Class, Recentering Oppression, Edited by Tithi Bhattacharya, Pluto Press.
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دایان ات یهسون ترتمهی شیری ،کریمی

کمپی ،حق رأی زنان در سا  1918یالدی تیروز شفا ا ا ای ،تیروزی بفون
1

یارزات و تانفشانیهای صفها سافْرِتتِ بیتروا بهدست نیا ف ای ،تستار دربارهی
ی ی از آن زنان است :امیلی وایلدینگ دیویسون
دایان ات یهسون نویسهفهی زنان برخیزیف! دربارهی زنف ی خارقالعادهی زنی
نوشته است که بیشتر به خاتر شیوهی ر ش شهاخته شفه استا ا یلی دیویسون در
دربی سا  1913زیر سُمهای اسس تادشاه کشته شف
در نوا یر  1906ا یلی دیویسون
تسو اتحادیهی سیاسی و اتتماتی زنان
( )WSPUشف وقتی سیوچهار ساله بود
در قام علم سرخانهی چهار فرزنفِ سِر
فرانسیس لیلَهف-باراتا نمایهفهی لییرا
شهر تورکوی و کالنتر تالی کُرنْوا ا
شوو به کار شف تا ز انی که رابطهی
ا یلی با اتحادیهی سیاسی و اتتماتی
زنان تفّی نشفه بود به کار برای ای،
خانواده ادا ه دادا هجفه اه بعف از کارش
استعفا داد و در قام ی یارز به کمپی،
لحق شف

ا یلی خیلی زود دستانفرکارِ
تظاهرات ستیزهتویانهی سافرتت شف

پرترهی امیلی با لباس فارغالتحصیلی .او در کالد
هالووی (رویال هالووی فعلی) و کالد سنت هیو هال
آکسفورد تحصیل کرده بود.

 1سافرِتت ( )Suffragetteاز ریشه التی ،سوفراووم  sufragiumبه عهی دحق رای یا دترففار حق رای
زنان ی آیف اصطالحی است که به اتسای تهیش زنان اواخر سفهی نوزدهم بهخصوص در بریتانیای کییر اتالق
یشود که تحت ت ثیر روشهای اتتراضیِ روسی بودنف ثالً از اتتصاب یذا برای احقاق حقوق خود استفاده یکردنف
کلمهی سافرتت تمو اً شا ل ستیزهتویان در بریتانیای کییر است که تسو اتحادیهی اتتماتی و سیاسی زنان
بودهانف ا ا بهتور شب به زنان فعا در تهیش حق رأی اتالق یشود
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در بعفازههر  30ار 1909ا دورا ارسْفِن ترچم سهرنگی در دست رفت و
تلودار هیئت بیستونه نفرهای از زنان شفا ا یلی هم یان آنان بودا آنها راهی جلس
2

توام شفنف تا با هربرت آس وییت القات کههفا رچه آس وییت قیالً به درخواست
القات تواب هفی داده بود ای ،زنان با همراهی ی روه نوازنفهی سازهای بادی و
3

با خوانفن دسرود ارسییز به ورودی سهت استفان رسیفنفا ا ا دورا ارسفنا که
قفش کمتر از  152سانتی تر بودا یان سه اسس تلیس یر افتاد و تصای چترش
ش سته شف ی ی از سافرتتها چترش را به سر ی ی از تلیسها زد و کالههای ایمهی
بقیهی تلیسها از سرشان افتاده بود
ده زن به ترم راهبهفان و تعرض به تلیس دستگیر و به ی تا سه اه حیس
ح وم شفنف ای ،اولی ،بار بود که ا یلی دیویسون زنفان را تجربه یکرد؛ ا ا آخری،
بار نیود

دنمایهفه نپذیرفت :شهر فرنه سیاسی در نمایشگاه زنان در ی  1909به نمایش درآ ف
نمایش روهی از سافرتتها که در ورودی جلس توام از نگاه آس وییت و لویف تور ِ
وحشتزده بفی نگاه داشته شفهانف

1. Dora Marsden
2. Herbert Asquith
 3کاخ وست یهستر یا ساختمان تارلمان انگلیس سه ورودی تفا انه داردا ورودی سهت استفان بصوص
بازدیفکههف ان عمولی است
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سافرتتها از لحظهی دستگیری تا زنفانیشفن قاو ت کردنف خواستهشان ای،
بود که با آنها همچون زنفانیان سیاسی رفتار شودا از تای رفت ،در سلو های تهایی
سر باز یزدنفا لیا زنفان را نمیتوشیفنف و با سرترستان و نگهیانان زنفان تهه و
تف یکردنف یذا نمیخوردنف و قا ات زنفان با یذاخورانفنِ بیرحمانه به آنها به
داتتصابهای یذا واکهش نشان یدادنف
در دوم آ وست  1909ا یلی دیویسونا که در ترونفهی زنفانش دناشایست

1

2

توصی شفه استا از زنفان هالووی برای هربرت ِلفْستونا وزیر کشورا نا ه نوشتا
ا یلی در آن نا ه رفتارش را توضیح یدهف ا یلی ینویسف او را دبهاتیار داخل
سلولی انفاختهفا او در آن سلو هففه قاب شیشهای را ش ست تا انفکی هوا وارد سلو
شود بعف به سلو دیگری با شیشههای ضبیمتر هتقل شف ا ا باز هم توانست هفت
قاب شیشهای را بش هف و دستش را هم بریف آنها ا یلی را برههه کردنف و تیراه ،شاد
زنفان تهش کردنف؛ وقتی تزش سعی کرد قلس ا یلی را د عایهه کهف ا یلی قاو ت
کرد و به سلو جازات هتقل شف
او به لفستون نوشت :دانقالب ا انقالبی است بفون خونریزی ا ا قاتم! ا یلی
نوشت ، :و دیگران دآ ادهی رنجیما ا ر الزم باشف آ ادهی ر یما ا ا خواستار
تفالتیم!

رفتار با زنفانیان سیاسیا زیر نظر ی

دولت لییرا ا 191۴

تر تلف روزنا هی دِ سافرجتا تمعه  6فوریهی 191۴
1. bad
2. Herbert Gladstone
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ا یلی به ده ها زنفانی سافرتت که رسماً در اتتصاب یذا بودنف لحق شف او در
ی ی از نسبههای دستنوشتهای که برای اتحادیهی سیاسی و اتتماتی زنان تهیه کرده
بود زارش روشهی دربارهی اتتراضاتِ صورت رفته از سوی سافرتتهایی که در
سلو های انفرادی حیو بودنف و در آنجا بهزور به آنها یذا خورانفه یشف نوشته
است در روز  22ووپ 1912 ،تقرییاً در اواخر دورهی تفیفِ ح و یت شش اهه در
زنفان هالوویا ا یلی خودش را از باالی نردهها و تور سیمی خار ِ سلولش از تیقهی
دوم ترت کرد و ک تل ان تیقهی تایی ،افتاد
اوایل همان روز او و سایر زنفانیان خودشان را در سلو هایشان حصر کرده بودنفا
د حاصرهی هظمی ش ل رفت از همه ترق صفای ضربههای اهرمهاا بلوکها و
یلههای آههی به وش یرسیفا نجارها با تمام قفرت درهای سلو ها را باز یکردنف
حاصره با صفاهای نزاع انسانی همراه شفا صهفلیهای ش هجه [برای یذاخورانفن
اتیاری] به تلو هل داده یشف و ریهها و نالههای سرکوبشفهی قربانیان همز ان
با سایر صفاهای دهشتهاک به وش یرسیف ا یلی تصمیم رفت برای تایاندادن
به ای ،دش هجهی شهیم به داتتراضی ر آور دست بزنف

ا یلی خودش را از تل ان بیرونی بیمارستان زنفان به تایی ،ترت کردا او نوشت
دبا تمام قفرت روی سرم فرود آ فم ا یلی بیهوش شفا ا ا روز بعف سئوالن زنفان
از راه لولهی بیهی بهزور به او یذا خورانفنف
ا یلی دیویسون در  28ووپ 1912 ،ده روز تیش از تایان ح و یتِ شش اههاش
در وضعیتی که حفود دوازده کیلو رم وزن از دست داده بودا خسته و ویران با دو زخم
بر روی تمجمهاشا آزاد شف چهل و نُه بار به زور به او یذا خورانفه بودنف

ا یلی یارزات ستیزهتویانهاش را با ش ست ،تهجرههاا آتشزدن صهفوقهای
تستی و تالش برای حمله به لویف تور ادا ه داد با وتودی که ا یلی فام از اهفاق
تهیش سافرتتها حمایت یکرد هر ز از سوی اتحادیهی سیاسی و اتتماتی زنان
در قام ی ساز اندههفه استبفام نشف و تمام قاالتی که ارسا یکرد در جلهی
سافرتت هتشر نمیشف
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زنفانیان سافرتت برای روه در هایف تارک آ اده یشونف سا 1910
ا یلی دیویسون نفر دوم از سمت راست با لیا فارغالتحصیلی دانشگاه آ فه است
1

آخری ،قالهی ا یلی در  28ه  1913در دیلی ِاس چ هتشر شف قالهی دبهای
2

آزادی زبانی آخرالز انی دارد دآ ازونِ کما یافته کسی است که همهچیز را ففا
یکهف تا رواریفِ آزادی [رأی] را برای تهس خود به دست آورد برخی از رواریفهای
تُربرکتی که زنان برای بهدستآوردن آزادی آنها را یفروشهف رواریفهای دوستیا
تشق و حتی خود زنف ی هستهف ا یلی به درنج بوفی که تحمل شفه است اشاره
ی کهفا از دست دادنِ ددوستان قفیمی و تفیفی که تما ی آنها ی ی ی ی به برزخ

1. The Daily Sketch
 2اسطورهی آ ازون از اساتیر زن یونان باستان است و قییلهی آ ازونها زنان تهگجویی بودنف که هیچ ردی را به
تمم خود راه نمیدادنف

510

رؤیای آزادی زیرِ سُمضربهی اسیان

کورهی آتش شعلهورا به سوی هولوکاستی
هالمانه برای آزادی کشیفه یشونف او
نوشت تا دواتسی ،ایثار با خرسهفی
دباالتری ،قیمت را برای آزادی یتردازم
ا یلی تذیرفته بود که در روز دربی در
بازار ساالنهی سافرتت و فستیوا در خیابان
اِ پریس رو زِ کهزیهگتون کم کهفا ا ا ی
شس قیل از دربی تصمیم رفت از ان
1

تش ،دیفن کهف و با کیتی اریون و
دیگران دربارهی دا ان اتتراض در سیر
سابقه صحیتهایی کردا ا ا دهاهراً به
تصمیم نهایی نرسیفنف وقتی زنان به سوی
ان فستیوا بهراه افتادنف در راه
جسمۀ وان دارک در تش ،و بازار تابستانی اتحادیۀ
جسمهی واندارک را دیفنف که سربرهههْ
سیاسی و اتتماتی زنان که در سا  1913نمایش
شمشیرش را به سوی آسمان باال رفته بود
داده شف
روی تایهی جسمه آخری ،تملهی شهور
این کارتپستالی بود که پس از تشییع جنازۀ
امیلی منتشر شد.
واندارک نوشته شفه بود :دبجهه و خفاونف
تیروزی را ارزانی خواهف کرد
روز چهارشهیه  ۴ووپ 1913 ،هوا شرتی همراه با توفان و رتفوبرق تیشبیهی
شفه بود آن روز صیح ا یلی از خانهی آلیس ری ،در خیابان لَمیِتا تادهی 133
کالفِم خار شف و تیاده به سمت اُوا رفت تا خود را به ترا وای ایستگاه وی توریا
برسانفا در آنجا ی بلیت بر شت برای اتسوم داون خریف تیش از بیرون آ فن آلیس
را از کاری که یخواست ب هف طلم کرد او ی ترچم سه رنه سیز و سفیف و بهفش
را در داخل کُتش سهجاق کردا کلیفشا ی کی چر ی کوچ حاوی سه شلیهه و
هشت تهس و سه فارثیهها هشت تمیر نیمتهی و ی دفترچه یادداشت را برداشت
1. Kitty Marion
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ی ترچم سافرتت دیگر را داخل آستیهش تا داد وارد سیر سابقه شف و ی
فهرست دورلیههِ سابقات اتسوم خریف
ا یلی به سوی تاتههام کُرنر رفتا نقطهای که سیر تاقتفرسای ی ایل و نیمی
از سابقه تی شفه بود و تیور از آن هم برای اسس و هم برای سوار ستلزم دقت زیاد
بود ای ،بزر تری ،رویفاد در انگلستانِ دوران ادوارد بود ایهجا در ساتت سه بعفازههرا
رأ هرم اتتماتی با تایهی هرم دیفار یکرد تادشاه و ل ه و خفموحشمشان به
راسمی ش وه و تال ی افزودنف که هم تذیرای قفرتمهفان بود هم تذیرای تیقهی
کار ر
ا یلی نزدی نردهها یان فشار تمعیت ایستاده بود به حش شروع سابقه شانزده
اسس و سوار تا تیش از باالرفت ،از اولی ،شیس از تانزده شیس حفود  600تر (سه
فرالنه) ستقیم تاختهف آنمرا اسس تادشاه شروع خوبی داشت آنمر در سیر 1۴00
ترِ یفانْ (هفت فرالنه) در سافتی حفود  1000تری ( 5فرالنه) در ی سرازیری
که به سمت چ یچرخیف از روه تقس انف اسسهای تیشرو به سمت انی که
ا یلی هتظر بود یتاختهف اسیان و ردان همچون برق و باد یتازانفنفا آب دهان
بود و ترقریزان و هیاهوی سر یجهآور تمعیت و چشمهای شادشفه که به دنیا
اسسها یچرخیفنف همه در ی آن نام اسسشان را فریاد یزدنفا از تا یتریفنف و
آنها را تشویق یکردنف دستهی اسیان تقییا از تمله آنمر نزدی شفنف ا یلی با
آستی ،کتش ور رفتا نا هان با حرکتی تهف از زیر نردههای سفیفرنه رد شف و تاری
را رقم زد
دیویسون ترچم سه رنه بهفش و سفیف و سیز را قاتعانه برافراشت و رفت تا
اتتراضش را به تفم تیشرفت یارزات برای حق رأی زنان به تور کل و به رفتار با خانم
تان ْهِرست 1به تور خاص نشان دهف او با هفق قراردادن آنمر بیتفالتی سهگفالنهی
دولت را نسیت به زنان به تادشاه تر تهجم وشزد کرد ا یلی دستهایش را باالی

1. Mrs Pankhurst
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سرش برد و روبهروی سوارکارا برتی تونز ایستاد و سعی کرد افسار اسس را بگیرد
ا یلی در حالی که تیغ بلهفی یکشیف زیر رفته شف
دیلی یرور زارش داد :داسس از ناحیهی سیهه با زن برخورد کردا زن یان سُمهای
در حا تاخت نقش بر ز ی ،شف بهشفت آسیس دیف و خون از دهان و بیهیاش
تاری شف آنمر کا الً علق زد و سوارکارش سقو کرد و سبت آسیس دیف
تماشا رانی که در سمت چ ا یلی ایستاده بودنف بیتوته به اتفاقی که افتاده بود
چرخیفنف تا سابقه را دنیا کههف ا ا تماشا رانِ سمت راست ا یلی یهوتِ صحههای
بودنف که تلوی چشمشان اتفاق افتاد قیا ت شف :سوارکارانی که تشت سر تونز
یتاختهف بفوبیراه ی فتهف و تقال ی کردنف از زنی که به تاختگاه تجاوز کرده دور
شونف آنمر با چهف زخم روی صورت و بفنش از تاخت ،باز ایستادا هاهراً وقم علق
زدن صف ه نفیفه بود

روزنامهی دیلی اسکچ 9 ،ژوئن 1913
تیتر ی  :ر

ا یلی دیویسونا زنی که اسس دربیِ تادشاه را توق کردا او اولی ،زنی است که برای حق رأی زنان تان داد

1. Bertie Jones
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سرتاسر قلمرو تادشاهی خواهانِ زارشهای خانوادهی سلطهتی و روز دربی بودنفا
به همی ،دلیل آن روز در اتسوم چهف دوربی ،فیلمبرداری کار یکرد تصادمِ ر آسای
ا یلی در دوربی،ها ضیط شف و تاری بر روی بیست فوت نیترات نقره ثیت شف ا یلی
شهورتری ،سافرتت و قهر انِ تمام زنانی شف که برای برابری یارزه یکردنف صف
سا است که حرکات هقطمِ او بر روی فیلم برف ی سیاه و سفیف هاهر یشود نماهای
فیلم او تیفیل به ت س شف و در روزنا ههای فردایِ روز دربی هتشر شف در نیو ارکت
ا یلی را دآن سافرتت بفاات ینا یفنف؛

در هشتم ووپ ،در اتاقی که ترچمهای سیز و سفیف و بهفش به دیوارهایش آویبته
شفه بود ا یلی بر اثر تراحات وارده در یان حلقهای از سافرتتهای حاف از دنیا
رفت
نا های از ترق ادر بهتزدهی ا یلی بر روی یز کهار تبتش قرار داشت:
دنمی توانم باور کهم که تو بتوانی به چهی ،کار وحشتهاکی دست بزنی حتا برای
حقوحقوقی که یدانم تمام قلس و روحت را وقفش کردهای و در ازایِ کاری که
یکهی هیچ چیزی به تو داده نشفه است ایه فقط یتوانم ا یفوار باشم که خفاونف
لط کهف تان و سال تیات را به تو بر ردانف و آیهفهای بهتر و روش،تر برایت رقم
بزنف آنجا تعفادی کارت از ترق دتا ویانا نا های از ترق حا یِ جهونی در
تیمارستان بانْستِف و دو نا هی خصمآ یزا ی ی از ترق د رد انگلیسی که ا یف داشت
ا یلی آنقفر دزتر ب شف تا بمیرد :دبه نظر  ،تو شبصی هستی که لیاقتِ زنف ی
نفاری و  ،دلم ی خواهف فرصت بیابی تا از رسهگی بمیری یا آنقفر کت ببوری
تا تان بفهی
در  8ووپ ،راسم باش وه اتحادیهی اتتماتی و سیاسی زنان آیاز شف برای
دتانفشانی نجییانه ی ا یلی و برای ادای دی ،به دی سلحشورِ بر خاک افتاده ا
دی رفیق دلیر و د یارز راسم تشییم بر زار شف
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رؤیای آزادی زیرِ سُمضربهی اسیان

مراسم تشییع پیکر امیلی وایلدینگ دیویسون 14 ،ژوئن 1913
در تصویر بیرقی دستهتمعی حمل یشود که روی آن تیام یارزه نوشته شفه است :دبجهه و خفاونف تیروزی را
ارزانی خواهف کرد

در روز شهیه  1۴ووپ1913 ،ا حافظانی ویژها که از نزدی تری ،دوستان ا یلی
بودنفا تی رش را از اتسوم به سوی ایستگاه راهآه ،وی توریا آوردنف ششهزار زن از
تادهی کاخ باکیهگهام به سوی راسم تشییم تهازهی ا یلی دیویسون در کلیسای
سهت تور بلو زبری حرکت کردنف ده روه از نوازنف ان سازهای بادی تشت سر هر
دسته از شایعتکههف ان ارشِ تزا ینواختهف
1

السا هاووی لیا واندارک بر ت ،کرده بود و سوار بر اسیی سفیف تابوت را همراهی
یکرد و دو روه از کسانی که در اتتصاب یذا بودنف تشت سر نعشکش که ملو از
حلقههای ل بود راه یرفتهف

1. Elsie Howey
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دایان ات یهسون ترتمهی شیری ،کریمی

آخری ،تملهی واندارک بر روی ترچمهایی از تهس ابریشم بهفش نوشته شفه
بود :دبجهه و خفاونف تیروزی را ارزانی خواهف کرد رکز لهفن از کار افتاد

شایعتکههف ان راسم تشییم دیویسون

***

ای ،قاله بر زیفهای از کتاب زنان برخیزیف! زنف ی درخورِ اهمیت سافرتتها

1

نوشتهی دایان ات یهسون است که در وبسایت وزهی لهفن هتشر شفه است انتشارات
بلو زبری کتاب ات یهسون را هتشر کرده استا ای ،کتاب بیو رافی تمعی از اتسای
تهیش سافرتت است و بر زنف ی بیش از صف زن که از سا  1903تا  191۴در
یارزات ستیزهتویانه شرکت داشتهف نور یتابانف
ت ،اصلی ای ،قاله در وبسایت وزه لهفن هتشر شفه است:

'That malignant Suffragette': remembering Emily Davison

1. Rise Up, Women! The Remarkable Lives of the Suffragettes

نقد اقتصاد سیاسی

شهر صلب
یوسف اباذری
درباره نمایشگاه نقاشیهای ثمیال امیرابراهیمی
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نقاشیهای ثمیال ا یرابراهیمی در نمایشگاه تفیف او ترتعفاد نیست و در الریای
کوچ ترضه شفه استا در زیرز ی ،خانهای در یرزای شیرازی ثمیال نظریهترداز
نقاشی نیز هست و نا ی که برای نمایشگاه خود انتباب کرده است چهان ویاست که
دیفن تابلوها را از قیل تحت ت ثیر قرار یدهف :تعلیق ز انی که بیههفه در برابر تابلویی
قرار ی یرد با خود ی ویف درست است :تعلیقا و دقیقهای بعف که روبروی تابلوی
دیگری یایستف با خود ی ویف :تعلیق بی نام بودن تابلوها نیز به ت رار ای ،تهوان
کلی کم یکهف شایف از حیث نمادی ،تابلوی د َتر علقِ در هوا را بتوان عرق ای،
تابلوها دانست زیرا دتر نماد همتری ،تعلیقی بود که خطی کشیف فاصل یان تلم
تفیف با همه توارض و تیا فهایش با تلم قفیم حتی خوانفن ای ،آز ایش در کتابهای
تاری تلم یا فلسفه تلم آد ی را دچار اضطراب یکهف ارسطو فته بود ا ر چیزهای
سی و سهگی ،را از بلهفیی ترتاب کهی چیزهای سهگی ،زودتر به ز ی ،خواههف رسیف
الیله برای رد نظر ارسطو تسمی سهگی ،و تری را از بر تیزا به ز ی ،ترتاب کرد و
به  2000سا سیطره تلم ارسطویی تایان داد ا ا فته ارسطو چهان تقل سلیمی است
که حتی هماکهون نیز که همه از نتیجه آز ایش الیله و سرآیاز تلم تفیف باخیرنف
ی ویهف واقعا ای ،آز ایش درست است؟ اضطراب ناشی از ای ،آز ایش تایفار است و
هاهرا تا ز انی که تلم تفیف و تصر تفیف انف ار باشهف تابرتا خواهف انف در ای،
روز ار تقل سلیم نیز تای تای ح می یافته است فیلسوفی ثل ویتگهشتای ،در قرن
بیستم فته است تلم ی ی از بازیهای زبانی استا بازیهای زبانی تفاوتی وتود دارد
که نمیتوان آنها را به هم فروکاست تلم آن قفر شترک و زبان عیاری نیست که
بتوان زبانهای دیگر را به آن ؤو کرد تا درستی آنها را بتوان با آن سهجیف در نتیجها
در زنف ی روز ره اتمیهان داریم که تَر دیرتر از اتسام سهگی،تر ثل تبم رغ یا انار
به ز ی ،خواهف رسیف و در نتیجه نماد همتری برای دتعلیق است زیرا بیشتر در هوا
علق ی انف ا ا تابلوی دتر ههای القای حس شفیف تعلیقا تذکر دیگری نیز یدهف
ا ر فلسفی و شاترانه بهگرنف آن دتر بر فراز تایی علق است که در ی نگاه بیشتر
شییه سوالریس تارکوفس ی است یتوان انفیشه را تیشتر رانف و حتی ه ر وتود
ای ،تر شف حتی وتود آن را علق کرد و آن را آفریفه سوالریس ثمیال تصور شف و
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در نتیجه اضطراب را ا زیستانسیا کرد در نگاه دیگر ای ،تَر علق بر فراز شاتر آیلهف
اس ورسیسی است الیته ا ر هفقا یافت ،دلهره روانشهاسانه قربانیانِ نظم فاشیستی
باشف
در تفسیر او ا هفقِ انفیشه وتودِ تَر است در حالت دوم دلهره ناشی از آن
نام ذاری خود ثمیال ناهر بر تیهیت وقعیت است نه روانشهاسی قربانیان حتی ا ر
روانشهاسی ف نظر باشفا یبایست تفاوتی ذاشت یان روانشهاسی توهری
داستایوس ی با روانشهاسی بورووایی که وقعیت تیهی را ی سره به دنیای اههی احاله
ی کهف کافی است به اترافتان نگاه کهیفا حتما توته حسور ای ،همه روانشها
بیاستعفاد خواهیف شف که فسای حاکما آنان را قاتی زنف ی رد ان کرده است و آنان
نیز یاد رفتهانف ف ر کههف تییعی است که چهی ،باشفا زیرا که دست و تاشان به زنجیر
تجز بسته شفه است ای ،تابلوها شر همی ،تجز است وقتی کسی روبروی تابلو
یایستف ناهر تاتز وقایعی است که یبیهف و سطرب یشود فسای بورووایی که
همگان را احاته کرده است ای ،تابلوها را یی ،وضعیت روانی رد ان خواهف دانست
دیگر تابلوها نیز به ای ،تفسیر یفان یدههف آتشسوزیهای احتمالی و توفانهای
تظیم خاکآلود یا دودآلود یا هآلود ابرهایی که نمیدانیم چیستهف و در بهتری ،حالت
نیز باران رحمتی نبواههف باریف راههایی که بیشتر به نظر یرسف به تههم ختم
خواههف شف بر های خش یفه علق در هواا ناهران را دچار ای ،مان یکهف که آنها
ویرو های ر زای ا راضی تمعیانف کرکرهای که علوم نیست باز یشود یا بسته
فسا شییه فیلمهای آخرالز انی تلمی تبیلی هالیوودی است ثال تبم رغ ش سته یا
انار بیقوارهای که در انتهای راهی که از شهر ی ذرد در هوا ایستادهانف درست ثل
سفیهههای هاتمان ناشها حتی در ای ،تفسیر که بیشتر به احسا خود ان اهمیت
داده یشود تا به خود تابلوهاا ای ،ترسش تیش یآیف که آیا ای ،نقاشیها به سیس
سهتی که ثمیال از آن آ فه است رپالیستی هستهف؟ یعهی نقاشی رپا از ایفه
دتعلیق انفا یا نقاشی از روی چیزهایی واقعیانف چیزهایی واقعی ثل فیلمهای
باسمهای هالیوود ای ،دو تفسیر به دو نتیجه تفاوت یرسهف ی ی به احتما زیاد به
تفسیر بورووایی دنیای اههی و به روانشهاسیای یانجا ف که دستآخر همانتور که
تبصصان ریز و درشتش ی ویهف یبایست ثمرش تمم و تور کردن خود باشف تا
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بتوان در رقابت بورووایی نا وتودا و تتیبورووایی وتود ای ،دوران وفق شف دیگری
به تفسیری انتقادی از ای ،دوران و تبصصان ریز و درشتش ربو یشود در تفسیر
دوم ای ،ترسش تیش یآیف که چگونه یتوان چیزی باسمهای ثل فیلمهای
کلیشهای و کیچ هالیوودی را نقاشی کرد و به ابتذا باسمهکشی نیافتاد ههر ثمیال در
همی ،نیافتادن نهفته است
ثمیال ابراهیمی در نقاشی ایران تایگاه واالیی داشته است ا ا نه شیفتگانی داشته
نه آثار خوش فروشی او آثار ا یرابراهیمی به دههی تهجاه باز انفه از دهه چهل تعلق
دارد درخشانتری ،دورهی ههری ایران که اکهون فرا وش شفه است و حتی لعهت
یشود شیفتگان ههر در ای ،روز ارا شیفتهی آثار باقیمانفه از تش ،ههر انف ز انی
که کسانی یآ فنف و کسانی یرفتهف و ایران به قو تش ،ههریها حل تالقی ههر
دشرق و یرب بود کلیشهای که در آن ز ان از فر ت رار باتث تهوع یشف ا روز
چیزهای دیگری سیس تهوعانف ا ا حساب به تهوع افتهف ان با حساب شیفتگان
تفاست شیفتگان همیشه شیفتهانف در آن ز ان اهالی ادب و ههر اسیر دباز شت به
خویش از باال بودنفا شیفته انواع و اقسام جسمههای شیری ،و فرهادی و نقاشیهای
قهوهخانهای و عماریهای یزدی و کاشانیا فیلسوفان ای ،باز شت دکتر سیف حسی،
نصر و احسان نراقی و هانری کرب ،و به تور خالصه اترافیان فر تهلوی بودنفا بقیه
حتی تایشان را نیز به ای ،راسم نمی ذاشتهف زیرا شرکت در آن را حتی در قام
1

تماشاچی ا ری اخالقی نمیدانستهف
توانانی که تزء شیفتگان آن ز ان بودنفا هم اکهون تزو خوشفروشان ای ،دورهانف
رد ی را
آنان کار بلفنف ثال در او انقالب که ثمیال ا یرابراهیمی و اردشیر حص
 1در ورد شرکت کردن یا ن ردن تفهای از ههر هفان آوانگارد از قییل دیویف تودور و تان کیج و ر
و یانیس زاناکیس و وردون و ا راتعه کهیف به
Glluk, Robert (2007) The Shiraz Art Festival: Western Avant-Garde in 1970s Iran:
Leonardo, Vol 4, no 1. pp. 20-28
تفهای ی فتهف یدانیم رویم سرکوب ر است ا ا یرویم چون به ر ی از ا تذیرایی یشود تفهای ی فتهف
حاال که فهمیفیم رویم سرکوب ر است نمیرویم
*Adorno, Theodor (1992) Note To Literature, Vol.2, “On Dickens’ The Old Curiosity
Shop”, pp. 171-177
کانیهگام
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نقاشی کردنف که خواهان آزادی و استقال بودنفا تش ،ههریهای فوری و فوتی سابقا
چیزهای دیگر ای ،اوقم را به زیور ههر یآراستهفا ترتره افراد را یکشیفنف و اکهون
ترتره های نیمه حجیه دورهی رنسانس را یکشهف و یفروشهفا نوآ ف ان همتهس
آنانا دربارهی تیر ردان تیقهی تاییهی فیلم یسازنف که کافی است افراد حترم تیقه
توسط دو دقیقه در خانه شان را باز بگذارنف تا بیایهف و به زنانشان تجاوز کههف شایف
ا ر به آن ترترهی نه چهفان دیفه شفهی آیازی ،نگاهی ب هیفا عهای واقعی تعلیق
دستتان بیایف یا ل یا شمشیرا دست خودتان است
 -1تعلیقا آ اهی ز انی روز ره را دست اری یکهف ز انی که از کارتان تعلیق
یشویف که ای ،روزها خیلی ها یشونفا از سویی دچار اضطراب یشویف زیرا نگران
آیهفهایف از سویی دچار ال ا زیرا تا اتالع ثانوی کاری نفاریف ب هیف اضطراب و ال
به هاهر تفاوت انف ا ا درواقم درهم تهیفهانف آ اهی ز انی در زنف ی روز ره تش ل
از ذشتهی ذران و درنه لرزان ز ان حا و آیهفه در حا آ فن است خاتره ای،
سه ز ان را به ی فیگر وصل یکهف اکهون ذشته را به یاد یآوریف و هتظریف تعلیقا
زنجیره ذشته و حا و انتظار آیهفه را از هم ی سلف ذشته تیق انتظار بایف به
چیزی هتهی شودا هتها در حا تعلیق نمیدانیف هتهی خواهف شف یا نه چه یشود
ا ر نشود اضطراب ناشی از همی ،نفاست ،است ال ت س آن است یخواهیف ز ان
بگذرد ا ا کش یآیف و چسیهاک یشود انگار نمی ذرد دحا ترکییی ز انی است
که شتاقانه به استقیا حیوب یرویف ا ا نا هان توته یشویف فالن کار انجام
نشفه است شتاقانه یخواهیف که ز ان توق کهف و سطربانه یکوشیف ای ،توق
چهفان تو ن شف
دوران فرن ای ،بازی ز انی درهم تهیفه شفن ال و اضطراب را شفت یببشف
بی تهت نیود که اَلفو هاکسلی ر اننویسِ تارق سل کوشیف دولتها را تقاتف
کهف تا ددوایی درست کههف که به بشر کم کهف ای ،باال و تایی ،رفت ،را تحمل کهف
واد بفر از شفت ز ان یکاهف آن را آرام یکهف ساک ،یکهف بی تهت نیست
که لل تهان سو ی یا روه هایی که کار نفارنف واد بفر صرق یکههف؛ و آنها که
کار دارنف واد حرکا ویا ز ان کم دارنف یخواههف به آن شفت بیبشهف هماکهون
در آ ری ا که تا قیل از دوران عاصر همه شتاق کوکاپی ،حرک بودنفا خواهان
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هروپی ،بفر نیز شفهانف زیرا بی اران فزایهفه دنیا ای،انف اهل شوله دنیا آنا و
همه دنیا دی فن سریا ا زیرا سریا نیز انهف واد بفر و حرک آ اهی ز انی را
دست اری یکهف ز ان حا کسالتبار را با شفتدادن به ز انا تحملتذیر یکهف و
ال زدایی یکهف ا ا در تی ،حا عتاد نیز یکهف ردم چهان دنیا سریا انف که
تملی دنیا تمل حاصل آن ه ردم تهان اکهون آرامآرام در ییابهف که ز ان عمولی
و حا عمولی به هیچ دردی نمیخوردا به همی ،سیس کار کردن در حا هسوخشفن
است و تو هفه درآوردن آنتروترونوری فِ رایج ز انها و به قو ا روزیها هیجانانگیز
و س سی الیته در حا حاضر یرزاقاسمی نیز بر دو نوع است س سی و ییر س سیا
که هر کفام رابطه ای تفاوت با ز ان دارنف نقاشی از روز نبست ههر تعلیق بود ا ا نه
به عهای فرن آن نقاشی قیل از دنیای فرن به قو ترفا حا را تاودانه یکرد
ترترهی قفیسان و درباریان را نگاه کهیف با آ فن دنیای فرن ت اسی آنقفرها از ا ان
تعلیقی نقاشی ن است که سیهما دیفن سیهما ذار ز ان را تعلیق یکهف و خود ههر
سیهما هر دو کار را یکهف ز ان را تعلیق یکهف و یکاهف و در تی ،حا شفت
یببشف
بی تهت نیست که ز ان سیهمایی فرا وشی ز ان زنف ی است راز حیوبیت سیهما
در همی ،بازی تعلیق و ذار است و ز انی به او یرسف که فیلمی تعلیقی را تماشا
کهیف فیلمهای تعلیقی ز ان را شفت یببشهف ا ا فیلمهایی هستهف که ز ان را کهف
یکههف از تارکوفس ی بگذریما تا آنجا که  ،یدانم فیلم افی بریست ساختهی
فاسییهفر ز ان را یایستانف از ت س شروع یکهف و به ت س ختم یشود تعلیق
نمیکهفا ی کشف ر ان افی بریست به همراه دو اثر انف ار دیگر قرن نوزدهم ادام
بواری و آناکارنیها سه انهای تر آوازه هستهف هر ی ییّ ،تشق زن تعهفی است که
به ر یانجا ف فیلم افی بریست از س ون بر یخیزد و به س ون ر هتهی
ی شود تا خفگی و ر آرام افی بریست را نشان دهف آنچه در فیلم فاسییهفر تالس
توته استا تعلیق نیست؛ تیفیل تعلیق به ر است
ا ا قیل از آن ه سیهما تعلیق را از دست نقاشی بقاتف و آن را نه به حا تاودانه
بل ه به ر تیفیل کهفا تحو بزر ی در ر ان رخ داده بود تحولی که دی هز در ر ان
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داده بود دی هز چهان استاد تعلیق بود که تماتت در نیویورک انتظار یکشیفنف تا
کشتی ها از انگلستان به اس له رسیفه نرسیفه فریاد بزنهف و بپرسهف دحا نل کوچولو
چطور است نل کوچولو قهر ان ر ان دکان سمساری دی هز است آنچه برای  ،هم
است نه خود ای ،ر ان بل ه تفسیر تئودور آدورنو از آن است ثمیال ا یرابراهیمی وارث
ای ،سهت است اترا ساده است نل با تفربزر ش زنف ی یکهف تفربزر صاحس
دکان سمساری است او ی ویف برای تا ی ،عاش و آیهفهی نل قمار یکهف ا ا تاشق
قمار کردن نیز هست بفه ار یشود و از دنیل کوپلی ووتشت شرور تو قرض
یکهف نمیتوانف آن را تس بفهف و روزی جیور یشود دکان را به او بفهف و با نل
قفم در راه بی باز شت بگذارد بی آن ه هففی داشته باشف در راه با ای ،روه تئاتر و
آن روه تروس باز و جسمه ردان آشها یشود ا ا آنان راه بی هفق خود را در
تیش ی یرنف روهی از خویشاونفانا آنان را به ای ،ا یف که سر ایهی ههگفتی دارنف
تعقیس یکههف که کوپلی نیز با وتودیکه یدانف سر ایهای در کار نیست به آنان
یتیونفد و سرسبتانه و سادیستی آنان را تعقیس یکهف دست آخر نل ی یردا بعف
از ر او تفربزر ش نیز فوت یکهف ر نل کوچولو در آیاز قرن نوزدهم دنیای
آنگلوساکسون را ریانف ا ا در تایان قرن با چرخش دتوّ اس ار وایلف فت دآدم بایف
دلی از سهه داشته باشف که قطعهی ر نل را ببوانف و از خهفه هفجر نشود تا
آنجا که  ،یدانم فتهی بسیار رنفانهی وایلف شایستهی فیلمهایی از قییل هیس
دخترها فریاد نمیزنهف ساختهی کار ردانانی است که به توصیهی اهل فهون بها بود
تیقهی توسط را به ترش اتال برسانهف و تیقات تایی ،را به درک اسفلالسافلی،
بفرستهف در ای ،نوع فیلمها تجاوز تزو تیقهی تایی ،اتتماع است و یتال به انواع و
اقسام ا راض روحی و تی تصییا درست ثل کار ر بی ار تفایی نادر از سیمی ،که
سرش را وحشیانه به ای ،ترق و آن ترق یکوبف و دست ف ور تیقه توسط یادی
آداب را که برای ایجاد  communicative actionبه سویاش دراز شفه بیادبانه رد
یکهف ای ،فیلمها نشان یدههف که تیقات تایی ،تصیی ادرزاد و هیستری و
تجاوزنفا حتی ا ر ثل فیلم بعفی آن آقا تیر ردی در حا ر باشهف برای ،
تالس توته است که افراد هم به حا رو یها د یسوزانهف و هم از سیلی آخر آن
فیلم دلشان خه یشود ای ،فیلم به شیوهای قانم کههفه کل چیزهایی را که ترا
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درباره اهالی آ ری ای التی ،ی ویف به اثیات یرسانف ای ،نوع فیلمهای بورووایی
برخالق ادتای داتتماتی بودن شان روابط تیهی اتتماتی را به توا ل اههی و فردی
فرو یکاههف و آنها را به حیطه روانشهاسیا حیطه حیوب بورووازیا حیطه روابط
بی،االثهیهی هل یدههف ای ،فیلمها را رها کهیف و به دنیای واقعی قفم بگذاریف ا ر
در ای ،دنیا تمفنی وتود داشته باشفا او آن تقاضای فتگو برای حل ساپل است
هماکهونا تیقه ی کار ر ایران تالس فتگویی عقو و آزاد و برابر درباره حل ساپل
خود و ایران بر سر یز ذاکره است ا ا چشم و وش و زبان بورووازی تای دیگری
است هر آن کس که دنیا اتمیزه کردن استا دنیا روانشهاسیکردن ساپل
اتتماتی نیز هست حرقهای  ،نه فقط دستکم رفت ،روانشهاسی نیست بل ه
دتوتی است برای در یر شفن با آن آدورنو در ضفیت کا ل با اس ار وایلف ه ر چهی،
چیزی در ورد دکان سمساری است او دی هز را به سیس در نیفتادن به روانشهاسی و
انفن در حیطهی اتتماتی یستایف آدورنو به شیوه ای تلویحی یتذیرد که دی هز
نویسهفه ای داتتماتی استا ا ا با الحظاتیا زیرا لف داتتماتی به تههایی یی،
چیزی نیست در آثار دی هز فقر و نو یفی و ر نتیجهی دنیای بورووایی قلمفاد
یشود دنیایی که فقط یتوان ردتاهای هربانی و شفقت انسانی را در روابط یان
افراد سراغ رفت نه در روابط داتتماتی از ای ،حیث دنیای دی هز تیشابوروواییا
است و فرد ههوز در آن به استقال کا ل و شایف به انزوای کا ل نرسیفه است ههوز
قانون فرد به اترا درنیا فها همان قانونی که سرنوشت قهر انان فلوبر را تعیی ،یکهف
افراد به استقال رسیفهای که سهم خود را از دنیای بوروووایی تلس یکههف و دست
آخر یا ی یرنف یا ففون یشونف ثل تربیت احساسات در دنیای دی هز فرد حمل
توا ل خارتی است سرنوشتی هلمانی و یهم بر او ح م یرانف و او در تستجوی
تسالیی آسمانی است قصههای دی هز ههوز قطعات تراکهفهی باروک هستهف تا ر ان
بورووایی کا ل به همی ،سیس روانشهاسی از دنیای دی هز یایس است و تهاصر اههی
تذب عانی تیهی یشونف که ر ان ترسیمشان یکهف ههوز تیهیت در اههیت حل
نشفه است ر ان دکان سمساری تیلور ای ،دیف اه دی هز است ر انا باروک و الگوری
است تش ل از اتزایی سستها اتزایی از قییل خود دکان سمساری و تئاتر تروس ی
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و تز آن تصویری که دی هز از شهر صهعتی اولیه و دنیای بورووایی آن به دست یدهف
تصاویری الگوری همانهف فسای تههمانفا در همی ،فساست که نل ایثار یکهفا راوی
قصه دربارهی نل ی ویف دبه نظر یرسف وتود او الگوری است اتیار سرنوشتا
عصیت تفربزر و ایثار او راا رهای زده است نا شودنی دی هز فسایی را که نل و
تفربزر ش در آن حرکت یکههف چهی ،توصی یکهف :دهزارتوی خانههای بشری
تایی که دویرانی و خودنابود ری از هر وشهی خیابان یخزد و تیش یرود دی هز
در تایی درش های را که از تادهای رد یشود دصاتقهی بزر راه ینا ف کوپلی
رباخوار را یتوان تفت بورووای نل قربانی دانست آدورنو نه نل را از تهس بشر یدانف
نه کوپلی را هردو ایماوانف و آدورنو ت کیف یکهف که وسوسه کوپلی برای سادیسم و
آدم خواری شیطانی نیست چون او آزاد نیستا اسیر دنیای اسطورهای استا او اراده
نفارد نل از کونلی فرار یکهف و کوپلی بیرحمانه او را تعقیس یکهف ا ا وفق
نبواهف شف زیرا ر نل از قیل حتوم است آدورنو سرنوشت ای ،دو را سر ردان یان
اسطوره و تاری یدانف دی هز شهری را که ای ،دو از آن ی ریزنف چهی ،وص
یکهف :داروا تما ی چیزهای تادی از خیابانهای شهر رخت بربسته بود و چیزی
باقی نگذاشته بود گر س ون ی رنه ردهای که همهی آنها را به ی فیگر انهفه
یکرد
آدورنو ینویسف :دخصوصیت شیطانی تهانی که آنان ترکش یکردنف در بیز انی
آن نهفته بودا درست ثل چرایی که تا صیح بسوزد ای ،ان تاری را نبواهف شهاخت
ادام که ت هت ه شود ای ،ان در ابفیت هفی خود وتود دارد آدورنو از یان
توصیفات دی هز از شهر صهعتی ههگام فرار ای ،دو بر ای ،قطعه ت کیف یکهف :دآنان از
یان کوچهی کثی ذشتهف و به خیابان ملو از تمعیت رسیفنف در یان همهمه و
شلویی آن و در زیر باران سیل آسا ایستادنف :بیگانه و یهوت و وشوش انگار ای ،لحظه
را از هزاران سا قیل زنف ی کرده انف و با عجزهای از یان رد ان زنفه شفهانف و در
آنجا نهاده شفهانف دی هز بر ارتیا تمیقی ت کیف یکهف که یان دنیای بورووایی و
دنیای تروس ی یعهی ایماو آن وتود دارد دی هز قایسهای یکهف یان چهرههای
و ی جسمهها و ساکهان شهر :چهره های و ی که دحا و هوایی الیتویر و وقر و
بیاتتها و چهان زنفه دارنف که ا ر فقط حرق یزدنف و راه یرفتهف به سبتی یشف
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تفاوتشان را با ساکهان شهر درک کرد فرار از دنیای بوروواییا رفت ،از شهر به دنیای
تروس ی ا شودن راه به سوی ر است ایماو تروس که نماد ر است و ایماو
شهر صهعتی که در یان دنیای اسطورهای و اتتماتی-تاریبی سر ردان است به
وحفتی بی یانجی یرسهف سمیولیسم ر اسطورهایا ز انی حقق یشود که نل
با شهر صهعتی در قام تههم دنیای بورووایی روبرو یشود دی هز ای ،شهر را چهی،
وص یکهف :ددر هر ترق تا آنجا که چشم بتوانف بییهف دودکشهای بلهف ی ی از
تس دیگری چشمانفاز بیتایان و ت راری را ی شایهف از ش لی تیره و زشت که تجسم
دهشت رویاهایی خفقان آورنف و تاتون دود را بیرون یریزنف و نور را خفه یکههف و
هوای الیبولیایی را به هف یکشهف آدورنو تس از نقل وص دی هز از سویههای
اسطورهای ای ،تمفن به نقل وضعیت اتتماتی-تاریبی آن نیز یتردازد :بحران تهان
صهعتی و همتری،شان تفم اشتوا نل در او در انف ی و رسهگی در خانهای را به
ا یف ت ه ای نان یزنف ردی در را باز یکهف و بعف از شهیفن درخواست نل به بقچه
 ،و تانصف نفر دیگر سه اه تیش
ای افتاده روی ز ی ،اشاره یکهف دتسف رده
از کار بیرون انفاخته شفیم سو ی ،و آخری ،بچه  ،است که ی یرد ف ر یکهی
ههوز یتوانم کم کهم حتی لقمه نانی؟ بعف از ای ،واقعه است که نل از هم یتاشف
علم فرسهای او را نجات یدهف و به ده فه ای یبرد که دیگر واقعی نیستا در
وادی رد ان است
قالهی آدورنو با ن ته ای نا هتظر به تایان یرسف نل ههوز به تور طلق به دنیای
بورووایی فرن تعلق نفاشت و نتوانست ذار دیال تی ی برای رسیفن به ای ،دنیا را با
وفقیت تی کهف او چهره ای تیشاسر ایه داری باقی انف آدورنو برای نشان دادن ای،
ن ته قولی از دی هز نقل یکهف در لحظهای که نل و تفربزر از دکان خار یشفنف:
دچیزهای بسیار کوچ ی وتود داشت -بی ارزش و بی استفاده -که او دوست داشت
همراه بیردا ا ا نا م  ،بود آدورنو یافزایف از آنجا که نل نتوانست از قلمرو ابژهی
بورووایی چیزهایی بردارد قلمرو ابژهی بورووای او را بلعیف و ح وم به نابودیاش کرد
هفق آدورنو حمله به ر انتی هاییست که هر روز در قالیی و شایف ا روز در قالس
کیشی نو یخواههف تهان بورووایی را دور بزنهف و بی یانجی در آیوش تییعت یا
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خانواده یا کا یونیتی به خوشیبتی برسهف حرق او صریح است یبایست همچون
ابراهیم از ای ،آتش ذشت راه یانیری وتود نفارد
 -2نقاشیهای ثمیال ا یرابراهیمی روایت به تیروزی رسیفن سر ایهداری الی و
ش ست فتیان ههری و ییرههری ا ان ذار ؤدبانه از آن استا تهانی که اسطوره
و تاری اش چهان درهم تهیفهانف و سرنوشت آد یان را رقم زدهانف که وتود یا تفم
وتودِ تعلیق به سئلهای حیاتی بف شفه است ههر هف بوروواا دده بزمآرای هص
سویههای دخوب و بفِ ای ،دنیای حتوم است :دآدم بایف تهیهی ثیت و هفی رو
هر دو بییهه و در ای ،دنیای خاکستری که همه از نظر اخالقی یبفه خوب ،یبفه بفا
باها انروی ثیت بفرستها الیته هر کسی سلیقهی خودش رو داره ای ،ههر دروغ
ی ویف
ا ر در دنیای دی هز راههایی برای تیور وتود دارد در دنیای ثمیال وتود نفارد
همهی راهها بستهانف ترانسانفانسی وتود نفارد ا ر دی هز ههوز یتوانست تهاصر
د عصو یت و دتفولیت و دایثار نل را در برابر تروتوتای سر ایهی الی دکوپلی
رباخوار تلم کهفا در دنیای ثمیال سر ایهی الی هفر هف در قالس بساز و بفروشی
ستوالت همه تا را بلعیفه است اترا از حف اضطراب روانشهاختی یا ا زیستانسیا
ذشته است که بتوان با ای ،فوت و آن ف ،آنها را تال کرد یا به قو هایف ریها ت،
به لَسِ،هایت سپرد در شهر ثمیال از حیث تیهی هیچ تای تهی وتود نفارد حتی
دتر نمیتوانف راهی ز ی ،شود زیرا در ابفیت هفی خود علق است
ثمیال ا یر ابراهیمی از تهاصری بسیار آشها استفاده یکهف کرکره وازه و در و
دستگیره و ب ر و شاخه و درخت و ابر و ه و ترنفه و اه فاری انسانهایی که ایهجا
و آنجا تراکهفهانف در برخی از تابلوها به نظر یرسف که ای ،تهاصر بر ز یهه سلط انف
انگار هفقا کشیفن ای ،تهاصر بوده استا ا ا ایهها به ریم بارز بودنشان تهاصر ثانویانف
آنچه اهمیت دارد شهر است ساختمانهای تودرتو و هزارتوهای مشفه که به ریم
هزارتو بودنشان در چشم به هم زدنی یتوانی تا انتهایش را بشهاسیا رازی ترفانی در
کار نیست ا ا ای ،شهاخت از صلییت آنها و از تجز شما نمیکاهف بر های بینام و
نشان و ساختمانهایی اه با نام و نشان که با ت هی فاصله ذاری به چیزهایی بی نام
و نشانی بف شفهانف که تر از هستهف یانف ویی ای ،تهاصر تییعی و صهوع که در
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هاهر یبایست نماد فرههه باشهف بر اثر سانحهای تجسف شفهانف و به هظرهای بفوی
تیفیل شفهانف اسطوره و تاری در هم تهیفهانف و سهه شفهانف بیحرکتی و بی تهیشی
نقاشی های ثمیال نقاشی چیزهای دواقعی» نیستهف نقاشی فیلمهای آخرالز انی و سای
فای هالیوودنف .ویی ای ،تهاصر آشها اتم از بر و کرکره و کالغ و درخت که همه
حتم داریم از آن شهر ا هستهف به هیچ وته واقعیتی نفارنف فی ش ،انف باسمهایانفا
چیزهای قالبیانف که دارنف ادای چیزهای قالبیتر را در یآورنف شهر تهران ثمیال از
روی کیچهای آخرالز انی هالیوودی کپی برداری شفه است چگونه یتوان نقاشی از
روی چیزی باسمهای را توضیح داد؟ ایهجاست که بایف به واقعهای هم در ادبیات رتوع
کرد ادام بوواری سهه بهای ر ان فرن است ا ا بوواری در نوتوانی ر انهای بازاری
را یخوانف و شیفته زرق و برق و فراز و فرود و تشق و دلفاد ی قهر انان آن یشود
فلوبر ت کیف یکهف که ر انهایی که اِ ا بواری یخوانف همه یتذ و بازاریانف خود
فلوبر چه یکهف .اولی ،ر ان بزر فرن تمام و کما را ینویسف که کپی و باسمه
همی ،ر انهای بازاری است و سرنوشت قهر ان آن اِ ا هم از او تا آخر کپی سرنوشت
قهر انان آن ر انهاست وقتی فتم نقاشیهای ثمیال کپی و باسمه کیچهای فیلمهای
هالیوودی است هظورم همی ،بود .هظورم ت ل فلوبری در همان اتزا و ترکیسها
بود .آنجا ر انهای دوزاری تاشقانها ایهجا فیلمهای دوزاری آخرالز انی و سای فای که
ا درون آنها به تله افتادهایم فلوبر سرنوشت اِ ا بوواری را تا انتهای حتوم آن یرانف
و ثمیال سرنوشت شهر تهران را در چهف نقاشی که شس است نورهای خیابانها و خانهها
انوار نجاتببش نیستهفا انوار سوخت ،هیزمهای تههمانف آنها راهی را نمینمایانهف
چون اساساً راهی باقی نمانفه به نظر یرسف در ی ی که هاهراً تلی است با ترچمهای
برافراشته بر آن راهی وتود دارد که به تایی ختم یشودا ا ا باری ه سوزانی که از
نقطه ختم تل شروع یشودا ای ،توهم را باتل یکهف بر ها بر نیستهف ویی
ویرو انف فساهای خالی یان ساختمانها را دود یا خاک یا ابر بیباران بستهانف
درختان تفاوتی با یاهان صهوتی نفارنف همانتورکه فلوبر نشان داد بعف از نگاه
متف یتوانی طمئ ،شوی که آن تر علق نیست ح م به همان تا چسییفه است
تعلیقی وتود نفارد انتظار برای فروافتادن او قالبی است ا یفی نیست آن تَر نه ثل

شهر صلس

ثل تهاصر اثیری ارسطو به باال یرود نه به تایی ،یآیف سفت و ح م به فسا
چسییفه است ابفیت هفی صلس آن حقیقی است فسایی تهی یان شیء با شیء
دیگر وتود نفاردا چیزها به هم چسییفهانف
تعلیق بلعیفه شفه است و به همراه آن انتظار تافیزی تای خود را به سایهس
فی ش ،داده است در انتهای شهرا در فسا اناری ایستاده است؛ درست ثل سفیهههای
فسایی تفهای او انقالب بعف از دیفن فیلمهای تاراتان برای دانار یش و ضع
افتادنف بفون ایه ه بفانهف چرا؟ ثمیال ای ،اسطوره ر انتی را تبریس یکهف در تابلویی
دیگر تبم رغ ش ستهای تای انار ایستاده است تیفیل رغ و تبم رغ به ی فیگر به
هر حا شر د ر ونی و تولف استا ا ا ای ،ی ی ش سته است ویی ا ان تحو را از
دست دادها درست ثل همیر ر دونالف نه د ر ون یشود نه خرابا فقط هست
ای ،هستبود ی صلس به تعییر سارتر به همراه سر ایهی الی که سازنفه شهر
ثمیالست چیزهای تا فنف از کوپیل دی هز تا بان های ورش ستناتذیر ا ا تا
وزاستبوان ورش ستهی فعلی یتوان ردتای سرنوشت آد یان دی هز و ثمیال را تی
رفت :نل و ا ی ی دو تا از آدمهای تابلوهای ثمیال را یتوان تشت تهجره دیفا آنان
حتی چهف نفرشان که به توفان هجمف نگاه یکههفا ویی صورت نفارنف بر های
تابلوهای ثمیال سر شاخهها خش یفهانف یتوانهف شیطانی باشهف ا ا نیستهفا فقط
خش یفه انف برخی از ابرها درست ثل ابرهای کارتون سریا کودکانه تسر شجاع
هستهف باسمهی باسمهانفا خاصه در تابلویی که آدمها تشت شیشه ها دیفه یشونف
ای ،آدمها به تز دیفهشفن کاری نمیکههف ای ،روزها حفاکثر کاری که بوروواها
ی توانهف ب ههف دیفه شفن است او آرزوی بورووازی آنترترونوریا همی ،دیفه شفن
است ههر انتقادی اهی جیور است ههر رتیهی دوم باشف بر ههری تا ل کهف که
بورووازی ساخته است تا دنیایش را شروتیت ببشف ایهجاست که ههر هتقفا او ههر
خالق است
ا یف در ایهجا در د عهای اثر نهفته نیست بل ه در کهش ههری نهفته است توانایی
رد دوران ذشتهاش وفادار استا زیرا که سهگیهی شهر صلس اوا ههوز بر دوش کار رانی
است که از زیرز ی،های شهر باال یآیهف و بار شهر را به دوش یکشهف
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کونفراخوانی در ایران
1

ترتمهی ر انهای کونفرا در ایران از آخری ،ر ان هم اوا یعهی بار هستی آیاز
2

یشود اثری که فهوم حوری آن دکیچ است و ت ثر از خوانش تست فرنیستی
(چرخش فرههگی) و سهت تفیفارشهاسی است او در ههر ر ان فاهیم هوسرلی و
هایف ری را بفون تمایز وش افانه درهم آ یبته و نتیجهای نسیی رایانه -اخالقی برای
رسالت ر ان ی یرد ینویسف :ددنیای یتهی بر حقیقت یگانها و دنیای دو ونه و
نسیی ر انا هرکفام از ادهی کا الً تفاوتی سرشته شفه است حقیقت توتالیتر
قولههای نسییتا تردیف و ترسش را نفی یکهف و بهابرای ،هر ز نمیتوانف با آنچه ،
3

درو ر ان ینا ما از در آشتی درآیف (کونفراا  )55 :1398و درنهایت نتیجه
ی یردا بهسیس ای ،ناهمبوانی وضعیتی توا م توتالیترا ر ر ان روی خواهف داد
چون ر ان در توا م توتالیترا دفتح هستی نمیکهف
فهوم دفتح هستی به ثابهی ان شاق افقهای م  ،وتودا فهو ی هایف ری
است که بهنحوی در تریان چرخش فرههگی نیمهی دوم قرن ذشتها توانست بر
دیال تی در هی ت نوتی روششهاسی انتقادی سایه اف هفه و فهوم دواقعیت را
بهتهوان نوتی حمل اات تاریبی -اتتماتی دچار ابهام و حتی فرا وشی کهف در
ای،تا قصود یاحثهای نظری بر سر فاهیم ای ،سهتها یا حتی درستی یا نادرستی
بهکار یری فاهیم نیست -هرچهف ای ،ا ر در تایگاه خویش ضروری است و بایف در
سیر آن تالش کرد و آن را توضیح داد -ا ا برای آنکه بفانیم کونفرا به چهنحوی بر
س لهی فنظر ای ،نوشتار اثر ذاشتا انفکی فاقه در ای،باب ضروری بود
کونفرا بار هستی را با تعییر سیاست چ و راست تهانی به دکیچ بهتایان
یبرد نا فته نمانف که بهواسطهی ای ،فهوما هر ونه فاخلهی سیاسی -انتقادی و
همچهی ،سیاسی از تایی ،را نیز بهصورتی کلی رایانه و بیواسطها چهی ،تعییر یکهف

1

کونفراا یالن ( )1398بار هستیا ترتمهی ترویز همایونتورا تهران :نشر قطره

 2به تعییر کونفرا در بار هستیا دکیچ چیزی به تز اثری ساده و ناشی از بفسلیقگی نیست نگرش کیچ و ههر کیچ
وتود دارنف نیاز انسان کیچ هش ( )kitschmenschبه کیچا تیارتست از نیاز نگریست ،به خویشت ،در آیههی
دروغ زییاکههفه و بازشهاخت ،خشهودانه و شاد انهی خویش در ای ،آیهه (کونفراا )261 :1398
3

کونفراا یالن ( )1398هنر رمانا ترتمهی ترویز همایونتورا تهران :نشر قطره
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ترتمهی ای ،اثرا کموبیش همز ان همراه است با توییرات سیاسی -اقتصادی در ایران
که وسوم است به دسیاستهای بازار آزاد را یا دتعفیل ساختاری
اقیا تهانی به کونفرا و سیطرهی آن بر فسای ادبیات تا هتسهف در ایران از
سویی و همچهی ،حوریتیافت ،فهوم بازار در ایرانا وتی از دادبیات تا هتسهف
تیقه توسطی ایرانی را ش ل داد که در ای،تا ت لتذیر است از خال همی ،تحوالت
است که اهمیت اثر ذاری کونفرا و راهی را که در دادبیات تا هتسهف ی شایف
ضروری یشود درواقم قصودا نشاندادن ر ههای ای ،تحو در برساخت سووهای
است که تشتوانهی آن شبصیتتردازی و کرونوتوپ (تیوستار ز انی -انی) داستان
در ر ان تا هتسهف و اشاتهی آن به رسانههای دیگر و تیا فهای آن است
1
تیگیری صرانهی ترتمان و بهگاههای انتشاراتی در بازار ادبیات تا هتسهف و
تعفاد چاپهای چشمگیر آثار کونفرا نشاندههفهی اقیا تمو ی به ای ،نوع آثار و
فسای داستانی آن است هرچه ا در سطح تحلیل آثار کونفرا در قاالتا وبسایتها
و نوشتارهای بعساً انتقادی به ت کیف بر وتوه انتقادیا فلسفی و فهو ی کونفرا یا تحلیل
سیاسی آثار او و انتقادات او از فرنیته یا رویمهای توتالیتر و یاحث عرفتشهاسی در
باب حقیقت [توتالیتر یگانه] بر یخوریما در یان نویسهف ان ادبی و خوانهف ان تام
با تصویری دیگری از ای ،نویسهفه روبروییم
در باب ایه ه ای ،ت ثیر ذاری دوم به چهنحوی بوده استا اتالتات دقیقی در
دست نیست؛ ا ا نگارنف ان تالش کردهانف تا از تریق بررسی ش ل یری نوتی ادبیات
تا هتسهف ایرانی ت ثر از ارزشهای کونفرایی یا خوانش نویسهف ان تا هتسهف از آثار
او و نیز همچهی ،سریا ها و برنا ههای بهاصطال تاکشوهای سلیریتی حور به ای،
اثر ذاری نزدی تر شود ای ،دست نویسهف ان که با ت ثیرتذیری از آثار و فسای
کونفراییا از نیمهی دوم دههی  60و خصوصاً از دههی  70خورشیفیا در دههی 80
به او شهرت رسیفنفا کسانی بودنف که با برتستهکردن وته خاصی از ب ،ایههای
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کونفرایی که از قسا نتیجهی هطقی یانی نظری ر اننویسی او نیز بودا به باتیان
ستردهای در بازار یا ر ان بازاری سر ر ی تا هتسهف و دست یافتهف
نبستی ،داستانها و ر انهای تا هتسهفی که تمیقاً ورد استقیا قرار رفتهفا
ر ان با فاد خمار ( )137۴فتانه حا سیفتوادی و داستان روی اه خفا را بیو
( )1379صطفی ستور بود که آیازی بر ای ،وانر خاص در ادبیات داستانی و شبصاً
ر ان بود با ورود به دههی 1380ا بهتور کلی فسای ادبیات داستانی و ر ان در تسبیر
ای ،وانر قرار رفت نمونههایی از ترخوانهفهتری ،آثار ای ،دورانا ر انهای ترنفهی ،
( )1381و رویای تیت ( )138۴فرییا وفی؛ چراغها را  ،خا وش یکهم ( )1380و
تادت یکهیم ( )1383زویا تیرزاد؛ شس سراب ( )1383ناهیف تژواک؛ کافه تیانو
( )1386از فرهاد تعفری و هستهف
1

آثار ستردهی ای ،وانر که برخی در تو  27روز نوشته شفهانف و تا چاپ 55
هم رسیفهانفا ایلس بهلحاظ سطح داستاننویسی در حف آثار خود کونفرا نیستهف ا ا
هما اثرتذیری ای ،وانر و نحوهی ورود او به صهعت فرههه ایرانی از سویی و دخالت
در برساخت سووه و تولیف فسای آن است یدانیم که سووهی ر انهای کونفراا
سووهای تاصیا زخمی و بهتعییر خویش دکاف ایی است -الیته ت کیف یکهیم
دبهتعییر خود کونفرا ا زیرا ا با خوانش کونفرا از کاف ا وافق نیستیم ای ،سووه که
نوتی شبصیت درونیشفه استا یعهی در درون خویش جادالت خویش با تهان
اتراق و دیگر شبصیتهای داستان را حل یکهف چهف ونگی و تولیفونی چهفصفایی
2

کونفراییا برخالق تعییر باختیهی از ای ،فاهیما در تههایی نسیی رایانهی انیوهی از
 1ر ان با فاد خمار ( )137۴فتانه حا سیفتوادی در  27روز نوشته شفه است و حتی در ترتمهی آلمانی نیز به
فروش  10هزار نسبه در چهف نوبت انتشار رسیفه است
 2کونفرا در دربارهی ر ان در ای،باب ی ویف :دهیچی از صفاها نیایف سلط باشفا هیچکفام از صفاها نیایف تهها
بهتهوان همراهیکههفهی دیگر صفاها بهکار برده شود کونفرا تولیفونی فنظر خویش را با دوحفت از حیث
سمون ت میل یکهف که به او اتازه یدهفا رزهای تستار و ر ان و بالع س را بههم نزدی کهف و به تعییر
خویش دتستاری اختصاصاً به سی ر ان نام ینهف و درنهایت ر ان را دکهار هم ذاشت ،فساهای تفاوت
احساسی و تاتفی دانسته و ای ،را دهری تری ،ههر ر اننویس یدانف (کونفراا  118 :1398تا  )136او با
احیای ؤل و ویژ یهای یادشفهی تولیفونی تمالً نوتی ی فستی را در فسای ر انهایش خلق یکهف که در ادا ه
دربارهی تیا فهایش بحث خواهیم کرد

533

ا یف هصوری و نادیه رضایی

شبصیتها رخ یدهف که تز از هظر طلق رایانهی نویسهفه و همذاتتهفارانهی
خوانهفها نمیتوان نسیتی یان آنها برقرار کرد ای ،نسیت نه درونی که بیرونی است
و ای ،بیرونی بودنا یهای ش ل یری وته شبصهی سووهی کونفرایی است :تههاییا
تاصی و زخمیبودن و همز ان هفونیستی و فرا وشکار
از ترق دیگرا تیوستار ز انی -انی ر انها و داستانهای کونفرا تمو اً فسای
خصوصی را تعی،تذیر یکهف بهتیارت روش،ترا شبصیتهای کونفرایی بهلحاظ
فسایی -ز انی ایلس در خانه با هم واته یشونف و الیته ای ،خانه نه وقعیت خاتره
1

(تاری )ا زبان شترک ( فتگو) و هویت (تشب یابی) (اوها  )123 :1387ا بل ه
وقعیت س س و ترو است خانه در فسای داستانی کونفراییا خصلتی تادهای ییابف
که همواره ی ی یخواهف دیگری را نگهفارد و او سر باز یزنف آنها فقط در لحظهی
تماع و سروری و زیردستی باهمهف و کهش شبصیتها در لحظات خانها
سادو ازوخیستی است یعهی شبصیتها در کهار هما همز ان آزار دیفه و بهنحوی
دیگری را آزار یدههف و باهم بودن آنها بهدلیل همی ،وقعیت نابرابر و بیمار ون
است درحالیکه در وضعیت همیود ی انسانی و احیاناً ییربیمار ونا بیش ی ی
2

دیگری را رها خواهف کرد به ای ،عهاا خانه انزدایی شفه یا نا ان یشود
3

برای ثا ا به رابطهی تو ا با ترزاا تو ا با سابیها یا سابیها با فرانز در بار هستی
۴
بهگریف یا در والس خفاحافظیا کلیمای ترو پتنوازا در همان القات نبستا با روزنا
رابطه برقرار یکهف و روزنا از او حا له یشودا ا ا کلیما یخواهف به هرنحوی از دست
او خالص شفه و او را راضی به سقط تهی ،کهف در ای ،فسای داستانیا ی ی در تی
1

اوها ارک ( )1387نامکانها :درآمدی بر انسانشناسی سوپرمدرنیتها ترتمهی هوچهر فرهو هفا تهران:

دفتر تژوهشهای فرههگی (شهرشهاسی )5
Non- place

2.

 3ای ،ر انا ح ایت زنف ی چهف شبصیت است که بهنحوی وازی هم در حا زنف ی هستهف و از خال تراکسیس
سابیها که هم عشوقهی تو ا و هم عشوقهی فرانز استا در تی ،ت هل ای ،دو رد استا زنف یشان بههم ربط تیفا
یکهف سی ی تحملناتذیر هستی که ترتمهی دیگری از همی ،تهوان بار هستی استا تالش یکهف درنهایت از
تریق درهم آ یبت ،تسادهای به قو خویش وتودی به خوانهفه بفهمانف که تهان وارد وضعیتی کیچ شفه است
۴

کونفراا یالن ( )1386والس خداحافظیا ترتمهی فروغ توریاوریا تهران :انتشارات روشهگران و طالعات زنان
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دیگری است یا از شبصیتی دیگر ریزان است کلیما نمیتوانف خانهی شبصی خود را
تحمل کهفا چون با کا لیا همسرش سبهی نفارد؛ ا ا بهصورت بیمار ونی او را دوست
دارد او تیدرتی با زنان دیگر عاشقه و تماع یکهف؛ ا ا ی ویفا تس از هر رابطه
کا لیا را بیشتر دوست دارد کا لیا به او ش وک است و او را تعقیس یکهف؛ ا ا روایت
داستان که بسیار تحت سیطرهی ؤل  -راوی (کونفرا) استا بهنحوی سا ان ییابف
که نمی ذارد روابط تهسی تههان کلیما برای او آش ار شود و درنهایت روزنا بهصورتی
ییرانسانی ی یرد؛ ا ا داستان با وصا کلیما و کا لیا و لیبهف آن دو بههم به اتمام
یرسف
فسای ای ،ر انهاا تییعیسازی و دفاع از نوتی رابطهی انسانی خودخواهانها
ت ویانه و از قسا استالیهی است فسایی که کونفراا خود را هتقف اصلی آن یدانف
ا ا کرونوتوپ و شبصیتتردازی کونفرایی از آن دفاع یکهف ریشهی ای ،استالیهیسما
در ییر هترو لیسی بودن روایت داستانهای کونفرا است ویژ ی هترو لیسی ا ز انی
تحقق و تعی ،ییابف که قشرها و الیههای اتتماتی در شبصیتها تیپی شفه و صفا
1

داشته باشهف (رتوع کهیف به باختی،ا  )39۴ :1387برای ثا ا بقا بتوانف تی بقا
را بازنمایی کهف یا زن خانهدار صفای تیپ ای ،زن باشف و ا ا در ر انهای کونفرایی
هیچ سلسله راتس اتتماتیای وتود نفاردا قشرها و تی های اتتماتی تعی ،نمییابهف
بل ه ی ابرصفاا بهتهوان راوی وتود دارد و ابقی شبصیتها را همچون ی شطرنجباز
یچیهف اه داستان ی ویف؛ اه فلسفه یبافف؛ اه دایرهالمعارق یسازد و الی آخر
شبصیتها در چهی ،فسایی همچون ی وضعیت توتالیترا هفعل شفه و
س وت ی انهف بفون هترو لیسیاا چهف ونگی یا چهفصفایی م  ،نیست بفون آن
فتگو م  ،نیست بفون آن ا با فسایی استانفاردشفه واته هستیم که شبصیتها
در تهان درونی خود فرو یرونف و از قسا تیفیل به سووههایی خواههف شف که تاصیا
تهها و زخمیانف او دربارهی خهفه و فرا وشی حاکم بر فسای استالیهیستی درست
2

ی ویف؛ ا ا خود او نیز به رویهای فته شفا با استالیهیسم هفورشا همفلی دارد؛
1

باختی،ا یباییل ( )1387تخیل مکالمهای :جستاری دربارهی رمانا ترتمهی رویا تورآارا تهران :نشر نی
sympathy
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بهتیارت دیگرا با تجاوز ای،همان شفه است درنهایت آنکه کرونوتوپ خانه در آثار
کونفراا با آن تعی ،خاص که فته شفا فسای داستانها را خصوصی یکهف درواقم
سه انهی ا ر تهسیا درون رایی بیمار ون شبصیتها و ا ر خصوصیا تهاصر تعی،
خانه در ر ان کونفرایی هستهف
2
کونفرا با دمودستگاهی تئوری ای ،نوع خاص از کرونوتوپ روایی و
شبصیتتردازی را خلق کرد ا ا ای ،ویژ یها تیفیل به وضعیت تییعی سووههای
داستانهای تا ه تسهف در ایران شف نویسهف ان زن در ای ،وانرا یلیهی چشمگیری
نسیت به ردان داشتهف؛ بهنحوی که یشود ای ،وانر را وانری دزنانهشفه و وته یالس
آن را دزنانهنویسی نا یف هتهی در ایلس تولیفات وانر ذکورا زنانگی توأم با برساختی
کیههتوزانه از ی سو و زیردستانه از سوی دیگرا از زن بوده و در آن استقال زنانها
توششی برای کیههتوزی و انتقامتویی از ردان است که یتهیبر برتستهشفن
ب ،ایهی خیانت است الیته همهی آثار ای ،وانر چهی ،نیستا برای ثا فسای ر ان
1

باز شت کیههتوزانه نیست؛ ا ا زیردستانه و هفعالنه و نوستالژی است و در آن
شبصیت زنا همواره هتظر بیوفایی ردان (تسران و همسرش) هست
در آن دست از ر انهای کیههتوزانهی ای ،وانرا شبصیتهای زن داستانا
سووههای بههاهر ستقل یا در تستجوی استقال ا ا ا تاصی و زخمی هستهف که بعساً
دست به خیانتی برای انتقام از شوهر به ثابهی نمایهفهی ردساالری و توتالیتاریسم
حاکم یزنهف از ای،رو ایلس انتقام ی زن به ت ،آن و تمل یا نیت تهسی
خیانت ارانهی آن حواله شفه است درواقم ای ،نوع هفونیسم سادو ازوخیستی ی ی از
2

برتستهتری ،ویژ یهای ای ،وانر است؛ ثالً شیوا در رویای تیت یا راوی و ادر راوی

 1ترقیا لی ( )1397بازگشتا تهران :نیلوفر
2

وفیا فرییا ( )138۴رویای تبتا تهران :رکز
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1

در ترنفهی  ،ضروری است فته شود که ت کیف بر خیانتا ب ،ایهی روایت داستان
استا نه نا ی که نگارنف ان بر آن بههف اضطراب و انتظار خیانت همواره تزپی از حالت
روانی شبصیتهای داستانهاا شبصاً زنان است بهتیارت روش،ترا ای ،ی ی از
ب ،ایههای حوری خود داستانهاست
2

در همبونه ( )1385کل داستانا دلهرههای تاشقانه و زیردستانهی دختری بهنام
یلفا در رخفادی تشقی است و بهنحوی داستان روایت زنف ی تیقهای رفه است که
همتری ،س لهی آن ی دنیای تاشقانهی خصوصیشفه و حف یراث خانواد ی
است درنهایت نیز همچون ر انسهای تاشقانهی قرون وسطایی تس از تهشهای
تعفد حو سوءتفاهم دربارهی تشق تقابلا همهچیز به خوبی و خوشی ی ذرد و با
وصالی که بوی خوشیبتی ابفی یدهفا به تایان یرسف کرونوتوپ ای ،وانر نیز
بازنمایانهفهی نوتی فسای خصوصی است که در آن رنهوبویی از هستی اتتماتی-
سیاسی تامتر نیست س لهی اصلی شبصیتهای داستان ا ر خصوصی و ساپلی
تمفتاً تاشقانه -تهسی و روانشهاسیزده است ویی همهچیز هو به انتباب و
تذیرش دو ترق رابطه است و هیچ انعی بر سر ی رابطهی تاشقانهی ر انتی ا ییر
سوتفاهمها و لجبازیهای یلفا و شهاب نیست
شیری ،در تادت یکهیم تیرزادا بهخاتر ترکشفن از سوی نا زدش ردستیز
یشود و با باز شت او تمام احساسات ردستیزانهاش در ردی ناتی ازبی ،یرود
ای ،ویژ ی در همی ،داستان برای آرزو نیز صادق است او تاشق سهرابی یشود که
بیشتر ویژ یهای هجی رایانه و حا ی دارد و اسطورهای است آرزو در برابر ادر و
فرزنفش با ویژ یهای ردانه (فعا ا نانآورا تفی و حا ی؛ شبصیت تیپی ردانه در
ای ،داستانها) تصویر یشود -او اساساً قرار بودها تسر تولف شود؛ ا ا در برابر سهراب
هفعلا حمایتخواه و رام است احساسات ضف ردانگی او نیز با ههور سهراب در داستان
و ازدوا آنهاا ازبی ،یرود ای ،نشاندههفهی آن است که شبصیتها در ای ،ر انها
بهواقم خودآیی ،نیستهف؛ بل ه تیرو حا های ( ود) شبصی هستهف ضم ،آنکه فسای
1

وفیا فرییا ( )1381پرندهی منا تهران :رکز

2

ریاحیا ریم ( )1386همخونها تهران :ترسمان
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ر انها هترو لیسی نیستا یعهی برای ثا آرزو نمونهی زن بهگاهدار نیست؛ بل ه
داستان بهتور کلیا وص حاالت درونی و ا ور خصوصی شبصیتهاست که یتوانف
ی زن خانهدارا تزش یا ههف و را تای آن نهاد و س لهای ایجاد نشود
ب ،ایهی دیگری که در ای ،فسای داستانی اهمیت یافته استا دتشیمانی و
دسرخورد ی است تاویف در رؤیای تیتا نمونهی تیپی رد روشهف ر با رایش
چ ا یعهی کمونیستی است او تحصیلکردها ا ا حراق است او ی چ تشیمان یا
تواب است و اکهون فقط حرق یزنفا ا رونهی و سرزنش یکهف او از تمری که خر
آر انهای انقالبی کردها سرخورده است تس در صفد ساخت ،زنف ی رفه برآ فه
است شیوا او را نمیتسهفدا چون خود را همهچیزدان یدانف و درنهایت ر ان توته
یشویم او به صادق همرزم قفیمیشان دلیسته که تملگراست و حرق نمیزنف تاویف
نماد تصور از روشهف ری در دوران تس از انقالب است که حرقهای هفه و قلمیه-
سلمیه یزنف؛ ا ا در تمل حافظهکارا هفونیست و توتالیتر است اصطال
دروشهف ربازی تعریفی تام بهسیس ای ،کهش است که در ادبیات تا هتسهفا ی تی
شبصیتی است کل دیفیهی ای ،روشهف ر تساانقالبیا ا ور خصوصی و روابط و
چالشهای شبصی فسای خانه است
شبصیتهای ای ،ر انهاا از کهشهای یارزهتویانه و آر ان رایانهی سیاسی
خویش و سرسپرد ی به سیاستورزی و قاو تا خصوصاً شارکت در انقالب  57و
دوران تس از آنا تشیمانانف و یخواههف دوران بهاصطال آر ان رایانهی تصر انقالبی
دههی  ۴0تا اواخر  60خورشیفی را فرا وش کههفا لذا احسا سرخورد ی دارنف
بفیل ای ،تشیمانیا وضعیتی است که در آن ساپل تاشقانهی دو تهس و در یریهای
درونخانواد ی و زنف ی شبصی س لهی حوری است آنها ایلس وارد نوتی حا
یکههف نسلی ش ستخورده هستهف که بایف با ولعی
ر انتی شفه و احسا
سیریناتذیر به روابط تاشقانهی تهسیا رفاه زنف ی شبصی بپردازنف و آر انخواهی
برای آنها الیهی تههان و تاری زنف یشان در قطم ز انی خاصی ربو به ذشته
است آنها در تی فرا وشی هستهف و ایلس صّر به باز شت به تهانی توأم با نوتی
تشق تهسی و زنف ی بههاهر تارفانها از نوع اوشوییا هستهف اهسیما در باز شتا در
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تی قصفی برای ترک اروتا به ثابهی تهان برزخی یانهی آ ری ا (آیهفها تیشرفت و
یربت و تههایی) و ایران (صمیمتا آشهاییا همسایگی و با دیگرانبودن)ا دو ی را
انتباب یکهف هرچهف فرزنفانش او را رها کرده و همسرش نیز او را بفون اتالع ترک
کرده و با زنی فرنگی در ایران ازدوا کرده است
در نتیجهی همی ،ب ،ایههاست که خیانت تیفیل به وضوتی تراهمیت در ای،
وانر یشود تجربههای تهوع تشقی که ایلس ببشی از تراکسیس شبصیتهای رد
داستانهاست و در تهس آنا زنانی هستهف که همواره بایف هتظر ترکشفن باشهف
بهتور کلی تهاصر ا ر خصوصی در ای ،وانرا تشق تهسیا تشیمانیا سرخورد ی و
خیانت است که نتیجهی هطقی آنا سیاستزدایی از ا ر روز ره است؛ زیرا شرایطی
که انسانها در آن ارهای و ازخودبیگانه شفهانف را تههان یسازد
سیطرهی ا ر خصوصی شبصی و تاشقانههای تهسی در ای ،وانر از ر انا فقط
در قالس ای ،رسانه نمانف و به رسانههای دیگر از تمله شی ههای تلویزیونی و ایهترنتی
رسمی داخلیا خانگی و اهوارهای هم اشاته یافت الیته شی ههای اهوارهای با تبش
سریا های تاشقانه که توأم با نمایش تر زروزیور سی زنف ی تیقات رفه ترکیهایا
ایاالت تحفه و آ ری ای التی ،استا در ای ،ز یهه تیشگام بودنف شی ههای داخلی
رسمی بهدلیل فیلترهای بتل دیرتر به ای ،تر ه تیوستهف؛ ا ا وانر تفیف سریا های
ایهترنتی که حا ی آن ببش خصوصی استا در ای ،سیر امهای تفیفی برداشته
است :سریا هایی چون آقازادها تاشقانها مهوتها همگهاه و یا برنا ههای
سلیریتی حور یا بهاصطال تاکشوهایی چون دورهمیا همرفیقا خهفوانها ا شو و
ای،ها همز ان در حا برساخت ،نوتی الگوی زنف ی وفقیت حور هستهف که اهمیت
ا ر شبصی را تییعی یکهف برای ثا همتری ،و بهاصطال ترهیجانتری ،و
1

چالشبرانگیزتری ،ترسش هران فیری در دورهمی از همان-سلیریتیهای برنا ه
ای ،است که دتا حاال تاشق شفی؟
برساخت ای ،سووهی ش ههفه که تاصی و تههاست و در تی،حا در تی فرا وشی
از تریق ترفان تفیف و لذتتویی استا در ای ،سترهی فرههگی که بهتور خالصه و
https://tvnasim.ir/program/ 29089
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فشرده از آن سب ،به یان آ فا نسیتی درونی با تحوالتی دیگر دارد به تیارت روش،ترا
ای ،رخفادها بیان فرههگی تحوالتی اقتصادی -سیاسی نیز هستهف ای ،دو وته باهم
نسیتی دیال تی ی دارنف و سترش ی ی هو به سترش دیگری است و هردوی ای،
تحوالت حو همی ،سووه ش ل ی یرنف و آن را بازتولیف یکههف الیته ای ،نسیت
تلّی نیست
ای ،تحو را ز انی یتوان دقیقتر درک کرد که نگاهی به شبصیتتردازی زنانه
در ر انهای دهههای تیش بیانفازیم فرنگیس در چشمهایشا زری در سووشون و ا
با تمام ازخود ذشتگیهای خود و کشم شهای سوبژکتیو خودا نمود شبصیتتردازی
زن در دورانی هستهف که آر ان رایی و قاو ت و یارزهی سیاسی یا شارکت در ا ر
سیاسی ارزش حوری آن بود برخی از آنها حتی درون افق و الزا ات ای ،آر انها ت،
به رابطهی تهسی یدادنف و ای ،ت،دادن را نه بهتهوان نهایت آزادی و قاو ت که اه
زنفانیشفن یدانستهف برای ثا فرنگیس در چشمهایش بباتر آر انهای استاد
اکان حاضر به ازدوا با تیمسار آرام یشود و ای ،ازدوا را نه رهایی که دزنفانیشفن
ت ،یدانف الیته ای ،تحو را یتوان در باب ردان نیز بهکار برد برای ثا ا استاد
اکان کمحرق و آر ان رای ر ان چشمهایش با تاویف تایگزی ،یشود که تشیمان
1

از آر انخواهی است یا در قابلا یلفا به ای ،سیس در همبونه تاشق شهاب یشود
که شبصیتی ورور و تعصس و در تی ،حا با دلی هربان در زنف ی خصوصی است
و ای ،تی رد در وانر زنانهنویسی ر انتی ا ایفهآ زنانگیای است که یرق زنف ی
خصوصی است
تی ایفهآ زن در ای ،وانر فروغ در رویای تیت یا یلفا در همبونه هستهف که
نمادهای زنانه در آنهاا هرافتا تشقتذیریا انفعا و رؤیاتردازی تاشقانه است؛ آرایش
 1الیته سریا هایی تلویزیونی چون نر سا یلفاا وارش و نیز ساخته شفهانف که شبصیت آنها زنان ستقلا قیف
و ؤ  ،تیپی و کیچ ایفپولووی قالس هستهف آنها چشمانفازی تاچری را بر یسازنف که تصویر حفاهت از خانه
است :دهمه چیز خانواده است و ای ،بسیار شییه شعار تاچر در دوران قفرت است درحالیکه زنان واقعیا وضوع
انواع خشونتهاا تجاوزهاا نابرابریها و هستهفا ای ،وانر زنانی را نمایش یدههف که خللناتذیرا راس و خودساخته
هستهف و آن را نمود فمیهیسم اسال ی -ایرانی قرار دادهانف وتود ای ،زن بف نیست؛ ا ا تیفیل آن به تی قالس و
الگوی قساوت دربارهی زنانگی در تا عهی حا حاضرا در تقابل با تهاقسات انسما ی زن واقعی است
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یکههف یا هتظر کهشی تاشقانه از ترق قهر ان -رد خویش هستهف در قابلا شیوا
1

در رویای تیت یا آرزو در تادت یکهیما چون از ای ،ایفهآ زنانه دورنفا آنگاه که
حا ی دیگرانا شبصاً حار هستهی خصوصی خانواده هستهفا همچون رد وص
یشونفا ا ا در برابر ردی که تاشق آنهایهفا حمایتخواه و هفعل یشونف یا
2

بهاصطال ابژه یشونف
اکر ای ،ن ته ضروری است که در تمام داستانهایی که به آنها اشاره شفا راوی
همچون فسای ر ان کونفرایی دانای طلق است و شبصیتها درون را بوده و حفیث
نفس یکههف یان آنها فتگو ش ل نمی یرد و هرکفام در تهان درونی خود وقایم
را برای خود عها یکهف و خوانهفه از تریق سیطرهی راوی بر فسای داستان از آنها
آ اه یشود الیته اهی درنهایت تایانبهفی داستان عما ون نیز یشود ثالً در
رؤیای تیتا چهی ،ینمایف که صادق با شعله رابطهی تاشقانه داردا یعهی راوی داستان
و خواهر شیوا؛ ا ا در تایان داستان علوم یشود که او و شیوا تاشق و عشوقانف و
عمای حوا ترتی شیوا برای راوی حل یشود حور راوی است صفای قالس هم
راوی است ابقی صفایی نفارنف
در ای،تا نیزا همچون فسای ر ان کونفراییا هاسیات ت ویانها شبصیشفه و
خصوصی است و با سلطهی صفای راویا همهچیز تحت سیطرهی قفرت روایت طلق
اوستا بهنحوی که بهراحتی یتوانف هر چیزی را به روایت داستان حقهه کهف به
شبصیتها ا ان صفا داشت ،و از ای،رو واتهه باهم را نمیدهف و اه کشش داستانا
فقط نتیجهی نوتی سوتفاهم ناشی از س وت تقابل شبصیتها یا تعقیس ریزهای
اتراتویانه است فیالمثل داستان همبونها با فاد خمار یا تریچهر را یتوان در کمتر
از  100صفحه بهویسف؛ ا ا همی ،ویژ یهای روایی وتس یشود آنها اه تا 500
صفحه بهتو بیهجا هف الیته ای،ها بیشتر در باب ر ان تا هتسهف ایرانی استا نه

1

تیرزادا زویا ( )1399عادت میکنیما تهران :رکز

 2در همی ،دوران تارسیتور ( )1382در سه و ز ستان بلهفا حوری را حور قرار یدهف که باوتود وارد بودن
نقف به ببش تایانی آنا یتوان فت که در به ترسشکشیفن وضعیت سیاسی حاکم و همچهی ،نقف ردساالری
نهادیههشفه امهای ؤثری برداشته است
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ر انهای کونفرا ای،ها ت هی های هم تیفیل ای ،داستانها به سریا نیز هستهف
برهمی ،اسا ا ستایش  90قسمت تو یکشف؛ همگهاه  2۴قسمت؛ د  ۴0قسمت
و ؛ ا ا ایلس آنها را یتوان حفاکثر در  10تا  12قسمت به تایان رسانف
در تمام ای،ها تصویر زنف ی شبصی تیقات رفه شما تهران تیلیغ یشود و
س له رابطهی تاشقانهی تسر و دختری است که ی تای آن وضعیت اقتصادی هاسیی
نفارد؛ ا ا بهنحوی حل لط و ترحم شبصیت رفه قرار ی یرد یلفا در همبونه
ورد لط حا رضا قرار ی یرد یا ن یسا در سریا د درنهایت باوتود فریس و
تجاوزا درنهایت توسط رستا ببشیفه یشود و ای ،به تقفیس تجمل و تذابیت زنف ی
شبصی انسان رفه یافزایف در ای ،قصهها و فیلمها هها هیچ خیری از به ترسش
کشیفن زنف ی ای ،تیقات نیست و انگار فاقف ز ان و انی شب هستهف تو ویی
اصالً ایرانی با تمام ساپل و صاپس آن وتود نفارد و تعی ،نمیشود ایلس ر انهای
تا هتسهفا تشتوانه و الگوی تولیف فیلها ههای سریا های تاشقانهی شی هی خانگی یا
شی ههای ایهترنتی هستهف از ای،روست که دچار فقر قصه و در نتیجه فیلمها ه هستهف
3
بههرحا چرخش فرههگی تست فرنیستی در تهان که اثر خویش را در دههی
 1370بر ایران ذاشت و وارد فسای آکاد ی و روشهف رانهی تا عهی ا شفا بههمراه
سترش وانر ر انا سریا و سیهمای تا هتسهفا نوتی نسیت دیال تی ی با تحوالت
اقتصادی -سیاسی همی ،دوران دارنف و بیان فرههگی تحوالت اقتصادی -سیاسی آن
است فهوم بازار به ثابهی د هطق  -نه ان -بهخوبی یتوانف ای ،نسیت دیال تی ی
را تجلی کهف که حو سووهی ش ههفهی ذکور ش ل ی یرد بازار نیاز هف ای ،سووه
است تا بتوانف بهراحتی آن را وارد فرآیهف ارزش یادلهای کهف ضم ،ایه ه ای ،سووه
نیز فقط بازار را یشهاسف و ا ور خویش را براسا فرآیهف آن ساز انفهی کرده و عها
یببشف
بازار صرفاً قسمی یادلهی انتزاتی ترضه و تقاضا نیست؛ بل ه دارای هطقی
یتهیبر ردش و سودآفریهی است که در فرآیهف خویشا همز ان سووهی خاص خود
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را تولیف کرده و توسط تولیف فسای آن (زنف ی روز ره به ثابهی فسای کشم ش ا ور
و هاسیات خصوصی) تولیف و بازتولیف یشود و بایف الگوی خاص زنف ی نیز ش ل
دهف
نتیجهی ای ،فرآیهفا کاالییسازی و استانفاردسازی هاسیات اتتماتی (چه
تمو ی و چه خصوصی) است ای ،سووه برای آن ه سازوکار عهادهی به تهان خویش
را با هطق بازار هطیق سازدا بایف هرچه کمتر به هاسیات ییربازاری وصل بوده یا
ای،که بایف هاسیات آن را به بازار وصل کهف تا تیق اصل سودآفریهیا دبازسازی شود
برای ثا ا صهعت ف هاس ی عهاببش فراهم ساخته که فقط سووهای که تمام
هاسیات خود را براسا آن سا انفهی کهفا یتوانف با فشارهای تسمی دتراحی
بفن  1و روانی آن را دوام بیاورد ای ،صهعت نسیت دیادآوری و دفرا وشی را یتهی
بر تمهایی که کارشهاسان ف برای سا هاا فصو و تعیی ،یکههفا تهظیم یکهف و
اتزای ت هتارهی ذشته را یتهی بر اصل دتا اتالع ثانوی بهروزبودن ا درون تقویم
خود باز یسازد بهنظر یرسف که شبصیتهای ر انهای کونفرایی و تا هتسهف ایرانی
ساخته شفهانف تا بازنمود سووهی ای ،هطق باشف
در فسای ر ان کونفرایی و ادبیات تا هتسهف ایرانی و سریا ها و برنا ههای
تاکشو و ا ا ر کلیا یعهی اقتصاد سر ایهداری یا هطق نظام اقتصاد تهانی و تهاقسات
درون انف ار آنا بفون ترسش رها شفه است توتالیتاریسم دولت و حاکمیت
ردساالرانه اه تررنهتر است که الیته نمیتوان آنها را ان ار کرد؛ ا ا ا ر کلی یا تهتی
که بازار به تراکسیس ای ،هاسیات یدهفا نادیفه رفته شفه است و تهاقسات
انسما ی نسیت ا ری کلی و تزیی را حل نقف قرار نمیدهف
ای ،تفیفه را یتوان بهصورت تاریبی در رونفی دیف که در آنا از ی سو دانش
تست فرنا در برابر هر ونه ا ر کلیا ایستاد ی یکهف و از سوی دیگرا نوتی عرفت
تلمی اقتصادی و حتی اتتماتی با تقفیس شی هها و کهشهای خرد و تزء رایانه که
تییعیبودن هاسیات سر ایهداری بازار آزاد را را تذیرفته استا وضم انتقادی حاضر
در دیال تی ا ر کلی و تزپی را تس یزنف به تیارت دیگرا ایل ای ،هطق
1. Cutting body
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عرفتشهاختیا نسیت ا ر کلی و تزپی نادیفه رفته شفه است تمام ای،ها در
برساخت ای ،سووهی خاص و فسای آن ت ثیر ذار هستهف و آنها را تیشفرض
تابولیسم خویش که همان تابولیسم بازار استا قرار دادهانف تس ای ،نادیفه رفت،
بههیچوته تصادفی نیوده است
همفلی و همذاتتهفاری باتیان (خوانهف ان ر انها یا بیههف ان سریا ها) با
داستان و شبصیتها وتس اقیا فراوان به آنها شفه است ا ا س لهی اصلی در ای،
سطح روانشهاختی توضیحتذیر نیست ای ،سی زنف ی و تجربهی بههاهر تییعیا در
تو دهههای  80و  90خورشیفی در ایران به یانجیهای بتل تیلیغ شفه است و
درنهایت تیفیل به نهاد قالس تا عهتذیری اشباص شفه است بهتیارت دیگرا بازار
بههمراه سازوبر ایفپولووی خودا توانسته الگویی تولیف کهف تا سووهها درون آن
تربیت شونف ای ،الگوا همان الگوی زنف ی کاالیی و استانفاردشفه است که در آن
سووهها به ش لهای بتل آن را درونی یکههف ا ا ای ،دمودستگاه بایف آن را به
سطح ساپل شبصی و خانواد ی تقلیلاش دهف و آن را روانشهاختی کهف و
دی ریهای مهم ای ،وضعیتا آنهایی هستهف که در همی ،ر انهاا سریا ها یا
تاکشوهاا یلوان هستهف و تعی ،ای ،الگو هستهف دریغ از آنکه ش ستخورد ان ای،
الگو همواره بهترزی چشمگیر فراوانتر از وفقها هستهف بهواقم ای ،وضعیتا وضعیتی
تراوی است که خود سووههای خود را تولیف یکهف

نقد اقتصاد سیاسی
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لهی ،تیش از ای ،فتاه بود کاه دا رچاه اارکس اثری درباارهی هطق نهوشاااتاه ا اا
هطق "کاتیتا " را برتای ذاشااات ا به همی ،قیا یتوان فت ا رچه ارکس
اثری بهنام فلسفهی ههر نهوشتها ا ا ههر د رونفریسه را برتای ذاشته است
ساطرهای تایانی قف هی د رونفریساه دربردارنفهی فاهیم بفیعی دربارهی ههرِ
تصار باساتان و قایساهی آن با تصار فرن اسات هافشاه برسار فهوم ههر نزد ارکسا
کماکان با شافت تمام درتریان اسات نوشاتهی حاضار را بایف صارفاً بهتهوان ورود به
چهی ،یحثی تعییر کرد و نه همچون تاسابی قطعی به دفلسافهی ههرِ ارکس الزم
بهیادآوری اساات که ارکس تردازش شااب به ای ،یحث را از د رونفریسااه به
دکاتیتا انتقا نفادا که خودِ ای ،وضااوع نیاز هف ی بررساای تفا انه اساات تس
شایستهتر آنکه ابتفا به فتار خودِ ارکس رتوع کهیم
د( )1ای ،ا ری شاهاخته شافه اسات که شا وفایی ههر در دورههای عیهی با ت ا ل
تام اتتماعا و از آنتا همچهی ،با یانی ادی و اساتبوان بهفی سااز ان آنا تهاسایی
نفارد به تهوان نمونها یونانیان در قایساه با تصار فرنا و همچهی ،شا ساپیر حتی
دانساته اسات که به حسای که تولیف ههرِ فینفساه شاروع یشودا از آن تس ش لهای
عیهی از ههرا از تمله حماسها در ساحت کالسی و دورانساز تهانی آن را نمیتوان
باازتولیاف کرد یعهی صاااورِ هم و شااابصااای در قلمرو ههریا صااارفااً در رحلاهی
ت ا لنایافتهی ان شاق ههری ا انتذیرنف (ص )110
تیش از ادا اهی فتاار اارکسا باایاف همی ،تاا قافری تا ال کرد ی ما قاف اهی
ارکس بههاهر ناتمام اسات چرا که با ( )1شاروع یشاود ولی به ( )2و ال ا نمیرساف
دوما اشااره به شا ساپیر اسات که در ادا هی یحث هیچ اشاارهای به آن نمیشاود ساوما
تسااد بی ،تفمتهاساس رشاف اتتماتی و ههر اسات هاهراً ارکس در تالش اسات که در
درتهی نبسات برای خود رشاف نا وزون ههر و اساتبوانبهفی ادی اتتماع را روشا،
کهف به دیفهی او دشاواری وضاوع صارفاً به دفر و تام ای ،تهاقساات بساتگی دارد
دبه حسای که شاب شاونفا شافافیت تیفا یکههف ساپس نتیجه ی یرد که
ددشاواری در فهم ای ،وضاوع نیسات که ههر یونانیان و حماساه با شا لهای عی،
ت ا ل اتتماتی تجی ،شاافهانف دشااواری در ای ،اساات که آنها کماکان در ا لذت
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ههری بر یانگیزنف و بهنوتی بهتهوان ی
یشونف
تس ویا ساائله برای خود ارکس حلشاافه به نظر یرسااف ا ا آیا برای ا نیز
چهی ،اسات؟ ارکس تصار باساتان را ددوران کودکی انساان خطاب یکهف و ساپس
ادا ه یدهف:
دانسان نمیتوانف دوباره تیفیل به کودک شود و رنه سادهلو یشود ا ا آیا او در
خا ی کودکانه احساا سارت نمیکهف؟ آیا نمیکوشاف که حقیقت آن را در رحلهای
تالیتر از نو بیافریهف؟ آیا سااارشااات حقیقی هر تصاااری در تییعت کودکانش زنفه
نمیشااود؟ چرا نیایف تاری کودکی نوع انسااانا که رحلهای قابلباز شاات نیسااتا
زییاتری ،ش ا وفاییاشا تاابهای تاودانی نفاشااته باشااف؟ برای اا کشااش ههر آنها
بهخاتر ای ،نیساات که با رحلهی ت وی ،نایافتهی اتتماتی که در آن روییفنف تساااد
دارد بل اه دساااتااوردهاای آن اسااات کاه باهتور تافایینااتاذیری باا شااارایط اتتمااتی
ناتبتهای که از آن روییفنف  -و فقط در چهی ،شارایطی ا ان ههور داشاتهف  -تیونف
خورده است؛ شرایطی که هر ز قابلباز شت نیست (ص )111
برای اا تیچیاف ی بحاث ارکس فقط ربو به تفما اان احیای ههر کالسااای
در شاا لهای تهوع آن نیساات چراکه تمرکز ارکس در تی ،حا توتهی تایگاه
ههر در دوران عاصار و نیز اتتماع تساا-سار ایهداری اسات ارکس در د رونفریساه
دوبااره باه چهی ،یحثی بااز ی رددا ولی بر ز یهاهی ایجاابی دت اا ال کلیاهی
توانمهفیهای فی نفسااه انسااانی و دحرکت طلقِ شاافن که از کوران نقفِ تهان
فرن ی ذرد ارکس در آنتا از دتوسااتهی حفود شاا ل بورووایی تردهبرداری
یکهف و چشامانفاز شا وفایی یهای سارشات انساانی را ترورش یدهف او با بازنگری
ددیف اه که ،که در آنا صاارقنظر از حفودیتهای لیا ذهیی و ساایاساایا خودِ
انساان هفق تولیف به نظر یرساف ا ت کیف یکهف که ددر قایساه با تهان فرن که
تولیف را به هفق انسان یف کرده استا دیف اهی واالست (ص )۴87-88
باه دیافهی اارکسا هافقا دتاا عیات نیااز هافیهااا توانااییهااا لاذتهاا و نیروهاای
ولف و ییره اسااات که ازتریق یادلهای تا م آفریفه شااافه باشاااف ترورش طلق
تتانساایلهای انسااانی که با هیچ عیار ازتیش قفر شاافهایا قابل سااهجش نیساات
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بهابرای،ا انسااان دآنچه بوده اساات باقی نمی انفا بل ه در حا حرکتِ طلق شاافن
است سپس ادا ه یدهف:
ددر اقتصااااد بورووایی – و دوران تولیافی تهااهر باا آن – ای ،ترداختاه کردن
سارشات انساانیا همچون تهی شافنی کا ل تفیفار یشاودا ای ،تیهیتیابیا همچون
بیگانگی کا لا و ازهم سایبت ،کلیهی اهفاق حفود و ت سااحتیا همچون قربانی
کردن یایتِ درخودِ انساانی به یایتی تما اً بیرونی اسات برای همی ،اسات که تهان
کودکااناهی بااساااتاان از ساااویی واالتر ینماایافا از ساااوی دیگرا در تماام واردی کاه
صاورتیهفیهاا شا لها و دادههای حفودی تساتجو رددا واقعاً واالتر هم هسات ای،
ارضااایی اساات بر یهایی حفود حا آن ه [تهان] فرن رضااایتی ایجاد نمیکهفا یا
چون ارضایی یتذ تفیفار یشود (همانتا)
آیا شاعاع بیکران و ورفای نگرش ارکس بهواقم شاگفتآور نیسات؟ د رونفریساه ا
دکاتیتا نیسااتا ا ا از آنتا که تر کلی ترووهی وساایم دنقف اقتصاااد ساایاساای
ارکس اسااتا از بساایاری تهات از دکاتیتا فراتر یرود الیته در تر  6تلفی
ورد نظر ارکسا جلفی که هحصار به زییاییشاهاسای یا فلسافهی ههر باشاف یافت
نمیشاااود تس ای ،یحاث تظیم چگونه به د رونفریساااه راه یافت؟ تس تی یری
کهیم
چارلز دیهاا سردبیر دنیویورک دیلی ترییون که ارکس به فت  10سا (1852
تا )1862ا بعسااً بهخاتر ا رار عاشا برایش قاله ینوشاتا از او درخواسات کرده بود
که برای ددانشاها هی تفیف آ ری ا طلیی دربارهی دزییاشاهاسای بهویساف هاهراً
ارکس تلیریم ابراز نارضااایتی از هجانفن چهی ،وضااوع وساایم و همی در ی
قاالاهی کوتااها درخواسااات او را تافی ی یرد ولی نهاایتااً از نگاارش آن صااارقنظر
یکهف با ای ،وصا ارکس بی ،ساا های 1857-58ا یعهی درسات در حی ،نگارش
د رونفریساه ا شاوو تژوهش در ای ،ز یهه یشاود تالوه بر طالعه و زیفهبرداری
از طالیی به زبان فرانسااوی و انگلیساای دربارهی دتلم زییایی و دانشااها هی آلمانی
ووزق ایرز ()18۴0ا ارکس شفیفاً در یر بررسی و زیفهبرداری از دزییاییشهاسی ا
اثر شش تلفی عروق فردری تئودور ویشر یشود ویشر نویسهفهی هگلی نا فاری
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بود که بر اسااا

برخی روایاتا فلساافهی ههر هگل را به وتهی دیال تی ی به کما

1

رسانفه است
آنچه دربارهی ددفترهای زییاییشاهاسای ارکس بعسااً با وسااتت تور لوکاچ و
2

نویساهف ان دیگر زارش شافه اساتا صارقنظر از زیفهی سااختمان کل کتابِ ویشارا
و نیز اهمیت رابطهی اسااطورههای یونان با تییعت و هسااتی بالفعلا بهویژه بر نقش
3

دساووه در به تعا ل رساانفن دتیهیت و اههیت ت یه دارنف یباپیل لیفشایتز نیز
در اثر بینظیرش دفلسااافاهی ههرِ کاار اارکس ( )1933دقیقااً همی ،وضاااوع را
برتساته یکهف به زارش اوا ارکس فتاوردی از شایلر را که در کتاب ویشار باز و
شافه اسات بازنویسای یکهف :دزییایی در آنِ واحف هم ی ابژه اسات و هم وضاعیتی
ساوبژکتیو وقتی آن را داوری یکهیما شا ل است و وقتی احساسش یکهیما زنف ی
است زییایی بهتور همز ان هم حالت وتودی و هم فرآوردهی است
باه هر حاا ا آنچاه ییر قاابالان اار اسااات تالقاهی شااافیاف اارکس باه ههر و
زییاییشاهاسای اسات چهی ،کشاشای از ز ان نوتوانی او شاروع شافه بودا یعهی ز انی
که در وصاا تهی و نیز تفرش یزلیاتی سااوزناک به قلم کشاایفه بود ولی وفق به
انتشاااار جموتاهی آنهاا نگشااات کاارهاای نیماهتماام دیگری از تملاه یا ر اان باهناام
دتقرب و فلی س و نیز ت ههایی از ی نمایشااها ه از ارکس بهتای انفه اساات
باز انفههای ای ،دوره همچهی ،دیالو ی اساات که به شاایوهی افالتونی تراحی کرده
بود بها به فتهی خودشا دتملهی تایانی دیالو ،ا نقطهی شاروع دساتگاه هگلی
بود لذا طالعهی تمیق دزییاییشاهاسای هگلا همچهی ،ساسات کا ل از ر انتیسام

 1نویسهفه شبصاً دفترهای زییاشهاسی ارکس را نبوانفه است تور لوکاچ در سا  195۴طلیی زیر تهوان
دکار ارکس و تئودور ویشر نوشت که تا آنتا که اتالع دارم به انگلیسی یا فارسی ترتمه نشفه است ت سفانه
تفم آشهایی به زبان آلمانی یا جاری باتث حرو یت از خوانش آن است نگاه کهیف به:
https://data.over-blog-kiwi.com/0/56/34/64/20191001/ob_44c738_georg-lukacskarl-marx-et-friedrich-th.pdf
2. S.S. Prawer, “Karl Marx and World Literature,” Oxford University Press, 1978
“Aesthtic Marx”, Edited by Samir Gandesha and John Hartle, Blumbery Academic,
London, 2017
3. Mikail Lifshitz, “Philosophy of Art of Karl Marx,” Pluto Press, Great Britain 1973
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را به همراه داشااات تذب هگل به عهی فراروی از تفایی و تعارض بی ،دترصاااهی
ضرورت و دترصهی ادراک حسی بود
به زارش لیفشااسااتزا هگلیهای توانا ازتمله برونو باپرا تسااتارهای بساایاری
هتشاار کرده بودنف تا هگل را بهتهوان ی واکوب ،خفاناباور عرفی کههف ارکس نیز
در نگاارش ی ی از ای ،تزوههاا شااارکات کرده و سااائولیات دببش ههر را باه تهافه
داشاات د ارکس تمام ز سااتان  18۴1-۴2را وق آن کار کرد ا ا در بهار آن را رها
کرد تاا دو طلاس تافا ااناه 'درباارهی اذهاس و ههر' ( سااایحیات و ههر) و 'درباارهی
ر انتی ها' بهویسااف ای ،قاالت فقود شاافهانف ا ا اصااو اصاالی آنها را یتوان از
تزوات بینام  18۴1-۴2و نیز یادداشااتهایی که ارکس روی کتابهایی که خوانفه
بود بازسااازی کرد (ص  )33لیفشاایتز سااپس بهتور اتمالی دتایاننا هی دکتری
ارکس و یادداشااتهای آن را بررساای کرده و ی ویف دبساایاری از آنچه ایهها دربر
دارنفا از ان شاافات بعفی او حذق نشافنفا و ای،که به برداشاتهایی تمیقتر هتهی
شفنف (ص)35
یتوان ادتا کرد که نطفهی فاهیمی که ساااا ها بعف در د رونفریساااه بازتاب
یافتهف دقیقاً در همی ،دوره کاشاته شافنف آنچه در ترصاهی ههری به نفی ر انتیسام
انجاا یافا تف یا آن در تیش و تس از انقالب فرانساااه بود باا ساااقو اشااارافیات و
قفرتیابی بورووازی نوتاا و از آنتا رشاف تعارضاات تفیف اتتماتیا ر انتی های قرن
نوزدهمی بر فااهیمی تاافشااااری یکردناف کاه ز یهاهی اتتمااتی تلات وتودیاش
برترق شافه بود رشاف سار ایهداریا بیخانمانی تهیدساتان شاهریا تف ی شارایط
تیهی و ابزار کار با کار ر و شااروع حرکتهای اتتراضاای کار رانا شاارایط اتتماتی
کا الً تفیفی را ایجاد کرده بود
بهقو ارکس :دسااز ان فئودالی تیشای ،و اصاهافیِ صاهاتت دیگر نمیتوانسات به
تقاضااهایی که همراه با ساترش بازارهای تازه افزایش یافتا تاسا ویف تای آن را
انوفاکتور رفت قشار توساط صاهعتیا اساتادان اصاهاق را از ترصاه بیرون رانف تقسایم
کار یان اصاااهاق ونا ون برافتاد و تای خود را به تقسااایم کار در درون هر کار اه
داد تجاایاس ههری آفریافهی او از نوتی باهکلی تفااوت باا اهرام صااار و آکافوکهاای
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روم باساتان و کلیسااهای وتی اسات بورووازی تزشا ا قاضایا روحانیا شااتر و
دانشمهف را به خاد ان اتیرشفه و زد یر بف کرد (د انیفست )
فلسااافاهی زییاایی هگالا نقطاهی تط یا اذار بود هگال باا اتالم د ر ههر
بفون ترداخت ،بفیلا راه را برای ارکس شااوده بود ارکس نیز در اسااا با چهی،
تعییری که بازتاب دانحطا ههر در تا عهی عاصااار اسااات وافق اسااات ارکس
توانا حتی در ددساتهوشاتههای اقتصاادی-فلسافی  18۴۴ا با کمی تعفیالتا کماکان
خااساااتگااه نظری هگال را درباارهی ههر هع س یکهاف ا اا در هماانتاا ز یهاههاای
فراروی از تا عه بورووایی و چشاامانفاز احیای ساارشاات کار آزاد انسااانی را ترورش
یدهف هم دایفپولووی آلمانی و هم د رونفریساه به صاهعتگرانی قرون وساطایی و
آساایایی اشاااره دارنف که تذب کارشااان بودنف در آنها دتالقه به کار شااب و به
هارتی که از درتهای ههری برخوردار است قابل شاهفه است
در تصار دفتیشایسام کاالیی ا ههر نیز همانهف ساایر ترصاههای دیگر به واساطهی
تقسایم کار اتتماتی – کار تسامی و کار ف ری – حفودا شارو و هحصار یشاود
آنچاه اارکس در د اانیفسااات دادبیاات تهاانی یناا افا اقلیمی اسااات کاه از
حفودیتهای لی و تیقاتی تا عهی بورووایی رها شااافه باشاااف او در دنظریههای
ارزش اضااافی ت کیف یکهف که دتولیف ساار ایهداری عارض شاااخههای عیهی از
آفریافههاای روحاانیا همچون ههر و شاااعرا اسااات بافون فهم ای ،ا را دچاار توهمی
ی شویم که لسیهه با زییایی کا ل قرن هجفهم فرانسه را به تمسبر رفت :با ای،که
ا در انی و ییرها تصار که ،را فرساههها تشات سار ذاشاتهایما تس چرا در تی،
حا نتوانیم شاااعری حماسااای بیافریهیم؟ در نتیجه به تای 'ایلیاد' (هو ر) 'ههریاد'
(ولتر) نصیس ان شف!
اکهون یتوان دوبااره باه تمالت تاایاانی قاف اهی د رونافریساااه کاه باه دوران
کودکی انساان و دزییاتری ،ت ا ل ههری در تصار که ،اشااره دارد باز شات روشا،
اساات که به دیفهی ارکسا تا ز انی که در سااودای احیای همان صااورتبهفیهای
ههری باساتان باشایما راه را بر زایش اشا ا نوی ،ههری در تا عهی بفیل بساتهایم
بازتولیف چهی ،ههری ددر ترصاهای تالیتر به شا ل تیشای ،نا م  ،اسات در تی،
حا ارکس تا عهای را جساام یکهف که تس از فراروی از تقساایم کار اتتماتی
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تصار حاضارا ی فرد بهتور انحصااری نقاشا جسامهسااز و ییره نیاشاف آن اه دیگر
دنقاش وتود نفارد؛ بل ه انسااانهایی که به همراه سااایر کارهایی که انجام یدههفا
نقاشی هم یکههف (ایفپولووی آلمانی )
چهانچه احیاناً تصاور شاود دت ا ل همهتانیهی فرد حصاو دتبیالت ارکس
توان اساتا نیاز بهیادآوری اسات که تلف ی م دکاتیتا ا بهویژه در قسامت دتقسایم
کار و انوفاکتور و نیز د اشی،آالت و صهعت بزر ا حتی به وتهی شیواترا تبتهتر
و همهتانیهترا تیآ فهای کشاهفهی تقسایم کار در فرآیهف کار و نیز در تا عهی فنی
را ترسایم یکهف سارشات خودِ صاهعت بزر بهتور فاوم حجم تظیمی از سار ایه و
کار را از ای ،شااااخه به شااااخهی دیگر تولیف ترتاب یکهف و از آنتا تحرکا تهوع و
سایالیت همه تانیهی کار را ضاروری یساازد ا ا ای ،رونف در شا ل سار ایهدارانهی
خودا تقساایم کار قفیمی را با تمام خصااوصاایات تجیس و یریساش بازتولیف یکهف
تهوع کار در شا ل کهونی اش خود را چون دی قانون کور تییعی تحمیل یکهف و
نه همچون حرکتی که آزادانه و آ اهانه تهظیم شاافه باشااف آن تمعیت هولهاکا آن
ارتش اخیرهی کار که در فقر و فالکت به سااار یبرنف تا نیازهای تویر سااار ایه را
برآورده کههفا دبایف تای خود را به فردی انسااانی بفهف که برای انواع کارهایی که به
او حو شافه اساتا طلقاً آ اد ی داشاته باشاف؛ آن فردی که بهتوری ت سااحتی
رشااف کرده و صاارفاً حا ل ی کارکرد اتتماتی حفود اسااتا بایف تای خود را به
فردی کا الً ت ا لیافته بفهف که برایش کارکردهای تهوع اتتماتی به ثابه شیوههای
ونا ون فعالیتی است که بهتهاوب انجام یدهف (ص )618

1

 1همچهی ،نگاه کهیف به دنقف برنا هی وتا :
ددر فاز باالتر تا عهی کمونیستیا تس از ناتفیف شفن انقیاد بردهوار فرد به تقسیم کار و از آنتا همچهی ،حو
تعارض بی ،کار ف ری و کار تسمی؛ تس از تیفیل شفن کار از وسیلهای صرق برای زنف ی به نیاز اصلی زنف ی؛
تس از آنکه به همراه ت ا ل همهتانیهی فردا نیروهای ولف هم افزایش یافته و همهی چشمههای ثروت تعاونی
فوران یافته باشفا تهها در آن ز ان یتوان از افق تهه حق بورووایی در تما یت آن فرا رفت و تا عه بر ترچم خود
خواهف نوشت :از هرکس براسا استعفادش و به هرکس به انفازهی نیازش!

نقد اقتصاد سیاسی

گفتاری دربارهی
فلسطین ،اسراییل و سوسیالیسم
علی رها
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()1
غزه دراندوه و اضطراب!
تس از تشااا ،و تاای وبی باه خااتر اتالم آتشبس بی ،اساااراییال و حماا ا نوبات
سا وتی ساطرب و ت لی تردیفیه فرا رسایفه اسات؛ آیا ای ،آتشبس سا ون تیش از
توفان اساات؟ تس از آنکه یزه از تیتر اصاالی رسااانههای روهی ناتفیف شاافا نوبتِ
شاامردن رد ان و بیرون آوردن اتساااد از زیر آوار فرا یرسااف آن اه در یان ای،
ویرانیا باا یتیماانی کاه ههوز در خیااباانهاا ترساااه یزنهافا فلساااطیهیهااا در نهاایات
شاوکهی ناباوریا خواههف ترسایف :دچرا؟ ؛ دچگونه یتوانیم ای ،را به کودکان توضایح
دهیم؟
در تی ،حا ا در داخل اساااراییل نیزا صاااحهههای وحشاااتهاک و تهایات فجیم
ساربازان ارتش اساراییلا باتث خشام و تصایانیت شافه اسات از همه ناراحتکههفهترا
شاعارهای د ر بر ترب و دترب بایف کشاته شاود بود ا ا قسااوتا بهتهوان دشار
آشاا ارا بهویژه ههگا ی که تلیه کودکان انجام شااودا باتث خشااما تحرک و ناآرا ی
اتتماتی یشااود با ای ،وصاا ا بایف قفری ت ل کرد؛ ا ا در ر ا رم تهشهاا ایلس
چهی ،کاری آسان نیست
بایف بپرسایم :آیا فلساطیهیا بهتهوان انساانا حتی وقتی تزو دتی ار ران نیساتا
در اه ،اساراییلیها کا الً ساقو کرده اسات؟ آیا حاکمان فعلی اساراییل وفق شافهانف
فلساااطیهی را باه وتودی ییر قاابالتشااابی ا باه ابژهی نفرت تمعی تیافیال کههاف و
ازای،رو ساااتحق جاازات تمعی؟ اتازه دهیاف تجوالنه قسااااوت ن هیما نه ههوز! در
توضا بیاییف هوشاایاری خود را حف کهیما با واقعیت روبرو شااویم و به ای ،وضااوع
ف ر کهیم که :دراه خرو چیستا و چه بایف کرد؟
ی م و همتر از هر چیزا باایاف باهخااتر داشاااتاه بااشااایم کاه در تس هماهی
ااتراتوییهاای نظاا یا یا تهاه ایافپولوویا برای قیساااه کردن اههیات یهودیاان و
فلساطیهیها نهفته اسات ای ،کشاشای برای سالطهی کا ل اسات در واقما ساا ها تیشا
در ز ان بمیاران قیلی یزها د اتان ویالنی ا عاون وزیر دفاع اسااراییلا هشاافار داده

فتاری دربارهی فلسطی،ا اسراییل و سوسیالیسم

بود که دچهانچه آتش راکتها بیشاتر شاود و وشا ها برد بیشاتری تیفا کههفا آنها
هولوکااسااات بزر تری نصااایاس خود یکههافا چرا کاه اا باا تماام قافرت از خود دفااع
یکهیم در آن ز انا حتی شیمون ترزا رهیر حزب کار را که قیالً با بمیاران اهفاق
ییرنظا ی به تهوان جازات تمعی بالفت کرده بودا قویاً از دشوک و ارتاب حمایت
کرد تا دبا زدن ضااربهای ح م به ردم یزها آنها را وادار کهف اشااتهای تیرانفازی به
اساراییل را دست بفههف واضح است که یان همهی نبیگان حاکم در اسراییل اتفاق
نظر تافیافی حااصااال شااافه اسااات کاه باه فتاهی ی ی از رهیران ارتش اساااراییال:
دفلسطیهیها بایف در اتماق آ اهی خود درک کههف که رد ی ش ست خوردهانف
بیاییف برای به زیر ترسااش بردن ای ،وحشاایگری قاو ت ن هیم :آیا یهودیانا چه
در داخل و چه خار از اساراییلا به رهیران خود اتازه خواههف داد تا از شا هجه ران
قیلی خود تقلیاف کههاف؟ آیاا ای ،حااکماان اایلهاف فلساااطیهیاان را باه تاایگااه بقاایی لبات
وتور و تحمل ی هساااتی برباد رفته فروب اههف؟ آیا درایش  1000سااااله با از بی،
بردن هرفیات قااو ت و اراده به آزادیا توانسااات از تودههای یهودی سااالاس اههیات
کهف؟ ناا یفی و اضطراب بهتور همز ان بهتهوان تجلیهای تفاوت شعور تحت سلطه
و اسااارت هاهر یشااونف هیچ کس بهتر از یهودیان تاریبیا چه در ز ان رو یها و
چه نازیهاا ای ،را نمیدانف
کسای بهتر از هگل ای ،حالت ناا یفی را روشا ،ن رده اسات او با اشااره به یهودیان
تحت سالطهت روم و تادشااهان ساوریها دکه کارشاان با تهان تمام شافه و کار تهان
نیز با آنها تمام شافه بود ا نشاان یدهف که دناا یفی از واقعیت چیزی اسات که فرد
را با د بُعف تا م هساتی انساان ارتیا یدهف ا چیزی که قابلان ار نیساتا ا ا با ای،
همه تا عیتی کا الً بی رو اسات (در فتارهای فلسافهی دی،ا تلف 3ا ص )117
بهابرای،ا ناا یفی به عهای حساور فعا ی شا اق در دساووه اسات ا ا وقتی ساووه از
ای ،تهاقش آ اه رددا دچار درد و رنج یشاود انفوه در تایی حساور ییابف که دبا
آنچه بایف باشاف بالفت وتود دارد انفوه دقیقاً تهصار نفی در ا رِ ثیت اساتا بفی،
عها که ثیت در درون خود تساد هف و زخمخورده است (همانتاا ص )305-306
فلساطیهیها نیز ثابت کردهانف که رد ی قاوم هساتهف اشاتیاق شافیف آنها برای
تعیی ،ساارنوشاات خودا  70سااا تس ازاشااوا ا ههوز کاهش نیافته اساات در ای،
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قااو اتا آنهاا باه دبرادران یهودی خود شااایااهات دارناف باا ای ،حاا ا ا ر چیزی وتود
داشاته باشاف که بایف از یهودیان بیا وزنفا حتی ا ر آ وزشای هفی باشافا ای ،اسات که:
تس از بازیافت ،اههیت خود و کسااس اسااتقال ا چه اتفاقی یافتف؟ ای ،ی نقطهی
تط در حرکت آزادی اسات زیرا بهدسات آوردن اههیت خودا ههوز عاد تسالط بر
تهان بیگانه نیساات از آن تسا یا به تیش خواهیف رفتا بر وانم تفیف یلیه خواهیف
کرد و بهاابرای،ا هفیات را تجرباه خواهیاف کرد و یاا تقاسنشااایهی یکهیاف و سااایری
قهقرایی تی یکهیف فاتعهی بزر تر سارنوشات اساراییل هم درسات در همی ،اسات:
ذار از دخرو از اردو اههای ر آشوویتز  -ز انی که هیچ کشوری بهتز فلسطی،
به آنها تهاه نمیدادا از اساراییل یارزات شافیف ضاف انگلیسای  -به اساراییل ا روزا به
ی ا پریالیست یو تی ر!
اکهون به همراه باز شات به آن تاری ا بایف بهیاد داشاته باشایم که دتس از یزه ا
دراتتراضااات روبهرشااف تلیه دولت اسااراییلا ی دیف تفیف تفیفار شاافه اساات از
تظاهرات تهانی تا ساااز انهای حقوق بشااریِ یهودی رفته تا کسااانی که در داخل
اساراییل به خیابانها ریبتهفا از خاخامهایی که برای کودکان فلساطیهی دتا کردنف تا
روههاای کوچا ا اا هم شاااترک یهودی و فلساااطیهیا باهویژه در یاان زناان آنهاا
ترأت کردنف و با فلساطیهیها ابراز همیساتگی کردنف آنها حاضار نیساتهف فلساطیهیها
را ددشم ،قلمفاد کههف و ای ،کار را در خفقانیتری ،شرایط انجام دادنف
( )2
وجود تناقض از بدو تأسیس اسراییل
دفقط یا انقالب درونی یتواناف بیمااریِ تهفرِ بیتلات ردم اا را در اان کهاف
فقط در چهی ،صاورتی اسات که تیر و توان ای ،سارز ی ،در ییابهف که سائولیت ا
در فالکت و آوار ی تربها تا چهانفازه ساهگی ،اسات در ییر ای،صاورتا ا ح وم
به فها هستیم ( ارتی ،بوبرا فیلسوق برتستهی تیری)
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بیاییف ساتقیماً از دورهی 19۴5 -۴7شاروع کهیما از ز ان آزادساازی اردو اههای
کار اتیاری و ایجاد آوار ان تظیم یهودی در حالی که هیچ کشااوریا از تمله ایاالت
تحفه و انگلیسا حاضاار به تذیرش آنها نیود به حساای که تهاههف ان به فلسااطی،
رساایفنفا بهناچار وارد یارزهای تازه شاافنفا ای ،بار در درتهی او تلیه انگلیسا ا ا
اکهون با آ اهی از خود بهتهوان سااووهای سااتقل هیچکس نتوانساات آنها را از ای،
احساااا آزادی تاازهیاافتاه حروم کهاف از هرچاه بگاذریما اردو ااه حال تولاف ایافهی
آزادی بود از تریق خیزشهاای توا ساااوخت ،و دود شااافن در اتااقهاای اازا نیرد
بالفعل ر و زنف یا بود که یهودی بهتهوان ساووه تولف شاف آنچه در دوران اساارت
آ وخته شافا همچهی ،ی احساا داشاتراکی تفیف بود اردو اههای ر بودنف که
به روشی کژدیسها همه را به انسانی دبیتیقه تیفیل کردنف!
در ای ،دورهی بحرانی اساات که رایشهای تهوع بساایاریا چه بی،المللی و چه
بو یا را شااااهافه یکهیم کاه ایافههاای آنهاا در یاان تودههاا ریشاااه دوانافه بود  -از
ساااوسااایالیساااتها تا نارودنی های کشااااورزیا از صاااهیونیساااتهای ترولتری تا
ساوسایالیساتهای صاهیونیساتا همه در آرزوی ی تا عهی تفیف بودنف بفون شا
ایفهی رسایفن به ساوسایالیسام بفون تیور از سار ایهداریا چه از تریق تعاونیهای
شهری و چه از تریق کمونهای روستاییا کییوتزیما رایجتری ،ایفه بود
ارتی ،بوبرا یلغ داو انیسام تیری ا در کتاب دراهی به آر انشاهر ا تفیتری،
فتگوی یاان ترففاران کمونهای کشااااورزی را ثیات کرده اسااات بوبرا که خود از
ترففاران شااهرکهای اشااتراکی بودا به ای ،واقعیت اشاااره یکهف که آنها در ورد
تااسااا اارکس باه ورا زاساااولیچا کاه بوبر او را دزنِ ز اان یناا افا بحاث و فتگو
یکردنف زاسااولیچ از ارکس ترساایفه بود که آیا کمونهای باسااتانی روسااتایی در
روسایه بایف زوا تیفا کههف و یا ای،که یتوانهف ز یههای برای توساعهی ساوسایالیساتی
بااشاااهاف آنهاا ساااپس دیاف ااه اارکس در ورد تعااونیهاا را از دهاهی  18۴0تاا کمون
تاریس در ساااا  1871دنیا کردنف ههگام ترداخت ،به انتقاد ارکس از برنا ه وتاا
آنها از ارکس ترقداری کرده و بال درخواساات فردیهانف السااا برای کم های
دولتی در ایجاد و حف تعاونیها بودنف
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ا ا اشاا ا آنها ای ،بود که یخواسااتهف ای ،کمونها را در بط ،تا عهی قفیمی
ساتقر کههفا آنهم هاهراً بفون نیاز به تحولی انقالبی در کل تا عه هساتهی اصالی
تالش آنها به حف کمونهاا ایجاد ففراساایون کمونها و به حفاقل رسااانفن ت ثیرات
خارتی اختصاااص داشاات ا ا ارکسا عتقف بود که 'شاارق' م  ،اساات از وانم
توسااعهی ساار ایهداری انهف یرب تلو یری کهفا ولی چهی ،ت ویهی را نمیتوان از
ز یههی رخفادهای تهانی تف ی کرد تالوه بر ای،ا کمونهای روساایه نمیتوانهف از
کل تا عهی روسایه تفا شاونفا در ییر ای ،صاورت وتود ددو انگی وتود در خود
کمونهای روساتایی ا ان توساعهی بفیل دیگری را فراهم یکهف ن ته ای ،اسات :در
حالی که کمونهای ارضااای در تالش برای تحقق ببشااایفن به ایفههای خود بودنفا
ترصهای ستردهترا از تمله تحوالت شهری و انقالبی سیاسی را که در بی وش آنها
در حا وقوع بودا تقرییاً نادیفه رفتهف
با وتود ای،ا آنچه کالً در فلساطی ،یالس شافا نه نظر ارکس بل ه راهحل دتملی
فردیهانف الساا در ز یههی ایجاد تعاونیها با کم ی قفرت دولتی بود دیف اههای
او بود که به صاورت ساریا در روزنا ههای ساوسایالیساتی هتشار یشاف آنچه در ای،
نگرش نهفته اساتا نقطهی آیازِ تایانِ کییوتزیما بهتهوان ی آز ایش ساوسایالیساتی
اسات وقتی قفرت دولتی تایگزی ،ت سایس تا عهای نوی ،در روابط انساانی یشاودا
قفم در راهی واتس رایانه ذاشته شفه است!
رایا دونایفسا ایا در ی ی از دنا ههای فلسافی – سایاسای خود به یاد یآورد که
در ساا 19۴7ا ههگا ی که در تاریس و لهفن بودا دچهفی ،یهودی آلمانی را القات
کرده بود که تس از نجات یافت ،از هولوکاسااات و ابراز خوشاااحالی برای رسااایفن به
فلساااطی،ا شااارایط آنجاا را ییر قاابالتحمال یاافتهاف  -چاه خصاااو ات اتراب و چاه
صاااهیونیساااتهاای اذهیی داساااتاانهاایی کاه آنهاا نقال یکردنافا ناهتههاا در ورد
بماس اذاری در هتال کیهاه دیویافا بل اه درباارهی اقافا اات تروریساااتی ایر ون تلیاه
یهودیانی بود که برای ت سایس تمهوری ساوسایالیساتی تالش یکردنف و همچهی،
فشاارهای آنها تلیه صاهیونیساتهای یانهرو – توانان چ ِ "صاهیونیسات کار ری" -
که یخواستهف با اتراب هم اری کههف؛ فشارهایی که باورن ردنی بود
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ای ،بفان عها نیسات که تربها یهودیانی را که یخواساتهف ی کشاور شاترک
س ا والر برای یهودیان و اتراب ایجاد کههف تذیرفتهفا یا ای،که یهودیان ذهیی آنها را
تحمل کردنف صاهیونیساتهای ذهیی با در دسات داشات ،کتاب قف صاحیت از
"اساراییل بزر " یکردنفا چیزی که بال واقعیت بودا یعهی سارز یهی که تربها
در آن زناف ی یکردناف در توضا آنهاا باه وناهای ساااب ،ی فتهاف کاه انگاار آنجاا
سارز یهی اسات که " خفاونف به یهودیان اختصااص داده اسات " از آنجا که رفقا کار در
ی تمهوری ساوسایالیساتیا یا حتی ی دولت سا والر را ییر م  ،دیفنفا بار دیگر
به تیعیف رانفه شفنفا ا ا ای ،بار از اسراییل
()3
اعالم استقالل اسراییل در 1948
دهرکس یهودیِ کسِ دیگری است و ا روز فلسطیهیها یهودیهای اسراییلانف
ای ،سابهان دتریمو لووی ی ی از باز انفههای شاهور آشاوویتز اسات که تس از تیانی
بگی - ،شاارون در قتلتام فلساطیهیان در صایرا و شاتیالا در ساا  1982از صاهیونیسام
سااساات همچهی ،ای ،لووی بود که در شاااه ار خود  -ا ر ای ،ی انسااان اساات -
نوشته بود که ددر آشوویتز نه فقط انسان بل ه ایفهی انسان ُرده بود!
سااز ان لل تحف که ی بار با ایفهی ی کشاور دو لیتی ال زده بودا باالخره
در آساااتانهی انقساااای قیمو ت انگلساااتانا در  29نوا یر  19۴8قطعها هی  181را
تصاااویس کرد انگلیس به ای ،قطعها ه رأی متهم دادای ،قطعها ه به همراه تقسااایم
فلساطی ،به دو هطقهی ازهم سایبتها قرراتی وضام کرده بود که به واساطهی آن
ای ،دو اقلیم از لحاظ اقتصاادی و سایاسای تیوساتگی داشاته باشاهف برخی از فاد ای،
قطعها ه به قرار زیرنف :وحفت اقتصادی فلسطی،ا تو شترکا شارکت در ساختمان
زیرساااختهای اقتصااادیا آزادیهای فنیا ازتمله حق رأی تمو ی بهویژه حق رأی
زنانا تفم تیعیش تلیه زبانا تهساایتا ذهس و قو یتا و نیز هم صااادرهی ز ی،
بر اساا ای ،قطعها ها اورشالیم ساتقیما توساط سااز ان لل اداره شافه و دساترسای به
آن برای تموم آزاد خواهف بود
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براساا قطعهانهی 181ا قرار بر آن شافه بود که تس از خرو ارتش انگلیسا هر
دو ترق هرق دو اه اتالم اساتقال کردها و بالفاصاله برای تشا یل جلس ؤساساان
اقفام کههف دو اه ذشات ا ا هیچ اتال یهای برای اساتقال فلساطی ،صاادر نگشات
واقعیات ای ،اسااات کاه آن قطعهاا اه باا باالفات ساااتردهی تماام کشاااورهاای تربی
بهخصاوص آ ساعودا و رهیران فلساطی ،بهویژه فتی اورشالیما حا ا ی،الحسای،ا که
بفون هیچ قیف و شارتی حا ی هیتلر بود روبرو شات و ز یههی ی دتهه داخلی
را فراهم کرد آنچه اتفاق افتادا حملهی سااترده و فاتعهبار اتراب برای تصاارق کل
فلسااطی ،بود که به فجایعی ییر قابلوص ا از سااوی دو ترق و آوار ی صاافها هزار
فلسطیهی هجر شف
از ساااوی دیگرا ت ،اتالم اساااتقال اساااراییال کاه ب ،وریون تهیاه کرده بودا
دربردارنافهی یا عاا لاهی بزر باا صاااهیونیساااتهاای اذهیی بود کاه راهگشاااای
تایه ذاری ی کشاور دیهی بود دو انگی واضاح در ای ،ساهف بی ،حق شاهرونفی کا ل
برای هماهی سااااکهاان دولات تافیاف و نیز ایجااد یا دکشاااور یهودی بود در ت،
اتال یهی استقال تش یل ی جلس ؤسسان برای تهیهی تیشنویس قانون اساسی
به صاراحت قیف شافه بود ا ا نه جلس ؤساساانی دایر شاف و نه ی قانون اسااسای تهیه
و تصاویس شات در توضا با ساپردن وضام قوانی ،داخلی به نبیگان سایاسایا تعیی،
انفا و ساایر فاد قطعها هی 181ا ازتمله وضاعیت
رزهای دقیق کشاور نا شاب
اورشالیم نیز بالت لی انف همتر از همها قانون اسااسای تفیف بایف شا ل و حتوای
دولت تفیف را تعری یکرد و آن را به چانهزنیهای ساایاساای وا ذار نمیکرد تا به
ا روزا اسراییل فاقف ی قانون اساسی رسمی است!
با ای ،حا ا الزم به یادآوری اسات که دحزب تحف کار ری اساراییل که در ساا
 1968به دحزب کار ر تیفیل شاافا حفود سااه دهه در قفرت باقی انف در سااا
1977ا هاخیم بیگ،ا رهیر روه تروریساتی ایر ونا به قفرت رسایف ای ،ی نقطهی
تط در تاری د ردیساای اسااراییل بود بگی ،وفق شااف اتما تروریسااتی خود را
بهتهوان اقفا اتی دضااف اسااتعماری تا بزنف و از ای ،تریق تاری را بازنویساای کهف
همانتور که تیشتر اشاره شفا ایر ون در ایجاد سلطهی ترور در هاتقی که یهودیان
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وتربهاا باا ی افیگر هم ااری یکردنافا اانهاف حیفاا و یاافااا بسااایاار ؤثر بودا باهویژه در
یان کار ران تاالیشااگاها بهادر و ساایمانسااازی که قویتری ،اتحادیههای بتلط را
ایجاد کرده بودنف آنها در ساا  19۴6تحفاً ی اتتصااب تمو ی توالنی و ساترده
تلیاه انگلیس باه راهانافاختاه بودناف کاه هافق تروریسااام ایر ون قرار رفتهاف ایر ون
همچهی ،در سالس ال یت از دهقانان فلساطیهی و صاادرهی سارز ی،های آنها نقش
همی داشات با ای ،وصا ا یلیشایای دهگانا که همتری ،شای هی تهه تارتیزانی
تلیه انگلیس و ساپس قابله با حملهی کشاورهای تربی بودا تروریساتهای ایر ون را
در صفوق خود تذیرفت!
بهابرای ،آنچه ی رایش افراتی تعصاس ولی حاشایهای بودا کساس قفرت کرد و
ایفپولووی برتریتلیی نژادی خود را به سایاسات رسامی دولت اساراییل تیفیل کرد
آنهاا باه رور ناه تههاا وفق باه حف قافرت و ساااترش ایافپولووی خود شااافنافا بل اه
اسااراییل را هرچه بیشااتر به سااوی ی ح و ت تعصااس ذهیی سااوق دادنف آنگاه
د( Eretz Israelساارز ی ،اسااراییل) صااهیونیسااتهای ذهیی اولیه را با به تاریت
رفت ،واوهی ور  ،د ( uber allesافوق همگان) ت میل کردنف
شاایف بتوان تراودی اساراییل و سااکهان آنجا را در ی کالم خالصاه کرد :نسایان! به
فرا وشای ساپردن تاری خودا و انصاراق از بهیاد آوردن یارزه برای آزادی در توضا
آنچه از قابله با فاشایسام در اههیت بسایاری بجای انفه اساتا شاس دراز و سایاه
اساارتا تجربهی ر ی بی عها و خطر انقراض کا ل اساتا نه شاور و شاوق و انفیشاهی
رهاایی کاه از درون اردو ااههاای ناازیهاا ههور یاافات باا ای ،هماها ابافاً نمیتوان تجرباهی
تل اساارتا انهفام نسال یهودیان و حساور زنفهاش در اههیت آنها را دساتکم رفت
آیا فلساطیهیها و کشاورهای تربی در برترق کردن ای ،آ اهی ز  ،نسایت به اصاالت
هستی و وحشت از نیستیا هر ز ام ثیتی برداشتهانف؟
همی ،تا بایف ت کیف کرد که دولت نوتای اسااراییلا دسااتکم در سااا های او
حیات خودا یادآوری هولوکاسات را نشاانهی ضاع یدانسات آنچه در دساتورکار بود
تظاهر به قفرت برای رتوب کردن فلسااطیهیها بود در اوایل دههی 60ا بهویژه تس
از تهه  67روزه بود که توساال به هولوکاساات به ایفهای تذاب برای تهییج و بساایج
تمو ی تیفیل شاات و ی حاکمیت نظا ی  -ا هیتی را سااتقر ساااخت بهابرای،ا
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تهاقش آشا اری که در بیانیهی اساتقال بی ،ی شاهرونف و ی یهودی وتود داشاتا
آالً به تیقهبهفی تا عه به دو دکاسات تیفیل شات و تربها را که  ٪20تمعیت
اساراییل را تشا یل یدههفا به شاهرونفان درته دو فروکاسات با ای ،حسااب یتوان
از تهیهی حقوقی با صاراحت اساتفال کرد که شاایف اساراییل یگانه کشاوری باشاف که
خودش هم اسراییل را به رسمیت نمیشهاسف!
()4
جنگ دوم جهانی و مسألهی فلسطین
ریشااهی تهاقسااات فلسااطی ،را نیایف صاارفاً در اتما نفوا و دخالت قفرتهای
تهانی تساتجو کرد تراودی فلساطی ،و فلساطیهیها در اساا از ی تهش درونی در
بافت ناهمگون خودِ فلسطی ،و روش برخورد به آن ناشی شفه است ای ،آن ا ر همی
است که به ی بررسی جفد تاریبی نیاز هف است با ای ،وص ا از آنتا که فلسطی،
و کل هطقه زیر کهتر سااتقیم انگلیس و فرانسااه بودا ساارنوشاات آنها با هافم و
واضم قفرتهای ا پریالیستی برای سلطه بر تهان ره خورده بود
در آساتانهی تهه تهانی دوما انگلساتان بیشاتری ،قوای نظا ی خود را که بالغ بر
20هزار ساارباز بودا در فلسااطی ،سااتقر کرده بود تلو یری از تیروزیهای تیدرتی
آلمان نازی و تیشروی آنها به سوی شرق اروتاا شما آفریقا و نهایتاً خاور یانه و هابم
نفتی قفقازا به نیرویی ز یهی نیاز داشاات انگلیس جیور بود بیشااتر قوای خود را از
فلساطی ،خار کهف بایف برای حف آنجا در صاورت ییاب ساربازان خود چارهانفیشای
یکرد با ای،که شاااورشهای تعافد اتراب در دههی  30تلیاه سااالطاهی انگلیس و
هاترت یهودیان به فلسااطی ،بهشاافت ساارکوب شاافه بودنفا دولت چمیرلی ،نگران
چرخش کل اتراب خاور یانه به سمت آلمان نازی بود
بهابرای،ا در ساااا 1939ا برای تلس اتراب در انگلساااتان چرخشااای نرم انجام
تذیرفت آنچه دساهف سافیف نام رفته اساتا در کهار حفود کردن هاترت یهودیانا
باه اتراب وتافه داده بود کاه آیهافهی فلساااطی،ا خریاف و فروش ز ی ،و ییرها طلقااً
وابساته به ت ییف نظر آنهاسات در چهی ،اوضااع و احوالی بود که هیتلر تهه تهانی را
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آیاز کرد هیتلر در القاتی با حا ا ی،الحساای،ا فتی اورشاالیما به اتراب تیام داده
بود که تس از هقرض کردن نسال یهودیان در اروتاا نوبت ا حای آنها در شارقا بهویژه
در فلسطی ،فراخواهف رسیف هیتلر در  19۴1دوبار به حوالی فلسطی ،رسیف؛ ی بار از
تریق قفقاز و بار دیگر از تریق لییی و صاار که نهایتاً توسااط روساایه و انگلیسا از
تیشرویاش تلو یری شف
به هرحا ا هیتلر برای فتی تشاریح کرده بود که نیت او نه سالطه بر هطقه بل ه
صارفاً از بی ،بردن یهودیان اسات با ای،که هیتلر قیالً با وساولیهی به توافق رسایفه بود
که شااما افریقاا بهویژه صاار و از آنجا فلسااطی ،هطقهی نفوا ایتالیا خواهف بودا به
حا ا ی ،قو داد که به حش ورود به فلساطی ،بهتور تلهی اساتقال اتراب در کل
خاور یانه را اتالم خواهف کرد بر تیق زارشهای توبا حا ا ی ،با شاع فراوان
قانم شفه بود که در صورت نابودی یهودیانا فلسطی ،دربست در اختیار او خواهف بود
در تی تهه حا ا ی ،به تای هیتلر افتاده بود که تل آویو را بمیاران کهف
روساایهی اسااتالی ،نیز در بحیوحهی تهه نقش ؤثری داشاات او از ی سااو
درساا های تیش از تهه با وساولیهی رابطهی حساههای برقرار کرده و الحاق آلیانی و
اتیوتی را به رسامیت شاهاخته بودا و از ساوی دیگر در اوت  1939با هیتلر تیمان تفم
تجاوز هعقف کرده بود وقتی در سا  19۴0ولوت را به برلی ،فرستادا به هیتلر تیام
داده بود که تس از اتمام تهها بایف صاار و خاور یانه را ترک کهف بهابرای،ا الاقل در
تی تهها سارنوشات فلساطی ،را به آلمان وا ذار کرده بود درتی ،حا تا آنجا که به
سا لهی یلیونها یهودی در خود روسایه و صاهیونیسام ربو یشاودا تهیش آنها را
خطری تفی تلقی یکرد
الحاق ببشای از لهساتان به خاک روسایه در  1939ناخواساته بسیاری از یهودیان را
از ر نجات داد ا ا اسااتالی ،یهودیان فراری از یرب لهسااتان را که توسااط هیتلر
اشاوا شافه بود به آلمانیها باز ردانف کلیهی شاواهف وتود نشاانگر آنانف که حتی
تس ازحملهی هیتلر به روساایه در  19۴1اسااتالی ،به دنیا انعقاد ی قرارداد صاالح
بود ا تهاع هیتلر و تیشاروی او در خاک روسایه بود که باتث ورود اساتالی ،به تهه
تهانی شاف شا سات هیتلر در نیرد اساتالیهگراد که از اوت  ۴2تا فوریهی  ۴3به تو
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ش ا ساات نهایی

انجا یفا توأم با تیاده شاافن سااربازان آ ری ایی در نور انفیا ناقو
آلمان نازی را نواخت
وقایم تس از تهه و تقساایم اروتا وضااوع ای ،فتار نیساات ا ا به احتما قویا
بی اتتمادی اساتالی ،به انگلساتان و تیشبیهی ساترش نفوا آن در شارقا بهویژه در
خااور یااناها چرخش ناا هاانی او در  19۴۴و حماایات از تشااا یال دولتی یهودی در
فلساطی ،را باتث شات اولویت اساتالی،ا بیرون کردن انگلیس از فلساطی ،و برقراری
دولتی وابسااته شااییه لهسااتان بود ازای،روا اسااتالی ،شااوق هاترت یهودیان از
بلوارساتان و رو انی به فلساطی ،شاف در فوریهی 19۴5ا نمایهف ان روسایه در نشاسات
دففراسایون تهانی اتحادیهها ی کار ری در لهفنا به تشا یل ی کشاور یهودی در
فلسااطی ،رأی ثیت دادنف انفره رو ی و نیز در سااا ا  19۴7بهتای تشاا یل ی
کشاااور دو لیتیا از قطعها هی  181سااااز ان لل یهی بر دوتاره کردن سااارز ی،
فلساطی ،حمایت کرده بود روسایهی اساتالی ،با فروش ساال به اساراییلا ازتمله تت
تهگهفهی ا 199-ا که در تهه با اتراب بسایار کارسااز بودا درواقم درتی ی هفق
واحف بود :اتما نفوا در اسااراییل برای قابله با یرب ای ،وضاام بالفاصااله تس از
نزدی شفن اسراییل به یربا  180درته توییر کرد
بههرحا ا تا آنجا که به د سا له ی یهود ربو یشااودا تهه تهانی دوم همه
چیز را توییر داده بود آیا ریز از هولوکاسات نازیها را یتوان صارفاً به دنوساتالژی
باز شات به صاهیون فروکاسات؟ وقتی تس از آزادساازی اردو اههاا هیچ کشاوری به آن
انیوه تظیم انساااانی اتاازهی ورود نمیدادا آن یهودیاان باایاف چاهکاار یکردناف؟ باایاف باه
کجاا یرفتهاف؟ چهافی ،کشاااتی آوار ان بایف بر ردانفه یشااافنفا چه تعفاد بایف در
دریاها یرق یشافنف تا ا از افساانهی دتروت لهای بزر ان صاهیون دسات ب شایم؟
وانگهیا فرا وش ن هیم که در سااا  19۴5تمعیت فلسااطی ،بهساابتی بیش از دو
یلیون نفر بود که از ای ،تعفاد 800هزار نفر یهودیِ بو ی بودنف چرا آنها نمیبایساات
با آیوش رم از تهاههف ان اساتقیا کههف؟ آیا بایف از انگلیس یا اردن هاشامی اتازهی
ورود ی رفتهف؟
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تس از تجربهی نازیهاا دیگر قابل قیو نیساات که همچهان ترففار دادیام آنها
در ی کشاور باشایم همهی ارکسایساتهای اصایلا از تمله لهی،ا لوکزا یور و
تروتسا یا ترففار ادیام یهودیان بودنف؛ یهودیان تیشاتاز تهیشهای ساوسایالیساتی در
ساراسار اروتا بودنف تس تای تعجس نیسات که هیتلر همیشاه به کلمهی ارکسایسات
ی خط تیره اضاافه یکرد :د ارکسایسات  -یهودی حتی شاوونیسات بزر ی چون
ووزق اساتالی ،نیز بالفانش را دتهانوتهیهای بیریشاه خطاب یکرد تصاورتام
ارکسایساتها ای ،بود که انقالب ساوسایالیساتی کلیهی آسایسهای اتتماتیا از تمله
بهاصطال د سئله یهود را حل خواهف کرد
برای همی ،بود که تروتس ا ی تس از تهه درحی ،تاییهفی به انترناساایونالیساام
کاار ری و باالفات باا صاااهیونیساااما نظرش را در ورد یهودیاان توض کرد :د  ،در
توانی به ای ،راهحل رایش داشااتم که یهودیان کشااورهای بتل ادیام شااونف تا
سا لهی یهود به تور خودبهخودی ناتفیف ردد تیشااا فهای ی ربم قرن تیش ای،
نظر را ت ییف ن رده است سر ایهداری فرتوت در همه تا به سوی ناسیونالیسمی شفیف
چرخش کرده که ی ی از ابعادش یهودساااتیزی اسااات سا ا لهی یهود در آلمان که
توساعهیافتهتری ،کشاور سار ایهداری اساتا بسایار برتساته اسات یهودیان تراکهفه
شافهای که خواهان همایش در ی همیایی هساتهفا هطقهای بسایار یهی و وسایم زیر
خورشاایف تابان خواههف یافت همی ،ا ان برای اتراب و سااایر تراکهفهشااف ان نیز
وتود دارد نقشاااهنگاری لیا ببشااای از اقتصااااد بابرنا ه خواهف شاااف تالش برای
سوسیالیسم بی،المللی در تی ،حا تالشی برای حل کردن س لهی یهود است
نوشااتهی کهونی تالشاای اساات برای برخورد به تاری بهتهوان یارزه برای آزادی؛
ای ،روایت با نظر اسااالم رایانا ناساایونالیسااتهای تربا و ت ساافانه ببش اتظم
نیروهای چ ا تفاوت اسات روایت یالس ای ،اسات که تشا یل دولت اساراییل صارفاً
احصال ی تر اساتعماری اسات تالوه بر ای،ا دقیقاً عهی ی دولت د صاهوتی
چیسات؟ نقشاهی ساایر کشاورهای هطقه را چه کساانی کشایفه بودنف؟ آن فر انروایانا
اقوام و شاای های حلیا چگونه در لیهانا سااوریه یا اردن بر سااهف نشااسااتهف؟ لطفاً
وانمود ن هیم که ویا آنها از تریق ی تهیش آزادیببش به قفرت رسیفنف!
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بفیهی اسات که نگرش نویساهفهی ت ،کهونی بال صاهیونیسام اساتا ا ا بر ای،
باور نیسات که صاهیونیسام از ابتفا دیف اهی نژادترساتانه بود از قسااا راساتآیی،تری،
یهودیاان باا صاااهیونیسااام باالفهاف شاااواهافی کاافی برای اثیاات تهوع دیاف ااههاا در
صاااهیو نیسااام وتود دارد کاه در ادا اه بررسااای خواهاف شاااف :از انواع و اقساااام
دسااوسااالیسااتهای صااهیونیساات رفته تا دصااهیونیسااتهای ترولتری و نیز
ساوسایالیساتهایی که بال صاهیونیسام بودنفا همگی در فاصالهی بی ،دو تهه
تهانی برای ایجاد خانهای برای یهودیان یتهگیفنف بسایاری از آنها خواهان ت سایس
ی کشاااور واحفِ دو لیتی بودنف بفیهی اسااات که صاااهیونیسااامِ در قفرتا انهاف
نااسااایوناالیسااام تربیا اساااالم رایی و ییرها باهتهوان ایافپولوویهاای دولتی و
درهمآ یبتگی با روابط سار ایهداریا ضاف انساانیا برتریتلس و نژادترساتانف ا ا ای،
وضوع نیازی به اثیات نفارد
()5
اخالل در همبست ی فلسطینیها و یهودیان
دتو نمایهفهی فلساطی ،نیساتی بهتز ساوریها چیزی بهتهوان ردم فلساطی ،وتود
نفارد ای ،را هیچ اه فرا وش ن  !،فلساطی ،ببش تف ی ناتذیر ساوریه اسات حاف
اسف خطاب به ترفاتا 1976
فتاورد باال در کتاب کما تُمیالتا د  ،برای لیهان ساب ،ی ویم ا ثیت شفه
اسات تُمیالت ساپس اضاافه یکهف که حاف اساف هیچگاه بالفت خود را با تقسایم
هطقاه در  1919تههاان ن رده بود از نظر اوا از ارتفااتاات تراق تاا ساااراسااار لیهاان و
فلساطی ،تعلق به ساوریهی تاریبی اسات دهفق ا ای ،اسات که ارتفاتات توالن نه
در رز بل ه درسات وساط ساوریه قرار بگیرد ( )1986اساف ساا ها تیش از ترفات
زهرچشم رفته بود بهدنیا در یریهای درون اردو اه آوار ان فلسطیهی یار وک در
ساااوریاها حتی افتی ترفاات را زنافانی کرده بود اساااف نقش همی در تساااعی و
انشاعابهای دسااز ان آزادییبش فلساطی ،و نیز کشاتار فلساطیهیها در تل زتتر ایفا
کرده بود آنچاه دتهاه اردو ااههاا ی فلساااطیهی در لیهاان ناام رفتاه اسااات (-87
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) 1985ا تهاه نیاابتی اساااف بود کاه باا باه خاف ات رفت ،دا ال باه کشاااتاار هزاران
فلسطیهی هجر شف
ساابقهی اردن هاشامیا که ببش اتظم تمعیت آن فلساطیهی هساتهفا در سارکوب
فلساطیهیها دساتکمی از اساف نفارد دولت ضاعی و ساتحق اردن هاشامی که ببش
همی از خااکشا کراناهی یربیا را در تهاه  1967از دسااات دادا باا ای،کاه هااهراً تاا
حفی خفقان رفته اساتا در ز ان قیمو ت به دا یرنشی ،شرق اردن قانم نیود و در
حا چانهزنی با انگلساااتان بود تا کل آن هطقها یعهی از یرب رود اردن تا ساااواحل
فیترانه را به ا رای هاشامی وا ذار کهف تر دیگری نیز که به دتر فیلیی شاهرت
یافته اسااتا در دههی  30توسااط ت فیلیی (یا شاای تیفاهلل) ابفاع شاافه بود که
بهواساطه ی آن کشاورهای خود بتار هطقه از لیهان تا تربساتان در ففراسایونی زیر
نفوا آ سعود قرار یرنف به شر آن ه در آن ففراسیون ی دولت یهودی را نیز تای
دههف ای ،تر بالفاصله با بالفت سعودیها روبرو شت و سقط شف
ااحصااال کالم آنکاه کشاااورهاای هطقاه در حی ،دتااوی تساااادِ حااکمیات بر
فلسااطی،ا در ی ورد تّفق بودنف :تفم حسااور یهودیان در هطقه تافشاااری بفون
وقفه ی اتراب بر چهی ،ا تهاتی بود که نهایتاً ب ،وریون را که ابتفاا ولی شاایف با اکراه
و از روی ضااارورتا باا یا دولات دو لیتی وافق بود باه ساااوی قیو تر تقسااایم
فلساطی ،کشاانف ا ا ضافیت شافیف اتراب تیآ فهای نا واری در روابط اتتماتی بی،
فلساطیهیها و یهودیان در درون فلساطی ،داشات که امبه ام آنها را به ساوی بیگانگی
از ی افیگر و نهاایتااً تهفر ساااوق داد از صااار تا تربساااتاانا تربها با ای،که توا عی
همگون نیودنفا ناساایونالیساام تربی را که سااپس در دتان تربیساام تجساامی هاهراً
ی پارچه یافت نه فقط تلیه قفرتهای استعماری بل ه همچهی ،تلیه یهودیان و سلطه
بر اههیت تودههای تربا به حربهای کاری و قفرتمهف تیفیل کردنف
در واقم ریشاااهی بسااایااری از تفرقهاف هیها به ساااا های بی ،دو تهه تهانی
بر ی ردد بازنگری ای ،دوره فقط در ترتو روابط و ت ثیر تقابل تودههای فلساطیهی و
یهودی در درون خود تا عهی فلسااطی ،قابل فهم اساات هر ونه ی تانیهنگریا نه
فقط ناخواساته تاری را تحری یکهفا بل ه انم ا ان ترورش چشامانفاز همیساتگی
یشااود بهابرای ،بایف ت کیف کرد که اخال ری فقط از سااوی اتراب نیود همانتور
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که تیشتر اشااره ردیفا صاهیونیساتهای تعصاس نیز نقش همی در ایجاد شا اق
داشااتهفا بهویژه در هاتق بتلطا بی ،کشاااورزان و کار ران یهودی و فلسااطیهی
همتر ای،کها بیشاتر رایشهایی که در بی ،یهودیان بهنوتی خود را ساوسایالیسات
ی تهفاشاتهفا نسایت به چگونگی هم اری با کار ران فلساطیهیا هم با ی فیگر و هم
در درون خود ساز انهای خودا اختالق نظر تفی داشتهف
اسااا تهش درونی آنها چگونگی تلفیق و ترکیس دو چشاامانفاز تعارض بود از
ساااویی تعهف به د یارزهی تیقاتی و همیساااتگی کار ریا و از ساااوی دیگر حف
خود بتاریا تقویت و قوامببشی به تا عهی ستقل (یشوو) یهودی بهتهوان زیربهای
کشاور آیهفه به بیان دیگرا ای ،تهشای بی ،دساوسایالیسام و دناسایونالیسام بود اکثر
روهها بفون رفم آن تعارضا بی ،ای ،دو قطس در نوساان بودنف ا ا در بسایاری وارد
به خاتر فشاار از تایی ،و یا به دالیلی صارفاً ترا ماتی جیور به هم اری و نیز کم
به سااااز انفهی کار ران فلساااطیهی بودنف ا ا حتی در چهی ،وضاااعیتی نیز از ادیام
اتحادیههای کار ری فلسطیهیها با کار ران یهودی ا تهاع یورزیفنف
بایف در نظر داشات که فلساطی ،تا عهای توساعه نیافته بود شاهرهای انفکی ثل
حیفاا و تال آویوا تمعیات بسااایاار حافوی داشاااتهاف اکثر ردم در روساااتااهاا زناف ی
یکردنف بیشااتر تمعیت شااهری را کاساایان خردهتا و بهاصااطال دخردهبوروازی
تشا یل یدادنف تعفاد کار ران صاهعتی عفود بود بهییر از کار هفان دولتیا بیشاتر
آنها کار ران راهآه،ا بهفرا تاالیشاگاها تسات و تلگراق و سایمانساازی بودنف از تهیهی
اقتصااادیا تا ل هم دیگری که باتث ش ا اق شاافه بودا سااطح دسااتمزدهای تایی،
کار ران فلساطیهی و ایجاد رقابت برسار اشاتوا بود تها راسات دساوسایالیساتهای
صاهیونیسات ا بهتای تالش برای سااز انفهی کار ران ترب و یارزه برای باال بردن
دساااتمزد آنهااا وتود رقاابات در باازار کاار را دلیال وتهی برای تف یا خودیهاا از
ددیگران یدانسات ساافاً ای،که کارفر ایان یهودی ایلس از اساتبفام فلساطیهیها
خودداری یکردنف
به هرحا ا الاقل در ابتفای کارا حذق کار ر فلسطیهیا به ش ل یری ی ساز ان
وسااایم و قافرتمهاف یهودیا باهویژه تس از تهاه تهاانی او ا کما کرد تماام
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رایشهای کار ری یهودی در سا  1920تحفاً دساز ان تمو ی کار ران تیری در
ساارز ی ،اسااراییل (هیسااتاردُت) را تایه ذاری کردنف الیته هیسااتاردُت صاارفاً ی
اتحایهی عمولی کار ری نیود بل ه بعساااً با کم الی تهیش صاااهیونیساااتیا در
اسا ان دادن هاتران فعا بودا و ثل ی ؤساساهی خیریها به کار ران کم الی
یکردا و خف ات ونا ونی انجام یداد ای ،ساااز ان تس از تیوساات ،کییوتزیم یا
زارع اشااتراکی به آنهاا به قفرتی ؤثر در ترصااهی اقتصااادی تیفیل شاات و تس از
ت سایس اساراییل بزر تری ،کارفر ای کشاور شاف بهابرای،ا هیساتاردُت در نهاد خود با
یشاووا یا تا عهی تیشاا-دولتی یهودیانا ره خورده بود و تس از تیفیل یشاوو به ی
کشااورا به ی اتحادیهی دکار ری ِ دولتی تیفیل شاات به بیان دیگرا ز یههی ی
سر ایهداری دولتی را فراهم ساخت
بررسای شارو سایر کشام شها و وقایم درونی هیساتاردُت و چرخشهای تعفد
ساایاساای و ایفپولووی آن در حوصاالهی ای ،نوشااته نیساات ا ا از ی واقعهی هم
تهانی نمیتوان چشامتوشای کرد انقالب اکتیر  1917در روسایه در ساراسار هطقه
ت ثیری تاری ساز داشت بسیاری از افرادی که از حزب سوسیا د وکرات روسیه اخرا
شافه بودنفا ازتمله بوروکوق که برتساتهتری ،بهیان ذار د ارکسایسام صاهیونیساتی
بودا باه روسااایاه بااز شاااتهاف و در انقالب شااارکات کردناف ناا هاان تافیافهای باه ناام
دصاااهیونیسااام بلشاااوی ی در صاااحهه هاهر شاااف حتی ب ،وریون که به رهیری
هیستاردُت انتباب شفه بودا و الاقل در آن ز ان ههوز یتوان او را تزو تی دچ
حسااوب کردا فتی شاافه بود که  ،هم ی دبلشااوی م ! تس از انقالب اکتیر در
درون هیسااتاردُت شاااخهی تر سااروصاافایی بهوتود آ فه بود به نام دحزب کار ران
سوسیالیست
حتی هیساتاردُت برای تساویت در کمیهترن وارد ذاکره شافه بود شار کمیهترن
رزبهفی با صاهیونیسام بود که با بالفت هیساتاردُت روبرو شاف برخی از احزاب درون
هیساتاردُتا چون دکار ران صاهیون (توآلی زایون) و دحزب کار ران ساوسایالیسات
خود را بهتهوان ببش یهودی بی،الملل کمونیساتی شاهاساایی یکردنف از ساوی دیگرا
کار ران یهودی روسایه و نیز ساایر کشاورهای اروتای شارقی شافیفاً فعا شافه بودنف
ازای،رو تایههای تودهای دساوسایالیسام صاهیونیساتی به تای هاترت به فلساطی،ا
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خود را در انقالب اکتیر و آیهفهی آن ساهیم یدانساتهف در خود فلساطی ،نیز بسایاری
از کار ران یهودیا در انتظار انقالب تهانیا هوادار کشاور شاوراها شافه بودنف بسایاری
حتی در ای ،خیا به سار یبردنف که ارتش سارخ وارد فلسطی ،خواهف شف و با اخرا
انگلسااتانا ی دتمهوری شااورایی یهودی ت ساایس خواهف کرد! الزم به یادآوری
نیسات که در ز ان تصافیههای استالیهی و سایر اقفا ات ضف یهودی دههی  30به بعفا
یهودیان روسیه سرخورده شفنف و راه خرو را بر زیفنف
با ای ،حا ا کهگرهی افتتاحیهی هیسااتاردُتا تلیریم تالشهای دحزب کار ران
ساوسایالیساتی سا لهی تساویت اتراب را سا وت ذاشات شاب بود که اکثریت
آنهاا در آن ز ان حتی با ی اتحادیهی واحف تشااا ل از دو ببش یهودی و ترب نیز
بال بودنف ا ا ای ،عسالی بهیادی ،بود که بهسااد ی از بی ،نمیرفت در واقم فشاار
اصاالی را نه ای ،یا آن حزبا بل ه بفنهی کار ری هیسااتاردُت به آنها تحمیل یکردا
بهویژه در بی ،کار ران راهآه ،که اکثر آنها ترب بودنف انورهای ونا ونا چانهزنیها
بر ساار چگونگی و نوع اپتالقا بهخصااوص در ورد ببش بتلط اقتصااادا ادا هدار و
ناتمام به نظر یرسایف باالخره ب ،ویون در ی سابهرانی در ساا  192۴در تمم
کار ران راهآه ،وضوع دی تیههی شترک را طر کرد:
دوحافت کاار ران لیاتهاای بتل فقط براساااا آزادی و برابری لی یتواناف
وتود داشاته باشاف برای کار ران سااپلی هسات که در آن نفم شاترک داشاتها تفاوتی
بی ،یهودی و تربا انگلیساای و فرانسااوی وتود نفارد هافعی هم هساات که ویژهی
کار ران هر لیتی است؛ هافعی ویژه ا ا نه تساد که ربو به نیازهای لی آنهاست
– فرههاه اوا زباان اوا آزادی رد اانشا و ال در تماام ای ،وارد باایاف برای کاار ران هر
لیتی برابری و خود بتاری کا ل برقرار باشاف ای ،سابهان دوتهلو راه را برای تعابیر
تساااد باز ی ذاشاات واضااح اساات که هفق ب ،وریون حف نوتی همیسااتگی
کار ری و درآنِ واحف فرار به تلو با چشامانفاز ایجاد ی سااختار ساتقل صاهیونیساتی
بود وقایم ساا های بعفا بهخصاوص حمایت هیساتاردُت از اتتصااب در ببش ساهه
ِشار در حیفا در  1926برای اخرا کار ران صاری و
عفن شارکت سایمان ساازی ن ِ
تایگزیهی آنها با کار ران یهودیا ش اق درونی سبهان ب ،وری ،را ح زد
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اساتفال او دربارهی اتتصااب ای ،بود که دوقتی اشاتوا و ساطح دساتمزد کار ر
یهودی افزایش تیفا کهفا وضعیت اقتصادی کل فلسطی ،بهتر شفه و ای ،به نفم کار ر
ترب اسات بهخاتر ترب بودن نیسات که کار ر ترب ا ان اشاتوا کار ر یهودی را
به خطر یانفازدا بل ه به خاتر تفم تشا ل و رقابت با دیگران اسات در همی ،ز ان
نشااانههایی از ساااز اندهی سااتقل کار ران ترب قابل شاااهفه بود آنها در سااا
1925در حیفا دتمعیت کار ران ترب فلساااطی ،را بهوتود آوردنف که از اتحادیهی
کاار ران راهآه ،حیفاا تافا شااافه بودناف ا اا رهیری ای ،سااااز اان حاافظاهکاار بود و
بهوضاو از تهیش اساتقال فلساطی ،حمایت یکرد بفیهی اسات که سا له فقط
حفود به تفرقه در تهیش کار ری نیسات ساا های تایانی دههی  20و شاورشهای
اتراب در دههی 30ا همچهی ،نشاااانگر دوتاره شااافن تهیش ساااتقل کار ری بود
تالشهاای بیر ق دیگری برای ایجااد ز یهاهی همیساااتگی ایجااد شااافا ا اا باه تاایی
نرسایف از آن تسا کار ران فلساطیهی و یهودی تجزیه و رفتهرفته تذب اهفاق کلیتر
دو تهیش لی تباصم شفنف
نقطهی او ای ،تباصاامات در شااورشهای  1936-39تلیه ساالطهی انگلیس و
هاترت یهودیان بود که به اتتصاب تمو ی اتراب و قیا ی سلحانه هجر شف تلیس
و ارتش انگلساتان هزاران ترب را قتل تام کردنف و بعف از چهف ساا شاورش اتراب را
کا الً سرکوب کردنف ی ی از تیآ فهای ای ،قیام دسهف سفیف بود که در ببش قیلی
به آن اشااره شاف درتی ،حا تربها برخی از ده فههای یهودی را نیز حاصاره کرده
بودنفا که تلیریم چهفی ،قربانیا وفق به تسابیر آن ده فهها نشافنف همانتور که
الحظه شاافا تمام ز یههها برای در یری نهایی آ اده شاافه بود و فقط به ی ترقه
نیاز داشات در واقما دوتاره کردن فلساطی ،توساط قطعها هی  181سااز ان للا در
ح م چهان ترقهای بود
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()6
آیا راه خروجی باقی ماده است؟
 73ساا تس از ت سایس دولت اساراییلا هاهراً راه خروتی قابلتصور نیست دولت
اسااراییل نه فقط هر دو ببش ساارز ی،های هفر در قطعها هی  181را به تصاارق
کا ل درآورده استا بل ه از ساحل یربی رود اردن که در تهه  1967به یهیمت برده
بود نیز ارهارها قفمبهقفما ساالس هویت کرده اساات تفاوم شااهرکسااازی یهودیان
افراتی ا کراناهی یربی را باه هطقاهای تاارهتااره تیافیال کرده اسااات ناه آن را باازتس
یدههفا نه آن را به اساراییل لحق یکههفا یادا فلساطیهیها با کساس حق رأی به
اکثریت دسات یابهف تف ر یالس بر رهیران کهونی اساراییل نه شایاهتی به آرای تئودور
هرتسال داردا که ی لییرا بورووا و تاثر از تصار روشاهگری اروتا بودا و نه شایاهتی
به اف ار تیشگا ان تهیش سوسیالیستی صهیونیستی
از ساوی دیگرا هاهراً اثری از آثار تها های چ و بعسااً د ارکسایسات تهیش
آزادیببش فلساطی ،باقی نمانفه اسات تودههای فلساطیهی در چهیرهی اساالم رایان
افراتی حما و بوروکراتهای فرتوت و فاساف سااز ان آزادیببش فلساطی ،اسایرنف
ای ،هر دو ساااز انا به کم های الی و تساالیحاتی دولتهای حوزهی خلیج فار
وابساتهانف از ساوی دیگرا فلسطیهیهای درون اسراییل که  ٪20تمعیت آن را تش یل
یدههفا و ساا های زیادی اسات که با اساراییلیها در همزیساتی ناآرام بهسار یبرنفا
در نواحی سا ونت خود رهیران حافظهکار و تموّلی را بر زیفهانف که از تهیدساتان و
توانان ترب بیش از دولت اسراییل وحشت دارنف
صارقنظر از دولت اساراییلا در خودِ تا عهی اساراییل نیز توییرات بسایاری تفیف
آ فه اسات تعفاد یهودیانی که در توا م یربیا بهخصاوص آ ری اا زنف ی یکههف از
کل تمعیت اساراییل بیشاتر شافه اسات در توض تی چهف دههی ذشاتها یهودیان
بساایاری از شاارقا بهویژه از کشااورهای تربیا به آنتا هاترت کردهانف آنها نهتهها
ترکیس تا عه را توض کردهانف بل ه نبیگان اشا ِهازیِ اروتاییا با ساهتهای سا والر و
بعساااً د وکراتی ی که به همراه داشااتهف را تا حفی از ساااختمانبهفی قفرت حذق
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کردهانف ای ،هاتران از بسایاری از اساراییلیهای بو ی تعصاسترنف و به همراه خود
ساااهاتهاای شااافیاف اذهیی و ییرد وکراتیا را وارد تاا عاه کردهاناف ا ر باه آخری،
انتبابات اسااراییل نگاه کهیفا تعجس خواهیف کرد که دحزب کار ر ا با آن سااابقهی
توالنی و رهیران سا والر اروتاییاشا فقط هفت نمایهفه به تارلمان فرساتاده اسات! با
ای ،حا ا یهودیان هاتر تزو فقیرتری ،شهرونفان اسراییل به حساب یآیهف آنها در
انتبابات اسراییلا در واقم نه به هافم ادی خود بل ه به ایفپولووی کاابِ برتریتلیی
و ضف تربی رأی یدههف
فرزنفان آنهاا آن فرودساتتری،هاا ببش اتظم دساتههای بهاصاطال دخودسار را
تشا یل یدههف هم ایهان بودنف که در هاتق تربنشای ،و بتلط اساراییل با چوب
و چماق و کوکتل ولوتوق به ردم تادی حملهور شاافنف حیرتانگیز و دردآور اساات
که چگونه برخی از ای ،نوتوانانِ بیریشااها بفون کوچ تری ،درکی از تاری یهودیانا
نه فقط شااعار د ر بر ترب ساار یدادنفا بل ه با شااهاتتی تماما زیر چتر حمایتی
تلیسا با هوا کردن ترچم اساراییلا فریاد یزدنف :د ا ا روز نازی هساتیم ! در توضا
در بی ،توانان تیقهی توساط اساراییل اسات که شااهف انصاراق از خف ت ساربازیا
تحمل زنفان و بالفت با سرکوب فلسطیهیها هستیم
تس آیا ای ،تقفیر ریزناتذیر زحمتکشاااان و کار ران اساااراییل اسااات تا برای
همیشاه به بهرهکشای از نیروی کار خود ت ،دردههف؟ آیا زحمتکشاان فلساطیهی که
خود تحت استثمار شفیف و ستم سات هستهفا یتوانهف به زدودن آن آ اهی کااب
کما کههاف؟ قطعااً برای کساااانی کاه هماه چیز خود را از دسااات دادهانافا ای ،یا
درخواسات بزر اسات بفون تردیفا ساسات با آ اهی کاابا سائولیتی اسات که در
درتهی او برتهفهی اساراییلیهاسات آیا راهی برای برقراری تیونف دوبارهی آنها باقی
انفه است؟ بهراستی برای خرو از ای ،چرخهی هولهاک چه بایف کرد؟
بهییر از خودِ فلسااطیهیها و اسااراییلیهاا هیچکس نمیتوانف ساارنوشاات آنها را
تعیی ،کهف ای ،ی واقعیت ان ارناتذیر اساات با ای ،حا ابراز همیسااتگی با تهیش
آزادیببش فلساطی ،را نمیتوان صارفاً به ح وم کردن دولت ساتمگر اساراییل حفود
کرد ا ر ا نتوانیم بی ،دتهه و ی تهیش آزادیببش رد ی تمایز قایل شااویما
احتماالً تا حفی قفرت تشاابی خود را از دساات دادهایم وانگهیا همانتور که در
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ابتافای ای ،نوشاااتاه تا کیاف شااافا تهاه اساااراییال و حماا ا تیش از هر چیزا نزاتی
ایفپولووی برای قیساه کردن اههیت ردم فلساطی ،و اسراییل است تس اتازه دهیف
با چشامانی باز قفری در سارشات کهونی تا عهی اساراییل و تعارضاات درون آن ت ل
کهیم شاایف از ای ،راه ترساشهایی تفیف تر کهیم و در شاایش فتمانی تفاوت
سهیم شویم
براسااا دادههای رساامی دادارهی رکزی آ ار ا در سااا 2019ا آ ار تیش از
شیوع کرونا نشان یدههف که 309ا980ا 1از ردم اسراییل یا  ٪23تمعیت زیر خط
فقر زناف ی یکههافا کاه از ای ،تعافاد  ٪31 7کودکاان اساااراییلی هساااتهاف ٪35 8
تربها در فقر بهسر یبرنف برای تمعیت شایل و فاقف زایای دولتیا نرخ فقر حفود
 19٪اسات ساالمهفان که بسایاری از آنها باز انفهی هولوکاسات هساتهف و با حقوق
ناچیز بازنشستگی و یا کم های خیریه زنف ی یکههفا ی چهارم فقرای اسراییلانف
یافتههای ای ،زارش نشاااان یدهف که یانگی ،درآ ف اقتصاااادی زنف ی خانوادهها
 23٪کاهش یافته اسات شافیفتری ،افت در الیههای تاییهی تیقهی توساط تا عه
بود که آنها را بهتور روزافزونی به سوی فقر ترتاب یکهف
هشااء اختالفات شافیف تیقاتی اساراییل به ساا  1985باز ی ردد در آن ز انا
اساراییل با ی بحران اقتصاادیا و تورم افساار سایبتهی  ۴00درصافی روبرو بود آنچه
دبرناا اهی اقتصااااد تاایافار ناام رفاتا از تهیاهی اقتصاااادیا در حقیقات چرخشااای
ایفپولووی از بهاصااطال دسااوساایالیساام به ی ساار ایهداری بیرحم بود تذیرش
اصااو اقتصاااد تهانیشاافه با صااادر کردن فهاوری ا ا به کم یارانههای دولتی و
تبفی هاای االیااتی تظیما باا کااهش شااافیاف خاف اات رفااهی توأم بود در تی ،حاا ا
برای خهثیکردن اتتراضات درونی و خارتیا اسراییل تالوه بر توسل به ناسیونالیسمی
افراتیا وتی از اقفا ات قانونی ضااف د وکراتی را تصااویس کرد ا ا اترایی کردن
دنولییرالیسام ا از ویژ یهایی ییرلییرا و بت اسراییل برخوردار بود آنچه به اترا
ذاشاته شافا بازار دآزادی کهتر شافه توساط دولت بود ای ،نه تقفم بازار بر دولتا
بل ه بازاری در خف ت دولت است
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در واقم اصاالحات نولییرالی اساراییلا ی نوع دنولییرالیسام ناسایونالیساتی بود که
هففش بازار نیساتا بل ه از بازار بهتهوان ابزاری برای تیشبرد قاصاف دولتی اساتفاده
یکهف بهابرای ،تلیریم باز ذاشات ،دسات ببش خصاوصایا تیشبرد هافم د لی ا
یا تفاوم ترووهی سایاسای صاهیونیساما نسایت به هر چیز دیگر اولویت داردا حتی ا ر
رفاه شاهرونفانش را از بی ،بیرد برای اساراییل بقای خودشا تایگاهی واالتر از اقتصااد
داشاته اسات شاولهی اصالی اساراییلا حف ی سااختار ا هیتی-نظا ی اسات که در
آن قابله با فلسااطیهیها همواره رکزیت داشااته اساات حتی در دولتهای تعفد
دحزب کار ر نیز بهاصااطال اهفاق بزر لی و بقای ساایاساای بر ساایاسااتهای
دد وکراتی ساوسایالیساتی تقفم داشاته اسات با ای،که الشاهای از حزب باقی انفه
اسااتا دو سااا تیش در اتتراض به تحریم فرآوردههای اسااراییلا از دبی،الملل دوم
خار شاف احصال کالم آنکه سارشات سار ایهداری دولتی اساراییل با تعفیالتی توض
نشفه است
بههرحا نتیجهی بالفصال اترای نولییرالیسم دولتیا افزایش داپمی فقر در دههی
1990بود حاادتری ،شااا ال اساااراییال دوقطیی شااافن تاا عاه بی ،تردرآ افتری ،و
کمدرآ فتری ،سااکهان اساراییل اسات 600ا 11دالر در  ٪10باالییها در قایساه با
380ا 1دالر در  ٪10تااییهیهاا کاه فقط نیمی از هزیهاهی ااهااناه را تا ی ،یکهاف ای،
ساطح از نابرابری در یان کشاورهای توساعهیافتها فقط با ا ری ا قابل قایساه اسات ای،
در حالی اسات که خانههای لوکس با اراوهای دو اتو ییله در شاهر سااحلی قیصاریه
سااخته یشاونفا در صاورتی که سااکهان شاهر جاور ت یفاا از کوت،های یذا اساتفاده
یکههف خانههای حقر ولی خوش هظرهی اورشاالیم توسااط آوانسهای زبردساات
عاا الت ل ی باه یوماا یرود تاا باا تبریاس آنهاا ویالهاای لوکس دو یلیون دالری
بسازنف
ههوز آ ار کا لی تس از همه یری کرونا در دسااات نفاریم زارشهای رسااامیا
بیشاتری ،کسار بودته در تاری اساراییل (حفود  52یلیارد دالر) را نشاان یدهف که
لی اسات تراز بازر انی نیز هفی  18یلیارد دالر اسات
بالغ بر  ٪13درآ ف ناخال
به نسایت در آ ف لیا درصاف بودتهی نظا ی اساراییل تس ازتربستان سعودیا رتیهی
دوم را دارد ای ،رقم کم های نظا ی رایگان ا ری ا به اسراییل را شا ل نمیشود
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 10ساا تیشا در تابساتان 2011ا باالخره نارضاایتیهای ردم فوران کرد در آن
ساا ا شااهف بزر تری ،اتتراضاات اتتماتی در اساراییل بودیم که دولت را جیور به
تقسنشاایهی و تصااویس ی ساالسااله اصااالحات رفاهی کرد آیا ا ان بروز دوبارهی
اتتراضاات شاابهی از تصاور خار اسات؟ سالطهی ایفپولووی ساترش خاک اساراییل
ابفاً طلق نیساات نیایف دچار ای ،تهفاشاات واهی شااف که هافم تیهی تیقهی کار ر
اساااراییال نمیتواناف بر اههیات کاااب هاافم لی -اذهیی یلیاه کهاف بر تیق
نظرساهجیهای تیش از انتبابات اخیرا  ٪57یهودیان اساراییل بال حساور احزاب
افراتی ذهیی در دولت هساتهف ههوز حفود نیمی از احزاب سا والر وافق تشا یل
ی دولت ساتقل فلساطیهی هساتهف به نظر یرساف باالییها را فقط ت انی از تایی،
به هوش یآورد
تس از آتشبس در تهه  11روزه با حما ا در سااراساار اسااراییل و نیز در یزها
شااهف شاور و شاع هزاران تظاهرکههفه برای خاتمه یافت ،تباصامات بودیم هم اتراب
و هم یهودیان اساراییل نشاان دادنف که با تهه بالفهف و خواهان تعا ل و همزیساتی
ساالمتآ یز با ی فیگرنف نه به آتشافروزی! نه به نتانیاهو! نه به حما ! ا ا ای ،بفان
عها نیساات که فلسااطیهیها از یارزات بهحق خود برای تعیی ،ساارنوشاات دساات
کشایفهانف کا الً برت س بالفاصاله تس از اتالم آتشبسا فلساطیهیها در اورشالیم به
خیابانها ریبتهف و درحی ،ابراز خوشاحالی از خاتمه یافت ،تهها آشا ارا اتالم کردنف
که :یارزه ادا ه دارد!
در 1987ا بهههگام ههور نبستی ،انتفاضهی نسل تفیفی از فلسطیهیهاا توانان
بیباک و آزادیخواه فلساطیهی با دساتهای خالی و به تور خودانگیبته به خیابانها
ریبتهف به رهیران رسامی خود تشات کردنف آنها با صافای بلهف اتالم کردنف که دشاما
نمیتوانیف سارنوشات ا را تعیی ،کهیف شاما هرقفر که یخواهیف تصامیمهای سایاسای
اتباا کهیف ولی تصامیمات شاما هیچ ت ثیری در زنف ی ا نبواهف داشت ای ،تهیش
تفیف از ساویی رهیران سااز ان آزادیببش فلساطی ،و اساراییل را به تای ذاکره و
دتوافق اسالو کشاانف و از دیگر ساو باتث شاف سااز ان نوتا و اساالم رای حما ا با رد
هر ونه ذاکرهای که اساراییل را به رسامیت بشاهاسافا و انجام ی سالساله تملیات
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انتحاریا هم تهیش توانان فلساطیهی را تقیم ساازد و هم باتث تجاوز نظا ی به یزه
و دیوار کشیفن بی ،اسراییل و کرانهی یربی ردد
رهیران خود انگاشاتهی فلساطی ،بارها ثابت کردهانف که تحت هیچ شارایطی اتازه
نمیدههاف تهیشهاای خودانگیبتاهی تودهای کهتر سااارنوشااات فلساااطی ،را از
دستهای آنها خار کهف انتفاضهی کهونی نیز که هاهراً قابل تیشبیهی نیودا حرکتی
کا الً خود انگیبته بود که توساط هیچ ی از تشا لهای سایاسای سااز انفهی نشافه
بود ای ،تهیشی است که کهشگران توان و کمیتههای حلی ساز انفهی کرده بودنف
آنها آشاا ارا بال دخالت نبیگان ساایاساای بودنف و نظرات آنها را بیثمرا کههه و
بیفایفه یدانساتهف بسایاری از ای ،توانان که برای اولی ،بار در یر یارزه شافهانفا
هم اساراییل و هم رهیری ساهتی خود را به چالش کشایفهانف درسات درچهی ،شارایطی
بود که حما وارد اترا شاف تا بار دیگر ای ،حرکت نوخاساته را هحرق کردها به زیر
کهتر خود درآورد!
تهیش اتتراضااای اخیرا در تی ،حا دربر دارنفهی ی بُعف اتتماتی کا الً نوی،
بود ای ،بار تربهای درون اساراییل نیز با اتالم همیساتگی با توانان هاتق اشاوالیا
بهتا خاساتهف و به خیابانها سارازیر شافنف شارکت ساتقیم آنهاا تا لی اسااسای اسات
چراکه آنها ا ان همزیساتی با یهودیان را تجربه کردهانفا هرچهف که ای ،همزیساتی با
تشااهجا ناآرا ی و حقوق نابرابر توأم بوده اساات آنها یتوانهف در ایجاد تفاهم از تایی،
بی ،یهودیان و فلساطیهیهای هاتق اشاوالی نقشای کلیفی ایفا کههف در بی ،اتراب و
یهودیان اسااراییل اساات که در چهف سااا ذشااته شاااهف ت ساایس فار بتلطا
سااز انهای شاترک و روههای همیساتگی بودهایم درسات برای برهم زدن چهی،
آیازهایی اسااات که دساااتهتات نفرت برای تحری به خشاااونت تقابلا به هاتق
بتلط یورش آورده و به اهالی آنجا حملهور شفنف
ا ا تالش برای ایجاد تفاهم به عهی دساات کشاایفن از یارزها ساا وت در برابر
تجاوز و خودداری از طالیهی حقوق بهیادی ،و تعیی ،سارنوشات خود نیسات اهمیت
همیسااتگی در فروریبت ،دیوارهای تیشساااختهی اههی و تی بردن به حسااور دو
روایت بتل و بعساااً تساااد تاریبی اساات که نساایت به ی فیگر بیگانهانف تیعاً
اساااراییلیها بهتهوان لت ساااتمگرا بار ساااهگی ،تری بر دوش دارنف ا ا آیا از یان

576

577

تلی رها

فلساطیهیهای ساتمدیفها کسای چون نلساون انفال برخواهف خاسات که با درک و ابراز
همفلی با روایت تاریبی ساافیفتوسااتان آفریقایی و یارزات آنها تلیه انگلیسا درتی،
حا روایت تاریبی آفریقای سیاه را اراپه کهف؟
چهف س اا تیش ی فلسااطیهی به اساام دخالف حا ف ا در شااهر الهاصاارها ی
وزهی هولوکاساات دایر کرده بود به نام دانسااتیتوی تحقیق و آ وزش هولوکاساات
افراد زیاادی از آن وزه دیافن نمیکههاف ا اا ای ،تمال هم بی ،فلساااطیهیهاا و هم
یهودیانا ساار و صاافای زیادی بهراه انفاخت خانواده و اهل حل خالف او را دخاپ،
خطاب یکردنف و یهودیان نیز با شا و تردیف به او نگاه یکردنف او در صااحیهای
با خیرنگار بوساتون لوب تا کیف کرده بود که د شاولهی  ،تعیی ،رزهای شاترک
نیسااات  ،ی خواهم آنچه در هولوکاسااات اتفاق افتاد را برای اتراب تشاااریح کهم
هولوکاسات تمام توانس هساتی و خودآ اهی یهودیان را رقم زده اسات نفس وتودی
اساراییل با خاترهی هولوکاسات ره خورده اسات در حالی که فلساطیهیها آنرا ان ار
یکههف چیز شاترکی ا و آنها را بهم تیونف زده اسات ساپس با خوشبیهی صاادقانه
ا اا ساااادهلوحااناهای ادا اه یدهاف کاه دا ر فلساااطیهیهاا از فجاایعی کاه در ز اان
هولوکاساات اتفاق افتاد باخیر شااونفا نزاتی که بی ،اساات در هرق چهف روز تایان
ییابف
دنظیر جالی ی فلسطیهی دیگر است که چهفی تیش به همراه ی روه 260
نفری ترب و یهودی به اردو اه ر آشااوویتز ساافر کرده بود قصااف او ایجاد درک
شاترک اسات د ا بفون شاهاخت ی فیگرا چگونه یتوانیم به تفاهم برسایم؟ نظیر
ی ویف کتابی در دسات تهیه دارد به نام دی ترب در آشاوویتز شاایف ای ،نمونهها
و دهها نمونهی کوچ دیگرا نقا شروع هاسیی برای زدودن ناا هیا بیگانگی و تهفرا
و ایجاد همیساتگی بی ،دو لت باشاهف قفر سالم ای،که از باالییها نمیتوان چهی،
انتظاری را داشت
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پس از چندین هفته درگیریهای پراکندهی فلسطینیها در مسجد االقصی با
نیروهای امنیتی اسراییل بهناگاه نیروهای امنیتی اسراییل صبح دوشنبه  ۲۰اردیبهشت
به شکلی وحشیانه و کمسابقه به فلسطینیهای داخل مسجد حمله و حدود  ۳۰۰نفر
از آنان را مجروح کردند .همزمان گروههایی از دو حزب راست افراطی اسراییل
تحصنکنندگان فلسطینی (در اعتراض به مصادرهی خانههای فلسطینیها و واگذاری
آنها به یهودیان) در محلهی شیخ جراح را مورد هجوم قرار دادند .ساعاتی بعد حماس
بیانیهای صادر و تهدید کرد در صورتی که تا ساعت  ۶بعدازظهر نیروهای امنیتی مسجد
االقصی و محلهی شیخ جراح را ترک نکرده و بازداشتشدگان را آزاد نسازند ،پیآمدهای
آن بر عهدهی اسراییل خواهد بود .حماس در ساعت  ۶بعدازظهر با شلیک هفت موشک
به بیت المقدس تهدید خود را عملی ساخت و حیرت همگان را برانگیخت و این آغازی
شد برای دور جدیدی از درگیری مسلحانه نوار غزه با رژیم صهیونیستی اسراییل .این
نوشته توضیح کوتاهی از شرایطی است که منجر به شکل گرفتن از دور جدیدی از
درگیری مسلحانه بین فلسطینیها و اسراییل شد و تأملی است دربارهی پیآمدهای
احتمالی آن.
فلسطینیها در سرزمینهای اشغالی
با آغاز شیوع ویروس کرونا اوضاع معیشتی ساکنان سرزمینهای اشغالی ،بهویژه نوار
غزه که سالها در محاصره است ،رو به وخامت گذاشته و تشدید نارضایتیها را به دنبال
داشته است .دولت اسراییل از همان چند ماه پیش که واکسیناسیون کرونا در اسراییل
را آغاز کرد ،سیاستی نژادپرستانه را دنبال کرد و یهودیان را در اولویت قرار داد ،به
گونهای که سازمان بهداشت جهانی در  ۶ژانویه  ۲۰۲۱گوشزد کرد که اسراییل باید:
«بهعنوان یک نیروی اشغالگر نادیده انگاشتن التزامهای بینالمللیاش را
کنار گذاشته و بیدرنگ بهگونهای عمل کند که واکسن کووید ۱۹-به صورت
مساوی و عادالنه در اختیار فلسطینیهای ساکن در مناطق اشغالی کرانهی
باختری و نوار غزه قرار گیرد».
این سیاست اسراییل نارضایتی فلسطینیها را افزایش داد و سبب خشم شدیدتر
آنان شد.
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از سوی دیگر قرار بر این بود که انتخابات جدیدی پس از  ۱۶سال در سرزمینهای
اشغالی انجام گیرد که محمود عباس (ابو مازن) ،رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین
چند روز قبل از  ۲۰اردیبهشت به بهانه عدم موافقت اسراییل با رأیگیری در
بیتالمقدس ،انتخابات را ،بدون ذکر تاریخ جدید برگزاری ،به تأخیر انداخت که با
مخالفت شدید حماس و دیگر گروههای فلسطینی روبرو شد .تأخیر برگزاری انتخابات
بیش از اینکه به اسراییل مربوط باشد به وضعیت متزلزل سازمان فتح (که ابو مازن
رهبر آن است) مربوط میشود .سازمان فتح نتوانست به توافقی برای یک فهرست واحد
دست یابد ،اما رسما فهرستی که مورد تأیید ابو مازن بود بهعنوان فهرست سازمان
انتشار یافت .مروان برغوتی زندانی محکوم به حبس ابد و عضو کمیتهی مرکزی فتح از
زندان فهرست دیگری اعالم کرد که بالفاصله از طرف ناصر قدوه عضو برکنارشدهی
کمیته مرکزی سازمان مورد پشتیبانی قرار گرفت .فهرست سوم از طرف محمد دحالن
عضو دیگر و برکنار شدهی کمیته مرکزی سازمان فتح اعالم شد .اعالم این سه فهرست
و احتمال شکسته شدن آرای رأیدهندگان به کاندیداها در سه فهرست سازمان فتح و
احتمال افزایش انتخاب شدن کاندیداهای بیشتری از حماس و دیگر سازمانها ،ابو مازن
را وادار کرد که انتخابات را تا زمان نامعلومی به تأخیر اندازد .این موضوع نارضایتی زیاد
دیگر سازمانها و رأیدهندگان سرخورده از سیاستهای ابو مازن (از جمله سیاستهای
انفعالی او دربارهی مصادرهی خانههای فلسطینیهای ساکن در محلهی شیخ جراح
بهدست اسراییل و اخراج آنان) را بههمراه داشت .تأخیر در انتخابات و نارضایتی
سازمانها و فلسطینیهای نوار غزه و کرانهی باختری رود اردن حکایت از بنبستی
سیاسی برای تشکیالت خودگردان فلسطین دارد .سرکوب وحشیانهی فلسطینیها در
مسجد االقصی و محله شیخ جراح و انفعال تشکیالت خودگردان سبب فریاد
کمکخواهی فلسطینیها شد و حماس از این فرصت بهره برد تا خود را فریادرس و
منجی معرفی کند.
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اسراییل
اسراییل که با پشتیبانی کامل ترامپ امتیازات مهمی از قبیل پذیرش بیتالمقدس
بهعنوان پایتخت اسراییل و انضمام بخشهای اشغالی بلندیهای جوالن سوریه به
سرزمینهای اسراییل را با تأیید آمریکا کسب کرده بود ،با انتخاب بایدن این پشتیبانی
بی قید شرط را تا حدودی از دست داد .با وجود پشتیبانی کامل ترامپ از نتانیاهو
نخستوزیر اسراییل ،او با چالشهایی در داخل اسراییل مواجه بود .در دو سال گذشته
چهار انتخابات پارلمانی در اسراییل برگزار شده که در هیچیک از آنها نتانیاهو نتوانسته
است کابینه مورد نظر خود را تشکیل دهد و ناگزیر از ائتالف با احزاب راست افراطی و
دادن امتیازاتی به آنها شده است .چهارمین انتخابات در اوایل فروردینماه ۱۴۰۰
برگزار شد که ائتالف حزب لیکود (به رهبری نتانیاهو) با چند حزب کوچک دیگر
نتوانست اکثریت پارلمان را کسب کند اما چون حزب لیکود بیشترین کرسیها را
کسب کرده بود ،نتانیاهو مأمور تشکیل کابینه شد .وی پس از گذشت زمان مقرر
نتوانست با احزاب دیگری ائتالف کرده و تشکیل کابینه دهد لذا در  ۱۵اردیبهشت یائیر
لِپید مامور تشکیل کابینه شد.
نتانیاهوی ماکیاولیست سعی کرده از هر حربهای برای باقی ماندن در قدرت استفاده
کند و تا آن جا که بتواند به احزاب راست افراطی امتیاز دهد .باقی ماندن در قدرت از
دو جنبه برای او اهمیت دارد :اول جاهطلبیهای سیاسی و دوم ،که کم اهمیتتر نیست،
احتمال زندانی شدن به سبب سه پروندهی او به اتهام فساد ،رشوهخواری و خیانت در
امانت .ترامپ در قدرت با پشتیبانی کامل از او و فشار بر رقبای او مانع از این شد که
پست نخستوزیری را از دست بدهد چرا که در صورت نخستوزیر نبودن رسیدگی به
پروندههای قضایی او خاتمه یافته و چه بسا همانند نخستوزیر قبلی ایهود المرت
روانهی زندان میشد .عالوه بر این ،چهار انتخابات پارلمانی در دو سال حکایت از به
بنبست رسیدن اوضاع سیاسی در اسراییل و سرخوردگی اسراییلیها شده و سیستم
سیاسی موجود را با چالشی اساسی روبرو ساخته است .در چنین شرایطی است که
حملهی وحشیانه به فلسطینیهای داخل مسجد االقصی و تحصنکنندگان محلهی
شیخ جراح انجام گرفت.
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تغییرات اندک در توازن قوا در خاورمیانه
در جریان مذاکرات دوران اوباما برای امضای توافقنامهی برجام ،اسراییل و عربستان
به عنوان دو شریک اصلی آمریکا در خاورمیانه نادیده گرفته شدند و بهرغم مخالفت
آشکار این دو کشور موافقتنامه امضا شد .اما با روی کار آمدن دولت ترامپ و
مخالفتاش با برجام ،دوران طالیی و یکهتازی این دو کشور شروع شد .طرح ایجاد یک
ناتوی عربی با همکاری اسراییل برای مقابله با «توسعهطلبی» ایران با سرمایهی عربستان
و شیخ نشینان خلیج فارس و نیروی نظامی مصر از سوی آمریکا ارائه شد .در دوران
ترامپ تبلیغ بسیاری در زمینهی حل و فصل مسألهی فلسطین از راه «معاملهی قرن»
به راه افتاد که از نشانههای آن علنی شدن روابط عربستان و اسراییل و همکاریهای
امنیتی این دو کشور و برقراری روابط سیاسی بحرین ،امارات متحدهی عربی ،سودان و
مراکش با اسراییل در اواخر دورهی ریاست جمهوری ترامپ بود .در این دوران ،عربستان
درگیر جنگ در یمن بود که ترامپ از آن پشتیبانی میکرد .اما با انتخاب بایدن به
ریاست جمهوری بیتوجهی آمریکا به اسراییل و عربستان مجددا شکل گرفت .بایدن
فروش تسلیحات به عربستان برای جنگ یمن را ممنوع کرد .دیگر سخنی دربارهی
«معامله قرن» ،ناتوی عربی و صف کشورهای عربی برای برقراری رابطهی سیاسی با
اسراییل شنیده نمیشود ،و سخن روز بازگشت آمریکا به برجام است .اسراییل و
عربستان با احیای مجدد برجام مخالفت علنی کرده و اسراییل با ناامیدی اعالم میدارد
که خود به هر شکلی تالش میکند تا ایران را از دسترسی به تولید سالحهای هستهای
بازدارد .عربستان که بهشدت از سوی آمریکا برای پایان دادن به جنگ در یمن تحت
فشار است راهی جز همکاری با ایران برای خاتمهی «آبرومندانه» جنگ در یمن نداشته
و در این زمینه مذاکرات سری ایران و عربستان بهسرعت افشا میشود که هضم آن
برای اسراییل سخت است .تا امروز چنین به نظر میرسد که مذاکرات برای توافق درباره
شرطهای بازگشت آمریکا به برجام با نتایج مثبتی همراه بوده است .برای اسراییل و
عربستان روند تحوالت در خاورمیانه دیگر مانند دوران ریاست جمهوری ترامپ در
جریان نیست .دولت اوباما در  ۳۱دسامبر  ۲۰۱۴پس از  ۴۰سال ممنوعیت صادرات
نفت آمریکا را لغو کرد که به معنی توانایی در تأمین نفت مورد نیاز داخلی آمریکا بوده
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و نشان میداد که برای آمریکا ،برخالف همپیمانان اروپایی و آسیاییاش ،نفت خاورمیانه
دیگر مانند گذشته اهمیت راهبردی ندارد .در دوران اوباما راهبرد مهم آمریکا مقابله با
توسعهی اقتصادی سریع چین در حوزهی اقیانوس آرام بود و از همین رو است که پس
از چند سال تالش دولت اوباما بلوک اقتصادی «مشارکت فرا اقیانوسی» یا Trans-
) Pacific Partnership (TPPرا در سال  ۲۰۱۶پایه گذاری کرد اما این بلوک پا
به عرصهی وجود نگذاشت چرا که ترامپ از آن خارج شد.
چرا درگیری مسلحانه؟
حکومت اسراییل و تشکیالت خودگردان در سرزمینهای اشغالی با مشکالت
ساختاری و بنبست سیاسی دست به گریبان هستند و سیاست در منطقهی خاورمیانه
در حال دوری جستن از سیاستهای چهار سال گذشته است .در این شرایط یکی از
رایجترین راههای خروج از بنبست سیاسی موجود و ایجاد اختالل در روند سیاست
جدید توسل به خشونت شدید و درگیری مسلحانه است .اسراییل خشونت شدید و به
دنبال آن حماس درگیری مسلحانه را انتخاب کردهاند.
حکومت اسراییل طبیعتا واکنش فلسطینیها به این خشونت شدید را پیشبینی و
استفاده از این واکنشها را ،که بیشتر با خشونت همراه است ،برای خروج از بنبست
سیاسی کنونی برنامهریزی کرده بود ،اما چنین بهنظر میرسد که حملهی موشکی
حماس به تل آویو و شهرهای دیگر اسراییل جایی در این پیشبینی نداشت .چرا که
پس از تشکیل کابینهی کوچک امنیتی درباره این حملهی موشکی تصمیم به بمباران
هوایی غزه گرفته شد .این از موارد نادری است که اسراییل غافلگیر شده است .حماس
نیز برای خروج از بنبست سیاسی در سرزمینهای اشغالی اقدام به حملهی موشکی
کرد که پیشبینی واکنش شدید و وحشیانه اسراییل نسبت به حمله موشکی چندان
سخت نبود .واکنش وحشیانهی اسراییل به حملهی موشکی حماس موقعیت متزلزل
نتانیاهو در داخل اسراییل را پایدار ساخته و چه بسا در انتخابات احتمالی آینده او بازهم
قادر به تشکیل کابینه شود .حماس با این حمله خود را بهعنوان تنها حامی ساکنان
سرزمینهای اشغالی معرفی و آیندهی بهتری برای خود در انتخابات آتی را رقم زد.
نکتهی حائز اهمیت دربارهی انتخاب حملهی موشکی حماس این است که آیا حماس
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اقدام بعدی اسراییل ،پس از حمله به مسجد االقصی و محلهی شیخ جراح ،را حملهی
نظامی به غزه ارزیابی کرده بود؟ در این صورت حماس پیشدستی کرده و ابتکار عمل
را در دست گرفت .درصورتی که اسراییل قبل از حملهی موشکی حماس بمباران غزه
را آغاز میکرد حماس دیگر حامی بالفعل ساکنان بیت المقدس و محلهی شیخ جراح
نبود.
پس از بمباران شدید نوار غزه حمالت موشکی حماس و دیگر نیروهای موجود در
غزه گسترش بیسابقهای یافته و تقریبا تمامی اسراییل در تیررس حمالت موشکی قرار
میگیرند .اسراییل درباره کارایی «گنبد آهنین» خود برای مقابله با موشکهای پرتابی
بهسوی اسراییل تبلیغات زیادی کرده بود .اما ،در این درگیری ثابت شد که این سیستم
کارایی الزم را نداشته و باعث ناامیدی بسیاری از اسراییلیها شده است .حکومت
اسراییل در برآورد قدرت موشکی حماس و دیگر نیروهای مستقر در غزه دچار اشتباه
فاحشی شده بود .همهی فرودگاههای اسراییل بسته شدهاند چراکه در تیررس حمالت
موشکی قرار دارند .زندگی در بیشتر شهرهای اسراییل به حالت تعطیل درآمده است.
میلیونها شهروند اسراییل با آژیر حمالت موشکی ناگزیر از رفتن به پناهگاه میشوند.
در غزه نیز نیروی هوایی اسراییل جدیدترین بمبهایی را که از آمریکاییها دریافت
کرده بهکار میگیرد .بمبهایی که در  ۵ثانیه ساختمانی  ۱۳طبقه را با خاک یکسان
میکند .نوار غزه نیز با بمبارانهای پیاپی به حالت تعطیل درآمده و دهها هزار نفر آواره
شدهاند .حماس و دیگر نیروها در غزه دستآورد بزرگ دیگری داشتهاند که میتواند
نقش مهمی در رویدادهای آینده بین فلسطینیها و اسراییل داشته باشد .ساکنان
کرانهی غربی در مخالفت با بمباران نوار غزه و در همبستگی با آنان به خیابانها آمده
و با نیروهای اسراییلی درگیر شدهاند .عالوه بر این در شهرهای اسراییل که ساکنان
فلسطینی و یهودی درکنار هم زندگی میکنند پس از شروع درگیری مسلحانه این دو
گروه یکدیگر را مورد حمله قرار دادند و شدیدترین درگیری در شهر لِد رخ داد و
نتانیاهو مجبور شد شبانه به آنجا برود تا درگیریها را کاهش دهد .هنوز زود است اما
شاید بتوان گفت که این درگیری سبب همبستگی فلسطینیهای ساکن غزه ،کرانهی
باختری ،و داخل اسراییل شد .فلسطینیهای شهرهای مختلط اسراییل در اعتراض به
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حمالت شهروندان یهودی اسراییل اقدام به اعتصاب عمومی کردند .این دستاورد
فلسطینیها ،برای اسراییل که در  ۷۰سال گذشته سعی در جلوگیری از همبستگی
همهی فلسطینیها داشته ،ضربهای سخت است .ازاینرو برخی از تحلیلگران بر پایهی
این همبستگی از احتمال آغاز «انتفاضه» سوم سخن میگویند .عربستان ،مصر و امارات
سرکوب شدید در بیت المقدس و سلب مالکیت از فلسطینیهای محلهی شیخ جراح را
محکوم کرده و خواهان توقف فوری بمباران غزه شدهاند و حتی مصر مرز خود با نوار
غزه را برای مداوای زخمیهای فلسطینی باز کرده است.
در جریان مصاحبههای برخی از مسئوالن حماس دربارهی درگیری مسلحانهی
جاری با صراحت از کمکهای ایران قدردانی شده است .بیان این موضوع از دو جنبه
اهمیت دارد .از یک سو اعالم این موضوع میتواند بهعنوان مداخلهی ایران در ایجاد
آشوب در منطقه تلقی شده که نکتهای منفی بوده و در مذکرات وین تأثیر جانبی داشته
باشد .جنبهی دیگر این است که ایران با کمک به سازمانهایی که با اسراییل درگیری
مسلحانه دارند و اعالم رسمی آن پاسخ عملی به اقدامات اسراییل در ایران ،از قبیل
انفجار در تأسیسات هستهای نطنز و ترور محسن فخریزاده میدهد.
برداشت نگارنده این است که حماس با وجود بیش از دویست و پنجاه کشته از
مردم غزه و خسارتهای مالی فراوان در آنجا برندهی سیاسی این دور از درگیری
مسلحانه با اسراییل است چراکه این درگیری سبب شد که همهی فلسطینیها در
امر مبارزه با اسراییل احساس همبستگی کرده و به آن عینیت بخشیدهاند .پر
واضح است که خروش سراسری در فلسطین به معنای گرایش به حماس نیست .عالوه
بر آن اکنون میلیونها شهروند اسراییلی با این سؤال بزرگ مواجه شدهاند که آیا دولت
اسراییل توان تأمین امنیت آنان را در این خروش سراسری دارد یا نه؟ آیا ما شاهد دور
جدیدی در تحوالت منطقه هستیم!
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چالشهای پیشاروی چپ برزیل
ترجمهی داود جلیلی
پیشکش به خسروصادقی بروجنی که به جای بودن پشت میز
پژوهش وآموزش پشت میلههای زندان است

چالشهای پیشاروی چپ برزیل

درآمد
حتی برای کسااانیکه ساایاساات برزیل را ،بهصااورت سااطحی دنبال میکنند،
نمیتواناد خبرجادیادی بااشاااد کاه این کشاااور در بزرگترین بحران خود پس از پاایاان
دیکتااتوری بومی -نظاامی در دهاهی  ،۱۹8۰یاا حتی  -براسااااس نظر برخی -در کال
تاریخ جمهوری برزیل از زمان خلع امپراتور پدرو دوم در  ،۱88۹بهسر میبرد .برزیل با
رهبری رئیسجمهور راساات افراطی ،جایر بولسااونارو ،که از سااال  ۲۰۱۹به این سااو
رسااما به هیچ حزب ساایاساای وابسااته نبوده بلکه هنوز بر حمایت اجتماعی و توافق
طبقهی حاکم کشااور و نیروهای مساالح متکی اساات ،با عقبنشااینیهای ساایاساای و
اجتماعی عظیمی مواجه است.
اگر پیآمادهاای اجتمااعی در پیشگرفتن یاک پروژهی نولیبرالی افراطی پیش از
این کاافی نبود ،ظهور بیمااری هماهگیر ویروس کروناا باه بادترین سااانااریوی اجتمااعی،
اقتصاادی و بهداشاتی منجر شاده اسات .غفلت دولت ،زمانی که توجه به بیماری و علم
میرساد از تعداد خالص (تلفات) آن آشاکار میشاود  :تا آوریل  ۲۰۲۱در برزیل بیش از
۴۰۰هزار نفر ،یا روزانه  ۳.۰۰۰نفر از کووید ۱۹-درگذشتهاند .با پدیداری انواع جدیدی
از ویروس و فروپاشای سایساتم بهداشات یکساال پس از اولین ضاربهی ویروسکرونا در
۱
برزیل درمارس سال ،۲۰۲۰این کشور به تهدیدی برای جهان تبدیل شدهاست.
با این حال ،چپ برزیل  -که در دههی گذشااته در تمام مبارزههای ساایاساای
بزرگ شاکسات خورده اسات -درعین تالش برای بازپس گرفتن نظارت سایاسای خود بر
کشاور ،بازآرایی و بازساازی پایگاه اجتماعی خود را هدف گرفته اسات .ما چگونه به این
وضعیت دچار شدیم؟ امکانهای جلبتوجه جامعه به راه خروج از بحران کداماند؟
چهلمین شاااماارهی پرونادهی مؤسسسسسسهی تحقیقسات اجتمساعی سسسهقساره
( )Tricontinentalچالشهای پیشاااروی چپ برزیل را در بسااترساایاساای امروز مورد
تحلیال قرار میدهاد .این امر ،در عمال ،هم باهخااطر تعاداد نیروهاای مترقی و تنوع در

 ۱اعداد رسمی برگرفته از اطالعات وزارت بهداشت برزیل در تاریخ نگارش این سند در آوریل  ۲۰۲۱که در پیوند
زیر در دسترس است:
https://covid.saude.gov.br/
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میان آنها و هم بهخاطر پیچیدگی اوضااع سایاسای در برزیل کار ساادهای نیسات .به
همین دلیال ،ماا در این روناد گفاتوگو باا نمااینادگاان متفااوت طبقاهی کاارگر را برای
کماک باه خودماان انتخااب کردیم .ازاینرو ماا باا الیادا الناا ۱،معااون اتحاادیاهی ملی
دانشاجویان ) (UNEو عضاو قیام مردمی جوانان (،)Levante Popular da Juventude
جاانادیرا اوهاارا ۲از هیئات مادیرهی مرکز کاارگران متحاد ) ،(CUTجولیاانو مادیروس۳،
دبیر ملی حزب ساااوسااایالیسااام و آزادی ) ،(PSOLکلی مافورت ۴از هیئت مدیرهی
جاناباش کااارگاران بایزمایان ( ،)MSTگالایازی هااافامااان ۵،ساااناااتاور و رئایاس حازب
کارگران( ،)PTو والریو آرکاری ۶استاد مؤسسهی فدرال سائوپولو ) (IFSPو عضو هئیت
مدیرهی حزب سوسیالیسم و آزادی مصاحبه کردیم.
این پرونده به پنج بخش تقسیم شده است:
بخش اول ارزیابی مسااایرهایی اسااات که چپ برزیل در ساااالهای اخیر دنبال
میکند ،بخش دوم گساایختگیها و مصااالحههای نیروهای راساات را تحلیل میکند،
بخش سسسوم ابزارهاای تحکیم اتحااد را مورد بحاث قرار میدهاد ،و بخش چهسارم
چاالشهاای ایجااد پاایگااه تودهای را باهارزیاابی مینشااایناد ۷.بااالخره ،بخش پنجم روی
نقش برجساتهترین رهبر مردمی کشاور ،رئیسجمهور پیشاین لوئیز ایناسایو لوال دسایلوا
تأمل میکند.

1 -Élida Elena
2 -Jandyra Uehara
3 -Juliano Medeiros
4- Kelli Mafort
5 -Gleisi Hoffmann
6 -Valério Arcary
 ۷یادداشات مترجم انگلیسای :در این پرونده ،اصاطالح  popularوقتی منظور از آن تودهای یا از آن مردم اسات به
’ ‘popularترجمه شاده اسات .از آنجایی که ترجمهی تحتاللفظی معموال همان روانی را ندارد در مواردی مثل
’ ‘working-class homesاز اصااطالح طبقهی کارگر اسااتفاده کردیم و در اشاااره به classes populares
(طبقات کارگر یا بخشهای طبقهی کارگر) را به کار بردیم که نزدیکترین جایگزین برای آن در این زبان است.
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تصااویرهای اسااتفادهشااده در این پرونده بخشاای از پروژهی طراحی کنشااگرایانه
( )Design Ativistaهسااتند ،جمعی که در طی انتخابات  ۲۰۱8با هدف ترویج خلق و
توزیع هنر و اطالعرساااانی رایگان ،مبارزه با اخبار جعلی ،و حمایت از دموکراسااای در
برزیل پدیدار شاد .در طی این دوره ،این جمع به واگذاری آثار دیداری هنری فراخوان
داد و مسابقههای طراحی و گردهمآییهای بزرگ را ترویج کرد که دراین گردهمآییها
نقش طراحی در کماک باه ایجااد جاامعاهای انساااانیتر و دموکراتیاکتر مورد بحاث قرار
میگرفت.

شمار مرگهای ناشی ازکووید ۱۹-درسال  ۲۰۲۱از کل تعداد مرگها درسال  ۲۰۲۰گذشته است .از اولین مورد
در  ۱۲مارس تا ۳۱دسامبر ،۲۰۲۰تعداد کشتهها  ۱۹۴.۹۴۹نفر بود ،امسال ،تاکنون بیش از  ۲۰۰هزار نفر بوده
است .تصویرLetícia Ribeiro 2019 :
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ارزیابی وضعیت امروز چپ برزیل
براسااس گفتهی ساازمانهای سایاسای و کارشاناساان بسایاری از شاکساتهایی که
چپِ برزیل در سااالهای اخیر متحمل شااده حاصاال درک راهبردی اساات که بر این
بخش حااکم بوده اسااات .این نظریاه باه مباارزهی نهاادی تحات رهبری حزب کاارگران
( )PTدر سایزدهمین ساالِ در قدرت بودن آن ،بهزیان اصاالحات عمیق سااختاری که
میتوانسات طبقهی کارگر را با گشاایشای برای تساخیر دولت برزیل آماده کند ،اولویت
داد.
بیتردید ،ساایاسااتهای اجراشااده ازسااوی دولتهای حزبکارگران بهصااورت
گسااتردهای زندگی بخشبزرگی ازمردم برزیل را بهبود بخشااید .درمیان این اقدامهای
بساایار ،ساایاساات بازتوزیع درآمد (کمکهزینهی خانواده) ،مساائولیت خارجکردن ۳۶
میلیوننفر از فقر مطلق ۱،برنااماهی مساااکن (خااناهی من ،زنادگی من) کاه بیش از ۴
میلیون مسااکن کارگری ۲ساااخته اساات ،افزایش حداقل دسااتمزد باالتر از نرخ تورم،
افزایش اساتخدام رسامی ،کاهش نابرابری اجتماعی ،و افزایش ثبتنام جوانان از مناطق
پیرامون شاهری در دانشاگاههای دولتی و خصاوصای .بیشاک ،ارتقای حزب کارگران به
قوهی مجریاه هم باه موج ترقیخواهی مرتبط بود کاه در اواخر دهاهی  ۱۹۹۰و اوایال
دهاهی  ۲۰۰۰تماام امریکاایالتین را درهم نوردیاد ،پیروزیهاایی کاه پیآمادهاای
سیاستهای نولیبرالی در سراسر قاره آن را بهپیش راند.
اما ،بیشاتر انتقادها حول این واقعیت متمرکز اسات که حزب کارگران برای جلب
حمایت از طبقات مختلف تصامیم سایاسای گرفت و اقدامهای اجتماعی-اقتصاادی را
بادون دنباال کردن رونادی برای آموزش سااایااسااای اکثریات بزرگ کاارگران اجرا کرد.
درنتیجاه ،اینرونادهاا برای افزایش ساااطح آگااهی طبقااتی درمیاان بخشهاای طبقاهی
متوساط و طبقهی کارگر شاکسات خورد .پیآمدهای این امر با کودتا علیه دیلما روساف
رئیسجمهور پیشاین از حزبکارگران در ساال  ۲۰۱۶آشاکارتر شاد ،که قادر نبود روی
روندی از مقاومتگسااترده که قادر به واژگون کردن نتیجهی مذاکرات برکناری باشااد
’1 Ministry of Social Development, ‘Plano Brasil Sem Miséria
?2 Antunes, ‘Minha casa perto do fim
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حسااب کند .انتخاب دوساال بعد بولساونارو با  ۵۷.8میلیون رأی ( ۵۵درصاد) این درس
را بیشترتقویت کرد.
الیسدا النسا باه ماا گفات «اگرچاه سااارماایاهگاذاری در کااهش ناابرابری اجتمااعی در
برزیال در دولاتهاای مترقی در این مادت مقاام اول را کساااب کرد ،اماا ساااازمااندهی
طبقاهی کاارگر در اولویات قرار نگرفات و در جاامعاه مباارزهی ایادئولوژیکی هم وجود
نداشات .وقتیکه کودتا انجام شاد ،حزبکارگران نتوانسات برکساانی که از سایاساتهای
آنها برخوردار شاده بودند یعنی طبقهی کارگر (برای جلوگیری از کودتا) تکیه کنند».
النا بهما گفت که پس از رفتن دیلما روسااف از مقام ریاسااتجمهوری ،طبقهی کارگر
حملههایی را متحمل شاد که برای تضاعیف توانایی آنها در بازگشات به مبارزه تالش
میکرد ،مانند تضاعیف حقو کارگران و ساازمانهای ساندیکایی کارگران « .ازاینرو ما
فکر میکنیم که چپ برزیل شاااکسااات راهبردی (اساااتراتژیک) را متحمل شاااده و
همبستگی نیروها در جامعهی مطلوب ما نیست».
کلی مافورت ( )MSTباور دارد که شاکساتهای پیدرپی بسایاری که چپ برزیل
متحمل شاده اسات بر شاکسات راهبردی داللت نمیکند( ،شاکسات راهبردی زمانی رخ
میدهاد کاه یاک باازیگر سااایااسااای دیگری طبقاهای را خنثی میکناد« .ماا قطعاا
شاکساتهای سایاسای بسایاری را انباشاتهایم ،اما طبقهی کارگر هنوز زنده اسات و در
برابر ضربههای بحرانسرمایه مقاومت میکند».
آخرین راهبرد موفقیاتآمیزی کاه برای پیشبرد مناافع طبقاهی کاارگر در برزیال
مطرح شاااده بود راهبرد دموکراتیاک مردمی ()estratégia Democrático-Popular
بود .این راهبرد در مباارزه برای گاذار دموکراتیاک در پاایاان دیکتااتوری بومی -نظاامی
زاده شد و در کانون برآمد مبارزهی تودهای در اواخر دههی ۱۹۷۰و  8۰مطرح شد.
راهبردِ دموکراتیک مردمی در سه باور استوار جای گرفته است:
 -1اینکاه توساااعاهی سااارماایاهداری برزیال از انجاام وظاایف انقالب
بورژوایی (اصاااالحاات ارضااای ،ناابرابری منطقاهای و اجتمااعی ،تحکیم نظم
دموکراتیک و غیره) شکست خورده است.
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 -2اینکاه در ائتالف باا بورژوازی دموکراتیاک نمیتوان از عهادهی این
کارها برآمد ،بلکه رهبران هدایتکنندهی آنها طبقهی کارگر (کارگران شهر
و روستا و دیگر بخشهای استثمارشده ازسوی سرمایهداری) هستند ،و
 -3اینکاه راه انجاام این راهبرد پیوناد نیروهاا باا یاک جنبش تودهای
ترکیبشده با پیروزیهای رسمی است که به سطح مقام ریاست جمهوری و
انجام تعدادی از اصاالحات معرفیشاده در داخل راهبرد دموکراتیک مردمی
(علیه انحصارها ،بزرگزمیندارها ،و امپریالیسم) میرسد.
راهبردِ دموکراتیک مردمی مرکب از دو تاکتیک بنیادی اسات :اول ،برای بهدسات
گرفتن کنترل نهاادهاا باا تحکیم قادرت در داخال نظاام از طریق انتخااباات شاااهرداری،
ایالتی ،و فدرال تالش میکند .دوم ،برای گردهم آوردن طبقهی کارگر با اعتصاااابها،
اشغال زمینها ،بسیجها و مبارزهی تودهای تالش میکند.
اماا ،مسافورت توضااایح میدهاد کاه« ،هماان زماان کاه راهبرد دموکراتیاک مردمی
مطرح شاد ،این راهکارها جداگانه رشاد کردند ،و راهبرد (کار از طریق) نهادها بهتدریج
بر (راهکاار) بسااایج طبقاهی کاارگر غلباه کرد .باا این رخداد ،آنچاه زماانی یاک راهکاار
(تاکتیک) بود به راهبرد تبدیل شاد( ،این تغییر) منجر بهآن شاد که ساازمانها بهکار
در داخل ایالت برای سااااختن قدرت ساااازمانها اولویت دهند .بهعالوه ،رشاااتهای از
رفتارهای غلط سایاسای هم وجود داشات که درایجاد ترجیح بین دولت و ابزار ساازمانی
طبقهی کارگر در دوران دولتهای نوتوسعهگرای لوال و دیلما شکست خورد».
در امتاداد هماان خطهاا ،جولیسانو مسدیروس ( )PSOLخااطرنشاااان میکناد کاه
تأیید نکردن شااکساات راهبردی که چشاامانداز خود را بهمدیریت کشااور ،قواعد بازی
لیبرال دموکراتیک( ،و) بهبود شارایط زندگی ،اما بدون اصاالحهای سااختاری محدود
کردهاسات غیرممکن اسات .مدیروس توضایح داد که « بخشای از چپ ترویج تغییرات
(از طریق) دولت را انتخاب کرد ،که ارتباط آن را با بخشهای طبقهی کارگر تضااعیف
کرد .اشاااکاال جاامعاهپاذیری کاه در روناد دموکراتیزه کردن جاامعاهی برزیال در دهاهی
 ۱۹8۰پدیدار شد با اشکال دیگری ،که در ایدئولوژی نولیبرالی و فردگرایی ریشه دارند
جایگزین شااد .و این اتفا افتاد چون چپ ازسااازماندهی روی زمین (جاییکه مردم
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زندگی میکنند و اجتماعی میشاوند) در راساتای بهراه انداختن مبارزهای درساتکارانه
و ضاااروری از طریق نهاادهاای (دولتی) روی برگردناد ،اماا این باه دشااامن اجاازه داد
اینفضااها را اشاغال کند ».خالء قدرتی که مدیروس بهآن اشااره میکند ظهور راسستِ
افراطی را مقادور کرده اسااات .هماانطور کاه جسانسدیرا اوهسارا خااطرنشاااان میکناد،
ناتوانی بخشهایی از جناح چپ برای واکنش درسااات مانند «صااااعقهای از آسااامان
صاااف» ضااربه نزد بلکه ،نتیجهی نزدیک به سااه دهه ساایاسااتهای سااازش طبقاتی،
نتیجهی تضاعیف برنامه (طبقهی کارگر) ،نتیجهی برتری مبارزههای نهادی و انتخاباتی
بهدور از ساختن پایگاه ،آموزش سیاسی ،و مبارزهی ایدئولوژیک طبقهی کارگر بود.
چناانکه خود رهبر اتحاادیه خاطرنشاااان کرد ،چنین شاااکساااتی تنهاا نتیجهی
اشاتباههای چپ نیسات ،بلکه نتیجهی تهاجم راسات ،بهویژه پیشاگامی از ساوی خروجی
رساانهها اسات .از زمان آغاز دولتهای حزب کارگران ،جریان مسالط رساانهها حکایتی
سااخته اسات که سایاسات را در راساتای جداکردن جامعه از بحثهای سایاسای بهامری
جناایی تبادیال میکناد .این امر حزب کاارگران باهطور خاا و چاپ باهطور عاام را
بهعنوان فاسد و تحتکنترل سیستم جنایی به تصویر میکشد.
والریو آرکاری ) (PSOLدربارهی کوتهنگری راهکاری چپ صااحبت میکند ،که
«خطری کاه ماا را تهادیاد میکناد» نااچیز ارزیاابی کرده اسااات .آرکساری نتیجاههاای
رخدادهایی را فهرست کرد که دراین مقوله جای میگیرند(« :عملیات) کارواش ۱ناچیز
ارزیابی شاد ،که با مفهوم خلعید و فرصات جناییساازی چپ و لوال دنبال شاد ،ساپس،
خطر دسااتگیری لوال ،بعد ،در نهایت ،تهدیدی که ازسااوی بولسااونارو بهنمایش درآمد.
ناچیز ارزیابی کردن قدرت طبقههای دشمن کشنده بود».
آرکاری به اشاتباههای تحلیلی پیدرپی چپ برزیل در ساالهای اخیر ،زمانیکه
راساات تشاادید تهاجم خود را آغاز کرد ،اشاااره میکند .بهعنوان مثال ،درک معنای
عملیات کارواش برای بخش بزرگی از نیروهای مترقی زمان زیادی

برد۲.

 - ۱پرونده ای تحت نام عملیات کارواش که سبب شد لوال داسیلوا رئیسجمهور برزیل تحت عنوان فساد مالی
راهی زندان شود.
2 Tricontinental: Institute for Social Research, Lula and The Battle for Democracy.
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عملیاتِ کارواش تالشای تحت رهبری سسرجیو مورو ۱قاضای دادگاه بود که در
ساال  ۲۰۱۴بهراه انداخته شاد ،که هدف آن تحقیق دربارهی گزارشهای فساادی بود
که قراردادهای پتروبراس شاارکت ملی انرژی برزیل با شاارکت های بزرگ ساااختمانی
درگیر آن بودند .عملیات کارواش بهطور عمده بهابزارِ سااالبِ مشاااروعیت و انجام آزار
سایاسای دیلما روساف و لوال رئیسجمهورهای برزیل تبدیل شاد .هدف اصالی عملیات
مقصاار قلمداد کردن لوال ،ولو با اتهامهایی بساایارمشااکوک و بدون مدرک ،بود .آنچه
بهقولِ معروف عملیاتی برای مبارزه با فساااد بود به یک سااری دادگاههای ساایاساای
تبدیل شد.
وقتی روندیکه دیلما روسف را برکنار کرد آغازشد ،برخی بخشها باور نمیکردند
که چنین ابتکاری از ساوی مجلس موفق شاود .آنها میگفتند که سایاساتِ اقتصاادیِ
رئیسجمهور حزب کارگران در حال حاضاار بهسااود طبقهی حاکم اساات و بورژوازی
نمیتواند بهبیثباتی سیاسی عالقهمند باشد۲.
ساااالهاا بعاد ،دوبااره ،بسااایااری بااور نمیکردناد کاه لوال رئیسجمهور پیشاااین
دساااتگیرشاااود چون  -همانطور که آنزمان میگفتند  -راسااات باید از این که این
زندانیکردن میتواند محرک قیامهای طبقهی کارگر شاود بترساد .اما ،وقتی که قاضسی
سسرجیو مورو د سااال  ۲۰۱۷حکمی را علیه لوال برای جلوگیری از شاارکت لوال در
انتخابات ریاسااتجمهوری صااادر کرد ،و زمانیکه لوال نهایتا در سااال  ۲۰۱8دسااتگیر
شااد ،این امر اتفا نیفتاد .سااپس ،زمانیکه بولسااونارو اعالم کرد که مایل اساات در
انتخابات ریاسات جمهوری  ۲۰۱8شارکت کند ،بسایاری ،اینگونه ارزیابی میکردند که
حماایات از فرماانادهی ساااابق نظاامی برزیال نمیتواناد بااالتر از  8درصاااد بااشاااد .اماا
بولسسسونسارو در دور اول انتخااباات پیش افتااد و باا  ۵۵درصاااد آرا در دور دوم در برابر
فرناندو حداد از حزبکارگران پیروز شد.

1 -Sergio Moro
2 Tricontinental: Institute for Social Research, Lula and The Battle for Democracy.
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دربرابر این هماه ماانع ،نفوذ قوی ایادئولوژی نولیبرالی ،فردگرایی ،و کاارفرماایی در
یک ایدئولوژی ضااعیفشااده هیچ رقیب جدی نمییافت ،که سااازمانهای آنها بهطور
کلی مشاخصاههای ضادسارمایهداری و ضادامپریالیساتی خود را رها کردند و سااختن
پایگاه را به تأخیر انداختند ،درعوض تالشهایشااان را بهمبارزههای نهادی و انتخاباتی
اختصا دادند.
جاندیرا اوهارا ) )CUTتوضایح داد که چگونه زمینهی مسااعدی برای راسات
پدیدار شاد تا بر طبقهی کارگر ،که اکثریتی از آن اسااساا غیر ساازمانیافته و تحت نفوذ
دائمی اتحادیهها نیساااتند ،جنبشهای مردمی ،یا حزبهای دساااتچپی ،که ذرهذره
مناطقی را (که زمانی مبارزهی ساایاساای خود را درآنجا سااازمان میدادند) از دساات
داده بودناد ،درعوض مباارزهی شااارکتی و اقتصاااادی و نیز رقااباتهاای انتخاابااتی را در
اولویت قرارداده بودند .درضااامن ،ابزارهای جناح راسااات برای بهراه انداختن مبارزهی
سیاسی و ایدئولوژیک در مناطقی ریشه دواندهاند که طبقهی کارگر زندگی میکند.

برزیل سال  ۲۰۲۱را با سطحهای بیسابقهای از بیکاری آغازکرد ۱۴.۲۷۲ :هزار نفر (۱۴.۲
درصد) طبق گزارش نمونهگیری ملی خانوار برزیل  PNADدر این وضعیت قرار داشتند.
طرح از رافائل اولینتو Rafael Olinto 2020

تکرار تراژیک تاریخ
انادکی پس از بحران اقتصااااادی  ،۲۰۰8امریکاا ،باا تالش برای باازپسگیری
سااارکردگی و کنترل جهاانی تهااجمِ نولیبرالی جادیادی را رهبری کرد .در این اثناا ،در
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برزیال ،ترکیاب پیچیاده و طبقااتی دولاتهاای حزبکاارگران قرار دادن خود تحات نفوذ
راهبردهاای امپریاالیساااتی را آغااز کرد .دیگر حفظ مزایاای بورژوازی بادون قطع
حقو کارگران امکانپذیر نبود .نقشااهی ایجاد گسااساات بین طبقهی کارگر و دولت
حزب کارگران که قدم به قدم طراحی شاده بود ،با دساتهای نامرئی امپریالیسام امریکا
هدایت میشد.
درساال  ،۲۰۱۴آئسسیو نوس ۱از حزبساوسایالدموکراسای برزیل ) )PSDBدر
رقابت انتخاباتی به دیلما روسااف باخت .پس از شااکساات در اجرای یک پروژهی کامال
آمادهی اجرای نولیبرالی از طریق روندهای انتخاباتی ،بخش مسالط بورژوازی برزیل به
دو راهکار متفاوت متوسال شاد .اول ،آنها روند اساتیضااح علیه دیلما روساف را بهراه
انداختند ،ساپس ،بعدتر ،لوال را از شارکت در انتخابات ریاساتجمهوری بازداشاتند و از
پیشانهاد ریاسات جمهوری جایر بولساونارو حمایت کردند .بولساونارو شاخصایتی اقتدارگرا
با ویژگیهای نوفاشاایسااتی ،تنها نامزدی بود که به نظر میرسااید در انتخابات ۲۰۱8
قادر به پیروزی بر حزب کارگران باشد.
انادکی پس از کودتاایی کاه دیلماا را برکناار کرد ،اجرای یاک برنااماهی موفق و قوی
نولیبرالی و ریاضاات اقتصااادی برای از بین بردن پیروزیهای بهدساات آمده در مساایر
سیزده سالهی دولت های حزب کارگر آغاز شد .دولت تضعیف شد ،به بورژوازی برزیلی
و جهانی اجازهی غارت بخش بزرگی از منابع عمومی داده شااد .کشااور بیهیچ قید و
شاارطی با ایاالت متحده در تمام امور بینالمللی ،مجامع و سااازمانها همجهت شااد و
بهصورتِ رسوایی درگیر کارزار بینالمللی علیه ونزوئال و روندهای انقالب بولیواری شد.
پنجساال پس از کودتا و دو ساال پس از انتخاب بولساونارو ،برزیل به عنوان یک
جمهوری مستقل ۲در بزرگترین تراژدی اقتصادی ،سیاسی ،محیط زیستی و بهداشتی
در تاریخ خود غوطهور شاده اسات .ساوءمدیریت بحران بهداشات دولت فدرال کشاور را
– در کناار هناد  -در ماههای مارس  -آوریل ۲۰۲۱بهسااامات تبادیل شااادن به کاانون
بیمااری هماهگیر هادایات کرده اسااات ،آنهم در لحظاهای کاه کااهش انتقاال ویروس در
1 -Aécio Neves
’2 Antunes, ‘Dois anos de desgoverno
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ساطح جهانی آغاز شاده بود .تقارن این بحرانها به صاورت ژرفی روی بدترشادن شارایط
زندگی مردم اثرگذاشته و به افزایش گرسنگی و فقر و نیز انواع جدیدی از ویروسکرونا
و فروپاشی نظام بهداشتی منجر شده است۱.
بیماری همهگیر رودرروی سایاساتهای قتلعام عمدی دولت بولساونارو تنها بدتر
می شاود .دولت هنوز اقدامی برای کنترل و مبارزه با ویروس نکرده اسات ،که بهصاورت
رشادیابندهای تعداد مرگ افرادی را که مراقبتی از آنها نمیشاود افزایش میدهد .در
نتیجه ،راسااتِ لیبرال بهآرامی و بهتدریج حمایت خود را از دولت بازپس میگیرد ۲.در
حالیکه ناراحتیهایی از ساخنرانیهای اقتدارگرایانه و شایوههای اتخاذشاده برای مبارزه
باابیمااری هماهگیر وجود دارد ،اماا راسااات کمااکاان پشاااتیباان اجرای برنااماهی افراطی
نولیبرالی است که به کارگران و حقو اجتماعی حمله میکند.
جاندیرا ) (CUTتوضایح میدهد « رواج ساتیزهی سایاسای بین راسات افراطی و
راسات (لیبرال) سانتی بهدرساتی در عدمتوافقها و تضاادهایی ریشاه دارد که برسار
کنترل دساتگاه رسامی و سااختاری اسات که دموکراسای موجود ما در برزیل را محدود
میکند .این بهویژه دربارهی دادگاه عالی  STFو دیگر دساتگاههای سایساتم ِدادگساتری
و کنگرهی ملی مصااادا دارد .این اتحاد حول برنامهی نولیبرالی یکی از ساااتونهای
ارتجاعی قتلعامی دولت بولساونارو اسات .ارتش و پایگاه حمایت مردمی بولساونارو ،که
تاحد زیادی در داخل کلیساااهای اونجلیساای بنا شاادهاند ،دو سااتون دیگر حمایت (از
بولساونارو) هساتند ».او اساتدالل میکند که برای بخش زیادی از راسات ،بولساونارو
بهخودی خود نمایشاگر پایان نیسات ،بلکه تنها «یکی از ابزارهای اجرای سایاساتهای
لیبرالی افراطی» است.
والریو آرکساری ،عالوه برحماایات بخش بزرگی از بورژوازی محلی توجاه را باه
چهار ستون دیگر حمایت از بولسونارو جلب میکند:

1 Castro, Regina. ‘Observatório Covid-19 aponta maior colapso sanitário e
hospitalar da história do Brasil’.
2 BBC News Brasil ‘Na íntegra: o que diz a dura carta de banqueiros e economistas
com críticas a Bolsonaro e propostas para pandemia’.

598

599

ترجمهی داود جلیلی

• حمایت باورنکردنی تقریبا یکسااوم جمعیت برزیل ،حتی در میان
هرجومرج بهداشتی ۱از بولسونارو
• تأثیر تضاعیف روحیهی ناشای از تجربههای انباشاته از شاکساتهای
طبقهی کارگر
• ضعف بدیلهای موجود در برابر بولسونارو ،و

• خودِ بیمااریهماهگیر ،کاه محادودیاتهاایی را برتواناایی بسااایج
طبقهی کارگر تحمیل میکند.
جولیسانو مسدیروس ) )PSOLباهماا گفات ،طیف سااایااسااای جااری برزیال ،تقریباا
متشکل از چهار بخشگسترده است :راست افراطی ،راست لیبرال ،چپ – میانه و چپ.
«کدام یک از این بخشها کماکان یک پروژه (سایاسای) را دنبال میکنند؟ دقیقا چپ
میانه و راست لیبرال .بحران دموکراسی تقویت و تشدید شده است».
در عین حال کلی مافورت اعتقاد دارد که ساااتیزهی اصااالی بین چپ و راساات
افراطی جریان دارد ،چون راسااات لیبرال نفوذ خود را از دسااات داده اسااات .اکنون،
بزرگترین مشاکلِ راسات لیبرال یافتن رهبر سایاسای اسات که بتواند با مردم ارتباط
برقرار کند .اما ،او یادآوری میکند که «همیشاااه بهیادآوردن آنکه راسااات افراطی و
راسات (لیبرال) دو روی یک ساکه ،یعنی طبقهی بورژوا ،هساتند اهمیت دارد .ما باید با
مشروعیت برگرفته از طبقهی کارگر قاطعانه با سرمایه مخالفت کنیم».

1 Folha de S.Paulo, ‘Intacta, base de Bolsonaro pensa como o presidente na
pandemia, mostra Datafolha’.
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آنطورکه پژوهشی از سوی دانشگاه میشیگان و بنیاد کتولیو وارگاس نشان میدهد ،در آغاز همهگیری
کشور امریکای التینی برزیل ،بهسبب ساختار ملی نظام بهداشتی دارای بهترین شرایط برای مقابله با کووید۱۹-
بود .اما دولت عامدانه نظام بهداشتی را تحریم کرد.
طرح از :ماتئوس میگوئل Matheus Miguel 2020

جبههای گسترده در برابر جبههی چپ
والریو آرکاری میگوید که در میان فروپاشای نظام بهداشاتی شارایطعینی برای
سارنگونی بولساونارو کامال آماده اسات چون این شارایط پیشتر شاروع به پوسایدگی
کرده و سااریعتر از شاارایط ذهنی رشااد میکند .اما مناقشااهای برای ساارکردگی بین
بخشهاایی کاه باا دولات راسااات افراطی مخاالفات میکنناد ،بین چاپ و راسااات لیبرال
وجود دارد .به اعتقاد آرکاری «تجربهی صااد سااال مبارزه علیه راساات افراطی ،بهویژه
زمانیکه راسات افراطی با جریانی با مشاخصاههای فاشایساتی رهبری میشاود ،نشاان
میدهد که یک جبههی گستردهی چپ بهترین راهکار است ».نه ازآنرو که چپ مایل
نیسااات برای مبارزه علیه راسااات افراطی به نیروهای راسااات لیبرال بپیوندد« ،بلکه
باهخااطر آن کاه راسااات لیبرال میترساااد ،و باهحق هم ،کاه بحران اجتمااعی میتواناد
سرآغازی برای یک دولت چپ فراهم آورد».
برای جاندیرا اوهارا ) ،)CUTشاااعاار« اخراج بولساااوناارو» میتواناد بخشهاایی
درمیان چپ و راسات – میانه (راسات لیبرال) را با بدترشادن بحران گردهم بیاورد .اما
یک ائتالفِ جبههای گساترده که تمام این مخالفین با تهاجم فاشایساتی کنونی را گردِ
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هم میآورد  -مورد دفااع بخشهاایی از چاپ و چاپ-میااناه -باهنظر او ،میتواناد این
نیروهاا را باهتاأییاد رویکرد دومرحلاهای برای رونادهاای اجتمااعی– تااریخی هادایات کناد.
این رویکرد میتواناد مباارزه برای آزادیهاای دموکراتیاک را از مباارزه برای دفااع از
حقو وحق حاکمیات ملی جدا کناد .اوهارا پیشبینی میکند که اگر این رویکرد غالب
شاااود ،چاپ باه گروگاان راسااات لیبرال تبادیال خواهاد شاااد وحتی واژگونی برنااماهی
نولیبرالی اجرا شاده در ساالهای اخیر را دشوارتر میسازد« .بهنظر ما ،امکان پایاندادن
به (این برنامه) بدون گساااسااات (کامل) از آن وجود ندارد ،و زمانیکه بهای پرداختی
حفظ مردم در وضااعیتی محروم ،تحت قاعدهی بهرهکشاای شاادید ،و تقویت تعمیق
نابرابری در برزیلی فرمانبردار در پیرامون ساارمایهداری باشااد هیچ اتحادملیای وجود
نخواهد داشت.
ایننگاه مخالف راهکاری اسات که گلیزی هوفمان ) )PTترسایم کرده که اعتقاد
دارد در برابر بحرانِ تجربهشاده در برزیل ،یک ائتالف سایاسای گساترده الزم اسات« ،نه
الزاما یک (ائتالف) انتخااباتی( ،بلکاه) کناار هم جمعکردن تماام بخشهای سااایااسااای،
اجتماعی و فرهنگی که برای واکساان ،کمکهای فوری ،و مشاااغل مبارزه میکنند ،و
نیز کسانی که برای شکست بولسونارو تحت شعار "اخراج بولسونارو" پیکارمیکنند».
این تفسایر بیشاتر در خط تحلیلهای الیدا النا ) )UNEاسات که از ترکیب دو
جبهاه حماایات میکناد :یاک جبهاهی مردمی چاپ و یاک جبهاهی دموکراتیاک« .درس
بنیادی( ...در اینجا) آن اساات که مساائلهی دموکراتیک با مساائلهی اجتماعی ،که در
نتیجهی بحرانِ شادید سارمایهداری برانگیخته شاده بههم تنیده اسات .موضاوع آن دفاع
از دموکراسی است ،ولو اینکه یک دموکراسی روبه زوال ،چون این مناسبترین محمل
برای راهاندازی یک مبارزهی ساایاساای اساات .که برای اجتناب از تشااکیل یک کشااور
پلیساای یا حتی رژیم ساایاساای فاشاایسااتی ،که شاارایط برای مبارزه طبقهی کارگر و
سااازماندهی میتواند اساااسااا مساااعد نباشااد ضااروری اساات» این میتواند بهمعنای
سااااختن جبهاهای دموکراتیاک و کناار هم گردآوردن بخشهاای مختلف جاامعاه برای
دفاع از دموکراسی و برای فرسایش ،منزوی کردن و شکست نوفاشیسم باشد.
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النا اعتقاد دارد که ادامهی ایجاد و تقویت جبههی چپ طبقهی کارگر ،با منشای
راهبردی ،برای جمعکردن نیروهاا باهمنظور برونرفات دموکراتیاک و مردمی از بحران
ضاروری اسات .این جبهه مساتلزم دفاع از حقو اجتماعی مردم ،پیکار سایاهپوساتان
علیه نژادپرساتی و علیه تمام سارکوبهای تاریخی که طبقهی کارگر برزیل را تضاعیف
کرده و نبرد بیامان علیه سایاسات نولیبرالی پائولو گوئدس( ۱وزیر اقتصااد) اسات .هم
جبهاهی مردمی برزیال Frente Brasil Popularو هم جبهاهی مردم بادون هراس
 Frente Povo Sem Medoدر سااال  ۲۰۱۵تشااکیل شاادند ،که هرکدام از آنها دهها
ساازمان سایاسای چپ را متحد میکنند .جبههی مردمی برزیل در نوع خود گساتردهتر
و بر تقویت حزبهای سایاسای متمرکز اسات ،درحالیکه جبههی مردم بیترس بهطور
خا از جنبشهای اجتماعی و کارگری ساخته شده است .این دو جبهه برای ساختن
طرح ساایاساای و طرحی برای ملت ضااروری هسااتند .هر دو جبهه در سااازماندادن
طبقاهی کاارگر و ایجااد اتحااد باا چاپ–میااناه در مباارزه باا اصاااالحهاای نولیبرالی نقش
مهمی بازی کردهاند.
همانطورکه کلی مافورت خاطرنشاااان میکند ،صااارفنظر از آنکه کدام راهکار
مورد اساتفاده قرار میگیرد ،برسار نیاز به سااختن مسایرهایی برای حرکت بهجلوتر و
حرکت در چارچوب واقعیتهای موجمود وحدتنظر وجود دارد .او میگوید که ،MST
تاکنون تالشهایش را روی سااختمان اتحاد حول برنامهی سایاسای و چشامانداز خود
متمرکز نکرده اساات «چون برآوردِ ما آن اساات که انجام اینکار در زمان نزول پیکار
تودهای میتواند به اشتباههایی ناشی از چشماندازهای افراطی دانشگاهی یا اشتباههایی
ناشاای از مبارزه برساار ساارکردگی منجر شااود ،که بهطورکلی به پیشاارفت مبارزهی
طبقااتی کمکی نخواهاد کرد .ازاینرو ،ماا تالش میکنیم در ساااااختن اتحااد حول
مطالبات ساایاساای ،که همیشااه بهعنوان زمینهایی برای صااورتبندیهای ما واقعیت
دارند ،درگیر شویم».

’1 -Paulo Guedes
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همانطورکه در نمونهی سااه مطالبهی کلیدی :دسااترساای مردم به واکساان،
کمکهای اضاطراری  ۶۰۰رئال برزیلی ماهانه ،و برکناری بولساونارو آشاکار اسات ،اتحاد
حول مطالبات سیاسی فوریتر در بین چپ برزیل اتحاد عمل ایجاد کرده است.
کلی مسافورت )(MSTگفات «،ماا در لحظاهی تاأمال سااایااسااای زنادگی میکنیم،
باهنحوی کاه میتوانیم طراحی راهبردی را اصاااالح کنیم ،و این رودررو شااادن باا
چندپارگی در میان جنبشها و ساازمانهای اجتماعی و چپ و نیز رودررویی با مبارزه
برساار ساارکردگی و تمرکز بیش از اندازه بر راهکارها بر ساار راهبرد بلندمدت را دربر
میگیرد .هدف ما ایجاد اتحاد حول موضااوعهای کلیدی در عینِ پروراندن تجربههایی
اسات که میتواند ما را به دانش سایاسای جمعی ،و آمادگی برای مبارزههای تهاجمیتر
مجهز سازد».
بیتردید ،دساتیابی به اتحاد چالشای طوالنیمدت و ضارورتی تاریخی برای چپ
بهطور کلی بوده اسات .در این زمینه ،الیدا النا ) (UNEاعتقاد دارد که چندپارگی چپ
هزینهی گرانی برایش خواهد داشات .این چندپارگی میتواند به دو ساناریو منجر شاود:
از یکساو ،پیروزی انتخاباتی برای بولساونارو و طلوع شاتابندهی فاشایسام در جامعه یا،
از سوی دیگر ،تشکیل یک بدیل راست لیبرال ،که به برنامهی اقتصادی نولیبرالی ادامه
خواهد داد.
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تنها بیش از  ۶8میلیون نفر در سال  ۲۰۲۰ماهانه  ۶۰۰رئالبرزیل کمک اضطراری دریافت کردهاند .در
سال  ،۲۰۲۱این کمک کوچکتر شده و در چهار قسط پرداخت خواهد شد که برحسب خانواده از  ۱۵۰رئال
برزیل تا  ۳۷۵رئال برزیل محدود میشود( .طرح از آدریانو وسپا ) Adriano Vespa-۲۰۲۱

ساختن پایگاه
با وجود حضااور چپ در بیشااتر سااازمانهای جهانی چپ ،بخشهای مترقی در
برزیل -کشاور پائولو فریره ،که در ساال  ۲۰۲۱صاد ساالگی او فراخواهد رساید  -ساالها
برای تحکیم ،تقویت و ایجاد پایگاهی مبارزه کرده اساات که قادر به اعتمادزایی دوباره
بین تودههاا و تغییر همبساااتگی نیروهاا در جاامعاه بااشاااد .باا اینحاال ،در عمال تماام
بخشهای چپ توافق دارند که دسااتیابی دوباره به درکی از ساااختن پایگاه ،در کنار
راهاندازی مباارزهای ایدئولوژیک و فعاالیات بهشااایوهای پایدارتر در محیطهای پیرامونی
راهبرد ضااروری اساات .در دسااتور روزِ بازسااازی قدرت در میان مردم ،شااکساات
بولساوناریسام ،و ایجاد اصاالحهای سااختاری در مسایر تساخیر قدرت ،این امر عنصار
مرکزی تلقی میشود.
باهگفتاهی والریو آرکااری) ، (PSOLفعاالترین بخشهاای پاایگااهاجتمااعی چاپ
قویتر میشااوند« .تغییر در آگاهی تودهها برای رضااایت آنها برای مبارزه ،برای روح
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آنها ،قدرت اخالقی ،و اعتماد به نفسشاان کلیدی اسات .قبل از آنکه مواضاع طبقاتی
را بتوان تغییر داد ،الزم است آگاهی را دگرگون ساخت .وقتی چیزی بهظاهر غیرممکن
اتفا میافتد ،شگفتی فرامیرسد و انتظارها افزایش مییابد».
الیادا الناا ) (UNEیاادآوری میکناد کاه «برای آماادهشااادن برای اینلحظاه ،ماا
بهسااختن راهکار دفاع فعال ادامه میدهیم که هدف آن حفظ مواضاع و در عین حال
ایجااد شااارایطی برای پیشرفات باهموضاااعی تهااجمی اسااات .امروز وظیفاهی ماا
منزویکردن ،فرساودن ،و شاکسات بولساوناریسام اسات .گساترش پیوساتگی با طبقهی
کارگر اساااساای اساات .برای انجام اینکار ،بهعنوان راهی برای گسااترش مقاومت بر
سیاستهای همبستگی تکیه میکنیم».
همه چیز همواره مهیا نیساات ،ازاینرو الیدا النا ) (UNEبرخی از واقعیتهایی را
که ساختن پایگاه در پیرامون را دشوارتر میکند خاطرنشان میسازد .دانستن آنها در
راستای توانمندی برای پیشرفت در قدرتیابی در مناطق طبقهی کارگر بنیادی است.
ازجملهی این واقعیتها جرایم سااازمانیافته اساات ،که روشاامندی ساااخت پایگاه را
دشاااوار میکند ،گساااترش کلیسااااهای نئوپروتساااتانی ،که برمبنای چشاااماندازی
محافظهکارانهتر عمل میکنند و میتوانند پاساخهایی برای شارایط زندگی مادی مردم
فراهم آورند ،و شارایط زندگی بسایار آسایبپذیر در پیرامون ،که نبرد برای بقای روزانه
را مقادم برساااازمااندهی طبقاهی کاارگر قرارمیدهاد .باهاین چاالشهاا از دساااترفتن
اساااتقاللکاارگران ،مااهیات باهطور فزایناده نااپاایادار کاار ،ازکاارافتاادن ابزارهاای طبقاهی
کارگر برای سااازماندهی ،لغو حقو (اجتماعی) ،و افزایش جدایی بر محور اجتماعی،
نژادی وجنسی را باید اضافه کرد.
با بدترشادن شارایط زیسات طبقهی کارگر ،بخشای از چپ تصامیم گرفت برای
مبارزه با همهگیری ویروسکرونا و نیز همهگیری گرسنگی به اقداماتی برای همیستگی
دسات زند ،و سااختن پایگاه را باردیگر ازسارگیرد .در ابتکارهای همبساتگی بیشاماری،
مانند ساازماندادن آشاپزخانههای اجتماعی ،جمعآوری غذا ،بساتههای بهداشات فردی،
ماساک ،و خون ،کنشاگران دساتبه کارشادند .یکیاز این اقدامها که بهنام «زندگیهای
پیرامونی»  Periferia Vivaمعروف شاد ،پلتفرمی اسات که جنبشهای متعدد طبقهی
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کاارگر را برای ایجااد همبساااتگی طبقااتی گردهم میآورد .در «زنادگیهاای پیرامونی»
کنشهای همبساتگی ،با کار ایجاد پایگاه درهم میآمیزد که دربردارندهی ایجاد روابط
انداموار بین خانوارها ،از طریق «کارگزاران اجتماعی» اسات .روش برنامهی «کارگزاران
اجتماعی» آموزش دادن افراد جامعه اسات تا در اقدامهای همبساتگی مشاارکت کنند،
«کاارگزاران» باا مجموعاهای از خاانوارهاا ،باا این هادف کاه این افراد در مکاانهاای
مسااکونیخود فعالیت خواهندکرد و مساائول شااماری از خانوارها خواهند شااد کار
میکنناد .این «کاارگزارهاا» برای تاأمین بهاداشااات ،غاذا و نیز تضااامین رعاایات حقو
اجتمااعی تالش میکنناد ،کاه (باه نوباهی خود) کماکهاای مشاااارکتی و دوجاانباه را
پرورش میدهد .الیدا النا ) (UNEتوضایح میدهد که «ما سایاساتهایهمبساتگی را
بهعنوان یکیاز راهبردهای دارای اولویت برای ایجااد روزبهروز پایگاه درمحیط پیرامونی
درک میکنیم که پاسخ سیاسی مهمی بهترکیبی از رخدادهایی است که در آن زندگی
میکنیم و بخشای از رویکرد راهکار دفاع فعال اسات ،این سایاسات پاساخهای مشاخصای
به پیشرویهای نولیبرالیسم عرضه میکند».
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برزیل سال  ۲۰۲۱را با تعداد جمعیت فقیر بیشتری نسبت به یک دهه قبل در سال  ۲۰۱۱آغاز کرد ،و
اکنون براساس بنیاد گتوئیلو وارگاس ۲۷ ،میلیون نفر ( ۱۲.8درصد جمعیت) ماهانه با کمتر از  ۲۴۶رئال برزیل
زندگی میکنند ( 8.۲۰رئال در روز)
طرح :رودریگودیاس ۲۰۲۱

بازگشت لوال به سیاست
بین مااههاای ماارس و آوریال ،دادگااه عاالی دو دادخواساااات در دفااع از لوال
رئیسجمهور ساابق را تأیید کرد که حقو سایاسای سالب شاده از او در ساال  ۲۰۱8را
اعاده میکند .یکی از این درخواساتها ثابت میکند که سارجیو مورو قاضای پیشاین
فدرال حوزهی قضاایی برای محاکمه فاقد مدارکی بود که نشاان دهد لوال متهم اسات،
ازاینرو تمام محکومیتها علیه رئیسجمهور ساابق لغو میشاود .در دادخواسات دیگر،
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دادگاه عالی تأیید کرد که حکم مورو علیه لوال ،که به زندانی شدن او بهمدت  ۵8۰روز
منجر شاااده بود ،غرضورزانه بود .بنابراین احتمال دارد تحوالت جدیدی در این موارد
وجود داشته باشد (اما بعید است) ،همانطور که معلوم است ،ورود لوال به سیاستهای
انتخاباتی صاحنهی سایاسای را در برزیل تغییر میدهد و پرساشای را مطرح میکند :چه
چیزی سابب این تصامیمهای دادگاه عالی شاد ،آیا دادگاه عالی ،از آغاز تا آن مرحله،
همدست عملیات کارواش بوده است؟
صارفنظر از آنکه چه چیزی سابب این تصامیمها شاد ،بدون تردید بخشای از
راساات لیبرال بار دیگر در جسااتجوی راهی برای خروج از بحران جاری اساات .اگرچه
احکام اخیر نتیجهی بساایجهای طبقهی کارگر نبوده اساات ،اما تالشهای چپ برزیل
برای احیاای حقو سااایااسااای لوال باایاد مورد تاأییاد قرار گیرد .گلیزی هوفماان )(PT
خاطرنشااان میکند که احیای حقو ساایاساای لوال ارادهی بخش ترقیخواه را برای
گردهم آمادن برای مقاابلاه باا راسااات افراطی و بخشهاای راسااات لیبرال افزایش داد.
اوگفت(« :لوال) یک رهبر سایاسای اسات که مناسابترین فرد برای سااختن این (اتحاد)
اسات .اکنون او دیگر از لحا قانونی (برای شارکت درانتخابات ریاساتجمهوری) منعی
ندارد ،که (این امر) توانایی او را برای بسیج و سازماندهی افزایش میدهد».
کلی مافورت ) (MSTاعتقاد دارد ،بازگشات لوال به بازی سایاسای «خواه با نفوذ
روی رفتار بولساونارو ،با شارمنده کردن او ،خواه با رهبری هماهنگی سایاسای با ساران
دیگر کشااورهایی که ممکناساات در مقابل فاجعهی جاری بیماری همهگیر به برزیل
کماک کنناد پیآمادهاای بیدرنگی دارد .عاامال لوال نفوذ عظیمی را روی چاپ برزیال
اعماال میکناد .فوریات وضاااعیات کنونی از او میخواهاد تاا در حال مشاااکالت برزیال
بهرهبری خود ادامه دهد ،همچنین بهاصارار کنشاگران برای انجام کارِ سااختن پایگاه،
گسااترش اقدامهای همبسااتگی ،و مقابله با بولسااوناریساام (که دربین) طبقهی کارگر
نفوذ میکند کمک میکند».
ازنظر والریو آرکساری ( (PSOLاگرچاه ماا هنوز در وضاااعیتی ارتجااعی زنادگی
میکنیم که موضاعی دفاعی را میطلبد ،اما امکان ریاساتجمهوری لوال در ساال ۲۰۲۲
موازنهی نیروهای سایاسای را در برزیل تغییر داده اسات .این نشاانگر بزرگترین پیروزی
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سایاسای دموکراتیک در پنج ساال گذشاته اسات .او توضایح میدهد « لوال از این اعتبار
برخوردار اسااات کاه قادرتمنادترین ناام در چاپ برای پیروزی در انتخااباات اسااات .در
وضاعیت بحران بهداشاتی و رکود اقتصاادی ،این امر ارتقای ساطح مقاومت را امکانپذیر
میکناد ».اکنون کاه لوال باهباازی باازمیگردد ،هماه چیز تغییر میکناد ماا نمیتوانیم
ساکوت کنیم یا منتظر ۲۰۲۲باشایم تا به نیاز برای واکسان و کمکهای اضاطراری برای
همه زیر شاعار «کنار گذاشاتن بولساونارو» پاساخ دهیم .ما یکساال و نیم از انتخابات
 ۲۰۲۲فاصاله داریم .پیکار برای (ایجاد) دولت جناح چپ باید در مرکز راهبرد باشاد .ما
باه چپی نیااز داریم کاه گرایشااای طبیعی باه قادرت دارد ».آرکااری اضاااافاه میکناد ،اماا
معین کردن پیشاااپیش نامزدها در یکسااالونیم دیگر در سااطح ملی و ایالتی چالش
اکنون ما نیست.
الیادا الناا ) (UNEتاأییاد میکناد کاه چاپ برای درگیرکردن طبقاهی کاارگر و
الیاههاای طبقاهی متوساااط در گفاتوگو ،نفوذ اجتمااعی ،و طرح مطاالباههاایی ماانناد
واکسااان و کمک اضاااطراری برای همه و شاااعارهایی مانند «اخراج بولساااونارو» در
پیکارهای تودهای درحال نبرد بوده اسات .بازگشت لوال ممکناست این سناریو را تغییر
دهاد ،اماا اینکاه این باازگشااات روی پیکاار طبقااتی چقادر تاأثیر خواهاد گاذاشااات هنوز
نامعلوم اساات « .بدیهی اساات ما بهدلیل بیماری همهگیر محدودیتهایی داریم ،اما بر
کنشهاایی تکیاه میکنیم کاه منش نماادینتری دارناد .باا لوال ،طنین درخواساااتهاای
ساایاساای ما در بین تودهها تغییر میکند .رقابت اتخاباتی  ۲۰۲۲نبردی کلیدی برای
کل چپ برزیل اسات ،ما باید برای شاکسات بولساونارو ازقبل در بین مردم ایجاد قدرت
کنیم .ماا این تواناایی را تنهاا در صاااورتی خواهیم داشااات کاه در عمال حول برنااماهای
متحد شویم که قادر است راه چپگرایانهای را برای خروج از این بحران نشان دهد».
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«توجه :جهتجدید» .تجدید صاالحیت لوال برای شارکت در انتخابات ریاساتجمهوری ،که در ساال  ۲۰۱8از
وی سلب شده بود ،بهطور بالقوه کل صحنهی سیاسی برزیل را تغییر میدهد.
طرح از کریستیانو سیکوئیراCristiano Siqueira۲۰۱۹-

مالحظات پایانی
نخسااتین نتیجهای که میتوانیم از تحلیلهای ارائهشااده در این پرونده دربارهی
چاالشهاای چاپ برزیال بگیریم این اسااات کاه دولات بولساااوناارو احتمااال باا ابتکاارهاای
پارلمانی نمیتواند بهراحتی برکنار شااود .درصااورت بدترشاادن بحران اقتصااادی ،یک
امکان ،اگرچه غیرمحتمل ،برای طبقههای بورژوا که به روی کار آمدن بولسانورو کمک
کردند میتواند برکناری او از ریاساتجمهوری باشاد .امکان محتملتر ،اما ،آن اسات که
بورژوازی بولساااوناارو را بیدرناگ برکناار نکناد ،اماا ،باه شااایوهای برای کنترل رونادهاای
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ساایاساای تالش کند که وقتی او را برکنار کردند ،بتواند سااازوکار بدیلی را برای حفظ
کنترل بر کشور حفظ کند.
بخشهاای ترقیخواه اعتقااد نادارناد کاه وقتی شااارایط بهاداشاااتی باهدنباال
گسااترشانبوه واکساانها بهبود یافت ،به موازات رشااد نارضااایی در بین مردم برساار
اقدامهای دولت فدرال ،ما در سااراساار کشااور شاااهد بساایجهای کارگری درمقیاساای
بزرگتر خواهیم بود .در عین حاال امکاان دارد برای برخی بخشهاای جاامعاه ،کمااکاان
بولساونارو شاخصایت مقبولی باشاد ،اما پیشبینی میکنند که حمایت مردمی او رو به
فرسایش خواهد گذاشت.
اماا ،تفااوت نظرهاایی در زمیناهی بهترین راهکاار برای ایجااد وحادت وجود دارد.
برخی از ایجاد جبههی گساتردهای برای مقابله با بولساوناریسام طرفداری میکنند که
میتواناد تماام بخشهاای جاامعاه را کاه برای دموکراسااای محادودشااادهی برزیال باه پاا
میخیزد گردهم آورد .دیگران بهامکان ترکیب دو جبهه اعتقاد دارند :جبههای گسترده
و نیز یک جبههی چپ ،که قادر به اتخاذ رویکردی سااختاری و انتقادی باشاد .جریان
ساوم سایاسای هم وجود دارد که تنها به ایجاد یکجبههی چپ باور دارد .برخی ازآنرو
که اعتقاد دارند غیرممکن اسات بخشهایی از بورژوازی موافق پیوساتن به این جبههی
گسااترده باشااند ،چون راساات لیبرال با پیوسااتن به این ابتکار موافقت نخواهد کرد.
برخی دیگر از آن رو که اعتقاد دارند ظهور دو جبهه نشاانگر یک دوگانگی کاذب اسات،
چون بین مباارزه برای آزادیهاای دموکراتیاک و نبرد برای حقو و اساااتقالل ملی
نمیتواند جدایی وجود داشته باشد.
با وجود تفاوت چشاماندازها دربارهی اینکه کدام راهکار باید پذیرفته شاود ،این
درک مشاترک وجود دارد که تنها یک مقابلهی قدرتمند اجتماعی ،سایاسای و مردمی
قاادر خواهاد بود برای خلعیاد بولساااوناارو باه کنگرهی ملی فشاااار وارد کناد .حتی اگر
بولساانورو خلعید نشاود ،این امر میتواند بازهم بساتر سایاسای متفاوتی برای انتخابات
 ۲۰۲۲و امکانهای جدیدی برای پیشرفت مبارزهی سیاسی ایجاد کند.
آنطور کاه الیادا الناا ( )UNEخااطرنشاااان میکناد ،در هر صاااورت ،قطعاا در
کوتاهمدت راه برونرفت از این بحران پدیدار نخواهد شااد ،و به مقاومتی درازمدت نیاز

612

چالشهای پیشاروی چپ برزیل

خواهد بود« .اصاالحات نولیبرالی عمیقا روی جامعهی برزیل اثر گذاشاته اسات ،در این
بساااتراسااات کاه ماا باایاد از خودماان بخواهیم تاا درباارهی چاالشهاایی کاه باا آن رودررو
هساتیم فکر کنیم .به همین دلیل ،در ادامه ،ما چالشهای اصالی چپ برزیل را که در
تمامی این پرونده معرفی کردیم در کوتاهمدت و میانمدت ،صورتبندی کردهایم.
چالشهای کوتاهمدت
 برکناری بولسونارو دستیابی به وحدت در عمل دفااع از منااطقی کاه باا مباارزه ساااازمااندهی و امن شاااده بودناد:جامعههای بومی ،مناطق کنارگذاشااته شااده از اصااالحات ارضاای ،جوامع
۱

کویلومبوال  ، Quilombolaوفضاهای مقاومت در مناطق شهری
 درخواست واکسن فوری برایهمه درخواسات بازگشات کمکهای اضاطراری با پرداخت ماهانه ۶۰۰رئال برزیل
چالشهای میانمدت
 تعمیق و گساترش کارایجاد پایگاه با تأمین نیازهای ضروری مردم،با رهنمودهای سیاستهای همبستگی
 تبدیل این نیازها به خواستههای پیکار خود ایجاد روندهایی برای مشروعیت بخشیدن به قدرت مردم آموزش سیاسی ازسااارگرفتن پیکاارهاای تودهای (اگرچاه اکنون آمادن باه خیااباانهااامکان پذیرنیسات ،شارایط ازسارگیری پیکار باید طی زمان با ترکیب نیازهای
فوری با مبارزهی سیاسی گستردهتر ایجاد شود).
 .۱کویلومبوالها جامعههای روستایی هستند که اساسا سیاهپوستانی که به برزیل مستعمره برده بودند بهعنوان محل
سکونت و مهاجرت بناشد .امروز ،بسیاری از جامعههای کیلومبوال برای بهرسمیت شناختهشدن مبارزه میکنند و
برای حق بر سرزمینهایشان میجنگند.
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 ترویج برنامهای بهواقع تغییردهنده در داخل چپ برزیلبهنظر جاندیرا اوهارا (« ،(CUTبرای اینکه یک راهحل دموکراتیک ،مردمی موفق
شاود ،ایجاد بنیانهای مشاخصای برای همبساتگی و اتحاد بین بخشهای مختلف چپ
ضاروری اسات .ما در ساال  ،۲۰۲۱باید برای ارتقای مبارزه و بسایج از طریق حزبها،
اتحاادیاههاا ،جنبشهاای کاارگری ،جبهاهی مردمی برزیال و جبهاهی مردم بیهراس
راههایی را پیدا کنیم .دراین روند ،در راساتای رودررو شادن با ساال  ۲۰۲۲و ساالهای
بعد از آن ما باید به راهبردها ،راهکارها ،و برنامهها متعهد باشد».
جولیاانو مادیروس ) (PSOLاعتقااد دارد کاه «ماا باا تغییر تااریخی عظیم تنااساااب
(نیرو)ها رودررو هساتیم .چراکه فرصات بههم پیوساتن راهبردی جدید ،بهراه اندختن
نبردی همهجانبه علیه نخبگان( ،برای عملی کردن) تغییرات عمیق ،حضاور دیگربارهی
چپ در مناطق (زیساات مردم) و قدرتی بهشااکل ریشااهای دموکراتیک ،داریم .ما یا با
تغییرات زمانهی خود تغییر میکنیم یا ازروی نقشه محو خواهیم شد».
اگرچاه در لحظاهای زنادگی میکنیم کاه درآن باایاد درحاال تادافعی بااقی بماانیم ،اماا
بهنظر میرساد پنجرهی تاریخ در همهجا به صاورت گساتردهای باز باشاد ،شاعلهورشادن
لحظهای جدید در بساترسایاسای جاری ما .ازاینرو ،اینکه چپ بولساونارو را شاکسات
دهد ،و در راهکارها و برنامهاش اتحاد ایجاد کند ،تا قادر به آماده کردن پاساخها و امید
برای مردم برزیل باشااد (ضاارورتی) بنیادی اساات .پیوند دوباره با طبقهی کارگر در
راساتای توان فراخوانی دوبارهی پیکارهای تودهای ،امکانپذیرکردن رقابت و سارکردگی
در بین بخشهای طبقهی کارگر حیاتی اساات .بیش از همیشااه ،ضااروری اساات از
نبردهای پیشین درس بگیریم و این درسها را نوسازی کنیم تا آن که قدرت بهراستی
در دستهای مردم  -تنها نیروی توانمند برای شکست دادن دشمنهای طبقاتی -قرار
داده شود.
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 کنشگران چپ نسبت به سال قبل مصممتر.دولت بولسونارو بهآرامی رو به زوال است،۲۰۲۱ازآغازسال
 که میتواند جرقهی دورانی از بسیجهای گسترده تر را در سال آینده روشن کند،درگیر مبارزه هستند
Letícia Ribeiro۲۰۱۹ طرح از تنیچیا ریبیرو
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ادوواردو سانچز ،رهبر مورد احترام سندیکایی ،رئیس اتحادیهی ملی کارگران
دان شگاه و فدراسیون کارگران دانشگاه است .سانچز ،فرزند یک روستایی و کارگر
ساختمان ،رزمندگی سیاسی خود را در  ۱۵سالگی آغاز کرد و برای اولین بار در
۱8سالگی به عنوان کارگر کارخانهی تولید کاغذ وارد اتحادیهی کارگری شد .سپس
او درکارخانهی (الستیک سازی) گودیر کارکرد و رئیس اتحادیهی کارگران
الستیک سازی شد .پس از اخراج به خاطر رهبری یک اعتصاب در گودیر ،سانچز کار
در دانشگاه مرکزی ونزوئال را آغاز کرد ،که تا امروز باامنیت شغلی به کار خود ادامه
میدهد.
سانچز ،مارکسیست و انترناسیونالیست ،یکی از بنیانگذاران جنبش مردمی
بولیواری ،سازمانی امریکای التینی است که پیش از ظهور چاوز تأسیس شد ،اما در
همان اوایل به جنبش چاوز پیوست .در این گفتوگو این فعال اتحادیهای از شرایط
طبقهی کارگر و آنچه او «احیایسرمایهداری» میخواند که دولت ونزوئال دنبال
کرده ،سخن میگوید.
دربارهی وضعیت طبقهی کارگر ونزوئال چه می توانید به ما بگویید؟
بحران طبقهی کارگر چندب عدی است .اول ،حداقل مزد در ونزوئال ،براساس
دادههای رسمی کم تر از یک دالر در ماه است .سازمان ملل هرکسی را که روزانه
زیر ۱.۹دالر امریکا درآمد دارد در فقر مطلق تلقی می کند.
برای آنکه تقریب دقیق تری به شما بدهم ،مرکز پژوهش برای طبقهی کارگر
( )CENDAتخمین میزند که در اینجا (ونزوئال) هزینهی سبد کاالهای اساسی-
شامل غذا ،مسکن ،و دیگر کاالها و خدمات اساسی  -در ماه به  ۳۰۰دالر امریکا بالغ
میشود.
این وضعیت ،طبقه ی کارگر را به جستجوی کارهای بی ثبات ،و گاه خطرناک برای
تکمیل این حقو های ناچیز میراند.
عالوه بر خفقان اقتصادی ،ما در اکتبر  ۲۰۱8حقو خود را از دست دادیم .این
امر زمانی اتفا افتاد که دولت ابالغیهی  ۲۷۹۲را در زمینهی برنامهی بهبود اقتصادی

طبقهی کارگر ونزوئال در هزارتوی خود

امضا کرد .اینسند را وزارت کار و وزارت برنامه ریزی با هدف محافظت از سرمایهدارها
با زیرپا گذاشتن قانون کار سازمانی (قانون کار جدیدی که در  ۲۰۱۳تصویب شده
بود-مترجم) آماده کرد.
ابالغیهی  ۲۷۹۲از قانون کار چاوز ،که نتیجه ی مبارزات بسیار بود ،دور شد .آن
قانون مقرر میکرد که دستمزدها از طریق گفتو گو بین کارگران و کارفرمایان تعیین
شود ،و در عین حال وزیر کار به عنوان داور و ضامن (اجرای) بی طرف عمل میکند.
اکنون دولت به خود حق می دهد در همه ی سطوح برای دستمزد فرمان صادر کند.
این ابالغیه حق اعتصاب را حذف می کند ،دموکراسی سندیکایی را متوقف ،و
قراردادهای جمعی و مزایای اجتماعی را از بین میبرد .بهطور خالصه ،حقو چانهزنی
جمعی ما در سال  ۲۰۱8از بین رفت.
امروز دستمزد صرفا نمادین است .توانکار که تنها چیزی است که کارگران در
این دنیا می توانند بفروشند از ارزش خود تهی شده است .اکنون کارگران نمیتوانند
قیمت توان کاری یا شرایط کار خودشان را مورد مذاکره قرار دهند.

این نمودار رابطه ی بین دستمزد و هزینهی سبدکاالهای اساسی را بین ۱۹۹۹و  ۲۰۱۹نشان
می دهد( .مرکز پژوهش برای کارگران)

این دسسست مزدهسای پسایین ابلسب بسا پساداشهسایی همراهانسد اجسازه دهیسد
دربارهی آن چه جنبش کارگری را به درخواسسست «جایگزینی دسسستمزدها با
پاداش» واداشته است صحبت کنیم
بسیاری از کارگران حداقلِ دستمزد را همراه با پاداشی دریافت میکنند ،پاداشی
که ربطی به دستمزد ندارد .محدودهی پاداشها ماهانه از  ۱۰تا  ۴۰دالر امریکا است.
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در مورد کارکنان دانشگاه ،شامل استادها ،کارکنان اداری ،یا کارگران ،ما همه دریک
کشتی نشستهایم :حقو ما زیر پنج دالر امریکا است در حالی که هر ماه حدود ۱۰
دالر امریکا پاداش دریافت میکنیم.
هدف این پاداش ها بازداشتن کارگران از ترک مشاغلشان است ،اما این پاداشها
از تأمین نیازهای اساسی ما بسیار دورند .به عالوه ،این متمم ها برای بازنشستگی،
مزایای تأمین اجتماعی و غیره به حساب نمی آیند .پاداش احسانی از جانب کارفرما
است چون تعهدهایی بدون آیندهاند.
به همین دلیل ،اتحادیههای کارگری سیاست های اقتصادی دولت را «تعدیل زیر
لوای سوسیالیسم» مینامند .در عمل ،اقدام های دولت تمام وزن بحران را بر قاعدهی
هرم ،یعنی کارگران تحمیل میکند .آنها این کار را با بازداشتن افزایش دستمزد در
اقتصادی با ابرتورم ،لغو حقو کارگران ،و معاف کردن شرکت های بزرگ از پرداخت
مالیات انجام میدهند.
در این زمان بیماری همه گیر وضعیت کارگران در مرکزدانشگاهی ونزوئال
چگونه است؟
وضعیت کارگران مرکز دانشگاهی ونزوئال مانند وضعیت طبقهی کارگر است:
بیماری همهگیر بهشدت بهما ضربه زد.
ساه ساال یا بیشاتر اسات که ،کارکنان دانشاگاه و اکثریتی از کارگران بخش دولتی
و خصوصی پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما را ،که بخشیاز توافق چانهزنی جمعی
اساات از دساات داده اند .این امر روی سااالمت ما ،که آزاردهنده ترین امر در بسااتر
بیماری همه گیر جهانی است ،تاثیر بدی گذاشت.
به عالوه ،مداوای کووید ،۱۹-نسبت به درآمدهای  ۴دالر امریکایی و باالتر ،در
حالی که اجارهی یک کپسول اکسیژن حدود  ۵۰۰دالر امریکا هزینه دارد بهشدت
گران است .متأسفانه ،چون بیمارستان ها به صورت بحرانی با کمبود تخت و دارو اداره
می شوند ،خانواده ها ناگزیر از یافتن راهحل های جایگزین هستند .طبقهی کارگر
به عنوان آخرین پناه اغلب به خرافات ،ساحرهها ،و چای های شفابخش متوسل میشود.

طبقهی کارگر ونزوئال در هزارتوی خود

این هفته ما دو نفر از کارگران مرکز دانشگاهی ونزوئال و هفتهی گذشته پنج نفر
را در اثر کرونا از دست دادیم.
ورای برخی حرکات نمادین ،به نظر می رسد نه دولت و نه کارفرما (مرکز
دانشگاهی ونزوئال) هیچکدام نگران وضعیت ما نیستند .وقتی که ما درخواست افزایش
حقو یا دسترسی به بهداشت می کنیم ،دولت به ما می گوید از ادارهی دانشگاه
بخواهید .درحالی که ،ادارهی دانشگاه به ما می گوید که دستمزدهای ما مستقیما از
وزارت آموزش دانشگاهی می آید ...کاری نیست که آنها بتوانند انجام دهند!
تاًثیرتحریم ها بر طبقه ی کارگر چیست ،و آن ها برای تغییر تاًثیر
دستمزدها و حقوق چگونه عمل میکنند؟
تحریمها نه تنها برای طبقهی کارگر بلکه به طور کلی برای کشور بسیار پرگزند
است .در اصل ،تحریم های امریکا و تحریم هایی که از سوی دیگر کشورها تحمیل
شده اند دولت را هدف گرفته اند ،اما این تحریم ها در واقعیت به تمام جامعه آسیب
میزنند.
برخی ابزارهای پزشکی ،اجزای گازوئیل و بنزین ،و عوامل مورد نیاز صنعت ونزوئال
(به ویژه صنعت سنگین) همه کمیاب شدهاند .این اجزا برای زندگی روزانهی
ونزوئالییها و برای اقتصاد کشور بنیادی هستند.
تحریمها و محاصره جنایتکارانهاند چون نهتنها جان انسانها را میگیرند ،بلکه
منجر به چپاول منابع کشور می شوند .مورد شرکت نفت ملی ونزوئال ،پاالیش بنزین
و شبکهی توزیع آن در امریکا از این واقعیت حکایت می کند .شرکت ملی نفت ونزوئال
شرکتی تحت مالکیت دولت است ،که در سال  ۲۰۱8امپریالیسم امریکا آن را ربوده.
دارایی های آن با موافقت بخش های راست افراطی ضد میهن ونزوئال حراج شد.
تحریم ها کشنده و جنایتکارانهاند و باید بی درنگ متوقف شوند .بهعالوه،
سیاست مداران ونزوئالیی که تحریمها را تشویق میکنند باید به خاطر خیانت
دادگاهی شوند.
دولت ونزوئال از تحریم ها برای توجیه سیاست های کارگری خود و اجرای تهاجمی
بسته ی تعدیل اقتصادی استفاده کرده است .همینطور آن چه ما در حال فرو رفتن
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در آن هستیم روند احیای سرمایه داری است .این احیای سرمایهداری است چون،
درحالی که دستمزدها در یک بستر ابرتورمی کاهش می یایند و حقو ما با ابالغیهی
 ۲۷۹۲حذف می شود ،سرمایه داران کشور یکی از کمترین مالیاتها را در منطقه
می پردازند ،و سرمایه ی خارجی از پرداخت مالیات معاف شده است (قانون
سرمایهگذاری خارجی ،دسامبر )۲۰۱۷
به عنوان یک سازمانگر سندیکایی ،وضعیت جنبش کارگری را هماکنون
در ونزوئال چگونه ارزیابی میکنید؟
طبقه ی کارگر در رابطه با سازماندهی ممکن است درحال فرو رفتن به بدترین
لحظه ی خود باشد .مسئله ی اصلی چندپارگی جنبش در بستری قطبیشده است .اما
قطبی شدن پایگاه طبقاتی ندارد ،قطبی شدگی با خطوط حزبی تعریف میشود که
بهصورت تناقض نمایی ،به صورت فزاینده ای در عبارت های ایدئولوژیک محو میشود.
مانعی که ما در تالش برای ترویج جنبش میهن دوستانه و مستقل با آن رودررو
هستیم مرکز کارگران سوسیالیست بولیواری  CBSTاست ،که رئیس جمهور چاوز
به عنوان نوعی فدراسیون اتحادیه های کارگری ایجاد کرد ،و سرانجام به سازمانی
(تحت کنترل دولت) تبدیلشد که به مثابه مانعی بازدارنده عمل میکند CBST .یک
طرفِ صحبتِ سفارشی است که با اعتصاب مخالفت می کند و بر لغو حقو کارگران
و قراردادهای جمعی مهر تایید میزند.
بسیاری از اتحادیهها که بهخاطر آنکه  CBSTیک فضای چاویستی بود به آن
پیوسته بودند آن را ترک کردهاند .اما  CBSTبا وجود وضعیت اقلیتیاش ،ادعا میکند
که صدای طبقهی کارگر است CBST .به رایگان به رسانههای دولتی هم دسترسی
دارد ،که به صورت سامانمندی همکاری سازمان های کارگری مستقل را ،خواه
چاویستی باشد یا نه (با آن) ممنوع میکنند.
در سر دیگر طیف ،ما سازمان های کارگری را می یابیم که به صورت تاریخی با
راست ،از جمله ( CTVفدراسیون کارگران ونزوئال) به همکاری پذیرفته میشوند.
 CTVدر کودتا علیه هوگو چاوز در سال  ۲۰۰۲نقش برجسته ای ایفا کرد.

طبقهی کارگر ونزوئال در هزارتوی خود

اینها دو قطباند که توده ی بزرگی از کارگران در میان آنها وجود دارند که
عضو هیچ فدراسیونی نیست د و برای زنده ماندن مبارزه می کنند .در حقیقت ،این
احتماال شرط نخستی است که مانع از بسیج تودهای کارگران میشود .کسی با این
حقو و دستمزد زنده نمیماند ...دنیای کار تغییر کرده است .کارگران باید شیوههای
دیگری را برای زنده ماندن جستوجو کنند .آنها در شرایط طاقتفرسایی فرو رفتهاند
که آنها را متفر میسازد.
به عالوه ،جنبش سندیکایی اعتبار خود را از دست داده است .سخنگوی سی بی
اس تی با اسراف زندگی می کند ،اتوموبیل گرانقیمت سوار می شود و در تلویزیون
برای مشروع جلوه دادن اعمال کارفرماها به نام جنبش اتحادیه های کارگری ظاهر
میشود .ای ن امر اعتبار سندیکاگرایی را خراب میکند.
ما ،بین دو قطبی که هیچ یک از آنها به طبقه ی کارگر خدمت نمیکنند گیر
کرده ایم .در یک سو ،بلوکی را می بینیم که هیچ اعتبار یا استقاللی ندارد ،زائده ای از
دولت است .در سوی دیگر ،یک بلوک افراطی دست راستی وجود دارد که دشمن
کشور است ،و به عنوان یک حزب عمل می کند و نه مروج حقو کارگران.
گذشته از این ،وقتی یک جنبشسندیکایی قدرتمند حرکت میکند ،هر دو طرف
برای کنترل یا از بین بردن آن تالش میکنند .هردوی آن ها برای حذف هر آن چیزی
که مستقل و خواهان مبارزه است اقدام میکنند.
در نهایت ،دولت درخواست کارگران برای شرایط بهتر کار و برقراری دوبارهی
قرارداد جمعی را سرکوب میکند .اما مردم به مبارزه ادامه می دهند .کارگران خواهان
نجات قانون کار سازمانی هستند .این مبارزه ای علیه دو جریان است ،دو جریانی که
قصد شان احیای سرمایهداری است.
شسما به سسرکوب طبقه ی کارگر اشساره کردید این سسرکوب خود را چگونه
متجلی میکند؟
کارگران سیستم مترو ،کارگران صنایع بنیادی در گوایانا و بسیاری دیگر از
کارگران تحت حکومت نظامی هستند .حضور گارد ملی و شعبههای دیگری از
نیروهای مسلح در محیط های کار امری عادی است .به عالوه ،وقتی کارگران
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سازماندهی می کنند ،به اخراج تهدید می شوند .مواردی از حبسکردن کارگران،
مانند الفردو چیرینوس و آرینیس تورالبا  ،بارتولو گوارا ،یا ایودیس گیروت هست که
جرم واقعی آن ها محکوم کردن فساد بود .در واقع ،بیش از پانزده نفر از کارگران
شرکت ملی نفت ونزوئال پشت میله های زندان هستند.
ما رفقایی داریم که بدون محاکمه ،با وجود این واقعیت که قانون نگهداشتن
(بدون محاکمه) را حداکثر  ۴۵روز روا می داند ،یازده ماه را در زندان گذراندهاند.
رسواترین مورد رادنی آلوارز است ،که بدون محکومیت به جرمی ۱۰ ،سال در زندان
بوده است .اگر چه چندان ربطی به موضوع ندارد ،اما در اینجا میتوانیم خاطر نشان
کنیم که بسیاری از رفقای در بند چاویست هستند.
ما با سرکوب در خیابانها هم رودررو هس تیم .به عنوان مثال ،چند هفته پیش،
تظاهرات کارگران دانشگاه را سازمان دادیم .تنها حدود  ۲۰۰نفر از ما در خیابان
بودیم ،اما  ۵۰۰پلیس در این مکان مورد استفاده قرار گرفته بودند .همهی اینها
بسیار تاسفبار است چون ما از دورهای می آییم که درآن وضعیت کارگران بسیار بهتر
شده بود.
در چشم انداز این وضعیت ،ما اعتقاد داریم که روندی از انتقاد از خود و اصالح
باید وجود داشته باشد :سازمان های سندیکایی باید کنار هم قرار گیرند و با هم مبارزه
کنند .این نه تنها برای کارگران ،بلکه به طور کلی برای کشور هم اهمیت دارد .افزایش
تولید بدون تغییرطبقهی کارگر امکان پذیر نیست.
اگر چه وضعیت دشوار است ،اما فضاهایی وجود دارند که کارگران در
آن ها مبارزه می کنند دربارهی این فضاها چه می توانید بگویید؟
درسال گذشته یا امسال اعتراض های مهمی در گوایانا صورت گرفته است .در
آنجا ،کارگران برای دستمزد و به طورکلی دفاع از حقو خود بسیج شدهاند .آنها
هم نسبت به گفتگوهای غیرشفافی که به نظر می رسد به سوی خصوصیسازی نشانه
رفته است نگرانی خود را ابراز کردهاند.

طبقهی کارگر ونزوئال در هزارتوی خود

ملی کردن صنایع بنیادی یکی از دست آوردهای مهم چاوز بود .اکنون ،شرکتها
در نتیجه شیوههای مدیریت مسئله دار ،سودآور نیستند .اما نظام شیوهی مدیریت را
زیرِ عالمت سوال نمیبرد بلکه ادامهی حیات دارایی دولتی را بهپرسش میکشد.
کارگران شرکت ملی نفت ونزوئال نیز سال گذشته اعتراضهایی انجام دادند .اکنون
جنبشی علیه مافیای داخل سندیکایی و فساد در حال گرم شدن است .به عالوه
همه ی انواع کارگران برای اعتراض به خیابانها می روند ،از کارگران سالمت (بهویژه
پرستاران) گرفته تا آموزگاران و بازنشستگان .اینجنبش اکنونقوی نیست ،اما در
حال رشد است.

https://venezuelanalysis.com/analysis/15175
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بحران
و طبقهی کارگر ونزوئال
گفتوگوی سیرا پاسکوال مارکوینا با پدرو اوسه
ترجمهی داود جلیلی

بحران و طبقهی کارگر ونزوئال

عضاو هیئت سایاسای حزب کمونیسات ونزوئال دربارهی وضاعیت کنونی طبقهی
کارگر سخن میگوید.

پدرو اوساه در ساال  ،۱۹۷۹زمانی که تنها  ۱۷ساال داشات و در یک مرغداری
صاانعتی کار می کرد به حزب کمونیساات ونزوئال پیوساات .او اکنون عضااو هیئت
سایاسای و مسائول هماهنگی کارگران و امور ساندیکایی اسات .اوساه دبیر هماهنگی
جریاان آگااهی طبقااتی کروزویلگااسج و جبهاه ی ملی مباارزه کاارگران اسااات .او در
این گفتگو در باره ی مبارزات طبقهی کا رگر در ونزوئالی امروز سخن میگوید.
زمانی که بحران ونزوئال را از چشسم انداز چپ مورد بررسسی قرار میدهیم،
گرایشی وجود داردکه از تحریم و محاصره به عنوان تنها عامل بحران جاری
ونزوئالسسخن بگوید حزب کمونیسست ونزوئال درک پیچیدهتری از وضسعیت
دارد در بارهی موضع حزب در اینباره چه می توانید بگویید؟
درواقع ،مشاکالت اقتصاادی و اجتماعی که مردم ونزوئال اکنون با آن مواجهاند با
محاصااره و تحریم های امریکا شااروع نشااد ،اگرچه محاصااره بعدا در ژرفیابی بحران
نقش داشات .مارپیچ تورمی ونزوئال در ساال  ۲۰۱۳شاروع شاد ،و همراه با آن کاهش
قادرت خریاد مردم آغااز گشااات .این امر برای کاارگران و باه طور کلی برای مردم
شرایط دشواری ایجاد کرد.
عاامال دیگری وجود دارد کاه برای درک بحران کلیادی اسااات :زوال واحادهاای
اقتصااادی دولتی هم زمان با محاصااره آغاز نشااد .در آغازِدولت نیکوالس مادورو ،در
برخی شااارکات هاای دولتی اخراجهاای گساااترده و غفلات از نگهاداری آنهاا وجود
داشت.
دو نمونه به شاما ارائه می کنم ،اخراج بزرگمقیاسای که در کارخانه شاکر دولتی
صااورت گرفت .این امر بر اساااس دسااتور اجرایی انحالل کارخانه ی تصاافیه شااکر
دولتی در سال  ۲۰۱۴عملی شد.
در هماان سااااال جمع کردن تادریجی ساااوپرماارکاتهاای زنجیره ای دولتی
 Abastos Bicentenarioعملی شاد .بعد دساتور داده شاد که فروشاگاه زنجیرهای،

626

627

گفتوگو با پدرو اوسه /ترجمهی داود جلیلی

کاه رئیس جمهور چااوز آن را ملی کرده بود ،باایاد «تغییر شاااکال» باهدهاد ،کاه معنی
واقعی اش این بود که بایدخصوصی شود،چیزی که به تدریج رخ داد .این فروشگاههای
زنجیره ای در شابکهی عرضاه ی دولتی که برای مردم اهمیت زیادی پیدا کرده بود،
و به ویژه در بستر آن چه دولت آن را «جنگ اقتصادی» می خواند بسیار مهم بود.
به ویژه در زمان اخراجِ کارگران -اولین گام در روند خصااوصاایسااازی -داشااتن
شابکه توزیع انبوه دولتی ،به نحوی که مردم بتوانند از ساتم بازار سارمایهداری فرار
کنند اهمیت داشت .در ع وض دولت خصوصی کردن آن را برگزید.
دولات این روناد «جمع کردن» را باه اختیاار خود عملی کرد .یاادماان بااشاااد کاه
همه این اتفا ها قبل از تحریمها رخ داد.
باید به این گفته ها اضاافه کنیم که مادورو در ساال های اولیه ریاسات جمهوریش،
پرداخت بدهی خارجی را در اولویت قرارداد .در حالی که اقتصاد از کاهشقیمتهای
نفات و کااهش تولیاد نفات آسااایاب می دیاد ،پرداخات پول هنگفتیباه نظاام ماالی
بین المللی(پرداخت اصااال و فرع بدهی ها) آغاز شاااد .این امر ،البته ،تأثیر عظیمی
روی ظرفیت اقتصادی کشورگذاشت.
اما ،ژرفترین ریشاه های این بحران به صاورت واقعی در فرساودگی سارمایهداری
وابسته و الگوی اقتصاد رانتی نهفته است ،که چاوز آن را دگرگون نکرد.
بدون تردید ،وقتیکه بحران ضربه زد ،دولت بورژوازی بار آن را بر آسیب پذیرترین
افراد یعنی حقو بگیران و بازنشستگان تحمیلکرد.
یعنی ،می گوییدبحران به صسورت واقعی حدود سسال  ،2013چند سسال قبل
از ضربه های تحریم مالی،آباز شد؟
درسااات اسااات .تحریم هاای ماالی درمیااناه ساااال  ۲۰۱۷آغااز شاااد ،و بعاد در
ساال ۲۰۱۹تحریم نفتی آمد .آن وضاعیت قبل از عملی شدن تحریم ها ،تقریبا به یک
دوره ی بحران پنج ساله بالغ میشود.
باه همین دلیال ادعاای اینکاه اقادامهاای اجباا ری تنهاا نااشااای ازبحران اسااات
غیرصادقانه است یا حداقل همه ی ماجرا نیست .البته ،با محاصره ،وضعیت اقتصادی
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بدتر شااد .اما این هم حقیقت دارد که ساایاساات های اقتصااادی که دولت قبل از
 ۲۰۱۳اجرا کرد ظرفیات آن را برای مقاابلاه باا بحران و تاأمین نیاازهاای مردم کااهش
داد.
دولات بحران را باه شااایوه ای مادیریات کرد کاه هادف آن حفظ بخشهاای
سارمایه داری بود .به عالوه ،هدف جلب سارمایه گذاری خارجی دولت ،اقتصااد مردمی
را هم تحت تأثیر قرارداد .برای دسات یابی به آن هدف (جلب سارمایهگذارها) ،یکی
از سایاسات ها کاهش ارزش نیروی کار بود .به عبارت دیگر ،دساتمزدها نابود شادند و
تامین اجتماعی و دیگر حقو کسااب شااده برچیده شااد ،و به اینترتیب شاابکهی
تأمین اجتماعی رااز کار انداختند .از منظر انقالبی این سازوکار پذیرفتنی نیست.
وضعیت امروز کارگران زن و مرد در ونزوئال چگونه است؟
قدرت خرید کارگران شااغل ،افراد بازنشاساته ،و مساتمری بگیران در حال پودر
شادن اسات .به ویژه در بخش دولتی ،چون بیشاتر کارکنان بخش خصاوصای به همراه
حداقل مزد مبلغی هم به دالر دریافت میکنند.
کاهش ارزش حقو با پدیده ی ابرتورم آغاز شاد .بعد دساتور رئیس جمهور برای
حذف قراردادهای جمعی یا تغییر برخی مواد آن ها صااادر شااد .ابالغیهی ۲۷۹۲که
وزیر (ادوارد)پینته در اکتبر  ۲۰۱8امضاا کرد به این سایاسات رسامیت بخشاید .این
ساااند که هدف آن ارزان کردن هزینه ی نیروی کار و تبدیل ونزوئال به بازار جذابی
برای سارمایه گذاری خارجی بود بهبهانه ی برنامه برای بهبوداقتصاادی ،رشاد و رفاه
قرارداد های جمعی را حذف کرد.
ارزان کردن بهای کار بهویژه به کارگران بخش دولتی به دلیل زیربهشادت ضاربه
زد :زمانی که بحران اغاز شااد ،مهاجرت گسااترده ای وجود داشاات .البته ،از دساات
دادن کارگران ماهر برای بخش خصااوصاای مناسااب نبود ،از این رو آنها دسااتمزد
تکمیلی را باا پااداش هاایی کاه باه دالر پرداخات می شاااد آغااز کردناد .پااداشهاا باه
نگهداری کارگران سااارمایهدار ها کمک کرد ،اما آن ها هم تأثیری درازمدت یعنی از
بین رفتن مزایای اجتماعی مانند بازنشااتگی یا بیکاری(محاساابه شااده در رابطه با
دستمزد) را تجربه کردند.
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در واقع ،نابودی سااریع روابط رساامی کار اتفا افتاده اساات :دسااتآوردهای
طبقهی کارگر-که با مبارزات تاریخی کسااب شاادهبود -در سااال  ۲۰۱۳بهتدریج
ناپدید شد.
ما نگران مساائل ساالمت و امنیت در کار هم هساتیم .پوشاش پزشاکی در حال
زوال اسات در حالی که ماندن در بسایاری از کارگاه ها بسایار پر مخاطره اسات .این
امر وضااعیت بساایار دشااواری را بر کارگران تحمیل می کند .به طور مختصاار ،ما با
کاهش ارزشکار ،منعطف ساااازی و مقررات زدایی از کار ،از دسااات دادن پوشاااش
پزشکی ،و نابودی تأمین اجتماعی و دیگر حقو کسب شده رو در روییم.
منعطف ساازی شارایط کار اولی ن بار نه با دساتور ،بلکه با تصامیم دولت برای عدم
مداخه در امور ساارمایه دارها اتفا افتاد .شاارکت های بساایاری در حال جایگزین
کردن کاارگران دائمی باا کاارگران موقات هساااتناد .باه عنوان مثاال ،گروه پوالر
(بزرگ ترین کنسرن تولید مواد غذایی ونزوئال) حدود سه هزارنفر از کارگران خود را
اخراج کرد .و اگرچه به بساایاری از شاارکت ها دسااتور باز پس گیری اخراجها داده
شاااد ،اماا پوالر باا آن موافقات نکرد و کاارگران اخراجی را باا کاارگران بادون حقو
بدون قرارداد جایگزین کرد.
البته ماشااه وضااعیت جاری را ابالغیهی ۲۷۹۲چکاند ،اما تفساایر فریبندهای از
مااده  ۱۴8قاانون کاارهم وجود داشااات .مااده  ۱۴8می گویاد زماانی کاه شااارکتی باا
مشاکل های اقتصاادی رو در رو میشاود ،میتواند کمیته ی حفاظتی تشاکیل دهد تا
با شارایطی که باز بودن درهای فعالیت شارکت را باز بودن درهای فعالیت شارکت را
امکان پذیر می کند موافقت کنند .این تفسایراز ساوی شارکت های قدرتمند بسایاری
مانند کوکاکوال ،اینالکا ،و موندلز( مواد غذایی کرافت ساااابق) مورد اساااتفاده قرار
گرفته است.
این شارکت ها با اساتفاده از ابالغیهی ۲۷۹۲و تفسایر مادهی  ۱۴8اکثر کارکنان
خود را بیکار کردند .پس از آن ،به ساامت اسااتخدام کارگران موقتی که هیچ حق
اکتساااابی نادارناد حرکات کردناد و بادینترتیاب هزیناه هاا راکااهش دادناد در حاالی کاه
سود های هنگفتی کسب میکنند.
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به عالوه ،وزارت کار در جهت آسان کردن این نوع اقدامات عمل میکند :دریافت
پول توساااط مقااماات فااساااد وزارت کاار برای تاأییاداقادام هاای متقبااناه و غیر قاانونی
کارفرماها در قبال کا رگرانشان عادی است.
برخی میگویناد کاه دولاتهاای نئولیبرال کاارلوس انادرس پرز( )۱۹8۹-۱۹۹۳و
رافائل کالدرا()۱۹۹۹-۱۹۹۴هم تااینحد پیشنرفتند .می تواند درسااات باشاااد ،اما
مساائله در این جا فقط دولت نیساات ،ساارمایه دارها شاارایط را بر دولت تحمیل
می کنند ،و دولت تساالیم می شااود .برای خروج از این بحران ،ساارمایهدارها رویکرد
خود یعنی نابود کردن حقو  ،دستمزد ها و مزایای اجتماعی را مطرح میکنند.
طبقه ی کارگر برای اظهار مخالفت خود کاری انجام میدهد؟
بله ،کارگران برای عقب نشاااندن(دولت و ساارمایه دارها) مبارزه میکنند .سااال
گذشااته کارگران شاارکت نفت دولتی ونزوئال  ،PDVSAکه قرارداد جمعی آنها با
ابالغیهی ۲۷۹۲دود شاد ،برای درخواسات شارایط بهت ر کاری در خیابانها بودند .در
حالی که دسااتمزد های این بخش دولتی حدود سااه یا  ۴دالر در ماه بود ،کارگران
نفت دربخش خصوصی پاداش هایی به دالر دریافت می کردند .کارگران شرکت نفت
دولتی ونزوئال نیز درخواسات کردند که پوشاش درمانی آن ها دوباره برقرار شاود .اما،
این اعتراضها با وعده ی قرارداد جمعی جدید فروکش کرد.
اکنون کانون (اعتراض ها) در صاانایع بنیادی دولتی در گوایانا(در ایالت بولیوار)،
به ویژه در سااایدور  SIDORو فرومینرا  Ferromineraقرار دارد .در این کارخانهها
تعاداد زیاادی از کاارگران غیر فعاال وجود دارناد یعنی کاارگرانی کاه باه خااطر آن کاه
کارفرماها به آن ها گفته اند باید در خانه بمانند سار کار نمی روند .بعد تصامیم غیر
عاادالناه ای گرفتاه می شاااود :کاارکناان فعاال پااداشهاارا دریاافات میکنناد اماا
پاداش کارگران غیر فعال قطع می شااود ،که ساابب نوعی انفجار اجتماعی در گوایانا
شده است.
ازبیماری همه گیر برای توجیه بساایاری از امور اسااتفاده شااد .در اینجا تنها از
تبعیض حقو صاحبت نمی کنم .اساتفاده از حداقل نیروی کاردر صانایع بنیادی در
گوایانا به استثماربیشتر و افزایش خطر های شغلی و حوادث منجر میشود.
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تمام این امور دسات در دسات هدف آشاکار دولت که خصاوصای کردن واحدهای
اقتصااادی دولتی از جمله صاانایع بنیادی اساات به پیش می رود .احتمال بساایار
بیشاتری وجود دارد که در شارایط پرمخاطره سارمایه ی خصاوصای در شارکتهای
باکارکنان کم تر و باگزینه است خدام کارگران جدید سرمایه گذاریکند.
در نهایت ،دولت نه تنها با ساایاساات های کارگریش ،بلکه با تصااویب قانون ضااد
محااصاااره (اکتبر  ) ۲۰۲۰و دیگر قوانینی کاه درهاا را برای معاامالت غیر شااافااف،
معاافیات سااارمایه گذارها از مالیاات و غیره باز می کناد در حال ایجااد محیط مطلوبی
برایخصوصی سازی است.
آیسا اعترا

هسای کسارگران دولست را بسه بساز بینی سسسیساسسست هسایش وادار

میکند؟
اعتراض ها بسایار مهم هساتند ،اما به نوعی غیر سازماندهی شده اند یعنی در حال
حاضاار هیچ رهبری متحد و هیچ برنامه ی جمعی برای انجام مبارزه وجود ندارد .به
عالوه ،وقتی اعتراضهاا رخ می دهناد ،کاارگران باا احتماال اخراج و اتهاام مجرمیات
رودررو می شوند که سازماندهی را دشوارتر میسازد.
رویکرد نظام وقتی که به مبارزه ی طبقه کارگر می رساااد سااارکوب و /یا معرفی
اعتراض آنها به عنوان جانبداری از اپوزیسایون اسات .دولت همچنین تالش میکند
تا با ایجاد فضاهایی از بده بستان با مدیریت درمبارزه تفرقه ایجادکند.
باا در نظر گرفتن این محیط ترسااانااک ،کناار هم جمع کردن مباارزات مختلف و
ساختن یک جبهه ی انقالبی متحد اما متنوع ضروری است.
حزب کمونیسسست ونزوئال وسسسازمسان هسای دیگر اکنون کسارزاری را برای
دسسستمزد متنساسسسب بسامعساش بسه راه انسداختسهانسد دربسارهیاین ابتکسار چسه
می توانید به ما بگویید؟ آیا این کارزار صرفاً خواستار آن است که دستمزدها
باالتر بروند یا راهبردی برای دستیابی به این هدف وجود دارد؟
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آری ،ما در حال حاضاار در بسااتر آن چه شااما «کارزار برای دسااتمزد متناسااب
بامعاش»خواندید کار میک نیم .اما ،پیشانهاد ما یک کارزار کامل اسات .درخواسات
افزایش دساتمزد کافی نیسات ،طرح برنامه ای برای پایدار ماندن دساتمزد معیشات
ضااروری اساات .در حقیقت ،هدف نهایی ما فقط افزایش دسااتمزد نیساات .ما برای
تغییر در کل سیاست های اقتصادی و کارگری دولت فشار می آوریم.
وقتیکاه مردم خواهاان دسااااتمزد متنااسااااب باا معااش هساااتناد ،دولات
می گوید«باالبردن دساتمزد ها به خاطر محاصاره امکان پذیر نیسات» بههمین دلیل،
ما می گوییم که محاصاره بیش از آن که به یک بهانه تبدیل شاود ،می تواند دولت را
باه نحوی تجهیز کناد کاه کاارگران حاداقال شااارایط را برای نجاات از اثرات زیاان باار
محاصره داشته باشند.
بنیان مشاکل درتعهد دولت به بخشهای سارمایه داری اقتصاد است ،که سودهای
عظیمی باه دالر می برناد و ماالیاات نمی پردازناد! ونزوئال یکی از کشاااورهاای باا
پایین ترین بار مالیاتی روی ثروتمندان در قاره اساات .نظام مقرراتیکنونی ناشاای از
دولت نئو لیبرال دهه  ۱۹۹۰کالدرا اساات .با در نظر داشااتن این واقعیت ،یک گام
مهم به ساوی دساتمزد متناساب بامعاش باید مالیات روی ثروتمندان و شارکتهای
ملی و خارجی باشد.
در رابطه با شااارکتهای بین المللی ،ما باید بندهایحذف مالیات مضااااعف را از
قاانون خود حاذف کنیم(این بنادهاا باه شااارکات هاای خاارجی اجاازه میدهناد تاا در
ونزوئال مالیات نپردازند) .ونزوئال کشاوری تحت محاصاره اسات و سارمایهدارها مالیات
نمی پردازند.
در عوض ،دولت ،با این استدالل که شرکت های دولتی ناکارآمد هستند به سمت
خصاوصای ساازی حرکت می کند .در واقع ،کارخانه های اندکی متوقف میشاوند ،اما
مردم باید درک کنند که آن چه «شاااکسااات» خورد کنترل کارگری نبود .همهی
واحد های اقتصاااادی دولتی به ویژه تحت مدیریت نظامی و غیر نظامی دولت بودند.
ساال ها ،دولت منابع عظیمی را به این شارکت ها اختصاا داد ،و بسایاری از مدیران
در زمان تصادی خود ثروتمند شادند .این واقعیت شاناخته شاده ای اسات .از این رو
پیشااانهاد می کنیم که تمام مدیران واحد های اقتصاااادی دولتی مورد تحقیق قرار
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گیرند ،ودولت باید دارایی های مدیرانی را که ثروت آن ها نتیجه فسااد اسات ضابط
کند.
در نهاایات ،ماا پیشااانهااد می کنیم باه جاای آن کاه شااارکات هاای دولتی باه بخش
خصاوصای واگ ذارشاوند ،باید مدل مدیریت دموکراتیک جدیدی به کار گرفته شاود،
مادلی کاه کاارگران ،دولات ،و جاامعاه ی محلی( بومیاان ،کمونهاا ،انجمنهاای
تولیدکنندگان و غیره) می توانند به صورت جمعی واحد های اقتصادی را اداره کنند.
در اینجا باز هم مهم اسات تاکید کنیم که آن چه شاکسات خورد مدیریت دولتی
واحد های اقتصاااادی دولتی بود ،نه ظرفیات جامعاه برای مدیریت داراییهای آن به
روشی دموکراتیک.
در نتیجاه ،ماا موارد زیر را پیشااانهااد می کنیم :گرفتن ماالیاات از بورژوازی و
شارکت ها ،شاناساایی منابع اختالس شاده و برگرداندن آن ها به خزانه دولت ،وترویج
مدیریت دموکراتیک واحد های اقتصااادی دولتی .این گام ها ،اگر با ساایاسااتهای
اقتصااادی دیگری مانند برنامهریزی ترکیب شااوند ،ضااامن بهبود سااازوبرگتولیدی
دولت هسااتند .اکنون زمانی اساات که اتحاد و اسااتقالل طبقه کارگر را میطلبد.
جنبشی تابع دولت قادر به مبارزه ی موفق نخواهد بود.
اکن ون زمان آن اسات که قدم بعدی را برای جهت دادن به مبارزه ی جمعی خود
را برای دساااتمزد متناساااب بامعاش ،برای حق چانه زنی جمعی ،برای قراردادهای
جمعی ،و برای حق اعتصاااب برداریم .اما هدف های ما باید ورای آن باشااد یعنی ما
باید در فرایندبا هدف بهبود واحد های اقتصااادی دولت ی در عین مقابله با ساارمایه،
فضاهایی از دموکراسی را در داخل محل کار تسخیر کنیم.
منبع :تحلیلهای ونزوئال

 Cruz Villegasرزمنده سااندیکایی و یکی از اعضااا رزمنده
•
حزب کمونیست ونزوئال بود .او در زمان دیکتا توری مارکو پرز خیه منز۳8
ماه زندانی شاد.درمیان جایگاه او به عنوان رهبر ساندیکایی ،اوعضاو هیئت
اجرایی کمیته تاسایس فدراسایون ،دبیر مطبوعات و تبلیغات فدراسایون
متحد کارگران بخش فدرال و ایالت میراندا ،و بیشاااتر رئیس مرکز متحد

بحران و طبقهی کارگر ونزوئال

کارگران ونزوئالبود .او پدر سااه روزنامه نگا ر و نویساانده معروف ارنسااتو،
ماریو و والدیمیر است( .پدرو پدیا)  -مترجم
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بیش از  ۵میلیون کلمبیایی –  ۱۰درصااد جمعیت کشااور -در خالل دو هفتهی
گذشااته خیابانها را به تصاارف خود درآوردند تا علیه سایاسااتهای نولیبرالی ،فساااد
حکومتی ،بیرحمی پلیس و قتل سیستماتیک فعاالن اعتراض کنند.
از  ۲8آوریل (نهم اردیبهشات) ،کلمبیا شااهد یکی از بزرگترین بسایجهای تودهای
در تااریخ این کشاااور بوده اسااات .این تجمعاات باا فراخوان دانشاااجویاان ،کاارگران،
اتحادیهها ،احزاب چپ ،جنبشهای اجتماعی ،تشکلهای دهقانی ،بومیان و تشکلهای
آفریقایی -کلمبیاییها و تمامی فمینیسااتها علیه دولت راساات افراطی مورد حمایت
ایااالت متحاده« ،ایوان دوکاه» و برنااماهی اصاااالحاات ماالیااتی او ،کاه اکنون پس گرفتاه
شده ،شکل گرفته است.
قانون مالیاتی جدید بنا بود مالیات بر کاالهای اسااسای ،مایحتاج عمومی و خدمات
عمومی (آب ،بر  ،گااز طبیعی) را افزایش دهاد ،کاه تاأثیر شااادیادی بر زنادگی فقرا و
طبقاهی متوساااط میگاذارد .در تعطیالت آخر هفتاهی اول مااه ماه ،دامناهی تظااهرات
شاادت و گسااترش یافت و با وجود ساارکوب مرگبار پلیس به یک قیام مردمی تبدیل
شد.
بیش از پنج میلیون کلمبیایی ۱۰ ،درصاد از کل جمعیت ،طی دو هفتهی گذشاته
به خیابانها آمدهاند تا علیه س ایاسااتهای نولیبرالی ،مشااکالت اقتصااادی ،بیعدالتی
اجتماعی ،تخریب محیط زیساات ،فساااد دولت ،بیرحمی پلیس و قتل سایسااتماتیکِ
فعاالن اعتراض کنند .آنها خواساتار اساتعفای رئیسجمهور «دوکه» و اصاالحات اسااسای
اجتماعی ،اقتصاادی و سایاسای هساتند .با این همه ،سایاساتمداران مخالف مترقی ،مانند
اصااالحطلبان چپ میانه و نامزد انتخابات ریاساات جمهوری « ۲۰۱8گوسااتاوو پترو»،
نقش چندانی در اعتراضات نداشتهاند.
منطقهی جنگی
در تمام شاهرهای بزرگ و حومهی شاهر شااهد درگیری خشاونتآمیز بین معترضاان
و یگان کنترل شاورش پلیس هساتیم .کالی ،ساومین شاهر بزرگ کلمبیا ،در جنوب این
کشاااور ،به مرکز اعتراضاااات و سااارکوب دولت تبادیال شاااده اسااات .پس از آنکه
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رئیسجمهور دوکاه فرماان نظاامیشااادن «حاداکثری» را داد ،اکنون بخشهاایی از این
شهر به منطقهی جنگی شباهت دارد.
باالگردهاای نظاامی بر فراز آتشهاای ساااد معبر میچرخناد ،در حاالی کاه جواناان
کالهدار با سپر ،کاله ایمنی ،ماسک و سنگ ،از خود در برابر ماشین آبپاش ،گلولههای
گاز اشااکآور و گلولههای پالسااتیکی دفاع میکنند .فیلمهای متعددی در شاابکههای
اجتماعی پخش شاده اسات که نشاان میدهد پلیس ،غیرنظامیان مسالح در خودروهای
شااسایبلند و همچنین سااکنان محلههای ثروتمند ،به سامت معترضاین گلوله شالیک
میکنند .تاکنون بیش از بیست نفر جان خود را از دست دادهاند.
ساارکوب فقط به کالی محدود نمیشااود .براساااس گزارش سااازمان غیرانتفاعی
کلمبیا  ،Tembloresدر مجموع س ای و نه نفر کشااته  ،حدود هشااتصااد نفر زخمی و
تقریبا هزار نفر بهطور خودسارانه بازداشات شادهاند .دیدهبان حقو بشار چهل و هشات
مورد مرگ را گزارش کرده اساات .بیش از چهارصااد معترض که توسااط پلیس به دام
افتاده ،ناپدید شدهاند و گمان میرود در بازداشتگاههای مخفی نگهداری شوند.
همچنین حمالت متعددی به کارمندان سازمان ملل و روزنامهنگاران صورت گرفته
اسات .ایاالت متحده ،اتحادیهی اروپا ،ساازمان ملل و ساازمانهای حقو بشاری مانند
عفو بین الملل و دیدهبان حقو بشار این سارکوبها را محکوم کردهاند .ساازمانهای
غیردولتی کلمبیا و سناتور چپ «ایوان سِپیدا» شکایتی را در دادگاه کیفری بینالمللی
 ICCو شااورای امنیت سااازمان ملل متحد علیه دولت به جرم جنایت علیه بشااریت
مطرح کردهاند.
از طرف دیگر ،جناح راسات کلمبیا اعتراض را جرمانگاری کرده و خواساتار سارکوب
بیشاتر شاده اسات .رئیسجمهور ساابق و حامی دوکه« ،آلوارو اوریبه» ،که هنوز هم در
ساایاساات ملی بساایار تأثیرگذار اساات ،از «تخریب تروریسااتی» صااحبت میکند و
معترضاان را متهم میکند که توساط ساایر چریکهای باقیماندهی کلمبیا ELN ،ارتش
آزادیبخش ملی ،تجارت مواد مخدر و چپ منطقهای سازماندهی شدهاند.

کلمبیا علیه نولیبرالیسم

بحرانهای متعدد
این اعتراضاات در حالی صاورت میگیرد که کلمبیا با موج ساوم همهگیری بیماری
کشاااندهی کووید  ۱۹با نرخ باالی عفونت و پایگاههای مراقبت ویژهی پرازدحام روبرو
است .بیش از هشتاد هزار نفر جان خود را از دست دادهاند  -سومین رقم جانباختگان،
پس از برزیال و مکزیاک در منطقاه .هماهگیری ،میلیونها نفر بیکار ،فقیر و گرساااناه به
جا گذاشاته و اقتصااد ازقبل بحرانزده ،سااختار اجتماعی شاکننده را بهکلی ویران کرده
است.
فقر نسبت به سال قبل از همهگیری  ۶.8درصد افزایش یافته است ۴۲.۵ .درصد از
جمعیت در حال حاضار زیر خط فقر زندگی میکنند ،که  ۱۵درصاد آنان در فقر شادید
به سر میبرند .کاهش شدید ارزش پزو واردات را گران کرده و به تورم دامن زده است.
افزایش قیمت ،بیشترین ضربه را به بخشهای فقیرتر جامعه وارد کرده و باعث افزایش
شکاف بین فقرا و طبقهی حاکم مرفه شده است.
طبق گزارش بانک جهانی ،کلمبیا کشاااوری اسااات که در آمریکای التین ،بعد از
هندوراس از حیث نابرابری اجتماعی در رتبهی دوم و در ساطح جهانی در ردهی هفتم
قرار دارد .بسایاری از کساانی که امروز علیه مدیریت بحران شاکسات خوردهی دولت
اعتراض میکنناد ،باه معناای واقعی کلماه چیزی برای از دسااات دادن نادارناد .این امر
بهویژه برای نسال جوان بیشاتر صاد میکند :یک نظرسانجی اخیر نشاان داد که 8۴
درصد افراد بین  ۱8تا  ۳۲از اعتصاب ملی حمایت میکنند.
اما شاکایت معترضاان تنها از فقر ،بیکاری و بیاعتمادی نیسات .قراردادهای تجارت
آزاد و واردات یارانهدار کشااورزی از ایاالت متحده و اتحادیه اروپا موجودیت کشااورزان
کوچک کلمبیایی را تهدید میکند .گروههای زیساااتمحیطی و جنبشهای بومیان از
گسترش پروژههای بزرگ استخراج ،استحصال نفت از ریگ و از سرگیری بحث برانگیز
سامپاشای هوایی (با هلیکوپتر) با سام گلیفوزات در مناطق کاشات گیاهان کوکا انتقاد
۱

میکنند .اتحادیههای کارگری از خصاوصای ساازی خزندهی سایساتم بازنشاساتگی
 .۱از سال  ۱۹۹۰تا  ۲۰۱۵مناطق کشت گیاهان کوکا (یکی از چهار گیاه بومی آمریکای جنوبی از
خانوادهی  Erythroxylaceaeکه یکی از محصوالت آن آلکالوئید روانگردان ،کوکائین ،است) را با گلیکوزات
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عمومی و کساااری مزمن بودجاهی مراقباتهاای بهاداشااات عمومی شاااکاایات دارناد.
دانشاااجویاان ،بحران عمیق دانشاااگااههاای دولتی و وحشااایگری نیروهاای دولتی در
خیابانها را محکوم میکنند.
دولت دوکه همچنین مدتهاساات به دلیل توقف اجرای توافقنامهی صاالح ،که با
نیروهای مسالح انقالبی کلمبیا (فارک)  FARCدر ساال  ۲۰۱۶امضاا شاده ،مورد انتقاد
قرار گرفته اسات .مشاخصاا ،اصاالحات ارضای پیشبینی شاده در این توافقنامه به ساود
بسیاری از زمینداران و قاچاقچیان ،نادیده گرفته شده است.
اعمال خشااونتآمیز تحت نظر دوکه بار دیگر افزایش یافته اساات .سااازمان ملل
هفتاد و شاش مورد قتل عام را در ساال  ۲۰۲۰برمیشامارد که بیشاترین میزان از ساال
 ۲۰۱۴تاکنون بوده اسات .قربانیان بیشاتر فعاالن ،کشااورزان کوچک و رهبران بومیان
هسااتند که از ساارزمین و شاایوهی زندگی خود در برابر گروههای مساالح ،پروژههای
بزرگ اسااتخراج معادن و کشاااورزی تجاری دفاع میکنند .براساااس گزارش سااازمان
غیردولتی  ،Indepazفقط در ساال  ۲۰۲۰سایصاد و ده فعال به قتل رسایدند .و از ساال
 ،۲۰۱۶بیش از دویسات و پنجاه عضاو ساابق فارک جان خود را با خشاونت از دسات
دادهاند .در هر دو مورد ،عامالن این خشاونتها بیشاتر شابهنظامیان راسات ،گروههای
مخالف فارک ،ارتش یا باندهای مواد مخدر هستند.
رادیکالشدن روز افزون جنبش
اعتراضااات جاری در کلمبیا خیزش خودجوش و دور از انتظاری علیه دولت دوکه
نیسات .بلکه بیشاتر ادامه و رادیکالشادهی تحرکات اواخر ساال  ۲۰۱۹اسات .در آن
زمان ،تظاهرات گسترده ،اعتصاب و بستن جادهها ،هفتهها کشور را لرزاند.
اعتصاااب سااراسااری اخیر ،که برای مارس  ،۲۰۲۰برنامهریزی شااده بود ،به دلیل
اقدامات علیه همهگیری و قرنطینه ناچار به تعویق افتاد .از آن زمان ،مدیریت نادرسات

سمپاشی میکردند ،از سال  ۲۰۱۵بنا به تشخیص سازمان بهداشت جهانی  WHOمبنی بر اینکه این ماده سرطانزا
است ،مصرف آن متوقف شد ،اما از سال  ۲۰۱۷بنا بر رأی دادگاه عالی با محدودیت و روشهای مالیمتری (دستی
و از زمین ،نه با هلیکوپتر) مصرف میشود .مترجم
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دولت در زمینهی بحران ساالمت ،شاعلههای نارضاایتی را بیشاتر دامن زده اسات .هر روز
تعداد بیشاتری از مردم خواساتار تغییرِ سااختارِ دولتِ بهطور فزاینده خشان و اقتدارگرا
میباشاند .حال آنکه پیش از این ،اعتراضاات اسااساا جنبهی تدافعی داشاتند ،اکنون
بهشادت تهاجمی شادهاند .شارکتکنندگان نهتنها نظم اجتماعی رایج را رد میکنند،
ایدهی کلمبیای اجتماعی عادالنه ،دموکراتیک و صاالح آمیز نیز در حال شااکلگیری
است.
خیزش مردمی کلمبیا ،نهتنها در خواسااتهها و منافع خا آن ،بلکه در اشااکال و
نمادهای اعتراضاایاش نیز دارای تنوع اساات .اما معترضااان درک کردهاند که چگونه
عناصاار وحدتبخش را در میان خود برجسااته کنند .آنچه بخشااهای مختلف را بههم
پیوند میدهد ،ارتباط مثبت تعریف خود بهمثابه ( puebloخلق) است.
در فرهناگ سااایاسااای کلمبیا ،این واژه به وضاااوح یک مفهوم طبقاتی دارد .این
بخشهای مختلف طبقات مردم محروم ،اسااتثمارشااده ،حاشاایهای و طبقات مردمی
مخالف  -کارگران رساامی و غیررساامی ،زنان خانهدار ،دانشآموزان ،دهقانان ،جوامع
بومی و آفریقایی-کلمبیاییها ،چپها ،زنان و گروههای دگرباش را شاامل میشاود - .و
آنهاا را در برابر یاک گروه قرار میدهاد دولات سااارکوبگر ،مادافع مناافع ماالکاان بزرگ
زمین ،کشاااورزی صاانعتی ،شاارکتهای فراملیتی ،بنگاههای مالی بزرگ ،شاارکتهای
بزرگ چندرشتهای و شبهنظامیان.
فعالیت و مبارزهی سایاسای خلق  puebloفقط علیه رژیم اولیگارشای-پلوتوکراتیک
(ثروتمنادان) کلمبیاا و نمااینادگاان آن در دولات نیسااات .بسااایااری از نگرانیهاا و
خواسااتههای معترضااان بهطور مسااتقیم یا غیرمسااتقیم به پیامدهای اقتصااادی -
اقتصااادی و اکولوژیکی مدل انباشاات نولیبرال و برونگرای (با نگاه به خارج) کشااور
مربوط میشود .مخالفت با مورد اخیر ،مردم را متحد میکند.
رادیکال شادن و گساترش اعتراضاات طی ساالهای گذشاته نشاانهی بحران عمیق
همان مدل اسات .امتیازات مادی که به طبقات مردمی برای سااماندهی اقتصااد کلمبیا
اعطا شد تا یک اجماع طبقاتی گسترده و پایدار ایجاد شود ،کافی نبوده است.
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جنبش ضد اوریبیسمو
جنبهی دیگری که معترضااان را متحد کرده طرد راساات افراطی کلمبیا اساات که
نمایندهی آن رئیسجمهور ساابق و ساناتور فعلی اوریبه اسات .مدتهاسات که در کشاور
هژمونی  Uribismoسااارساااخات به نظر میرساااد .هنگاامی که آمریکای التین طی
«چرخهی مترقی» بین ساالهای  ۱۹۹8و  ۲۰۱۴شااهد روی کار آمدن دولتهای چپ
میانه بود ،اوریبه جنگ داخلی کلمبیا را با چریکها و اقدامات ضاد شاورش علیه مردم
غیرنظامی را تشادید کرد .در دوران ریاسات جمهوری وی ( ،)۲۰۰۲ –۱۰این کشاور به
یکی از متحدان منطقهای ایاالت متحده تبدیل شاد و آمریکا دساتکم به هفت پایگاه
نظامی در سرزمین کلمبیا دسترسی پیدا کرد.
اوریبه ساپس به مذاکرات صالح میان دولت جانشاین خود خوان مانوئل ساانتوس و
چریکهای فارک بهشاادت اعتراض کرد .مخالفت اردوگاه وی با روند صاالح راه را برای
ریااسااات جمهوری ناامزد انتخاابی اوریباه ،یعنی دوکاه در ساااال  ۲۰۱8هموار کرد .اماا
علیرغم پیروزی ،زوال هژمونیک اوریبیسمو از قبل آغاز شده بود.
این چریک ساابق گوساتاوو پترو بود که در روز انتخابات خبرسااز شاد و در دور دوم
مقابل دوکه به یک نتیجهی تاریخی برای چپ دسات یافت .در طول مبارزات انتخاباتی
وی ،نشاانههای بیداری سایاسای بهویژه در میان جوانان و دانشاجویان محساوس بود .از
آن زمان ،احسااسات ضد اوریبویی قویتر شده است .تحرکات گستردهی سال  ۲۰۱۹و
خیزشهای مداوم مردمی آخرین فصاالهای بحران عمیقتر اساات .توان اوریبیساامو
برای هدایت بخشهای بزرگی از خلق از نظر فرهنگی ،فکری و سا ایاسا ای  -کمرنگ
میشود.
حرکت به جلو
علیرغم این بحران دوگانه ،ماهیت غیرمتمرکز و گاه ناهماهنگ اعتراضاات ،تدوین
اهداف س ایاس ای مشااترک را دشااوار میکند .اولین تالشها در این راسااتا را کمیتهی
اعتصااب ملی صاورت داده اسات که گروههای مختلف اعتراضای را متحد میکند .این

کلمبیا علیه نولیبرالیسم

کمیته خواسااتار اصااالحات پلیس ،درآمد اساااسای برای فقیرترین اقشااار مردم ،توقف
سمپاشی گلیفوزیت برنامهریزی شده و خلع سالح کشور است.
گفتوگوها با دولت تاکنون نتیجهای نداشااته اساات .به هر حال برای بس ایاری از
معترضاان ،خواساتهها چندان دور از دساترس نیسات .آنها نمایندگی کمیتهی اعتصااب
را رد میکنناد و عهاد کردهاناد کاه مباارزه را در خیااباانهاا اداماه دهناد .مجاامع مردمی و
شوراهای محله در سراسر کشور پدید آمده است.
برای چاپ کلمبیاا ،روناد بسااایج مردم ،بحران نوظهور هژمونیاک و تحرکاات رو باه
رشااد در خیابانها با توجه به انتخابات ریاساات جمهوری  ۲۰۲۲میتواند نقش مهمی
داشاته باشاد .بر اسااس نظرسانجیها« ،پترو» مجددا با اتحاد گساتردهی اجتماعی و
س ایاس ای ،نامزد خواهد شااد .با این حال ،بسایاری از معترضااان درک میکنند که در
کلمبیاا تغییرات اجتمااعی عمیق و رهااییبخش باه چیزی بیش از پیروزی انتخاابااتی
پترو نیاز دارد .همانطور که در دو هفتهی گذشاته نشاان داده شاد ،دساتگاههای دولت
سااارکوبگر و شاااباه نظاامیاان راساااتگرا باه هر طریقی آماادهی دفااع از مناافع طبقاات
حاکماند.
بیاطمینانی حاکم است
نمیتوان پیشبینی کرد که خیزش مردمی کلمبیا چه مدت ادامه داشااته باشااد و
در چه جهتی گسترش یابد .وضعیت در «کالی» بهشدت متشنج است .در همین حال،
واحاد حماایات از جوامع بومی منطقاهی همجوار کاائوکاا وارد منطقاه شاااده اسااات تاا از
تظاهرکنندگان پشااتیبانی کند .اما پس از دو هفته تحرک ،درگیری و بسااتن جادهها،
این شااهر اکنون دچار کمبود غذا ،سااوخت و دارو اساات .از آنجا که افزایش قیمتها
عمدتا بر جمعیت فقیر تأثیر میگذارد ،صااداهای بیشااتری خواهان پایان اعتراضااات
هستند .اما چشمانداز هنوز چنین هدفی نیست.
هفتاهی گذشاااتاه در نزدیکی پریرا ،لوکاس ویال ،یکی از رهبران دانشاااجویی قیاام
محلی که بر اثر اصابت گلوله در بیمارستان بود ،تسلیم مرگ شد .قاتالن او غیرنظامیان
مسالحی بودند که میخواساتند به همهی همرزمان او که برای تغییر میجنگند پیامی
بفرستند.
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اکنون در سراسر کشور «ویال» به چهرهای نمادین تبدیل شده است .برای بسیاری،
او روح عصایانگر ،نترس و شااد و پرنشااط همهی کساانی را که مشاتا کلمبیای متفاوت
هساتند تجسام میبخشاد .یکی از آخرین پیامهای صاوتی او که در روز اصاابت گلوله
برای پسار عمویش فرساتاده شاد ،یک هشادار مرگبار بود« :بدترین اتفا ممکن اسات
رخ دهد،گوون! همه برای همه .بسایاری از ما ممکن اسات بمیریم ،زیرا امروز ،در حال
حاضار در کلمبیا ،صاِ رف حضاور در خیابان ،جوان بودن و در خیابان بودن زندگی شاما
را به خطر میاندازد .ممکن است همهی ما اینجا بمیریم».
پیوند با منبع اصلی:
https://jacobinmag.com/2021/05/colombia-neoliberalism-ivan-duquerevolt-uprising-socioeconomic-reform

نقد اقتصاد سیاسی

تجدیدحیات و چیرگی رانتخواری:
سرمایهداری مالی برعلیه سرمایهداری صنعتی
مایکلهادسون
ترجمهی علی اورنگ
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این مقاله بر مبنای فصل اول کتاب جنگ سرد  ۲اقتصاد ژئوپولتیک سرمایهداری
مالی بر علیه سرمایهداری صنعتی است.
ججج
مارکس و بسیاری از اصالحطلبان میانهروِ همدورهاش رسالت تاریخی سرمایهداری
صنعتی را به زوال کشیدن میراث فئودالیسم دیدند  -مالکان زمین ،بانکداران و
انحصارطلبانی که بدون تولید ارزش واقعی از رانت اقتصادی بهرهبرداری میکردند .ولی
آن جنبش رفرمیستی شکست خورد .امروز بخش مالی ،بیمه و مستغالت ،اقتصاد جدید
رانتی را بهوجود آورده و کنترل دولت را بهدست گرفته است.
هدف دوران فعلی پسا-صنعتی سرمایهداری مالی درست جهت مخالف
سرمایهداری صنعتی است که اقتصاددانان قرن  ۱۹با آن آشنا هستند .یعنی انباشت
ثروت از طریق شکلگیری سرمایهی صنعتی نیست بلکه عمدتا با شیوهی بهرهبرداری
از اقتصاد رانتی است .قائل شدن مزایای مالیاتی برای امالک ،خصوصیکردن نفت و
مواد معدنی ،بانکداری و زیربناهای انحصاری باعث شده است که به هزینهی زندگی و
کسبوکار و ت ولید جامعه افزوده شود .بدهی روز افزون بانکی ،دانشجویی ،و کارت
اعتباری باعث استثمار کارگران شده ،در حالیکه که هزینهی مسکن و دیگر هزینههای
زندگی بهخاطر وامهای ارزان بانکی به مردم باال رفته است ،برای مصرف کاال و خدمات
درآمد کمتری در اختیار دارند چراکه اقتصاد دچار معضل تورم بدهی است.
جنگ سرد امروز نبردی است برای بینالمللی کردن اقتصاد رانتی از طریق
خصوصی و مالیکردن حملونقل ،آموزش ،بهداشت ،زندانها ،پلیس ،پست و تلگراف،
ارتباطات و دیگر بخشهایی که قبال در اختیار دولتهای آمریکا و اروپا بودهاند با این
هدف که هزینههایشان را پایین نگهداشته و هزینههای ساختاری را به حداقل برسانند.

646

تجدیدحیات و چیرگی رانتخواری

در اقتصاد غرب این نوع خصوصیسازی برای اینکه هزینههای غیرضروری
اجتماعی تولید و توزیع را به حداقل برساند جهت حرکت سرمایهداری صنعتی را
برعکس کرده است .عالوه بر قیمتهای انحصاری برای خدمات خصوصی ،مدیران مالی
از طریق اهرم بدهی و پرداخت سود سهام باال قیمت سهام را باال نگه میدارند تا رقبای
ضعیفتر را از بین ببرند.
ججج
اقتصادهای نوین رانتی امروز ثروت را عمدتا از طریق رانت انباشت میکنند ،در
حالیکه مالی کردن ،امالک و انحصار رانتی را تبدیل به وامهای بانکی ،سهام و اورا
قرضه میکند .استفاده از اهرم بدهی ،برای باال بردن قیمتها و بهوجود آوردن سود
سرمایه روی اعتبار برای این «ثروت مجازی» ،از سال  ۲۰۰۹سوختش را بانک مرکزی
از طریق تزریق پول تأمین کرده است.
مهندسی مالی در حال جانشین شدن مهندسی صنعتی است .بیش از  ۹۰درصد
درآمد شرکتهای بزرگ آمریکایی برای باال بردن ازرش اورا بهادار کمپانیها از طریق
پرداخت بهرهی اورا بهادار به سهامداران و بازخرید سهام اختصا

داده شده است.

خیلی از کمپانیها حتی برای خرید سهام خودشان قرض میگیرند که منجر به باال
رفتن نسبت بدهی به داراییشان میشود.
خانوادهها و صنایع گرفتار بدهی به بخش مالی ،بیمه و امالک شدهاند .این نوع
هزینهها که درآمد رانتی محسوب میشوند دستمزد و سودی را که باید به کاال و خدمات
اختصا

داده شود تقلیل داده و تقریبا توسعهی  ۷۵ساله آمریکا و اروپا را از جنگ

جهانی دوم به بعد متوقف کردهاند.
این دینامیسم رانتی مخالف آن چیزی است که مارکس بهعنوان قوانین حاکم بر
حرکت سرمایهداری صنعتی توضیح داد .سیستم بانکی آلمان تحت تسلط بیسمارک
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همگام با بانک رایش و ارتش در واقع از صنایع سنگین حمایت مالی میکرد .اما در
جاهای دیگر ،بانک ها به ندرت ابزار تولید جدید را تأمین کردند .چیزی که بنا بود یک
جریان دموکراتیک و بعد سوسیالیست پویا بشود به طرف فئودالیسم و یک سیستم
کاری برای پرداخت بدهی هنگفت (بدهی بیگاری) برگشت ،طبقهی مالی امروز نقشی
را بازی میکند که مالکان در دوران قرون وسطی بازی میکردند.
دیدگاه مارکس از سرنوشت تاریخی سرمایهداری:
آزاد کردن اقتصادها از فئودالیسم
سرمایهداری صنعتی که مارکس در جلد یکم سرمایه شرح داده بود ازهم پاشیده
است .مارکس سرنوشت تاریخی سرمایهداری را اقتصادهای رهاشده از میراث فئودالیسم
میدید ،طبقهی فئودال جنگساالری که خراج اجارهی زمین و رباخواری بانکی را به
رعایا تحمیل میکرد .او فکر کرد که سرمایهداری صنعتی که در حال تکامل در جهت
مدیریت مدرن و در واقع سوسیالیسم بود ،جانشین رباخواری مالی چپاولگر شده و
درآمد غیر ضروری رانتی ،اجارهی زمین ،بهرهی مالی و دیگر هزینههای اعتباری غیر
تولیدی را از بین میبرد .آدام اسمیت ،دیوید ریکاردو ،جان استوارت میل ،جوزف
پروردن و رفقای اقتصاددان کالسیکشان این پدیده را تجزیه و تحلیل کردند ،و مارکس
بحثهایشان را در جلد دوم و سوم کاپیتال و به موازات آن در کتاب «نظریههای ارزش
اضافی» با اقتصاد رانتی و ریاضیات ربح مرکب ،که باعث رشد تصاعدی بدهی به نرخ
باالتر از بقیهی اقتصاد میشود ،خالصه کرده است.
در هر حال ،مارکس جلد اول کاپیتال را به بدیهیترین مشخصهی سرمایهداری
صنعتی یعنی :حرکت در جهت استفاده از سرمایهگذاری در ابزار تولید ،استخدام کارگر
دستمزدی برای تولید کاال و خدمات و فروش آنها بر اساس ارزش اضافی دستمزد
کارگر ،اختصا

داد .با تحلیل ارزش اضافی بهوسیلهی تنظیم نرخ سود ،محاسبهی
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هزینههای کارخانه ،تجهیزات و مواد اولیه «ترکیب انداموار سرمایه» ،مارکس از جریان
گردشی صحبت کرد که در آن کارفرماهای سرمایهدار دستمزد به کارگران داده و سود
حاصل را در کارخانه و تجهیزات و کارمندان سرمایهگذاری میکنند (با درک اینکه
ارزش اضافی به کارگران پرداخت نمیشود).
سرمایهداری مالی این جریان گردشی محوری را بین کارگر و سرمایهی صنعتی
فرسوده کرده است .بخش مهمی از میانهی غربی آمریکا تبدیل به «کمربند زنگزده»
شده است .به جای اینکه بخش مالی تکامل کرده و سرمایهی مالی برای سرمایهگذاری
در تولید را مهیا کند ،کل صنایع ،مالی شدهاند .واقعیت این است که بهرهبرداری مالی،
عمدتا از طریق اهرم بدهی بسیار سریعتر از تولید سود همراه با استخدام کارمند برای
تولید کاال و خدمات است.
ائتالف بانکها با صنایع برای ترویج رفرم دموکراتیک سیاسی
سرمایهداری دوره ی مارکس هنوز خیلی از بازماندگان دوران فئودالیسم را دربر
میگرفت که برجستهترینشان اجارهی طبقهی مالکان موروثی است که از طریق زمین،
عمدتا بدون بازدهی اقتصادی خرج خدمتکاران و تجمالت میشد و سودی در بر نداشت.
این اجارهها ریشهشان در مالیات بود .بیست سال بعد از فتح انگلستان بهوسیلهی
نورمنها  ،Norman Conquestویلیام فاتح دستور تألیف کتاب

دومزدی ( Domesday

 )Bookرا در سال  ۱۰8۶برای محاسبهی دریافتی که بهعنوان مالیات از زمینهایی که
خودش و همراهانش تسخیر کرده بودند ابالغ کرد .در اثر زیادهطلبی مالیاتی شاه جان
( ،)King Johnشورش بارونها ( )۱۲۱۵-۱۲۱۷و ماگنا کارتاشان (,Magna Carta
حقو مدنی بر ای مردم خودشان) سران جنگجو را قادر کرد که بیشتر این اجارهها را
خودشان صاحب شوند .مارکس توضیح داد که سرمایهداری صنعتی از نظر سیاسی
رادیکال بود چون در جستجوی آزاد کردن خویش از بار حمایت اجباری طبقهی مالکی
بود که بدون هزینه یا سرمایهی شخصی صاحب درآمد بودند.
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صاحبان صنایع برای دستیابی به بازارهای جدید باید هزینهشان را پایینتر از
هزینهی رقبا میبردند .برای رسیدن به این هدف باید تمام اقتصاد را از هزینههای فرعی
تولید ،عوارض غیر ضروری اجتماعی که بخشی از زندگی روزمره و کسبوکار بود آزاد
کنند .اجاره در اقتصاد کالسیک بهعنوان افزونی قیمت بر ارزش هزینهی ذاتی تعریف
شده است ،این هزینهی ذاتی در نهایت قابل تقلیل به هزینههای کارگر است .کارگر
تولیدکننده بهعنوان خلقکنندهی سود تعریف شده است ،درست بر خالف خدمتگزاران،
مالزمان (درشکهچیها ،ساقی و آشپز و غیره) ،و خدمتگزاران سر سفره که مالکان عمده
درآمدشان را صرف آنها میکردند.
شکل پارادایمی اقتصاد رانتی ،اجارهی زمین بود که به اشراف موروثی اروپا
پرداخت میشد ،همانطور که جان استوارت میل شرح داد ،مالکان اجارهها (و افزایش
قیمت زمین را) «در خواب درو» میکردند .ریکاردو (در فصل دوم اصول اقتصاد سیاسی
و مالیات  )۱8۱۷اشاره کرده است که یک نوع شبیه به اجارهی تفاضلی در اجاره منابع
طبیعی برخاسته از ظرفیت معادن با کیفیت باالی سنگهای ترکیبی که بتوانند مواد
معدنی با هزینه پایین را به قیمتهای معادنی که با هزینهی باال تولید میکنند بفروشند.
نهایتا رانت انحصاری وجود داشت که بدون کوچکترین توجیه اقتصادی و با سختترین
شرایط باید به مالکان پرداخت میشد .آن اجارهها منطقا شامل بهرهی مالی ،اجرت و
جریمه بودند.
مارکس آرمان سرمایهداری را آزاد کردن اقتصاد از طبقهی زمینداران که مجلس
اعیان بریتانیا و مجلس اعیان کشورهای دیگر را کنترل میکرد میدید .این کار احتیاج
به رفرم سیاسی پارلمان بریتانیا را داشت ،در نهایت مجلس عوام باید جانشین مجلس
اعیان بشود طوریکه مانع از حمایت مالکان بهوسیلهی گروههای فشار و برعلیه منافع
بخش صنعتی در بریتانیا بشود .اولین نبرد بزرگ در مبارزه برعلیه منافع زمینداران در
سال  ۱8۴۶با لغو قوانین ذرت به پیروزی رسید .مبارزه برای محدود کردن قدرت
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زمینداران روی دولت در بحران قانون اساسی ۱۹۰۹ - ۱۹۱۰به اوج خود رسید همان
زمان که مجلس اعیان مالیات تحمیلی بر زمین را رد کردند .این بحران با حکمی که
مجلس اعیان دیگر نمیتوانند الیحهای را که در رابطه با درآمد باشد رد کنند ،حل شد.
بخش بانکی بر علیه بخش امالک البی میکند1۸1۵ - 1۸۴۶ ،
امروز شاید به نظر عجیب بیاید که بخش بانکی بریتانیا با تمام وجود از اولین
نبرد بزرگ برای به حداقل رساندن اجارهی زمین حمایت کرد .آن حمایت که در سال
 ۱8۱۵بعد از خاتمه جنگهای ناپلئون بهوجود آمد ،محاصرهی فرانسه را برعلیه
کشتیرانی بریتانیایی ها به پایان رسانده و بازار بریتانیا را برای ورود غالت ارزان باز کرد.
زمینداران بریتانیا وضع تعرفه روی غالت وارداتی را درخواست کردند تا قیمت غالت
باال رفته و باعث ازدیاد فروش غالت شده و در نهایت ارزش اجارهی زمین باال بماند .اما
این هزینهی باالیی برای اقتصاد جامعه در برداشت .یک اقتصاد موفق سرمایهداری ناچار
است این نوع هزینهها را به حداقل برساند .برای اینکه بازارهای خارجی را تصرف کرده
و در واقع از بازار خودش دفاع کند .ایده ی کالسیک بازار آزاد بازاری بود که از اقتصاد
رانتی و درآمد رانتی به شکل اجارهی زمین مبرا بود.
این اجاره پرداخت شبهمالیاتی بود به وارثان دارودستهی زمیندارانی که بریتانیا
را در سال  ۱۰۶۶فتح کرده بودند و دارودستهی وایکینکهایی که دیگر قلمروهای
اروپایی را گرفته بودند و تهدیدی به محدود کردن تجارت خارجی محسوب میشد.
تهدیدی بود به طبقهی بانکداران اروپا که بازار اصلیشان تأمین مالی تجارت با
حوالههای بانکی (نقدی) بود .طبقهی بانکداران برخاسته از اقتصاد اروپا با طالهای غارت
شدهی قسطنطنیه بهوسیله ی صلیبیون قدرت گرفتند .به بانکداران اجازه داده شد که
از خالء قانونی برای پرهیز از ممنوعیت بهرهخواری در مسیحیت استفاده کنند که
دریافت حق العمل بابت انتقال پول از یک ارز به ارز دیگر حتی در انتقال ارز بین دو
کشور را شامل میشد.
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حتی وام یا اعتبار محلی از خالء قانونی «پوشش برای رباخواری» میتوانست
استفاده کند ،که تحمیل دستمزد برای معامالت محلی به بهانهی انتقال ارز خارجی
بود ،شبیه به شرکتهای مدرن امروزی که از مراکز بانکی ساحلی خارجی برای فرار از
مالیات استفاده کرده و وانمود کنند که درآمدشان را در کشورهایی کسب میکنند که
مطالبات مالیاتیشان پایین است.
اگر بریتانیا مرکز کارگاه صنعتی دنیا بود ،ثابت میکرد که برای طبقهی بانکی
ریکاردو خیلی مفید بود (ریکاردو سخنگوی پارلمانی این طبقه بود امروز او را البیگر
خطاب میکردیم) .بریتانیا از تقسیم بینالمللی کار بهرهبرداری میکرد ،که
صادرکنندهی صنایع و واردکننده ی مواد اولیه و غذا از سایر کشورهایی بود که تخصص
اولیهشان تهیه ی مواد اولیه بود و به محصوالت صنعتی بریتانیا وابسته بودند .اما برای
اینکه این اتفا بیفتد ،بریتانیا به کارگر ارزان احتیاج داشت .یعنی هزینهی خرید مواد
غذایی ارزان ،که در آن زمان باالترین بودجهی خانواده کارگر را شامل میشد .برای
دسترسی به مواد غذایی ارزان باید به قدرت طبقهی زمیندار و همه گروهای شبیه به
آن که «نهار مجانی»شان را از طریق زمین تأمین میکردند پایان داده میشد.
امروز تصورش مشکل است که چگونه صنعتگرها (سرمایهدارهای صنعتی) و
بانکداران دست در دست هم و بر علیه آریستوکراتها از رفرمهای دموکراتیک حمایت
میکردند .اما به این ائتالف در اوایل قرن  ۱۹نیاز بود .البته ،رفرم دموکراتیک در آن
مقطع تا آن جایی پیش رفت که طبقهی زمیندار را پایین بکشد ،ولی از منافع کارگر
حمایت نکردند .تهی بودن شعارهای دموکراتیک طبقهی سرمایهداران و بانکداران در
انقالبهای  ۱8۴8اروپا آنجا آشکار شد که خوا

(صاحبان قدرت) بر علیه گسترش

دموکراسی به تودههای مردم با هم متحد شدند ،درست بالفاصله بعد از اینکه مردم در
پایان دادن به حمایت از اجارهی زمینداران به آنها کمک کردند.
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البته سوسیالیستها بودند که مبارزهی سیاسی را بعد از  ۱8۴8پیگیری کردند.
مارکس بعدا به یک خبرنگار گوشزد کرد که اولین بخش مانیفست کمونیست ملی
کردن اجارهی زمین بود ،ولی منتقدان اجارهی زمین «بازار آزاد» را به تمسخر گرفت
که حاضر نشدند وجود یک چیزی شبیه به رانت خواری استثماری در دستمزد کارگر
صنعتی را به رسمیت بشناسند .همانطور که زمینداران اجارهی زمین را از محل
اضافهتولید محصوالت کشاورزی رعایا بهدست میآوردند ،کارفرمایان با فروش
محصوالت تولید شده بهوسیلهی کارگر و ارزش اضافی سود کسب کردند .از دید مارکس
این تولیدکنندگان بخشی از طبقهی رانتخوار به حساب میآمدند ،اگر چه مجموع
سیستم اقتصادی سرمایهداری صنعتی تفاوت زیادی با رانتخواری پسافئودالی
زمینداران و بانکداران داشت.
ائتالف بانکداران با امالک و دیگر بخشهای رانتخوار
با این زمینه که چطور سرمایهداری صنعتی در زمان مارکس تکامل یافت،
میتوانیم ببینیم چطور مارکس زیاده از حد به حرکت صاحبان صنایع برای حذف تمام
هزینههای غیر ضروری تولید (هزینههایی که ارزش تولیدی نداشتند) خوشبین بود .از
این نظر او با دیدگاه کالسیک بازارهای آزاد همسو بود ،چون بازارها از اجارهی زمین و
دیگر شکلهای رانتی مبرا بودند.
امروزه جریان غالب علم اقتصاد این مفهوم را زیرورو کرده است .در پیچش
دوگانهی اورولی ( )Orwellianگروههای ذینفع بازار آزاد را بهعنوان آزادی گسترش
شکلهای مختلف رانتی ،حتی تا آنجاکه تخفیف مالیاتی به سرمایهداران غایب در
امالک ،صنایع نفت و معادن (اجارهی منابع طبیعی) ،و مهمترینش به بخش مالی دست
باال (حساب ساختگی «سود پرداختی به مدیریت» یک مفهوم ساختگی برای توجیه
پرداخت دستمزد بابت سرمایهگذاری در سهام و اورا قرضه) توصیف کردهاند.
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دنیای امروز اقتصاد کشورها را از انواع اجارهی موروثی زمین آزاد کرده است.
حدود دوسوم خانوادههای آمریکایی خودشان مالک هستند (اگر چه میزان مالکیت خانه
از زمان تخلیهی بزرگ خانهها بهوسیلهی اوباما پایین آمده است ،که محصول بحران
وامهای رهنی «بنجل» و کمک مالی بزرگ به بانکها بهوسیلهی اوباما ۲۰۰۹ - ۲۰۱۰
بود که نرخ مالکیت خانه را از  ۶8درصد به  ۶۲درصد کاهش داد ).در اروپا ،نرخ مالکیت
خانه در اسکاندیناوی به  8۰درصد رسید ،و نرخ باال وجه مشخصهی تمام قاره به شمار
میآید .آمار نشان میدهد که مالکیت خانه و همچنین فرصت خرید مستغالت تجاری
دموکراتیک شده است.
اما در دنیای امروز اعتبار (وامگیری) دموکراتیزه شده است ،این تنها روشی است
که مزد بگیرها میتوانند صاحبخانه شوند ،در غیر اینصورت مجبور میشوند که تمام
دوران کاریشان را پسانداز کنند تا صاحب مسکن شوند .پس از خاتمهی جنگ جهانی
دوم در  ،۱۹۴۵بانکها وام برای خرید خانه و برای سرمایهگذاری در خرید مستغالت
تجاری را مهیا کردند ،که بازپرداخت آن  ۳۰سال طول میکشد که در واقع عمر کاری
خریدار خانه را دربر میگرفت.
بدون شک بزرگترین بازار بانکها مستغالت است .وام مسکن  8۰درصد وام
بانکهای آمریکایی و بریتانیایی را دربر میگیرد ،در سال  ۱8۱۵وام مسکن نقش
کوچکی داشت ،در شرایطی که بانکها تمرکزشان روی تجارت مالی و بینالمللی بود.
امروز میتوان بخش رانت را به مالی ،بیمه و مستغالت خالصه کرد .این ائتالف بانکداری
با مستغالت ،بانکها را تبدیل به البیهای بزرگ حفاطت از صاحبان امالک در مخالفت
با مالیات بر زمین کرده است ،همان مالیات بر زمینی که در سال  ۱8۴8به نظر میرسید
موج آینده باشد و آدام اسمیت به جای مالیاتستانی از کارگر و مصرفکننده و سود
آن را توصیه کرده بود .در واقع وقتی که در سال  ۱۹۱۴مالیات بر درآمد شروع شد،
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فقط یک درصد ثروتمندترین آمریکاییها را شامل میشد ،که درآمد مشمول
مطالباتشان تقریبا بهتمامی روی امالک و بخش مالی بودند.
قرنی که گذشت این نوع فلسفهی مالیاتی را زیرورو کرد .در سطح ملی ،از جنگ
جهانی دوم به بعد امالک بهخاطر دوتا هدیه تقریبا هیچ مالیاتی بر درآمد پرداخت
نکردهاند .اولی اش «استهالک ساختگی» است ،که بعضا آن را استهالک زیادی خطاب
میکنند .مالکان میتوانند وانمود کنند که ارزش ساختمانهایشان در حال پایین رفتن
است ،با ادعای اینکه ساختمانها با یک نرخ ساختگی باالیی در حال فرسوده شدن
هستند (به همین خاطر است که دونالد ترامپ گفته که او عاشق استهالک است) .اما
هدیه بهتر این است که بهرهی پرداختها شامل تخفیف مالیاتی میشود .گرچه امالک
در منطقه خودشان شامل مالیات هستند ولی معموال یک درصد ارزش ارزیابی شدهشان
است که در واقع کمتر از  ۷تا  ۱۰درصد اجارهی واقعی میشود.

۱

علت اساسی اینکه چرا بانکها از مالیات پایین برای مالکان حمایت میکنند این
است که هر مبلغ از مالیات که گرفته نمیشود تبدیل به بهره (برای بانک) میشود.
بانکهای مسکن در آمریکا بخش اعظم اجارهی زمین را صاحب میشوند .وقتی ملکی
به فروش گذاشته میشود و خریداران بر سر خرید خانه با هم رقابت میکنند نقطهی
تعادل آنجاست که خریدار مایل است تمام ارزش اجارهی زمین را به بانک بپردازد تا از
بانک وام بگیرد .سرمایهگذاران مسکن تجاری هم مایلند تمام درآمد اجاره را که بهدست
میآورند در مقابل دریافت وام به بانک بدهند ،چرا که آنها در جستجوی سرمایهای
هستند که در اثر باال رفتن قیمت (ملک) زمین بهدست میآورند.
خط مشی بهاصطالح سوسیالیستهای ریکاردویی در بریتانیا و همتایانشان در
فرانسه این بود که منبع اصلی درآمد دولت جمعآوری اجاره اقتصادی زمین بود .اما

1. I provide the chart in the The Bubbles and Beyond ( Dresden: 2012), Chapters 7
and 8, and Killing the Host ( Dresden: 2015).
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درآمد امروزه «سرمایه» عمدتا از طریق امالک و مالیه است که عمال از هر نوع مالیاتی
برای مالکان مبرا هستند .وقتی قیمت امالک باال برود یا حتی اگر با استفاده از
درآمدشان ملک دیگری بخرند مالکان هیچ نوع مالیاتی برای ارزش افزودهی سرمایهشان
نمیپردازند .وقتی که مالکان فوت کنند ،بدهی مالیاتیشان محو میشود.
صنایع نفت و معدن به همین ترتیب از درآمد مالیاتی روی اجارهی منابع طبیعی
مبرا هستند .برای مدت طوالنی کمک هزینهی تخلیه به صاحبان صنایع نفت و معدن
اجازه داد که برای نفتی که میفروختند تخفیف مالیاتی بگیرند ،که این تخفیف آنان را
قادر به خریداری منابع نفتی (یا هر چیز دیگری که میخواستند) کرد .توجیه
کمکهزینه تخلیه این بود که زمینی را که نفت از آن برداشت شده بود بعد از برداشت
نفت ارزشش را از دست میدهد و برای اینکه به کمپانیهای نفتی کمکی بشود تا
زمینهای جدیدی را استخراج کنند آنها احتیاج به تخفیف دارند .ولی در واقع نفت و
مواد معدنی که از زمین برداشت میشدند هیچ ضرری برای تولید کننده نداشت .نفت
و مواد معدنی را طبیعت عرضه میکند.
بخش معادن و نفت همچنین وقتی که در خارج از آمریکا برداشت میکنند با
استفاده از «ثبت» داراییهایشان در کشورهای دیگر آن را در بانکهای فراساحلی که
مالیاتی ندارد پسانداز میکنند تا از پرداخت مالیات خود را مبرا کنند .این ترفند آنها
را قادر می کند که ادعا کنند تمام درآمدشان را مثال در پاناما ،لیبریا و یا کشورهای
دیگر که مالیات بر درآمد ندارند بهدست آوردهاند .اگرچه کشورهای فراساحلی ممکن
است واحد پولی خودشان را داشته باشند ولی کمپانیهای نفت و معدن پساندازشان
در آنجا به دالر آمریکاست تا از نوسانات ارزی مبرا باشند.
در نفت و معادن،مثل امالک ،سیستم بانکی با دریافتکنندگان اجاره
(رانتخوارها) همزیست شدهاند ،که شامل کمپانیهایی میشود که رانت انحصاری
دریافت میکنند .اگرچه در اواخر قرن  ۱۹بخش بانکی و بیمه بهعنوان «مادر تراستها
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(انحصارگران)» شناخته شده بودند و با حمایت مالی که برای این تراستها بهوجود
آورند رانت انحصاری باالتر از نرخ سود برای خود میاندوختند.
این تغییرات درآمد ،اجاره (رانت) را جذابتر از درآمد تولید صنعتی کرد ،که
درست مخالف آن چیزی است که اقتصاددانان کالسیک توصیه کرده بودند و انتظار
داشتند سرمایهداری حرکت کند ،مارکس معتقد بود که منطق سرمایهداری صنعتی
جامعه را از میراث رانت آزاد کرده و سرمایهگذاری ملی زیرساختی بهوجود میآورد که
باعث پایین آوردن هزینهی تولید در سطح اقتصاد میشود .با به حداقل رساندن
هزینههای کارگر که کارفرما باید آن را متقبل میشد ،این سرمایهگذاری زیرساختی
شبکههای تشکیالتی بهوجود میآورد که در زمان مساعد (بعضی وقتها بهوسیلهی
انقالب) تبدیل بهیک اقتصاد سوسیالیستی میشد.
اگر چه بانکها ظاهرا برای کمک به تجارت خارجی بهوسیلهی ملل صنعتی توسعه
پیدا کردند ،عمال این بانکها تبدیل به نیرویی شدند که سرمایهداری صنعتی را تضعیف
کردند ،از دید مارکسیستی ،به جای حمایت مالی از گردش پول -سرمایه  -پول (پول
در سرمایه سرمایهگذاری شده است تا سودی تولید کند و بنابراین بیشتر پول بهوجود
بیاید) ،سیستم مالی سطح باال فرایند پول -سرمایه  -پول را تبدیل کرده است به پول
 پول ،ساختن پول از پول و اعتبار ،بدون اینکه خود را درگیر سرمایهگذاری ملموسیبکند.
فشار رانتخوارها روی بودجهها:
فروکش بدهی نتیجهی باال رفتن ارزش داراییها
دموکراتیک کردن مالکیت مسکن بهمنزلهی آن بود که مسکن دیگر مالکش
اجارهبگیر غایب نبود ،ولی در واقع مالک خانه در خانهی خودش زندگی میکرد .در
شرایطی که مالکیت خانه در حال گسترش بود ،خریدارهای جدید موتور حرکتی رانت
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بودند که مالیات به زمین را بلوکه میکردند و بدون اینکه متوجه باشند همان مالیاتی
که پرداخت نمیشد بهعنوان بهرهی وام به بانکها پرداخت میکردند .این بهرهی
پرداختی به بانکها در واقع هزینهی اجارهی زمین به آنهایی بود که نقش مالکان غایب
از امالکشان را بازی میکردند.
قیمت امالک بهخاطر اهرم بدهی (سرمایهگذاری از طریق قرض گرفتن) باال رفته
است .این فرایند سرمایهگذاران ،مدیران و بانکداران را ثروتمند میکند ،اما قیمت خانه
و مستغالت تجارتی را برای خریدارها باال برده است ،خریدارهایی که بهخاطر قیمت
باالی مسکن مجبورند وامهای بیشتری بگیرند .این هزینه همچنین به اجاره کنندگان
خانه منتقل میشود .کارفرماها هم در نهایت مجبور میشوند به کارگرها (کارمندان)
برای تأمین مالیشان پول بیشتری بپردازند.
کاهش دادن بدهی ملی خصوصیت متمایز اقتصاد امروزی در آمریکای شمالی و
اروپا شده است ،تحمیل ریاضت اقتصادی بهعنوان کمک به بدهی ملی سهم باالیی از
درآمد فردی و شرکتی را جذب کرده ،پول کمتری برای هزینهی کاال و خدمات باقی
میگذارد .اقتصادی که  ۹۰درصدش بدهکار است مجبور میشود که هرچه بیشتر بهره
و هزینهی بدهیهایش را بپردازد .بخش خصوصی و حتی دولتی مجبورند که سهم
بیشتری از درآمدشان را به وام دهندگان بپردازند.
سرمایهگذاران مایلاند بیشتر درآمد اجارهشان را بهعنوان بهره به بخش بانکی
بپردازند .برای اینکه امیدوارند که اموالشان را در مقطعی به قیمت باالتر بفروشند.
سرمایهداری مدرن مالی تمرکزش روی «برگشت کامل» است ،که بهعنوان درآمد فعلی
بهعالوهی سود حاصل از دارایی ،و مهمتر از این از محل زمین و امالک است .بانکها
بدون توجه به ارزش مستغالت وام پرداخت میکنند ،چرا که ثروت عمدتا با ابزار مالی
(نه تولیدی) بهوجود میآید ،بانکها با پرداخت وام بخش مهمی از ارزش داراییها را
بهعنوان وثیقه نگه میدارند.

تجدیدحیات و چیرگی رانتخواری
نمودار تغییرات ساالنه در تولید ناخالص ملی و عناصر اصلی درآمد حاصل از داراییها (استهالک،
درآمد سهام ،اورا قرضه ،و ارزش زمین) ،میلیارد دالر)۱۹۵۰ - ۲۰۱۵( ،

این واقعیت که ارزش افزوده داراییها عمدتا بهوسیلهی قرض پرداخت شده است
نشان میدهد که چرا رشد اقتصاد در آمریکا و اروپا آهسته است ،حتی در شرایطی که
ارزش سهام و مستغالت باال رفته است .نتیجهاش یک اقتصاد وابسته به اهرم بدهی
است.
تغییرات در ارزش اقتصادی زمین از یک سال تا سال دیگر خیلی بیشتر از تغییرات
تولید ناخالص ملی است .ثروت عمدتا از طریق درآمد دارایی در ارزش زمین ،اموال،
اورا بهادار ،اورا قرضه و وامهای اعتباری (ثروت مجازی) بهوجود میآید تا اینکه از
پسانداز درآمد (دستمزد ،سود و اجاره) .وسعت درآمد از این نوع داراییها درآمد حاصل
از سود و حقو کارمندان را بسیار ناچیز جلوه میدهد.
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گرایش فکری این بوده است که باالرفتن قیمت زمین ،اورا بهادار و اورا قرضه
صاحبان مسکن را ثروتمندتر بکند .اما این نوع باال رفتن قیمت فقط از طریق وام بانکی
میسر میشود .ارزش یک مسکن یا یک دارایی به اندازهی میزان پولی است که بانک به
فرد قرض میدهد  -و بانکها از سال  ۱۹۴۵نسبت روزافزون بیشتری را از ارزش خانه
قرض دادهاند .برای امالک آمریکا کال بدهی به امالک از ارزش واقعی امالک ده سال
است که بیشتر بوده است .ارزش در حال ترقی امالک بانکها را تبدیل به مدیران
ثروتمند کرده است ،اما مالکان مسکن و امالک تجارتی را گرفتار بدهی کرده است.
اقتصاد مجموعا دچار سختی شده است .هزینهی مسکن بهخاطر بدهی در آمریکا
بهقدری باالست که اگر حتی کاالهای مصرفی (غذا و لباس و غیره) به آمریکاییها را
مجانی میدادند ،آنها هنوز نمیتوانستند با کارگران چینی یا بیشتر کشورهای دیگر
رقابت کنند .همین علت اصلی صنعت زدایی اقتصاد آمریکاست .بنابراین این سیاست
«بهوجود آوردن ثروت» از طریق مالیکردن منطق سرمایهداری صنعتی را تضعیف
میکند.
مبارزهی سرمایه داری مالی برای خصوصی و انحصاری کردن زیرساختهای
عمومی
دلیل دیگر صنعتزدایی ،باال رفتن هزینهی زندگی بهخاطر تبدیل زیرساختهای
عمومی به انحصارات بخش خصوصیست .در شرایطی که آمریکا و آلمان از سرمایهداری
صنعتی بریتانیا جلو زدند ،علت اصلی این برتری صنعتی ،سرمایهگذاری در جادهها،
راهآهن و وسایل نقلیهی عمومی ،آموزش و پرورش ،بهداشت عمومی ،ارتباطات و دیگر
زیرساختهای بنیانی بود .سایمون پاتان ( ،)Simon Pattenاولین پروفسور اقتصاد در
اولین دانشگاه بازرگانی آمریکا ،زیرساخت عموی را بهعنوان «چهارمین اصل تولید»،
عالوه بر کارگر ،سرمایه و زمین ،تعریف کرد .اما پاتان شرح داد که برخالف سرمایه
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هدف از ساختن زیربنای عمومی سودآوری نبوده است .هدف این بود که هزینهی
زندگی و تولید (کسبوکار) را با مهیا کردن خدمات پایهای ارزانقیمت برای بخش
خصوصی پایین آورده و موقعیت اقتصادیاش را بهتر کند.
بر خالف مالیات برای حمایت ارتش در دوران اقتصاد پیشامدرن که باری بود بر
دوش مالیاتدهندگان« ،در یک جامعهی صنعتی هدف از مالیات باال بردن موقعیت
صنعتی» با بهوجود آوردن زیرساخت بهصورت کانالها ،راه آهن ،خدمات پستی و
آموزش و پرورش بود .این زیرساخت «چهارمین» رکن تولید محسوب میشد .مالیاتها
بدون زحمت بودند ،پاتان توضیح داد ،تا آن حد که آنها برای اصالح خدمات عمومی
مثل حملونقل (کانال اری  )Erieسرمایهگذاری شدند.

۱

مزیت این نوع سرمایهگذاری عمومی این بود که هزینه را پایین میآورد ،به جای
اینکه به بخش خصوصی اجازه بدهد برای دسترسی به زیرساختهای اصلی اجاره
(عوارض) انحصاری تحمیل کند .دولتها میتوانند خدمات این زیرساختها را (شامل
سرمایه) تقبل کنند ،که میتواند بهصورت هزینه بدون سود و یا حتی مجانی باشد ،این
کمکی می شود به کارگرها و کارفرماها که صنایع تولیدی را به کشورهای دیگر با
هزینهی کمتر صادر کنند.
پاتان توضیح داد که در شهرها ،حملونقل عمومی قیمت امالک (و بنابراین اجاره
اقتصادی) را در مناطق دوردست باال میبرد ،مثل کانال اری که باعث استفادهی مزارع
غربی در رقابت با کشاورزان شمال نیویورک شده است .این اصل را در نواحی حومهی
امروزی نسبت به مراکز شهری شاهد هستیم .توسعهی متروی لندن در کنار خط
جوبیلی ( ,)Jubillee Lineو متروی خیابان دوم شهر نیویورک ،نشان داد که خط
زیرزمینی و اتوبوس عمومی میتواند از طریق جمعآوری مالیات بیشتر بر اجارهی امالک
1. " The Theory of Dynamic Economics," Essays in Economic Theory ed. Rexford
Guy Tugwell (New York: 1924), pp. 96 and98, originally in The Publications of the
University of Pensylvania, Political Economy and Public Law Series 3:2, 1892,p.96.
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در مسیر این خطوط بهطور عمومی تأمین مالی کرد .تأمین سرمایه از طریق وضع
مالیات میتواند حملونقل عمومی با قیمت یارانهای تهیه کند ،که متقابال باعث به
حداقل رساندن هزینهی زیرساختی اقتصادی میشود .چیزی که جوزف استیگلیتز
( )Joseph Stiglitzبهعنوان قانون هنری جرج ( )Henry George Lawعمومیت داد .و
بنابراین بهطور صحیحتر باید بهعنوان مالیات بدون بار سنگین قانون پاتان
 )Lawشناخته شود.

( Pattan's

۱

بر اساس رژیم «مالیات بدون بار سنگین» درآمد حاصله در سرمایهگذاری ملی
بهصورت سود خودش را بروز نمیدهد ،اما هدفش پایین آوردن مجموع قیمت
زیرساختی اقتصادی برای باال بردن رفاه عمومی است .این بهمنزلهی آن است که
دولتها باید اداره انحصارات طبیعی را بهدست بگیرند ،یا حداقل آنها را تنظیم کنند.
«پارکها ،فاضالبها و مدارس باعث بهبود بهداشت و ذکاوت همهی طبقات تولیدکننده
میشوند ،و بنابراین آنها قادر به تولید ارزانتر شده ،و با موفقیت بیشتری در بازارهای
دیگر رقابت کنند» .پاتان نتیجه گرفت« :اگر بهبود دادگاهها ،ادارهی پست ،پارکها،
ادارهی گاز و آب ،خیابان ،رودخانه و بندرگاهها ،و دیگر ادارات دولتی رفاه جامعه را باال
نبرند ،نباید بهوسیلهی دولت اداره شوند» .اما رونق اقتصادی فعلی با تبدیل مراکز
زیرساختی عمومی به ماشینهای سوددهی بهوجود نیامد.

۲

بهیک معنا ،این را میتوان «خصوصیکردن سودها و اجتماعی کردن ضررها»
نامید .دفاع از اقتصاد مختلط در این زمینه بخشی از منطق سرمایهداری صنعتی است
 .۱جرج طرفدار مال یات بر زمین بود ،ولی مخالفتش با سوسیالیسم باعث شد که مفاهیم ارزش و قیمت را که برای
تعریف کمّی اقتصاد رانت ضروری بودند رد کند .دفاعش از بانکداران و بهره خطوط مشی پیشنهادی را بیاثر میکرد
در شرایطی که افکارش به جناح راست لیبرترین ( )Libertarianدر حرکت بود و با سرمایهگذاری دولت مخالف
بود ولی فقط مالیات بر روی اجاره (رانت) خصوصیکنندگان را تأیید میکرد  -که برعکس آن چیزی بود که پاتان
( )Pattanو اقتصاداران طرفدار صنایع تشویق میکردند ،که بر اساس ارزش و قیمت مکتب کالسیک بود.
2. "The Theory of Dynamic Economics", p. 98
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که در جستجوی به حداقل رساندن هزینهی تولید و هزینهی استخدام برای به حداکثر
رساندن سود است .پایهی زیرساختهای عمومی یارانهای است که دولت تهیه میکند.
بنجامین دیزراییلی ،نخستوزیر دولت محافظهکار بریتانیا ( ،)۱8۷۴ - ۱88۰این
اصل را منعکس کرده است« :سالمتی مردم واقعا ستونی است که رضایت خاطر و
قدرتشان بهعنوان یک جامعه روی آن قرار دارد» ۱.وی قانون بهداشت و درمان عمومی
 ۱8۷۵را با حمایت دولتی ایجاد کرد ،بهدنبال آن ،یک سال بعد قانون فروش غذا و دارو
و قانون آموزش و پرورش را اجرا کرد .دولت این خدمات را عرضه کرد (نه کارمندان یا
انحصارگران بخش خصوصی).
به مدت یک قرن ،سرمایهگذاری عمومی به آمریکا کمک کرد تا اقتصاد با
دستمزدها ی باال را پیگیری کرده ،آموزش و پرورش ،غذا ،و بهداشت را با چنان
استانداردی عرضه کند که به بازدهی کارگر افزوده شود .هدف این بود که بازخورد
مثبت بین دستمزدهایی که درحال باال رفتن بودند و بازدهی کارگر که افزوده میشد
بهوجود بیاید.
این نوع رابطه کامال بر خالف برنامهریزی شرکتهای سرمایهداری مالی است -
یعنی کاهش دستمزدها ،و همچنین کاهش سرمایهگذاری بلندمدت و توسعه و تحقیق
در حالیکه زیربناهای عمومی خصوصی میشوند .تهاجم بیامان نولیبرالی بهوسیلهی
رونالد ریگان رییسجمهور وقت آمریکا و مارگارت تاچر نخستوزیر وقت بریتانیا در
دههی  ۱۹8۰که صندو بینالمللی پول از آنها حمایت کرد شروع تسلط سرمایهداری
مالی بود .صندو بینالمللی پول وام را به شرطی در اختیار سایر کشورها میگذاشت
که آنها بدهیهایشان را با فروش و خصو

سازی زیرساختهای بخش دولتی و

 .۱سخنرانی ژوئن  .۱8۷۷ ،۲۴التین استفاده کرد و گفت « »Sanitas, Sanitatumو ترجمه کرد «بهداشت،
همگی بهداشت است» .یک بازی با کلمات بود از یک کلمه قصار« ,»Vanitas, Vanitatum » ،خودخواهی،
همگی خودخواهی است».
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کاهش هزینههای اجتماعیشان متعادل کنند .خدمات زیرساختی بهعنوان انحصارگران
طبیعی خصوصی شدند ،که باعث باال رفتن شدید هزینههای زیرساختی آن کشورها
شد ،ولی کمیسیونهای مالی و درآمدهای بورسی عظیمی را در والاستریت و لندن
بهوجود آورد.
خصوصیکردن بخش انحصاری دولتی تا بحال یکی از پر منفعتترین روشهای
جمعآوری ثروت مالی شده است .اما بهداشت خصوصی و بیمهی پزشکی بهتمامی
بهوسیلهی کارگر و کارفرما پرداخت شده است ،نه بهوسیلهی دولت آنگونه که در دوران
انقالب صنعتی صورت گرفت .در مواجهه با هزینههای روزافزون نظام آموزش خصوصی،
دسترسی به استخدام طبقهی متوسط با بدهی دانشجویی تأمین شده است.
خصوصیسازی ،کمکی به رفاه و رقابتپذیری این کشورها نکرده است .در ابعاد اقتصادی
این نوع برنامهریزی اقتصادی مسابقهایست برای نزول به پایین ،ولی مسابقهایست که
به نفع سیستم ثروت مالی در باالترین بخش هرم اقتصادی شده است.
سرمایهداری مالی اقتصاد کشورها را فقیر کرده
در حالیکه چارچوب هزینه را باال برده است
اجاره در اقتصاد کالسیک بهعنوان مازاد قیمت نسبت به هزینهی واقعی تعریف
میشود .با استفاده از این اجاره  -چه از اجارهی زمین یا اجارهی انحصارات با
خصوصیسازی که قبال توضیح داده شد  -اورا سهام ،و وامهای بانکی «ثروت مجازی»
بهوجود آمده است .اعتبار سازی تصاعدی سرمایهداری مالی ثروت «مجازی» را زیاد
میکند ،اورا بهادار و ادعاهای ملکی طوری مدیریت میشوند که ارزششان به نظر
بیشتر از ارزش واقعی و ملموسشان میآید.
روش اصلی ثروتمند شدن کسب درآمد از طریق باال رفتن ارزش اورا بهادار روی
سهام ،اورا قرضه و مستغالت است .هر چند این رشد ارزش افزوده اهرم مالی اقتصادی
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را طوری قطبی می کند که نتیجه اش تمرکز ثروت در دست وامدهندگان ،صاحبان
مستغالت اجارهای ،سهام و اورا بهادار باشد ،ولی در نهایت باعث تخلیهی ثروت اقتصاد
واقعی و پرداخت به بخش مالی ،بیمه ،و امالک میشود.
اقتصاد پساکالسیک زیرساختهای خصوصیشده ،بانکداری و توسعهی منابع
طبیعی را بخشی از اقتصاد صنعتی میداند (نه تحمیل طبقهی رانتخوار) .اما نیروی
محرک اقتصادهای سرمایهداری مالی تجمع ثروت عمدتا از طریق تولیدات
سرمایهگذاری صنعتی و پسانداز یا دستمزد نیست ،بلکه مزایای سرمایهای حاصل از
رانتخواری است .این استفادهها «سرمایه»ای که بهطور کالسیک درک شدهاند نیستند.
آنها درآمد سرمایهی مالی هستند ،چرا که حاصل باال رفتن قیمت دارایی است که با
اهرم بدهی تغذیه میشود.
با متورم ساختن قیمت مسکن و حباب بازار سهام بر مبنای اعتبار ،اهرم بدهی
امریکا ،در کنار خصوصیسازی و مالیکردن زیرساختهای اقتصادی این کشور آن را
فراتر از توان بازار جهانی ساخته است  .چین و دیگر کشورهای مالینشده از قیمت
باالی بیمههای درمانی ،آموزش و پرورش ،و دیگر خدمات عمومی پرهیز کردهاند.
هزینهی بهداشت عمومی در خارج از آمریکا بهمراتب پایینتر از آمریکاست ،اما
نولیبرالها به عنوان «خدمات درمانی سوسیالیستی» آنها را مورد حمله قرار دادهاند،
گویی خدمات درمانی خصوصی بر پایهی اقتصاد مالی آمریکا را مؤثرتر و رقابتآمیزتر
کرده است .حملونقل عمومی مالی و برای سود شده است ،نه برای اینکه هزینهی
زندگی و کسبوکار و تولید را پایین بیاورد.
باید نتیجه گرفت که آمریکا تصمیمش را برای اینکه دیگر صنعتی نشود گرفته
است ،اقتصادی را انتخاب کرده است که بودجهاش را از طریق رانت اقتصادی ،رانت
انحصاری (به عبارت دیگر تکنولوژی اطالعات ،بانک و سرمایهگذاری سهام) تأمین
میکند ،در حالیکه صنایع و تحقیقات و توسعه را در اختیار کشورهای دیگر گذاشته
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است .حتی اگر چین و سایر کشورهای آسیایی وجود نداشتند ،هیچ راهی برای آمریکا
وجود ندارد که بتواند بازارهای صادراتیاش را دوباره بهدست بیاورد .با بدهی فعلی،
تحصیالت ،بهداشت و درمان ،حملونقل ،و سایر زیرساختهای خصوصیشدهی مالی،
آمریکا حتی بازار داخلیاش را از دست داده است.
مسئلهی اصلی رقابت با چین نیست ،بلکه مالیکردن نولیبرالی است .سرمایهداری
مالی سرمایهداری صنعتی نیست .عقبگرد به نظامیست که بدهکار فقط برای پرداخت
بدهی اش کار میکند (بردگی بدهی) .بازگشت به رانت نئوفئودالی است .بانکداران
امروز همان نقشی را بازی میکنند که زمینداران در قرن نوزدهم بازی کردند .آنها از
طریق ارزش افزوده سرمایه برای امالک ،سهام ،اورا قرضه بر اساس اعتبار و بر اساس
اهرم بدهی  -که هزینهی دستمزدشان هزینهی زندگی و کسبوکار را باال برده -ثروتی
بدون ارزش واقعی اقتصادی اندوختهاند.
جنگ سرد امروزی نبردی است از جانب سرمایهداری مالی
برعلیه سرمایهداری صنعتی
دنیای امروز با یک نبرد اقتصادی بر مبنای اینکه چه نوع سیستم اقتصادی برقرار
باشد دچار شکستگی شده است .سرمایهداری صنعتی در حال باختن به سرمایهداری
مالی است که در حال تبدیل به آنتی تزش میشود  -درست به همان شکل که
سرمایهداری صنعتی آنتیتز مالکیت پسافئودالی و بنگاههای بانکی غارتگر بود.
در این زمینه ،جنگ سرد امروزی تضادی بین سیستمهای اقتصادی است .اساسا
یک جنگ سرد بر سر ماهیت سرمایهداری صنعتی در امریکا و همچنین چین و سایر
کشورهاست .در نتیجه این مبارزه در شرایطی که در داخل کشورهای اروپایی و
آمریکاست ،تضادیست بر علیه چین ،روسیه ،ایران ،کوبا ،ونزوئال نیز است که حرکتشان
در جهت حذف دالر آمریکا از اقتصادشان و رد اجماع واشنگتنی و دیپلماسی دالر است.
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مبارزهایست بهوسیلهی سرمایهداری مالی مسلط در آمریکا که مبلّغ دکترین نولیبرالی
و فراهم کردن امتیازات مالیاتی برای اقتصاد رانتی ،اجارهی زمین ،منابع طبیعی،
انحصاری و بخش مالی هدف اصلیاش است .این نوع حرکت شامل خصوصیسازی و
مالیکردن زیرساختهای اقتصاد ،که منجر به حداکثر کردن جذب اجاره اقتصادی
(رانت) – بهجای به حداقل رساندن هزینه زندگی و تجارت و تولید  -میشود.
نتیجهاش نبردی برای تغییر ماهیت سرمایه و سوسیالدموکراسی اجتماعی شده
است .حزب کارگر بریتانیا ،سوسیالدموکراتهای اروپایی و حزب دموکرات آمریکا
همگی سوار بر قطار نولیبرالی شدهاند .آنها در ریاضت اقتصادی که از مدیترانه تا کمربند
زنگزدهی میانهی غربی آمریکا تحمیل شده است دست دارند.
سرمایهداری مالی کارگر را استثمار میکند ،ولی از طریق بخش رانتی ،که همزمان
منجر به اضمحالل سرمایهداری صنعتی میشود .این حرکت به مبارزهای جهانی بر علیه
مللی تبدیل شده است که این رفتار غارتگران سرمایهداری مالی را در حیطهی
خصوصیسازی (و از میان برداشتن قدرت وضع مقررات اقتصادی) محدود میکنند.
جنگ سرد جدید فقط جنگی که بهوسیلهی سرمایهداری مالی بر علیه سوسیالیسم و
مالکیت عمومی تولید بهراه افتاده ،نیست ،بلکه بهخاطر ماهیت سرمایهداری صنعتی
است که احتیاج به مدیریت قوی دولتی و توانایی وضع مالیات دارد تا تهاجم
سرمایهداری مالی را کنترل کند .این تضاد جهانی پساصنعتی بین سوسیالیسم که در
حال تکامل از سرمایهداری صنعتی است و فاشیسم که عکسالعملی رانتی است برای
اینکه دولت را برای عقبنشینی از سوسیالدموکراسی بسیج کند و کنترل رانت مالی و
طبقات انحصاری را بازگرداند.
جنگ سرد قدیمی نبردی بر علیه «کمونیسم» بود .سوسیالیسم ،عالوه بر آزاد
کردن خودش از اجارهی زمین ،هزینهی بهره و سود حاصل از صنایع که بهوسیلهی
بخش خصوصی تصاحب میشوند ،به مبارزهی کارگر برای دستمزد ،محیط کار و
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سرمایهگذاری بهتر در مدارس ،مراقبتهای بهداشتی و حمایت از خدمات اجتماعی
دیگر ،امنیت شغلی و بیمه بیکاری نظر مساعد دارد .همهی این رفرمها سود کارفرمایان
را پایین میآورد .سود پایینتر بهمنزلهی این است که قیمت سهام پایین میرود و نهایتا
به پایین رفتن درآمد سرمایهداری مالی منجر میشود.
هدف سرمایهداری مالی این نیست که با تولید کاال و فروش آنها به قیمت پایینتر
از رقابت تبدیل به یک اقتصاد پربار بشود ،نظر اول به اقتصاد بینالملل شاید این برداشت
را بهوجود بیاورد که موضوع رقابت و همچشمی بین چین و آمریکاست .درواقع موضوع
اصلی نبردی است بین دو سیستم اقتصادی :سرمایهداری مالی در یک طرف و در طرف
دیگر تمدنی که سعی میکند خود را از مزایای رانتی و تسلیمپذیری به وامدهندگان
آزاد کند ،با اعتقاد به این فلسفهی اجتماعی که دولت باید قادر باشد وقتی که گروههای
متعلق به منافع خصوصی با اعمال خودخواهانهشان به جامعه ضرر میزنند ،آنها را
کنترل کند.
دشمن در این جنگ سرد جدید تنها دولت سوسیالیستی نیست ،بلکه خود دولت
است ،مگر اینکه این با هدف پیشرفت برنامهی رانتی نولیبرال دولت به زیر کنترل
بخش مالی دربیاید .انقالب دموکراتیک سیاسی قرن  ۱۹که نمایندگان انتخابی مجلس
جانشین مجلس اعیان و وابستگان آریستوکراسی ارثی شدند با این امر دچار عقبگرد
میشوند .هدف این است که دولت مثل یک کمپانی خصوصی بهوجود بیاید که در آن
بانکهای مرکزی آمریکا و اروپا در کنار فشارهای صندو بینالمللی پول و بانک جهانی
جانشین نمایندگان انتخابی مردم بشوند.
نتیجهاش بهوجود آمدن یک «دولت پنهان» یعنی حکومتی غیر دموکراتیک است
که الیگارشی مالی جهانی حمایتش میکند .این در واقع تعریف فاشیسم است که دولت
دموکراتیک را برهم میریزد تا راه را برای بازگشت طبقات انحصاری و رانتی هموار کند.
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برندهاش بخش شرکتی است ،نه کارگر که خشماش را متوجه خارجیها بهعنوان دشمن
درونی ساختهاند.
در کمبود ثروت و دارایی خارجی ،دولت کورپوریت آمریکا با توسعهی نظامی و
خرج کردن برای زیرساختهای عمومی کار بهوجود میآورد ،که بیشتر این مخارج به
خودیها داده میشود ،و در نهایت به بخش خصوصی برای انحصارگرانی که در
جستجوی رانت و یا کارهایی که ظاهرا مهم هستند ولی ارزش اقتصادی ندارند میرسد.
در آمریکا ،ارتش با درگیری در جنگهای خارجی خصوصی شده است مثل
( )Blackwater USA/Academiو زندانها به مراکز سود دهی با استفاده از کار ارزان
زندانیها تبدیل گشته است.
درست برعکس ،چین در جستجوی جدایی از سیستم سرمایداری مالی است ،در
واقع همان کاری را میکند که آمریکا برای صنعتیشدنش در اواخر قرن نوزدهم و اوایل
قرن بیستم انجام داد .هدف چین ،بهعنوان یک اقتصاد سوسیالیستی ،آن چیزی است
که انتظار میرفت سرمایهداری صنعتی به آن دست بزند :اقتصاد را از درآمد رانتی
(زمینداری ،رباخواری بانکی) ،عمدتا از طریق برنامههای مالیات بر درآمد تصاعدی روی
درآمد رانت آزاد کند.
مهمتر از همه ،چین بانکها را در حیطه دولتی نگهداشته است .خلق اعتبار و
پول بهوسیلهی دولت به جای خصوصیسازی مهمترین قدم برای پایین نگهداشتن
هزینهی زندگی و تجارت و تولید است .چین قادر بوده است از طریق بخشش بدهی به
جای بستن شرکتهای بدهکار ،از بحران بدهی پرهیزکند ،چرا که معتقد است که این
به نفع جامعه است .در این زمینه ،چین سوسیالیستی به عاقبتی دست مییابد که
سرمایهداری صنعتی در ابتدا انتظار میرفت در غرب به آن دست یابد.
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خالصه :سرمایهداری مالی بهعنوان رانتخوار
دگرسانی نظریهی اقتصادی دانشگاهی تحت تسلط سرمایهداری مالی امروزی،
نیروهای رادیکال و مترقی اقتصاد سیاسی کالسیک را که به مارکسیسم تکامل پیدا
کرده بودند ،دچار عقب گرد کرده است .نظریهی پساکالسیک بخشهای مالی و رانتی
را بهعنوان جزء درونی اقتصاد صنعتی تصور میکند .امروزه درآمد ملی و طرحهای
مناسباتی درآمد ناخالصی ملی طوری تدوین شدهاند که این ذهنیت ضدیت با اقتصاد
کالسیک ،بخش مالی ،بیمه و امالک و مدیران بخشهایی که در جستجوی رانت هستند
را بهعنوان بخشی که به درآمد ملی میافزاید (به جای اینکه کاهش دهد) به حساب
میآورند .بهره ،اجارهها و قیمتهای انحصاری همگی بهعنوان «عایدی» محسوب
میشوند  -پنداری تمام درآمد بخشهای سرمایهداری صنعتی در اثر فعالیتهای واقعی
اقتصادی عاید شده باشد ،نه بهعنوان تصاحب غارتگران از طریق درآمد ثابت امالک و
ادعاهای مالی.
این در تضاد با اقتصاد کالسیک است .سرمایهداری مالی حرکتی است برای پرهیز
از آن چیزی که مارکس و در واقع اکثریت همدورههایش انتظارش را داشتند :که
سرمایهداری صنعتی به سوسیالیسم بهطور صلح آمیزی یا با روشهای دیگر تکامل پیدا
کند.
مالحظات پایانی:
تسلط بخش مالی بر صنایع ،دولت و ایدئولوژی
تقریبا هر اقتصادی اقتصاد مختلط است چرا که شامل بخشهای دولتی و
خصوصی ،مالی ،صنعتی ،و رانتی میشود .در درون این اقتصاد مختلط ،مکانیسم مالی-
قرضی یعنی قرض توأم با ربح مرکب رشد کرده و خود را به مزایای بهرهبرداری بهصورت
رانت وصل میکند که این مزایای پربار در تحلیل نهایی از نظر ایدئولوژیک ،سیاسی و
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آکادمیک این سازوکار مالی  -قرضی را محافظت میکند .این سازوکار با سازوکارهای
سرمایهداری صنعتی متفاوت هستند ،در واقع اقتصاد صنعتی را با منحرف کردن درآمد
از آن بهصورت پرداخت مالی و مشتریان رانتی تضعیف میکند.
یکی از نمودهای این تضاد چارچوب زمانی است .سرمایهداری صنعتی برای تولید
احتیاج به بلندمدت دارد ،چرا که در برخورد با رقبا باید حرکاتش توأم با تحقیق و
توسعه و برنامهی بازاریابی باشد .یعنی سازوکار محوری پول  -سرمایه  -پول را طی
کند :سرمایه برای ساختمان کارخانه و دیگر ابزار تولید گذاشته شود ،کارگر استخدام
شده و محصوالت تولیدی با سود فروخته شود.
سرمایهداری مالی این سازوکار را در پول  -پول خالصه میکند ،یعنی پول را
بهطور خالص از پول (حرکتهای پولی) در میآورد ،که از طریق بهره و مزایای
سرمایه ای است .شکل مالی تولید ثروت با ارزیابی امالک ،سهام و اورا

قرضه

اندازهگیری می شود .این ارزیابی در گذشته بر اساس جریان درآمد (اجاره یا سود) به
نرخ بهرهی روز اندازه گیری میشد ،اما در حال حاضر عمدتا بر اساس مزایای سرمایهای
بهعنوان منبع اصلی درآمد است.
با تصاحب شرکتهای صنعتی ،مدیران مالی تمرکزشان روی کوتاه مدت است
چرا که حقو و مزایایشان بر اساس عملکرد سال جاریست« .عملکرد» موردنظر عملکرد
در بورس است .ارزش سهام عمدتا مستقل از حجم فروش و سود هستند ،در حال حاضر
آنها ارزششان با پرداخت  ۹۲درصد از درآمد شرکتها از طریق سود اورا بهادار و
بازخرید سهام خودشان از سهامداران باال میرود.

۱

1. William Lazonick, “Profits Without Prosperity:Stock Buybacks Manipulate the
Market and Leave Most Americans Worse Off,”Harvard Business Review,
September 2014. And more recently, Lazonick and Jang-Sup Shin, Predatory Value
Extraction: How the Looting of the Business Corporation Became the U.S. Norm and
How Sustainable Prosperity Can Be Restored(Oxford: 2020).
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حتی مخربتر از این بهوجود آمدن فرایندی یعنی پول  -بدهی  -پول بهوسیلهی
سرمایه خصوصی است .نشریه ای اخیرا حساب کرده است که «بیشتر از  ۴۰درصد
شرکتهایی که پرداخت میکنند همچنین در همان سال به سرمایهشان اضافه
میکنند ،که منجر به بازخردی  ۳۱درصد از سهام و سود سهام ،عمدتا از طریق
۱

قرضگیری ،میشود» .این شرکتهای بزرگ به ویژه شرکتهای هواپیمایی را در مقطع
کووید  ۱۹از نظر مالی شکننده کرده است.
سهام خصوصی نقش مهمی در قوی شدن شرکتهای بزرگ بازی کردهاند ،که
هم از طریق فعالیتهای خودشان و هم استفاده بی بند و بار از قرض بهوسیلهی
شرکتهای بزرگ بوده است .همانطور که آیلیین اپلبام و روزمری بات توضیح دادند،
شرکتهای بزرگ فعال در خریدهای خصوصی ،با استفاده از راهنماهایی که در دهه
 ۱۹8۰بهوجود آمد ،درآمدشان را از مهندسی مالی و قطع هزینهها بهدست میآوردند
(معامالت کوچکتر بهدنبال کمپانیهایی هستند که رشد «بر آسا» داشته باشند ،اما
در حالیکه آن کمپانیهایی که در کار سهام خصوصی اند ادعا میکنند که سودآورند،
ممکن است که فقط مهارتشان در شناسایی کمپانیهای با آینده خوب است و آنها را
با برنامهریزی به موفقیت سو میدهند).
برخالف بازاریابیشان ،ساختارهای درآمدزایی شرکتهای درگیر در سهام
خصوصی طوری است که حتی وقتی شرکتها را ورشکسته میکنند صاحب درآمد
میشوند .و بقدری قدرتمند شدهاند که مشکل است بتوان چنان حمایت سیاسی بدست

1. Joan Farre-Mensa, Roni Michaely, Martin Schmalz, “Financing Payouts,” Ross
School of Business Paper No. 1263(December 1, 2020), quoted by Matt Stoller,”How
to Get Rich Sabotaging Nuclear Weapons Facilities,” BIG, January 3, 2021.
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آورد که جلوی آنها را گرفت ،در شرایطی که به افراد زیادی از طریق اعمال استثماری
مثل در خواست پول اضافی از مردم وقتی که مطلقا انتظارش را ندارند ضربه میزنند.

۱

توضیح کالسیک عملی این –فرایند چپاول برای کسب سود مقالهی  ۱۹۹۳جرج
اکرلوف و پال رومر است که شرح میدهند چطور «شرکتها انگیزه برای اعالم
ورشکستگی بهخاطر سود با هزینه جامعه (غارت خزانه ملت) به جای اعالم ورشکستگی
(بهخاطر قمار خودشان برای موفقیت) دارند .اعالم ورشکستگی برای سود اتفا میافتد
اگر حسابداری ضعیف ،مقرارت سهل ،یا مجازات کم بهخاطر سو استفاده به صاحبان
شرکتها انگیزه بدهد که پرداختی خودشان را بیشتر از ارزش شرکتشان در نظر گرفته
و بعد قادر به پرداخت بدهیشان نشوند».

۲

واقعیتی که «درآمدهای کاغذی» حاصل از قیمت سهام میتواند در زمان وقوع
توفانهای مالی محو شوند ،سرمایهداری مالی را کمتر از سرمایهداری صنعتی ،که سرمایه
اش وجود ملموس و واقعی دارد ،مقاوم میکند .آمریکا اقتصادش را با صنعتزدایی به
دردسر بزرگی انداخته است« ،ثروت مجازی» را جانشین سرمایهگذاری ملموس کرده
است ،به عبارت دیگر ادعاهای مالی روی درآمد و سهام ملموس از  ،۲۰۰۹مخصوصا از
زمان بحران کووید در  ،۲۰۲۰اقتصادش را متحمل «بهبود» به شکل " "Kکرده است.
بازار سهام و اورا قرضه به باالترین ارزششان رسیده اند تا خانوادههای ثروتمند از آنها
بهره برداری کنند ،اما اقتصاد «واقعی» تولید و مصرف ،تولید ناخالص ملی و مشاغل،
برای بخش غیر رانتی ،یعنی کل اقتصاد ،پایین رفته است.

1. Eileen Appelbaum and Rosemary Batt, Private Equity at Work: When Wall Street
Manages Main Street (Russell Sage: 2014). See also Eileen Appelbaum, Written
Testimony before the U.S. House of RepresentativesCommittee on Financial
Services, November 19, 2020.
2. George Akerloff and Paul Romer, “Looting: The Economic Underworld of
Bankruptcy
for
Profit,”https://www.brookings.edu/wpcontent/uploads/1993/06/1993b_bpea_akerlof_romer_hall_mankiw.pdf
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اگر پویاییهای مختلف و قوانین حرکتی را که در کارند نشناسیم ،چطور این
اختالف را میتوان توضیح داد؟ برداشت ثروت بهطور روزافزونی به شکل باال رفتن ارزش
مالی رانتی و ادعاهای ملکی بر روی داراییها و درآمد واقعی اقتصاد است ،که در جهت
منافع جذبکنندگان رانت ،نه در جهت وسایل تولید است.
این نوع سرمایهداری مالی فقط با جذب درآمدهای تصاعدی خارج از سیستم
می تواند به حیات خودش ادامه دهد ،یا با چاپ پول از طریق بانک مرکزی (افزایش
کمیّت پول) عملی است و یا بهوسیلهی مالیکردن اقتصاد سایر کشورها ،خصوصیسازی
این کشورها از طریق جانشین کردن انحصارات رانتی که سهام و اورا بهادار صادر
میکنند با خدمات ارزان زیرساختی ،که از طریق مزایای سرمایههای اعتباری دالری
حمایت مالی میشوند .مشکل این نوع امپریالیسم مالی این است که اقتصاد این کشورها
را به همان گرانی اقتصاد آمریکا و بقیهی مراکز اقتصادی حامیان مالیاش میکند.
همهی سیستمهای اقتصادی در جستجوی بینالمللی کردن خودشان و توسعهی
حاکمیتشان در سراسر دنیا هستند .جنگ سرد احیاشدهی امروزی بهصورت جنگی
تصور میشود که نوع سیستم اقتصادی آینده را رقم خواهد زد .این جنگ بر علیه مللی
است که مانع عملکرد سرمایهداری مالی تهاجمی و حمایتش از خصوصیسازی و از کار
انداختن قدرت تنظیم و مدیریت دولت در اقتصاد کشور است .برخالف سرمایهداری
صنعتی ،هدف رانتخوار این نیست که اقتصاد را از طریق تولید کاال و خدمات و فروش
آنها با هزینهی تولید ارزانتر از قیمت رقیب بازدهی اش را باال ببرد .پویایی سرمایهداری
مالی جهانی شدن است ،و در جستجوی این است که با استفاده از سازمانهای
بینالمللی (صندو

بینالمللی پول ،ناتو ،بانک جهانی و تحریمهای تجارتی و

سرمایهگذاری آمریکا) دولتهای مستقل را که تحت کنترل طبقات رانتی نیستند به
کنار بزند .هدف این است که همهی اقتصادهای دنیا را تبدیل به الیههای حقو و
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امتیازهای موروثی سرمایهداری مالی کرده ،با سیاستهای ریاضتی ضد کارگر برای
دوشیدن ارزش اضافه به دالر تحمیل کنند.
مقاومت سرمایهداری صنعتی به این فشارهای بینالمللی ضرورتا در چارچوب ملی
گرایی است ،چرا که احتیاج به یارانهی دولتی و قوانین برای وضع مالیات و تنظیم و
کنترل بخش مالی ،بیمه و مستغالت دارد .اما سرمایهداری صنعتی در حال باختن جنگ
به سرمایهداری مالی است ،که در حال تبدیل شدن به دشمناش میشود ،درست
همانطور که سرمایهداری دشمن زمینداری پسا  -فئودالی و بانکداری یغماگر بود.
سرمایهداری صنعتی نیاز به یارانهی دولت و سرمایهداری زیرساختی دارد ،همراه با
قدرت تنظیم اقتصاد و وضع مالیات برای اینکه جلوی تهاجم سرمایهی مالی را بگیرد.
در نتیجه تضاد جهانی بین سوسیالیسم (نتیجه طبیعی تکامل سرمایهداری صنعتی) و
فاشیزم طرفدار رانت است ،عکس العمل دولت سرمایهداری مالی بر علیه دولتی است
که دست به بسیج سوسیالیستی برای محدود کردن منافع رانتی پسا-فئودالی زده است.
در این رابطه رقابت امروزی آمریکا بر علیه چین تضاد دو سیستم اقتصادی است.
تضاد واقعی عمدتا تضاد آمریکا بر علیه چین نیست ،اما تضاد سرمایهداری مالی بر علیه
«دولت» سوسیالیستی/سرمایهداری صنعتی است .بحث بر سر این است که آیا «دولت»
از استفادهی مالی بهوسیلهی طبقه رانتخوار از طریق توسعهی مالی حمایت میکند یا
اینکه به ساختن اقتصاد صنعتی و بهوجود آوردن رفاه (عمومی) دست میزند.
عالوه بر چارچوب زمانیشان ،تضاد اصلی دیگر سرمایهداری مالی و سرمایهداری
صنعتی نقش دولت است .سرمایهداری صنعتی قصد دارد که دولت با «اجتماعی کردن
هزینه» از طریق تعمیم یارانهای برای خدمات زیربنایی کمک کند .با پایین آوردن
هزینهی زندگی (و در نها یت هزینه حداقل دستمزد) ،سود بیشتری در اختیار بخش
خصوصی برای سرمایهگذاری بگذارد .سرمایهداری مالی میخواهد مراکز خدمات
عمومی را از حیطهی عموم در آورده و تبدیل به داراییهای خصوصی با درآمد رانتی
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بکند .این شکل هزینهی اقتصاد را باال برده و از دید رقابت جهانی در دنیای صنعتگران
خودزنی محسوب میشود.
برای همین است که اقتصاد کشورهایی که هزینهی پایین داشته و کمتر مالی
شدهاند ،در رأسشان چین ،از آمریکا سبقت گرفتهاند .روشی که آسیا ،اروپا ،و آمریکا
با بحران کووید  ۱۹بر خورد کردند این تضاد را برجستهتر میکند .پاندمی  ۷۰درصد
صاحبان رستورانها را مجبور کرد که بهخاطر مسائل اجاره و بدهی رستورانشان را
ببندند .اجارهنشینها ،صاحبان بیکار مسکن و سرمایهگذاران در امالک تجارتی و تعداد
زیادی از بخش مصرفکننده همچنین مواجه با رهن شکنی یا فروش اضطراری هستند،
در شرایطی که فعالیتهای اقتصادی در حال سقوط هستند.
چیزی که کمتر جلب توجه کرده این است که پاندمی بانک مرکزی آمریکا
( )Federal Reserveرا به یارانه دادن در جهت انحصاریِ یک قطبی کردن اقتصاد آمریکا
از طریق اعتبار دادن به بخش یک درصد یعنی بانکها ،اورا بهادار و سهام و شرکتهای
بزرگ کشور کشانده است ،که به آنها کمک میکند که شرکتهای کوچک و متوسطی
را که در بحران هستند ببلعند.
یک دهه بعد از نجات بانکهای متقلب بهوسیلهی اوباما در سال  ،۲۰۰۹دولت
فدرال توضیح داد که قصدش حمایت سیستم نقدینگی بانکی و جلوگیری از آسیب
دیدن سهامداران ،صاحبان اورا قرضه و سپردهگذاران بزرگ بود .دولت فدرال سیستم
بانکی را آنقدر از توانایی قرض دهی اش پر کرد که بتواند با آن قیمت سهام و اورا
قرضه را حمایت کند .تزریق نقدینگی با خرید اورا بهادار دولتی یک امر عادی بود،
ولی بعد از شروع بحران ویروس کووید در مارس  ،۲۰۲۰دولت فدرال برای اولین بار به
خرید بدهیهای شرکتهای بزرگ ،شامل خرید اورا قرضهی بیارزش «بنجل»  ،دست
زد .رییس سابق سازمان فدرال بیمه پسانداز ( )FDICشیال بلر و اقتصاددان ادارهی
خزانه داری لورنس گوودمن مطرح کردند ،بانک مرکزی «اورا قرضهی پرارزشی را که

676

تجدیدحیات و چیرگی رانتخواری

در دوران پاندمی به اورا بنجل تبدیل شده بودند خریداری کرد» ،اینها اوراقی بودند
که به سبب استفاده ی بیش از حد مدیرانشان از اهرم بدهی برای تأمین پرداخت سود
سهام و بازخرید سهام خودشان به این وضع سقوط کردند.

۱

کنگرهی آمریکا در مقطع تصویب کمک مالی محدود کردن این کمپانیها را از
بکار بردن درآمد اورا قرضه خریداری شده یا پرداخت به سهامداران در نظر گرفت،
ولی تالشی برای بازداشتن کمپانیها از اینکار نکرد .اشاره شد که« ،سیسکو پول را برای
پرداخت سود سهام به سهامداران بهکار برد در حالیکه یک سوم نیروهای کاریاش را
بیکار کرد ...گزارش کمیتهی کنگرهی آمریکا متوجه شد که کمپانیهایی که از
کمک های کنگره استفاده کردند از مارس تا سپتامبر بیش از یک میلیون کارگر را از
کار بر کنار کردند» .بلر و گوودمن نتیجه گرفتند که «دلیلی وجود ندارد که بازخرید
بدهی شرکتهای مالی بزرگ بهوسیلهی دولت فدرال کمکی به جامعه کرده باشد».
برعکس ،اعمال دولت فدرال «فرصتهای غیر عادالنه بیشتری برای کمپانیهای بزرگ
به وجود آورده است که با بازخرید بیشتر رقبا از طریق اعتبارات سوبسید دولتی حتی
بزرگتر بشوند».
درنتیجه ،آنها متهم میکنند ،این کمک مالی باعث دگرگونی شکل سیاسی اقتصاد
کشور میشود« .کمک مالی تکراری بهوسیلهی مسئوالن مالی ،اول کمک به سیستم
بانکی در سال  ،۲۰۰8و حاال به تمام کسبوکارها در میانهی پاندمی( ،برای از بین بردن
سرمایهداری) تهدیدی بزرگتر از برنی سندرز بوده است .بهرهی بسیار پایین دولت
فدرال به نفع ارزش اورا بهادار شرکتهای بزرگ در مقایسه با شرکتهای کوچک
بوده است» ،که باعث تمرکز کنترل اقتصاد در دست شرکتها با دسترسی وسیع به
اعتبارات شده است.

1. Sheila Bair and Lawrence Goodman, “Corporate Debt ‘Relief’ Is an Economic
Dud,” Wall Street Journal, January 7, 2021.
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کمپانیهای کوچکتر «منبع اولیه بهوجود آوردن شغل و نوآوری» هستند ،اما به
اعتباراتی که بانکها و مشتریان بزرگشان بهرایگان در اختیار دارند دسترسی ندارند.
در نتیجه ،بخش مالی مادر همهی تراستهاست ،اموال و ثروتهای شرکتها را متمرکز
کرده و در اختیار شرکتهای غولپیکر میگذارد تا شرکتهای کوچکتر را بلعیده و
بازار بدهی و حمایت مالی را به انحصار خود در بیاورند.
نتیجهی این تمرکز مالی که «ماهی بزرگ ماهی کوچک را میخورد» نوعی از
فاشیسم مدرن کورپورت دولتی است .ردیکا دزایی آن را کردیتوکراسی (دولت حامی
منافع طبقهی مالی )creditocracy ،خطاب میکند ،به عبارت دیگر حاکمیت مؤسساتی
۱

که اعتبار را کنترل میکنند .سیستم اقتصادی است که در آن زیرساختهای مرکزی
سیاست اقتصادی را از سیاستمداران انتخاب شده بهوسیلهی مردم و خزانهداری تصاحب
کرده و از آن طریق فرایند خصوصیسازی اقتصاد را کنترل میکنند.
متن باال برگردانی است از:
Michael Hudson, Finance Capitalism vs Industrial Capitalism,
January 2021

1. Desai, Radhika. 2020.‘The Fate of Capitalism Hangs in the Balance of International
Power’. Canadian
Dimension, 12
October. https://canadiandimension.com/articles/view/the-fate-of-capitalism-hangsin-the-balance-of-international-power. See also Geoffrey Gardiner, Towards True
Monetarism(Dulwich: 1993) and The Evolution of Creditary Structure and
Controls(London: Palgrave, 2006) and the post-Keynesian group Gang of 8
popularized the term “creditary economics” in the 1990s.
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نزدیک به نیم هزاره قبل نیکولو ماکیاولی در کتاب شهریار سه راه برای ادارهی
سرزمینهایی که به تصرف یک قدرت پیروزمند درآمدهاند ولی «عادت به زندگی با
قوانین و آزادی خودشان داشتهاند» ارائه کرد...« :اول ویران کردن آن سرزمینها ،بعدی
اقامت در آنجا ،سوم اجازه دادن به اهالی که با قوانین خودشان زندگی کنند ،خراج
تعیین شود ،و در کنار آن الیگارشی بهوجود آید که رابطهی دوستانهی آن سرزمین را
با قدرت پیروزمند حفظ کند».

۱

ماکیاولی با استناد به ویرانی کارتاژ بهدست رم ،راه اول را ترجیح میداد .همان
رفتاری که آمریکا بعد از سال  ۲۰۰۱با عرا و لیبی کرد .اما در جنگ سرد جدید امروز
روش متداول عمدتا تخریب اقتصادی است ،از طریق مجازات تجاری یا مالی ،همانطور
که آمریکا به چین ،روسیه ،ایران ،ونزوئال ،و دیگر کشورهایی که مخالف شناخته شدهاند،
تحمیل کرده است .هدف این است که آنها را از نهادههای کلیدی که در صدرشان
فناوری پایهای و پردازش اطالعات ،مواد اولیه و دسترسی به بانک و ارتباطات مالی است
(مثل تهدید آمریکا به اخراج روسیه از نظام تسویهی بانکی سویفت) ،محروم کند.
انتخاب دوم اشغال سرزمین رقباست 8۰۰ .پایگاه نظامی آمریکا خارج از خاکش
تااندازهای ای ن کار را انجام داده است .ولی اشغال متداول و مؤثرتر از طریق کنترل
زیرساختارهای اصلی و مالکیت داراییهای پرمنفعت به دست ابرشرکتها و انتقال
درآمد حاصل از آن به ستاد مرکزی امپراتوری است.
ترامپ رئیسجمهور آمریکا گفت که میخواهد نفت عرا و سوریه را بهعنوان جبران
خسارت برای نابودی کشورشان ضبط کند .جانشین او جو بایدن در سال  ۲۰۲۱سعی
کرد نیرا تندن هوادار هیالری کلینتون را به ریاست ادارهی دولتی مدیریت و بودجه
( )OMBآمریکا منصوب بکند .او توصیه کرده بود که آمریکا باید لیبی را مجبور کند تا
1. Niccolo Machiavelli, The Prince(1532), Chapter 5:“Concerning the way to govern
”cities or principalities which lived under their own laws before they were annexed.

680

مالیگرایی امریکایی در برای صنعتگرایی چینی

ذخایر وسیع نفتاش را بهعن وان غرامت در برابر نابودی کشورش بپردازد« .ما کسری
بودجهی عظیمی داریم .بیشتر مردم آمریکا به خاطر کسری بودجه عدم درگیری در
امور دنیا را انتخاب میکنند .اگر میخواهیم در دنیا به حضورمان ادامه دهیم ،به نظرم
اقداماتی مثل درخواست پرداخت بخشی از هزینهها

غیرعادی نیست1».

استراتژیستهای آمریکا گزینهی سوم ماکیاولی را ترجیح میدهند :یعنی بهطور
اسمی رقیب شکستخورده را آزاد میگذارند ولی از طریق الیگارشی وابسته آن را
کنترل میکنند .زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیتی جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا
آنها را در معنای قرون وسطاییِ خواهان وفاداری به حامیان آمریکاییشان ،خراجگذار
خطاب کرد که در خصوصیسازی ،مالیگرایی ،وضع مالیات و انتقالشان به آمریکا در
قبال حمایت مالی و پشتیبانی اش از الیگارشی منافع مشترک دارند و برعلیه مدعیان
دموکراتیک محلی هستند که برای خودکفایی ملیگرایانه و نگهداری ارزش مازاد
اقتصادی در کشور برای رونق ثروت ملی ،به جای فرستادن به خارج از کشور تالش
میکنند.
بعد از  ۱۹۹۱دستآورد دیپلماسی نولیبرالیسم آمریکا برای حفظ پیروزی در جنگ
سرد بر کمونیسم شوروی ،خصوصیسازی اقتصاد شوروی سابق بهاتکای ثروت خودش
و بهوسیله کارگزار الیگارشی وابسته بود .روش ایجاد الیگارشهای کارگزار همچون
شوکی ارتباطات متقابلی که اقتصاد کشور را یکپارچه میکرد کامال مختل کرد.
برژینسکی اینطور توضیح داد« ،با واژگانی که یادآور دوران بیرحمانهی امپراتوریهای
باستانی است ،سه تا از ملزومات مهم ژئواستراتژیک امپراتور جلوگیری از تبانی و حفظ
1. Neera Tanden, “Should Libya pay us back?” memo to Faiz Shakir, Peter Juul,
Benjamin Armbruster and NSIP Core, October 21, 2011.
آقای شکیر به نفع وی نوشته بود« :اگر فکر میکنیم میتوانیم پول حملهی نظامی را دربیاوریم ،آیا باید این کار را
بکنیم؟ فکر میکنم این یک مسألهی جدی سیاسی  /پیامرسانی  /اخالقی برای سیاست خارجی ماست ».همان طور
که تاندن ،رئیس مرکز پیشرفت امریکا از پیشنهاد  ۲۰۱۰برای قطع مزایای تأمین اجتماعی حمایت کرده بود که
بازتاب هدف درازمدت ریاضت مالی اوباما – کلینتون در داخل و نیز در خارج بود.
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وابستگی امنیتی ،مطیع نگه داشتن و حفاظت سرزمینهای زیردست ،و جلوگیری بربرها
1

از نزدیک شدن به یکدیگر است».

بعد از شکست آلمان و ژاپن در جنگ جهانی دوم و وابسته شدنشان ،دیپلماسی
آمریکا تا سال  ۱۹۴۶بهسرعت بریتانیا و منطقهی لیره استرلینگ امپریالیسماش را هم
وابسته به خودش کرد ،بهزودی بقیهی اروپای غربی و مستعمراتش را به گروه پیوند
داد .قدم بعد منزوی کردن روسیه و چین بود ،و همزمان «مانع نزدیکی بربرها به یکدیگر
میشد» .آقای برژینسکی اخطار داد که اگر آنها قصد نزدیکی با یکدیگر داشته باشند،
«آمریکا میتواند مشخص سازد که چطور با ائتالف منطقهای که درپی بیرون راندن
آمریکا از اوراسیا و بدین ترتیب تهدید موقعیت آمریکا بهعنوان قدرت جهانی است،
رفتار کند».

۲

با شروع سال  ،۲۰۱۶برژینسکی شاهد ازهم گسیختگی ائتالف جهانی به سرکردگی
آمریکا  Pax Americaدر رسیدن به این اهداف بود .او تأیید کرد که آمریکا «دیگر
۳

قدرت امپراتوری جهانی نیست ».این چیزی است که انگیزهی خصومت روزافزون
آمریکا بر علیه چین و شوروی همراه با ایران و ونزوئال فراهم کرده است.
مسئله روسیه نبود ،که نومنکالتوراهای کمونیستش (بوروکراتهای شوروی سابق)
اجازه دادند تا کشورشان را دزدساالران غربگرا اداره کنند ،بلکه چین بود .تضاد آمریکا
و چین فقط یک رقابت ملی نیست ،بلکه تضاد نظامهای اقتصادی و اجتماعی است.

1. Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard: American Primacy and its
Geostrategic Imperatives (New York: 1997), p. 40.
به بحث زیر ن.ک.
Pepe Escobar, “For Leviathan, It’s So Cold in Alaska,” Unz.com, March 18, 2021
2. Brzezinski, ibid., p. 55.
3. Brzezinski, “Towards a Global Realignment,” The American Interest (April 17,
2016) For a discussion see Mike Whitney, “The Broken Checkboard: Brzezinski
Gives Up on Empire,” Counterpunch, August 25, 2016.
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علت این را که دنیای امروز به ب حران اقتصادی و جنگ سرد «تقریبا نظامی» دوم
فرورفته است باید در دورنمای کنترل سوسیالیستی جستوجو کرد ،یعنی آنچه که
اقتصادهای غربی از عصر دوران باستان داراییهای رانتزایی در مالکیت خصوصی
میدانستند ،مثل پول و بانکداری (همراه با قوانین حاکم بر بدهی و ضبط رهن) ،زمین
و منابع طبیعی ،و انحصار بر زیرساختارهای انحصاری.
این تقابل که پول و اعتبار ،زمین و انحصارهای طبیعی خصوصی شوند و در نهایت
در دست الیگارشی رانتخوار تمرکز یابد یا اینکه برای ترویج و رشد سعادت عمومی
بهکار برده شود اساسا به موضوع بحث سرمایهداری مالی و سوسیالیسم تبدیل شده
است .با وجود این ،این امر در عمومیترین شکلاش در تقابل بین پادشاهیهای خاور
نزدیک و الیگارشیهای یونان و رم وجود داشت .این الیگارشیهای بهظاهر دموکراتیکِ
در شکل سیاسی سطحی و با ایدئولوژی مقدسنما ،علیه مفهوم پادشاهی میجنگید.
ریشهی این تضاد قدرت سلطنتی – یا قدرت «مستبدان» داخلی بود که میتوانستند
حامی مالی چیزی باشند که اصالحطلبان دموکراتیک یونانی و رومی از آن پشتیبانی
میکردند :لغو بدهیها برای حفظ مردم از تقلیل به اسیر و وابسته به بدهی (و در نهایت
ناگزیر از بردگی) ،و بازتوزیع زمینها برای پیشگیری از قطبیشدن و تمرکز آن در
دستان بستانکاران و زمینداران.
امروز از دیدگاه آمریکا ،قطبیشدن محرک اصلی نولیبرالیسم حامی آمریکاست .چین و
روسیه تهدیدات وجودی برای توسعهی جهانی ثروت رانتیِ مالیشده هستند .هدف
جنگ سرد دوم بازداشتن چین و کشورهای دیگر از اجتماعیکردن نظامهای مالی،
زمین و منابع طبیعی ،و نگهداری زیرساختهای پایهای در اختیار عموم ،برای جلوگیری
از تسلط بخش خصوصی به آن با قصد رانتخواری است که قربانیاش سرمایهگذاری
تولیدی در رشد اقتصاد است.
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آمریکا امیدوار بود که چین همچون شوروی فریب بخورد و سیاست نولیبرالی اتخاذ
کند و اجازه دهد که ثروت ملیاش خصوصی شده و به امتیازات رانتی برای فروش به
آمریکاییها تبدیل میشد .کالید پرستوویدز جونیور ،مشاور تجاری در حکومت ریگان،
چنین توضیح داد «وقتی که آمریکا چین را در سال  ۲۰۰۱در سازمان جهانی تجارت
پذیرفت ،دنیای آزاد چنین انتظاری داشت .از زمان قبول برخی از شیوههای بازار آزاد
در اقتصاد بهوسیلهی دنگ شیائو پینگ (رهبر چین از سال  ۱۹۷8تا  )۱۹8۹در سال
 ،۱۹۷۹بهویژه بعد از سقوط شوروی در سال  ...۱۹۹۱افزایش تجارت و سرمایهگذاری
در چین ،بازاریشدن اقتصاد و از بین رفتن اقتصاد بخش دولتی را ناگزیر میساخت».

۱

اما آقای پرستوویدز شکایت کرد که دولت چین به جای اتخاذ نولیبرالیسم مبتنی
بر بازار از سرمایهگذاری صنعتی و کنترل بدهی و پول حمایت میکند .این کنترل
دولتی «در تضاد با نظام جهانی قانونی لیبرالی» و خطوط نولیبرالی بود که بعد از ۱۹۹۱
به اقتصاد شوروی سابق تحمیل کرد .پرستوویتز اساسا نظرش را این طور خالصه کرد:
«اقتصاد چین با بنیادهای اصلی سیستم اقتصاد دنیا که امروز در سازمان تجارت
جهانی ،صندو بین المللی پول ،بانک جهانی ،و فهرست بزرگی از دیگر توافقنامههای
تجارت آزاد شکل گرفته ،ناسازگار است .این پیمانها اقتصادهایی را در نظر میگیرد
که عمدتا برمبنای بازار عمل میکنند ،یعنی نقش دولت محدود شده و
تصمیمگیریهای اقتصاد خرد با حمایت قانون تا حدود زیادی به عهدهی بخش
خصوصی است .این سیستم هرگز پیشبینی اقتصادی مثل اقتصاد چین را نکرد که در
آن یکسوم تولید برعهدهی دولت باشد ،ادغام اقتصاد غیر نظامی با اقتصاد استراتژیک
نظامی ضرورت دولتی باشد ،برنامهی پنجسالهی اقتصادی سرمایهگذاری را به طرف
بخشهای تعیینشده هدایت کند ،یک حزب سیاسی دائمی مدیران عامل حداقل
1. Clyde Prestowitz, “Blow Up the Global Trading System,Washington Monthly,
March 24, 2021.
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یکسوم شرکتها را انتخاب کند و در هر شرکت مهم سلولهای حزبی بهوجود بیاورد،
نرخ ارز مدیریت بشود ،دولت آمار شرکتها و افراد را با جزئیات کامل بهمنظور کنترل
سیاسی و اقتصادی جمعآوری کند ،و بتواند از تجارت بینالملل بهعنوان سالح
استراتژیک استفاده کند».
این دورویی حیرتانگیز است ،گویی اقتصاد غیرنظامی آمریکا با سیستم نظامیاش
ادغام نشده ،و ارز خود را مدیریت نمیکند یا تجارت بینالمللیاش را بهعنوان سالح
استراتژیک بهکار نمیبرد .این فانتزی که صنایع آمریکا را از دولت مستقل تصور میکند،
مصدا مثال «دیگ به دیگ میگه روت سیاه» است .در واقع پرستوویتز توصیه کرد که
«بایدن باید با اتکا به قانون تولیدات دفاعی ( )Defense Production Actتولیدات
کاالهای ضروری مثل داروها ،نیمههادیها ،و پنلهای خورشیدی را افزایش دهد».
درحالیکه استراتژیستهای تجاری در آمریکا «دموکراسی» آمریکا و دنیای آزاد را
در تقابل با حکومت خودکامهی چین میگذارند ،در واقع تضاد اصلی بین آمریکا و چین
در نقش دولت در حمایت از صنایع است .صنایع آمریکا در قرن  ۱۹با حمایت دولت،
درست به همان شیوه که چین امروز از آن حمایت میکند ،قدرت گرفت .بههرصورت
این اصول پایهای سرمایهداری صنعتی محسوب میشد .اما با مالیگرایی اقتصاد آمریکا،
صنعتزدایی به وقوع پیوست .چین نشان داده است که به خطرات مالیگرایی آگاه است
و تالش میکند تا آن را کنترل کند .این اقدامات باعث دستیابی به آن چیزی شده
است که ایدهآل آمریکا برای تهیهی خدمات ارزان زیرساختی بود.
دوراهه ی متناقض آمریکا این است که از یک طرف دولت حامی رقابت صنعتی با
چین است و از طرف دیگر حامی مالیگرایی و خصوصیسازی اقتصاد داخلیاش است،
همان سیاست مالیگرایی و خصوصیسازی که برای کنترل کشورهای اقماری و جذب
مازادهای اقتصادیشان از طریق رانتخواری بهکار میبرد.

چرا سرمایهداری مالی آمریکا اقتصاد سوسیالیستی چین را تهدید وجودی میداند؟
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سرمایهی صنعتی مالیشده دولت قدرتمندی میخواهد که در خدمتاش باشد،
ولی در خدمت کارگر ،مصرفکننده ،محیط زیست یا پیشرفتهای بلندمدت اجتماعی
به بهای کاهش سود و رانت نباشد.
تالش های آمریکا برای جهانیکردن سیاستهای نولیبرالی ،چین را به مقاومت در
مقابل مالیگرایی غرب وامیدارد .موفقیتهای چین کشورهای دیگر را تشویق میکند
که از مالیگرایی و رانتخواری ،که به هزینهی زندگی و کسبوکار میافزاید ،بپرهیزند.
چین همچنین درس ملموسی برای حفاظت اقتصاد خود و متحدانش در برابر
تحریمها و بیثباتیهای مربوطه فراهم میکند .مهمترین پاسخ چین جلوگیری از
به وجود آمدن الیگارشی محلی مستقل یا وابسته به خارج بوده است .برای رسیدن به
این هدف کنترل امور مالی و اعتباری ،داراییها ،سیاست تصدی زمین همراه با
برنامهریزی بلندمدت را در اختیار دولت نگهداشته است.
مسیر تاریخ نشان میدهد که حاکمان خاور نزدیک در عصر مفرغ با این روش مانع
از شکلگیری تهدید در برابر اقتصادهای بازتوزیعی خود از سوی الیگارشی شدند .رسمی
که با وضع مالیات بر مجموعه ثروتهای بزرگ برای کنترل رقبای سلطنت و حمایت
از رفاه و خودکفایی زمینداران کوچک تا دوران رم شرقی ادامه داشت.
چین هم با خودکفایی در ملزومات پایهای از اقتصادش در برابر تحریمهای تجاری
و مالی و اختالالت اقتصادی آمریکا محافظت می کند .این محافظت شامل استقالل در
فناوری و توانایی تولید منابع غذایی و انرژی کافی برای اقتصادی است که بتواند در
برابر بلوک آمریکا ،در انزوا عمل کند .همچنین شامل جدایی از دالر و نظامهای بانکی
مرتبط و در نهایت جدایی از توان آمریکا در تحمیل تحریمهای مالی است .در همین
زمینه ،در پی ایجاد یک سیستم کامپیوتری داخلی برای جایگزینی با نظام تسویهی
بانکی سویفت است.

مالیگرایی امریکایی در برای صنعتگرایی چینی

دالر هنوز  8۰درصد از دادوستدهای بینالمللی را دربر میگیرد ،ولی کمتر از نصف
معامالت تجاری چین و روسیه بدون پرداخت دالری است و بهویژه از آنجا که بنگاههای
روسی از پرداختها و یا حسابهای دالری اجتناب میکنند تا شامل تحریمهای امریکا
نشوند ،این نسبت در حال کاهش است.
این اقدامات حفاظتی چین آمریکا را در انتخاب اول ماکیاولی دچار محدودیت
میکند :دنیا را نابود کن چنانچه زیر بار سیستم رانتخواری مالیات نرود .اما چنانکه
والدیمیر پوتین موضوع را صورتبندی کرد« :چه کسی در دنیایی بدون روسیه
میخواهد زندگی کند؟»
پیوند با منبع اصلی:
https://mronline.org/2021/04/18/michael-hudson-americas-neoliberalfinancialization-policy-vs-chinas-industrial-socialism/
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 1مرور
من در مردادماه  ،۱۳۶۱چند روز پس از رسیدن از ایران ،به بخش نیویورک «حزب
۱

کارگران سوسیالیست» ( )SWPملحق شدم .سه سال و نیم گذشته را بهعنوان عضو
جنبش تروتسکیستی «بینالملل چهارم» در انقالب  ۱۳۵۷ایران فعال بودم .انقالبی
عمیق که در سال  ۱۳۵۷علیه دیکتاتوری محمدرضا شاه پهلوی که توسط ایاالتمتحده
بر تخت نشسته و تحتالحمایهی آن بود ،شروع شد و در بهمنماه همان سال او را
سرنگون کرد .در آن انقالب شاهد یکی از گستردهترین قیامهای شهری در تاریخ معاصر
بودیم .در طی دو روز در آذرماه  ،۱۳۵۷حدود  ۱۷میلیون از  ۳8میلیون ایرانی در
خیابانهای شهرهای بزرگ ایران علیه رژیم شاه اعتراض کردند .آن انقالب یک جنبش
پرولتری نیز بود ،زیرا اعتصاب عمومی کارگران نفت در ترکیب با اعتصابات عمومی دیگر
کارگران ،رژیم را فلج کرد و منجر به سقوط آن شد .بااینحال ،در اواسط ،۱۳۶۱
روحانیون پس از کارزار ضدانقالبی پایداری که فردای پیروزی به راه انداختند ،موفق
شدند انقالب را درهم بکوبند ،درحالیکه کارگران و ستمدیدگان ،جنبشهای از پایین
سازماندهیشده و بهویژه جنبشهای شورایی را در محل کار ،روستاها و دانشگاهها و
دبیرستانها سازمان میدادند و در برابر توطئههای امپریالیستی و سلطنتطلبانه،
تروریسم و تهاجم ضدانقالبی ارتش صدام حسین به ایران مقاومت میکردند (نیری و
نسب.)۲۰۰۶ ،
به مدت یک دهه ،من فعال ثابتی در بخش نیویورک بودم و در جلسات کمیتههای
گوناگون ،کالسهای آموزشی ،تریبون هفتگی نشریهی «میلیتانت» هر جمعه ،تبلیغات
سوسیالیستی و فروش نشریات دم درب کارخانهها ،تبلیغات و فروش نشریات هر شنبه
در محالت کارگری ،فعالیتهای حزبی مانند جذب اعضای جدید ،گرفتن امضا برای
کاندیدهای انتخاباتی ،جمعآوری کمک مالی و غیره مشارکت داشتم .سرانجام ،پس از
Socialist Workers Party

1
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یک دوره اقدامات برای ساکت کردنم توسط کمیتهی سیاسی حزب کارگران
سوسیالیست که مرا بر اساس اتهامهای ساختگیِ عدم وفاداری به حزب به اخراج تهدید
میکردند ،در اکتبر  ۱۹۹۲استعفا دادم .مسئلهی واقعی ،اختالفنظر صریح من با رهبری
حزب دربارهی تحلیل و فعالیتهای آن در قبال جمهوری اسالمی بود (برای طرح
مختصری از تاریخ حزب کارگران سوسیالیست ،نک .ضمیمه).
این حزب تأثیرگذارترین آموزگار در رشد سیاسی من بهعنوان یک سوسیالیست
جوان در دههی  ۱۳۵۰خورشیدی بود .در واقع« ،انجمن ستار» ( ،)SLبخش ایرانی
«بینالملل چهارم» که من عضو آن بودم تا حد زیادی با کمک حزب کارگران
سوسیالیست در اوایل دههی  ۱۳۵۰در ایاالتمتحده تأسیس شد.
اگرچه من در آن زمان خبر نداشتم ،اما  SWPکه در سال  ۱۹8۲به آن پیوستم،
دچار بحران عمیقی بود .داگ لوریمر )۱۹8۵( ۱در گزارشی به «حزب کارگران
سوسیالیست استرالیا» ۲در مورد دوازدهمین کنگرهی جهانی «بینالملل چهارم» که
در فوریهی  ۱۹8۵برگزار شد ،خاطرنشان میکند که دو گروهی که توسط رهبری
 SWPایاالتمتحده در دو سال گذشته اخراج شده بودند« ،اقدام سوسیالیستی
۴
۳
(سوشالیست اکشن)» ( )SAو «گرایش بینالملل چهارمگرا» ( ۱۰۷ ،)FITتن از
رهبران و اعضای آن را تشکیل میدادند .البته بسیاری دیگر نیز پیش یا پس از فوریهی
 ۱۹8۵اخراج شدند یا استعفا دادند که عضو  SAیا  FITنبودند.

Doug Lorimer

1
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بحران حزب کارگران سوسیالیست از آن زمان ادامه یافته است ،نهفقط به خاطر
کاهش قابلتوجه تعداد اعضای آن به اعضای انگشتشمار کیش جک بارنز ۱،بلکه
همچنین به دلیل لغزش به راست آن همساز با امپریالیسم و صهیونیسم (نیری ،مارس
 .)۲۰۱۷فقط یک مثال در اینجا کفایت میکند .در دههی گذشته SWP ،از مخالف
سازشناپذیر و دیرینهی رژیم مهاجرنشین استعمارگر صهیونیستی و امپریالیسم
ایاالتمتحده بهعنوان شریک در آفرینش و محافظ آن ،و حامی مداوم حق تعیین
سرنوشت بیقیدوشرط مردم فلسطین ،به حامی اسرائیل تبدیل شده و لبهی تیز نقد
سیاسی خود را بر جمهوری اسالمی ایران بهعنوان اصلیترین نیروی ضدانقالبی در
خاورمیانه متمرکز کرده است! آنچه بهعنوان «بازگشت» به لنینیسم از تروتسکیسم در
اوایل دههی  ۱۹8۰شروع شد ،به بیتفاوتی آشکار نسبت به نظریه ،برنامه و تاریخ تبدیل
شده است .حزب کارگران سوسیالیست امروز «نظریاتی» را از خود درمیآورد که با
آخرین هوی و هوس رهبر نیمقرن گذشتهی آن ،جک بارنز ،جور دربیایند.
دیگران دربارهی بحران این حزب با دیدگاههای موشکافانه در مورد علل خا

ظهور

کیش جک بارنز نوشتهاند (برای دیدگاه خودم ،نک .نیری ،اوت  .)۲۰۱۲بااینحال،
تقریبا همهی منتقدان ،حزب کارگران سوسیالیست دههی  ۱۹۷۰را الگوی خود
میدانند .اگرچه من نیز موافقم که این حزب در دهههای پیشین حزبی انقالبی بود و
سهم مثبتی در جنبشهای کارگری و تودهای داشت ،اما در این جستار ،انتقاد عمیقی
از نظریههایی که در پایه و اساس «بینالملل چهارم» بودهاند که حزب کارگران
سوسیالیست از احزاب پیشگام آن به شمار میآمد ،عرضه میکنم .این انتقاد در اصل
انتقادازخود بود تالش خودم برای فهمیدن اینکه چرا جنبش تروتسکیستی در ایران
که من عضوی پیشرو از آن بودم ،در انقالب ایران به طرز بدی شکست خورد .در
آستانهی انقالب بهمن  ۱۳۵۷جنبش تروتسکیستی در ایران نزدیک به  ۲۰۰عضو داشت

Jack Barnes

1
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که تا تابستان به  ۵۰۰نفر افزایش یافت .در اواخر سال  ،۱۳۶۱جنبش به سه حزب
تقریبا  ۶۰نفره انشعاب یافته بود که هیچ کدام از نظر سیاسی مهم نبودند و هنگامیکه
خود انقالب زیر موج سنگین سرکوب در هم شکست ،مجبور به انحالل شدند .اگر
انقالب بوتهی آزمون حزب انقالبی باشد ،جنبش تروتسکیستی ایران در این آزمون ناکام
ماند.
اگرچه بحران حزب کارگران سوسیالیست ویژگیهای منحصربهفرد خود را دارد ،اما
همهی احزاب انترناسیونال چهارم و سایر جریانات سوسیالیست در چند دههی گذشته
دچار بحران بودهاند.
بهاینترتیب ،تأمل خود-انتقادی من که در طی دو دهه انکشاف یافت و در اینجا
بهعنوان طرح کلی منسجمی (امیدوارم که چنین باشد) ارائه میشود ،ممکن است
موردتوجه سایر سوسیالیستهایی قرار گیرد که هنوز در تالشاند تا راه روبهجلوی ما
را در جهانی بیشازپیش خطرناک و پیچیده پیدا کنند.
تمرکز این جستار بر نظریه و تاریخ است .نظریه ،مدلی سادهشده از واقعیت است.
ما به چنین مدلهایی از واقعیت نیاز داریم تا به ما کمک کنند که راه و چاه زندگی
خود را در بسیاری از سطوح ،ازجمله در جنبش برای تغییر اجتماعی ریشهای ،از هم
بشناسیم .تمام سوسیالیستهای مارکسی موافقاند که سهم نظری مارکس و انگلس،
بهویژه فلسفهی ماتریالیستی ،تفکر دیالکتیکی و برداشت ماتریالیستی آنها از تاریخ و
کاربست آن در نقد شیوهی تولید سرمایهداری ،بنیان توسعهی جنبش سوسیالیستی
طبقهی کارگر است .بااینحال ،آنچه بیشتر سوسیالیستها نمیدانند یا دربارهی آن
بحث نمیکنند ،این واقعیت است که در باب این نظریات کلیدی مارکس ،ازجمله
نظریهی مارکس دربارهی شیوهی تولید سرمایهداری ،هیچ اجماع در میان
سوسیالیستها وجود ندارد.
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در بخش دوم ،تجدیدنظر لنین در نظریهی مارکس دربارهی پرولتاریا و سازمان
انقالبی آن را مختصرا به بحث خواهم گذاشت .بخش سوم بحث مختصری دربارهی
ظهور اشرافیت کارگری در کشورهای سرمایهداری صنعتی ارائه میدهد که نظریهی
مارکس دربارهی پرولتاریا و انتظارات او از انقالب سوسیالیستی در اروپا در کوتاهمدت
را زیر سؤال میبرد .بخش چهارم با تمرکز بر نظریهی «انقالب مداوم» تروتسکی به
مسألهی انتقال انقالب جهانی به کشورهای پیرامونی جهان سرمایهداری میپردازد
درحالیکه رفرمیسم کارگری و سوسیالیستی ،انقالب سوسیالیستی را در کشورهای
سرمایهداری صنعتی به تعویق انداخته است .در سال  ،۱۹۱۰رودولف هیلفردینگ۱
کتاب بسیار تأثیرگذار «سرمایهی مالی» ۲را منتشر کرد که در آن استدالل میکند
قانون ارزش مارکس دیگر عملکرد شیوهی تولید سرمایهداری در کشورهای سرمایهداری
صنعتی را توضیح نمیدهد .این نتیجهگیری که مورد استقبال بسیاری از
سوسیالیستهای انقالبی ،ازجمله لنین ،بوخارین و تروتسکی و همچنین
سوسیالیستهای رفرمیست «بینالملل دوم» قرار گرفت ،حاکی از این بود که انحصارها
و دولت میتوانند سیاستهای اقتصادی و/یا اجتماعی را وضع کنند و بازار را تابع خود
سازند .این تجدیدنظر کلیدی در نظریهی مارکس در بخش پنجم مورد بحث قرار
میگیرد .بخش ششم دربارهی تحلیل تروتسکی از استالینیسم و توصیف اتحاد شوروی
بهعنوان «دولت کارگری منحط» بحث میکند .بخش هفتم دربارهی شعار «حکومت
کارگران و دهقانان» است که توسط بلشویکها و در «بینالملل کمونیستی» مطرح شد
و اینکه چگونه به وسیلهای تحلیلی برای توصیف دولتهای پس از جنگ جهانی دوم
تحت رهبری احزاب استالینیستی بهعنوان «دولتهای کارگری ناقصالخلقه» تبدیل
شد .در بخش هشتم ،مختصرا دربارهی تأثیر «جهانسومگرایی» نظریات «مکتب
وابستگیِ» غیرمارکسیستی بر «بینالملل چهارم» بحث میکنم .سپس در بخش نهم،
Rudolf Hilferding
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بحث مختصری دربارهی جداسازی سیاست از نظریه در  SWPجک بارنز پس از اینکه
به گفتهی بری شپارد ،)۲۰۱۲( ۱به کیشی در رهبری حزب شکل داد تا خواهان
وفاداری شخصی شود ،ارائه میدهم .سرانجام ذر بخش دهم طرحی کلی از تفکر خودم
دربارهی چگونگی حرکت روبهجلو ترسیم میکنم.
 2نظریهی حزب پیشاهنگ لنین
عنصر کلیدی در استدالل لنین به نفع
حزب مبتنی بر مرکزیت (سانترالیسم)
دموکراتیک طبقهی کارگر در «چه باید
کرد؟» ( )۱۹۰۲این است که بدون
نظریهی انقالبی جنبش انقالبی نمیتواند
وجود داشته باشد .به نظر وی آنچه حزب
لنینیستی نامیده شد ،برای حفظ و
گسترش چنین نظریهی انقالبی ضروری
بود .لنین برای دفاع از این ادعا ،از
نوشتهی انگلس در یکم ژوییهی ،۱8۷۴
«ضمیمهی پیشگفتار» بر «جنگ دهقانی
در آلمان» ،)۱8۵۰( 2نقلقول میکند.
انگلس استدالل کرده بود که کارگران
آلمانی در مقایسه با بقیهی اروپا از دو
مزیت مهم برخوردارند.

Barry Sheppard
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نخست ،آنها به نظریترین مردم اروپا تعلق دارند دوم ،آن درایت نظری
را حفظ کردهاند که مردم بهاصطالح «تحصیلکردهی» آلمان کامال
ازدستدادهاند .بدون فلسفهی آلمانی ،بهویژه فلسفهی هگل ،سوسیالیسم علمی
آلمان (تنها سوسیالیسم علمی موجود) هرگز به وجود نمیآمد .بدون درایت
نظری ،سوسیالیسم علمی هرگز به گوشت و خون کارگران تبدیل نمیشد.
مزیت دوم این است که ازلحا تقویمی ،آلمانیها آخرین کسانی بودند که
پا به عرصهی جنبش کارگری گذاشتند .به همان طریق که سوسیالیسم نظری
آلمان هرگز از یاد نمیبرد که بر شانههای سنسیمون ،فوریه و اوئن تکیه دارد،
سهنفری که علیرغم انگارههای خیالی و اتوپیانیسم آنها ،در زمرهی
شگفتانگیزترین اذهان تمام تاریخ قرار داشتند و نبوغ آنها موارد زیادی را
پیشبینی کرد که صحت آنها اکنون به روش علمی قابلاثبات است ،جنبش
کارگری عملی آلمان نیز هرگز نباید فراموش کند که بر دوش جنبشهای
انگلستان و فرانسه گسترش یافته است ،از تجربیات آنها که به بهای سنگینی
بهدست آمده بود ،بهره برده و به همین دلیل در موقعیتی قرار داشت که از
اشتباهاتشان که در زمان خود اجتنابناپذیر بودند ،اجتناب کند .بدون
اتحادیههای کارگری انگلستان و مبارزات سیاسی کارگران فرانسه مقدم بر
جنبش کارگری آلمان ،بدون تکانهی توانمند کمون پاریس ،اکنون ما کجا
میبودیم؟ (انگلس)۱8۷۴ ،
بهطور خالصه ،انگلس در اینجا به نفع نظریهی «علمیِ» بسیار توسعهیافتهای از
سوسیالیسم استدالل میکند که ترکیبی از فلسفه ،نظریهی سوسیالیستی و تاریخ
کارگری و سوسیالیستی است .بااینحال ،انگلس این نکته را از قلم میاندازد که این
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«نظریهی علمی سوسیالیستی» چگونه در طی زمان توسعه خواهد یافت و در بین
نسلهای طبقات کارگر جهان چگونه حفظ و به اشتراک گذاشته خواهد شد؟
لنین در «چه باید کرد؟» راهحل ممکنی را با نظریهی حزب پیشاهنگ خود عرضه
میکند .بهاینترتیب ،او مینویسد:

ما گفتهایم که آگاهی سوسیالدموکرات در میان کارگران نمیتوانست
وجود داشته باشد .این آگاهی باید از بیرون برای آنها آورده شود .تاریخ تمام
کشورها نشان میدهد که طبقهی کارگر صرفا با تالش خودش تنها قادر است
آگاهی اتحادیهی کارگری را بپروراند ،یعنی این اعتقاد را که تشکل در
اتحادیهها ،مبارزه با کارفرمایان و کوشش برای مجبور کردن حکومت به تصویب
قانون کار الزم و مانند آن ،ضروری است .در حالی که نظریهی سوسیالیسم از
نظریات فلسفی ،تاریخی و اقتصادی شکل پیدا کردند که نمایندگان
تحصیلکردهی طبقات دارا ،یعنی روشنفکران ،به وجود آوردند .بنیانگذاران
سوسیالیسم علمی مدرن ،مارکس و انگلس ،خودشان طبق منزلت اجتماعی
آنها به روشنفکری بورژوایی تعلق داشتند .به همین ترتیب ،در روسیه ،آموزهی
نظری سوسیالدموکراسی یکسره مستقل از رشد خودانگیختهی جنبش
طبقهی کارگر پدید آمد و بهعنوان نتیجهی طبیعی و اجتنابناپذیرِ گسترش
اندیشه در میان روشنفکران سوسیالیست انقالبی ظاهر شد .در دورهی
موردبحث ،اواسط دههی  ،۱8۹۰این آموزه نهتنها برنامهی کامال
صورتبندیشدهی «گروه رهایی کار» ۱را بازنمایی میکرد ،بلکه اکثریت جوانان

Emancipation of Labour
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انقالبی روسیه را نیز از پیش به جناح خود جلب کرده بود( .لنین ،۱۹۰۲ ،تأکید
در متن اصلی)
همین دیدگاه بود که تروتسکی سرانجام در اواخر تابستان  ۱۹۱۷وقتی که به حزب
بلشویک پیوست ،پذیرا شد و متعاقبا به بهترین مدافع آن در برابر ضدانقالب
استالینیستی بدل گشت .او همچنین هنگامیکه همراه دیگران «بینالملل چهارم» را
در سال  ۱۹۳8بنیان نهاد ،احساس میکرد که این نظریهی حزب پیشاهنگ ،عنصر
اساسی مفقوده در اوضاع سیاسی جهان است .بهاینترتیب ،جملهی اول سند بنیانگذار
«بینالملل چهارم» چنین است« :اوضاع سیاسی جهان بهطورکلی عمدتا با بحران
تاریخیِ رهبری پرولتاریا مشخص میشود»( .تروتسکی )۱۹۳8 ،ایجاد احزاب لنینیستی
تودهای به استراتژی «بینالملل چهارم» تبدیل شد.
تاریخچهی مختصری از بنای حزب لنینیست
نظریهی حزب پیشاهنگ لنین در انقالبهای  ۱۹۱۷روسیه به آزمون گذاشته شد
و انقالب اکتبر با به قدرت رسیدن بلشویکها در رأس شوراهای نمایندگان کارگران،
دهقانان و سربازان ،بر آن مهر تأیید نهاد و با تأسیس «بینالملل کمونیستی» در دوم
مارس  ،۱۹۱۹به مدلی برای الگوبرداری در سراسر جهان تبدیل شد.
بااینحال ،لنین از نظریهی مارکس دربارهی پرولتاریا و سوسیالیسم فاصله گرفت.
مارکس کامال بهصراحت استدالل کرده بود که نهتنها پرولتاریا قادر به خود-سازماندهی
انقالبی و خود-بسیجگری است ،بلکه رهایی آن نمیتواند به گونهی دیگری حاصل شود.
مارکس در «اتحادیهی بینالمللی کارگران» از همین ایدهی محوری دفاع میکرد.
بهاینترتیب ،او قواعد عام اتحادیه را با اعالمیهای آغاز کرد:

رهایی طبقات کارگر باید به دست خود طبقات کارگر کسب شود و
مبارزه برای رهایی طبقات کارگر نه به معنای مبارزه برای امتیازات و

696

697

کامران نیری

انحص ارات طبقاتی ،بلکه مبارزه برای حقو و وظایف برابر و لغو هرگونه
حکمروایی طبقاتی است( ... .مارکس ،اکتبر )۱۹۶۴
مارکس همچنین در سخنرانی خود به مناسبت هفتمین سالگرد بینالملل اول بر
این موضوع تأکید کرد« :بداعت بینالملل در این بود که توسط خود کارگران و برای
خودشان تأسیس شد .قبال  ...تمام سازمانهای مختلف ،انجمنهایی بودهاند که برخی
رادیکالها در میان طبقات حکمروا برای طبقات کارگر بنیان مینهادند( »...مارکس،
)۱8۷۱
همین مضمون در «مانیفست حزب کمونیست» ( )۱8۴8حضور دارد:

بنابراین ،کمونیستها از یکسو عمال پیشرفتهترین و مصممترین بخش
از احزاب طبقهی کارگر در هر کشور هستند (نک .پینوشت  ،)۱بخشی که
دیگران را به جلو میراند از سوی دیگر ،در ساحت نظر ،آنها نسبت به
تودهی بزرگ پرولتاریا از مزیت درک واضح مسیر ،شرایط و نتایج عام نهاییِ
جنبش پرولتری برخوردارند( .مارکس و انگلس)۱8۴8 ،
بدیهی است که تحت تأثیر «بینالملل کمونیستی» (هم در دورهی کوتاه انقالبی و
هم در دورهی انحطاط استالینیستی آن) و «بینالملل چهارم» ،این مفهوم محوریِ
نظریهی مارکس و انگلس دربارهی پرولتاریا و انقالب سوسیالیستی از دست رفت.
بااینحال ،گرایش اقلیتی همچنان به بحث دربارهی آن ادامه داد (بهعنوانمثال ،نک.
دریپر.)۱۹۷۱ ۱،
تاریخ احزاب «لنینیست» ،منحصربهفرد بودن تجربهی بلشویکی را ثابت کرده است.
انقالب  ۱۹۰۵موجی از کارگران رادیکالشده را وارد «حزب کار سوسیالدموکرات
Hal Draper

1

698

سنجش نظری و انتقادی «حزب کارگران سوسیالیست» :گذشته و حال

روسیه» )RSDLP( ۱کرد که پیش از آن عمدتا یک گروه تبلیغیِ سوسیالیستی بود.
تروتسکی ( )۱۹۴۷/۱۹۳8تخمین زد که در نتیجه بلشویکها حدود  ۱۰هزار عضو
کارگر و منشویکها  ۱۰تا  ۱۲هزار عضو کارگر داشتند .با شکست انقالب  ،۱۹۰۵برخی
از اعضای  RSDLPآن را ترک کردند .پل لو بالن:۱۹۹۰( ۲

)۱۹8-۱۹۰ .

خاطرنشان میکند که روشنفکران بخش عمدهی کسانی را تشکیل میدادند که حزب
را ترک کردند و حزب کوچکتر را در دورهی  ۱۹۱۲-۱۹۰۷دارای ترکیب پرولتریتری
بهجا گذاشتند .درحالیکه جریانهای سوسیالیست رفرمیست در آستانهی انقالب
فوریهی  ۱۹۱۷بر پرولتاریای روسیه هژمونی داشتند ،بلشویکها و منشویکها احزاب
پرولتری بودند ،گرچه هنوز اندازهی متوسطی داشتند .بااینحال ،به لطف برنامهی
سوسیالیستی انقالبی بلشویکها تا پایان سال  ،۱۹۱۷این حزب ۳۰۰هزار عضو داشت
که اکثر آنها از طبقهی کارگر بودند (سرویس ۳،در اکتون ۴و همکاران:۱۹۹۷ ،

.

 .)۲۳۵این تعداد ،بخشی قابلتوجه از طبقهی کارگر روسیه بود که بین  ۴.۲تا ۴.۴
میلیون نفر بودند .حزب بلشویک در میان سربازان نیز نفوذ زیادی اِعمال میکرد و حتی
در میان دهقانان نیز نفوذ داشت.
پس از انحطاط انقالب روسیه و «بینالملل کمونیستی» ،برخی از احزاب
استالینیست به احزاب تودهای تأثیرگذار تبدیل شدند که بدون شک تا حدی به لطف
همسانانگاری کرملین با انقالب روسیه در دیدهی زحمتکشان جهان بود .عدهی اندکی
از آنها در واقع انقالبهایی را برای به دست گرفتن قدرت دولتی در چین ،یوگسالوی،

Russian Social Democratic Labor Party
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ویتنام و کرهی شمالی رهبری کردند ،درحالیکه برخی دیگر در پایان جنگ جهانی
دوم در اروپای شرقی تحت اشغال ارتش سرخ به قدرت رسیدند.
این وقایع ،مسئلهی خصلت طبقاتی این دولتهای جدید را که احزاب استالینیست
در رأس آنها قرار داشتند ،مطرح کرد .از سوی دیگر ،آن دسته از احزاب «لنینیست»
که بر اساس برنامهی سوسیالیسم انقالبی در «بینالملل چهارم» و خارج از آن بنا شده
بودند ،هرگز به احزاب بزرگ و تأثیرگذار طبقهی کارگر تبدیل نشدند .در مورد
«بینالملل چهارم» ،بزرگترین بخش آن تاکنون «حزب کارگران سوسیالیست»
ناوئل مورنو ۱در آرژانتین بوده است که در اوج خود در اواخر دههی  ۱۹۷۰حدود ۱۰
هزار عضو داشت.
بنابراین ،برداشت لنین از حزب پیشاهنگ فقط در روسیه و فقط به مدت دو دهه
قبل از تبدیلشدن به متضاد خود ،یعنی حزب استالینیست ،به واقعیت پیوست .این
امر ،یک استثنای تاریخی کوتاهمدت بوده است .در همین حال ،احزاب کوچک لنینیستِ
«بینالملل چهارم» در انزوا از طبقهی کارگر اغلب به کیشهای شخصیت تبدیل
میشدند .در بیست سال حضور من در جنبش تروتسکیست ایران و  ،SWPبه ترتیب
با کیش شخصیت بابک زهرایی و سپس جک بارنز سروکار داشتم .در بیشتر این دوره،
احزابی که به آنها تعلق داشتم در بحرانی بیمارگونه به سر میبردند.

Nahuel Moreno
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 3اشرافیت کارگری

مشاهدات مارکس و انگلس که بخش آخر
عمر خود را در انگلستان گذراندند
دربارهی ظهور اشرافیت کارگری در این
کشور ،نظریهی آنان دربارهی پرولتاریا و
انقالب سوسیالیستی را با مشکالتی روبرو
کرد (برای نمونهای از نظرات آنها در باب
مسئلهی اشرافیت کارگری ،اینجا را نگاه
کنید) .مارکس در نامهای به کارل
لیبکنشت نوشت:

طبقهی کارگر انگلستان به خاطر دورهی فساد از سال  ۱8۴8به بعد
بهتدریج روحیهی خود را باخته و سرانجام به نقطهای رسیده بود که چیزی
جز دنبالهرو «حزب لیبرال» بزرگ نبود ،یعنی پادوی سرمایهداران .سکان
هدایت آنها کامال به دست رهبران فاسد اتحادیههای کارگری و تهییجگران
حرفهای افتاده بود( .مارکس ۱۱ ،فوریهی )۱8۷8
انگلس که عمر طوالنیتری داشت ،در اینباره به میزان گستردهتری قلم زد .او در
پیشگفتار  ۱8۹۲بر ویراست آلمانی «وضع طبقهی کارگر در انگلستان» (،)۱8۴۵
دربارهی «کارگران فنی ،نجارها ،لولهکشها و بناها» نوشت که شرایط آنها در چهار
دههی گذشته به طرز چشمگیری بهبود یافته است.

آنها به اشرافیتی در میان طبقهی کارگر شکل میدهند که موفق شده
است موقعیت نسبتا راحتی برای خود دستوپا کند و آن را بهعنوان غایت
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بپذیرد .آنها کارگرانی نمونهاند  ...و بهراستی امروزه افراد بسیار خوشرو و
خوشمشربی هستند ،برای هر سرمایهدار معقول بهطور اخص و برای تمام
طبقهی سرمایهدار بهطور اعم.
حقیقت این است :در طول دورهی انحصار صنعتی انگلستان ،طبقهی
کارگر تا حدی در مزایای آن سهیم بوده است .این مزایا در میان آنها
بسیار نابرابر تقسیم میشدند اقلیت ممتاز بیشتر به جیب میزد ،اما حتی
تودهی کارگران نیز الاقل گاهوبیگاه سهمی موقت میبرد .به همین دلیل
است که از زمان مرگ اوئنیسم ،از سوسیالیسم در انگلستان هیچ خبری
نبوده است( .انگلس)۱8۹۲ ،
انگلس در سال « ۱8۹۳فابیانهای» ۱سوسیالیست رفرمیست را با کلمات ذیل
موردانتقاد قرار داد:

فابیانها اینجا در لندن نحلهای مقامپرست هستند که درایت کافی دارند
تا بتوانند خیزش اجتماعی اجتنابناپذیر را پیشبینی کنند ،اما سپردن این
کار عظیم را به پرولتاریای خام غیرممکن میدانند و بنابراین مایلاند که
خودشان در رأس آن قرار گیرند .هراس از انقالب ،اصل بنیادین آنهاست ...
تاکتیک آنها :عدم مبارزهی قاطعانه با «لیبرالها» بهعنوان حریفان ،بلکه
تشویق آنان در جهت اخذ نتایج سوسیالیستی بنابراین ،مانور دادن با آنها،
آغشتن لیبرالیسم به سوسیالیسم  ...این افراد طبیعتا دارای پیروان بورژوای
فراوان و بنابراین دارای پول هستند  ...دورهای بحرانی برای جنبش در اینجا

Fabians
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است  ...برای لحظهای نزدیک به فرود بود  ...زیر بالهای چمپیون ... ۱دومی،
آگاهانه یا ناخودآگاه ،همان قدر برای «توریها» ۲کار میکند که «فابیانها»
برای «لیبرالها» .اما  ...سوسیالیسم اخیرا بسیار در مناطق صنعتی به میان
تودهها رسوخ کرده است و من بر روی تودههایی که رهبران خود را تحت
کنترل دارند ،اتکا میکنم( .نقلشده در زینوویف)۱۹۱۶ ۳،
تا سال  ،۱۹۱۳هر دو ایاالتمتحده و آلمان بهعنوان قدرتهای سرمایهداری صنعتی
از بریتانیا پیشی گرفتند .این امر در میانگین نرخ رشد مرکب ساالنهی تولید ناخالص
داخلی واقعی در دورهی  ۱۹۱۳-۱8۷۰به ثبت رسیده است :بریتانیا  ،۱.۹آلمان ،۲.8
۴
ایاالتمتحده ( .۳.۹مدیسون:۱۹۹۱ ،

 .)۵۰ .دو جنگ جهانی طول کشید (امانوئل

والرشتاین به نحو قانعکنندهای استدالل میکرد که آن یک جنگ در دو قسمت بود) تا
هژمونی سرمایهداری آمریکا بتواند جایگزین بریتانیا شود .احزاب «بینالملل دوم» اکثرا
طرف «بورژوازی خودشان» را گرفتند.
گرگوری زینوویف ،رهبر بلشویک ،در «ریشههای اجتماعی اپورتونیسم» (،)۱۹۱۶
تحلیل مارکس و انگلس از رفرمیسم انگلیسی را بسط داد تا توضیح دهد که چرا
سوسیالدموکراسی آلمان ،حزب مسلط «بینالملل دوم» ،با اکثریت بزرگ خود در
جنگ جهانی اول در کنار بورژوازی آلمان ایستاد .در آلمان ،صنعتیسازی سریع نهتنها
بخت کارگران را بهبود بخشید ،بلکه طبقهی سرمایهدار را نیز قادر ساخت تا بهعنوان
یکی از اولین موارد سیاست اجتماعی سرمایهداری ،امتیازاتی به آنها اعطا کند .این
Henry Hyde Champion
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شرایط عینی باعث به وجود آمدن بوروکراسی و اشرافیت کارگری شد که از جریان
رفرمیست رو به رشد در «حزب سوسیالدموکرات آلمان» )SDP( ۱حمایت میکرد
که سیاست انتخاباتی را جایگزین هرگونه استراتژی فراپارلمانی برای انقالب
سوسیالیستی کرده بود .زینوویف این روندها را با استفاده از آمارهای رسمی SDP
بررسی کرد .او استدالل کرد که الیهای از کارگزاران مقامپرست ،حزب را اداره میکنند:

طبق محاسبهی ما ۴.۰۰۰ ،کارگزار حداقل  ۱۲.۰۰۰مقام مهم حزبی و
اتحادیههای کارگری-اگر نگوییم بیشتر -را اشغال میکنند .هر کارگزار
کموبیش کارآمد ،همزمان به دو تا سه شغل و اغلب حتی بیشتر رسیدگی
میکند .وی درآن واحد نمایندهی رایشتاگ و سردبیر ،عضو لندتاگ و دبیر
حزب ،رئیس اتحادیه ی کارگری ،سردبیر ،کارگزار تعاونی ،عضو شورای شهر
و غیره است .بهاینترتیب ،تمام قدرت در حزب و اتحادیههای کارگری در
دستان این  ۴.۰۰۰نفر بخش فوقانی انباشته میشوند( .مقرریها نیز انباشته
میشوند .بسیاری از مقامات جنبش کارگری ساالنه  ۱۰.۰۰۰مارک به باال
دریافت میکنند ).کل کسبوکار به آنها بستگی دارد .آنها کل سازوبرگ
قدرتمند مطبوعات ،سازمان انجمنهای همیاری کارگری ،تمام سازوبرگ
انتخاباتی و غیره را در دست خود دارند( .زینوویف)۱۹۱۶ ،
تا سال  SDP ،۱۹۱۲بزرگترین حزب در آلمان بود .درهمتنیدگی آن حزب که
روزبهروز بوروکراتیکتر میشد ،با امور جاری امپریالیسم آلمان ،از پیش شروع به اخذ
سیاستهای انطبا گرا کرده بود .بهعنوانمثال ،در سال  ۱۹۰۷اقلیتی از هیئت
نمایندگی اعزامی به کنگرهی «بینالملل دوم» در اشتوتگارت ،از سیاست سوسیالیستی
مخالفت با استعمار گسستند تا استدالل کنند که استعمار «تأثیری تمدنساز» بر مردم
Social Democratic Party
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مستعمره دارد و «سیاست استعماری سوسیالیستی» را پیشنهاد کردند .اگرچه این
موضع اقلیت مردود شد (لنین ۱۹۰۷ ،ریدل ،)۲۰۱۴ ۱،اکثریت رفرمیستِ «بینالملل
دوم» سرانجام از فتوحات استعماری و امپریالیستی حمایت کردند و این سیاست را تا
به امروز ادامه میدهند .گسترهی سیاست جنایتکارانهی استعمار آلمان در آفریقا تازه
۲
همین اواخر آشکار شده است (تیلور .)۲۰۱۶ ،بنابراین ،سوسیالیستهای اروپایی از
هر نوع به نحوی از کشتارجمعی آفریقاییها توسط قدرتهای استعماری/امپریالیستی
اروپا که در پیش چشمانشان جریان داشت ،غافل شدند.
ادوارد برنشتین ( ،)۱8۹۹رهبر و نظریهپرداز  ،SDPرا عمدتا بانی سیاست رفرمیسم
پارلمانی میدانند .برنشتین با سادهسازی و نقد نظریهی مارکس ادعا کرد که
سرمایهداری تا حد زیادی تناقضات نظاممند خود را حل کرده و راه را برای توسعهی
بیمانع هموار ساخته است و این امر به سوسیالیستها اجازه میدهد اهداف خود را از
طریق سیاست انتخاباتی دنبال کنند .رزا لوکزامبورگ ،یکی از درخشانترین و
شجاعترین رهبران سوسیالیست بینالملل دوم ،اصالح یا انقالب ( )۱۹۰۰را در پاسخ
به برنشتین نوشت که در آن استداللهای او را رد کرد و دیدگاه سوسیالیستی انقالبی
را توضیح داد که بر اهمیت مبارزه برای اصالحات بهعنوان جزئی از مبارزه برای انقالب
سوسیالیستی تأکید میکند نه بهجای آن.

John Riddell

1

Howie Taylor

2

705

کامران نیری

 ۴نظریهی انقالب مداوم
مارکس و انگلس تصور
میکردند

که

انقالب

سوسیالیستی بهزودی در
فرانسه آغاز میشود ،به آلمان
گسترش پیدا میکند و
سرانجام در انگلستان به
پیروزی میرسد .این انتظار
بیش از یک قرن بعد هنوز محقق نشده است .در عوض ،همانطور که لنین در جملهی
مشهور خود گفت ،سرمایهداری جهانی در ضعیفترین حلقهی زنجیر در روسیه در اکتبر
 ۱۹۱۷شکست.
مارکس در سالخوردگی به چشمانداز سوسیالیسم در روسیه عالقهمند شد .وی
تصور میکرد که دهقانان روسیه مجبور به از سر گذراندن فرآیند توسعهی سرمایهداری
در کشاورزی نیستند .اگر (و تنها اگر) انقالب سوسیالیستی در اروپای سرمایهداری
صنعتی به پیروزی برسد ،آنگاه سوسیالیسم میتواند در روسیه با کمونهای اشتراکی
دهقانان بنا شود.
حزب کار سوسیالدموکرات روسیه نیز با این پرسش مواجه شد .منشویکها بر
اساس دیدگاه مارکس دربارهی مبنای اقتصادی سوسیالیسم که به درجهی باالیی از
تقسیمکار و افزایش بهرهوری نیاز دارد ،استدالل کردند که انقالب آتی ،بورژوا-
دموکراتیک و به رهبری بورژوازی خواهد بود (برای بحث دربارهی نظر مارکس ،نک.
نیری ،ژوئن  .)۲۰۱8آنها استدالل کردند که حمایت از این انقالب علیه استبداد تزاری،
وظیفهی پرولتاریا است .لنین و تروتسکی نیز توافق داشتند که انقالب آتی دارای
سرشت بورژوا-دموکراتیک خواهد بود ،اما هر دو ادعا میکردند که پرولتاریا باید آن را
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رهبری کند .لنین دیکتاتوری دموکراتیک پرولتاریا و دهقانان را بهعنوان سرشت
حکومتی که از چنین انقالبی برمیخیزد ،پیشنهاد داد.
نظریهی انقالب مداوم تروتسکی ،کاربست نظریهی توسعهی ناموزون و مرکب او بود
که هر دو سهم قابلتوجهی در اندیشهی سوسیالیستی دارند .نظریهی توسعهی ناموزون
و مرکب میگوید که جوامع در مراحل از پیش تعیینشدهی توسعه پیش نمیروند و
ملل عقبمانده میتوانند از مراحل توسعهی ملل پیشرفتهتر بجهند .بهاینترتیب ،روسیه
محبور نبود که مرحلهی توسعهی سرمایهداری را قبل از آغاز فرایند انقالب
سوسیالیستی طی کند.

انقالب مداوم ،به معنایی که مارکس به این مفهوم الحا کرد ،به معنای
انقالبی است که با هیچ شکلی از حکمرانی طبقاتی سازش نمیکند ،در
مرحلهی دموکراتیک متوقف نمیشود و به سراغ اقدامات سوسیالیستی و
جنگ علیه ارتجاع از خارج میرود یعنی انقالبی که هر مرحلهی متوالی
آن ریشه در مرحلهی پیشین دارد و فقط میتواند با انحالل کامل جامعهی
طبقاتی پایان یابد( .تروتسکی:۱۹۳۱ ،

)۱۵۱ .

تروتسکی افزود:

دیدگاه انقالب مداوم را میتوان به شیوهی ذیل جمعبندی کرد :پیروزی
کامل انقالب دموکراتیک در روسیه فقط تحت لوای دیکتاتوری پرولتاریا،
متکی بر دهقانان ،قابلتصور است .دیکتاتوری پرولتاریا که بهناچار نهتنها
وظایف دموکراتیک بلکه وظایف سوسیالیستی را نیز در دستور کار خود
قرار میدهد ،درعینحال محرکی قدرتمند برای انقالب سوسیالیستی
بینالمللی خواهد بود فقط پیروزی پرولتاریا در برب میتواند روسیه
را از تجدید حیات بورژوازی مصون بدارد و این امکان را در اختیار
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آن بگذارد که سوسیالیسم را بهطور کامل پایهریزی کند (همان،
تأکید از من)
میان کسانی که استدالل دیرین تروتسکیستی را پذیرفتند مبنی بر اینکه لنین در
«وظایف پرولتاریا در انقالب حاضر» (معروف به «تزهای آوریل» )۱۹۱۷ ،اساسا نظریهی
انقالب مداوم تروتسکی را پذیرا شد ،و جریانی تجدیدنظرطلب که استدالل کرده که
«تزهای آوریل» صرفا بسط نظریهی دیرینهی لنین دربارهی «دیکتاتوری دموکراتیک
پرولتاریا و دهقانان» بود که بلشویکها را برای انقالبهای  ۱۹۱۷بهاندازهی کافی آماده
ساخت ،قدری بحث و عداوت بیشتری وجود داشته است.
عالقهی من در اینجا متمرکز کردن توجه بر آن چیزی است که لنین و تروتسکی
هر دو قطعا در نظریهپردازی مربوط به خود دربارهی انقالب آتی روسیه با پرولتاریا در
رأس آن با هم در اشتراک داشتند :وجه بینالمللی آن مشابه با آنچه مارکس نیز مطرح
کرده بود .اینکه انقالب روسیه گشایش مهمی برای انقالب سوسیالیستی در اروپا خواهد
بود ،اما بدون انقالب سوسیالیستی موفق در اروپا ،به گفتهی تروتسکی که در باال نقل
شد ،انقالب پرولتری روسیه با «تجدید حیات بورژوازی» روبرو میشود.
این عقبگرد ضدانقالبی دقیقا همان اتفاقی است که در روسیهی شوروی جوان
افتاد .بلشویکها با تأسیس «بینالملل کمونیستی» در دوم مارس  ۱۹۱۹نهایت تالش
خود را برای الهام بخشیدن و آمادهسازی انقالب در اروپا و فراسوی آن کردند .اما تا
سال  ،۱۹۲۱چنین خیزشهای انقالبی همه ناکام مانده بودند .روسیهی شوروی جوان
علیرغم پیروزی در جنگ داخلی خونین که از سال  ۱۹۱8تا  ۱۹۲۱درگرفت ،منزوی
و ازلحا اقتصادی و فیزیکی ویران شد .از این ویرانی و انزوا و بر مبنای عقبماندگی
روسیه ،بوروکراسی محافظهکاری در دولت و حزب به وجود آمد که توسط جوزف
استالین و طرفدارانش سازماندهی شد .هم لنین و هم تروتسکی این اتفا را به شیوهی
خا

خودشان پیشبینی کرده بودند .آنچه آنها پیشبینی نکردند ،این بود که

سنجش نظری و انتقادی «حزب کارگران سوسیالیست» :گذشته و حال

ضدانقالب چقدر سریع شروع و پیروز شد .اگر ایدهی مارکس از سوسیالیسم راهنمای
ما باشد ،با ویرانی سازمانهای خودگردان کارگری ،انقالب سوسیالیستی روسیه از بین
رفت.
انقالب روسیه اساسا به همان دالیلی شکست خورد که مارکس و انگلس در انتقاد
خود از جنبشهای کارگری و سوسیالیستی بریتانیا ذکر کردند و زینوویف در مورد
 SDPآلمان مستند ساخت :گسترش رفرمیسم در جنبش طبقهی کارگر به دلیل
اشرافیت کارگری در کشورهای سرمایهداری صنعتی غرب و بوروکراسی کارگری و
سوسیالیستی در جمهوری شوروی جوان.
 ۵نظریهی سرمایهی انحصاری
تجدیدنظر

کلیدی

دیگر،

جایگزینی قانون ارزش مارکس
بهعنوان تنظیمکنندهی شیوهی
تولید سرمایهداری با نظریهی
سرمایهی انحصاری بود که در آن
شرکتهای انحصاری و تراستها
و همچنین دولت سرمایهداری
انحصاری میتوانند با کنترل بازار،
مشی خود را تعیین کنند.
در کمال تعجب ،نظریهپردازان برجستهی مارکسیست در تحلیل و نظریهپردازی
خود ،نظریهی «رقابت آزاد» (واقعی) مارکس را با نظریهی نئوکالسیکِ «رقابت کامل»
(بورژوایی) ،یکی گرفتهاند .این موضوع تقریبا به صورت یک اعتقاد بدون چون و چرا در
میان بسیاری از مارکسیستها تبدیل شد که تاریخ سرمایهداری را به دو دورهی
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«مرحلهی رقابتی» مترقی که پیش از قرن بیستم پایان یافت و «مرحلهی انحصاری»
واپسگرا تقسیم کردند .اعتبار این تجدیدنظر به رودولف هیلفردینگ تعلق میگیرد.
سرمایهی مالی
هیلفردینگ در کتاب بسیار تأثیرگذار خود« ،سرمایهی مالی» ( ،)۱۹۱۰استدالل
کرد که نظریهی ارزش کار مارکس («قانون ارزش») با ظهور «سرمایهی مالی» یا
سرمایهداری انحصاری منسوخ شده است .هیلفردینگ تحلیل نظاممندی از تغییر
سرشت توسعهی سرمایهداری قرن نوزدهم بهویژه در آلمان عرضه کرد .تجزیهوتحلیل
رقابت ،هدف اصلی بخش سه تحت عنوان «سرمایهی مالی و محدودیتهای رقابت
آزاد» است.
هیلفردینگ اظهار داشت که توسعهی سرمایهداری ،رقابت را به دو دلیل تضعیف
کرده است .اول ،تراکم سرمایه باعث ایجاد شرکتهای بزرگتر شده است .به نظر
میرسد که شمار قلیل شرکتهای بزرگ ،تبانی و همکاری میان آنها را ممکن میکند.
دوم ،تمرکز سرمایه از طریق ادغام ،تمایل به تولید کارتلها و تراستها داشته است.
رقابت سرمایهداری نیز به دلیل موانع ورود و خروج که مانع از تحرک سرمایه در میان
صنایع میشدند ،بیثبات به نظر میرسید .تراکم و تمرکز سرمایه به موانعی در سر راه
حرکت متعادل کردن نرخ سود منجر میشد .از نظر هیلفردینگ ،افترا نرخ سود در
صنایع مختلف ،حاکی از اقتصادی دوبخشی بود :یکی رقابتی و دیگری انحصاری .وی
انتظار داشت که بخش انحصاری درنهایت کل اقتصاد را به دست بگیرد« :نتیجهی نهایی
این فرایند ،شکلگیری یک کارتل عمومی خواهد بود»( .هیلفردینگ:۱۹۱۰ ،

.

 .)۲۳۴هیلفردینگ به نتیجهی منطقی نقد خود میرسد که نظریهی ارزش کار مارکس
دیگر عمل نمیکند:

اقتصاد کالسیک ،قیمت را بیانگر خصلت پرهرجومرج تولید اجتماعی و
سطح قیمت را وابسته به بهرهوری اجتماعی نیروی کار میپندارد .اما قانون
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عینی قیمت فقط از طریق رقابت میتواند عمل کند .اگر ترکیبات انحصاری،
رقابت را برچینند ،همزمان یگانه وسیلهای را که قانون عینی قیمت در واقع
میتواند از طریق آن غالب شود ،از بین میبرند .قیمت دیگر مقداری نیست
که بتوان به طور عینی تعیین کرد و به تمرین حسابداری برای افرادی که
آن را دلبخواه تعیین میکنند ،تبدیل میشود پیشفرض بهجای نتیجه،
ذهنی و نه عینی ،چیزی خودسرانه و تصادفی و نه ضرورتی مستقل از اراده
و آگاهیِ طرفهای دخیل به نظر میرسد که ترکیب انحصاری
درعینحال که نظریهی تراکم مارکس را تأیید میکند ،همزمان
تمایل به زوال نظریهی ارزش او را دارد (همان:

 ۲۲8 .تأکید از

من)
چه چیزی جایگزین قوانین حرکت نظام سرمایهداری مارکس در سرمایهی مالی
خواهد شد؟ هیلفردینگ معتقد بود که آمیزش کارتل عمومی با دولت سرمایهداری به
«سرمایهداری سازمانیافته» منجر میشود .او در دفاع از مسیر رفرمیستی
سوسیالدموکراسی استدالل میکرد:

سرمایهداری سازمانیافته به معنای جایگزینی رقابت آزاد با اصل
اجتماعیِ تولید برنامهریزیشده است .وظیفهی نسل سوسیالدموکرات
کنونی ،فراخواندن مساعدت دولتی برای تبدیل این اقتصاد تحت سازماندهی
و هدایت سرمایهداران به اقتصادی تحت هدایت دولت دموکراتیک است.
(هیلفردینگ به نقل از گرین:۱۹۹۰ ۱،

)۲۰۳ .
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تاریخ نظریهپردازی مارکسیستی دربارهی سرمایهداری پس از هیلفردینگ با شکاف
میان کسانی که معتقدند نظریهی رقابت مارکس همچنان عملکرد دارد و ازاینرو
نظریهی ارزش کار وی معتبر میماند ،و کسانی که به نفع گونهای از سرمایهداری
انحصاری استدالل کردهاند ،مشخص شده است( .نک .پینوشت  )۲برخی در گروه دوم
علنا استدالل کردهاند که قانون ارزش مارکس دیگر عملکردی ندارد .اکثرا از این
نتیجهی مهم نظریهی خود طفره رفتهاند.
از لحا

سیاسی ،کسانی که استدالل اصلی در «سرمایهی مالی» را پذیرفتند،

بهنوبهی خود میان رفرمیستها و سوسیالیستهای انقالبی تقسیم شدهاند .اولی شامل
هیلدفرینگ و کائوتسکی (نظریهی اولترا-امپریالیسم) میشود که در دفاع از گرایش به
«سرمایهداری سازمانیافته» استدالل کردهاند که سوسیالیستها میتوانند از طریق
شکلی از دموکراتیک ساختن دولت سرمایهداری از آن بهره ببرند .دومی شامل لنین و
بوخارین است که بر «رقابت انحصاری» بدون شفافسازی معنای آن تأکید کردهاند.
بااینحال ،سوسیالیستهای انقالبی که نظریهی سرمایهی انحصاری را پذیرفتهاند،
تمایل دارند که تأثیر تباهیآور قانون ارزش را در رشد آگاهی سوسیالیستی تودهای
نادیده بگیرند .آنها همچنین متمایل بودهاند که برای دولت در گذار به سوسیالیسم
نقشی بزرگتر ازآنچه واقعا حتی در صورت کنترل توسط حزب سوسیالیست انقالبی
میتواند داشته باشد ،قائل شوند.
نظریههای امپریالیسم
نتیجهای کلیدی ،استیالی نظریات امپریالیسم بهمثابه سرمایهداری انحصاری بوده
است که تا حد زیادی ناشی از اثر لنین« ،امپریالیسم :باالترین مرحلهی سرمایهداری:
یک طرح عامیانه» )۱۹۱۶( ۱که در میان تمام استالینیستها و تروتسکیستها و دیگر
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کسانی که به لنین به دیدهی رهبر مینگریستند ،طرفدار دارد .جنبش سوسیالیست به
نحوی عنوان فرعی فروتنانهی خود لنین را نادیده گرفت« :یک طرح عامهفهم».
بااینحال ،امپریالیسم سرمایهداری بر نظریات سرمایهی انحصاری تقدم زمانی دارد
و با نظریات مارکس دربارهی انباشت بدوی سرمایهداری و سرمایه بهمثابه ارزش
خودگستر ،سازگار است .یعنی استفاده از قدرت در انباشت سرمایه از همان آغاز
بینالمللی بوده است و سرمایهداران همیشه از قدرت دولتی برای محافظت و پیشبرد
منافع خود استفاده میکنند .هیچگاه به نظریهی جدیدی مبتنی بر سوءخوانش مارکس
برای توضیح جنگ جهانی اول نیاز نبوده است .بهاینترتیب ،تقسیم تاریخ به دورههای
مترقی و ارتجاعی بر اساس نظریات سرمایهی انحصاری نیز به بیراهه رفته است .در
ایاالتمتحده ،امپریالیسم سرمایهداری توسط یک دولت استعماری-مهاجرنشین بنا
شده است که جمعیت بومی را تا حد زیادی از صحنهی روزگار محو کرد( .دانبار-
اورتیز )۲۰۱۵ ۱،در نظر گرفتن این دوره بهعنوان دورهی «مترقی» سرمایهداری ،اساسا
خوانشی اروپامحور از تاریخ جهان است.
 ۶استالینیسم و خصلت طبقاتی اتحاد شوروی
مارکس و انگلس کامال انتظار داشتند که جامعهای که از انقالب پرولتری پیرومند
در اروپای سرمایهداری صنعتی نشأت خواهد گرفت« ،از هر لحا  ،از نظر اقتصادی،
اخالقی و فکری ،هنوز منقوش به آثار جامعهی قدیمی باشد که از رحم آن زاده شده
است» (مارکس:۱8۷۵ ،

 .)8۵ .بهاینترتیب ،نظریهی گذار از سرمایهداری به

کمونیسم ،مسئلهی محوری باقی ماند که هیچ نسخهی حاضرآمادهای برای آن در
دسترس نبود.

Roxanne Dunbar-Ortiz
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لنین در اوت-سپتامبر  ۱۹۱۷و
در تدارک برای این مرحلهی
انتقالی ،کتاب «دولت و انقالب» را
نوشت .برخالف آنارشیستها ،لنین
استدالل کرد که کارگران برای
پیشبرد تحول انقالبی جامعه به
دولت خودشان احتیاج دارند .لنین
در تداوم با مارکس تأکید کرد:
«کارگران فقط برای سرکوب
مقاومت استثمارگران به دولت
احتیاج دارند و فقط پرولتاریا میتواند این سرکوب را هدایت کند» (لنین:۱۹۱۷ ،

.

 ۴۰8تأکید از من).
در برابر نظریههای سوسیالدموکرات که طرفدار سوسیالیسم دولتی بودند ،لنین
تأکید کرد که «پرولتاریا فقط به دولتی نیاز دارد که روبهزوال باشد ،یعنی دولت به
نحوی ایجاد میشود که بالفاصله شروع به زوال میکند» (همان:

 .)۴۰۷ .لنین با

استفاده از رهنمودهای مارکس و انگلس که از تجربهی کمون پاریس تعمیم یافته بودند،
اقدامات سیاسی و اداری را برای جلوگیری از رشد بوروکراسی در دولت کارگری پیشنهاد
داد که بر اساس سازمانهای تودهایِ مبارزهی طبقاتیِ کارگران تشکیل شده بودند
سازمانهایی که در طی انقالب بهجای دمودستگاه درهمشکستهی دولت سرمایهداری،
ازجمله بوروکراسی آن ،شکل گرفته بودند.
بااینحال ،واقعیت روسیهی عقبمانده از لحا

اقتصادی که در محاصرهی

سرمایهداری بود ،بر انقالب سوسیالیستی غالب شد .در اکتبر  ،۱۹۱۷لنین همچنین
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«فاجعهی قریبالوقوع و چگونگی مبارزه با آن» ۱را منتشر کرد .وی بحث خود را با
پیشبینی قحطی و فروپاشی فعالیت اقتصادی آغاز کرد .او خواستار آن شد که دولت
شوروی جوان ،بخشهای کلیدی اقتصاد روسیه را به دست بگیرد و قسمی
«سرمایهداری انحصاری دولتی» را بر اساس مدلی بیافریند که او به پیروی از
هیلفردینگ معتقد بود در اروپای غربی و بهویژه در آلمان وجود دارد .بهاینترتیب ،لنین
نوشت:

اقتصاد سرمایهداری در مقیاس کالن ،بنا به ماهیت فنی آن ،اقتصادِ
اجتماعیشده است یعنی هم برای میلیونها نفر عمل میکند و هم صدها،
هزاران و دهها هزار خانواده را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به واسطهی
عملکردهای خود متحد میسازد( .لنین)B۱۹۱۷ ،
کمونیسم جنگی به دنبال آمد و فعالیت اقتصادی فروپاشید .پس از پیروزی
جمهوری شوروی در جنگ داخلی که هزینههای انسانی و اقتصادی زیادی به همراه
داشت و سازمانهای مبارزهی طبقاتی پرولتاریای روسیه را تا حد زیادی نابود کرد،
لنین که بهطور فزایندهای بر حزب بلشویک بیشازپیش متمرکزشده برای ادارهی امور
دولت اتکا کرده بود ،برای جان تازه بخشیدن به اقتصاد از طریق «سیاست نوین
اقتصادی» )NEP( ۲به بازار روی آورد.
بااینحال ،نه دولت و نه بازار ،نخستین دولت کارگری را نجات ندادند ،زیرا جمهوری
شوروی جوان به ابزاری در دستان حزب و پس از مرگ لنین در ژانویهی  ۱۹۲۴به ابزار
بوروکراسی رو به رشد در حزب و دولت به ریاست جوزف استالین تبدیل شد.

The Impending Catastrophe and How to Fight it
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بااینحال ،تروتسکی در «انقالبی که به آن خیانت شد :اتحاد شوروی چیست و به
کجا میرود؟» ۱در سال  ۱۹۳۶همچنان در عین اقرار به بدیهیات اصرار داشت که اتحاد
شوروی ،دولتی کارگری باقی میماند که البته بهوسیلهی بوروکراسی استالینیستی ،به
صورتی ناقصالخلقه درآمده است« :با وجود تمام الپوشانیها ،طرحوارهی دولت کارگری
مطابق با گفتههای مارکس ،انگلس و لنین و دولت بالفعلی که اکنون استالین در رأس
آن قرار دارد ،زمین تا آسمان با هم تفاوت دارند»( .تروتسکی)۱۹۳۶ ،
بااینحال ،او در ادامه ادعا کرد که «دولت بالفعل  ...با استالین در رأس آن» هنوز
دولتی کارگری است!
تروتسکی با این استدالل به تجدیدنظر در نظریهی مارکس دست زد که عرصهی
تولید «سوسیالیستی باقی ماند» ،اما عرصهی توزیع آشکارا بورژوایی بود ،زیرا اولی تحت
کنترل بوروکراسی قرار داشت و دومی عمدتا از طریق بازار عمل میکرد.

دولت مستقیما و از همان ابتدا سرشتی دوگانه به خود میگیرد:
سوسیالیستی ،تا آنجا که از مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید دفاع میکند
بورژوایی ،تا آنجا که توزیع مستلزمات زندگی با معیار سرمایهداری ارزش و
تمام عواقب ناشی از آن انجام میشود .چنین توصیف متناقضی ممکن است
دگماتیستها و مکتبگراها را به وحشت بیندازد ما فقط میتوانیم به آنها
تسلیت بگوییم( .همان)
آخرین جملهی تروتسکی برای سرپوش گذاشتن است .شیوهی تولید را فقط و فقط
در صورتی میتوان سوسیالیستی دانست که تحت مدیریت و کنترل مستقیم کارگران
باشد و نه در دستان بوروکراسی ضدانقالبی!

?The Revolution Betrayed: What Is the Soviet Union and Where It Is Going
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بهاینترتیب ،تروتسکی دولت کارگری را با تملک دولتیِ ابزار تولید ،ملیکردن
تجارت بینالمللی و اقتصاد برنامهریزیشده همسان گرفت ،حتی اگر همهی این اهرمها
کامال در دستان بوروکراسی استالینی باشند که به گفتهی خود تروتسکی ،رهبری حزب
بلشویک را به قتل رساند ،برنامه و هنجارهای آن را نابود کرد و پرولتاریا و دهقانان
روسیه را با خشونت از سیاست بیرون راند .در واقع ،وی استدالل کرد که دولت کارگری
میتواند بدون دیکتاتوری پرولتاریا وجود داشته باشد!
این ملغمهی نظری باعث شد تا «بینالملل چهارم» ،دستهای از دولتهای دیگر به
رهبری احزاب استالینیست پس از جنگ جهانی دوم را بهخطا بهعنوان دولتهای
کارگری اگرچه ناقصالخلقه بشناسد.
 7حکومت کارگران و دهقانان:
از مطالبهای انتقالی به عدسی تحلیلی
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تروتسکی در «احتضار سرمایهداری و وظایف بینالملل چهارم»( ۱معروف به
«برنامهی انتقالی» ،)۱۹۳8 ۲،پلتفرم بنیانگذار «بینالملل چهارم» ،با تکیه بر تجربهی
بلشویکی در انقالب روسیه ،مطالبهی انتقالی برای «حکومت کارگران و دهقانان» را
بهعنوان ابزاری برای افشای وابستگی احزاب سوسیالدموکرات و استالینیست به
بورژوازی جهت تقویت جنبش مستقل طبقهی کارگر و رسیدن به حکومت طبقهی
کارگر و دیکتاتوری پرولتاریا پیشنهاد داد .تروتسکی نتیجه میگیرد:

احزاب «بینالملل چهارم» باید هر مرحلهی جدید را مورد ارزیابی
انتقادی قرار دهند و شعارهایی را پیش بکشند که به کوشش کارگران برای
سیاست مستقل یاری میرساند ،نبرد طبقاتی این سیاست را تعمیق
میکند ،توهمات رفرمیستی و صلحطلبانه را از بین میبرد ،ارتباط
پیشاهنگ با تودهها را تقویت میکند و فتح انقالبی قدرت را مهیا میسازد.
(تروتسکی)۱۹۳۶ ،
اتحاد شوروی در سال  ۱۹۴۰دولتهای بیطرف بالتیک را به خاک خود ضمیمه
کرد :استونی ،لتونی و لیتوانی و کرملین پس از پایان جنگ ،تمام کشورهایی را که در
طی جنگ اشغال کرده بود ،به خاک خود ضمیمه یا به «جمهوری سوسیالیستی» تبدیل
کرد :لهستان ،بلغارستان ،مجارستان ،چکسلواکی ،رومانی ،آلبانی و آلمان شرقی.
یوگسالوی بهعنوان دولتی مستقل همسو با اتحاد شوروی سر برداشت.
«بینالملل چهارم» در مواجهه با این واقعیت جدید ،مطالبهی انتقالی برای
«حکومت کارگران و دهقانان» را به ابزاری تحلیلی تبدیل کرد که حکومتهای نوظهور

The Death Agony of Capitalism and the Tasks of the Fourth International
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را بهعنوان «حکومت کارگران و دهقانان» توصیف میکرد و پس از بازسازی اقتصاد
آنها بر اساس مدل شوروی ،بهعنوان «دولت کارگریِ ناقصالخلقه» ارزیابی کرد .رویکرد
و توصیف مشابهی در مورد انقالب چین در سال  ۱۹۴۹و متعاقبا در مورد کرهی شمالی
و ویتنام شمالی (پس از آوریل  ،۱۹۷۵کل ویتنام) اتخاذ شد.
البته این فرایند بدون مناقشه نبود ،زیرا احزاب «بینالملل چهارم» به طرح تفاسیر
مختلفی از حکومت کارگران و دهقانان ادامه دادند و نوشتههای خود تروتسکی نیز
خالی از تنش نظری نبود .از یک طرف ،خود تروتسکی استدالل کرده بود که استالینیسم
«به نیرویی ارتجاعی در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تبدیل شده است [که]
نمیتواند نقشی انقالبی در صحنهی جهانی ایفا کند»( .بریتمن:۱۹۷۳ ۱،

 .)۲۱۴ .از

جانب دیگر ،خود تروتسکی از تملک دولتی ابزار تولید ،انحصار تجارت خارجی و اقتصاد
برنامهریزیشده برای توصیف اتحاد شوروی بهعنوان دولت کارگری ،ولو منحط ،استفاده
کرده بود.
مناقشه دربارهی حکومت کارگران و دهقانان در «بینالملل چهارم» ادامه داشته
است .گزارش فو الذکر از لوریمر ( )۱۹8۵دربارهی دوازدهمین کنگرهی «بینالملل
چهارم» شامل بحث دربارهی شماری از قطعنامههای مخالف دربارهی سرشت طبقاتی
حکومت «ساندنیستها» از خالل عدسی حکومت کارگران و دهقانان میشود .همانطور
که جان ریدل ( )۲۰۱۰یادآور میشود ،مفهوم «حکومت کارگران و دهقانان» حتی
هنگام بحث در «بینالملل کمونیستی» تار و مبهم بود( .نک .پینوشت )۴
اگر تاریخ بوتهی آزمون نظریات سوسیالیستی باشد ،معیارهایی که تروتسکی و
«بینالملل چهارم» استفاده کردهاند ،شکست خوردهاند .اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱
فروپاشید و همراه با «دولتهای کارگری ناقصالخلقهی» سابق اروپای شرقی،
خصوصیسازی سرمایهدارانهی اقتصادش را بدون هیچ مقاومت قابلتوجهی از سوی
George Breitman

1
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طبقهی کارگر خود آغاز کرد (در لهستان ،جنبش مستقل اتحادیههای کارگری،
«همبستگی» ۱،پیشگام خصوصیسازی سرمایهداری بود) .چین و ویتنام نیز در مسیر
صنعتیسازی سرمایهداری گام برداشتهاند .از آن زمان همگی در بازار سرمایهداری
جهانی ادغام شدهاند.
در سال  ۱۹۷۱هنگامیکه سوسیالیست شدم ،بیشتر سوسیالیستها و تمام اعضای
«بینالملل چهارم» معتقد بودند که یکسوم بشریت زیر لوای دولتهای کارگری زندگی
میکند .تا سال  ،۱۹۹۱تمام جهان کامال تحت تسلط «سرمایهداری جهانیشده» در
نظر گرفته میشد (بعضی از سوسیالیستها هنوز کوبا و کرهی شمالی را دولتهای
کارگری در نظر میگیرند).
 ۸جهانسومگرایی

نیاز به نظریهپردازی دربارهی توسعهی اقتصادی کشورهای پیرامونی سرمایهداری
جهانی که پس از تأسیس جنبش عدم تعهد در سال « ۱۹۶۱جهان سوم» نامیده شدند،
با انقالبهای ضداستعماری پس از فروپاشی امپراتوریهای استعماریِ بریتانیا ،فرانسه،
هلند ،ژاپن ،پرتغال ،بلژیک و ایتالیا افزایش یافت .مجموعهی جدیدی از نظریات که با
عنوان «مکتب وابستگی» شناخته میشوند ،پدید آمدند که در مورد رابطهی میان
کشورهای سرمایهداری صنعتی و بقیهی جهان سرمایهداری که هنوز تا حد زیادی
پیشاسرمایهداری بود ،نظریهپردازی میکردند .جنبش سوسیالیستی ،ازجمله احزاب
«بینالملل چهارم» و حزب کارگران سوسیالیست ،صورتی از نظریات وابستگی را جذب
کردند .بااینحال ،نظریات وابستگی بر بنیانهای غیرمارکسیستی بنا شده بودند ،حتی
نوشتههای کسانی نظیر پل باران ۱۹۵۲( ۲برای نقد ،نک .نیری :۱۹۹۱ ،فصل چهارم)
Solidarnośćit
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و آرگیری امانوئل ۱۹۷۲( ۱برای نقد ،نک .نیری :۱۹۹۱ ،فصل سوم) که به سنتهای
مارکسیستی تعلق داشتند .همانطور که الیزابت دور ۲جمعبندی میکند:

اگرچه این نظریه ،ادبیات وسیعی را در برمیگیرد که مفاهیم و روشهای
بسیاری را در خود میگنجانند ،اما ویژگی ممیزهی تمام نویسندگان [مکتب]
وابستگی این است که مشکالت توسعهی اجتماعی و اقتصادی را مشروط به
نیروهای خارجی تلقی میکنند :یعنی سلطهی کشورهای قدرتمندتر بر سایر
کشورها .این امر ،نظریهپردازان [مکتب] وابستگی را به اتخاذ رویکردی مبتنی
بر عرصهی گردش در تحلیل اقتصادی سو میدهد .آنها فرض میگیرند
که توسعهنیافتگی را میتوان برحسب روابط سلطه در مبادلهی اقتصادی
توضیح داد ،تقریبا با طرد هرگونه
تحلیل نیروهای مولد و روابط
تولید( .دور:۱۹8۳ ،

)۱8۳ .

تمام نظریات وابستگی ،توجه را بر
«امپریالیسم» بهعنوان علت عقبماندگی
اقتصادیِ کشورهایی متمرکز کردند که دیر
به بازار جهانی سرمایهداری وارد شدند .در
میان

نظریهپردازان

سوسیالیست،

نویسندگان مانتلی ریویو ۳مانند باران و

Arghiri Emmanuel
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سوئیزی ۱به یمن «نوسازی» نظریهی سرمایهداری انحصاری ( )۱۹۶۶نقش اصلی را
داشتند .نفوذ آنان در میان جریانات سوسیالیست ازجمله احزاب «بینالملل چهارم»،
قابلتوجه بوده است .دیک رابرتز ۲،محقق مسائل اقتصادی حزب کارگران سوسیالیست
در کتاب خود به نام «سرمایهداری در بحران» )۱۹۷۵( ۳در پاسخ به کسانی که
میپرسند «برای درک اقتصاد مارکسیستی باید چه بخوانیم» ،چنین توصیهای میکند:
«"سرمایه" اثر کارل مارکس ،بهویژه ،مجلد اول» .اما در ادامه میافزاید که به دلیل
«پیچیدگیهای عمیق این کتاب ...مطالعات قبلی برای خواندن آن ضروری است» .او
سپس فهرستی از یک دوجین کتاب برای مطالعه پیش از دستوپنجه نرم کردن با
«سرمایه» مارکس ارائه میدهد .نویسندگانی در فهرست او آمدهاند که از نظریهی
سرمایهی انحصاری پیروی میکنند نظریهای که همانطور که میدانیم ،نظریهی ارزش
کار مارکس را که مبنای «سرمایه» است ،تضعیف میکند .بهاینترتیب ،رابرتز ناآگاهی
حیرتانگیزی از تفاوت میان نویسندگانی نظیر باران و سوئیزی و «سرمایهی
انحصاری» ۴تأثیرگذار آنها ( )۱۹۶۶و «سرمایه» مارکس به نمایش میگذارد .ارنست
مندل )۱۹۷۲( ۵نیز که بهمراتب دانش بیشتری از «اقتصاد مارکسیستی» داشت،
همزمان به نظریهی سرمایهی انحصاری و نظریهی ارزش کار ،ظاهرا بیخبر از تناقض
ذاتی آنها معتقد بود .مندل و رابرتز در «نظریات وابستگی» نیز با هم اشتراک داشتند
(نک .نیری :۱۹۹۱ ،فصل هشتم).
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من تأثیر زیانبار «مکتب وابستگی» بر جنبش تروتسکیستی ایران را در جای
دیگری مستند ساختهام (نیری.)۲۰۱۹ ،
 SWP 9بهمثابه حزب جک بارنز
بری شپارد ( )۲۰۱۲در خاطرات خود بهعنوان یکی از
رهبران حزب کارگران سوسیالیست که سالها همکاری
نزدیکی با جک بارنز داشت ،اظهار میدارد که کیش بارنز
نخستین بار مدتی پیش از  ۱۹۷8در کمیتهی سیاسی شکل
گرفت:

من در سال  ۱۹۷8از این موضوع آگاه شدم  ...هنگامیکه نگرانیهایم
را برای اولین بار با جک بارنز بهطور خصوصی در میان گذاشتم ،مرا تهدید
کرد و نظر خود را این گونه ارائه داد که رهبری باید وفاداری شخصی به
وی داشته باشد و شخصا بر او متمرکز باشد  -یکی از ویژگیهای بارز رهبر
کیش .این نظر ،الاقل بهطور ضمنی ،بهتدریج درون کمیتهی سیاسی
پذیرفته شد .از آنجا به کمیتهی سراسری و رهبری گستردهتر در بخشهای
حزب گسترش یافت .در نتیجه ،رهبری حزب نابود شد .ویرانی حزب در
کل به دنبال آن آمد (شپارد:۲۰۱۲ ،

.)۳۲۲ .

در ادامه ،شرح میدهم که چگونه رهبری بارنز تصمیم گرفت  SWPرا قاطعانه از
برنامه ،استراتژی و هنجارهای تاریخی آن که با توجه به بحث قبلی من خود مسئلهساز
بودند ،تصفیه کند .همهی رهبران کیش همین کار را میکنند ،زیرا کیش بهاینترتیب
عمل میکند :بر اساس هوی و هوس رهبر آن ،نه بر اساس پیشینهی تاریخی ،برنامه یا
هنجارها .بااینحال ،تصمیمات بارنز در باب نحوهی انجام این تصفیه را نیز باید توضیح
داد.
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«چرخش به صنعت»
این فرایند با آنچه بهعنوان «چرخش به صنعت» شناخته میشود ،آغاز شد .رکود
جهانی سرمایهداری در سالهای  ۱۹۷۳تا  ،۱۹۷۵حکایت از پایان رونق پس از جنگ
جهانی دوم -عصر طالیی سرمایهداری -داشت .همانطور که مطالعات تجربیِ میانگین
عمومی نرخ سود مارکسی نشان دادهاند ،این بحران ناشی از کاهش حجم سود بود که
به دنبال کاهش فراگیر میانگین نرخ سود آمد .در نمونهی مشخص ایاالتمتحده در
سطحی کمتر انتزاعی از تحلیل ،هژمونی صنعتی بالمنازع آن بهویژه از جانب آلمان و
ژاپن که اقتصاد و صنایع نابودشدهی خود در جنگ را طی دهههای  ۱۹۶۰و ۱۹۷۰
بازسازی کردند ،به چالش کشیده شد .بااینحال ،چین که به کارگاه صنعتی جهان
تبدیل شده ،رقیب سرنوشتسازی از آب درآمده است .نمودار یک نشان میدهد که
چگونه بخش تولیدی که در سال  ۱۹۵۳با  ۲8.۳درصد از تولید ناخالص داخلی ،اقتصاد
را هدایت میکرد ،از سال  ۱۹۷۷بهجز دو سال ۱۹88 ،و  ،۲۰۰۴افول یافته است.
بهاینترتیب ،بههیچوجه تصادفی نبود که هجوم سرمایهداری نئولیبرال در سرتاسر
جهان ،از ایاالتمتحده و بریتانیا که همچنین رو به افول بود ،با ظهور مارگارت تاچر و
رونالد ریگان ،آغاز شد.
پاسخ حزب کارگران سوسیالیست به بحران سرمایهداری و هجوم طبقهی
سرمایهدار« ،چرخش به صنعت» بود که نکتهی مرکزی گزارش کمیتهی سیاسی
ارائهشده توسط جک بارنز ( )۱۹۷۹به کمیتهی سراسریِ  SWPرا تشکیل میداد .بارنز
در این گزارش به بحث دربارهی مقاومت اولیهی طبقهی کارگر در برابر هجوم
سرمایهداری پرداخت و استدالل کرد که  SWPباید «برای درگیری بیشتر طبقهی
کارگر در این مبارزات ،در هدایت این مبارزات ،بجنگد .»...او همچنین کسانی را در
روند چپ که مدعی حرکت مرکز ثقل سیاست ایاالتمتحده به راست بودند ،به سخره
کشید.
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«کشور» به سمت راست حرکت نمیکند قطبی شدن طبقاتی درون
کشور در حال اتفا افتادن است .نشانههای آن هرروز دیده میشود .هرچه
بیشتر عضو طبقهی کارگر صنعتی آمریکا باشید ،بیشتر آن را میبینید و
درک میکنید( .همانجا)

بارنز بهدرستی لزوم ایجاد همبستگی در درون طبقهی کارگر و با بخشهای تحت
ستم جامعه ،مبارزه برای دموکراسی اتحادیهای و تالش برای سست کردن چنگال
احزاب
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دموکرات و جمهوریخواه بر طبقهی کارگر را مطرح کرد .بااینحال ،او همچنین مدعی
شد« :ما نمیتوانیم منتظر بمانیم تا راهی برای ایجاد رهبری جدید برای [طبقهی
کارگر] پیدا کنیم .این رهبری بهمدد تجربه به هزار شیوهی مختلف شکل میگیرد».
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یازدهمین کنگرهی «بینالملل چهارم» نیز که در نوامبر  ۱۹۷۹در ایتالیا برگزار شد
قطعنامهای در باب «چرخش به صنعت» تصویب کرد .بهطورکلی توافق شد که اکثریت
رهبران و اعضای احزاب «بینالملل چهارم» در مشاغل صنعتی مشغول به کار شوند تا
جزئی از مقاومت طبقهی کارگر در جهان در برابر هجوم سرمایهداری باشند.
اگرچه این ارزیابی که رونق بلندمدت سرمایهداری به پایان رسیده است ،هجوم
سرمایهداری علیه کارگران جریان دارد و سوسیالیستهای انقالبی باید در بطن مقاومت
طبقهی کارگر باشند ،همگی درست بودند ،اما شمّ نیرومندی از خوشبینی و
ماجراجویی در ارزیابی رهبری بارنز وجود داشت .چهل سال بعد ،میدانیم که نظام
دوحزبی در ایاالتمتحده و سیاست بورژوایی در سراسر جهان به سمت راست حرکت
کرده است و همراه با آنان ،نیز ،تودهی رأیدهندگانی که بنا به عادت هنوز به آنها
رأی میدهند .پیشبینی بارنز در سال  ۱۹۷۹مبنی بر تعمیق نبرد طبقاتی در
ایاالتمتحده هنوز به واقعیت نپیوسته است .بااینحال ،بهجای ارزیابی مجدد سیاسی،
رهبری بارنز از همان زمان «چرخش به صنعت» و «طبقهی کارگر» را به عنوان
نوشداروی کارگرگرایی و پوششی برای حرکت به راست در جهت طیف سیاست
بورژوایی تلقی کرده است.
درهرصورت ،بهزودی پس از تصمیم «استراتژیک» برای «چرخش به صنعت» ،بارنز
تصور کرد که بینالملل پرولتری انقالبیِ نوظهوری پیرامون انقالب کوبا دارد شکل
میگیرد.

تصور یک بینالملل جدید
جک بارنز ( )۱۹8۳در  ۳۱دسامبر  ،۱۹8۲در کنگرهی «اتحاد سوسیالیستهای
جوان» ۱در شیکاگو ،سخنرانیای با عنوان «تروتسکی آنها و تروتسکی ما» ارائه داد

)Young Socialist Alliance (YSA
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که آنچه را در سنت تروتسکیستی از آن بهعنوان «استراتژی» انقالب مداوم یاد شده
است ،ظاهرا به نفع فرمول «دیکتاتوری دموکراتیک پرولتاریا و دهقانان» لنین نفی
میکرد .بهزودی روشن شد که تجدیدنظرطلبی بارنز به انگیزهی عالقه به نظریهپردازی
سوسیالیستی نبود ،بلکه  SWPرا از تمام تبار نظری ،استراتژیک و سازمانیاش رها
میکرد تا برای آنچه در آن زمان به نظر او بینالملل جدید نوظهوری میآمد ،قابلقبول
گردد .ازاینرو ،نشریهی «نیو اینترنشنال» ۱از نو راهاندازی شد که نخستین مجلد آن
حاوی سخنرانی او و همچنین برخی نوشتههای نسبتا قدیمی از رهبران این بینالملل
جدید در حال شکلگیریِ فرضی بود.
بهاینترتیب ،بارنز گفت:

آنچه از سال  ۱۹۵۹در کوبا و از سال  ۱۹۷۹در گرانادا و نیکاراگوئه اتفا
افتاده ،چیزیست که از دورهی  ۱۹۱۷تا  ۱۹۲۳در روسیه به بعد رخ نداده
است :انقالبهای پیروزمند به رهبری نیروهای آگاه و متعهد به سازماندهی
و بسیج کارگران و دهقانان فقیر برای سرنگونی روابط مالکیت سرمایهداری،
بازسازی جامعه در امتداد خطوط سوسیالیستی و یاری به دیگرانی در سرتاسر
جهان که برای برافکندن سلطه و استثمار امپریالیستی میکوشند .این تحول،
بازنمایندهی احیای استمرار سیاسی مارکسیسم در سطح احزاب سیاسی است
که زحمتکشان را در اِعمال قدرت دولتی رهبری میکنند...
آنچه در این نیمکره اتفا افتاده ،نهتنها گشایش انقالب سوسیالیستی در
قارهی آمریکا ،امری که بهخودیخود کافی میبود ،بلکه ظهور مجدد انقالبیون
پرولتری در قدرت است برای نخستین بار از زمانی که بوروکراسی تحت

New International
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رهبری استالینیسم ،بیش از نیمقرن قبل ،به چنین رهبری در اتحاد شوروی
پایان داد و انترناسیونالیسم پرولتری را از بینالملل کمونیستی حذف کرد.
(بارنز)۱۹8۳ ،
رهبری بارنز بهزودی از بینالملل چهارم جدا شد و «نیو اینترنشنال» بر انتشار
مقاالتی از رهبران این همگرایی سیاسی مفروض از «رهبریهای پرولتری انقالبی»
تمرکز کرد .در واقع همانطور که در چنین مواردی پیش میآید وقتی حزب کوچکی
درمییابد که نیروهای بسیار بزرگتری با آن همگرایی دارند ،حزب به درون مدار چنین
رهبریهایی کشیده میشود .همین اتفا در انقالب ایران افتاد هنگامیکه رهبری حزب
کارگران انقالبی (بابک زهرایی) مسیر سازش با «جریانهای از پایین سازماندهیشدهی
اسالمی» و رهبر آنها ،آیتاهلل خمینی ،را دنبال کرد.
من مسیر انطبا گرای مشابهی را در حزب کارگران سوسیالیست کشف کردم .در
سال  ،۱۹8۴در سخنرانیای غیررسمی از ادوین فروت ۱حضور یافتم یکی از اعضای
بخش نیویورک که تازه از تور سیاسی در اتحاد شوروی بازگشته بود .به یاد نمیآورم
که تور اد چگونه برگزار شد .اما مانند برخی دیگر در  ،SWPوالدین اد هر دو در «حزب
۲
کمونیست ایاالتمتحدهی آمریکا» بودند که تورهای اتحاد شوروی را سازمان میداد.
هنوز به یاد دارم که چگونه در گزارش اِد ،نهادهایی که او در اتحاد شوروی از آنها
بازدید کرده بود ،مشابه آنهایی توصیف میشدند که دربارهشان از کسانی شنیده بودم
که به کوبا سفر کرده بودند .این امر تا حدودی اجتنابناپذیر بود ،زیرا کوباییها بدون
شک به دلیل نفوذ رهبران و اعضای «حزب سوسیالیست مردمیِ» ۳طرفدار مسکو

Edwin Fruit

1

Communist Party U. S. A.

2

Popular Socialist Party

3

729

کامران نیری

( )PSPکه در سال  ۱۹۶۵با «جنبش  ۲۶ژوئیه» ۱و «دفتر دانشجویان انقالبی» ۲برای
تأسیس «حزب کمونیست کوبا» ۳ادغام شدند ،برخی از این نهادها را از اتحاد شوروی
کپی کردند .اما گزارش اد دربارهی زندگی در اتحاد شوروی بسیار بشاش و سرزنده بود
که ما را بدون هیچ تصوری از امکان فروپاشی اتحاد شوروی در هشت سال آینده بهجا
گذاشت!
«اتحاد سوسیالیستهای جوان» ( )YSAدر همین حال بهطور مشابهی اعضای
خود را برای تشدید نبرد طبقاتی مهیا میکرد .دو نفر از دوستان من در این جریان،
سعید و اندرو ،دربارهی جنگ داخلی آینده بسیار هیجانزده بودند!
در بخش نیویورک به ما گفتند که در انتظار سرکوب ضدکمونیستی آینده ،خودمان
را فقط با نام کوچک (و در صورت لزوم نخستین حرف از نام خانوادگی) معرفی کنیم.
البته من از اینها مصون نبودم .من و امیر جمالی (هر دو از اعضای سابق جنبش
تروتسکیستی ایران) ،تحت هدایت رهبران سراسری و بخشی ،برای انجام کارزارهای
حزبی میان اجتماع چپگرایان ایرانی در نیویورک مأمور شدیم .به خاطر دارم که چگونه
در تابستان  ۱۹8۹جلسهای را در منهتن برگزار کردیم تا مستندی بسیار طوالنی از
نیروی نظامی کوبایی در نبرد کویتو کواناوال ۴را نمایش دهیم .آن نبرد نقشی
سرنوشتساز در شکست شورشیان راستگرای «یونیتا» ( )UNITAتحت حمایت
آپارتاید آفریقای جنوبی داشت .این مستند فیلم جنگی طوالنیای بود که بیشتر آن به
آتش توپخانه میگذشت! در سالهای بعد سر درنمیآوردم که چرا رهبری حزب
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کارگران سوسیالیست (و من و امیر) تصور کردیم که نشان دادن آن مستند به مخاطبی
که در دیدگاه ما راجع به انقالب جهانی ظاهرا در حال وقوع سهیم نبود ،مداخلهی
سیاسی مناسبی محسوب میشود.
این موارد با فقدان عالقهی تکاندهنده به مبانی نظری در «قطعنامههای سیاسی»
پیاپی درمیآمیختند جستارهای گستردهی جک بارنز که عمدتا هیچ پشتوانهای در
واقعیت تجربی نداشت .من فقط یک مثال میزنم .بارنز ( )۱۹88در «آنچه سقوط بازار
سهام سال  ۱۹8۷پیشگویی کرد» ،کل استداللش را بر اساس ادعای کاهش میانگین
نرخ سود (که  ۱۱بار در قطعنامه تکرار شده است) بنا نهاد .بااینحال ،در این «قطعنامه»
که در کنگرهی  SWP ۱۹88به تصویب رسید ،حتی یک مطالعهی تجربی نیز ذکر
نمیشود که از ادعای وی پشتیبانی کند!
درست است که کارل مارکس سقوط میانگین نرخ سود را دلیل اصلی بحرانهای
درازمدت شیوهی تولید سرمایهداری در نظر گرفت (مارکس ،مجلد سوم «سرمایه»،
 :۱8۹۴بخش سوم) .اما مارکس شش عامل را نیز مطرح کرد که در جهت مخالف عمل

میکنند (همان :فصل چهارم) .یعنی ،مارکس برای گرایش به کاهش میانگین نرخ سود
استدالل کرد .این پرسش که آیا یک بحران سرمایهداری ،بحران درازمدتی ناشی از
کاهش میانگین نرخ سود است یا نه ،پرسشی تجربی است! این موضوع باید با مطالعهی
تجربی اثبات شود!
بااینحال ،هیچ شواهدی وجود ندارد که جک بارنز یا کس دیگری در رهبری SWP
تاکنون توانایی انجام چنین مطالعهی تجربی را داشته باشد تا مشخص کند که سقوط
بازار سهام در سال  ۱۹8۷ناشی از سقوط میانگین نرخ سود بوده است! انجام چنین
مطالعهی تجربی مستلزم تبدیل دادههای مختلف از حسابهای درآمد ملی
ایاالتمتحده به مقوالت مارکسی است که به شفافسازی مسائل نظری نظیر آنچه «کار
مولد» و کار «غیرمولد» را تشکیل میدهد و غیره نیاز دارد .برای درک عظمت این
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وظیفه ،کتاب  ۳8۰صفحهای انور شیخ ۱و ای .احمد تانک ،)۱۹۹۴( ۲دو اقتصاددان
مشهور مارکسیست ،به نام «سنجش ثروت ملل :اقتصاد سیاسی حسابهای ملی»۳،
برای تدوین متدی جهت این محاسبات برای مطالعهی تجربی اقتصاد سرمایهداری مانند
ایاالتمتحده الزم بود .شیخ در واقع چند دهه را صرف تدارک مطالعهای تجربی دربارهی
اقتصاد ایاالتمتحده با استفاده از نظریهی ارزش کار مارکس کرد تا نشان دهد که این
نظریه در واقع میتواند واقعیت تاریخی را توضیح دهد (و در این فرایند ،ادعاهای
سرمایهداری انحصاری را مبنی بر اینکه نظریهی ارزش کار در اقتصادهای سرمایهداری
صنعتی به دلیل استیالی انحصارها محلی از اعراب ندارد ،از اعتبار انداخت) .او همچنین
از بسیاری از دانشجویان تحصیالت تکمیلی بسیار توانمند و متعهد برای انجام تحقیقات
خود بهرهمند شد.
مسئله این است که رهبری بارنز (و افسوس که سایر رهبریهای «بینالملل چهارم»
در همهی زمانها) حتی نمیدانست که نمیتوان بهسادگی ادعا کرد که بحرانی
درازمدت ناشی از کاهش میانگین نرخ سود بوده است ،بدون اینکه در واقع مطالعهای
تجربی برای نشان دادن آن انجام گرفته باشد و حتی اگر میدانست ،دانش موردنیاز را
برای انجام چنین مطالعاتی در اختیار نداشت.
از آن بدتر ،در مورد رهبری بارنز ،هنگامیکه نسخهای از مطالعهی انور شیخ را که
سقوط درازمدت میانگین نرخ سود را برای اقتصاد ایاالتمتحده بهطور تجربی نشان
میداد ،از طریق نورتون سندلر ۴که در آن زمان عضو کمیتهی سیاسی بود ،به دست
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آنها رساندم ،او/آنها هیچ عالقهای نشان ندادند .استهزای چنین محققی در عوض
دستور روز بود.
اعضای حزب نیز بهطور مشابهی بیعالقه یا سردرگم از تمام ادعاهایی بودند که
بارنز در قطعنامههای سیاسی که کنگرههای  SWPوظیفهشناسانه هر دو سال به
تصویب میرساندند ،مطرح کرده بود .یک مثال باید کافی باشد .در یک سواری با سایر
اعضای بخش نیویورک پس از کنگرهی  SWPدر کالج اوبرلین در اوت  ،۱۹۹۰بخش
اعظم گفتگو بر تالش برای درک منظور بارنز از ترجیعبند «امپریالیسم ایاالتمتحده
جنگ سرد را باخته است» متمرکز بود که  ۴۹بار در قطعنامه تکرار میشد( .بارنز،
)۱۹۹8
 SWPبارنز ،حزبی بوده است که رهبری بالمنازع در یک نفر متمرکز شده است و
گروه کوچکی از «رهبران» وفادار به او که با «سؤاالت بزرگ» سروکار دارند و صفوف
سازمان که وظایف روزمرهی حزب را بر عهده دارند .حیات سیاسی بخشها حول
چگونگی اجرای تصمیمات گرفتهشدهی «رهبری مرکزی» میگشت .من به مدت ده
سال جزو بخش نیویورک بودم ،بزرگترین بخش  SWPدر آن زمان .اعضای بخش
بهندرت در مسائل نظری سرنوشتساز که هرازگاهی مطرح میشدند (همچون بحثهای
پیش از کنگره) مشارکت داشتند ،اما وقتی تصمیمات روزانه مطرح میشد ،جان
میگرفتند .یکی از این مباحثههای پرشور هنگامی به وقوع پیوست که سه سال قبل از
استعفای من این پرسش مطرح شد که بخش را به کجا باید منتقل کرد .بخش از خیابان
لئونارد در منهتن سفال به وستساید در میدتاون ،نزدیک خیابان سی و هشتم بین
خیابانهای هفتم و هشتم منتقل شد .فضایی بسیار کوچکتر در طبقهی دوم که
کوچک شدن حزب را نشان میداد.
در دههی  ۱۹8۰ارزیابی سیاسی خوشبینانهی رهبری بارنز در تمام سطوح شکست
خورد .حتی «چرخش به صنعت» نتایج مورد انتظار را به همراه نداشت وقتی مشخص
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شد که تفاسیر مختلفی از آن نهتنها در «بینالملل چهارم» بلکه در خود حزب نیز وجود
دارند« .چرخش به صنعت» بر مبنای فرض مقاومت طبقهی کارگر متمرکز در
اتحادیههای صنعتی استوار بود .در سال  ۲۴.۱ ،۱۹۷۹درصد از کارگران در
ایاالتمتحده ،یعنی  ۲۱میلیون نفر ،در بخشهای خصوصی و دولتی در اتحادیهها بودند.
همانطور که مشخص شد ،آن رقم نقطهی اوج را نشان میداد .از آن زمان ،مجموع
اعضای اتحادیهها کاهش یافته است .در سال  ،۲۰۱۹فقط  ۱۰.۳درصد در اتحادیهها
متشکل هستند .این ارقام تفاوت مهمی را پنهان میکنند :اتحادیههای صنعتی سریعتر
از آنچه این ارقام نشان میدهند ،افول یافتهاند .نرخ عضویت اتحادیه در کارگران بخش
دولتی ( ۳۳.۶درصد) همچنان بیش از پنج برابر نرخ کارگران بخش خصوصی (۶.۲
درصد) بود.
اعتصابهای بزرگی در دههی  ۱۹8۰رخ دادند -کنترلکنندههای ترافیک هوایی
فدرال (اوت  ،)۱۹8۱اعتصاب کارگران بخش بستهبندی گوشت هورمل (،)۱۹8۵
اعتصاب کارگران خطوط هوایی شرقی ( ،)۱۹8۹اعتصاب کارگران معدن شرکت
زغالسنگ پیتستون ( -)۱۹8۹که هیچکدام موفقیتآمیز نبودند .جنبش کارگری از آن
زمان حضیضی را تجربه کرده است که کماکان امروز ادامه دارد .بااینحال ،هیچ
تجدیدنظر جدی در ارزیابی  ۱۹۷۹با توجه به چهار دهه تجربه صورت نگرفته است.
برعکس ،رهبری بارنز «عمیقتر شدن در طبقه» را به اکسیر جادویی برای حل بحران
عمیق حزب کارگران سوسیالیست تبدیل کرده است که امروز از چند ده شهروند مسن
از میان طبقهی کارگر  ۱۵۰میلیون نفری تشکیل میشود!
از «رهبری پرولتری انترناسیونالیست» که رهبری بارنز از آن بهعنوان محور
بینالملل نوظهور یاد میکرد ،همگی ناپدید شدهاند ،بهجز حزب کمونیست کوبا که بر
حل بحران بیپایان اقتصاد کوبا متمرکز شده است و هنوز تحت تحریم ایاالتمتحده
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در میان سرمایهداری جهانی قرار دارد که به بحرانهای زیست متعددی برای بشریت و
بخش اعظم حیات بر روی زمین دامن میزند.
موریس بیشاپ ۱،رهبر پرجذبهی جنبش «نیو جوئل» ۲در گرنادا که در  ۱۳مارس
 ۱۹۷۹به قدرت رسید ،بر اثر کودتای برنارد کوارد ۳،همرزم و رقیب سیاسی او ،سرنگون
و سپس در  ۱۹اکتبر  ۱۹8۳اعدام شد .کودتا راه را برای تهاجم ایاالتمتحده به گرنادا
هموار کرد.
در  ۱۷ژوئیهی  ،۱۹۷۹انقالب نیکاراگوئه به رهبری «جبههی آزادیبخش ملی
ساندنیستا» )FSLN( ۴پیروز شد .درحالیکه سالهای اولیهی انقالب برای کارگران
جهان الهامبخش بود FSLN ،ثابت کرد که قادر به سازماندهی و بسیج کارگران برای
دفاع و تعمیق انقالب در برابر ضدانقالب مسلح داخلی با پشتیبانی کارزار ضدانقالبی
ایاالتمتحده نیست .در  ۲۵فوریهی  FSLN ،۱۹۹۰انتخابات را با اختالف  ۱۴امتیاز
به «اتحادیهی مخالفت ملی» ۵باخت .در سال  ،۲۰۰۶دنیل اورتگا ۶که  FSLNرا به
حزبی بورژوایی تغییر شکل داده بود ،در انتخابات پیروز شد و از آن زمان حکمروایی
خود را بهعنوان یکی دیگر از مستبدان آمریکای التین تحکیم کرده است.
حزب کمونیست کوبا موفق شده از دستاوردهای انقالب  ۱۹۵۹دفاع کند ،اما در
تعقیب مسیر سوسیالیستی که ارنستو چه گوارا طرح کرده بود ،ناکام مانده است (نیری،
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 ۱۶ژانویهی  ۲۰۱۵نیری ۲۷ ،فوریهی  .)۲۰۱۵برای چند سال پس از  ۷-۴فوریهی
 ،۱۹8۶سومین کنگرهی «حزب کمونیست کوبا» ،به نظر میرسید که رهبری کوبا در
آستانهی تغییر جهت بنیادین به دیدگاه گذار سوسیالیستیای باشد که گوارا در
«مباحثهی بزرگ» (سیلورمن ۱۹۷۱ ۱،تابالدا ۱۹8۹ ۲،یافه )۲۰۰۹ ۳،با کارلوس
۴
رافائل رودریگز ،رهبر سابق «حزب سوسیالیست مردمی» طرفدار مسکو و رهبر «حزب
کمونیست کوبا» که طرفدار رویکردی به الگوی شوروی در «ساخت سوسیالیسم» بود،
از آن دفاع میکرد .پس از برداشت ناموفق نیشکر در سال  ،۱۹۷۰رهبری کوبا «مدل
ساخت سوسیالیسم» شوروی را پذیرا شد و اقتصاد خود را بهطور کامل در «شورای
همیاری اقتصادی» )COMECON( ۵ادغام کرد .در اوایل دههی  ،۱۹8۰رائول
کاسترو علنا از تأثیر دلسردکنندهی کاربرد مدل شوروی شکایت داشت .فیدل کاسترو
در کنگرهی  ۱۹8۶حتی نتیجهی اتخاذ مدل شوروی را «نظامی بدتر از سرمایهداری»
خواند .وی خواستار اصالح خطاها شد و بر بازگشت به بدیل ارنستو چه گوارا برای ایجاد
آگاهی سوسیالیست تودهای پافشاری کرد .این هدف به مدت چند سال با گسترش
جنبش کار داوطلبانه در کوبا دنبال شد.
بااینحال ،تا سال  ،۱۹۹۱اتحاد شوروی و همراه با آن  COMECONکه کوبا
برای بخش عمدهی تجارت و روابط مالی یا اعتباری خود به آن وابستگی داشت،
فروپاشیده بودند .کوبا تقریبا  8۰درصد واردات و  8۰درصد صادرات خود را از دست
داد و تولید ناخالص داخلی آن  ۳۴درصد کاهش یافت .حکومت کوبا «دورهی ویژه در
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زمان صلح» را اعالم کرد .از آن زمان ،حکومت کوبا دست به اصالحات گوناگونی از
طریق گسترش حیطهی بازار زده و بخشهای عمدهای از اقتصاد را بهطور فزایندهای
خصوصی ساخته است .همچنین ،نقشی که کوبا در صحنهی بینالمللی ایفا میکرد ،تا
حدی به دلیل فروکش انقالبهای جهان و تا حدی به دلیل از دست رفتن آنچه به باور
رهبری کوبا «اردوگاه سوسیالیستی» بود ،بهشدت کاهش یافته است.
اگرچه انتخاب هوگو چاوز به ریاستجمهوری در ونزوئال سرآغاز ظهور حکومتهای
پوپولیست در آمریکای التین شد و به افزایش مبارزات تودهای در ونزوئال ،بولیوی و
اکوادور انجامید که انقالب کوبا را مقداری از انزوا درآورد ،اما این وضع چندان طول
نکشید .امروز فقط حکومت ونزوئال خارج از چنگال واشنگتن باقی میماند ،اگرچه
اقتصاد آن کشور دچار بههمریختگی است .هیچیک از این رهبریها قصد گسست از
سرمایهداری را نداشتند و بهترین سیاستهای آنها شکلی از سرمایهداری دولت رفاه
در کشوری کمتر توسعهیافته بوده است.
رهبری بارنز همچنین با نگاه غیرانتقادی از «کنگرهی ملی آفریقا»)ANC( ۱
حمایت کرد و «منشور آزادی» آن را که در سال  ۱۹۵۵تصویب شده بود ،بهعنوان
برنامهی انقالب آتی آفریقای جنوبی پذیرفت .بااینحال ،نلسون ماندال ( )۱۹۹۲در
«مجمع اقتصاد جهانی » در داووس در سال  ۱۹۹۲نولیبرالیسم را پذیرا شد« :ما اقتصاد
مختلطی را مجسم میکنیم که بخش خصوصی در آن نقشی محوری و اساسی برای
اطمینان از آفرینش ثروت و مشاغل دارد».
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 9نکتههای پایانی
اندکی پس از آنکه در سال  ۱۹۷۱سوسیالیست شدم ،مجبور بودم از بین
تروتسکیسم یا مائوئیسم ،دو جریان سوسیالیستی جنبش دانشجویی ایران در
ایاالتمتحده در آن زمان ،یکی را انتخاب کنم.
من تروتسکیسم را برگزیدم و دههی بعد را صرف یادگیری سیاست سوسیالیستی
کردم که در درجهی اول از تروتسکی و حزب کارگران سوسیالیست به من میرسید.
پس از پیوستن به این حزب در سال  ۱۹8۲هنگامیکه رهبری بارنز طرفدار
مطالعهی لنین برای خالصی از تروتسکیسم شد ،من بیش از نیم دهه را بهعنوان
لنینیست صرف یادگیری دربارهی سیاست از لنین و رهبری بارنز کردم.
وقتی در سال  ۱۹۹۲از حزب استعفا دادم« ،سرمایه» مارکس را دو بار خوانده بودم
و خودم را مارکسیست میدانستم.
تا پایان دههی  ،۱۹۹۰من از مسائل زیستبومی رودرروی بشریت آگاه شدم و به
ضرورت همسازی رابطهی بشریت با بقیهی طبیعت در درون نظریهی سوسیالیستی پی
بردم.
من که خودم را سوسیالیست زیستبومگرا میدانستم ،بالفاصله پس از بازنشستگی
در آوریل  ،۲۰۰۹جایگاه ما در جهان :ژورنال اکوسوسیالیسم ۱را بهعنوان راهی برای
انتشار مطالب موردعالقهام و برای شروع به نوشتن دربارهی سوسیالیسم زیستبومگرا
منتشر کردم که بهتدریج به نظریه و عملی تبدیل شد که بعدا «سوسیالیسم
زیستبوممحور» نامیدم.
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در هر مرحله ،مجبور بودم برخی از مطالبی را که پیشتر در زندگی آموخته بودم،
نقد و حذف کنم .بخش اعظم آموزش توأمان زدودن آموختههای پیشین است.
این جستار بازتاب بخشی از این فرایند آموزشزدایی و آموزش است .بنا به ماهیت
خود ،بیشتر پرسش مطرح میکند تا اینکه به آنها پاسخ گوید .یافتهی کلیدی فقط
این نیست که نظریات سوسیالیستی که من و سایر اعضای حزب کارگران سوسیالیست
و «بینالملل چهارم» پذیرفتیم ،غلط یا نارسا از آب درآمدهاند ،بلکه همچنین اینکه
نظریات سوسیالیستی علمی نیستند .صحت نظریهی علمی باید مستقال برای هر
متخصص در آن حوزه قابلتأیید باشد .اما خود محتوای نظریات سوسیالیستی اغلب
مورد منازعه است .این نظریات بنا به ماهیت خودتاریخی هستند که بهاینترتیب
آزمودن آنها در عمل در یک طول عمر یا حتی چندین طول عمر بسیار دشوار است.
مارکس و انگلس برای پروراندن نظریات شیوهی تولید سرمایهداری ،پرولتاریا و
سوسیالیسم ،به ماتریالیسم فلسفی و ماتریالیسم تاریخی خود اتکا کردند .کارل
کائوتسکی این سهمها را به «آموزهای علمی» موسوم به «مارکسیسم» بدل ساخت و
خودش را در مقام مفسر اصلی آن منصوب کرد .بهاین ترتیب ،شاخههای بسیاری نهتنها
از سوسیالیسم بلکه از گرایشهای سوسیالیستی به دنبال آمدند که مارکس را بهعنوان
اصل و نسب خود ذکر میکنند (نک .شکل  .)۲در حال حاضر ،تروتسکیسم در
ایاالتمتحده در «بینالملل چهارم» توسط سه حزب نمایندگی میشود:
«همبستگی»« ۱،اقدام سوسیالیستی» ۲و «رستاخیز سوسیالیستی»  ۳همگی گروههای
کوچکی که به اختالفات گسترده و شدید در میان خود اقرار میکنند.

Solidarity

1

Socialist Action

2

Socialist Resurgence

3

739

کامران نیری

همزمان با رسیدن بحرانهای قریبالوقوع زیستبومی به سطح بحرانهای وجودی
در حال حاضر ،تغییرات فاجعهبار اقلیمی ،انقراض ششم ،همهگیریهای مکرر و نابودیهستهای -برخی از جریانات سوسیالیستی ،نظریات خود را از نو ارزیابی کردهاند.
بااینحال SWP ،بارنز با دیدگاه تحلیلی کارگرگرای آن که همهی مسائل اجتماعی را
به مسائل «طبقاتی» تقلیل میدهد ،و حرکتش به سمت راست به مدار کارگران
ناسیونالیست سفیدپوستِ اردوگاه ترامپ ،همهی آنها را نادیده میگیرد .اگرچه سایر
گروههای سوسیالیست ،جوانب «زیستمحیطی» را به برنامههای سنتی خود افزودهاند،
اما هیچ عالقهی نظری و درک درستی از بحرانهای زیستبومی ندارند .گروه سوم در
پی تدارک شکلی از نظریهی زیستبومگرا اغلب بهعنوان افزودهای بر نظریهی
سوسیالیسم مارکس ،مانند «حدود طبیعی رشد» ،بوده است.
در طول دههی گذشته ،من استدالل کردهام که ماتریالیسم مارکس و انگلس و
ماتریالیسم تاریخیِ که در اواسط دههی  ۱8۴۰تدوین شد ،بر مشکالت جامعهی
سرمایهداری صنعتی در حال ظهور متمرکز بودند .برای درک صحیح بحرانهای
زیستبومی ،مالحظهی مجدد این بنیانهای نظریهپردازی مارکس الزم است تا
ماتریالیسم جدید و برداشت ماتریالیستی جدیدی از تاریخ توسعه یابد که بشریت در
آن فقط یک سوژه در میان سوژههای بسیار در اجتماع حیات بر روی زمین است (نیری،
 ۲۰۲۰نیری ۲۰۱8 ،نیری .)۲۰۱۳ ،در دیدگاه من ،بیراههی بشریت به تصادم با بقیهی
طبیعت ،ریشه در گذار به کشاورزی دارد که تقریبا  ۱۰هزار سال پیش آغاز شد و
مستلزم بیگانگی نظاممند از طبیعت بوده است .بنابراین ،بیگانگیزدایی از طبیعت یگانه
امید ما برای بقا و رهایی انسان از تمام اشکال بیگانگی اجتماعی است .به نظر من،
وفادار بودن به ایدهی اساسی سوسیالیسم مارکس یعنی همین.
آفتاب عمر من به لب بام رسیده و زندگی را روز به روز میگذرانم .اما اگر فرصتی
پیش بیاید ،امیدوارم دربارهی برخی از پرسشهایی بنویسم که در این جستار بیپاسخ

740

سنجش نظری و انتقادی «حزب کارگران سوسیالیست» :گذشته و حال

گذاشتم .از همه مهمتر ،امیدوارم که خوانندگان ،بهویژه خوانندگان جوان که ذاتا
خالقیت بیشتری دارند ،بتوانند به حل مشکالت نظری که برای یافتن راه نجات و رهایی
خود نیازمند پرداختن به آنها هستیم ،کمک کنند.

-

این مقاله در اصل تحت عنوان «سنجش نظری و

انتقادیِ حزب کارگران سوسیالیست ایاالتمتحده :گذشته و حال»
در «جایگاه ما در جهان :ژورنال اکوسوسیالیسم» ۲۰ ،اکتبر ،۲۰۲۰
به زبان انگلیسی منتشر شد و هومن کاسبی آن را به فارسی
برگردانده است.

پینوشتها:
.1

در اینجا منظور مارکس و انگلس از کلمهی «حزب»« ،جریان سیاسی» است نه فرم سازمانی.

.2

باران و سوئیزی بهوسیلهی جایگزین کردن نظریهی ارزش کار مارکس با نظریهی

نئوکالسیک قیمت ،نظریهای منسجم دربارهی انحصار سرمایهداری پروراندند[« :نظریهی عمومی
قیمت برای اقتصادی که زیر سلطهی چنین شرکتهای [الیگوپولیستی] قرار دارد ،نظریهی قیمت
انحصاری سنتیِ اقتصاد کالسیک و نئوکالسیک است»( .باران و سوئیزی:۱۹۶۶ ،

 .)۵۹ .برای

بحث کامل و شواهد تجربی دربارهی موضوعیت قانون ارزش مارکس برای اقتصاد ایاالتمتحده،
نک .انور شیخ.۲۰۱۶ ،
.3

من «امپریالیسم» را در گیومه گذاشتم ،زیرا تمام نظریات وابستگی آن را چنین نمینامند

(بهعنوانمثال ،برخی از آنها از واژههای «مرکز» و «پیرامون» استفاده میکردند) و دربارهی
معنای «امپریالیسم» در میان آن نظریهپردازانی که این اصطالح را به کار میبردند ،هیچ توافقی
وجود نداشت.
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.4

در انقالب  ۱۹۷۹ایران ،حزب کارگران انقالبی (حکا) بابک زهرایی ،مسیر سازشکارانهی خود
را نسبت به جمهوری اسالمی پس از اشغال سفارت آمریکا در نوامبر  ۱۹۷۹آغاز کرد .آنها

خودشان را با آنچه «جریانهای از پایین سازماندهی شدهی اسالمی » مینامیدند ،همسو
ساختند و در آوریل  ۱۹8۰از تصرف دانشگاهها توسط برخی از همانها حمایت کردند .همهی
اینها علیرغم تشدید سرکوب جنبش مردمی کارگران ازجمله شوراهای کارگری صورت گرفت.
تا پایان سال  ، ۱۹8۲جمهوری اسالمی انقالب را در هم کوبیده بود و در ژانویهی  ۱۹8۳بابک
زهرایی را به زندان انداخت .سیامک زهرایی ،برادر بزرگتر بابک و یکی از اعضای کمیتهی سیاسی
حکا ،کتابی را در ژوئیهی  ۱۹8۳منتشر کرد که در آن استدالل کرده بود که جمهوری اسالمی
اساسا حکومت کارگران و دهقانان است .اگرچه همه در حکا موافق نبودند ،اما این حزب طبق
روال معمول طبقهی سرمایهدار را از رژیم جمهوری اسالمی مجزا کرده بود که از نظر آن انقالبی
ضدامپریالیستی را رهبری میکرد .نک« .رهبری انقالب و جمهوری اسالمی :نقد برنامهی حکا»
(ژوئیهی ( )۱۹8۳برای نقد خود من ،نک .نیری ،نوامبر )۲۰۱۲

تقدیمنامه:
مایلم که این جستار را به همهی آن رفقای سوسیالیست فو العادهای تقدیم کنم که طی دو دهه
در حزب کارگران سوسیالیست با آنها همکاری داشتم و دوست شدم .مطمئن هستم که مراد همهی
آنها خدمت به امر رهایی بشریت و سوسیالیسم بوده است .همچنین از هومن کاسبی به خاطر تالش
محبتآمیز او برای ترجمهی این جستار به زبان فارسی سپاسگزارم.
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ضمیمه :طرح مختصری از تاریخ حزب کارگران سوسیالیست ایاالتمتحده
«حزب کارگران سوسیالیست» ( )SWPایاالتمتحده در ژانویهی  ۱۹۳8با دو هزار عضو تأسیس
۱
شد .رهبر اصلی  SWPجیمز پی .کانن ( )۱8۹۰-۱۹۷۴بود .کانن که در خانوادهای از مهاجران ایرلندی
طبقهی کارگر سوسیالیست چشم به جهان گشوده بود ،در سال  ۱۹۰8به «حزب سوسیالیست آمریکا»

۲

۳
( )SPAو در سال  ۱۹۱۱به «کارگران صنعتی جهان» ( )IWWپیوست .وی شخصا از «بیگ بیل»
۴
هیوود ،رهبر ارشد ، IWWآموزش دید و از  ۱۹۱۲تا  ۱۹۱۴سازماندهندهی  IWWدر سراسر غرب
میانه بود .جناح چپ «حزب سوسیالیست»« ،حزب کمونیست ایاالتمتحده» را یک سال پس از انقالب
سوسیالیستی اکتبر  ۱۹۱۷تشکیل داد .در سال  ،۱۹۲8کانن بهعنوان نمایندهی «حزب کمونیست» به
ششمین کنگرهی «بینالملل کمونیستی» در مسکو اعزام شد .در آنجا او به نسخهای از انتقاد لئون
تروتسکی از پیشنویس قطعنامهی «بینالملل کمونیستی» دست پیدا کرد که بعدا تحت عنوان
۵
«بینالملل سوم پس از لنین» ( )۱۹۲8منتشر شد .استالین اخیرا ترتیبی داده بود تا تروتسکی که رهبر
اصلی اپوزیسیون چپ بود از رهبری حزب کمونیست اخراج شود و او را به آلما آتا در آسیای میانه تبعید
کرد.
کانن پس از بازگشت به ایاالتمتحده ،نقد تروتسکی را با سایر رهبران و اعضای حزب کمونیست در
میان گذاشت .رهبری حزب کمونیست که طرف استالین را گرفت ،او و حدود صد نفر دیتگر را که با
۶
تروتسکی موافق بودند ،اخراج کرد .آنها «انجمن کمونیست آمریکا» را تشکیل دادند که متعاقبا با
جریانهای همفکر دیگری ادغام شد و  SWPرا بنیان نهاد.
جنبش تروتسکیست و  SWPنقشی کلیدی در برخی از جنبشهای کارگری و تودهای در
ایاالتمتحده ،ازجمله «اعتصاب کامیونداران میناپولیس» در سال  ۱۹۳۴و جنبش مخالفت با جنگ

James P. Cannon

1

Socialist Party of America

2

Industrial Workers of the World

3

"Big Bill" Haywood

4

The Third International After Lenin

5

Communist League of America

6
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 طبق «قانونSWP  کانن و سایر رهبران و اعضای،۱۹۴۱  در سال. ایفا کردند،ایاالتمتحده در ویتنام
 دستگیر شدند و به دادگاه و زندان،اسمیت» به دلیل مخالفت با ورود ایاالتمتحده به جنگ جهانی دوم
 پاسخهای خود کانن. متهمان از این محاکمه برای آموزش دربارهی سوسیالیسم استفاده کردند.رفتند
۱
.در صحن دادگاه بعدا با عنوان «محاکمهی سوسیالیسم» منتشر شد
 بعد از اینکه جک بارنز دبیر سراسری جدیدSWP ،همانطور که در جستار موردبحث قرار گرفت
. رو به انحطاط گذارد،آن شد و کیش شخصیت خود را سازمان داد
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۱

در سال  ،۱۹۹۰هنگامی که اقتصاددان مارکسی نامدار هندی ،پرابهات پاتنایک،
پرسید «چه بر سر امپریالیسم آمد؟» مکاتب پرجنبوجوش و تأثیرگذار نظریههای
امپریالیسم ،به رخوتِ تاریخی پساجنگ دچار بودند )۱(.در سال  ،۱۹۷۴یعنی زمانی که
او غرب را بهمقصد هند ترک میکرد ،امپریالیسم در مرکز تمامی بحثهای مارکسیستی
قرار داشت .اما تنها پانزده سال بعد ،هنگامی که به غرب بازگشت ،بهنظر میرسید
امپریالیسم از پیش ،از مد افتاده است .هر چه باشد ،پایان اتحاد شوروی و اعالم پایان
تاریخ از جانب لیبرالها نزدیک بود.
کندوکاوهای مارکسیستها در مسألهی امپریالیسم از اوایل قرن بیستم آغاز شد.
در زمان و .ای .لنین و رزا لوکزامبورگ ،دو مسألهی مرتبط به یکدیگر دربارهی
امپریالیسم در مرکز توجه مارکسیستها قرار گرفتند -۱ :رقابت بیناسرمایهداری و جنگ
و  -۲سلسلهمراتب درون سرمایهداری جهانی و رابطهی بین کشورهای امپریالیستی و
مستعمرات /نیمهمستعمرات .از آن پس ،انقالبهای روسیه و چین ،موج ضداستعماری
پساجنگ و جنگ سرد ،بستر امپریالیسم را عمیقا تغییر دادهاند .بعد از آخرین جنگ
بیناامپریالیستی در هسته در دههی  ۱۹۴۰و دستیابی اکثر مستعمرات به استقالل،
رابطهی سیاسی -اقتصادی بین کشورهای امپریالیستی و غیرامپریالیستی به کلید
نظریهپردازی امپریالیسم تبدیل شد.
از دههی  ،۱۹۵۰متفکران مارکسیست با واکاوی توسعهنیافتگی و رابطهی مرکز-
پیرامون یا وابستگی در سرمایهداری جهانی ،تا حدّ زیادی ما را به عمقِ درک امپریالیسم
۲

بردهاند« )۲(.اقتصادسیاسی رشد» پل باران یکی از اولین و بهترین تحلیلهایی است که
نشان میدهد منافع فئودالی ،امپریالیستی و کمپرادوری -عالوهبر دیگر مصرفهای
غیرمولد مازاد اقتصادی -چگونه باعث میشوند کشورهای جهان سوم عقب بمانند.
۳

۴

۵

بعدها نویسندگانی همچون سمیر امین ،آندره گوندر فرانک و امانوئل والرشتاین ،هر
1 Prabhat Patnaik
2 Paul Baran
3 Samir Amin
4 Andre Gunder Frank
5 Immanuel Wallerstein
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کدام دست به گسترش رهیافتی متمایز اما مرتبط با ظهور سرمایهداری زدند .آنها
بهجای آنکه تنها بر اروپای غربی و ایاالت متحده تمرکز کنند ،این مسأله را نیز واکاوی
کردند که چگونه تقسیم جهانی کار و نظام جهانی عمومیتر یا نظام امپریالیستی ،مازاد
را از پیرامون به مرکز منتقل میکرد و اینچنین توسعهیافتگی و توسعهنیافتگی هردو
را همزمان پدید میآورد.
با توجه به اینکه دهههای  ۱۹۶۰و  ،۱۹۷۰زمان اوج نگارش نوشتههای
مارکسیستی حول امپریالیسم بود ،محو شدن امپریالیسم از بحثهای چپ بسیار
قابلتوجه است .طبق دادههای گوگلبوکس (به نمودار  ۱نگاه کنید) ،بسامد کلمهی
«امپریالیسم» در نمونهی بزرگی از کتابهای انگلیسیزبان ،بین سالهای  ۱۹۷۴و
 ۱۹۹۰بیش از پنجاه د رصد کاهش یافته است .حتا پیش از نابودی اتحاد شوروی یا
گذارهای نولیبرالی در اکثر نقاط جهان ،تحلیلهای امپریالیسم در ایاالت متحده و دیگر
جاها ،در حال محو شدن بودند.
نمودار  :1بسامد کلمهی «امپریالیسم» در گوگلبوکس( 2019-1۸70 ،انگلیسیزبان)

منبعGoogle Books Ngram Viewer, books.google.com/ngrams :

پاتنایک اظهار کرد تقویت و تحکیم امپریالیسم پس از جنگ ویتنام میتواند دلیل
این افول باشد )۳(.این امر -عالوهبر کارکردهای مخرب صندو بینالمللی پول و بانک
جهانی -از بیدادگریِ تقسیم جهانی کار نیز پیدا بود .گذشته از اینها ،تحول
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مستقیمتری نیز در میان روشنفکران لیبرال و چپگرای غربی جریان داشت که بهلحا
سیاسی قصد کرده بود نوشتههای ضدامپریالیستی را کمارزش نشان دهد .از دههی
۱

۲

 ،۱۹۷۰نویسندگان چپگرای شناختهشدهای همچون بیل وارن ،رابرت برنر ،مایکل
۴

۳

۵

هارت ،آنتونیو نگری و دیوید هاروی ،در این نوع ضدانقالب فکری دست داشتهاند.
صرف نظر از تغییری که در عالیق تحقیقاتی متفکران رخ داد ،عقبنشینی از مسألهی
امپریالیسم ،بهویژه منجر به تسهیل ظهور ایدئولوژی محافظهکارانه در قالب گفتمان
چپ شده است .بازگشتی به آنچه که میتوان «سیاستگذاریهای انترناسیونال دوم»
نامید ،رخ داده است .این سیاستگذاریها از اساس از سنّتهای مارکسیستی -که
توسط لنین و مائو تسهدون اعمال میشدند -جدا میشوند و پتانسیل انقالبی در
کشورهای کانونی امپریالیستی را بهشدت محدود میکنند.
وارن و محو شدن تحلیلهای امپریالیسم
وارن ،عضو سابق حزب کمونیست بریتانیا که بعدها به سازمان کمونیستی بریتانیا
۶

و ایرلند پیوست ،یکی از اولین نقدها را به سنّت ضدامپریالیستی مارکسیسم مطرح
کرده است .او در سال  ۱۹۷۳مقالهی بلند «امپریالیسم و صنعتیسازی سرمایهدارانه»
۷

را در نیولفتریویو منتشر کرد )۴(.وارن در این مقاله سعی کرده نگرش ضدامپریالیستی
متعارفِ آن زمان را به چالش بکشد نگرشی که معتقد بود امپریالیسم یا بهعبارت عامتر،
گسترش جهانی مناسبات سرمایهداری در جهان سوم وابستگی و توسعهنیافتگی بهوجود
میآورد .او مشتاقانه میکوشید نشان دهد گسترش سرمایهداری و امپریالیسم برای
جهان سوم ترقی (صنعتی و دیگر اشکال) به ارمغان آورده است .بهکالم وارن،
«مشاهدات تجربی نشان میدهند دورنمای توسعهی اقتصادی سرمایهدارانهی موفق
1 Bill Warren
2 Robert Brenner
3 Michael Hardt
4 Antonio Negri
5 David Harvey
6 The British and Irish Communist Organization
7 New Left Review
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[اشاره به صنعتیسازی] در تعداد قابلتوجهی از کشورهای توسعهنیافتهی اصلی بسیار
مطلوب است» .اگرچه وارن وجود امپریالیسم را تصدیق میکرد و حتا اظهار مینمود تز
او همان تز لنین است اما بااینحال بر این باور بود که «نظریهی عمومی لنین در باب
امپریالیسم بهلحا نظری بدفهمی دارد و از نظر تاریخی نادقیق است».
نتایج تجربی وارن از طرفی بازتاب رونق پساجنگ و پروژههای صنعتیسازی ملّی
فراگیری بود که ملّتهای بهتازگی استقاللیافته برعهده گرفته بودند و از طرف دیگر
بازتاب ظهور تعداد اندکی دولت تحتالحمایهی امپریالیسم همچون تایوان و کرهی
جنوبی .اما وارن تنها به اشاره به شکوفایی پساجنگ بسنده نکرد .او بدانجا رسید که
استدالل میکرد جهان سوم با پیشرفت فزایندهای که بر داخل مبتنی بود و از داخل
تأمینهزینه میشد ،با دربرگرفتن گسترهی وسیعی از صنایع و با کمرنگ کردن برتری
فنّاورانهی غرب ،دستخوش صنعتیسازی مستقل بوده است .او معتقد بود این ادعا که
مرکز ،ارزش اضافی پیرامون را می مکیده ،در دوران پساجنگ هیچ معنایی ندارد زیرا
این میتواند صرفا بهایی باشد که برای برپایی تأسیسات مولد پرداخته میشود .بههر
ترتیب« ،استثمار و پیشرفت نیروهای مولد دو روی یک سکهاند».
سیاستگذاریهای ضد -ضدامپریالیستی وارن آشکار بود .او بر این نظر بود که
سوسیالیستها میبایست سرشت مبارزهی ضدامپریالیستی را باریکبینانهتر مورد
بررسی قرار دهند و از آنها میخواست توجه بیشتری به مبارزات طبقاتی داخلی در
جهان سوم معطوف کنند .چنانچه روزبهروز رابطهی مرکز-پیرامون فقط برای گذشته
صد کند ،آنگاه طبیعتا ضدامپریالیسم صرفا پوششی برای مرافعات و معامالت
بیناسرمایهداری بهوجود میآورد.
برخالف خوشبینی نادرست وارن ،پیشرفت سرمایهداری موجب شکافی ماندگار -اگر
۱

نه فزاینده -بین مرکز و پیرامون شده است .اندکی بعد ،آرگیری امانوئل در واکنشی به
نوشته ی وارن اظهار کرد او از اختالف فاحش بین کشورهای ثروتمند و جهان سوم در
صنعتیسازی و مکانیزهکردن کشاورزی چشمپوشی کرده است )۵(.امانوئل بیان کرد

1 Arghiri Emmanuel
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۱

امپریالیسم بهجای آنکه خود-تخریبگر باشد (آن گونه که وارن گمان میکرد) ،خود-
۲

بازتولیدکننده است و تنها طبقهی کارگرِ خارج از کشورهای موطنِ امپریالیسم میتواند
۳

به آن حملهور شود و آن را از بین ببرد .در واکنشی دیگر ،فیلیپ مکمایکل ،جیمز
۵

۴

پتراس و رابرت رودز نهتنها نشان دادند که شواهد ناچیزی برای صنعتیسازی مستقل
در جنوب جهانی وجود دارد بلکه پیشاپیش -و بهدرستی -دربارهی بحران پیشِ رو در
تراز پرداختها در جهان توسعهنیافته اخطار کردند )۶(.در پایان ،سه نویسنده قویا
استدالل کردند که رشد جهان سوم ،محضخاطر منافع کسر کوچکی از جمعیت ،به
تعداد اندکی از کشورها وابسته است و این پدیده تنها در بستر امپریالیسم فهمیده
۶

میشود .بعدها دیوید اسلیتر به تعدادی از نقطهضعفهای تز وارن اشاره کرد :نگرش
۷

اروپامدار ،پذیرش فرمانبرانهی استثمار سرمایهداری و مطالعهی قسمی از متون
مارکسی که زیرکانه گزینش شدهاند)۷(.
پیشرفتی که تاکنون نظام جهانی بهواقع تجربه کرده ،تز وارن را به اثبات نمیرساند.
نمودار  ۲درآمد سرانهی ملّی [کشورهای مختلف –م ].برحسب دالر ثابت  ۲۰۱۰در
سال  ۱۹۶۰را در برابر مقادیر سال  ۲۰۱۵قرار میدهد .الگوی کلی نشان میدهد
سلسلهمراتب و ردهبندی در جهان سرمایهداری طی بهاصطالح پیشرفت پنجاهوپنجساله،
عمدتا بیتغییر باقی مانده است .کشورهای ثروتمندِ  ۱۹۶۰به همان صورت در سال
 ۲۰۱۵در صدر هستند ،درحالیکه کشورهای فقیر آن زمان بعد از گذشت نیم قرن
همچنان به قعر گرایش دارند .بنابر همین داده ،در سال  ۱۹۶۰میانگین درآمد سرانهی
بیست کشور ثروتمند اول ،بهشکلی سرسامآور  ۳۲برابر میانگین درآمد سرانهی بیست
کشور فقیر آخر بود تا سال  ۲۰۱۵این نسبت به  ۱۲۳افزایش یافت.
1 self-destructive
2 self-reproducing
3 Philip McMichael
4 James Petras
5 Robert Rhodes
6 David Slater
7 Eurocentrism
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نمودار  :2سلسلهمراتب در جهان سرمایهداری

منبع :پایگاه دادهی بانک جهانی ،databank.worldbank.org ،سرانهی تولید ناخالص داخلی بر
حسب مقدار لگاریتمی اندازهگیری شده است ،براساس دالر ثابت  ۲۰۱۰ایاالت متحده.

البته که اگر پنداشته شود امپریالیسم «نیست» شده ،توسعهیافتگی مرکز و
توسعهنیافتگی پیرامون بهکلی نامرتبط بهنظر میآیند .ازاینرو تز وارن به دو پیآمد
سیاسی عمده منجر میشود .نخست اینکه فقدان توسعه یا توسعهنیافتگیِ هر کشور،
مشکل همان کشور است .احتماال از امتناعاش از پیوستن به جهانیسازی -که منجر به
رشد نیروهای مولد میشود -یا از نوع خاصی از انحراف یا از نهادها و فرهنگ نامساعد
یا -بهعبارت صریحتر -از خودِ فقر ناشی میشود .مورد دوم اینکه اگرچه جنوب جهانی
یا جهان سوم ،از زمان لنین و حتا پیشتر ،مرکز انقالب و تجربیات سوسیالیسم بوده
است ،اما در نظر وارن ،به باری از توسعهبخشی و کمکرسانی بر دوش جوامع غربی و
دنبالهروی آنها تبدیل میشود .اینچنین ،آن گونه نگرش اروپامدار یا غربمحور که
در بازار سرمایهداری جهانی تداوم داشت ،در چپ طنینانداز میشود.
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مداخلهی برنر در مباحثهی گذار
اگر تز وارن نشان از چرخش محافظهکارانهی چپگرایان غربی حول مسائل
امروزیتر و جهانیتر داشت ،آنگاه باید گفت رابرت برنر ،تاریخدان تعلیمدیدهای که بر
اروپامداری و محافظهکاری در تاریخ گذار اروپا به سرمایهداری صحه میگذاشت ،به این
ماجرا غنای بسیار بخشیده است .این امر از اثر مجادلهبرانگیز بلند او« ،خاستگاه توسعهی
۱

سرمایهداری :نقدی بر مارکسیسم نو-اسمیتی » که در سال  ۱۹۷۷در نیولفتریویو
منتشر شد ،روشن است)8(.
مقالهی برنر تا حدّی باز-ارزیابی مباحثهی معروف در باب گذار از فئودالیسم به
۳

۲

سرمایهداری است که بین موریس داب ،پل سوئیزی و دیگر متفکران مارکسیست در
۴

دههی  ۱۹۵۰در «علم و جامعه» درگرفت .عالوه بر دیگر موارد ،سوئیزی و داب بااینکه
موافق بودند هم نیروهای درونی (کشمکشهای طبقاتی) و هم نیروهای بیرونی
(دادوستد و شهرها) نقشهای مهم و متقابلی در گذار به سرمایهداری ایفا کردهاند ،بر
۵

۶

سر «تکیهی اولیه» (داب) یا «محرک اولیه» (سوئیزی) اختالف نظر داشتند .سوئیزی
نیروی پیشران گذار در اروپای غربی را بیرونی میدانست ،حال آنکه داب از این نظر
دفاع می کرد که نیروهای درونی ،شکل و جهت اثرات دادوستد و بازار را تعیین
میکردند )۹(.سوئیزی که بحث را بهراه انداخته بود ،در جستوجوی پاسخ به پرسشهای
سیاسی بود .بهکالم او« ،اکنون ،از ماهیت محرک اولیهی سرمایهداری درک خوبی دارم
از اینکه چرا فرآیند پیشرفتی که بهوجود میآورد به بحران منتهی میشود و چرا
سوسیالیسم الزاما شکل فاتحِ جامعه خواهد بود .ولی زمانی که به مطالعهی کتاب داب
مشغول شدم ،در مورد فئودالیسم هیچکدام از این موارد بههیچوجه برایم روشن
نبود» )۱۰(.اما رویهمرفته ،روشن نیست که مباحثهی اصلی بهخودیخود و بهصورت
1 Neo-Smithian Marxism
2 Maurice Dobb
3 Paul Sweezy
4 Science and Society
5 primary emphasis
6 prime mover
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مستقیم به سیاستگذاریهای چپ در دوران پساجنگ مربوط بوده است .بااینحال،
فضای روشنفکریِ حاصل از مباحثه و الهامبخشیاش احتماال منجر به تسهیل
شکلگیری بحثهای بعدی حول امپریالیسم ،وابستگی و نظامهای جهانی شد.
۱

گذشته از این مباحثه ،سوئیزی ،باران و نویسندگان مانتلیریویو به مبارزات و
انقالبهای جنوب جهانی توجه بسیار داشتهاند .روشن است که آماج اصلی حملهی برنر
که اواخر دههی  ۱۹۷۰مینوشت -فرانک و والرشتاین بودند ،اما مقالهی او با نقدی برموضع سوئیزی در دههی  ۱۹۵۰آغاز میشود .بااینحال ،برخالف هر کسی که در
مباحثهی اصلی شرکت کرده بود (از جمله داب) ،برنر بهکلی نقش دادوستد و شهرها
۲

را رد میکرد و تنها تغییرات زراعی را مسبب ظهور مناسبات اجتماعی سرمایهداری
میدانست .از نظر او ،دادوستد بهخودیخود مناسبات اجتماعی فئودالی یا سرفداری
۳

را دگرگون نمیکند و تنها تغییری خودمختار در مناسبات طبقاتی در روستا ،دادوستد
را بهسمت سرمایهداری سو خواهد داد .پیرو این استدالل ،اظهار شد سوئیزی ،فرانک
و والرشتاین زمانی که دربارهی نقش دادوستد ،تقسیم کار« ،رقابت» و «بیشینهسازی
۴

مازاد» بحث میکردند ،وجود سرمایهداری را پیشفرض گرفته بودند .برنر حتا تمرکز
بر مبادله (سوئیزی) و تقسیم کار (فرانک و والرشتاین) را روش نو-اسمیتی نامید.
اگر منصفانه بررسی کنیم ،خواهیم دید سوئیزی حتا یکبار هم از اصطالح
«بیشینهسازی» استفاده نکرده است اصطالحی که برنر بهنادرستی به سوئیزی نسبت
میداد تا آنچه را جنبهی غیرتاریخی بحث میپنداشت برجسته کند .بهواقع رادنی
۵

هیلتون ،تاریخدان مارکسیست اهل بریتانیا ،کسی بود که در پاسخش به سوئیزی،
بیشینهسازی مازاد را بهعنوان محرک اولیهی پویش فئودالیسم پیشنهاد کرد )۱۱(.بهکالم
هیلتون« ،طبقهی حاکم به هر شکلی که ممکن بود ...میکوشید رانت فئودالی را بیشینه
1 Monthly Review
2 agrarian changes
3 autonomous change
4 surplus maximization
5 Rodney Hilton
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کند رانت فئودالی مازادی بود که همواره بهاجبار از تولیدکنندهی مستقیم تصاحب
میشد» .هیلتون در ادامهی توضیحاتش میگوید این بیشینهسازی بهقصد فروش در
بازار نبوده بلکه در اساس برای «حفظ و ارتقای موقعیتهایشان بهمثابهی حاکمان،
در برابر حریفان بیشمارشان ،عالوهبر زیردستانِ تحتاستثمارشان» ،چنین میکردهاند.
مقالهی برنر به دستکم سه عیب ریشهای دچار است .نخست اینکه برنر ،سوئیزی و
والرشتاین را متهم به کمتوجهی به فرآیند گذار میکند ،حال آنکه جایگزین او این
است که گذاری وجود نداشته .روش برنر در بررسی امکانناپذیری بیشینهسازی مازاد
۱

در جامعهی فئودالی ،روشی متافیزیکی بود که شاید بازتابی از تأثیر مکتب تحلیلی در
آن مقطع بوده باشد )۱۲(.برنر مفروض میگیرد که اربابان فئودالی نمیتوانند انگیزههای
سرمایهدارانه داشته باشند چون تنها سرمایهداران میتوانند چنین انگیزههایی داشته
باشند اما این الگوی خشکِ دودویی –همچون بسیاری از نظریههای اقتصادی بورژوایی
شناختهشده -بهطور ضمنی بر این داللت دارد که گذار به سرمایهداری بهیکباره اتفا
افتاده است .این ممکن نیست حقیقت داشته باشد .همانطور که سوئیزی در جواب به
او تأکید کرد از پایان سرفداری تا ظهور کشاورزی سرمایهداری دو قرن فاصله است.
داب نیز با این نظر موافق بود )۱۳(.از قضا ،این بدان معناست که برنر خود میبایست به
۲

گذار طوالنی کمتوجهی کرده باشد .همانطور که جیمز بالت بعدها اظهار کرد« ،برنر،
همچون بعضی از مارکسیستها ،به مفهومی رازورزانه از سرمایهداری باور دارد.
سرمایهداری یک هستی ،یک چیز اساسی فهمیده میشود زمانی که فرامیرسد آنچنان
تماموکمال ظهور میکند که گویی خدایی است که از المپ نازل شده ،تا بر روابط
انسانی حکمرانی کند»)۱۴(.
دوم اینکه برنر بعضی از شواهد تاریخی پراهمیت را اشتباه فهمیده است .طبق توضیح
۳

والرشتاین ،سرفداری دوم در لهستان و اروپای شرقی نتیجهی الحا آنها به نظام

1 analytical school
2 James Blaut
3 second serfdom
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جهانی بهمثابهی تولیدکنندگان غلّات بوده .برنر –که تالش میکرد نقش دادوستد را
رد کند -اظهار کرد صادرات غلّات تنها نقشی جزئی در بدتر کردن شرایط دهقانان
داشته چنانکه دادوستد اولیهی غلّات در لهستان بهطور نسبی اندک بوده است.
۱

۲

همانطور که بررسیهای دقیق رابرت دنمارک و کنت توماس نشان میدهند ،اگرچه
دادوستد غلّات تنها پس از باز-فئودالیسازی به نقطهی اوج خود رسید ،اما افزایش
قابلتوجه صادرات بهیقین پیش از آن روی داد که وضع قانونی سرفها و امکان
درخواستشان از دربار سلطنتی مورد حمالت سنگین قرار بگیرند )۱۵(.برنر با تشریح
۳

بهبود رابطهی مبادلهی کشاورزی اروپای شرقی نسبت به صنعت غرب ،اظهار میکند
جریان مازاد در قرن هفدهم بهواقع از مرکز به پیرامون بوده است .دنمارک و توماس
استدالل کردند تغییرات رابطهی مبادله چیزی را دربارهی انتقال مازاد برای ما روشن
نمیکند چنانکه این تغییرات میتواند بهسبب نرخ رشد بهرهوری متفاوت باشد .آنها
بهشکلی مستند نشان دادند که تغییرات رابطهی مبادله را میتوان بهسادگی در بستر
بهرهوری روبهرشد در هلند و بهرهوری ثابت یا روبهکاهشِ تولید غلّات در لهستان در
قرن هفدهم فهمید.
سوم اینکه نگاه اروپامدار برنر به تاریخ ،توجه اندکی به استعمار ،فتوحات نظامی و
صدمات آنها به شکلبندیهای طبقاتی در اکثر نقاط جهان دارد .او همچنین نادیده
میگیرد که بسیاری از خصایص مهم مناطق روستایی انگلستان در اواخر سدههای میانه
(دهقانانِ از بند رسته ،اجارهداری نقدی ،مبارزات دهقانی و غیره) طی همان دوره بر
۴

بسیاری از بخشهای اروپا ،افریقا و آسیا نیز حاکم بودهاند )۱۶(.کنت پامرنز ،تاریخدان
مناسبات سرفداری حاکم بر اروپای شرقی طی دوران گسترش سرمایهداری در اروپای غربی .برای تحمیل مناسبات
سرفداری به دهقانان اروپای شرقی در این زمان دالیل مختلفی همچون کاهش جمعیت دهقانان اروپای شرقی پس
از همهگیری طاعون یا سود هنگفت طبقهی حاکم آن از طریق صادرات غلّات به اروپای غربی ذکر شده است.
1 Robert Denemark
2 Kenneth Thomas
3 terms of trade
نسبت شاخص قیمت صادرات هر کشور به شاخص قیمت واردات آن.
4 Kenneth Pomeranz
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۱

اقتصادیِ غیرمارکسیست ،اذعان کرد انگلستان و قسمت زیرین دلتای یانگ تسه تا
سال  ۱8۰۰در مشخصههای مهم بسیاری اشتراک داشتند ،اما گسترش استعمار و
بردهداری در قارهی امریکا باعث شد درنهایت انگلستان پیش بیفتد )۱۷(.عالوهبراین،
اگرچه بهظاهر در مقالهی برنر مبارزهی طبقاتی نخستین عامل ظهور سرمایهداری
انگاشته میشود ،اما نوشتههای دیگر او بر این نظرند که تنها نوع خاصی از مبارزهی
طبقاتی (در انگلستان) میتوانست به سرمایهداری منتهی شود .از منظر برنر ،سطحی
از مبارزهی طبقاتی برای امتناع از سرفداری دوم ضروری بود ،اما نه آنقدر که صاحبان
زمین مالکیتشان را از دست بدهند )۱8(.بنابراین ،تز برنر «نظریهی مبارزهی طبقاتی را
بهروی سر برمیگرداند» )۱۹(.تحلیل برنر در اساس بر این استدالل مبتنی است که چون
پدیدههای مشخصی (برای مثال ،نوع خاصی از مبارزهی طبقاتی در انگلستان) بهطور
همزمان با ظهور سرمایهداری در انگلستان رخ دادهاند پس همان پدیدهها میبایست
علل ظهور سرمایهداری در انگلستان باشد .این نگرش ،نوع نمونهواری از اروپامداری
۲

است که بر منطق مدور بنا دارد.
برنر همچون وارن ،معتقد بود امپریالیسم موضوعیت ندارد و دیگر مارکسیستها را
متهم میکرد که «میزانی را که امروزه هر رشد قابلتوجه نیروهای مولد در مقیاس ملّی،
به ارتباط تنگاتنگ با تقسیم بینالمللی کار وابسته است» ،کمینه جلوه میدهند .نهتنها
او از تصدیق انتقال مازاد از جهان سوم به مرکز امتناع میورزید ،بلکه بهواقع
ضدامپریالیستها را به سماجتورزی بر «اتوپیای سوسیالیسم در یک کشور» متهم
میکرد و اینچنین تأکیدِ مارکسیست-لنینیستی بر اشرافیت کارگریِ محافظهکار در
هسته و پتانسیلهای انقالبی در جهان سوم را مردود میدانست.
رویهمرفته ،اگر بگوییم وارن و برنر بههمراه دیگران مسبب مباحثهی روشنفکریِ
عمدهای شدند اغرا کردهایم .مسلما بحثهایی درگرفتند ،اما با توجه به اهمیت مسأله،
ابدا کافی نبودند .همانطور که دنمارک و توماس خاطرنشان کردند ،نویسندگان
معدودی به حملهی اصلی از سوی برنر پرداختهاند )۲۰(.بهزعم اسلیتر ،از سال ،۱۹8۰
 - Yangtze .۱رودخانهای بزرگ که در نزدیکی شانگهای به دریا میریزد.
2 circular logic
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فضای سیاسی مسلط بهمیزان زیادی به شکلگیری مواضعی کمک کرده که از
سرمایهداری سرسختانه حمایت میکنند و تأثیر تز وارن دستآخر به این واقعیت مرتبط
میشود )۲۱(.اگر نوشتههای وارن و برنر آگاهانه بخشی از چرخش عظیم ضدانقالبی را
تشکیل نمیدادند ،بهیقین با آن مصادف بودند یعنی با چرخشی مصادف بودند که
درنهایت موج انقالبیِ برخاسته از اوایل قرن بیستم را خنثا کرد.
از مانیفست کمونیست تا انترناسیونال دوم
هر قدر هم که تغییرات فکری حوالی سال  ۱۹8۰چشمگیر بهنظر آمده باشند،
همچنان بازگشتی به سنّت طوالنی اروپامداری میان سوسیالیستهای غربی بودهاند
سنّتی که متفکران انترناسیونال دوم به کار میبستند .دورهای که با لنین و لوکزامبورگ
آغاز و با مائو و انقالب فرهنگی تمام شد ،تنها انقطاعی کوتاه بود .برای نمونه ،هم وارن
و هم برنر به گسست از «ایدههای مارکسیستی متأخر»تر و بازگشت به مارکسیسمی
که از قرار معلوم نگرش مثبتتری به گسترش سرمایهداری داشت ،عالقهمند بودند.
آنها از کدام مارکسیسم حرف میزدند؟ فرازهای معروفی که برنر از مانیفست
کمونیست نقلقول میکرد ،خوشبینی زیاد او به نقش انقالبی بورژوازی را نشان
میدهد:
«بورژوازی با تکمیل سریع هر گونه افزار تولید و با حد اعالی تسهیل ارتباطات
و مواصالت ،همهی ملل و حتی بربرترین آنها را به مدار تمدن میکشاند.
ارزانقیمتی کاالهای او توپخانهای است که بورژوازی بهمدد آن تمام دیوارهای
چین را ویران میسازد و شدیدترین بیزاری بربران از بیگانگان را به تسلیم
وامیدارد .بورژوازی تمام ملتها را وادار میسازد تا اگر نخواهند نابود شوند،
شیوهی تولید بورژوازی را بپذیرند و بهاصطالح تمدن را در کشورهای خویش
رواج دهند و بهکالم دیگر بورژوا شوند .کوتاهسخن ،بورژوازی ،جهانی بهسان
و سیمای خویش نقش میزند)۲۲(».
همان طور که اغلب بازگو شده ،مارکس باور داشت کنترل استعماری بریتانیا بر هند
زیانهای بسیاری به مردم آن رسانده است« .انگلستان تمام استخوانبندی جامعهی
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هند را درهم شکسته است بدون آنکه تاکنون نشانهای از بازسازی بهچشم بخورد .از
دست دادنِ جهان کهن بدون رسیدن به جهانِ نو ،مالیخولیای خاصی را نشان میدهد
که تیره روزی این روزهای هندوها است و هندوستانِ تحت حاکمیت انگلستان را از
تمامی سنّتهای کهن و کل تاریخی که از سر گذرانده ،جدا میکند» )۲۳(.اما مارکس
در اوایل دههی  ۱8۵۰هنوز تا اندازهای به این احتمال امیدوار بود که اعمال بریتانیا
به طور غیرمستقیم و ناخواسته منجر به پیشرفت هند شود زیرا «جنایات بریتانیا هر
چه که باشند ،ابزار ناآگاه تاریخ برای بهباور آوردن انقالب بودهاند».
این خوشبینی –که احتماال در اعالمیهای سیاسی در آن اغرا شده بود -میبایست
درخور زمان خود بوده باشد .سرمایهداری پیش از کمون پاریس همچنان نقشی مترقی
داشت .همانطور که بعدها لنین بهطور موجز بیان کرد« ،دورهی  ۱۷8۹تا  ،۱8۷۱که
سرنگونی فئودالیسم و مطلقهگرایی ،و آزادی از یوغ خارجیان در دستورکار تاریخ قرار
داشت ،دورهی سرمایهداری مترقی بود» ،اما عصر امپریالیستی سرمایهداری از سال
« ،۱8۷۱عصر بلوغ سرمایهداری تا سرحدّ پوسیدگی است»( .)۲۴همانطور که متفکران
۲

۱

بیشماری –بهویژه کوین اندرسون در «مارکس در باب جوامع پیرامونی»  -از دههی
 ۱۹۶۰اشاره کردهاند ،اندیشههای مارکس در زمینهی استعمار در اواخر دههی ۱8۵۰
–و بهشکل مشخصتر -پس از شورش  ۱8۵۷در هند شروع به رشدونمو کردند .ظهور
تعداد بی شماری جنبش مقاومت در اکثر نقاط جهان استعمارزده باعث شد پتانسیل
انقالبی در خارج اروپای غربی و امریکای شمالی بیشازپیش در مرکز توجه مارکس قرار
۳

بگیرد )۲۵(.او در نامهی معروفش به ورا زالوسیچ در سال  ۱88۱اظهار کرد کمونهای
روستاییِ غیرسرمایهدارانهی روسی ،ممکن بود «تکیهگاه احیای اجتماعی در روسیه»
۴

شوند )۲۶(.در اینجا ،مارکس بهوضوح با اورومارکسیستهایی چون برنر و وارن مخالف
است .فریدریش انگلس نیز در نامهای به کارل کائوتسکی در سال  ۱88۲اینچنین
مینویسد« :به عقیدهی من ،ما امروز فقط میتوانیم تا حدّی در فرضیات سست دربارهی
1 Kevin Anderson
2 Marx at the Margins
3 Vera Zasulich
4 Euro-Marxists
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فازهای اجتماعی و سیاسیای که این کشورها میبایست از سر بگذرانند تا آنها نیز به
سازمان یافتگی سوسیالیستی دست بیابند ،پیش برویم .اما تنها یک چیز مسلم است:
پرولتاریای پیروز نمیتواند هیچ نوع موهبتی را به ملّتی خارجی تحمیل کند مگر آنکه
با چنین کاری پایههای پیروزی خود را ویران کرده باشد .البته این امر بههیچوجه
پرولتاریا را از هیچ شکلی از جنگهای تدافعی محروم نمیکند»)۲۷(.
از این مهم تر ،هم مارکس و هم انگلس از زمان انقالبهای  ،۱8۴8آگاهانه مشغول
پروراندن نگرشی دیالکتیکی به تاریخ و واکاوی ارتباط مابین پتانسیل انقالبی ،اشرافیت
کارگری و حلقههای ضعیف زنجیره در اروپا بودند .این امر ،از فعالیتهایشان در
۱

اتحادیهی کمونیستی –که «مانیفست کمونیست» را برای آن نوشتند -پیداست.
همانگونه که انگلس یادآور شد ،اتحادیه اغلب از کارگران و پیشهوران مهاجر آلمانی،
بهخصو خیاطان مرد ،تشکیل شده بود )۲8(.این کارگران مهاجر همهجا حضور داشتند
و انگلس بهصورت مستند نشان داد که آلمانی «غالبترین زبان در این رسته» در پاریس
۲

بوده است .بهرغم وجود سنّتهای صنفگرایانه و چشماندازِ تأثیرگذارِ استادکار شدن،
ایدههای کمونیستی بهتدریج میان این کارگران گسترش یافته بود .سازمانیابی این
کارگران و دیگران نخستین جنبش کارگران کمونیست آلمانی و همچنین «نخستین
جنبش کارگری بینالمللی در تاریخ» را آغاز کرد.
تاریخ اتحادیهی کمونیستی که انگلس ثبت کرده ،در این مورد بهخصو به کار میآید.
بااینکه اتحادیه در لندن فعالیت میکرد ،اما بر کارگران یا اتحادیههای انگلیسی استوار
نبود .انگلستان ،نخستین و توسعهیافتهترین کشور سرمایهداری صنعتی ،جنبش کارگری
کمونیستی را بهعمل نیاورد بلکه آلمانی که هنوز به اتحاد نرسیده« ،کشورِ پیشهوری
و صنعت داخلیِ مبتنی بر کار دستی» ،کانون زلزلهی انقالب کمونیستی جهانی بود)۲۹(.
مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست بیان کردند «کمونیستها از آن جهت توجه
عمدهی خود را به آلمان معطوف میدارند که این کشور اکنون در آستان انقالب

1 Communist League
2 guild tradition
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بورژوایی قرار دارد ...انقالب بورژوایی آلمان میتواند فقط پیشدرآمد بالواسطهی انقالب
۱

پرولتری باشد».
طبقهی کارگر انگلستان ،بهرغم شرایط مادی پیشرفته و تاریخ طوالنی مبارزه ،در
جنبش کارگری بینالمللی آتی ،همچون نیرویی پیشگام ظاهر نشد .مارکس در نامهاش
در سال  ۱8۷۰تبیین کرد که وجود جوامع پیرامونی انگلستان مانند ایرلند و اتحادِ
مبتنی بر استعمارِ کارگران و سرمایهداران انگلیسی ،پتانسیل انقالبی کارگران انگلیسی
را بهشدت محدود کرده بود .بهکالم مارکس« :کارگر معمولی انگلیسی به کارگر ایرلندی
نفرت میورزد چنانکه او را بهچشم رقیبی میبیند که سطح زندگیاش را پائین
میآورد ...این تعارض ،راز عجز طبقهی کارگر انگلستان بهرغم سازمانیافتگیاش است.
طبقهی سرمایهدار قدرتش را اینچنین حفظ میکند و از این مسأله بهخوبی آگاه
است)۳۰(».
اگر در ابتدای امر ،هویتیابی با ملّتِ حاکم بیش از هر چیز ،یک پیشداوری بود،
متعاقبا با ظهور اشرافیت کارگری بههمراه امپریالیسم ،پایهی مادی محکمتری بهدست
آورد .دورهی طوالنی شکوفایی ،پذیرش اتحادیههای کارگری ،بهبود دستمزدهای واقعی
و شرایط کار و گسترش حق رأی ،همگی ،اتحاد سیاسی میان سرمایهداران و اتحادیهها
۲

و کنشگران جریان اصلی را تقویت کردند .کارگران در ملل امپریالیستی بهشکلی
۳

فزاینده در ثمرههای سودهای فو العادهی امپریالیستی سهیم میشدند ثمرههایی که
نتیجهی انتقال مازاد از جهان سوم [به هسته –م ].بودند.
انگلس در پیشگفتار ویراست  ۱8۹۲بر «وضعیت طبقهی کارگر در انگلستان» تصدیق
کرد دو بخش از طبقهی کارگر –کارگران کارخانهها و اعضای اتحادیهها -از زمان
نخستین انتشار کتاب در سال  ،۱8۴۵دستخوش تغییر شده بودند )۳۱(.او
سیاستگذاریهای محافظهکارانهی آنها را اینچنین توضیح میدهد« :آنها در
طبقهی کارگر ،اشرافیت شکل داده و موفق شدهاند موقعیت بهنسبت آسودهای را بهنفع
 ۱ترجمهی محمد پورهرمزان.
2 mainstream
 - Superprofits .۳سودهای باالتر از نرخ متوسط جهانی.
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خود تحمیل کنند و آن را بهعنوان دستآورد نهایی پذیرفتهاند» .دقیقا بههمین دلیل
۱

است که انگلس در نامهاش به آگوست ببل در سال  ،۱88۳پتانسیل جنبش انقالبی
در بریتانیا را بهکلی منتفی دانست .او به ببل هشدار داد« :بههیچوجه اجازه ندهید خود
را با این خیال بفریبید که در اینجا یک جنبش پرولتری واقعی در جریان است».
«جنبش کارگری عمومی واقعی تنها زمانی در اینجا رقم خواهند خورد که به کارگران
فهمانده شود انحصار جهانی بریتانیا درهم شکسته است» )۳۲(.بااینکه منفعتی که
کارگران انگلیسی میبردند احتماال بهشکل رقتآوری ناچیز بود ،اما «مشارکت در امر
تسلط بر بازار جهانی ،مبنای بطالن سیاسی کارگران انگلیسی بوده و هست» .به این
ترتیب ،طبقهی کارگر انگلستان شروع کرد از حزب لیبرال دنبالهروی کند حزبی که
عالوهبر شرایط کار انسانیتر و حق رأی طبقهی کارگر ،اتحادیههای کارگری و اعتصابها
را نیز بهرسمیت شناخته بود)۳۳(.
۲

همین بینش پراهمیت ،زمینهی نظریههای امپریالیسم و حلقهی ضعیف زنجیرهی
لنین را ،از همان وقت فراهم میآورد .مارکس و انگلس در طول حیاتشان به آلمانِ
کمتر توسعهیافته چشم داشتند .حزب سوسیالدموکرات آلمان ( )SPDمدتی طوالنی
–همانطور که لنین زمانی گفت« -از منظر انقالبی در مارکسیسم پاسداری
میکرد» ( )۳۴هر چند با سربرآوردن آلمان بهمثابهی یک قدرت امپریالیستی عمده،
سوسیالیسم آلمانی نیز بهمیزان قابلتوجهی تغییر یافت.
این امر از سربرآوردن ادوارد برنشتاین و رویزیونیسم در حزب و انترناسیونال دوم ،از
پیش پیدا بود .جریان اصلی حزب سوسیالدموکرات آلمان تحترهبری ببل و
۳

کائوتسکی که به گونهای تقدیرگرایی مجهز بود که انقالب را با فروپاشی آتی
سرمایهداری برابر میدانست ،در روزهای خطیر پیش از انقالب سوسیالیستی ،به رقابت
۴

بر سر کرسیهای رایشتاگ اکتفا کرده

بود)۳۵(.

اتحادیهگرایان درون حزب ،بر پایهی
1 August Bebel
2 the weak link
3 fatalism
4 Reichstag
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شکوفایی امپریالیسم آلمان ،به نیروهای رفرمیست قدرتمندی بدل شدند و بیطرفی
سیاسیشان رفتهرفته چیره شد )۳۶(.عالوهبراین ،حزب فاقد آموزش مارکسیستی بود و
درحالیکه رأی شمار بیشتری از مردم به سوسیالیسم میگروید ،اکثر اعضای حزب
۱

تصاویر متفاوتی از آنچه ممکن بود سوسیالیسم باشد ،داشتند )۳۷(.اعضای ردهپائین
حزب در آستانهی قرن شرایط بهتری را تجربه میکردند و اغلب به خواندن اخبار و
سفرنامهها ،داستانهای جنگی و شگفتیهای قومشناسانهی سرمایهداران مشغول بودند
که از گسترش استعماری آلمان حاصل میشدند)۳8(.
نگرش برنشتاین ،این نمایندهی دیرپای حزب سوسیالدموکرات آلمان در رایشتاگ،
دستکم جناح راست حزب را نمایندگی میکرد .برنشتاین در سال  ۱۹۰۰امپریالیسم
را پدیدهای بدیع ،همراستا با سرمایهداری و مترقی میانگاشت .موضع او تا سال ۱۹۱۲
در اکثر موارد ثابت باقی ماند :امپریالیسم بااینکه به بعضی از منافع سرمایهداران مرتبط
میشد ،در اساس مترقی بود )۳۹(.در نگرش برنشتاین ،امپریالیسم بریتانیا ،دموکراتیک
و بنابراین سزاوار تأیید و تقلید بود درحالیکه امپریالیسم ویلهلمیِ غیردموکراتیک
آلمان ،ارتجاعی و خطرناک )۴۰(.برنشتاین کسی بود که طرح ننگین سیاستگذاری
استعماری سوسیالیستی را پیشنهاد کرد طرحی که طی کنگرهی انترناسیونال دوم در
اشتوتگارت در سال  ۱۹۰۷به مسألهی بهشدت مجادلهبرانگیزی تبدیل شد.
کنگرهی اشتوتگارت رویداد پراهمیتی در تاریخ جنبش کارگری بینالمللی است .لنین
گسترهی وسیع نمایندگان کنگره را تحسین کرد 88۴ :نماینده از  ۲۵ملّت و پنج
قاره )۴۱(.اگرچه کنگره با «پایان یکپارچگی انترناسیونال دوم شناخته میشد ...که تأثیر
قابلتوجهی بر ماهیت و جهت فعالیتهای سوسیالیستی در سرتاسر جهان برجا
گذاشت» ،اما لنین به «خصیصهی قابلتوجه و ناراحتکننده»ی سوسیالدموکراسی
آلمانی اشاره کرد که «بهوضوح چرخشی محافظهکارانه و اپورتونیستی کرده بود»)۴۲(.
نمایندگان آلمانی در کنگرهی انترناسیونال دوم با محافظهکاری و رویزیونیسمشان
شناخته میشدند .رویهمرفته ،نیروی اپورتونیستی میان نمایندگان اروپای غربی

1 rank-and-file

765

زان شو  /ترجمهی بابک جعفری
۱

۲

قدرتمند بود .گروه حامی استعمار –شامل ون کل از هلند ،برنشتاین و ادوارد دیوید
از آلمان -بر کمیتهی استعمار تسلط داشتند )۴۳(.آنها «قطعنامهی اکثریت» را ارائه
کردند که قائل بود در منافع مستعمرات برای طبقهی کارگر اغرا شده و کنگره،
استعمار را از اساس رد نمیکرد زیرا میتوانست همچون نیرویی تمدنساز عمل کند)۴۴(.
این میزان عقبنشینی از اصول سوسیالیستی –بهکالم لنین« -شیطانصفتی» بود و
میتوان دید بخشهایی از این اظهارات ،بهسیا اندک متفاوتی ،در تزهای وارن و برنر
تکرار شده است .لنین اظهار کرد مفهوم سیاستگذاری استعماری سوسیالیستی
(ارائهشده توسط برنشتاین و دیگران) یک «پریشانگوییِ نومیدانه» بود و توضیح داد
که «سوسیالیسم هیچگاه از حمایت از اصالحات در مستعمرات نیز مضایقه نکرده است
اما این امر باعث نمیشود ایستادگی ما در برابر کشورگشایی ،انقیاد دیگر ملّتها،
خشونت و چپاول –یعنی اعمالی که "سیاستگذاری استعماری" را تشکیل میدهند-
تضعیف شود»)۴۵(.
جای تعجب نیست که جایگاه کشور هر نماینده در نظام سرمایهداری بر رأی او در
کنگره تأثیر شدیدی میگذاشت .فرانسویها ،بریتانیاییها و ایتالیاییها در رأیگیری
منشعب شدند درحالیکه آلمانیها –که همصدایی بر آنها حکمفرما بود -همگی به
قطعنامهای رأی دادند که از استعمار حمایت میکرد )۴۶(.بااینحال آرای کشورهای
غیراستعماری سبب شد «قطعنامهی اقلیت» در کنگره تصویب شود البته آرای آنها
در واقع بسیار نزدیک بود ۱۲۷ :به  ۱۰8رأی)۴۷(.
چرخش به راستِ حزب سوسیالدموکرات آلمان و دیگر احزاب سوسیالیستی اروپا پس
از کنگرهی  ۱۹۰۷انترناسیونال دوم ادامه یافت .تنها چند سال زمان برد تا احزاب
پیشگام مانند حزب سوسیالدموکرات آلمان ،آشکارا به انقالب خیانت کنند و تصمیم
بگیرند از جنگ جهانی اول حمایت کنند .انترناسیونال دوم و سیاستگذاریهایش در
عمل فروپاشیدند.

1 Van Kol
2 Eduard David
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در آخر مشخص شد کارگران انگلیسی در زمان مارکس و کارگران آلمانی در زمان
لنین نمی توانستند در مبارزه برای سوسیالیسم نقش پیشگام ایفا کنند .روشن بود که
احزاب کارگری پیشگام و اتحادیههای کارگری در کشورهای امپریالیستی تحت کنترل
سفتوسختِ سیاستگذاریهایی قرار داشتند که از استعمار و امپریالیسم حمایت
میکرد .سوسیالیستها ،از مارکس و انگلس تا لنین ،همواره در تالش بودند پتانسیل
انقالبی علیه سرمایهداری را به فعلیت برسانند .مبارزات طوالنی و بیرحمانه علیه
اپورتونیسم رفتهرفته به بینش لنینیستی تبدیل شدند که به این قائل بود که انقالب و
جامعهی سوسیالیستی نوین برای نخستینبار از مرکز سرمایهداری ،که در آن اشرافیت
کارگری قدرتمند است و کارگران و خردهبورژوازی بهسبب امپریالیسم به محافظهکاری
گرایش دارند ،سر برنمیکشد .انقالبهای سوسیالیستی واقعی قرن بیستم از بخش
توسعهنیافتهی اروپا (روسیه) و بهصورت عامتر ،از بخش توسعهنیافتهی جهان (چین و
دیگر کشورهای جهان سوم) آغاز شدند .کشورهای اروپای غربی از لحا نیروهای مولد،
پیشرفتهترین کشورها بودند ،اما از لحا سیاستگذاریهای انقالبی –همانطور که
لنین بهشکلی درخشان در سال  ۱۹۱۳خالصه کرد -اروپا عقبافتاده و آسیا پیشرفته
بود .انقالبهای سوسیالیستی و استقاللطلبی در جهان سوم و در پی آن ،تضعیف
امپریالیسم ،طبیعتا پیششرطهای انقالب سوسیالیستی در هستهی امپریالیستی
میشدند .چپ انترناسیونالیست از زمان انترناسیونال کمونیستی تا دوران مائو تسهدون،
مصرّانه از این خط پیروی میکرد تااینکه در اواخر دههی  ،۱۹۷۰سیاستگذاریهای
انترناسیونال دوم شروع به دستیابی دوباره به شکوه سابقشان کردند.
آیا آن کشور نیز امپریالیستی نیست؟ تناقضهای روایت «امپریالیسم جدید»
ناپدید شدنِ گستردهی بحثهای امپریالیسم ،از اواخر دههی  ۱۹۷۰شروع شد اما
با آغاز قرن بیستویکم ،خصوصا بهسبب بحران اقتصادی جهانی کنونی ،این بحثها
۱

دوباره پدیدار شده اند .پژوهش مهمی در باب امپریالیسم متأخر یا امپریالیسمِ آربیتراژ
۲

نیروی کار جهانی تحت سرمایهی انحصاری-مالیِ تعمیمیافته ،اخیرا توسط سمیر امین،
1 arbitrage
2 generalized
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۱

۳

۲

جان اسمیت ،یوتسا پاتنایک ،پرابهات پاتنایک و اینتان سوئاندی منتشر شده
است )۴8(.بااینهمه ،بسیاری از چپگرایان تأثیرگذار همچون هارت ،نگری و هاروی ،به
بازتولید ژئوپولتیک محافظهکارانهی سابق در بحثهای «امپریالیسم جدید» ادامه
می دهند ژئوپولتیکی که برای مدت مدیدی کنار گذاشته شده بود اما اکنون نونوار شده
است.
۴

بهعنوان مثال ،هارت و نگری ،در کتابشان «امپراتوری» ،اظهار میکنند امپریالیسم
بهواقع تنگپوشی را به تنِ سرمایه میپوشاند که سرمایه میبایست آن را در آخر پاره
کند )۴۹(.این استدالل در اساس نسخهی بهروزشدهی تز برنشتاین /وارن /برنر مبنی بر
این دیدگاه است که سرمایهداری به فراتر از فاز امپریالیسم گام نهاده و امپراتوری –
سرمایهداریِ جهانیِ افقی ،تمرکززداییشده و قلمروزدا -۵جایگزین امپریالیسم شده)۵۰(.
۶

همانگونه که جان بالمی فاستر اشاره کرد ،کتاب هارت و نگری نسخهی دستچپی
روایت «پایان تاریخ» است که سیاستگذاری خارجی ایاالت متحده را در اصطالحات
مارکسی و پسامدرنی گنجانده)۵۱(.
هارت و نگری ،برخالف وارن ،استنتاجاتشان را بر شهودات تجربی بنا نکردهاند .آنها
در بخشی از کتاب با بازتفسیر مباحثه بین لنین و کائوتسکی در دههی  ۱۹۱۰و با این
استدالل گمراهکننده که تز اولترا-امپریالیسم کائوتسکی بیش از دیگر موارد ،در خط
آثار مارکس بوده ،تئوری امپریالیسم را رد میکنند .آنها همچنین ادعا میکنند لنین
در اساس از لحا تحلیلی با روند اولترا-امپریالیسم کائوتسکی موافق بوده ،هر چند در
خصو اینکه واکنش انقالبی باید چگونه باشد به نتیجهی متفاوتی رسیده است .از
نظر هارت و نگری ،دوراهیِ ضمنی واقعی در آثار لنین ،بین انقالب کمونیستی جهانی
و امپراتوری (نامی جدید برای اولترا-امپریالیسم) بوده است)۵۲(.
1 John Smith
2 Utsa Patnaik
3 Intan Suwandi
4 Empire
5 deterritorializing
6 John Bellamy Foster
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اگر لنین موافق بود که در آینده ،سرمایهداری جهانی پایداری پدید خواهد آمد ،آنگاه
انقالبهای متعاقب ،اقدامات مذبوحانهای در راستای ممانعت از تحقق اولترا-امپریالیسم
بهنظر میآمدند .زمانی که لنین در سال  ۱۹۱۵بر کتاب نیکوالی بوخارین« ،امپریالیسم
و اقتصاد جهانی» پیشگفتار مینوشت ،هنوز قطعیترین نوشتههایش در باب
امپریالیسم را به پایان نرسانده بود بنابراین عمدتا به نقد پیآمدهای اپورتونیستی اولترا-
امپریالیسم کائوتسکی میپرداخت )۵۳(.بااینکه لنین بهصراحت نظریهپردازی فاز
جدیدی از سرمایهداری پس از امپریالیسم را رد نکرده بود ،اما تذکر میداد که چنین
نگاهی ،در عمل ،بهمعنای رویگردانی از مسائل جاری است .در سال  ،۱۹۱۶زمانی که
«امپریالیسم :باالترین مرحلهی سرمایهداری» را نوشت ،بهوضوح امکان ظهور اولترا-
امپریالیسم در آینده را مردود دانست زیرا بهعقیدهی او ناموزونیِ توسعهی سرمایهداری
و قدرت نسبیِ متغیر ،مانع از هر شکلی از ائتالف ،اتحاد یا امپراتوری پایدار میشدند)۵۴(.
هاروی و دیگران دست به عرضهی نسخهی ضعیفتری از تز برنشتاین /وارن /برنر
زدهاند .از منظر آنها ،شاید همچنان امپریالیسم و انتقال مازاد از پیرامون به هسته در
جریان باشد ،اما بهواسطهی پیشرفت سرمایهداری ،یا هسته همواره اعضای جدید
میپذیرد یا رابطهی هسته و پیرامون میتواند معکوس شود .برای نمونه ،هاروی اعتقاد
دارد مکیدن ثروت خالص از شر توسط غرب در دهههای اخیر بهمقدار زیادی معکوس
۱

شده است )۵۵(.اسمیت ،بر مبنای اثر خود او در باب ابراستثمار و امپریالیسم ،نقد
سترگی از انکار امپریالیسم از سوی هاروی ارائه کرده است )۵۶(.هاروی در پاسخ به این
نقد ،ادعا کرد تئوری مارکسی سنّتی (ایستا و صلب) برای درک پیچیدگی سرمایهداری
ناکارآمد است )۵۷(.در روش ارائهشده توسط هاروی ،در اساس دادوستد مازاد یا رشد
سریعتر تولید ناخالص داخلی شاهدی بر امپریالیسم تلقی میشود .این نگاه تا حدّی
سطحینگرانه و تقلیلگرایانه است زیرا امپریالیسم بهمعنای رشد سریع یا
دستآوردهای حاصل از صادرات نیست ،بلکه به رابطهی بین هسته و مابقی جهان
اشاره دارد .همانطور که بهخوبی میدانیم ،هرازگاهی ممکن است مستعمرات یا جوامع
پیرامونی مازاد عظیمی را از طریق دادوستد بهدست بیاورند برای مثال ،جامائیکا
 - Superexploitation .۱استثمار با نرخ باالتر از نرخ متوسط جهانی.
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بهسبب بردهداری اینچنین بوده است .از نظر نرخ رشد درآمد ،کشورهایی همچون
لهستان یا شیلی بین سالهای  ۱8۵۰تا  ،۱۹۰۰نرخ رشد سرانهی درآمد ناخالص داخلی
دو درصد داشتهاند ،که تقریبا  ۱۰۰درصد بیشتر از نرخ رشد بریتانیا یا فرانسه طی این
فاز اولیهی امپریالیسم است)۵8(.
۱

هاروی امپریالیسم را همجوشی متناقض یک پروژهی سیاسی قلمروبنیاد با گسترش
سرمایهداری در فضا و زمان تعریف میکند .بخش اول تعریف به منطقی قلمرویی اشاره
۳

۲

دارد که انتزاعی و غیرتاریخی است حال آنکه بخش دوم به نگرشی انتشارگرایانه بر
۴

سرمایهداری داللت میکند .سرمایهداری سیالِ جهانمسطحی در درک هاروی از آنچه
«امپریالیسم جدید» مینامد ،بدون اشارهای به رابطهی مرکز-پیرامون یا انتقال مازاد،
کموبیش همان درک وارن ،برنر و نظریهپردازان انترناسیونال دوم است )۵۹(.بهخصو
بهخاطر این نقطهی شروع است که هاروی میتواند بهسادگی هر تغییر جغرافیایی
فعالیت های صنعتی را تغییر مرکز امپریالیسم تلقی کند .برای مثال ،هاروی امروزه
آسیای شرقی را نیروی امپریالیستیِ در حال ظهور میداند ،بااینکه –همانطور که
اسمیت متذکر شد -از زمان انتشار نوشتههای اولیهاش ،از انتقال قدرت به کشورهای
بهاصطالح بهتازگی صنعتیشده همچون هند ،مصر و مجارستان سخن میگفت)۶۰(.
بسیاری از این بحثها (شامل بحث هاروی) بهصورت صریح یا ضمنی ،چین را قدرت
امپریالیستی در حال ظهوری میدانند که حتا در برخی موارد با ایاالت متحده رقابت
میکند .امروزه تا اندازهای مد شده است که محافظهکاران و لیبرالها -فارغ از اختالفات
حزبیشان -بر سر ایستادن در برابر بهاصطالح امپریالیسم چین توافق داشته باشند.
جالب است که وزارت امور خارجهی ایاالت متحده نیز در اعالمیههای رسمیاش بر
امپریالیسم چین تأکید دارد )۶۱(.این اجماع نامأنوس ،خود نتیجهی آشفتن و تحریف
مسألهی امپریالیسم از دههی  ۱۹۷۰است.
1 territory-based
2 abstract
3 diffusionist
4 flat-world fluid capitalism
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اجازه دهید مورد چین را دقیقتر بررسی کنیم .امپریالیسم دستآخر مستلزم انتقال
مازاد از پیرامون به مرکز امپریالیستی است .چین ،علیرغم رشد سریع ،در موقعیتی
۱

قرار نگرفته که چنین سودهایی را استخراج کند .مینکی لی در پژوهشی جامع نشان
میدهد که گرچه چین به رابطهای استعماری با برخی از صادرکنندگان مواد خام دست
یافته ،اما در کل ،ارزش اضافیای که به کشورهای هسته در نظام جهانی سرمایهداری
انتقال میدهد بسیار بیشتر از مقداری است که از پیرامون دریافت میکند )۶۲(.بهترین
توصیف برای چین ،کشوری نیمهپیرامونی در نظام جهانی سرمایهداری است.
چین بهعنوان کشوری نیمهپیرامونی ،بیشتر نقش مکمل هستهی امپریالیستی را بازی
میکند تا رقیب .چین در زمینهی صادرات ،بیشتر با کشورهای کمدرآمدتر در رقابت
است .درآمد کارگران در چین بسیار کمتر از همتایانشان با مهارتهای مشابه در ایاالت
۲

متحده است هر چند اختالفشان کاهش یافته .سوئاندی ،آر .جمیل جونا و فاستر،
۳

بنابر پایگاه جهانی داده-ستاندهها نشان دادهاند که بین سالهای  ۱۹۹۵و ،۲۰۱۴
هزینههای واحد نیروی کار در چین ،چهل درصد هزینههای واحد کار در ایاالت متحده
باقی مانده بااینکه در سالهای اخیر افزایش مالیمی داشته است )۶۳(.این تفاوت ،مبنای
آربیتراژ نیروی کار جهانی و مبادلهی نابرابر را تشکیل میدهد.
همچنین میتوانیم به صدور سرمایهی چین نظر بیندازیم .خروجی سرمایهگذاری
۴

مستقیم خارجی چین در سال  ۱/۹ ،۲۰۱۹درصد تشکیل سرمایهی ناخالص بوده
درحالیکه میانگین جهانی  ۶درصد بوده است )۶۴(.بخش عمدهی این سرمایهگذاری ،به
۵

هنگ کنگ و بعضی از گریزگاههای مالیاتی اختصا

یافته که یا فرار سرمایه بوده ،یا
۶

بهعنوان سرمایهی خارجی دوباره به سرزمین اصلی چین بازگردانده شده است .بااینکه
چین در سالهای اخیر داراییهای خارجی عظیمی انباشته اما نزدیک به نیمی از آن،
1 Minqi Li
2 R. Jamil Jonna
3 World Input-Output Database
4 gross capital formation
5 tax havens
6 mainland China
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ذخایر خارجی در سال  ۲۰۱8را تشکیل داده که در اصل ادای احترام چین به
پول» ۱است)۶۵(.

امپریالیسم ایاالت متحده از طریق پرداخت برای «امتیاز ضرب
ممکن است برخی ادعا کنند گرچه چین امروزه امپریالیستی نیست ،اما احتمال دارد
در آینده چنین شود .این نگاه احتماال بیش از حد به ظرفیت امپریالیسم دلگرم است
که میپندارد امپریالیسم میتواند چنین جمعیت زیادی را در هستهاش جذب کند.
همانگونه که لی اشاره کرد ،امپریالیسم فرضی چین بهمعنای افزایش تکاندهندهی
انتقال مازاد از پیرامون [به مرکز –م ].است ،که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر
۲

بومشناختی بعید است تحقق

بیابد)۶۶(.

۳

نخبگان چینی ،در اکثر موارد ،خودآگاهند که از تقسیم کار فعلی در اقتصاد جهانی
منفعت بسیاری بردهاند و به حفظ وضع موجود تمایل زیادی دارند )۶۷(.این اجماع نظر
میان نخبگان چینی اغلب باعث میشود بیش از دیگران از نظم جهانی تحترهبری
ایاالت متحده دفاع کنند.
بهطور خالصه ،هر دو نسخهی تز برنشتاین /وارن /برنر –که با تالش هارت ،نگری و
هاروی بر سر زبانها افتادهاند -در بهدستدادن درکی بهتر از سرمایهداری جهانی
ناتواناند .از منظر این نظریهها ،مبارزات ضدامپریالیستی به کشمشهای
بیناامپریالیستی جوش خوردهاند .از این مهمتر ،این نظریهها نشان از احیای
سیاستگذاریهای انترناسیونال دوم دارند که از قرن نوزدهم در اعما اندیشهی چپ
و سوسیالدموکراتیک نفوذ کرده بودند.
انترناسیونال دوم تالفی میکند
اگر بگوییم برخی از کشورها امپریالیستی نیستند ،لزوما از وضع موجود یا مناسبات
اجتماعی در این کشورها دفاع نکردهایم بلکه این بدان داللت دارد که انتقال مازاد و
 - seigniorage privilege .۱سود حاصل از چاپ و ضرب پول که از اختالف ارزش مقدار پول و هزینهی تولید
آن بهدست میآید .باید در نظر داشت که دالر امریکا –بهعنوان نخستین پول جهانی -بیپشتوانه است.
2 ecologically
3 elites
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استثمار امپریالیستی ،تضادهای این کشورهای غیرامپریالیستی را ژرفتر کرده است و
حتا رفع نیازهای اولیه در زمینهی بهداشت و آموزش طبقهی کارگر ،گشایشی
سوسیالیستی میطلبد .کشورهای مشخصی در جهان سوم –بهویژه آنهایی که طبقات
حاکمشان ضعیفتر و ناالیقتر هستند و همچنین آنهایی که از میراث انقالبیِ
ریشهداری برخوردارند -میتوانند حلقهی ضعیف بالقوه در نظام امپریالیستی معاصر را
تشکیل دهند .در چنین کشورهایی ،مبارزات مردم علیه امپریالیسم ایاالت متحده
واقعیت دارد و بالقوه انقالبی است.
زمانی که بعضی از چپگرایان دست به انکار یا انصراف از نظریهی مارکسیستی
امپریالیسم میزنند ،سرمایهداری بهجای آنکه نظامی در حال واپاشی و انگلی دیده
شود ،نظام روبهتکامل سرزندهای بهچشم میآید که گویی بیپایان است .بنابراین ،آنها
اغلب نمیتوانند پتانسیل انقالبی در اکثر نقاط جهان را دریابند .از آنجایی که
سرمایهداری شکستناپذیر و سوسیالیسم و کمونیسم بهکلی دستنیافتنی بهنظر
میآیند ،جای تعجب ندارد که سیاستگذاریهای انترناسیونال دوم در این جوّ عمومیِ
یأس و نومیدی نفوذ کنند.
سیاستگذاریهای معاصر انترناسیونال دوم از دو خط فکری مکمل یکدیگر تشکیل
میشود .یکم ،بنابر دیرپایی سرمایهداری ،استدالل میشود بهترین سناریوی جهان ،آن
است که سرمایهداری بهتری داشته باشیم .در اینجا منظور از «بهتر» ،بهلحا
معیارهایی است همچون آزادی تجمعات ،آزادی مطبوعات ،نظام انتخاباتی چندحزبی،
حراست از مالکیت خصوصی و دیگر خصایصی که در جامعهی سرمایهداریِ مرکز
امپریالیستی بهچشم میخورند .زمانی که ترقی (دوباره) ،گسترش و تقلید از
سرمایهداری ایاالت متحده و اروپای غربی تعریف میشود« ،مترقیان» بهسرعت با
دولتهای امپریالیستی در حمالتشان به کشورهای پیرامونی و نیمهپیرامونی همدست
میشوند .همانگونه که نظریهپردازان انترناسیونال دوم از اساس با استعمار و امپریالیسم
مخالفت نکردند ،لیبرالهای امروزی نیز از اساس با تحریمها و تغییررژیمها در جهان
سوم مخالف نیستند .دغدغهی اصلی بسیاری از این نویسندگان –که اغلب ادعا میکنند
مارکسیست هستند -نه سرنگونی سرمایهداری ،بلکه سرنگونی سرمایهداریِ بهاصطالح
اقتدارگرا است تعبیری امروزی که بهجای جامعهی «نامتمدن» استفاده میشود.
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دومین خط سیاستگذاریهای معاصر انترناسیونال دوم بر مسألهی امپریالیسم متمرکز
است .چنانچه مانند بعضی از نویسندگان ،چین را جزء کشورهای مرکز امپریالیستی
بهحساب بیاوریم ،آنگاه قطعا امپریالیسم بهمثابهی فازی از سرمایهداری ،کابوسی
بیپایان بهنظر خواهد آمد .از آنجایی که جایگزینی واقعی وجود ندارد ،انتخاب
نسخهای بهتر از این کابوس منطقی خواهد بود .نویسندگان معاصر مانند هاروی نیز،
بهمثل برنشتاین که بین امپریالیسم خوب و بد تمایز قائل میشد ،از یک امپریالیسم
بهترِ اصالحشده جانبداری میکنند.
هاروی استدالل میکند گرچه راهحلهای رادیکالتری هم هست ،اما بنا نهادنِ یک
۱

نیو دیل جدید تح ت هدایت ایاالت متحده و اروپا ،هم در داخل و هم در مقیاس
بینالمللی ،بهیقین برای نبرد کنونی کفایت میکند .بدین ترتیب ،او تا جایی پیش
میرود که «امپریالیسم "نیو دیلی" خیرخواهتری» را توجیه کند که «ترجیحا از طریق
نوعی ائتالف بین قدرتهای سرمایهداری حاصل شود که کائوتسکی مدتها پیشتر آن
را پیشبینی کرده بود» )۶8(.بهزعم هاروی ،این امپریالیسم نیو دیلی ،از قرار معلوم
مالیمتر از امپریالیسم مذمومی خواهد بود که نومحافظهکاران پیش مینهند.
از آن پس ،محافظهکاری هاروی روبهافزایش بوده و تصادفی نیست که در مصاحبهای
در اواخر  ،۲۰۱۹نگرش ضدانقالبی بهخصوصی را ابراز میکند .هاروی در این مصاحبه
اذعان میکند سرمایه بزرگتر از آن است که شکست بخورد او میگوید:
«نمیتوانیم وضعیتی را تصور کنیم که جریان سرمایه را متوقف کرده باشیم،
زیرا اگر جریان سرمایه را متوقف کنیم ،هشتاد درصد جمعیت جهان بالفاصله
از گرسنگی خواهند مرد ،در جابهجایی در خواهند ماند و نخواهند توانست
خود را بهشکلی مؤثر بازتولید کنند .بنابراین ،ممکن نیست از پسِ هیچگونه
حملهی بی امان به انباشت سرمایه بربیاییم .پس آن نوع خیالی که شاید در
سر پرورانده باشید –خیالی که زمانی سوسیالیستها ،کمونیستها و غیره در
سال  ۱8۵۰احتماال در سر میپروراندند که خیلی خب ،عالی است ،ما
 - New Deal .۱مجموعهای از سیاستگذاری های عمومی و اصالحات رفاهی که توسط دولت روزولت بین دو
جنگ جهانی در ایاالت متحده اعمال شد.
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میتوانیم نظام سرمایهداری را نابود کنیم و چیزی بهکلی متفاوت بیافرینیم-
این هماکنون ناممکن است)۶۹(».
با تسلط این گونه تفکر میان لیبرالها و بسیاری از چپگرایان ،مقاومت داخلی محتمل
در برابر دولت امپریالیستی ایاالت متحده کاهش یافته است .این بهویژه مناقشات جاری
بین ایاالت متحده و چین را روشن میکند .جالب است که تصویر چینِ در حال ظهور،
امپریالیسمِ (نه هنوز کامال متمدنِ) چین ،آب به آسیاب گروههای مختلفی ،هم در چین
و هم در ایاالت متحده میریزد .سالهاست که رسانههای ناسیونالیستی چینی در
خصو چین قدرتمند بلوف میزنند تا اینچنین تالش کنند از مبارزهجویی طبقهی
کارگر بکاهند .اکثر چپگرایان چینی به این ادعاهای ناسیونالیستی نقدهای تندی دارند.
در همین حین ،جریان اصلی ایاالت متحده و جناح راست با موفقیت توانسته است بر
مبنای پروپاگاندای چین امپریالیستی ،برای اعمال خود توجیه بیاورد .این دیدگاه بهقصد
مقصر نشان دادنِ چین برای هر چیز و تباه کردن طبقهی کارگر ایاالت متحده ،با
بهکارگیری نژادپرستیِ عمیقا ریشهکرده و تاریخ ضدکمونیستی به کار میرود .حتا
بعضی از ناظران چپگرا نیز بهشکلی غیرانتقادی بر این باورند که چین امروزه به دشمن
شمارهی یکِ طبقهی کارگر جهانی تبدیل شده است .ما شاهد شکلگیری اتحادی
مقدس در ایاالت متحدهی امپریالیستی زیر سلطهی سیاستگذاریهای ارتجاعی
انترناسیونال دوم هستیم.
پرابهات پاتنایک هشدار داد که عقبنشینی از تحلیلهای امپریالیسم تنها میتواند
بهمعنای قدرت گیری جناح راست در کشورهای هسته و جنوب جهانی باشد که بذر
۱

جنبشهای نژادپرستی ،بنیادگرایی و بیگانههراسی را میپاشد .حال که به دههی
 ۲۰۲۰گام مینهیم ،این بینش عمیق بهشکلی فزاینده به واقعیت نزدیک میشود.
چپ (غربی) در مرکز امپریالیستی ،لحظهای تاریخی را از سر میگذراند )۷۰(.اگر چپ
با سنّت ضدامپریالیستی پیوندی دوباره برقرار نکند و به تحلیلی سنجیده از امپریالیسمِ
شکلگرفته در دوران نولیبرالی دست نیابد ،احتماال در یکی دو دههی آینده بیشازپیش

1 xenophobic
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از گذشتهی انقالبیاش عقبنشینی خواهد کرد .مسألهی حیاتی برای همهی ما این
است که از انترناسیونال دوم پیروی کنیم یا از سنّتهای مارکس متأخر ،لنین و مائو.

متن حاضر ترجمهای است از مقالهی
The Ideology of Late Imperialism
)(The Return of the Geopolitics of the Second International

بهقلم  .Zhun Xuپیوند با متن اصلی:
https://monthlyreview.org/2021/03/01/the-ideology-of-late-imperialism/

یادداشتها:
 -۱پرابهات پاتنایک ،چه بر سر امپریالیسم آمد؟ ،مانتلیریویو  ،۴۲شمارهی ( ۶نوامبر  :)۱۹۹۰صص-۷
.۱
 -۲پل باران ،اقتصادسیاسی رشد (نیویورک :نشر مانتلیریویو )۱۹۵۷ ،آندره گوندر فرانک ،توسعهی
توسعهنیافتگی (نیویورک :نشر مانتلیریویو )۱۹۶۶ ،هری مگداف ،عصر امپریالیسم (نیویورک :نشر
مانتلیریویو )۱۹۶۹ ،آرگیری امانوئل ،مبادلهی نابرابر (نیویورک :نشر مانتلیریویو )۱۹۷۲ ،سمیر امین،
انباشت در مقیاس جهانی (نیویورک :نشر مانتلیریویو )۱۹۷۴ ،امانوئل والرشتاین ،اقتصاد جهانی
سرمایهداری (نیویورک :نشر دانشگاه کمبریج )۱۹۷۹ ،والتر رادنی ،اروپا و عقبماندگی آفریقا (واشنگتن
دیسی :نشر دانشگاه هاوارد.)۱۹8۱ ،
 -۳پرابهات پاتنایک ،چه بر سر امپریالیسم آمد؟
 -۴بیل وارن ،امپریالیسم و صنعتیسازی سرمایهدارانه ،نیولفتریویو .)۱۹۷۳( 8۱
 -۵آرگیری امانوئل ،افسانهی توسعهیافتگی در برابر افسانهی توسعهنیافتگی ،نیولفتریویو :)۱۹۷۴( 8۵
صص.۶۱-8۲
 -۶فیلیپ مکمایکل ،جیمز پتراس ،و رابرت رودز ،امپریالیسم و تناقضهای توسعهیافتگی ،نیولفتریویو
 :)۱۹۷۴( 8۵صص.8۳-۱۰۴
 -۷دیوید استیلر ،دربارهی نظریهی توسعه و تز وارن :استدالالتی علیه غلبهی اکونومیسم ،محیطزیست
و برنامهریزی دی :جامعه و فضا  ،۵شمارهی  :)۱۹8۷( ۳صص.۲۶۳-8۲
 -8رابرت برنر ،خاستگاه توسعهی سرمایهداری :نقدی بر مارکسیسم نو-اسمیتی ،نیولفتریویو ۱۰۴
(.)۱۹۷۷
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 -۹پل سوئیزی و موریس داب ،گذار از فئودالیسم به سرمایهداری ،علم و جامعه  ،۱۴شمارهی :)۱۹۵۰( ۲
صص.۱۳۴-۶۷
 -۱۰پل سوئیزی ،حاشیهای بر «گذار از فئودالیسم به سرمایهداری» اثر پروفسور اچکِی تاکاهاشی ،علم
و جامعه  ،۱۷شمارهی  :)۱۹۵۳( ۲صص.۱۵8-۶۴
 -۱۱رادنی هیلتون ،گذار از فئودالیسم به سرمایهداری ،علم و جامعه  ،۱۷شمارهی  :)۱۹۵۳( ۴صص-۴8
.۳۴۰
 -۱۲لوئیس پرویکت اعتقاد دارد برنر کمابیش با مارکسیسم تحلیلی همنظر است .به بحث بسیار مفید
او دربارهی تز برنر و بستر سیاسی آن در صفحهی وب او در  columbia.eduمراجعه کنید.
 -۱۳پل سوئیزی ،حاشیهای بر برنر ،نیولفتریویو  :)۱۹۷8( ۱۰8صص.۹۴-۹۵
 -۱۴جیمز بالت ،رابرت برنر در تونل زمان ،آنتیدوپ  ،۲۶شمارهی  :)۱۹۹۴( ۴صص.۳۵۱-۷۴
 -۱۵رابرت دنمارک و کنت توماس ،مباحثهی برنر-والرشتاین ،فصلنامهی مطالعات بینالمللی ،۳۲
شمارهی ا ( :)۱۹88صص.۴۷-۶۵
 -۱۶بالت ،رابرت برنر در تونل زمان.
 -۱۷کنت پامرانز ،واگرایی بزرگ :چین ،اروپا و تکوین اقتصاد جهانی مدرن (پرینستون :نشر دانشگاه
پرینستون.)۲۰۰۰ ،
 -۱8برای نمونه ،به رابرت برنر ،ساختار طبقاتی زراعی و توسعهی اقتصادی در اروپای پیشاصنعتی،
گذشته و حال  ،۷۰شمارهی  :)۱۹۷۶( ۱صص ۳۰-۷۵مراجعه کنید .این نوع استدالل میان نوشتههای
نژادپرستانه و اروپامدار بیمانند نیست .برای نمونه ،کامرول اشرف و اودِد گالور ،فرضیهی «خارج از
افریقا» ،تنوع ژنتیکی انسان ،و توسعهی اقتصادی تطبیقی ،امریکن اکونومیک ریویو  ،۱۰۳شمارهی ۱
( :)۲۰۱۳صص .۱-۴۶در این نوشته دقیقا از همین قاعده پیروی و فقط تنوع ژنتیکی جایگزین مبارزهی
طبقاتی میشود .تنوع بیش از حد زیاد (افریقاییها) سبب اعتبار کمتر شده درحالیکه تنوع بیش از حد
کم (بومیان امریکا) به نوآوری کمتر منجر شده است .در ادامه استدالل میشود تنها اوراسیاییهای
برخوردار از میزان درست تنوع ژنتیکی ،موفق شدند از جهانیان پیشی بگیرند.
 -۱۹بالت ،رابرت برنر در تونل زمان.
 -۲۰دنمارک و توماس ،مباحثهی برنر-والرشتاین.
 -۲۱اسلیتر ،دربارهی نظریهی توسعه و تز وارن.
 -۲۲کارل مارکس و فریدریش انگلس ،مانیفست کمونیست[ .ترجمهی محمد پورهرمزان -م].
 -۲۳کارل مارکس ،حاکمیت بریتانیا بر هند ،منتخب آثار مارکس و انگلس ،جلد  ۱8۵۳( ۱۲بازنشر:
نیویورک ،ناشران بینالمللی ،)۱۹۷۹ ،صص.۱۲۵-۳۳
 -۲۴ای .لنین ،اپورتونیسم و فروپاشی انترناسیونال دوم ،منتخب آثار لنین ،جلد  ۱۹۱۶( ۲۲بازنشر:
مسکو ،نشر پروگرس ،)۱۹۶۴ ،صص.۱۰8-۲۰
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 -۲۵کوین اندرسون  ،مارکس در باب جوامع پیرامونی :قومیت ،ناسیونالیسم و جوامع غیرغربی (شیکاگو:
نشر دانشگاه شیکاگو .)۲۰۱۰ ،برای آشنایی با متفکرانی که همان تز اندرسون را ارائه کردهاند ،به این
آثار مراجعه کنید :هوریس بی .دیویس ،ناسیونالیسم و سوسیالیسم (نیویورک :نشر مانتلیریویو،)۱۹۶۷ ،
صص ۵۹-۷۳اِرل اوفاری ،مارکسیسم ،ناسیونالیسم ،و آزادیخواهی سیاهپوستان ،مانتلیریویو ،۲۲
شمارهی ( ۱۰مارس  :)۱۹۷۱صص ۱8-۳۴کنزو موری ،مارکس و توسعهنیافتگی ،مانتلیریویو ،۳۰
شمارهی ( ۱۱آوریل  :)۱۹۷۹صص ۳۲-۴۲سونیتی کومار گوش ،نظر مارکس در باب هند ،مانتلیریویو
 ،۳۵شمارهی ( 8ژانویه  :)۱۹8۴صص ۳۹-۵۳جان بالمی فاستر ،مارکس و انترناسیونالیسم ،مانتلیریویو
 ،۵۲شمارهی ( ۳ژوییه-آگوست  :)۲۰۰۰صص.۱۱-۲۲
 -۲۶کارل مارکس ،مارکس به ورا زالوسیچ منتخب آثار مارکس و انگلس ،جلد ( ۴۶نیویورک :ناشران
بینالمللی.۷۱ ،)۱۹۹۲ ،
 -۲۷فریدریش انگلس ،انگلس به کارل کائوتسکی ،منتخب آثار مارکس و انگلس ،جلد  ،۴۶صص-۲۳
.۳۲۰
 -۲8فریدریش انگلس ،دربارهی تاریخ اتحادیهی کمونیستی ،منتخب آثار مارکس و انگلس ،جلد ۲۶
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 -۲۹انگلس ،دربارهی تاریخ اتحادیهی کمونیستی.
 -۳۰کارل مارکس ،ک .مارکس به سیگفرید مایر و آگوست ووت ،منتخب آثار مارکس و انگلس ،جلد
( ۴۳نیویورک :ناشران بینالمللی ،)۱۹88 ،صص.۴۷۱-۷۶
 -۳۱فریدریش انگلس ،پیشگفتار وضعیت طبقهی کارگر در انگلستان ،۱8۹۲ ،ویراست انگلیسی ،منتخب
آثار مارکس و انگلس ،جلد ( ۲۷نیویورک :ناشران بینالمللی ،)۱۹۹۰ ،صص.۲۵۷-۶۹
 -۳۲فریدریش انگلس ،انگلس به آگوست ببل ،منتخب آثار مارکس و انگلس ،جلد ( ۴۷نیویورک :ناشران
بینالمللی ،)۱۹۹۵ ،صص.۵۲-۵۵
 -۳۳انگلس ،انگلس به آگوست ببل.
 -۳۴ای .لنین ،کنگرهی سوسیالیستی بینالمللی در اشتوتگارت ،منتخب آثار لنین ،جلد ( ۱۳مسکو:
ناشران ترقی ،)۱۹۷۲ ،صص.8۲-۹۳
 -۳۵راجر فلچر ،رویزیونیسم و امپراتوری :امپریالیسم سوسیالیستی در آلمان ( ۱8۹۷-۱۹۱۴لندن :جورج
الن و آنوین.۱۴ ،)۱۹8۴ ،
 -۳۶کارل شورسک ،سوسیالدموکراسی آلمانی :۱۹۰۵-۱۹۱۷ ،رشد انشقا بزرگ (کمبریج ،امای :نشر
دانشگاه هاروارد ۱۵ )۱۹8۳ ،و صص.۲۶-۲۷
 -۳۷فلچر ،رویزیونیسم و امپراتوری.۲8 ،
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 -۳8فلچر ،رویزیونیسم و امپراتوری ،صص ۳۰-۳۴جان شورت ،کتابخانهی مستعمراتی افراد عامی:
خوانندگان امپریالیسم و طبقهی کارگر در الیپزیگ ،۱8۹۰-۱۹۱۴ ،تاریخ آلمان  ،۲۱شمارهی :)۲۰۰۳( ۴
صص.۴۴۵-۷۵
 -۳۹فلچر ،رویزیونیسم و امپراتوری.۱۵۵ ،
 -۴۰فلچر ،رویزیونیسم و امپراتوری.۱۵۷ ،
 -۴۱لنین ،کنگرهی سوسیالیستی بینالمللی در اشتوتگارت.
 -۴۲لنین ،کنگرهی سوسیالیستی بینالمللی در اشتوتگارت.
 -۴۳لنین ،کنگرهی سوسیالیستی بینالمللی در اشتوتگارت شورسک ،سوسیالدموکراسی آلمانی،
.8۴
 -۴۴شورسک ،سوسیالدموکراسی آلمانی.8۴ ،
 -۴۵لنین ،کنگرهی سوسیالیستی بینالمللی در اشتوتگارت.
 -۴۶شورسک ،سوسیالدموکراسی آلمانی.8۵ ،
 -۴۷شورسک ،سوسیالدموکراسی آلمانی ،صص.8۵-8۴
 -۴8سمیر امین ،امپریالیسم مدرن ،سرمایهی مالی انحصاری ،و قانون ارزش مارکس (نیویورک :نشر
مانتلیریویو )۲۰۱8 ،یوتسا پاتنایک و پرابهات پاتنایک ،نظریهای در باب امپریالیسم (نیویورک :نشر
دانشگاه کلمبیا )۲۰۱۶ ،جان اسمیت ،امپریالیسم در قرن بیستویکم (نیویورک :نشر مانتلیریویو،
 )۲۰۱۶اینتان سوئاندی ،زنجیرهی ارزش :امپریالیسم اقتصادی جدید (نیویورک :نشر مانتلیریویو،
.)۲۰۱۹
 -۴۹آنتونیو نگری و مایکل هارت ،امپراتوری (کمبریج :نشر دانشگاه هاروارد.۲۴۳ ،)۲۰۰۰ ،
 -۵۰نگری و هارت ،امپراتوری.xii ،
 -۵۱جان بالمی فاستر ،امپریالیسم متأخر :پنجاه سال پس از عصر امپریالیسمِ هری مگداف ،مانتلیریویو
 ،۷۱شمارهی ( ۳ژوییه-آگوست  ،)۲۰۱۹صص.۱-۱۹
 -۵۲هارت و نگری ،امپراتوری ۲۳۰ ،و .۴۶۱
 -۵۳ای .لنین ،پیشگفتار بر امپریالیسم و اقتصاد جهانی نیکوالی بوخارین ،منتخب آثار لنین ،جلد ،۲۲
صص.۱۰۳-۷
 -۵۴ای .لنین ،امپریالیسم :باالترین مرحلهی سرمایهداری ،منتخب آثار لنین ،جلد .۱8۵-۳۰۴ ،۲۲
 -۵۵دیوید هاروی ،واقعیت جاری :پاسخ هاروی به جان اسمیت ،مروری بر اقتصادسیاسی افریقا ۵ ،فوریه
.۲۰۱8
 -۵۶اسمیت ،امپریالیسم در قرن بیستویکم جان اسمیت ،انکار امپریالیسم از سوی هاروی ،مروری بر
اقتصادسیاسی افریقا ۱۰ ،ژانویه .۲۰۱8
 -۵۷هاروی ،واقعیت جاری.

778

779

زان شو  /ترجمهی بابک جعفری
 -۵8بر اساس پایگاه دادهی پروژه ی مادیسون محاسبه شده است .به یوتا بولت ،رابرت انکالر ،هرمن
دییونگ ،و جان لوتن ون زاندن ،باز-پایهریزی «مادیسون» :مقایسهی درآمدهای جدید و شکلوشمایل
توسعهی بلندمدت اقتصادی (یادداشت تحقیقاتی مرکز رشد و توسعهی خرونینگن  ،۱۷۴دانشگاه
خرونینگن ،ژانویه  )۲۰۱8مراجعه کنید.
 -۵۹دیوید هاروی ،امپریالیسم جدید (نیویورک :نشر دانشگاه آکسفورد.۲۶ ،)۲۰۰۳ ،
 -۶۰اسمیت ،انکار امپریالیسم از سوی هاروی.
 -۶۱برای نمونه ،به نشست خبری مایکل آر .پومپئو ،وزارت امور خارجهی امریکا ۱۵ ،ژوییه ۲۰۲۰
مراجعه کنید.
 -۶۲مینکی لی ،چین :امپریالیسم یا نیمهپیرامونی؟ (نوشتهی مقدماتی ،دانشکدهی اقتصاد ،دانشگاه یوتا،
.)۲۰۲۰
 -۶۳ایتان سوئاندی ،آر .جمیل جونا ،و جان بالمی فاستر ،زنجیرههای جهانی کاال و امپریالیسم جدید،
مانتلیریویو  ،۷۰شمارهی  ،)۲۰۱۹( ۱۰صص.۱-۲۴
 -۶۴بر اساس گزارش جهانی سرمایهگذاری  ،۲۰۲۰کنفرانس سازمان ملل در خصو دادوستد و
سرمایهگذاری.unctad.org ،
 -۶۵لی ،چین.
 -۶۶لی ،چین.
 -۶۷ازاینرو ،چنین به مدافع پیشگام جهانیسازی در سالهای اخیر تبدیل شده است .دولت چین گاهی
اوقات حتا به ایاالت متحده در خصو منافع جهانی کنونی تحترهبری ایاالت متحده پندواندرز میدهد.

برای نمونه ،به 乐玉成,人民日报人民要论：牢牢把握中美关系发展的正确方
 ،向پیپلز دیلی ۷ ،سپتامبر  ۲۰۲۰مراجعه کنید.
 -۶8هاروی ،امپریالیسم جدید ،صص.۲۰۹-۱۱
 -۶۹دیوید هاروی ،تاریخچهی ضدسرمایهداری :ناآرامی جهانی ،دموکراسی در کار ۱۹ ،دسامبر .۲۰۱۹
 -۷۰سوسیالیستهای کشورهای پیرامونی و نیمهپیرامونی نیز با چالشهای خطیری مواجه هستند که
بحث مجزایی میطلبد.

نقد اقتصاد سیاسی
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اشاره :اکنون مدتی است که در دورهی بحران مفهوم تحزب بهسر میبریم .احزاب
کمونیستی تاکنون موجود ورشکسته شدهاند ،اما مدل جدید تحزب هنوز زاده نشده
است .حزب لنینی دستکم از سوی لنین بههیچرو ادعای مدل عام تحزب برای همهی
شرایط و همهی دورههای زمانی را نداشته است .اکنون ،از سویی با فرقههای تکصدایی،
متکبر و بیمایهی شبهلنینیستی مواجهایم که هیچ بویی از تکثر نظری نبردهاند .از
سوی دیگر نیز با فروپاشی شوروی و عروج نولیبرالیسم ضدیت با تحزب به مد زمانه
تبدیل شده است.
جریان بازسازی نیز هنوز نتوانسته است سیمای یک حزب جدید در مرزبندی با
فرقههای استالینی از یک سو و رویکرد ضدتحزب را ترسیم کند .به نظر میرسد ما در
دورهی گذار بهسر میبریم که بیتوجهی به الزامات آن میتواند هر نوع تالش برای
پاگیری یک چپ جدید را به شکست بکشاند .بنیاد احزاب کمونیستی پیرو سوسیالیسم
واقعا موجود ،در پذیرش غیرانتقادی این گزارهی نادرست استالین نهفته است که
میگوید «اصول نظری که در کتاب"چه باید کرد؟" بیان شده ،پایهی ایدئولوژی حزب
بلشویک» بهشمار میرود .تعمیم بیرویهی تزهای مشخص و مربوط به شرایط خا
روسیه و برکشیدن آن به «اصول نظری» سبب شده است که به سهم خود کاستی
بزرگی در زمینهی تحزب در سنت مارکسیستی پدید آید.
بیش از  ۱۷۰سال از زمان نگارش مانیفست میگذرد اما هنوز شاهد تدوین نظریهی
تحزب -نه تجربهی ساختن حزب -در میان چپها نیستیم .در آنچه میخوانید آلن
۱

شاندرو  Alan shandoمیکوشد در پرتو نقد بازخوانی الرس لی از کتاب «چه باید
کرد» هم به متن و هم به بستر مشخص تزهای لنین روشنایی افکند( .م).

1 Lih, Lars 2006, Lenin Rediscovered: ‘What Is to Be Done?’ in Context, Historical
Materialism Book Series, Leiden: Brill .
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برای کسانی که به ارزیابی و وارسی مجدد نظریه و عملکرد سنت مارکسیسم
کالسیک عالقهمنداند بازخوانی الرس لی دربارهی بستر سیاسی «چه باید کرد؟» اثری
حایز اهمیت است .متن اثر او درباره لنین مرجعی کلیدی ،شاید مشهورترین مرجع ،در
بحث حول کارکرد سیاسی پیشاهنگ مارکسیستی و منطق عمل سیاسی و ازاینرو
منبعی در پیوند با نظریه و عمل محسوب میشود .الرس لی میگوید خوانشی از «چه
باید کرد؟» مطابق «تفسیر سنتی» ،به تحلیل متعارف و مسلط تبدیل شده که به آن
همچون «عقل سلیم» نگریسته میشود .تردید لنین در مورد ظرفیت طبقهی کارگر
برای این که بهگونهای خودانگیخته به آگاهی سوسیالیستی دست یابد ،باعث شد که
فاعلیت انقالبی را به حزب پیشاهنگ متشکل از انقالبیون حرفهای احاله دهد ،نه جنبش
طبقهی کارگر .در این تفسیر و تبیین از مسأله ،کارگران تحت تابعیت حزب پیشاهنگ
لنینی قرار میگیرند ،و این خود نشانهای است از آن که روند انقالبی به اقتدارگرایی
منتهی میشود .پذیرش این نقطه عزیمت جنجالی از متون مقدس ماتریالیسم تاریخی،
تفکر لنین را در بستر یک نخبهگرایی سیاسی و اراده گرایی هزارهای از سنت پوپولیسم
قبل از مارکسیسم قرار میدهد .این امر به نوبهی خود به خوانشی از مارکسیسم متکی
است (یا دست کم آن مارکسیسمی که لنین با آن آشنا بود) که نه بهعنوان راهنمای
عمل ،بلکه همانگونه که دشمنان پوپولیست مارکسیسم روسی عمل کردهاند ،بهمثابهی
یک تنگنای مفهومی است که مانع از آن میشود نظریهپردازی به عمل مؤثر انقالبی –
سیاسی یاری رساند و اگر این خوانش قرار است از مقبولیتی برخوردار شود ،باید بر
انتقادهای شخصیتهای نه چندان مهم معاصر لنین در حاشیهی جنبش
سوسیالدموکراتیک روسیه اتکا کند .یعنی از منظر نقد مخالفان منشویک لنین و از
خصلتبندی لنینی از کائوتسکی و منشویکها بهعنوان مارکسیستهای مکانیکی.
شیوهی تفسیر سنتی ،نهتنها به حفظ اسطورهی پوپولیسم لنین کمک میکند ،که
هم چنین مانع از آن میشود که بحث در مورد منطق عمل سیاسی انقالبی در چارچوب
محدودهی تنگ تقابل مجرد بین فاعل و ساختار باقی بماند.
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تفسیر سنتی پیشتر از طرف صاحب نظران مورد نقد جدی قرار گرفته بود  -بهطور
۱

مشخص در اولین جلد سهگانهی نیلهاردینگ تحت عنوان تفکر سیاسی لنین .اما
الرس لی در اثر خود به نقد بسیار تفصیلی این تفسیر پرداخت -نقدی که بهراستی
نکتهی ناگفتهای بر جای نگذاشته است .بحثهای نظری و مستندی که الرس لی مورد
استفاده قرار میدهد پیچیدهاند او شواهدی تاریخی از منابع تاریخی ،ادبی و
زبانشناسانه را در استداللی چندجانبه و نیرومند ترکیب میکند که فشرده کردن آنها
دشوار است .تفسیر و مدعای بهخوبی مستند او ،بر روایتی تاریخی از پیوند سوسیالیسم
و جنبش کارگری و بر پایهی جوهر نوشتهی کائوتسکی برای حزب سوسیالدموکرات
آلمان در برنامهی ارفورت و تالش مارکسیستهای روسی برای اثبات اهداف و عمل
سیاسی متکی بر این روایت استوار است .فهم نوشتهی لنین بدون این زمینه ناممکن
است .روایت ارفورت با آهنگ کتاب مقدس تنظیم شده بود  -این «رسالت»
سوسیالدموکراسی است که اخبار نویدبخش «وظیفه»ی تاریخی – جهانی جنبش
طبقهی کارگر را ،برای کسب قدرت و استقرار سوسیالیسم به آنها ابالغ میکند -اما
پیشفرض برنامهی سیاسی سوسیالدموکراسی بهسادگی بر یک نظریهی خشکِ
مکانیکی تاریخ متکی نیست ،بلکه از طنینی پرطپش و رسالتمدار برخوردار است.
ازاینرو «آگاهی سوسیالیستی» باید اساسا برحسب وظیفهی انتشار این اخبار
«نویدبخش» دریافته شود .پروژهی سوسیالدموکراتیک و اعتماد دموکراتیک مبتنی بر
رسالت به توانایی کارگران ،برای دریافت و عمل مبتنی بر آن ،بنیاد برنامهی
سوسیالدموکراسی را تشکیل میداده است .این جوهرهی جهتگیری سیاسی از
مارکسیسم راستکیش کائوتسکی است که در آن اعتماد به انکشاف ضروری قوانین
تاریخی سرمایه داری ،پررنگ تر از یک موضع سیاسی مبتنی بر انتظار منفعالنه است،
که ضامن ارادهی پایدار برای عمل انقالبی به شمار میرود .این سنگبنای اساسی
استدالل الرس لی را تشکیل میدهد .چون با کاریکاتور جبرباورانهی مارکسیسم
راستکیش در تقابل قرار دارد ،و دفاع لنین از سازماندهی و پیشاهنگ انقالبی

 .۱هاردینگ  ،۱۹۷۷فصل  ۶و .۷
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غیرراستکیشانه به نظر میرسد .هنگامی که این کاریکاتور افشا شد -و این یکی از
دستاوردهای این اثر به شمار میرود -سنجش «چه باید کرد؟» در تقابل با مارکسیسم
متداول کائوتسکی و برنامهی سیاسی حزب سوسیالدموکرات آلمان  ،SPDممکن و
ضروری میشود.
پس چهگونه میتوان «چه باید کرد؟» را ارزیابی کرد .چشمانداز استراتژیک که
۱

پلخانف ،لنین و همکاران ایسکرا تدوین کرده بودند ،هژمونی پرولتاریا در انقالب بورژوا-
دموکراتیک روسیه ،توسط الرس لی برحسب روایت برنامهی ارفورت تعبیر و تفسیر
میشود .او انبوهی از مدارک برای اثبات وفاداری نهتنها به لنین و ایسکرا ،بلکه
برجستهترین مخالفان جدلیشان هم برای ساختار روایتی خویش ارائه میکند .در واقع
به نظر او ،روسها بهجز اصطالح «هژمونی» برای جهتگیری سیاسی  SPDدستاورد
اندکی دارند .اگر چیزی لنین را در محفلهای مارکسیسم روسی در همراهی با همکاران
ایسکرا و مخالفان جدلیاش برجسته میکند ،اعتقاد خدشهناپذیر او به منطق روایت
برنامهی ارفورت و اعتماد بیشتر او به ظرفیت کارگران برای تحقق مطالبات مبارزهی
سیاسی -انقالبی است .اگر اعتقاد راسخ کائوتسکی در مسایل نظری مارکسیسم ،او را
طبق شواهد زمانه به «پاپِ سوسیالدموکراسی» بدل کرد ،پس لنین طبق نظر الرس
۲

لی «از پاپ هم سوسیالدموکراتتر بود».
الرس لی بر بنیاد مقدمهی لنین بر انتشار مجدد «چه باید کرد؟» در  ۱۹۰۷بر این
نکته پای میفشارد که این رساله باید« :در پیوند با وضعیت مشخص تاریخی یک دورهی
۳

معین در تکامل حزب ما خوانده شود که هماکنون چندسال از آن میگذرد» .در پایان
قرن در محافل انقالبی انتظار میرفت مبارزات جنبش کارگری نوپا ،به قطبیشدن
اپوزیسیون تزاری که در سراسر روسیه مسلط بود ،یاری رساند .اما تالشهای اولیه برای
مجهز کردن جنبش با رهبری سازمانیافتهی سوسیالدموکرات ناکام ماند آن هنگام
 Iskra .۱ارگان حزب سوسیالدموکرات کارگری روسیه که نخستین شمارهی آن در دسامبر  ۱۹۰۰به کوشش
لنین در آلمان منتشر شد و در آن زمان موفقترین روزنامهی مخفی بود که به روسیه قاچا میشد.
 .۲الرس لی .۱۱۴ ،۲۰۰۵
 .۳لنین ۱۹۶۲د،

.۱۰۱.
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که هجوم پلیس ،سازمانهای مرکزی آن را قلعوقمع کرد ،حزب نوپا را به امر رؤیایی
تبدیل کرد .بعد از این واقعه ،در فضایی از یأس و فقدان جهت مشخص ،گرایشی در
جهت عقبنشینی از وظیفهی انقالبی سوسیالدموکراسی و محدود شدن بلندپروازی
عملی طبقه ی کارگر به نوعی «اتحادیه»گرایی ناب و خالص به سبک گومپرز ظهور
کرد ،که از مبارزهی سیاسی علیه حکومت ،در نتیجه هژمونی در انقالب دموکراتیک پا
پس میکشید ،و آن را به نمایندگان لیبرالیسم بورژوایی واگذار میکرد .اما الرس لی
اشاره میکند که در زمان نگارش «چه باید کرد؟» گرچه جنبش سوسیالدموکراسی
۱

عمدتا به صورت مجموعهای از محافل حول ایسکرا و روزنامهی رابوچیه دلو باقی مانده
بود ،و همکاری در آن به شکل سستی جاری بود ،اما در عین حال ،برای نفوذ در روند
گردهمایی در یک حزب سازمانیافته تالش میکرد .لنین توانست از طرف روزنامهاش
به مظهر مخالفان گرایش اکونومیستی تبدیل شود .اما الرس لی نمیتواند حداقل طبق
نظر لنین به این عدمتوافق اشاره کند که چهگونه این گرایش ابتدایی به اکونومیسم -
و در نتیجه چگونگی برخورد با آن  -را باید درک کرد .این عدم درک نقش مهمی در
نارضایتی میان سوسیالدموکراتهای روس بازی میکرد .همانگونه که بعدا خواهیم
دید ،این عدمتوافق همچون نوعی شاخص عمل میکند شاخصی که بر تنش و ابهامهای
حاکم بر برنامهی سوسیالدموکراسی در مورد هژمونی پرولتاریا و راستکیشی
مارکسیسم چیره است .بنابراین ،شاخصی است رایج ،اما پنهان در اختالف از طرز تلقی
در فهم و عمل در «شرایط مشخص تاریخی» .در خوانش الرس لی استداللهای «چه
باید کرد؟» به دو شیوهی اساسی ساختاربندی شده است .نخست این اثر به وسیلهی
گرایش لنین به طرح ایجاد یک سازمان حزبی از طریق تولید و توزیع روزنامه شکل
گرفته ،روزنامه ای که عمدتا به ترویج سیاسی و به لحا عملی تأمین رهبری ایسکرا
میپردازد .سازماندهی الزم در شرایط غالب آن زمان ،بیشتر محدود بود تا گسترده،
با پیشاهنگ متمایز از سازماندهی تودهای ،که قادر به مقاومت در برابر سرکوب پلیس
و از این رو ریشه دواندن در جنبش طبقهی کارگر و بر مبارزات کارگری برای تعرض
 Rabocheye Delo .۱نشریهی سیاسی و ارگان اتحادیهی سوسیالدموکراتهای روس در خارج که از آوریل
 ۱8۹۹تا فوریهی  ۱۹۰۲منتشر میشد.
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سیاسی به رژیم تزاری متمرکز است .به این ترتیب ،پیشنهاد روزنامه ،جایگزین فعالیت
و آگاهی طبقهی کارگر نمیشد ،بلکه بیشتر در خدمت تکامل و رشد آن قرار داشت و
فعاالن سوسیالدموکرات را قادر میساخت که بنیاد روایت برنامهی ارفورت را در شرایط
خودکامگی تزاری به اجرا درآورند« .دیدگاه پیشاهنگ» نهتنها با این پیشفرض
مارکسیستی تناقضی نداشت که «رهایی طبقهی کارگر باید توسط خود این طبقه تحقق
۱

یابد» ،بلکه به شکل مؤثری از آن نشأت میگرفت .اهمیت روزنامه در پاسخ به نیاز
تشکیل سازمانی از پیشاهنگان و انقالبیون بود ،نیازی برآمده از الزامهای ترویج سیاسی
در شر ایط خودکامگی و برای ترویج سیاسی مبارزه ،برای هژمونی طبقهی کارگر در
انقالب دموکراتیک .این منطق بر سه فصل آخر «چه باید کرد؟» حکمفرما است که
۲

الرس لی آن را «بخش حرفهای» مینامد.
دوم« ،چه باید کرد؟» تابع منطق سیاسی مبارزهی جناحی بود .لنین متعهد بود که
بهمدد این منطق ،به چالشهای واقعی از طرف رابوچیه دلو پاسخ بدهد ،و در برابر
اتهاماتی از ایسکرا دفاع کند که بهطور جزمی مبارزهی خودانگیختهی کارگران را تابع
یک نابگرایی نظری بیحاصل ،یعنی کنار گذاشتن دیدگاه طبقاتی میکرد .این امر او
را به نگارش مقدمهای بر «بخش حرفهای» بهعالوهی دو فصل دیگر ترغیب میکرد که
به ترتیب به «جزم گرایی و آزادی انتقاد» و «خودانگیختگی و آگاهی» اختصا داده
می شد .اما به علت روح جدلی ،او موضع مخالفان خود را که همانند ایسکرا خود را در
چارچوب روایت برپایهی برنامهی ارفورت قرار میدادند ،با اکونومیسم شناختهشده
همگون ساخت .با انجام این کار ،استعارههای گفتاری مخالفان خود را در جهت مقاصد
خویش بهگونهای به تصویر کشید که او را به یک سلسله صورتبندیهای شتابزده و
گاهی مخالف نظریهی اصلیاش با زبانی در لفافه مجبور میکرد ،بهخصو در بحث
خود دربارهی «خودانگیختگی و آگاهی» که به نقطهی کانونی مجادلههای سیاسی و
تفسیرهای بعدی تبدیل شد .وقتی استدالل در متن و در جوهر عملیاش متمایز از
انحرافاتی خوانده میشود که مشاجرات جناحی به آن دامن زدهاند ،به قول الرس لی
 .۱نگاه کنید به لی ،۲۰۰۶
 .۲نگاه کنید به لی ،۲۰۰۶

.۵۵۶
.۳۵۳
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«چه باید کرد؟» میتواند بهعنوان اظهار مجدد و تفصیلی کاربرد روایت برپایهی برنامهی
ارفورت مارکسیسم راستکیش انترناسیونال دوم ،برای مشکالت عملی
سوسیالدموکراسی روسیه دیده شود ،نه یک نوآوری نظری یا نقطه عزیمت سیاسی
مهم .اگر حق با لنین باشد ،در نتیجه میتوان گفت مجادلههای نظری و سیاسی حول
«چه باید کرد؟» صرفا «هیاهویی برسر هیچ» است .در خوانش هر متنی ،باید بین آن
چه که برای معنای آن متن امری اساسی است و آن چه که صرفا تصادفی است ،تمایز
قایل شد بین آن چه که اهمیت نظری دارد ،و آن چه که صرفا شکل جنبی دارد .این
تمایز در کار الرس لی با تفاوت بین بخش «حرفهای» و جنبههایی از استدالل لنین
منطبق است ،آن جنبههایی که برای تنظیم مسایل تاکتیکی ،تشکیالتی و عملی
پیشنهاد داده است که به چشماندازی برپایهی برنامهی ارفورت مربوط میشود ،که در
میان مارکسیستهای روسی مورد مشاجره نیست ،و جنبههای جدلی اثر تحت تأثیر
مبارزهای قرار دارد که چه کسی و کدام محفل رهبری سوسیالدموکراسی روسیه را در
چارچوب چشماندازی از اصول مشترک برپایهی برنامهی ارفورت به عهده میگیرد .این
تمایز به نوبه ی خود ،بر تفسیری محدود از اصطالحاتی استوار است که لنین برای
مشخص کردن موضوع نقد خود به کار میگیرد :اصطالح «اکونومیسم» بهعنوان
دربردارندهی نفی شرکت طبقهی کارگر در انقالب بورژوا – دموکراتیک .با این درک از
مسأله ،منسوب کردن دیدگاه اکونومیستی از طرف لنین به رابوچیه دلو تفسیری جدلی
است که از اهمیت نظری چندانی برخوردار نیست ،اما این امر ،اثر نامطلوب خود را در
بین کسانی که با بستر بحث آشنا نیستند برجای میگذارد ،که نقد اکونومیسم به معنای
ترک راستکیشی مارکسیستی است و بدین ترتیب مشروعیتی ناموجه برتفسیر
آموزشی میبخشد.
اما اگر لنین را با کالم و منظور خود او در نظر بگیریم ،باید اکونومیسم به این معنای
محدود فهمیده شود .اگرچه کاربرد رایج اصطالح «اکونومیسم» معنای دیگری به آن
بخشیده ،همانگونه که لنین هم میپذیرد ،گرایش این جریان سیاسی را که او خواهان
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۱

توصیف آن است ،به شکل مناسب روشن نمیکند .ویژگی اصلی این اصطالح به معنای
وسیع کلمه ،نشاندهندهی این نکته است که حتی آگاهی رهبران آن نسبت به تودههای
۲

خودانگیخته و بهپا خاسته عقبتر است .با این درک ،معنای اکونومیسم تابع تمایز
لنین بین «آگاهی و خودانگیختگی» است و اهمیت آن را باید در رابطهی بین رهبران
و تودهها جستجو کرد .اکونومیسم نهتنها با فعالیت سیاسی همخوانی نداشت ،بلکه با
انقالب سیاسی نیز انطبا نداشت .با این درک ،مقولهی اکونومیسم در واقع به لنین
امکان می دهد که بین رابوچیه دلو و اکونومیسم به معنای محدود آن شباهت برقرار
کند ،اما این امر متضمن آن نیست که او اصالحطلبیشان را به این اکونومیسم نسبت
میدهد -او این نسبت را برقرار نمیکند .اگر ما تفسیر الرس لی را برگردانیم و بپذیریم
که لنین با مقولهی اکونومیسم نمونهی مشخصی را در نظر داشته است ،آنگاه الزاما
این پرسش مطرح میشود که ارتباط منطقیاش با این مورد مشخص کدام است .انسجام
منطقی اکونومیسم قطعا در اجماعی از ایدهها نیست ،بلکه اهمیت سیاسی یک نظر
الزاما آن چیزی نیست که مدافعان آن ادعا میکنند .این امر وابسته به بستری است که
ادعا میشود :عقاید متفاوت میتوانند در بسترهای مختلف نقشی همانند بهعهده بگیرند،
و یا حتی در بستری مشابه معناهای کامال متفاوت را بیان کنند .ارتباطی که لنین بین
رابوچیه دلو و اکونومیسم به معنای محدود آن ایجاد میکند ،باید در این چارچوب
درک شود نه به عنوان تفاوت بین طرفداران متفاوت یک عقیده ،بلکه اشکال متفاوت
یک گرایش سیاسی .البته داوری در مورد مسایلی از این گونه دستکم مستلزم درک
وسیعتری از منطق استراتژیک مبارزات سیاسی است ،من فکر میکنم این که لنین
چنین ادعایی را بپذیرد موضوعی قابلبحث است.
بنابراین برای فهم دریافت لنین از اکونومیسم ،ما نهتنها باید با تمایز «خودانگیختگی
و آگاهی» ،بلکه همچنین با منطق استراتژی سیاسی در انقالب دموکراتیک درگیر
شویم .بهتر این است که نخست با در نظر گرفتن موضوع دوم به مسأله نزدیک شویم.
یکی از محاسن کتاب الرس لی این است که نشان دادن شرکت طبقه در مبارزه برای
 .۱لنین ۱۹۶۲س،
 .۲لنین ۱۹۶۲س،

.۷-۳8۶.
.۳۱۷.
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آزادی سیاسی نتیجهی طبیعی دیدگاه مبتنی بر برنامهی ارفورت بهشمار میرود :طبق
روایت ارفورتی صرفا در جریان مبارزه برای دموکراسی سیاسی است که کارگران
میآموزند از آزادیهای سیاسی برای منافع خود بهره گیرند و بدین ترتیب درک و
ظرفیت سیاسی الزم برای به دست گرفتن قدرت سیاسی و سازماندهی جامعه در
مسیر راهنمای سوسیالدموکراسی کسب کنند و چون رشد قدرت سیاسی طبقهی
کارگر تمایل بورژوازی را برای دموکراسی کاهش میدهد ،رهبری در مبارزه برای
دموکراسی سیاسی هرچه بیشتر به طبقهی کارگر محول میشود .این مفهوم از یکسو
به موضوع خودرهانی کارگران ،این ایده که طبقهی کارگر -در جریان مبارزات خود-
قادر به عهده گرفتن رهایی خویش است اشاره میکند و از سوی دیگر ،به این ایده که
نیاز طبقهی کارگر به دموکراسی در مبارزهاش برای جامعهی بیطبقه او را به رهبر
شایستهی مبارزات و مطالبات دموکراتیک سایر طبقات و اقشار غیرپرولتری جامعه
مبدل میسازد .بنابراین ،این مفهوم با این پیچیدگیهای درونی مشخص میشود -این
مفهوم نشان گر دو وظیفه است خودرهانی و رهبری دموکراتیک ،و دو منفعت متفاوت
با هم منطبق میشوند ،منفعت طبقاتی و منفعت مردمی -دموکراتیک .در آلمان که در
آنجا سرمایهداری به شکل غیر قابلمقایسهای بسیار پیشرفتهتر از روسیه بود و
بورژوازی از قبل قادر شده بود وزن مسلط خود را بر امور دولتی نشان دهد ،و SPD
بهعنوان یک اپوزیسیون مطرح نقش جاافتادهای داشت ،این دو اصطالح در برنامهی
ارفورت آشکارا با هم ادغام میشد.
اما در روسیه مفهوم برنامهی ارفورت به جهتگیری استراتژیک هژمونی پرولتاریا
در انقالب دموکراتیک بدل میشود ،و پیوند منافع طبقاتی و منفعت مردمی-
دموکراتیک هنوز آرزویی استراتژیک به شمار میرود .ترجمهی آن به واقعیت سیاسی
روسیه مشروط به حل موفق هماوردی رقیب بورژوا در پروژهی هژمونی در روند انقالبی
بود .اگر خواسته باشیم لنین را با کالم و منظور خود او در نظر بگیریم ،او تهدید چنین
برنامهای را کامال جدی میگرفت .نه بدان معنا که او از شبح احیای نوعی باشگاههای
ژاکوبنی امروزی وحشت داشت -چنین دیدگاهی از نظر تاریخی مربوط به گذشته بود.
اما هژمونی بورژوایی میتوانست اشکال کامال متفاوتی پیدا کند و لنین در مقالهی مهم
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«تعقیبکنندگان زمستووا و هانیبالهای لیبرالیسم» که درست چند ماه پیش از «چه
باید کرد؟» نوشته بود ،و همراه با آن در  ۱۹۰۷تجدید چاپ شد ،تبار پروژهی هژمونی
بورژوازی را در تالش پتر استرووه سوسیالدموکرات سابق (در واقع مؤلف مانیفست از
اوان کنگرهی شکست خوردهی حزب کارگر سوسیالدموکراتیک روسیه) و روشنگر
آیندهی لیبرالیسم روسیه ،تشخیص داد که جنبش انقالبی کارگران را بهعنوان تهدیدی
به کار می گرفت تا تزاریسم را به انجام اصالحات تشویق کند :این تالش طلیعهی
ماجرایی بود که در آن نیروی انقالبی تودهها نقشی ضروری بازی میکرد ،گرچه صرفا
چونان نوعی ارتش نمایشی که با آن تزاریسم را به وحشت میانداخت ،اما زمانی که
معاملهی جدی برسر مشورت و توزیع مجدد قدرت فرا میرسید ،خواهینخواهی صحنه
۱

را برای متخصصان لیبرال در سیاست قانون مشروطه ترک میکرد .چنین پروژهای
کارگران را تحت تأثیر ایدئولوژی لیبرالی در نظر نمیگیرد ،بلکه یک جنبش کارگری
رزمنده ،انقالبی و حتی با روحیهی سوسیالیستی در نظر میگیرد که برایش انقالب،
وسیلهای برای اعمال منافع اقتصادی و طبقاتیاش محسوب میشود .تفسیری محدود
که از چارچوبهای منافع گروهی فراتر نمیرود .هر گرایشی در تفسیر برنامهی سیاسی
طبقه ی کارگر ،در معنای محدود ،حتی از نوعی که در رابوچیه دلو ظاهر میشود ،به
زبان انقالبی و ادعاهای پیشاهنگی در چارچوب این سناریو قرار میگیرد :نقد لنین در
مورد اکونومیسم ،صرفا بر رابطهی سیاست با اقتصاد ،و انقالب و اصالح محدود نبود،
بلکه شاید به شکل اساسی تر رابطهی بین منافع طبقاتی و منافع دموکراتیک – مردمی
در پروژهی هژمونی پرولتری را نیز در نظر میگرفت .اگر آنطور که الرس لی ادعا
میکند در بین سوسیالدموکراسی روس ،در مورد روایت ارفورتی و پروژهی هژمونی
پرولتری در انقالب بورژوا – دموکراتیک توافق وجود داشت ،پس نقد لنین از اکونومیسم
نشان میدهد که این پروژه با تنشهای درونی سیاسی و شاید نیز نظری همراه بود .در
این جا هژمونی نه به عنوان امری مفروض ،بلکه همچون امری که باید شکل بگیرد در
نظر گرفته میشود .این به نوبهی خود ،رابطهی بین جنبههای حرفهای و جدلی استدالل
لنین را سیالتر (و شاید بارورتر) از چیزی نشان میدهد که الرس لی مطرح میکند.
 .۱لنین  ۱۹۶۲الف.
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اگر ما بار دیگر لنین را با کالم خودش در نظر بگیریم ،باید بپذیریم که مطابق تعریف
او از اکونومیسم ،گرایشی وجود دارد که خود را صرفا در جریان مشاجره دربارهی
هژمونی پرولتری نشان میدهد .آنگاه این پرسش مطرح میشود که هژمونی چهگونه
باید شکل بگیرد؟ در اینجاست که جنبهی جدلی در استدالل او ،نهتنها نقشی
سخنپردازانه یا سیاسی بازی میکند ،بلکه حتی نقش معرفتشناسانه نیز به عهده
میگیرد.
اگر گرایش اکونومیستی آنطور که لنین تعریف میکند وجود داشته باشد ،پرسشی
که مطرح میشود این است چهگونه باید آن را دریافت؟ در اینجاست که توجه به تمایز
بین «خودانگیختگی و آگاهی» ضروری میشود .اگر ما این امکان را در نظر داشته
باشیم که مجادلهی لنین نقش نظری ایفا میکند ،پس میتوان درک کرد که روشن
شدن تمایز بین «خودانگیختگی و آگاهی» یاریرسان باشد .در خوانش الرس لی از
«چه باید کرد؟» بهعنوان نمونهی روایت ارفورتی ضعفی اساسی وجود دارد که قادر
نیست برخی صورتبندیهای ارزشمند لنین در مورد «خودانگیختگی و آگاهی» را
دریابد .بهویژه ادعای تکراری او در این مورد است که «وظیفهی سوسیالدموکراسی
مبارزه با خودانگیختگی ،برای تغییر مسیر جنبش کارگری از این تالش خودانگیخته و
اتحادیهای که طبقهی کارگر را به پیروی از بورژوازی سو میدهد ،و هدایت این طبقه
۱

به مسیر سوسیالدموکراسی انقالبی است» .منطق روایت ارفورتی میتواند وسعت پیدا
کند و با بخش عمدهای از جدل لنین علیه عملکرد اکونومیستی انطبا یابد که آگاهی
را تابع خودانگیختگی میسازد ،اما نمیتواند این ادعای اساسی را دربر بگیرد .این نوعی
قدرشناسی از صداقت فکری الرس لی است که این دشواری را میپذیرد .الرس لی در
عین حال که میتواند صورتبندی مورد پرسش را به ترکیبی از انحراف جدلی و شتاب
در ویراستاری نسبت دهد ،معالوصف باید توجه کرد عملکرد او در تعیین معنای
اصطالحات کلیدی در متن لنین ازجمله «خودانگیختگی و آگاهی» برای تعیین جایگاه
و معنای آن در منطق استدالل لنین مناسب به نظر نمیرسد .با اشاره به استفادهی

 .۱لنین ۱۹۶۲س،

.۳8۴
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معمول به شکل روسی در آن زمان ،هر چند که الزم و گاهی روشنکننده است ،در
تعیین این که آیا آنها ابتکار فکری را مشخص میکنند یا نه کماکان چیزی را بیان
نمیکند.
دریافت نقشی که آگاهی در متن اثر لنین بازی میکند نباید از عملکرد سیاسی
منتزع شود .چون عملکرد سیاسی مورد دفاع لنین را باید در بستر روایت ارفورتی
فهمید ،آگاهی ،مطلع بودن از وظیفهی تلفیق سوسیالیسم و جنبش طبقهی کارگر
است .تا آنجا که ماتریالیسم تاریخی نظریهی جنبش تاریخی را با این تلفیق مجهز
میکند آگاهی باید با اشاره به تئوری مارکسیستی دریافته شود .انتقال آگاهی به جنبش
خودانگیختهی طبقهی کارگر از بیرون ،در روایت ارفورتی بر آگاه کردن کارگران نسبت
به هدف و جهت جنبش خود آنها داللت میکند ،چیزی که در عمل آنها نهفته است.
چون جنبش خودانگیخته و آگاهی نسبت به آن ،عمل و نظریه همخوان و هماهنگاند،
پس به تقابل و به فضای نظری بین آنها نیازی نیست .در واقع این از ملزومات قطعهی
مشهور کائوتسکی است که لنین در بحث در مورد آگاهی و خودانگیختگی به نقل آن
۱

میپردازد .اما چون بعضی صورتبندیهای لنین میتواند با این منطق همگون شود،
صورتبندیهای دیگر او را که میتواند منطق دیگری را در استدالل لنین بیان کند،
بهخصو قسمتهایی که مبارزه علیه خودانگیختگی را مطرح میکند ،میتوان نادیده
گرفت .دالیل گردآوری شده توسط لنین «تفسیر آموزشی» را غیر قابلدفاع میسازد،
اما تنش مفهومی که این خوانش بر آن استوار است بدون توضیح این قطعه قابلحل
نیست.
آگاهی سوسیالیستی آن چنان که در استدالل لنین بر آن تأکید میشود ،قطعا
حاوی توصیهای است به طبقهی کارگر برای همبستگی در مبارزه برای هدف
سوسیالیستی که از سرمایهداری و جامعهی طبقاتی فراتر میرود اما عالوه بر آن آگاهی
از «ستیز آشتیناپذیر» بین منافع کارگران با کل نظام سیاسی -اجتماعی مدرن را
۲

مسلم تلقی میکند .و ازاینرو مستلزم توجه به چرخشها و افتوخیز در مسیر رسیدن
 .۱نگاه کنید به شاندرو  ۱۹۹۷و.8
 .۲لنین ۱۹۶۲س.۳۷۵. ،
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به هدف سوسیالیستی است ،یعنی توجه به منطق سیاسی استراتژیک مبارزهی طبقاتی.
آشتی ناپذیری ستیز طبقاتی متضمن وجود این تخاصم در بنیاد ساختار اجتماعی
بورژوایی است و بیاعتمادی نظامیافته نسبت به دشمن طبقاتی را پیشنهاد میکند.
جوهر مشهود ستیز طبقاتی نشان میدهد که گریزناپذیر است و بحث میکند که
مستثناساختن هرجنبه از کلیت اجتماعی – سیاسی از دامنهی پروژهی سوسیالیستی
میتواند ابتکار استراتژیک را به دشمن واگذار کند .آگاهی سوسیالیستی باید از نظریهی
مارکسیستی (نظریهپردازی آشتی ناپذیری ستیز طبقاتی) بهره بگیرد و در غیاب یک
رهبری سازمانیافته و آگاه از این تئوری و قادر به کاربرد قاطع آن ،انتقالپذیر نیست.
تا جایی که آگاهی از «ستیز آشتیناپذیر منافع به کل نظام اجتماعی سیاسی مدرن
شکل نگرفته» لنین دو گرایش متناقض در جنبش خودانگیخته یعنی در جنبش
طبقهی کارگر را متمایز میکند .جنبشی استوار بر مناسبات استثماری و اجتماعی
تولید سرمایهداری که زندگی و تجربهی کارگران را شکل میدهد ،و بهطور خودانگیخته
به همبستگی و مبارزه برای ایجاد آگاهی سوسیالیستی گرایش دارد (یعنی جنبش
خودانگیخته «نطفهی» آگاهی است) اما ایدئولوژی بورژوایی خود را بهطور خودانگیخته
هم چون چارچوبی تحمیل میکند که تجربه و مبارزهی طبقهی کارگر در آن محصور
است .به نوعی که او قادر نیست هژمونی دشمن را متزلزل سازد (یعنی جنبش
خودانگیخته صرفا به یک آگاهی صنفی یا اتحادیهای میانجامد) .ادعای لنین این است
که گرایش اخیر به طور «خودانگیخته» بر گرایش آگاهی سوسیالیستی چیرگی دارد،
و بنابراین وابسته به آگاهی «سوسیالدموکراتیک» یا کسانی است که به این آگاهی
علیه «خودانگیختگی» دست یافتهاند.
برای ارزیابی استحکام این ادعا ما باید به منطق تقابل بین این دو گرایش توجه
۱

کنیم .کارگران به شکل خودانگیخته مبارزه میکنند ،و در مسیر مبارزهی خویش
ترکیبی از شرایط متغیر و شیوههای نوین مبارزه میتواند به چالش و حتی گاهی به
گسست عوامل سلطهی بورژوایی بینجامد .مبارزات خودانگیختهی طبقهی کارگر نهتنها

 .۱لنین ۱۹۶۲س،

.۳۷۵.
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میتواند به تکرار تجربههای گذشته و موضوعات واقعی سلطهی طبقاتی منجر شود،
بلکه گاهی تالشهای نوآورانه برای صورتبندی نوین از عوامل سلطهی بورژوازی نیز
در امر خودانگیخته دیده میشود ،یعنی سازماندهی مجدد استراتژی بورژوازی و
تحمیل خودانگیختگی ایدئولوژی بورژوایی بر مبارزات کارگران .این نوع واکنش برای
مؤثر بودن باید به اشکالی ظاهر شود که بر تجربیات خودانگیختهی پرولتاریا در مبارزهی
طبقاتی تأثیر مثبتی داشته باشد .در واقع ،الزم نیست هژمونی بورژوایی بر انکار مبارزهی
طبقاتی استوار باشد ،این امر میتواند به شکل مؤثرتر از رهگذر اشکال سیاسی،
سازماندهی و جهت مقاومت دشمن سوسیالیستیاش نمودار شود .از اینرو ،همخوانی
با هژمونی بورژوازی به شکل خودانگیخته پیش میرود ،نه از طریق نارسا بودن اعتقاد
پرولتری به مبارزه برای سوسیالیسم که لنین هیچگاه در مورد آن تردیدی به خود راه
نمیدهد ،اما برای مبارزهی مؤثر علیه این نارسایی یک برنامهی سیاسی برای هژمونی
پرولتری ،یعنی ایجاد و حفظ ابتکار استراتژیک در مبارزه برسر هژمونی در انقالب
دموکراتیک ضرورت مییابد .برنامهی مؤثر هژمونی پرولتری بهسادگی از تجربهی
خودانگیختهی کارگران بر نمیخیزد ،چون این تجربه با واقعیت تخاصم طبقاتی و نیز
شالودهی ایدئولوژی بورژوایی از چنین تخاصمی بهعنوان امری آشتیپذیر شکل
میگیرد .زیرا هر جنبه از این جنبش خودانگیخته میتواند شکل نوینی فراتر از تجربهی
شرکتکنندگان پیدا کند ،سازشناپذیر بودن تضاد آنها میتواند به لحا نظری
دریافت شود .چون تالشها برای آشتی طبقاتی میتواند از مصالح ایدئولوژیک و سیاسی
از نقاط دیگر در کلیت اجتماعی به دست آید ،حتی به شکلی نوآورانه .نظریهی
مارکسیستی باید نسبت به کل نظم اجتماعی ،ازجمله منطق بازِ مبارزه برسر هژمونی
گشوده باشد .یعنی این تئوری خود باید گسترش یابد .نظریه و برنامهی سیاسی مبتنی
بر آن ،صرفا از طریق درگیری با تالشهایی قابل دفاع است که در هر دوره به شکل
نوینی -آشتیپذیری تضاد طبقاتی -خود را نشان میدهند .ازجمله تالشهایی که از
عناصر نظریه و عمل سوسیالیستی در این جهت استفاده میکند.
چرا خودِ کارگران نمیتوانند تئوری مارکسیستی را دریابند؟ پاسخ صریح لنین این
بود که آنها میتوانند و در واقع بهتر از روشنفکران .اما آنها در دستیابی به تئوری
نه به شکل توده ای ،بلکه به شکل فردی توانا هستند و با آگاه شدن ،در موقعیتی مشابه
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با روشنفکران آغازین و حامل تئوری مارکسیستی ،خود را در برابر چالش انتقال آگاهی
به منطق متناقض جنبش خودانگیخته قرار میدهند .آنها در برخورد با آن ،به شکل
خودانگیخته باید قوانین عینی مبارزهی طبقاتی را در نظر بگیرند ،و خود را با جریان
حوادث همساز کنند .بیتردید با سایر رفقای کارگرشان در مبارزات آتی شرکت کنند،
اما از هرگونه توسل به رهبری در مبارزهی طبقاتی اجتناب کنند .آنها باید خود را به
شکل آگاهانه و پویایی از نظریهی مارکسیستی مجهز کنند تا موقعیت خودشان را در
پیشآمدهای خودانگیختهی مبارزهی طبقاتی دریابند و از جایگاهی که قرار دارند دست
به عمل زنند و بار رهبری در مبارزه برسر هژمونی را بر دوش کشند .پذیرش این
مسئولیت ،موضع سیاسی ظریف و پیچیدهای را میطلبد ،که شامل حفظ مبارزات
خودانگیختهی کارگران و پرورش اشکال جنینی آگاهی سوسیالیستی است .امری که،
در کنار تشخیص و مبارزه با اشکالی که ایدئولوژی بورژوازی به شکل خودانگیخته بر
جنبش طبقهی کارگر تحمیل میکند ،در جریان این مبارزات زاده میشود .مسألهی
«خودانگیختگی و آگاهی» نزد لنین موضوع جامعهشناسی معرفت نیست که مربوط به
حامالن آگاهی سوسیالیستی می شود ،بلکه موضوعی استراتژیک و فرا-استراتژیک در
روابط با عامالن سیاسی مارکسیسم است -روشنفکران یا کارگران -که موقعیت
خودشان را در مبارزهی طبقاتی درمییابند و خود را در موقعیتی قرار میدهند تا بتوانند
به شکلی مؤثر بر آن اثر بگذارند .در واقع «خطای نظری عمیق» رابوچیه دلو و سایر
اکونومیستها به همین مسأله مربوط میشود .ناتوانی آنها «در پیوند تکامل
۱

خودانگیخته با فعالیت انقالبی آگاهانه» .این مسألهای بود که او در مقالهای کوتاه ،که
۲

آن را بهعنوان چکیدهی «چه باید کرد؟» توصیف میکرد ،بیان کرده است.
تمایزگذاری لنین بین «خودانگیختگی و آگاهی» ،ترجمهی تمایز هستیشناسانه
بین ماده و ذهن به واژگان سیاسی یا تمایز اجتماعی – علمی بین زیربنا و روبنا ،یا
حتی جامعهشناسانه بین کارگران و روشنفکران نیست .این تمایز بیشتر خصلت

 .۱نگاه کنید به لنین  ۱۹۶۲ب،
 .۲نگاه کنید به لنین  ۱۹۶۲س،

.۳۱۶
.۳۵۰
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متناقض مجموعهی پیچیدهای از نیروها و گرایشها را در یک پیشامد مشخص ِ مبارزهی
سیاسی طرح میکند که بهطور ضمنی عملکرد منطق سیاسی -استراتژیک مبارزه برای
هژمونی را در پیوند با آن کنشگران سیاسی مارکسیست به موضعگیری فرامیخواند.
با در نظر گرفتن این منطق ،مبارزهی طبقاتی و همراه با آن آگاهی طبقهی کارگر فقط
به شکل ناموزون رشد میکند .تز آگاهی از بیرون تالشی است برای انتقال فکر از طریق
در نظر گرفتن این ناموزونی برای کنش سیاسی و رهبری سیاسی جنبش طبقهی
کارگر .این امر مبنای مفهومی برای راهنمای مشخص لنینی تحت عنوان تحلیل
مشخص از شرایط مشخص است که تنظیم اندیشمندانهی آگاهی را به منطق و خطوط
در حال تغییر مبارزه برای هژمونی پیش میکشد .ازاینرو این امر به شکل متناقض
امکان گشایش نظریهی مارکسیستی را در نوآوریها و دگرگونیهای غیرمنتظره در
۱

جنبش خودانگیختهی مبارزهی طبقاتی فراهم میسازد« .چه باید کرد؟» لنین از
مارکسیسم راستکیش ارفورتی به وجود آمده و نمیتواند بدون آن درک شود ،اما در
عین حال به فراسوی آن نیز اشاره دارد.
اگر چنین منطقی در «چه باید کرد؟» هست پس باید برای رابوچیه دلو و مقالهی
۲

«کِرِدو» نوشتهی کاسکوا قابلقبول باشد ،نه ضرورتا بهعنوان بیان متفاوتی از همان
مجموعه عقاید سیاسی ،بلکه همچون اشکال پدیداری متمایزی از همان گرایش
سیاسی .چون طبق این منطق ،گرایشهای سیاسی صرفا بهمدد ارجاع به عقاید بیان
شده توسط عامالن سیاسی مشخص نمیشود ،بلکه اساسا با ارجاع به ایدهها و
کنشهایی رقم زده میشود که در مبارزهی طبقاتی و سیاسی برای هژمونی نقش ایفا
میکنند .اکونومیسم که هدف نقد لنین قرار داشت ،الزاما شامل تقلیل مبارزهی سیاسی
به اقتصادی نبود در واقع این اکونومیسم غالبا به شکلی کامال انقالبی صورتبندی
میشود .بدین ترتیب این اکونومیسم میتوانست اشکال متعددی داشته باشد از چپ
تا راست .همانگونه که طی انقالب  ۱۹۰۵نشان داده شد ،و بار دیگر طی جنگ اول
 .۱نگاه کنید شاندرو .۲۰۰۷
 .۲مقالهی بحثبرانگیزی نوشتهی یکاترینا کاسکوا ،سوسیالدموکرات روس ،که در سال  ۱8۹۹منتشر و در آن از
مارکسیسم راستکیش انتقاد و از دیدگاههای برنشتاین دفاع کرد.
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جهانی ،هنگامی که لنین واژههای جدلهای قبلی را برای انتقاد از بوخارین و همفکرانش
به اتهام «اکونومیسم امپریالیستی» احیا کرد ،تا انکار آنها را در بهرسمیت شناختن
۱

حق تعیین سرنوشت ملل بهعنوان یک بخش اساسی از سوسیالیسم انقالبی نشان دهد.
بدین ترتیب ،گرایش اکونومیسم اعطای امتیاز مؤثر به بورژوازی در حوزهی بحث و عمل
سیاسی و بدین وسیله و تا آن میزان محدود کردن سیاست طبقهی کارگر به مسایل
محدود صنفی و تطبیق سیاست سوسیالیستی به جنبش خودانگیختهی مبارزهی
طبقاتی یعنی خطوط ،اشکال و مسیرهای مبارزهای را که توسط آن تجویز میشود،
دربر میگیرد .یا دستکم از سوی هژمونی بورژوازی قابلاحیا است .مبارزه بین
گرایشهای سیاسی در جنبش طبقهی کارگر ،دیگر نباید به مبارزه بین نظراتی تقلیل
داده شود که با طبقهی کارگر همساز است ،و یا متعلق به الیههای اجتماعی تاریخا
منسوخ که با طبقهی کارگر آمیخته شده است ،بلکه باید آن نظراتی را دربر بگیرد که
بر حسب منطق مبارزهی سیاسی معاصر نیز درک میشود.
اگر چنین منطقی پایهی استدالل لنین است ،پس انتقاد او به بیتفاوتی نظری
رابوچیه دلو در فصل اول «چه باید کرد؟» نباید آنگونه که الرس لی اعتقاد دارد صرفا
اهمیت جدلی داشته باشد ،بلکه باید جزئی بنیادی از موضع سیاسی او نیز تلقی شود.
یعنی به شیوهای که او هژمونی پرولتاریا را در نظر میگیرد .چون معرفت به نظریهی
مارکسیستی به شکلی که در آنجا مطرح میشود ،نه بهعنوان معیاری از تحجر
راستکیشی که با آن مخالفان خود را به خاطر کنار گذاشتن آن مورد حمله قرار دهد
بلکه مهمتر از آن همچون شرط الزم برای درگیری آگاهانه با مسایل جدید و در برخی
موارد بیسابقهای که از طریق مبارزه علیه خودکامگی تزاری و در نتیجه برای
موضعگیری در بستر سیاسی مشخص مطرح میشد .لنین مینویسد :نظریه برای
مارکسیستهای روسی اهمیت فو العادهای دارد ،نهتنها به علت تسویه حساب ضروری
با گرایشهای غیرمارکسیستی ِ تفکر انقالبی و ضرورت حاصل از «تمایز در عقاید
متفاوت» ،بلکه به علت نیاز به تکامل «توانایی استفاده از تجارب سایر کشورها بهطور

 .۱نگاه کنید به لنین .۱۹۶۴
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انتقادی و آزمون مستقل آنها» و به سبب آن که «وظایف ملی سوسیالدموکراسی
۱

روس از نوعی هستند که در برابر هیچ حزب سوسیالیست دیگر در جهان قرار ندارد».
معنایش این است که دفاع از نظریه به تکامل بیشتر آن ،با کاربست آن به مسایل
جدید و هنوز حلنشده نیاز دارد .خطاهای نظری و اشتباهات عملی رابوچیه دلو را
نهتنها باید با معیارهای تثبیتشدهی ارفورتی سنجید ،بلکه عالوه بر آن باید از طریق
درگیری با چالشهایی که نظریه و عمل مارکسیستی با آن روبهرو است دریافت.
توصیف جامع الرس لی در این مورد که «چه باید کرد؟» نمیتواند جدا از بستر
سیاسی و مارکسیستی ارفورتی و ترجمان آن به سوسیال موکراسی روسیه دریافته شود،
خدمتی ضروری به تاریخنگاری نظریه و عمل مارکسیستی است .من با عاریت گرفتن
از استعارها ی از لنین باید بگوییم که الرس لی در این امر بیش از حد انعطاف به خرج
داده است .این امر در تفسیر محدود الرس لی از مفهوم محوری«اکونومیسم» بر حسب
موضع اظهار شدهی برخی از اهداف جدل لنین قابلمشاهده است ،گرچه لنین
بهصراحت به خوانندگان خود در برابر اینگونه بدخوانی از مسأله هشدار میدهد .اما
خطاهایی از این دست در پیش فرض های الرس لی درباره جایگاه نظریهی مارکسیستی
در استدالل لنین نیز به چشم میخورد .جایی که لنین توسل خود به تئوری را از منطق
بحث دربارهی پیشنهادهای عملی استنتاج میکند« -ناشیگری اکونومیسم در مورد
کاربرد عملی نظرات ما در ایسکرا بهروشنی نشان میدهد که ما غالبا از لحا لغوی و
ادبی به زبانهای متفاوتی سخن میگوییم ،و بنابراین نمیتوانیم بدون این که هر بار از
۲

نو آغاز کنیم به تفاهم دست یابیم»  -الرس لی متن «چه باید کرد؟» را تابع تمایز بین
بخشهای «حرفهای» و جدلی میکند و بنابراین درک آنچه را که از حیث نظری در
مباحثه و خوانش مهم است ،به شکل اختالفی در شیوهی زاید در گفتار و چیزی که
مصرف جدلی دارد نشان میدهد .ضرورتی که لنین با اتکا به نظریهی مارکسیستی ابراز
میکند ،برای درک آنچه که در بحث درباره برنامهی عملی هژمونی پرولتاریا مهم
است .بدین شکل موضوع ضروری و مناسب برای احیای متن «چه باید کرد؟» به افراط
 .۱نگاه کنید به لنین  ۱۹۶۲س،
 .۲نگاه کنید به لنین  ۱۹۶۲س،

.۳۷۰
.۳۵۰
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میرود و در واقع به انحراف خود متن میانجامد .در پایان الرس لی استدالل لنین را
به بستر ارفورتیاش تقلیل میدهد و بدین وسیله نوآوری آن را نادیده میگیرد .و بهطور
متناقض این شیوهی عمل میتواند ویژگی اساسی متن را آن طور که توسط لنین طرح
شده نادیده بگیرد .یعنی درک لنین از اکونومیسم ،بهعنوان یک جریان سیاسی در پیوند
با تالش بورژوازی لیبرال نوخاسته برای هژمونی در انقالب دموکراتیک .وقتی یک اثر
موضوع مورد بحث را به چالش میطلبد میتواند تمایزهای غیر قابل تردید را روشن
کند و روابط درون واقعیت را که در جستجوی آن است دریابد .هنگامی که این واقعیت
معطوف به بستر سیاسی است که این اثر در آن نوشته شده است ،ممکن است مختصاتی
را که بستر در آن فهمیده میشود تغییر دهد .به این معنا اثری نظیر «چه باید کرد؟»
لنین میتواند بستر مادی خود را از نو ایجاد کند.
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اشاره
مقالهی حاضار زیرعنوان «تئوریزه کردن نولیبرالیسام» نخساتین بار در زمساتان
 ۲۰۰8در شامارهی  ۱۱۷نشاریهی اینترنشانال ساوسایالیسام International Socialism
که نویسانده ،همزمان ساردبیریاش را بهعهده داشات ،به چاپ رساید .همان طور که
نویسانده در پانوشات متن اصالی ،یادآوری میکند ،مقاله ،برگرفته از پژوهشهایی اسات
که او برای تدوین کتاب در دست انتشار خود ،به آن سرگرم بود .این کتاب در ژوییهی
 ۲۰۰۹با عنوان «سارمایهداری زامبی» منتشار شاد ،و این آخرین کتاب منتشار شادهی
کریس هارمن اسااات .چناد ماه بعاد ،در هفتم نوامبر  ۲۰۰۹کریس هارمن در نتیجاهی
ایسات قلبی در سان  ۶۶ساالگی درگذشات .از او دهها مقاله و چندین کتاب بهطورعمده
در زمینهی نقد اقتصااد سایاسای به جا مانده اسات .از کریس هارمن کتابهای «تاریخ
مردمی جهاان» (ترجماهی پرویز بااباایی و جمشااایاد نوایی –  ،)۱۳8۶تبیین بحران
(ترجمهی جمشااید احمدپور )۱۳8۶ ،و انقالب در قرن بیسااتویکم (ترجمهی مزدک
دانشور –  )۱۳۹۶به فارسی منتشر شده است.
روزنااماهی گااردین در مطلبی باه منااسااابات درگاذشااات کریس هاارمن ،از جملاه
نوشات« :در ساال  ۲۰۰۵کریس هارمن ،مشاغول نوشاتن مطلبی دربارهی پروژهی سای
ساالهی انتشاار مجموعه آثار مارکس و انگلس بود که شاامل  ۵۰جلد اسات .او سارگرم
ارزیاابی جلاد ۵۰ام بود ،در حاالی کاه  ۴۹جلاد پیشاااین را یاکباهیاک مطاالعاه کرده بود
بدون تردید همهی  ۵۰جلد را خوانده بود».
مقالهی حاضاار همچون هر نوشااتهی دیگر نشااان مهر زمان نگارش خود را دارد.
بهویژه پارهای از دادههای آماری که نویسانده در تحلیل خود به آنها اساتناد میکند،
شاااید الزم اساات که با دادههای جدید ،اصااالح و تکمیل شااود و یا اصااوال از نو مورد
بررسای قرارگیرد .با وجود این ،هساتهی اصالی مقاله یعنی تحلیل ویژگیهای مرحلهی
کنونی سااارماایاهداری -از اواخر دهاهی  ۱۹۷۰باه این ساااو ،-و سااانجش دیادگااه و یاا
دیادگااههاایی کاه مورد نقاد مقاالاه اسااات ،همچناان یکی از مبااحاث مهم در چاپ جهاانی
اسات .تحلیلهای متفاوت از مرحلهی کنونی سارمایهداری به گفتهی نویسانده به نتایج
و راهحالهاای متفااوت و حتی متضااااد در عمال میانجااماد .ازاینرو موضاااوع مقاالاه،
همچنان موضوع روز است.
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ججج
در نوامبرسااال  ۱۹۹۹همراه با اعتراضااات پر اهمیت در ساایاتل علیه سااازمان
۱

تجارت جهانی ،اصاااطالح جدیدی به واژهنامهی چپ افزوده شاااد« :نولیبرالیسااام».
جنبشای که از آن اعتراضات سر بر آورد ،همان گونه که خود را مخالف «جهانیسازی»
(یا «جهانیسااازی شاارکتی») ،نامیده بود ،خود را «آنتی نولیبرال» تعریف کرد .چپ
افراطی  far leftاین واژگان را از آن خود کرد و ساایاسااتهای اقتصااادیای که با آن
مخالف بود را «نولیبرال» نامید.
اما دراصاطالح «نولیبرال» ابهامی وجود داشات .آیا نولیبرالیسام ،اشااره به شایوهای
از اداره کردن سایساتم سارمایهداری اسات که با تغییر سایاسات دولت ،قابل تغییراسات و
یا به امری بنیادی در مرحله کنونی ساارمایهداری اشاااره میکند که تنها با به چالش
کشایدن کل سیستم میتوان بر آن چیره شد؟ و اینکه آیا مرحله کنونی ،به واقع همان
اساات که توسااط ایدئولوژی ضااد دولت جناح راساات لیبرتاریان  libertarianتوصاایف
میشود و یا سیستم بسیار پیچیده تری ازحمالت است؟
بسایاری از تأثیرگذارترین متفکران جنبش پساا سایاتل ،پاساخ اول را برای هر دو
پرساش ،پذیرفتند .رهبران اتاک  Attacدر فرانساه اعالم کردند که ساازمان آنها «ضاد
سارمایهداری» نیسات ،بلکه صارفا میخواهد مانع از تحرکات سارمایهی مالی کوته نگر
۲

باشااد که در اقتصااادهای ملی اختالل ایجاد میکند .برنارد کاساان ،بنیان گذار اتاک،
خواهان اقتصااد ملی «حمایت» شاده و ساامان یافته در خطوط نظام سارمایهداری بود.
سوزان جورج ،گه گاه در مورد سرمایهداری صحبت میکرد ،اما در همان حال در مورد
«پیآمدهای زیانآور جهانیسااازی» مطلب مینوشاات گویی که این پیآمدها جدا از
سرمایهداری و ذاتا بدتر از آن هستند.
 ۱این مورد را نمیتوان در کارهای پیشین که به همین پدیده میپردازند ،یافت ،مانند ،هاروی ،۹8۹ ،یاهارمن،
.۱۹۹۵
 ۲سخنرانی پیر تارتاکوفسکی ،در نشست جانبی در کنفرانس اتحادیهی ملی دانشجویان  -در شهر بلک پول ،آوریل
.۲۰۰۰
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در تشاریح اینکه چه چیزی از دههی  ۱۹۶۰به این ساو تغییر کرده ،این گرایش
وجود داشات که بر پیروزی یک ایدئولوژی بر ایدئولوژی دیگر تأکید شاود و نه بر تغییر
درعمل کرد درونی نظام اقتصااد جهانی .پیر بوردیو ،جامعه شاناس فرانساوی صاراحتا
همین را گفت .او اساتدالل کرد« :موضاوع اصالی ،نولیبرالیسام وعقبنشاینی دولت اسات.
در فرانساه ،فلسافه نولیبرال در تمام عملکردهای اجتماعی و سایاسای دولت ،حک شاده
۱

اسات» ،و این «ناشای از آن باور مشاترکی اسات که فضاایی مسااعد برای عقبنشاینی
۲

دولت و تسلیم شدن به ارزشهای اقتصادی ،ایجاد کرده است».
منطق این رویکرد این بود که برای معکوس کردن سااایاساااتهای نامطلوبی که
توسااط دولتها و شاارکتهای ساارمایهداری تعقیب میشااود ،تنها الزم اساات که
ایدئولوژی یا سااایاساااتها در راس جامعه تغییر یابد .تأکید بر این امر ،امکان اتحاد با
گروههای خا سارمایهداری را به همراه داشات .ساوزان جورج ،این را تئوریزه کرد ،و
نوشات« :گاهی ،متحدان حتی ممکن اسات شارکتهای فراملیتی» مانند شارکتهایی
۳

در صانعت بیمه باشاند .برنارد کاسان ،با کاربرد عملی این تئوری ،از وزیر دفاع ساابق
فرانسه ،ژان پییر شونمنت ،در انتخابات پشتیبانی کرد.
چنین رویکردهایی به شادت در تقابل با تحلیلهای آن دساته از ما قرار داشات
که بر این نظر بودیم که معضاالتی که زیر عنوان «نولیبرالیسام» به آن اشااره میشاود،
از منطق سارمایهداری در مرحله خاصای از توساعهی آن سارچشامه میگیرند .داشاتن
چنین تحلیلی اما مانع از پیوساتن ما به جنبش گساترده ترعلیه آن معضاالت نبود .من
در همان زمان نوشاتم« :صادها هزار ،شااید میلیونها نفر برای اولین بار ،دارند سایساتم
جهانی را به چالش میکشااند آنها سااوابق و تجربیات بساایار متفاوتی دارند و دارای
۴

ایدههای متفاوتی هساتند که دردل این ساوابق و تجربیات نضاج یافته اسات» .گفتم اما
رویکردهای مختلف ،در مرحله ای ،ملزم میشوند که راه حل خودشان را در عمل ارائه
 ۱مصاحبه در شماره ( Socialist Review 242ژوئن.)۲۰۰۰ ،
 ۲بوردیو ،۱۹۹8 ،صص.6-7
 ۳جورج،۱۹۹۹ ،
۴هارمن،۲۰۰۰ ،

۱8۴
.۵۵
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دهند .من اضااافه کردم« :این جنبش ،در نقطهای معین ،دیگر نخواهد توانساات پیش
۱

روی کند مگر اینکه این بحثها به راه حلی منتهی شوند».
تحوالت دو ساااال گذشاااته نشاااان میدهد که این بحثها در عمل دارند مهم
میشاااوناد .الکس کاالینیکوس و کریس نینهاام در مورد وجود اختالف فلج کنناده در
۲

جنبش فوروم اجتماعی جهانی که از ساایاتل نشااات گرفت ،مطلب نوشااتهاند .و در
همان حال ،دانیل بن سعید و پیر روست خاطرنشان میکنند که:
«"ارکان" جنبش ضااد جهانیسااازی ،یعنی حزب کارگران برزیل و ریفوندازیون
کمونیسااتا  ،Rifondazione Comunistaدولتهای چب میانهای را رهبری میکنند -
و یا درآنها مشارکت فعال دارند -که آشکارا سرگرم اجرای سیاستهای سوسیاللیبرال
هساتند .وقوع چنین تحولی ،در عرض کمتر از شاش ساال ،پیآمدهای بسایارزیادی در
بردارد .مساائله در ناگهانی بودن تغییر مواضااع نیساات ...این که در درون این احزاب،
مقااومتی در برابر این رویکرد وجود ناداشاااتاه ،باایاد توجاه ماا را باه محادودیاتهاای
عبارتپردازی آنتی نولیبرال و تساالیمطلبی عمیقی که این عبارتپردازی بخشااا آن را
میپوشاند ،معطوف کند۳».
باه دالیال بااال ،الزم اسااات یاک باار دیگر باه تحلیالِ رابطاهی نولیبرالیسااام باا
سااارمایهداری و با به توجه آن ،به رابطهی آنتی نولیبرالیسااام با ضاااد سااارمایهداری
بپردازیم.

۴

تحلیلهای مارکسیستی از نولیبرالیسم
بخشااای از تحلیلهای مارکسااایساااتی ،برای مثال تحلیلهای ،جرارد دومنیل و
دومنیک لوی ،در کتاب «احیای ساارمایهداری» و فرانکیز چساانایز ،در «جهانیشاادن
سااارماایاهداری»  La Mondialisation du Capitalو احتمااال باا تاأثیرگاذاری بیشاااتر،
۱هارمن،۲۰۰۰ ،
 ۲کالینیکوس و ناینهام(Callinicos and Nineham) 2007, ،
۵۵

( p25 ،2007 ، Bensaïd and Rousset۳ترجمه من)..
 ۴من این کار را حدود هفت سال پیش انجام دادم ،نگاه کنید بههارمن.۲۰۰۰ ،

806

نولیبرالیسم در تئوری و عمل

دیویدهاری در «امپریالیسام جدید» و «تاریخ مختصار نولیبرالیسام» ،تالش کردهاند که
باا [اصاااطالح ] نولیبرالیسااام کناار بیاایناد .این آثاار ،انبوهی از اطالعاات مفیاد درباارهی
جهاان امروز بادسااات میدهناد .اماا این تحلیالهاا دچاار هماان ابهاامی هساااتناد کاه در
نوشاتههای غیر مارکسایساتی در درون جنبش دیده میشاود .همهی آنها به مشاکالتی
کاه سااارماایاهداری در دهاهی  ۱۹۷۰باا آن روبرو شاااد و منجر باه دور جادیاد بحرانهاا
۱

گردید ،اشاااره میکنند .اما آنها به تلویح ،مشااکل را نه در ساارمایهداری بلکه در رژیم
خاصاای ازساارمایهداری میبینند .دومنیل و لوی میگویند که دورهی جدید ،ناشاای از
کاهش نرخ ساود اسات که هنوز هم سایساتم ،بهطور کامل از آن خال نشاده اسات .با
وجود این ،آنها ساپس ،پیشروی نولیبرالیسام را یک «کودتا» (نه چیزی کمتر) ،توساط
۲

«ساارمایهی مالی» در اواخر دهه  ۱۹۷۰توصاایف میکنند .ظاهرا این کودتا ،رویکرد
«کینزی» سارمایهی صانعتی را که بر انباشات از طریق «ساازش» با تشاکلهای طبقهی
۳

کارگردر چارچوب دولت رفاه بود ،سرنگون کرده است.
چساانایز نیز غالبا لحن مشااابهی دارد .او نیز به «کودتا» در اواخر دههی ۱۹۷۰
اشااره میکند .مینویساد« :سارمایهی صانعتی» مجبور شاده که خود را تحت سایطره
۴

«سارمایهی مالی» قرار دهد .چسانایز ،یک ساوسایالیسات انقالبی اسات ،اما معنای
تلحویحی اساتدالل او این اسات که اگر «سارمایهی صانعتی» همچنان بر «سارمایهی
مالی» سایطره میداشات ،امروز سرمایهداری درگیر «سرمایهگذاری ناچیز و یا کمرمق»
۵

و یا «نابودی شغلهای صنعتی و فشار شدید بر مشاغل باقیمانده» نمیبود.
اسااساا همین اساتداللها را میتوان در کارهای دیوید هاروی نیز مشااهده کرد.
وی تصاویری از سارمایهداری در ایاالت متحده آمریکا ،اروپای غربی و ژاپن در پیش از
اواساااط دههی  ۱۹۷۰ارائه میدهد که به [نظر او] بر اسااااس «ساااازش طبقاتی بین
 ۱توضیح آنها با مارکس متفاوت است .نظر مرا در  Harman 2007aمشاهده کنید.
Duménil and Lévy, 2004a, p86.۲
 ۳دومنیل و لوی،a۲۰۰۴ ،
 ۴چسنایز (۱۹۹۷ ،)Chesnais

.۱8۶

 ۵چسنایز ،۱۹۹۷

۳۰۴

 .۷۴ترجمه عبارات چسنایز از من است .
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سارمایه و کار» در حال گساترش بود .از نظر هاروی این به معنای پذیرش این امر بود
که« :دولت میتواند اشااتغال کامل ،رشااد اقتصااادی و رفاه شااهروندان را در مرکز [

سااایااساااتهاای] خود قرار دهاد ،و قادرت دولتی باایاد در کناار فراینادهاای باازار و یاا در
صااورت لزوم برای مداخله در این فرایندها و یا برای جایگزین شاادن انها،آزادانه بکار
گرفتاه شاااود تاا این اهاداف تحقق یاابباد .سااایااساااتهاای ماالیااتی یاا پولی کاه معموال
[سایاساتهای] کینزی نامیده میشادند بهطور گساترده برای فرو نشااندن چرخههای
۱
تجاری ،و اطمینان یابی از اشتغال کامل و قابل قبول بهکارگرفته میشدند».
هااروی این را «لیبرالیسااام حاکشاااده»  embedded liberalisemمینااماد و
اساتدالل میکند که این امر «موجب نرخ رشاد اقتصاادی باال در کشاورهای پیشارفته
سارمایهداری در دهههای  ۱۹۵۰و  ۱۹۶۰شاد» و «یک اقتصااد اجتماعی و اخالقی از
۲

طریق فعالیتهای دولت دخالتگر ،سرو سامان یافت».
هاروی تأیید میکند که این سایساتم در اواساط دههی  ۱۹۷۰ازهم گسایخت ،و
۳

علت آن را «بحران انباشات مازاد» میداند بحرانی که همچنان ادامه دارد .اما هاروی
در اداماه ،باارهاا و باارهاا تکرار میکناد کاه امکاان آلترنااتیو در درون سااایساااتم  ،وجود
داشت.
هاروی اساتدالل میکند که سارمایهداران به این دلیل ،رویکرد نولیبرالی را اتخاذ
کردند که قدرت طبقاتیشاان تحت کینزگرایی ،ضاعیف شاده و در اواساط دههی ۱۹۷۰
مورد تهادیاد قرار گرفتاه بود .باه نظر او پااساااخ آنهاا بناا باه نیاازشاااان باه «احیاای قادرت
 ۱هاروی،۲۰۰۵ ،
 ۲هاروی،۲۰۰۵ ،

.۱۰
.۱۱

 ۳روایت هاروی مبتنی بر عبارتی در جلد سوم سرمایه ی مارکس است .اما برای مارکس ،انباشت مازاد در مرحله
ای از چرخهی رکود-رونق ،رخ میدهد .هنگامی که رونق به اوج خود میرسد ،میزان انباشت سرمایه از منابع نیروی
کار ضروری  -ضروری برای عرضه ارزش اضافی و حفظ نرخ سود -که برای تداوم سطح انباشت الزم است ،پیشی
می گیرد .این امر موجب می شود که تولید کاالها بیش از مقداری باشد که قابل جذب در سیستم است .از نظر
مارکس ،بحرانی که در نتیجه ی این وضعیت رخ می دهد ،انباشت مازاد را از میان بر می دارد .به نظر هاروی ،مازاد
تولید ،یک وضعیت دائمی است ،اما او توضیح نمیدهد که چنین چیزی چگونه امکان پذیر است .برای این کار او
باید ماهیت چرخهی سرمایهداری امروز و تأثیر آن بر نرخ سود را بررسی کند.
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۱

طبقاتی» تعیین شااد - .یا حتی علتاش این بود که «نولیبرالیساام شاارایط را برای
۲

شکلگیری طبقه ،ایجاد میکند».
از نظرهاروی ،یکی از تجلیهای تحکیم مجدد قدرت طبقاتی ،تساالط ساارمایهی
مالی بر صاانعت بوده اساات .مینویسااد« :بدون تردید ،قدرت از تولید ،به جهان مالی،
تغییر مساایر داد ...در جدال بین اقتصاااد واقعی  Main Streetو وال اسااتریت ،دومی
ارجهیت یافت ».هاروی ادامه میدهد« :بنابراین هساتهی اصالی افزایش قدرت طبقاتی
تحت نولیبرالیساام را مدیران عامل ،کارگزاران کلیدی در هیئت مدیرهی شاارکتها و
ساااران نهاادهاای ماالی ،حقوقی و تخصاااصااای کاه این خلوت گااه درونی فعاالیاتهاای
سارمایهدارانه را احاطه کردهاند ،تشاکیل میدهند ».او اضاافه میکند که در همان حال
که قدرت اینان بیشاترمی شاود ،ساهامداران نگون بخت از جمله کساانی هساتند که
زیان میبینند« :قدرت صااحبان واقعی سارمایه ،یعنی ساهامداران ،نسابتا کاهش یافته
۳

است».
از اینجا ،نتیجه میشاااود که نهتنها آلترناتیو در درون سااارمایهداری وجود دارد،
بلکه این آلترناتیو ممکن اسات که در واقع به حال سارمایهداری ،مفیدتر باشاد هاروی
می نویساد« :شاگفت اینکه یک جنبش نیرومند طبقهی کارگر و ساوسایال دموکراتیک
از موقعیت بهتری برای نجات  redeemسارمایهداری بر خوردار اسات تا نیروی طبقهی
سارمایهدار ».او مینویساد ممکن اسات که این «یک نتیجه گیری ضاد انقالبی به نظر
برساااد» اماا «در جریاان بحرانهاای سااارماایاهداری ،این مردم عاادی هساااتناد کاه رنج
۴

میبرند ،گرسنگی میکشند و حتی میمیرند و نه طبقات باال».
هااروی در «امپریاالیسااام جادیاد» ،نظرش را دربااره چگونگی کاارکرد این
سرمایهداری اصالح شده ،ارائه میدهد:
 ۱هاروی،۲۰۰۵ ،
 ۲هاروی،۲۰۰۵ ،

۱۶
 .۷۲همچنین به

 ۳۶و

 ۷۶مراجعه کنید.

 ۳هاروی .۳۳ ،۲۰۰۵ ،با طرح این استدالل ،هاروی در جهت مخالف با اکثر کسانی که برسرمایهی مالی تأکید
میکنند ،حرکت میکند .آنها در عوض بر تغییر مسیر به سمت «قدرت سهامداران » متمرکز میشوند.
 ۴هاروی.۱۵۳-۱۵۲ ،۲۰۰۵ ،
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«ایااالت متحاده میتواناد از طریق اقادام باه باازتوزیع گساااترده ثروت در درون
مرزهای خود و تغییر مسایر جریان سارمایه به سامت تولید و باز ساازی زیرسااختهای
مادی و اجتماعی ،از پروژهی امپریالیساتی خود بکاهد  -اگر نگویم دسات بکشاد ...-یک
ضاد حمله گساترده در ایاالت متحده و در ساایر کشاورهای اصالی سارمایهداری علیه
سایاساتهای نولیبرال ،علیه کاهش هزینههای دولتی و اجتماعی ،شااید تنها راه درونی
برای محاافظات از سااارماایاهدارای در برابر گرایشهاای خود ویرانگر و بحرانزای آن
۱

باشد».
دامنیل و لوی ،نیز رویکردی کامال مشااابه دارند .آنها اسااتدالل میکنند «دیدگاه
کینزی در رابطه با تاریخ ساارمایهداری ،از جمله مشااکالت کنونی آن ...بساایار معقول
اسات» و «فقط جای تأساف اسات که شارایط سایاسای در دهههای اخیر ،امکان متوقف
ساااختن تعرض نولیبرال و به کارگیری ساایاسااتهای بدیل ...بر متن دیگر ائتالفهای
۲

اجتماعی را فراهم نساااخته اساات ».منطق این اسااتدالل این اساات که پیوسااتن
ساااوسااایاالیساااتهاای چاپ باه دولاتهاای چاپ میااناه ،ماانناد دولاتهاای برزیال و ایتاالیاا
میتواند توجیه پذیر باشاد .گویا کوتاه آمدن از موضاع ضاد سارمایهداری ،راه را برای به
چالش کشیدن نیولیبرالیسم هموار میکند.
ماهیت نولیبرالیسم
ساارشاات واقعی نولیبرالیساام چیساات؟ پاسااخ به این پرسااش آن طورکه به نظر
میرسااد ،آسااان نیساات .در یک سااطح ،نولیبرالیساام یک ایدئولوژی اساات .بهطور
تحتاللفظی« ،نولیبرالیسااام» یعنی «لیبرالیسااام جدید» ،و «لیبرالیسااام» در معنای
اروپای قارهای آن (در مقابل آمریکای شاامالی) مترادف اساات با «اقتصاااد بازار آزاد».
بنابراین ،و بهطور مشااخص ،نولیبرالیساام یعنی احیای ایدئولوژی اقتصااادی ارتدکس
موساااوم باه لساااه فر  laissez fairکاه تاا رکود بزرگ دهاهی  ۱۹۳۰حااکم بود .این
ایادئولوژی ادعاا میکرد کاه اقتصاااادهاای مبتنی بر باازار آزاد ،باه آرامی پیش میروناد و
 ۱هاروی،۲۰۰۳ ،
 ۲دومنیل و لوی۲۰۰۴ ،

.۷۶-۷۵
.۲۰۱
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بهطورمرتب ثروت بیشاتری تولید میکنند .ادعا میکرد که وقوع هر مشاکل احتمالی،
نااشااای از «انحصاااارهاای غیرطبیعی» (باهویژه در باازار کاار) اسااات کاه از حرکات آزاد
قیمتها و دسااتمزدها برای تنظیم رابطهی عرضااه و تقاضااا ،جلوگیری میکند .گفته
میشاد که دخالت دولت در اقتصاد ،مختل کننده است و این دخالت باید به حمایت از
مالکیت خصااوصاای ،دفاع ملی  -و بنا به روایت پولگرای نولیبرالیساام -به نظارت بر
عرضااه پول ،محدود بماند .این ایدئولوژی توسااط تئوری به اصااطالح ساافت و سااخت
«اقتصاد نئوکالسیک» پشتیبانی میشد که مدعی است میتواند از لحا ریاضی اثبات
کند که بازارهای آزاد همواره «تسااویه» میشااوند – یعنی کل نیروی کار اسااتخدام
۱

میشود و همهی کاالهای تولید شده نیز بفروش میرسند.
«لیبرالیسام» اقتصاادی نوع قدیم ،همچون یک ایدئولوژی ،با پایان جنگ جهانی
دوم بیاعتبارشد .در حقیقت ،جایگزینی آن درعمل از آغاز قرن بیستم شروع شده بود.
در این زمان ،همانطور که رودلف هیلفردینگ ،نیکوالی بوخارین و لنین نشااان دادند،
جایگزینی «ساارمایهداری بازار آزاد» با ساارمایهداری انحصاااری و محصااول آن ،یعنی
امپریالیساام ،آغاز گردید .دخالت دولت برای ایجاد زیرساااختهای تولید ساارمایهداری
ضاروری تلقی شاد ( .در آلمان خطوط آهن از مدتها پیش ،ملی شاده بود و در بریتانیا
دولتهای محافظهکار شابکه بر رساانی و خطوط هوایی را ملی کرده بودند) .ساپس
ساازمان دهی اقتصااد ملی برای جنگ ،ابتدا در آلمان و ژاپن و بعد از آن در بریتانیا و
ایاالت متحده نشاان داد که دخالت دولت میتواند پایههای ساودآوری و انباشات را از نو
فراهم کند.
بر چنین پیشزمینهای بود که ارتدوکساای جدیدی ظهور کرد که حامی دخالت
دولت بهمثابه راهی برای محافظت از سارمایهداری از خود سارمایهداری بود .ارتدوکسای
جدید بر ایدههای اقتصااد دان بریتانیایی ،جان مینارد کینز بنا شاده بود که در دههی
 ،۱۹۳۰آرای نئوکالسایک را  -که پیش تر بهطور کامل از آن پشاتیبانی میکرد -بخشاا

 ۱برخی از نولیبرالها بخشی از تئوری نئوکالسیک را که بحران را منتفی میداند ،رد میکنند و به «مکتب اتریشی»
که بحرانها را بخشی ضروری از «ویرانگری خال » سیستم میداند ،اتکا میکنند .رجوع کنید بههارمن a۱۹۹۶ ،و
چانگ.۲۰۰۲ ،
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۱

مورد تجادیاد نظر قرار داد .هماانطور کاه ال کاامبال نوشااات :پس از جناگ جهاانی دوم
«سرمایه ،ایدههای کینزی را پذیرفت زیرا از منظر سرمایه ،در آن لحظه تاریخی اِعمال
محدودیتها و مقررات مختلف ،برای روند انباشاات ساارمایه مفید به نظر میرسااید
بهویژه هنگامی که آن را با ضااعف انباشاات در دورهی اخیر یعنی دورهی رکود بزرگ
۲

[ ]۱۹۲۹که این مقررات و محدویتها وجود نداشت ،مقایسه میکرد».
در برابر ارتدوکسای جدید کینزی ،همواره برخی مقاومتها وجود داشات .اقلیتی
از اقتصااددانان ،بهویژه فردریش فون هایک و میلتون فریدمن ،همچنان به مکتب قدیم
پایبند ماندند .کامبل مدعی اساات« :بخش بزرگی از ساارمایهی مالی ،هرگز سااازش
۳

کینزی را نپذیرفت» ،گرچه سارمایهی مالی تنها  ۱۵درصاد سارمایه را شاامل میشاد.
اما دولتها و شارکتهای بزرگ ،ایدئولوژی کینزی را پذیرفتند نه به این دلیل که این
ایدئولوژی توساط نیروی طبقهی کارگر به آنها تحمیل شاده بود ،بلکه به این دلیل که
افزایش فعالیت اقتصاادی دولت در ایاالت متحده و کشاورهای بزرگ اروپایی با ساطح
ساودآوری بسایار باالتری نسابت به [دورهی] حاکمیت ایدئولوژی لیبرالیسام اقتصاادی
در پیش از جنگ ،همراه بود.
کینزگرایی همچون یک ایدئولوژی ،واقعیات سااارمایهداری در دوره پس از جناگ
جهاانی دوم را باازتااب میداد .اقتصاااادهاای ملی باا رونادی شاااتااباان ،تحات سااایطره
انحصاارهای تقریبا کامل  near- monopoliesقرار گرفته بودند که در همکاری با دولت
خودی ،علیه انحصاارهای تقریبا کامل در ساایر اقتصاادهای ملی ،برای سالطهی جهانی
مبارزه میکردند .نتیجهی این روند ،حرکت بیوقفه به سامت افزایش دخالت دولت در
انباشت سرمایهداری بود که از دهه  ۱88۰آغاز شده بود .برای گروهی ازما که در اوایل
دههی  ۱۹۶۰اقتصاد میخواندیم ،کینزگرایی توضیح دهندهی رشد پایدار اقتصادی در
ساالهای پس از جنگ بود .اما همانطور که رابین ماتیوز ،مدتها پیش نشاان داد ،رشاد

 ۱در ارتباط با تغییر جهت دهی در نسخههای مختلف کینزگرایی ،به  1996a ،Harmanمراجعه کنید.
 ۲کامپبل.۱8۹ ،۲۰۰۵ ،
 ۳کامپبل،۲۰۰۵ ،
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اقتصاااادی بریتانیا در دورهی بعد از جنگ ،متکی به «داروهای» کینزی برای مقابله با
بحرانهای تکرار شونده و یا متکی به سطح باالتر سرمایهگذاری توسط دولت به نسبت
۱

سالهای قبل از جنگ نبود.
یک محصاول جانبی و مهم اقتصااد سارمایهداری دولتی (و بهخصاو هزینههای
تسالیحاتی آن) در کشاورهای پیشارفته صانعتی ،رسایدن به اشاتغال کامل و بنابراین،
درجهای از قدرت یابی طبقهی کارگر بود طبقهای که سارمایه در اواخر دههی ۱۹۵۰
و دههی  ،۱۹۶۰مجبور شاااد به او امتیازاتی بدهد .اما اگر این امتیازات را علت دولتی
شادن [ اقتصااد] یا رونق طوالنی بدانیم ،معنایش این اسات که مساایل را کاملن وارونه
میبینیم.
کینزگرایی بهمثابه یک دساتورعمل اقتصاادی ،و نه همچون ایدئولوژی ،تا قبل از
ظهور اولین بحران اقتصاادی جدی ،که بعد از  ۴۰ساال در اواساط دههی  ۱۹۷۰سار
برآورد ،باه بوتاهی آزماایش گاذاشاااتاه نشاااده بود .و وقوع آن بحران ثاابات کرد کاه این
دسااتور عمل ،توانایی مقابله با آن را ندارد .ساارمایهداران ،با ترکیبی از رکود و افزایش
قیمتها روبرو شادند که «رکود تورمی» نام گرفت .کینزگرایان ،پاساخی نداشاتند .به
گفتاه یکی از آنهاا ( فرانسااایس کریپس) آنهاا نااگهاان دریاافتناد کاه «هیچ کس واقعاا
نمیداناد کاه اقتصااااد مادرن چگوناه کاار میکناد .هیچ کس واقعاا نمیداناد کاه چرا در
۲

جهان پس از جنگ ،شااهد این همه رشاد بودیم ».طی ساه یا چهار ساال ،کینزگرایی
باهمثااباه یاک ارتادوکسااای ،باا ایادههاای دوبااره تولاد یاافتاهای جاایگزین شاااد کاه آ نهاا را
چهاردهه پیش ،به کنار زده بود .مساائله این نبود که دولتها بنا به دلیلی مجموعهای
از ایادههاای غلط را پاذیرفتناد« :سااارماایاهداری دچاار بحران سااااختااری بود .یعنی

سایاساتها ،اقدامات و نهادهایی که تا آن هنگام به خوبی به هدف سارمایهداری برای
انباشات سارمایه ،خدمت کرده بودند بی تأثیر شادند .بهطور مشاخص ،میتوان گفت که

 ۱ماتیوز،۱۹۶8 ،
 ۲گاردین ۲۶ ،سپتامبر .۱۹8۳

 .۵۵۶همچنین به تاملینسون ۱۹8۱ ،مراجعه کنید.
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سارمایهداری درمواجهه با کاهش نرخ ساود ،ساازش کینزی را کنار گذاشات ،با این باور
۱
که نولیبرالیسم میتواند سود و عمکرد انباشت را بهبود بخشد».
تولاد دوباارهی ایادههاای قادیمی ،در مرحلاه نخسااات ،در قاامات «پولگرایی»
 monetarismظاهر شاد .میلتون فریدمن ،چهره اصالیِ [مکتب] پولگرایی ،ادعا میکرد
که وجود هرگونه مشااکل در نظام بازار آزاد ،ناشاای از کنترل نادرساات پول توسااط
دولتها اسات .اما این روایت از اقتصااد بازار آزاد ،ظرف مدت کمتر از یک دهه نشاان
داد که قابل اجرا نیست .سپس توجهها به روایتهای فون هایک و رابرت لوکاس تغییر
۲

جهات یاافات .ایناان حتی بیش از فریادمن ،منتقاد دخاالات دولات بودناد .این ایادههاا باه
چندین دلیل در بین طرفداران سرمایهداری ،محبوبیت یافت.
نولیبرالیسم ،همچون ایدئولوژی حاکم
تااندازهای ساعی شاد که موضاوع توجیه شاود .در اواخر دهه  ۱۹۶۰و اوایل دهه
 ۱۹۷۰صاااداهاای قادرتمنادی از دل مباارزات مردم برخااساااتاه بودناد کاه مشاااروعیات
سارمایهداری را به چالش میکشایدند .در آن زمان ،دفاع جریان اصالی در برابر چنین
صاداهایی این بود که دخالت کینزی توساط دولت ،ثابت کرده اسات که سارمایهداری
میتواناد نیاازهاای مردم را برآورده کناد .این ادعاا اماا اکنون در مواجهاه باا بحران
اقتصاادی ،کامال بی اعتبار شاده بود .پس ،اساتدالل باید زیر و رو میشاد :حال ،دخالت
دولت ،نه همچون راه حل ،بلکه همچون مشکل ،معرفی گردید.
این اساتدالل ،بهویژه برای کساانی خوش آیند بود که بیشاتر در فعالیتهای مالی
دسات داشاتند و نه در تولید زیرا درارتدوکسای جدید ،پول درآوردن از هر راهی ،مفید
دانسااته میشااد .نولیبرالیساام ،در خانه نشااسااتن و دریافت بهره و یا سااود سااهام را

 ۱کامپبل،۲۰۰۵ ،
 ۲ادعای فریدمن مبنی بر اینکه دولت نقش مهمی در مدیریت عرضهی پول دارد ،از نظر برخی از «اقتصاددانان
نئوکالسیک تقریبا همان کینزگرایی است ».به  1992 ،Garrisonمراجعه کنید.
.۱8۹
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انگیزهای برای تولید و در نتیجه یک فعالیت اجتماعی ارزشمند میدانست.همانطور که
۱

نیکوالی بخارین ،مدتها پیش گفت :این «تئوری اقتصادیِ طبقه خوشگذران» بود.
اما چیزی بیشااتر از توجیهگری در میان بود .در اواسااط دههی  ۱۹۷۰احساااس
اساتیصاال ،محافل سارمایهداری را فرا گرفته بود .نخساتین نشاانههای بحران در سایساتم
آنها ،با رشاد فزایندهی احسااس اعتماد بنفس و جساارت در بین کارگران همراه شاده
بود .پیش تر از آن ،یعنی در اواخر دهاهی  ۱۹۶۰و اوایال دهاهی  ،۱۹۷۰تالشهاایی
برای مقابله با کارگران صااورت گرفته بود :کنترل دسااتمزدها در بریتانیا در سااالهای
بین  ۱۹۶۶تاا  ۱۹۷۰و در  ،۱۹۷۱-۲در  ۱۹۷۳-۷۴و  ۱۹۷۵-۵و نیز در ایااالت متحاده
در ساال  ۱۹۷۱اعمال شاد .حامیان چپ کینزگرایی ،عالقه مندند که فراموش کنند که
این اقدامات بخشای جداییناپذیر از ارتدوکسای پساا جنگ بود .کنترل دساتمزدها اما
موثر واقع نشاد .این کنترل شااید برای یک و دو ساال کارایی داشات ،اما سابب گساترش
ناراضاایتی در میان کارگران شاد و مبارزهجویی در میان کارگران حتی در مراکزی که
قبال به ساختی میشاد اثری ازآن یافت را افزایش داد .سارانجام ،این کنترلها در میان
امواج اعتصابها درهم شکست.
به نظر میرساااید که نگرش دوباره تولدیافتهی بازار آزاد که توساااط فریدمن و
هایک مطرح شاده بود ،راه برونرفت را نشاان میدهد .آنها ادعا میکردند اگر اقتصااد از
[شار] اخاللگری در بازار خال شاود - ،خواه این اخالل ناشای از مداخله دولت باشاد
یا از دخالت اتحادیههای کارگری در روند «انعطافپذیر» بازار کار -همه مشکالت خود
را حال خواهاد کرد .میگفتناد ،تجاارت آزاد ،از ایجااد اختالل در قیماتهاا توساااط
انحصاااارات جلوگیری خواهاد کرد و ساااطح بیکااری در «نرخ طبیعی» خود کاه برای
جلوگیری از باال کشیده شدن سود توسط دستمزدها الزم است ،تثبیت خواهد شد.
ایدئولوژیهای طبقه حاکم ،به ندرت فقط دروغهای هسااتند که با نیت بد ،برای
جلب رضااایت حکومت شااوندگان اشاااعه داده میشااوند .آنها مجموعهای از باورها را
تشااکیل میدهند که به طبقه حاکم ،احساااس مهم بودن میدهند ،به حاکمیت اش
ازمنظر خود او و نیز از نگاه دیگران حقانیت میبخشاااند و به او این اعتماد به نفس را
 ۱بوخارین.۱۹۲۷ ،
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میدهند که میتواند با هر گونه کاسااتی آشااکار در نظام خود ،مقابله کند .کینزگرایی
چنین نقشای را دردهههای پس از جنگ در کشاورهای پیشارفته غربی ایفا کرد .همین
نقش را اساتالینیسام در کشاورهای «کمونیساتی» ،و توساعهگراییdevelopmentalism ،
در آمریکای التین و کشاورهای پساا اساتعمار در آفریقا و آسایا ایفا کردند .اما از اواساط
دههی  ۱۹۷۰به بعد ،آشاکار شاد که مداخله دولت نمیتواند از بحرانهای اقتصاادی در
۱

هیچ یاک از منااطق جهاان جلوگیری کناد .نولیبرالیسااام موفق شاااد این شاااکااف
ایدئولوژیکی را پر کند .به این گونه ،نولیبرالیسم نهتنها برای سرمایهی مالی ،بلکه برای
سرمایهی مولد نیز جذاب بود.
نولیبرالیسم در عمل
مهم اسااات که بین ادعاهای یک ایدئولوژی و آنچه که باورمندان به آن ،در عمل
انجاام میدهناد ،تفااوت بگاذاریم .باهنادرت ارتبااط مساااتقیمی بین این دو وجود دارد .باا
این حال بسایاری از مفساران از راسات و چپ ،همچنان ادعاهایی درباره نولیبرالیسام
مطرح میکنند که با دادههای تجربی در سه دههی گذشته مطابقت ندارد.
پیش از هر چیز ،باور رایج این اسات که نولیبرالیسام به معنای عقبنشاینی دولت
اسات .نگاه اجمالی به ساطح هزینههای دولتی در کشاورهای پیش رفته سارمایهداری،
نادرستی این باور را نشان میدهد.

نمودار  :1مجموع درآمد دولت از مالیات به نسبت تولید ناخالص داخلی در  21کشور پیشرفته (درصد)

 ۱رکود اقتصادی چکسلواکی در دههی  ۱۹۶۰و به دنبال آن بحران لهستان در اواسط دههی  ۱۹۷۰نشان داد که
حتی شدیدترین اشکال مداخلهی دولت نیز نمیتواند انباشت را برای همیشه حفظ کند .رجوع شود بههارمن.۱۹۷۷ ،
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نمودار :2هزینههای دولت ایاالت متحده به نسبت تولید ناخالص ملی

همانطور که قبال در این نشااریه نشااان دادهام ،شاارکتهای چندملیتی ،کماکان
۱

ریشاااه در دولاتهاا دارناد .بزرگترین آنهاا ،نیمی از داراییهاا ،باازارهاا و نیروهاای کاار
خود را در کشاور خودی مساتقر کردهاند و از دولت انتظار دارند که از آنها حمایت کند.
ساارمایهداری ،اکنون نیز نمیتواند بدون دولت[ ،امور خود را] بگذارند ،همچنان که در
دورهی کینزی نمیتوانسات .از دولت ،برای حمله به کارگران اساتفاده شاده اسات :مانند
تصاویب قوانین ضاد اتحادیهای توساط دولت مارگارت تاچر یا اساتفاده از پلیس علیه
اعتصااااب معادنچیاان در ساااالهاای  .۱۹8۴ -۵همچنین از دولات ،باهطور مکرر – و باا
بکاارگیری روشهایی که ایدئولوژی نولیبرال آن را ناادرسااات میداند -برای حماایت از
بخشای از سارمایه در برابر تأثیرات بحران ،اساتفاده شاده اسات .دولت آمریکا به شارکت
کرایساالر که در سااال  ۱۹۷۹در مرز ورشااکسااتگی قرار گرفته بود ،کمک کرد و آن را
نجات داد .همچنین ،دولت آمریکا کنترل مذاکرات بر سار بدهیها در دههی  ۱۹8۰را
باه عهاده گرفات تاا ماانع شاااود کاه بااناکهاای آمریکاایی در نتیجاهی بادهیهاای غیرقاابال
پرداخت کشاورهای آمریکای التین به زیر کشایده شاوند .در ساال  ،۱۹۹8دولت آمریکا
به مؤساساهی مالی موساوم به «مدیرت درازمدت سارمایه» کمک کرد که سار پا بماند .و
اخیرا همین دولت ،از طریق بانک مرکزی ،در تالش بوده اساات که زیانهای ناشاای از

۱هارمن۲۰۰۷ ،ب

816

817

کریس هارمن  /ترجمهی ستار رحمانی و ایوب رحمانی

بحران وامهای مسااکن به ساایسااتم مالی رامحدود کند .در حقیقت ،دولتها از دههی
 ۱۹۷۰باه این ساااو ،بیش از دهاههاای  ۱۹۵۰و  ۱۹۶۰برای مقاابلاه باا بحران دخاالات
کردهاند علتش به سادگی این است که بحرانها ،بسیار شدیدتراز قبل بودهاند.
این درسات اسات که ناتوانی در متوقف کردن بحرانها با اساتفاده از تکنیکهای
قادیمی «کینزی» ،منجر باه تالشهاای کوتااهمادت برای رهاا کردن امور باه باازار شاااده
اساات .این تالشها متکی بر این باور بوده که «ویرانگری خال » موجب میشااود که
ساارمایههای «کارآمد» ،از ضااعیف و یا نابود شاادن ساارمایههای «ناکارآمد» بهره مند
شوند .این همان کاری است که «شوک ولکر» [وزیر خزانهداری وقت امریکا] با افزایش
نرخ بهره در ایااالت متحاده در پاایاان دهاهی  ۱۹۷۰قرار بود انجاام دهاد .و هماان کااری
اسات که تاچریها ساعی کردند با باال بردن نرخ بهره و محدود کردن عرضاهی پول در
سااالهای  ۱۹8۰ - ۴انجام دهند .همچنین ،این همان کاری اساات که گروه مقامات
بلنادپاایاه  nomenklaturaدر اتحااد جمااهیر شاااوروی در مواجهاه باا بحران بزرگ
اقتصاادی ،اجتماعی و سایاسای که از اواساط دهه  ۱۹8۰بساط یافت ،در پیش گرفتند.
اما در همه موارد [همان مؤساساات و نهادهایی] که در گیرودار این تالشها جان ساالم
به در برده بودند ،بعدا برای دریافت کمک ،به دولت روی آوردند.
احتمااال ایااالت متحاده امریکاا ،تنهاا کشاااور پیش رفتاهای اسااات کاه ایادئولوژی
نولیبرال در آنجا بیش از هر جای دیگر ،اساتحکام یافته اسات .اما این کشاو ،در بیشاتر
دورهی نولیبرال ،هزیناههاای دولتی خود را باا روش «کینزی» اساااتقراض ،آن هم باه
گونهای که حتی در دورهی کینزی به آن متوسال نمیشاد ،تأمین کرده اسات .از نظر
طبقهی حاکم ایاالت متحده ،نولیبرالیسم  -به معنای باز گذاشتن دست بازار آزاد برای
جِر دادن ساارمایههای مسااتقر  -چیزی اساات که باید به ساارمایهداری در کشااورهای
ضاعیفتر و به نفع سارمایههای ایاالت متحده ،تحمیل شاود ،نه این اینکه اجازه داد این
کار بدون هیچ محدویت در خود ایاالت متحده ،روی دهد.
همین منطق در اروپاای غربی ،ژاپن ،چین و نیز در روسااایاه ،پس از برآماد موج
ویرانگری نه چندان خال  ،در زمان یلتساین ،دنبال شاده اسات .اما کاملترین تالشها
برای اجرای روشهای نولیبرال ،در جنوب جهان صاورت گرفته اسات .در اینجا طبقات
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حاکم بومی که حاکمیت خود را طی سااالهای «توسااعهگرایی» پسااا جنگ ،تحکیم
کردهاند اقدامات واقعا نولیبرال که توساط صاندو بینالمللی پول و بانک جهانی تبلیغ
میشاود را به امید تبدیل شادن به شارکای کوچک سارمایههای فعال در کشاورهای
۱

پیشارفته صانعتی ،با آغوش باز پذیرفتهاند .اما حتی دراین کشاورها نیز ممکن اسات
تنشهاایی باهوجود آیاد کاه باه نقشآفرینی مجادد دولات ملی منجر شاااود .برخی از
کشاااورهاای آمریکاای التین پس از وقوع بحرانهاای ویرانگر اقتصاااادی ،اجتمااعی و
سایاسای با کمک مشااوران اقتصاادی کینزگرا ،به نوتوساعهگرایی neodevelopmentalist
۲

روی آوردهاند :اقدامات کینزی و نولیبرال را با هم ترکیب کردهاند.
به همین دالیل« ،نولیبرال» در واقعیت ،توصااایف دقیقی از کارکرد سااارمایه در
امروز نیست .ما با بازگشت سیستم به سرمایهداری بازار آزاد که بیش از یک قرن پیش
به پایان رسااید ،روبرو نیسااتیم .در عوض با ساایسااتمی روبرو هسااتیم که در مقیاس
بینالمللی تالش میکند که از طریق بازساازی واحدهای  unitsخود که در قرن بیساتم
بوجود آمدند  -واحدهایی که مارکسااایساااتها آنها را «سااارمایهداری انحصااااری»،
«سارمایهداری انحصااری دولتی» یا «سارمایهداری دولتی» نامیدند  -با مشاکالت خود،
مقابله کند .بنابراین ،دولتها همچنان در تساهیل یا تنظیم این مشاکالت ،نقش اصالی
را باازی میکنناد ،اگر چاه جهاانیشااادن تولیاد ،انجاام این کاار را نسااابات باه دهاههاای
بالفاصله پس از جنگ ،دشوار کرده است.
سرمایهی مالی و نولیبرالیسم
دومنیل و لوی ،در توجیه ادعای خود مبنی بر اینکه دخالت اقتصاااادی دولت در
ساه دههی گذشاته در راساتای منافع «سارمایهی مالی» بوده اسات ،به تعیین نرخهای
باالی بهره به مدت طوالنی توسط پل ولکر ،رئیس خزانهداری آمریکا در  ،۱۹۷8استناد
میکنند .به نظر آنها نرخهای باالی بهره «در سااراساار دهههای  ۱۹8۰و  ۱۹۹۰حفظ

 ۱برای اطالعات بیشتر در این باره ،بههارمن ۲۰۰۳ ،مراجعه کنید.
 ۲کاتز۲۰۰۷ ،
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شاادند ».این دیدگاه اما واقعیت تجربی را نادیده میگیرد .هنگامی که نرخهای باالی
بهره در سااال  ۱۹8۲آساایب جدی به صاانعت وارد کرد ،پل ولکر آنها را کاهش داد و
روناد واقعی نرخهاای بهرهی بلنادمادت ،در نیماهی دوم دورهی نولیبرال ،افزایش ناه بلکاه
کاهش یافت.

نمودار :3نرخ ثابت اوراق ده سالهی خزانهداری

منبع :بانک مرکزی ( )Federal Reserveایاالت متحدهی آمریکا

اصااوال کل این ادعا که دو بخش مجزای ساارمایه  -ساارمایهی مالی و ساارمایهی
صانعتی  -وجود دارد را میتوان به چالش کشاید .بسایاری از مؤساساات مهم مالی به
دلیل اینکه نقش «واسااطهگری» بین وامدهندگان و وامگیرندگان ایفا میکنند ،نهتنها
پول وام میدهناد ،بلکاه وام هم میگیرناد .آنچاه برای آنهاا مهم اسااات قادر مطلق نرخ
بهره نیسااات ،بلکه شاااکافهایی اسااات که بین نرخهای مختلف بهویژه بین نرخهای
بلندمدت و کوتاهمدت ایجاد میشااود .کنساارنهای صاانعتی ،هم وام دهنده و هم وام
گیرنده هساااتناد ،و معموال [پول] مازادی که در میاان دورهی سااارمایهگذاری جدید،
پسانداز میکنند را در مقابل دریافت بهره ،وام میدهند.
 ۱دومنیل و لوی،۲۰۰۵ ،

.۱۳
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یک پدیدهی مهم در بیسات و پنج ساال گذشاته ،کاهش بلندمدت آن قسامت از
ارزش اضااافی اساات که به ساارمایهگذاری مولد جدید اختصااا یافته اساات .این امر
ناشای از آن اسات که نرخ ساود در کل سایساتم ،بهطور کامل به ساطح اوایل دههی
 ۱۹۷۰باز نگشاته اسات .مقدار پسانداز توساط سارمایه ،بیشاتر از سارمایهگذاری مولد
اسات ۱،و سارمایهداران صانعتی در تالش برای اساتفادهی ساودآور از مازاد خویش ،به
فعالیتهای مالی روی آوردهاند .اگر در مقایساه با گذشاته ،بخش بیشاتری از سارمایه بر
معامالت مالی متمرکز شاده اسات ،به این دلیل نیسات که آنچه سارمایهی مالی خوانده
میشاود ،کنترل را از دسات سارمایهی صانعتی خارج کرده اسات ،بلکه علتش این اسات
کاه سااارماایاه ی صااانعتی ،تالش کرده کاه نرخ ساااود خود را از طریق «ماالیگری»
 financialisationحفظ کند .اما برای ساارمایه ،این راه ،ساارانجام به بن بساات منتهی
میشاود زیرا تنها کار مولد میتواند ارزش جدید ایجاد کند که منبع ساودهای بیشاتر
اساات .مساائله برخالف تأکید هاروی ،این نیساات که وال اسااتریت بر اقتصاااد اصاالی
سایطره یافته اسات ،بلکه این اسات که هر دوی آنها امروز با مشاکالتی روبرو هساتند که
در دهههای بالفاصله بعد از جنگ جهانی دوم ،با آنها روبرو نبودند.
انباشت از راه سلب مالکیت
روایت دیوید هاروی از نولیبرالیساام بر خصاایصااههایی متمرکز اساات که بنا به
ادعای او به الگوی جدید انباشات سارمایهداری تبدیل شاده اسات یعنی  :انباشات به
وسایلهی «سالب مالکیت»« ،انباشات بدوی» و اساتحالهی بخشها و جمعیتهای «غیر
سارمایهداری» توساط سارمایه .او میگوید که انباشات بهوسایلهی سالب مالکیت « در
۲

مقایساه با باز تولید گساترده ،به شاکل غالب انباشات » ،تبدیل شاده و طیف وساعیی از
اشکال را به خود میگیرد .مانند :

«خصااوصاایسااازی زمین و کوچ اجباری جمعیت دهقانی» «تبدیل ...حق
•
مالکیت اشتراکی ،جمعی و دولتی و ...به حق مالکیت خصوصی».

 ۱بررسی دقیق این روندها در ترونز و کاردارلی ( ۲۰۰۵ ،)Terrones and Cardarelliآمده است.
 ۲هاروی.۱۵۳ ،۲۰۰۳ ،

821

کریس هارمن  /ترجمهی ستار رحمانی و ایوب رحمانی

•

«کاالییسازی نیروی کار و سرکوب اشکال بدیل تولید و مصرف».

•

«پولی کردن مبادله و مالیات ،بهویژه پولی کردن زمین».

•

تنزل «کل جمعیت به بردگان بدهکار».

•

«سلب مالکیت داراییها از طریق اعتبار و دستکاری سهام».

« حق انحصاااااری اختراع و حقو ماالکیات معنوی برای مواد ژنتیکی،
•
پالسمای بذر و انواع محصوالت».
«خریاد» داراییهاا باه « قیمات نااچیز» در زماان بحرانهاا بحرانهاایی کاه
•
«برای عقالنی سااختن سایساتم ،تنظیم ،مدیریت و کنترل میشاوند» ،تا «انباشات از راه
سلب مالکیت انجام گیرد بدون اینکه جرقهی بحران عمومی زده شود».
•
اند».

«مقررات زدایی از تمهیاداتی کاه برای محاافظات از نیروی کاار طراحی شاااده
۱

فهرسات هاروی شاامل طیفی از خصایصاههای ناگوار سارمایهداری معاصار اسات .اما
همه این خصایصاهها را صارفا «سالب مالکیت» ،نامیدن ،توضایح دهنده مرحله فعلی
سیستم نیست« .سلب مالکیت» ،به سادگی ،واژهای طوالنی برای دزدی است .هنگامی
کاه پییر ژوزف پرودون ،در قرن نوزدهم گفات« :ماالکیات دزدی اسااات» ،این عباارت
فریادی بود علیه سارمایهداری و خشام مردم را نسابت به سایساتم ،بیان میکرد .عبارت
هاروی یعنی «انباشات از راه سالب مالکیت» نیز همین جایگاه را دارد .اما شاعار ساازی
علیه دزدی با ارائه تحلیل جدی ،یکی نیسااات همانطور که این دو ،در ساااال ۱8۴۷
زمانی که مارکس ،پرودون را نقد کرد ،یکی نبودند.
ایراد تحلیل هاروی اما بسایار جدیتر اسات زیرا این تحلیل شاامل خصایصاههای
میشااود که همیشااه با انباشاات ساارمایهداری همراه بودهاند ،مانند «ساالب مالکیت از
بعضای سارمایهها توساط سارمایههای دیگر در چرخهی رکود  -رونق -رکود ،و حمله به
دسااتمزدها و شاارایط کار .تحلیل هاروی همچنین شااامل روشهایی اساات که برخی
سارمایهداران برای افزایش ساود خود به هزینه سارمایهداران دیگر ،بکار میگیرند ،مانند
 ۱در اثر هاروی ،۲۰۰۳

 ۱۴۷ -۱۴۵به این روشها اشاره شده است.
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«سالب مالکیت از داراییها از طریق دساتکاری در ساهام و اعتبارات» .این روشها اما
موجب نمیشاود که طبقه سارمایهدار ،بهمثابه یک کل ،به انباشات بیشاتر دسات یابد.
همان طور که مارکس گفت:

«طبقهی ساارمایهدار بهمثابه یک کل ،نمیتواند خود را ثروتمندتر کند ،نمیتواند
به واسطهی نفع بردن یک سرمایهدار از آنچه که سرمایهدار دیگر از دست میدهد ،کل
سااارماایاه را افزایش دهاد و یاا ارزش اضاااافاه تولیاد کناد .این طبقاه باهمثااباه یاک کال
۱
نمیتواند از خودش کالهبرداری کند».
آنچه که در رابطه با سالب مالکیت برخی سارمایهداران توساط دیگران ،صااد
اسات در رابطه با اشاکال خا سالب مالکیت از بخشهای غیر سارمایهداری جمعیت،
حتی بیشاتر صاد میکند .برای مثال ،پدیدهی رایج در جهان ساوم یعنی بیرون راندن
اجباری فرودساتان شاهری از مناطق مرکزی شاهر برای آنکه شارکتهای سااختمانی
مبالغ نجومی به جیب بزنند ،با ساارکوب شاادید فقیرترین بخشهای جمعیت صااورت
می گیرد .اماا این کاار باه خودی خود ،ارزش یاا ارزش اضاااافی جادیادی برای طبقاهی
سااارمایهدار بهمثاابه یک کل ،ایجاد نمیکند .اجاره بهایی که از آپارتمانهای لوکس یا
بلوکهای اداری به دساات میآید ،از محل ارزش اضااافی موجود نزد افراد ثروتمند یا
شرکتهای سرمایهداری ،پرداخت میشود.

۲

انباشت «بدوی»
هاروی اسااتدالل میکند که انباشاات از راه ساالب مالکیت به این معناساات که
«انباشاات بدوی» که مارکس آن را در برآمد ساارمایهداری ،مهم میدانساات ،همچنان
یکی از خصایصاههای اصالی جهان امروز اسات و در حقیقیت چنین به نظر میآید که
این ویژگی ،مهمتر از انباشات بهوسایلهی اساتثمار نیروی کار اسات .اما از نظر مارکس،
انباشات بدوی ،به معنای افزایش داراییها توساط سارمایهداران اولیه از طریق سارقت
نبود .انباشات بدوی ،اسااساا عبارت بود از سارقت زمین دهقانان که ساپس مجبورمی
 ۱مارکس۱۹8۷ ،
 ۲این نکته در فاین ) ۲۰۰۶ ،(Fineبیان شده است.
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شادند تا به عنوان کارگر مزدی به دنبال کار بگردند .ویژگی انباشات بدوی این نبود که
طبقات استثمارگر از طریق زور بر ثروت خود افزودند ( این امر در انواع جوامع طبقاتی
اتفا افتاده اساات) .انباشاات بدوی ،مهمتر از هر چیز ،امکان توسااعهی شاایوه خا
ساارمایهدارانهی افزایش ثروت را از طریق ایجاد طبقهای از کارگران «آزاد» فراهم کرد
که ناچار بودند نیروی کار خود را به کسانی بفرشند که حال کنترل وسایل تولید را در
دست داشتند.
این شاکل از انباشات «بدوی» امروز هم ادامه دارد .زمینداران سانتی در مصار،
کشااورزان سارمایهدار در برزیل ،روساای محلی حزب کمونیسات در چین و کشااورزان
ساارمایهدار که اخیرا در هندوسااتان پدید آمدهاند ،بهطور مداوم کوشااش میکند که
زمین دهقااناان محلی را باه چناگ آورناد .ایناان هر جاا کاه موفق میشاااوناد ،پرولتااریاای
جدیدی شاکل می گیرد .اما اشاتباه هاری این اسات که ادعا میکند که این امر فقط
سارشات نشاان دهههای اخیر اسات .همانطور که تری بایرس نوشات ،انباشات بدوی در
کشاورهای مساتمرهی امپراتوریها آغاز شاد و در دهههای پس از جنگ دوم جهانی نیز
ادامه داشاات ،اگرچه «در جدایی تولیدکنندگان از ابزار تولید ،بساایار کمتر از انباشاات
بدوی در اروپای غربی موفق بود ...انباشات بدوی در اینجا قشار بزرگی از دهقانان فقیر
۱

اما صاحب زمین را به حال خود رها کرد ».در حالی که در دهههای اخیر شاهد خشن
ترین اشاکال انباشات بدوی بودهایم ،همان طور که بایرس می گوید بهجز مورد آسایای
شاارقی «مشااخص نیساات که تحول به ساارمایهداری با موفقیت در حال پیشروی
۲

باشااد ».از نظر بایرس ،تنها کشااور بزرگی که در آنجا انباشاات بدوی به میزان قابل
توجهی به انباشاات ساارمایه به معنای دقیق کلمه ،افزوده ،چین اساات جایی که «از
سال  ۱۹۷8به بعد ،میلیونها نفر از زمین رانده و به تعبیر دیگر در عمل سلب مالکیت
و پرولتریزه شدند».

 ۱بایرز،۲۰۰۵ ،
 ۲بایرز،۲۰۰۵ ،

8۷

 ۳بایرز،۲۰۰۵ ،
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هیچ روایت از انباشات بدوی ،نباید مهمترین مورد آن در قرن بیساتم یعنی غصاب
زمینهای دهها میلیون خانواده دهقان در اتحاد جماهیر شااوروی سااوساایالیسااتی از
طریق «کلکتیوسااازی» کشاااورزی توسااط اسااتالین از  ۱۹۲۹به بعد را نادیده بگیرد.
هااروی باه این مورد اشااااره میکناد ،اماا نمیتواناد آن را در تفسااایر خود از دوران
ساارمایهداری پیشااا نولیبرال بگنجاند ،زیرا او این اقدامات را تالشهای رژیمهای نوع
اساتالینی برای «اجرای برنامههای مدرنیزاسایون در کشاورهایی میداند که آغاز توساعه
سرمایهداری را تجربه نکرده اند ».
از نظر هاروی ،توضاایح مارکس از «انباشاات بدوی» در مقایسااه با آرای برگرفته
شاااده از رزا لوکزامبورگ ،از اهمیت کمتری برخوردار اسااات .لوکزامبورگ اساااتدالل
میکرد که کمبود تقاضاا برای محصاوالت سارمایهداری به این معناسات که این سایساتم
تنها با بلعیدن جهان پیشاااساارمایهداری در پیرامون خویش ،میتواند گسااترش یابد.
هاروی مینویسااد« ،این ایده که نوعی "بیرون" برای تثبیت ساارمایهداری ،ضااروری
اساات ،حرف باربطی اساات» او اسااتدالل میکند که مشااکل ساارمایهداری« ،انباشاات
ماازاد» اسااات و این مشاااکال میتواناد باا بلعیادن «صاااورت بنادیهاای اجتمااعی غیر
سارمایهداری یا بلعیدن برخی از بخشهای سارمایهداری که هنوز پرولتریزه نشاده» حل
شود.

۱

اماا چاه چیزی در «بیرون از سااارماایاهداری» وجود دارد کاه اجاازه میدهاد کاه
«انباشات از راه سالب مالکیت» در مقیاس ضاروری صاورت گیرد؟ هاروی پاساخ میدهد
کاه دولات ،آن «بیرون» را تشاااکیال میدهاد ،خواه این دولات ،دولتی در باهاصاااطالح
«کشاورهای غیر سارمایهداری» باشاد (دولتهای توساعهگرا در بیشاتر جهان ساوم) یا
 .۱۴۱یکی دیگر از "[ "Fixesترمیمهای] هاروی  ،سرمایهگذاری در پروژههای زیربنایی
 ۱هاروی،۲۰۰۳ ،
بلندمدت در سرمایه داری است .وی این را یکی از راه های جذب سرمایه و نیروی «مازاد» در دهههای اولیهی پس
از جنگ میداند ،البته بدون آنکه توضیح دهد این پروژهها چگونه سودآوری سرمایه را حفظ کردند .استدالل وی
از جهاتی به استدالل باران و سوئیزی در «سرمایهی انحصاری» شباهت دارد ،اما برخالف آنها هاروی در «تاریح
کوتاه نولیبرالیسم» و «امپریالیسم جدید» و قبل از آن در «وضعیت پستمدرنیته» بسیار کم به مبالغ هنگفتی که
صرف سالحسازی میشود ،میپردازد .نپرداختن به این امر به هاروی اجازه میدهد که «ایجاد قلمروهای جدید»
بهصورت مسالمتآمیز برای سرمایهداری امروز را متصور شود .برای انتقاد ریشهای به استدالل هاروی ،به فاین
) ،2006 ،) Fineصص  ۱۴۴-۱۴۳مراجعه کنید.
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بخش دولتی در کشااورهای پیشاارفته ساارمایهداری .از نظر هاروی از آنجا که همهی
اینها غیر سارمایهداری هساتند ،انتقال منابع آنها به بخش خصاوصای میتواند منابع
جدیدی را برای انباشت سرمایهداری فراهم کند .با طرح این استدالل ،هاروی با «عقل
ساالیم» در نزد بخش قابل توجهی از چپ بینالمللی هم صاادا میشااود .اما این عقل
سلیم ،اشتباه است.
انگلس در دهاهی  ۱8۷۰دریاافتاه بود کاه ملیکردن باه خودی خود ،چیزی خاارج
از سرمایهداری ایجاد نمیکند:

دولت مدرن ،صارف نظر از شاکل آن ،اسااساا یک ماشاین سارمایهداری اسات ،دولت
سارمایهداران و شاکل ایده ال شاخصایت یافتگی کل سارمایه ملی اسات .دولت ،هرچه
بیشاتر نیروهای تولیدی را به تصااحب خود در می آورد ،در واقع بیشاتر به سارمایهدار
ملی تبدیل میشااود و شااهروندان بیشااتری را اسااتثمار میکند .کارگران ،همچنان
کارگران مزدی  -پرولتاریا -باقی میمانند رابطه سارمایهداری از بین نمیرود ،بلکه در
۱
رأس قرار داده میشود.
در دورهی پساا جنگ جهانی دوم ،همهی تحلیلهای جدی مارکسایساتی نه تنها
میبایسات دخالت دولتها بهمنظور حمایت از سارمایهداران خصوصی ،بلکه ایفای نقش
توسااط دولتها در انباشاات ساارمایه نیز در نظر میگرفتند .برای مثال ،مارکساایساات
آلمانی ،یواخیم هیرش این موضوع را چنین بیان کرد:

در همان حال که نیروهای تولیدی ،توساعه مییابند ،حفظ روند انباشات ،وجود
سارمایههای منفرد در اشاکال و مقیاسای را ایجاب میکند که سارمایه بهطور نسابی
دیگر قادر نیساات که آن را مسااتقیما در روند بازتولید خود ایجاد کند .این امر تنها از
طریق دخالت دستگاه دولت ،میتواند تحقق یابد .از سوی دیگر ،خود این روند ،دخالت
بازدارنده از طرف دولت برای تضاامین تعادل نساابی در روند بازتولید در کلیت آن را
۲
ایجاب میکند.
 ۱انگلس ،۱8۹۷ ،صص .۷۲-۷۱
 ۲هیرش ،۱۹8۷ ،صص .8۲-8۱
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با مطالعهی هاروی ،این تصاور در خواننده ایجاد میشاود که گویا وجود چشامگیر
بخش دولتی در دهههای پس از جنگ ،به کاهش انباشات سارمایه منجر شد .اما در آن
زمان ،نرخ انباشات سارمایه از امروز بیشاتر بود ،به گونهای که آن دوره با عنوان «عصار
طالیی ساارمایهداری» غساال تعمید یافته اساات .همانطور که بن فاین خاطرنشااان
میکند« ،آن رونق ...بر عوامل متضااد با آنچه که از نظر هاروی وسایلهای برای انباشات
کنونی محساوب میشاوند مبتنی بود آن رونق بر گساترش صانایع ملی و بطور کلی بر
گسترش نقش اقتصادی دولت بنا شده بود».

۱

منطق واقعی خصوصیسازی
طی بیستوپنج سال گذشته ،در بیشتر دنیای سرمایهداری ،روند خصوصیسازی
صانایع ملی ادامه داشاته اسات ،در صاورتی که در بیشاتر سادهی بیساتم این روند بر
عکس بود .این را چگونه باید توضیح دهیم؟ عوامل متفاوتی در کارند.
نخسااتین تکاپوها برای خصااوصاایسااازی صاانایع دولتی در دههی ،۱۹8۰غالبا
واکنشاای عملگرایانه به «بحران مالی دولت» بود :رکود اقتصااادی باعث شااده بود که
درآمادهاای ماالیااتی دولات کم شاااود و هزیناههاای بیماهی بیکااری و خادماات اجتمااعی
افزایش یااباد .دولات از لحاا ماالی زیر فشاااار قرار گرفتاه بود .فروش ساااهاام دولات در
شاارکتهای سااودآور و سااپس فروش شاارکتهای دولتی ،وجه نقد زیادی در اختیار
دولات قرارداد و این در کوتااهمادت ،مساااکنی بود برای مشاااکالت دولات .این در واقع
همان عاملی بود که دولت حزب کارگر را در سااالهای  ۹-۱۹۷۴وا داشاات که سااهام
دولت در شرکت نفت برمه و شرکت بریتیش پترولیوم  BPرا بفروشد.
همراه با عامل باال ،این باور وجود داشاات که انحصااارات دولتی درغیاب فشااار
رقاابات ،باه انادازه کاافی کاارگران خود را تحات فشاااار قرار نمیدهناد .این بااور باا ایادهی
وسایعتری گره خورده بود  -ایده ای که هنوز هم توساط برخی از چپها تکرار میشاود
 که بر آن بود که دوران دخالتگری اقتصاادی دولت به نوعی بر ساازش «فوردیسات»بین کارفرمایان و کارگران مبتنی بوده است( .دیدگاهی که عملکرد واقعی شرکت فورد
 ۱فاین،۲۰۰۶ ،

.۱۴۵
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۱

نادرساااتی آن را نشاااان میدهد) .منطق این دیدگاه این بود که در هم شاااکساااتن
انحصاارات دولتی و گشاودن آنها به روی بازار ،مدیران را مجبور میکند که نسابت به
کارگران ساختگیری بیشاتری داشاته باشاند و در نتیجه کارگران ،شارایط بدتر کار را
خواهند پذیرفت .بهطور یقین ،کوشاش برای خصاوصایساازی در اکثر موارد مدیران را
ترغیاب کرد تاا از طریق تحمیال روشهاایی میزان بهرهوری را بااال ببرناد .انگااه یعنی بعاد
از خصاوصایساازی ،دیگر برای شارکتها آساان بود که یک رشاته ازفعالیتهای خود را
«برونساپاری» کنند و به این ترتیب پیوندهایی موجود بین گروههای ضاعیف کارگران
باا کاارگرانی کاه باهطور باالقوه ازتوانااییهاای بیشاااتری برخوردار بودناد را قطع کنناد .بن
فاین خاطرنشاان میکند که «خصاوصایساازی یک شایوه مهم در بازساازماندهی روابط
بین سرمایه و کار بوده است» و با آنچه که «انعطافپذیری بازار کار» خوانده میشود،
۲

پیوند دارد.
اما این انگیزه در خصاوصایساازی ،احتمال داشات که آن را در مغایرت با اساتفاده
از خصااوصاایسااازی بهعنوان یک راه حل کوتاهمدت برای مشااکالت مالی دولت ،قرار
دهد .زیرا برای اینکه دولت بتواند از خصاوصایساازی درآمد قابل توجهی کساب کند
صاااحبان خصااوصاای باید چشاامانداز کسااب سااود انحصاااری را در برابر خود گشااوده
میدیدند .قطعهقطعه کردن شاارکتها برای تغییرساااختار مدیریت و تهدید کارگران،
موجاب از بین رفتن انحصاااار میشاااد .بناابراین در عمال ،اکثر شااارکاتهاا باهطور
دساتنخورده فروخته شادند و موقعیت خودشاان را برای تحمیل قیمتهای انحصااری
۳

به سااایر بخشهای ساارمایه حفظ کردند .سااپس دولت مجبور شااد «ناظرانی» را
منصوب کند تا تالش کنند که با صدور احکام رسمی ،کاری را انجام دهند که قرار بود
بازار انجام دهد.

 ۱برای مثال ،دون ،۲۰۰۴ ،صص ۶۴-۶۳و  ۶۷-۶۶را ببینید.
 ۲فاین.۴۲ ،۱۹۹۹ ،
 ۳ما شاهد شکایت های تند رئیس شرکت هواپیمایی راین ایر ،آقای او لیری ،یک تاچری افراطی علیه اعمال قیمت
انحصاری توسط شرکت  BAAبرای استفاده از فرودگاهای اصلی لندن بودیم.
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در عین حال ،باید توجه داشت که برای ایجاد توهم بازار خودکار (،)automatism
لزومی به خصاوصایساازی نیسات .تجزیه مؤساساات تحت ادارهی دولت به واحدهای
رقیب (مانند تراستهای ایجاد شده در نظام سالمت ،ایجاد بیمارستانهای خودگردان،
آکادمیهای شااهری خصااوصاای /دولتی و کالجها و آژانسهای خودگردان) ،میتواند
تالشاای باشااد برای رساایدن به هدف ایجاد توهم بازار خودکار .به همین گونه «محک
زدن بازار» در درون بعضای از نهادهای دولتی ،وهمچنین مقرراتزدایی بهمنظور ایجاد
رقابت بین شارکتهای غالبا دولتی که در کشاورهای مختلف فعالیت میکنند ،میتواند
به همان هدف خدمت کند .و این [ آخری ] همان کاری اسات که اتحادیه اروپا تالش
میکند که در مورد طیف وساایعی از صاانایع ،مانند بر و خدمات پسااتی انجام دهد.
نتیجه نهایی خصااوصاایسااازی در کشااوری مانند بریتانیا میتواند این باشااد که کل
بخشهای «خصوصیشده» مانند بر  ،آب و راهآهن ،توسط شرکتهای دولتی خارجی
اداره شوند.
نموناه هاای بااال کاه باه نحوی ،باا عبور از مرزی ساااحر آمیز ،از تولیاد «غیر
سااارماایاهداری» باه تولیاد «سااارماایاهداری» میرساااناد ،تصاااویرپردازی هااروی از
خصاوصایساازی را ابطال میکنند .این نمونهها اما با توضایح هاروی از نولیبرالیسام تا
انجا که به «قدرت طبقاتی» بر میگردد ،تطابق دارند اگر چه اشاره به آن تحت عنوان
«احیای قدرت طبقاتی»  -چه برساد به «ایجاد قدرت طبقاتی» ،-معنایش بزرگنمایی
بیش از حد از ضااعف طبقه ساارمایهدار در دوران پیشااا نولیبرال اساات .عالوه بر این،
تحلیلهای قابلتوجهی دربارهی میزان کارایی خصاوصایساازی وجود دارد .تحلیلگران
کینزگرای طرفادار سااارماایاهداری در پژوهشهاای خود نشاااان دادهاناد کاه از لحاا
«بازدهی» ،دسااتآوردهای ناشاای از خصااوصاایسااازی در مقایسااه با دسااتآوردهای
احتماالی از راههاای دیگر  -ماانناد کااربرد تکنولوژی در کنسااارنهاای دولتی کاه
میتوانست به همان اندازهی خصوصیسازی و چه بسا بیشتر از آن متأثر باشد - -هیج
و یا بسیار اندک بوده است.
قدرت طبقاتی ،از طریق دیگری با خصاوصایساازی در ارتباط اسات .اساطورهی
ایدئولوژیک و توانمندی که حاکمیت ساارمایهداری در دموکراساایهای بورژوایی به آن
اتکا دارد ،مدعی اسات که دولت ،نمایندهی کل مردم اسات .طبقهی حاکم برای حفظ
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این اسااطوره مجبور اساات که تأثیر حاشاایهای تودهی مردم بر رفتار دولت از طریق
انتخابات را بپذیرد .تا زمانی که ساطح عمومی ساودآوری به طبقه حاکم اجازهی انجام
اصالحات واقعی را میداد ،از این لحا مشکلی در کار نبود .در حقیقت ،مالکیت دولت
بر صاانایع میتوانساات به بقای این اسااطوره که دولت نساابت به نیروهای طبقاتی بی
طرف اسات کمک کند و به این ترتیب به سارمایهداری از نطر سایاسای و اقتصاادی ثبات
بخشااد .اما سااه دهه پیش ،هنگامی که ساارمایهداری وارد یک دوره طوالنی بحرانها
شااد ،این نگرانی [ برای طبقه حاکم] بوجود آمد که مردم انتظار خواهند داشاات که
بخشهاای دولتی صااانعات از آنهاا در مقاابال تاأثیر بحرانهاا محاافظات کناد .جادا کردن
صانعت از دولت و قرار دادن آن در بازار میتوانسات مسائله حمله به کارگران در جریان
بحران را ،سایاساتزدایی کند و تقصایرها را به گردن نیروهای ظاهرا خودکار و طبیعی
بازار بیندازد.
از این رو ،گاوریل پوپوو ،اقتصااددان طرفدار بازار آزاد که در ساالهای پرآشاوب
 ۱۹8۹تا  ۱۹۹۲شهردار مسکو بود ،گفت:
«اگر بهزودی نتوانیم مالکیت را غیر ملی و خصاااوصااای کنیم ،مورد حمله امواج
کارگرانی واقع خواهیم شد که برای منافع خود مبارزه میکنند .چنین چیزی نیروهای
پرساترویکا را متالشای خواهد کرد وآیندهی آن را به زیر ساوال خواهد برد ...ما باید در
جسااتجوی سااازوکارها و نهادهای جدیدی از قدرت ساایاساای باشاایم که کمتر به
۱

پوپولیسم وابستگی دارند».
این مثال از روسایه ،ایدههای هاروی مبنی براینکه بین ساالهای  ۱۹8۹و ۱۹۹۱
«دولاتهاای غیر سااارماایاهداری» باه نفع کال نظاام جهاانی ،باه دولاتهاای سااارماایاهداری
تبدیل شااادند را به چالش میکشاااد .آنچه اتفا افتاد بههیچرو «ایجاد» یک طبقهی
جدید نبود .بسایاری از همان کساانی که کنترل دولت و صانایع را در دسات داشاتند،
همچناان موقعیات خود را حفظ کردناد .آناان در مواجهاه باا بحران بزرگ اجتمااعی ،راه
برونرفت و دفاع ازخود را بازسازی ساختاراقتصادی تحت کنترل خود از طریق اشکالی

 ۱به نقل از سوسیالیست ریویو ( ،)Socialist Reviewدسامبر .۱۹۹۰
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از خصاوصایساازی دیدند و هم زمان ،این توهم را اشااعه دادند که این کار ،مالکیت را
به تودهی مردم میسااپارد( .بهعنوان مثال خصااوصاایسااازی از طریق توزیع قبض با
اولویت دادن به دسات اندرکاران صانایع و مقامات حزبی که میتوانساتند این قبضها
باه قیمات ارزان خریاداری کنناد ،باه پیش برده شاااد) .برخیهاا در طبقاه حااکم قادیم از
این راه ،بهره بردند و برخی دیگر زیان دیدند .اما بهسااختی میتوان گفت که نتیجهی
کار ،افزایش چشمگیر انباشت در اتحاد جماهیر شوروی سابق و یا در سطح جهانی بود
 نرخ انباشاات در سااراساار جهان در دههی  ۱۹۹۰کاهش یافت و حتی به سااطوح۱

پایینتری نسبت به دههی  ۱۹8۰رسید.
در بریتانیا ،خصاوصایساازیها به قیمت تقریبا «مفت» در دههی  ،۱۹8۰یعنی
زمانی که بنگااهها و خانههای دولتی زیر ارزش واقعی خود فروختاه شااادند ،یک امتیاز
ایادئولوژیکی دیگر [برای طبقاهی حااکم] باه همراه داشااات و آن کساااب حماایات
بخشهاایی از طبقاه متوساااط و برخی از کاارگران بود .اماا این نیروهاا ،بر خالف ادعاای
کسااانی که در میانهی دههی  ۱۹8۰از «پوپولیساام اقتدارگرا» صااحبت میکردند ،آن
چناان وزناهای ناداشاااتناد .باهعنوان مثاال ،یاک پژوهش در دهاهی  ۱۹8۰نشاااان داد
کاارگرانی کاه خااناهی اجاارهای خود کاه در ماالکیات شاااهرداری بود را خریاده بودناد،
احتماال رأی دادنشاااان باه حزب محاافظاهکاار بیشاااتر از کاارگرانی نبود کاه خااناه را از
۲

شااهرداری نخریده بودند .این سااخن هاروی که در دورهی تاچر «ارزشهای طبقهی
متوسااط گسااترش بیشااتری یافت و بساایاری از کسااانی که پیشتر هویت پایدار در
۳

طبقهی کارگر داشتند را در بر گرفت» در واقع ،اغرا گویی است.
دو عامل دیگر در روند خصاوصایساازی در کار بوده اسات .بسایاری از مفساران
معتقدند که خصاوصایساازی باعث میشاود که تغییر ساختار [شرکتها] از طریق ادغام
و تصااااحاب در ساااطح فراملی باه نحو آساااانتری انجاام گیرد .هماانطور کاه بن فااین
میگوید ،تجدید سااااختار در ساااطح بینالمللی «برای صااانایع دولتی که فقط مالک
 ۱به ارقام ارائه داده شده در ترونز و کاردارلی ( ۲۰۰۵ ،)Terrones and Cardarelliمراجعه کنید.
 ۲هیت ،جوول و کورتیس.۱۹8۵ ،
 ۳هاروی،۲۰۰۵ ،
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۱

داخلی دارناد ،مشاااکال ایجااد کرده اسااات ».برای سااارماایاهدارانی کاه درگیر چنین
فعالیتهایی در ساطح فراملی هساتند ،همواره این شاک وجود دارد که شریک دولتی از
دولات خودی امتیاازات ماالیااتی و یااراناه دریاافات میکناد و این ترازنااماهی آن را مخادوش
میساازد  -و اینکه اگر شارکت ادغام شاده با مشاکالت اقتصاادی روبرو شاود ،دولت،
تحت فشار سیاسی قرار خواهد گرفت تا هزینه را به گردن شریک خارجی بیندازد.
وجود این عنصاردر منطق خصاوصایساازی بهویژه برای آن سارمایههایی جذاب
اسااات کاه در بهترین موقعیات برای بهره برداری از خصاااوصااایساااازی ،قرار دارناد.
خصااوصاایسااازیهایی که توسااط صااندو بینالمللی پول و بانک جهانی در ازای به
تعویق انداختن بازپرداخت بدهیها به کشاورهای جهان ساوم تحمیل میشاود ،میتواند
سااود قابلتوجهی برای ساارمایههای آمریکایی و اروپایی داشااته باشااد .هاروی کامال
بهدرساتی به این موضاوع اشااره میکند .با وجود این ،هنگامی که او این تصاور را ایجاد
میکند که این شااکل از «انباشاات از راه ساالب مالکیت» به نوعی ،جایگاه مرکزی در
سودآوری دارد ،در اشتباه است.
سرنخ این که سرمایه در کجا میتواند به بهترین وجه ،سود کسب کند را میتوان
در حرکت جهانی سارمایهگذاریهای مساتقیم خارجی مشااهده کرد .مقصادِ دوساوم این
نوع سارمایهگذاریها کشاورهای پیشارفته هساتند ،و بیشاترین قسامت باقی مانده فقط
رو به یک مقصاد دارد :چین .این واقعیت که آن دساته از کشاورهای غیرغربی که دارای
مازاد مالی هسااتند (چین ،کشااورهای نفتی خلیج فارس و غیره( از طریق تأمین مالی
صاندو های سارمایهگذاری ،ساهام شارکتهای غربی را میخرند ،نشاان میدهد که آنها
میدانند که هنوز هم بیشترین سود را باید در کجا جستجو کرد.

۲

 ۱فاین۱۹۹۹ ،
 ۲دومنیل و لوی در یکی از مقاالت پرخوانندهی خود ،تصویر را کامال تحریف کردهاند .آنها ادعا میکنند که «در
سال  ،۲۰۰۰سرمایهگذاریهای مالی ایاالت متحده (اسناد خزانهداری ،اورا قرضه ،اورا تجاری ،ارزش سهام،
سرمایهگذاری مستقیم و غیره) در بقیهی جهان به  ۳،۴88میلیارد دالر رسید .درآمد حاصله برابر با  ۳8۱میلیارد
دالر بود  ،یعنی بازدهی نزدیک به  ۱۱درصد .جالب است بدانیم که این درآمد (صرفنظر از درآمد حاصل از خارج
) تقریبا برابر بود با کل سود بعد از مالیات توسط شرکتهای ایاالت متحده در خود این کشور ،و این یعنی انسبت،
 ۱۰۰درصد » (دومنیل و لوی ۲۰۰۴ ،ب) .این یک سوءاستفادهی کامل از ارقام است ،زیرا که در این اینجا
.۴۲
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سارانجام اینکه خصاوصایساازی برای برخی از سارمایهداران بسایار ساودآور اسات.
اما خصاوصایساازی به خودی خود نمیتواند ارزش اضاافی بیشاتری ایجاد کند .این کار
تنها با افزایش اسااتثمار کارگران یا دهقانان امکانپذیر اساات .در غیر اینصااورت تمام
آنچه که اتفا میافتد تغییر مسایر ارزش اضاافی از یک سارمایهدار به ساوی سارمایهدار
دیگر اسات .اما [همانطور که گفته شاد] خصاوصایساازی به نفع سارمایهداران خاصای
اسات .منافع مادی آنها بهطور تنگاتنگ با پروپاگاندای ایدئولوژی نولیبرال پیوند خورده
اسات .اینان با جلب رضاایت ،رشاوهدهی و نهیب زدن به سایاساتمداران ،میکوشاند که
آنها را به گسترش خصوصیسازی وادار کنند.
تا چه اندازه نولیبرالیسم برای سرمایهداری کارایی دارد؟
تبلیغ و تهییج علیه هجوم مکرر سارمایهداری ،همیشاه با یک خطر معین همراه
اساات .با تأکید بر زیانبار بودن این هجومها ،ممکن اساات به سااادگی موفقیت آنها را
بیش از اندازه قلمداد کنیم و وموانع موجود در مقابل این هجومها را دست کم بگیریم.
همچنین به راحتی ممکن اسات فراموش کنیم که این موانع نهتنها از مقاومت مردمی،
بلکه از تضااادهای درونی ساارمایهداری نیز ناشاای میشااوند .در این تبلیغ و تهیج ها،
تصاویری ازطبقهی کارگر ارائه داده میشاود که شاکسات خورده و دیگر توانایی مقاومت
در برابر هجوم به شاارایط خود را ندارد .گفته میشااود که کارگر معمولی ،از بیثباتی
اشاتغال در رنج اسات و تهدید دائمی ناشای از اینکه شارکت ممکن اسات بسااط خود را
جمع کند و به خارج برود ،بر سر کارگر ،سایه افکنده است.
جانهالووی تأکید میکند که «ساارمایه میتواند در عرض چند ثانیه از این سااو
۱

به آن سااوی جهان حرکت کند ».هارت و نگری در کتاب امپراتوری ادعا میکنند که
سرمایهگذاریهای خارجی در ایاالت متحده و خروج درآمد از این کشور که نصیب سرمایهداران و دولتهای خارجی
میشود را نادیده گرفته می شود .سرمایهگذاری داخلی در ایاالت متحده برای چندین سال بهطور قابل توجهی
بیشتر از سرمایهگذاری در خارج از آن بوده  -با اینکه سرمایهگذاری خارجی بهطور متوسط سودآورتر بوده است.
دومنیل و لوی این را در جای دیگر میپذیرند و با ارائهی ارقامی نشان میدهند که درآمدهای واردشده به امریکا با
درامد خارج شده از کشور ،برابر هستند .نگاه کنید به نمودار باز نشر شده توسط هاروی .۱۹۱ ،۲۰۰۵
.۱۲۵هالووی در جایی تائید میکند که سرمایهی مولد تحرک کمتری نسبت به سرمایهی
 ۱هالووی،۱۹۹۵ ،
پولی دارد ،اما سپس در ادامه ،تأثیر این تمایز بر روابط بین سرمایهها و دولتها را نادیده میگیرد.
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«سرمایه میتواند با انتقال محال فعالیت خود از نقطهای به نقطه دیگردر شبکه جهانی
خویش ،ازماذاکره باا جمعیات محلی معین خود داری کناد ...بناابراین ،کال جمعیات
۱

کارگری ،خود را با وضاعیت اشاتغال بیثبات روبرو میبینند ».از نظر هاروی ،سارمایه،
در واکنش باه انبااشااات ماازاد ،جغرافیاای فعاالیات خود را از راه «باازساااازیهاای موقات
زمانی /مکانی»  spatial temporal fixesتغییر میدهد« :حرکت جغرافیایی سارمایه به
آن اجازه میدهد تا بر یک نیروی کار جهانی ،که تحرک جغرافیاییاش محدود اساات،
۲

تساالط یابد ».از نظر هاروی همراه با تحوالت تکنولوژیکی «تولید در خارج از کشااور
ممکن شاد و جساتجو برای ساود ،آن را مقدور کرد .درایاالت متحده آمریکا امواج پیاپی
صاانعتزدایی ،صاانایع را یکی پس از دیگری و منطقهای از پس منطقه دیگر را به زیر
۳

ضااارب برد ».هاروی ادعا میکند که این روند ،سااارمایه را قادر میساااازد که بهطور
فزاینده ،اشکال کاربیثبات را به کارگران تحمیل کند .او مینویسد:

«در طراحی نولیبرال ،قراردادهاای کوتااهمادت باهمنظور باه حاداکثر رساااانادن
انعطافپذیری ،ارجحیت مییابند ...بازارهای انعطافپذیر کار ،ایجاد میشاوند ...ساپس
کاارگر منفرد و نسااابتاا نااتوان شاااده ،باا باازار کااری روبرو میشاااود کاه در آن فقط
قراردادهای کاری کوتاهمدت و از پیش تعیین شااده در دساات رس قرار دارد ...امنیت
شاغلی به گذشاتهها تعلق میگیرد .تحت نولیبرالیسام ،تصاویر "کارگر بهدورانداختنی"
بهعنوان الگو درصاحنهی جهانی ظاهر میشاود ...کارگران بهدورانداختنی  -بهویژه زنان
 در دنیای بازار کار انعطافپذیر ،با قرار دادهای کوتاهمدت ،با نا امنی مزمن شااغلی وبادون بر خورداری از حماایات اجتمااعی و غاالباا باا کاارهاای کمرشاااکن ،بر ویراناهی بجاا
مااناده از نهاادهاای جمعی  -کاه زماانی باه آنهاا انادکی یااری و منزلات میدادناد-،
۴
بهطورجمعی روزگار میگذرانند».

۱هارت و نگری ،۲۰۰۱ ،صص .۲۹۷-۲۹۶
 ۲هاروی ،۲۰۰۵ ،صص .۱۶۹-۱۶8
 ۳هاروی،۲۰۰۳ ،
 ۴هاروی ،۲۰۰۵ ،صص .۱۷۰-۱۶۹
.۶۴
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این تصاویرپردازی ،مختص منتقدان نولیبرالیسام از موضاع چپ نیسات .همین را
میتوان در نوشتههای کسانی نیز مشاهده کرد که از چپ بریدند و نوعی از روایت «راه
ساوم» را پذیرفتند .بعضای از عبارت های هاروی احتماال از نوشاتههای آنتونی گیدنز یا
۱

مانوئل کاستلز بر گرفته شده است .بهعنوان مثال کاستلز ،مینویسد:
«بی ثبااتی سااااختااری (کاذا) و فراگیر باازارهاای کاار ،التزام باه انعطاافپاذیری در
اشاااتغاال ،جا بجاایی نیروی کار و مهاارت آموزی دائمی نیروی کار ،به امر رایج درآمده
اسات .شاغل پایدار ،قابل پیشبینی و حرفهای و دائمی ،تحلیل رفته اسات زیرا روابط
بین ساارمایه و کار ،فردمحور شااده ودر هنگام انعقاد قرارداد کار ،پیمانهای دساات
۲

جمعی ،دور زده میشوند».
صااداهای مختلفی که همگی یک روایت را بازگو میکنند ،آن قدر زیادند که به
۳

نظر میرسد وجود هر تعداد از شواهد متضاد ،نتواند مانع باورمردم به این روایت شود.
بهعنوان مثال ،هاروی  ۱8ساال پیش در نوشاتهای به وجود چنین شاواهد متضااد اذعان
کرد .هااروی باا اشااااره باه کاار تجربی آناا پولرت نوشااات کاه پولرت «نظرات مبنی بر
انعطاف پذیر شااادن بازارهای کار وتشاااکالت کارگری را به چالش میکشاااد و نتیجه
میگیرد که "کشاااف نیروی کار انعطافپذیر ،بخشااای از حملهی ایدئولوژیک اسااات
ایدئولوژیای که مدافع پر شااور انعطافپذیری و موقتی کردن قراردادها اساات و آن را
اجتنابناپذیر جلوه میدهد" ».پاساخ هاروی ،رد کردن بدون تأمل این شاواهد بود .او
نوشاات« :من این موضااوع را قبول ندارم .شااواهد مربوط به گسااترش انعطافپذیری
(پیمانکاریهای فرعی ،اشاتغال موقت و خویشکارفرمایی و غیره) در ساراسار دنیای
سارمایهداری آن قدر زیاد هساتند که تا نمونههای متضااد اشااره شاده توساط پولرت را
۴

 ۱به گیدنز  ۱۹۹8گیدنز  ۲۰۰۲و کاستلز ۲۰۰۶ ،رجوع کنید.
 ۲کاستلز.۹ ،۲۰۰۶ ،
 ۳بهعنوان مثال ،به مقاله ی جان هریس ،روزنامه نگار ،با عنوان« :مرگ آرام شغل های واقعی ،درحال از هم گسیختن
جامعه است  » .در گاردین ۱۹ ،اکتبر  ۲۰۰۷رجوع کنید.
 ۴هاروی.۱۹۰ ،۱۹8۹ ،
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۱

معتبر جلوه نادهناد ».او اماا ناه در آنجاا و ناه در کتاابهاای بعادی خود این شاااواهاد را
ارائه نداده است.
من پیش از این ،ادعاهایی که هاروی آنها را معتبر میداند را به چالش کشایدهام
و قصاد ندارم دالیل خود را یکبار دیگر در اینجا بیاورم ۲.اما نکات معین و مهم ،الزم
است که بیان شود:
• سارمایهی مالی ممکن اسات بسایار متحرک باشاد ،اما سارمایهی صانعتی در
سااختمانها ،ماشاینآالت و زیرسااختهای مادی مورد نیاز این سارمایه ،تثبیت شاده
اسااات .این سااارماایاه نمیتواناد باهطور لحظاهای حرکات کناد .هااروی حاداقال این را
۳

میپاذیرد ،اماا اجاازه نمیدهاد کاه این امر ،روایات او درباارهی گساااترش وقفاهنااپاذیر
بیثبات شدن شغلها را واژگون کند.
• علت اصاالی ناپدید شاادن اخیرمشاااغل ،بسااتن قراردادهای کار در خارج از
کشاورنبوده اسات .تیم کوچلین ،سارمایهگذاری ایاالت متحده را مورد تجزیه و تحلیل
قرار داده و نتیجاه گرفتاه اسااات کاه بین ساااالهاای  ۱۹۹۱و  ۲۰۰۴سااارماایاهگاذاری
مستقیم خارجی توسط شرکتهای آمریکایی تنها  ۷.۴درصد از کل سرمایهگذاریهای
مولد این شارکتها را تشاکیل داده اسات ،و ساهم «کشاورهای در حال توساعه» از این
۴

ساارمایهگذاریها ،تنها  ۲.۵درصااد بوده اساات .پژوهش دیگر ،نشااان میدهد که بین
ساااالهای  ۱۹۹۳و  ،۱۹۹8اشاااتغال در صااانایع کارخانهای ایاالت متحده «از ۱۶.8
میلیون به  ۱۷.۶میلیون نفر افزایش یافت و در سال  ۱۹8۹تقریبا به اوج خود یعنی به
 ۱8میلیون نفر رسااید ».سااپس «بزرگترین ریزش اشااتغال در صاانایع کارخانهای در
تاریخ پس از جنگ» رخ داد ،و علت آن سارازیر شادن سایل واردات کاال یا خدمات به
آمریکا نبود ،بلکه کاهش اشااتغال «نتیجهی رشااد ناکافی تقاضااای داخلی ،در هنگام
 ۱هاروی،۱۹8۹ ،
 ۲رجوع کنید بههارمن b۱۹۹۶ ،هارمن .۲۰۰۲ ،همچنین به دون ،۲۰۰۴ ،و بلوفیوقی ۱۹۹۹ ،مراجعه کنید.
 ۳هاروی.۱۰۰ ،۲۰۰۳ ،
.۱۹۱

 ۴کوچلین.۲۰۰۶ ،

836

نولیبرالیسم در تئوری و عمل

رشاد نیرومند بهرهوری» و «ضاعف صاادرات ایاالت متحده» به دلیل «باال بودن قیمت
دالر آمریکا» بود.

۱

• سارمایه ،بدون کارگرانی با مهارت ویژه نمیتواند به فعالیت خود ادامه دهد و
کارگرانی را که نسابت به شاغل خود احسااس مسائولیت میکنند ،به دیگران ترجیح
میدهد .آموزش افراد برای کارفرمایان ،زمانبر اسات و در صاورت امکان بهندرت تمایل
دارند که این کارگران را از دست بدهند .بنابراین ،کارفرمایان همیشه با کارگران ،حتی
باا کاارگران نیماهمااهر و غیرمااهر همچون [چیز] «باهدوراناداختنی» رفتاار نمیکنناد .این
موضاوع به همان اندازه در مورد کشاورهای کمتر توساعهیافته صااد اسات که در مورد
کشورهای پیشرفته صنعتی.

۲

• شاواهد آماری ،گساترش فراگیر و بدون وقفهی شاغلهای بیثبات در اروپای
غربی را تأیید نمیکند .در اوایل دههی  ۱۹۹۰شغلهای بیثبات ،بهطور «قابلتوجهی»
افزایش یافت .اما نساابت میان مشاااغل دائمی ( 8۲درصااد) و مشاااغل غیردائمی (۱8
درصاااد) بین ساااالهای  ۱۹۹۵تا  ۲۰۰۰تقریبا ثابت ماند .افزون براین ،تفاوت زیادی
میاان کشاااورهاا وجود دارد .باهرغم این گماان کاه بریتاانیاا ،نولیبرالترین کشاااور در
اروپاسات ،یک بررسای درباره میزان مشااغل بیثبات در این کشاورنشاان میدهد که این
گونه مشااغل فقط  ۱۶درصاد از کل مشااغل را در ساال  ۱۹۹۲شاامل میشاد ،در حالی
۳

که این رقم برای اساااپانیا  ۳۵درصاااد بود .در واقع در طول دههی  ،۱۹۹۰مشااااغل
بیثبات ،رو به کاهش داشات .یک بررسای نشاان داد که تا ساال  ،۲۰۰۰تنها  ۵درصاد از
۴

کارکنان دربریتانیا با قرارداد موقت کار میکردند ،و تعداد افرادی که بیش از ده ساال
در یک محل ،کار کرده بودند ،از  ۲۹به  ۳۱درصد افزایش یافت.

۵

 ۱بیلی و الرنس.۲۰۰۴ ،
 ۲در مورد کارگران کشاورزی برزیل ،بهعنوان مثال ،به سیلوین ،۲۰۰۷ ،مراجعه کنید.
 ۳بودین.۲۰۰۱ ،
 ۴تایلور (.۲۰۰۲ ،) Taylor
 ۵این ارقام از سند اداره آمار ملی در مورد روند اجتماعی ( Office for National Statistics ’Social
 88بر گرفته شده است .پژوهشی عالی ،اما هنوز منتشر نشده دربارهی تغییر ماهیت کار
،)Trends 2001
توسط کوین دوگان ( ،) Kevin Dooganتصویری مشابه با این ارقام ارائه میدهد.
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• بساایاری از اشااکال کار که زیر عنوان «بیثبات» ،دسااتهبندی میشااوند،
مشااغل طوالنیمدت و دائمی هساتند مانند اکثر مشااغل نیمهوقت که بههیچرو موقت
نیسااتند .این امر در مورد بساایاری از مشاااغل با قرارداد کوتاهمدت نیز صاااد اساات.
قراردادهای کوتاهمدت ،غالبا شااامل کارگرانی میشااود که در واقع دائمی هسااتند ،اما
قراردادشااان بهطور منظم با پایان رساایدن زمان قرارداد ،دوباره تمدید میشااود .این
کارگران از حقو شاغلی معینی محروم هساتند ،اما این به آن معنا نیسات که کارفرما
میتواند بهآسااانی عذر آنها را بخواهد یا اینکه میتواند از قدرتیابی آنان برای مقابله،
جلوگیری کند .از این گذشاته ،در بریتانیا تا پیش از اجرای [ قانون] بازخرید در اواخر
دهاهی  ،۱۹۶۰چیزی باهعنوان قرارداد رسااامی کاار وجود ناداشااات و کاارفرماایاان حق
داشااتند هر زمان که بخواهند کارگران را اخراج کنند .عدم وجود قرارداد رساامی اما
مانع از رشاد قدرت اتحادیههای کارگری کارخانهمحور  ،shopfloor based unionحتی
در میان گروههایی از کارگران ،مانند کارگران بارانداز که روزانه اسااتخدام میشاادند،
نگردید.
• موضاوع اسااساا این نیسات که کارگران توانایی اعمال فشاار بر کارفرمایان را
ندارند ،بلکه این اسات که کارفرمایان میخواهند باور کارگران به داشاتن چنین توانایی
را ساااسااات کنناد .کیات برونفنبرنر در پژوهش خود نشاااان داد کاه در دورهی رونق
اقتصااادی در دههی  ،۱۹۹۰کارگران آمریکایی نساابت به آیندهی وضااعیت اقتصااادی
خود ،احساااس امنیت کمتری داشااتند تا دردورهی رکود عمیق اقتصااادی در سااال
 .۱۹۹۱-۱۹۹۰او مینویساااد در دورهای کاه اتحاادیاههاای کاارگری برای مقاابلاه ،خیز
برداشاته بودند «بیش از نیمی از کارفرمایان تهدید کردند که تمام یا بخشای از کارخانه
را تعطیل خواهند کرد» .اما پس از آن« ،کارفرمایان ضمن ادامهی همان تهدیدها ،تنها
۱

در  ۳درصد از موارد ،تمام کارخانه و یا بخشی از آن را تعطیل کردند».
به بیان دیگر ،به نفع کارفرمایان اسات که بیش از حد ،بر بیثبات بودن مشااغل
تأکید ورزند تا کارگران را مأیوس کنند و ساطح مقاومتشاان را کاهش دهند .وظیفهی

 ۱برونفنبرنر۲۰۰۰ ،
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چپ ،بزرگنمایی ناامنی شاعلی نیسات ،بلکه نشاان دادن عوامل بازدارندهای اسات که
اگر کارگران در اسااتفاده از آنها ،اعتماد به نفس داشااته باشااند ،به آنان قدرت دائمی
میبخشد.
نولیبرالیسم ،دولت رفاه و دستمزد اجتماعی
در بیشتر نوشتههای آنتی نولیبرال ،این فرض وجود دارد که ما ،به گفتهی هاروی،
۱

در دورهی «عقبنشاینی دولت از ارائهی خدمات اجتماعی» بهسارمی بریم .اما اینجا
نیز ،شواهد آماری این ادعاها را بهویژه در رابطه با کشورهای پیشرفتهی صنعتی ،تأیید
نمیکناد .هزیناههاای اجتمااعی دولات ،هماانناد هزیناههاای دولتی باهطور کلی ،برای
دههها از دههی  ۱۹۷۰به این ساااو ،روند رو به افزایش داشاااته اسااات (نگاه کنید به
نمودار .)۴
از ساال  ۱۹۹۵هزینهی «ارائهی خدمات اجتماعی» در کشاورهای اصالی اروپا -با
افتوخیز اندک بساته به ساطح بیکاری -کموبیش ثابت مانده اسات .میزان این هزینهها
در ایاالت متحده آمریکا در بیشااتر دوره ی رکودهای اخیر ،بهرغم انجام «اصااالحات
منفی در سیستم رفاهی» در زمان ریاستجمهوری کلینتون ،از میزان آن در رکودهای
قبلی ،کمتر نبوده اسات .انور شایخ در تحلیل خود ،میزان «دساتمزد اجتماعی خالص»
 ارزش هزیناههاای اجتمااعی دولات کاه کاارگران از آن برخوردار میشاااوناد منهاای۲

مالیاتی که میپردازند  -را در تعدادی از کشورها محاسبه کرده است .بنا به یافتههای
او ،دساتمزد اجتماعی خالص در کشاورهای آلمان ،کانادا ،انگلساتان ،اساترالیا و ساوئد در
مجموع ،نساابت به کل تولید ناخالص داخلی این کشااورها در دههی  ۱۹8۰بیشااتر از
دهههای  ۱۹۶۰و  ۱۹۷۰بوده اسات .این نسابت در ایاالت متحده نیز مشاابه بوده اسات.
(نمودار .)۵

 ۱هاروی،۲۰۰۵ ،
 ۲شیخ.۲۰۰۳ ،

.۱۶۱
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نمودار  :۴درصد هزینههای رفاهی به نسبت تولید ناخالص داخلی  ۱۹۷۹و ۱۹۹۵

۱۹۷۹

۱۹۹۵

استرالیا

۱۳.۲

۱۶.۱

کانادا

۱۴.۵

۱8.۰

فرانسه

۲۲.۰

۲۹.۱

آلمان

۲۵.۴

۲8.۷

ایتالیا

۲۱.۳

۲۲.8

سوئد

۲۵.۱

۳۴.۰

بریتانیا

۱۶.۴

۲۲.۵

ایاالت متحده

۱۳.8

۱۵.8

کشور

آلمان ،کانادا ،بریتانیا ،استرالیا و سوئد _______
ایاالت متحده آمریکا ..........

نمودار  :۵دستمزد اجتماعی خالص به نسبت تولید ناخالص ملی (درصد)

 ۱برگرفته از سوانک و مارتین،۲۰۰۱ ،

.۹۱8-۹۱۷

۱
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تحلیل انور شایخ ،همچنین نکتهی بسایار مهمی را نشاان را میدهد و آن اینکه
بخش عمدهی هزینهی «دساتمزد اجتماعی» همواره از محل مالیات بر دساتمزدهای
عادی تأمین شااده اساات .در واقع ،این بهمعنای بازتوزیع درآمد  /دسااتمزد در بین
طبقاهی کاارگر اسااات .افزون بر این ،در ایااالت متحاده در دهاههاای  ۱۹۵۰و ،۱۹۶۰
یعنی زماانی کاه خاالص دساااتمزد اجتمااعی منفی بود ،کاارگران باه دولات ،یااراناه
می پرداختند و نه برعکس .انور شااایخ با اشااااره به تفاوت موجود در بین کشاااورها
مینویسد:

«برخالف ایاالت متحده ،ساایر کشاورهای عضاو ساازمان همکاریهای اقتصاادی و
توسااعه  ،OECDبهطور کلی ،دارای دسااتمزد خالص اجتماعی مثبت بودند .آلمان و
انگلساتان باالترین نسابت را داشاتند ،اگرچه در این کشاورها نیز مقدار آن ،تنها بهطور
متوساط حدود  ۵درصاد از تولید ناخالص داخلی و حدود  8درصاد از کل دساتمزدها
بود .و در ساوئد ،این الگوی دولت رفاه ،متوساط دساتمزد خالص اجتماعی در دورهی
۱
رونق ،در حدود صفربود».
در طول ساااه دههی گذشاااته دولتها بهطور مکرر تالش کردهاند که ساااطح
هزیناههاای اجتمااعی خود را کااهش دهناد - .در واقع ،در در بریتاانیاا مباارزه علیاه
۲

کااهش هزیناههاای اجتمااعی بسااایاار زودتر از آن زماان ،آغااز شاااد -باا وجود این،
هزینههای اجتماعی رو به افزایش بوده است .این را چگونه میتوان تبیین کرد؟
بخشاای از تبیین به مبارزات علیه کاهش هزینههای اجتماعی ارتباط مییابد .تا
زمانی که دولتها به انتخابات در دموکراسایهای بورژوایی اتکا دارند ،نمیتوانند تأثیر
سااایااساااتهاای خود بر زنادگی تودهی مردم را کاامال ناادیاده بگیرناد .برای نموناه در
بریتانیا ،بهدلیل اولویت نظام سااالمت [در نظرساانجیها] در انتخابات عمومی ،حزب
کارگر نوین ،وادار شاد که ساهم نظام ساالمت از تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد.
هاروی بهدرساتی «توازن قوای طبقاتی» را در تعیین درجهی نولیبرالساازی برجساته
 ۱شیخ.۲۰۰۳ ،
 ۲بهیاد دارم که نخستین بار موضوع کاهش هزینههای دولت را در نسخههای قدیمی نشریات چپ منتشر شده در
اوایل دههی  ۱۹۵۰مطالعه کردم.
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۱

میکند .اما این پایان ماجرا نیسات .خصایصاههایی در سارمایهداری ،حک شاده اسات
کاه آن را مجبور باه پرداخات دساااتمزد اجتمااعی میکناد ،حتی اگر از این کاار بیزار
باشد.
طبقاات حااکم سااارماایاهدار تنهاا باا بهرهکشااای از ظرفیات مردم برای کاار کردن
(«نیروی کاار» آنهاا) میتوانناد کاامیااب شاااوناد .این ظرفیات براثر بیمااری ،حوادث و
ساوءتغذیه ،آسایب میبیند .بنابراین ،سارمایهداران باید نگران حفظ یک جمعیت ساالم
از کارگران (یعنی «بازتولید نیروی کار») باشاند .این امر ،مساتلزم ارائهی مراقبتهای
بهداشاااتی و بیمهی بیکاری به کارگران اسااات تا بتوانند در دورههای بیکاری ،زنده
بمانند و برای استثمار در زمان احیای اقتصاد ،آمادگی داشته باشند.
ساارمایهداری مدرن همچنین باید نگران تربیت نساال بعدی نیروی کار باشااد و
اطمینان حاصل کند که این نسل ،از سطح قابلقبولی از آموزش ،کارآموزی و انضباط
کاری برای اساثثمار ساودآور ،برخوردار باشاد .نگرانی مدافعان سارمایهداری در مورد
«سارمایهی انساانی» نیروهای کار و میزان «ارزش افزوده ی» حاصال از نظام اموزشای،
از اینجا برمیخیزد .ساارانجام اینکه مساائله فقط به سااالمت جساامی و قابلیتها
خالصااه نمیشااود .پای اخال هم در میان اساات .ساارمایهدار ،خواهان اسااتثمار از
کارگران خرساند اسات ،همچنان که کشااورز ،خواهان داشاتن گاوهای راضای اسات .از
کارگرانی که میدانند با رسایدن به سان بازنشاساتگی ،مرگ از گرسانگی انتظارشاان را
میکشااد ،نمیتوان توقع داشاات که نساابت به کار خود احساااس مساائولیت داشااته
بااشاااناد .هماانطور کاه ماارکس گفات ،در هزیناهی باازتولیاد نیروی کاار ،هم عنصااار
فیزیولوژیکی و هم عنصااری که بهطور تاریخی و اجتماعی تعیین میشااود ،نقش ایفا
میکند.
لحظاهی مهم در توساااعاهی رفااه اجتمااعی در بریتاانیاا در زماان جناگ بوئر روی
داد :در میان هراس گساترشیابنده ،آشاکار شاد که بخش بزرگی از کساانی که برای
پیوساتن به نیروهای مسالح اسامنویسای کرده بودند ،از لحا تندرساتی ،توان الزم

 ۱هاروی،۲۰۰۵ ،
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برای رفتن به جنگ را نداشااتهاند .ان راجرز ،واکنش طبقهی باال و متوسااط را بهطور
فشرده بیان کرده است:

«این باور که اگر قرار اسااات بریتاانیاا با موفقیات با آلماان و ایاالت متحاده رقابات
کند ،پس ،دسات زدن به تغییر ،ضاروری اسات ،اهمیت مرکزی یافت .بحث اصالی ،هم
در فرمولبندی ارائه شاده توساط فابینها و هم توساط لیبرالامپریالیساتها دربارهی
صااادمااتی بود کاه فقر باه جاامعاه وارد میکرد و ناه باه کاارگران منفرد .علات اصااالی
درخواسات برای بهبود وضاع ساالمت طبقهی کارگر ،نیاز به داشاتن یک نیروی کار
۱
سالم در کارخانهها و ارتش بود».
بر چنین پیشزمیناهای بود کاه دولات حزب لیبرال در ساااال  ،۱۹۰۶پرداخات
حقو بازنشستگی برای سالمندان و تغذیه در مدارس را تصویب کرد.
اما نیروی کار ،مانند کاالهای دیگر ،شاای  objectنیساات که در هنگام خرید و
فروش ،منفعل باشااد .نیروی کار ،بیان زندهی هسااتی انسااانهاساات .آنچه از دیدگاه
سارمایهدار «بازیافت نیروی کار» محساوب میشاود ،برای کارگر ،فرصاتی اسات برای
آرامش ،لذت بردن و خالقیت .برساار دسااتمزد اجتماعی نیز مانند دسااتمزد عادی،
مبارزهای در جریان است ،اگرچه هردوی آنها تا درجهی معین ،برای سرمایه ،ضروری
هستند.
این امر ،بازطراحی دولت رفاه توساااط سااارمایه را به گونهای که این بازطراحی
فقط در تطابق با الزامات اقتصاادی تنگنظرانهی سارمایه باشاد ،بسایار دشاوار میساازد.
چنین باز طراحی ای مساتلزم آن اسات که آن عناصاری که برای بقا و بازتولید نیروی
کار ،حیاتی هساتند ،حفظ شاوند (و یا حتی توساعه یابند) و در همان حال ،هزینههای
«غیرمولاد» ماانناد مراقبات از بیمااران درمااننااپاذیر ،افراد باهشااادت معلول و کاارگران
بازنشاساته ،کاهش یابد و یا قطع شاود .اساتخراج رقابتآمیز ارزش اضاافی ،مساتلزم
تداومیابی بخشای از دولت رفاه اسات ،ودر همان حال ،واقعیتهای سایاسای در حفظ
قادرت از طریق دموکراسااای بورژوایی ،برچیادن بخش دیگر آن را منتفی میکناد .بر
 ۱راجرز . ۱۹۹۳ ،این مقاله روایت بسیار عالی از نیروهای مختلف درگیر در ظهور دولت رفاه و فشارهای موجود بر
آن ،ارائه میدهد.

842

843

کریس هارمن  /ترجمهی ستار رحمانی و ایوب رحمانی

متن چنین شاارایطی اساات که اقداماتی چون ایجاد بازار در درون [نهادهای دولتی]،
محک زدن برای ورود بازار ،برون سااپاری ،خصااوصاایسااازی ،تشااویق بازنشااسااتگی
خصااوصاای و نظایر آن ،انجام میگیرد .اینها سااازوکارهایی هسااتند که بهمنظور
سایاساتزدایی از روند ارائهی خدمات اجتماعی اتخاذ میشاود تا از یکسو عدم ارائهی
این خدمتها به افرادی که مساتحق دریافت آن تشاخیص داده نمیشاوند را آساانتر
سازد ،و از سوی دیگر سرکوب کارگران شاغل در بخش رفاهی دولت را تسهیل کند.
ابهامات آنتی نولیبرالیسم
اگر همهی ما توافق داریم که بازارسااپاری  ،marketisationخصااوصاایسااازی و
بیثباتساااازی شاااغلها ،چیزهای بدی هساااتند ،پس دیگر این بحثها چه اهمیتی
دارند؟ اهمیتشاان این اسات که تحلیل نادرسات ،به اشاتباهات جدی در مبارزه منتهی
میشاود .اگر کانون انباشات ،از اساتثمار روزمره ،به «سالب مالکیت» انتقال یافته باشاد،
در این صاورت کانون مبارزه نیز از طبقهی کارگر به مبارزات کساانی که در حاشایهی
فراینادهاای مولاد قرار دارناد ،انتقاال مییااباد .اگر ماا تقریباا هماهی مشااااغال را بیثباات
بادانیم و فکر کنیم کاه کاارفرماایاان میتوانناد هر کاارگر معترض را اخراج کنناد ،آنگااه
دیادگااه مبنی بر تغییریاافتگی کاانون مباارزه ،بیش از پیش تقویات میگردد .باه نظر
میرسااد هاروی آنگاه که مینویسااد :در جهان پس از « ،۱۹۷۳انباشاات بهوساایلهی
سالب مالکیت ،بهمثابه تضااد بنیادی در ساازماندهی امپریالیساتی انباشات سارمایه ،در
۱

جلوی صحنه قرار گرفت» ،دارد همین بحث را میکند.
چنین تحلیلی ،باه جاای تاأکیاد بر جنبشهاای طبقااتی ،بر «جنبشهاای اجتمااعی»
تأکید میکند.

۲

 ۱هاروی،۲۰۰۳ ،
 ۲دراستفاده از اصطالح «جنبش های اجتماعی» در برخی از کشورهای اروپایی یک سردرگمی وجود دارد .زیرا عده
.۱۷۲

ایی مبارزاتی را که در امتداد خطوط طبقاتی علیه استثمار انجام میشوند را با مبارزتی که علیه بی عدالتی و جنگ
صورت می گیرد  -که تا حدوی فراتر از خطوط طبقاتی است -یککاسه میکنند.
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الکالئو و موف ،این نتیجاهگیری را فراتر برده و مینویساااناد« :تعینیاابی باارز
مبارزات اجتماعی در جهان ساوم» ،بهمعنای «ایجاد هویتهای سایاسای اسات که ربطی
۱

به مرزهای صاارفا طبقاتی ندارند» .هاروی این نتیجه گیری را نمیپذیرد و بر [نقش]
کاانونی طبقاه ،در مقااومات ،تاأکیاد میکناد .اماا چاارچوب تئوریاک او در را باه روی
تفسااایرهاای ناه چنادان متفااوت باا تفسااایر الکالئو و موف ،باازمیگاذارد .و این ،دارای
پیآمدهای عملی مهمی اسات .مبارزهی جنبشهای اجتماعی بهسارعت اوج میگیرد و
ساپس با همان سارعت فروکش میکند دقیقا به این علت که پایگاه این جنبشها در
میان کساانی نیسات که موقعیتشاان در سااختارهای تولید سارمایهداری ،آنها را بهطور
ارگانیک بههم پیوند میدهد و به آنها این توانایی را میبخشاد که به مقابله با سایساتم
برخیزناد .باه قول معروف ،جنبشهاای اجتمااعی «ماانناد راکات اوج میگیرناد و ماانناد
چوبدستی فرود میآیند» ،و آنچه که از آنها بهجا میماند ،کالبد سازمانهایی است
که برای رسایدن به اهداف خود ،بسایار ناتوان هساتند .فعاالن این ساازمانها ساپس
بهراحتی وساوساه میشاوند تا نتیجهگیری کنند که مبارزه نمیتواند به پیروزی منجر
شاود و آن گاه سارنوشات خود را به اصاالحات در چارچوب نظام موجود از طریق احزاب
اصالحطلب و پوپولیست قدیمی و یا از طریق سازمانهای غیردولتی ،گره میزنند.
در این زمینه ،اسااتداللهای فاوسااتو برتینوتی از جریان ریفوندازیون کمونیسااتا
 Comunista Rifondazioneدر ایتالیا در توجیه تشااکیل دولت ائتالفی با حزب «چپ
میانه»ی طرفدار ساارمایهداری ،به رهبری رومانو پرودی ،آموزنده اساات .این چرخش
[در مواضااع] هنگامی روی داد که موج تظاهرات در فاصاالهی زمانی بین نشااساات
کشاااورهای گروه  8در شاااهر ژنو (ژوییهی  )۲۰۰۱و آغاز جنگ عرا (مارس )۲۰۰۳
فروکش کرد ،و نیز در همهپرسااای بر سااار حقو کارگران ،رأی کافی برای تصاااویب
قانونی این حقو  ،بهدست نیامد .تصویری که برتینونی از جنبشهای مردمی در ایتالیا
ارائه داد ،این بود که این جنبشها در معرض خطر ساختترین شاکساتها قرار دارند
زیرا بیثبااتکااری ،تواناایی مردم برای مباارزه را شااادیادا تحلیال برده اسااات .او گفات:

«بیثباتکاری ،سارشاتنشاان جهانیساازی نولیبرال اسات ...جهانیساازی نولیبرال ،زمان
 ۱الکالئو و موف،۱۹8۵ ،

.۱۳
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اختصاااا یاافتاه باه کاار و زنادگی و روابط تولیاد و روابط اجتمااعی را تعیین میکناد و
۱
حتی درصدد است که زندگی مردم را دستکاری کند».
عاملی که در تغییر رویکرد ریفوندازیون ،نقش ایفا کرد ،فقط تسالیم  -یا خیانت -
یک فرد نبود .نکتهی بسایار مهم این بود که برتینونی توانسات هزاران نفر از فعاالن را
به پذیرش اساااتاداللهای خود متقااعد کناد .این امر به این دلیال امکاانپذیر شاااد که
فعااالن ریفونادازیون از مادتهاا پیش تحات تاأثیر برخی از ایادههاای اتونومیسااام و
اوروکمونیسااام قرار گرفتاه بودناد ایاده هاایی کاه مادعی بودناد قادرت طبقاهی کاارگر باه
دلیل تحرک سااارمایهداری و «صااانعتزدایی» و «بیثباتکاری» ناشااای از آن ،برای
همیشه ،آسیب دیده است .از این منظر ،جنبشهای اجتماعی ،تنها راه پیشروی تلقی
میشادند .و آنگاه که این جنبشها فروکش کردند ،تنها امید باقی مانده  ،شارکت در
دولتی بود که امکان داشاات که الاقل اندکی از «نولیبرالیساام» فاصااله بگیرد .همین
اتفا برای گروهی ازچپ نیمهاتونومیسات در آرژانتین پس از خیزش بزرگ از دساامبر
 ۲۰۰۱تاا ژانویاهی  ۲۰۰۲روی داد .هنگاامی کاه خیز بلناد جنبشهاای اجتمااعی برای
تساخیر محل کار  piqueterosو برپایی مجامع عمومی ،فرو نشاسات ،به نظر میرساید
که گزینهی آسااان ،کار با دولت خانم کیرچنراساات زیرا دولت او از نسااخهی رادیکال
نولیبرالیسم در دههی قبل  ،فاصله گرفته بود.
این تغییر جاایگااه از اپوزیسااایون رادیکاال باه همکااری باا احزاب و دولاتهاایی کاه
سااعی دارند ساایسااتم را برای ساارمایهداری مدیریت کنند ،توسااط باور به روایت
سارمایهداری «خوب کینزی» ،و سارمایهداری «بد نولیبرال»  -و یا باور به وجود تقابل
موازی میان «ساارمایهی مالی» که برای کارگران اهمیتی قائل نیساات و «ساارمایهی
مولد» که گویا برای کارگران اهمیت قائل اسات -تقویت میشاود .واقعیت این اسات که
سرمایه ،امروز به همان اندازه از دولت استفاده میکند که در اوج دورهی «کینزگرایی»
اساتفاده میکرد .در واقع ،سارمایه ،امروز حتی بیشاتر از دولت اساتفاده میکند ،چرا که
با بحرانهای بیشااتری که دخالتگری دولت را ایجاب میکنند ،مواجه اساات .تا آنجا
1 Fausto Bertinotti, “15 Tesi per il Congresso di Rifondazione Comunista”,
)Liberazione, 12 September 2004 (my translation
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که مسائله به دخالت گری دولت برمیگردد ،نولیبرالیسام بهمثابه ایدئولوژی ،راهنمای
عمل [دولت] نیسات .تفاوت با دهههای پسااجنگ در این اسات که سارمایه قصاد دارد
که بسایاری از اصاالحات مثبتی را که در دورهی ساودآورتر پذیرفته بود ،پس بگیرد ،و
دولتها نیز متناسب با آن ،پاسخ میدهند.
همین نکته است که منجر به ابهامات در استفاده از اصطالح «نولیبرالیسم» توسط
چپ میشاود .این اصاطالح را میتوان بهساادگی برای توصایف سارشات منفی بسایاری از
اقدامات دولتی در مرحلهی فعلی سایساتم مورد اساتفاده قرار داد  -ضاد اصاالحاتی که
جایگزین اصاالحات مثبتی شاده اسات که امکان کساب آن از سارمایه از اواخر دههی
 ۱۹۴۰تا اواسااط دهه  ،۱۹۷۰بدون مبارزهی گسااترده ،میساار شااد .اما این اصااطالح،
همچنین میتواند به گونهای مورد اساتفاده قرار گیرد که سابب تقویت این توهم شاود
که ایجاد تغییرات جزئی در عملکرد بخشهایی از سایساتم ،تمام آن چیزی اسات که
برای بهبود وضاعیت تودهی مردم ضاروری اسات .بر این اسااس ،کساانی که مبارزهی
خود را «آنتی نولیبرال» میدانند ،میتوانند فراتر روند و آن را «ضاااد سااارمایهداری»
ببینند ،اما آنها همچنین میتوانند به عقب ،به ساازش با سایساتم برگردند .شاعارها و
عبارتپردازیها در سایاسات نقش دارند ،اما اینها جای داشاتن درک شافاف از دشامن
و نحوهی مباارزه باا او را نمیگیرناد .و هماه در دورهی بحرانهاای پیااپی ،دوره ای کاه
فشاارهای رقابتی بر دولتهای ملی و بنگاههای سارمایهداری ،منجر به حمالت بیشاتر
به دساتمزد ،دساتمزد اجتماعی ،شرایط کار و مشاغل میشود ،به شفافیت بیشتری نیاز
داریم.
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درآمد
«جناب واگنر گفته اسااات' :نظریهی ارزش' مارکس ،سااانگبنای نظام
ساوسایالیساتی اوسات .اما از آنجا که من هرگز 'نظامی ساوسایالیساتی'
نساختهام ،این فانتزی صرفا اثر واگنر است».
مارکس« ،یادداشتها دربارهی واگنر»۱88۱ ،
۱

گفتاورد باال یکی از آخرین نوشاااتههای مارکس اسااات .آنچه در این نوشاااته
شااگفتآور اساات ،شااباهت کاملش با چشاامانداز مارکس جوان اساات .مارکس پس از
بساته شادن «راینیشاه زایتونگ» ،پیش از ورود به پاریس ،در دورهی اقامت کوتاه ولی
پربارش در کروزناخ ،نامهای به آرنولد روگه (سااپتامبر  )۱8۴۳مینویسااد و طرح کلی
گرایش خود را پرداخته میکند .بازخوانی این نامه ،دسااتکم به این نویساانده نشااان
داده اسات که مارکس تا آخر عمر به مبانی نظری آن پایبند ماند .چندین نکتهی مهم
در این نامه بیان شده است که جای تأمل دارد:
یکم اینکه حقیقت مفهومی حاضار و آماده در کشاوی میز اندیشامند نیسات.
پس «ما به جهان نمیگوییم ،حقیقت اینجاسات ،در برابرش زانو بزن .ما اصاول جدید
را از درون اصااولِ خود جهان اسااتخراج میکنیم ».دوم ،نقطه شااروع کار ما همچون
خیالپردازانی مثل کابه – سافر به ایکاریا – ارائهی یک «سایساتم آماده» نیسات .قصاد
ما این اسات که «جهان را نسابت به آگاهی خودش مطلع کنیم» و «معنای کنشهای
خودش را توضایح دهیم ».سسوم بنابراین« ،روشان خواهد شاد که جهان مدتهاسات
که در تمنای کساب چیزی است که برای بهدست آوردنش در واقعیت ،فقط باید به آن
وقوف پیدا کند ».چهارم در نتیجه «اگر سااختمان آینده و فیصاله بخشایدن به همه

 .۱نویسندهی متن حاضر پیشتر در مقالهای زیر عنوان «مبانی جامعهی پساسرمایهداری در سرمایه مارکس»
بهتفصیل «جامعهی بدیل» را به بحث گذاشته است .نگاه کنید به:
ی/E2%80%8C-مبانی-جامعهhttps://pecritique.com/2018/12/30%
داری-در-سE2%80%8C/پساسرمایه%
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چیز برای تمام اعصاار کار ما نباشاد ،آنچه در حال حاضار باید انجام دهیم کامال روشان
است :مقصودم نقد بیرحمانهی آنچه هست در تمامیت آن است».
پس اینطور مینماید که تالش مارکس پاساخگویی به جدالی دیرینه بین حال و
آینده ،بین «آنچه هسات» و «آنچه باید باشاد» اسات که در عرصاهی نظری به صاورت
تنش بین «امر واقع» و «امر ایادهآل» نمودار میگردد .آنچاه این نااماه «آگااهی جهاان»
خطاب میکند ،بالفاصااله بیانی انضاامامی پیدا کرده ،عامل یا سااوژهای پیدا میکند.
درسااات در همین زمان ،در اواخر ساااال  ۱8۴۳اسااات که مارکس اثر خار العادهی
مقدمهی ساهمی بر نقد فلسافهی حق هگل را به قلم میکشاد .او که پیشتر گفته بود،
۱

«جهان فلسافی ،و فلسافه دنیوی» شاده اسات ،اکنون همین مفهوم را اینگونه تدقیق
میکند« :همانطور که فلساافه سااالح مادیاش را در پرولتاریا پیدا میکند ،پرولتاریا
نیز سالح روحانیاش را در فلسفه مییابد)۱۴۲ ( ».
از دید مارکس «رهایی نظری دربردارندهی اهمیتی عملی اساات ...قدرت نبوغی
اسات که به نیرویی مادی روح میبخشاد ».بنابراین «سارِ این رهایی ،فلسافه ،و قلب آن
پرولتااریااسااات .فلسااافاه بادون نفی پرولتااریاا نمیتوان فعلیات پیادا کناد ،و بادون
فعلیتبخشاای به فلساافه ،پرولتاریا نمیتواند نفی شااود )۱8۲ ( ».پس نزد مارکس،
تعینیابی «انقالبی رادیکال» ،اسااساا در گرو درهمتنیدگی اندیشاهی رهایی با خردی
اسات که در کنشِ خودِ ساوژه اسات .ازاینرو ،چون عناصار فراروی از «آنچه هسات» در
اینجا و اکنون حضاااوری مساااتتر دارد ،آینده را فقط از درون چنان حضاااور بالقوهای
میتوان اساتخراج کرد .عناصار ساازای آینده در بطن حال زیسات میکنند .بدینساان
امکان تعامل «اساات» و «باید» در فرآیند دیالکتیکِ انقالبی نهفته اساات که طی آن
خود-تکامل یابی ساوژه نه فقط «پیش-تاریخ» جامعه را پشات سار میگذارد ،بلکه به
واسطهی نفیِ خودِ آن سوژه ،به برقراری یک روش کامال نوین هستی منجر میگردد!

 .۱مارکس در مواجهه با خیزش بافندگان سلزی مینویسد« :شعور فقرای آلمان با آلمانِ فقیر نسبتی معکوس دارد.
یک خیزش کارگری هرقدر جزئی باشد ،درخود حامل یک روح جامع است .چرا که اعتراض انسان علیه شرایطی
ناانسانی است ،چرا که از خاستگاه یک فرد بالفعل شروع میکند ،چرا که اجتماعی که فرد علیه جدایی آن از خود
میشورد ،اجتماع حقیقی انسان ،هستی انسانی است( ».مجموعه آثار)۳:۲۰۵ ،

854

855

علی رها

آنچه مارکس در ساومین برنهادهی ویراسسته نشسده دربارهی فوئرباخ برنهشاته
اسات مفهومِ «خود-دگرساازی» اسات ،بدان معنا که دگرشادن یک وضاعیت با دگرگونی
خودِ دگرگونکنناده قرین اساااات .ایادئولوژی آلماانی این مفهوم را اینگوناه تعریف
میکند« :ضااارورت انقالب فقط بدان خاطر نیسااات که طبقهی حاکم را نمیتوان به
شااایوهی دیگری سااارنگون کرد ،بلکاه همچنین بادین خااطر اسااات کاه طبقاهی
سسرنگونکننده فقط به واساطهی انقالب موفق به زدودن تمام گِل و الی اعصاار شاده،
اساتحقا بنیان نهادن یک جامعهی نوین را کساب میکند )۵۳ ( ».بنابراین ،معضال
صاارفا محدود به «حضااور» مسااتقیم سااوژه در فرآیند انقالب نیساات ،بلکه مربوط به
مشاارکت آگاهانهی خودِ آنها در به ثمر رسااندن انقالب ،بهویژه پس از انقالب اسست
جامعهی بدیل یا توسسط خود آنها سساخته میشسود و یا هرگز بنا نخواهد شسد!
این آموزهی تاریخ اسست اما موضاوع اصالی این نوشاته ،کمون پاریس اسات .پرساش
این اسات :آیا پس از رخداد کمون تغییری در نگرش مارکس به جامعهی بدیل مشاهود
است؟
مارکس و کمون پاریس
«پرولتااریاا فقیری اسااات کاه باه فقر روحاانی و جسااامی خود آگااهی دارد
ناانسااانیتی که نساابت به این ناانسااانیت آگاه اساات لذا خود-الغاگر اساات.
پرولتااریای پیروزمناد بههیچوجه به بعاد مطلقِ جامعه تبدیل نمیشاااود ،چرا
کاه باا پیروزیاش ،هم خود و هم ضااادِ خود را الغاا میکناد ...اماا او نمیتواناد
شاارایط هسااتی خودش را نفی کند مگر آنکه کلیهی شاارایط غیرانسااانی
جامعهی کنونی را که در وجود او خالصه شده است نفی کند».
خانوادهی مقدس( ،صص )۳۶-۳۷
کمون پاریس حرکتی از پایین ،از ساوی پراکسایس ،بود .هیچکس چنین تحولی
را پیشبینی نکرده بود .کمون محصااول یک جنبشِ خود-انگیختهی اجتماعی بود .در
این حرکات در عین حاال در یاک بعاد کاامال نوین ،یاک نظریاه ،درونماانادگاار بود .زماانی
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کاه انادیشاااه ی انقالبی چاالش تئوریِ مساااتتر در یاک جنبش نوپاا را مالقاات کناد،
مرحلهی جدیدی از شسناخت گشسوده میشسود «جنگ داخلی در فرانساه» ،اثری
جاودانی اسات که به چالش کمون پاساخ داد .بدون مارکس ،بدون مقوالت نظری کامال
بدیعی که دربارهی کمون به قلم کشاید ،سارشات واقعی کمون برای همهی اعصاار در
۱

تاریخ ثبت نمیشد .پس در نظرمارکس کمون چه چیزی را آشکار ساخته بود؟
در درجهی نخسات الزم به یادآوری اسات که «جنگ داخلی در فرانساه» بیانگر
مواضاع «ساازمان بینالمللی کارگران» اسات .یعنی بیانیهای تشاکیالتی اسات .بنابراین
در بررساای مفاهیم آن ،رابطهی سااازمان و سااازماندهی فکری نباید از انظار پوشاایده
بماند .بی اعتنایی به این مهم پیآمدهایی دربر داشات که برای جنبش ساوسایالیساتی،
۲

بهویژه پس از «برنامهی گوتا» ،مهلک بود.
ماارکس در «هجادهم برومر لوئی بنااپاارت» پیشبینی کرده بود کاه« :روزی کاه
ردای امپراتوری ساارانجام بر دوشهای لوئی ناپلئون بیفتد ،مجساامهی مفرغی ناپلئون
در میدان واندوم سارنگون خواهد شاد( .مجموعه آثار  )۱۱:۱۹۷آنگاه اروپا ازجای خود
۳

برخاساااته و به وجد خواهد آمد :موش پیر ،چه خوب از زیر زمین نقب زدی!» کمون
پاریس دقیقا به این پیشبینی جامعهی عمل پوشاااانید .در عین حال ،مارکس پس از
شاکسات انقالبهای  ،۱8۴8با رویکردی به آینده ،بر روی «انتقاد از خود» تکیه کرده
بود ،چراکه به دیدهی او ،پرولتاریای فرانسااه نساابت به «اهداف عظیم خود ناروشاان
بود ».اما زمانی فرا میرساد که دیگر «راه بازگشات غیرممکن خواهد بود ،و خودِ اوضااع
فراخوان خواهاد داد کاه :رودس همین جساسسست ،همین جسابسایسد رقصسسیسد ».کمون
پاریس ،پاسخ مثبت به آن فراخوان بود!
اینکه بهقول مارکس «تمام انقالبها ماشین دولتی را بهجای درهم شکستن ،به
کماال رساااانده اند» ،درهماان «هجدهم برومر» نقد و تشاااریح شاااده بود .مارکس با
 .۱مارکس پیش از کامل کردن نسخهی نهایی «جنگ داخلی در فرانسه» ۲ ،پیش نویس دیگر نیز آماده کرده بود.
خوانش هر  ۳نسخه برای درک اندیشهی مارکس ضروری است.
 .۲بررسی «نقد برنامه گوتا» نیازمند مطلب جداگانهای است که در گنجایش مقالهی کنونی نیست
 .۳اشاره به هملت ،نمایشنامهی شکسپیر ،پردهی نخست ،صحنهی پنجم« :چه خوب گفتی موش پیر».
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بازگویی همان گفتاورد ،اظهار میکند که کمون پاریس ،درواقع «آنتیتز مسااتقیم این
ماشاین مرکزی بود ».کمون این ماشاین مرکزیتیافته ،این بختک مرگزا ،که همچون
«ماربوآ» جامعهی مدنی را در چنبرهی خود فشرده بود ،این «رویش ناهنجار» که خود
را همتای ایدهآل اجتماع وانمود میکرد ،منهدم سااخت .پس کمون «انقالبی علیه این
یا آن شاکل قدرت دولتی – لژیتیمیسات ،مشاروطه ،جمهوری یا امپریالیساتی – نبود.
این انقالبی علیاه خود دولات بود ».کمون معرف جاذب نیروی دولتی درخود جاامعاهی
مدنی بود .فریاد «جمهوری اجتماعی» که در انقالب فوریهی  ۱8۴8توساط پرولتاریای
پاریس بر زبان بود ،در کمون پاریس به واقعیت پیوساات .اما کمون« ،بیان مثبت» آن،
«جمهوری کاار» ،و یاک «جمهوری حقیقی» بود کاه «برمبناای نهاادهاایی واقعاا
دموکراتیک» بنا شده بود.
۱

«سالب مالکیت از سالب مالکیتکنندگان» که در نقطهی اوج کاپیتال ،در بخش
«گرایش تاریخی انباشاات ساارمایه» ،شاااخص تاریخیِ «نفیِ نفی» بود ،اکنون نه چون
هادف بلکاه باهعنوان «واساااطاهی عقالنی» صاااورتبنادی خودگردان طبقاهی کاارگر
باازنماایی میشاااود تاا باا میاانجیگری آن ،بتوان خودساااازماانادهی «جنبش اجتمااعی
طبقهی کارگر و نیز احیای کل بشاریت» را با «روشای انساانی و کامال عقالنی» به پیش
۲

برد .هادف ،نفیِ علات وجودی خود پرولتااریااسااات تاا «ماالکیات فردی را باه حقیقات
تبدیل کند ».به بیان مارکس ،شاکل سایاسای کمون یک «همراه» اسات .بنابراین خودِ
کمون در حکم «احیای جامع بشااریت نیساات ،بلکه وساایلهی سااازمان یافتهای برای
عمل اسات ».اما این شاکل« ،خودگردانی تولیدکنندگان»« ،شاکل نهایتا کشافشادهای
اساات که به واسااطهی آن ،رهایی اقتصااادی کار تحقق پیدا کند ».این بیان مارکس
 .۱برای تأثیر کمون پاریس بر ساختمان ویراست فرانسوی کاپیتال ،نگاه کنید به کتاب مارکسیسم و آزادی ،فصل
چهارم ،اثر رایا دونایفسکایا ،ترجمهی حسن مرتضوی و فریدا آفاری ،نشر «دیگر».۱۳8۵ ،
 .۲نگاه کنید به دستنوشتههای اقتصادی-فلسفی  ،۱8۴۴پارگراف پایانی «مالکیت خصوصی و کمونیسم»« :موقعیت
کمونیسم ،همان نفیِ نفی است ،و ازاینرو فازضروریِ بالفعل در مرحلهی بعدی تاریخ تکامل در فرآیند رهایی و
احیا .کمونیسم شکل ضروری و اصل دینامیک آیندهی بالفصل است ،اما کمونیسم به خودی خود هدف تکامل
انسان ،شکل جامعهی انسانی نیست ».مجموعه آثار۳:۳۰۶ ،
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نیازمند دقت فراوان اسات« .طی  ۶۰ساال اخیر ،ادبیات بسایار وسایعی» دربارهی شاکل
جامعهی بدیل نگاشاته شاده بود .از فوریه تا اوون ،ساوسایالیساتهای بسایاری با توسال
به قدرت تخیل خود ،آیندهای را تجسااام کرده بودند که بدیل ایدهآلی وضاااع موجود
باشاد .البته مارکس ساالها پیش ،در «مانیفسات» تصاورات ساوسایالیسام آرمانشاهری را
به نقد کشایده و آنها را به «سااختن کاخهایی معلق در آسامان» متهم کرده بود .آنچه
نوین اسات ،زایش جنبشای خودباور« ،با آگاهی کامل نسابت به وظیفهی تاریخی خود»
اسات که این شاکلِ نهایتا کشاف شاده را به ارمغان آورده اسات .پس این «شاکل» نه
حاصاال تعمق و تفحص ،نه نتیجهی تأمل و مکاشاافه ،بلکه زادهی یک جنبش عمیق
اجتماعی بود .کاشفان این شکل ،خودِ کارگران پاریس بودند!
۱

مارکس پس از برجساااته کردن بعد بینالمللی و شااارکت زنان ،به برشاااماری
دساااتااوردهاای کمون در عرصاااههاای گونااگون اجتمااعی میپردازد ،از جملاه لغو کاار
شاابانه ،آرای همگانی ،تحصاایل رایگان ،جدایی دین و دولت ،و غیره ،اما با صااراحت
اعالم میکند که «بزرگترین دساتاورد اجتماعی کمون ،هساتیِ کنشاگر خودِ آن بود».
هساتی آنها ،همان پراکسایس آنها بود که در تداوم خود ،هم اوضااع و هم خود آنها را
دگرگون خواهاد کرد .این آن چیزی اسااات کاه ماارکس «روح کمون» مینااماد .آنهاا
«اتوپیای حاضاار و آمادهای نداشااتند که به واسااطهی یک فرمان ابالغ شااود ».آنها از
کمون انتظار «معجزه» نداشاتند چون میدانساتند «راه درازی در پیش دارند و باید از
مراحل مختلفی عبور کنند ».در اینجا ،در نقطهی اوج به نثر درآوردن سارشات کمون
اسااات که با مهم ترین توصااایف مارکس روبرو میشاااویم« :آنها ایدهآلی برای تحقق

« .۱زنان واقعی پاریس ،همانند زنان دوران باستان ،قهرمانی ،شرافت و فداکاری خود را به نمایش گذاشتند .زنان
پاریس در سنگرها و در مسلخ ،با خوشحالی جان خود را فدا کردند .این چه چیزی را ثابت میکند؟ اینکه اهریمن
کمون آنها را به مگیرا و هگاتِس تبدیل کرده است».
در افسانههای یونانی ،مگیرا ،افراد پیمانشکن و خیانتکار را تنبیه میکند و هکاتیا ،زنی قدرتمند است که از خانه
و هرآنچه بهتازگی آفریده شده ،حفاظت میکند)Megaera and Hecates( .
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بخشایدن نداشاتند بلکه میخواساتند عناصار جامعهی نوین را آزاد کنند ،عناصاری که
۱

جامعهی کهنهی بورژواییِ درحال سقوط ،آبستن آن بود».
این درسات نقطهی مقابل آرمانگرایان انقالب فرانساه بود .در آن زمان ،انقالبیون
در پی احیای «دموکراساای باسااتان» بودند .رداهای آنها را بر تن میکردند و آمادهی
قربانی کردن جامعه برای چنان اهدافی بودند .شااعار آنها «آزادی ،عدالت و فضاایلت»
بود .توهمی بود که مبدل به تراژدی شاد و فرزندان خود را بلعید .زمانی که سان ژوزه
در دادگاه ترور محاکمه میشاد ،با اشااره به کتیبهی حقو بشار که بر دیوار کنسارژیه
آویزان بود ،باا حیرت اعالم کرد :اماا این من بودم کاه آن را نگااشاااتم! (خاانواده مقادس،
 )۱۱با این وصاف مارکس میگوید« ،انقالب فرانساه منجر به ایدههایی شاد که به
ورای ایدههای تمامی جهان کهن رفتند ...منجر به ایدهی کمونیسستی ...چنانچه این
ایاده باه وجهی پاایادار پروراناده شاااود ،همسان ایسدهی نظم نوین جهسانی اسسست».
(همانجا)۱۱۹ ،
تفااوت تااریخی انقالب فرانساااه و کمون پااریس ،در رشاااد ،بلوغ و خودآگااهی
«عناصاار جامعهی نوین» اساات که در بطن نظم کهن ریشااه بسااته بودند .کمون «امر
ممکن» را به «امر بالفعل» تبدیل کرد فوران آنچه در پشاات فعل و انفعاالت مشااروط
در ساطح جامعه درحال «شادن» بود اما به چشام نمیآمد« .بله ،این اسات کمونیسام،
کمونیسااام 'ناممکن'!» کمون وحدت ذات و نمود بود این نفی «ایده» نیسسست،
بلکه درهمتنیدگی تئوری و پراتیک ،و آمیزش هسستی و ایده اسست همانطور
کاه در نقاد واگنر مشااااهاده شاااد ،ماارکس حتی پس از تجرباهی کمون نیز کمااکاان از
طراحی سااختمانبندی جامعهی پسااسارمایهداری امتناع میورزید .اما هساتی بالفعل
کمون ،طرح کلی یک چشاامانداز را امکانپذیر کرده بود .یک چنین طرحی اساات که
 .۱تمام گفتاوردهای داخل دو گیومه ،مستقیما از متن «جنگ داخلی در فرانسه» و پیشنویسهای آن برگرفته شده
است.
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/civil_war_france.pdf
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/civil-warfrance/drafts/index.htm
همچنین نگاه کنید به مجموعه آثار به انگلیسی ،جلد ۲۲
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مارکس در مواجهه با سایر قهقرایی گرایشهای ساوسایالیساتی در «نقد برنامهی گوتا»
پرورش میدهد:
«در فاز باالتر جامعهی کمونیساااتی ،پس از ناپدید شااادن انقیاد بردهوار فرد به
تقسااایم کاار و از آنجاا همچنین محو تعاارض بین کاار فکری و کاار جسااامی پس از
تبدیل شدن کار از یک وسیلهای صرف برای زندگی به نیاز اصلی زندگی پس از آنکه
به همراه تکامل همهجانبهی فرد ،نیروهای مولد هم افزایش یافته و همهی چشامههای
ثروت تعاونی فوران یافته باشاد ،تنها در آن زمان میتوان از افق تنگ حق بورژوایی در
تماامیات آن فرا رفات و جاامعاه بر پرچم خود خواهاد نوشااات :از هرکس براسااااس
استعدادش و به هرکس به اندازهی نیازش!»
آری ،کمونااردهاا باا فریسادهسای یسک تمسدن نوین برخااک افتاادناد .اماا حضاااور
مارکسای ضاروری بود تا سارشات کمون را ادراک کرده ،و هدف آن را «جاودانی» کند.
وجود اثری چون «جنگ داخلی در فرانسااه» اساات که در صاادوپنجاهمین سااالگرد
کمون ،آموزهی کمون را در روش برخورد به «جامعهی بدیل» امروزی میکند .زندهباد
کمون پاریس!
 ۲۷اردیبهشت ۱۴۰۰
منابع
&Karl Marx, Fredrick Engels, Collected Works, Volumes 3, 4,11
22; International Publishers, NY. 1975
Karl Marx, Critique of Hegel’s “Philosophy of Right”, Cambridge
University Press, NY, 1977
Raya Dunayevskaya, Marxism and Freedom: From 1776 Until
Today, Pluto Press, 1958
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بخش نخست :درآمد
نوشاتهی حاضار جساتوجویی برای یافتن نساخهای حاضار و آماده برای جامعهی
۱

بدیل نیسااات .چنین چیزی نه در «گروندریساااه» یافت میشاااود و نه در دیگر آثار
مااارکاس .هاماچانایان ،ماتان کاناونای ،طاراحای مسااایار حارکاات و تاکاویان جاااماعااهی
پساااساارمایهداری ،و یا بهاصااطالح «مراحل دوران گذار» نیساات .ازاینرو ،بیشااتر با
عرصهی مفهومی مختصات جامعهی بدیل سروکار دارد .یعنی به عوض تشریح وجوهی
انضااامامی ،بر «قدرت تجرید» مارکس تکیه دارد .مفاهیمی که هنوز به فعل درنیامده
باشااند ،و همچون امکانی در بطن شاارایط موجود نهفته باشااند ،بنا به ضاارورت ،از
سااااحتی تجریادی برخوردارناد .اماا تجریادات ماارکس ،خیاالپردازی درباارهی جاامعاهی
بدیل نیسات ،بلکه از راه درگیری با امر واقع و نقد ایجابی آنچه هسات ،منتج شادهاند.
هنگامی که خودِ امر واقع تضااادمند باشااد ،عوامل فرآروی از آن نیز در خودِ آن قابل
جستوجوست.
ادراک واقعیات موجود نمیتواناد باه نمود پادیادههاا بساااناده کناد و در انبوهی از
دادههای مشهود ،تجربی و ملموسی که در سطح جامعه در جریان است ،غوطهور شود.
یک وضاعیت نوین ،پیش از پیدایش ،دربطن شارایط موجود همچون یک «پتانسایل»،
یاا امرِ«ممکن» باه سااار میبرد .آنچاه ممکن را باه واقعیات تبادیال میکناد« ،سااانتز»
مجموعه عواملی اسااات که درون یک وضاااعیت خا زیسااات کرده ،و زمانی نمایان
میشاود که سار باز کرده باشاد .آنچه «شارایط» را که بهخودی خود «منفعل» اسات به
یک «فاکت» یا امر بدیهی تبدیل میکند ،حرکتی اسااات که از قبل در کنه شااارایط
موجود حضاوری بالقوه داشاته اسات .بهقول مارکس ،چنانچه ذات و نمود هماره قرین
یکادیگر بودناد ،دیگر چاه نیاازی باه علم بود؟ باا این حاال ،یاک «ذات» ماآال باایاد پادیادار
گردد.
پس معضل ،شناختِ همان عناصر درونی است که بدون مفاهیم مارکس ،بهسختی
امکانپذیر اسات .آن مفاهیم ،با اینکه نظاممندند ،یک «سایساتم» یا دساتگاه نیساتند.
 .۱کلیه ی گفتاوردهای «گروندریسه» از متن انگلیسی مارتین نیکوالس به فارسی برگردانده شده و مسئولیت آن به
عهدهی نویسنده است.
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ازاینرو ،شااناختشااناساای مارکساای را درعین حال باید در روششااناساای مارکس
جساتوجو کرد .تنها از این طریق درخواهیم یافت که فرآروی از امر واقع ،در اینجا و
اکنون ،درونمانادگار اسااات .دیاالکتیاک درونماندگااری و فرآروی ،پرتنش اسااات هم
نمایانگر تشاابه و هم تمایز اسات .در حقیقت ،چگونگی رفع آن تنش اسات که نیازمند
روش مارکسی است.
اما دربارهی روش دیالکتیکی «گروندریسه» ،تاکنون مباحث بسیاری صورت گرفته
اساات ،بهویژه پیرامون «روش اقتصاااد ساایاساای» .نویسااندهی متن حاضاار نیز سااهم
۱

کوچکی در این مباحث داشاته اسات .اما این نوشاته ،بهجای تکرار آن مباحث و تمرکز
بر دیالکتیک «در خود و برای خود» ،برآن اسات تا در حد توان ،چگونگی کاربرد روش
دیالکتیکی توساط مارکس را در پیوند با عناصار جامعهی بدیل در «گروندریساه» مورد
بررسی قرار دهد.
بخش دوم :فرآروی از «جامعهی مدنی»
«ازهماه مهمتر این اسااات که ما باید از برقراری مجادد 'جامعاه' باهمثاابه یک انتزاع
در برابر فرد خودداری کنیم .فرد ،هماان هساااتی اجتمااعی اسااات .بناابراین ،بیاان
زندگی اش ،حتی اگر درشااکل مسااتقیم نمادی اشااتراکی پدیدار نگردد ،و در همکاری
مستقیم با دیگران هم انجام نگیرد ،مبین و مؤید هستی اجتماعی است».
دستنوشتههای اقتصادی-فلسفی ( ۱8۴۴آثار)۳:۲۹۹ ،
پرساش نخساتین «گروندریساه» این اسات که نقطهی شاروع نقد چیسات؟ مارکس
با ایدههای قرن هجدهم و فردِ خودکفا شاروع میکند .در واقع این پرساشای اسات که
مارکس از جنبهی فلسااافی ،از زمان نگارش پایاننامهی دکترایش ( )۱8۴۱و ساااپس
«نقد فلسافهی حق هگل» ( ،)۱8۴۳با آن دسات به گریبان بود :بدیل جامعهی «اتمی»
معاصاار چیساات؟ هگل بدون رفع تخاصاامات جامعهی مدنی ،پاسااخ خود را در دولت
 .۱نگاه کنید به« :کندوکاوی در گروندریسهی مارکس» در لینک زیر:
ن/E2%80%8C/کندوکاوی-در-گروندریسه-مارکس-دستhttps://pecritique.com/2020/08/08%

شناسایی عناصر «جامعهی بدیل» در گروندریسه
۱

یاافتاه بود .باه دیادهی ماارکس ،هگال باا اذعاان باه خصااالات اتمی جاامعاهی معااصااار،
میخواهد مجموعهی پراکندهی عرصااههای تضااادمند خصااوصاای را در حین حفظ
طبقاات اجتمااعی ،در کلیتی انتزاعی آشاااتی دهاد .اماا یاک عاامال وحادتبخش خاارجی
نمیتواند میانجی دوگانگی انساان بهمثابه یک «بورژوا» و یک «شاهروند» باشاد .انساان
فراتر از یک شاهروندِ صارف و هساتی انساانی نیز فراتر از موجودیتی سایاسای اسات.
جاامعاهی مادنی عرصاااهی نزاعی همگاانی اسااات کاه در آن مناافع عاام باه معنی
عمومیتیافتگی نفع خا اسات ...در درون فرد نیز کشامکشای ذاتی بین یک شاهروند
ساایاساای و یک فرد خصااوصاای وجود دارد .جامعهی مدنی در بردارندهی انبوهی از
الیههای متضااد منافع خا اسات تشاابه منافع عام و خا  ،صارفا یک تشاابه صاوری
است.
«گروندریساه» از همان صافحهی اول ،دو نظریه را به نقد میکشاد یکی نظریهای
کاه باا «فرد» باهعنوان واحادی خودکفاا شاااروع میکناد و دیگری دیادگااهی کاه باا
«اجتماع» بهسااان یک «سااوژهی واحد» .خاسااتگاه نظریهی اولی «قرارداد اجتماعی»
روساو اسات ،که ساوژههایی بهطور طبیعی مساتقل را با وسااطت چنان قراردادی وارد
ارتبااط و یاک ائتالف عمومی میکناد )8۴ ( .اماا خود این فرد منفرد مؤلفاهی
اجتمااعی اسااات کاه برخالف عهاد کهن ،دیگر جزو متعلقاات یاک مجموعاهی معین و
محدود نیساات ،بلکه فردی منفکشااده از پیوندهای طبیعی و یک انقیاد بیواسااطه
اسات فرد «ایدهآل» سادهی هجدهم اسات فردِ جامعهی رقابت آزاد اسات که از بدو
شاروعش در سادهی شاانزدهم« ،جامعهی مدنی» را پیشبینی میکند .ریشاهی نظری
آدام اسمیت و ریکاردو نیز بر چنین برداشتی استوار است.
اما رویکرد دیگری هم هسات که تصاور میکند «جامعه» ،جمع جبری افراد اسات و
ناه بیاانگر مجموعاه روابط متقاابال آنهاا .این گرایشااای اسااات کاه در برابر پیشروی

 .۱برای بررسی کوتاه «نقد فلسفهی حق هگل» ،نگاه کنید به لینک زیر:
ی-حق-هگل-عل/E2%80%8C/تأملی-در-حواشی-نقد-فلسفهhttps://pecritique.com/2021/03/17%
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لجاامگسااایختاهی عصااار معااصااار و فروریزی کلیاهی پیونادهاای فرد ،باا «جاامعاه» و یاا
«جمعیت» شاااروع میکند .این نظرگاه نیز  ،که شاااامل ادیبان ساااوسااایالیسااات و
اقتصاااددانانی مثل ژان باتیساات س اه میگردد ،نساابت به جامعه «نگاهی نادرساات و
نظرورزانه» دارد )۹۴ ( .این دیدگاه ،مفهوم کارگر معااصااار را برطرف نمیکناد بلکاه
آن را تعمیم همگاانی میدهاد .درچنین منظری ،جاامعاه یاک سااارماایاهدار کال تجریادی
خواهد بود ،اما ساارشاات بیگانهی اجتماع و رابطه با جهان اشاایا و طبیعت را دساات
نخورده باقی میگذارد .جامعه ،به اجتماع کار و برابری دسااتمزدها تبدیل میشااود که
از ساوی یک سارمایهی اشاتراکی ،از ساوی جامعه بهمثابه سارمایهدار عمومی ،پرداخت
میشاود .آنچه مارکس در برابر این دو گرایش بر مینشااند ،یک «جامعیت انضامامی»
اسااات کاه از فرآیناد نقاد جاامعاهی معااصااار عبور میکناد ،باه وجهی کاه فرد و جمع را
برمبنایی کامال جدید ،به تعامل میرساند.
جامعهی مدنی معاصار ،در تمامی وجوه و صاورتبندیهای گوناگوناش ،برای فرد
درحکم یاک وسااایلاه اسااات .خود این فرد باهظااهر «خودبنیااد» ،توساااط یاک روابط
اجتماعی تاریخی تعین یافته اسات .یعنی در درون اجتماع اسات که خودی پیدا کرده
اساات .یک فرد مولد ،ابژهای تولید میکند و با مصاارف آن ،دوباره به خود بازمیگردد.
اما درون جامعهی کنونی ،رابطهی فرد با محصااول تولیدش ،رابطهای خارجی اساات،
یعنی توساط اجتماع وسااطت میشاود .بنابراین ،او به وجهی بیواساطه آن را تصارف
نمیکند« .بازگشاات فرآورده به سااوژه ،به رابطهی او با سااایر افراد بسااتگی دارد».
(همانجا) آن واساطهای که در جامعهی مدنی افراد را به یکدیگر پیوند میدهد ،ارزش
مبادله است.
ارزش مبادله یک میانجیگر همهجانبه اسات« .وابساتگی متقابل افرادی که نسابت
باه یکادیگر بیتفااوتاناد ،پیوناد اجتمااعی آنهاا را شاااکال میدهاد )۱۶۵ ( ».بناابراین،
«فرد قادرت اجتمااعی و نیز حلقاهی ارتبااطش باا جاامعاه را در جیبش حمال میکناد».
(  )۱۵۷ارزش مبادله ،تجسام این پیوساتگی اجتماعی اسات وجه عامی اسات که در
واقع فردیت و ویژگی افراد را نفی میکند .در اینجا ساارشاات اجتماعی فعالیت ،و نیز
شاکل اجتماعی محصاول ،و ساهم هر فرد در تولید ،بهساان چیزی عینی و بیگانه پدیدار
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میگردد و به گونهای با افراد روبرو میشااود که به جای ارتباط متقابل آنها با یکدیگر،
فرانمود تبعیت آنها از روابطی اساات که موجودیتی مسااتقل پیدا کرده اساات .رابطهی
متقابل افراد ،همچون چیزی بیگانه و خودمختار ،بهمثابه یک «شای»» پدیدار میشاود.
«هر فرد در ساحت یک شی» از قدرتی اجتماعی برخوردار میگردد)۱۵8 ( ».
جاامعاهی کنونی ،تجلی وابساااتگی هماهجاانباهی تولیادکننادگاان باه یکادیگر ،توأم باا
انزوای کامل منافع آنهاسات .تقسایم کار اجتماعی« ،وحدتی» را برمینشااند که خارج
از خودِ افراد و مساااتقل از آنهاسااات« .افراد جذب تولید اجتماعی میشاااوند تولید
اجتماعی خارج از آنها زیساته و سارنوشات آنها را رقم میزند( ».همانجا) ازاینرو ،افراد
به شی» ایمانی میآورند که به یکدیگر ندارند .اما چرا؟ «صرفا از آن جهت که آن شی»
رابطاهای عینیات یاافتاه بین افراد اسااات ...چراکاه افراد رابطاهی اجتمااعی خود را از
خودشاااان بیگانه کردهاند ،بهطوری که چیزگونه شاااده اسااات )۱۶۰ ( ».بنابر این،
مارکس نتیجه میگیرد که در زمان ما« ،افراد زیر سلطهی تجریدات به سر میبرند که
در واقع بیان نظری روابطی مادی اساات که ارباب و ساارور آنهاساات )۱۶۴ ( ».آن
روابط مادی که ظاهرا به قدرتی خودمختار تبدیل شاااده اسااات ،نتیجهی محتوم این
حقیقت اساات که «نقطهی عزیمت ،فرد آزاد اجتماعی نیساات )۱۹۷ ( ».در روابط
پیشااسارمایهداری ،بهجای قدرت اجتماعی یک شای» ،سالطهی مستقیم فرد بر فرد ،یک
وابساتگی شاخصای ،برقرار بود .ساپس این روابط به «اساتقاللی شاخصای مبتنی بر یک
وابساتگی عینی» تبدیل گشات .صاورتبندی بعدی« ،فردیت آزاد» اسات که مبتنی بر
«تکامل جامع افرادی اسات که بارآوری اشاتراکی و اجتماعی خود را تابع خود و ثروت
اجتماعی میکنند( ».

)۱۵8

۱

بخش سوم :مفهوم «برابری و آزادی»
«قلمرو گردش یاا مباادلاهی کااالیی ،کاه در محادودهی آن خریاد و فروش نیروی کاار
جریان دارد ،در واقع همان پردیس حقو ذاتی بشاار اساات .قلمرو انحصاااری آزادی،

 .۱برای بررسی مشخصی دربارهی مفهوم «فردیت آزاد» نزد مارکس ،رجوع کنید به لینک زیر:
ی-مارکس-علی-ر/E2%80%8C/در-جستجوی-فردیت-گمشدهhttps://pecritique.com/2018/08/08%
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برابری ،مالکیت و بنتام .آزادی ،چرا که هم خریدار و هم فروشااندهی کاال ،مثال نیروی
کار...همچون اشااخاصاای آزاد که در پیشااگاه قانون برابرند ،قرارداد میبندند ...برابری،
چون هریاک باهعنوان صااااحاب ساااادهی یاک کااال وارد رابطاه باا دیگری میشاااود ،و
معادلهای برابر را مبادله میکند»...
«کاپیتال» ،۱

۲8۰

۱

روی ساخن مارکس در طرح و نقد مفهوم «برابری و آزادی» در جامعهی بورژوایی
در درجهی نخساات متوجه سااوساایالیسااتها ،بهویژه پیروان پرودون ،اساات .یکی از
کژفهمیهای رایج ،عدم درک سارشات پول بهعنوان معیار سانجش شاکل ارزشای اسات
کاه برخی را بر آن میدارد تاا باا حفظ ارزش مباادلاه و روابط اجتمااعی متنااظر باا آن،
مقولهای به اساام «پول-کار» را جایگزینش کنند .مثل این اساات که بهقول مارکس،
«باهجاای وارد کردن ضااارباه باه خر ،خورجین او را هادف بگیریم» (  )۲۴۰این گوناه
راهحلها ،سااارشااات متعارض روابط اجتماعی را دساااتنخورده باقی میگذارند .این
ساادهنگری اسات که بخواهیم پولِ فینفساه را ،که جلوهی نمادین تضاادهای بنیادی
روابط موجود است ،دستکاری کنیم ولی خود آن روابط را دگرگون نکنیم.
«دموکراساای بورژوایی» ،حتی بیش از اقتصاااددانان ،به خود میبالد که تجساام
بالفعل برابری افراد اساات .البته .چرا که نه! مادام که کاال یا کار صاارفا بهعنوان ارزش
مباادلاه ادراک شاااود ،و روابطی کاه طی آن کااالهاای گونااگون باا یکادیگر مرتبط گردناد
همساان باشاند ،در آن صاورت ،افرادی که ساوژهیهای مبادلهاند نیز همانند یکدیگرند.
تا آنجا که به سارشات صاوری رابطه مربوط میشاود ،بین آنها هیچ تمایزی وجود ندارد.
«هر یک از سااوژهها مبادلهگراساات ،یعنی هر یک نساابت به دیگری از همان روابط
اجتماعیای برخوردار اساات که آن دیگری نساابت به او .بنابراین بهعنوان سااوژههای
مبادله ،برابری شاااخص روابط آنها اساات .غیر ممکن بتوان بین آنها تمایزی یافت،
 .۱برای نظری دربارهی مبانی جامعهی پسا سرمایهداری در «کاپیتال» ،نگاه کنید به لینک زیر:
ی%E2%80%8C-مبانی-جامعهhttps://pecritique.com/2018/12/30/
/داری-در-س%E2%80%8Cپساسرمایه

شناسایی عناصر «جامعهی بدیل» در گروندریسه

چاه برساااد باه تضااااد .عالوه بر این ،کااالهاایی کاه آنهاا مباادلاه میکنناد نیز باهعنوان
ارزشهای مبادله ،معادل یکدیگرند)۲۴۱ ( ».
تاا آنجاا کاه باه «شاااکال نااب» آن روابط مربوط میشاااود ،محتوای رابطاه خاارج از
مالحظات اقتصاادی اسات .آنگاه فقط ظهور ساه وهله را مشااهده میکنیم که از لحا
صااوری متباین یکدیگرند :سااوژههای رابطه بهعنوان مبادلهکننده ،ارزشهای مبادله،
برابرها ،و باالخره خود عمل مبادله ،یعنی واساطهای که از آن طریق ساوژهها بهعنوان
مبادلهگر ،بهعنوان برابر ،و ابژههای همانند آنها برنشاانده شادهاند .این ابژههای برابر ،در
حکم «عینت یابی» یک ساوژه برای ساوژهی دیگر اسات که همساان ارزش برابرِ خود
آنهاا میشاااود .آنهاا در عمال مباادلاه ،در حین احسااااس برابری ،نسااابات باه یکادیگر
بیتفاوتاند .آنها تنها با وساطت عمل مبادله برای یکدیگر واجد هستیاند.
اما این مبادلهکنندگان ،درعین حال وارد عملی شادهاند که عالوه بر برابری ،بیانگر
آزادی اسات .این یک وهلهی حقوقی اسات ،بدان معنا که در این مبادلهی برابرها ،نه
خشونتی و نه اعمالِ زوری صورت گرفته است .هر یک از آنها آزادانه وارد معامله شده
اساات .هریک داوطلبانه مالکیت خود را به دیگری واگذار میکند .هریک تا جایی خود
را دراختیاار امیاال دیگری قرار میدهاد کاه آن دیگری خود را در اختیاار امیاال او قرار
داده بااشاااد« .هریاک ،باهطور متقاابال ،دیگری را مورد اساااتفااده قرار میدهاد و مورد
اساتفادهی دیگری قرار میگیرد )۲۴۳ ( ».این وهلهها در عین حال وارد «ذهنیت»
آن دو فرد میشوند:
یکم ،هریک با تبدیل خود به وسیلهی دیگری ،به هدفش میرسد و دوم ،هر کدام
بهمثابه هدفی برای خود ،وسایلهای برای شخص دیگر میگردد و سوم ،ارتباط متقابلی
که در آن هریک در آنِ واحد هم هدف و هم وسایله اسات ،و با اینکه بهعنوان واقعیتِ
ضاااروری مباادلاه ،مفروض اسااات ،ولی از دیاد دو طرف مباادلاه ،باه خودی خود ،فااقاد
موضاوعیت اسات .این ارتباط متقابل تا جایی مورد توجه اوسات که منافعاش را تأمین
کند حتی اگر به قیمت حذف دیگری باشاااد« .به بیان دیگر ،نفع مشاااترک که ظاهرا
بهعنوان نیت کل عمل نمادین گشاته و به تأیید هر دو طرف رسایده اسات ،به خودی
خود انگیزه نیسااات ،بلکه طوری جریان مییابد که گویی در پشاااتِ سا ارِ این منافعِ
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خودپوی مشااخص ،و بدون اطالع نفع فردی ،و در تعارض با دیگری ،صااورت پذیرفته
است)۲۴۴ ( ».
با این حسااااب ،فرد میتواند خود را به این آگاهی دلخوش کناد که ارضاااا کردن
منافع متضاااادِ خصاااوصااایاش دقیقا به معنی رفع تعارض و تحقق منافع اجتماعی و
جمعی اسااات« .در عمل مبادله ،یکایک افراد در ذهنیت خویش چنین میپندارند که
ساوژهی مسالط و تعیینکننده هساتند .بنابراین ،با چنین برداشاتی ،آزادی کامل فردی
برقرار شاده اسات( ».همانجا) در عین حال ،هر دو طرف واقفاند که در پی تحقق نفع
خودپوی خویش هسااتند .بنابراین نفع عمومی دقیقا به معنی عمومیتِ منافعی خودپو
اساات .هنگامی که شااکل اقتصااادی مبادله ،برابری همهجانبهی افراد را برمینشاااند،
آزادی محتوای مبادله را شاکل میدهد« .ازاینرو ،در دادوساتدی که مبتنی بر ارزش
مبادله اسات ،نه فقط برابری و آزادی محترم شامرده میشاود ،بلکه مبادلهی ارزشهای
مباادلاه مبناای کلیات برابری و آزادی اسااات ،و باهعنوان ایادههاایی نااب ،صااارفاا بیاانِ
ایدهآلیزهشدهی این مبنا هستند)۲۴۵ ( ».
با این توصایف ،چگونه میتوان خیالپردازیهای ساوسایالیساتهای فرانساوی را
توجیه کرد که تحقق ساااوسااایالیسااام را معادل عملی کردن ایدهی برابری و آزادی
میانگارند ایدهای که در انقالب فرانساه ظهور یافت اما توساط روابط پولی و سارمایه به
انحراف کشایده شاد ،ولی در اصال و در ذات خود یک نظام برابری و آزادی جامع بود.
اما همانطور که مارکس مسااتدل ساااخت ،نظام پولی یا ارزش مبادله در واقع همان
نظام برابری و آزادی هساتند .بهقول مارکس آنچه این ساوسایالیساتها ،ازجمله پرودون
را از توجیه گران روابط بورژایی تفکیک میکند« ،از ساویی حسااسایتهای آنها نسابت
به تناقضاات درون نظام و از دیگر سو ،ناتوانیِ آرمانشهری آنها در تشخیص تفاوت بین
شکل واقعی و ایدهآلی جامعهی بورژوایی است( ».همانجا)
جاذب و دفع متقاابال افراد در فرآیناد مباادلاه کاه رقاابات آزادی بر پاایاهی روابط
ساارمایهدارانه ایجاد میکند ،در واقع بهجای افراد ،خود ساارمایه را از موانعی که ساار
راهش بود آزاد سااااخته اسااات .بنابراین ،این نوع آزادی فردی ،در عین حال «انحالل
کامل تمام آزادیهای فردی و کاملترین انقیاد فردی و تبعیت از شااارایطی اجتماعی
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اسات که شاکل یک قدرت عینی را به خود گرفته اسات  -ابژهها و اشایائی که از روابط
بین خود افراد مساتقل شده و بر آنها چیرگی یافتهاند )۶۵۲ ( ».پس اینکه بخواهیم
ارزش مبادله را حفظ کنیم ولی انکشااااف ضاااروریاش به رقابت ،به سااارمایه ،به کار
دساتمزدی و کاری که ارزشآفرین اسات را تشاخیص ندهیم ،هیچ چیز مگر یک خیال
بافی سااادهلوحانه نیساات! بنابراین ضااروری اساات که بههمراه مارکس این عرصااهی
پرساروصادای خرید و فروش در بازار که در برابر دید همگان ،همهچیز در ساطح صورت
میپذیرد را ترک کنیم و به خانهی امن تولید وارد شاااویم جاییکه بهقول مارکس بر
سردر آن نوشته شده است« :ورود ممنوع است مگر برای کسبوکار».
بخش چهارم :ورود به فرآیند تولیدی
«از دیدگاه اجتماعی ،طبقهی کارگر حتی هنگامی که خارج از فرآیند بیواساطهی
کار اساات ،همان قدر ضاامیمهی کار اساات که ابزارهای بیجان کار ...بردهی رومی با
زنجیر به ارباب خود وابسته بود اما کارگر مزدگیر با رشتههایی نامرئی»
«کاپیتال» ۷۱۹ ،۱
همانطور که مشااهده شاد ،عرصاهی مبادله در بازار ،در ساطح جریان دارد و مربوط
به شکل است .این نمود ،محتوای رابطه را پنهان و آن را رازآمیز میکند .اما در اعما ،
بهویژه در مبادلهی سارمایه و نیروی کار ،فعل و انفعاالتی صاورت میپذیرد که کلیهی
مفاهیم حقوقی «آزادی و برابری» را نقض میکند .به محضاای که شاارایط تولیدی بر
مبنای ساارمایهای که خود را از محدودیتهای پیشاااساارمایهداری رها کرده اساات،
اسااتقرار پیدا کند ،اسااتقالل صااوری کارگر برای فروش نیروی کارش ،از بین میرود.
حتی اگر کارگر بتواند کار برای یک ساارمایهدار را با یک ساارمایهدار دیگر عوض کند،
نمیتواند خود را از دسات کل سارمایه در مقیاسای اجتماعی ،از سارمایه بهعنوان یک
مجموعه ،خال کند.
بنابراین ،مارکس با حرکت از سااطح به عمق ،از شااکل پدیداری به ذات که روابط
بالفعل را پنهان سااخته بود ،معمای قانون دساتمزدی ،و کذب معاملهی برابرها را برمال
میکناد .تحات شااارایط اجتمااعی سااارماایاهداراناه ،کاارگر پیش از ورود باه معااملاه باه
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کارفرمای خود وابساته شاده اسات .چندین ساده طول کشایده بود که سارمایه با توسال
به وحشااایانهترین روشها و به خدمت گرفتن قانون و ابزارهای خشاااونتآمیز دولت،
تولیادکنناده را از شااارایط عینی کاار – ابزار و مواد کاار – جادا کناد .تولیاد کاارگری
تهیدسات ،بهعنوان نیروی کار ساوبژکتیوی که از شارایط ابژکتیو کار بیگانه شاده اسات،
نقطهی شروع و پایه و اساس شیوهی تولید سرمایهداری است .بدین سان ،کنش کارگر
به محض ورود به فرآیند تولیدی ،در محصولی عینیت مییابد که با او بیگانه است.
ورود «گروندریسه» به فرآیند کاری ،با «کاپیتال» متفاوت است .از یک جنبه ،وجه
مشااخصااهی «گروندریسااه» ،بدون ورود به کارخانه ،نبرد کارگر با ماشااین ،و جنگ
داخلی کار و سااارمایه ،نمایانگر ابعاد شاااگفتانگیز «قدرت تجرید» مارکس اسااات.
«گروندریسااه» تجساام نفوذ مفهومی او به دقایق فرآیند کاری و رابطهی کارگر با «نا-
کارگر» ،و بیان ایدهآلی حرکتی اسااات که به ورای وحدت آن اضاااداد میرود .تبیین
سارشات کار در «گروندریساه» به گونهای اسات که رابطهی کارگر را نه فقط با سارمایه،
بلکه با خودِ کارگر بهعنوان سوژه ،و با فعالیتاش نمایان میسازد .نه فقط رابطه با مواد
و ابزار کار رابطهای بیگانه اساات ،بلکه «درواقع خودِ کار زنده در برابر ظرفیت کار زنده
به وجهی بیگانه ظاهر میشاود ...از همین روسات که در چنین حالتی ،محصاول نیز در
منظر او باهعنوان ترکیبی از مواد و ابزاری بیگااناه ،و کااری بیگااناه رخ مینماایاد».
( )۴۶۲
اقتصااد عامیانه که صارفا به محصاول کار توجه دارد ،کل این فرآیند را به فراموشای
میساااپاارد .در صاااورتیکاه این «جادایی مطلق» ،این بیگاانگی ،پیششااارط تولیاد
ساارمایهداری اساات .آنچه در این فرآیند اتفا افتاده اساات« ،تثبیت کارِ عینیتیافته
بهمثابه نا-عینیتِ کارگر اساات عینیتِ ذهنیتی که معارض کارگر اساات)۵۱۲ ( ».
بناابراین ،در جاامعاهی بورژوایی ،کاارگر باهعنوان «ساااوبژکتیویتاه» ،از جاایگااهی بادون
عینیت برخوردار اسات ،اما شایئی که در برابر او ایساتاده اسات ،معادل باهمساتان یا
جامعه شده است .پس در واقع سرمایه ،رابطهی ارباب و بنده را از بین نبرده است بلکه
آن را در شاکلی میانجیشاده ،باز تولید کرده اسات .اما وقتی کارگر «تشاخیص دهد که
محصاول متعلق به خود اوسات ،و به این قضااوت برساد که جدایی او از شارایط فعلیت
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بخشایاش نابهجاسات – بر او تحمیل شاده اسات – این آگاهیِ عظیم که خود ماحصال
شاایوهی تولیدی اساات که بر ساارمایه تکیه دارد ،همانند آگاهی برده که نمیتواند به
تملک غیر درآید ،ناقوس انقراض آن است)۴۶۳ ( ».
بنابراین ،مارکس در سااراساار «گروندریسااه» ،فرآروی از روابط ساارمایهداری را از
تعارضااات درونی خود این روابط اسااتخراج میکند« .پیشنهادههای ساارمایه بهعنوان
ساارمایهی فینفسااه ،به وجهی ایدهآلی ،پتانساایل اسااتحالهی آن را نیز دربر دارد».
(  )۳8۵یعنی ،آشاکار کردن تعارضاات تولید سارمایهداری« ،نشاانگر سارحداتی اسات
کااه بااه ورای آن مایرود )۳۳۱ ( ».رواباط سااارمااایااهداری ،حاااماال اناباوهای از
صاورتبندیهای متضااد وحدت اجتماعی اسات که سارشات تضاادمندش نمیتواند به
واساطهی یک دگردیسای آرام نفی شاود .از ساوی دیگر ،اگر ما در تعارضاات پنهان درون
خود جامعه «پیششرط یک جامعهی بیطبقه را نمییافتیم ،در آن صورت ،هر اقدامی
برای منفجر کردنش ،خیالپردازانه میبود)۱۵۹ ( ».
ازاینرو ،پرورش مفهوم سااارمایه و سااارشااات کار بهعنوان مفاهیم بنیادین روابط
جامعهی بورژوایی ،و نیز روشان سااختن «فرآیندِ شادنِ» آنهاسات که مسایر حرکت
تضادمند و امکان دگوگونی و فرآروی از این روابط را مشخص میکند .در واقع ،کلیهی
مقوالت اقتصااااد سااایااسااای معااصااار ،ناه باه خودی خود ،بلکاه از آنجاا کاه «معرف
صاورتبندیهای هساتی و مختصاات وجود» هساتند ،نیاز به بررسای دارند .اما اگر این
مقوالت به نظر «نامعقول» میآیند ،این خود نشاانگر سرشت کژدیسهی هستی اجتماع
کنونی اسات .نهادینهترین تجسام این کژدیساگی که هم در مفهوم و هم در هساتی ،به
روی سار ایساتاده اسات ،خصالت خودِ کار اسات .همانطور که پیشتر اشااره شاد ،خرید
و فروش نیروی کار مرتبط با عرصاهی گردش اسات .ارزش نیروی کار ،مانند هر کاالی
دیگری ،باه میزان معینی از زماان کاارِ اجتمااعاا الزم برای تولیاد و باازتولیادش بساااتگی
دارد و پیش از ورود به فرآیند تولیدی معین شاده اسات .بنابراین ،آنچه اسااسای اسات،
ادراک چگونگی مصاارف نیروی کار در خالل تولید ،رابطهاش با شاارایط عینی کار و با
خود کارگر است.
«گروندریساه» ،سارشات کار کنونی ،و فعالیت بارآور را با «جامعیت انتزاعی» تعریف
میکند که آفرینندهی «ثروت» اسات .این یک «کار عام» ،یک «کار فینفساه» اسات
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که نسابت به انواع مشاخص کار بیتفاوت اسات .در عین حال این کاری اجتماعی اسات
که خصاالت اجتماعی آن با ارزش مبادله وساااطت شااده اساات ،یعنی بهطور پسااینی
برنشاانده شاده ،به عبارت دیگر توساط شارایطی عینی که نه فقط از کنترل کارگر خارج
اسااات بلکاه او را زیر کنترل خود درآورده اسااات .باه دیادهی ماارکس ،در جاامعاهی
پسااسارمایهداری ،سارشات اجتماعی کار یک پیشنهاده اسات ،یعنی بهطور پیشاینی
برنشاانده شاده .جای تقسایم کار اجتماعی را ساازماندهی کاری میگیرد که نتیجهی
مشاارکت افراد در مصارفی اشاتراکی اسات .در اینجا ،خصالت کار ،بدون میانجیگری
ارزش مبادله ،از ابتدا بهطور بیواسطه اجتماعی است.
«نکتهی آخری که در رابطهی کار با ساارمایه هنوز باید بدان توجه کرد این اساات
که کار بهعنوان ارزش مصرفی که در برابر سرمایه ایستاده است ،نه این یا آن کار ،بلکه
کار سسساده و ناب اسااات کاری انتزاعی که نسااابات به ویژگیهای معین آن مطلقاا
بیتفاوت اساات ،اما قادر به هر تعینی اساات )۲۹۶ ( ».این کاری اساات که برخالف
صانعتگر« ،تمام خصاایل هنری آن زدوده شاده اسات» ،کاری اسات که نیازی به مهارت
و تخصاص ندارد ،و آمادهی هر نوع کاری اسات و «بیشاتر و بیشاتر به یک فعالیت ناب
انتزاعی ،به فعالیت ناب مکانیکی و لذا بیتفاوت نسابت به هر شاکل خا  ،به فعالیتی
صاارفا مادی ،تبدیل میشااود )۲۹۷ ( ».کاری اساات که به منزلهی ارزش مصاارف
سارمایه اسات .سارمایه ،نسابت به چگونگی مصارف ،زمان مصارف ،شادت و سارعت کار
کاامال بیاعتنااساااات« .کاار ،ناابودگی ارزشهاای عینیاتیاافتاه بودگی ارزشهاای
عینیتنایافته بودگیِ ایدهآل آنهاسات امکان وجودی ارزشهاسات ،و بهعنوان فعالیت،
به منزلهی برنشاندن ارزش است)۲۹8 ( ».
کار ،کنشااای ساااازنده اسااات .مادهی خام ،مادهای بیشاااکل اسااات که در برابر
شاااکلپذیری مقاومت میکند« .کار آتشااای زنده و شاااکلدهنده اسااات ،گذرا بودن
چیزهاسات ،زمانمندی و شاکل گرفتن آنها توسط کار زنده است )۳۶۱ ( ».کار زنده،
مواد و مصاااالح کاار را باه «بادناهی روح خود تبادیال کرده و از این راه باه آنهاا باهعنوان
چیزی مرده ،جان دوباره میبخشااد )۳۶۷ ( ».اما در مقایسااه با فعالیت نیروی کار،
سارمایه ،محتوایی منفعل اسات .ماحصال فرآیند کاری ،بهواساطهی حرکت و مصارف
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کار ،ابژه یا مادهای اسات که از حرکت باز ایساتاده ،به ساکون رسایده اسات :یک «مادیت
مرده» .با این حسااب ،در انتهای کار ،فقط همان چیزی پدیدار شاده اسات که از ابتدای
ورود به فرآیند کاری ،مبانی و پیش شرطهای آن معین شده بود.
اما تنها چیزی که از کار عینیتیافته متمایز اساات ،کار بهمثابه یک سااوبژکتیویته
اسااات باه عباارت دیگر ،کاار ماادیاتیاافتاه ،کااری کاه در مکاان حضاااور دارد ،همچنین
بهعنوان کار گذشته ،در تمایز با کاری که در زمان حضور دارد .کاری که در زمان حال
حضاور دارد ،کاری زنده است و بهعنوان سوژهی زنده ،همچون یک ظرفیت ،یک امکان
زیساات میکند یعنی بهعنوان یک کارگر .بنابراین ،یگانه ارزش مصاارفی که میتواند
قطب مخالف سارمایه را شاکل دهد ،کار زنده اسات« .کار ،ارزش مصسرفی اسات که با
سارمایه بهعنوان ارزش مبادله ،مقابله میکند .در چنین سااحتی ،صارفا در ارتباط با نا-
سسرمایه ،با نفی سارمایه ،موجودیت دارد ،که سارمایه ،بدون وجود آن ،سارمایه نیسات.
نا-سرمایهی واقعی ،کار است)۲۷۴ ( ».
بخش پنجم :کار ضروری ،کار مازاد ،کار زائد ،کار آزاد
«زماان آزاد – کاه هم زماان فراغات و هم زماان فعاالیاتهاای عاالیاه اسااات – طبیعتاا
کسای را که از آن برخوردار اسات به ساوژهای متفاوت تبدیل کرده اسات...که در مغزش
دانش انباشته شدهی اجتماع زیست میکند»
«گروندریسه»۷۱۲ ،
مارکس کار اجتماعی در شااکل تولید ساارمایهداری را به «کار ضااروری» و «کار
اضاافی» تقسایم میکند .کار ضاروری ،کاری اسات برای تولید و بازتولید نیازمندیهای
معیشااتی کارگر .کار اضااافی ،کاری اساات که ارزش اضااافی تولید میکند .این ارزش
اضااافی هم بهمنظور انباشاات ساارمایه اساات و هم بهخاطر تأمین معیشاات و مصاارف
طبقهای اسات که از قبل کار دیگران زیسات میکند .کار اضاافی کاری اسات که برای
بخش غیرمولد جامعه «وقت اضااافی» ایجاد میکند .در نظام ساارمایهداری کاهش کار
ضااروری به حداقل ،ناممکن اساات .کار اضااافی زمان کاری مازاد بر زمان کار ضااروری
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اساات .تولید کار اضااافی ،یکی از قوانین ساارمایه اساات .اما ساارمایه فقط با به جریان
انداختن کار ضروری ،کار اضافی تولید میکند.
گرایش سارمایه در این اسات که هم کار تولید کند و هم کار ضاروری را به حداقل
برسااند .ازاینرو هم جمعیت کارگری و هم جمعیت اضاافی تولید میکند .روند حرکت
سارمایه به ساوی زائد سااختن نسابی کار انساان اسات .یعنی برنشااندن کار اضاافی به
همراه حذف کار ضاااروری .اما همانطور که مارکس نشاااان میدهد« ،از ساااویی کار
اضاافی تولید میکند و از دیگر ساو و متناساب با آن منهایِ کار ،بطالت نسابی (یا در
بهترین حالت کار بیرمولد) ...مسایر تکامل اجتماعی ابدا بدین صاورت نیسات که یک
فرد با برآورده کردن نیازمندیهایش ،برای خود مازادی میآفریند ،بلکه بدان صااورت
کاه فرد یاا طبقاهای از افراد مجبورناد بیش از حاد الزم کاار کنناد – از یاک ساااو کسار
اضافی ،و از دیگر سو ،نا-کاری و ثروتی مازاد( ».

)۴۰۱

بنابراین ،رشاد ثروت در مناسابات سارمایهداری با وجود چنین اضادادی قابل فهم
اسات .این توساعهی تضاادمند ،به همراه گساترش صانعتگری ،یک نظام بهرهکشای عام از
طبیعات و کیفیاتهاای انساااانی ایجااد میکناد نظاامی ابزارگوناه کاه از علوم و کلیاهی
کیفیاتهای جسااامی و فکری بهرهبرداری میکناد .این در حالتی اسااات که بیرون از
دایرهی تولید و مبادله ،هیچ چیز از منزلتی فینفساااه و اصاااالتی فینفساااه برخوردار
نیسات .بر بنیاد تولید سارمایهداری ،کل طبیعت برای بار نخسات ،به یک ابژهی محض،
به یک مادهی مصارفی خالص ،تبدیل میشاود و دیگر بهعنوان قدرتی برای خود ادراک
نمیگردد .کشاافیات نظری قوانین مسااتقل طبیعی همچون «نیرنگی اساات تا آن را
مطیع نیازمندیهای انسان کند)۴۱۰ ( ».
انکشااف حقیقی سارمایه ،کار جمعی را با مهارت ترکیب میکند ،اما به وجهی که
کارگر توانایی جسااامی خود را از دسااات میدهد .مهارت نه در وجود کارگر ،بلکه در
ماشین ،و بهطور کل در پیوند علم با پیکرهی ماشینآالت در درون کارخانه ،موجودیت
مییابد« .روح اجتماعی کار از یک هسااتی عینی برخوردار میشااود که از افراد کارگر
منفصاال شااده اساات )۵۲۹ ( ».اینکه تولید مادی بر مبنایی نوین ،برای همگان
زمانی اضاافی برای ساایر فعالیتها باقی خواهد گذاشات ،موضاوع رازآمیزی نیسات .اما
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«از آنجا که زمان آزاد ،زمانی برای رشاد آزاد اسات» ،سارمایه زمان آزادی را که کارگر
برای جامعه میآفریند غصااب میکند )۶۳۴ ( .در چشاامانداز مارکس ،در اجتماع
پساسرمایهداری ،برابرنهادههای زمان کار و زمان آزاد ،مرتفع میشود.
اما آنچه جامعهی بشاری تاکنون با آن مواجه بوده اسات ،یعنی تولید زمان مازاد و
کار نکردن برای عدهای معدود و کار ضااروری برای سااایر اعضااای جامعه ،در مرحلهی
تولید سارمایهداری به اوج میرساد .وجه مشاخصاهی سارمایه این اسات که با به خدمت
گرفتن تماام علوم ،زمان کار اضاااافی را افزایش میدهد .ثروت سااارمایهداری با هدف
تولید ارزش ،مسااتقیما کار اضااافی را به تصاارف خود درمیآورد .گرایش ساارمایه «از
سااویی همواره تولید زمان مازاد اسست و از سسوی دیگر ،اسستحالهی آن به کار
اضسافی( ».

 )۷۰8زمان کار بهعنوان معیار ساانجش ارزش ،ثروت را بر مبنای فقر

برمینشااند .علت وجودی کار مازاد در تعارض و به خاطر زمان کار اضاافی اسات بدان
ساااان که کل زمان فرد را به زمان کار تبدیل میکند .فرد را به یک «کارگر» صااارف
فرومیکاهد« .بنابراین ،پیشرفتهترین ماشین کارگر را به کاری طوالنیتر از یک
وحشی مجبور میکند( ».

)۷۰۹

اما تشاادید هرچه بیشااتر این تضاااد نهایتا آشااکار میکند که رشااد نیروهای مولد
جامعه را نمیتوان به غصااب کار غیروابسااته کرد .زمانی که تودههای کارگر ،کار را به
تصارف خود در آورند« ،هساتی تضاادمند کار مازاد متوقف میشاود .آنگاه ،از ساویی
کار ضاروری با نیازمندیهای فردیت اجتماعی سانجیده میشاود ،و از دیگر ساو ،زمان
مازاد برای همگان رشاد میکند .در آن صاورت ،سانجهی ثروت دیگر بههیچوجه زمان
کار نخواهد بود ،بلکه زمان مازاد خواهد بود( ».همانجا) مارکس زمان آزاد برای رشااد
هماهجاانباهی افراد را باهعنوان رشاااد مهمترین نیروی مولاده معرفی کرده و باا تعبیری
کامال بدیع میگوید« ،بر مبنای فرآیند مساااتقیم تولیدی ،میتوان تولید سسسرمایهی
ثابت را مترادف خود انسان درنظر گرفت)۷۱۲ ( ».
باا نفی جاامعاهی بورژوایی ،هادف نهاایی فرآیناد تولیادی ،خود موجود انساااانی در
رابطاهاش باا جاامعاه خواهاد بود .هر آنچاه شاااکلی ثاابات دارد ،صااارفاا وهلاهای ،وهلاهای
زوالیابنده ،در حرکت اجتماع خواهد بود .حتی فرایند مساااتقیم تولید نیز ،وهلهای از
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آن خواهاد بود .تنهاا ساااوژهی شااارایط تولیادی و روناد عینیاتیاابی تولیاد ،افرادی در
رابطاهی متقاابال باا یکادیگر خواهناد بود حرکتی کاه طی آن افراد اجتمااعی ،باه همراه
باازآفرینی جهاان ثروت ،در واقع در حاال باازتولیاد خویشاناد .آنگااه آن بخش از روزاناهی
کار اجتماعی که ضاارورتا به تولید مادی اختصااا دارد کوتاه و کوتاهتر شااده و در
نتیجاه ،زماانی کاه جاامعاه برای فعاالیات آزاد و فکری فرد دراختیاار دارد افزایش مییااباد.
از چنین منظری ،رساااندن روزانهی کار به حداقل مطلق به معنی جامعیتبخشاای به
کار است.
در جامعهی معاصاار و شاایوهی تولیدی که متناظر با آن اساات ،محتوای زندگی
انساان با تهیساازی کامل آن مترادف اسات شامولیت عینیتیابی ،با بیگانگی کامل و
انهادام تماام موانع ،باا ایثاار کردن انساااان باهعنوان هادفی در خود ،همراه اسااات .باا
دگرگونی و پشاات ساار نهادن پیشتاریخ جامعهی انسااانی ،دزدی کار غیر و کارنکردن
عدهای معدود به پایان میرساد .آنگاه ،سارچشامهی ثروت نیز زمان کارمساتقیم مادی
نخواهد بود .بنابراین ،هنگامی که پوستهی محدود شکل بورژوایی برافکنده شود ،ثروت
هیچ چیز نیسات مگر جامعیت نیازمندیها ،ظرفیتها ،شاادیها و نیروهای مولدی که
به واسطهی تعاون همهجانبهی افراد آفریده شده باشد:
«پرورش مطلق پتانساایلهای انسااان ،بدون هیچ پیشفرض ای مگر تکامل تاریخی
پیشاااین ،کاه در این صاااورت کال این تکاامال را ،باه تکاامال کلیاهی توانمنادیهاای
فینفسااهی انسااان ،بهعنوان غایتی در خود ،تبدیل میکند ،بدون اینکه با معیاری از
پیش تعیینشسده قابل سانجش باشاد .وضاعیتی که او در آن خود را بهطور کامل و نه
تکساااحتی ،بازتولید میکند .کوشااشهای او بدان خاطر نیساات که آنچه بوده اساات
باقی بماند ،بلکه در جهت حرکت مطلقِ شدن است)۴88 ( ».
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کریس هارمن  /ترجمهی بابک جعفری

 1دو انقالب
دو فرآیند مقارن ،تاریخ روسیه را در دورهی بین انقالبهای فوریه و اکتبر ۱۹۱۷
رقم زدند .فرآیند اول رشد بسیار سریع آگاهی طبقهی کارگر بود که در شهرها رخ داد.
بهنظر میرسد دستکم کارگران صنعتی تا ماه ژوییه به درکی از منافع مختلف طبقات
در انقالب رسیده بودند .اما در روستاها شکل دیگری از تمایز طبقاتی بهوقوع پیوست.
این تمایز مابین طبقهی مالک و طبقهای که حتا نمیتوانست رؤیای مالکیت فردی را
در سر بپروراند رقم نخورد بلکه دو طبقهی دارای مالکیت را شامل میشد .یک طرف
زمینداران و طرف دیگر دهقانان قرار داشتند .دهقانان مقاصد سوسیالیستی را پی
نمیگرفتند ،بلکه بهدنبال تصرف امالک زمینداران بودند تا آنها را بر اساس
۱

۲

فردگرایانهای تقسیم کنند .حتا کوالکها ،این کشاورزان ثروتمند نیز میتوانستند در
این جنبش مشارکت داشته باشند.
ممکن نبود انقالب بدون وقوع همزمان این دو فرآیند روی دهد .بااینحال آنچه
آنها را به یکدیگر گره میزد ،نه تطابق هدف نهاییشان ،بلکه این واقعیت بود که
بورژوازی صنعتی بنابه دالیل تاریخیِ وابسته به شرایط ،نمیتوانست بهلحا سیاسی از
زمینداران بزرگ بگسلد .ناتوانی این طبقه در این امر ،دهقانان -که بهطور مؤثر ارتش
را شامل میشدند -و کارگران را در یک جبهه قرار داد:
«برای تحققیافتن دولت شورایی نیاز بود دو عامل از دو مرحلهی تاریخیِ
کامال متفاوت به یکدیگر پیوند بخورند و یکپارچه شوند :یک جنگ دهقانی،
که مشخصهی جنبشیِ سپیدهدم پیشرفت بورژوایی است و یک قیام پرولتری،
که نشاندهندهی افول آن است)۱(».
نه قیام شهری میتوانست بدون همراهی ارتشی که عمدتا از دهقانان تشکیل شده
بود بهثمر بنشیند و نه دهقانان میتوانستند بدون آنکه با رهبری یک نیروی متمرکز
و بیرونی به یکدیگر بپیوندند برای یک مبارزهی پیروزمندانه اقدام کنند .تنها نیرویی
که در روسیهی  ۱۹۱۷از پس چنین کاری برمیآمد طبقهی کارگر سازمانیافته بود.
1. individualistic
2. Kulaks
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کارگران توانستند در شهرها قدرت را بهدست بگیرند زیرا قادر بودند دهقانان را در
لحظهی حیاتی با خود همراه کنند.
بورژوازی و متحدانِ زمیندارش سلبمالکیت شده بودند .اما طبقاتی که در این
سلب مالکیت شرکت کردند در بلندمدت هیچ منفعت مشترکی نداشتند .در شهرها،
طبقهای وجود داشت که زیستش به فعالیت جمعی وابستگی زیادی داشت .در روستاها،
طبقهای حضور داشت که اعضایش -حتا با خودشان -تنها بهطور موقت متحد میشدند
تا زمینها را تصرف کنند و پس از آن بهصورت فردی آنها را زیر کشت میبردند.
زمانی که تصرف زمینها و پاسداری از دستآوردهای این امر به پایان میرسید ،تنها با
اجبارهای بیرونی میشد آنها را به هر دولتی مقید ساخت.
پس در واقع انقالب ،دیکتاتوری کارگران بر دیگر طبقات در شهرها (در شهرهای
بزرگ ،حاکمیت اکثریت در شوراها) و دیکتاتوری شهر بر کل کشور بود .این دیکتاتوری
در اولین دورهی تقسیم امالک میتوانست بر حمایت دهقانان تکیه کند و در واقع نیز
سرنیزههای دهقانان از آن پاسداری کرد .اما پس از این دوره چه پیش میآمد؟
از مدتها پیش از انقالب این سؤال ذهن سوسیالیستهای روس را به خود مشغول
کرده بود .یکی از دالیلی که تمامی مارکسیستها در روسیه (از جمله لنین و بهجز
۱

تروتسکی و در آغاز ،پارووس پیشبینی میکردند انقالب پیشِ رو یک انقالب بورژوایی
خواهد بود ،درک این نکته بود که یک انقالب سوسیالیستی در دست تودهی دهقانی
خواهناخواه ناکام خواهد ماند .لنین پس از اظهارات پارووس و تروتسکی مبنی بر اینکه
این انقالب شاید به روی کار آمدن یک دولت سوسیالیستی منجر شود ،اینگونه نوشت:
«این ممکن نیست زیرا این شکل از دیکتاتوری انقالبی تنها میتواند بر مبنای
اکثریت قریب بهاتفا مردم استوار شود .پرولتاریای روسیه هماکنون اقلیتی
از جمعیت روسیه را تشکیل میدهد».
نظر لنین تا  ۱۹۱۷ثابت ماند .زمانی هم که امکان محققشدنِ دستآوردی
سوسیالیستی را پذیرفت و برای آن مبارزه کرد ،تنها به این علت بود که انقالب
سوسیالیستی را بهعنوان مرحلهای از انقالب فراگیر جهانی میدید که از طبقهی کارگر
1. Parvus
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در روسیه -که در اقلیت بود -در برابر مداخلهی خارجی حراست میکرد و به این طبقه
کمک می کرد تا دهقانان را با حاکمیتش تطبیق دهد .لنین هشت ماه پیش از انقالب،
خطاب به کارگران سوئیسی نوشت «پرولتاریای روسیه نمیتواند تنها با قدرت خود
انقالب سوسیالیستی را پیروزمندانه به پایان ببرد» .چهار ماه پس از انقالب (در  ۷مارس
 )۱۹۱8تکرار کرد «واقعیتِ بیچونوچرا این است که بدون انقالب در آلمان ،ما هالک
خواهیم شد».
 2جنگ داخلی
بهنظر میرسید رخدادهای سالهای اول حکومت شورایی ،چشمانداز انقالب جهانی
را تأیید میکردند .دورهی  ۱۹-۱۹۱8با حدّی از طغیانهای اجتماعی شناخته میشد
که از  ۱8۴8تا آن زمان رخ نداده بود .در آلمان و اتریش ،پس از شکستهای نظامی،
۱

سلطنت سقوط کرد .همهجا صحبت از شوراها بود .در واقع ،در مجارستان و باواریا
دولتهای شورایی -هرچند گذرا -قدرت را بهدست گرفتند .در ایتالیا ،کارخانهها اشغال
شدند .بااینهمه ممکن نبود میراث پنجاه سال پیشرفت تدریجی با چنین سرعتی محو
شود .سوسیالدموکراتهای قدیمی و رهبران اتحادیههای کارگری ،جای خالیِ احزاب
بورژواییِ از اعتبار افتاده را پر کردند .از سوی دیگر ،چپ کمونیست همچنان فاقد
سازمان یافتگی بود تا به این تغییرات واکنش نشان دهد .زمانی که حمایت توده
همراهاش نبود ،وارد عمل شد وقتی که همراه بود ،از عمل درماند.
بااینحال پایدارسازی اروپا پس از  ۱۹۱۹در بهترین حالت متزلزل بود .ساختار
اجتماعی در تمامی کشورهای اروپایی طی پانزده سال بعد با تهدیدهای شدید مواجه
شد .و تجربهی احزاب کمونیستی و طبقهی کارگر ،آنها را در موقعیت بسیار بهتری
برای درک وقایع جاری قرار داد.
بههر صورت بلشویکهای روس قطعا قصد نداشتند منتظر انقالب در خارج بنشینند.
بهنظر می رسید حراست از جمهوری شورایی و تحریک به انقالب در خارج ،دو امر
جدانشدنی باشند .بااینهمه کارهای پیشِ رو ،نه توسط رهبران بلشویک ،بلکه بهدست
1. Bavaria
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قدرتهای امپریالیستی بینالمللی تعیین میشد .این قدرتها علیه جمهوری شورایی
۱

«جنگ صلیبی» به راه انداخته بودند .پیش از رسیدگی به هر مسألهی دیگر ،باید
۲

ارتشهای سفید و خارجی عقب رانده میشدند .برای انجام این امر ،میبایست تمامی
منابع موجود به کار گرفته میشد.
با ترکیبی از حمایت مردمی ،شور انقالبی و آنگونه که در آن زمان بهنظر میرسید،
ارادهی خالصانه ،نیروهای ضدانقالبی عقب رانده شدند (گرچه اقداماتشان در شر دورِ
۳

شوروی تا  ۱۹۲۴ادامه داشت) .اما هزینهی گزافی برای این کار پرداخته شد.
نمیتوان این هزینه را فقط به لحا مادی دریافت اما تنها از این نظر نیز ،سنگین
بوده است .تولیدات صنعتی و کشاورزی بیش از همه آسیب دیدند .در  ،۱۹۲۰تولید
آهن خام تنها سه درصد مقدار پیش از جنگ بود کنف ده درصد کتان  ۲۵درصد
پنبه یازده درصد چغندر پانزده درصد .این آمار به محرومیت ،تنگدستی و قحطی اشاره
داشت .و حتا بدتر :نابهسامانی تولیدات صنعتی به نابهسامانی طبقهی کارگر نیز منجر
میشد .شمار جمعیت این طبقه به  ۴۳درصد مقدار سابق آن کاهش یافته بود .مابقی
به روستاهایشان بازگشته یا در میدان جنگ مرده بودند .اگر به موضوع یکسره کمّی
بنگریم ،طبقهای که انقالب را رهبری کرده بود ،طبقهای که فرآیندهای دموکراتیک آن
قلب تپندهی قدرت شورایی را تشکیل داده بود ،نیمی از اهمیت خود را از دست داده
بود .بهواقع اوضاع حتا بدتر بود .آنچه باقی مانده بود حتا نصف آن طبقه که ماهیت
حیاتش آن را وادار به عمل جمعی کرده باشد ،نبود .محصوالت صنعتی تنها هجده
درصد مقدار پیش از جنگ بودند .بهرهوری کار فقط یکسوم مقدار سابق بود .کارگران
نمیتوانستند برای زنده ماندن به آنچه تولید جمعی آنها میتوانست بخرد ،تکیه کنند.
بسیاری از آنها به دادوستد بیواسطهی محصوالتشان -یا حتا بخشی از
دستگاههایشان -با غذایی که دهقانان در دست داشتند ،متوسل شدند .نهتنها طبقهی

 - Crusade .۱منظور جنگ داخلی روسیه است که از انقالب اکتبر تا سال ۱۹۲۲بهطول انجامید و با مداخلهی
قدرتهای امپریالیستی علیه بلشویکها همراه بود.
 - White army .۲نیروهای مسلح ضدانقالب طی جنگ داخلی.
3. Soviet Far East
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پیشگام انقالب اضمحالل یافت بلکه رشتههایی که اعضای آن را به یکدیگر پیوند میزد،
بهسرعت در حال متالشی شدن بود .کارکنان کارخانهها دقیقا همان کسانی نبودند که
هستهی جنبش انقالبی  ۱۹۱۷را تشکیل داده بودند .طبیعتا مبارزهجوترین کارگران
بیش از دیگران در جبهه جنگیده و بیش از دیگران متحمل تلفات شده بودند .حضور
بازماندگان نهتنها در کارخانهها ،بلکه بهعنوان کادر در ارتش یا بهعنوان کمیسر -که
مدیران را وادار کند ماشین دولتی را راه بیندازند -الزم بود .دهقانان بیتجربهی
روستایی و بینصیب از سنّتها یا آرمانهای سوسیالیستی جای آنها را گرفتند.
اما چه بر سر انقالب میآمد اگر طبقهای که آن را محقق کرده بود به تمامی اشکال
از بین میرفت؟ رهبران بلشویک نمیتوانستند چنین مشکلی را پیشبینی کرده باشند.
آنها همواره اظهار کرده بودند که منزویشدن انقالب به نابودی آن بهدست ارتشهای
خارجی و ضدانقالب داخلی منجر خواهد شد .در آن مقطع با وضعیتی مواجه بودند که
ضدانقالب از خارج موفق به تخریب طبقهای شده بود که انقالب را رهبری کرده بود
درصورتیکه دستگاه دولتی تشکیلشده توسط این طبقه را دستنخورده باقی گذاشته
بود .قدرت انقالبی جان بهدر برده بود اما ترکیب درونی آن دستخوش تغییرات
رادیکالی شد.
 3قدرت شورایی تا دیکتاتوری بلشویکی
نهادهای انقالبی  - ۱۹۱۷بهویژه شوراها -با طبقهای که انقالب را رهبری کرده بود
پیوندهای ارگانیک داشتند .امکان نداشت میان آرمانها و مقاصد اعضای این نهادها با
کارگرانی که آنها را انتخاب کرده بودند ،شکافی وجود داشته باشد .وقتی که توده
منشویکی بود ،شوراها نیز منشویکی بودند .زمانی که توده پیروی از بلشویکها را آغاز
کرد ،شوراها نیز چنین کردند .حزب بلشویک صرفا بدنهای از مبارزهجویان هماهنگِ
دارای آگاهی طبقاتی بود ،که بهموازات سایر بدنههایی از این دست میتوانست در
شوراها (همانطور که در کارخانهها) سیاستگذاری کند و موجبات عمل را فراهم آورد.
نگرشهای منسجم و خودانضباطی آنها سبب میشد بتوانند سیاستگذاری را بهطور
مؤثر اجرا کنند .البته این تنها در شرایطی ممکن بود که کارگران از آنها پیروی کنند.
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حتا مخالفان ثابتقدم بلشویکها نیز این موضوع را دریافته بودند .منتقد منشویک
برجستهی آنها نوشت:
«لطفا درک کنید هرچه باشد خیزش پیروزمندِ پرولتاریا در برابر ما است.
تقریبا تمامی پرولتاریا از لنین حمایت میکند و انتظار دارد این خیزش به
آزادیبخشی اجتماعیاش منجر شود)۲(»...
این دیالکتیک دموکراتیک حزب و طبقه میتوانست تا فراگیری کامل جنگ داخلی
ادامه یابد .بلشویکها بهعنوان حزب اکثریت در شوراها قدرت را بهدست گرفته بودند
اما احزاب دیگر نیز به حیات خود ادامه دادند .منشویکها تا ژوئن  ۱۹۱8بهصورت
قانونی به فعالیت خود و رقابت با بلشویکها برای کسب حمایت ادامه دادند.
اضمحالل طبقهی کارگر شرایط را بهکلی تغییر داد .نهادهای شورایی بهناگزیر از
طبقهای که از آن برآمده بودند فراتر رفتند و مستقل از آن رشد کردند .کارگران و
دهقانانِ درگیر در جنگ داخلی نمیتوانستند با حضور در کارخانهها ،بهصورت جمعی
بر خود حکومت کنند .الزم بود کارگران سوسیالیست پراکندهشده در سراسر مناطق
جنگی -دستکم بهطور موقت -توسط یک دستگاه حاکمیتی تمرکزیافته که از کنترل
مستقیم آنها مستقل بود سازماندهی و هماهنگ شوند.
از منظر بلشویکها ممکن نبود چنین ساختاری منسجم بماند مگر آنکه تنها
کسانی در آن ،جا داشته باشند که از صمیم قلب از انقالب حمایت میکنند و فقط
بلشویکها چنین بودند .انقالبیهای سوسیالیستِ راست ،ضدانقالب را تحریک
میکردند .انقالبیهای سوسیالیست چپ مصمم بودند در صورت عدم موافقت با
۱

سیاستگذاریهای دولت به ترور متوسل شوند .سیاست منشویکها آن بود که از
بلشویکها در برابر ضدانقالب حمایت کنند اما با این مطالبه که بلشویکها قدرت را به
مجلس مؤسسان تسلیم کنند (یکی از اصلیترین مطالبات ضدانقالب) .در عمل ،این
بدان معنی بود که حزب از هواداران و مخالفان قدرت شورایی تشکیل میشد .بسیاری
از اعضای آن در کنار سفیدها قرار گرفتند (برای مثال ،سازمانهای منشویک در
 - Socialist Revulotionaries .۱از احزاب چپگرای روسیه که عموما به ترور متکی بودند و در سال ۱۹۱۷
منشعب شدند .سوسیالیستهای انقالبی ،اِساِرها و سوسیالرولوسیونرها هم ترجمه شده است.
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۱

منطقهی ولگا از دولت ضدانقالبی سامارا حمایت میکردند و ایوان مِیسکی ،یکی از
اعضای کمیتهی مرکزی حزب منشویک -که بعدها در دورهی استالین سفیر شد -به
آن پیوست) )۳(.واکنش بلشویکها این بود که به اعضای این حزب اجازه دهند آزادانه
فعالیت کنند (دستکم بیشتر اوقات اینچنین بود) اما از عمل آنها همچون یک
نیروی سیاسی تأثیرگذار جلوگیر ی کنند .برای نمونه ،حق نشر مطبوعات پس از ماه
ژوئن - ۱۹۱۹بهجز سه ماه در  -۱۹۲۰از آنها سلب شد.
بلشویکها در تمامی این رخدادها انتخاب دیگری نداشتند .آنها نمیتوانستند از
قدرت دست بکشند صرفا چون طبقهای که نمایندهی آن بودند ،طی زمانی که برای
پاسداری از این قدرت میجنگید ،متالشی شده بود .همچنین نمیتوانستند با ترویج
ایدههایی کنار بیایند که پایههای قدرت این طبقه را تضعیف میکرد خصوصا چون
طبقهی کارگر دیگر خود ،بهشکل نیرویی با سازمانیافتگی جمعی وجود نداشت تا بتواند
منافعش را تعیین کند.
دولت تکحزبی سال  ۱۹۲۰بهبعد ،به ناگزیر جایگزین دولت شورایی سال ۱۹۱۷
شد .شوراهای باقیمانده بهشکل فزایندهای به جبههای برای قدرت بلشویکی بدل شدند
(اگرچه احزاب دیگر مانند منشویکها ،به فعالیت خود در شوراها تا  ۱۹۲۰ادامه دادند).
برای نمونه ،در  ۱۹۱۹طی بیش از ه جده ماه برای شورای مسکو انتخاباتی برگزار نشد)۴(.
 ۴کرونشتات و سیاست نوین اقتصادی
اتمام جنگ داخلی ،بهشکل متناقضی ،از تبوتاب وضعیت کم نکرد بلکه از خیلی
جهات به آن افزود .رشتهای که دو فرآیند انقالبی -قدرت کارگری در شهرها و قیامهای
دهقانی در کل کشور -را به یکدیگر پیوند میزد ،با پایانیافتن تهدید مستقیم ضدانقالب
از هم گسیخت .دهقانان با دستیابی به کنترل بر زمین ،عالقه به آرمانهای انقالبی
۲

جمعگرایانهی اکتبر را از دست دادند .سوداهای فردیِ ناشی از شکل فردگرایانهی
کارشان ،نیروی محرک آنها بود .هرکدام از دهقانان در پی آن بود تا از طریق کار بر
1. Ivan Maisky
2. collectivistic
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قطعهی زمین خود ،سطح زندگی اش را به حداکثر برساند .در واقع تنها چیزی که
میتوانست در آن مقطع دهقانان را در قالب یک گروه منسجم متحد کند ،مخالفت با
مالیاتها و جمعآوری اجباری غلّاتی بود که بهمنظور غذا دادن به جمعیت شهری انجام
میشد.
نقطهی اوج این مخالفت یک هفته پیش از دهمین کنگرهی حزب روی داد .قیامی
۱

از جانب ملوانان در استحکامات کرونشتات ،که از معابر منتهی به پتروگراد حراست
میکرد ،بهوقوع پیوست .از آن زمان ،بسیاری آنچه را پس از این قیام رخ داد اولین
گسست بین رژیم بلشویکی و مقاصد سوسیالیستی آن تلقی میکنند .اغلب از این
واقعیت که ملوانان کرونشتات جزء اصلیترین رانههای انقالب  ۱۹۱۷بودند بهمثابهی
استدالل استفاده میشود .بااینحال در آن زمان ،هیچکس در حزب بلشویک -حتا
۲

اپوزیسیون کارگری که مدعی بود بیزاری تعداد کثیری از کارگران نسبت به رژیم را
نمایندگی میکند -درخصو آنچه ضروری بود انجام شود هیچ تردیدی نداشت .علت
آن ساده بود کرونشتات در سال  ،۱۹۲۰کرونشتاتِ سال  ۱۹۱۷نبود .ترکیب طبقاتی
ملوانان تغییر کرده بود .بهترین عناصر سوسیالیست آن مدتها پیشتر به خط مقدم
شتافته بودند تا در ارتش بجنگند .عمدتا دهقانانی جایگزینشان شدند که بهاندازهی
طبقهی شان به انقالب سرسپردگی داشتند .این در مطالبات قیام منعکس شده بود:
شوراهای خالی از بلشویکها و بازار آزاد در کشاورزی .رهبران بلشویک نمیتوانستند
به چنین مطالباتی تن دهند در آن صورت اهداف سوسیالیستی بدون مبارزه ،از انقالب
زدوده میشد .بهرغم تمام کاستیها ،دقیقا تنها حزب بلشویک بود که از صمیم قلب از
قدرت شورایی حمایت میکرد درصورتیکه احزاب دیگر ،حتا احزاب سوسیالیست ،بین
آن و سفیدها نوسان میکردند .همچنین بهترین مبارزهجویان جذب بلشویکها شده
بودند .شوراهای خالی از بلشویکها تنها میتوانست بهمعنای شوراها بدون آن حزبی
باشد که همواره در پی ابراز اهداف سوسیالیستی و جمعگرایانهی طبقهی کارگر در
انقالب بود .در بلندمدت ،آنچه در کرونشتات بروز کرد واگرایی اساسی منافع دو
1. Kronstadt
2. Workers’ Opposition
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طبقهای بود که انقالب را محقق کرده بودند .سرکوب این قیام نباید حملهای به
درونمایهی سوسیالیستی انقالب تلقی شود ،بلکه باید بهچشم کوششی از روی ناچاری
و با بهکارگیری زور دیده شود ،که بهمنظور جلوگیری از رشد مخالفت دهقانی با مقاصد
جمعگرایانهی انقالب و مانعشدن از نابودی انقالب توسط این مخالفت ،انجام گرفت)۵(.
بااین حال این واقعیت که امکان وقوع قیام کرونشتات وجود داشت یک نشانه بود
از اینجهت که کل نقش پیشتازانهی طبقهی کارگر در انقالب را به پرسش میکشید.
این نقش نه با شیوهی اقتصادی برتری که توسط طبقهی کارگر نمایندگی میشد و نه
با بهرهوری کار بیشتر آن ،بلکه با زور فیزیکی حفظ میشد .این زور نیز ،نه بهطور
مستقیم توسط کارگران مسلح ،بلکه توسط حزبی اعمال میشد که بهصورت
غیرمستقیم و بهواسطهی ایدههایش با طبقهی کارگر پیوند داشت و نه بهطور مستقیم،
همچون سال .۱۹۱۷
این سیاستگذاری ضرورت داشت اما سوسیالیستها در هر وضعیت دیگر ،از بخش
اندکی از این دست سیاستگذاریها حمایت میکردند .انقالب روسیه از «جنبش
مستقل خودآگاه اکثریت عظیم برای منافع اکثریت عظیم» به مرحلهای رسیده بود که
با استثمار از کل کشور بهنفع شهرها درگیر میشد که آن هم از طریق زور فیزیکی
عریان حفظ میشد .تمامی گروهها در حزب بلشویک دریافته بودند که این یعنی انقالب
باید در معرض خطر سرنگونی از جانب قیامهای دهقانی باقی مانده باشد.
بهنظر می رسید تنها یک مسیر گشوده بود :پذیرش بسیاری از مطالبات دهقانان
در عین حفظ یک دستگاه دولتی سوسیالیستی تمرکزیافتهی محکم .سعی بر آن بود
۱

که با سیاست نوین اقتصادی ) (NEPچنین شود .هدف آن بود که دهقانان با رژیم
۲

تطبیق پیدا کنند و با دادن گسترهی محدودی از آزادی برای تولید کاالیی خصوصی ،
رشد اقتصادی تقویت شود .دولت و صنایع دولتی تنها بهمثابهی یک عنصر در اقتصادی
عمل میکردند که تابع نیازهای تولید دهقانی و بازیچهی نیروهای بازار بود.

1. New Economic Policy
2. private commodity production
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 ۵حزب ،دولت و طبقهی کارگر؛ ۸-1921
در دورهی سیاست نوین اقتصادی این ادعا که روسیه بهنوعی «سوسیالیستی»
بود ،دیگر با نسبت طبقهی کارگر با دولتی که در ابتدا خلق کرده بود یا با ماهیت روابط
درونی اقتصاد قابل توجیه نبود .کارگران قدرت را در اختیار نداشتند و اقتصاد
برنامهریزیشده نبود .اما حزبی که مقاصد سوسیالیستی نیروی محرک آن بود ،دولت -
«بدنهای از افراد مسلح» که جامعه را کنترل و اداره میکرد -را بهدست گرفته بود.
بهنظر میرسید سیاستگذاریهای این دولت سمتوسوی سوسیالیستی داشته باشد.
بااینهمه ،وضعیت پیچیدهتر از این بود .در ابتدا ،نهادهای دولتی که بر جامعهی
روسیه مسلط بودند ،تفاوت چشمگیری با حزب سوسیالیست مبارزهجوی ۱۹۱۷
داشتند .کسانی که در زمان انقالب فوریه در حزب بلشویک حضور داشتند
سوسیالیستهای متعهدی بودند که مخاطرات عظیمی را طی مقاومت در برابر فشار
دستگاه تزاری به جان خریده بودند تا آرمانهایشان را ابراز کنند .حتا چهار سال جنگ
داخلی و انزوا از تودههای کارگر نمیتوانست بهسادگی آرمانهای سوسیالیستی آنها را
از بین ببرد .اما آنها در سال  ۱۹۱۹تنها یکدهم و در سال  ۱۹۲۲تنها یکچهلم حزب
را تشکیل میدادند .حزب طی انقالب و جنگ داخلی دستخوش فرآیند پیوستهی
رشد قرار گرفته بود .این تا حدودی گرایشِ تمامی کارگران مبارزهجو و
سوسیالیستهای مجابشده به پیوستن به حزب را منعکس میکرد اما نتیجهی
گرایشهای دیگر نیز بود .زمانی که طبقهی کارگر ،خود اضمحالل یافته بود ،حزب
میبایست کنترل تمامی حوزههای دارای ادارهی شورایی را بهدست میگرفت .این تنها
با افزایش اندازهی آن ممکن بود .عالوهبراین ،زمانی که روشن شد کدام طرف ،پیروز
جنگ داخلی است ،بسیاری از افراد که عقاید سوسیالیستی چندانی نداشتند یا اصال
نداشتند سعی کردند به حزب وارد شوند .بنابراین حزب تفاوت چشمگیری با یک نیروی
سوسیالیستی یکدست داشت .در بهترین حالت تنها میشد اظهار کرد عناصر رهبری
و مبارزهجوترین اعضای آن بخشی از سنّت سوسیالیستی بودند.
این تضعیف درونی حزب با پدیدهای متناظر در خود دستگاه دولتی مقارن بود.
حزب بلشویک مجبور شده بود بهمنظور حفظ کنترل بر جامعهی روسیه ،از هزاران نفر
از اعضای بوروکراسی تزاری سابق استفاده کند تا بتواند بهمثابهی یک ماشین حکومتی
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کارا عمل کند .در نظریه ،بلشویکها میبایست کار این افراد را در مسیر سوسیالیستی
هدایت میکردند .اما در عمل ،رویهها و شیوههای سابقِ کار ،بهویژه نگرشهای
پیشاانقالبی به تودهها ،اکثرا غالب شد .لنین با هوشیاری از داللتهای این اتفا آگاه
بود:
«او در کنگرهی مارس  ۱۹۲۲بیان کرد :ضعف ما بهقدر کافی آشکار است.
۱

قشر حاکم کمونیستها در زمینهی فرهنگ دچار کمبود است .اگر به مسکو
نظر بیندازیم ،تودهی بوروکراتیکها را میبینیم .چه کسانی رهبری میکنند
و چه کسانی رهبری میشوند؟  ۴۷۰۰کمونیست مسئول ،تودهی بوروکراتها
را رهبری میکنند یا برعکس؟ من باور ندارم شما بتوانید صادقانه بگویید
کمونیستها این توده را رهبری میکنند .اگر صادقانه اذعان کنیم آنها
رهبری نمیکنند ،بلکه رهبری میشوند».
در پایان سال  ،۱۹۲۲او دستگاه دولتی را اینگونه توصیف کرد« :وامگرفتهشده
از حکومت تزاری و بهندرت تأثیرگرفته از دنیای شورایی ...یک سازوکار بورژوایی و
تزاری» )۶(.در مشاجرات  ۱۹۲۰حول نقش اتحادیههای کارگری ،لنین اعتقاد داشت:
«دولت ما در حقیقت دولت کارگران نیست بلکه دولت کارگران و دهقانان
است ...اما این تمام واقعیت نیست .برنامهی حزب ما نشان میدهد دولت ما،
دولتی کارگری با تحریفات بوروکراتیک است)۷(».
وضعیت در واقع حتا بدتر از این بود .قضیه تنها به این ختم نمیشد که
بلشویکهای قدیمی در وضعیتی قرار داشتند که قدرتهای ترکیبشدهی نیروهای
طبقاتی متخاصم و بیتحرکی بوروکراتیک ،محققشدنِ آرمانهای سوسیالیستی آنها
را دشوار میکرد .ممکن نبود خود این آرمانها برای همیشه از گزند محیط متخاصم
بهدور بمانند .ضرورت فراهمآوردن یک ارتش منضبط از تودهی دهقانیِ اکثرا بیتفاوت،
رویههای سلطه جویانه را در بسیاری از اعضای حزب نهادینه کرده بود .وضعیت در زمان
سیاست نوین اقتصادی فر کرده بود اما همچنان تفاوت چشمگیری با آن تعامل
دموکراتیک بین رهبران و رهبریشوندگان داشت که جوهرهی دموکراسی سوسیالیستی
1. stratum
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را تشکیل میداد .بسیاری از اعضای حزب در آن مقطع مجبور بودند برای کنترل جامعه
با بازرگانان و سرمایهداران خرد ،کوالکها ،کنار بیایند .آنها میبایست منافع دولت
کارگری را در برابر این عناصر نمایندگی میکردند اما نه همچون گذشته از طریق
مواجههی فیزیکی مستقیم .الزم بود همکاریهای محدودی با آنها انجام بگیرد .بهنظر
میرسید بسیاری از اعضای حزب از رابطهی بیواسطه و ملموس با عناصر
خردهبورژوایی ،بیشتر از پیوندهای ناملموسشان با یک طبقهی کارگر ضعیف و
دلسردشده تأثیر میگرفتند.
این بهویژه برای تأثیرپذیری بوروکراسی سابق صد میکرد که اعضای آن تا
اعما حزب رخنه کرده بودند .انزوای حزب از آن دست از نیروهای طبقاتی خارج از
خود که حاکمیتش را تقویت میکردند ،بدان معنا بود که میبایست انضباط آهنینی را
بر خود اعمال کند .بنابراین در دهمین کنگرهی حزب -بااینکه فرض شده بود مباحثه
درون حزب ادامه خواهد داشت( -)8تشکیل جناحهای رسمی «بهصورت موقت» ممنوع
شد .اما این مطالبه برای انسجام درونی ،بهسادگی به پذیرش شیوههای کنترل
بوروکراتیک در درون حزب تنزل یافت .عناصر مخالف در حزب از همان آوریل ۱۹۲۰
دربارهی این امور شکایت میکردند .تا سال  ۱۹۲۲لنین نیز نوشت« :ما نهتنها در
نهادهای شورایی ،بلکه در نهادهای حزب نیز بوروکراسی داریم».
سرنوشت اپوزیسیونهای پیاپی علیه رهبری مرکزی ،تحلیلرفتن دموکراسی
درونحزبی را به بهترین نحو نشان میدهد .در سالهای  ۱۹۱۷و  ۱۹۱8حق مباحثهی
۱

آزاد درون حزب با سازمانیابی گروههای مختلف گرد پالتفرمها بدیهی فرض میشد.
شخص لنین دستکم در دو مورد در حزب در اقلیت قرار گرفته بود (یکی در زمان
۲

[نگارش] «تزهای آوریل» او و دیگری حدود یک سال بعد طی مذاکرات برست-
۳

لیتوفسک ) .در نوامبر  ۱۹۱۷بلشویکهایی که موافق نبودند حزب بهتنهایی قدرت را
بهدست بگیرد ،میتوانستند برای تحتفشار قراردادن دولت ،از آن استعفا دهند بدون
آنکه مورد توبیخ انضباطی قرار بگیرند .اختالفات درون حزب بر سر مسألهی پیشروی
1. platforms
2. April Theses
3. Brest Litovsk negotiations
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در ورشو و بر سر نقش اتحادیههای کارگری تماما بهصورت علنی در مطبوعات حزبی
۱

مورد بحث قرار گرفتند .حتا تا سال « ۱۹۲۱برنامهی اپوزیسیون کارگری» توسط خود
حزب در  ۲۵۰هزار نسخه چاپ شد و دو نفر از اعضای آن برای کمیتهی مرکزی انتخاب
۲

شدند .در سال  ،۱۹۲۳زمانی که اپوزیسیون چپ ایجاد شد ،هنوز میتوانست
۳

نگرشهایش را در «پراودا» ابراز کند هرچند بهازای هر مقالهی مخالف با رهبری ،ده
مقاله در دفاع از آن چاپ میشد.
بااینهمه احتمال اینکه هر کدام از اپوزیسیونها طی این دوره بهشکل مؤثر
عمل کنند کاهش یافته بود .اپوزیسیون کارگری پس از دهمین کنگرهی حزب ممنوع
۴

اعالم شد .در «پالتفرم  ۴۶نفره» مخالف آمده بود« :دستگاه سلسلهمراتبی دبیرخانهی
حزب بیش از هر زمان دیگر ،اعضای کنفرانسها و کنگرهها را به خدمت میگمارد»)۹(.
حتا بوخارین ،حامی رهبری و سردبیر «پراودا» ،کارکرد نمونهوار حزب را کامال
غیردموکراتیک به تصویر کشید:
« ...غالبا کمیتههای محلی دبیر هستهها را منصوب میکنند و توجه داشته
باشید که محلیها حتا سعی نمیکنند کاندیداهایشان ،مورد پسند این
هستهها واقع شوند بلکه فقط به انتصاب این یا آن دسته از رفقا بسنده
میکنند .به رأی گذاشتن مسائل به شیوهای انجام میگیرد که همچون یک
قانون ،بیاماواگر پذیرفته شده است :از حاضرین در جلسه پرسیده میشود
"چه کسی مخالف است؟" و بسته به اینکه افراد چقدر میترسند
مخالفتشان را ابراز کنند ،کاندیدای منصوبشده انتخاب میشود)۱۰(»...

1. Programme of the Workers’ Opposition
2. Left Opposition
 - Pravda .۳از نشریات اصلی بلشویکها و ارگان رسمی حزب کمونیست اتحاد شوروی از سال  ۱۹۱8بهبعد.
 - Platform of the 46 .۴از پالتفرمها اولیه و مهم اپوزیسیون چپ که توسط  ۴۶کمونیست پیشگام مخالف
امضا شد.
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۱

دامنهی واقعی بوروکراسیسازی زمانی کامال آشکار شد که «تریومویرات» ،گروه
۲

۳

رهبریکننده ی حزب در دوران بیماری لنین ،از هم پاشید .زینوویف ،کامنف و
۴

کروپسکایا اندکی پیش از پایان سال  ۱۹۲۵به اپوزیسیون علیه مرکزیت حزب پیوستند
–مرکزیتی که در آن مقطع توسط استالین کنترل میشد .زینوویف در رأس حزب در
لنینگراد قرار داشت بدینتریب او دستگاه اداری شمال مرکزی و چند روزنامهی
تأثیرگذار را کنترل میکرد .در چهاردهمین کنگرهی حزب تمامی نمایندگان لنینگراد
از اپوزیسیون او علیه مرکزیت حمایت میکردند .بااینحال در عرض چند هفته پس از
شکست آن ،تمامی بخشهای حزب در لنینگراد -بهجز چند صد مخالف سرسخت -به
قطعنامههای حامی سیاستگذاریهای استالین رأی دادند .تمام آنچه برای رسیدن به
این وضعیت الزم شد عبارت بود از عزل [حامیان زینوویف] از دفترهای مرکزی ادارهی
شهری حزب .کسی که بوروکراسی را کنترل میکرد ،حزب را کنترل میکرد .زمانی که
بوروکراسی تحتکنترل زینوویف بود ،دست به مخالفت میزد وقتی که استالین شهرها
را به دستگاه سرتاسری کشوری تحتکنترل خود افزود ،به پیرو سیاستگذاریهای او
۵

بدل شد .دستگاه یکدست زینوویفیستی ،با تغییری در رهبری به دستگاه یکدست
استالینیستی دگرگون شد.
اضمحالل طبقهی کارگر طی جنگ داخلی به ظهور بوروکراسی در دستگاه
شورایی و حزب انجامید .اما این وضعیت حتا با آغاز بازیابی صنعت و رشد طبقهی کارگر
در خالل سیاست نوین اقتصادی همچنان ادامه یافت .بازیابی اقتصادی ،بهجای صعود،
منجر به سقوط جایگاه طبقهی کارگر در «دولت کارگری» شد.

 - triumvirate .۱بهشکلی از مدیریت اتال میشود که سه نفر در رأس آن هستند .منظور نویسنده گروه
سهنفرهی کامنف ،زینوویف و استالین است که پس از کنارهگیری لنین از سیاست ،زمام امور را در دست گرفتند.
در زبان روسی «ترویکا»  troikaنیز نامیده میشود.
2. Zinoviev.
3. Kamenev
 - Krupskaya .۴همسر لنین
5. monolith
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اگر به موضوع یکسره کمّی بنگریم ،امتیازاتی که ضمن سیاست نوین اقتصادی
به دهقان داده شد ،موقعیتِ (مرتبطِ) کارگر را وخیمتر کرد.
«[کارگر] در هر کجا ،علیرغم آنکه در مقام قهرمان شناختهشدهی
دیکتاتوری پرولتاریا طی کمونیسم جنگی تحسین میشد ،در معرض خطرِ
بدلشدن به فرزندخواندهی سیاست نوین اقتصادی قرار داشت .نه مدافعان
سیاستگذاریهای رسمی و نه منتقدان آنها بهبهانهی پیشرفت صنعت در
زمان بحران اقتصادی  ،۱۹۲۳درنیافتند که بررسی گالیهها و منافع کارگر
صنعتی همچون یک مسألهی بسیار مهم ،ضرورت دارد)۱۱(».
البته موقعیت اجتماعی کارگر تنها در برابر دهقان سقوط نکرد بلکه در قیاس با
مسئوالن و مدیران نیز اینچنین بود .درحالیکه در سال  ۶۵ ،۱۹۲۲درصد کارکنان
۱

مدیریتی ،کارگر و  ۳۵درصد غیرکارگر طبقهبندی میشدند ،یک سال بعد این ارقام
تقریبا معکوس شد ۳۶ :درصد کارگر و  ۶۴درصد غیرکارگر بهحساب میآمدند)۱۲(.
۲

«مدیران سرخ صنعت» بهمثابهی یک گروه دارای امتیاز سربرآوردند .این افراد مزد
۳

باالیی میگرفتند و از طریق «مدیریت تکنفره»ی کارخانهها میتوانستند به اختیار
خود استخدام یا اخراج کنند .در عین حال بیکاری فراگیر با افزایشیافتن به سطح یک
میلیون و  ۲۵۰هزار نفر در دورهی  ۴-۱۹۲۳همچون بیماری به جان اقتصاد شورایی
افتاد.
 ۶تقسیمات در حزب؛ 29-1921
انسانها تاریخ را رقم میزنند اما نه در اوضاعواحوالی که خود پدید آوردهاند .این
اوضاعواحوال و خود انسانها طی این فرآیند تغییر میکنند .حزب بلشویک نیز در
قیاس با هر گروه دیگر در تاریخ ،در برابر گزند این واقعیت از مصونیت بیشتری برخوردار
1. managing personnel
 - red industrialists .۲مدیرانی که پس از انقالب اکتبر و بهویژه پس از کمونیسم جنگی ،در عمل کنترل
کارخانهها و مراکز صنعتی را بهچنگ آوردند.
3. one-man management
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نبود .مقاصد سوسیالیستی آنها مبنی بر کوشش در راستای حفظ انسجام بافت
جامعه ی روسیه در آشفتگی جنگ داخلی ،ضدانقالب و قحطی ،یک عامل تعیّنبخش
به مسیر تاریخ بود اما ممکن نبود آن دسته از نیروهای اجتماعی که بلشویکها
میبایست برای بهانجامرساندن این امور با آنها کار میکردند ،خود اعضای حزب را
تغییر ندهند .حفظ انسجام روسیه در دورهی سیاست نوین اقتصادی مستلزم
میانجیگری میان طبقات اجتماعی مختلف بود تا از نزاعهای مخرب جلوگیری شود.
انقالب تنها بهشرطی میتوانست نجات یابد که حزب و دولت نیازهای طبقات مختلفِ
اغلب متعارض را تأمین کنند .باید ترتیباتی داده میشد تا عالوهبر اهداف دموکراتیک
جمعگرایانهی سوسیالیسم ،سوداهای فردگرایانهی دهقانان نیز برآورده شود .حزب که
طی این فرآیند بر فراز طبقات اجتماعی مختلف قرار گرفته بود میبایست اختالف آنها
را در درون ساختار خود منعکس کرده باشد .فشار طبقات اجتماعی بر حزب سبب
میشد بخشهای مختلف آن ،آرمانهای سوسیالیستی خود را از منظر منافع طبقات
مختلف تعریف کنند .تنها طبقهی دارای قابلیتِ اعمال فشارِ تماما سوسیالیستی -
طبقهی کارگر -از همه ضعیفتر ،سازماننیافتهتر و ناتوانتر در بهکاربستن چنین فشاری
بود.
 7اپوزیسیون چپ
بدون شک اپوزیسیون چپ از لحا ایدههایش بیش از هر جناح دیگر در حزب
به سنّت سوسیالیستیِ انقالبیِ بلشویسم پایبند بود .این اپوزیسیون از بازتعریف
سوسیالیسم بهمعنای اقتصاد دهقانی با پیشرفت آهسته یا انباشت محضخاطر انباشت
سر باز میزد و در نگرش آن ،دموکراسی کارگری بهعنوان اصلیترین مؤلفهی
سوسیالیسم باقی مانده بود .جناح یادشده از تحتاستیال درآوردنِ انقالب جهانی بهنفع
۱

شعار شووینیستی و ارتجاعیِ تحقق «سوسیالیسم در یک کشور» امتناع میورزید.
بااینحال نمیتوان اپوزیسیون چپ را بهطور مستقیم ،جناح «پرولتری» درون
حزب نامید .در روسیه طی دههی بیست ،طبقهی کارگر کمتر از هر طبقهی دیگر به
1. socialism in one country
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حزب اعمال فشار میکرد .پس از جنگ داخلی ،این طبقه در شرایطی بازسازی شد که
تواناییهایش در زمینهی جنگیدن برای اهدافش تضعیف شده بود .نرخ بیکاری باال
بود مبارزهجوترین کارگران یا در جنگ داخلی مرده بودند یا به بوروکراسی صعود کرده
بودند و اکثریت این طبقه از دهقانان تازهرسیده از روستاها تشکیل میشد .رویکرد
نمونهوار طبقهی کارگر -دستکم در اکثر اوقات -نه حمایت از اپوزیسیون ،بلکه
بیاعتنایی به مباحثات سیاسی بود که موجب میشد از باال بهسادگی مورد کنترل و
استفاده قرار بگیرد .اپوزیسیون چپ در وضعیتی –شناختهشده نزد سوسیالیستها-
قرار داشت که برای کنش طبقهی کارگر ،در شرایطی که خود کارگران خستهتر و
دلسردتر از آن بودند که بجنگند ،برنامهی سوسیالیستی تعیین میکرد.
البته تنها بی اعتنایی کارگران نبود که برای اپوزیسیون دشواریهایی ایجاد کرد
شناخت خود اپوزیسیون از واقعیتهای اقتصادی نیز به این وضعیت دامن میزد .در
استداللهای آن تأکید میشد هر سیاستی که دنبال میشد ،همچنان فقدان عینی
منابع ،زندگی را دشوار میکرد .اپوزیسیون بر نیاز به پیشرفت داخلی صنعت و ضرورت
گسترش انقالب بهعنوان وسیلهای برای رسیدن به این پیشرفت تأکید میکرد .اما حتا
با پیروی از سیاستگذاری سوسیالیستی صحیح ،در کوتاهمدت چیز اندکی به کارگران
۱

عرضه میکرد .زمانی که تروتسکی و پرئوبروژنسکی شروع به مطالبهی برنامهریزی
بیشتر کردند ،تأکید داشتند این بدون فشار بر دهقانان و فداکاری کارگران ممکن نبود.
اپوزیسیون متحد «تروتسکیستها» و «زینوویفیستها» در سال  ۱۹۲۶بهبود
بیچونوچرای اوضاع کارگران را بهعنوان نخستین اولویت طلب میکرد اما بهقدر کافی
نیز واقعبین بود تا وعدههای اتوپیایی استالین به کارگران -که از مطالبات اپوزیسیون
فراتر میرفت -را محکوم کند.
در اینجا مجال نیست پالتفرمهای گوناگون اپوزیسیون چپ را بررسی کنیم اما
میتوان بهطور خالصه به سه خواستهی بههمپیوستهی اصلی آن اشاره کرد:
- ۱انقالب تنها بهشرط افزایش اهمیت اقتصادی شهرها در مقابل کل کشور،
بهعبارت دیگر صنعت در مقابل کشاورزی ،میتوانست در جهت سوسیالیستی
1. Preobrazhensky

روسیه :چهگونه انقالب ناکام ماند؟

پیشرفت کند .این امر ،برنامهریزیِ صنعت و شکلی از سیاستگذاری را
میطلبید که از طریق سیاستهای مالیاتی ،عامدانه علیه دهقان ثروتمند
تبعیض قائل میشد .اگر چنین نمیکردند این دهقان بهقدر کافی قدرت
اقتصادی میانباشت تا منافعش را به دولت مستولی سازد و اینچنین یک
۱

«ترمیدور» ،ضدانقالب درونی ،ایجاد میکرد.
 -۲این پیشرفت صنعتی باید با دموکراسی کارگریِ افزایشیافته همراه میشد
تا به گرایشهای بوروکراتیک در حزب و دولت پایان دهد.
- ۳این دو سیاستگذاری میتوانستند روسیه را در جایگاه سنگر انقالب حفظ
کنند اما نمی توانستند آن سطح مادی و فرهنگی را فراهم آورند که
پیش نیازهای سوسیالیسم هستند .این امر ،گسترش انقالب در خارج را
میطلبید.
اگر به موضوع یکسره اقتصادی بنگریم ،هیچ چیز ناممکنی در این برنامه وجود
نداشت .در واقع مطالبات آن در رابطه با برنامهریزیِ اقتصاد و فشار بر دهقانان سرانجام
اجرا شدند گرچه بهطریقی که با مقاصد اپوزیسیون در تناقض بود .البته کسانی که
حزب را از سال  ۱۹۲۳بهبعد کنترل میکردند ،حکمت این برنامه را درنیافتند .تنها یک
بحران حادّ اقتصادی در سال  ،۱۹۲8آنها را به برنامهریزی و صنعتیسازی واداشت.
آنها پیش از این بهمدت پنج سال جناح چپ را مورد اذیتوآزار قرار داده و رهبرانش
را طرد کرده بودند .دومین خواستهی برنامه هیچوقت به انجام نرسید و سومین
خواستهی آن -که در سال  ۱۹۲۳جزئی از ارتدوکسی بلشویسم بود( -)۱۳توسط رهبران
حزب در سال  ۱۹۲۵برای همیشه کنار گذاشته شد.
مبانی اقتصاد ،از پذیرش این برنامه توسط حزب جلوگیری نکرد بلکه توازن
نیروهای اجتماعیِ شکلگرفته درون خود حزب به آن منجر شد .برنامه ،گسست از
ضربآهنگ تولیدی را طلب میکرد که بهوسیلهی فشارهای اقتصادی دهقانان تعیین

 - Thermidor .۱ماه یازدهم تقویم انقالب فرانسه .به سقوط روبسپیر اشاره دارد و به دورهی بازگشت
ضدانقالب پس از وقوع انقالب گفته میشود.
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می شد .دو دسته نیروی اجتماعی درون حزب شکل گرفته بودند که با چنین برنامهای
مخالفت میکردند.
« ۸راست» و «میانه»
دستهی اول سادهتر بود :تشکیلشده از عناصری که امتیاز دادن به دهقانان را برای
برساخت سوسیالیستی زیانآور نمیدانستند .آنها آگاهانه از حزب درخواست میکردند
که برنامه اش را با نیازهای دهقانان تنظیم کند .اما این تنها یک اعالمیهی نظری نبود
بلکه نشاندهندهی منافع تمامی آن افرادی در حزب و نهادهای شورایی بود که همکاری
۱

با دهقانان -شامل کوالکها ،کشاورزان سرمایهدار و نِپکاران  -را خوشایند یافته بودند.
آنها بیان نظریشان را در بوخارین یافتند که حکم میداد دهقانان «خود را ثروتمند
کنند».
دستهی دوم همانقدر از نیروهای اجتماعی درون حزب قدرت میگرفت که از خارج
آن .دغدغهی ظاهری این دسته حفظ انسجام اجتماعی بود بدینترتیب در برابر
تنشهای اجتماعیِ محتمل که کوششهای آگاهانهای بودند برای تحتاستیالی شهرها
درآوردنِ کل کشور ،مقاومت میکرد ،اما در بیانیههای خود در حمایت از دهقانان،
بهاندازهی جناح راست پیش نمی رفت .این دسته عمدتا از عناصر درون خود دستگاه
حزبی تشکیل میشد که تمام عزیمتشان حفظ انسجام حزب از طریق شیوههای
بوروکراتیک بود .رهبر آن کسی بود که در رأس دستگاه حزبی قرار داشت :استالین
از منظر اپوزیسیون چپ جناح استالین در آن مقطع گروه میانهرویی بود که بین
سنّتهای حزب (تجسمیافته در برنامهی جناح چپ) و جناح راست نوسان میکرد.
کسانی که به این تفسیر معتقد بودند زمانی با شوک شدید مواجه شدند که استالین در
سال  ۱۹۲8با تحقق خواستهی اول خودِ برنامهی اپوزیسیون ،به جناح راست همانقدر
بیرحمانه هجوم برد که تنها چند ماه پیشتر به جناح چپ حمله کرده بود و

 - NEPmen .۱بازرگانان و مدیرانی که از فرصتهای پیشآمده بهسبب آزادسازی محدود بازار طی سیاست
نوین اقتصادی ،سود به جیب میزدند« .نِپکاران» بهعنوان معادل انتخاب شد.
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۱

صنعتیسازی و سلبمالکیت کامل از دهقانان (بهاصطالح «اشتراکیسازی» ) را آغاز
کرد .استالین بهوضوح پایهی اجتماعی خود را داشت و میتوانست بدون قدرتگیری
پرولتاریا یا دهقانان دوام بیاورد.
اگر اپوزیسیون چپ نتیجهی آن دست از گروههای حزب بود که سنّتهای
سوسیالیستی و طبقهی کارگر نیروی محرکشان بود و سعی میکردند این سنّتها را
در سیاستگذاریهای واقعبینانه تجسم ببخشند ،و اپوزیسیون راست حاصل کرنش در
برابر فشارهای دهقانان بر حزب بود آنگاه میتوان گفت جناح استالینیستیِ پیروز ،بر
خود بوروکراسی حزب استوار بود .این پدیده همچون یک عنصرِ تحتاستیال درون
ساختار اجتماعی خلقشده توسط انقالب ،بهوجود آمده بود و صرفا یک سری
کارکردهای ابتدایی مشخص را برای حزب کارگری به انجام میرساند .حزب همزمان با
اضمحالل طبقهی کارگر ،بر فراز طبقه باقی مانده بود .در این وضعیت ،نقش حافظ
انسجام حزب و دولت اهمیت پیدا میکرد .این امر بهشکل فزایندهای از طریق شیوههای
بوروکراتیک کنترل -که اغلب توسط بوروکراتهای تزاری سابق اعمال میشد -در دولت
و سپس در حزب انجام میگرفت .دستگاه حزبی بهشکل فزایندهای قدرت واقعی در
حزب را با منصوبکردن مأموران در تمامی سطوح و انتخاب نمایندگان برای
کنفرانسها ،بهدست میگرفت .اما اگر حزب -و نه طبقه -دولت و صنعت را کنترل
میکرد آنگاه میتوان ادعا کرد دستگاه حزبی بهشکل فزایندهای ثمرههای کارگران در
انقالب را به ارث میبرد.
از لحا سیاستگذاری ،اولین نتیجهی این پدیده ،بیتحرکیِ بوروکراتیک بود.
بوروکراتهای دستگاه به سیاستگذاریهایی که ممکن بود موقعیت آنها را به خطر
بیندازد با مقاومت منفی پاسخ میدادند .آنها شروع کردند در برابر هر گروهی که
ممکن بود موقعیت آنها را به چالش بکشد همچون یک نیروی سرکوبگر عمل کنند.
ازاینرو با برنامههای جناح چپ مخالفت کردند و از هر مهلتی برای مباحثهی واقعی
حول آنها امتناع ورزیدند .این واکنش منفی بوروکراسی به تهدیدهای آشفتگی
اجتماعی ،طبیعتا سبب میشد با جناح راست و بوخارین متحد شود و اینچنین حضور
1. collectivization
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فرایندهی آن بهعنوان یک هستی اجتماعی از سوی خود و با رابطهی خا خود با ابزار
تولید ،پنهان می شد .سرکوب اپوزیسیون توسط بوروکراسی در حزب ،به اقدامی از باال
میمانست که تالش میشد بهوسیلهی آن ،سیاستگذاریِ حامی دهقانان تحمیل شود
و نه همچون بخشی از مبارزهی خود بوروکراسی برای آنکه هر گونه مخالفت با قدرت
خود در دولت و صنعت را رفع کند .حتا شکستهای آن در خارج پس از اعالم
سوسیالیسم در یک کشور ،بیشتر از یک عامل ضدانقالبی آگاه ،از بیتحرکی بوروکراتیک
و سیاستگذاریهای حامی دهقانان نتیجه میشد.
بااینحال بوروکراسی طی این دوره از طبقهای در خود به طبقهای برای خود رشد
می کرد .گروه کوچکی از مأموران در زمان آغاز سیاست نوین اقتصادی ،بهطور عینی
قدرت در حزب و دولت را به دست گرفته بودند اما آنها بههیچعنوان یک طبقهی
حاکم منسجم نبودند و از مقاصد مشترکشان هیچ اطالعی نداشتند.
سیاستگذاریهایی که آنها به انجام میرساندند توسط آن عناصری در حزب شکل
میگرفت که هنوز تحتتأثیر سنّتهای سوسیالیسم انقالبی قرار داشتند .چنانچه شرایط
عینی در کشور ،دموکراسی کارگری را غیرممکن میکرد ،دستکم احتمال داشت
کسانی که سنّتهای حزب نیروی محرکشان بود ،آن را بهواسطهی بازیابی صنعت در
کشور و انقالب در خارج ترمیم کنند .مطمئنا حزب به نقش انقالبیاش در مقیاس
جهانی ادامه داد .حزب در توصیههایی که به احزاب خارجی میکرد دچار اشتباهاتی
شد -و بدون شک بعضی از آنها نتیجهی بوروکراسیسازی خود آن بودند -اما از طریق
تحتاستیالی منافع ملّیِ خود درآوردنِ آنها ،مرتکب جنایت نشد .فرآیندی که در
خالل آن این گروهبندیهای اجتماعی خود را از میراث انقالب رهانیدند و به طبقهای
خودآگاه که از سوی خود عمل میکند بدل شدند ،بنیان مبارزات جناحی دههی بیست
را تشکیل میدهد.
 9ضدانقالب
اغلب گفته میشود ظهور استالینیسم در روسیه را نمیتوان «ضدانقالب» نامید
زیرا یک فرآیند تدریجی بوده است (برای نمونه ،تروتسکی اذعان کرد چنین نگرشی به
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«رفرمیسمی است که از نو تکرار میشود» گرفتار شده است) .اما این نظر ،کجفهم ِ
ی
روش مارکسیستی است .گذار از یک نوع جامعه به نوع دیگر همواره مستلزم یک تغییر
ناگهانی منفرد نیست .این ضرورت برای گذار از دولت سرمایهدارانه به دولت کارگری
صد میکند زیرا طبقهی کارگر نمیتواند اعمال قدرت کند مگر به یکباره ،بهصورت
جمعی و از طریق نزاع با طبقهی حاکم –نزاعی که نقطهی اوجِ سالهای طوالنیِ مبارزه
است و در آن نیروهای طبقهی حاکم شکست میخورند .اما در گذار از فئودالیسم به
سرمایهداری موارد بسیاری بودهاند که نه یک نزاع ناگهانی ،بلکه رشتهی کاملی از
درگیریها در سطوح مختلف رخ دادند و اینچنین طبقهی اقتصادی پیروز (بورژوازی)
امتیازات سیاسیِ بهنفع خود را تحمیل کرد .ضدانقالب در روسیه بهجای مسیر اول،
دومی را در پیش گرفت .الزم نبود بوروکراسی قدرت را از کارگران به یکباره غصب
کند اضمحالل طبقهی کارگر قدرت را در تمامی سطوح جامعهی روسیه به بوروکراسی
سپرد .اعضای آن صنعت ،پلیس و ارتش را کنترل میکردند .بوروکراسی حتا الزم
نداشت کنترل دستگاه دولت را به چنگ بیاورد تا آن را تابع قدرت اقتصادی خود کند
چنانچه بورژوازی در چندین کشور بدون مواجههی ناگهانی و پیروزمندانه چنین کرده
بود .بوروکراسی صرفا میبایست ساختار سیاسی و اقتصادی را -که از پیش کنترلشان
میکرد -تابع منافع خود میکرد .این نه «بهصورت تدریجی» ،بلکه از طریق سلسلهای
از تغییرات کیفی رخ داد که اینگونه عملکرد حزب تابع مطالبات بوروکراسی مرکزی
شد .تنها در شرایطی ممکن بود هر کدام از این تغییرات کیفی اتفا بیفتند که با آن
عناصری در حزب که بنابه هر دلیلی همچنان به سنّت سوسیالیستی انقالبی پایبند
بودند ،بهصورت مستقیم مواجه میشد.
اولین (و مهمترینِ) این مواجهات ،با اپوزیسیون چپ در سال  ۱۹۲۳رخ داد.
اگرچه اپوزیسیون بههیچوجه با آنچه بر سر حزب میآمد بهصورت قاطع و بیتردید
مخالفت نمیکرد (برای مثال ،رهبر آن ،تروتسکی ،در زمان مناظرات  ۱۹۲۰حول
اتحادیههای کارگری باورنکردنیترین اظهاراتِ جانشینگرایانه ۱را به زبان آورده بود و
 - Substitutionist .۱رویکردی که حزب انقالبی طبقهی کارگر را بهجای خودِ طبقهی کارگر مینشاند.
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امضاکنندگان اولین پالتفرم عمومی اپوزیسیون («پالتفرم  ۴۶نفره») ،آن را تنها با
قیدوشرطهای متعدد پذیرفته بودند) ،اما بوروکراسی با دشمنیِ بیسابقهای به آن
واکنش نشان داد .گروه حاکم در حزب برای حفظ قدرت خود به روشهایی در مباحثه
متوسل شد که پیش از آن در حزب بلشویک سابقه نداشت .بدنامکردنِ نظاممند
مخالفان جای مباحثهی منطقی نشست .تحتکنترلِ دبیرخانه درآوردنِ انتصابها برای
اولینبار بهصورت آشکار مورد استفاده قرار گرفت تا بدینوسیله حامیان اپوزیسیون از
۱

مقامهایشان عزل شوند (برای مثال ،اکثریت کمیتهی مرکزی کومسومول پس از پاسخ
متقابل تعدادی از آنها به حمالت علیه تروتسکی ،عزل و به شهرستانها فرستاده
شدند) .جناح حاکم بهمنظور توجیه این طرزعملها دو هستی ایدئولوژیک جدید ابداع
کرد که در برابر یکدیگر قرار میگرفتند .از یک سو ،آیینی از «لنینیسم» بهراه انداخت
(بهرغم اعتراضات همسر لنین) و سعی کرد با مومیاییکردن جسد لنین همچون
فراعنهی مصری ،او را در جایگاه نیمهخدا بنشاند .از سوی دیگر« ،تروتسکیسم» را
بهعنوان گرایشی مخالف با «لنینیسم» ابداع کرد و با نقلقولهای معدود از لنین در ده
یا بیست سال پیش از آن زمان دست به توجیهاش زد درحالیکه آخرین اظهارات لنین
(«وصیتنامه»اش) را نادیده میگرفت که در آن تروتسکی «تواناترین عضو کمیتهی
مرکزی» ذکر شده بود و عزل استالین پیشنهاد میشد .رهبران حزب آگاهانه مرتکب
این تحریفات و جلعیات میشدند تا هر تهدیدی به کنترلشان بر حزب را پس بزنند
(زینوویف ،عضو پیشگام «تریومویرات» در آن مقطع ،مدتی بعد به این امر اقرار کرد).
در این حین  ،بخشی از حزب نشان میداد به جایی رسیده است که قدرت خود را
مهمتر از سنّت سوسیالیستی مباحثهی آزادِ درونحزبی میانگارد .بوروکراسی حزبی با
فروکاستن نظریه به ضمیمهای برای جاهطلبیهایش ،شروع کرده بود هویتش را بهرخِ
دیگر گروههای اجتماعی بکشد.
دومین مواجههی عمده بهطرز متفاوتی آغاز شد در ابتدا نه با نزاعی بین اعضای
دارای آرمانهای سوسیالیستی حزب و خود بوروکراسیِ دارای قدرتِ فزاینده ،بلکه با
 - Komsomol .۱اتحادیهی کمونیستی جوانان لنینیست متحد .درعمل شاخهی جوانان حزب کمونیست اتحاد
شوروی.
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نزاعی بین رهبر صوری حزب (در آن مقطع زینوویف) و دستگاه حزبی شروع شد –
دستگاهی که بهواقع آن را کنترل میکرد .زینوویف در لنینگراد بخش قابلتوجهی از
بوروکراسی را مستقل از مابقی دستگاه کنترل میکرد .اگرچه شیوهی عمل آن
بههیچوجه با آنچه در سراسر مابقی کشور متداول بود تفاوت نمیکرد اما میزان باالی
استقالل آن مانعی در برابر بوروکراسی مرکزی بود .منبع محتملی برای سیاستگذاریها
و فعالیتهایی که ممکن بود حاکمیت سرتاسریِ بوروکراسی را آشفته کند توسط این
بخش از بوروکراسی ارائه میشد .بدین علت این بخش باید ذیل بوروکراسی مرکزی
آورده میشد .زینوویف در این فرآیند مجبور به کنارهگیری از موقعیت رهبریاش در
حزب شده بود .او با از دست دادنِ این موقعیت ،بار دیگر به سنّتهای تاریخی بلشویسم
و سیاستگذاریهای جناح چپ برگشت (البته او هیچوقت میلش به پیوستن به بلوک
حاکم را کامال از دست نداد و طی ده سال بعد پیوسته میان اپوزیسیون چپ و دستگاه
نوسان می کرد) .با سقوط زینوویف ،قدرت به دست استالین افتاد .او با استفادهی
بیحدوحصر از شیوههای بوروکراتیک کنترل حزب ،بیاعتناییاش به نظریه ،دشمنیاش
با سنّت های انقالب که در آن نقش کوچکی داشت و با اشتیاقش برای توسل به هر
وسیلهای برای کنار زدنِ کسانی که بهواقع انقالب را رهبری کرده بودند ،نمونهی بارز
خودآگاهیِ در حال رشدِ دستگاه بود .او در مبارزه با اپوزیسیون جدید تمامی این
خصوصیات را به سرحداتشان رساند .اجتماعات برچیده شدند ،سخنرانها ساکت
شدند ،مخالفان برجسته در مناطق دوردست منصوب شدند و از مأموران تزاری سابق
برای تحریک مخالفان به قانونشکنی استفاده شد تا اینچنین ،گروههای مخالف از
اعتبار بیفتند .او باالخره در سال  ۱۹۲8شروع کرد از تزارها بهصورت مستقیم سرمشق
بگیرد و انقالبی ها را به سیبری تبعید کرد .سرانجام حتا این اقدامات نیز کفایت نکردند
۱

استالین به کاری دست برد که حتا رومانفها از انجام آن ناتوان بودند :قتل نظاممند
کسانی که حزب انقالبی  ۱۹۱۷را تشکیل داده بودند.
جناح استالینیستی تا سال  ۱۹۲8کنترل خود در حزب و دولت را کامال استحکام
بخشیده بود .زمانی که بوخارین و جناح راست -وحشتزده از آنچه به خلق آن کمک
1. Romanoffs

903

کریس هارمن  /ترجمهی بابک جعفری

کرده بودند -دست به انشعاب زدند خود را حتا ضعیفتر از اپوزیسیون چپ یافتند .اما
حزب تمامی جامعهی روسیه را کنترل نمیکرد .شهرها -که قدرت [حزب] در آنها
برقرار بود -همچنان با دریای تولید دهقانی محاصره شده بودند .بوروکراسی ثمرههای
طبقهی کارگر در انقالب را ربوده بود اما تا آن زمان دهقانان دستنخورده باقی مانده
بودند .امتناع تودهایِ دهقانان از فروش غالتشان در سال  ۱۹۲8این واقعیت را بهتندی
پیش چشم بوروکراسی آورد.
پس از آن ،سلطهی شهرها بر روستاها برقرار شد .این چیزی بود که اپوزیسیون
۱

چپ سالها طلب میکرد و باعث شد مخالفان مشخصی (پرئوبروژنسکی و رادک ) با
استالین صلح کنند .بااینحال این سیاستگذاری در روح خود با آنچه مدنظر جناح
چپ بود ،ضدیت داشت .آنها استدالل میکردند صنعت دارای مالکیت کارگری در
شهرها باید بر تولید دهقانی مستولی شود .اما صنعت در شهرها دیگر تحت مالکیت
کارگران نبود بلکه تحتکنترل بوروکراسی بود که دولت را در دست داشت .برقراری
سلطهی شهر بر کل کشور در آن زمان ،نه استیالی طبقهی کارگر بر دهقانان ،بلکه
استیالی بوروکراسی بر آخرین بخش جامعه بود که [تا آن مقطع] آن را تحتکنترل
نداشت .بوروکراسی برای تحمیل این سلطه ،از تمام وحشیگریای استفاده کرد که
طبقات حاکم همواره به کار میبردند .نه فقط کوالکها ،بلکه تمامی دستههای دهقانان
یعنی کل روستاییان عذاب دیدند .چرخش به «چپِ» سال  ۱۹۲8در آخر ،انقالب ۱۹۱۷
را در شهر و کل کشور به تحلیل برد.
بدون شک تا سال  ۱۹۲8طبقهای جدید در شهر و روستا به قدرت رسیده بود.
الزم نبود این طبقه برای تسخیر قدرت ،با کارگران وارد ستیز نظامی مستقیم شود زیرا
قدرت مستقیم کارگران از سال  ۱۹۱8از بین رفته بود .اما قطعا الزم بود حزبی که در
قدرت باقی مانده بود از کسانی که پیوندهایی -هرچند ضعیف -با سنّت سوسیالیستی
داشتند ،تصفیه شود .زمانی که یک طبقهی کارگر تجدیدقواشده با آن روبهرو میشد،

1. Radek
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چه در برلین ،چه در بوداپست یا در خود روسیه (برای مثال ،نووچرکاسک در سال
۱

 ،)۱۹۶۲تانکهایی را به کار میگرفت که در سال  ۱۹۲8به آنها نیاز پیدا نکرده بود.
اپوزیسیون چپ در مورد آنچه با آن در نبرد بود ،صراحت نداشت .تروتسکی تا
روز مرگش عقیده داشت دستگاه دولتی که در تالش است تا به او دست بیابد و او را
به قتل برساند ،یک «دولت کارگری منحط» است .بااینحال تنها همین اپوزیسیون
چپ هر روزه در برابر تخریب انقالب در داخل و جلوگیری از وقوع آن در خارج توسط
دستگاه استالینیستی ،دست به مبارزه زد )۱۴(.در تمامی یک برههی تاریخی ،همین
اپوزیسیون بهتنهایی در برابر تأثیراتِ انحرافیِ استالینیسم و سوسیالدموکراسی بر
جنبش سوسیالیستی مقاومت کرد .اپوزیسیون این مقاومت را به انجام رساند باآنکه
نظریاتش حول مسألهی روسیه این کار را دشوارتر میکرد .بههمین دلیل است که هر
جنبش انقالبیِ راستین باید خود را بخشی از این سنّت تعریف کند.
یادداشتها
 -۱تروتسکی ،انقالب روسیه،

.۷۲

 -۲مارتف به اکسلراد ۱۹ ،نوامبر  ،۱۹۱۷نقلقولشده در ایزرائیل گتزلر ،مارتف ،کمبریج.۱۹۶۷ ،
 -۳ایزرائیل گتزلر ،همان،
 -۴همان،

.۱8۳

.۱۹۹

 -۵به تروتسکی ،قیلوقال بر سر کرونشتات مراجعه کنید.
 -۶نقلقولشده در ماکس شاختمن ،مبارزه برای خطمشی جدید ،نیویورک،۱۹۴۳ ،
 -۷لنین ،آثار منتخب ،جلد ،۳۲

.۱۵۰

.۲۴

 -8به پاسخ لنین به مطالبهی ریازانوف مبنی بر ممنوعکردنِ رویههای گروههای مختلف درون حزب
بهمنظور مطرحکردن «پالتفرمها» مراجعه کنید« :ما نمیتوانیم حزب و اعضای کمیتهی مرکزی را در
صورت عدم توافق بر سر مسائل بنیادی از حق درخواست از حزب محروم کنیم .من نمیتوانم تصور کنم
چگونه ممکن است چنین کاری کنیم!» لنین ،آثار منتخب ،جلد ،۳۲
 -۹ضمیمهی ای .اچ .کار ،دورهی موقت،
 -۱۰نقلقولشده در شاختمن ،همان،
 -۱۱ای .اچ .کار ،همان،

.۲۶۱

.۳۶۹
.۱۷۲

.۳۹

 .۱اشاره به اعتصاب کارگران شهر نووچرکاسک روسیه در سال  ۱۹۶۲که با سرکوب شدید مواجه شد.

905

کریس هارمن  /ترجمهی بابک جعفری
 -۱۲همان.
 -۱۳با استالین ،لنین و لنینیسم ،ویراست روسی،۱۹۲۴ ،

 ۴۰مقایسه کنید« :آیا میتوان بدون

کوشش های مشترک پرولتاریاهای چندین کشور پیشرفته ،به پیروزی نهاییِ سوسیالیسم در یک کشور
دست یافت؟ خیر ،ممکن نیست( ».ذکرشده در تروتسکی ،بینالملل سوم پس از لنین،

)۳۶

 -۱۴در اینجا با اپوزیسیونهای اولیه مانند اپوزیسیون کارگری یا مرکزگریان (سنترالیستها) دموکرات
سروکار نداریم .اگرچه این اپوزیسیونها بهعنوان واکنشی به بوروکراسیسازی اولیه و انحطاط انقالب سر
برآوردند ،اما همچنین بهصورت جزئی واکنشی اتوپیایی به واقعیت عینی بودند (برای مثال قدرت واقعی
دهقانان و ضعف طبقه ی کارگر) .آنچه در اپوزیسیون کارگری اهمیت داشت و نجات یافت ،در نهایت
تبدیل به بخشی از اپوزیسیون چپ شد .درحالیکه رهبران آن ،کولونتای و شلیاپنیکوف به استالین
تسلیم شدند.

بازهم انگلس
فرانک دپه
ترجمهی ظفردخت خواجهپور
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«اگر از پا درآمدیم ،کاری جز این نداریم که دوباره از نو آغاز کنیم .استراحتی که
ارزانی ما شده ،مهلتی برای انجام یک کار بسیار ضروری به ما میدهد :بررسی عللی که
بهناگزیر منجر به آخرین قیام و نیز شکست آن شده است».
فریدریش انگلس
مارکس و انگلس در قرن نوزدهم زندگی میکردند .رشد فکری آنها «با سپیدهدم
درخشان» (هگل) انقالب فرانسه در سال  ۱۷8۹و راهحلهای آنها برای آزادی و برابری
و همبستگی شکل گرفت .آنها از نیمهی دههی  ۱8۴۰مصمم بودند که انقالب سیاسی
بورژوایی باید انقالب اجتماعی پرولتاریا را به دنبال داشته باشد .اساسا شرایط اجتماعی
 بهویژه ارتجاعی و واپسماندهی آلمان  -انقالب بورژوایی را میطلبید.بعد از شکست  ۱8۴8و با در نظر گرفتن موج رونق سرمایهداری بعد از ،۱8۵۲
دیدگاه آنها در مورد انقالب تغییر یافت :پرولتاریا باید خود را سازماندهی کند تا به
قدرت سیاسی دست یابد (پیام انجمن بینالمللی کارگران «انترناسیونال اول» در
.)۱8۶۴
انگلس از نیمهی دههی  ۱8۷۰رشد و پیروزیهای انتخاباتی
سوسیالدموکراتهای آلمان در انتخابات رایشتاگ را الگویی برای راههای رسیدن به
قدرت وصف کرده است .با این همه ،راستگرایانِ سوسیالدموکرات اولویت را به
مبارزات و ائتالفهای انتخاباتی میدادند در حالی که انگلس بهروشنی میگفت :ما باید
بیوقفه به رشد ( )...ادامه دهیم تا این رشد خود فراتر از ظرفیت توانایی نظام حکومتی
 Regierungssytemفعلی (برای حل بحرانها از طریق قانونی) شود .وی در ادامه گفت
که در این هنگام بورژوازی زمین بازی قانونی را ترک میکند و یک دیکتاتوری آمرانه
را برپا میدارد.
دولت و انقالب
صحت این پیشبینی از یکسو در پایان جنگ جهانی اول و در پی موج انقالبی
پساجنگ تأیید شده است – ویژگی قرن بیستم ،تعداد بیشمار جنگهای انقالبی عمدتا

باز هم انگلس

در پیرامون نظام سرمایهداری بوده است .با این همه ،در مورد کشورهای پیشرفتهی
سرمایهداری (بهویژه بریتانیا و ایاالت متحدهی آمریکا) این انتظارات برآورده نشد.
انگلس در پیشگفتار ترجمهی انگلیسی کاپیتال که در سال  ۱88۶منتشر شد ،نوشته
است که مارکس بر اساس تحقیقاتش به این نتیجه رسید که «دستکم در اروپا ،انگلیس
تنها کشوری است که در آنجا انقالب ناگزیر اجتماعی میتوانست کامال با روشهای
قانونی و مسالمتآمیز انجام شود ».بالفاصله میافزاید که اما مارکس انتظار نداشت که
طبقات حاکم انگلیسی بدون مقاومت به این ضرورت تن دهند 1.انگلس این مطلب را
زمانی نوشت که بهصراحت از وضعیت جنبش کارگری انگلیس و اتحادیههایی که با
حزب لیبرال ائتالف کرده بودند ،انتقاد میکرد.
علل اینگونه تناقضگویی چه بود؟ من فقط سه دلیل را نام میبرم .نخست:
انگلس و نیز همعصرانش در قرن نوزدهم نمیتوانستند پیشبینی کنند که با رونق
سوسیالیستی جنبش کارگری در گذار به قرن بیستم ،چه حرکتهای مخالفی از یک
سو از جانب بحران تهماندههای رژیمهای فئودالی و از سوی دیگر از جانب حکومتهای
بورژوایی میتواند پیش بیاید .از یک طرف دیالکتیک انقالب و ضد انقالب تکوین و
توسعه یافت که همراه با خشونت و ترور و جنگ بر علیه «خطر سرخ» پیشروی میکند.
در دوران فاشیستی و در زمان جنگ ،این ضد انقالب به منتهیالیه رشد خود رسید .از
طرف دیگر دیالکتیک سرکوب و ادغام جنبشهای کارگری بهوجود آمد که به اشکال
گوناگون با گرایش به جناح اصالحطلب یا پذیرش موقتی سیاست (سازش طبقاتی)
تحقق یافت .نفوذ بهاصطالح اتحادیهی فوردیستی سرمایهداری پیشرفته مهمتر از همه
به نظر میرسد که از طریق دخالت دولت رفاه ،سرمایهداری مصرفی و فرهنگ مصرفی
تودهوار ( )Massenkulturبا هدف تجاری ،بهتدریج به ابزاری مؤثر برای از حرکت
انداختن طبقهی کارگر تبدیل شدهاند.
دوم :با انتظار «ناگزیری» انقالب پرولتری و پیروزیش ،توهماتی هم در مورد نقش
و در ارتباط با آن «رسالت تاریخی» طبقهی کارگر گره خورده بود .در روند شکلگیری
طبقاتی ،جریانهای بسیار متفاوت سوسیالیسم در (اروپا) همواره با گرایشی بهشدت
1. Friedrich Engels: Vorwort zur englischen Ausgabe, in: MEW 23, S. 40
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رفرمیستی شکل گرفتند .عالوه بر آن ،تأثیر زیاد مذهب و ایدئولوژی طبقهی حاکم
(مثال ناسیونالیسم) بر بخشی از طبقهی کارگر وجود داشت .اینکه چنین گرایشهایی
از طریق بحرانها یا کنترل قدرت دولت ضعیف شده یا از بین میروند ،تأیید نشده
است .تمرکز بر پرولتر صنعتی به عنوان تولیدکنندگان ثروت جامعه در قرن  ۱۹کامال
درست است ،ولی منجر به دستکم گرفتن اهمیت بخشهای غیرصنعتی طبقهی کارگر
و در (دراز مدت) منجر به دستکم گرفتن تغییرات در ترکیب طبقهی کارگران مزدبگیر
به علت افزایش فعالیتهای خدماتی و انقالبهای نیروهای مولد میشود ،در پیآمد
1

آنها ،کارگر در حاشیهی روند تولید قرار میگیرد به جای آنکه عامل اصلی آن باشد.
بدین ترتیب ،پرسش اصلی مورد توجه قرار میگیرد که ما باید دیدگاهها دربارهی بحران
فعلی سرمایهداری و جنبش کارگری را مورد بحث و گفتگو قرار دهیم.
سوم ،تناقضهایی را باید به یاد آورد که با طرح مسألهی دولت در ارتباطند .بدون
شک جهتگیری بهسوی تسلط قدرت سیاسی کامال درست بود .از سوی دیگر
هشدارهای آنارشیستها که بر تصرف فضاهای خودبهخودی و خودگردان تمرکز
میکردند ،قطعا در برابر خطر استحالهی اقتدارگرانهی سوسیالیسم که منجر به اِعمال
فشار و نفوذ قدرت دولتی میشود ،بجاست .شکست سوسیالیسم دولتی را میتوان
تأیید تلخ چنین انتقادی تلقی کرد .در عین حال ،با تز انگلس دربارهی «از بین رفتن
تدریجی دولت» بعد از اینکه پرولتاریا ( )...قدرت دولتی را تسخیر و (در مرحلهی اول)
ابزار تولید را دولتی کرد ( ،)MEW 19T 222fنمیتوان همهی تغییرات در اهمیت
دولت را مورد توجه قرار داد تغییراتی که در طول قرن بیستم در کشورهای پیشرفتهی
سرمایهداری بهسبب الف -فرآیندهای بحران درونماندگار و نیز ب-مبارزات طبقاتی و
تغییرات جهانی مناسبات قدرت بین سرمایهداری و سوسیالیسم و بیش از همه بعد از
 ۱۹۴۵پیش آمدهاند .دولت مداخلهگر مدرن هنوز هم یک دولت طبقاتی است ولی با
کارکردهای تنظیمی و نظارتی (اقتصادی و رفاهی) .با گسترش نظام سازوبرگها و رشد
کارمندان دولتی ،آنان جناحی مهم از طبقهی مزدبگیر شدهاند و دولت خود میدانی
1. Karl Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (Rohentwurf), Berlin
(1953, S. 592/593 (= MEW 42, S. 601
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برای مبارزهی طبقاتی شده است.
مخالفت با تقلیلگرایی مکانیستی
تاریخ قرن گذشاااته پرساااشهای خطیر تازهای مطرح سااااخته اسااات که اگر
ماتریالیساام تاریخی – شااامل شااناخت «گرایش تاریخی انباشاات ساارمایهدارانه»  -را
همچون دکترینی از قوانین طبیعی (قاابال پیشبینی) گاذار از سااارماایاهداری باه
ساوسایالیسام در نظر بگیریم قادر به پاساخگویی به آنها نخواهد بود .در هنگام چرخش
قرن ( ،)۱۹۰۰تفسایر ساوسایالدموکراسای آلما،ن بهویژه در آثار کائوتساکی ،از انگلس
اساااتخراج نوعی باه تاأخیر اناداختن فعاالیات انقالبی بود باا این هشااادار کاه «هیچ چیز
نمیتواند روند ساوسایالیسم را متوقف کند» (اشاره به گفتهی معروف اریش هونکر در
مورد سااوساایالیساام در جمهوری دموکراتیک آلمان م ).در برابر آن چپگرایان (رزا
لوکزامبورگ و لنین) در بینالملل دوم بودند که میخواساتند مارکسایسام را همچون
«نظریهی زندهی کنش انقالبی درک کنند .اما در مارکساایساام – لنینیساام ،بهعنوان
یک ایدئولوژی دولتی ،عناصار چنین برداشاتی از قانون شابهطبیعی گذاربه ساوسایالیسام
پذیرفته شد.
انگلس خود در نامههای زمان کهولتش که توماس کوچینسااکی آنها را در «در
پرتو فروپاشاای سااوساایالیساام واقعا موجود» تفساایر کرده اساات 1،بهشاادت مخالف
تفسایرهای اکونومیساتی و تقلیلگرایانه از ماتریالیسام تاریخی و نقد اقتصااد سایاسای و
دقیقا مغایر دیدگاه مکانیساتی انتقال خودکار واقعیتهای پایهای اقتصاادی به حوزهی
ساایاس ات بود .وی در نامهی معروف به جوزف بلوخ (سااپتامبر  ) ۱8۹۰از خودش در
مقابل «برخی مارکسایساتهای جدیدتر» که «گاه تأکید بیشاتری به جنبهی اقتصاادی
میدهند» دفاع میکند .انگلس میگوید« :بنا بر برداشت مادی تاریخ ،تولید و بازتولید
زندگی واقعی مؤلفهی اصاالی اساات ( )...اکنون اگر کساای این دیدگاه را چنان تحریف
کند که گویا مؤلفهی اقتصااادی تنها عامل تعیینکننده اساات ،این جمله را به عبارتی
بیمعنی ،مجرد و یاوه بدل کرده اسات .وضاعیت اقتصاادی اسااس اسات ،ولی مؤلفههای
1. Thomas Kuczynski: Engelsʼ Altersbriefe im Lichte des Zusammenbruchs des
‘Realsozialismu’, in: Sozialismus, H. 11/2020, S. 38–42
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مختلف روبنایی  -اشاکال سایاسای مبارزهی طبقاتی و نتایج آن – قوانینی که طبقهی
پیروز بعد از پیروزی در نبرد برقرار میکند و جز آن – اشاااکال حقوقی و اکنون حتی
بازتاب همهی مبارزات واقعی در ذهن افراد درگیر در این مبارزهها ،نظریههای سیاسی،
حقوقی ،فلساافی ،دیدگاههای مذهبی و تکاملشااان به نظامهای جزماندیشااانه ،نیز بر
روند مبارزات تاریخی تأثیر میگذارند و در بسایاری از موارد شاکل آن را رقم میزنند.
کنش و واکنش تماام این مؤلفاههااسااات کاه در جریاان انبوه بینهاایات رویادادهاا ()...
جنبش اقتصااادی بهعنوان یک ضاارورت ،خود را اعمال میکند ..در غیر این صااورت
باهکاار بردن این نظریاه در ادوار تااریخی ،آساااانتر از حال معاادلاهی درجاه اول خواهاد
بود».

1

انگلس بارها در مورد تغییر شارایط عملی ،ازجمله دربارهی داوریهای نادرسات و
خطاهای خود و مارکس نوشاته اسات .در مجموعه مقالههای «انقالب و ضاد انقالب
در آلمان» ( )۱8۵۱پس از انقالب  ۱8۴8نوشات « :شاکساتی ساختتر از این که حزب
انقالبی – یا بهتر اسات بگوییم احزاب سایاسای انقالبی  -در این قاره در همهی خطوط
نبرد از آن آسایب دیدهاند ،تصاورنشادنی اسات .اما این به چه معناسات؟ ( )...امروزه همه
میدانند که هر تکان شاادید انقالبی باید مبتنی بر یک ضاارورت اجتماعی باشااد که
نهادهای منساوخ و کهنه مانع تأمین آن میشاوند .شااید این ضارورت هنوز خیلی مبرم،
خیلی عام ،به نظر نرسااد که موفقیت فوری آن را تضاامین کند اما هر تالشاای برای
سارکوب خشان این ضارورت ،بر اهمیت آن میافزاید تا اینکه بر موانع تحقق خود فائق
آید .پس اگر ما یک بار شااکساات خوردیم ،کار دیگری نداریم مگر آن که دوباره از نو
آغاز کنیم .و شااید استراحت کوتاهی که در بین پایان اولی و آغاز دومی ارزانی ما شده
اسات ،خوشابختانه به ما فرصاتی برای انجام یک کار ضاروری بدهد :بررسای عللی که
نااگزیر منجر باه قیاام و نیز شاااکسااات آن شاااده اسااات .دالیلی کاه نمیتوان در
بلندپروازیهای پیشآمده ،ظرفیتها ،اشااتباهات ،خطاها یا خیانت بعضاای از رهبران
یافت ،بلکه باید آن را در وضاعیت عمومی جامعه ،در شارایط زندگی تمامی کشاورهای
1. Friedrich Engels an Joseph Bloch in Königsberg, 21. September 1890, in: MEW
37, S. 463
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متأثر از آن شوک جستوجو کرد.

1

بازگشت به مبارزهی طبقاتی
انگلس در اواخر عمر  -با استفاده از نمونهی انگلستان – خود را با این پرسش
روبرو ساخت که موقعیت یک دولت سرمایهداری در بازار جهانی چه اهمیتی برای رشد
جنبش کارگری و سوسیالیسم دارد؟ با گذار به امپریالیسم و همچنین با جهانیشدن
در اواخر قرن بیستم این مسأله از اهمیت هرچه بیشتری برخوردار شده است .انگلس
در پایان متنی دربارهی تغییرات اجتماعی و سیاسی که در انگلیس بین  ۱8۴۵و ۱88۵
پیش آمده بود ،مینویسد« :حقیقت از این قرار است :مادامی که انگلستان از انحصار
صنعتی برخوردار است ،طبقهی کارگر انگلستان تا حدی در مزایای این انحصار سهیم
بوده است .این مزایا بسیار نابرابر در بین آنها توزیع میشد و اقلیت ممتاز بخش اعظم
آن را از آنِ خود میکند ،اما حتی تودهی بزرگ مردم نیز هر از گاهی ،سهمی از آن
خواهد برد .از همین روست که از هنگام فروپاشی جنبش اوونیسم در انگلستان ،هیچ
سوسیالیسمی در آنجا بهوجود نیامده است .طبقهی کارگر انگلستان موقعیت ممتاز
خود را پس از فروپاشی این انحصار از دست خواهد داد .به این طریق همگان - ،اقلیت
ممتاز و رهبری کننده نیز مستثنی نخواهند بود  -روزی خود را بهناگزیر در سطحی
همانند کارگران در خارج خواهند دید .و به این دلیل است که سوسیالیسم در انگلستان
2

بار دیگر پدیدار خواهد شد».
این انحصار واقعأ بهزودی از هم پاشید ،با این حال با ظهور ایاالت متحده امریکا
و ظهور دولت رایش آلمان ،الگوی جدیدی پدیدار شد که در آن بخشهایی از طبقهی
کار بهوجود آمد که نهتنها از نظر اقتصادی از موقعیت بازار جهانی صنایعشان بهره
بردند ،بلکه از نظر ایدئولوژی هم تحت نفوذ تفکر رقابتی امپراتوری قرار گرفتند .در
زمان جنگ سرد این تنها اتحادیههای کارگری آمریکا نبودند که بهعنوان عامل
تثبیتکنندهی «امپراتوری آمریکا» عمل میکردند.
1. Friedrich Engels: Revolution und Konterrevolution in Deutschland, in: MEW 8, S.
5
2. Friedrich Engels: England 1845 und 1885, in: MEW 21, S. 197
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در حال حاضار میبینیم که چهطور  -بهویژه در ایاالت متحده آمریکا – از دسات
دادن چنین موقعیتهای ممتازی (افول اجتماعی طبقهی کارگر مرد و سفیدپوست در
مناطق صانعتی قدیمی و در صانعت اتومبیلساازی) بحرانهای اجتماعی و سایاسای
پدید آورده که موجب قطبیشا ادن شااادید اجتماعی و سااایاسااای اسااات :از طرفی
پوپولیستهای راستگرای دور و بر ترامپ ،که بخشی از آنها آشکار فاشیست و مسلح
هساتند – از طرف دیگر زنان جوان سایاهپوسات که خود را ساوسایالیساتهای دموکرات
میخوانند و توانسااتند از کرساایهای خود در کنگره دفاع کنند .بدون تردید تازه در
آغااز مباارزات حااد طبقااتی ایساااتاادهایم کاه نااشااای از افول ایااالت متحادهی آمریکاا باه
عنوان قادرت رهبری جهاانی و افول اجتمااعی آناانی اسااات کاه زماانی بخشهاای ممتااز
طبقهی کارگر بودند .حتی بخشهایی از پرولتاریای صاانعتی آلمان که از موفقیتهای
صاادراتی اقتصااد آلمان بهرهمند شادهاند همراه با اتحادیههایشان در پیِ بحرانهای بازار
جهانی ،از دساات دادن جایگاه رقابتی و نیز در پی تغییر تصاامیمات ساایاساای برای
مبارزه بر علیه بحران جوّی ،با مسألهی افول اجتماعی روبرو میشوند.
فراسوی استثمار و مردساالری
سارانجام انگلس در چارچوب برداشات ماتریالیساتی از تاریخ به اشاکال سالطه
1

پرداخت که با «ورود به تمدن» بر شاالودهی مالکیت خصاوصای به فراساوی روابط
اقتصادی استثمار و سلطه میان طبقات اشاره دارد« .منشأ خانواده  ،مالکیت خصوصی
و دولت» ( )۱88۴همراه با نوشاتههای ساوسایالساتهای اولیه (شاارل فوریه) ( Charles
 )Fourierو کتاب آگوساات ببل «زن و سااوساایالیساام» ( – )۱8۷۹وقف رهایی زنان
نهتنها از اسااتثمار و ساارکوب بلکه از ساالطهی مردساااالری شااده اساات .وی نوشاات:
«نخستین ستیز طبقاتی که در تاریخ رخ داد همراه بود با رشد ستیز بین زن و مرد در
ازدواج تکهمساری و نخساتین سارکوب طبقاتی سارکوب جنس زن به وسایلهی جنس

1. Friedrich Engels: Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats,
in: MEW 21, S. 152
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مرد بود ».سالطهی مالک ابزار تولید بر نامالک ابزار تولید و (سالطهی) مرد بر زن – به
2

نوشاتهی گئورگ فولبرت – توساط ساه نهاد تأمین میشاود .۱:خانوادهی پدرسااالر.۲ ،
مالکیت خصااوصاای برطبق موازین حقوقی ،و  .۳دولت بهمثابه ابزار پیشاابرد ،حفظ و
قانونگذار این روابط وابساتگی .این یافتهها برای رشاد جنبش ساوسایالیساتی زنان (در
چارچوب جنبش کارگری) اهمیت بسایار داشاتند .جنبش فمینیساتی جوانتر ،یکی از
مهمترین جنبشها در جوامع سارمایهداری پیشارفته – نسابت به محدودیتهای مفهوم
کار نزد مارکس و عملکرد رهایی زنان در جوامع ساوسایالیساتی برخورد انتقادی داشاته
است  -اما از سوی دیگر این را هم تصدیق کرده که رهایی زنان را همواره باید در متن
مباارزه برای تغییر در روابط ماالکیات و همچنین تغییر نقش دولات در امنیات حقوقی
سلطهی پدرساالری دریافت.
سااارانجاام باایاد «دیاالکتیاک طبیعات» انگلس را باهیااد آورد – در اینجاا عالقاهی او
صارف علوم طبیعی نوین میشاود ،وی طبعا اهمیت آن را در بساتر توساعهی نیروهای
تولیدی به سبب انقالب صنعتی میبیند .با شیوهی تولید سرمایهداری «سلطه [انسان]
بر طبیعت» به ساطح جدیدی از تمدن میرساد .شایوهی تولید سارمایهداری محرک هم
بهره برداری از طبیعات (مواد خاام ،زغاال ساااناگ ،و غیره) و هم اساااتفااده از نیروهاای
طبیعی (هوا ،آب و خاک) اساات .به این ترتیب توسااعهی ساارمایهداری مدرن را باید
فرایناد دیاالکتیکی ارتبااط میاان انساااان و جاامعاه و طبیعات درک کرد .اِلماار آلتفااتر
( )Elmar Altvaterتحلیلهای خود از سارمایهداری معاصار را گساترش داده تا شاامل
ابعاد بازار جهانی و مساألهی بحران اکولوژیکی بشاود .او «رابطه با طبیعت» را همچون
رابطهی سالطه توصایف میکند که به شاکل بنیادی کرهی زمین را تغییر داده اسات:
«آالیندگی تولید و مصارف ،محیط سایاره و بهویژه اتمسافر را تغییر داده اسات .چنانکه
میدانیم ،عواقب آن هولناک اساات .اگر از مدل انباشاات ساارمایهداری پیروی شااود،
نمیتوان مانع نابودی اقلیم شاد .در این مورد آلتفاتر ( )Altvaterبه انگلس اشااره دارد
کاه برای او «روشااان اسااات جاامعاه و طبیعات محادودههاایی جادا از یکادیگر نادارناد،
1. Ebd., S. 68
2. Georg Fülberth: Friedrich Engels, Köln 2018, S. 57
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چناانکاه انگلس در رئوس مطاالاب طرح کلی اثرش دیاالکتیاکِ طبیعات نوشااات آنهاا
ب ااهام مارتاباطانااد ،آنهااا راباطااهی اجاتاماااعای طابایاعاات ( gesellschafliche
 )Naturverhätnisهستند که به شکل دیالکتیکی باید از آن رمزگشایی کرد ( MEW
1

.»)20T 307
اجبار برای رشد – بر اساس روابط مالکیت سرمایهداری ،منطق استثمار (که شامل
اساتثمار کار مزدی هم میشاود) و رقابت – باید قطع شاود .در دویساتمین ساالروز تولد
فریدریش انگلس ما همچنان در «جزیرهی رفاه» در «ساارمایهداری فاجعه»ی جهانی
هساااتیم .هر روز ساااناریوهای فاجعه را در برابر ما میگذارند .امروزه بههم پیوساااتن
بحرانهای اقتصااادی (اضااافهانباشاات ساااختاری) ،اوجگیری نیروی تولیدی (انقالب
دیجیتاالی) ،ناابرابری اجتمااعی و منطقاهای در مقیااس جهاانی و نیز بحرانهاای
اکولوژیکی (زیسات محیطی) و بحران همهگیری جهانی کرونا« ،بحرانی چندجانبه» را
رقم میزند – از این روست که تغییرات قدرتی که در نظام جهانی رخ میدهد بر خطر
جناگ میافزایاد .در تماامی این زمیناههاا جنبشهاای مقااومات پادیادار میشاااوناد،
بدیلهایی برای شارایط موجود مورد بحث قرار میگیرد  -از مبارزات کارگران مزدبگیر
برای معیشاات و حقو اولیه در مطالبات کالساایک اتحادیهای تا جنبشهای نیرومند
اجتماعی در مبارزه برای دموکراسی و برابری اجتماعی و برعلیه رژیمهای خودکامه.
جنبش کاارگری قرن بیساااتم کاه بر کاارگران صااانعتی اتکاا داشااات ،در قرن
بیسااتویکم ،دسااتکم در کالنشااهرهای ساارمایه ،مهمترین نیروی محرک دگرگونی
مترقی سایساتم نخواهد بود .اما بخشای از یک بلوک نیروهای طبقاتی خواهند بود که
در مبارزه برای جلوگیری از فاجعهها «مسااألهی ساایسااتم» را (با توجه به مناساابات
مالکیت و نیز اجبار برای رشاد) ،مطرح میکنند .مساایل بیشاماری هسات که بیپاساخ
مانده –از آنجا که مبارزه برای بازسااازی ساااختار اکولوژیک و مبارزه بر علیه بحران
آبوهوایی را نمی توان بدون مبارزه بر علیه نابرابری اجتماعی و اساتثمار با موفقیت به
پیش برد« ،مسألهی طبقاتی» طرح میشود.

1. Elmar Altvater: Engels neu entdecken, Hamburg 2015, S. 155 und S. 159
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اخیرا در آمریکا کتابی با عنوان «مرگ از طریق ناامیدی و آیندهی سرمایهداری»
منتشااار شاااده اسااات .هر دو نویسااانده – ان کیس ( )Anne Caseو انگوس دیتون
( )Angus deatonاقتصااددان هساتند و رشاد حوادث مرگومیر ناشای از «ناامیدی» -
خودکشای ،مواد مخدر /الکل و جرم را –تحلیل تجربی کردهاند .در سای ساال گذشاته
رقم مرگ و میر باه نحو هولنااکی بااال رفتاه اسااات .و باهویژه در طبقاات فرودساااتتر
اجتماعی ،یعنی کساانی که ساطح تحصایالتشاان زیر لیساانس اسات .تمرکز بر افول
کارگران صانعتی سافیدپوسات در نتیجهی عقالنیساازی و جهانیساازی اسات .تنها از
دسات دادن منابع مادی سابب ناامیدی نمیشاود :زیرا «مشااغل فقط برای به دسات
آوردن پول نیساااتناد ،آنهاا بنیااد منااساااک ،عاادات و روال زنادگی طبقاهی کاارگر را
میسااازند .اگر کار از بین برود ،آنگاه ساارانجام زندگی طبقهی کارگر نمیتواند ادامه
یابد .این از دساات دادن معنا ،کرامت انسااانی ،عزت نفس که همراه میشااود با از بین
1

رفتن خانوادهها و اتحادیهها سبب ناامیدی میشود -نه صرفا از دست دادن پول».
البته نویسندگان با این مطالعه میخواهند به این پرسش نیز پاسخ دهند که چرا
براسااس این روندهای افول اجتماعی ،میتوان ظهور راساتگرایان پوپولیسات در ایاالت
متحدهی آمریکا را که نمونهی مجسااام آن ترامپ اسااات دریافت .ولی عالوه بر آن با
اشااره به بریتانیای قرن نوزدهم از اتفاقات مشاابه تاریخی هم ساؤال میکنند« :انقالب
صانعتی که آغاز شاده بود ،آمیزهای پویا از نوآوریها و اختراعات وجود داشات و درآمد
ملی افزایش یاافات .باا این هماه ،کاارگران از آن بهرهای نبردناد .همچناان کاه مردم از
زندگی نساابتا سااالم روسااتا به شااهرهای متعفن و ناسااالم مهاجرت میکردند ،نرخ
مرگومیر بااال رفات ».در اینجاا باار دیگر باه انگلس باازمیگردیم کاه در  ۱8۴۵در
«وضاعیت طبقهی کارگر در انگلیس» آن را نقطهی آغاز ساوسایالیسام مدرن تشاخیص
داد.

1. Anne Case und Angus Deaton: Deaths of Despair and the Future of Capitalism,
Princeton und Oxford 2020, S. 8
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 - 1پیشگفتار
کارل مارکس در پیگفتار ویراسات دوم آلمانی کاپیتال ( )۱8۷۳بهدرساتی رابطهی
اقتصااد سایاسای با جامعهی عقبماندهی آلمان را ترسایم میکند .موانع تاریخی رشاد
سارمایهداری در آلمان ،در عین حال مانع امکان رشاد مساتقل اقتصااد سایاسای بود .در
نتیجه ،نزد نظریهپردازان آلمانی ،اقتصاااد ساایاساای مبحثی وارداتی بود و از آنجا که
بیاان نظری یاک واقعیات خاارجی بود ،در دسااات آنهاا باه مجموعاهای از اصاااول جااماد
استحاله یافت.
با رشااد سااریع ساارمایهداری در آلمان پس از  ،۱8۴8بهویژه شااکوفایی مبارزات
اجتماعی طبقهی کارگر هم در عرصااهی عملی و هم نظری ،دیگر زمینههای قوامیابی
اقتصااد سایاسای بهعنوان یک «علم بیطرف» از بین رفته بود .آز آن پس اقتصااددانان
کال به مبلغان روابط اجتماعی ساارمایهداری و توجیهکنندگان «ازلی» بودن این روابط
دگردیسای یافتند« .ناقوس مرگ علم اقتصااد بورژوایی» به صادا درآمده بود ( )۹۷
اما عدم رشاد اقتصااد سایاسای در آلمان «مانع از نقدِ آن» نبود .پس چنانچه بخواهیم
رابطهی هگل و اقتصاااد ساایاساای را مورد بررساای قرار دهیم ،شاارایط اجتماعی معینِ
آلمان آن زمان نباید نادیده گرفته شود.
پژوهشهاای گساااتردهای کاه درباارهی کااپیتاال در دسااات داریم در مجموع نقش
میانجیگر دیالکتیک هگل در نگارش نقد اقتصااد سایاسای مارکس را تثبیت کردهاند.
از سااوی دیگر ،چنانچه کاپیتال را آخرین کالم در نقد اقتصاااد ساایاساای کالساایک
محسوب کنیم ،هرآنچه پیش از مارکس به نگارش درآمده است ،در مقایسه با آن قطعا
معیوب و نااکاافی مینماایاد .درواقع میتوان کااپیتاال را معیاار سااانجش کلیاهی
انادیشااامنادان پیش از ماارکس دانسااات .بناابراین منظوماهی فکری ماارکس همچنین
میانجیگر ادراک ما از هگل نیز هساات .بدینسااان نقش میانجیگر هگل و مارکس
جابهجا میگردد! ازاینرو ،درایت هگل و دانش او نسابت به اقتصااد سایاسای در زمان
خود هرچند عمیق و گسااترده باشااد ،دیگر قادر نیساات بهقول خود او «روح زمان» را
منعکس کند.
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اماا هگال را نمیتوان بناا باهتعریف مرساااوم یاک «اقتصااااددان» ناامیاد .اگر ماارکس
فلسافه را جذب نقد اقتصااد سایاسای کرد ،هگل اقتصااد سایاسای را جذب فلسافه کرده
بود .پس مبانی نظری هگل دربارهی اقتصااد سایاسای اسااساا در پرتو کل ساپهر فلسافی
او قابل فهم و نقد است .نزد هگل ،اقتصاد صرفا بعد معینی از تجلی «ایده» در عرصهی
«روح عینی» اسات .محصاول نهایی و مکتوب اقتصااد سایاسای بر زمینهی «فلسافهی
عملی» هگل ،اثر جنجالی عناصار فلسافهی حق اسات که با گذشات  ۲۰۰ساال مناقشاه
بر سااار مفاهیم نهفته در آن هنوز پایان نیافته اسااات .خود این اثر را نیز باید در پرتو
پیشگفتار و مقدمهای که هگل بر آن نوشته است مورد بررسی قرار داد.
هگل در بند  ۳۱مقدمهی فلسافهی حق مینویساد« :روش علم فلسافی ،مفهومی
که خود را از درون خود انکشااف میدهد ،در منطق بازنمایی شاده و در اینجا مفروض
اسات ...من اصل متحرک این [مفهوم] را 'دیالکتیک' مینامم ...این دیالکتیک ،عملکرد
اندیشاهای ساوبژکتیو نسابت به یک موضاوع نیسات که به وجهی بیرونی با آن منطبق
شااده باشااد ،بلکه جانمایهی خود آن موضااوع اساات که به نحوی ارگانیک در حال
پروراندن شاخهها و میوههای خویش است)۳۴ ( ».

 – 2مبانی نظری نقد اقتصاد سیاسی در منطق
«دیالکتیک در فهم مثبت آنچه هسااات ،در آنِ واحد نفی و نابودی اجتنابناپذی ِر
آن را تشااخیص میدهد چراکه هر صااورتبندی انکشااافیافتهی تاریخی را در حال
حرکات و در وضاااعیتی سااایاال مینگرد و ازاینرو ،باه جنباهی گاذرای آن پی میبرد
چراکه تحت تأثیر هیچ چیز نیست و ذاتا نقاد و انقالبی است».
(کاپیتال )۱۰۳ ،۱
منطق کوچک کتااب اول «دانشنامهی علوم فلسااافی» اسااات .هگل در مقدمهی
مفصال این اثر عصاارهی کلِ منطق را ارائه کرده و زمینهی طرح خطوط اسااسای آن را
پرداخته میکند .محور اصاالی این مقدمه تأمل در عینیت اندیشااهی فلساافی و تبیین
وجه تشاابه و تمایز آن با علوم تجربی و از آنجا اقتصااد سایاسای اسات .شایرازهی کالم
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هگل این اسااات که فلسااافه وامدار تجربه اسااات چراکه تجربه و علوم تجربی محرک
اندیشه و نقطهی آغاز صعود فلسفهاند.
هگل بر این باور اسات که «هیچ چیز در تفکر نیسات که احسااس و تجربه نشاده
بااشاااد( ».بناد  )8باه دیادهی او ،میتوان باهطور قطع عنوان کرد کاه «تجرباه ،نگاارنادهی
رشسد و پیشسروی فلساافه اساات» (بند  )۱۲چراکه یکم ،علوم تجربی به مشاااهدهی
صارف ویژگیهای پدیدهها بسانده نمیکنند .آنها با توسال به اندیشاه ،با مصاالحی که
آماده سااختهاند به مالقات فلسافه میآیند مصاالحی در شاکل امور مشاابه عام ،یعنی
قوانین و طبقهبندی پدیدهها .هنگامی که این کار صورت پذیرفت ،دادههای خاصی که
دربر دارند برای جذب شادن در فلسافه آمادگی پیدا میکنند .دوم ،این امر فلسافه را
وادار میسازد تا به سوی این حقایق معین انضمامی گرایش پیدا کند.
«پس ،فلسافه رشاد خود را مدیون علوم تجربی اسات( ».همانجا) بنابراین ،فلسافه
دادههای آمپریک موجود در ساایر علوم را انکار نمیکند ،بلکه «آنها را تشاخیص داده و
قبول میکند عنصار عام علوم را تصادیق کرده و با سااختمان خود منطبق میساازد».
(بند  )۱۲اما رابطهی فلساافه با علوم تجربی یکسااویه نیساات بلکه دیالکتیکی اساات.
بنابراین درسااات در همان بند هشاااتم تأکید میکند که در عین حال «هیچ چیز در
حس و تجربه نیست که در اندیشه حضور پیدا نکرده باشد».
بهطور مشاخص ،هگل از «علم نوپای اقتصااد سایاسای» نام میبرد که «در آلمان
بهعنوان اقتصاااد عقالنی دولتی یا اقتصاااد هوشاامندانهی ملی شااناخته شااده و در
انگلستان نام فلسفه را تصاحب کرده است( ».بند  )۷سپس اضافه میکند که در دانش
تجربی دو کمبود اسااااسااای وجود دارد .یکم آنکه حلقهی دیگری از ابژهها ،همچون
اخال  ،روح و آزادی وجود دارد کاه علم تجربی آنهاا را در خود جاذب نکرده اسااات.

1

نکتهی دوم مربوط به روش و فرم اسات که خرد ساوبژکتیو را قانع نمیساازد .این فرم
 .۱کاپیتال مارکس چنین کمبودی را کامال برطرف کرد .این اثر چنان بدیع و متفاوت بود که انتشارش باعث
سرگیجهی اقتصاددانان شد .واکنشهای کامال متناقض آنها نشانگر آن بود که کاپیتال را نمیتوان با معیارهای
تجربی اقتصاد سیاسی کالسیک سنجید .در این اثر ،اقتصاد سیاسی ،تاریخ (ازجمله تاریخ فناوری) ،مردمشناسی،
قانون و تاریخ تکامل آن ،مبارزهی طبقاتی و انقالب اجتماعی ،همگی در یک کل جامع و انضمامی ترکیب شدهاند.
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در بیانی عام ،تبیین «ضسرورت» اسات .مضاافا اینکه خود این روش دربردارندهی دو
نقیصاه اسات :یکم اینکه امر جامع ،یا اصال عامی که در آن گنجانده شاده ،به خودی
خود «نامتعین و مبهم» است و با امور خا مرتبط نشده است .عام و خا نسبت به
یکدیگر تصاادفی و بیرونی هساتند .دادههای خاصای که بههم پیوند زده شادهاند نیز به
همان وجه باهم رابطهای بیرونی دارند.
دوم اینکه نقطهی آغاز علوم تجربی در همهی موارد دادهها و گزینشهایی هستند
کاه از چیز دیگری منتج نشااادهاناد .تجرباهگرایی باا اینکاه در برابر متاافیزیاکِ انتزاعی
حرکتی پیشارو بود ،نتوانسات به آنچه «فراحسای» اسات نفوذ کند 1.در عین حال علوم
تجربی اصال مهمی را برجساته میساازند :اینکه هر آنچه حقیقی اسات باید در اینجا
و اکنون ،در جهان بالفعل ،باشاد .اما روش تحلیلی آنها با تجزیهی دادههای انضامامی،
کاار را نیماهتماام بااقی میگاذارد ،یعنی فراموش میکناد کاه کاار اصااالی ترکیاب اجزای
منقسم شده و ادراک ارتباط متقابل درونی آن دادههاست.
با این وصاف ،آنها اندیشاه را برآن میدارند تا از خود خروج کرده ،مضاامین آنها را
جذب کرده و از این طریق به امر متصاورا جامع و تحققنایافتهی خود عینیت ببخشاد
تا بتواند منطقِ خودِ دادهها و حرکت آزاد آنها را ضمیمهی خالقیت و حرکتِ اندیشهی
آزادِ منطقی کند .میانجیگری فلساافه نامشااروط نیساات و دادههای تجربی نیز بدون
وسااطت فلسافه قابلفهم نیساتند! با این اوصاف میتوان نتیجه گرفت که فلسفه «فرزند
تجرباه اسااات و ظهور خود را باه امری پسسسینی مادیون اسااات( ».بناد (a )۱۲
)posteriori
اما نفس وجودی اندیشاااه و اندیشااایدن همواره معرف وسااااطت و تأمل در تمام
دادههای بیواساطه اسات .پس در اندیشایدن امر پیشسینی ) (a prioriهم وجود دارد
کاه امر عاام بیواساااطاه ،انبوه عظیم و متراکم دادههاای برونی را درونی میکناد تاا باه
ساوی انکشاافی که منتج شاده از خود آن باشاد پیشروی کند« 2.عینیت دیالکتیک»
 .۱مقایسه کنید با نقطهی شروع کاپیتال :کاال بهعنوان چیزی فراحسی و متافیزیکی.
« .۲البته روش بازنمایی از لحا فرم باید با روش تحقیق تفاوت داشته باشد .پژوهش باید دادهها را در تمام جزئیاتش
از آنِ خود کند و اشکال متفاوت تکامل آنها را تحلیل کرده و ارتباط درونی آنها را دنبال کند .فقط پس از اتمام
این کار است که می توان حرکت واقعی را به نحوی مناسب بازنمایی کرد .چنانچه این کار با موفقیت انجام شده
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بدان معناساات که صاارفا در جمجمهی ما محبوس نیساات« .هرجا حرکتی در جریان
باشاد ،هرجا نشاانی از هساتی باشاد ،هرگاه در جهان بالفعل عملی به سارانجام رسایده
باشد ،در آنجا دیالکتیک مشغول کار است( ».بند )8۱
 – 3آشنایی با اقتصاد سیاسی :استوارت یا اسمیت؟
دربارهی زمان آشاانایی هگل با اقتصاااد ساایاساای و یا گرایش او به سااوی «امور
مادی» ،گمانزنیهای بسیاری وجود دارد .برخی نقطهی شروع عالقهی او به «اقتصاد»
را باه دوران دانشآموزیاش در توبینگن ربط میدهناد ،و برخی دیگر باا اساااتنااد باه
«دفتر خاطرات» او به زمان اقامتش در برن .کارل روزنکراس ،شااااگرد و نویساااندهی
اولین زنادگینااماهی هگال ( ،)۱8۴۴حکاایتی را نقال میکناد کاه تاا حادی نشاااانگر
انگاشااتهی خود اوساات .از قرار هگل ساافر کوتاهی به کوهپایههای آلپ در سااوئیس
میکند .در آنجا با چوپانی روبرو میشاود که به او سارشایر گرم میفروشاد و تعیین
قیمات آن را باه خریادار واگاذار میکناد باا این انگیزه کاه قیمتی ماازاد بر ارزش آن
دریاافات کناد .هگال در خااطراتش آورده اسااات کاه چناانچاه مبلغی کمتر از ارزش آن
پیشااانهااد میکردم ،قطعاا آن چوپاان قیمات واقعی آن را طلاب میکرد .گویاا در ذهن
هگل پرسااشاای ایجاد شااده بود اینکه آن چوپان در این منطقهی دور افتاده با چه
معیاری قیمت آن محصااول را مفروض داشااته اساات؟ به احتمال قوی ،یک سااری
مبادالت قبلی!
بههرحال آنچه سااندیت تاریخی دارد آغاز مطالعهی جدی اقتصاااد در فرانکفورت
( )۱۷۹۹پیش از ورود به ینا اسات .جورج لوکاچ در پژوهش بدیع ،عمیق و گساتردهاش
ساار جیمز اسااتوارت،
درکتاب هگل جوان ،به نقل از روزنکراس و با اشاااره به کتاب ِ
کندوکاوی در اصااول اقتصاااد ساایاساای ،مینویسااد« :کلیهی ایدههای هگل پیرامون
سارشات جامعهی مدنی ،نیازمندیها و کار ،تقسایم کار و ثروت رساتهها (،)estates
فقر ،پلیس ،مالیات و غیره ،در نهایت در تفساایری بر ترجمهی آلمانی کتاب اسااتوارت
باشد ،اگر اکنون بازتاب هستی موضوع به ایده بازگردانده شود ،آنگاه چنین مینماید که با ساختمانی پیشینی
مواجهیم( ».کاپیتال ،۱

)۱۰۲
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دربارهی اقتصااد سایاسای متمرکز شاده اسات که بین  ۱۹فوریه و  ۱۶مه  ۱۷۹۹نگاشاته
شااده اساات که بهطور کامل باقی مانده اساات .این تفساایر دربردارندهی برداشااتهای
۱

مهمی پیرامون سیاست و تاریخ و مشاهداتی بسیار دقیق است)۱۷۰ ( ».
قدرمساالم آنکه ،صاارفنظر از ارسااطو و افالطون ،فیلسااوفان مدرن پیش از هگل
عالقهی خاصای به تجلی «ایده» در آنچه هگل «روح عینی» مینامد نداشاتند که این
خود نقطهی عطفی در تاریخ فلسافهی معاصار اسات .اکثر هگلپژوهان بر این باورند که
او ترجمهی آلمانی کتاب اساااتوارت را که بین ساااالهای  ۱۷۶۹-۷۲در پنج مجلد به
چاپ رسایده بود ،در دسات داشات و کتاب ثروت ملل اسامیت را چند ساال بعد در ینا
مطالعه کرده بود .ترجمهی آلمانی اثر اسمیت پس از دو دهه بین سالهای ۱۷۹۴-۹۶
به چاپ رسایده بود که هگل برای اولین بار در درسگفتارهای ( ۱8۰۰-۱8۰۲معروف
به «فلسفهی رئال») بدان اشاره کرده است.
شاکافتن دقیق بحث دربارهی گساساتگی یا تداوم اندیشاهی هگل پیش و پس از
ورود به ینا ،در گنجایش مقالهی حاضاار نیساات .کافی اساات اشاااره کنیم که یکی از
معتبرترین هگلپژوهان معاصاار ،اچ .اس.هاریس ،بعضااا با اسااتناد به آثار کتابخانهی
هگل ،بر این باور اسات که هگل اساتوارت و اسامیت را همزمان در فرانکفورت آنهم به
زبان انگلیسااای مطالعه کرده اسااات ۲.به نظر میرساااد که لوکاچ نیز به نوعی ادعای
هاریس را تأیید میکند« :ما براین باوریم که مفهوم کار که مقولهای بسایار اسااسای در
سایساتم اخالقیات ینا اسات ،پیشتر در قسامتهای مفقودشادهی پارهای از یک سایستم
در فرانکفورت ارائه شااده اساات .ازاینرو به احتمال بساایار قوی هگل ثروت ملل را در
فرایند تدارک آن نوشته مطالعه کرده بود)۱۷۰ ( ».

 .۱آنچه لوکاچ دربارهی هگل و «اقتصادیات» مینویسد ،بر روی آثار و رشد فکری او در ینا تمرکز دارد .هگل جوان
در سال  ۱۹۳8به اتمام رسید اما تا اواخر دههی  ۱۹۴۰منتشر نشد .ترجمهی آلمانی این اثر با تغییراتی در سال
 ۱۹۵۴به چاپ رسید .البته بااینکه روزنکراس در آن زمان یک نسخهی کامل از تفسیر هگل را در دست داشته
است ،به دالیل ناروشنی این نوشته مفقود شده است.
2. H.S.Harris, “The social Ideal of Hegel’s Economic Theory,” in Selected Essays on
G.W.F.Hegel, Ed. Lawrence S. Stepelevich, Humanities Press, NJ. 1993, Pp. 187-212
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اما هاریس و لوکاچ دربارهی تأثیر اساااتوارت و اسااامیات بر هگال ،دو نتیجهگیری
متفااوت ارائاه میکنناد .البتاه لوکااچ تاأییاد میکناد کاه« :بیش از هرچیز ،هماانطور کاه
مارکس نشاان داده اسات ،اساتوارت دربین کالسایکها ،تاریخدان واقعی اقتصااد بود .او
بیشاتر به ریشاههای اجتماعی سارمایهداری گرایش داشات تا کارکردهای درونی آن».
۱

(همانجا) به باور لوکاچ« ،در تکامل هگل ،مطالعهی آدام اساامیت یک نقطهی عطف
۲

بود )۱۷۲ ( ».ریموند پالنت ،هگلپژوه دیگری است که در مقالهی مهمی در همان
مأخذ قبلی («گزیدهی جسااتارهایی دربارهی هگل») با روشاای متفاوت به همان نتایج
هاریس میرسد.
گرهی کوری که تاریخا در ارزیابی هگل ،بهویژه فلسافهی حق وجود داشاته اسات
چگونگی به تعامل رسااندن اضادادی اسات که اسااساا آشاتیپذیر نیساتند .از یک ساو،
ایدهی هگلی دولت بهعنوان «امر جامع» و تجسام «هساتی اشاتراکی» شاهروندان ،و از
دیگر ساو «جامعهی مدنی» و «بازار آزاد» آدام اسامیت که نافی هرگونه دخالت دولتی
در مکانیسام خودکار فرآیند تولیدی اسات .آیا هگل دساتاوردهای اساتوارت و اسامیت را
تلفیق کرده است و یا نظرات هردوی آنها را جذب فلسفهی سیاسی خود کرده است؟
هگل در افزودهی بند  ۲۳۶فلسفهی حق ،طرح عملی آنچه را که ترکیب استوارت
و اسامیت اسات اینگونه توضایح میدهد« :هدفِ نظارت و مراقبتِ اختیارداران حوزهی
عمومی این اساات که بین فرد و امکان امرِ عام وساااطت کنند ».سااپس دو نظریهی
 .۱برای مارکس ،استوارت مرجعی تاریخی بود .او بهویژه دربخش «انباشت بدوی سرمایه» در کاپیتال  ،۱مرتبا به
نظرات استوارت اشاره می کند .البته برخورد مارکس به او غیر انتقادی نیست اما در بسیاری موارد ،جدایی شهر و
روستا ،برکنده شدن کارگر از زمین به کمک قهر دولتی ،و غیره نظرات استوارت را تأیید میکند .بررسی رابطهی
مارکس و استوارت نیازمند جستاری جداگانه است .کافی است اشاره شود که استوارت نقطهی آغاز تئوریهای ارزش
اضافی است .مقدمهی گروندریسه نیز نکات مهمی دربارهی ابهامات رابینسون کروزویی اسمیت و ریکاردو درباره
مفهوم قرن هیجدهمی از فرد خودکفا دربر دارد .مارکس در آنجا استوارت را بهعنوان نقطه مقابل چنین
برداشتهایی برجسته میکند .در جای دیگری در گروندریسه نیز با تعجب میگوید با استوارت مثل «سگ مردهای»
رفتار شده است که مندلسون در زمان لسینگ با اسپینوزا کرد .مارکس عین همین عبارت را دربارهی نوع رفتار
دورینگ با هگل بارها تکرار کرده بود.
2. Raymond Plant, “Economic and Social Integration in Hegel’s Political
Philosophy,” op.cit. Pp.76-103
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متضااد را برجساته کرده و ادامه میدهد« :یکی تصاریح میکند که کنترل همه چیز به
نااظران عمومی تعلق دارد و آن دیگری کاه سااارپرساااتاان حوزهی عمومی دارای هیچ
اختیاری نیساتند ،چرا که هر فرد اعمال خود را بر اسااس نیاز دیگران هدایت میکند».
پاسااخ هگل این اساات که «هردو نظرگاه را باید راضاای کرد» ،یعنی هر فرد حق دارد
جهت برآوردن نیازش هرطور که تشخیص میدهد کار کند .درعین حال آزادی تجارت
و مباادلاه نباایاد باه نحوی بااشاااد کاه «خیر عمومی» را ضاااایع کناد .نفعی کاه در برابر
«کنترل از باال» به آزادی تجارت متوسال میشاود ،چنانچه به حال خود گذاشاته شاود،
کورکورانه به ساوی اهدافی خودخواهانه ساقوط میکند .بنابراین ،بازگرداندن آن به امر
عام مستلزم چنان کنترلی است.
 – ۴معضل امتزاج فرد و جمع
«تنها در قرن هجدهم ،در 'جامعهی مدنی' اسات که صاورتبندیهای متنوع پیوند
اجتماعی با فرد بهعنوان یک وساایلهی صاارف جهت اهداف خصااوصاای او ،بهعنوان
ضارورتی خارجی ،روبرو میشاوند ...انساان به معنی اخص کلمه ،حیوانی سایاسای اسات
۱

نه فقط حیوانی اجتماعی بلکه حیوانی که در درون جامعه به خود فردیت میدهد».
(گروندریسه)8۴ ،
بین هگال فلسااافاهی حق ( )۱8۲۱و هگال جوان در توبینگن ( ،)۹۳-۱۷8۹برن و
فرانکفورت ( )۹۹-۱۷۹۴مسااافتی طوالنی طی شااده اساات .در میان هم دورهایهای
هگل ،شاور و شاو ناشای از انقالب فرانساه ،رویای احیای آتن و آمیختگی «ارگانیک»
شهروند و سازماندهی سیاسی ،و یا توهم مالکیت اشتراکی به تبعیت از پیروان اولیهی
 .۱مارکس این گفتاورد ارسطو را که در اصل به معنی «شهروند پلیس» است را در کاپیتال  ۱نیز بازگو میکند .او
در بخش «همکاری» مینویسد« :انسان اگر نه آنطور که ارسطو حیوانی سیاسی میپندارد ،در همه حال حیوانی
اجتماعی است )۴۴۴ ( ».به دیدهی شلومو آوینری ،در نهایت چالش عصر مدرن فراروی از تعارض بین «انسان
اقتصادی» و «شهروند پلیس» است.
نگاه کنید به:
Shlomo Avineri, Hegel’s Theory of Modern State, Cambridge University Press, 1972,
p.240
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مسایح ،بهمرور فروکش کرده بود .ساقوط ناپلئون و احیای سالطنت در فرانساه ،رشاد
سارمایهداری ،تفکیک طبقاتی و پیچیدگیهای جامعهی مدرن با افساونزدایی از «عصار
طالیی» کهن همراه بود .گساسات هگل با شالینگ در عین حال به معنی وداع قطعی با
رمانتیسم و شکوه و جالل گذشتههایی خیالی بود.
معالوصااف آنچه در هگل پیوسااتگی داشاات ،جوهر اصاالی کوشااشهای او برای
پاسخگویی به چالش عصر نوین بود :اینکه چگونه میتوان فرد و جمع ،جامعهی مدنی
و دولت ،را در یک فلساافهی اجتماعی به تعامل رساااند .به بیان دیگر ،چگونه میتوان
ازهمگسااایختگی آنچاه باه تعبیر هاابز و تاأییاد هگال «جناگ هماه باا هماه» اسااات را باه
وجهی عقالنی ساازماندهی کرد .علیرغم عقبافتادگی کشاور پراکندهی آلمان ،هگل با
تأمل در وضاااعیت اجتماعی-سااایاسااای انگلساااتان و فرانساااه ،مطالعهی عمیق آثار
اندیشامندان آنها (هیوم ،فرگوسان ،مونتساکیو) ،و نیز پیشکساوتان و معاصاران آلمانی
خود (فیشااته ،کانت ،شاالینگ) ،پی برده بود که جوامع پیشاارفتهتر اروپایی ،مساایر
حرکات و آینادهی آلماان را نشاااان میدهناد .در واقع فلسااافاهی حق ،باهویژه فصااال
«جاامعاهی مادنی» ،پیش از آنکاه اوضااااع اجتمااعی آلماان را منعکس کناد ،مااحصااال
انقالب صاانعتی انگلسااتان ،انقالب فرانسااه و پیآمدهای آن در آرایش جدید طبقات
اجتماعی ،ساالب قدرت از اشاارافیت و ساااختمان نظام فئوالی بود ،آنهم در زمانی که
جامعهی مدنی مدرن هنوز قوام نیافته و دوران طفولیت خود را سپر میکرد.
به باور نویساندهی متن حاضار ،هیچ اندیشامندی به شایوایی ،دقت و درایت هگل
۱

ابعاد متنوع ،اجزای پراکنده و پیچیدگیهای جامعهی مدنی را ترساایم نکرده اساات.
بهطور اخص ،تا آنجا که به اقتصااد سایاسای مربوط میشاود ،هگل فقط در یکجا ،در
بند  ۱8۹فلسافهی حق ،مساتقیما به آن برخورد میکند که دقیقا مشاابه همان نظری
اسات که در منطق ارائه کرده بود (رجوع شاود به بخش دوم مقالهی حاضار)« .برداشات

 .۱نقد فلسفهی حق هگل مارکس که کال بر روی مفهوم دولت هگلی تمرکز دارد ،تعریف هگل از جامعهی مدنی را
میپذیرد .مشکل مارکس این نیست .برعکس ،مارکس در همه جا تصریح میکند که تا آنجا که به جامعهی مدنی
مربوط می شود ،تحلیل «آمپریک» هگل مورد مناقشه نیست .اما مارکس هگل را متهم به «تجربهگرایی» میکند
چرا که «روح جامع» را از درون خودِ جامعهی مدنی استخراج نکرده است.
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ادراکی» ،برداشتی که به مدروکات و دادهها استناد میورزد ،در نظام فلسفی هگل یک
خاساتگاه نظری پیشاا-کانتی اسات چرا که جساتجوی «حقیقت» را از عهدهی «عقل»
خارج کرده ،به دادهها واگذار میکناد .نزد هگال ،مباانی فکری اقتصااااد سااایااسااای را
نمیتوان از برداشات ادراکی تفکیک کرد .با این وصاف ،ادراک فلسافی به دادهها پشات
نمیکند .ازهمینرو ،هگل از پژوهشها و دسااتاوردهای اقتصاااد ساایاساای قدردانی
میکند.
هگل در بند  ،۱8۹در بررسای عرصاهای که «سایساتم نیازمندیها» مینامد ،به طور
مشاخص از اسامیت ،ساه ،و ریکاردو نام میبرد .به دیدهی او ،چون این عرصاه مربوط به
«امور خا » اساات ،ذاتا کرانمند و متناهی اساات .این عرصااهی خا  ،در مقایسااه با
«امر عام» یا جامع ،محل نمایش «برداشات ادراکی» اسات .امر خا وابساته به «نیاز
سااوبژکتیو» اساات که به «وساایلهی اشاایای خارجی» ،که خود محصااول نیازهای
دیگراناند ،با «وساااطت کار و تالش» عینیت پیدا میکنند« .اقتصاااد ساایاساای علمی
اسات که با چنین برداشاتی از کار و نیازمندیها آغاز میکند اما موظف اسات ارتباطات
و حرکتهای انبوه را با تمام پیچیدگیها و خوا کمّی و کیفی شااان توضاایح دهد.
این یکی از علومی اسات که ظهورش ناشای از شارایط دنیای مدرن اسات .فرآیند رشاد
آن ،نمایشاگاه جالب اندیشهای است که در آغاز با انبوه بیپایان جزئیات روبرو بود تا به
واساطهی آنها اصاول ساادهی اشایا را اساتخراج کرده و در عرصاهی نیازمندیها ،نمادِ
عقالنیتِ نهفته در چیزها را کشف کند».
نهایتا نیازمندیهای خا و وسااایل ارضااای آنها چنان گسااترش مییابند و به
قدری بههم وابساااتگی پیدا میکنند که به ساااوی «بینهایت» میل کرده ،به نیازها و
اهادافی «انتزاعی» مبادل میشاااوناد« .هنگاامی کاه نیاازمنادیهاا و ابزار آنهاا کیفیتی
انتزاعی پیدا کنند ،خصالت رابطهی متقابل افراد با یکدیگر نیز انتزاعی میشاود( ».بند
 )۱۹۲بدین سااان «وجه خا » از ساارشااتی «عام» برخوردار میشااود .هم اکنون ،به
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همراه هگال ،وارد جاامعاهی مادنی (بنادهاای  ۱8۲تاا  )۲۵۶شااادهایم .باه دیادهی هگال،
جامعهی مدنی «وهلهی انتزاعی» ایده اسات که از خصالتی منقسام برخوردار اسات .در
این عرصاه« ،نظم اخالقی به غایتهای خود تقسایم شاده و ساردرگم اسات( ».بند )۱8۴
در اینجاا« ،فرد انضاااماامی» کاه خود ابژهی اهاداف خود اساااات ،مجموعاهای از
نیازمندیهاسات .ازاینرو برداشات ادراکی این عرصاه را همچون یک «دولت بیرونی» یا
مادی اسااتنباط میکند( .بند  )۱8۳در این مرحله ،امر خا حق آزادی عمل دارد اما
مشروط به نظارت است.
چنانچه امر خا به حال خودش گذاشااته شااود ،و اجازه بیابد که صاارفا امیال
ساوبژکتیو خود را دنبال کند ،خود را نابود سااخته و نظم اخالقی را فاساد میکند .لذا
باید محدود شاود( .بند  )۱8۵در عین حال ،هگل نظم اخالقی «جمهوری افالطون» را
به نقد میکشاد چرا که فردیت آزاد و عنصار ساوبژکتیو را نفی کرده و در مقابله با آن
یک دولت صاارفا عینی را برنشاااند که در آن پیشااه و تکلیف هر شااخص ازپیش مقدر
شاده اسات .هگل اذعان دارد که در جامعهی مدنی ،هر فرد به دنبال اهداف خصاوصای
خود اسات و دیگران برایش در حکم یک وسایلهاند .در عین حال ،با طرح این موضاوع
که جامعهی مدنی« ،قلمرو میانجیگری» اسات ،با متحد کردن اجزای آن توساط یک
«قرارداد اجتماعی» (روسو) نیز مخالفت میکند.
هگال معتقاد اسااات کاه اهاداف «افراد باهعنوان بورژوا» (بناد  )۱8۷یاا «شاااخص
خصااوصاای» ،بدون آنکه خود بدانند ،به خاطر وابسااتگی همهجانبه به سااایر اعضااای
اجتماع و رابطهی متقابل آنها ،یک «شااکل عام» پیدا میکند .بنابر این« ،من با دنبال
کردن اهداف خودم ،اهداف عمومی را به پیش میبرم که این به نوبهی خود اهداف مرا
پیش میبرد( ».افزودهی بند  )۱8۴این «وجه عام»« ،وهلهای است که فردی منزوی و
نیازهای انتزاعی و روش ارضاای آنها را انضامامی یا اجتماعی میکند( ».بند  )۱۹۱این
«وهلهی اجتماعی به تعیینکنندهی اهداف خا تبدیل میشاود» (بند  )۱۹۳و چون
 .۱آنچه از دستنوشتههای مارکس درمورد نقد فلسفهی حق هگل باقی مانده است ،با بند  ۲۶۰آغاز میشود .ظاهرا
چهار صفحه ی اول این دستنوشته مفقود شده است .به احتمال قوی ،مارکس نقد خود را با بند  ،۲۵۷یعنی نقطهی
شروع فصل «دولت» ،آغاز کرده بود.
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فرد را از وابسااتگی به نیازهای صاارف طبیعی و جساامی رها میسااازد ،نیازهایش را
اجتمااعی میکناد .ازاینرو نتیجاه میگیرد کاه این «وهلاهی اجتمااعی ،دربردارنادهی بعاد
آزادی اسااات» (بند  )۱۹۴و بالفاصاااله اضاااافه میکند این «وهلهی آزادی ،ذاتی کار
است».

۱

 – ۵مفهوم کار در منظر هگل
«دسااتاورد عظیم پدیدارشااناساای هگل و ماحصاال نهایی آن – دیالکتیک منفیت
بهمثابه اصاالی پویا و خال – این اساات که هگل خودآفرینی انسااان را همچون یک
فرآیناد ،عینیات یاافتن را باه مثااباهی فقادان عین ،باهمثااباه بیگاانگی و رفع این بیگاانگی
درک کرده و ازاینرو باه ذات کسار پی برده و انساااانِ عینی (انساااان حقیقی ،چرا کاه
واقعی) را بهعنوان حاصل کار خودش میفهمد».
مارکس ،دستنوشتههای اقتصادی-فلسفی ۱8۴۴
نزد هگل ،در یک مفهوم بسیط« ،کار» مرکز تقاطع یا واسطهی بین انسان و جهان
خارج اسات .کار محل مالقات ساوژه و ابژه اسات .با میانجیگری کار اسات که آندو به
تعامل میرساااند .فلسااافهی حق از همان ابتدای کتاب چنین مهمی را برمینشااااند.
تصاااحب کردن یک شاای» ،بهدساات آوردن آن یا دردساات گرفتن آن اساات .هگل
میگوید« :دساتان من ،عالیترین ابزارند که در اختیار هیچ حیوانی نیسات( ».افزودهی
بند  )۵۵آنطور که او در بخش «حق انتزاعی» توضاایح میدهد « :بهطور عینی ،حقی
که از یک قرارداد ناشاای میشااود ،هرگز حقی بر یک شااخص دیگر نیساات بلکه فقط

 .۱به باور این نویسنده هگل نهایتا قادر به مرتفع کردن این اضداد نگردید .مارکس تنها کسی است که قادر به
فراروی از دولت سیاسی و نیز جامعهی مدنی گردید« .جنگ داخلی در فرانسه» ،به همراه پیشنویسهای آن ،نماد
بارز چنین ادعایی است .اما این اثر تبلور انضمامی سپهر اندیشهای است که مارکس پس از گسست با جامعهی
بورژوایی در دستنوشتههای اقتصادی-فلسفی  ۱8۴۴بنیان گذاشته بود.

930

931

علی رها

حقی بر یک چیز خارج از فرد یا چیزی اساات که آن شااخص را میتواند ازخودبیگانه
۱

کند یعنی حقی بر یک شی»( ».بند )۴۰
اشاایا فاقد ذهنیتاند و در خود حاوی هدفی درونماندگار نیسااتند .اما «انسااان
ارادهای آزاد اسات و در نتیجه ،مطلق اسات( ».افزودهی بند  )۴۴قطعا یک شای» یا ماده
در برابر کار انساانی که درصادد تغییر شاکل آن اسات ،از خود مقاومت نشاان میدهد.
(بند  )۵۲لذا فرآیند کاری برای فائق آمدن بر شاای» نیازمند بردباری ،مشااقت و عمل
نفی اسات و این دقیقا همان فرآیندی اسات که انساان را از موجودات زندهی دیگر ،و
نیز از انساان در «وضاعیت طبیعی» او تفکیک میکند چرا که به ورای نیازهای خالص
طبیعی میرود .میل طبیعی در مصارف یک چیز آن را نفی یا نابود میکند درحالی که
انسان به واسطهی کار ،تولیدگر ،یعنی آفریننده است.
بنابراین ،انسان در هستی بیواسطهای که در درون خود دارد ،بهعنوان یک موجود
طبیعی صارف ،آزاد نیست .او زمانی آزاد است که جسم و ذهن خود را پرورش داده ،به
تصااحب خود درآورده و در خودآگاهیاش ،خود را تأیید کند .این به خود واصال شادن
در حکم فعلیت یافتن اساات .انسااان از این طریق خود را به ابژهی خود تبدیل کرده و
خود را آزاد مییابد .انساااان آزاد ،ذهن و ارادهای آزاد« ،نقطهی شاااروع مطلق مفهوم
آزادی ،حق و علم حق اساااات( ».بناد  )۵۷توجیاه غیرعقالنی بردهداری و از آنجاا
بیعدالتی مطلقِ «سروری و بندگی» در برداشت غلط از انسان بهعنوان موجودی صرفا
طبیعی نطفه بساته اسات .از ساوی دیگر ،چنانچه مبنای مقابله با بردهداری توسال به
همان هسااتی بیواسااطهی انسااان طبیعی باشااد ،هنوز به مرحلهی «آزادی ذهن» و
مفهوم آزادی نرسایدهایم .در عرصاهی عینی ،آنچه در نزاع ساروری و بندگی صاورت
میپذیرد ،فراروی از «آگاهی بیواسااطهی صاارف از آزادی» و درگیر شاادن در «نبرد
 .۱مارکس در کاپیتال  ، ۱در قسمت «خرید و فروش نیروی کار» ،برای تفکیک کار از ظرفیت کاری ،گفتاوردی از
بند  ۶۷را بازگو میکند که تکرار آن دراینجا حائز اهمیت است« :من میتوانم محصوالت منفرد مهارتهای جسمی
و ذهنی خود را به شخصی دیگر واگذار کنم و میتوانم برای مدت محدودی استفاده از تواناییهایم را به او بدهم،
چرا که به خاطر این محدودیت ،تواناییهایم نسبت به کلیت و شمولیت هستی من خصلتی خارجی کسب میکنند.
اما من با واگذار کردن کل زمان خود که در کارم و در تمام محصوالتم متبلور شده است ،جوهر وجودم ،فعلیت و
فعالیت عام و شخصیتم را به دارایی دیگری تبدیل میکنم)۲۷۲ ( ».
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تشااخیص» اساات .ذهنی که به واسااطهی جدال آگاهی از خود ،به خودآگاهی عینی،
دساات یافته باشااد ،نه نقطهی اختتام که ساارمنشاااء تاریخ اساات .از آن پس ،نفی
بردهداری دیگر نه یک «باید» که سارآغاز گذار به مراحل بعدی تکامل و مفهوم آزادی
۱

است.
هگل در اینجا خواننده را به کتاب پدیدارشااناساای روح ،به قساامت «سااروری و
بنادگی» رجوع میدهاد کاه هماانطور کاه در بااال تاأکیاد شاااد ،تاازه در مرحلاهی ابتادایی
سافرهای پرماجرای شاعور انساان اسات و برای رسایدن به «عقل» و «روح» ،هنوز راه
درازی در پیش دارد .بنابراین در ساطور پایانی این مبحث ،پس از آنکه برده با پشات
سار گذاشاتن نبرد مرگ و زندگی با ارباب خود به آگاهی میرساد ،هگل نشاان میدهد
که این آگاهی هنوز به ضااد خود آغشااته و ذاتا یک روش تعینیافتهی وجود اساات.
پرساش این اسات که او با کساب اساتقالل خود چه مسایری را پیش میگیرد؟ ضاروری
اسات که برای رسایدن به آزادی بالفعل ،در خود و برای خود« ،نسابت به توانایی کامل
خود بر مجموعهی واقعیت عینی تساالط پیدا کند )۲۴۰ ( ».کسااب اسااتقالل و به
یگانگی درآمدن با محصاااول کار خود ،درعین حال نیازمند تفکیک خود با شااای» ،با
جهان بیرونی اسات .در غیر این صاورت ،تصارف یا تصااحب شای» ،به انهدام طبیعت
منجر میشاود .در واقع کار آزاد« ،کاری که به شای» شاکل میبخشاد ،میلی مهار شاده
اسات به تعویق میاندازد .آگاهیای که رنج میبرد ،از این طریق به درک مساتقیم آن
موجودیت مستقل و خویش پی میبرد( ».

)۲۳8

۲

 .۱مارکس در گروندریسه  ،تشخیص ،خودآگاهی و قضاوت کارگر را «ناقوس نابودی» جدایی تحمیلی او از حاصل
کارش تلقی کرده و اضافه میکند که« :فهم برده نسبت به اینکه نمیتواند به تملک غیر درآید و با آگاهی نسبت
به خود بهعنوان یک شخص ،موجودیت بردهداری تصنعی و گیاهی شده و دیگر قادر نیست بهعنوان مبنای تولید
پابرجا باقی بماند)۴۶۳ ( ».
 .۲الکساندر کوژو در اثر جنجالی مقدمهای بر خوانش هگل که در دههی  ۳۰میالدی قرن پیش در فرانسه به چاپ
رسید ،پایهگذار جریانی نظری بود که به تفسیر او از پدیدارشناسی روح ،بهویژه قسمت «سروری و بندگی» ،بعدی
جهانی داد .در اوایل دههی  ، ۵۰حمید عنایت این بخش از تفسیر کوژو را به همراه پیشگفتار مفصلی زیر عنوان
«خدایگان و بنده» به فارسی برگرداند که بارها توسط انتشارات خوارزمی تجدید چاپ شده است .شکی نیست که
چگونگی پرورش نز اع بنده و ارباب توسط هگل و تکیه بر فرآیند کسب خودآگاهی برده به واسطهی کار ،و از آنجا
انتقال آن به مبارزهی کار و سرمایه ،گام مهمی در فهم مبارزهی طبقاتی است .اما نمیتوان دستاورد جهان-تاریخی
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بنابراین ،مفهوم کار آزاد نزد هگل تازه پس از فراروی از «سااروری و بندگی» آغاز
میشااود .او بخش اول پارهی نخساات فلساافهی حق را با مفهوم «مالکیت» شااروع
۱

میکند و آن را به ساه بخش تقسایم میکند :تصارف ،اساتفاده و بیگانگی .تصارف از
طریق تصاااحب مسااتقیم یا شااکل بخشاایدن به شاای» به واسااطهی ابزار و نیروهای
مکانیکی احراز میشااود .اسااتفاده از یک شاای» بهواسااطهی مصاارف ،انهدام و نفی آن
صاورت میپذیرد .هگل مصارف و مالکیت یک چیز را ازهم تفکیک میکند .مصارف یک
شاای» ،نیازی خا را برآورده میکند که با سااایر اشاایای مصاارفی و نیازهای مشااابه
قابلمقایساه اسات .ازاینرو ،یک نیاز خا در عین حال در حکم نیازی عام است« .این
وجه عام شاای» که خاصاایت معین آن از وجه خا آن ناشاای شااده و از کیفیت آن
منتزع شده است ،ارزش آن است( ».بند  )۶۳سپس در افزودهی این بند میگوید« :در
اینجا کیفیات در شاااکال کمیات ناپدید میشاااود یعنی وقتی من از 'نیااز' صاااحبات
میکنم ،اصاطالحی را بهکار بردهام که طبق آن متنوعترین چیزها قابلعرضاه میشاوند.
آنها به اشتراک در آن سهیم شده و ازاینرو معادل یکدیگر میشوند .بنابراین در اینجا
تفکر از کیفیت خا یک چیز به چیزی که نسابت به کیفیت بیتفاوت اسات ،یعنی به
کمیت گذار میکند ».پس «ارزش» واقعا معرف آنچه هست ،نیست« .چنانچه بخواهید
ارزش یاک چیز را ناه در وجاه خاا بلکاه باه وجهی انتزاعی بیاان کنیاد ،نمااد آن پول
اساات .پول بهعنوان یک تجرید ،صاارفا نماد ارزش اساات ».از آنجا نتیجه میگیرد که

مارکس را به کشف مبارزهی طبقاتی فروکاست .اما حتی در این عرصه نیز نمیتوان دستاورد او را در مبارزه با غیر
تحلیل برد .خودآکاهی کارگر در فرآیند مبارزهی طبقاتی ،در عین حال وقوف به خصلت دوگانهی کار (کار مجرد و
کار انضمامی) و ازآنجا برقراری رابطهای منفی با خود است .به بیان دیگر ،کارگر خود را به دگرِ خود ،به ابژهی خود
تبدیل می کند و از آن راه از آغشتگی به ضد خود خروج کرده ،به درک مثبت نفیِ وجود خود نایل شده و آن را به
نقطهی عزیمت جامعهی بدیل تبدیل میکند.
« .۱هگل بهدرستی فلسفهی حق را با مالکیت آغاز میکند که سادهترین رابطهی حقوقی سوژه است ».مارکس،
گروندریسه،

۱۰۲
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اگر بخواهیم مفهوم ارزش را درنظر بگیریم ،باایاد باه خود چیز فقط باهعنوان یاک
۱

«سمبل» یا نماد نگاه کنیم.
بعد سوم مالکیت ،وهلهی «بیگانگی» است که در نظر هگل به معنای «بازگشت به
خود» اسات .بازگشات از غیریت ،از تصااحب صارف یک شای» خارجی و اتکا به خود در
هساتی بالفعل .هگل در اینجا یادآور میشاود که باید بین برده و یک کارگر روزمزد یا
خدمتکار تفکیک قایل شاااد« .بردهی آتنی نسااابت به کارگر روزمزد احتماال شاااغل
آسااانتری داشاات اما بهعنوان برده ،کل فعالیت خود و تمام وجودش را از خود بیگانه
کرده و باه ماالاک خود واگاذار کرده بود( ».افزودهی بناد  )۶۷اماا در خود این واقعیات کاه
کارگر روزمزد صرفا بخش معینی از ظرفیت کاری و نه جسم و ذهنش را از خود بیگانه
میکناد و باه واساااطاهی یاک «قرارداد» باه دیگری واگاذار میکناد ،پتاانسااایال یاا امکاان
۲

رهایی درونماندگار است.
مبحث «قرارداد» ،مرحلهی ورود به عرصاه ی«مبادله» در جامعهی مدنی اسات .و
یاا باه بیاان ماارکس ،مرحلاهی خریاد و فروش نیروی کاار .اماا هماانطور کاه ماارکس
تصاریح میکند ،در این قرارداد اسااساا تقلبی صاورت نگرفته اسات چرا که سارمایه،
نیروی کار را بر اساااس «ارزش» آن خریداری کرده اساات .هگل هم میگوید آنچه در
این معامله همسانگ یا مشاابه اسات ،همان «ارزش» اسات( .بند « )۷۶در اینجا ساوای

 .۱مارکس در کاپیتال  ،۱در فصل «فرآیند مبادله» تأکید میکند که «پول معینی میتواند با نماد خود جابجا شود.
اما این تعبیر معین به برداشت اشتباهی منجر شده که گویا خود پول ،صرفا یک نماد است .این خطا دربردارندهی
این شک است که شکل پولی یک شی» نسبت به خود آن بیرونی و صرفا شکل پدیداری روابط انسانی نهفته شده
در آن است .به این معنا ،هر کاالیی یک نماد است چرا که بهعنوان ارزش ،صرفا پوستهی مادی کار انسانی مصرف
شده در تولید آن است ».مارکس در زیرنویس این مطلب به بند  ۶۳فلسفهی حق رجوع کرده و گفتاورد یادشدهی
هگل را بهطور مشروح بازگو میکند.
 .۲مارکس در گروندریسه ،یک مفهوم کامال بدیع از مالکیت ارائه میدهد .او با تشریح رشد غولآسای پیکرهی کار
مرده در مقایسه با کار زنده و تأکید بر بیگانگی کارگر میگوید« :با برنشاندن فعالیت افراد بهعنوان فعالیت عامِ
بیواسطه یا فعالیت اجتماعی ،از وهلههای تولیدی این شکل بیگانگی زدوده میشود و از آن طریق به مثابهی
مالکیت برنشانده میشود بهمثابه پیکر اجتماعی ارگانیکی که در درون آن افراد خود را بهعنوان افراد ،ولی افرادی
اجتماعی بازتولید میکنند )8۳۲ ( ».مارکس همین مفهوم را در کاپیتال  ۱اینگونه بازنویسی میکند« :این نفیِ
نفی است که مالکیت خصوصی را ازنو برقرار نمیکند بلکه به واقع مالکیت فردی را برمینشاند)۹۲۹ ( ».
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تفاوت بین کیفیتهای خارجی چیزهایی که مبادله شااده اساات ،سااوژههایی که وارد
قرارداد شاادهاند با یکدیگر برابرند» ،چرا که سااوژههای قرارداد در وجه عامی شاارکت
میکنناد کاه هماان ارزش اسااات .هگال پس از مباادلاهی پاایااپاای باه خریاد و فروش یاک
چیز معین باا یاک چیز عاام یاا ارزش ،یعنی «پول» ،باه «قرارداد دساااتمزدی» یعنی
مبادله با «ظرفیت تولیدی» مشخص میرسد( .بند )8۰
باید یادآوری کرد که هگل هنوز وارد جامعهی مدنی نشااده اساات .پس ضااروری
اسات که آنچه پیشتر ،در قسامت چهارم این مقاله بدان پرداخته شاده بود را بر روی
مفهوم کار متمرکز کنیم .تا آنجا که به «کار» و «ساارمایه» (عنوانهای هگل) مربوط
میشاااود ،هگال در بخش «جاامعاهی مادنی» فقط  ۱۲بناد ( )۲۰8-۱۹۶را باه آن
اختصاا داده اسات .او در اینجا صارفا چکیدهی فشارده شادهی مفاهیمی را که طی
۱

دو دهه بدان پرداخته بود ارائه داده است.
هگال در بناد  ،۱۹۶کاار را اینگوناه توصااایف میکناد« :کاار ،وسااایلاهی کساااب و
مهیاساازی ابزار خاصای مناساب برای نیازمندیهای خا ما اسات .به واساطهی کار،
مواد خامی که طبیعت مساتقیما عرضاه کرده اسات ،بهطور مشاخص و توساط انواع و
اقسام فرآیندها با اهدافی متنوع منطبق میگردد .این تغییریابی در شکل ،ابزار را واجد
ارزش و قابلمصاارف میکند ».گسااترش نیازمندیها ،رشااد و تنوع ابزارها و رابطهی
متقابل افراد با یکدیگر ،باعث «تقساایم کار» اجتماعی میشااود و «عنصاار عینی و عام
نهفتاه در کاار را باه فرآینادی انتزاعی» تبادیال میکناد( .بناد  )۱۹8این تقسااایم کاار
اجتماعی ،کار یک فرد خا را ساادهتر و مهارت او را محدود ،معین و متمرکز میکند
و بارآوری کار را افزایش میدهد .نهایتا «تجرید تولید یک فرد از تولید شااخص دیگر،

 .۱برای بررسی تکوین مفهوم کار نزد هگل ،قطعا باید به «سیستم اخالقی» ( )۱8۰۲و بهویژه «فلسفهی روح»
(درسگفتارهای ینا  )۱8۰۵-۶رجوع کرد .نظر به حجم مقاله ی حاضر ،ناگزیریم موضوع بحث را تا حد ممکن در
چارچوب فلسفهی حق محصور کنیم .برای بررسی درسگفتارهای هگل لطفا به پیوندهای زیر رجوع کنید:
“System of Ethical Life”,
”.“The Philosophy of Spirit

936

هگل و نقد اقتصاد سیاسی

کار را هرچه بیشاتر مکانیکی میکند تا اینکه باالخره انساان موفق میشاود به کناری
۱

رفته و ماشینها را جایگزین خود کند».
اماا باه بااور هگال ،مااحصااال این روناد ،تولیاد چیزی اسااات کاه او آن را باهعنوان
«سرمایهی عام» یا انیورسال میفهمد .لذا نتیجه میگیرد که «با پیشرفتی دیالکتیکی،
خودپویی ساوبژکتیو به واساطهی امر خا توساط امر عام تبدیل میشاود( ».بند )۱۹۹
هرکس بسااته به درجهی تحصاایالت و مهارتش امکان مییابد تا سااهم خود را از آن
«سارمایهی عام» دریافت کند! این آن مرزی اسات که هگلِ الاقل در عرصاهی فلسافهی
عملی خود ،قاادر باه عبور از آن نمیشاااود .او باهدرساااتی روناد مکاانیزه شااادن کاار و
گساترش تعارض ثروت و فقر را تشاخیص داده و تأکید میکند که باید برای جلوگیری
از فقر ،با دخالت دولت و نیز عضاویت در اصاناف ،راهحلی پیدا کرد .اما نهایتا برای این
معضل ،عالجی قطعی نمییابد .به باور او« ،وقتی استاندارد زندگی انبوه بزرگی از مردم
به زیر مرز معیشات برساد» (بند  ،)۲۴۴آنها توانایی تشاخیص و احترام به خود را از
دسات میدهند که حاصال آن ایجاد «فقرایی شاورشای» اسات« .جامعهی مدنی مسائول
تغذیهی اعضااای خود اساات ».اما «در عین حال باید مانع از ظهور شااورشاایانی فقیر
گردد( ».افزودهی بند )۲۴۴
دقیقاا باه همین خااطر اسااات کاه ماارکس اعالم میکناد« :خااساااتگااه هگال ،هماان
اقتصااد سایاسای مدرن اسات .او کار را بهعنوان ذات انساان ادراک میکند به مثابهی
ذاتی که انسان از طریق آن خود را تأیید میکند .او فقط جنبهی مثبت کار را میبیند،
۲

نه جنبهی منفی آن را( ».آثار )۴:۳۳۳ ،لذا هگلِ  ۱8۲۱و مارکسِ  ۱8۴۴با مشاهده و
 .۱مقایسه کنید با گفتاورد زیر از گروندریسه« :کارگر دیگر یک شی» طبیعیِ تغییر یافته را واسط خود و ابژه قرار
نمیدهد ،بلکه فرآیندی طبیعی را که به فرآیندی صنعتی تبدیل شده است جایگزین آن کرده ،واسطهی خود و
طبیعت ارگانیک نموده و بر آن تسلط مییابد .او به جای آنکه فاعل اصلی باشد ،به کنار فرآیند تولیدی میرود».
( )۷۰۱
 .۲البته مارکس ابدا از آثار قبلی هگل در درسگفتارهای ینا با خبر نبود .آیا چنانچه آنها را ،از جمله گفتاورد زیر را،
بررسی کرده بود کماکان بر این نظر اصرار میورزید که هگل صرفا جنبهی مثبت کار را میفهمد؟
«کارگر در کار ماشینی مانند خود ماشین ،هرچه بیشتر بیروح و کسل میشود .عنصر معنوی ،سرزندگیِ خودآگاه
زندگی ،به فعلیتی پوچ تبدیل میشود .این کار او را به یک نقطه محدود میکند ،و هرچه کاملتر شود ،یک سویهتر
میشود ...انسان در ماشین فعالیت رسمی خود را لغو میکند و آن [ماشین] را وادار به کاری برای خود میکند ...او
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تحلیل روندی نسابتا مشاابه ،به دو نتیجهگیری متفاوت میرساند .به دیدهی مارکس،
کارگران آن بخشای از جامعهی مدنی هساتند که گویا به بیرون از آن پرتاب شادهاند.
کارگر« ،سااوژه» اساات ،یعنی «فقیری اساات که نساابت به فقر جساامی و روحی خود
آگاهی دارد .نا انسااانیتی که این انسااانزدایی را درک میکند و ازاینرو ،خود-الغاگر
است( ».اثار)۴:۳۶ ،
در واقع ،گساسات عظیم بین دیالکتیک هگل و مارکس در همین امر نهفته اسات.
دیالکتیک مارکسای با معرفی ساوژهای که میاندیشاد ،درونیتر ،عمیقتر و بنیادینتر از
دیالکتیکی است که اندیشیدن را از سوژهی خوداندیش جدا میکند.
منابع
1 – G. W. F. Hegel, Philosophy of Right, Oxford University Press, NY. 1976
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1967
4 – Gerog Lukacs, The Young Hegel, Merlin Books, London, 1975
5 – Karl Marx, Capital, Vol. 1, Vintage Books, NY. 1977
6 – Karl Marx, Karl Marx, Critique of Hegel’s “Philosophy of Right”,
Cambridge University Press, NY, 1977
7 – Karl Marx, Grundrisse, Vintage Books, NY. 1973
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با پردازش طبیعت به واسطهی ماشین ،ضرورت کار خود را منتفی نمیکند .فقط آن را تشدید میکند .مقدار کار
فقط برای کل کاهش مییابد نه برای فرد برعکس افزایش مییابد ،زیرا هرچه کار مکانیزهتر شود ،ارزش آن کمتر
شده و فرد رنج بیشتری متحمل میشود ...در این بیارزشسازی کار مکانیکی ،مستقیما امکان جدا شدن کامل از
آن وجود دارد ،زیرا کار کامال کمی و بدون تنوع است ...،چیزی کامال خارجی .آنچه برای انسان باقی میماند ،یافتن
اصل حرکتی برای کار است که به همان اندازه مرده باشد ».نگاه کنید به:
Https://isr.press/Hegel_Labor/index.html
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چکیده :در مقالهی حاضر بحث میشود که برخالف باور گسترده ،مارکس تمایزی
بین طبقهی در خود و طبقهی برای خود قائل نشده بود ،بلکه در نظر او این تمایز بین
طبقه علیه سرمایه و طبقهی برای خود بود .صورتبندی مارکس از «طبقه علیه
سرمایه» نشاندهندهی بعدی سیاسی است که «طبقهی در خود» فاقد آن است نهادها
و آرایش سیاسی صرفا ابزار بیان یک ساختار طبقاتی ازپیش موجود نیستند ،بلکه
ساختار طبقاتی را شکل میدهند .پیآمدهای این انتساب اشتباه در درک نظری
شکلگیری طبقه و نیز سیاستهای طبقاتی روشن میشود.
امروزه در پژوهشهای مربوط به مارکس ،این نکته که او میان «طبقهی در خود»
و «طبقهی برای خود» تمایز قایل شده ،تقریبا امری بدیهی تلقی میشود .در این نکته
که مارکس قایل به این جدایی بود ،چه پژوهشگرانی که از این تمایز ۱دفاع میکنند،
و چه آنهایی که به سبب مسألهسازی آن از مارکس انتقاد میکنند ۲،همرأیی وجود
دارد ۳.من بر این باورم که اگر مارکس به این تمایز اعتقاد داشت ،اتهام تقلیلگرایی
اقتصادی که نیکوس پوالنزانس و آدام پرژورسکی در آن مییابند ،بر او وارد بود .اما
علیرغم اتفا نظر مفسران مارکس ،او هرگز به طبقات در خود یا به تمایز بین طبقهی
در خود و طبقهی برای خود اشاره نمیکند.
ازجمله کسانی که تمایز میان «طبقهی در خود» و «طبقهی برای خود» را به
مارکس نسبت دادهاند .دوس سانتوس ،پرژورسکی ،آیزنشتاین و رایتلین هیچ شاهدی
1 Santos, T. Dos, “The Concept of Social Classes,” Science and Society 34(1970),
181; Draper, Hal, Karl Marx's Theory of Revolution: The Politics of Social Classes
(New York: Monthly Review Press, 1978), 40–41, 349; Cohen, G. A., Karl Marx's
Theory of History: A Defence (Oxford: Clarendon Press, 1980), 73–76.
2 Poulantzas, Nicos, Political Power and Social Classes (London: New Left Books,
1973), 74–76, and Przeworski, Adam, “Proletariat into a Class: The Process of Class
Formation from Karl Kautsky's The Class Struggle to Recent Controversies,” Politics
and Society 7 (1977), 343, 367.
3 Zeitlin, Irving M., Marxism: A Re-Examination (New York: Van Nostrand
Reinhold, 1967), 72, 103; Kolakowski, Leszek, Main Currents of Marxism, Vol. I
(Oxford: Clarendon Press, 1978), 356; Tucker, Robert C., The Marx-Engels Reader
(New York: Norton, 1978), 218; Z. Eisenstein, “Women as a Sexual Class,” paper
delivered at the March 1983 Marx Centenary Conference, University of Winnipeg.
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از متن برای اثبات ادعایشان ارائه نمیدهند ۱.رابرت تاکر و پوالنزانس قطعهای از «فقر
فلسفه» را نقل میکنند که اندکی بعد به تحلیل آن خواهم پرداخت ۲.کوالکوفسکی
قطعهای از «هجده برومر لویی بناپارت» را نقل میکند که برای روشن شدن درستی و
نادرستی این ادعا ،آن را نیز بررسی خواهم کرد ۳.دریپر و کوهن هر دو قطعه را بهعنوان
مأخذ این تمایز نقل میکنند ،اما در حالی که دریپر مدعی است که «این تمایز عمدتا
در هجدهم برومر لویی بناپارت» آمده است ،کوهن به شکل معقولتری ادعا میکند که
«تمایز از این دو کتاب برگرفته شده است»۴.
پیش از این که به این دو قطعه نقلشده همچون متن مأخذ دربارهی تمایز بین
طبقهی در خود و طبقه ی برای خود بپردازیم ،بگذارید مراد مفسران مارکس از این
تمایز را روشن سازیم .کوهن از این تعریف قاطعانه دفاع میکند و بر این باور است که
این تمایز برای تعریف دقیق ساختاری از طبقهی (در خود) که با هر بیان سیاسی و
فرهنگی از هویت طبقاتی (طبقهی برای خود) تفاوت دارد ،ضروری است .کوهن مدعی
است که «طبقهی یک شخص تنها با جایگاه عینی او در شبکهی روابط مالکیت تعیین
می شود ،هر قدر هم تعیین چنین جایگاهی دشوار باشد .آگاهی ،فرهنگ و تفکر سیاسی
در تعریف جایگاه طبقاتی یک شخص جایی ندارد» ۵.درواقع« ،حتا رفتار شخص نیز
بخشی ضروری» از هویت طبقاتی او را تشکیل نمیدهد .پژرورسکی که با این تمایز
توافق ندارد نظر کوهن را می پذیرد که این تمایز به تقابل بین اقتصاد بهمثابهی واقعیت
عینی و سیاست و فرهنگ بهمثابهی جلوههای ذهنی این واقعیت اقتصادی پایهای نیاز
دارد .پرژورسکی مینویسد:

 ۱به پینوشتهای یک و دو و سه باال نگاه کنید
 ۲به پینوشتهای دو و سه باال نگاه کنید.
 ۳به پینوشت دو نگاه کنید.
4 Draper, , Karl Marx's Theory of Revolution, 41; Cohen, , Karl Marx's Theory of
History, 76.
5 Ibid., 73.
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دشواریهایی که در تحلیل ساختار طبقاتی جوامع مشخص سرمایهداری برای
نظریهی مارکسیستی پیش آمد ،پیشتر در مرحلهی شکلگیری جنبش سوسیالیستی
پدید آمده بود .ریشهی این دشواریها را باید صورتبندی مارکس از معضلی جست که
در آن روند شکلگیری طبقه همچون گذار ناگزیر از «طبقهی برای خود» نگریسته
میشود .در این صورتبندی روابط اقتصادی جایگاه شرایط عینی را دارد و تمام روابط
دیگر قلمروهای فعالیتهای ذهنی را تشکیل میدهند»۱.
بهاین ترتیب ،تمایز طبقهی در خود و طبقهی برای خود بر این فرض بنا شده است
که طبقات ،مقدم بر درگیریهای سیاسی یا فرهنگی ،در قلمروی اجتماعی-اقتصادی
بهوجود میآیند ،و مبارزهی سیاسی ،اشکال فرهنگ و آگاهی نقش اساسی و
تعیینکنندهای در ساختار طبقاتی ندارند .بلکه نشانهها ،جلوهها و حتی شاید ،نتایج
ضروری ساختار اجتماعی-اقتصادی طبقه یا روابط تولیدی هستند.
حال بپردازیم به قطعاتی که در تأیید انتسابِ تمایز طبقهی در خود و برای خود،
به مارکس نقل شدهاند .در «هیجدم برومر لویی بناپارت» مارکس دربارهی دهقانان
اواسط قرن نوزدهم فرانسه ،مینویسد:
«تا آنجا که شرایط زندگی اقتصادی میلیونها خانواده به گونهای است که شیوهی
زندگی ،منافع و فرهنگ آنها را از طبقات دیگر جدا میکند و در رویارویی خصمانه با
آنها قرار میدهد ،اینها یک طبقه را تشکیل میدهند( .اما) تا آنجا که بین این
دهقانان خردهمالک تعامالت صرفا محلی وجود دارد و همسانی منافعشان نه اجتماعی
در بین آنها بهوجود میآورد ،نه پیوند ملی و نه سازمان سیاسی ،آنها طبقهای را
تشکیل نمیدهند۲.
کوهن این قطعه را تأیید تعریف ساختاری خود از طبقه (که همانگونه که در باال
گفته شد ،با هر نوع بیان آگاهانه ،فرهنگی ،سیاسی یا حتا رفتاری طبقه فر دارد) در
مقابل نظر ای .پی .تامپسون میآورد که مانند پرژورسکی و پوالنزانس ،تکوین طبقه را
1 Przeworski, “Proletariat into a Class,” 343.
2 Marx, Karl and Engels, Friedrich, Collected Works (New York: International
Publishers, 1976), Vol. II, 187.
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در شکلی از رفتار ستیزگرانه درک میکند که عمدتا ،ولی نه انحصارا ،با تجربههای
مشترک در روند تولید ایجاد میگردد .کوهن میگوید«:اگر نظر تامپسون درست باشد،
دهقانان فرانسوی یاد شده در هیجدهم برومر را نمیتوان طبقه به حساب آورد»۱.
روشن است که کوهن ،از از خودِ متن ،استدالل قاطعی علیه تعریف غیرساختاری طبقه
نمیآورد .زیرا مارکس میگوید ،به یک معنا دهقان «یک طبقه را تشکیل میدهند» و
به معنای دیگر «طبقهای را تشکیل نمیدهند» .این تناقض ظاهری به توضیح
زبان شناختی یا تمایزی میان معنایی که در آن دهقانان طبقه محسوب میشوند ،از
معنایی که در آن طبقه محسوب نمی شوند ،نیاز دارد .به این ترتیب ،برای فرار از این
تناقض ظاهری است که کوهن و دیگران تمایز میان طبقهی در خود و طبقهی برای
خود را پیش کشیدهاند ،دهقانان فرانسه تجسم طبقهی در خود هستند و نه طبقهای
برای خود.
قطعه ی دیگری که کوهن و دریپر برای تمایز بین طبقهی در خود و طبقهی برای
خود نقل میکنند ،از گزارش مارکس دربارهی اثرات صنعت بزرگ برگرفته شده است.
صنعتیشدن سرمایهدارانه ،با دگرگونسازی خصلت نسبتا پراکنده و خودکفای تولید
دهقانی ،محیط کار همیارانه و اجتماعی شدهای به وجود میآورد که شکلگیری طبقاتی
کارگران را آسان میسازد.
مارکس در «فقر فلسفه» مینویسد:
«شرایط اقتصادی ،نخست تودهی روستاییان را به کارگر تبدیل کرده بود .چیرگی
سرمایه ،موقعیت و منافع مشترکی برای این توده بهوجود آورده است .ازاینرو ،این توده
هم اکنون طبقهای است در برابر سرمایه ،ولی نه هنوز برای خود .در روند مبارزه ...این
توده متحد میگردد و خود را به صورت طبقهای برای خود درمیآورد .منافعی که او از

1 Cohen, , Karl Marx's Theory of History, 76. Marx, and Engels, , Collected Works,
Vol. 6, 211.
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آنها دفاع میکند منافع طبقاتی است .اما مبارزهی طبقه علیه طبقه یک مبارزهی
سیاسی است۱».
تاکر این قطعه را از منتخبات مارکس و انگلس میآورد و چنین تفسیر میکند:
«توجه کنید به اصطالحات هگلی در توصیف مارکس از پرولتاریا که ...نهتنها به طبقهای
در خود ،بلکه همچنین "برای خود" ،تبدیل میشود» ۲.در واقع ،تاکر در «در خود» را
مانند «برای خود» در داخل گیومه نمیگذارد ،زیرا در این جا تقابل میان طبقه در برابر
سرمایه و طبقه برای خود است .متن اصلی به فرانسه چنین است:
"une classe vis-a-vis du capital, mais pas encore pour elle"meme,
که برنشتاین و کائوتسکی به آلمانی آن را چنین ترجمه کردهاند:
"eine Klasse gegenuber dem Kapital, aber noch nicht für
sich selbst."3
کارگران صنعتی در تجمعشان در مقابل کارفرمایان ،طبقهای در برابر سرمایه
تشکیل میدهند که دهقانان پراکنده از رهگذر آن نمیتوانند تشکل یابند .دهقانان که
به بازی های طبیعت و بازار ،مانند باروری زمین ،اوضاع جوی ،آبیاری و فصل برداشت
محصول ،وابستهاند ،از اشتراک موقعیت کارگران کارخانه محروماند .دهقانان یک منطقه
ممکن است شرایط تولیدی متفاوت با منطقهی دیگر را تجربه کنند ،یا فاقد ارتباط با
یکدیگر باشند ،و یا منافع مشترکی با زمینداران و سرمایهداران کشاورز منطقهی خود
داشته باشند که با دهقانان منطقهی دیگر ندارند .برخالف کارگران فاقد مالکیت،
دهقانان خردهمالک «طبقهای دربرابر سرمایه» تشکیل نمیدهند .مارکس بر این باور
بود که دهقانان هر چند که ممکن است شکایتهایی از نظام مالیاتی ،یا بهره و
بهره مالکانه (رانت) داشته باشند ،ولی با خودِ مالکیت و نظام بازار سرمایهداری مخالف
1 Tucker, , The Marx-Engels Reader, 218. Marx, Karl, Oeuvres, Economie, 1 (Paris:
Gallimard, 1963), 135; Marx, Karl and Engels, Friedrich, Werke, Bd. 4 (Berlin: Dietz
Verlag, 1974), 181.
2 Cohen, , Karl Marx's Theory of History, 76. Emphasis in the original. Marx and
Engels, Collected Works, Vol. 6, 493.
3 Ibid., Vol. 5, 77.
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نیستند .آنها بیشتر یک تودهاند تا یک طبقه ،افرادی هستد با اعتراضاتی بیشکل
علیه وامدهندگان ،دریافتکنندگان بهرهی مالکانه و شیادان (مأموران مالیاتی) ،تا گروه
مشخصی با منافع روشن«دربرابر سرمایه» .پوپولیستها ممکن است رزمنده باشند،
بهویژه هنگامی که مصمماند خود را از قید و بندهای پیشاسرمایهداری برهانند و به
ِ
صورت مالکان مستقل درآیند ،یا هنگامی که مالکیت کوچک از سوی بازار سرمایهداری
تهدید میشود ،اما مبارزات پوپولیستی ستیز طبقاتی نیستند ،مگر این که پوپولیستها
در مبارزاتی که بین طبقات بالقوه هژمونیک برای سلطه در جریان است ،شرکت کنند.
در حالی که برداشت مارکس دربارهی طبقه در برابر سرمایه جایی برای جدایی
تحلیلی طبقه از مبارزهی طبقاتی باقی نمیگذارد ،مفهوم طبقهی در خود چنین امکانی
را بهوجود میآورد .در حالی که در نوشتههای مارکس ،رویارویی سازمانیافته در مقابل
یک دشمن متحد ،جوهر طبقه بهشمار میرود ،برای «طبقهی در خود» کوهن حتا
رفتار خصمانه با طبقات دیگر ضروری محسوب نمیشود .شاید برداشت کوهن برای
تحلیل جوامعی که ستیز طبقاتی آشکاری ندارند ،یا توصیف گروههای اقتصادی ،نظیر
دهقانان قرن نوزدهم فرانسه ،که ظاهرا هم تشکیل طبقه میدهند و هم نمیدهند ،ابزار
مفیدی باشد.
یا آیا میتوانیم صرفا بگوییم که برخی صورتبندیهای اجتماعی وجود دارند که
در آنها طبقات اقتصادی طبقات سیاسی محسوب نمیشوند ،یعنی که دهقانان
«هجدهم برومر» طبقهی اقتصادی بودند و نه طبقهی سیاسی؟ در واقع ،کوهن علیرغم
گرایش به جدا کردن محتوای سیاسی از تحلیل طبقاتی مارکس ،میپذیرد که مراد
مارکس از طبقه غالبا یک نیروی مدعی قدرت سیاسی است .کوهن شماری از این
سخنان را از مارکس نقل میکند...« :پرولتاریا تنها با ساختن خود بهمثابهی یک حزب
سیاسی میتواند همچون یک طبقه عمل کند»« .هر لحظهای که طبقهی کارگر
بهمثابهی یک طبقه علیه طبقات حاکم به میدان میآید و میکوشد از بیرون آنها را
زیر فشار قرار بدهد ،یک لحظهی سیاسی است»[ ۱.با این همه] ،کوهن یادآوری میکند

1 Cohen, , Karl Marx's Theory of History, 76. Emphasis in the original. Marx and
Engels, Collected Works, Vol. 6, 493.
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که آنچه نمیتواند همچون یک طبقه عمل کند یا به میدان بیاید ،چیزی جز طبقهی
کارگر نیست .بنابراین ،کارگران صنعتی نیز که نمیتوانند طبقهای برای خود باشند،
مانند دهقانان ،صرفا طبقهای در خود هستند .اما «مانیفست کمونیست» میگوید:
«سازمانیابی پرولترها به یک طبقه و در نتیجه ،یک حزب سیاسی ،بارها و بارها در اثر
رقابت بین خود کارگران درهم میشکند» ۱.آیا کارگران در حال رقابت باهم تشکیل
یک طبقه میدهند؟ مارکس و انگلس در «ایدئولوژی آلمانی» مینویسند« :افراد جدا از
هم تنها تا جایی که ملزم به پیشبرد نبردی مشترک علیه طبقهای دیگر باشند ،یک
طبقه تشکیل میدهند ،در غیر این صورت ،آنها به عنوان رقبا در شرایطی خصمانه با
یکدیگر قرار دارند» ۲.این صورتبندی دال بر این است که کارگران منفرد تنها در
صورتی به پرولتاریا یا طبقهی کارگر تبدیل میشوند که در اتحادیههای کارگری و
احزاب سیاسی سازمان یابند .به این ترتیب ،متنهای مارکس تأیید بیابهام تعریف
ساختاری کوهن از طبقه یا این نظر او اوست که نقش ساختار صنعت سرمایهداری در
تکوین طبقه ی کارگر را (و در تمایز با نظر تامپسون و پرژورسکی که کارگران فعاالنه
به تکوین طبقهی کارگر کمک میکنند) تأیید نمیکنند .بنابراین ،روایت کوهن از
ماتریالیسم تاریخی بیش از آن که نظرات مارکس دربارهی طبقه را بازگویی کند ،به
توضیح ناموفقی دربارهی آن میپردازد.
تمایز تحلیلی طبقهی در خود و طبقهای برای خود به کوهن امکان میدهد که بین
جایگاه طبقاتی یک فرد و هر نوع بیان سیاسی و فرهنگی هویت طبقاتی او تفاوت قایل
شود .به نظر نمیرسد این تمایز با تمایز مارکس در «هیجدهم برومر» دربارهی دهقانان
فرانسه که طبقهی اقتصادی تشکیل میدهند اما نه طبقهی سیاسی ،همخوانی داشته
باشد .زیرا مارکس میگوید دهقانان فرانسه «تا آنجا که شرایط زندگی اقتصادی
میلیونها خانواده به گونهای است که شیوهی زندگی ،منافع و فرهنگ آنها را از طبقات
دیگر جدا میکند و در رویارویی خصمانه با آنها قرار میدهد ،یک طبقه تشکیل
میدهند» .کوهن فرهنگ را بهمثابهی یکی از مؤلفههای طبقه در طبقهی در خود
1 Marx, Karl and Engels, Friedrich, Collected Works, Vol. 6, 493.
2 Ibid., Vol. 5, 77.
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نمیپذیرد ،در حالی که تصویر مارکس از طبقهی دهقانان این را دربردارد .وانگهی
«رویارویی خصمانه» با دیگران بهعنوان عنصر ضروری طبقه ،بیشتر با طبقه در برابر
سرمایه در کتاب «فقر فلسفه» خوانایی دارد تا با طبقهی در خود کوهن.
با این همه ،دیگر طرفداران تمایز طبقهی در خود و برای خود ،فرهنگ را بهعنوان
یکی از عناصر طبقهی در خود نفی نمیکنند .مثال دوس سانتوس ،فرهنگ را بهعنوان
یکی از عناصر طبقهی در خود نفی نمیکند ،البته تا جایی که نگرشها ،عادتهای
فکری و رفتاری ،منافع تصوری و آرزوها (که مجموعا چیزی را تشکیل میدهند که او
روانشناسی طبقاتی مینامد) خیالی باشند تا واقعبینانه ،و ایدئولوژیک باشد تا علمی.
دوس سانتوس مینویسد:
«تا جایی که این روانشناسی طبقاتی نتواند واقعیت این مناسبات را در بخش قابل
توجهی از افراد تشکیلدهندهی یک طبقه بیان کند ،این مجموعههای/جماعتهای
انسانی را میتوان طبقهی در خود دانست .اما در یک وضعیت اجتماعی که اینها از
رهگذر یک ایدئولوژی سیاسی از این مناسبات آگاهی یابند ،طبقهای برای خود خواهند
بود ،به شرط آن که این ایدئولوژی شرایط واقعی موجودیت آنها و تضادها میان این
شرایط و منافع آنها بهمثابهی یک طبقهی اجتماعی را بهروشنی بیان کند و وسایل
فایق آمدن بر این وضعیت را نشان بدهد۱».
به این ترتیب ،یک طبقهی در خود طبقهای است از حیث آگاهی اجتماعی ناقص
که از مجموعهی افرادی ناآشنا با علم مارکسیستی و ناپذیرا در مقابل آن ،تشکیل شده
است .به تأسی از لنین و لوکاچ ،حتا میتوانیم بگوییم که آگاهی طبقاتی باید از بیرون
طبقهی کارگر ،بهوسیلهی روشنفکران مارکسیست به کارگران «ارائه شود»۲.
ازاینرو ،آگاهی طبقهی کارگر از روانشناسی تجربی کارگران متمایز میشود .آنچه
را که لوکاچ آگاهی طبقاتی پرولتری مینامد ،هیچ کارگری نه هرگز اندیشیده و احساس
1 Dos Santos, “The Concept of Social Classes,” 181.
(تأکید در متن اصلی)
2 Lenin, V. I, Collected Works, Vol. 5 (Moscow: Foreign Languages Publishing,
1961), 375, 384–87; Lukács, György, History and Class Consciousness (London:
Merlin, 1971), 51.
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کرده و نه هرگز خواهد اندیشید و احساس خواهد کرد .کوچکترین دلیلی هم وجود
ندارد که نشان بدهد که لوکاچ پاسخهایی که مارکس دربارهی بررسیهای تجربی
نگرشهای کارگران ،به کارگران داده است را جالب مییابد ۱.زیرا اگر بین طبقهی در
خود و طبقهی برای خود و بین روانشناسی طبقاتی و آگاهی طبقاتی تمایز قایل شویم،
بررسی تجربی صرف در رابطه با مسألهی وسیعتر آگاهی طبقاتی بیمعنا خواهد بود.
این امر وسیعا مورد تأیید است که علم مارکسیستی پیششرط سطح آگاهی
«طبقهی برای خود» است ،اما به همان سادگی پذیرفته نمیشود که «طبقهی در خود»
فقط برای آنهایی وجود دارد که تازه با تحلیل مارکسیستی آشنا شدهاند .تصور یک
طبقه در برابر سرمایه بیانگر درکی تجربی از رویارویی آشکار ،مبارزه یا ستیز بهعنوان
عنصری قطعی از طبقه است ،در حالی که طبقهی در خود کوهن بیانگر ساختاری
قطعی است که زیربنای تجربه و رفتار را تشکیل میدهد[ .در اینجا] مبارزات قابل
مشاهده ،نماها و نمودهایی هستند که باید با ساختار ذاتی نهفتهی طبقهی در خود
توضیح داده شوند .اما هویت طبقهی در خود ،واقعیت درونی یا عینی آن ،برای کسانیکه
در نمود بیرونی ستیز طبقاتی یا به نمایش درآمدن هویت طبقاتی در رویارویی با دیگر
گروهها یا طبقات سازمانیافته گیر کردهاند ،دستنیافتنی است .وقتی طبقهی در خود
(با تمام خشکی و دشواری که دوس سانتوس و کوهن به آن اعتراف دارند) شناسایی
شود ،آنگاه میتوان چگونگی طبقهی برای خود یا چیزی را که سیاست یا آگاهی آن
طبقه باید باشد (که متأسفانه با فرهنگ سیاسی آن طبقه آنگونه که واقع هست،
متفاوت خواهد بود) از آن استنتاج کرد.
فارغ از این ،آیا طبقهی در خود در جریان درگیریهای سیاسیاش و در ائتالفها
و مبارزات طبقاتی اش تغییرنیافته باقی خواهد ماند؟ آیا به ساختار طبقاتی صرفا باید
همچون علت شیوههای عمل سیاسی و نهادهای دولتی نگریست ،و احزاب سیاسی صرفا
همچون معلول یا بیان توازن قوای طبقاتی؟ آیا دولتها و احزاب صرفا ابزارهای طبقات
1 Bottomore, T. B and Rubel, Maximilien, Karl Marx: Selected Writings in Sociology
and Social Philosophy (London: Watts, 1956), 203–12. Przeworski, “Proletariat into
a Class,” 367

طبقهی در خود و طبقه علیه سرمایه :کارل مارکس و طبقهبندیکنندگان او

ازپیش موجودند ،یا اینکه قلمروی سیاسی حوزهای است برای شکلگیری ،از
شکلافتادگی و بازشکلگیری؟ اگر درگیریهای سیاسی ساختار طبقاتی را تغییر
میدهند (نکتهای که بهسختی میشود یا فعال سیاسی را به انکار آن واداشت) و صرفا
بیان یا ابزارهای ساختار طبقاتی ازپیش تثبیت شده نیستند ،طبقه خود از خود بیرون
آمده است .پرژورسکی که طبقات را معلول مبارزاتی میداند که با دستداد
( )conjunctureعوامل اقتصادی ،سیاسی و ایدئولوژیک مشروط میگردند ،تمایل
دارد صورتبندی مارکسیسم کالسیک را از جبرگرایی اقتصادی برهاند و درک
کثرتگرایانهتری از تکامل اجتماعی به روی مارکسیسم میگشاید .تمام آنچه من
می خواهم در مخالفت با پرژورسکی بگویم این است که صورتبندی مارکس طبقهای
در برابر سرمایه است و طبقهی برای خود ،و صورتبندی پرژورسکی ،از حیث معنا،
شبیه طبقهای در برابر سرمایهی مارکس است.
برابرنهاد طبقهای دربرابر سرمایه و طبقهی برای خود ،ادعایهای بلندپروازنهی
کمتری را از نظریهپرداز اجتماعی میطلبد تا برابرنهاد طبقهی در خود و طبقهی برای
خود .با این همه ،شاید این نکته پرسشانگیز باشد که آیا طبقهای بدون یک دورهی
بیوقفهی هژمونی اجتماعی ،میتواند بهعنوان یک طبقهی برای خود وجود داشته باشد،
یعنی این که آزاد از ایدئولوژی طبقات تاکنون مسلط ،درک خا خود را از جهان بیان
کند و به منافع و آرزوهایش ،همچون هنجاریهای اخالقی و اشکال بیان فرهنگی،
مشروعیت بخشد؟ اما اگر چنین باشد« ،طبقهی برای خود» ضرورتا پیششرطی برای
تصرف انقالبی قدرت نخواهد بود .اگر اشراف انگلیس یا بورژوازی فرانسه به واقعبینی
علمی دوس سانتوس ،یا «طبقهی برای خود» کوهن و دریپر نیاز میداشتند ،ما هنوز
میبایست در انتظار انقالبهای قرنهای هفدهم و هیجدهم بمانیم .طبقهی سرمایهدار،
بهعنوان یک «طبقهی برای خود»-یعنی طبقهای که مستقل از مناسبات پدرساالرانه ،
شکلهای اقتدارگرایانه (تا بازاری) تخصیص منابع ،آیینهای حیثیتی ،منزلتهای
موروثی ،و دیگر نشانههای جامعهی پیشاسرمایهداری ،هژمونی خود را با شرایط خا
خودش نمایندگی میکند -فقط با سپری شدن سالهای بسیار زیادی بعد از انقالبهای
انگلیس و فرانسه به وجود آمد .اما بورژوازی بهمثابهی طبقهای علیه اشرافیت ،نه هنوز
«برای خود» -یعنی هنوز در وابستگی به اشکال سیاسی و فرهنگی اشرافیت -با
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دگرگونی پیوستهی خصلت و ترکیباش بود که به سلطهی اجتماعی و سیاسی دست
یافت .به همین ترتیب ،طبقهی کارگر نیز همچون یک طبقهی در برابر سرمایه ،اما نه
هنوز «برای خود»  -یعنی هنوز در وابستگی به اشکال سیاسی و فرهنگی بورژوازی -با
دگرگون شدن هموارهی خصلت و ترکیباش ،با سازمانیافتگی و بیسامانیاش در حول
خطوط شاخهای ،منطقهای ،قومی و جنسی ،در مبارزهای طوالنی برای هژمونی اجتماعی
و سیاسی درگیر خواهد شد .زیرا آگاهی طبقاتی همانقدر که معلول مبارزهی طبقاتی
است ،علت آن هم هست.
دوگانهی در خود و برای خود احتماال میتواند مانعی جدی در برابر خودتعینیابی
طبقهی کارگر و شکلگیری یک سیاست کارآمد کارگری ایجاد کند .یک طبقهی در
خود ،بیش از آن که در اتحادی رزمنده و در مبارزه خود را بسازد ،از رهگذر ساختار
اقتصادی مقدم بر درگیریهای سیاسی و فرهنگی شکل میگیرد .برخالف خود
ساماندهی طبقهای دربرابر سرمایه ،طبقهی در خود از طریق پیشاهنگی که برای درک
روندهای عینی به علم مجهز است ،سامان مییابد ،و این پیشاهنگ ،آگاهی طبقاتی را
بر بنیاد درک خود از منافع عینی (و نه هیچگاه منافع ویژه) کارگران تعریف میکند.
در چنین صورتی« ،برای خود» صفتی است که بیش از آن که در جریان مبارزهی
کارگران در برابر سرمایه به وجود آمده باشد ،از سوی روشنفکران به کارگران نسبت
داده میشود .نسبت دادن غلط دوگانهی طبقهی در خود و برای خود به مارکس
نمایانگر مرزبندی لنینستی سیاست مارکسیستی و به بند کشیدن جزمی کاربرد
تجربی تحلیل طبقاتی است.
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در پی درگذشاات نوال السااعداوی ،مصاار و جهان عرب یکی از ساارشااناسترین
مدافعان حقو زنان ،عدالت و دموکراسی را از دست داد.
با نوال السااعداوی در نیمهی دههی  8۰میالدی که به دعوت برنامهی مطالعات
زنان دانشاگاه کوینز برای ساخنرانی به شاهر کینگساتون کانادا آمده بود آشانا شادم .پس
از آنکه به یکدیگر معرفی شادیم و او دانسات من از ایران میآیم ،نخساتین جملهاش
این بود« :عجاب گولی خوردیم» .اشاااارهاش باه وقاایع پس از انقالب بود و پیآماد آن
برای زنان .ساعداوی ساخنران پرشاوری بود و از تناقضاات در عدالتطلبی بعضای رهبران
ساایاساای و متفکران اسااالمی در کشااورهای افریقا و خاورمیانه سااخن گفت که علیه
ساالطهی ساایاساای و فرهنگی بیگانگان مبارزه میکنند اما تبعیض و تحقیر زنان در
جوامع خود را عین عادالات میدانناد و آن را پااساااداری میکنناد .جلساااه باا پرخااش
تهدیدآمیزجمعی ازشارکتکنندگان ،از همان جوامع مورد اشاارهی ساعداوی ،به تشانج
کشایده شاد .اما با مداخله و حمایت دیگران پس از خاتمهی جلساه ،ساعداوی بهساالمت
به هتلاش هدایت شد.
ساعداوی البته با واکنشهای خصامانه و تهدید و خطر بیگانه نبود .فعالیتهای او
علیه نظام پدرسااالری در مصار ،در فرهنگ عرب و در جوامع با اکثریت مسالمان بهطور
کلی ،و تالش هاای مهم عملی او برای پاایاان دادن باه مثلاهی انادام جنسااای زناان برای
کنترل تمایالت جنسی آنان ،و انتشار نخستین کتابهای پژوهشیاش« ،زن و سکس»
( ،)۱۹۷۲و «چهرهی پنهان حوا :زنان در جهان عرب» (( )۱۹۷۷در فارسااای ،چهرهی
عریان زن عرب ،ترجمهی مجید فروتن و رحیم مرادی ،انتشارات روزبهان ،)۱۳۵۹ ،که
برمبنای تجارب و مشااهداتاش بهعنوان پزشاک در شاهرها و روساتاهای مصار نوشات،
برای او شااهرت و اعتبار جهانی پدید آوردند .اما سااخن گفتن او از مطالب ممنوعه و
تابوهای فرهنگی تحقیرکننده و تبعیضآمیز ،بدن زنان و ساکس ،ساعداوی را به دشامن
خودی در کشاورش تبدیل کرد .او در دوران ریاساتجمهوری انورساادات زندانی شاد
مورد خشام و تکفیر شایوخ االزهر قرار گرفت از سامت مدیریت بهداشات عمومی در
وزارت بهداری مصار برکنار شاد در دوران حسانی مبارک برای خاموش کردن صادایش
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از حضاور او در رساانههای ملی جلوگیری شاد و از ساوی اساالمگرایان بارها تهدید به
مرگ و مجبور به فرار از کشورش شد.
جالب آنکه سااعداوی در حالی متهم به توهین به اسااالم شااد که در کتابها و
ساااخنرانیهایش گاه تا حد افراط به کتاب آسااامانی خود اساااتناد میجسااات ،و در
۱

زندگینامهاش بهتفصاایل از ساافر معنویاش از تردید در عدالت الهی ،در کودکی ،به
ایمان اساتوار در بزرگساالی ساخن میگوید .او انچه را اساارت زنان عرب میخواند مولود
عرب بودن ،مسالمان بودن یا شارقی بودن آنان نمیدانسات و به فمینیساتهای غربی
انتقاد داشات که تنها بر نمادهای سانتهای ارتجاعی در جوامع آفریقایی و عرب ،مانند
مثله کردن اندام جنسای دختران ،چندهمساری یا حجاب تکیه میکنند ،اما به مساائل
اقتصاادی و سایاسای حاکم بر زندگی زنان در این جوامع توجهی ندارند و پیوند مبارزه
علیه پدرساالری و ستم جنسیتی با مبارزه علیه ستم طبقاتی را نمیبینند.
مضامون مکرر نوشاته های تحلیلی ساعداوی ارتباط تنگاتنگ شارایط اقتصاادی و
اجتماعی و نظام طبقاتی با بردگی و اسااارت جنساایتی اساات .او باور داشاات مذهب
ابزاری در دسااات قدرتمندان و نهادی در خدمت طبقات حاکم برای ممانعت و بیاثر
سااختن کوشاشهای روشانفکران و روشانگران در جوامع سانتی اسات .ساعداوی برای
ایجااد جنبش رهااییبخش فراطبقااتی زناان تالش میکرد .در این راه« ،اتحاادیاهی
همبساااتگی زنان عرب» و «اتحادیهی عربی حقو بشااار» را بنیان نهاد .او همواره به
فعالیتهای سایاسای خود ادامه داد .در ساال ۱۹۹۶بعد از بازگشات به مصار ،کاندیدای
ریاسااتجمهوری شااد ،و در جنبش موسااوم به بهار عربی نیز فعاالنه شاارکت کرد.
ساعداوی که به گفتهی خودش در دوران دانشاجویی در دانشاکدهی پزشاکی در قاهره،
تنها دختر در میان دانشاجویانی بود که در تظاهرات علیه اشاغالگران انگلیسای شارکت
کرده و در آن ساخنرانی میکرد ،پیوساته انساانی شاورشای ماند .در زندگینامهاش ما
صادای زنی را میشانویم که از باور داشاتن «به کشاوری که آزادی و احسااس غرور را از
او میگیرد باه همساااری کاه برابری باا او را نمیپاذیرد و باه خادایی کاه او را تنهاا
نیمهانسااان خلق کرده» ساار باز زد .سااعداوی از خشاامی مینویسااد که «از کودکی با
1. Haideh Moghissi, “A Daughter of Isis: The autobiography of Nawal Elsaadavi” in
Women’s Studies International Forum, Vol. 23(2), 2000.
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دیدن تبعیضاات موهن بین دختر و پسار ،در ذهن او مانند خزه در دریا ،ریشاه دواند».
شااگفتی از رازهای بدن زن که درکودکی ذهن او را به خود مشااغول میداشاات ،مثله
کردن اندام جنسای دختران ،عادت ماهانه ،مراسام شاب زفاف و زایمان ،در بزرگساالی
برای او پادیادههاای فرهنگی و اجتمااعی شااادناد کاه رنج و لعنات زنادگی زناان را رقم
میزنند .خشاام از زخمی که دایهاش در میان پای نوال شااشساااله ایجاد کرد و هرگز
شافا نیافت ،به خشام از بیعدالتی ،از فسااد ،از خرافات و از تاریکاندیشاان تبدیل شاد
این خشاام تا به آخر با او ماند و در پراتیک ساایاساای نوال السااعداوی و خلق بیش از
چهل رمان ،مجموعه داساتان ،نمایشنامه و کتابهای پژوهشای انعکاس یافت .یاد نوال
السعداوی گرامی است.
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