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 ( رضا ضراب1)

به    یهبرنامخصوص  بهی »تحریم« و  الزم است اندکی درباره  بحث اصلیپیش از  

 تحریم« کمی توضیح بدهم.  دور زدن اصطالح »

 مدیریت تحریم 

شود  عمده از سوی کسانی اعمال می  طوربه  ،خصوص در زمان کنونی ماتحریم، به

کلی در سیاست جهانی دارای قدرت و نفوذ هستند.    طور بهی و  المللبینبازارهای    که در

یا مصر کشوری را تحریم کرده   کره جنوبیشویم که  مثال با این خبر روبرو نمی  عنوانبه

توانند  عمل، نمی  ای تمایل هم داشته باشند در به چنین برنامه  چون حتی اگر،  باشند

کنم که تحریم در شرایط  واقع به این نکته اشاره می  ند. در کنها را اعمال  آن محدودیت

های خود از آن اختیار صاحبان قدرت است که برای پیشبرد سیاست  کنونی ابزاری در

شنویم  اش میی که دربارهیهاتحریم  ی کنند. به همین خاطر است که عمدهاستفاده می

  27اروپا که شامل    یشود و یا از سوی اتحادیهخوانیم یا از جانب امریکا اعمال میو می

  سازمان ملل روایت دیگری دارد که در   های شورای امنیتی است. تحریمیکشور اروپا

  یمورد امریکا، یک عامل دیگر که به صورت وسیله   نخواهم پرداخت. در به آن  جا  این

سیاست خدمت  در  مؤثری  امریکابسیار  قراریپردازان  تحریم  اعمال  برای  این   ی  دارد 

هانی  عمل واحد پول ج  در عین حال و در   - دالر  -   »واقعیت« است که واحد پولی امریکا

پذیرش وجود این واقعیت   جا باید بین مطلوب دانستن این واقعیت واین هم هست. در

تفکیک قائل شد. به سخن دیگر، حرفم این نیست که دالر باید واحد پول جهانی باشد،  

در برتون وودز امریکا    1944بلکه به این نکته اشاره دارم که پس از توافقاتی که در  

نفت به دالر    مثال بازار  عنوانبهرت واحد پول جهانی درآمد.  دست آمد، دالر به صوبه

فروش نفت به دالر انجام    نه همه ولی اغلب مبادالت خرید و  شود و اگرگذاری میقیمت

ی بسیاری از بازارهای دیگر. از سوی دیگر، واقعیت  گیرد و همین روایت است دربارهمی

واقع بیانگر یک نگرش    موارد در  یهمه  در   امر این است که توسل به »تحریم« همیشه و

ییم، این  های امریکا تمرکز نماروی تحریم  »تهاجمی« به سیاست است. یعنی اگر بر

جا  این  در  –تر است  مراتب از آن ضعیف که به  را  قدرت، اقتصاد دیگریدولتِ بسیار پر



 

 
 

 احمد سیف  19

دهد. اشاره کنم که پیش از ایران، برای چندین مورد یورش و تهاجم قرار می  -ایران

 دهه کوبا مقصد این تهاجم بود و هنوز هم هست.  

جا اندکی توضیح الزم دارد. از دو سو، دو تحول دیگر  منظورم از »تهاجم« در این

 یسویی با مقوله  تر کرده است. از»تحریم« را اندکی پیچیده  یها، مقولهدر این سال

ی  المللبینبیشتر شدن نقل و انتقاالت    هرچهآمدش  روبرو هستیم که پیشدن  جهانی

کشورها از   کوشش برای کنار گذاشتن یک کشور یا تعداد معدودی از  است و طبیعتاً

تری به بار خواهد  مراتب مخرب آمدهای بهی، پیالمللبیناین سیر رو به رشد مبادالت  

« گفته کردنمالیگر هم آن چیزی است که در ادبیات اقتصادی به آن » آورد. تحول دی

کردن بخش مالی و پولی    بیشتر پیدامراتب  بهشود و دراین جا هم منظورم قدرت  می

جا هم روشن است همین که شما این  شرایط امروزین است. در  اقتصاد در  یاداره   در

پی بگذارید،  کنار  مبادالت  این  سیر  از  را  برآکشوری  نتوانند    -  اقتصاد  مدهایش  اگر 

بسیار چشمگیر خواهد بود. به این ترتیب، پرسشی    -درستی »تحریم« را مدیریت کنندبه

 شود چه باید بکند؟ تحریم مواجه می که وقتی کشوری بااست آید این که پیش می

ایران   چه باید انجام بگیرد، »مدیریت« تحریم است درحالی که درآن ،به گمان من

  زدن« تحریم متمرکز شده است. در   سال، تمام توجه به »دور  40این نزدیک به    در

»مدیریت« تحریم، یعنی پرداختن   باید اندکی توضیح بدهم. منظورم از  پیوند با هردو

اش در مقابل فشارهای مالی  و تحمل  پذیریبرای این که ضربه  یبه ساختار اقتصاد داخل

و اقتصادی خارج از نظام بیشتر شود و یا حتی بتواند آن فشارهای بیرونی را خنثی کند.  

های اقتصادی معقول و مناسب برای تقویت  پیش گرفتن سیاست  جا با دراین  درواقع در

ر زدن« تحریم کنید. درحالی که »دواثر میآمدهایش را بیاقتصادی، تحریم و پی  یبنیه 

از  یعنی عمل کردن اند. یا اگر  جمله واضعان تحریم برای شما گذاشتهبه قواعدی که 

شود که واردات به کشور  ها باعث میتر به دست بدهم، فرض کنید، تحریممثال مشخص

مؤثر با آن این است که چه کنیم تا وابستگی    یانداز بیفتد. به نظر من راه مقابلهبه دست

توان تولیدی داخلی است،   اش افزودن برتر بشود و این هم الزمهواردات کم  ما به این

ها و یا عناصر حتی بزهکار نه این که تنها با صرف پول بیشتر و حتی استفاده از گروه

به قیمت بیشتر. با هیچ ترفندی این کار    وول  ،چنان به واردات ادامه بدهیم بخواهیم هم
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کنندگان است. مورد دیگری که در  زمین تحریم  زی در»مدیریت« تحریم نیست بلکه با

تر باشد و  مدیریت تحریم مهم است این که سیاست خارجی کشور باید از همیشه فعال

کنند باید عمل کند. باز  کنندگان ادعا میخالف جهتی که تحریم  در  و دقیقاً  ترشفاف

کند  علیه مردم ایران ادعا میهای خود  اجازه بدهید مثال بزنم، امریکا در اعمال تحریم

کند. دولت هم  جهان حمایت مالی می  های تروریستی درکه جمهوری اسالمی از گروه

بدون    احتماالً  FATFدرعمل با پشت گوش انداختن قواعد مربوط به عضویت در سازمان  

عمالًاین که نیت این باشد  اولیه« تهیه می  شان  اتهامات »مواد  کنند.  برای تداوم آن 

ت نظام هم تصویب قوانین لحکند و شورای مصشویی متهم میمریکا ایران را به پولا

گیری بندی و یا نتیجهداند. ممکن است با جمعشویی را به »مصلحت« نمیضد پول

این قضایا می به  بیرون  از  نباشیم وکسانی که  موافق  یا حتی ممکن است آن   نگرند 

نباشد، ولی بیجمع  این کار گمان راست است که میبندی حتی درست هم  از  توان 

کرد    گیرینتیجه گونه  این  FATFدولت در عدم تصویب قوانین مربوط به عضویت در  

پول با  ایران در مخالفت  کند.  جدی عمل نمی  طوربهشویی جدی نیست و  که دولت 

ها از گذشته بود ولی  تر هم اشاره کردم اگرچه بخشی از این تحریمطور که پیشهمان

نژاد درست  شروع شد و دراین دوره دولت آقای احمدی  1385ها از  روند افزایشی تحریم

گرفت عمل کرد. از سویی مدعی بودند که این  چه که باید انجام میدر جهت عکس آن 

وجه این چنین نبود و از سوی دیگر به بهای نابودی  هیچپاره«اند که بهکاغذ ها »تحریم

جا با یک  این ق واردات کاالها و خدمات مصرفی شد. درتولید داخلی، دولت حتی مشو

اند،  ها کاغذ پارهداشتند که تحریم  راستی باور به  اگر  مشکل دوگانه روبرو هستیم. اوالً 

نداشتند.    بود  گیریشکلکه روشن است درک درستی از مشکلی که برای ایران درحال  

که در آن صورت برای   مصرف داخلی بود، پایه تنها برای  هم این ادعای بی  ، اگر ثانیاً

کردند که چنین نکرده بودند.  دیگری عمل می  یآمدهای تحریم باید به شیوه تخفیف پی

های اقتصادی  کردند، یعنی سیاستواقعیت این است که باید »تحریم« را »مدیریت« می

ایران وابستگی   کردند تا توان تولید اقتصاد بیشتر شود و اقتصادای تدوین میرا به شیوه

باشد. درحالی که دولت  کم داشته  ایران  از  بیرون  دنیای  به  به یک نژاداحمدیتری   ،

واقع  کنندگان، با صدماتی که به توان تولیدی اقتصاد زد، بهزمین تحریم  تعبیر با بازی در

در شرایطی   نژاداحمدیباید یادآوری کنم که آقای  ها را تشدید کرد.  آمدهای تحریمپی
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»خالی    اش ازگفت که وزیر بازرگانیعنوان تنها ابزار کنترل بازار سخن میواردات به  از

ه ظاهراً به داد. پرسشی کهای تولیدی کشور« خبر میدرصد از ظرفیت   35تا    30بودن  

ای برای استفاده از این ظرفیت عاطل تولیدی  چه برنامه  آن توجه نشد، این است که

دانستند؟ و یا برای کاستن از میزان ظرفیت دن آن را میداشتند؟ آیا دلیل عاطل مان

 این که آیا این ظرفیت مازاد تولیدی در   ی بعدی؟ نکته ای داشتندمانده، آیا برنامهعاطل

 بخش دولتی بود و یا در بخش خصوصی؟

 ساختار تشکیالتی اقتصاد مافیایی 

کرده بود، نقش    ریزیبرنامه  نژاداحمدی ای که دولت  اقتصاد به شیوه  یبرای اداره 

شود.  کسانی چون بابک زنجانی و یا همتای مفسد او رضا ضراب بسیار اساسی و عمده می

های مخصوص خود هم نیازمند است. ناگفته پیشبرد این سیاست معیوب به زیرساخت

بر دولت  عزم  وقتی  که  است  می  روشن  قرار  درگیراین  که    کنندگانتحریمزمین    د 

به »وجه نقد« هم ایجاد    یابیدست های الزم برای  باید زیرساخت  »بازی« کند، طبیعتاً

ای مسئله شوند، ظاهراًها »مفقود« میشود، این که در این فرایند بخشی از این نقدینه

 دولتمردان را به اندازه کافی جلب نماید.   ینبود که توجه 

تحریمی  ی ضدهاشویی و فعالیتی که درگیر موارد متعدد پولیاه یکی از کمپانی

بود که دربود کمپانی   به ثبت رسیده و مالکان آن محمد ضراب، رضا   هاندان  دوبی 

ی است که  یهاعالوه، از کمپانیهضراب، کامیلیا جمشیدی و حسین جعفرزاده بودند. ب

قرارفهردر   متحده هم  ایاالت  تحریم  گفته    ست  کمپانیمیداشت.  از  یکی  های  شود 

از کمپانیموجود در شبکه  علیه ای  های مشابه است که برای مبارزه با تحریم امریکا 

نیابت از سوی دولت ایران ایران ایجاد شده و صدها میلیون دالر مبادالت داشته که به

فاصلهاندداشتهشویی هم مشارکت  پول  بوده و در این کمپانی متهم است که در    ی. 

های موجود مبارزه با تحریم  کرد که در  را متقاعد  امریکاییی  هابانک  2015تا    2010

  92از طریق سیتی بانک    میلیون دالر،  60طریق جی پی مورگان چیس    علیه ایران از

  دمیلیون دالر از طریق استاندار  71میلیون دالر، و    15هم    HSBCمیلیون دالر، از طریق  

جا کرده  ه های ایران را جابدالر از طریق ولز فارگو از پول   میلیون  1.7چارترد و سرانجام  
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دانیم که آیا  ی این تبادالت مالی اطالعات بیشتری نداریم و در نتیجه نمیاست. درباره

به کارهای غیرقانونی دیگر    هابانکهاندان و یا این  زدن تحریم، کمپانی    دور  عالوه بر

 اند یا خیر. هم دست زده

نیازهای دیگری برد سیاست معیوب، پیشمپانی و اشخاص ویژه، پیشاین ک  عالوه بر

 هم داشت.  

گزارش  2018  ها«، درتحریمدور زدن برای » نژاداحمدیپیوسته با سیاست دولت 

شد که یک بانکدار ترک به اتهام کمک به ایران برای مقابله با تحریم امریکا علیه ایران 

ها  سندسازی مدعی شده بود که این پرداخت دادگاه محاکمه و محکوم شد که با    در

ساله   47اکان آتیال  هدادگاه گفته شد که محمد    برای خرید مواد غذایی بوده است. در

ی داشت با جعل سند به ایران کمک یترکیه مقام باال در  بانکلکهابانک دولتی  که در

به صورتی جلوه دهد ک را  به طال، آن  و گاز خود  با فروش نفت  تا  ایران کرد  انگار  ه 

دادگاه به حدی ظریف تهیه   یگفتهد. این طرح بهکنخواهد مواد غذایی خریداری  می

اجرای آن مشارکت داشتند. گفته شد    هم در   امریکایی ی  هابانکشده بود که شماری از  

که آتیال، به اتهام توطئه برای فریب امریکا، توطئه برای زیرپا گذاشتن قدرت اضطراری 

فس در اقتصادی،  پول  اد  برای  توطئه  و  بانکداری  شد.  امور  محکوم  و  محاکمه  شویی 

این توطئه   آتیال در  هاکان ها محمد  دادستان در جریان محاکمه گفت که برای سال

قانونی به  غیرها دالر مبادالت  مشارکت داشت که با استفاده از نظام مالی امریکا میلیون 

 نیابت از سوی دولت ایران انجام داد.

ضراب،  متهم   رضا  پرونده،  این  ایرانی  34دیگر  ترک  یک  تاجر    تبار ساله  که  بود 

جمله  غیر علنی دادگاه به هفت اتهام از  ییک جلسه   ر دربماه اکت  ثروتمند طالست و در

زیرپا برای  تحریم  توطئه  پولگذاشتن  و  بانکی  فساد  و  ایران  علیه  امریکا  شویی های 

در  اعتراف کرد. گفته می ترین شاهد دادستان  اصلیآتیال، ضراب    یمحاکمهشود که 

حالی که    در  دستگیر شد   2017  س مار  آتیال در   علیه او بود که دردادگاه شهادت داد.

 دستگیر شده بود.  2016 سمار ضراب در

کار گرفته شد، حاتم خاتون هیکی دیگر از عواملی که برای پیشبرد سیاست دولت ب

های  ازار خرید وفروش پول بود که دریکی از محلهنسبت کوچک در ب ما یک فعال بهعن

تبار، یک کمپانی  واقعیت امر ولی این سوئدی ایرانی  استکهلم فعالیت داشت. در  یحومه 
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ای که از طریق زنجیرهکنگ داشت  در هنگبا مسئولیت محدود    HMEAنام  شده بهثبت

تا پاناما، صدها میلیون های مالیاتی، از سنگاپور گرفته بهشت کاغذی در  هایاز کمپانی

  ، دولت ایران بودخاتون نعماترین مشتری  شویی کرد. بزرگدالر برای دولت ایران پول 

ایران به چین میاو در نقل  2014تا    2012و درطول   نفتی که  فروخت  وانتقال پول 

ایفا مهمی  زنجیره  نقش  این  میکمپانی  یکرد.  کمک  شد  اشاره  که  تا  ها  کرد 

های  ها پنهان بماند. به فعالیتازای نفت ایران از دیدههای خریداران چینی بهپرداخت 

 ی از آن را بررسی خواهیم کرد.  یهاگردیم و گوشه ما بر میعن دیگر خاتون

ی اتمی  های که برای کنترل برنامهالمللبین  یکنندههای فلجتحریمدور زدن  برای  

البته میایران اعمال می ایران  کوشید که صادرات نفت خود را حفظ کرده و به  شد، 

از مبادالت   دلیل بخش مهمی  پول آن دسترسی داشته باشد و به همین  به  طریقی 

ی  المللبینآمدهای آن این بود که بزهکاران  تجارتی ایران زیرزمینی شد که یکی از پی

اندوختند. جریان غیرقانونی پول برای آنها که حاضر بودند    با کمک به ایران ثروت کالنی 

 ای به بار آورد. این کار را بپذیرند درآمدهای افسانه یمخاطره

جریان    باره شهرت یافت دردر میامی دستگیر شد به یک  2016رضا ضراب وقتی در  

ل به نفع  شویی و نقل و انتقال پوهای بانکی و پولاتهام تقلب در فعالیت  ، او محاکمه

  - ی نخبگان ترکیه  شانهبههای دراز ضراب که شانهدولت ایران را پذیرفت. برای سال

اردوغان  از افسانهداشت    –جمله  درآمد  چشمگیری  با  بسیار  تجملی  زندگی  خود  ای 

 داشت.

عمومی   انظار معروف ترک بود در  یدرحالی که ضراب و همسرش که یک خواننده 

یک    اطالعی نداشت با وصف این که کارهایش در  خاتون نعمابودند، کسی از زندگی  

حومه  در  کوچک  پی  یاتاقک  همان  تقریبا  جااستکهلم  تا  داشت.  را  که  ی آمدها  ی 

 با هیچ اتهامی روبرو نشده است. خاتون نعماخبرداریم برخالف ضراب، 

جمله ی مالی، ازهار به بررسی گزارش ای از وکال و پژوهشگران دیگها زنجیرهبرای ماه

بانکی، گزارش بازپرسیحساب صورت  چنین لک و همها  بانکی که از ضراب،  ی هاهای 

شد، پرداختند یعنی گروهی که به ضراب کمک کرده بودند تا    آتیال  هاکانبانکدار ترک  

  خاتون نعماای از  جا نشانههیچ  د ولی درکناو میلیاردها دالر از اموال ایران را جابجا  



 و حسن رعیت   ی رضا ضرابنمونه   :داری مافیاییایران و سرمایه 24 

 خبر  خاتون نعما  ی امریکا از وجود شبکه  نیست و حتی روشن نیست که آیا دادگاه در

داشت یا خیر. حتی وقتی از دادگاه همین نکته پرسیده شد، دادگاه به آن پاسخ نداد.  

  کاری بودند و در مالی درگیر پنهان  یکه چندین شبکه  دهند موجود نشان می  اسناد

این کمپانی    خاتون نعما هم اشاره شده است.    HMEA  - خاتون نعماجا به کمپانی  این

در کم  2012مارچ    را  فرمان  تنها  یک  امضای  با  اوباما  که  این  از  پس  ماه  یک  از  تر 

حکومتی مبادالت بانکی با ایران را ممنوع کرده بود، به ثبت رسانید. البته امید این بود  

 2015  ییهیژو  کشاند که این چنین شد و درکه این فشار دولت ایران را به میز مذاکره ب

شد    اروپا برجام را امضا کردند که قرار  یانگلیس و اتحادیه  ایران، امریکا، چین، روسیه و

ها هم لغو شوند. حتی در طول مذاکره  های اتمی ایران تحریم به ازای محدودیت فعالیت

های پنهانی ادامه داد.  شبکه چین به مبادالت خود با ایران با استفاده از دالر از طریق  

 یاش مدعی است که سرمایهاگرچه در اسناد رسمی   -  خاتون نعمای کمپانی  درباره

تنها  ثبت شده از  کنگ ) کمگهزار دالر هن  10اش  امریکا( است ولی    1300تر  دالر 

میلیون دالر را برای    450این کمپانی حداقل    2014و    2012دانیم که در طول  می

 کرد.  جاهجاب دولت ایران

با کمپانی  میلیون دالر در  100شود که حداقل  گفته می و  پیوند  بود  نفتی  های 

های  ها هم از طریق کمپانیتحریم دور زدن  وانتقال برای  میلیون دالر نقل  130حداقل  

 ی صورت گرفت.  المللبینوابسته به بزهکاران 

اقتصاد ایران در سال    ،کننده های فلجتحریم  یهنکته این است که ازجمله در نتیج

قرار  2012 بدی  بسیار  موقعیت  خاطر   در  به  کشور  داخلی  ناخالص  تولید  داشت. 

آمد آن درآمدهای دولت هم  درصد کاهش یافت و در پی  7.4نفت    محدودیت در صدور

رزش چنان ادامه دارد و پول ملی ایران اشد. فروپاشی ارزش ریال که آغاز شد هم  ترکم

  وانتقال پول خود در تحریم و نقلدور زدن  گذشته خود را بازنیافته است. ایران برای  

این شبکهالمللبینبازارهای   از  ازهای زیرزمی به شماری  آورد  ها که  جمله آن ینی رو 

گویند حتی دولت  شدند. متخصصان میی بزهکاران سازمان یافته مدیریت میوسیله به

 ی که خبری آید. تا جاهایش چه آمده یا چه میپول  برسرواقع  بهداند که  ایران هم نمی

سیاست  مسئول  که  نیست  دولتی  بخش  هیچ  درداریم  باشد.  ضدتحریمی  واقع    های 

این   کنند واین حوزه فعالیت می های خویش درهای مختلف با توجه به قابلیتسازمان
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ر عمده، یعنی چین و روسیه، یافته نیست. البته با دو کشوها متمرکز و سازمانفعالیت

ی یداد درازمدت امضا کرده ولی هنوز نه این قراردادها نهایی شده و نه اجرارقرا  ایران دو

می نظر  به  است.  ناهنجارشده  وضعیت  از  چین  که  تحریم  -ایران  رسد  خاطر    - هابه 

الی  کند تا بتواند نفت ایران را با تخفیف خریداری کرده و درواقع فضای خاستفاده می

  HMEAی چون  یهامالی را که با خروج بازیگران غربی پدیدار شده است پر کند. کمپانی

عمدتاًامکان می نظام  این  تا  نظارهمخفی  دهند  دنیا  که  درحالی  کند.  عمل  گر  کارانه 

ها وارد  وانتقال پولقرارداد درازمدت ایران و چین بود، فعاالن بخش خصوصی برای نقل

ایران از این معامالت که نه رسمی   دولتمردان در  شود بعضی ازگفته میعرصه شدند.  

می  و اعالم  جزئیاتش  نه  و  است  ثروتمند شدهعلنی  و  بسته  را  خود  بار  ولی  شود  اند 

پولمؤسس و  قاچاق  درگیر  بازیگران ات  با  که  واحدهای کوچک هستند  عمدتا  شویی 

دهند. خبرداریم که تنها در  سامان می  ها رابندند و فعالیتایران قرارداد می  دولتی در

میلیون دالر را بین کمپانی نفت ایران و چین    100حداقل    HMEA  ،2013  ییه یژو

 ردوبدل کرده است.

از طرف رئیس کمپانی  یکی  است که  کواینتینگ  لیو  مبادالت  دراین  های چینی 

نفت ایران کند. وقتی  ژوجینانگ فعالیت می  ینفتی ژوشان جینرون است که در منطقه 

رسد برای ردگم کردن منشاء آن قبل از ورود به بندرگاه، نفت به یک نفتکش دیگر  می

ی یو سنگبو  وسیله گروه هرون است که به   یشود. این کمپانی درواقع شعبه منتقل می

او    2014شود که درسال  کنترل می از  از ثروتمندان چینی نام   عنوانبه فوربس  یکی 

 دارسهامند کمپانی دیگر وابسته به گروه هرون، لیو کیانتینگ یک  برده است. البته در چ

می درضمن  کمپانی  است.  که  کمپانی  المللبیندانیم  برای  که  بست    HMEA  60ی 

آدرس ارسال کرده  از ساختمانمیلیون دالر  البته  اش دریکی  است.  های گروه هرون 

نفت فعالیتی    یبه یک مالک دیگر منتقل شد که در عرصه   ی بست بعداًالمللبینکمپانی  

 ندارد.  

میلیون دالر   46درچند مورد حداقل   HMEAاز سوی دیگر خبر داریم که کمپانی 

یکی از جزایر    –البوآن    یکه در منطقه   المللبینبه کمپانی نفت    2013  ییه یژو  در

طریق   هایی این کمپانی، ازدانیم که مالک نبه ثبت رسیده پرداخته است. می  -مالزی  
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یک کمپانی به ثبت رسیده در کواالالمپور شرکت ملی نفت ایران است. دو تا از اعضای  

 2012  ساین کمپانی، یعنی مازیار مدرس صادقی و مجید مالک درمار  یهیأت مدیره

در  شعبه  تنها    کنگهنگای  که  کردند  کمپانی    چهارافتتاح  ثبت  از    HMEAروز 

 مناسبات بسیار نزدیکی با شرکت ملی نفت ایران دارند.  گذشت. هردو می

در خارج از سوئد و تا حدودی در    خاتون نعمادانیم که حاتم  با تمام این اوصاف می

در بغداد به دنیا    خاتون نعمادهد که  ناشناخته مانده است. اسناد نشان می  لیتونی کامالً

کند. او تابعیت عراقی دارد  استکهلم زندگی می  یکوچک در حومه   یدر یک خانه  آمد و 

  خاتون نعما دانیم که در دوبی هم آپارتمان خریده است. در مدت زندگی درسوئد و می

، امارات متحده، لیتونی و استونی  کنگهنگسوئد، ایران،    وکارهای متعددی در کسب  در

به نام کمپانی    2000درگیر بوده است. اولین کمپانی که در سوئد به ثبت رسید، درسال  

صادرات   و  از  HMواردات  مشتریان  برای  که  در  بود  اسالمی  سفارت جمهوری  جمله 

انجام می  یمبادلهاستکهلم خدمات   در سال  پول  با دیگران   2006داد.  در مشارکت 

های  بلیتفروش    در   را به ثبت رساند که که عمدتاً   HMی  المللبینکمپانی مسافرت  

 یمقامات سوئدی به شیوه  2005کرد. درسال  ایران فعالیت می  ی ملی یمسافرتی هواپیما

گرفت مشکوک  انجام می  HMحسابداری غیر معمولی که در کمپانی واردات و صادرات  

این کمپانی توانست بدون دردسر به کارش ادامه بدهد تا این    2012شدند ولی تا اواخر  

های غیرقانونی متهم شد.  عالیتاش به نام فرانک کائور به فکه از سوی شریک بازرگانی

به ثبت رسیده بود ولی در سوئد   کائور یک شرکت ساختمانی داشت که در استونی 

و به همین خاطر متهم شده بود که به    - به ثبت نرسیده بود  -حضور قانونی نداشت

برای کالهصورت وسیله  بهای  مالیاتی  ساختمانی سوئدی  ی شرکتوسیلهبرداری  های 

و   HMEAی  بردارکاله  یجزئی از این برنامه   عنوانبهشود که  درآمده است. گفته می

که با    کردند عل میجهای قالبی  حسابصورت   خاتون نعما های متعلق به  دیگر کمپانی

 شویی بود.  در خدمت پول کنگهنگدر   یکمک بانک 

شواهدی از ارتباط او با دولت ایران   خاتون نعمادی در تفتیش منزل  بازرسان سوئ

 سازی در به اتهام حساب  خاتون نعماجدی دنبال نشد.  طوربه به دست آوردند که البته 

 برای ده ماه به زندان رفت. دادگاه محکوم شد و 
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مقوله بر  تنها  بازرسان سوئدی  تمرکز  در  فرار  یدرحالی که  بود  لیتونی،    مالیاتی 

گسترده  یدامنه  بسیار  درتقحص  بود.  مه    تر  منزل   2013ماه  بازرسی  از  قبل  یعنی 

  UAB Hamejaدر ویلنیوس یک کمپانی به نام    خاتون نعمادر استکهلم،    خاتون نعما

رسان  ثبت  تعدادی  به  شدکه  جلب  این  به  لیتونی  بازرسان  توجه  بعد،  ماه  چند  د. 

واقع    ه در پیوند با صادرات پسته از ایران بود که در وانتقاالت بانکی صورت گرفته کنقل

  در   UAB Hamejaای صادر نشده بود. تنها چند هفته پس از ثبت  پسته  -جعلی بود

میلیون دالر   1.48کرد. در طول دو ماه،    لیتوانی یک حساب بانکی باز  بانک سیالیو در

 ت کرد.ی یک کمپانی فرانسوی، دریافوسیلهمیلیون دالر به 1از جمله 

روبرو   خاتون نعماولی مأموران دولتی که مشکوک شده بودند با شواهدی از سوی  

پسته به فرانسه حمل کرده است   کنگهنگ شدند که یک کشتی به نام یونی گلوب از 

شان را برطرف کند. ولی برای مأموران  ظن جزئیات بیشتر کوشید سوء  و خالصه با ذکر

نگ لنگر انداخته و نه در فرانسه، کب نه درهنگ دولتی روشن شد که کشتی یونی گلو

دردادگاه محکوم   خاتون نعمارا به جعل سند متهم کردند.    خاتون نعمامأموران دولتی  

 شد ولی توانست از لیتوانی فرارکند.  

نعما  2015دردسامبر   پول  خاتون  حساببه  فعالیتشویی،  انجام  و  های  سازی 

ماه مه  اسناد جعلی متهم شد. پس از آزادی از زندان درغیرقانونی تجاری و استفاده از 

وقت برای  کرد ولی هیچ دادگاه اتهامات را رد  را به لیتوانی تحویل دادند. او در  او  2018

های پژوهشگران ی در لیتونی هم به پرسشی نگشت. مقامات قضاها بازپاسخ به پرسش

را صادر کرده    خاتون نعمابازداشت  دستور    2019اروپا در    یپاسخ ندادند. البته اتحادیه

 کند.  کجا زندگی می است. در حال حاضر روشن نیست که او در

 کنگهنگمنحل شد ولی شواهد موجود در    2017در سپتامبر    HMEAکمپانی  

یک کمپانی دیگر    ی رئیس هیأت مدیره  2018ماه مه   در  خاتون نعمادهد که  نشان می

تبار امارات  ی یک شهروند ایرانیوسیلها شد که بهبه نام کمپانی تجارت الکترا و شرک

  2019سال    در  گاه به لیتونی بازنگشت وهیچ  خاتون نعمامتحده به ثبت رسیده است.  

 دستور بازداشت او از سوی اتحادیه اروپا صادر شد. 
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منحل شدند    2019و    2017  یدر سوئد در فاصله  خاتون نعما های  کمپانی  یهمه

منحل شد. وقتی مأموران دولتی به محل    2019  و شرکا هم در  و کمپانی تجارت الکترا

چه  سرزدند مشاهده کردند که خیلی چیزها تغییرکرده است. به جای آن   خاتون نعماکار  

می کار  آنجا  در  برادران«  »صرافی  اکنون  بود  درکه  که  شرکت  کند  ثبت  ثبت  به  ها 

 گرداند.  آن را می خاتون نعمایکی از برادران نرسیده و

هنوز مدیر    خاتون نعمابینیم که  نگریم میایران می  ها دراما وقتی به ثبت شرکت

شان هم شبیه نام کمپانی او  ایران است که نام عامل چندین کمپانی به ثبت رسیده در

رسد که بیشتر از همیشه با میی. به نظر المللبینآرین  HMسوئد است، برای مثال  در

عامل دو کمپانی    دانیم که او معاون مدیر و از شواهد می  کندشرکت ملی نفت کار می

چنین  به ثبت رسیده و هم  2019بخش خدمات نفتی است، که یکی از این دو در    در

است    کند و قرارآزاد انزلی فعالیت می  یمنطقه   شرکتی است که در  یعضو هیأت مدیره

 یشبرد تجارت ایران و چین فعال باشد.  در پ 

با یک ایرانی دیگر هم شریک شده است که    خاتون نعما  ،های خودعالوه برکمپانی

ی درباره  خاتون نعماای دارد. جالب این که در دادگاه  درایران فعالیت بسیار گسترده

  نام برد که اتفاقاً   آذرنکو  احسان  از دوست و شریک تجارتی خود  HMEA»مالک واقعی«  

دومنیک زندگی  تابعیت  به  وقتی  دارد.  هم  لینکداین  نامهرا  در  که  نگاه  ای  گذاشته 

ترین کار تجارتی  هم عمده  HMEAهای او ایران است و شرکت کنیم پایگاه فعالیتمی

به نام »فانوس قرمز« را بنادرتهران شرکت فعالیت  2008سال    اوست. در  های مالی 

شورای امنیت   در همان روزی که در  کمپانی »فانوس قرمز« دقیقاً  2010نهاد. درسال  

 به ثبت رسید. کنگهنگ  ای علیه ایران تصویب شد، درنامهسازمان ملل قطع

واقع بخشی از  و فانوس قرمز در  HMEA دهند که کمپانیشواهد موجود نشان می

شدند و  ده در چین کنترل میای بودند که از سوی چندین کمپانی به ثبت رسیشبکه 

کردند و در نهایت هم درکنترل ایرانیان مقیم خارج بودند که به  دیگر دادوستد میبا یک

  -اشند. اغلب تابعیت کشورهای اروپایی را داشتنددرارتباط بدیگر  یکرسد با  نظر نمی

ن  -تر استها کمبه آن  ها بانکظن  که سوء به  پاسپورت  ر میظو  هم    آذرنکورسد که 

 همین نقش را داشته است. 



 

 
 

 احمد سیف  29

کند  ز شرکای کمپانی شهرزاد عربی است، یک ایرانی که در چین زندگی مییکی ا

ها  ثبت شرکت  یشریک دیگرهم ژنگ شائو پنگ است. لیستی که برای شرکت به اداره  و

دانیم که کمپانی  چنین از شواهد میآپارتمانی است. هم  ییک مجموعه  داده شده در

نفتی    یای نه چندان ناشناختههبا شرکت  HMEAفانوس قرمز حتی پیش از تشکیل  

بر است.  داشته  اداره  مبادالت  اسناد    دانیم که درهای چین میثبت شرکت  یاساس 

درمؤسس  2011  سمار قرمز  فانوس  ژانگجیاگنگ   یمنطقه  ان  تجارتی    آزاد 

Zhangjiagang    یک شعبه برای مدیریت واردات محصوالت پتروشیمی باز کردند که

اصلیسهام پاسپورت سوئدی    آذرنکواش  دار  نعمااست.  تا   خاتون  داد  امکان  او    در  به 

حداقل این چیزی است که   - را ایفا کند  آذرنکونقش جانشینی    HMEAفرایند تشکیل  

سهل  در یک  دلیل  به  ولی  است  آمده  دادگاه  رابطه اسناد  میانگاری،  افشا  شود،  شان 

 . است Ehsan Hatamمیل شامل آدرسشان در جی

شده است. اسناد بانکی  های مختلف این دو ردوبدل میتواتر پول نقد بین کمپانیبه

هزار دالر   566  خاتون نعماکمپانی دیگر    HMEAدهد که دو ماه پیش از ثبت  نشان می

ایران و    در  -به کمپانی فانوس قرمز پرداخت کرده است. هر دو کمپانی فانوس قرمز

 1001چین کمپانی    در  آذرنکوماه بعد    4منحل شدند ولی    2014اگوست    در  –  چین

Group Limited  عنوان بهدر قشم    1001هم صرافی    2017  و در  را به ثبت رسانید 

 گروه ایجاد شد.   1001شریک 

اقامت خود را در  آذرنکوو    خاتون نعماشواهد رسمی    در دوبی ذکر    آدرس محل 

 کجا هستند، نامعلوم است.    واقع دراند ولی این که بهکرده

فروش نفت    از خرید و  HMEAفعالیت شرکت    یتوجه این که دایرهقابل  ینکته

ایران و چین بسیار گسترده دهد که این تر است. بررسی اسناد موجود نشان میبین 

های مختلف مبادله و دادوستد داشته است از  سرزمین  های دیگر درشرکت با شرکت

تا   گرفته  شرکت  -دوبی سوئیس  بعداًیهاالبته  که  تحریم  وسیلهبه  ی  مورد  امریکا  ی 

های چینی و هندی که متهم به  چنین به کمپانیهم  HMEAدانیم که قرارگرفتند. می

جاسوسی اقتصادی و سرقت اسرار تجارتی هستند هم پول ردوبدل کرده است. منشاء  

پول کمپانیی هااصلی  درمیان  که  کاغذی  ی  ش   HMEAهای  بهشتثبت  در  های  ده 
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ها بخشی  اند روشن نیست ولی تردیدی وجود ندارد که اینی ردوبدل شدهیمالیاتی آسیا

های  دانیم که از کمپانیی هستند. میالمللبینشویی  پول  یبسیار گسترده  یاز شبکه 

  130رجین انگلیسی حداقل  ی، سنگاپور، جزایر وکنگهنگکاغذی به ثبت رسیده در  

های  های بی نام و نشان با استفاده از حسابافت کرده است. این کمپانیمیلیون دالر دری

انتقال  از زنند و شبکهها دست میبانکی در چین، تایلند و سنگاپور به این نقل و  ای 

 در شرق چین هم در آن درگیرند.   Yiwu از شهر هم پیوسته که عمدتاً داران به سهام

مکان  میلیون دالر را به نیابت از دیگر منابع هم نقلچنین صد  ها همهمین شبکه 

شویی در آذربایجان متهم شده بودند  ی پول یی که در رسوای هابرای مثال کمپانی  -  دادند

اند.  کردهمستقیم با رضا ضراب کار می  طوربهی که  ی هاچنین در پیوند با کمپانیو هم

ی وسیله شویی بود که بهبرای پول   بسیار پیچیده  یشویی آذربایجان یک شبکهباند پول

میلیارددالر    2.9گرفت و حداقل  های کاغذی به ثبت رسیده در بریتانیا انجام میکمپانی

 انجام داد.   2014تا  2012 یشویی در فاصلهپول

عالی مقامات  به  دادوستدها  این  از  دربسیاری  خانواده  رتبه  اعضای  و    یدولت 

پارلمان اروپا    ها هم به حساب کسانی درشی از پولپیوسته بودند و بخ   جمهوررئیس

 کردند.  رفت که به نفع آذربایجان فعالیت می

های بی  میلیون دالر به شرکت  45حداقل    HMEAدانیم که  شواهد می  و   از اسناد

های  به فعالیت  شود و ی ضراب کنترل میوسیلهنام و نشان در ترکیه و درامارات که به

توان به آنها اشاره کرد،  موردی که می  ته بودند، فرستاده است. دوشویی ضراب وابسپول

از    Atlantic Capital General Tradingیکی   بیش  که  به   دالر  میلیارد  یکاست  را 

که از    Hanedan General Tradingی ایرانی منتقل کرده است و دیگری هم  هابانک

داد.    250  امریکاییی  هابانکطریق   انتقال  را  دالر  می  طوربهمیلیون  که  کلی  دانیم 

HMEA حساب داشته است. کنگهنگبانکی در  یشعبه هفتحداقل  در 

خدمت سفارت    پذیرفته است که در  خاتون نعمابراساس اسناد دادگاه در سوئد،  

م  مشتریانش ه ترین  داده است و عمدههای بانکی انجام میایران در استکهلم فعالیت

در راه  وزارت  سوی  از  که  بود  سوئدی  کمپانی  ب  یک  تا  ه تهران  بود  شده  گرفته  کار 

دردستگاه جاسوسی  و  شنود  به  های  اوصاف  این  تمام  با  کند.  نصب  درستی ایران 

دولت ایران چگونه بود و تا کجاها پیش رفت. زمان    با  خاتون نعما دانیم که روابط  نمی
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تأسیس این شرکت و همین طور تغییری که در میزان مبادالت آن انجام گرفت، نشان  

برای مقابله با تحریم روزافزون به ثبت رسیده بود. اسناد بانکی نشان    دهد که احتماالًمی

های زیرزمینی  از شبکه   HMEA  های نفتی ایرانی و چینی عالوه بردهد که کمپانیمی

پس ار امضای    - 2016دیگر هم برای نقل وانتقاالت استفاده کرده بودند. وقتی در سال  

زیرزمینی غیرفعال شد    یها تخفیف یافت، بخشی از این شبکهبخشی از تحریم  -برجام

جمهور شد، نه فقط ها زیاد طول نکشید چون وقتی ترامپ رئیسولی تخفیف تحریم

تری هم وضع شد.  کنندهبیشتر و فلجمراتب  بههای  ها برگشت بلکه تحریمتحریم  یهمه

نفت ایران بود و رئیس    دولت امریکا شرکت نفت دولتی چین که خریدار  2019سال    در

ونقل نفت هم به همین روال مورد آن را تحریم کرد. دو شرکت حمل  یهیأت مدیره

قرار امریکا  فوریه  تحریم  به  وقتی  و  می  2020  یگرفتند.  قرمز«  »فانوس  رسیم، 

دادند همه منحل شدند. البته ها ادامه میهای دیگری که درچین به این فعالیتکمپانی

های  با محدودیت  داد و طبیعتاً  لیست سیاه قرار  هم ایران را در  FATF، 2020اوایل    در

یابد.  یهای زیرزمینی هم افزایش مشود نیاز ایران به این شبکهبیشتری که ایجاد می

های زیرزمینی بتوانند به فعالیت خویش ادامه بدهند، تردیدی نیست  این شبکه  حتی اگر

 بیشتری بپردازد. مراتب به یدهد باید هزینهکه ایران برای مبادالتی که انجام می

احتماالً که  شود  گفته  اگر  نیست  »نماینده«بزرگ   اغراق  در  یترین  این   ایران 

سفر   در  2016  سمار  19  . دربودساله( ن  33مافیایی کسی جز رضا ضراب )داری  سرمایه

به فلوریدا، او را درفرودگاه دستگیر کردند. به همراه او دادستان ایالتی نیویورک علیه او 

اتهام پول  65ساله( و حسین نجف زاده )   29و کامیلیا جمشیدی ) شویی و  ساله( به 

ی اتهامات  شود که ضراب در دادگاه همهته میکمک به دولت ایران اعالم جرم کرد. گف

هرچه که آنها  رسد که با مقامات دادگاه به توافق رسید که عمالًبه نظر میرا پذیرفت )

از آن متهم بود که در پول می دالری   میلیارد  20شویی  خواهند را بگوید( ولی پیش 

قرار از  با کسانی در دولت    پدر   مشارکت داشته است.  ارتباط   نژادمدیاحرضا ضراب 

بسیار   یداشت و با استفاده از این ارتباط، صرافی او به صورت یک فعالیت بزهکارانه

های پر از طال و پول نقد، جعل سند، و  گسترده درآمد که درفرایند کاری خود، چمدان 

هالک    گسترده از بانک دولتی  یپرداخت رشوه به مقامات دولتی در ترکیه و استفاده
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این    شویی خود دست زد. ممکن است گفته شود که ضراب درهای پولیتبرای فعال

ای به غیر از کمک به دولت و مردم ایران نداشته است ولی فراموش نکنیم میان انگیزه

براساس شواهد می برای همهکه  او  حق کمیسیون    %8های خود  فعالیت  یدانیم که 

  %8دالر نقش داشته و    میلیارد   20شویی  گرفته است. به این ترتیب، اگر در پولمی

کنیم که با هر معیاری  میلیارددالری می  1.6جا صحبت از درآمد  گرفته باشد ما دراین

 توجهی است.  رقم قابل

داند و روشن  مشکل کار این است که هیچ کس میزان واقعی ثروت ضراب را نمی

دارد و چه تواند نگهمییکا چه میزانش را  امر  نیست که پس از محاکمه و محکومیت در

یک مصاحبه در    دراو  شود و یا ضبط خواهد شد.  میزانش هم صرف پرداخت جریمه می

هزار دالر درآمد دارد که البته    720گفت که از صدور طال و فروش مبلمان سالی    2016

دیگر مدعی شد که او    ییک مصاحبه  در  2014در    تر سال پیش  گفت. دو راست نمی

طال   تن  یک  میروزی  )سپتامبر  صادر  حاضر  درحال  این  2021کند.  دارم  که   )

  دالر است اگر فرض کنیم در   1800نویسم بهای طال اونسی بیش از  ها را میشتایادد

چه  اونس بوده است درآن صورت آن   دالر برای هر  1000بهای طال تنها    2014سال  

شود و درآمد  الر مید   میلیارد  12اش حدود  ضراب ادعا کرده است یعنی مبادالت ساالنه

میلیون دالر درسال خواهد بود. البته که   960گرفت هم  او از حق کمیسیونی که می

از نیمی    انجام این جور کارها، »هزینه« هم دارد حتی ضراب خودش مدعی شد که 

»هزینه  این  صرف  میدرآمدش  ساالنهها«  درآمد  صورت،  درآن  که  از  شود  پس  اش 

این هزینه بود، که می  480ها،  پرداخت  از  میلیون دالر خواهد    1.3شود روزی بیش 

 هزار دالر تفاوت بسیاری دارد.  720ای معادل میلیون دالر که با درآمد ساالنه

ی از اموال ضراب به حالت توقیف درآمد.  یهاامریکا، گوشه   البته پس از دستگیری در

مخصوص برای مسابقات  اسب    6، او مالک  2014سال    داریم که در   شواهد دادگاه خبر  از

 24میلیون دالر به صورت اشیای هنری،    10اتوموبیل مجلل داشت و بیش از    17بود،  

واحد    3واحد مسکونی به نام اوست و    20سالح گرم هم از اموالش به دست آمد. بعالوه  

او قرار  دیگر در دارد. لیستی که دادگاه منتشر کرد    مالکیت شرکت یا اعضای فامیل 

 اند. مالت به ثبت رسیده تی هم هست که درکش  هفتشامل 
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که برجام امضا  2015ای به خرید کشتی تفریحی دارد. درژوئیه  ویژه  یضراب عالقه

خوری درترکیه داشت هوااش درساحل بادروم  متری  60ضراب روی کشتی تفریحی    شد

تر بخرد که به او امکان  اندیشید که یک کشتی تفریحی بسیار بزرگبه این می  و  کرد می

گسترده یک   یدریا را هم بدهد. یکی از همکاران ضراب دراین برنامه  در  سیروسیاحت

است   متخصص غواصی است و ادعا شد که قرار  قرارگلیسی بود به نام آدام وود که ازان

به ضراب دراین راستا کمک کند ولی بعد روشن شد که مسئولیت وود بسی بیشتر بود.  

ا  از مالکیت یک جت خصوصی، چالنجراین  از  با  300  سناد  و هم  خبر میهم  شویم 

اش برگزار  کشتی تفریحی  یهای کالنی که درعرصهکنیم که در میهمانیمشاهده می

بهای  ی شد، ودکامی به  ترکیه در  دالر هر بطری هم صرف می  700ی  شد. مطبوعات 

ا خریداری کرده  اش رگزارش کردند که ضراب دومین هواپیمای جت شخصی  2015

کردند. آدام وود در حال حاضر به بریتانیا برگشته   میلیون دالر ذکر  58است و بهایش را  

است البته بگویم که درپیوند با ضراب او به هیچ اتهامی متهم نشده است. به پژوهشگران 

OCCRP  
  باره مصاحبه کند ولی بعد بهانه آورد که وقت ندارم این  عده داد با آنها درو  1

 و این مصاحبه انجام نگرفت.  

ای هاضراب در پست نترنتی خود منتشر کرد الف زده است که  یی که درصفحات 

 Royal Holdings  خودمربوط به کمپانی    یاولین عشق من دریاست و این را درصفحه 

که یک سال پیش از بازداشت خود به ثبت رسانید نوشته است. تنها چند هفته پیش  

گویند  یاب سوئدی را خریداری کرد. همکاران او میبازداشت، ضراب یک کشتی میناز  

ای به دریاپژوه نامدار فرانسوی جک کوستو داشته و حتی کوشید  ویژه  ی که ضراب عالقه

رساند به همان نامی باشد که کشتی  یاب را در مالت به ثبت میوقتی که کشتی مین

آخر نام    با اندکی تغییر با افزودن یک ایکس بهکوستو بود که این کار عملی نشد و  

میلیون   95یاب هم  رسد که ضراب برای خرید این مینر میکشتی به ثبت رسید. به نظ

یاب  خواست در مین شود ضراب برای انجام تغییراتی که میدالر پرداخته باشد. گفته می

استانبول را در    متخصصان ایتالیائی و همین طور یک بارگاه کشتی در نزدیکی  بدهد

 اش درفلوریدا این برنامه انجام نشد.  نظر داشت که با دستگیری

 
1. Organized Crime and Corruption Reporting Project 
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رانی آرزدآ  ضراب، کشتی  یشدهوود رئیس کمپانی تازه تأسیس  2016  یژانویه   در

مالتا شد ولی پس از بازداشت ضراب، او برکنار و برادر ضراب، محمد با نام مستعار    در

دآوری کنم که محمد ضراب هم درامریکا تحت  شن صراف رئیس این کمپانی شد. یا

ی در  یچنان آزاد است. خبرداریم که در نمایشگاه کشتی و زیردریاتعقیب است ولی هم

ی  یکه ضراب و وود با هم در آن شرکت کرده بودند ضراب حتی یک زیردریا  2015

اش بود ولی اکنون حذف شده است نترنتییا  یوود که در صفحه   یرزومه   در  .خرید

کند و  ها« برای ضراب کار میی»مدیر پروژه« و »مدیردارای  عنوانبهخوانیم که او  می

تر،  ی کوچکیکشتی و زیردریا  6دو کشتی تفریحی،    یاش از جمله شامل ادارهوظایف

نه  سه خا  مسکونی است که هر  یاتوموبیل و سه خانه  13یک هواپیمای جت شخصی،  

اند. البته پس از بازداشت ضراب شماری از در سواحل بادروم در سواحل دریای اژه واقع

های سری او کشف رمز شد و معلوم شد که ضراب به او مأموریت داده است که  میلای 

تمام هوای شواهدی داریم که ضراب هم به  برای دخترش یک قیم خصوصی پیدا کند. و

آور ضراب های حیرت های وود که خبر از ولخرجی پست  وود را داشت. البته شماری از

دانست که  رسد که وود نمیداد در دادگاه علیه ضراب استفاده شد ولی به نظر میمی

عازم میامی    2016  سمار  19زودی دستگیر شود. وقتی که در  ه اش بقرار است رئیس

اینستاگرام خود درباره زیاد چمدانبودند وود در حساب  ا و غیره نوشت و  هی تعداد 

اش بازداشت خواهد شد  دانست که چند ساعتی بعدتر همراه رئیسآشکار است که نمی

 که شد.  

برانگیز است درواقع مسافرت ضراب به امریکاست. واقعیت این  آن چه اندکی پرسش

شویی برای ایران است  خبرداشتند که او درگیر پول   2013ها از سال  امریکاییاست که  

ترکیه علنی شد    دهی داخلی دررشوه   گیری وپس از آن که یک جریان رشوه و آن هم  

 ها کشید. شان به روزنامهو بحث

ها او را بازداشت کنند تا  امریکاییخواست که  یک نظریه این است که ضراب می

ایران زندانی است پیدا نکند    سرنوشتی مشابه سرنوشت همکارش بابک زنجانی که در

نمی کاگرچه  در دانیم  ولی  است  شده  چه  زنجانی  سرنوشت  سرانجام  حال    ه  عین 

ی ایران دهد که او هیچ نگرانی دربارهخصوصی بین ضراب و وود نشان می  یمحاوره

 نداشته است. 
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هزار دالر پول نقد با خود داشت و گفته    103زمان بازداشت در میامی، ضراب    در

اورالندو    ا به »دنیای دیزنی« درشد که دلیل سفرش به امریکا این بود که دخترش رمی

 ببرد.

  ضراب در  2018ضراب را به نیویورک منتقل کردند و درسال    2016اول آوریل    در

دادگاه    در   لک شهادت داد و آتیالها  بانک سای  ؤیکی از ر  -دادگاه علیه محمد حکان آتیال

شود که  های امریکا محکوم شد. گفته میتحریمدور زدن  به جرم کمک به ایران برای  

 بانک یکی از شهود اصلی دادستانی باشد.  یمحاکمه قراراست ضراب در

که اگرچه ضراب به شماری از اتهامات خود  است  چه بسیار محتمل است این  آن 

اعتراف کرده است ولی درعین حال با مقامات دولت امریکا هم درگیر معامله شده تا  

 داده شود. ازای شهادت علیه دیگران در مجازات او تخفیفبه

ضراب کجاست   2021یا    2020کنند که درسپتامبر  اعالم نمی  امریکایی مقامات  

دادگاه علیه آتیال    زندان نیست. چندین ماه پس از این که در  دانیم که او درولی می

شود دوست همسر  تن او را دریک رستوران با یک خانم که گفته میمنه  شهادت داد در 

باوست دیده به  آن  از  نداریم.    شاهدیعد هیچ  اند.  او  ترتیب،  از حضور  از بدین  یکی 

 »مفقود« شده است!  داران مافیایی ایران عمالًترین سرمایهبزرگ

 ی رضا ضراب پیشینه

  12ی که ضراب انجام داد باید اندکی به عقب برگردیم. یوبم کارها برای دریافت زیر

های ضراب نقش داشت با  سال پس از آغاز این پروژه یک شهروند ترک که درفعالیت

OCCRP  خروج مقدار    جمله در. شخصی به نام آدم کاراهان که ازگو نشستوبه گفت

 توجهی طال از ایران به ترکیه نقش داشته است. قابل

برمی گردد که کاراهان »استخدام« شد تا میلیاردها دالر پول    2008این داستان به  

را به صورت طال و پول نقد از ایران خارج کند و به ترکیه برساند و بعد در ترکیه این 

های امریکا علیه برسد که درمقابل تحریم  گونه به نظرمنابع وارد نظام بانکی بشود و این

ایرانی میایران، بنگاه از پس تعهدات خویش برآیند. منبع این پولتواننهای  ها هم  د 

توانست رفت چون مستقیم از سوی ایران نمینفت ایران بود یعنی نفتی که به فروش می
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این مصاحبه به    ی بشود قرار شد به این ترتیب وارد شود. او درالمللبینوارد نظام بانکی 

شوی ایرانی به نام رضا  یک پول  -ها«  فعالیتگفت که »مدیر این    OCCRPپژوهشگران  

کند که به او گفت به او گفت که نگران مقامات ترکیه نباش. از ضراب نقل می  -ضراب 

باور نکرد،    ابتدا  وقتی که کاراهان در  ها هم دراین برنامه مشارکت دارند« وکه »دولتی

 خالف نگفته بود.  دانیم که ضراب سخنی بهضراب به او گفت خواهی دید. االن می

ستانی  ی اتهامات رشوه سال پس از آغاز این برنامه پلیس استانبول که درباره  پنج

های ضراب همان حرف  کرد دقیقاًحص میفرتبه دولتی تگسترده از سوی مقامات عالی

 را زد. 

، خود ضراب هم  2017جنوبی نیویورک در    یدادگاهی در منطقه   از طرف دیگر، در

شد با استفاده از بانک   ی« سخن گفت که قرارالمللبین یا از یک »توطئههییدر بازجو

های امریکا را که برای شویی کند تا بتواند تحریمهالبانک برای دولت ایران پول   دولتی

 اتمی ایران اعمال شده بود دور بزند.   یمحدود کردن برنامه

اینآن  بود  دادگاه  قضات  حیرت  مورد  که  ضراب    است  چه  که  که  شد  مدعی 

ترکیه،  رئیس اردوغان دستوررجب  جمهور  فعالیت  طیب  این  که  بگیرد.  داد  انجام  ها 

های  جمهور، وزیر پیشین اقتصاد ترکیه ظفر کاگلیان هم به دریافت رشوهعالوه بر رئیس

 کالن متهم شد.  

سالگی ثروت    30ضراب در    سال ادامه یافت باعث شد تا  هشتاین برنامه که برای  

در بیاورد.  به دست  محافظه  کالنی  برآورد  در  یک  دادستان  معامالت،  از حجم  کارانه 

شویی صورت دالر پول  میلیارد   20حدود    2015و    2010نیویورک مدعی شد که بین  

 گرفته است.

کرد خیلی خوب بود. در گزارشی که یکی از  درآمد ضراب به خاطر کاری که می

چارتر  استاندارد  بانک  وزارت فعالیت  ی درباره  کارمندان  برای  بانکی  مشکوک  های 

  ضراب حدوداً   2016اواخر    داری امریکا فرستاد از قول کاراهان آمده است که درخزانه 

 %4سهم ضراب بود و    %4به نقل از او آمده است که    گرفت و البته بازکارمزد می  8%

که  است  این گزارش روشن نشد این    چه درشد. آنبقیه هم به دولتمردان پرداخت می

در آن    در ایران هم کسانیآیا سهم دولتمردان ترک این میزان بوده است یا این که  
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چه کاراهان مدعی شد حقیقت داشته باشد درآمد  ر فرض کنیم که آن . اگاندداشته سهم  

 شود.میلیون دالر می  800ضراب برای سه سال حدود 

ستانی و فساد  تفحص دولت ترکیه علیه رشوه  2013خبریم در سال  به دالیلی که بی

مالی متوقف شد و حتی پلیس و دادستانی که برای مدت کوتاهی ضراب را به زندان 

 ه بودند مجازات شدند.  فرستاد

  2016های  میامی، اردوغان در سال  دانیم که پس از دستگیری ضراب درالبته می

پول  2017و   تا  احتمالی خالص کند و میهم کوشید  از مجازات  را  دانیم که  شویان 

ای را در واشنگتن آغاز کرد تا سروصدا را بخواباند. و  گری بسیار گستردهالبی  یبرنامه

 از ترامپ خواستار آزادی ضراب شد که اتفاق نیفتاد.  داریم که اردوغان شخصاًباز خبر 

دادگاهی که انجام گرفت ضراب به اتهامات متعددی محاکمه و محکوم شد ولی    در

دادگاه    کالن در  یازای تخفیف در مجازات علیه دیگر متهمان این پروندهپذیرفت تا به

های او بود که محمد فت که براساس شهادت توان گمییقین  به  شهادت بدهد. تقریباً

مدتی بعد که قرار  قرارمحکوم شد و از هالک یکی از مدیران بانک دولتی - حکان آتیال

این   یاست محاکمه  اصلی دادستان  از شواهد  آغاز شود، رضا ضراب یکی  بانک  خود 

 پرونده است.  

خود مدعی شد    یمصاحبه  د، درکاراهان که برای چند سالی بخشی از این برنامه بو

داستان را دردادگاه بیان کرده است. او معتقد است که این   که ضراب تنها بخشی از

شود ادامه یافت و هم  چه که ادعا میتر شروع شده بود و بیش از آنتوطئه مدتی پیش

درگیرهاآدم بیشتری  دیگری  ی  کشورهای  هم  و  آن   اربسی  -   بودند  از  در بیشتر  چه 

 آتیال افشا شد.   یهمحاکم

و یکی از نزدیکان اردوغان که    نژاداحمدی اگر ادعای کاراهان راست باشد محمود  

 .  اندداشتهاین فساد مشارکت   درحال حاضر عضو دولت است در

مأمور حفاظت   عنوانبه  2006از سال  -شوییقبل از شروع پول   –ابتدا  کاراهان در

از  توان  میاند  کردهی این که درآن زمان چه میدربارهبرای ضراب را آغاز کرد و    کار

که او طال    2013و   2008مثال گفت بین    عنوانبههای قاچاق متعددی نام برد.  فعالیت

دربه دوبی حمل می و  امارات متحده  حمل  کرد  و  روسیه،  ایران،  بین  نقد  پول  ونقل 



 و حسن رعیت   ی رضا ضرابنمونه   :داری مافیاییایران و سرمایه 38 

های کاغذی به ثبت  نیعالوه به دستور ضراب به نام خودش کمپاهمشارکت داشت و ب

ای  نسخه  یشویی از آنها استفاده بشود. دراین مصاحبه کاراهان با ارایه رسانید تا در پول

هایش هم بهره  های بانکی، پاسپورت و تصویر و اسناد دیگر، برای اثبات حرفاز حساب 

 گرفت.  

غاز  آ  2010شویی ضراب از  های پولدادستان دادگاه نیویورک مدعی شد که فعالیت

سال زودتر در جریان بود    شده است ولی کاراهان مدعی است که این کارها حداقل دو

ی  داد. اما دربارهی دولتمردان ترک اطمینان خاطر مییعنی زمانی که ضراب به او درباره

 دانیم.  اش چه میخود ضراب و گذشته

به  تهران به دنیا آمد ولی دراستانبول بزرگ ش  در   [1362]  1983  ضراب در د و 

مدرسه رفت چون خانواده او زمانی که او کودکی بیش نبود به استانبول مهاجرت کرده 

دست به مهاجرت زدند و این بار زندگی و    1999بودند. فامیل ضراب یک بار دیگر در  

 شان را به دوبی منتقل کردند. تجارت

راه بیندازد  به  ترکیهدر  شان را  یی تجاراو سه سال بعد به استانبول بازگشت تا شعبه

داد    و رئیس بانک مرکزی نوشت خبر  نژاداحمدی ای که به  و حدود ده سال بعد در نامه

الکترونیکی   یفعالیت در بازار ارز دارد. نسخه   یسال تجربه   50که تجارت خانوادگی آنها  

ا  پیوند با »جهاد اقتصادی« برای مقابله ب این است که در دادگاه رو شد. ادعا بر نامه در

ای که به رئیس کل نوشته است. در نامه نژاداحمدی های امریکا او این نامه را به تحریم

ملی واخالقی    یضراب این را وظیفه  یخوانیم »خانوادهبانک مرکزی نوشته است می

می عالقهخود  که  در  یداند  مشارکت  در  را  بشود    خود  باعث  که  فعالیتی  هرگونه 

این نامه دسامبر  ارزی ضد تحریم اجرا شود، اعالم    های پولی وسیاست دارد«. تاریخ 

خدمت است. کاراهان    یامریکا پیشنهاد ارایه  دادستان دادگاه در  است که از دید  2011

نادرستی تفسیرکرد و به اعتقاد او نه این  اش ادعا کرد که دادستان نامه را بهدر مصاحبه

بل باشند  کرده  خدمت  ارایه  پیشنهاد  میکه  ارایه  که  خدمتی  تداوم  به  و  که  دهند 

 اند. سرتاپایش به فساد آلوده بود اعتراف کرده

ال شد که چگونه او توانست به رئیس کل بانک مرکزی ؤدادگاه از ضراب س  وقتی در

  نامه بنویسد او پاسخ داد که »یکی ازدوستان پدرم این مالقات را تنظیم کرده است« و
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  گفت این درکه  کرد، پاسخ او جالب است    سؤالت بازار ارز  ی معامالاو درباره  وقتی از

 واقع درتخصص پدر من است.  

دانیم. ایشان حسین ضراب هستند این پدر» متخصص بازار ارز« چه می  یدرباره

مراسم   در  2012اکتبر    یک تاجر با دولت ایران روابط بسیار نزدیکی دارد. در  عنوانبهکه  

تیکمه داش« دربه  شرکت خانوادگی ضراب  حافتتا  ی حومه  نام »شرکت صنایع کاوه 

با می  تبریز  گفته  و  بود  محشور  دولتمردان  از  اهدای  شماری  یعنی  برنامه،  این  شود 

 یتصویب شد. کاراهان در مصاحبه  نژاداحمدی ی  وسیلهتأسیس به ضراب به  یپروانه

است که در رضا ضراب شرکت    در   2011  خود گفته  با  تهران  به  و  یک سفر  داشته 

گوها چیزی نگفت.  وی گفت ارفته بودند ولی از محتو  نژاد احمدیاتفاق برای مالقات با  به

ای دقیقه 20 یاتاق انتظار ماند و رضا ضراب یک جلسه  رسد که کاراهان دربه نظر می

ها  کاراهان برداشت من این است که او هم در این برنامه  یداشت. به گفته  نژاداحمدیبا  

مشارکت داشت. و افزود نوع تجارتی که ما درگیر بودیم بدون رشوه غیر ممکن بود.  

هرجا ضراب باشد، رشوه هم هست. البته مستقل از ادعای کاراهان نتوانستیم جزئیات 

 .  ید کنیمأیگوید را تی مالقات درتهران میچه او دربارهآن 

شرکت پدر و   9  نگریم حداقل درها درایران میثبت شرکت یادارهوقتی به شواهد 

مدیره هیأت  عضو  سال    یپسر  در  آنها  اغلب  هستند.  از    2008آنها  حمایت  برای 

اند. البته اعضای دیگر فامیل،  صنایع فوالد کاوه تیکمه داش به ثبت رسیده  یکارخانه

 ه حضور دارند.خواهر و مادر ضراب هم درهیأت مدیر

ی ایجاد کرده است  یوکارها که حسین ضراب کسب  است رسد اینه به نظر میچآن 

شویی خود سروسامان بدهد. برای  های پولتا پسرش با استفاده از آنها بتواند به فعالیت

ترکیه به ثبت رسید که بعد معلوم شد برای موجه   رانی درمثال یک کمپانی کشتی

ایران صادر    در  یا فاکتور جعلی برای مواد غذایی در وجه بانکهشوییجلوه دادن پول 

ترکیه هم اعضای فامیل حسین   رانی درداران این شرکت کشتیکرده است. سهاممی

 ضراب بودند.

جا تحریمی تا  به  که  میی  مربوط  امریکا  عضو های شخصی  تنها  ضراب  رضا  شود 

حسین ضراب    2013آوریل    . درضراب نیست که موردتوجه امریکا قرار گرفت  یخانواده
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فعالیت خاطر  به  النفیس«  »صرافی  دردوبی  او  کمپانی  مالیو  ایران  های  با   9.1شان 

امریکا از سوی  نظر می  میلیون دالر  به  رسد که حسین ضراب در جریمه شدند ولی 

 چه کرد خبر   تر از پسرش عمل کرد. این که دقیقاًالعمل به این موارد بسیار موفقعکس

ندارم غیر از این که مدعی شد که النفیس یک کمپانی کوچک است، به هر حال در 

 میلیون دالر کاهش یافت.  2.3میزان جریمه به  2014سال 

ای که دادگاه به حسین ضراب نوشت همین نکات آمده است ولی شواهدی  نامه در

ژانواست داستان دیگری می  OCCRPاختیار    که در آوریل    2007  ییهگوید. بین  تا 

شرکت مدیریت    اندالر مبادالت مالی را برای هزار  میلیارد  3.58النفیس بیش از    2012

 آمدند.  ر مشکوک میظوبدل شده هم به نهای ردای از پولکرد و بخش عمده

میلیون دالر از سوی دو کمپانی    170حدود    2011و اوایل    2010  برای مثال در

ت رضا ضراب بودند برای صرافی النفیس ارسال شد. وقتی  سای آنها در خدمؤترک که ر

گونه کرد به او گفته شد که این کمپانی هیچ  سؤال  ها ی یکی از کمپانیکاراهان درباره

  یمحاکمه  شود. درهای ایران ازآن استفاده میفعالیتی ندارد ولی برای نقل وانتقال پول

ر است  یدانیم که آیا هنوز داشد و نمی  امریکا از صرافی النفیس نام برده رضا ضراب در

می نشان  دادگاه  اسناد  است.  شده  تعطیل  بهیا  النفیس  که  میدهد  تا  جد  کوشید 

دادگاه ارایه   دارد. دراسنادی که درهای خود را مخفی نگاه  نی فعالیتهای غیرقانوجنبه 

ایران و یا  گونه اشارهاسناد رسمی هیچ  شد معلوم شد که در ایران   شرکتی درای به 

پاک کرده را  آنها  این  اندنیست و کارمندان شرکت ترک  اسنادی است که و  البته  ها 

اش شد. اگرچه حسین ضراب در نامهمتعلق به بانک ملت صادر می  یه مؤسسنفع یک  به

النفیس به غیر از   دوبی در  به دادگاه وقتی خواستار کاهش جریمه شد ادعا کرد که 

کنیم  سایت کمپانی مادر صرافی النفیس مشاهده می  ندارد ولی در  کشور دیگری فعالیت 

پیوند با میزان فعالیت النفیس حتی   روسیه، ترکیه، و در چین هم شعبه دارد. در  که در

خوانیم که اعالم کرده است از ابتدای  اشارات دادستان بخش جنوبی نیویورک هم می  در

  امریکایی بانک    ششبانکی از سوی    یله دالر از طریق حوا میلیارد 3.02بیش از    2007

 به نفع النفیس صورت گرفته است. 

دهد که حسین امریکا نشان می  شود که شواهد دادگاه درجا جالب میقضیه از آن 

گاه نپرداخته است ولی شاهد ادعاهای بیشتر یا  تر را هیچکم یضراب حتی این جریمه 
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اول نیستیم. این    یعدم پرداخت جریمه بیشتر به خاطر    یاتهامات بیشتر و یا جریمه

زیاد دارد و این هم یکی از آنهاست.    هاسیاهکاریداری مافیایی از این  دنیای کدر سرمایه

مذاکرات برجام و سرانجام   گیری امریکا احتماالًاین باورند که علت عدم سخت   شماری بر

من این ادعا یک جایش  توافق برجام بوده است. من بااین نگاه موافق نیستم و به گمان 

 لنگد.  می

های  چنان به فعالیتوزارت دادگستری امریکا حسین ضراب هم  یبا وجود جریمه

تجارتی و  میتولیدی  ادامه  ایران  در  ژواش  در  برای   2013  ییهیدهد.  کاوه  کمپانی 

پاالیش طال را تأسیس کرد که قرار است عالوه بر پردازش فلزات گرانبها در واردات و  

ایفای نقش کند. شریک حسین ضراب در این  - امیرفتح رازی  –جا  صادرات آنها هم 

وکار مرتبط با جواهرات درترکیه هم هست که  درواقع شریک رضا ضراب در یک کسب

 ه ثبت رسید.  ب 2003در سال 

تغییراتی انجام بگیرد یک    2014های امریکا علیه ایران درپیش از آن که در تحریم

 - تا از تجارت فلزات گرانبها  دادی وجود داشت که به ایران اجازه مییموقعیت استثنا

گذاری  »گاز برای طال« نام  یپروژه  عنوانبه  چه که بعداًاستفاده کند. آن  - طال  عمدتاً

فرستاد و بخش  جا آغاز گشت. شرکت ملی نفت درآمدهای گاز را به ترکیه مینشد از آ

پولعمده از  ایران درای  ویژه در  های  نگهها  بانکیک حساب  از   شدداری میلک  که 

های ضد تحریم نقش مؤثری داشته است. آتیال که  سوی امریکا متهم است در فعالیت

عالی مقامات  از  بود،   یرتبهیکی  بانک  به  این  درامریکا  فعالیتمدتی  این  در  خاطر  ها 

ترین بازار سهام  ترکیه بازگشت، به ریاست بزرگه وقتی که پس از زندان ب زندان بود و 

بود و   توانست خریدار طالشود که ضراب هرکجا که میاستانبول منصوب شد. گفته می

چمدان به    در  کردند این طالها رابعد کاراهان و دیگرکسانی که برای ضراب کار می

دادند. این طالها در  ترین بازارهای طالی جهان است انتقال میدوبی که یکی از بزرگ

ایران می  شد دوبی به دالر فروخته می با این دالرها  که به خاطر  را  چه  توانست آنو 

 های امریکا و حتی سازمان ملل قادربه خرید نبود، خریداری کند.تحریم

به    تن طال را  200نفره بود که حداقل    22او عضو یک تیم  کاراهان مدعی است که  

ارز، تجارت طالی ضراب هم   ایران به  بیشتر شدن نیاز  دوبی منتقل کردند. همراه با 
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تن طال به بهای    1.5او    2013  یژانویه  گسترش یافت. او به پلیس ترکیه گفت که در

زنجانی بود. این طالها از   میلیون دالر را مدیریت کرد و خریدار نهایی آن هم بابک  65

فرودگاه   آمد و چون هوا بد بود هواپیمای حامل آن مجبور شد دریک معدن در غنا می

شده    خبره پلیس ترکیه از ورود این طال بادیگری به زمین بنشیند و این گونه بود ک

  دهد که یک کمپانی کاغذی به ثبت رسیده در بریتانیا درنشان می  ها بانکبود. اسناد  

این معدن در  چهار به  و  مورد  پرداخت داشت  است که    غنا  ماهی  این درواقع همان 

بابک زنجانی برای طال انجام گرفت. خبر داریم که این کمپانی کاغذی انگلیسی    یمعامله

 با چند کمپانی تحت کنترل ضراب هم مبادالتی داشته است.

پیچیده و درعین حال ناروشن این روابط بین ضراب و زنجانی یکی از مسائل بسیار  

ها  داد، ضراب زنجانی را منبع این طالدادگاه نیویورک شهادت می  جریان است. وقتی در

حال،    تن طال را از غنا به کمپانی او فرستاده بود درعین   1.5ذکر کرد که زنجانی این  

با زنجانی    مهم جلوه بدهد و در دادگاه گفت که هیچ شراکتیکوشید که این روابط را غیر

 ی همه  نداشته است. کاراهان با این روایت همراه نیست. به اعتقاد او ضراب و زنجانی در

دوبی شرکت    های بین این دو درگوید که او درمالقاتبودند و میدیگر  یککارها شریک  

شان به زبان ترکی و فارسی بود، کاراهان در فهمیدن این داشته است. ولی چون جلسه 

ی چه چیزی صحبت کرده بودند مشکل داشت. وقتی غذا خوردیم ضراب از  که درباره

ترکیه   به  را  پول  زنجانی  و  کرد  موافقت  هم  زنجانی  که  کرد  پول  تقاضای  زنجانی 

فرستاد. البته در یک مصاحبه درایران، زنجانی پذیرفت که ضراب را مالقات کرده  می

دالری    میلیارد  2.7ه جرم اختالس  ام ولی زنجانی باست. اگرچه جزئیات را دنبال نکرده

د با این امید که او این پول را بدهد و  رسمحکوم شده است ولی به نظر می  به اعدام

درکدام ویال در لواسان این که االن او  اش را نجات بدهد هنوز اعدام نشده است.  زندگی

 ! کند خبر ندارمزندگی می

داده است پس از دستگیری ضراب   ای که دادستان در امریکا ارایهیه یبراساس شکوا

هالک    ترکیه است به بانک دولتی  یداماد اردوغان که درحال حاضر وزیر مالیه   2013  در

شویی ضراب نشود. با این همه، به دالیلی که حداقل  های پولدستور داد که مانع فعالیت

در  بر نیست  روشن  در  من  دادگاه  رسمی  داماد    اسناد  علیه  هیچ  امریکا  اردوغان 

اش حسین آقا دادگاه گفته شد که ضراب و شریک  ای صادر نشده است. دریه یشکوا
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این بانکی است که داماد اردوغان قبل    -حساب دولت ایران دربانک اکتیف  یجونی همه

را خالی کردند و بعد با بانک مرکزی و بخش صرافی    - کرداز این که وزیر بشود اداره می

ته و اعالم کردند که حاضرند برایشان کار کنند ولی آنها نتوانسته بانک ملت تماس گرف

 های امریکا به ایران برگردانند.  تحریمدور زدن ها را بدون بودند این پول

نقشی که در   ولی  اتهامی روبرو نشد  با  نیویورک  اردوغان در دادگاه  اگرچه داماد 

امریکاست. او    ی بین ترکیه وپلماسید   ثیر درأ ت   یدهندههای ضراب داشت نشانبرنامه

 یکی از کسانی است که درواقع رابط بین ترامپ و اردوغان بود.  

واین که شخص آقای ترامپ با    اندداشته این که در ترکیه چه مقاماتی مشارکت  

  یاش کوشید تا به حامیان برنامهظالمانه و ضد ایرانی های شدیداًسیاست  یوجود همه 

تفصیل در جای اب کمک کند، موضوعی است که باید بهشویی ضراب و خود ضر پول

 دیگر بررسی شود.  

ترکیه بود.  رانی او درها شرکت کشتیانتقال پول اصلی ضراب برای نقل و یوسیله 

رسد که رانی فعال بود ولی به نظر میهای کشتیظاهر درفعالیتبه این شرکت  اگرچه  

داریم که   لک خبرها  بانکین کمپانی در شویی بود. از حساب بانکی ااش پولکار اصلی

داشته است و براساس   دالر درآمد  میلیارد  2.5این کمپانی حدود    2013ماه اول    چهاردر  

اش در پیوند با تجارت طال و مواد غذایی بوده  این اسناد آمده است فعالیت  چه که درآن 

 است.

در  خبر که  اگوست    داریم  چندین    2013اول  کمپانی  چندین  این  صورتحساب 

زده، روغن نارگیل صادر کرد و  مرغ یخ یمیلیون دالری برای حمل روغن زیتون، سینه 

  یاش تنها چند هفته پیش از آن که امریکا سوراخ قانونی موجود در برنامهکارهای اداری

ای خواست مبادلهاش علیه ایران را ببندد انجام گرفت. پس از آن هرگاه ضراب میتحریم

های امریکا  د که تحریمکنمکان میشد که دارد مواد غذایی نقلم بدهد، او مدعی میانجا

آنها نمی اعتراف کرد که هیچشامل  نیویورک ضراب  البته در دادگاه  انتقال  شد.  گونه 

 گرفت.  ها برای نقل وانتقال پول انجام میگرفت بلکه صورتحساب محصولی صورت نمی 

اش با فساد  ی رابطهشد، دربارهیکا محاکمه میدرامر  2016وقتی ضراب در سال  

یک   در OCCRPروسیه مطلب زیادی گفته نشد. ولی پژوهشگران  اقتصادی در مالی و 
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روسیه گزارش تازه نشان دادند که حتی پیش از آن که ضراب با دولت ایران کار بکند، 

هزارها سند    قرار داشته است. این تجارت بسیار پرسود در  شویی ضرابی پولشبکه  در

روشن است و دراین جا هم با کاراهان که در قاچاق    حوضوبانکی که به دست آمده به

 دالر به روسیه ایفای نقش کرده است مصاحبه شده است. 

در کمپانی  یک  مالک  سالگی  چند  و  بیست  در  کمپانی    ضراب  نام  به  بود  دوبی 

شود  گذاری باشد که گفته میکه قرار بود یک کمپانی سرمایه  Bellaگذاری بال  سرمایه

نقل  میلیارد  1.25حدود   بهشتدالر  و  روسیه  بین  مشکوک  را  وانتقال  مالیاتی  های 

  فرار   یگسترده  یدهد که یک برنامهچند مورد شواهد نشان می  دهی کرد. درسامان

دوبی    دهند که کمپانی ضراب درهم وجود داشت. این اسناد بانکی نشان می  ی مالیات

کمپانیهم از  دربهشت چنین  کاغذی  درهای  برده  تجارت  درگیر  که  مالیاتی   های 

ی دریافت کرده  یهاکردند، پولآذربایجان بودند و یا برای دولت سوریه نفت قاچاق می

بود ولی    خبراز وجود این کمپانی باری امریکا  دهد که دادگستاست. شواهد نشان می

سال پس از   2.5ای نشد. البته  ضراب و آتیال، به این کمپانی اشاره  یجریان محاکمه   در

سرمایه کمپانی  ضراب،  محکومیت  و  رامحاکمه  نامش  هم  بال  و    گذاری  کرد  عوض 

مدیریت میوسیله به عموی ضراب  فعالیتی  به  و  ادامه میشود  خود  خبرهای   دهد. 

نامدا با  ترکیه، مقدونیه وسیله های مشابه بهریم که سه کمپانی  ی بستگان ضراب در 

 اند. شمالی، و ایتالیا به ثبت رسیده

با    -  کلی  طوربه  -   ضراب  یدهد که خانوادهدوبی نشان می  وجود این کمپانی در

دور زدن رقیق و قابل    رقانونی که در دوبی وجود دارد و با مقررات بسیا  ءاستفاده از خال

می ادامه  خود  دالری  میلیون  صدها  مبادالت  میبه  نشان  شواهد  دردهند.  که    دهد 

در  یشعبه  ضراب  کمپانی  چارتر،  میلیون  استاندارد  مشکوک  دوبی  مبادالت  دالر  ها 

شان  ءایران آمده باشد، بلکه منشااین پول نه این که از    ی داشته است و بخش عمده

 روسیه بود. 

روسیه به درآمد نقدی نیاز داشت. چون   2008که در    است  دانیم اینچه میآن 

اقتصادی، سقوط بهای    بانک مرکزی روسیه گزارش کرد که با توجه به وضعیت ناگوار

  رار دالر سرمایه از روسیه ف  میلیارد133.6طول یک سال    نفت و نزول ارزش روبل، در

گذارانی بود که کارشان مشکل  ای از این پول در دست سرمایهکرده است. بخش عمده
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تر حفظ شان در اقتصادی اندکی باثباتحقوقی نداشت ولی بیشتر مایل بودند که ثروت

شود ولی بخشی از آن هم به حساب کمپانی ضراب در دوبی واریز شد که یک ایرانی  

به نام احمد علی حسن طاهر که مالک صرافی االزهر  ساله بود و شریک اماراتی او    25

ی که ضراب در ترکیه داشت  یهادهد که کمپانیدوبی بود. شواهد بانکی نشان می  در

کردند. اگرچه سایت صرافی االزهر  جا میهها میلیون دالر را ازطریق صرافی االزهر جابده

جمله هم نام برده شده است، ازایرانی    چند بانک  کند ولی در آرشیو آن، ازدیگر کار نمی

بانک ملت که از سوی امریکا تحریم شده بود. برخالف دیگر شرکای ضراب، حسن طاهر 

به ثبت   2007ها روبرو نشد. شرکت بال که در سال  امریکاییبا هیچ اتهامی از سوی  

جا کرد  ه میلیارددالر را از کشورهای مختلف جاب  1.25سال بیش از    4رسید در طول  

روی کاغذ به نظر    از روسیه بود. حداقل بر   2008سال    ود نصف این مبلغ درکه حد

دهد.  رسید که پرداخت به کمپانی بال به خاطر کاالها و خدماتی است که ارایه میمی

اغلب موارد هم   »کاالهای مصرفی« ثبت شده بود و در عنوانبهها ای از آنبخش عمده

چه و هیچ اطالع دیگری نیست. ولی آن  ها« اشاره شد»قرارداد« یا »پروفرم  یتنها به واژه

اکنون می  این  که  شویی  پول   یفعالیت گسترده  که کمپانی بال درواقع دراست  دانیم 

ها میلیون دالر را به مسکو قاچاق کرده  مشارکت داشت. کاراهان که مدعی است ده

شویی بود و کمپانی بال فعالیت دیگری نداشت. هدف ثبت  گوید هدف فقط پولاست می

این کمپانی به گفته کاراهان انتقال پول بود ودرگیر هیچ فعالیت تجارتی دیگری نبود.  

را   درترکیه  رسیده  ثبت  به  کاغذی  کمپانی  شماری  بانکی  صورتحساب  به  کاراهان 

شد ولی  داران نام برده مییکی از سهام  عنوانبهارایه داد که از او    OCCRPپژوهشگران  

های بانکی  کرد. این صورتحساب ها را ضراب کنترل میگوید که همه این کمپانیمی

بود.  یها پرداخت  بال شده  به کمپانی  که  بود  با    طوربهی  پیوند  در  کاراهان    هفت کلی 

گونه فعالیت  کند که هیچ کدام هیچکرد و ادعا میفعالیت می  ترکیه  کمپانی کاغذی در

وانتقال پول بودند. جالب است اشاره ای برای نقل واقعی تجارتی نداشتند و تنها وسیله

دادگاه در امریکا، سوگند یاد کرد که هیچ گاه برای روسیه   ضراب در  2017کنم که در  

شویی برای روسیه را مشارکت در پول  کلی ضراب هرگونه  طوربهشویی نکرده است.  پول

گوید که او  دادگاه انکار کرد. البته در تقابل با شهادت ضراب دردادگاه، کاراهان می  در
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میلیون دالر    چهارکردند. یک دفعه  مرتب پول به روسیه قاچاق می  طوربهو دیگران  

گوید که  او میمیلیون دالر، ما به دفعات به روسیه سفر کرده بودیم.    هشتبعد   یدفعه

سفر  20حداقل    2010و    2009درسال   روسیه  به  پژوهشگران   بار  به  حتی  و  کرد 

گوید یک بار که مأموران کند. او حتی میید میأیپاسپورتش را نشان داد که ادعایش را ت

ناچار شد    Sheremetyevoدرفرودگاه   او  قاچاق شدند  پول  رشوه   1000متوجه  دالر 

ی بیشتر پیش نیاید. کاراهان حتی نام یکی از همکاران خود  بپردازد تا برایش گرفتار

شهروند   یک  روسیه  در  ضراب  طرف  کرد.  اعالم  هم  را  ترکیه  از  پول  قاچاق  این  در 

با استفاده از »قانون آزادی   OCCRPآذربایجانی بود به نام ودادی بادالف و اطالعاتی که  

سه کمپانی کاغذی به ثبت رسیده  دهد که اطالعات« از امریکا به دست آورد نشان می

میلیون دالر را به کمپانی    42در ترکیه که نام کاراهان و بادالف در آن آمده بود بیش از  

میلیون دالر  300بال پرداخت کرده بودند. برآورد کاراهان این است که در کل بیش از 

  2010و    2007دانیم که خود ضراب، حداقل دو بار در  نقد به روسیه قاچاق شد و می

 به روسیه سفرکرده بود.

اش در تازگی پس از بازداشت کارهای ضراب در پیوند با روسیه به   یاگرچه محدوده

ولی    -   گرفت افشا شد   قرار  OCCRPیعنی پس از این که اسنادی در اختیار    -   امریکا

ن دولتی  ی مسئوالوسیلهاسنادی که به  یکی از  هم در  2013شود حتی در  گفته می

حجم    وارسیدن اتهام پرداخت رشوه به مقامات دولتی تهیه شده بود هم از   درترکیه  

شویم. مسئوالن دولتی ترکیه در این سند از خبر میروسیه با  های قاچاق او درفعالیت

اند.  روسیه برای نقل و انتقال پول خواندند سخن گفته  چه که نظام قدیمی ضراب درآن 

های کاغذی  ی روسی برای ارز با ایجاد کمپانیهاکبان ی به نیازهای  یگوبرای پاسخاو  

گرفت.  متعدد به نقل و انتقال پول مبادرت کرده و براساس یک نظام قدیمی کارمزد می

برای این که بتوانند درآمدهای به دست آمده در خارج از روسیه را به روسیه  همچنین 

شویی  البته مدتی بعد پولکرد.  منتقل کنند از طریق دوبی و پس آن گاه ترکیه اقدام می

ضراب به اتهام پرداخت   2013دسامبر    ها اضافه شد. دربرای ایران هم به این فعالیت

شویی برای ایران در ترکیه دستگیر شد. ضراب  رشوه به مقامات دولتی در پیوند با پول

  ر دادگاه نیویورک گفت که مدتی در زندان بود و سرانجام باپرداخت رشوه از زندان د  در

در ضراب  شد.  آزاد  در  ترکیه  هم  اردوغان  که  کرد  ادعا  دادگاه  برای   یپروژه  این  او 
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ظاهراًپول ترکیه  پلیس  مأموران  داشت.  مشارکت  ایران  برای  کمپانی از    شویی  وجود 

نبودند و به هزارها سند بانکی دیگر که دردادگاه نیویورک علیه    خبرگذاری بال باسرمایه

اطالعات   ترکیه  پلیس  اگرمأموران  نداشتند.  استفاده شد هم دسترسی  آنها  از  ضراب 

ولی   نداشتند  از ید میأیی ت  OCCRPکافی  بسیاری  ناکافی  اطالعات  با همان  کند که 

های کاغذی  تعدادی کمپانی  ادعاهای شان درست بود. آن »نظام قدیمی« این بود که از

شل  چنین سیروسیه و یا درجزایر ورجین انگلیسی، یا بلیز، و هم  به ثبت رسیده در

سال صدها میلیون دالر به کمپانی    چهارطول    ها در کردند و این کمپانیاستفاده می

 2008سال    در  دالر  میلیارد  1.25ای از  گذاری بال واریز کرده بودند. بخش عمدهسرمایه

روسیه    های کاغذی به ثبت رسیده درهای بانکی این کمپانیمستقیم از حساب  طوربه

تر فقط برای نقل و انتقال پول به ثبت رسیده منتقل شده بود که تنها چند ماه پیش

ازای خرید کاال منتقل ها بهدهد که این پرداختبودند. اسناد بانکی موجود نشان می

ضراب  می که  طور  همان  ولی  همهشد  کرد،  اعتراف  نیویورک  این   یدردادگاه 

ای که مورد توجه شد. نکتهی نقل مکان نمییواقع جعلی بودند و کاال  ها درصورتحساب 

به خاطر دریافت رشوه به آنها توجه نشد این که    یا احتماالً  -مأموران پلیس قرار نگرفت

الهای مصرفی است. از چرا درگیر واردات کا -جا بالدر این -گذارییک کمپانی سرمایه

پول  موارد  اغلب  در  بهشت آن گذشته  از  مالیاتی شناخته شده میها  این  های  و  آمد. 

گیرد ولی توجه کافی به  قاعده انجام نمیبه  دهد که کارهاوضوح نشان میمجموعه به 

 Investconsultingهای روسی درگیر در این انتقاالت یکی  آنها مبذول نشد. کمپانی

LLC    بیش از   2008اول سال    ینیمه   در  و  به ثبت رسیده بود  2007که در سال  بود

  Ariya LLCمیلیون دالر با کمپانی بال مبادله داشت. کمپانی دیگر روسی به نام    136

اش با کمپانی بال شروع شد  به ثبت رسید و بالفاصله مبادالت  2008آوریل    بود که در

ادالت بین این کمپانی و کمپانی بال برای  میلیون دالرحجم مب 99ماه   چهارطول  و در 

کمپانی   یک  که  نشد  جلب  هم  کسی  توجه  ظاهرا  بود.  خانه«  »وسایل  خرید 

مهم    یچرا در خرید و فروش وسایل خانه مشارکت دارد. نکته  -بال   –گذاری  سرمایه

که مدیران ارشدش تنها چند ماه    دیگر این که این پول از یک بانک روسی آمده بود 

 به اختالس از اموال دولتی روسیه متهم شده بودند.  تر پیش
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مدیره هیأت  بانک    یدر  نام  Interregional Investment Bankاین  های  هم 

که شریک تجاری سرگی    Kruglyakov  کنیم. ایگور کروگلیاکوفملی مشاهده میأ ت قابل

پیکر روسی غولهای  ترین کمپانیاست که رئیس یکی از بزرگ  Chemezov  چیمزوف

دانیم که او یکی  چیمزوف را تحریم کرده است و می 2014است. البته دولت امریکا از  

  در در   بکاگمیر پوتین است که با هم در تشکیالت  یاز دوستان بسیار نزدیک والد

تجارت اسلحه از روسیه فعالیت   کردند. یک کمپانی دولتی که درکار می 1980 یدهه

نام   به  تاسال    Rosoboronexportدارد،  از  رئیس  2007که  یکی  بود  چیمزوف  اش 

های تازه  هاست. این کمپانیاین نقل و انتقال  بانک روسی درگیر در  یمشتریان عمده

ها  روسیه یکی پس از دیگری با استفاده از نظام بانکی هرکدام ده  به ثبت رسیده در

 کردند.   به حساب بانکی کمپانی بال در دوبی واریز میلیون دالر

روسیه   شویی درهای پولخوانیم که ضراب با استفاده از شبکه گزارش دیگری می  در

 جا کرده است.ه ها دالر برای ایران جابو آذربایجان میلیون

فقط برای این به ثبت رسید که بتوان به نامش    Hanedan  هاندانکمپانی کاغذی   

باز کرد بانکی  آن  یک حساب  این  و پس  از طریق  از  گاه  بیش  کاغذی    250کمپانی 

ضراب که روابط بسیار نزدیکی با اردوغان  شود  گفته میمیلیون دالر پول جابجا شد.  

ای که همسر اردوغان  ها دالر به انجمن خیریهمیلیون   2016تا    2013  یدر فاصله  شتدا

 کمک مالی کرده است. Togem-Derتأسیس کرده به نام 

امریکا بازداشت شود درترکیه به فعالیت مشغول بود.   تا پیش از آن که ضراب در

یرقانونی گروه ضراب منتشر کرد های غ ی فعالیتپلیس ترکیه در گزارشی که درباره

که از داشت  وجود  سوراخ  یک  ایران  علیه  غرب  تحریم  درنظام  که  شد  مدعی  جمله 

ز آن، گذشته  ی ضراب و هم دستانش مورد استفاده قرار گرفت. برای استفاده اوسیله به

ها میلیون دالر به جیب زدند بلکه به چند تن از وزیران وقت ترکیه از آن که خود ده

های کالن پرداخت شد. این سوراخی که در قواعد تحریم بود این بود که به  هم رشوه

ایران اجازه داده شده بود تا برای فروش نفت و گاز خود بتواند طال دریافت کند. شواهد  

دهد که اردوغان کوشید تا جلوی تفحص پلیس ترکیه از گروه ضراب می  موجود نشان

رسد که  شود که هواپیمایی از غنا میجا شروع میرا بگیرد ولی موفق نشد. جریان از آن 

ها دالر رشوه  شود میلیون اش معلوم نیست. گفته میتن طالست ولی صاحب  1.5حامل  
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ضا ضراب بود که در ترکیه او را رضا صراف کارگزار این فعالیت رترین  پرداخت شد. مهم

می درهم  درآوریل  مصاحبه  نامند.  که  که    2014ای  شد  مدعی  ضراب  گرفت  انجام 

های  کمبود ترازپرداخت   کاهشقانونی است و حتی گفت که او به    هایش کامالًفعالیت

 خوانیم که متهمان درگیر رشوه،ترکیه هم کمک کرده است. درگزارش پلیس ترکیه می

ها هم در پیوند با تحریم ایران از سوی غرب انجام این  یتقلب و قاچاق طال بودند و همه

های غرب علیه ایران تشدید شد. از سویی ترکیه برای ، تحریم2012سال    گرفت. در 

توجهی داشت به نفت و گاز نیاز داشت و از سوی دیگر اقتصاد خود که نرخ رشد قابل

شد که با وجود    نیازهای وارداتی خود به ارز محتاج بود. قرارمین مالی أ ایران هم برای ت

ترک    فت و گاز بخرد و بهایش را به لیرخود ن  یها ترکیه بتواند از همسایهاین تحریم

ها  ی قابل معاوضه نبود. این پول المللبینترک دربازارهای    که لیر  نظر به این  -بپردازد

 داری شود. لک نگاهها  بانکن در بود در یک حساب بانکی دولت ایرا هم قرار

تحریم غرب    دالر نفت و گاز خرید. در میلیارد  10ترکیه از ایران بیش از    2012  در

پولش در بانک ترکیه بتواند طال خریداری  ایران اجازه داده شد که با  ایران، به  علیه 

 نماید.  

سرعت افزایش یافت.  شود پس از آن بود که صدور طال از ترکیه به ایران به گفته می

بیش    2012تنها یک تن بود ولی در    2011ی که ازترکیه به ایران صادرشد در  ی کل طال

شود که در شد. گفته می  دالر به ایران صادر  میلیارد  6.5تن طال به ارزش    125.8از  

دالر به دوبی صادرشد که گفته   میلیارد 4.6تن طال به ارزش  85چنین همان سال هم

شود ضراب و گفته میهمچنین  برای صدور به ایران صورت گرفته بود.    شود عمدتاًمی

ی وسیلهبه  این تجارت طال بودند که عمدتاًدهندگان اصلی  همکارانش در واقع سازمان

ثبت رسیدهشرکت به  انجام می  یهای  را  کار  این  برای تسهیل خود در دوبی  دادند. 

شم به  ضراب  ازکارها  ترکیه،  دولت  در  وزیران  از  ظفرکگلیاناری  وقت    -جمله  وزیر 

چنین سلیمان ی و همیاروپا  وزیر امور  -وزیرداخله، و اگه من باگیس  -معمر گولر  -اقتصاد

 هالک رشوه پرداخت کرده است.   بانک  یرئیس هیأت مدیره -اصالن
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اتهامات را  یبرکنار شدند و یا استعفا دادند و هر سه هم همه  یا ها هر سه وزیر بعد

ای را گونه قانون یا قاعدهبانک هم به همین نحو مدعی شد که هیچکهالکردند و    رد

 هم با هیچ اتهامی روبرو نشدند.  زیرپا نگذاشته است و هیچ کدام 

 بازار  یساختمانی در محله  های پرداختی دربراساس گزارش پلیس ترکیه ولی پول

  340قیمت به کگلیان به بهای  گران  یبزرگ انجام گرفت. اهدای یک ساعت سوئیس

هزار دالر را در یک قوطی شکالت دریافت کرد به همراه   500هزار دالر، باگیس هم  

ی سینی نقره به  تلفنی که ضبط شد، ضراب درباره  یاورهحنقره. دریک میک ظرف  

 نیاید.  کن خیلی گران در دیگری گفته است سعی

هم  در همگزارش  و  اصالن  که  است  شده  ادعا  از چنین  درصدی  کگلیان  چنین 

کردند که با توجه به حجم عظیم آن به صورت  های مربوط به ایران را دریافت میفعالیت

آمد. درده  یرشوه  در  میلیون دالری  از خانه  2013دسامبر    ها  بازرسی  در    یپلیس 

های کفش قرارداشت کشف کرد. اصالن میلیون دالر پول نقد را که در جعبه   4.5اصالن  

اسالمی    یکارها برای احداث یک مدرسهوشد که این پول را شماری از کسبمدعی  

اش معلوم از غنا که بدون این که صاحبتن طال    1.5واردات    ازتر  اند. پیشپرداخته 

ای بین ضراب  خوانیم که آنها به متن محاورهباشد گفته بودیم االن در گزارش پلیس می

دهد که اقدامات الزم انجام گرفت تا پلیس  اند که نشان میو وزیر اقتصاد دست یافته

 فرودگاه آن را ضبط نکند و پس از چند روز ترخیص شد.  

نجانی پیش از بازداشت زچیده است. بابک  یی وارداتی از غنا اندکی پ داستان این طال

های وابسته به خود اعالم کرد که خریدار اصلی طال از غنا او بود  خود، در یکی از سایت

قانونی بود. درهمان سایت زنجانی ادعا کرده است که ضراب را چند   و این کارها کامالً 

به همین نحو ضراب هم در    اندداشتهلیت مشترک نبار مالقات کرده است ولی با هم فعا

تلویزیونی گفت که زنجانی را دوبار مالقات کرده است ولی نه با او دوست    ییک مصاحبه

 است و نه شریک تجاری.  

که وجود داشت بست. یعنی ایران دیگر    را  امریکا این سوراخی  2013  ییهیدر ژو

بخردنمی گاز خود طال  و  نفت  پول  با  در  توانست  آن ضراب  از  مصاحبه  پس   ی یک 

تلویزیونی گفت که او هم دیگر در تجارت طال درگیر نیست بلکه به تجارت مواد غذایی  

براساس تحریم  - و دارو رو کرده است ها با محدودیت  البته خرید و فروش این اقالم 
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فاصله یک  در  نبود.  بهچهار   یروبرو  از    یگفتهماهه  بیش  معامالت  حجم   1.6ضراب 

 دالر بود.   یلیاردم

گونه مواد غذایی جابجا  خوانیم که دربسیاری از موارد هیچ البته در گزارش پلیس می

شد جعلی بودند و باید توجه  هالک ارایه می  ی که به بانکی هاحساب نشد بلکه صورت 

 شد که نشد.  مسئوالن جلب می

که دریک صورتحساب ادعا شده  است گزارش پلیس آمده این  یکی از نکاتی که در

هزار تن کاال قرار است جابجا بشود ولی حداکثر ظرفیت کشتی مورد    150است که  

گفته شد که   یار تن بود. در صورتحساب دیگرهز پنجی فقط یاستفاده برای این جابجا

  550ای به ایران صادر شود ولی بهای آن را هر کیلو  تن شکر خام قهوه  5قرار است  

 کرده بودند که بیش از صد برابر بهای آن در بازار بود.   دالر ذکر

گزارش شد که ضراب دردادگاه نیویورک به صورت یک شاهد ظاهر شد    2017  در

ترین مقامات دولت ترکیه را به دریافت رشوه متهم کرد. او اگرچه در ابتدا رتبهکه عالی

  اتهام خود را رد کرد ولی با پذیرش آن موافقت کرده است علیه حکان آتیال رئیس بانک

طول    دادگاه گفت به وزیر اقتصاد ترکیه کگلیان در  دادگاه شهادت بدهد. او در  هالک در

دالر رشوه داده است تا بتواند به کارهای غیرقانونی  میلیون    50بیش از    2013و    2012

ی  ی وزیر مسائل اروپا  - دادگاه از همدستی با باگیس  چنین درخود ادامه بدهد. ضراب هم

  خبر   -کند   هالک کار قبل از آن که با بانک  -  در دولت ترکیه و همین طور بانک اکتیف

مبادله    10جابجا بشود حداقل  داد. او دردادگاه مدعی شد که هربار که الزم بود پولی  

هم دردادگاهی در ترکیه او    2013های مختلف انجام بگیرد. در  حساب  الزم بود که در

با همین اتهامات روبرو شد و در آن دادگاه حتی اردوغان هم متهم شده بود که در فساد  

یری برکناری سه وز  به همین دلیل بود که عالوه بر  مالی مشارکت داشته است. احتماالً

ی ترکیه دست  ینظام قضا  رگسترده د  یشان ذکر شده بود، اردوغان به یک تصفیهکه نام

های عمومی را برکنار کرد. او حتی فراتر مأمور پلیس، قاضی، و دادستان  انزد و هزار

واقع پوششی برای انجام یک کودتا    ی فساد مالی دررفت و مدعی شد که تقحص درباره

دهد که  نشان می  OCCRPهای   گولن پشت آن بود. بررسیبود که درنهایت فتح اهلل

  باتاخت زدن نفت و گاز    –ایران و شرکت ملی نفت از مبادالت ضراب    بانک ملت در
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مند شده بودند و دراین بررسی روشن شد که ضراب با استفاده از پولشویان بهره  -طال

 زده است. در روسیه و آذربایجان به این کار دست می

شد  ها از آن استفاده میی که برای مخفی کردن منشاء این پولیها کمپانییکی از  

پیشکمپانی   که  بود  دوبی  در  مطبوعاتی  هاندان  گزارشگران  کردم.  اشاره  آن  به  تر 

در نیویورک وقتی او دردادگاه رسماً اعضای کابینه  معتقدند که توافق ضراب با دادگاه  

بعید نیست به تیره شدن روابط بین آنکارا  است  اردوغان را به دریافت رشوه متهم کرده  

 چنان ادامه دارد.  و واشنگتن منجر شود. این داستان هم

 

پژوهشگران   که  کنم  اضافه  اطالع  آزادی   OCCRPبرای  »قانون  از  استفاده  با 

که در  را  بانکی و دیگر اسناد    یهزار مبادله   750اطالعات« توانستند اسناد مربوط به  

بیاورند   یمحاکمه استفاده قرار گرفت به دست  ی که  ی هاو منبع گزارش   ضراب مورد 

 ی ضراب نوشته اند این مجموعه اسناد بوده است.  درباره
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 گزارش مختصری از رضا ضراب به روایت نشریات داخلی  - پیوست  

ی مبسوطی به بررسی روابط بین بابک  سایت ایسنا در نوشته   1395درفروردین  

نژاد و رئیس خوانیم سه وزیر دولت احمدیپردازد. دراین جا میو رضا ضراب میزنجانی  

نامه امضای  با  بانک مرکزی  تومان و چندین محموله نفت و   9ای  وقت  هزار میلیارد 

شود  زنجانی بازداشت می  1392دهند. در دی  معیانات گازی دراختیار زنجانی قرار می

غی که از دولت گرفته چیزی بازنگردانده است. البته اتهام او هم این است که از این مبال 

جایی  شویی و جابهچند ماه پیش از بازداشت زنجانی، ضراب هم در ترکیه به اتهام پول

ای که  متعلق به زنجانی دستگیرشد. اژه  -غیرقانونی ارز و طال به مقصد شرکت سورینت

ی بابک زنجانی میلیاردر  هگوید که »در پرونددر آن زمان سخنگوی قوه قضائیه بود می

اند که از آنها تحقیق و بازجویی شد. البته از رضا نفتی متهمان از افراد زیادی نام برده

نام اما  از کشور است. ضراب هم نام برده شده و ایشان مطرح هستند،  برده در خارج 

ی  توان براشود و خودش هم نیست که دفاع کند، نمیوقتی مطلبی علیه کسی گفته می

او قرار صادر کرد. در نتیجه برای ضراب نیز قراری صادر نشده، اما نام او در پرونده برده  

 .شده است«

شویم که دولت ایران هم ازکارهای ضراب مطلع بود. در  جا خبردار میپس تا این

های  شویی و فعالیتنفر ازجمله رضا ضراب در ترکیه به اتهام پول  53درکل    1392آذر  
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های ترکیه گزارش کرد که »رضا ضراب در  شوند. یکی از روزنامهغیرقانونی دستگیر می

است. این نام کسی نبود جز بابک زنجانی؛  های خود نام رئیس خود را فاش کرده  اعتراف

ارتباطی که البته از سوی هر دو نفر )بابک زنجانی و رضا ضراب( تکذیب شد« البته  

ترکیه روزنامه به  جعلی  پاسپورت  یک  با  زنجانی  بود  قرار  که  شد  مدعی  دیگری  ی 

 سفرکرده با ضراب مالقات کند ولی با دستگیری ضراب این سفر انجام نگرفت. 

کرده است و رابط این دو هم یک تاجر ساکن  رار ضراب برای زنجانی کار میاز ق

دوبی به نام »م.ش.ز« بود. درپی دستگیری درترکیه ضراب تنها سه ماه زندان بود و بعد  

مابین را انکار  تر اشاره کردم که هم ضراب و هم زنجانی ارتباط فیآزاد شد. اگرچه پیش

میلیون   12نجانی روشن شد که دریک مورد زنجانی  اند ولی درجریان دادگاه زکرده

یورو کارمزد به صرافی »صفیرالتین« که متعلق به رضا ضراب است پرداخت کرده است.  

میلیون یورو کارمزد    12اگر انکارشان راست بوده باشد که نیست درآن صورت، پرداخت  

باره توضیح اینچرا صورت گرفته است؟ در یکی از جلسات دادگاه زنجانی قرار شد در  

بدهد که خبرندارم آیا این کار را کرد یا خیر. با این همه از گزارشی در بلومبرگ در  

و صادرات به نام »سارا«  منتشرشد، خبر داریم که یک شرکت واردات    2014  یژانویه 

تن طال از یک شرکت در غنا خرید. این شرکت طالی معدنی »امنای«    1.5در دوبی،  

»امنا داشت.  محموله نام  که  بود  کرده  اعالم  گمرک  مأموران  به  بسته   30اش  ی« 

های طالی معدنی است و مقصد نهایی آن امارات متحده عربی بود. ضراب گفته  نمونه 

، یک تاجر ایرانی به نام بابک زنجانی است که مالک  بود که خریدار نهایی این محموله 

گاهی در آکرا )پایتخت غنا(  اس« از فرودشرکت سورینت است. هواپیمای شرکت »یوال 

مه دلیل  به  پرواز  ساعت  یک  از  فرودگاه  پس  در  شد  مجبور  پرواز،  مسیر  بودن  آلود 

آتاتورک استانبول فرود بیاید. مأموران گمرک ترکیه در فرودگاه این محموله را کشف 

 .و هواپیما را توقیف کردند

»امنای« طالی تقلبی  افزاید: شرکت »سارا« ادعا کرد شرکت  بلومبرگ در ادامه می

تجزیه   و  بررسی  با  امارات  صنعتی  آزمایشگاه  مدتی  از  پس  است.  فروخته  آنها  و  به 

این   یدرصد پایه  99کند مبنی بر اینکه  شده گزارشی را منتشر میهای انجامتحلیل
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درصد داشته است. البته این صرفاً ادعای شرکت    95محموله سرب بوده و روکش نیکل  

 ای زنجانی در دادگاه است. از راست و دروغش خبر ندارم.اماراتی و ادع 

از جریانات ضراب در دادگاه خبرداریم که سه شرکت صوری در ترکیه که تحت  

میلیارد یورو نقل و   87حدود    2012تا    2009های  مالکیت رضا ضراب هستند، در سال

ن مبلغ، پولی است  درصد ای  40اند که  انتقال غیرقانونی از کشورهای مختلف انجام داده

به کردهکه  خارج  کشور  از  غیرقانونی  پروندهصورت  از  یکی  در  با  اند.  ضراب  رضا  ها، 

در   2013 یهلدینگ سورینت متعلق به بابک زنجانی ارتباط داده شده است. در ژانویه 

تن محموله طال در هواپیمایی کشف شد که دوسوم این    1.5فرودگاه آتاتورک ترکیه  

وده تحویل شرکت سورینت هلدینگ در ایران شود. این محموله بدون  محموله قرار ب

هیچ سندی و با پرداخت رشوه به برخی افراد سیاسی در ترکیه راهی دوبی شد. البته  

دیدگاههای ضراب در این باره بسیار خواندنی است. او مدعی شد که من اتهامات وارد  

ه من ریختند و من را از تختخواب صبح به خان  5:30پذیرم. مأموران ساعت  شده را نمی

کردند.   بازداشت  و  کشیدند  صحنه    20بیرون  این  از  فیلمبرداری  حال  در  فیلمبردار 

این که چی کسی علیه یک »فرد«   .شده بودبودند. بازداشت من کودتایی سازماندهی  

خواست »کودتا« کند، بر ما روشن  گونه مقام و موقعیت سیاسی ندارد میکه ظاهراً هیچ

 نیست. 

شهروند ترکیه   2007  -  2006گوید: من از سال  تبار در ادامه میاین تاجر ایرانی

میالدی    1984شوم. در آن زمان وزیر کشور عبداهلل آکسو بود. من از سال  محسوب می

ام.  کنم و تمام اعتبار شخصی و زندگی خود را در این کشور گذاشتهدر ترکیه زندگی می

 عالیت غیرقانونی بپردازم و قوانین این کشور را زیر پا بگذارم؟چطور ممکن است من به ف

می ادامه  زمان  او  در  ترکیه  قوانین  طبق  من هم  برادر  شهروندی  دهد: همچنین 

در سال گذشته جوایز  برادر من  قرار گرفت. شرکت  پذیرش  آقای گولر مورد  وزارت 

واهم که اجازه دهند تا  خعنوان بهترین صادرکننده دریافت کرد و من میمتعددی را به

 .طبق قوانین، او فعالیت خود را در این کشور از سر بگیرد

اتهام رد  نیز ضمن  غنا  از  قاچاق طال  اتهام  اظهار  های مطرح ضراب در مورد  شده 

 .توانید با بررسی اسناد فروش طالها حقایق را دریابیدکند: میمی
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غیرقانونی وجه میان دو کشور ایران و  شویی و انتقال  او همچنین با رد اتهام پول

میلیارد دالر است.   3.5ی ایران و ترکیه  کند: حجم مبادالت ساالنهترکیه خاطرنشان می

 اند؟ میلیارد یورو پول را بر من وارد کرده 87چگونه اتهام انتقال 

های من براساس قوانین کشور ترکیه بوده است و همچنین  وی افزود: تمام فعالیت

 .اندکردههای دولتی آن را رصد میازرسیتمام ب

گوید: تمام کارهای بازرگانی من قانونی  های واردشده میضراب با ردّ تمامی اتهام

فعالیتبوده تمام  من  و  بانکاند  طریق  از  را  تجاری  دادههای  انجام  دوست  ها  من  ام. 

های من  عالیتشده در مورد او به من ارتباطی ندارد. فزنجانی نیستم و مسائل مطرح

توان اتهام قاچاق را به من نسبت داد. البته وقتی این ادعاهای  کامالً قانونی بوده و نمی

اعترافات با  میضراب  مقایسه  امریکا  دردادگاه  روشن  اش  ادعاها  این  نادرستی  شود، 

ی اتهامات را چه که در ترکیه گفته است درامریکا تقریباً همهشود. چون برعکس آنمی

رسد با مقامات قضائی به »توافق« رسیده که اگر علیه مقامات  ت ولی به نظر میپذیرف

  دولت ترکیه شهادت بدهد، احتماالً با مجازات کمتری روبرو خواهد شد.

با وجود ادعاهای گوناگون ضراب، یکی از وکالی مجلس درایران مدعی است که با  

رضا ضراب جدا از هم نیستند و  توجه به اطالعاتی که در دست داریم، بابک زنجانی و  

گردد، نزد رضا ضراب است.  بخش اعظم اموال بابک زنجانی که ایران به دنبال آن می

در این پرونده زنجانی تنها نبوده و یک مافیای قوی پشت سر اوست که در روند رسیدگی  

ند اموال اکه مسئوالن ایرانی بارها گفتهکنند. با توجه به این به پرونده مانع ایجاد می

که احتمال ارتباط بین  کنند، بازهم با اشاره به اینزنجانی در خارج از کشور را پیدا نمی

از ذهن نیست، به نظر می از پول زنجانی و ضراب دور  های  رسد ضراب، کلید بخشی 

ی  شده در این پرونده باشد و جای آن در دادگاه خالی است. البته این وکیل دربارهگم

  قوی پشت سر او« اطالعات بیشتر نداد.این »مافیای  

ی مفصلی با بهمنی رئیس وقت بانک مرکزی انجام داد  ایسنا مصاحبه  1396درآذر  

شود، این  چه در این مصاحبه روشن مینظیری است. آنی بیکه در نوع خود مصاحبه

ازاست که پریشان اندیشی سیاست ندارد. خبرنگار    پردازان درایران به راستی تمامی 

درباره میبهمنی  با ضراب  رابطه  سؤال مشخص، ی  این  به  پاسخ  جای  به  او  و  پرسد 
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ی بنده در بانک مرکزی توانستم بدترین  سالهبافد که »در زمان ریاست هفتداستان می

ها را مدیریت کنم چون مدیریت بحران و تحریم کار من است«. همان طور که  تحریم

چه یک چیز است و »دور زدن« آن چیز دیگر. آن   در جای دیگر گفته ام مدیریت تحریم

ها داشتیم نه مدیریت تحریم که کوشش برای دور زدن آن بود و این دو  در این سال

پاسخ می تاکید  تفاوت دارند. سرانجام به سؤال  ندارد.  دهد که »چنین چیزی صحت 

با ایشان نه جلسهمی ارتباطی داشتم. فکر نکنم آقای احمد  کنم  نژاد نیز ی و نه هیچ 

گذارد که »بنده  مالقاتی داشته است«. و یک بار دیگر بهمنی برای خود سنگ تمام می

 ی ها را به بهترین شکل در طول تاریخ کشور آن هم در شرایطی که گزینهتوانستم تحریم

ها را به سیاست خارجی نظامی روی میز بود مدیریت کنم«. وقتی خبرنگار تشدید تحریم

دهد به ستایش از خودش دهد بازهم بهمنی ترجیح مینژاد ربط میاحمدی مناقشه آمیز  

ها را مدیریت  کنم که به بهترین وجه توانستم تحریمادامه بدهد »من باز هم تأکید می

ای که مردم حتی متوجه تغییر وضعیت و چنین شرایطی نشدند.« بازهم  کنم به گونه

ای که ظاهراً مردم متوجه در همین دورهکند که گوید و اشاره میخبرنگار شیطنت می

میلیون تومان افزایش   20میلیون به    6تغییروضعیت نشده بودند، ولی بهای پراید از  

دهد که به این نکته اصالً جواب ندهد و تنها اشاره کند که  یافت. بهمنی ترجیح می

ی زنجانی  درصد بود. خبرنگار از بهمنی درباره  30.9میزان تورم    1391درپایان سال  

معناست، که »آقای زنجانی با ما کاری نداشت.  راستی بیپرسد و جواب بهمنی به می

باید نفت را کسی می خرید که آقای زنجانی  طرف حساب او وزارت نفت بود. طبیعتاً 

می ما  بیبرای  داستان  بعد  و  میفروخت«  احمدی ربطی  وزرای  وقتی  که  نژاد گوید 

تن از وزرا هم نامه را امضا کرده بودند    4نجانی قرار بگیرد و  خواستند که ارز در اختیار ز

خواهید ارز  بهمنی مدعی است که من در آن نامه نوشتم که »ما ارزی نداریم و اگر می

جا روشن شد که آقای بهمنی با ارزدادن بدهید از ارز وزارت نفت بدهید«. پس تا این

  - اصرار داشتند که از جیب دیگر دولتای نداشتند فقط  به مفسدانی چون زنجانی مسئله

پرسد و  ی جلسه با ضراب میاین ارز داده شود. خبرنگار از بهمنی درباره  -وزارت نفت

ی  گوید، »دربارهدهد که به جای پاسخ یک معما طرح کند. میآقای بهمنی ترجیح می

گزار ای برادعای رضا ضراب مبنی بر برگزاری جلسه مشترک... که اصالً چنین جلسه 

نشده است؛ به فرض برگزاری هم کار من برگزاری جلسه است.« به این ترتیب، روشن 
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دهد که  ی زنجانی هم بهمنی جا خالی مینیست که جلسه داشتند یا نداشتند. درباره

کردیم« و بعد  »پدیده بابک زنجانی ارتباطی به ما ندارد. ما فقط تحریم را مدیریت می

ای که به خاطرش گوید به نظر تنها نکتهکشور سخن می  جالب است وقتی از نیازهای

خواستند حج بروند و برای آن پول نقد احتیاج بود  آید این است که »مثالً حجاج میمی

ی کاهش ارزش ریال هم  ها به ما ممنوع بود.«. دربارهکه در آن دوره پول دادن خارجی

خواستید در آن شرایط  »آیا مینظر جالبی دارد به خاطر تحریم فروش نفت ما کم شد و  

دهد که  »مدیریت تحریم« خود هم نمونه می  یتومان برسد؟« از شیوه  500دالر به  

که کنید برای چی چند صد تن طال را در خزانه گذاشتیم؟ حال اینجالب است »فکر می

و   بحران  را مدیریت  کار  این  نام  بنده  بماند.  وارد کشور کنیم  را  آن  توانستیم  چطور 

ها را بگذارد که من کاری  گذارم. ممکن است کسی به آن نام دور زدن تحریمریم میتح

 ها ندارم«.به این لفاظی

ی خالی تحویل حاال بماند که وقتی روحانی به ریاست رسید ادعا کرد که یک خزانه

ورود طال کار ندارد که احتماالً در    یگرفته است ولی جالب است که بهمنی به شیوه

شود  ناچار است پای ضراب را به میان بکشد و بعد جالب است که مدعی می  آن صورت

لفاظی می دارد  است  تحریم  زدن  این دور  بگوید  از مصاحبه هرکس  که  اندکی  کند. 

شود. »وقتی خواستند ما را اذیت کنند  گذرد به قول معروف دم خروس آشکار میمی

ا دارو، گندم و سایر مواد ضروری را بتوانیم حداقل ارز پنج سال بعد را داشته باشیم ت

ام این هرچه باشد نامش »مدیریت« تحریم نیست بلکه  وارد کنیم« درجای دیگر گفته

تحریم زمین  در  با  بازی  باید  بود  آشنا  تحریم  مدیریت  با  بهمنی  اگر  است.  کنندگان 

کرد تا چنین پردازی برای بیشتر کردن توان تولیدی اقتصاد داخلی کمک میسیاست

کنیم و بعد به کمک مفسدینی  کاهش یابد نه این که ارز جمع می  -به واردات  -نیازی

کنیم با جعل سند و مدرک از جان آدم تا شیرمرغ را چون زنجانی و ضراب سعی می

را می اسمش  ناآگاهی  و  تبختر  با  بعد  و  کنیم  البته  وارد  تحریم«.  »مدیریت  گذاریم، 

رسیم. خبرنگار یک  های فانتزی آن میبخش  رویم بهاندکی که در مصاحبه پیش می

پرسد و بهمنی یک بار دیگر دو پهلو  ی مالقات با ضراب میبار دیگر از ایشان درباره

ای نداشتم. تنها این توضیح را گویم که با رضا ضراب جلسه دهد که »من میجواب می
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کنترل کند   تواند ورود و خروج ارز رادهم که جز رییس بانک مرکزی چه کسی میمی

دار و جلسه برگزار نماید؟ طبیعتاً کس دیگری نیست چون رییس بانک مرکزی خزانه 

کل کشور است.« یعنی اینجا هم روشن نیست که با ضراب مالقات کرده است یا خیر؟ 

این مصاحبه  فانتزی  بخش  آغاز میولی  و  گونه  تحریم  مدیریت  مدعی  »من  که  شود 

هم آمریکا و اروپا در زمانی که به رکود اقتصادی  بحران کشور هستم که برای همان  

برخورد کردند از ما دعوت نموده تا به آنجا رفته و به آنها طرح دهیم. این کار در سال  

 انجام شد و با طرح ما این کشورها از رکود خارج شدند«.  2008

وارسیدن این ادعای مضحک بهمنی از توان من بیرون است. با توجه به وضعیتی  

ها دست به دامان آقای بهمنی شده  ها و اروپاییدراقتصاد ایران داشتیم، امریکاییکه  

بودند تا آنها را از رکود خارج کند. این ادعا بیشتر از آن که مضحک باشد رسوا کننده  

ها را درایران اجرا نکردید تان را بلد بودید پس چرا همین سیاستاست. اگر شما درس

تخفیف آن  تورمی  رکود  کرده  که  بسنده  تنها  و  واقعیتپیدا کند  انکار  به  به  اید  و  ها 

دهند. این که بانک جهانی و  اند ولی واقعیت را تغییر نمیآمارسازی که اگرچه فریبنده

فدرال رزرو از ایشان »دعوت« کردند تا به امریکا رفته و به ایشان راهنمایی بدهند که  

ی  شود. در دنبالهه باعث انبساط خاطر می»چطور از رکود و بحران خارج شویم« البته ک

توانیم نفت  آید که »اگر تحریم شدیم نمیاین مصاحبه به توجیه رفتار زنجانی هم بر می

را   موارد  این  از  خیلی  برسانیم.  فروش  به  را  آن  از سیستم  خارج  باید  و  بفروشیم  را 

بیشتر و بیشتر   گویدی »مدیریت تحریم« بیشتر سخن میتوان گفت«. وقتی دربارهنمی

خوانیم که  داند. درهمین راستا میراستی چیزی در این باره نمیشود که بهروشن می

فروختیم یا نه،  پرسم که آیا باید نفت کشور را می»برای توضیح بیشتر این سؤال را می

در زمان تحریم دولتی نمیطبیعتاً  از طریق ها  باید نفت  بفروشند و  را  توانستند نفت 

رفت. قطعاً اگر االن نیز نفت را تحریم کنند باید شرایطی  وصی به فروش میبخش خص

برای فروش آن بیندیشم. طبیعتاً در چنین وضعیتی موضوعاتی همچون بابک زنجانی  

رسد از جمله این است  آید«. جواب پرسش ایشان که حتی به نظرشان هم نمیپیش می

رای رسیدن به اقتصادی که به دالرهای توانی نفت را بفروشی خوب باید بکه وقتی نمی

ریزی کرد نه این که به هرشکل و صورتی نفت نفتی به این صورت وابسته نباشد برنامه

کنیم و به خیال خام خود  فروشیم و بعد با دالرها به همان شیوه سابق وارد میرا می
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را »مدیریت« می البته که دراین شرایط »موضوعاتی  داریم تحریم  هم چون کنیم. و 

 آید«. بابک زنجانی پیش می

برای   ایرانی  منابع  ایران.  داخلی  نشریات  رضا ضراب در  روایت  به  برگردیم  اما  و 

ی کامالً  ی رضا ضراب یک خانوادهها موضعی دفاعی از ضراب داشتند که »خانوادهمدت

  اندوبیش فعالیت داشتهمذهبی هستند و کل اعضای خانواده پیرامون شغل تجارت کم

المللی ی شرکت بینتوان به تأسیس و اداره پدر رضا ضراب می  هایکه از جمله فعالیت 

کشتی فعالیت  و  تأسیس  صادرات،  و  کارخانهواردات  ترکیه(،  استانبول  )در  ی رانی 

اشاره کرد که    …فوالدسازی )در تیکمه داش آذربایجان شرقی(، صرافی )در دوبی( و  

شویم که  شود از رضا ضراب هم یک تاجر ساخته شود«. با خبر میهمین امر باعث می

 رئیس هیأت مدیره کارخانه فوالد کاوه تیکمه داش هم رضا ضراب است.

مهر   بانک    1398در  علیه  درامریکا  دادستانی  که  کرد  گزارش  هالک  ایسنا 

برداری شویی، کالهاتهام شامل پول  کیفرخواست صادرکرد که درآن بانک با شش فقره

هاکان آتیال از مدیران سابق این بانک به    های ایران متهم شد. مهمتو نقض تحریم

ماه زندان محکوم شد که پس از  32ها از سوی ایران به اتهام کمک به دور زدن تحریم 

   .ماه حبس آزاد شد 28

هالک از  راست باشد بانک    1399اگر این روایت در سایت ایسنا به تاریخ فروردین  

هالک بانک، اتهاماتی متوجه ی  شویی به نفع ایران تبرئه شد. از قرار »در پروندهاتهام پول

رئیس اردوغان،  آلبایراک،  رجب طیب  برات  و  دادگستری  وزیر  بوزداغ،  ترکیه،  جمهور 

هم است.  شده  اردوغان  داماد  و  دارایی  سابق  وزیر  معاون  شمشک،  مهمت  چنین 

ی ترکیه از دیگر کسانی هستند  وزیر ترکیه و مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجهت نخس

شود« ترامپ متهم شده است که درفرایند رسیدگی  شان در این پرونده دیده میکه نام

 دادگاه مداخله کرده است تا شاهد خرابی رابطه با ترکیه نباشد. 

ولیانی دردادگاه مفاسد  سایت ایسنا دریک مطلب طوالنی به نقش ج 1398در آذر  

  .اقتصادی پرداخت

پیش از دسترسیواشنگتن پست  ترامپ در سال تر گزارش کرد، جولیانی  به  اش 

جمهور ترکیه به دنبال  استفاده کرد تا دو اقدامی که رجب طیب اردوغان، رییس  2017
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- انیجولیانی از سوی تیم حقوقی یک تاجر ایر  2017ها بود، انجام شوند. اوایل سال  آن 

های واشنگتن علیه ایران متهم  ای به نام رضا ضراب که در آمریکا به نقض تحریمرکیه ت

ی ضراب گفت،  شده، استخدام شد. این مسأله بسیار مورد عالقه اردوغان بود و درباره

پرونده در  دادگاهی  اسناد  طبق  است.  آمریکا  قوانین  اجرای  سیاسی  »گروگان«  ی  او 

ی احتمال »حل  درباره  2017با اردوغان در استانبول در فوریه  ضراب، جولیانی در دیدار  

از طریق راه حلی مابین دو دولت« گفتگو کرد. گفته می شود در و فصل این پرونده 

از    2017 علناً  ترامپ  داشت  حضور  هم  جولیانی  سفیدکه  کاخ  در  نشست  دریک 

ی موکل  ای تبرئه خواست تا شرایطی ایجاد کند که دراز  -وزیرامورخارجه اش  -تیلرسون

امتیازاتی از ترکیه گرفته شود. از قرار تیلرسون با این ایده همراه    -رضا ضراب  -جولیانی

عنوان جولیانی رسماً به  2018دانست. در  نبود و آن را مداخله در یک پرونده کیفری می

 یکی از مشاوران حقوقی ترامپ درآمد

ایسنا گزارش ش این روایت راست باشد درسایت  ده است که »مقامات ترکی  اگر 

دستور بازداشت رضا ضراب، تاجر طال که علیه یک بانکدار ترکی در نیویورک شهادت  

 اند.« داده بود را صادر کرده
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*** 

 ( حسن رعیت 2)
درباره که  آن  از  کالنپیش  از  یکی  رعیت«  »حسن  ایران ی  اقتصادی  مفسدان 

بر اساس   داری مافیایی ارایه بدهم. گزارشی از سرمایهشواهدی ارایه کنم مفید است که  

چه که توان یک شمای کلی از آنام، میچه که از بررسی مورد حسن رعیت فهمیدهآن 

 ام به دست داد.  داری مافیایی« نامیدهها »سرمایهدر این یادداشت

است. یک با صاحبان قدرت  ناسالم  مناسبات  ایجاد  ند  تواجا طرف میاولین قدم، 

رییس یک بانک باشد و در جای دیگر، یک قاضی دادگاه و یا یک معاون وزیر و یا حتی  

 وزیر.

ثبت شرکت هم  بعدی  آنها  قدم  حقوقی  از شخصیت  بتوان  که  است  صوری  های 

 متقاضیان »تسهیالت اعتباری« استفاده کرد.   عنوانبه

ای هم  ی کرایهرهدار و اعضای هیئت مدیدرپیوند با قدم دوم، یافتن تعدادی سهام

شان را ازای یک پرداخت ماهیانه حاضرند اسم و شخصیت حقوقیضروری است که به

 »کرایه« بدهند. 

شود تا بتوانید در این شرایطی که  ها را برداشتید همه چیز آماده میوقتی این قدم

تازی  شود یکهگر و مسئول مشخص میبا ضعف، اگر نگویم فقدان، کامل نهادهای نظارت

 اصطالح »تسهیالت« بگیرید.  کنید و به

برای این که حرف بدون سند نزده باشم، بد نیست با اختصار به میزان فساد مالی  

 و اقتصادی در این اقتصاد مافیایی اشاره کنم.  

ی قضاییه بدون این که وارد جزئیات بشود در پیوند گوی قوهسخن   1398در مرداد  

زندان   115نفر درمجموع به  9دهد که با مفاسد اقتصادی در »کیمیا خودرو« خبر می

سال زندان محکوم   143ی ارزی دیگر ده نفر در کل به  محکوم شدند. در یک پرونده

سال   36نفر، از رییس تا دیگران،  در کل به    5شدند. به خاطر فساد در سازمان گوشت،  

بین  »شرکت  دیگر  مورد  یک  در  که  حبس شدند.  اعظم«  نگین  شاکی    1283المللی 

https://www.isna.ir/news/95110402698/
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ی شرکت »آرمان پرشین پارس« با  سال زندان رفت. درباره  8داشت، رییس شرکت به  

زندان  1379 به  رؤسا  ولی هنوز قطعی  های طویلفقره شکایت  المدت محکوم شدند 

شاکی که احکام    3217برداری بود با  ی کالهاست. در استان بوشهر یک پرونده  نشده

به احتمال زیاد    -بدوی صادر شد و باید قطعی شود. در پیوند با یکی از خودروسازان  

اسالم  23که    -سایپا   در  است.  درجریان  دادگاه  و  دارد  هم  متهم  شاکی    150شهر 

دانم قرار شد پرونده به  که جزییاتش را نمیاند  دار از یک شرکت شکایت کردهکامیون

ی سخنگو دو تا پرونده دارد. در  تهران فرستاده شود. شهردار سابق کرج هم به گفته 

این گزارش »ساالر  آقاخانی« را هم داریم که از او وثیقه گرفته بودند ولی ازقرار در  

ماه دوم سال    6  گوید که دری قضاییه میسخنگوی قوه  1400رفته است. در فروردین  

 متهم به شعب ویژه ارجاع شد.   625ی مفاسد اقتصادی پرونده 204گذشته، 

بازداشت شد    1398اما موضوع اصلی ما در این یادداشت، حسن رعیت، در مرداد  

است و بخشی از   1351آغاز شد. وی متولد    1400فروردین    22اش در  ولی محاکمه

ر اخالل عمده در نظام پولی و ارزی کشور از  اتهامات او به این قرار است: مشارکت د

میلیون دالر و بیش    400ها معادل  طریق اخذ مبالغ کالن ارزی و ریالی با تقلب از بانک

هایی از آن را بررسی خواهیم کرد. سردستگی، مشارکت  هزار میلیارد ریال که گوشه  5از  

ست، مشارکت در جلب و ها به مبلغ مذکور در بند نخای از بانکدر کالهبرداری شبکه 

شویی به میزان مبالغ ارزی و ریالی مندرج  استفاده از اسناد مجعول، مشارکت در پول

نیا مدیر عامل و رییس  در اتهامات اول و دوم، مشارکت در پرداخت رشوه به علی دارابی

مبلغ  مدیرههیأت   به  لرستان  صادرات  بانک  وقت  محمدحسن    11ی  ریال،  میلیارد 

میلیون ریال، رییس وقت شعبه   980وقت بانک پارسیان کیش به مبلغ   کریمی رییس

عدد سکه، خانم منصوره عنصری رییس وقت   30بانک صادرات گرگان به تعداد    4060

میلیون ریال وجه   300عدد سکه و    5راه طالقانی بانک ملت به میزان  شعبا بهار و سه

ءاستفاده از روابط خصوصی و قطع  نقد، اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی با سو

 اصله درخت.  206و خشکاندن 

از آن ارتباطات حسن رعیت، فراتر  ی دادستانی آمده  ی نمایندهچه در ادعانامهاز 

ی اکبر طبری است، عالوه بر بابک رنجانی با قاضی منصوری که یکی از متهمان پرونده

اند از ارتباط  دیگر رعیت عبارتهای مشکوک  بود و خود طبری هم ارتباط داشت. فعالیت
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قائم صمیمی  سیامک  برنامهبا  معاونت  جهت  مقام  وقت  معادن  و  صنایع  وزارت  ریزی 

های صنعت و معدن و کشاورزی، سوءاستفاده از انتفاع نامشروع از تسهیالت کالن بانک

پول جهت  خود  کارمندان  حواله حساب  اخذ  و  ورود شویی  جهت  دولتی  ارزی  های 

اس کاالکاالهای  واردات  عدم  بعد  و  روحاسی  سید  او  برادر  رعیب،  بر  عالوه  اهلل ها. 

میرکاظمی متهم ردیف چهارم است و برادر همسر او منصور معتقد که متهم ردیف دوم  

شرکت تأسیس  و  ایجاد  متفکر  مغز  ازقرار  و  دریافت  است.  و  کاغذی  و  صوری  های 

بانکی برای گروه میرکاظمی بود. البته   ها از منابعی این شرکتواسطه های ارزی بهحواله 

اند. باقر شعار متهم ردیف سوم، محمدامین علوی طالبی متهم ردیف  چهار متهم فراری 

زاد متهم ردیف هفتم و علی قاسمی متهم ردیف دهم از  هاشمی  ششم، سید علیرضا

جا  در این  19و    16های  ردیف  عنوان متهماند. البته دو رییس بانک هم بهایران گریخته 

 هستند.

عالوه بر کسانی که نام بردم رعیت با قاضی مرتضوی هم محشور بود. سعید مرتضوی 

نحوهدرباره آشناییی  را  ی  ایشان  اصالً  »من   ، داشت  اظهار  زنجانی  بابک  با  اش 

نام آقای کاظمی )حسن  شناختم. یکی از دوستان بهشناختم و شرکتش را هم نمینمی

ی بسیار مورد اعتمادی است که با ایشان دوست است، تماس رعیت( که نیروی ارزش

از گرفت و ایشان را معرفی کرد«. تا حدودی باید تا همین جا روشن شده باشد چرا 

می سخن  مافیایی  همه اقتصاد  چون  زیرساخت گویم  شبکه ی  متعدد  های  های 

 ومیل اموال عمومی روشن و آشکار است. برداری و حیفکاله

نژاد برسر وزارت رفاه در دولت  ی الریجانی و احمدیباالگرفتن مناقشه  البته در زمان

دهم، فیلمی از برادر رییس مجلس در مجلس منتشر شد که در آن، فاضل الریجانی  

هایی را از های شستا از سوی بابک زنجانی، درخواست برای پیشبرد طرح خرید شرکت 

اتاق کار سعید    1392سال  کند. در فیلم دیگری که در  سعید مرتضوی مطرح می از 

شود که حسن میرکاظمی )رعیت( و بابک زنجانی  مرتضوی منتشر شد، نشان داده می

عنوان سلطان قیر و فساد مالی اعدام شد( ماجرای  درمنی )که بههمراه حمیدرضا باقری  

چه این دو کنند. آندرخواست مالی فاضل الریجانی را برای سعید مرتضوی تعریف می

های  ترین پروژهنشان داد این است که میرکاظمی )رعیت( رابط افراد مهم در بزرگفیلم  
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مالی مشکوک بود. البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که به گزارش فارس آشنایی  

ی چهار میلیارد یورویی بین زنجانی و مرتضوی ساز یک معاملهزنجانی و مرتضوی زمینه 

زنجانی   بود  قرار  و  افشاگری    تأمینرکت  ش  137شد  با  را صاحب شود که  اجتماعی 

ها باقی ماند و بسیاری بعد  ای این معامله ناکام ماند؛ اما نام حسن رعیت در ذهنرسانه

بینی  ی بابک زنجانی چنین روزی را برای او هم پیشاز ماجرای بازداشت و محاکمه

منش )که در  زی همراه با حسین شیرا 1388کردند. حسن رعیت همچنین در سال می

ای که بعدتر و با  ی اقتصادی درآمد؛ پروژهبازداشت شد( به عضویت یک پروژه 92سال 

ی  ورود بابک زنجانی به آن، این دو را به دو دستیار و رابط اصلی بابک زنجانی در همه

اقتصادیپروژه اینهای  تبدیل کرد.  پروندهاش  در  رعیت  نام  بود که  های مفاسد  گونه 

صادی تا قبل از رسیدگی به اتهامات خود او مطرح بود ولی روشن نبود که  کالن اقت

 رفتند.  چرامسئوالن مبارزه با فساد سروقت حسن رعیت نمی

 روایت جالبی دارد.   -معروف به حسن رعیت -اما، این آقای حسن میرکاظمی 

متولد شد ولی تا پیش از آن که با از ما بهتران در رابطه    1351دانیم در سال  می

دانم به چه کاری مشغول بود. در پیوند با کسانی چون او، و بابک زنجانی  قرار بگیرد نمی

پوسته که  بودم  نوشته  جایی  در  دیگر  تای  چند  و  خاوری  ایران و  اقتصادی  نظام  ی 

زند  زنیم، چنان معجونی سر بر مین پوسته را کنار میداری است ولی وقتی ایسرمایه

داری  ی نظام سرمایهآید. نه این که شیفتهای جور درنمیکه با هیچ الگوی شناخته شده

آن با  ولی  باشم،  دربارهبوده  اقتصادی خواندهچه  نظام  این  آدم ی  این جور  نباید  ام  ها 

خواری  کنند بلکه حتی رانتلدی نمیقاعدتاً در آن جایی داشته باشند. نه فقط کار مو

 پذیر است.  ای است که تنها در جوامعی چون ایران امکانشان هم شکل ویژهخواری و باج

میل زد که این دیگر چه حرف مزخرفی است که ای به من ایباری، پدرآمرزیده

داری داری است و سرمایهها دیگر کهنه شده است. این نظام، سرمایهزنی. این حرفمی

آقای   که  امیدوارم  البته  بنویسم!  برایش  پاسخی  چه  بودم که  مانده  است.  هم همین 

تر  همان گونه که مدتی پیش -ابراهیم نبوی دیگر وارد مباحثه نشده و از »کارآفرینان«

شانس  دفاع نکنند. و اما، وقتی آدم خوش  -درباره شهرام جزایری اظهار فضل کرده بودند 

داری گانگستری« خواستم بگویم این نظام یک »سرمایهرسد. میباشد، شاهد از غیب می

تا جایی که   - است. بعد دیدم به گانگسترها ممکن است توهین بشود. چون گانگسترها
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ام برای خودشان کد رفتاری دارند. حاال این که من و امثال من این  شان خواندهدرباره

می را  دکدها  بهتر  است.  قضیه  فرع  خیر  یا  را  پذیریم  ایران  اقتصادی  نظام  که  یدم 

ام. ولی اجازه بدهید،  خواری مسلحانه« بنامم. البته این ترکیب را ازخودم درآورده »رانت 

خطری است. یک ظاهر عکس بیفعالً یک سند ارایه بدهم. اول به این عکس بنگرید. به

 ای رفته است. مقام حکومتی برای بازدید به کارخانه

 

 - همین آقای حسن رعیت  -تر است سیدحسن میرکاظمیدیککه به دوربین نزآن 

عامل کارخانه عکس  مدیر  به  ایپزود دوم  در  است. حاال  کرج  اتوبان  در  فلز  دنیای  ی 

 دیگری از همین سیدحسن میرکاظمی بنگرید. 
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کند. به احتمال بارش را جابجا میکنید، دارد سالح مرگهمان گونه که مشاهده می

اتفاق افتاد و به احتمال   1388ائبی که پس از انتخابات کذایی سال  زیاد در دفاع از مص

 ای هم شلیک کرده است.  های آزادهزیاد به سینه و یا چشم یا مغز انسان

ای را سراغ دارید که به این شکل  سؤال اول، در کجای دنیا، شما مدیر عامل کارخانه

و صورت مسلح بوده و جزو عوامل کشتار باشد؟ سؤال دوم، چه شد و چه پیش آمد که  

مدیر عامل یک کارخانه خود را موظف به شراکت در کشتار دیده است؟ سؤال سوم، تا  

در ایران داشتن و حمل سالح گرم برای همگان  جایی که خبر دارم برخالف امریکا،  

آیا مسئوالن مملکتی می از مدیران عامل آزاد نیست و ضوابطی دارد.  دانند چند تن 

کنند؟ و مسئولیت اجرای قانون ممنوعیت حمل  ها با خود سالح گرم حمل میکارخانه

اینترنت چندین س از گرفتن این عکس و سیر و سیاحت آن در  ال سالح با کیست؟ 

گذرد، چه شد که توجه هیچ یک از مسئوالن قضایی در ایران به این نکته جلب نشد  می
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های تهران راستی چه کاره است که در روز روشن در خیابانکه ببینند این طرف به 

از آنتیرکشی میهفت را خسته نکنید. جریان  به نظر میکند؟ خودتان  رسد  چه که 

گاه که با آزادی فردی و امنیت اجتماعی  انه آنتأسفتر است. م تر و سرراست بسی ساده

های رسمی  دهی گروهناپذیر وجود داشته باشد، سازمانشهروندان تضاد و تناقض آشتی

های رسمی، این ای تعجبی ندارد. در کنار ارگانای و نیمه حرفهو غیررسمی و حرفه 

اسخ کنجکاوی خود را بگیرید ها به چنین افرادی نیز نیاز دارند. برای این که پ نوع نظام

 کنم. حاال توجه شما را به این سند جلب می
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برده  ی نامکنید، سیدحسن میرکاظمی عالوه بر کارخانهطور که مشاهده میهمان

میلیارد تومان هم از بانک کشاورزی   175مدیر عامل دو شرکت دیگر هم هست و بالغ بر  

زی است و تازه در شش ماه یادشده در نامه  وام ستانده و باالترین بدهکار بانک کشاور

کشاورزی   بانک  حاال  است.  نپرداخته  بانک  این  به  دیناری  بانک    –هم  یک  یعنی 

دهد، نه به من  ی دنیای فلز و پارسیان فلز وام میچرا به مدیر عامل کارخانه  -تخصصی

د دارد  مربوط است و نه به شما. البته در این سند رسمی یک »اشتباه« تایپی هم وجو

ای هم داده نشده  میلیارد تومان هیچ وثیقه  70یعنی    -ها درصد از این وام   40که برای  

تواند درست باشد؛ سید حسن رعیت در عکس دومی که  است. این به گمان من نمی

 اش« را به کمرش بسته بود!گذاشته ام »وثیقه 

بر ندارم. این که چه شد تا سرانجام گذار همین حسن رعیت به دادگاه رسید خ

زنم یکی از دالیلش این بود که به قول معروف »آش فساد« در اقتصاد ایران  حدس می

کردند. احتماالً به همین دلیل به سراغ بابک اندکی زیادی شور شده بود و باید کاری می

زنجانی رفتند و بعد، اکبر طبری را به محاکمه کشیدند و بعید نیست در این ماجراها  

ی زمینهی کسانی چون حسن رعیت رو شده باشد. هرچه که پیشارهمسائلی هم درب

 20»گرفتار« شدن حسن رعیت باشد، واقعیت این است که اکنون به همراه بیش از  

 شود.  تن از همدستانش به اتهام فساد مالی و اقتصادی محاکمه می

ی رعیت ایم ببینیم در دادگاهی که برای محاکمهحاال که با این مختصر آشنا شده

دادستان از یک    یتشکیل شد کارها به چه روالی گذشته است. ابتدا به ساکن نماینده

ی فساد« سخن گفت که شامل اخالل کالن در نظام پولی و ارزی کشور تا ضربه »شبکه 

برای ده سال  شود. در ضمن میزدن به محیط زیست را شامل می دانیم که حداقل 

های مختلف  ی او به عناوین مختلف از بانکشبکه  سالگی رعیت و  40تا    30یعنی از  

کند در حالی که یک فرد عادی  دادستان شکوه می  یتسهیالت گرفته است. نماینده

ی رعیت ها در نوبت باشد و ضامن و وثایق معرفی کند چگونه است که شبکهباید مدت

هزار میلیارد    5میلیون یورو و در جای دیگر به میزان    400»به اخذ تسهیالت به میزان  

خوارانی چون رعیت که  ریال« از بانک اقدام کرده است. در پیوند با الگوی کاری رانت

کند که  ی دادستان شماری از وابستگان او را هم معرفی میام، نمایندهتر ارایه دادهپیش

اند اکبر طبری، قاضی مرتضوی، قاضی منصوری و البته که بابک زنجانی. جالب  از جمله 
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دادستان اولین روزی که بابک زنجانی دستگیر شد به بازجو    یی نمایندهکه به گفته   این

 شماره تلفن رعیت داد تا با کمک اکبر طبری خالص شود. 

مُهر بانکی کشف    12ی دادستان اعالم کرد در بازرسی از دفتر متهم رعیت،  نماینده

ته شده است. کارمند متهم  ها تسهیالت گرفهایی بوده که از آن شده و مربوط به بانک

رعیت اظهار کرد که در دفتر دستگاه مهرسازی داشته اند لذا در اصل، تسهیالت نیز با  

گر  جعل مهر بانک کشاورزی بوده است. دراین جا ضعف و درواقع فقدان نهادهای نظارت

اش مهر بانکی جعل  کنیدکه یک مفسد اقتصادی کالن برای خود و شبکهرا مشاهده می

های  گیرد و به احتمال زیاد در ارگانند و با آن مهرهای جعلی »تسهیالت« میکمی

اند، ولی  ها هم که رؤسا هم با خودشاناند و در بانکگر، هم شماری که نوکر خاننظارت

ها با کدام ارزیابی و  با این همه روشن نیست وقتی این اسناد جعل شده است، بانک

این پول او واریز های ک اعتبارسنجی مالی  را به حساب حسن رعیت و وابستگان  الن 

اند پس دردفاتر بانک مربوطه قاعدتاً  کردند؟ وقتی این اسناد به این صورت جعل شده

ها« موجود باشد، در آن صورت، پرسش این است که  خواهیای از این »وامنباید سابقه

تسهیال این  تقاضای  با  مجوزی  چه  با  و  مبنایی  برچه  بانک  کالن  مسئوالن  که    –ت 

اند که یک جای  های درگیر خصوصیاند؟ اگربانکموافقت کرده  -ای در بانک نداردسابقه

های دولتی، هم که یک جای دیگر. قوانین و نظامات  لنگد و در پیوند با بانککار می

توان از منابع  های خصوصی در ایران چگونه است که برای چندین سال میحاکم بربنگاه

فهمد و نه کسی برای جلوگیری از ه این صورت سرقت کرد و نه کسی میمحدود آن ب

های دولتی هیچ  های بانککند. از سوی دیگر مگر از سوی دولت بر فعالیتآن کاری می

یعنی بدون    -توان به این ترتیب، با جعل سند  گیرد که میگونه نظارتی صورت نمی

قه گذاشت و نه اقساط را پرداخت و بعد  از آن وام گرفت و نه وثی  -هیچ سابقه در بانک 

 کند.  ی دادستان، این وضعیت برای بیش از ده سال ادامه پیدا میی نمایندهبه گفته

ی دنیای فلز تهران« است که در ای که رعیت تأسیس کرد »کارخانهاولین کارخانه

بر  248ی اول  سه مرحله برایش تسهیالت اخذ شد. در مرحله ای میلیون دالر، »که 

»تخصصی«   بانک  دارید  توجه  شد.  اخذ  تسهیالت  کشاورزی«  بانک  از  ورق  واردات 

ی اسناد از جمله مهر بانک را جعل  کشاورزی برای واردات ورق، به یک متقاضی که همه



 و حسن رعیت   ی رضا ضرابنمونه   :داری مافیاییایران و سرمایه 72 

میلیون یورو از بانک صادرات   64ی دوم با جعل سند  دهد. در مرحلهکرده است، وام می

میلیون یورو    39یوروی آن پرداخت شده است، یعنی    میلیون  25وام گرفته شد که تنها  

درصدش را باال کشید. البته رفع تعهد نشد چون، بارنامه به صورت جعلی   60یا بیش از  

این تا  است.  که همتنظیم شده  روشن شد  بانک کشاورزی  جا  در  تنها  رعیت  دستان 

بارنامه را یک    نبودند بلکه در بانک صادرات هم خوش نشسته بودند. البته زحمت جعل

دادستان    یشده در دوبی کشید که متعلق به برادر میرکاظمی بود. نمایندهشرکت ثبت

میلیون یورو بدهکار است و باید پرداخت شود که بیش   93گوید که رعیت در کل  می

مهر بانکی به احتمال زیاد    12سال است تسویه نشده است. با توجه به کشف    10از  

شده است.  ها« هم در دفتر حسن رعیت تنظیم میستانی از »بانکمی اسناد برای واهمه

به این ترتیب، سؤال این است که بانک کشاورزی که هیچ ردّ پایی از این اسناد در دفاتر  

ی دیگر  پرداخت و البته همین پرسش دربارهازای آنها تسهیالت میخود ندارد چرا به

 ها هم وجود دارد. بانک

گوید  دادستان می  یشویم که نمایندهد به این صورت باخبر میاز ابعاد دیگر فسا 

کارخانه شد  را  قرار  آن  و  کنند  تهاتر  را  اردستان  فلز  دنیای  میلیاردتومان    360ی 

میلیارد تومان بدهی داشت. کسی خریدار   352گذاری کردند. در آن موقع رعیت  ارزش 

میلیاردتومان به    288مبلغ  ن را بهدنیای فلز اردستان به این قیمت نشد و بانک نهایتاً آ

ی خود فروخت. به این ترتیب در پیوند با فلز اردستان ضرری های تابعهیکی از شرکت 

نماینده  64معادل   اما  آمد.  وارد  بانک  به  جالب  یمیلیاردتومان  سؤال  تری دادستان 

ر شد فلز  نامد در واقع این بود که قرای دادستان »تهاتر« میچه نمایندهپرسد، آنمی

جاست که اردستان با بدهی حسن رعیت با بانک »تاخت« زده شود، ولی »سؤال این

چرا هنوز دنیای فلز اردستان دست متهم رعیت است مگر تهاتر صورت نگرفته است؟«  

اگر درست فهمیده باشم، »تهاتر« یعنی، این که در دفاتر بانک، »بدهی حسن رعیت« 

ت دنیای فلز اردستان به بانک منتقل شده باشد!  »پاک« شده، چون قرار است مالکی

چنان کارخانه  جا ایران است و آقای حسن رعیت، هماند. اینولی خالف به عرض رسانیده

 را در اختیار دارد. 

کارخانه رعیت  که حسن  است  داشته  هم  ازنا«  ذوب  و  »فوالد  نام  به  دیگری  ی 

ر و از بانک تجارت لرستان هم  میلیون دال  176درپیوند با آن از بانک صنعت و معدن  
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30   « که  داریم  خبر  در ضمن  گرفته شد.  تسهیالت  دالر    161میلیاردتومان  میلیون 

میلیون دالر   92تسهیالت برای احداث خط تولید گرفتند که طبق برآورد متهم رعیت 

ی کلیدی این است که اگر این تسهیالت عظیم گرفته  بوده است« با این وصف نکته

برداری نشد که برسرشان چه آمد، ولی »هم چنان این خط تولید به بهره  شد و معلوم

 نرسید و کارخانه در حال خاک خوردن است« 

ی رعیت در قالب هفت شرکت از  شویم که شبکهچنین در این جلسه با خبر میهم

سه بانک آینده، گردشگری، و کشاورزی تسهیالت ریالی گرفته و به حساب خود در 

بانک دیگ این طریق پیشپنج  از  را  پرداخت حواله ر ریخت »و  ارزی خود   تأمین های 

شویم که از  کرد« درحالی که قرار بود با آن تسهیالت »مواد اولیه وارد کند«. باخبر می

یکی از شعب بانک مسکن برای ذوب آهن ازنا تسهیالت دریافت کرد و بعد با استفاده  

به ارز تبدیل کرد. »همچنین رعیت از بانکی  از بابک زنجانی تسهیالت ریالی را ظاهراً  

جا برادرش اقرار کرده که امضایش  نام برادرش اخذ کرد که در ایندیگر، تسهیالتی را به

دست آمده »یک باغ وحش خصوصی جعل شده است.« و بعد با استفاده از این وجوه به 

ت به سایر  اندازی کرد و سبک متفاوتی نسبکه به بهشت گمشده مشهور است را راه

مفسدین اقتصادی به کار گرفت؛ وی این ملک را برای دعوت از افراد تأثیرگذار استفاده  

کرد و گاهی بعضی از این  آوری میکرد؛ وی کلکسیونی ازجمله موتور سیکلت جمعمی

داد.« وقتی این رازها از پرده برون افتاد و نام رعیت  کلکسیون را در قالب هدایا ارائه می

»با    عنوانبه گرفت  بکار  دیگری  تاکتیک  رعیت  شد،  مطرح  بانکی  کالن  بدهکار  یک 

اندازی های کاغذی را راهاش شرکتاستفاده از اوراق هویتی کارمندان و اعضای خانواده

و از این طریق تسهیالت اخذ کرد. متهم در این پرونده تالش داشت تا اتهامات خود را 

این پرونده دارای پنج متهم متواری به خارج    به افراد متواری این شبکه منتسب کند؛

پیگیریاز کشور است که علی باید  رغم  بازگشت نشدند و تسهیالتی که  به  ها حاضر 

شد به علت سودجویی و اعمال مجرمانه منجر به افزایش بیکاری مردم  صرف تولید می

د »مشارکت  اندادستان به این شرح   یی نمایندهشد.« بخشی از اتهامات رعیت به گفته 

شویی به میزان مبالغ ارزی و ریالی مندرج در اتهامات اول و دوم... مشارکت در  در پول

وقت بانک صادرات   ینیا مدیر عامل و رییس هیئت مدیرهپرداخت رشوه به علی دارابی
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میلیارد ریال، محمدحسن کریمی رییس وقت بانک پارسیان کیش    11لرستان به مبلغ  

  30بانک صادرات گرگان به تعداد    4060میلیون ریال، رییس وقت شعبه    980به مبلغ  

عدد سکه، خانم منصوره عنصری رییس وقت شعبات بهار و سه راه طالقانی بانک ملت  

میلیون ریال وجه نقد... اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات   300عدد سکه و    5به میزان  

 اصله درخت.«  206و خشکاندن قانونی با سوءاستفاده از روابط خصوصی... قطع 

گوید »طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور دادستان می  یجالب است نماینده

هزار و    2های حسن رعیت از محل گشایش اعتباری،  شرکت  90آذر سال    28مورخ  

از شبکه  500 را تحت عنوان تسهیالت  ریال  به  میلیارد  نامشروع  بانکی به صورت  ی 

تنها کاالیی را وارد کشور نکرد بلکه مبادرت یالت اخذ شده نهدست آورد و با این تسه

 به خروج ارز از کشور و خرید کاالهای غیر کرد.«

آید این است که چرا برای نزدیک به ده سال هیچ اقدامی  اولین پرسشی که پیش می

ای که به رعیت یافته انجام نگرفت؟ نیروهای پس پردهدر برخورد به این فساد سازمان

او امکان ادامهو   اند چه کسانی هستند و با آنها چه  ی این همه مفاسد را دادهامثال 

 برخوردی صورت گرفته است؟

جلسه  دومین  تازهدر  اتهامات  دادگاه  میی  مطرح  »جمله  ای  از  عبارتند  که  شود 

مقام معاونت  روابط نزدیک وی با قاضی منصوری؛ ارتباطات او با سیامک صمیمی قائم

کالن  ریبرنامه تسهیالت  از  نامشروع  انتفاع  جهت  وقت  معادن  و  صنایع  وزارت  زی 

های صنعت و معدن و کشاورزی؛ ارتباط با محمد آریا؛ پرداخت رشوه به رییس  بانک

ی بانک  بانک صادرات استان گلستان؛ پرداخت رشوه به رییس شعبه  ی هیئت مدیره

های  شویی و اخذ حواله ولپارسیان کیش؛ سوءاستفاده از حساب کارمندان خود جهت پ 

های تولیدی.« نفع واحد و عدم واردات کاالهایی با ذیی شرکتارزی دولتی به واسطه 

البته متهم دیگر این پرونده، منصور معتقد است که درواقع برادر همسر حسن رعیت  

های  های صوری و کاغذی و دریافت حواله است که »مغز متفکر ایجاد و تأسیس شرکت

ها از منابع بانکی برای گروه میرکاظمی بود« متهم ردیف  ی این شرکتواسطه  ارزی به

سوم باقر شعار متواری است و اتهامات او از این قرارند »مشارکت در کالهبرداری به 

های صادرات، کشاورزی و صنعت و معدن و  میلیون دالر از منابع ارزی بانک  400مبلغ  
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های  فاکتورشویی؛ مشارکت در جعل پیشدر پولهای ارزی بانک مسکن؛ مشارکت  حواله 

 های خارجی و استفاده از اسناد مجعول.«شرکت

ی دادگاه دادستان از متهم معتقد که برادر همسر رعیت است  در چهارمین جلسه 

 پرسد که  می

از بانک کشاورزی اخذ و به حساب شرکتی در آلمانی واریز  »تسهیالت ارزی که 

لی آن به حساب شما آمد؟ که متهم مدعی شد: این پول کامالً  شده بود چرا معادل ریا

قانونی به حساب من واریز شد و بنده یک ریال از این پول منتفع نبودم و باید از باقر  

 شعار پرسید که چرا از من شماره حساب خواستند تا این پول را واریز کنند.«

بانک مسکن هم تسهیال از  او سؤال شد که  از  به  تی گرفته در مورد دیگر  اید که 

مبلغ   بعد  و  شد  منتقل  زنجانی  بابک  بانک   26حساب  حساب  به  که  میلیاردتومان 

میلیارد    22پاسارگارد شما واریز شد چه توضیحی دارید که متهم پاسخ داد این رقم  

ی  تومان بود و به حساب من آمد »اما همان روز برداشت شد«. توضیح متهم درباره

ای بسیار جالب است که آنها را »انتخابی« خواند و وقتی  کرایهی  اعضای هیئت مدیره

های  با سؤال قاضی روبرو شد که »شما در اقاریرتان گفتید که در تعیین اعضای شرکت

آن  امضای  از  پاسخ متهم جالب  صوری نقش داشتید و  اما  ها سوءاستفاده کردید«. و 

ان با رضایت قلبی این کار  است »اعضای هیأت مدیره از همکاران من بودند که خودش

 دادند«را انجام می

تأملی اشاره کرده است که »موکل خود را صرفاً بدهکار  وکیل رعیت هم به نکات قابل

میلیون دالر اعالم کرد که با واکنش    40ها را  دانست نه اخاللگر و سرجمع این بدهی

میلیون   130تنها  ی بانک صادرات مواجه شد چراکه وی معتقد بود میرکاظمی نماینده

میلیون دالر   40دالر به بانک صادرات بدهکار است حال چگونه مبلغ کل بدهی وی،  

 شود.«عنوان می

ی کار رعیت و همدستان او بیان شد.  ی دادگاه بخشی از شیوه در سومین جلسه 

ی گرگان گرفته شد و به یک  میلیون یورو از بانک صادرات شعبه  67مثال،    عنوانبه

چنین متهم است ازایش وارد شود. او همی واریز شد بدون این که کاالیی بهحساب صور 

شان تسهیالت گرفته است ولی رعیت مدعی  شرکت صوری ایجاد کرده و به نام 44که 
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دادند که بخواهند صوری یا غیرصوری ها کاری انجام نمیدرصد این شرکت  50شد که »

میلیون دالر تسهیالت ارزی گرفته    182دستان  ی فلز اراندازی کارخانهباشند!« برای راه

داد   پاسخ  رعیت  واردات ماشین   110شد که  برای  ولی میلیون دالر  آالت هزینه شد 

ی دادستان مدعی شد که این پول در واقع »صرف خرید ملک زعفرانیه و خرید  نماینده

و    سهام شرکت دنیای فلز و خرید خودرو و فرش شده است.« بعالوه از بانک صنعت

ماه صرف واردات    6میلیون دالر تسهیالت اخذ شدکه متهم پاسخ داد که    161معدن هم  

آالت وارداتی  ی دادستان اعالم کرد که »ماشین این کارخانه از بندرعباس شد که نماینده

مفسدان یکی از کالن  -مجتمع ازنا مستهلک بوده است« و در این راستا از اکبر طبری

نقلقوه قضاییه  بانک  قول  ی  به  که  است  متروکه  یک  »ازنا  بود  کرده  تأکید  که  آورد 

 انداخته شد«.

میلیون دالر تسهیالت   176اندازی خط تولید نورد، رعیت بابت آن  در پیوند با راه

ی دادستان  میلیون دالر بود و نماینده  93گرفت در حالی که کل منبع مورد نیاز تنها  

رفت که شرکت فوالد مبارکه وقتی بر آن شد تا خط  ای پیش ادامه داد »اوضاع به گونه

میلیون دالر دیگر نیاز است!«. بعالوه رعیت    60تولیدی مزبور را راه بیندازد، اعالم کرد:  

میلیون یورو وام گرفت که به حساب بانکی    11.8ی خدامی هم  از بانک مسکن شعبه

که کاالیی وارد ایران شود   اش بدون اینبابک زنجانی در مالزی واریز شد و معادل ریالی

بی زبان  به  از متهمان »باقر  نصیب رعیت شد. رعیت  زبانی مدعی شد که یکی دیگر 

نماینده ولی  است  گذاشته  کاله  او  سر  بهشعار«  دادستان  »اگر ی  که  پرسید  درستی 

سبب کالهبرداری و تضییع مدعی هستید آقای شعار سر شما کاله گذاشته چرا از وی به 

بیت آن حقوق  از  این موضوع  آیا  نکردید؟  نمیالمال شکایت  ناشی  شد که شما  جایی 

ترین بخش  )رعیت( و آقای شعار یک مجموعه بودید و منافع مشترک داشتید؟«. جالب

بضاعت  شرکت صوری است که به نام افراد بی  44اتهامات رعیت در این جلسه تأسیس  

هزار   200عوض به هرفرد هم ماهی    ایجاد شد تا به نام آنها تسهیالت گرفته شود و به

بضاعت بودن این افراد را  آموز است »بیواقع عبرتپرداخت. پاسخ رعیت بهتومان می

گیرنده بودند،  های صوری تسهیالتشرکت  یها را که اعضای هیئت مدیرهمنکر شد و آن

 کارمندان خود دانست!« 
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بیشتر می بهاز جزئیات  بدگذرم.  احکام  اطالع،  اعالم شده  قرار  این محاکمات  وی 

به زندان محکوم شده اگرچه متهمان  البته قابلاست و  استیناف است ولی در  اند که 

سرقت رفته هم دست به اقدامی  ام که دادگاه برای بازیابی اموالی عمومی بهجایی نخوانده

ارایه ابندی تازهزده باشد. باید منتظر ماند تا این مرحله نیز بگذرد و بتوانیم جمع  ی 

 نماییم.  

 ها بخوانید: جزئیات بیشتر را در این لینک 
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(1) 

ی اقتصاد  ی ایران به روابط قدرت در عرصه روشنفکران در جامعهبخش بزرگی از  

هایی که سرنوشت هزاران میلیارد تومان پول را گاه با یک  اعتنایی ندارند. تحلیل تصمیم

کند.  تر جایی پیدا میزند در ادبیات آنها کممصوبه یا یک امضا ذیل یک ابالغیه رقم می

ی این قبیل روشنفکران، اجتماعیِ مورد اشاره روست که نقاطِ عطفِ تاریخی واز همین 

می ترجیح  هنوز  روشنفکران  این  ندارد.  اقتصادی  فرهنگ  ماهیتِ  مشکالتِ  از  دهند 

ی سنتی در گذار به فرهنگِ مدرن سخن بگویند. این در حالی است که با بسطِ  جامعه

، اقتصاد  19کووید  گیری  ی همهی ایران و جهان به ویژه در دورهنابرابری و فقر در جامعه

ی  کارانهدهد. »انقالب محافظهاهمیتِ خود را بیش از هر زمان دیگر به جهانیان نشان می

ی شناس انتقادیِ فرانسوی، در دههیر بوردیو جامعهنولیبرالی« اصطالحی است که پی

گروه  90 نامیدن  برای  مجموعهمیالدی  و  جهانِ سیاستها  در  که  برد  کار  به  هایی 

حوزهشدهقطبیتک واسپاریِ  چپ،  اردوگاه  فروپاشی  از  پس  حیات  ی  مختلفِ  های 

می تعقیب  را  بازار  به  ) اجتماعی  »ضدانقالبِ Bourdieu, 1998کردند.  تغییر  این   )

است.) شده  نامیده  نیز  برابرِ  Soron, 2004نولیبرالی«  در  را  حرکت  این  بوردیو،   )

ی انقالبِ فرانسه، ضدانقالبی در جهت از بین بردنِ سوگیری خواهانههایِ برابری آرمان

دورکیمی از دولت  -اجتماعیِ حکومت در جوامعِ اروپایی خواند. از بین بردن درکِ هگلی 

تِ چپ آن، پذیرِ اجتماعی(، تقویتِ دستِ راستِ دولت و تضعیفِ دس)دولتِ مسئولیت

اجتماعی و در یک کالم حکفردی کردن مسئولیت امر  هایِ  اجتماعی در  امر  کردنِ 

های حرکت این ضدانقالب به تعبیر بوردیو بود. اقتصادی به تعبیر کارل پوالنی، ویژگی

ی این ضدانقالب برای جوامع مختلف، گسترش نابرابری و تضعیف  ( ثمره1395)بوردیو،  

 ضدِ انقالبی که به صورتِ نمادینی نخستین خاستگاهِ آن نه لیبرالدموکراسی بوده است.  

  1973هایِ غربی که دیکتاتوریِ ژنرالِ کودتاچی اگوستو پینوشته در سالِ  دموکراسی

های نولیبرال ربطی به »لیبرال در شیلی بود تا بر همگان آشکار باشد که اجرای سیاست 

س »لیبرالیسمِ  مدافعانِ  ندارد.  ایران،  دموکراسی«  در  چنین    - یاسی«  دیگر  امروز  اگر 

باشند داشته  وجود  نام   -مدعیانی  با  بشیریه  حسینِ  کالسیکِ  کتابِ  به  رجوعی  با 

توانند به تفاوتِ  شمسی نوشته شده می  70ی  کاری« که در دهه»لیبرالیسم و محافظه
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نویسد می  لیبرالیسم و نولیبرالیسم از حیث ربطِ هر یک با دموکراسی پی ببرند. بشیریه

های  های رفاهی و گرایش به سمت سیاست »امروزه در اواخرِ قرنِ بیستم، با افولِ دولت 

تعارض نولیبرالیسم  ایدئولوژیِ  عنوان  تحت  اقتصادی  با  لیبرالیسمِ  لیبرالیسم  های 

 (  13: 1386دموکراسی بارز شده است.« )بشیریه، 

(2) 

برنامه است  ایران دیرزمانی  انتقادی در  در  اجتماعیِ  علومِ  پژوهشی معینی در  ی 

حاشیه  با یک جریانِ  و همراهی  میان همهادامه  اجماعی  از  روشنفکری، سخن  ی ایِ 

سیاستگروه در  حاضر  اصالح ِهای  از  اعم  ایران  رسمیِ  اصول   یا  و  طلب  دولتی  و  گرا 

های نولیبرال گفته است. برخی  اجزای سیاست  ترینحاکمیتی، بر سر اجرای برخی مهم

اند و با آمیختن در حاکمیتِ اجزای این برنامه که به درجاتِ مختلف در ایران اجرا شده

ویژهدینی گاه ترکیب آفریدههایِ  را  برنامهی خود  این  از نظر اصحاب  پژوهشی  اند  ی 

یابی نیروهای  عت از تشکلسازی قراردادهای نیروی کار؛ ممانعبارت بوده است از: موقتی

داراییکار؛ خصوصی و  اموال  قیمتسازی  آزادسازی  به سمت  دولت؛ حرکت  ها؛  های 

از مسئولیت عقب حوزه نشینی دولت  به خصوص در  اجتماعی خود  و  های  آموزش  ی 

سرمایه تفوق  مسیر  در  سیاستگذاری  عرصهبهداشت،  کردن  کاالیی  مالی،  های  های 

مه  همه  از  و  زندگی  سوژه ممختلف  پرورش  زمینه تر  در  نولیبرال.  چیستیِ ی  ی 

هایِ نولیبرال و چگونگیِ اجرایِ آنها در ایران در این سالها متونِ متعددی نوشته  سیاست

ی پژوهشی در ایران هنوز جوان است و نیازمندِ تحقیقاتِ  شده است، هر چند این برنامه

ی پژوهشی، پارادایم  شود. این برنامهتجربیِ متعددی است تا ابعادِ مختلفِ مسئله واکاوی  

چه-سنت حتی  و  اجتماعی  علوم  بر  غالب  پارادایم  مثابه  به  را  فضای  مدرنیته  بسا 

توجهی به نقدِ اقتصادِ  گراییِ فرهنگی و بیروشنفکریِ ایرانِ پس از انقالب، به دلیل تقلیل

یت اجتماعی  ی اقتصاد و فرهنگ را در یک کلکند رابطه سیاسی نقد کرده و تالش می

برنامه این  بودنِ  جوان  با وجودِ  منابعِ تحلیل کند.  به  رجوع  با  پژوهشی، مخاطبان  ی 

میمنتشرشده تجربی  و  نظری  »سیاستی  مانند  متداولی  سؤاالتِ  پاسخِ  های  توانند 

ایم که اکنون نولیبرال شویم؟«، »چگونه ممکن  نولیبرال چیست؟«، »مگر ما لیبرال بوده

نولیبرالیسم نفتی   است  اقتصادِ  است  ممکن  »چگونه  شود؟«،  جمع  دینی  استبدادِ  با 
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های نولیبرال اجرا شوند و دخالت دولت  نولیبرال باشد؟«، »چگونه ممکن است سیاست

همچنان در اقتصاد زیاد باشد؟« را دریابند. )در این زمینه در زبانِ فارسی رک به هاروی  

(،  1386(، بشیریه )1400گیگان )(، مک1394(، سعدفیلهو )1399(، استگر )1391)

ها در کشورهایِ خاورمیانه و به  ی اجرای این سیاست ( و برای مطالعه1387صداقت )

با استبدادهای منطقه ترکیب آنها  به هنیه )خصوص چگونگیِ  (، سیف  1399ای رک 

  های ها در ایران و نقدِ تبعاتِ آن از دیدگاهی اجرای این سیاست( و برای مطالعه1389)

( مالجو  به  رک  )1398مختلف  صداقت   ،)1397( مومنی  و  1394(،  ب(،  1394الف 

(  1398(، بنیاد فرهنگی شریعتی )1399(، خائفی )1397(، صادقی )1397خیراللهی )

( 1400ها رک به اباذری )ی این سیاستشناسانهی انتقادی مبانیِ معرفتو برای مطالعه

ها در ایران انشگاهیِ قائالنِ به این سیاستسازیِ دی چگونگی تشکیالتو برای مطالعه

 (.(  1400رک به اباذری و پرنیان )

(3) 

اند تالش  های نولیبرال در حاکمیت ایران سخن گفته کسانی که از پیشرفت سیاست

مفصلکرده چگونگی  به  متعددی  نوشتارهای  در  سیاستاند  این  سایر  بندی  با  ها 

ی ی ایرانی بپردازند و رابطهژیک در زمینههای اقتصادی و فرهنگی و ایدئولوسیاست

طور ویژه بندی کنند. آنها بهفرهنگ، اقتصاد و سیاست را در این شرایطِ جدید صورت 

اند  اند و تالش کردهها در یک حکومت دینی حساس بودهنسبت به اجرایِ این سیاست

کومت دینی« و  های مختلفی به چگونگیِ برقراریِ پیوند میان »حدر مقاالت و مصاحبه

فرهادپور)»سیاست  مراد  به  )رک  بپردازند.  نولیبرال«  مالجو)1397های  ب(؛  1398(؛ 

ها در  ( و سهم این سیاست1400اباذری و ذاکری)  – ب(  1400(، اباذری)1398صداقت)

را روشن کنند. )ذاکری،   ایران  ( در عین حال که مدام 1399تضعیف دموکراسی در 

کرده سیاستتأکید  نواند  شکل های  در  مؤثر  عامل  یگانه  روی  هیچ  به  گیریِ لیبرال 

وضعیتِ کنونیِ ما و از جمله تضعیف جامعه و دموکراسی نیست و باید ترکیبِ آن با  

ها را  ی اجتماعیِ ایران موضوع مطالعه قرار گیرد. آنچه این سیاستسایرِ عوامل و زمینه

 ی گذشته است.  در چند دهه کند غفلت از تحلیلِ ثمراتِ آنهاشایانِ توجهِ بیشتر می
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(4) 

کوشد نشان دهد چگونه ی تحقیقاتی ذکر شده مییادداشتِ حاضر در تداومِ سابقه

مواجهه  کوتاهمنطقِ  با مهمترین بحرانِ  مواجهه  اقتصادیِی دولتِ جدید در  اش  مدتِ 

توصیه از  زیادی  درجات  به  بودجه،  کسری  بحرانِ  نولیبرال« یعنی  »ضدانقالب  های 

کند و از این حیث الزم است کسانی که این دولت را به صفت »انقالبی«  می  تبعیت

باشند که در حیطه متصف می متوجه  این کنند  با  مواجهه  به  تا جایی که  اقتصاد  ی 

گردد نه فقط دولتِ جدید وجهِ انقالبی به  مدتِ اقتصادی باز میمهمترین بحرانِ کوتاه

رسد ضد انقالب است. از  مالً به عکس به نظر میخواهانه ندارد، بلکه کامعنای برابری

ی ضرورتِ کاستن از نابرابری مداران از هر جناح دربارهاین حیث کالمِ تکراریِ سیاست

توصیه  دربارهو  اخالقی  نتایجِ  های  بلکه  ندارد،  اهمیت  چندان  فرودستان  به  توجه  ی 

 هایِ سیاستگذارانه است که واجد اهمیت است.  گیریجهت 

(5) 

ما پرسش اصلی اینجاست که سیاستِ دولت برای مواجهه با بحرانِ کسری بودجه  ا

 چیست؟  

دولت در چند سال گذشته برای مواجهه با کسریِ بودجه هم به استقراض از بانک  

ها را به سراغ بانک مرکزی  ها استقراض کرده و بانکمرکزی روی آورده، هم از بانک

)یعنی مستقیم و غیرمستقیم به انتشار پول دست زده است( و هم اوراقِ بدهی   فرستاده

هزار میلیارد تومان اوراِق    50فروخته است و دولت را بدهکار کرده است. مجوزِ فروش  

( کششِ فروشِ  15/8/1400جدید در پنج ماه آینده نیز صادر شده است.)اقتصادنیوز،  

ورمیِ چاپِ پول سهمناک. همچون بسیاری از اوراق در جامعه محدود است و عوارضِ ت

پولی و ناتوانی ناچار به انتخابِ سیاستِ ریاضتی هستند حاال  کشورها که به دلیل بی

های دیگری را در پیش گرفته است.  ی فروشِ اوراِق بدهی، سیاستدولت در کنارِ ادامه

ها« است که اولی  های ملت« و »آزادسازی قیمتترینِ آنها »فروش داراییاز جمله مهم

 در حال اجراست و چگونگیِ اجرایِ دومی موضوعِ بحثِ تیمِ اقتصادیِ دولت.  
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 سازی(  ها )خصوصیالف( فروشِ اموالِ دستگاه

برای  تأمین معیشت  از  ناتوان  »انقالبی«. بدهکارِ  نه  نه »نو« است و  این سیاست 

روزمره اموالِ خود را می زندگیِ  ی  به دلیل بدهی به اتحادیهفروشد. در یونان  گذرانِ 

عهده از ملت  نمایندگی  به  ملت که دولت  اموالِ  فروشِ  ادارهاروپا سیاستِ  آنها دار  ی 

ثباتی  هایِ این کشور پیش رفت. در ایران هنوز معلوم نیست بیاست، تا فروشِ جزیره

رت  شدنِ ساختارِ قددر ارتباط با سایر کشورهای جهان و مقاومت در برابر دموکراتیک

تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد به همین دلیل روشن نیست فروشِ اموالِ ملت قرار  

است تا کجا پیش رود. آنچه مسلم است آنکه نیازِ شدیدِ دولت به پول، واگذاریِ اموالِ 

ی فرهاد دژپسند وزیرِ اقتصاد دولتِ روحانی فقط  ملت را سرعت بخشیده است. به گفته 

از اموال خود را فروخت. )خبرگزاری    127دولت    1399در سال   هزار میلیارد تومان 

ی اجرای این سیاست به دورانِ ( البته نباید فراموش کنیم سابقه31/1/1400تسنیم،  

رسد. مبدعِ ایرانیِ آن دولت آقای هاشمی است و سه دهه است با اجماعِ  بعد از جنگ می

به مثابه   44هایِ کلیِ اصل  استکاملِ حاکمیت پیش رفته و به خصوص پس از ابالغ سی

های کلی نظام« اجرا شده است. اما پیش از داوری به بیاناتِ مسئولینِ یکی از »سیاست

دهیم تا نشان دهیم دولت آقای رئیسی از ی این سیاست ارجاع میقوایِ مختلف درباره

ادِ دولتِ  این حیث هیچ تفاوتی با دولت آقای روحانی ندارد. آقایِ خاندوزی وزیرِ اقتص

ی اصلی در نظام اقتصادی کشور ، با اشاره به اینکه »مسئله8/8/1400جدید در تاریخِ  

ی اموال و دارایی های دولت  مورد اول مسئله اند: »کسری بودجه است« اظهار داشته 

قانون    17و    16ها همیشه مکلف بودند اموال مازاد، تکالیف موارد  است، که ساالنه دولت

ها  کنند که متأسفانه بسیار اندک محقق شد. برایِ فروشِ اموالِ دستگاه  بودجه را عملی

میمقاومت شدید  مقاومتهای  احساس کردند.  وزیر  یا  مدیر  که  بود  دلیل  این  به  ها 

ی مدیریتی از او گرفته شود. برای غلبه بر  کرد که قرار است بخش زیادی از اتوریته می

ای در دو  د اقتصادی صورت گرفت و بخشنامهی ستااین ترس، رایزنی اولیه در جلسه

های اجرایی ابالغ شد. مبنی بر اینکه  ی اخیر توسط معاون اول به تمام دستگاههفته

ها در مدت مشخصی اموال مازاد خود را بفروشند و وزارت اقتصاد اختیار دارد دستگاه

ری بودجه را که بخشی از کس ها ورود کندرأسا برای فروش اموال مازاد همه دستگاه
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)ایرنا،  .کندجبران می واگذاریِ 8/8/1400«  از  ترس  به  راجع  خاندوزی  آقای  البته   )

ثروت اند، اما راهِ حل را واگذاریِ بیشترِ اقتدار به اقلیتِ صاحباقتدارِ حاکم درست گفته

کرده تصمیم انتخاب  به  اقتدار  واگذاریِ  نه  جامعۀ اند  یک  در  ملت  دموکراتیک  های 

 یافته.  تشکل

جمهور و هم رئیسِ  یس مجلس شورای اسالمی و هم رئیسپیش از این نیز هم رئ

بودند.   سازی اعالم کردهی قضاییه حمایت خود را از تداوم سیاست خصوصی جدیدِ قوه

سازی گفت: »تخلفات اندک در حوزه خصوصی 1399برای نمونه آقای رئیسی در آبان 

ی دولت کاهش یابد  گرشود... حتماً باید تصدی  44های اصل  نباید مانع اجرای سیاست 

( 17/8/1399« )ایرنا،  .و نظارت، حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی تقویت شود

است. ایشان در جریان سفر به اردبیل اخیراً نیز آقای رئیسی همین موضع را تکرار کرده  

ی کشت و صنعت مغان در این شهر رخ که پیش از این واگذاریِ غیرقانونیِ مجموعه

زارش دیوان محاسبات کشور نیز به آن اشاره شده بود )دیوان محاسبات  داده بود و در گ

های ما باید در جهت افزایش تولید، رونق  سازی ( اظهار داشت »خصوصی1397کشور،  

و افزایش اشتغال و رفع مشکالت باشد«. ایشان در ادامه به این ضرورت نیز اشاره کرد  

جزو برنامه های چهارم، پنجم و ششم  سازی را در کشور نیاز داریم. این  که »خصوصی 

دولت باید بتواند به بخش خصوصی میدان بدهد متصدی نباشد؛ کار دولت   بوده است و

کار هدایت، حمایت و نظارت است اما کار باید طوری انجام شود که حتماً خصوصی 

( آقای قالیباف نیز  3/8/1400«)خبرگزاری تسنیم، .باشد با این شرط که صورت بگیرد 

های  سازی که از سیاستماه سال گذشته اظهار داشت »ما با واگذاری و خصوصیدی  در

ی قضاییه نیز در ( رئیس قوه9/10/1400قطعی است، موافق هستیم.«)خبرگزاری ایرنا،  

های دولتی به  های واگذاریِ شرکتآبان ماه در نشست تخصصی بررسی آسیب  5تاریخ  

داشته  اظهار  خصوصی  ببخش  »قانون  بنگاهاند  واگذاری  بخش ر  به  اقتصادی  های 

ها اشکال داشته باید ایرادات سازیخصوصی تأکید دارد و باید اجرا شود و اگر خصوصی 

 (5/8/1400« )خبرگزاری ایرنا، .این کار برطرف شود نه آنکه جلوی آن گرفته شود

ن هاست بر سر اجرای ایفقط به اشاره و برای نشان دادن همسوییِ کاملی که سال

سیاست و هر بار اجرای به اصطالح »درست« و »واقعی« و »سالم« آن وجود داشته  

گیری دهیم »هر چند جهت ارجاع می  1380است به اظهارات عباس آخوندی در سال  
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گیریِ تلویحیِ برنامه از  ی سوم به روشنی بیان نشده است، لکن جهتاقتصادی برنامه

گردد  مدیریت انحصارهای دولتی نیز میسازی گسترده شامل واگذاری  جمله خصوصی 

نظام ویژگیِ  خود  است« که  نولیبرال  قولی  به  و  جاافتاده  آزاد  بازار  اقتصاد  با  های 

 ( 1380)آخوندی، 

سازی« چه بسا فضیلت عباس آخوندی را باید در این دانست که سیاست »خصوصی 

با اقتصاد بازار آزاد« های را با نام اصلی خود یعنی »سیاستی نولیبرال« و »ویژگی نظام

 هایی چون »اقتصادِ مقاومتی« و »سیاستِ دولتِ انقالبی«.  کند نه با عنوان معرفی می

ها به طور کلی در برابر نقدهایی  به هر حال سیاستمدارانِ ایرانیِ مدافعِ این سیاست 

هیچ  اند، آنها  ها در خودِ کشورهای غربی وارد شده ساکتکه به اصلِ اجرایِ این سیاست 

نمی دههتوضیحی  سه  در  شده  باعث  شرایطی  چه  که  این  دهند  اجرای  گذشته  ی 

انباشت  سیاست و  دموکراسی  تضعیفِ  مردم،  عموم  از  مالکیت  همواره سبب سلب  ها 

همه در  اقلیت محدود  یک  دستان  در  اصطالح سرمایه  به  اجرای  و  شود  جهان  جای 

ای جز آنچه تاکنون  اوت و ثمره ها چگونه است و چه تف»درست« و »واقعی« این سیاست 

در ایران و جهان به بارآورده خواهد داشت؟ و به چه دلیل در ایران نتایجی دیگر خواهد  

 داشت؟ 

ها خیلی شفاف باید به جامعه اعالم کنند برندگانِ این سیاست  مجریان این سیاست

چه کسانی خواهند بود؟ چه کسانی قرار است اموال ملت را مالِ خود کنند؟ در شرایطی  

روییم و ایران، بهشتِ انباشتِ ثروت بدون نیاز به  درصد روبه  50های باالی  که با تورم

را راغب به   ای صاحبان سرمایهاست، چه انگیزه و محاسبه  کار و فقط از طریق »تورم«

 کند؟  خرید اموال ملت می

بار به  رسد کشور در معرض این تهدید است که اینبه بیان خیلی ساده، به نظر می

داراییبهانه از  بزرگی  حجم  بودجه  کسری  مشکل  به  ی  بخس  ثمن  به  ملت،  های 

اقتصادی شودسیاسی-الیگارشی  واگذار  همه  ای  در  سالکه  این  سیاستِ  ی  از  ها 

ای است که  سازی منتفع شده است و بخشی مهم از ساختار اقتصاد سیاسیخصوصی 

 داند. حرکت در مسیر دموکراسی را مهمترین دشمن منافع خود می
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 ها  کردن )آزادسازی( قیمتب( گران

میلیارد    63  شهریورماه امسال رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر از پرداخت ساالنه

کردن قیمت برخی کاالها  ی پنهان از سوی دولت داد و فضاسازی برای گراندالر یارانه

ی ی پنهان« چیست. یارانه را آغاز کرد. نخست باید روشن کنیم که منظور از »یارانه 

پردازد، بلکه  پنهان بر خالف تصور عموم پولی نیست که دولت به کس یا کسانی می

تر از قیمت فروش آنها در خارج از  اشی از فروش برخی کاالها پایینالنفع دولت نعدم

(  1397ی کشور،  کشور )معموالً قیمتِ فوبِ خلیج فارس( است.)سازمان برنامه و بودجه

یارانه قیمتی  بنابراین فرضِ  به همان  را  باید کاالهایشان  مردم  است که  آن  پنهان  ی 

شود، بدونِ اینکه دستمزدها و درآمدها  یبخرند که در کشورهایِ خلیجِ فارس فروخته م

میلیارد دالر پول را از   63با این کشورها مقایسه شود. به بیانِ دیگر دولت قرار است  

خودِ مردم بگیرد و در بهترین حالت بخشی از آن را بینِ خودِ مردم بازتوزیع کند. فرضِ  

تواند آنها را  که میدیگر آن است که با گران شدن کاالها دولت منابعی خواهد داشت  

»سرمایه وجود  بر  همواره  که  کسانی  کند.  بازتوزیع  »بهتری«  نحو  رفاقتی«،  به  داری 

اند به این  داری« و »فساد سیستماتیک« و »دولت رانتی« در ایران تأکید کرده»تیول 

نمی پاسخی  رفاقتپرسش  و  فاسد  دولتِ  چگونه  که  تیول دهند  و  رانتی، محور  و  دار 

دهند آیا عایدات  ی خوبی باشد؟ آنها پاسخ نمیکنندهتواند بازتوزیع شبه میناگهان و یک

، به فرودستان جامعه که آن همه در 1398دولت از محل افزایش قیمت بنزین در آبان  

نمی پاسخی  آنها  رسید؟  دادند،  افزایش  آن حوادث کشته  از  ناشی  تورمِ  آیا  دهند که 

الیگارشی حاضر در دولت، دو عامل مهم برای  محورِ  قیمت و همچنین ساختارِ منفعت

تقویتِ همان طبقاتِ مرفه و تضعیف بیشتر طبقاتِ فرودست نیست؟ فرضِ دیگرِ قائالن  

نشدنِ ها آن است که مرفهین بیش از طبقاتِ پایین از گران کردنِ قیمت به ضرورتِ گران 

پایین برای تحملِها سود میقیمت از برند. آنها به ناتوانیِ طبقاتِ   فشار بیشتر ناشی 

گذاری  اند. همچنین هرگز از نظامِ مالیاتی یا نظامِ قیمتتوجهها بیتر شدن قیمتگران 

رسد  کنند، در حالی که به نظر نمیمراتبی برای ایجاد برابریِ بیشتر دفاع نمیسلسله 

از گرانپرداخت هزینه  امالهای ناشی  قیمتِ آب و برق و گاز برای صاحبانِ  کِ کردنِ 

شدنِ قیمت و طبقاتِ باال چندان کارِ دشواری باشد، در حالی که حتی اندکی گرانگران 

 کند.  ها فشارِ دهشتناکی به طبقات پایین وارد میاین قیمت
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بودجه و  برنامه  سازمان  فعلی  رئیس  باور  به  حال  هر  »طبقه به  مرفه ی کشور  ی 

ی پنهان  ی یارانه ی توزیع ناعادالنهمقوله گاه نگذاشته  جامعه از طریق ابزار رسانه هیچ 

( پس از این اظهارات موج  8/6/1400آنالین،  در جامعه موشکافی شود.« )سایت جوان 

های همسو با دولت منتشر شد  های دولتی و سایتای از اخبار در خبرگزاری گسترده

»اصالح«    های پنهان« و ضرورتی آنها نشان دادنِ بزرگیِ عدد »یارانهکه محور همه

گذاری کاالها بود. برای نمونه ده روز پس از اظهارات آقای میرکاظمی  ی قیمتشیوه 

های پنهان فرارسیده  خبرگزاری رسمی دولت گزارشی با عنوان »آیا زمان حذف یارانه

است؟« به سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه ارجاع داد. در این گزارش همچنین  

اسالمی به سخنان مصطفی طاهری عض و معادن مجلس شورای  و کمیسیون صنایع 

اشاره شده است که گفته بود: »الزم است روش پرداخت یارانه پنهان در کشور هدفمند  

شود اما در عین حال نباید در اجرای آن به کسی آسیبی هم برسد و ما معتقدیم چنین 

ی دولت ( گزارش خبرگزاری رسم16/6/1400« )خبرگزاری ایرنا،  .چیزی شدنی است

های پنهان و آشکار کردن آنها و پرداخت نقدی از یک طرف و افزاید »حذف یارانهمی

تواند با فرض ثبات سایر شرایط، آثار مثبت رفاهی  ها از سوی دیگر میآزادسازی قیمت 

باشد.«   از طریق کنترل قیمت داشته  یارانه  پرداخت همان میزان  به  بیشتری نسبت 

ی  دهنده دربارهی ملت با تیتر »آمارهای تکانسایت خانه  شهریورماه  23)همان( روز  

های پنهان انرژی« خبر از برگزاری نشست فراکسیون نیروهای مردمی انقالب در  یارانه

ای کشور« داد. )خبرگزاری مجلس شورای اسالمی، موضوع »بررسی اصالح نظام یارانه

در  23/6/1400 ایسنا  خبرگزاری  بعد  چندی  گزارشی  16(  »پرداخت   مهر  عنوان  با 

یارانه  1500 تومان  یارانه میلیارد  اصالح  راهکار   / پنهان  بنزین« منتشر  ی  و  نقدی  ی 

ایسنا،   فاصله16/7/1400کرد)خبرگزاری  به  و  عنوان   5ی  (  با  دیگری  خبر  بعد  روز 

یارانه عجیب  پنهان،  »اوضاع  بودجه  2.5های  منتشر برابر  را  رفت«  دولت  ی 

ایسنا، مجلس  21/7/1400  کرد.)خبرگزاری  محاسبات  دیوان  گذشته،  ماه  چند  در   )

های مجلس شورای اسالمی و سازمان برنامه و بودجه در شورای اسالمی، مرکز پژوهش

اند. در کنارِ  اند و سعی کردههای پنهان« پرداختهای به بحث »یارانه های جداگانهگزارش 

ها« وجه ا، »آزادسازی قیمتهی ضرورت هدفمند شدن پرداختبرخی پیشنهادها درباره
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نیز درخواست  ی گزارشی همهمشترک توصیه  نمایندگان مجلس  از  هاست. تعدادی 

 (  17/6/1400ها به رفراندوم گذاشته شود. )دنیای اقتصاد، اند که آزادسازی قیمت کرده

های اجرایی خواسته است تا  های گذشته رئیس جمهور از دستگاهسرانجام در هفته 

ای پیشنهادی خود برای اصالح الگوی مصرف انرژی با رعایت عدالت اجتماعی  ه»برنامه

ایرنا،   )خبرگزاری  کنند.«  ارائه  زودتر  چه  هر  می3/8/1400را  نظر  به  چنانکه  (  رسد 

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی گفته 

یان مسئولین وجود ندارد: »اساساً  ها تردیدی مکردن قیمتاست بر سر ضرورت گران

اتفاق افتاد با توجه به تورمی که اکنون در   98آن افزایش قیمت بنزینی که در سال  

کشور وجود دارد و قیمت دالری که به شدت افزایش پیدا کرد، تاثیر افزایش قیمت را 

برد یارانه  .از بین  قانون هدفمندی  بین قیمت کنونبراساس  زیادی  ی  ها یک اختالف 

قانون باشد، وجود دارد.« )خبرگزاری حامل باید براساس  انرژی و آن چیزی که  های 

خوردن اعتماد عمومی« و »تبعات ناگوار آن«  ( اما هراس از آنچه »ضربه 9/8/1400ایلنا،  

ها شده است. اما همین نامیده شده است تاکنون مانع از حرکت به سمت افزایش قیمت 

گران  برای  قفضاسازی  را یمتکردنِ  برنامه  این  منتقدِ  اقتصاددانان  نگرانیِ  که  هاست 

برانگیخته است. برای نمونه فرشاد مؤمنی بر این باور است که »مدتی است با تکیه بر 

دروغ و جوسازی مافیاهای رسانه ای بساطی راه انداخته اند که قیمت ارز پایه کاالهای  

که توسط دولت عرضه می شود را اساسی، حامل های انرژی و مابقی کاالها و خدماتی  

باال ببرند. من مسئوالن وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را دعوت  

نفع نیستید بیایید تا باهم بحث  زا ذی به مناظره می کنم. اگر واقعا در سیاست های تورم

 ( 8/8/1400ی دین و اقتصاد، کنیم« )سایت مؤسسه

کردن قیمتِ  درمانیِ در گرانی شوک افتد که خاطرهتفاق میی اینها در حالی اهمه

آقای روحانی و حمایت همه  1398بنزین در سال   ی مسئوالنِ نظام از این در دولتِ 

ی جراحی« ی کارگزاران با نام »هزینهسیاست و تیترِ تاریخیِ مدافعانِ آن در روزنامه 

اض به بدتر شدن وضعیتِ معیشتِ هنوز از یاد نرفته است. مردمانی که فقط برای اعتر

هاشان آماج گلوله شد. فرودستان حق دارند بپرسند  خود به خیابان آمده بودند و سینه

چیز در  شدنِ بنزین صرفِ بهبود وضعیتِ زندگیِ آنها شد؟ هیچآیا پولِ حاصل از گران

شوک بازیِ  جامعهاین  برای  مردمان  درمانی  همان  مردمان،  نیست.  جدید  ایران  ی 
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اند که هنوز هیچ آمار دقیقی  در دولت سازندگیِ هاشمیِ رفسنجانی  74تا   72های  سال

درصدیِ آن روزها   50از میزانِ کشتگانشان در اعتراض به آزادسازیِ قیمتِ ارز و تورم  

ها نیز  برند و گلولهها را پیش میدر دست نیست. سیاستمداران نیز هنوز همان سیاست 

ها، مانع  د. باید دید آیا هراس از تبعاتِ امنیتیِ آزادسازیِ قیمتان قدر کشندههنوز همان

دست یا  شد  خواهد  آن  اجرای  باز  از  یا  کرد  خواهد  کند  را  آن  اجرای  سرعت  کم 

از پرداخت چندباره»شوک  ناگزیر  ی  ی »هرینهدرمانی« دیگری در راه است و جامعه 

 جراحی« خواهد بود.  

(6) 

بدیلی   از  مدام  که  آنها  میبرای  سخنممکن  بدون  بدیلپرسند،  از  هایی  گفتن 

توان پرسید چگونه است که هیچ گام جدی برای  رادیکال، در همین وضعیت فعلی می

شود؟ صاحبانِ زمین و ملک، مالکان طال و ارز و  های مالیاتی برداشته نمیتغییر نظام

سوداگران   قیمت، وهای درشت و خودروهای گرانهای بانکی میلیاردی و سهامحساب 

یک در کشور مالیات  ها هیچها، و نیز برخی صاحبان حرفه ی این عرصه مالی در همه

دهند. اخذ مالیات از دارایی در ایران هرگز جدی نبوده است. تورم، ثروتِ  متناسبی نمی

پردازند و  هیچ زحمتی چندین برابر کرده و آنان هیچ مالیاتی نمیی معدودی را بیعده

زنند  کنند و در همان حال مدام فریاد مین را به راحتی از کشور خارج میهایشاسرمایه

هایی که حتی تن به شفاف شدنِ  افزایشِ مالیات باعثِ فرارِ سرمایه خواهد شد. سرمایه

های سال، بوروکراسی کشور هنوز در برابر تدوین بانکِ  دهند. پس از سالمیزانشان نمی

ویال و آپارتمان و واحدهای تجاری و اداری( مقاومت    اطالعاتیِ صاحبان امالک )زمین و 

کند. هنوز ساختارِ قدرت در ایران در برابرِ بهبودِ وضعیتِ دستمزدِ کارگران، در یکی  می

ترین کشورها از حیثِ قیمتِ نیرویِ کار و یکی از رهاترین کشورها از حیث قیمتاز ارزان 

مقمسئولیت  کار،  نیروی  برابر  در  کارفرما  میهای  کماومت  به  کند.  سیاستمداری  تر 

تر سیاستمداری از  پردازد. کمی عدد دستمزد کارگران ایران با سایر کشورها میمقایسه

نیرویِ کار، آموزش آنها و دائم شدن قراردادهایشان سخن می امنیتِ  نه    گوید.تأمینِ 

رسمیت کوچکفقط   به  در  قدمی  تشکلترین  حق  نظاشناسیِ  و  مشارکت  و  رتِ یابی 
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نمی برداشته  تولید  فرآیندهای  در  کار  تشکلنیرویِ  اعضایِ  بلکه  صنفی  شود  هایِ 

زیرِ فشارهای امنیتی قرار دارند. نه فقط اعتراض و  کارگران و معلمان و دیگر اقشار، 

خانواده کشتهدادخواهی  سالهایِ  نمیشدگانِ  تحمل  گذشته  پاسخی  هایِ  و  شود 

شود تا آنها به سکوت کشانده شوند.  ثرِ امنیتی استفاده مییابد بلکه از ابزارهایِ متکنمی

نگاران و وکال نیز  حتی مدافعانِ فرودستان در میان روشنفکران و نویسندگان و روزنامه

از برخورد در امان نیستند. در چند ماهِ آینده مذاکراتِ دستمزدی برای تعیینِ حداقل  

درصد، هیچ    50باالی    رغم تورمد و بهدستمزدِ کارگران در سالِ آینده آغاز خواهد ش

برای رشد دستمزدچشم اخیر و خط فقر وجود اندازی  چند سالِ  با تورمِ  ها متناسب 

زدایی جدی و صلحی پایدار با جهان و همسایگانِ  اندازِ تنشندارد. از سوی دیگر چشم

اداره کماکان  کالم،  یک  در  ندارد.  وجود  مقابلِ  کشور  در  کشور  »امنیتی«  ی  ادارهی 

و صاحب  آن  عرصه »دموکراتیک«  مهمترین  در  مردم  نبودنِ  اجتماعی  اثر  حیات  های 

اش است و از این حیث  های اقتصادیترین عامل ناتوانیِ کشور در خروج از بحران اصلی

ها کوچکترین تفاوتی  وضوح در مسیرِ بدتر شدنِ وضعیت است. در این زمینه کشور به 

درمانی« و »فروش اموال در فقدان »دموکراسی«، »شوک میانِ گذشته و حال نیست.  

اقتصادی الیگارشیِ  که  است  راهکارهایی  پیش  -ملت«،  در  سادگی  به  حاکم  سیاسیِ 

گرفته است؛ برایِ خلعِ مالکیتِ هر چه بیشترِ مردم و تضمینِ بقایِ خود یا در ایران یا  

 اند. ل داده شدههای ملت به آن کشورها انتقادر کشورهایی که پیشاپیش سرمایه

(7) 

ایران فقط محصول سیاست های جامعهشکاف های  های نولیبرال نیست. شکافی 

محیطی هر یک به های زیستسیاسی، قومیتی، جنسیتی، مذهبی و حاال دیگر شکاف

اجتماعی در  ی مجموعهواسطه  و  اقتصادی  و  و سیاسی  تاریخی  مختلفِ  عواملِ  از  ای 

برند. با تداومِ اجرایِ مت گسیختگی میی ایران را به س اند و جامعهجامعه به وجود آمده

جامعهسیاست و  بیشتر  نابرابری  نولیبرالی،  ضعیفهای  ناراضیی  عصبانیتر،  و  تر  تر 

ی معترض در میان اصناف مختلف یافتههای مترقی و تشکلخواهد شد. برخورد با بخش

یگانه امید به    گشاید. در این شرایطگرا میای و واپسهای تودهفقط راه را برای جریان 

ائتالفی ملی برای شکل دادن به  »همبستگی اجتماعی« است، همبستگی برای ایجاد 
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یک »قرارداد اجتماعی جدید« که در آن آحاد مردمِ ایران خود را منتفع بدانند. قراردادی 

شان در حیات اجتماعی و  ی افراد، امکان مشارکت دموکراتیک که محورِ آن آزادی همه 

حقوقِ   و اجتماعیتأمین  بیمه  و  مسکن  و  اعتراض  و  تشکل  و  کار  حقِ  نظیر  شان 

بازنشستگی و دفاع از محیط زیست و بهداشت و آموزش رایگان باشد. از رؤیای چنین  

 ی حیثیت کرد و برای آن جنگید.  قرارداد اجتماعیِ جدیدی باید اعاده

 منابع 
 25بورس، شمارۀ شدن و برنامۀ سوم توسعه، مجلۀ ( جهانی1380آخوندی، عباس )

( بنیادگرایی  1400( رسالۀ بنیادگرایی بازار، منتشر شده در اباذری، یوسف )1400اباذری، یوسف )

 بازار، تهران: انتشارات دانشگاه تهران 

( اباذری،  1400اباذری، یوسف و پرنیان، حمید  نیاوران، منتشر شده در  ( استقرار مکتب آموزشی 

 هران: انتشارات دانشگاه تهران ( بنیادگرایی بازار، ت1400یوسف )

دهه همنشینی دین و نئولیبرالیسم در ایران، منتشر شده  ( سه1400اباذری، یوسف و ذاکری، آرمان)

 ( بنیادگرایی بازار، تهران: انتشارات دانشگاه تهران 1400در اباذری، یوسف )

یوسف) جنبش1400اباذری،  اعتدال،  عقالنیت،  جنبشب(  فاشیستی،  مذهبهای  افراطی،  های  ی 

 ( بنیادگرایی بازار، تهران: انتشارات دانشگاه تهران 1400منتشر شده در اباذری، یوسف )

روی) کی،  راوی  و  بی  مانفرد،  مسلم  1399استگر،  ترجمۀ  کوتاه،  خیلی  درآمدی  نئولیبرالیسم،   )

 بابایی، تهران: نشر لوگوس قربان

 کاری، تهران: نشر نی محافظه( لیبرالیسم و 1386بشیریه، حسین )

 ( نوشریعتی و ابداع خویشتن، سایت بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی  1398بنیاد فرهنگی شریعتی )

پی )بوردیو،  مؤسسه1395یر  تهران:  چاوشیان،  حسن  ترجمۀ  اقتصاد،  اجتماعی  ساختارهای  ی  ( 

 پژوهش تأمین اجتماعی

آپی، تهران: انتشارات  های استارتفناوری، شرکت  ( نئولیبرالیسم، صنعت و1399خائفی، منصوره )

 آگاه  

 طبقه، تهران: نشر آگاه ( کارگران بی1397خیراللهی، علیرضا )

 ( خالصه گزارش تفریغ بودجه  1397دیوان محاسبات کشور)

 14و   13ی ی پویه، شماره( دموکراسی و دشمنان آن، فصلنامه1399ذاکری، آرمان )

برنامه و بودجه ابعاد کمی یارانه1397کشور )  یسازمان  های آشکار و  ( گزارش پژوهشی تخمین 

 ای ایران پنهان در نظام یارانه
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( دبورا  جانسون،  و  آلفردو  میرجواد  1394سعدفیلهو،  ترجمۀ  انتقادی،  خوانش  نئولیبرالیسم،   )

 سیدحسینی و دیگران، تهران: نشر پرسش 

 گردآوری و ترجمه، تهران: نشر آگه   ( اقتصاد سیاسی جهانی کردن، تألیف،1389سیف، احمد)

 دستان شهری، تهران: نشر آگاه  ( زندگی روزمرۀ تهی1397صادقی، علیرضا )

 ( ایدئولوژی نئولیبرال )گردآوری و ترجمه(، تهران: مؤسسۀ انتشارات نگاه  1387صداقت، پرویز )

(  1397وی، میرطاهر )( اقتصاد سیاسی نابرابری در ایران، منتشر شده در موس1397صداقت، پرویز ) 

(، تهران: انتشارات  1396-1388های اجتماعی و نابرابری )دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایرانآسیب

 آگاه  

 ( نئولیبرالیسم در ایران، افسانه یا واقعیت، سایت اخبار روز 1398صداقت، پرویز )
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تر،  سوداگر از یک دهه پیش  - های مالی  های سرمایههمزمان با بسط ماجراجویی

گیری و گسترش بوده شهری نیز در حال شکلی ایران جریان راست افراطی و نظریه 

هایدگر و چالش    ی ایران شهری،ی نظریهشیوع عارضه ی  طور که در مقاله است. همان

عالوه  [از طبقات متوسط شهری  کم در بین بخشی  عنوان شده، این جریان دست 1چپ 

 جای پایی باز کرده است.   ]بورژوازیبر خرده

ی پذیرش نظریاتی از این دست را فراهم کرده، ادغام  توان مدعی شد آنچه زمینه می

ی اخیر است. تغییر شکل دولت و  طبقات متوسط در نظم نولیبرال در طول سه دهه

گردش، و /های تولیدی مالی در دورپیماییی سرمایهتبدیل آن به بنگاه، در کنار غلبه

شدن آموزش و فرهنگ، خاستگاه و جایگاه اجتماعی و اقتصادی  ها کاالییموازات آن به

و فرهنگی طبقات متوسط را دگرگون کرده است. عالوه بر آن، ادغام روزافزون اجتماع 

ی معنادار  رابطه   داری و تاریخ زدایی مالزم آن هر نوعو فرهنگ و طبیعت در نظم سرمایه

 الشعاع قرار داده است. با جهان و طبیعت را تحت

انواع هم جدید،  اقتصادی  روابط  طرفداران  و  بازار  مبلغان  دعاوی  برخالف  اکنون 

های  پیوندهای اجتماعی و روابط دوستی و خویشاوندی و سرگرمی و خالقیت و مهارت

ردیت و رهایی فردی و جمعی به  ها( و هر نوع نشانی از ففردی )در هنر و سایر حوزه

ها بدون درک  مخاطره افتاده است. اضطراب ناشی از سازندگیِ ویرانگر در تمام این حوزه 

ی عمومی سیاسی و فرهنگی، رهایی را نه در  های تحقق آن به کمک عرصه میانجی

تاریخی اسطوره تاریخی که بهای میآینده که در  از تنشجوید.  تناقضدور  و  های  ها 

وجوی غیرعقالنی ارزش مبادله، موضعی برای معنادهی  ی مدرن و بیرون از جستامعهج

تاریخجهان به دست می اما  این جست دهد.  جهان کاالیی شده،  وجوی  زدایی در دلِ 

دهد. یعنی امر  مند تجلی میمعنا و هویت را اغلب در قالب بازگشت به وطن و امر مکان

وستگی زمان تهی شده است و همچون نوعی عتیقه مندی که از سیال بودن و پی مکان

 شود.  تقدیس می

یابد.  تبلور میی ثابت و مشخص  ست که در چند نشانهای در این نگاه، وطن عتیقه

ی امپراتوری بودن، جهان وطن بودن، عنوان نمونه ایران باستان و ایرانیت در نشانهبه

 
 ، نقد اقتصاد سیاسی.هایدگر و چالش چپ ی ایرانشهری، ی نظریهشیوع عارضهرها، علی،  1

https://pecritique.com/2021/10/04/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C/
https://pecritique.com/2021/10/04/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C/


 

 
 

 منصوره خائفی  95

داری  هایی که به خوبی در جهان سرمایههیابد؛ نشانغذاها و اماکن تاریخی و... تجسد می

ی اخیر، امکانِ رشد بازار محصوالت فرهنگی  پذیر هستند و در چند دههمتأخر مبادله

 نشانه را فراهم آورده اند.   - و کاال

نشانه همچون  تجربه وطن،  که  شده  ممکن  کالنی  فضای  در  هویت،  زمان ی  ی 

داری، سرشت کیفی، تغییرپذیر، و  ایهدار شده است. زمان زیر ضربات جهان سرممسأله

ی آن از گانهای مبدل شده که آنات سه سیّال خود را از دست داده و به زمان گسسته 

زمانِ سرمایه شده اند. زمانِ  یکدیگر جدا شده و هر سه تابع منطق کمّی، انتزاعی و بی

تِ مکانی  وجوی تاریخ و هویت را در بند تعینای این جهان است که جست شدهمکانی

 ساخته است و تاریخ را از پیوستگی با جهان کنونی محروم.  

ی خاطر مورخان منزوی و کاالهای فرهنگیِ طبقات  چنین است که تاریخ به دغدغه

می بدل  گذشتهمتوسط  و  نوستالژی  دنبال  به  تاریخ  در  آنها  ازدست شود.  ی  رفته ی 

می خود  بیسرزمین  بتوانند  تا  بستر  گردند  در  اما  بیاورند.  تاب  را  اکنون  معنایی 

تاریخِ فتوحاتِ گذشتگان و تاریخِ مفاخری است   بالواسطگیِ امر واقع، تاریخ برای آنان،

برابر  در  باید  گذشته  فاتحان  تاریخ  آنان،  نگاه  در  است.  سپرده شده  فراموشی  به  که 

پشتوانه  و  باشد  آنها  اکنون  تسالیِ  افتخارات گذشته،  تا  شود  نهاده  اکنون  ی فاتحان 

 فتحی جدید.  

ن است، تاریخی است که در  شده در مکااما تاریخِ فتوحات و مفاخر، تاریخ صلب

شده،  زداییاکنون حاضر نیست بلکه باید به آن بازگشت و آن را احیا کرد. این تاریخِ زمان

های  همانا تاریخی شیءواره است. تاریخی است که پیشاپیش و بدون هیچ تنشی در ایده

آزادی و  ی حقوق بشر،  ی امپراتوری، آموزه داری تعین یافته است. غلبهی سرمایهجامعه

تسامح مذهبی و قومی در کنار وجود ملیت و... همگی در کلیتِ یکدستی چون »ایران  

ها و  ملت  - ی جدید میان دولتها و تناقضات جامعهکنند. تنشباستان« عرض اندام می

ی  های اجتماعی و سیاسی، آموزهشدن سرمایه، آزادی مصرف در عین عدم آزادیجهانی

ام حقوق انسانیِ طبقات پایین و طردشدگان نظم جهانی  حقوق بشر در عین سلب تم

شوند و گذشته به تجلیِ هماهنگی و  و... در این بازخوانی غیرانتقادی از تاریخ محو می

ای که حاوی هیچ نوع منفیتی در نسبت با نظم  شود. یعنی به گذشته ثبات مبدل می
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جای وبد. در نتیجه، تاریخ به آشی آن را برنمی گرانهنیست و ساختار سلطه مستقر کنونی  

بازتولیدکنندهرهایی به  غلبه مبدل میبخشی،  ای که در شود. غلبهی منطق سلطه و 

مثابه تاریخ باشکوهِ فاتحان  شکلی ظاهراً متفاوت، در روایت تاریخی از ایران باستان به

 شود.ستایش می

نگاری ریخ به تاریخداری در ایران، تای منطق سرمایهبه این ترتیب همسو با غلبه

یابد و همزمان تاریخ بالفصل انقالب  ای تقلیل میمحور یا تاریخِ فتوحات اسطورهداده

شود. بنا به ادعای  ی واقعی فراموش میتحریف و خواست رهایی جمعی در آینده  57

گام طبقات متوسط در  بهی ادغام گاماین نوشتار بخشی از فراموشی مذکور به واسطه 

برالی اتفاق افتاده است و چنانچه این تغییر با تأمل نظری و پراکسیس سیاسی  نظم نولی

خوبی  کند. این هشدار بهبخش را با مخاطراتی مواجه میبازشناخته نشود سیاست رهایی

با نوعی تناظر    های فرّار: برآمدن تناقض آمیز سیاست طبقه متوسطیشورش در مقاله  

ی متوسط در عصر  ی اشراف در عصر لیبرالیسم و طبقه برقرار کردن میان سیاست طبقه 

 نولیبرالیسم، مطرح شده است: 

ی اشراف خود را بازیابی کردند و به دفاع از  »در عصر لیبرالیسم کالسیک، طبقه 

ایی که این  جشدن برخاستند. و از آن طور ضمنی طبیعت( در مقابل کاالییزمین )و به

های اقتدارگرایانه )و نهایتاً  سیاست، دفاع قاطعانه از امتیازات خود نیز بود، به واکنش

سازی متمایل شد. طبقات متوسط جدید به جای بقایای  فاشیستی( در مقابل کاالیی

 . (Tugal, 2015)ها، موقعیت تناقض آمیز مشابهی در عصر ما دارند«اشرافیت آن سال 

های سیاسی بعد از  ه ایران نبوده و در برخی از اعتراضات و جنبش این امر مختص ب

ی متوسط به نیز نمود داشته است. در ترکیه در اعتراضات پارک گزی، طبقه   2009

ی درون آن( برخاستند و در غرب شدهدفاع از فضای عمومی شهری )و طبیعت شهری 

ی مالی و اختالف  سیطره  شدن پول،در جنبش اشغال وال استریت در مخالفت با کاالیی

طبقاتی و در جهان عرب مستقیماً در مقابل اقتدارگرایی ایستادند. در عین حال، اغلب 

 شد.  می مسایل نیروی کار نیز مطرح

توانیم  نمیی متوسط،  در تمام این موارد با توجه به امتیازات نامتوازن افراد طبقه 

قه ممکن است در آینده از آن پشتیبانی  های سیاسی که این طبحلی انواع راهدرباره

سیاست  تاریک  روی  باشیم.  مطمئن  طبقهکنند،  )نخبه های  متوسط  گرایی،  ی 



 

 
 

 منصوره خائفی  97

حلقه در  فاشیسم(  گاهی  و  پایین  طبقات  با  ضدیت  زنجیره اقتدارگرایی،  متأخر  های 

جنبش  ]اعتراضی[ در  اما  است،  بوده  مشهودتر  اوکراین(  و  مخالف  )ونزوئال  های 

 نیز چندان غایب نبوده است )همان(. سازی کاالیی

عنوان ی متوسط جدید بهکند با کمک بازتعریف طبقه گرچه این مقاله تالش می 

های چندگانه و گاه متناقض )که ترکیبی از لیبرالیسم، بورژوازی جدید، سیاستخرده

های فاشیستی است( این طبقه را توضیح دهد  مؤلفه داری و  نخبه گرایی، ضد سرمایه

تاریخ شکلول بازتعریف،  این  را میی  این طبقه  تغییرات  و  آنگیری  که پوشاند. حال 

های فردی و طبقاتی تاریخی )و نه ابدی و  فراموشی تاریخ در عین عدم فراموشی رنج

ی  های چندگانهترین دالیل تزلزل سیاسی و سیاستتوان یکی از مهمتغییرناپذیر( را می

 این طبقه دانست. 

و گذار از دولت رفاه کینزی به بنگاه اقتصادی    –ر تغییر شکل دولت  از سوی دیگ

، به شکاف میان ذهنیت و عینیت این طبقه و نوعی تعلیق ساختاری منجر -نولیبرالی

های دولتی و کاالیی سازی دانش و فرهنگ و سالمت،  شده است. برون سپاری بخش 

تر مأمن طبقات متوسط و ضامن  هایی را در معرض رقابت بازاری قرار داده که پیشحوزه 

استقالل و جایگاه اجتماعی اقتصادی این طبقه بود. اما استمرار رفاه و امتیازات سابق  

ی متوسط(، تداوم ذهنی این طبقه را به رغم تغییر جایگاه  های فوقانی طبقه)برای الیه 

 عینی آنها در نسبت با سرمایه به همراه داشته است. 

داری ی سرمایهداری که آدرنو در دورهادغام در نظم سرمایه  حال مسأله این است که

ی اخیر با محوریت ادغام  داد، در چند دههکینزی/فوردیستی نسبت به آن هشدار می

ی متوسط جدید )خصوصاً در ذیل ایدئولوژی »کارآفرینی« و استارت آپی( و نه  طبقه 

گفتار شکست است.  صنعتی محقق شده  اخیرخوردهکارگران  نیز   ی  را  »کارآفرینی« 

های موفقیت صنعت فرهنگ دوران پیشین ی همان اسطوره روز شدهی بهتوان نسخه می

این تفاوت که  این  با  نیز مسحور خود دانست،  را  بلکه کسانی  فرودستان  نه صرفاً  بار 

ساخته که امکانات طبقاتی بیشتری برای مقاومت در مقابل آن داشتند. البته همزمان 

آگاهی طبقاتی کارگران  طور  و به بلوغ و  از  اخیر به خوبی  اعتراضات کارگری  متقابل 

با طبقهدهد، یعنی طبقهصنعتی خبر می تقابل  مثابه  به  -ی متوسط جدید ای که در 
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، اشکال حادتری از سلب مالکیت  - های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادیصاحبان داشته

 اند. دههای نولیبرالی تجربه کری سیاسترا در نتیجه 

های جهان نولیبرالی، دیگر جای چندانی  ها و تخریب حال و در شرایطی که ویرانی

باقی نگذاشته، تاریخ اسطورهبرای سازندگی و وعده برای طبقات متوسط  ای های آن 

های پیشین خود را های اخیر مهربانیگور از پس ویرانیبهدیگربار احیا شده و پدر زنده

می درخاطرنشان  بحرانی  کند.  ایران  وضعیت  میان  میاین  نظر  به  که  تر  چرا  رسد 

ی جمعی با  کینزی/ فوردیستی سابق با تمام امتیازات آن در خاطرهداری شبه سرمایه

امنیت   از  حدی  رفاه،  دولت  از  شکلی  هم  دوران  آن  در  است.  خورده  پیوند  سلطنت 

داری نیافتگی سرمایهاقتصادی برای طبقات مختلف فراهم کرده بود و هم به علت توسعه

و انحصارات فرهنگی در ایران )مانند آلمان و اروپای پیش از فاشیسم( حدی از استقالل 

توان گفت هر دوی این شرایط در برای فعالیت فکری و فرهنگی فراهم شده بود. می

ی  های تحقق آن در جامعه و عرصه تاریخ معاصر ایران تکرار نشده و عدم درک میانجی

 ی ظاهراً خوش از سلطنت منجر شود.مکن است به تکرار خاطرهعمومی م

سرمایه تغییرات  تاریخ  دل  در  پدر  دادن  قرار  ترتیب  آن، بدین  ورای  نه  و  داری 

ای غیر دیالکتیکی  ساز است. حتی تحقیقات اجتماعی و اقتصادی که به شیوهسرنوشت 

ی کینزی/ فوردیستی قرار  دارداری فعلی را در تقابل کامل با سرمایهشکل مالی سرمایه

نمیمی نشان  را  آنها  گسستگی  عین  در  دو  این  پیوستگی  و  شکلی  دهند  نیز  دهند، 

 کنند.  گرا پیدا میپدرساالرانه و گذشته

داری پیشین( محور )شرح امتیازات سرمایهبه این ترتیب برخالف تاریخ نگاری داده

کاویم. فرض  پیش از انقالب را می ای، فراموشی ساختاری تاریخیا تاریخ نگاری اسطوره 

واسطه به  مذکور  فراموشی  که  است  گاماین  ادغام  نظم  بهی  در  متوسط  طبقات  گام 

نسخه سرمایه )خصوصاً  جهانی  غلبهداری  به  آن(  آمریکایی  توسعه ی  مجدد  ی  ی 

داری سابق( و تبعات  زدایی )برخالف سرمایهغیردموکراتیک و فناورانه در عین صنعت

شناختی آن منجر شده است. در واقع بعد از انقالب، طبقات  و اقتصادی و روان  اجتماعی

ی فراموشی )ساختاری( انتقادات دار سابق( به واسطهی سرمایهمتوسط )در غیاب طبقه

ی صنعتی، به بسط شکل جدید  ساالری و استثمار طبقاتی جامعهپیشین خود به فن 

ای شدن کنونی جامعه  دید استثمار طبقاتی و تودهی فناورانه و تشتر( توسعه )ظاهراً نرم
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اند. این موارد در کنار هژمونی اقتصاددانان نولیبرال در میان اقشار مختلف  کمک کرده

ساالری  کند که برای این نوشتار ظهور فنی متوسط، نقاطی از تاریخ را روشن میطبقه 

 ی اخیر است. ههی چهل و رشد قدرت سیاسی آنها در چند دطلب در دههتوسعه 

 طلب ساالری توسعهروشنفکران و فن

، رژیم پهلوی قدرت خود را تحکیم کرد و شاه  1349تا    1342های  در خالل سال

به را  این دگرگونی در شیوهدولت  به  اختیار گرفت. عوامل متعددی  ی  طور کامل در 

ساالران حکومت کمک کرد که از جمله عبارت بودند از: تغییر قوانین انتخابات که فن

وزیر کار وارد مجلس کرد. نخستداران کهنه متجربه و جوان تر را به جای سیاستکم

در   که  منصور،  به  1342جدید، حسنعلی  طرفداران  منصوب شد،  از  که  عنوان کسی 

ساالران شد. حزب او یعنی حزب ایران نوین، از فنقرص آمریکاست شناخته میپروپا

دید مردم   تازگی از آمریکا و اروپا بازگشته بودند و ازی غرب که بهایرانی تحصیل کرده

با مسائل کشور خود بیگانه و ناآشنا بودند تشکیل شده بود. این حزب در جامعه فاقد  

پایگاه حمایتی بود و تصور عمومی بر این بود که آنها بین مردم و حکومت شکاف ایجاد  

این تالشکردند.  و  داشتند  همکاری  حاکمه  هیأت  با  آنها  توجیه که  جهت  در  شان 

دانستند، موجب ه مردم آن را مدافع منافع امپریالیسم میتصمیمات حکومتی بود ک

نفرت شدید همگانی نسبت به آنها شده بود. از آن گذشته آنان را به سبب داشتن همان 

و  صفاتی سرزنش می بود،  وثوقی  ناصر  و حتی  کردند که مورد تحسین خلیل ملکی 

رسید. بنابراین  ه نظر مینیافته ضروری بزعم آنها برای پیشرفت تمام کشورهای توسعهبه

رفت روشنفکر کارشناس فنی  ی سی و اوایل دهه چهل انتظار میدر حالی که در دهه

ی چهل این صفت  باشد و بتواند قواعد علمی جامعه را کشف و بیان کند، در اواخر دهه

  کرد تحقیر یاد میساالران بهسیدجوادی از فن اصغر حاجشد. مثالً علیتحقیر و تقبیح می

کرد که به ارقام، آمار و محاسبات اقتصادی و مالی و فنی  می  و آنان را کسانی توصیف

اهمیت می انسان  اخالقی  و  روحی  نیازهای  از  آلبیشتر  بهدهند.  آنان  از  عنوان احمد 

ساالران عموماً متضاد آنچه روشنفکران در واقع فنکرد.  بازان« یاد می»تخصص 

بردند بلکه با  تنها وضعیت موجود را زیر سؤال نمیرا نه، زیشدندباید باشند تصور می
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ی شان فاصلهی محل زیست های خارجی خود، که با هنجارهای جامعهتحمیل آموزش 

 شدند.  بسیار داشت، موجب حفظ آن می

دانستند که  ساالران را در دولت منصور دالّ بر آن میروشنفکران حضور انبوه فن

قرار داشت.    غربهایی است که عمدتاً در جهت منافع  ستاولویت دولت او اعمال سیا

تحصیل این کارشناسان  ظهور  فرهنگ  کردهکه  و  تاریخ  از  بیگانگی  معنای  به  غرب  ی 

ای بود از پیدایش گفتاری جدید و قطعاً یکی از عوامل  شد، خود نشانهایران تصور می

گرایی نیز که تمام محافل  سومموثر در این گفتار مخالفت با رژیم بود. در آن زمان، جهان

شکل در  مهم  نقشی  بود،  فراگرفته  پیش  از  بیش  را  مباحثات  روشنفکری  به  دهی 

 (.  128-126: 1388کرد )نبوی، روشنفکرانه در ایران ایفا می

ساالری با نقد سلطه و اقتدارطلبی رژیم پهلوی و عدم تمایز  درهم آمیختن نقد فن

با نقطه  همین  در  آنها  میان  نمیروشن  روشنفکران قی  از  برخی  میان  در  بلکه  ماند 

انجامد. به  های مدرن نیز میتر از علوم و فناورینوعی انتقاد کلیها بههایدگری  خصوصاً 

و اوایل    1340ی  های ضد فرهنگی نوظهور در اواخر دههجا که جنبش زعم نبوی، از آن 

جامعه  1350 تصور  جهانکل  و  صنعتی  زی  را  آن  علمی  بودند،  بینی  برده  سؤال  یر 

بسیاری از روشنفکران ایرانی نیز قانع شده بودند که تاریخ لزوماً روندی خطی نیست.  

ی آنها با الگوی غربی  کردند معنای پیشرفت آن است که آینده تر فکر میآنها که پیش

مطابقت داشته باشد، اکنون به هیچ الگوی مشخصی اعتقاد نداشتند، زیرا دیگر روشن  

توانستند خشنودی و ثبات را به طور  ود که نه علم و نه فناوری هیچ کدام نمیشده ب

و حتی راه پیشرفت را احیای نوعی معنویت معرفی   ( 236کامل تضمین کنند )همان:

 کردند.  می

اش نیز مصمم بودند  از سوی دیگر در فضای جنگ سرد، آمریکا و شرکای اروپایی

نمونه در برابر عراق، لیبی، چین، ویتنام و سایر مللی  ای  عنوان گزینه که دولت شاه را به

که جنبش نیرومند ضد آمریکایی در میانشان در جریان بود، علم کنند. با افزایش قدرت 

زمان  ، شاه به یک رهبر جهانی، با نفوذ روزافزون، تبدیل شد و هم1970ی  اوپک در دهه

نظامی مننیروهای  در  که  بود  داده  توسعه  چنان  را  خاورمیانهطقهاش  به  ی  تبدیل  ی 

ی صنعتی و نظامی، رژیم  (. توسعه171:  1392ترین قدرت نظامی شد )پرکینز،  قوی

تی  ایشاه را به تأسیس دانشگاه صنعتی آریامهر )شریف( به تأسی از الگوی دانشگاه ام
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گفته می و  کرد  تهرانترغیب  دانشگاه  با  سیاسی  تقابل  نوعی  که  زمینه  -شود  ی که 

 نیز در این الگو دخالت داشته است.  -فکرانه داشت روشن

ی غیر دموکراتیک رژیم، حرکت  های توسعهدر چنین فضایی و در واکنش به طرح 

»بازگشت به خویشتن« هم در شکل سیاسی آن در آثار آل احمد و شریعتی و هم در  

ر  ها و برخی گردانندگان جشن هنهایدگری  شکل عرفانی و غیرسیاسی آن در میان

ی  ی عمومی ادبی و فرهنگی در دههخورد. با این حال با تقویت عرصهشیراز رقم می

پنجاه، نسخه و  و  چهل  امپریالیسم  نقد  و  به خویشتن«  »بازگشت  ی سیاسی حرکت 

 شود. ی فناورانه منتزع نمی»غرب زدگی« از نقد انضمامی استثمار نیروی کار و توسعه

ماندگی اجتماعی و اقتصادی ایران( مشابه  عقبشرایط فرهنگی این دوران )در متن  

کند: »در آلمان، ناکامل ماندن روند کنترل گونه روایت میشرایطی است که آدورنو این 

آمیز شده  دموکراتیک و نفوذ نکردن آن در زندگی مردم منجر به بروز وضعیتی تناقض

حوزه کشوبود.  در  که  بازار،  مکانیسم  به  سپردن  تن  از  بسیاری  غربی  های  رهای 

ها،  مهارگسیخته شده بود، هنوز معاف بودند. در آلمان از نظام آموزشی، ازجمله دانشگاه

موزه و  بزرگ  ارکسترهای  هنری،  معیارهای  از  برخوردار  میتئاترهای  شد.  ها حمایت 

ارث  ها که چنین نهادهایی را از حکومت مطلقه بههای سیاسی، دولت و شهرداری قدرت

آنها اجازه داده بودند تا حدی از قید قدرتی که بر بازار مسلط است آزاد  برده بودند، به  

باقی بمانند، درست نظیر عملکرد شاهزادگان و اربابان فئودال در قرن نوزدهم. این امر  

موجب شد هنر در این مرحله یا فاز متأخر در تقابل با حکم عرضه و تقاضا قرص و  

د و میزان واقعی حمایت اعمال شده بسی  محکم شود و قدرت مقاومت آن در ورای ح

 (.  190: 1396افزایش یابد« )آدورنو، 

ی رژیم شرایط مشابهی در ایران به مقاومت سیاسی طبقات مختلف در مقابل سلطه

داری ایرانی شد و نهایتاً  کمک کرد و حتی مانع از ادغام کارگران صنعتی در نظم سرمایه

ندگی سیاسی و اجتماعی ایران بعد از انقالب به  مامنتهی شد. اما عقب  57به انقالب  

ای را در مواجهه با صنعت و علم و فناوری مدرن ایجاد  انحای مختلف ظاهر شد و دوگانه

توسعه به  سپس  خود  که  افسارگسیخته کرد  آن،  ی  بر  عالوه  زد.  دامن  نولیبرالی  ی 

انقالب نیز که در مقالهتنش از  های  های »نجس« و مذهبیچپی  های سیاسی قبل 

https://pecritique.com/2020/11/15/%DA%86%D9%BE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%98/
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به برخی از آنها اشاره شده است، به دودستگی میان طرفداران حکومت  1بورژوا« »خرده 

سرنوشت  تقابل  برای  را  شرایط  و  شد.  منجر  مخالفان  توسعه و  میان  یا  سازتر  گرایان 

ها )به تعبیر )به تعبیر آدرنو( یا مدرنیست طرفداران مدرنیزاسیون و منتقدان فرهنگ  

گارنده تعبیر آدرنو از منتقدان فرهنگ امکانات  البته، به نظر ن  - مارشال برمن( فراهم کرد

 .  -کند بیشتری برای فهم روند و چگونگی ادغام این طبقه در نظم نولیبرال فراهم می

توسعه غیردیالکتیکی  تقابل  دیگر  سوی  بهاز  فرهنگ  منتقدان  و  ی واسطه گرایان 

گرایان توسعه  پیوند متفاوت آنها با نهادهای پساانقالبی مضاعف شد. فعاالن صنعتی و 

داری و نهادهای اجتماعی بعد از انقالب  آهنگ اقتصاد سرمایهدر هماهنگی کامل با ضرب

کنند. این امر در  ی بورژوایی و کار تخصصی عمل کرده و میاعم از نهاد دین و خانواده

ی اقتصاد و فرهنگ )فرهنگ مدرن در مقابل زمان خطی مقاومت  کنار تقسیم کار حوزه

از زمان در تجربه کند( بمی گرایان و فراموشی گذشته ی توسعه ه تثبیت درک خطی 

  2مثابه امر زنده منجر شده است. به

 
 ، نقد اقتصاد سیاسی.های خرده بورژواهای نجس و مذهبی چپبهتویی، علیرضا، . 1

های هومر قرابت دارد. سرود حکایت آنها به تفسیر آدرنو از درآمیختگی اسطوره با سلطه و کار در یکی از حکایت. 2

ها همان ی ناشی از آنکند. وسوسهها را بازگو میی اودیسه داستان برخورد اودوسئوس با سیرندوازدهم حماسه

ناپذیر کسب لذت به  ی مقاومتکه به صورت وعده   ها با آوازشان،ی گم کردن خود در گذشته است. سیرنوسوسه

ها به هر کنند؛ چرا که سیرنی نزدیک، نظام پدرساالری را تهدید می رسد و با فراخواندنِ مستقیم گذشتهگوش می

اند. همان نظامی که زندگی هر کس را فقط در قبال سهم آنچه زمانی در این زمین بس بارور رخ داده است، آگاه 

شود، زیرا فقط  ی آنها بسپارد، تباه میکند. هر آن کس که تن به خیاالت فریبکارانهز زمان به وی عطا میکامل او ا

(. اما  59  -60:  1396تواند هستی خود را از دل طبیعت به چنگ آورد )آدرنو،  با هشیاری دائمی است که آدمی می

ها/ فراموشی  ی سیرنبرای گوش نسپردن به وسوسهی آن تدارک الزم را  ی گذشتهی پساانقالبی همچون نمونهجامعه

پرتی را در قالب تالش مضاعف  بیند. همان طور که کارگران باید با لجاجت تمام میل و اشتیاق به حواسگذشته می

ی اخیر نیز همپای افزایش  گرایان بورژوا شده شوند؛ توسعهتصعید کنند و از این طریق است که آنان اهل کار می

کنند. یا همان طور که کارگران با  ش و نزدیک شدن سعادت و لذت با عزمی لجوجانه تر کفّ نفس میقدرت خوی

می  بازتولید  خویش  با حیات  یگانگی  در  را  کارفرما  حیات  نمی کار خویش  دیگر  نیز  کارفرما  نقش کنند؛  از  تواند 

ناپذیر به کار و عمل بسته است، در  ه ها خود را به طرزی چارهایی که او با آناجتماعی خویش رهایی یابد. طناب 

(. اما 62شود )همان:  دارند و وسوسه و افسون آنان خنثی میی عمل دور نگه میها را از عرصهعین حال سیرن

گرایان انقالبی بیش از همه با تثبیت درک خطی از زمان محقق شده و  ها برای توسعهی سیرنخنثی شدن وسوسه

ی حال از اودوسئوس را در میان این طبقه برجسته کرده است: رها ساختن لحظه  بخش دیگری از حکایت/تجربه

https://pecritique.com/2020/11/15/%DA%86%D9%BE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%98/
https://pecritique.com/2020/11/15/%DA%86%D9%BE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%98/
https://pecritique.com/2020/11/15/%DA%86%D9%BE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%98/
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عنوان از سوی دیگر منتقدان هنر وارث لذت هنری بورژوایی و غیر انتقادی سابق )به

ی ظاهراً متفاوت آن  نمونه در سنت جشن هنر شیراز( هستند؛ لذتی که با وجود ریشه 

بو دارد.  از  بدنی  کار  و  هنری  لذت  در گسست  مشترکی  بنیاد  انقالب،  از  بعد  رژوازی 

ی اگرچه خودآگاهی هنر مدرن نسبت به تقسیم کار مذکور، امکاناتی را برای مواجهه

تری  ها با این مسأله فراهم کرده است. اما همین تقسیم کار به شکل پیچیدهمدرنیست

تقسیم کاری را در ارتباط با نهادهای اجتماعی  های فرهنگی نفوذ کرد و به درون حوزه 

آهنگ نهادهای  تمامی از ضربپدید آورد. یعنی تقسیم کار میان آنانی که خود را به  

پرورش فرهنگ اصیل و تعمق نظری مشغول میموجود کنار می شوند و  کشند و به 

ابت با سایر  هایی که بقای نهادهای فرهنگی را در رقگرایان فرهنگی و بوروکراتتوسعه 

 کنند. های اجتماعی در جهان رو به نولیبرالی شدن، تضمین میحوزه 

گرچه نتیجه  قیمومیت  در  از  فرهنگ،  منتقدان  و  اصیل  فرهنگ  مدافعان  ذهن 

ای زیر نفوذ بی نام و نشان وضعیت  نحو فزاینده  الهیاتی رهایی یافته، اما به  -فئودالی

می قرار  انضباطموجود  و  نظم  این  نتیجهگیرد.  که  جامعه،  روابط وار شدن همهی  ی 

کند، بلکه وارد هماهنگی و انسجام  انسانی است، فقط از بیرون در برابر ذهن قد علم نمی

شود. وضعیت موجود خود را با همان فشار مداومی به ذهن خودمختار درونی آن می

کردند.  حمیل میهای اسیر تهای دگرمختار خود را به ذهنکند که سابقاً نظمتحمیل می

دهد که قابل عرضه در بازار باشد و به این  ای به خود شکل مینه فقط ذهن به گونه

مقوله بازتولید  موجب  میترتیب  حاکم  اجتماعی  رفتههای  بلکه  شباهت  شود  رفته 

بهبیشتری به وضعیت موجود پیدا می از تبدیل شدن    کند، حتی وقتی  لحاظ ذهنی 

 (.  305: 1387رزد )آدرنو، وخود به کاال اجتناب می

فوکو،   نظریات  به  اقبال  با  همزمان  اجتماعی  نهادهای  سرکوبگر  وجه  بر  تأکید 

از ضرب پیش  از  بیش  را  اقتصادیِ تجسد  منتقدان فرهنگ  اجتماعی  تغییرات  آهنگ 

می منتزع  نهادها،  در  دیالکتیکی یافته  صورت  به  )و  فردی  مودهای  مقابل  در  و  کند 

می غالب  بورژوایی  فرهنگ  ساحت  حتیجمعی(  و  اندیشه  شود  در  مودها   ی این 

 
وجهی زمان برحسب گذشته و حال و آینده، و انتقال این قدرت با تقسیم سه  ]ایی اسطوره [چنگ قدرت گذشته  

 (. 62د )همان:ناپذیری گذشته و واگذاری این قدرت به حال در قالب معرفت مفید و سودمنبه پشت مرز مطلق اعاده 
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شود. در نتیجه حساسیت نسبت به تغییرات ها به ساحت وجودی برکشیده میهایدگری

داری که در حال تبدیل شدن به کیفیت جدید نولیبرالی است، اجتماعی نظام سرمایه

 یابد.  کاهش می

شود که اقتصاد و صنعت و مسایل نیروی کار به مسایلی از این دست موجب می

گرایان سپرده شود و منتقدان فرهنگ با تأخیر به مسایل فرهنگی یا سبک زندگی  سعه تو

ی نولیبرالیسم یا مناسبات اجتماعی و خانوادگی بپردازند؛ مسایلی که در چارچوب غلبه 

سرعت در حال تغییر شکل بوده است. در نتیجه مخالفت سابق نسبت به استثمار به

نقد و  صنعتی  جهان  در  کار  فنتوسعه  نیروی  و  فناورانه  انتقادات  ی  پس  در  ساالری 

پنهان می از مواجهه فرهنگی  تناقضات خود،  شود. همچنین بعد  با  انقالب اسالمی  ی 

می طی  را  معکوس  به  روندی  سپس  درونی،  عرفانیات  به  نخست  حرکت  با  و  کند 

 زدگی« یعنی نولیبرالیسم شتاب  های جدید »غربگرایی سریع در جهت نسخهتوسعه 

 ورزد. می

ی متوسط در آن با این حال تثبیت نولیبرالیسم ایرانی و ادغام اقشار مختلف طبقه

ای نسبتاً متفاوتی بعد از انقالب حاکم  یک شبه اتفاق نیفتاده است. گفتارهای توسعه

را تغییر  آنها  نتوانست جهت حرکت  اجتماعی موجود  نیروهای  برآیند  اما  شده است، 

شود تا در چارچوب سه گفتار توسعه ، تثبیت نولیبرالیسم ایرانی میرو تالش  دهد. ازاین

نامیم و مشخصات آن را در سینمای  ی فاوستی میی نخست را توسعه را بکاویم. دوره

های بعدی را در نوشتارهای دیگری در زمان اصالحات جوییم. دورهمحسن مخملباف می

نی بر گفتار کارآفرینی پی خواهیم  ی مبتی سیاسی و سپس توسعهی توسعهیعنی دوره

به تودهگرفت. گفتار کارآفرینی نیز که در دهه ای شدن و  ی نود به اوج خود رسید، 

سرمایهرقابتی در  ادغام  با  اکنون  هم  گرچه  و  زد  دامن  جامعه  مضاعف  داری شدن 

زدایی( و  انحصاری شکل متفاوتی به خود گرفته است، اما پیامدهای اقتصادی )صنعت

 شناختی آن به بسط گفتار ایران شهری کنونی دامن زده است.  ن روا

پردازیم. سینمای ی نخست جریان توسعه میبه هر ترتیب در این نوشتار به دوره

محسن مخملباف یکی از بهترین شواهد تاریخی برای درک این دوره و درک روند ادغام  

ی نخست بعد  صنعتی دههگرایان  های انقالبی و متخصصان متعهد و توسعهتکنوکرات 

ی  داری جهانی است. تغییرات این گروه در پیوند با مواجهه از انقالب در نظم سرمایه
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توانایی حتی  که  شد  باعث  تغییرات،  این  با  فرهنگ  و  منتقدان  فنی  و  علمی  های 

گرایان فاوستی انقالبی، نسبت به آرزوها و نیازهای مردم از  حساسیت سیاسی توسعه

 رایط برای نولیبرالی شدن روزافزون جامعه فراهم شود.دست برود و ش

 ی فاوستی در سینمای محسن مخملباف توسعه

ی فاوست در گوید، »ماجرای منظومهی مدرنیته میمارشال برمن در کتاب تجربه

اند اما شرایط مادی و اجتماعی این  شود که حس و تفکر مدرن شدهای آغاز میدوره

اثر گوته در میانهدوره هنوز قرون وسطایی   های معنوی و مادی یک  ی آشوب است؛ 

پذیرد. فاوست در اتاق ساکت و خلوت یک روشنفکر، در قلمرو انقالب صنعتی پایان می

شود، قلمرویی  ی تولید و مبادله تمام میانتزاعی تفکر شروع، و در مرکز قلمرو گسترده

سلطه  تحت  سازمانکه  شرکتی  و  نهادها  و  پیچیده  غولهاهای  که ی  است  آسایی 

ی فاوست در خلق آنها سهیم است و به یاری آنها قادر به خلق چیزهای بیشتری اندیشه

 (. 53 -54: 1400شود )برمن،می

علمی/ توسعه  متخصص  مخلباف  »بایکوت«  فیلم  در  که  نیز  ایرانی  فاوستی  گر 

این    ی چهل و پنجاه رشد کرده است باشیمیدان است، در فضای فرهنگی مدرن دهه

اندیشه به  نسبت  این دوره  انتقادات فرهنگی و سیاسی  ی  ی دورهتفاوت که محتوای 

تر بوده است. و گرچه در جریان پیشرفت  روشنگری و عصر لیبرال، انضمامی و دیالکتیکی

توسعهسرمایه و  سویه داری  چنانچه  اما  است،  شده  شیءواره  نولیبرالی  های  ی 

انخودآگاهانه بازخوانی  در  آن  میتر  نشود،  بازشناخته  تاریخ  مانعی  تقادی  به  تواند 

بدل شود. سویهروان  رهایی جمعی  مقابل  نیز ی خودآگاهانهشناختی در  را  تر مذکور 

داری کینزی/ فوردیستی پیش از انقالب ردگیری کرد  توان در تناقض درونی سرمایهمی

همان طور که در    ی آمریکاستیزی متأخر را به خود گرفت.وارهکه نهایتاً شکل شیء

نولیبرالیسمکتاب   و  سرمایه  آدرنو  است،  ادغام  آمده  با  هم  فوردیستی  کینزی/  داری 

ای همراه است و هم با ادغام جهان سوم در »الگوهای ی تودهطبقات کارگر در جامعه

طرح براساس  صنعتی،  سازمانتوسعه«ی  دولتی  مدیران  و  اقتصاددانان  های  های 

 (. Prusik,2020: 59المللی چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول )بین
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سرمایه ساختاری  و  وابستگی  آمریکا  یا  جهانی  شمال  به  انقالب  از  پیش  داری 

وابستگی به درآمدهای نفتی نیز یکی از محوری ترین انتقادات انقالبیون نسبت به شاه 

آزادی  است. حتی  تصویر بوده  کارتر،  ریاست جمهوری  از  بعد  های سیاسی محسوس 

به قدرت  نسبت  او  تزلزل  و  فیلم  هوابستگی  پدر  نتیجه  در  کرد.  تقویت  را  ای جهانی 

شناسی فردی  توان همچون نقد منتقدان فرهنگ به روان را نمی  استعاذه و    ی نصوحتوبه 

 مخملباف فروکاست.  

پیچیدگی از  مخملباف  انقالبیونی چون  درک  عدم  دیگر    وابستگی های  از سوی 

ن  ساختاری پدر  قامت  را در  اقتصاد جهانی، شاه  به  به شیوهجهان سوم  و  ای مادین 

ی توبهسازد. پدر از یک سو، سوداگر فیلم های متقدم او ظاهر میشناسانه در فیلمروان 
است که پسران را به فردگرایی   استعاذهو از سوی دیگر شیطان/مفیستوفلس فیلم    نصوح

  استعاذه   توان رد پدر موحش فیلمکند. با این حال همچنان میطلبی وسوسه میو نفع

های سبعانه نظام شاهنشاهی جست که برای حفظ سلطنت پدرساالرانه ر شکنجه را د

های سابق نتوانسته بودند،  شد و انقالبیون برخالف جشن هنریبر پسران روا داشته می

 به هنر مادرانه و عرفانی برای تخفیف سبعیت این نظام پناه ببرند.  

های  گرایان، پیچیدگیوسعه به هر ترتیب ارجاع صرف به تراژدی فاوست برای نقد ت

تواند  گذارد و خود میناشده باقی میشناختی موجود را تحلیل اجتماعی و سیاسی و روان

شاهدی بر انزوای مضاعف    بایکوتکه خود فیلم  های موجود دامن زند. کمااینبه تقابل

جامعهتوسعه  از  گرچه  آنها  است.  ایرانی  کمگرایان  )با یافتهتوسعهتری  خود  بقایای    ی 

فئودالیسم و ساختارهای قرون وسطایی( جدا شده بودند اما انزوای مجددی را از بایکوت  

کردند که محصول مدرنیزاسیون غیر دموکراتیک سابق و رادیکالیسم  شدنی تجربه می

دوره در  مضاعف  انزوای  این  است.  بوده  آن  از  دلیل  برخاسته  به  )هم  نیز  بعدی  های 

نشجویان تیزهوش از سایرین و هم اشکال متفاوت سیاست  جداسازی دانش آموزان/دا

ی فاوستی خصوصاً در میان  هویت و تأکید بر تفاوت به جای دیالکتیک( به تکرار روحیه

 های فنی دامن زده است. التحصیالن دانشکدهفارغ

گوید »در قرن بیستم، روشنفکران به هر ترتیب همان طور که مارشال برمن می

افتاده، همین  های پیشگام )آوانگارد( در جوامع عقبامالن فرهنگجهان سوم، این ح
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اند. تنش و عذاب درونی آنان  گسست فاوستی را با شدت و حدتی خاص تجربه کرده

های انقالبی بوده است... و لیکن این عذاب بخش خیاالت، اعمال و خالقیتغالباً الهام

یأس و بیهودگی منتهی شده است« بست  درونی در بسیاری از موارد نیز صرفاً به بن

 (. 59 -60:  1400)برمن، 

نجات می یأس مذکور  و  انزوا  از  را  ایرانی  فاوست  انقالب،  پیروزی  و »در اما  دهد 

لرزد، صدای بلندِ نواختن سازد. تمامی اتاق میسیلی از نور و تأیید و تصدیق غرقه می

و گروه عظیم فرشتگان آواز    کندرسد، خورشید طلوع میها از بیرون به گوش میناقوس

گویند: مسیح از بطن  ی عید پاک است. آنان میدهند: زیرا امروز، همان یکشنبه سر می

زوال قیام کرده است! درهای زندان خویش را بشکنید و از روشنایی روز شادکام شوید!«  

 (. 60)همان:

شود و در  می های بعد از انقالب تکرارتمام توصیفات مذکور در خاطرات و بازنمایی

مخملباف در شکل سنتی آن یعنی شفا گرفتن از امام معصوم   «سوفیلم »دو چشم بی

داری مسلط و جشن انقالب را شود و دلیل همراهی نخست او با شکل دینظاهر می

می بیان  روشن  زندگی  از  غنایی  و  زیبا  ستایشی  با  را  خویش  احساس  نیز  »او  کند. 

ی در بهار، از زندگی الوهی در رستاخیز عید پاک، از  ستایشی از زندگی طبیع   -کند می

ویژه زندگی ستمدیدگان و طبقات فرودست( در متن عید  زندگی اجتماعی و انسانی )به

و جشن و سرور همگانی و از زندگی عاطفی خویش که متأثر از بازگشت به کودکی  

ها و آرزوهای  جهای باطنی و ناپیدای او با رنها و رنجکند تالشاست. اینک حس می

 (.  63مردمان و فقرای شهری گرداگرد او مرتبط است )همان:

این شکل همدردی با فرودستان در سینمای مخملباف و زندگی »انقالبیونی« چون او 

سالم سینما و نون  حتیسیکل ران، دستفروش،عروسی خوبان  بایحضور پررنگی دارد.  
 خورند. میرقم  هایشان در فضای مشابهی رغم تفاوتبه و گلدون

های هنری جدید آشناتر شده است گرچه مخملباف در این دوره با هنر سینما و تکنیک

تنش از  خود  وجودی  تجربیات  نیست  قادر  همچنان  ترساما  و  واضطراب ها  های  ها 

های هنری و ادبی مدرن بازشناسد و در نتیجه تنها در حد ی جدید را در سنت جامعه

های باطنی خود با سایر مردمان و طبقات ها و رنجختی میان تالششنادرک پیوند روان 
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می باقی  روان فرودست  پیوندِ  این  کردن  خودآگاه  برای  تالشی  و  انجام  ماند  شناختی 

کند. او همچون دهد و صرفاً انرژی کسب شده را وقف تولید سریع آثار متنوع مینمی

د و با وجود حساسیت نسبت به آرزوها  دهگران فاوستی به کار خود ادامه میسایر توسعه

 ماند.  و نیازهای مردم از سنت مدرنیستی و انتقادی موجود جدا باقی می

اما همزمان با سینمای مردمی مخملباف، در سوی منتقدان فرهنگ، سنتی در حال  

توان های کوندرا و مفاهیم او میهای مختلف آن را حول رمانگیری است که مؤلفه شکل

ای دیگر به این سنت پرداخته است و به  از زاویه  1وندرا خوانی در ایران کی  لهجست. مقا

ایرانی و خصوصاً  نظر می رسد که مقاالت بیشتری در این زمینه به فهم نولیبرالیسم 

ی  های فردی( چند دههزدایی )و محوریت یافتن زندگی خصوصی و لذتروند سیاست

 اخیر کمک شایانی خواهد کرد.  

گرایان انقالبی  ی غیردیالکتیکی میان توسعههااین سنت تقابل جدیدی را به تقابل

اضافه می تقابل فرشته و شیطان در رمان  و منتقدان فرهنگ  خنده و  کند که همانا 
خواهی توتالیتر و گر پیوریتانیسم سرکوبگر دینی و برابریاست. فرشته تداعی فراموشی

اانقالبی  سرور و شادی کودکانه از همبستگی جمعی در جهت دفاع از وضع موجود پس

خواهی و نه دفاع از امر خیر است. از سوی دیگر شیطان نماد تساهل و رواداری، آزادی 

 و فردگرایی در جهت طرد مطلق وضع موجود است. 

ساز فرشته و شیطان و پیامدهای آن در جهت ادغام طبقات متوسط، تقابل ساده

بازنماییقرینه در  فیلمای  ایدئولوژیک  و  ساده  انقهای  فیلمسازان  و  نخست البی  های 

ایدئولوژیک دیگری  تفاسیر  و  ایماژها  تقابل در سطح  این  تعبیری  به  دارد.  مخملباف 

شناختی داستان از این قرار است: »آنچه ی فردی و روانشود اما در تجربهتصدیق می

،  ]ها نواختن ناقوس[ها  دهد، عیسی مسیح نیست... این زنگفاوست گوته را نجات می

ظاهر تصادفی که پروست و فروید یک  اظر و صداها و احساسات تابناک و بههمچون من

ی شدهقرن بعد در آنها به کاوش خواهند پرداخت، فاوست را به کلیت حیات مدفون

میکودکی پیوند  سیلاش  میدهد.  گشوده  او  ذهن  در  خاطره  امواج  بندهای  شوند؛ 

شود و فاوست در  او سرازیر می  بر  -عشق، آرزو، مالطفت، وحدت  -عواطف از دست رفته

 
 ، نقد اقتصاد سیاسی.کوندرا خوانی در ایرانمنصوری، امید، رضایی، نادیه، . 1

https://pecritique.com/2021/05/05/%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%AF/
https://pecritique.com/2021/05/05/%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%AF/
https://pecritique.com/2021/05/05/%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%AF/
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غوطه کودکی  جهان  آن  میاعماق  فراموشی  ور  موجب  وی  بلوغ  دوران  کل  که  شود 

اجباری آن گشته بود. فاوست، همچون مغروقی که خود را به دست امواج سپرده است، 

ای از وجود خویش گشوده است، ناخواسته ذهن خود را به روی بعد یا ساحت گمشده

توانند او را احیا خود را به منابعی از انرژی متصل ساخته است که می  و از این طریق

های عید پاک او را از سر  ها و ناقوسیادآوردن این نکته که در کودکی زنگکنند. با به

گریه به  ذوق  و  درمیمی  شوق  اشکانداخت،  که  برای یابد  دیگر  بار  دیگر،  بار  هایش 

های احساس،  ترین چشمه است... او در پیوند با ژرف  نخستین بار از زمان بلوغ جاری شده

 (. 62 -60آماده است تا زندگی جدیدی را در جهان بیرون آغاز کند )همان:

از این دست همانا تجربه مثابه امری زنده  ی خویش به ی کلیت گذشتهتجربیاتی 

و   فروید  کاوی  روان  و  ادبیات  در  هم  و  است  هنرمندان  الهام  منبع  هم  که  است 

تواند منشأ تغییرات وجودی و شناسی آدرنو/بنیامین بازشناخته شده است و میمعهجا

روان رهایی  از  کلیت  حدی  با  پیوندشان  و  آنها  تفسیر  مسأله  اما  باشد  فرد  شناختی 

هستی معنای  )در  دیالکتیکی  مفاهیم  میانجی  به  تاریخی  و  آن( شناسانهاجتماعی  ی 

یاسی بعد از انقالب و در جریان جنگ ایران و  است. با این حال این تجربه در فضای س

ی خلوص عارفانه و زاهدانه ای عرفانی/دینی ظاهر شد و برسازندهعراق به شکل تجربه 

مخملباف و قرار گرفتن آن بعد از  سو  دو چشم بیشد. زمان تولید فیلم عرفانی/دینی  

های سیاسی  به تنشکه    بایکوتکند( و  )که بازگشت پدر را اعالم میی نصوح  توبهفیلم  

پردازد، شاهدی بر آمیختن تجربیات سیاسی و دینی در شکل/تجربه پیش از انقالب می

 دینی مشابه است.  

در واقع ضرورت عقالنی قربانی شدن افراد در زمان محدودی در جریان جنگ ایران 

ی مسلط بود.  داری عارفانهو عراق برای خیر جمعی و حفظ وطن، بخشی از شکل دین

های کوندرایی برخالف دیالکتیک روشنگری، امکان چندانی برای درک این  ا تقابلام

طور که  کند. همانشناختی )ناعقالنی( فراهم نمیضرورت و آمیختن آن با ابعاد روان

می میآدرنو  اشاره  بدان  غالباً  که  قربانی  آیین  »خردستیزی  فقط  گوید  شود، 

بانی کردن بیش از ضرورت عقالنی خاص  ی این واقعیت است که عمل قرکنندهمنعکس

آن دوام آورد، ضرورتی که جای خود را به توجیهات و منافع خاص بخشید... هرگونه 
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ناپذیر بیهودگی و زائد بودن قربانی را به خود  زدایی همواره شکل کشف مقاومتاسطوره 

)آدرنو،  می مسأله  89:  1396گیرد  واقع  در  اشمقاومت  کشف (.  بیهودگی  کال  ناپذیر 

های اجتماعی  ی عمومی سیاسی به کمک تحلیل میانجیمتفاوت قربانی کردن در عرصه

و اقتصادی و سیاسی هر شکل است و نه طرد کلی آن. اتفاقاً در همین دوران سینمای 

ی شهادت و نه تقدس بخشی به آن،  ابراهیم حاتمی کیا با تأکید بر وجه تراژیک تجربه 

 جنگی و دفاع از زندگی فراهم کرده بود. هایامکاناتی برای نقد سیاست

از سوی دیگر مفهوم دیالکتیکی فروید یعنی »احساس گناه« از تقابل فرشته/شیطان 

کند.  رود و امکان نقد و تحلیل وجه ناعقالنی دینداری مذکور را فراهم میکوندرا فراتر می

دهد چه  می  سینمای مخملباف نیز شواهد متعددی برای »احساس گناه« مذکور ارائه

دو چشم ی فیلم طلبانهگرایی شهادتو جه در عرفان استعاذهو چه در  ی نصوحتوبه در 
نفی امر اجتماعی: برآمدن گفتارهای فردگرایانه در ایران  ی  طور که در مقالههمان  .سوبی

خوبی تحلیل شده  به  گرایی و انسان اقتصادی( شناسی موفقیت، عرفانپساجنگ )روان

غلبه »باعث  گناه«  »احساس  محوریت  با  جنگ  زمان  در  شهادت  گفتار  امر است،  ی 

ای ای را ساخت که در لحظه انفسی و سوبژکتیو بر امر اجتماعی شد و از اساس سوژه 

درونی و با غلبه بر نفس خویش خواهان رستگاری و شهادت بود. این سوژه در دوران  

هم در  بپساجنگ  گفتارهای  ارزی  برآمدن  امکان  شرایط  دیگر  غیرگفتمانی  عوامل  ا 

که   انسانی  فرم  پساجنگ  دوران  در  اصل  در  کرد.  تسهیل  را  پساجنگ  سوبژکتیو 

ای فردی و سوبژکتیو به رستگاری برسد باقی ماند اما محتوایش  بایست در لحظه می

وبژکتیو توسط گفتارهای جدید تغییر کرد. گفتار شهادت زمان جنگ و گفتارهای س

شناسی اجتماعی/انتقادی زمان انقالب اسالمی را بدل به مبارزه با نفس  پساجنگ هستی

 (.  1399و کشف نیروی درون کردند« )زائری، نریمانی، 

انقالبیون و چه در گفتار    به ایدئولوژی  ترتیب حضور »احساس گناه« چه در  هر 

ی  توبهد. این ایده در فیلم  شهادت، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی مهمی به دنبال دار
روان   نصوح پیچبه شکلی  زندهوتاب میشناسانه  پدر  برمیبهخورد.  توبهگور  و  ی  گردد 

خوبی درک غیردیالکتیکی از توبه را که همانا شاهدی از تکرار کند. اما فیلم بهنصوح می

توبه اتفاقاً  پدر سوداگری پسر است، نشان میعشق و نفرت به پدر و  که شبیه   دهد. 

حق بیمفیستوست،  پیامدهای  که  شده  مرتکب  را  نتیجه  الناسی  در  و  دارد  نهایتی 
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داری نیست بلکه فردی ای در متن کلیت نظام سرمایهناپذیر است. پدر سوژهبخشش

 الناس شده است.  است مجزا از تاریخ معاصر که مرتکب حق

وی گوته نیست او همچون  شود اما او مفیستمفیستو در فیلم استعاذه نیز ظاهر می

کند  ناپذیر بر کل فضای اجتماعی قاهر است. او فقط وسوسه نمیموحش و بخشش  پدر

طلبی جنگ،  ی گفتار شهادتبلکه بر کل روان فرد مسلط است.در نتیجه همزمان با غلبه

اکبر می با نفس، جهاد  را موجب میجهاد  عرفانی  شود: »این شود و نوعی فردگرایی 

کند با  رزه با نفس محصول فراخود متورم شده است و فردی را تولید میسیاست مبا

کند؛  پذیر میوجدانی معذب... گفتار شهادت زمان جنگ، اعماق درون انسان را رؤیت

میسوژه  ممکن  را  هستی ای  تغییر  فکر  به  آنکه  از  بیش  که  باشد  کند  بیرونی  های 

سوژهدغدغه برای  دارد.  را  خویش  نفس  شدن  پاک  همه  یی  هستیرزمنده  های  ی 

بایست از شود که میهایی میبیرونی مانند اقتصاد و سیاست و جامعه بدل به هستی

های مذکور اغواگر هستند و انسان را  های هستیها احتراز کرد زیرا پیشاپیش ارزشآن 

می بست  و  چفت  مادیات  جهان  همهبه  هستیکنند؛  این  بازیچهی  مردمانی  ها  ی 

شصورت  درنیافته بندی  را  حقیقت  هنوز  که  در  د  را  خودش  که  حقیقتی  همان  اند. 

دهد. شهادت دیگر نه نیرویی برای ی شهادت و پیروزی نهایی بر نفس نشان میلحظه 

برای  نیرویی  به  بدل  بلکه  جامعه،  سطح  در  تزویر  و  زور  و  زر  شوم  مثلث  سرنگونی 

ای بهتر بدل به احتراز  ق جامعهپاکسازی درون از زر و زور و تزویر شد. مبارزه برای خل

 (.  1399از دنیا شد« )زائری، نریمانی، 

نظام سرمایه اقتصادی  و  اجتماعی  نقد  از یک سو  نتیجه  نقد  در  به  پیشین  داری 

کند  گر متعهد و اخالق مدار را ممکن مییابد و تصور کارفرما/توسعه اخالقی تقلیل می

در   شخصی  سود  کسب  سازندگی  از  او  »قصد  است:  گوته  فاوست  مشابه  مجدداً  که 

ی درازمدت نوع بشر، و آن آزادی و سعادت  مدت نیست، بلکه نگاه او متوجه آیندهکوتاه

ی ها پس از مرگ او به ثمر خواهد نشست«. و مجدداً نکتههمگانی است که فقط مدت

ترین اهداف  های توسعه و رشد فاوستی از شریفترین دهشت اصلی آن است که »ژرف

این ی ظهور  گیرد. اگر بخواهیم عرصه ترین دستاوردهای این توسعه نشأت میو اصیل

ی سالخورده مشخص کنیم، باید نگاه  ها و خیاالت فاوستی را در روزگار گوتهگونه طرح
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خود را به عوض واقعیات اقتصادی و اجتماعی آن عصر، به رؤیاهای افراطی و آرمانی آن  

معطوف سازیم؛ و عالوه بر این، باید سوسیالیسم آن عصر را مورد توجه قرار دهیم، نه  

 (. 106 -107: 1400)برمن، داری آن را سرمایه

گرایی و دفاع از داری و نقد مصرفاز سوی دیگر در لوای نقد کلی اقتصاد سرمایه 

میپاک مادی گسیخته  تاریخ  و  فرهنگ  با  جامعه  ارتباط  زهد،  و  امر  دینی  این  شود. 

به  غلبهواسطه خصوصاً  به  پرورش  نگاه فنی تغییر نظام آموزش و  نهایتاً  ی  ساالرانه و 

از تشکیل امور   مدرسه:ی ای که در مقالهشود. مسألههای نولیبرالی منجر میسازی جدا
به آن اشاره شده است: »پس از انقالب با تشکیل امور تربیتی در   تربیتی تا جداسازی

مدارس افتراقی میان آموزش و پرورش شکل گرفت. از یک سو امور تربیتی ایجاد شد  

کرد، از  بار آن بود و نظام نیز از آن حمایت میکه مذهب و تربیت مذهبی مالک اعت

سوی دیگر آموزش دانش گسترش یافت که همزاد آموزش و پرورش مدرن بود. آموزش 

نقادانه با آموزش علوم مذهبی  دانش در مدارس، منطق  آورد که الجرم  ای به همراه 

ی علمی هتربیتی در معرض منطق نقادان  -های مذهبی دچار اصطکاک شد. در واقع آموزه 

اولیه  از دوران  با گذار  فرآیند  این  و قرار گرفت.  آموزش  بوروکراتیزه شدن  انقالب،  ی 

و ضرورت  توسعه پرورش، جنگ  ارزش های  یافتن  اهمیت  و  آن  از  پس  هایی چون  ی 

یابی  تر ساخت و اهمیت دست رنگتدریج مرجعیت مذهبی را کموری بهموفقیت و بهره

ساالر بر آموزش و پرورش  ی نگاه فنر کرد، تا آنجا که به غلبهبه دانش و فناوری را بیشت

 (.1392منتهی شد « )اباذری، محمدی، 

تمامی موارد فوق در کنار طرد فرهنگ و هنر مدرن در مدارس و تغییر شکل آن 

ی کشانهی فرهنگی، رشد صنعت را که مبتنی بر ترکیبی از اخالقیات ریاضتبه سرمایه

گرایی است، تحت الشعاع قرار داد و در نهایت بیشتر به قیت و ملیعلمی و حدی از خال

 ی متوسط جدید در نظم نولیبرال انجامید. ادغام طبقات مختلف و ازجمله طبقه 

ی مذکور، تعلق خاطر به فرهنگ مدرن نیز مسیر  اما پیش از ظهور پیامدهای توسعه

به نزد.  رقم  را  متفاوتی  عرفانچندان  نمونه  توسعه   گراییعنوان  مختص  گرایان فقط 

بود.  یافته  نیز به شکل دیگری گسترش  بلکه در میان منتقدان فرهنگ  نبود  انقالبی 

در   مخملباف  که  فردی  عرفان  همان  زایندهشبیعنی  استاد    رود های  دختر  در 

مهرجویی نیز حضور دارد و    پری و  بانو  درستی تشخیص داده بود، در  شناسی بهمردم
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)در حوزه  پیدا میی مساغلب  زنانه  و سیاسی( شکلی  اجتماعی  با  ائل  آمیخته  و  کند 

ی اقتصادی و  کشی بیضایی زمینه های فمینیستی است. در این میان فیلم سگدغدغه

دهد. در این فیلم زن/قهرمان به شکل فردی  تر نشان میاجتماعی و سیاسی آن را روشن 

کند  ایستد و از عشقی دفاع مییی موجود مدارانه در مقابل نظم مردساالرانه و سرمایه

زمینه اقتصاد سوداگرایانهکه در  بهی  او  است.  به شکست  از  ی حاکم، محکوم  تمامی 

ی بورژوایی سابق  ی خود بیگانه است و شاهد آن است که عشق رمانتیک خانوادهجامعه

مغلوب ادغام بورژوازی قدیمی در نظم جدید شده است؛ نظمی که بنا به روایت فیلم،  

 تر شده است.  به دلیل ناامنی سیاسی، سوداگرایانه و مردانه

شناختی و بحران معنا  اما ناامنی سیاسی تمام ماجرا نیست بلکه نوعی ناامنی روان

نتیجه نفعدر  در پس  نیز  پدر/شاه  از یکی کشتن  تصویر شده  اقتصادی  و  طلبی  سو 

تقابل  عرفان از سوی دیگر حضور دارد. تقسیم کار و  اقتصاد و  گرایی  غیر دیالکتیکی 

طلب و فردگرا  شود و مرد/اقتصاد نفعجا به درون خانواده منتقل میفرهنگ نیز در این

هم در    مونهاشود و زن/فرهنگ دگرخواه و عارف. البته عرفان فیلمی چون  پدیدار می

  تری اقتصادی آن زمان خودآگاهساختار و هم درمحتوا نسبت به کلیت اجتماعی و توسعه

های خانوادگی در میان  مرور با تمرکز صرف بر تنشاست. با این حال نقد فرهنگی به

های طبقاتی سابق  ی زندگی روزمره و امثالهم، تنشطبقات متوسط و پرداختن به مقوله

 کند. یا تغییراتی را که در صنعت در حال وقوع است، فراموش می

های عینی مکانیسمداری و  ایه البته فراموشی انتقادات سابق از کلیت جهان سرم

ی  به تقابل دیگری وابسته است که در مقاله  های فردی و طبقاتیی رنجبرسازنده

عنوان  با  رورتی  دیکنز    هایدگر  ریچارد  و  کوندرا  دقیق  و  تأمل  و  است  شده  ظاهر 

های بازتولید استثمار طبقاتی و سلطه )و  شناختی و اقتصادی را درباره میانجیجامعه

ی اقتصادی و صنعتی( تضعیف کرده است: یعنی تقابل میان  اینجا نقد گفتار توسعهدر 

 طلب و اهل تساهل. کش و فرد لیبرال لذتکشیش ریاضت

کند و  کش نقل میی کشیش ریاضتی نیچه را درباره رورتی در این مقاله اندیشه

هایدگر    یو آن را ویژه نامد  گرایی میهابرماس تجرید از طریق ماهیت   برای انتقاد از آنچه 

و فاصله گرفتن    بندی غربهایدگر برای جمع  تالشبرد. به زعم او  داند، به کار میمی
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از آن، نمایش دیگری از قدرت بود. او همچون افالطون امید داشت بتواند از آنچه بدان  

تزکیه نفس  می به نوعی  پاک کند و هر دو  از وجود آن  را  فاصله بگیرد و خود  نگرد 

 (.  1373شوند )رورتی، شیده میک

ریاضت  موارد  این  در  میرورتی  نقد  را  فکری  مفاهیم  کشی  پای  آنکه  بدون  کند 

دیالکتیکی چون سرکوب طبیعت درون و بیرون و سلطه و تقسیم کار ذهنی و بدنی را 

کشی وجود نداشت،  گوید: تا هنگامی که آرمان ریاضتپیش بکشد. و به نقل از نیچه می

کرد و در شرق یا غرب ی خاک معنا پیدا نمیوجه روی کرههیچگونه بهوان انسان حی

کش احتمال ایجاد فرهنگ واال بسیار اندک بود )همان(. رورتی  بدون کشیشان ریاضت

کش به  ناتوان از پیش بردن تناقض مذکور تنها به تقابل میان تمایل کشیشان ریاضت

نویسان به روایت و جزئیات و ا تمایل رماننظریه و سادگی و ساخت و انتزاع و ماهیت ب 

بر این نظر کوندرا تأکید میگوناگونی و عرض اشاره می کند که این  کند و در ادامه 

وجوی شادمانی برود، که نظریه دار است که کسی بتواند فراتر از جست اندیشه خنده

یافت شود    ای برای رسیدن به شادمانی باشد، که چیزی به نام حقیقتبیش از وسیله

گیرد که کوندرا اصطالح  ی مهم را میکه فراتر از رنج و لذت باشد و در نهایت این نتیجه 

می دموکراتیک  یوتوپیای  معنی  هم  تقریباً  را  دموکراتیک، رمان  یوتوپیای  و  گیرد 

های فکری،  ترین فضیلت وجوی حقیقت، اصلی اجتماعی است که در آن به جای جست 

 )همان(.   مدارا و کنجکاوی هستند

باشد کدام بر کنجکاوی  بنا  اگر  از مخملباف در  اما  از منتقدان فرهنگ بیش  یک 

اشکال مختلف ژانرهای سینمایی و ادبی و موضوعات مختلف کنجکاوی کرده است؟ و  

باوری نسبت به غرب را کنار گذاشتند گرایان انقالبی، ماهیتچه کسانی زودتر از توسعه

ا را عیناً اجرا کردند؟ تا آنجا که حتی کسی چون مخملباف  های نولیبرالی آنهو نسخه

ی غربیان در افغانستان برای کاستن از  ی بشردوستانهطرفدار مداخله  سفر به قندهاردر  

زنان)گرچن  میرنج  توسعهها(  مضاعف  انرژی  دیگر  سوی  از  راه شود!  از  جز  گرایان 

ی  کشانهو هم کار ریاضتهای متعددی که آنها هم تا حدی از عشق و هم دین  لذت

کنند، تأمین  های فردی کسب میکشیفکری و هم تأیید اجتماعی و اقتصادی ریاضت

 شود؟  می
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کش در انقالبیونی چون مخملباف وجود  های کشیش ریاضتبا این حال تمام مؤلفه 

کشانه و در زمان بسیار  ای ریاضتدارد. اغلب آثار هنری او ایدئالیستی است و به شیوه

تولید شده انقالبیمحدودی  ماهیتاند.  نقد  نیز در چارچوب  او  و گری  از غرب  باورانه 

 گرایی بوده است.  ی نفس و عرفانداری غربی و تمایل به تزکیهسرمایه

مسأله این است که این تناقض نه از واقعیت اجتماعی داده شده بلکه از مفاهیمی  

داری بعد از انقالب تبدیل شد و هم  مایهگیرد که خود به بخشی از واقعیت سرنشأت می

ی صاحبان کشانهجویی نولیبرالی از یک سو و تالش ریاضتاکنون تجلی بارزی در لذت

نهادهای  ایده و  دولت  حمایت  بدون  بتوانند  آنها  تا  دارد  دیگر  سوی  از  نوآورانه  های 

گرا ل سنتاجتماعی در رقابت فردی موفق شوند. در سطحی دیگر تقابل مذکور برای عق

آمد. چرا که پیش از این نیز، دیگری را  تنها ناخوشایند نبود بلکه آشنا نیز به نظر مینه

کرد و خود را طرفدار معنویت  های دنیوی و غرب زده معرفی میگرا و طرفدار لذتمادی

های سیاسی پیشین به لحاظ منطقی  تر تقابلی پیچیدهکشی. در نتیجه نسخهو ریاضت

های  ی گروهتر آنها را تضعیف کند و انتقال تجربه ی سادهت و نتوانست نسخه توانسنمی

 اجتماعی متفاوت را ممکن کند.  

که تفکر دیالکتیکی )تضعیف شده بعد از انقالب( با نشان دادن دیالکتیک حال آن 

از وجه  تواند تقابلکشی میلذت و ریاضت های مذکور را تخفیف دهد؛ یعنی با دفاع 

ریاضتانهکشریاضت لذتِ  و  لذت  رهاییی  اشکال  ریاضتکشی فکری در  کشی  بخش 

جویی  شدن و امثالهم( و لذتداریِ در حال نولیبرال دیالکتیکی سرمایه-فکری )نقد علمی

های فردی در عین یادآوری تاریخِ رنج عینی دیگری( و دیالکتیک  هنری ) فراموشی رنج

 این دو شکل. 

ی لذت در هنر مدرن  کشانها کنار گذاشتن وجه ریاضتگرایان بدر این میان توسعه

ها،  و محدود کردن تجارب خود از دین و عشق و تاریخ/سنت به کسب انرژی از این حوزه 

های تخصصی معطوف شدند. منتقدان فرهنگ کشی فکری در حوزه تنها به لذتِ ریاضت

به  کواسطه نیز  نتیجه  در  و  فرهنگ  و  اقتصاد  دیالکتیک  فراموشی  نقد  می  به  توجهی 

ی تخصصی فرهنگی/ هنری کشی در حوزه داری، به ریاضتدیالکتیکی سرمایه  -علمی

از این حوزه اجتماعی( متمایل  خود و کسب لذت )محدود(  از کلیت  ها)ی جدا شده 
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ی  که مقدمهمثابه امر زنده در هنر به جای آن ی تاریخ بهشدند. برای این گروه نیز تجربه

رهایی فردی و جمعی باشد، به منبعی برای کسب انرژی و لذت بدل  عمل سیاسی برای  

ای را تاب بیاورند و در نهایت با رنج خود  ی مبادلهشود تا بتوانند بی معنایی جامعهمی

 خو بگیرند. 

زعم آدرنو بر  رسند که بهای میاما هر دو با کنار گذاشتن دیالکتیک فوق، به نقطه

بدون هر گونه ارجاع یا پیوند عقالنی با صیانت نفس  این اساس مبتنی است: کسی که 

و آیین    ]بگوییم منتقدان فرهنگ[زندگی خویش را دنبال کند بنا بر حکم روشنگری  

به قلمرو پیشاتاریخ    ]گرایان مدرن ایرانی و روشنفکران دینیبگوییم توسعه[پروتستان  

دو را ممنوع و حرام  رجعت خواهد کرد... پیشرفت، مهارگسیختگی در تفکر و لذت، هر 

 (. 55: 1396کرده است )آدرنو، 

ریاضت دو شکل  هر  ادامه،  در  ترتیب  و  بدین  بازاری  لذت، شکلی  و  فکری  کشی 

توسعه و  گرفت  خود  به  به  نولیبرال  اقتصاددانان  صنعتی،  مدیران  به  صنعتی  گرایان 

 گذاران اقتصادی مبدل شدند و منتقدان فرهنگی و هنری به کلکسیونر. سیاست

بازاری نولیبرال،  نظم  در  کامل  ادغام  از  پیش  گاماما  توسعه بهشدن  و  گام  گرایان 

رنگ شدن تقابل سابق به نفع همگرایی آنها در لیبرالیسم منتقدان فرهنگ، نخست با کم

ی چنین شرایط و تغییراتی است که مخملباف  شود. در زمینه گر میطلب جلوهتساهل

و گلدوندر   مبارزهنون  نقد میلحانهی مس،  را  انقالب  از  پیش  تجلی  ی  را  آن  و  کند 

کند و همزمان خشم ناشی از نابرابری طبقاتی و سلطه را  احساسات نابالغانه معرفی می

او را به تالش  نادیده گرفته و فراموش می انگارانه، حتی  کند. همین لیبرالیسم ساده 

کشاند. با  می  نوبت عاشقی  آمیز تراژدی گرچن در فیلمای برای حل مسالمتمذبوحانه

ی جهان فاوستی است و تساهل و مدارای مذکور این حال مخملباف هنوز در حال تجربه 

شناسی و تغییر مسیر او ایجاد نکرده و تنها در سطح نوعی همگرایی  تغییری در روان 

او همچنان همان »جهان منزوی و بسته ی تجربه ظاهر شده است. خاستگاه گرچن 

مذهبی است که همان جهان کودکی فاوست بود و او آن را در آخرین شهر کوچک و  

 ی خویش تماماً نابود خواهد کرد«.  استحاله 

ی مهم دیگر این بخش از قرائت برمن است: »ما روایت خود را با فاوستی  مسأله

آغاز کردیم که به لحاظ فکری از جهان سنتی که در آن بزرگ شد، جداست، ولی به  
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گاه از رهگذر وساطت مفیستوفلس و پول او،  نوز جزئی از آن است. آنلحاظ جسمانی ه

روشنی از جهان کوچک مستقل و فاوست توانست جسماً و روحاً آزاد گردد. اینک او به

مثابه یک کل از  تواند در مقام یک بیگانه بدان جهان بازگردد، آن را بهمجزاست؛ او می

به نحوی طنزآمیز، عاشق آن شود. گرچن   و   - ی خویش بررسی کند  یافتهمنظر رهایی

در چشم او بیش از هر چیز، نمادی است برای زیباترین نعمات جهان که او از دست  

داده است. فاوست شیفته و مسحور معصومیت کودکانه، سادگی شهرستانی و فروتنی  

و    نوبت عاشقی(. تمام مشخصات فوق در  74  -75:  1400شود« )برمن،  مسیحی او می

گیری تصویر آرمانی از زن شود و منشأ شکلبه شکلی دیگر تکرار می  ن و گلدوننودر  

آمیز ی تناقضکند. اما نقطه گرایان روشن میرا در میان اغلب انقالبیون مذهبی و توسعه

گام فاوستی است(  بههای گامتراژدی گرچن در نوبت عاشقی )که خود حاکی از استحاله

گیری  ی سینما در متن شکلاین است که تعهد به آن و ظاهر شدن آن بر روی صحنه 

نقش   و  است  بوده  فاوستی  نفس  بقای  جهت  در  مجدداً  فرهنگ،  منتقدان  هنر  بازار 

توانست  چندانی در رهایی سیاسی زنان و فروپاشی شرایط پدرساالرانه ایفا نکرده و نمی

 بکند.  

ی  گرایانههای توسعه جالب است که مخملباف در جریان ماجراجوییدر این میان  

دهد اما همچنان در  های کوندرا نیز تمرینی انجام میبا ایده  سکس و فلسفهخود در  

ماند و پیوند آن را با سیاست و تجربیات تاریخی دیگری  سطح ایده و ذهنیات باقی می

های جنسی )خصوصاً در نسل بعد(  زادیگذارد. و بدون این پیوند، آتأمل نشده باقی می

 شود. های نولیبرالی و مردانه بدل میبا سهولت بیشتری به آزادی 

گرایان به کمک  از سوی دیگر مخملباف به کمک سینمای انقالبی )و سایر توسعه

شود اما این جدایی به  پیشرفت اقتصاد پولی(، از جهان سنتی جسماً و روحاً جدا می

کند. چرا که  های روان رسوخ نمیی او با هنر سینما در عمق الیه خاطر شکل مواجهه 

تواند از دین، عشق و گذشته و هر آنچه برای رشد و تحول خودش  توسعه گر فاوستی می

 (.  81الزم دارد بهره گیرد و مابقی را رها سازد )همان:

توسعه که  معناست  بدین  و این  صنعتی  مدیران  میان  در  اغلب  که  فاوستی  گر 

شود، از عرفان و دین و سنت انرژی الزم را برای  تصاددانان نولیبرال متقدم دیده میاق
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هایی را که  کند اما حقیقت درونی تمام حوزهی خود کسب میطلبانههای توسعهفعالیت

گذارد و تنها حقانیت علوم  اند، کنار میبه شکلی با کلیت اجتماعی و تاریخی در ارتباط

اقتصا را به رسمیت میپوزیتیویستی و  بازار  ایند  به قطب  شناسد.  جاست که مجدداً 

شود یعنی به سنت کوندرا/ رورتی. چرا که برای آنها نیز  ظاهراً مخالف خود نزدیک می

به جای جست آن  است که در  اجتماعی  وجوی حقیقت کلی،  یوتوپیای دموکراتیک، 

 های فکری، مدارا و کنجکاوی هستند.  اصلی ترین فضیلت

انقالبی، ریاضتی توسعه اقع مسألهدر و کشی فکری در معنای متداول آن گرایان 

نیست بلکه احترام گذاشتن کل روشنگری بورژوایی به امور واقع و ارزیابی صحیح از 

ی منتقدان فرهنگ به مستندهای اجتماعی نیز  نسبت نیروهاست. جایی که در عالقه

تفکر باشد. اما به همین دلیل است که   شود. در هر دو »آرزو مجاز نیست پدرظاهر می

ی آگاهی به عجزش در برابر طبیعت  ی طبقاتی گرفتار خورههرگونه قدرتی در جامعه

جسمانی و جانشین اجتماعی آن یعنی جمع بسیاران است. فقط تطبیق و سازگاری  

است که طبیعت را مطیع و منقاد موجودات جسماً   آگاهانه و حساب شده با طبیعت

زدایی بورژوایی یا طرح و شمای بیرونیِ  که » اصل توهمسازد«. حال آنر میتضعیف 

درونی ساختن آیین قربانی از قبل در ارزیابی نسبت یا میزان نیروها حضور دارد، ارزیابی  

کند. فرد زیرک  پذیرد و بقای آدمی را عمالً وابسته به مرگ میکه از پیش شکست را می

رؤیا بهای  به  فقط  تیزهوش  میو  زنده  خویش  فروپاشی  ی  با  آدمی  که  رؤیایی  ماند، 

نهد. او هرگز  جادوی خویش به همران جادوی نیروهای بیرون از خودش آن را وا می

 (.  94: 1396تواند مالک کل باشد )آدرنو، نمی

از رنج را در تاریخ واقعی در سر  گر نمیبه تعبیر دیگر توسعه  تواند آرزوی رهایی 

توان نشسته بر بالونی تصور کرد که نرم و سبک بر فراز جهان بار میین بپروراند. او را ا

ترین حالت، جهان را همچون کند و در بهترین و عمیقاجتماعی و تاریخ حرکت می

مینقاشی تجربه  مالویچ  کازیمیر  نقاشیهای  سهراب کند؛  آثار  از  برخی  در  که  هایی 

شود )و البته دور نیست  م دیده میسپهری )یکی از نقاشان محبوب منتقدان فرهنگ( ه

ی او نیز ارتباط برقرار کند(.  که انزوای سیاسی باعث شود که با تصاویر عرفانی و مردانه

گستره براساس  کلیت  او  از  انتزاعی  احساسی  به  است  ممکن  فردی  تجربیات  ی 

آمیز موجود و آنتروپی جهان دست یابد اما هم شکل انتزاعی و هم ناگشودگی  تناقض
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ی  شناختی ناشی از تناقضات اجتماعی، تنها به توسعهدراک او به هر نوع پیچیدگیِ روانا

عینی و    ی رنجهای برسازندهدهد اما از درک مکانیسمسیاسی لیبرالی امکان بروز می

داری ی طبقات مختلف و خصوصاً فرودستان در جریان تخریب سازنده سرمایهروزمره

 عاجز است.  

شکل در  امر  توسعهمواجهه   این  به ی  هنر  و  سینما  با  است. گر  شده  ظاهر  خوبی 

توسعه مواجهه  مقاومتی  »اشتیاق  براساس  مدرن  هنر  با  آنچه گرایان  به حفظ  ناپذیر 

به  است  شده  »به منزلهسپری  بیشتر  بلکه  نیست،  زنده«  امری  مادهی  خام  عنوان  ی 

است، آن    ]ایاسطوره [ی حال از چنگ قدرت گذشته  پیشرفت « و »رها ساختن لحظه

هم با انتقال این قدرت به پشت مرز مطلق اعاده ناپذیری گذشته و واگذاری این قدرت 

 (.  60: 1396به حال در قالب معرفت مفید و سودمند« )آدورنو،

 مخملباف، یهودای سینما؟هایی مانند  ی محوری آثار مخملباف یا آنچه در مقالهایده

استفادهدرباره ناشیانه،ی  گفته بهدل  ی  مخملباف  آثار  در  نمادها  معناناپذیر  و  خواه 

درستی به این مسأله ی او با هنر است. مقاله بهگرایانهی توسعه شود، به دلیل مواجهه می

ایدهاشاره می های نمادینی به وجود  های اجتماعیش، موقعیتکند که »او برای بیان 

تحمیمی و  آزاردهنده  و  متظاهرانه  سخت  که  مخملباف،  آورد  مواردی  در  است...  لی 

به تحلیل تبدیل  ایران،  تاریخی  و  اجتماعی  رویدادهای  از  را  خود  شخصی  های 

توجهی، به اشیا ظرفیت نمادینی  کند... مخملباف در موارد قابلهای نمادین میموقعیت

میمی مراد  خود  که  نمیبخشد  اما  سینمایی،  کند.  و  نمایشی  قراردادی  طی  تواند 

 (.  1374شخصی خود را برای تماشاگر معناپذیر کند )عشقی، نمادهای 

نمی محدود  مخملباف  آثار  هنری  نقد  به  تنها  نقد  مواجهه این  نقد  بلکه  ی شود 

گرایان با تاریخ نیز بر همین اساس استوار است. چرا که حتی تاریخ نیز در مقام  توسعه 

آموز تعلق دارد. و نه عبرت  ی امری زندهمنزلهبازنمود زندگی گذشته به درک گذشته به 

آموز همانا فراموشی درکی از گذشته است که در الهیات ی عبرت مثابه گذشتهتاریخ به

ی زمانی  بخش پیش از انقالب به شکلی حضور داشت: »گذشته حامل نوعی نمایهرهایی

ی ما نیز نسیمی از  کند. پس آیا بر چهرهاست که از طریق آن به رستگاری رجوع می

ها  وزد که گرد روزگاران دور بوده است؟ آیا در دل صداهایی که به آنان هوایی نمیهم
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انداز نیست؟ آیا زنانی  سپاریم پژواکی از صداهای اکنون خاموش گشته طنینگوش می

اند؟« )بنیامین،  ایم خواهرانی ندارند که دیگر ایشان را به جا نیاوردهشانکه در پی عشق

1395 :156  .) 

ناپذیر به حفظ آنچه دیگر منتقدان فرهنگ نیز گرچه در اشتیاق مقاومتاز سوی  

ی اند اما »تا زمانی که هنر از ارائهی امری زنده، تاحدی شریکمنزلهسپری شده است به

ازعرصه منزله خود به نتیجتاً  پرهیز کند و  کنار  ی شناخت  اجتماعی  یا کنش  ی عمل 

:  1396کند« )آدورنو،حضور لذت، تحمل میکشد، این عرصه نیز حضور آن را همانند  

60 .) 

رشد نیز، برخالف هنر و ادبیات پیش از  هنر نزد منتقدان فرهنگ و بازار هنری روبه 

عرصه از  کنار  انقالب  اجتماعی(  کلیت  درک  همزمان  )و  اجتماعی  کنش  یا  عمل  ی 

رهاییمی امکانات  و  آن محدود میکشد  نظر میبخش  به  برخی شود. حتی  که    رسد 

گرایانی چون مخملباف یا اقتصاددانان نولیبرال فعلی را بالگردان ظاهری جدال  توسعه 

سنت عقل  میبا  بهگرا  مقالهپندارند.  در  نمونه  عنوان  عنوان  با  مختصر  ای  رساله 
به  شناسیمخملباف قرار میاز یک سو  روزگاری  را در متن  دهد که  خوبی مخملباف 

»مخملبا است:  متن  این  نظر  گستردهمنظور  طیف  است،  خودش  عصر  فرزند  ی  ف 

موضوعاتی که وی با آن درگیر بوده بیانگر همین مطلب است... در دموکراسی آموزشی 

جز  عصر ما همگان باید اطالع کمی از همه چیز داشته باشند تا اموراتشان بگذرد... به

ست ی ما خصوصیت دیگری هم دارد و آن سرعت افرهنگی، زمانهخصوصیت فرهنگ بی

ی ما هرکس مفهوم سرعت را درک کند  که البته با خصوصیت اول ارتباط دارد. در زمانه

ی رسد. فهم سرعت شرط اساسی موفقیت در کشور ما و بقیهسریعاً به اهداف خود می

جاهاست. محسن مخملباف با درک مفهوم سرعت و دستیابی به ریتم تند اندیشیدن و  

شد جهانی  فیلمساز  یک  ساختن  چند فیلم  همچون  مخملباف  حاضر  حال  در  ه... 

یک نوع حرکت اجتماعی است حرکتی    -دارطالیه  -شخصیت معاصر چون دکتر سروش

ماندگی میان خود و فرهنگ غربی را  تر شکاف عقبسرعت هرچه تمامخواهد بهکه می

 شود.«ناچار اشتباهاتی هم مرتکب میزده بهپر کند و در این حرکت شتاب

کند که »به احتمال فراوان از این حرکت با وجود این که  نویسنده تصور میالبته  

آورد گریزی نیست. انقالب ما به نحوی ناگزیر خود را درگیر  گرا را درمیلج عقل سنت
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ها از حل این تناقض ایجاد  ی فرهنگ آینده و فرهنگ گذشته کرده ولی خیلیقضیه 

کنند. جای  و یا حل آن را موکول به آینده میکنند  خالی میشده واهمه دارند یا شانه

تعجب است حاال که یکی مثل مخملباف پیدا شده که خود را بالگردان حل این تناقض 

اند. کسی که خودش جسارت خطر کردن ندارد و از این سیر  کرده چرا این افراد ناراحت

می نفسانی  و  )سجذهنی  بکند«  را  خودش  کار  مخملباف  بگذارد  باید  چی،  ادهترسد 

1374 .) 

شدن دانش و فرهنگ شود همان روند کاالییاز یک سو آنچه در این مقاله نقد می

است و   -های مختلفگرایان در عرصه با محوریت توسعه   -داری  در جریان رشد سرمایه 

گرا و فرهنگ مدرن با خطرپذیری فردیِ از سوی دیگر جدال مذکور میان عقل سنت

دیگری در بازار هنر منتقدان فرهنگ حل نخواهد شد. اتفاقاً در  گرایان یا ادغام  توسعه 

ی عمل و کنش اجتماعی، هنر  همین دوران همزمان با کنار کشیدن فرهنگ از عرصه

دهد. این  ی فرهنگی و در نهایت کاالی فرهنگی تغییر ماهیت میو فرهنگ به سرمایه

دهد،  ور که آدرنو شرح میتغییر ماهیت نیز صرفاً از بیرون محقق نشده بلکه همان ط

ی  های درونی این حوزه و جایگاه منتقدان فرهنگ در متن کلیت جامعهبه مکانیسم

 داری وابسته است: سرمایه

تمدن   از  فرهنگی  توسعه [»منتقد  بورژواییبگوییم  و    ]ی  نیست،  خرسند 

چنان سخن میناخرسندی او  است.  تمدن  مدیون همین  تنها  را  گویی  اش  که  گوید 

ی تاریخی باالتری است. اما او ضرورتاً  ی طبع و سرشتی ناب و کامل یا مرحلهیندهنما

پندارد... جایی که حرمان  از ذات و جوهر همان چیزی است که خود را واالتر از آن می

های طبقاتی در  و تضاد بگوییم افزایش استثمار نیروی کار[و فالکت بی حد وجود دارد  

های معنوی و وضعیت آگاهی  ، او فقط پدیده]بعد از جنگی نولیبرالی  جریان توسعه 

را می و سقوط هنجارها  پدیدهآدمی  این  پافشاری روی  با  انتقاد،  ها، به سودای  بیند. 

افتد، به جای آن که برای نجات انسان تالش کند، تالشی  ها میفراموش کردن ناگفتنی

 رمق.  هر چند بی

سازد  نظمی حاکم، او را قادر میموقعیت منتقد فرهنگی، به دلیل تفاوت وی با بی

ماند. اما او این  که به لحاظ نظری فراسوی آن باشد، هر چند که غالباً فقط عقب می
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کند که درصدد پشت سر گذاشتن آن است؛  تفاوت را وارد همان صنعت فرهنگ می

تا خود را فرهنگ بپندارد. خصوصیت تظاهر    صنعت فرهنگی که به این تفاوت نیاز دارد

ارزیابی براساس شرایط مادی زندگی   از  از طریق آن خود را  فرهنگ به تشخص، که 

آمیز فرهنگ، فرهنگ را های گزافناپذیر است. داعیه کند، این است که سیری معاف می

تد که با  افکند، چون رشد و تعالی هنگامی از ارزش میاز این شرایط دور و دورتر می

 (.303: 1387ها رویارو شود« )آدورنو،موقعیت مادیِ ملموس و یا تهدید نابودی انسان

فرهنگ مدرن ایرانی نیز هنگامی که دیالکتیک خود را با موقعیت مادی ملموس و 

توسعه انضمامی  و صنعتی چند دههمسائل  اقتصادی  از دست میی  اخیر  از  ی  دهد، 

پیچیدگی سرمایهدرک  جهان  بازمیهای  جلوهداری  روی  تنها  و  و  ماند  سطحی  های 

شود و انتقادات او نیز بر محتوا و ساختار صنعت فرهنگ کوب میظاهری جامعه میخ

گذارد. تکرار انتقاد از حکومت بدون درک تغییرات آن و غفلت از نولیبرالی شدن  اثر می

ین تکرار و منتزع شدن  خورد. اروزافزون آن در بسیاری از انتقادات فرهنگی به چشم می

از   به درکی  اقتصاد و تضادها و تناقضات کلیت اجتماعی است که  از  ساحت فرهنگ 

میدان   آن  مدرن  و  سنتی  متنوع  اشکال  در  معنوی  تعالی  و  رشد  و  فرهنگی  خلوص 

مثابه تجلیات  توانند در دوران اصالحات بهمرور اشکال متفاوت فرهنگی میدهد. و بهمی

متفاوت تمدن برای توسعه  های  را  با یکدیگر گفتگو کنند و زمینه  متناقض(  نه  ی  )و 

تمدن/فرهنگ  شکوه  احیای  و  آن(  حداکثری  معنای  در  دموکراسی  )نه  های  سیاسی 

 گذشته )چه تمدن ایران باستان، چه تمدن اسالمی( فراهم کنند.  

ی سیاسی که با نوعی همگرایی لیبرالی طبقات متوسط یا  در این شکل از توسعه

کنند  های سبک زندگی تقلیل پیدا میهای سابق به تفاوتآشتی آنها همراه است، تقابل

های عینی طبقات  های اقتصادی و اجتماعی رنجو انتزاع مذکور مانع از درک میانجی

پیچیدگی درک  عدم  و  روانمختلف  میهای  دیگری  مسائل  شناختی  به  توجه  شود. 

مند  وصاً فرودستان نیز منوط بر طرح قاعدههای اجتماعی مختلف و خصطبقات و گروه

های دوران اصالحات، زنان و  که به شهادت فیلمشود. حال آن آمیز آنها میو مسالمت

ی حاکم را به  ی متوسط حتی در خانواده نیز قادر نیستند نظم مردساالرانه مردان طبقه 

 وگویی حل کنند. ای گفتشیوه 



 

 
 

 منصوره خائفی  123

ی سیاسی  تار دیگری مطرح خواهد شد، توسعه به هر ترتیب و به دالیلی که در نوش

ایرانی منتج  این دوران نیز نتوانست به تعمیق دموکراسی و تغییر مسیر نولیبرالیسم 

 شود. 

 منابع 

- ( تئودور  تهران:  دیالکتیک روشنگری(،  1396آدورنو،  مهرگان،  امید  فرهادپور،  مراد  ترجمه   ،

 هرمس.

 ، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: اختران.  جامعه شناسی انتقادی(، 1387آدورنو، تئودور) -

،  مطالعات جامعه شناختی(، مدرسه: از تشکیل امور تربیتی تا جداسازی،  1392اباذری، یوسف ) -

 .2، شماره 20دوره 

 ، ترجمه مراد فرهادپور، تهران:طرح نقد. ی مدرنیتهتجربه(، 1400برمن، مارشال ) -

- ( والتر  تهران:  ی زبان و تاریخدرباره(،  1395بنیامین،  امید مهرگان،  مراد فرهادپور،  ، ترجمه 

 هرمس.  

- ( ، ترجمه خلیل شهابی، میر محمود  اعترافات یک جنایتکار اقصادی(،  1392پرکینز، جان 

 نبوی، تهران: کتاب آمه.  
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 الملل کارگرانبینی سازمان  درباره 

 18ی الندور با مارکس است که در  ]متن زیر ترجمه و تلخیص بخشی از مصاحبه 

ها  در نیویورک ورلد منتشر شد. برگرفته از کتاب »کارل مارکس: مصاحبه  1871ژوئیه 

 ی مترجم است.[ ها«. عبارات درون ] [ افزودهو یادواره

می نظر  به  به  الندور:  نسبت  جهان  که  سر بینرسد  به  تاریکی  در  الملل 

 برداری کنید؟ توانید از این معما پردهبرد. آیا میمی

دکتر مارکس: آقای عزیز، معمایی وجود ندارد که نیاز به توضیح دادن باشد. احتماالً  

کنند که سازمان ما  به استثنای حماقت انسانی کسانی که دایم این واقعیت را انکار می

های آن برای هر کس که مایل به خواندن باشد  های کامل فعالیتگزارش علنی است و  

ی ما را با یک پنی خریداری کنید، و با پرداخت نامهتوانید نظاممنتشر شده است. می

 آموزد.ی ما الزم به دانستن باشد را به شما میهایی که هرچه دربارهیک شیلینگ جزوه

کماکان این پرسش موضوعیت دارد که   الندور: بله، شاید اینطور باشد، اما 

 الملل چیست؟سازمان بین

 کارگران. – دکتر مارکس: کافی است به ترکیب افراد آن نگاه کنید 

الندور: بله، احتیاجی نیست که یک سرباز معرف فنون سیاستمدارانی باشد 

توانم باور شناسم، و میکه محرک او هستند. من برخی از اعضای شما را می

اند. به عالوه، اسراری که میلیونها نفر گری ساخته نشدهها برای توطئهکنم آن

تواند سری باشد. ولی اگر آنها صرفا ابزار دست یک در آن سهیم باشند نمی

 ی جسور، و با عرض معذرت بیش از حد وسواسی باشند، چی؟ مجمع محرمانه

 دکتر مارکس: هیچ چیز در اثبات آن وجود ندارد.

 پیشین پاریس؟ الندور: قیام 
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اوالً من مصرانه درخواست می توطئهدکتر مارکس:  ای در کار بوده  کنم اگر اصالً 

ای ی مشروع وضعیت چنان وهلهکه آنچه صورت پذیرفت نتیجهاست، ثابت شود و این

می درخواست  مصرانه  من  توطئه،  پذیرش  با  یا،  است؛  سازمان  نبوده  شرکت  کنم 

 الملل ثابت شود. بین

 ی کمون. حضور بسیاری از اعضای سازمان در بدنهالندور:  

کارگران  توسط  پاریس  قیام  کنی.  پیدا  دیگری  توضیح  کن  سعی  مارکس:  دکتر 

دار بودند.  ترین کارگران، رهبری و مدیریت آن را عهدهپاریس انجام گرفت. ضرورتاً قابل

ا سازمان به خودی الملل بودند. ام ترین کارگران در عین حال اعضای سازمان بیناما قابل

 خود مسئول اعمال آنها نبود.

می دیگری  صورت  به  را  آن  دنیا  دربارهالندور:  کسانی  ی بیند. 

کنند.  ی مالی صحبت میهای مخفیانه از لندن و حتی اعطای هزینهدستورعمل 

بهآیا می با صراحت اعالم کرد که  کارهای سازمان توان  اصطالح علنی بودن 

 های مخفی است؟ی ارتباطمانع کلیه

های خصوصی  دکتر مارکس: آیا تا کنون سازمانی وجود داشته است که از نمایندگی

سان فرمانی  به  –و علنی برخوردار نباشد؟ اما صحبت از ایجاد یک قیام مخفیانه از لندن  

الملل سرشت بین   –مربوط به ایمان و اخالقیات از یک مرکز سلطه و دسیسه مثل پاپ  

همیده است. چنین چیزی دال بر یک شکل حکومتی متمرکز است، در  را کامالً بد ف

بین واقعی  شکل  که  انرژی حالی  به  که  است  شده  طراحی  چنان  محلی  الملل  های 

الملل یک رابط وحدت است نه نیرویی  بیشترین استقالل و آزادی عمل را داده است. بین

 جو.سلطه 

 الندور: و وحدت با چه هدفی؟

ی کارگر از راه کسب قدرت سیاسی. استفاده از قدرت  طبقه  دکتر مارکس: رهایی

جانبه باشد که  سیاسی برای کسب اهدافی اجتماعی. ضروری است اهداف ما چنان همه 

هرگونه فعالیت کارگری را دربرگیرد. منطبق کردن ]اهداف[ به یک وجه مشخص، یعنی 
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توان از تمام ما چگونه میانطباق آن با نیازهای یک شعبه، با کارگران یک کشور معین. ا

بود، سازمان  ها خواست تا برای پیشبرد اهداف چند نفر متحد شوند؟ اگر چنین میانسان

بین  جنبشعنوان  شکل  سازمان  بود.  کرده  منتفی  را  دیکته  الملل  را  سیاسی  های 

بسته ای از جوامع همکند. شبکهکند؛ ]بلکه[ فقط تعهد به هدفش را درخواست مینمی

های  ه به سراسر جهان کارگری گسترش یافته است. در هر بخش از جهان، جنبه است ک

ی خود به آن خاصی از مشکل عرضه شده است؛ و کارگران آنجا توجه خود را به شیوه

می معطوف  شیوه]مشکالت[  نمیکنند.  کارگران  ترکیب  در  ی  جزئیات،  در  تواند 

ی  عنوان نمونه، در انگلستان، شیوهد. بهبارسلون، در لندن و در برلین، مطلقاً یکسان باش 

آمیز ی کارگر باز است. در جایی که آژیتاسیون مسالمت ابراز قدرت سیاسی به روی طبقه 

رسد که در  تر به مقصد برسد، قیام کردن دیوانگی است. به نظر میتر و مطمئنسریع 

جنگ اجتماعی    فرانسه با وجود صدها قانون سرکوب و آنتاگونیسم اخالقی بین طبقات،

ی طبقات کارگر آن کشور حل به عهدهحلی خشونت آمیز داشته باشد. انتخاب آن راهراه

دهد. اما با هر  ی آن را به خود میی دیکته کردن و نه توصیه الملل نه اجازهاست. بین

 رساند. ی قوانین خودش به آنها یاری میکند و در محدودهجنبشی همدردی می

 چنین کمکی چیست؟  الندور: و ماهیت

از عامدکتر مارکس: به اعتصاب  ترین شکلعنوان نمونه، یکی  رهایی  های جنبش 

است. پیشتر، در زمان وقوع یک اعتصاب در یک کشور، با وارد کردن کارگران از کشوری 

الملل تقریباً چنین کاری را متوقف کرده است... کل موضوع خورد. بیندیگر، شکست می

رغم  اند، و علیدست ماندهی افرایش ثروت، تهیطبقات کارگر در میانه  را خالصه کنیم.

برند. محرومیت مادی، جایگاه اخالقی و جسمی آنها  رشد تجمالت، در فالکت به سر می

توانند برای راه چاره به دیگران متوسل شوند. بنابراین در دست  کاهد. آنها نمیرا فرومی

باید در روابط خود تبدیل شده است. آنها می  گرفتن سرنوشت خود به ضرورتی عاجل

داران و زمینداران، تجدیدنظر کنند، و این بدان معناست که باید  با یکدیگر و با سرمایه

های زمین و  جامعه را متحول کنند. این هدف عام هر سازمان کارگری است؛ جمعیت

ای در جهت  وسیله  ها و تولیدات اشتراکی،های صنفی و دوستانه، فروشگاهکار، جمعیت
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الملل، ایجاد همبستگی کامل بین آنهاست... حال که  آن هدف هستند. مسئولیت بین

ی منتسب  الملل چیست، شاید در موقعیتی باشی که بتوانی نسبت به توطئه گفتم بین

 به آن نظر خود را شکل بدهی. 
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 ی خبرنگار »سان« با کارل مارکس مصاحبه

1۸۸۰1یکم اوت 
 

های کنونی است که در سیاست انقالبی  ترین انسانکارل مارکس یکی از برجسته 

سال اخیر نقشی رازگونه ولی پرتوان داشته است. مردی که اشتیاقی به خودنمایی    40

نیاز است؛ مردی که  یا شهرت ندارد؛ در زندگی خودستا نیست یا از تظاهر به قدرت بی

فارغ نه  و  است  عجول  با نه  مردی  از   بال؛  سرشار  که  رفیع  و  وسیع  توانمند،  عقلی 

روشطرح  گسترده،  زمینهایی  او  است.  عملی  اهدافی  و  منطقی،  که  لرزه های  هایی 

ها را به انهدام کشیده تحمل کرده و هنوز استوار ها را متشنج کرده و تاج و تختملت

مازینی، ت  اروپا، از جمله خودِ  از هر فرد دیگری در  برسرها و  اجایستاده است و بیش 

 .شیادان حاکم را تهدید و وحشت زده کرده است

قدیمی  به خبرنگار  نشریات،  ویراستار  هگلیسم،  منقد  برلین،  دانشجوی  عنوان 

گذار و روح واالی  های خود را نشان داده است؛ بنیان»نیویورک تریبون«، روح و کیفیت

نویسنده و  بود  خوفناک  زمانی  که  انترناسیونال  کاپیتالیک  از    ی  نیمی  از  او  است. 

  30ها تبعید شده، و طی  کشورهای اروپایی اخراج شده است، و تقریباً از تمام آن کشور 

سال گذشته به لندن پناهنده شده است. در مدتی که من در لندن بودم، او در رامزگیت،  

ای به ی او را در کلبرد. او و دو نسل از خانوادهها، به سر میگاه مهم ساحلی لندنیتفرج 

ای مقدس، زبانی شیرین و باوقار که از قرار معلوم بانوی خانه  مالقات کردم. زنی با چهره

ساله با آن    60آمد گفت. آیا این مرد  و همسر کار مارکس است، دم در به من خوش

 ی بزرگ، سیمایی وزین و مهربان کارل مارکس است؟جمجمه 

جانبه، خالق، نافذ و  چقدر آزاد، همه  –انداخت  های او مرا به یاد سقراط میدیالوگ

از شوخآمیز و نشانهبا چاشنی طعنه  –اصیل   او  طبعی، و نشاطی سرگرمهایی  کننده. 

 
نیز سردبیر    1860ی  ی »سان« در نیویورک بود. سوینستون در دهه. جان سوینستون در آن زمان ویراستار روزنامه 1

»نیویورک تایمز« بود و آشنایی او با مارکس از آن زمان آغاز شده بود. برگردان از مجموعه آثار انگلیسی مارکس و 

 :زیر عنوان 24انگس، جلد 

“Account of an Interview of Karl Marx with Jhon Swinton, Correspondent of 

THE SUN” 
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گفت  های عمومی کشورهای مختلف اروپا سخن میی نیروهای سیاسی و جنبشدرباره

وجوش ذهن آلمان، کنش فرانسه، عدم تحرک  های پهناور در روح روسیه، جنبجریان  –

ی فرانسه ی آلمان فلسفی، دربارهی روسیه امیدوارانه، دربارهانگلستان. سخنان او درباره

های  به »اصالحات اتمی« که لیبرال   –انگیز  ی انگلستان غمبا خوشحالی بود و درباره

نگریست. با بررسی جهان  کردند با تحقیر میپارلمان بریتانیا وقت خود را صرف آن می

اشاره به شاخصاروپا، یکایک کشو نهان،  ها و رویدادها و شخصیترها،  های آشکار و 

داد که جریان امور به سوی پایانی در حرکت است که مطمئناً به وقوع خواهد  نشان می

 پیوست.

تر دیده یا شنیده  کردم. بدیهی است که این مرد که کماغلب از سخنان او تعجب می

نوا تا سن، و از اورال تا پیرنه، مشغول تدارک شده است، در ژرفای زمان نفوذ داشت و از  

ظهوری جدید است. کار او نه در حال حاضر و نه در زمان گذشته بیهوده نبوده است؛ 

ای به وقوع ای که طی آن تغییرات بسیار مطلوبی روی داده است، مبارزات قهرمانانهدوره

ن صحبت، پرسشی  پیوسته، و جمهوری فرانسه به فرازهایی دست یافته است. در حی

ی او پرسش یک  به دیده  - کنی؟«  »چرا در حال حاضر هیچ کاری نمی  -که از او کردم  

ی انگلیسی اثر سترگ  ی ترجمهفرد ناآموخته بود که پاسخی صریح نداشت. وقتی درباره

های بسیار متنوع را کاشته است پرسش کردم،  او کاپیتال که بذر محصوالتی در عرصه 

اصلی آلمانی به روسی و فرانسوی ترجمه شده است، ظاهراً پاسخی  اثری که از متن  

برای ترجمه  اما گفت  به  نداشت  او داده شده.  به  نیویورک  پیشنهادی در  انگلیسی  ی 

ی او این کتاب صرفاً یک پاره، یک بخش از سه بخش است. دو بخش دیگر هنوز گفته 

»سرمایه«، »اعتبار« است. به ی »زمین«،  گانهانتشار نیافته است که در مجموع یک سه 

بهگفته  آخری  این بخش  او،  نمونهی  متحده  ایاالت  از  عمده  است،  طور  برداری کرده 

  آوری داشته است.جایی که اعتبار رشد شگفت

ی برخی از گر فعل و انفعاالت آمریکا بوده و مالحظات او دربارهآقای مارکس نظاره

ا سرشار از پیشنهادهاست. ناگفته نماند که  دهنده و اصلی زندگی آمریکنیروهای شکل

ی فرانسوی را از بسیاری  به بیان او هر کسی که خواهان خوانش کاپیتال است، ترجمه 

ی  جهات نسبت به اصل آلمانی، برتر خواهد یافت. آقای مارکس هنگام صحبت درباره 

سال قابل،  اش به هنری روچفورد فرانسوی، باکونین جنجالی، البرخی از پیروان متوفی
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دیدم که نبوغ او چگونه مردانی را به خود جذب کرده بود  و دیگران اشاره کرد. من می

 .توانستند مسیر تاریخ را هدایت کنندکه شاید تحت شرایطی دیگر، می

در حالی که مارکس مشغول گفتگو بود، بعدازظهر درحال رنگ باختن به گرگ و 

شنهاد کرد در شهر ساحلی و در کنار ساحل  میش شبی تابستانی در انگلیس بود. او پی

های  پیمایی کنیم، جایی که هزاران نفر، اکثراً کودک، در حال تفرج بودند. ما در شنراه

آمد گفته بود،  همسر او که به من خوش   – بینیم  اینجا، مهمانی اعضای فامیل او را می

دانشگاه کینگ در لندن  دختران و فرزندان آنها، و دو داماد که یکی از آن دو پروفسور  

است و فکر کنم آن دیگری هم اهل قلم باشد. مهمانی دلپذیری بود که حدود ده نفر  

داشتند   شرکت  آن  و    –در  بودند،  خوشحال  خود  فرزندان  با  که  جوان  زن  دو  پدر 

زنانهبزرگ بچهمادر از نشاط و متانت طبیعت  به  ها که آکنده  بود. کارل مارکس  اش 

همان ظرافت ویکتور هوگو هنر پدربزرگ بودن را درک کرده است؛ اما از ویکتور هوگو  

 .د هستندتر است چرا که دختران متأهل او، مشوق مارکس سالمنخوشبخت 

شوند تا ساعتی را های خود جدا میبا فرا رسیدن شب، او و دامادهای او از خانواده

هم  های خود را کنار دریا بهبا مهمان آمریکایی خود سر کنند. و در حالی که گیالس

ایدهمی و  زمان  انسان،  از  بود،  جهان  از  راهزدیم، صحبت  قطار  کسی  ها.  منتظر  آهن 

های زمان و زمانه، و هنگام  ی غرش و چرخ دندهرسیده بود. در اندیشهماند. شب فرا  نمی

ی قانون غاییِ هستی ایجاد  ی شب، پرسشی در ذهن من دربارهصحبت روز و منظره

ی یک سکوت، با فرود به  شده بود که از آن حکیم جویای پاسخ آن شدم. در فاصله

البی و فیلسوف با این کلمات پرسیدم:  ی اوج تأکید، از آن انقژرفای زبان، و فراز به نقطه

  »هستی چیست؟«

ی  نمود که در حالی که او خروش دریایی که روبرویش بود و همهمه گونه میاین

ای باژگون شده است.  کرد، ذهنش برای لحظهجماعتی که در ساحل بودند را نظاره می

 « !: »مبارزهپرسیده بودم »هستی چیست؟« و او با لحنی عمیق و موقرانه پاسخ داد

ام. اما اتفاقاً این همان قانون  نمود که طنین یأس را شنیدهدر نظر اول چنین می

 .زندگی است
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 روایتی از یک مصاحبه با کارل مارکس

  1878ی »شیکاگو تریبون« با مارکس که در دسامبر  ی خبرنگار ویژه]از مصاحبه

را ارایه کرده است. اما نظر به   های شخصی خودانجام یافت. البته نویسنده کالً برداشت

هایی از آن در زیر ترجمه شده  ی بیوگرافی مارکس، گزیدهبرخی نکات ارزشمند درباره

جلد   منبع:  [    24است.   [ دو  بین  عبارات  انگلیسی.  به  انگلس  و  مارکس  آثار  کلیات 

 های مترجم است.[افزوده

شمال غربی لندن،    هاورستاک هیل، در  یک ویالی کوچک در   – دسامبر   18لندن،  

سنگ مارکس،  کارل  اقامت  سال  محل  در  او  است.  مدرن  سوسیالیسمِ    1844بنای 

  1848هایی انقالبی، از زادگاه خود آلمان تبعید شده. او در سال  [ به خاطر نظریه1843]

بازگشت اما پس از چند ماه دوباره تبعید شد. سپس در پاریس اقامت گزید، اما در سال  

اش اخراج شد. از آن زمان، مقر او لندن بوده است. های سیاسینظریه به خاطر    1849

برایش مشکل ابتدا  از  او  به ظواهر خانهباورهای  بوده است. نظر  باورها  ساز  این  او،  ی 

های  ها، او پیگیرانه نظریه طور قطع برایش رفاهی ایجاد نکرده است. در تمام این سالبه

 تردید از باور راسخ او به آنها ناشی شده است... ه بیخود را صادقانه ترویج کرده است ک

 دیدار با مارکس

اش یافت. با کتابی  خبرنگار ما دو سه بار به سراغ او رفت و هربار دکتر را در کتابخانه

سال باشد ]مارکس در آن    70در یک دست و سیگاری در دست دیگر. او باید باالی  

قامت است. او دارای سرِ مردی  ین و راست سال داشت[. جسم او متراکم، سنگ  60زمان  

سیاه   است. چشمانش  برخوردار  فرهیخته  یهودی  یک  از خصایص  و  است  اندیشمند 

ها بسیار محتاط است. درخشان با ابروانی پرپشت که بر آنها سایه افکنده است. با غریبه

د ]هلن  نمایسال میتواند پذیرفته شود اما یک زن آلمانی که کهنکالً یک خارجی می

کند دستور گرفته است که مراجعان کشور پدری را ها مشایعت میدموت[ و از مهمان 

با خود معرفی آنکه  مگر  ندهد  و  راه  کتابخانه  به  ورود  به محض  اما  نامه حمل کنند. 

اش، گویی به خاطر سنجش وسعت و عمق فکری ی یک چشمجابجایی عینک در گوشه 
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ها و چیزها در سراسر جهان  هد، و دانشی از انساننداری را کنار میمخاطب، خویشتن

خطی نیست کند. و گفتگوهای او تکدهد که شخص را به طور قطع جذب میارایه می

جانبه است. یک  شوند، همهی کتابخانه او یافت میبلکه همانند مجلدهایی که در قفسه

که به شما بگویم یک  خواند قضاوت کرد. پس از آنهایی که میتوان از کتابفرد را می

توانید خودتان قضاوت کنید: شکسپیر، نگاه سرسری چه چیزی را آشکار ساخت شما می

دیکنز، تاکری، مولیر، راسین، مونتین، بیکن، گوته، ولتر، پین؛ دفترهای آبی ]بازرسان[  

،  انگلیس، آمریکا، و فرانسه؛ آثار سیاسی و فلسفی به روسی، آلمانی، اسپانیایی، ایتالیایی 

 و غیره و غیره. 

 آشنایی او با مسایل آمریکا 

سال گذشته بسیار مهم   20وگو از آشنایی او با امور آمریکا که طی  در حین گفت

آوری که لوایح ملی و بوده است، متعجب شدم. دانش او نسبت به آنها، و صحت شگفت 

کرد، در ذهن من نشانگر آنست که او اطالعاتش را از منابع داخلی  دولتی ما را نقد می

نین دانشی محدود به آمریکا نیست بلکه شامل سراسر دست آورده است. اما در واقع چبه

صحبت   – یعنی سوسیالیسم    –اش  ی موضوع مورد عالقهاروپاست. هنگامی که درباره

های  پردازی طور که عموما به او نسبت داده شده است خود را غرق خیالکند، ابداً آنمی

بر طرحافراطی نمی با صداقت و جدیت  بلکه  نژاد بشری« کند  اتوپیایی »رهایی  های 

های اوست، حال  کند که نشانگر باور مستحکم او در مورد تحقق یافتن نظریهتکیه می

 ی بعد. لکه در سدهاگر نه در این سده ب

ی  گذار جامعهی »کاپیتال« و بنیانعنوان نویسنده شاید دکتر مارکس را در آمریکا به

ای که در زیر  عنوان ستون اصلی آن. در مصاحبه کم بهالملل بشناسند، و یا دستبین

گوید. اما  الملل چه میی بینی وضعیت کنونی جامعهآید، خواهید دید که او دربارهمی

الملل را که توسط شورای عمومی آن  ی بینی کلی جامعهنامههایی از آیینتدا گزیدهاب

کنم تا خودتان اهداف آن را مورد  منتشر شده است به شما ارایه می  1871در سال  

 قضاوت قرار دهید. 

 المللی بینجامعه
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که  که رهایی طبقات کارگر باید توسط خود طبقات کارگر تحصیل شود؛ این»این 

مبارزه برای رهایی طبقات کارگری به معنی مبارزه برای انحصار و امتیازات طبقاتی  

که  نیست، بلکه به معنی حقوق و وظایف برابر، و الغای کلیت حاکمیت طبقاتی است؛ این

منشاء تمام    –یعنی منابع زندگی    –های کارگر به انحصار ابزار کار  انقیاد اقتصادی انسان

های اجتماعی، انحطاط فکری و وابستگی سیاسی است؛  ی فالکتاشکال بندگی و کلیه

اند  ها به هدف رهایی جامع طبقات کارگر تاکنون شکست خورده ی تالشکه مجموعه این

بخش بین  همبستگی  فاقد  که  بودهچرا  کشورها  در  کار  متعدد  مقدمه  های  و  اند«، 

جنبش  عاجل  »ترکیب  برای  است  پراکندهفراخوانی  هنوز  که  ادامه هایی  سپس  اند«. 

المللی اذعان دارد که »بدون وظایف، حقوق، و بدون حقوق،  دهد که سازمان بینمی

لذا هر عضوی یک کارگر است. این سازمان در لندن تأسیس    - وظایفی وجود ندارد«،  

ای مرکزی باشد برای ارتباط و همکاری بین جوامع کارگری کشورهای شد »تا واسطه

نی دارند، که عبارتند از: حمایت، پیشبرد و رهایی کامل طبقات  مختلف که اهداف یکسا

الملل که محل سکونت خود گوید »هر عضو سازمان بینکارگر.« این سند در ادامه می

ی کارگران متحد خواهد  را از کشوری به کشور دیگر تغییر دهد، مورد حمایت دوستانه

 بود.«

 ی گوتا برنامه

التفرم اشاره کرد که بنکرافت دیویس ]سفیر آمریکا طی دیدار دکتر مارکس به یک پ 

ی او  در گزارش رسمی خود عنوان کرده است، که به گفته  1877در برلین[ در سال  

ی  ترین توصیف سوسیالیسم است که او تا به حال دیده است. به گفته ترین و موجز روشن 

گوتا به تاریخ مه    های آلمان دری احیای وحدت سوسیالیست او، این گزارش از برنامه

ی آنها غلط است... در گزارش آقای بنکرافت برگرفته شده است. او گفت ترجمه  1875

دیویس، همچنین بند دوازهمی هست که از سایر ]بندها[ مهم تر است، بدین شرح که:  

 گیری دموکراتیک.« »کمک و اعتبار دولتی برای مجتمعات صنعتی تحت یک جهت

این بند را حذف کرده است که پاسخ داد: »هنگامی که در    از دکتر پرسیدم که چرا

ها اختالف بود.  در گوتا وحدتی به وقوع پیوست، بین سوسیال دموکرات  1875سال  

الملل را پذیرفته ی عام سازمان بینیک جناح که حزب السال بود و دیگران که برنامه
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نه در پالتفرم   12ها، آن بند  الیعنوان یک امتیازی به السبودند و نامشان آیزناخی بود. به

ی عمومی گذاشته شد. از آن به بعد دیگر حرفی از آن به میان نیامد.  بلکه در مقدمه

عنوان یک مصالحه، بدون هیچ اهمیت خاصی در  گوید که این بند بهآقای دیویس نمی

برنامه   ترین اصول عنوان یکی از اساسیبرنامه گنجانده شده بود بلکه آن را با جدیت به

 گذارد.«  می

ها به طور کلی به دگرگونی ابزار کار به مالکیت اشتراکی  گفتم: »اما سوسیالیست

گوییم این ماحصل جنبش است نگرند.« »بله؛ ما میمثابه نقطه اوج جنبش میجامعه به

تر اجتماعی است.« اشاره  ولی مسأله بر سر زمان، آموزش، و برنهادن یک وضعیت عالی

»ای میکردم:  صدق  دیگر  کشور  دوتا  یکی  و  آلمان  مورد  در  صرفاً  پالتفرم  کند.«  ن 

دست بیاوری، هیچ  بالفاصله آهی کشید که »اگر نتایج خود را فقط از این ]برنامه[ به

اند.  اهمیتدانی. بسیاری از نکات آن بیرون از آلمان بیی کنش حزب نمیچیز درباره 

های  هایی هستند که منطبق با دشواری ارای پالتفرم اسپانیا، روسیه، انگلستان، و آمریکا د

 ی آنهاست. تنها تشابه آنها هدفی است که باید بدان رسید.«ویژه

 »و این سروری کار است؟«

 »این رهایی کار است.«

 ی کار و سرمایه شمول مبارزهخصلت جهان

 پرسد: »سوسیالیسم تاکنون چه دستاوردی داشته است؟«خبرنگار ما می

ی عمومی بین سرمایه و  ها نشان داده اند که مبارزه» دو چیز. سوسیالیست  پاسخ: 

اند که بین کارگران کشورهای کار، از خصلتی جهانی برخوردار است، و درنتیجه کوشیده

سرمایه چراکه  است  ضروری  بسیار  که  کنند،  ایجاد  تفاهم  یک  در  مختلف  نیز  داران 

ان بومی و خارجی، نه فقط در آمریکا بلکه  استخدام کارگر و ایجاد رقابت بین کارگر

جهان  بیشتر  هرچه  آلمان،  و  فرانسه  انگلستان،  در  شدههمچنین  روابط  وطن  اند. 

دهد که سوسیالیسم  المللی ایجاد شده بین کارگران کشورهای مختلف، نشان میبین

ارگر  المللی کارگران است. طبقات کحل آن در کنش بینای، و راهجهانی است نه منطقه

ها  اند. سوسیالیستطور خودانگیخته به حرکت درآمدهبدون وقوف از اهداف جنبش، به
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نمی ابداع  جنبشی  میهیچ  کارگران  به  صرفاً  بلکه  اهدافکنند  و  خصلت  شان  گویند 

 چیست.« 

پریدم وسط حرفش که »این یعنی واژگونی نظام اجتماعی کنونی«، ادامه داد که  

ظام که از سویی در دست کارفرمایان زمین و سرمایه است،  کنیم که این ن»ما ادعا می

عنوان کاال بفروشند، صرفاً  و در نزد کارگران صرفاً معرف نیروی کاری است که باید به

ای تاریخی است که عبور خواهد کرد و جای خود را به یک وضعیت اجتماعی مرحله 

کنیم. آنتاگونیسم دو طبقه نوین خواهد داد. ما در همه جا گسست جامعه را مشاهده می

یابد. از دیدگاهی سوسیالیستی،  پای رشد منابع صنعتی کشورهای مدرن جریان میپابه

ی تاریخی فعلی دستخوش انقالب گردد، ابزار آن از هم اکنون فراهم که مرحله برای این 

 آمده است.«

 هاالسال و السالی

ها پرسیدم. پاسخ داد:  رناسیونالیست ها در میان انتی میزان قدرت السالیاز او درباره 

ای باور دارند اما تعداد آنها کم  »حزب السال وجود خارجی ندارد. البته در میان ما عده

آغاز    1848بینی کرده بود. وقتی که از پس ارتجاع  است. السال اصول کلی ما را پیش

مؤسسات صنعتی،  تواند با ترویج همکاری کارگران به کار کرد، به این خیال بود که می

خواست آنها را به فعالیت تحریک کند. او با موفقیت بیشتری جنبش را احیا کند. می

نگریست. من در این  عنوان ابزاری برای هدف واقعی جنبش میبه این موضوع صرفاً به

 هایی از او در دست دارم.«مورد، نامه

 خوانی؟« »آیا این را داروی شفابخش او می

ای دارد و در آن زمان بیسمارک  بیسمارک رو آورد. به او گفت چه نقشه»دقیقاً. او به  

 به هر طریق ممکن مشوق مسیر السال بود.« 

 »قصد او چه بود؟«

را ایجاد   1848های  خواست از طبقات کارگر علیه طبقات متوسط که تالطم»او می

 کرده بودند استفاده کند.« 

 رهبری انقالب از لندن
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ی نخست سوسیالیسم هستید و از شود که شما مغز و جبهه »آقای دکتر، گفته می

ها و غیره را که در جریان است در دست ها، انقالبدرون ویالی خود سرنخ تمام سازمان

 گویید؟« دارید. در این باره چه می

 دانم. بسیار احمقانه و مسخره است...«آقای پیر لبخند زد: »می

 کند؟« جنبش را هدایت می الملل شما از لندنی بین»اما جامعه

بین»جامعه را  ی  جنبش  و  داشت  وجود  ندارد.  وجود  و  نیست  مفید  دیگر  الملل 

های اخیر به قدری عظیم شده است که  کرد. اما رشد سوسیالیسم در سالهدایت می

افتاده است. این   وجود آن غیرضروری شده است. نشریاتی در کشورهای مختلف راه 

الملل در ی بینحزاب کشورهای مختلف با یکدیگر دارند. جامعهتنها ارتباطی است که ا

هم پیوند بزند، و نشان  ی نخست بدین خاطر تأسیس شده بود که کارگران را بهوهله

های مختلف کاری مؤثر است. منافع احزاب در کشورهای  دهد که سازماندهی کلیت

اند صرفاً  در لندن نشسته مختلف شبیه هم نیست. این شبح که رهبران انترناسیونالیست  

المللی  چیزی ابداع شده است. این صحت دارد که ما در ابتدای تأسیس سازمانی بین

 کردیم...« جوامع خارجی را هدایت می

 مذهب، انقالب و حزب 

افروزانه علیه های آتش»دکتر مارکس، به شما و پیروان شما انواع و اقسام سخنرانی

های  دهید کل سیستم و شاخ و برگالبته شما ترجیح میمذهب نسبت داده شده است.  

 آن برکنده شود.«

»می گفت:  مکث  قدری  از  روش پس  از  استفاده  که  علیه  های خشونتدانیم  آمیز 

گردد.  معنی است. اما این یک نظر است. با رشد سوسیالیسم، مذهب ناپدید میمذهب بی

که تعلیم و تربیت نقش مهمی  ناپدید شدن آن باید توسط رشد اجتماعی انجام شود  

 در آن دارد.«

 شناسی؟« »آیا کشیش ژوزف کوک در بوستون را می

 ام. در مورد سوسیالیسم اطالعات بسیار اشتباهی دارد.«»نامش را شنیده
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به کارل مارکس این نسبت داده شده  '»او اخیراً در یک سخنرانی گفته است که:  

تواند  بریتانیای کبیر، و احتماالً در فرانسه، اصالح کار میاست که در ایاالت متحده و  

بدون یک انقالب خونین به وقوع پیوندد، ولی در آلمان، و در روسیه و ایتالیا و اتریش  

 .«'خونین خواهد بود

دکتر با خنده گفت: »ضرورتی ندارد که یک سوسیالیست انقالبی خونین در روسیه،  

های  ها کماکان سیاستبینی کند، اگر ایتالیایییا را پیشآلمان، اتریش و احتماال ایتال

کنونی را دنبال کنند. ممکن است اعمال انقالب فرانسه در آن کشورها اجرا گردد. این 

شود. هیچ  ها توسط اکثریت انجام میبرای هر دانشجوی سیاسی واضح است. اما انقالب

 شود.« ملت انجام می  پذیرد، بلکه توسط یکانقالبی توسط یک حزب صورت نمی

و   ترور  سوسیالیسم،  اصول  پیشبرد  برای  دارند،  باور  که  آنها  آیا  حساب،  این  »با 

 ریزی ترویج شود؟« خون 

خون بدون  بزرگی  انقالب  هیچ  »تاکنون  داد:  پاسخ  مارکس  وقوع  کارل  به  ریزی 

ی ه ریزی بود؛ ناپلئون فرانسه را به واسط نپیوسته است. کسب استقالل آمریکا با خون

آلود تصرف کرد، و به همان روش سرنگون شد. ایتالیا، انگلستان، آلمان،  یک فرآیند خون 

اثبات می به  را  این  ادامه داد: »دربارهو سایر کشورها  ترور کردن،  رسانند.« سپس  ی 

ی جدیدی نیست. اورسینی سعی در کشتن ناپلئون  احتیاجی به گفتن ندارد که پدیده

گران ]پروتستان در  اند؛ اصالحاند؛ مسیحیان کشتههرکس کشته کرد. پادشاهان بیش از  

ی این اعمال پیش از آنکه سوسیالیسمی در  اند. همهانگلیس[ در زمان کرامول کشته

کار باشد انجام گرفته و یا قصد انجامش در کار بوده. اما امروز هرگونه سوءقصدی علیه 

 شود.«داده می یکی از اعضای سلطنت یا دولت به سوسیالیسم نسبت
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زمان با چندین  گوید که ما همی ژاکوبن میپرداز سیاسی به نشریهنانسی فریزر نظریه
رو هستیم: در اقتصاد، در بازتولید اجتماعی، در محیط زیست، و در سیاست.  بحران روبه 

 خوار« برسد.داری آدمجدی، ممکن است کار ما به »سرمایه یبدون مداخله
 

نظریه  فریزر  بانفوذتریننانسی  از  برخی  آمریکایی  سه  ایده  پرداز  در  چپ  جریان  های 

 ی گذشته را ارائه کرده است.دهه

که فریزر از فمینیسم ها مشخصاً سیاسی هستند، مانند هنگامیدر برخی موارد، این ایده

خواهد که پیوندش را با نخبگان اقتصادی قطع کند و پذیرای سیاست طبقه کارگر  می

های او از قدرت  ور شود. در موارد دیگری، ایدهای ستم حمله باشد تا بتواند به علت ریشه

از برهمکنش میان سرمایه داری و نظری چشمگیری برخوردارند، مانند تحلیل فریزر 

تواند آن را به تمامی تابع  داری به آن متکی است اما نمییهکه سرما  1ای« »شرایط زمینه 

 خود سازد.  

کند، آن نهادی از این خطوط نظری و عملی را دنبال میفریزر در اثر جدید خود هم

دست در  کتاب  در  را  آن  که  پرشتابی  فاجعه  از  جلوگیری  برای  خود   هم  انتشار 

های  داری با تصرف تمام حوزهکه سرمایه  اندازنامد: این چشمداری آدمخوار« می»سرمایه

نابود    -تر شرایط بقای ما را نیزو از آن مهم   -زندگی، ممکن است شرایط بقای خود  

 کند. 

ی اخیر خود با مارتین موسکرا، سردبیر بخش آمریکای التین ژاکوبن فریزر در مصاحبه 

(Jacobin América Latinaتوضیح می ،)راهم کردن نوعی  دهد که توجه او معطوف به ف

ی  هایش بوده است، با این هدف که بتواند نقشهداری مدرن و بحران پرتونگاری از سرمایه

راهی برای کنشگران به دست دهد تا بتوانند به شکل سیاسی و متحدانه، و به عنوان 

 رشد عمل کنند. بخشی از یک جمعِ روبه

شکستن خود در و درهمگوید جریان چپ که چند دهه مشغول به انشعاب  فریزر می

گروه کوچکقالب  قدرت  های  از  حسی  بازیابی  حال  در  اکنون  بود،  خوددرگیر  و  تر 

یکپارچه است. اما هنوز راه زیادی در پیش است. برای ساختن قدرت جمعی باید بفهمیم  

 
1. Background conditions 
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شوند. فریزر داری مدرن چگونه با یکدیگر هماهنگ میی سرمایهکه تمام اجزای جامعه 

های سیاسی پوپولیستی استقبال کنیم، جایی  د که ما نیاز داریم از جنبشکنتاکید می

نارضایتی پیدا میکه  بیان  افراد فرصت  متفاوت  افراد  های  تمام  عین حال  و در  کند، 

رو  انداز مشترکی از مسیر پیشتوانند با عطف به یک برنامه سوسیالیستی که چشممی

 دهد متحد بمانند.  ارائه می

کند که در افق ظاهر  رو صحبت میاحبه با موسکرا از سناریوهای در پیشفریزر در مص

که به شکلی قاطعانه برای تضعیف قدرت سرمایه و در راستای رفع  خواهند شد، مگر آن

 ی سیاسی قرار دارند.  ی مشترکِ مبارزههایی اقدام کنیم که در برابر ایجاد جبهه چالش

*** 

م  خود  اثر  آخرین  در  شما  دادهموسکرا:  بسط  را  »مفهوم فهومی  که  اید 

داری خوانید. چرا مفاهیم موجود درباره سرمایهمی  1داری«یافته از سرمایهبسط

موجود  مفاهیم  که  دلیل  این  به  آیا  هستند؟  بیشتر  تفصیل  و  بسط  نیازمند 

 داری در مقام یک نظام اقتصادی دارند؟بعدی بر سرمایهتمرکزی تک

های  داری را دنبال کردم تا از نسخهیافته از سرمایهن فهم بسطفریزر: بله، درست است. م

بنیان  -زیربنا حکم  در  را  اقتصادی  نظام  آنها  چون  بگیرم،  فاصله  مارکسیسم  روبنایی 

دانند. در این  گیرند و هر چیز دیگری را »روبنای« صرف میواقعی جامعه در نظر می

می حرکت  جهت  یک  در  تنها  علیتْ  یعنی  الگو،  سمت کند،  به  اقتصادی  زیربنای  از 

حقوقی. چنین الگویی عمیقاً ناکافی است. بدیل پیشنهادی من متمرکز -روبنای سیاسی

ایِ ضروری  داری با شرایط زمینه اقتصادی جامعه سرمایه  2ی زیرنظامِ بر بازاندیشی رابطه 

ی در  ها، و مناسباتی که غیراقتصادفرایندها، فعالیت  –برای وقوع این مناسبات است  

گرفته می بهنظر  اما  سرمایهشوند،  اقتصاد  برای  جمله تمامی  از  حیاتی هستند،  داری 

 بازتولید اجتماعی، طبیعت غیرانسانی، و کاالهای عمومی.  

 
1. Expanded conception of capitalism 

2. subsystem 
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گوییم چیزی شرط  کند. وقتی میزیربنایی را بغرنج می-این الگو تصویر غالب روبنایی

تواند بدون آن عمل کند: داری نمی سرمایهایِ ضروری است یعنی نظام اقتصادی  زمینه 

داری برای خرید نیروی کار و به کار گماشتن آن، دسترسی به مواد خام توانایی سرمایه

و انرژی، تولید کاالها و فروش آنها با یک حاشیه سود، و انباشت سرمایه تنها زمانی  

ای ترتیب، شرایط زمینه افتد که این شرایط »غیراقتصادی« برقرار باشد. به این  اتفاق می

 نیست. 1ای ثانوی«وزن علّی خود را دارد، و صرفاً »پدیده

هایی که اغلب توسط زنان خارج از  ی بازتولید اجتماعی را در نظر بگیرید: فعالیتنمونه 

بخشد که »نیروی کار« هایی تداوم میشود و به زندگی انساناقتصاد رسمی انجام می

می  تشکیل  به  را  جامعهدهند.  آوردن،  دنیا  به  بچه  همچون  کارهایی  اعتبار،  پذیر  این 

نسل از  کردن  مراقبت  و  آموزش،  کارگران کردن،  بازپروری  همچنین  و  بعدی،  های 

بزرگسال که نیازمند تغذیه، حمام، پوشاک، و استراحت برای بازگشت به سر کار در روز  

داری است. این بحث  سرمایهتمام اینها شرط الزم برای عملکرد اقتصاد    –بعدی هستند  

اند که به آنچه اصطالحاً نظریه بازتولید اجتماعی خوانده  هایی بسط دادهرا فمینیست 

ای از فمینیسم مارکسیستی است. این نظریه نشان پردازند، که خود شاخهشود میمی

ید  تواند مشکل جدی برای تولدرستی کار نکند، میدهد که اگر بازتولید اجتماعی بهمی

روابط خویشاوندی، نرخ   به  انباشت سرمایه مقید  بیان دیگر،  به  ایجاد کند.  اقتصادی 

نرخ مرگ بغرنجزادوولد،  با تصویری  نشده ما  از ومیر و غیره است. پس هنوز هیچ  تر 

 سویه مواجه هستیم. علیت یک

  محیطی یا طبیعی مطرح کرد. یِ زیست توان استدالل مشابهی درباره شرایط زمینه می

انباشت سرمایهپیش تولید و  تولید دارانهْ دسترس فرضِ  برای  مادی الزم  مواردِ  پذیریِ 

از مواد اولیه گرفته تا منابع انرژی و محلی برای دفع ضایعات. چنانچه این شرایط   -است  

اکنون با ظهور  در مخاطره قرار گیرد،باز هم روند کار با اختالل مواجه خواهد شد. هم

نمونهشاهد    19-کووید از  از یک جنبه،   ّیکی  این زمینه هستیم که  در  برجسته  های 

آید. این ویروس همچون تهدیدی  محیطی به حساب مینوعی اختالل عملکرد زیست

برای زندگی آدمیان است که از طریق حیوان به انسان سرایت کرده، یعنی با انتقال از 

 
1. Epiphenomenon 
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واسطهخفاش به  گونهها  یک  مورچی  احتماالً  میانجی،  پولکهی  خود خوار  که  دار، 

هوایی و  وهای حیوانی به دلیل تغییرات آب های اجباری گونهای است از مهاجرتنتیجه 

اقتصادی  های »توسعهطرح  انقباض شدید در کل نظام  روند  این  «ی کذایی. ماحصل 

مثال بسیار مناسبی از علیتی است که در جهت مخالف ]نسبت    19-بوده است. کووید 

 یج از زیربنا به روبنا[ حرکت کرده است.  به تصور را

سرمایه کردید،  اشاره  که  همانطور  تماماً موسکرا:  اقتصادی  نظام  یک  داری 

ای متکی است که خارج از خودمختار نیست، به این معنا که به شرایط زمینه

قلمروی آن قرار دارد. اما حتی اگر تمام این قلمروها نسبتاً مستقل از یکدیگر 

اقتصادی همچنان میباشند، نظ ای در سایر قلمروها ایفا تواند نقش عمدهام 

خصوصیات عجیب از  یکی  آیا  سازد.  تغییر  دستخوش  را  آنها  و  وغریب کند 

های خارج از خود مانند طبیعت تواند به حوزهداری این نیست که میسرمایه

  شکل دهد؟

رد که به آن پویاییِ علّی  داری وجود داشک ویژگی خاصی در اقتصاد سرمایهفریزر: بی

افزایش »ارزش« بهای میالعادهفوق  انباشت سرمایه و  الزام به  شکلی نامحدود.  بخشد: 

داری اینگونه نیست که مقداری پول درآورید و  دانیم، اقتصاد سرمایههمانطور که می

  بعد با خیال راحت در ملک اربابی خود بنشینید و از زندگی خود لذت ببرید و مواهب

الزامی برای سرمایه با  گذاری مجدد مواجه هستیم که آن را مصرف کنید. در عوض، 

بیشتر، و همچنین بیشتری از ارزش اضافی، سود هرچههای هرچههدف آن تولید کمیت

کند که تا  ی بیشتر است. نیروی قدرتمند این الزام مالکان سرمایه را ترغیب میسرمایه

نند شرایط غیراقتصادی را به خواست خود تغییر  جای ممکن پیش بروند، و تالش ک

هایی همراه  دهند. اما توانایی آنها برای اعمال این تغییرات مطلق نیست. بلکه با واکنش

ی زمانی خود پیش  العمل طبیعت که با سرعت و مطابق با برنامهاست، از جمله عکس

داری قرار کنترل سرمایهی نهایی در  محیطی در وهلهمندی بازتولید زیسترود. زمانمی

های »نسبتاً خودمختار«ی سخن گفت که در  توان از حوزهدرستی میگیرد. پس بهنمی

 گیرند. جایگاه »غیراقتصادی« قرار می



 ی کیوان مهتدی و آنیشا اسدالهی وگو با نانسی فریزر / ترجمه گفت 144 

رحم است که در تاروپود این  سرمایه یک اجبار کور و بی  1یگرایانهاما رانش گسترش 

های منفردی است که مالک سرمایه  انسان ی  نظام تنیده شده، و بسیار قدرتمندتر از اراده

گویی  – روند  ی خود میهای اقتصادی به دنبال افزایش ارزش سرمایههستند و با مشوق 

برنده چنان  کنند. این نیروی پیشی سرمایه« عمل میها هستند که به »ارادهاین انسان

تازه شکل  توانسته  که  است  زمینه قدرتمند  شرایط  به  )ای  بخشد  خود  خانواده،  ایِ 

تر اشاره  هایی است که پیشطبیعت، اشکال دولت و غیره(، هرچند مقید به محدودیت

ها کامالً حق دارند که بر قدرت  خواهم به این موضوع اشاره کنم که مارکسیستشد. می

کنند. اما خطا آنجا است که این  ی پویاییِ ]فرایند[ انباشت تاکید  دهندهو نیروی شکل 

قا در  را  زیربنایی ایده  علیت  واکنش-لب  ترجمه کنیم.  فراوانی در جهت  روبنایی  های 

قواعد و زمانمخالف ]این نیرو[ وجود دارد، زیرا این شرایط زمینه مندی بازتولید  ایْ 

ارزش را دارند، و چون مأمن  آدمیان مهم  خود  برای  های »غیراقتصادی« هستند که 

 گذارد.  هایشان تاثیر میاست و بر کنش

ای است که ی برجستهرا: همانطور که اشاره کردید، بحران کووید نمونهموسک

داری های پیچیده با سرمایهدهد چگونه این عوامل خارجی به شیوه نشان می

شود که شما داری منجر میهای سرمایهبرهمکنش دارد، و به نوعی از بحران

اید که ره کردهاید. همچنین در جایی دیگر اشاآن را »چندبعدی« توصیف کرده

سال  دست  از  مرحله  2۰۰۸کم  سو،  این  سرمایهبه  کنونیِ  و ی  نولیبرال  داریِ 

از سر میمالی را  واپسین- گذراند  شده بحرانی  با   - چه بسا بحران  نهایتاً  که 

دارانه همراه خواهد داد. با تغییری تاریخی به شکل متفاوتی از انباشت سرمایه

 کنید؟ ونه ارزیابی میاین اوصاف، بحران کنونی را چگ

فریزر: اجازه دهید به چند نکته اشاره کنم که به طور ضمنی در شیوه طرح سوال شما 

]مربوط به   2های جزئیهای عمومی و بحرانوجود دارد. نخست اینکه باید میان بحران 

ی یک بخش مشخص[ تفاوت قائل شد. بحران جزئی به حالتی اشاره دارد که یک حوزه

 
1. expansionist drive 

2. sectoral  
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سرمایه  همالحظقابل انباشت  نظام  یک  مرحلهدر  یا  مفروض  توسعه داریِ  از  ی ای 

ها کمابیش  که سایر بخشدارانه آشکارا با اختالل عملکرد مواجه باشد، در حالیسرمایه

های اقتصادی را تنها به این معنا جزئی  کنند. اغلب تمایل داریم بحران درستی کار میبه

های جزئی اشاره  های بسیاری از این بحراند به نمونهتواننیا بخشی بدانیم. مورخان می

شوند. اما بحران عمومی در کنند که تنها به یک بخش از قلمروی اجتماعی مربوط می

نوعی   از  حاکی  عمومی  بحران  مفهوم  است.  دیگری  موضوع  اجتماعی  نظم  تمامیت 

اختالل عملکرد  ها و سطوح مختلف  بستای از بنمجموعه  1همگرایی یا تعینِ چندعلتیِ 

ی اجتماعی  های عمدهای که نه یک بخش مجزا، بلکه تقریباً تمام بخشگونهاست. به 

 1930ی  کنند. مثالً در دههاند و ]بحران[ یکدیگر را تشدید میدر بحران قرار گرفته 

 شاهد چنین وضعیتی بودیم. 

ازسر   را  مشابهی  عمومی  بحران  اکنون  گمانم  بیمیبه  اشکال  گذرانیم.  شاهد  شک، 

که در یک قدمی    2007-8ایم، مانند بحران مالی  های اقتصادی بودهشدیدی از بحران

رسد که حاکمان ما هرطور شده موضوع فروپاشی کامل قرار داشتیم. و اگرچه به نظر می

مثل    سازی فراگیر همچنانرجوع کردند، اما بحران واقعاً حل نشده است. مالیورا رفع

آماده بینبمب ساعتی  گزارش هیئت  اما چنانچه  است.  انفجار  تغییر  ی  درباره  دولتی 

آمیز و بسیار دهد، مصایب اقتصادی ما با یک بحران فاجعه( نشان میIPCCاقلیمی )

زیست  بحران  این  جهانی.  گرمایش  یعنی  است:  شده  همگرا  دیگر  از شدید  محیطی 

روز  مدت هر  است.  درآمده  ملموس  شکل  به  تازه  و  بوده  تکوین  حال  در  پیش  ها 

بخشبخش جمله  از  جهانی،  جمعیت  از  بیشتری  بههای  که  برابر نسبهایی  در  ت 

آگاه  موضوع  این  به  نسبت  هستند،  مصون  زمین  گرمایش  مخرب  اثرات  شدیدترین 

 شوند.  می

پیش که چنانکه  مواجه هستیم  اجتماعی  بازتولید  بحران  با  کردم، همچنین  اشاره  تر 

ها تحت فشار قرار داده یا از  های ما را برای خلق، مراقبت، و نگهداری از انسان ظرفیت

های بهداشتی.  مراقبت از فرزندان و مراقبت از سالمندان، آموزش و مراقبتبرد:  میان می

کنند، و از سوی گذاری در تأمین اجتماعی شانه خالی میها از سرمایهاز یک سو، دولت

 
1. overdetermination  
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دیگر، با کاهش سطح دستمزدها، ناچار هستیم زمان بیشتری را به کار مزدی اختصاص  

بلعد.  نرژی مورد نیاز برای کارهای مراقبتی را میدهیم. در نتیجه، نظام موجود زمان و ا

نیز بحران  اجتماعی  بازتولید  ترتیب، بخش  این  بهبه  از  زده است،  ویژه در شرایط بعد 

توان گفت که کوویدْ بحران از پیش موجودِ بازتولید اجتماعی را گیری کووید. میهمه

بگوییم   اگر  نیست  بیراه  پر  است.  کرده  تشدید  زیادی  حد  موجودِ تا  پیش  از  بحران 

گذاری در زیرساخت سالمت همگانی و تأمین  بازتولید اجتماعی )از جمله عدم سرمایه

 اجتماعی( به نوبه خود تاثیرات کووید را تا حد زیادی تشدید کرده است. 

ای طرف هستیم. در یک سطح، بحران حکمرانی قرار دست آخر، با بحران سیاسی عمده

ای قدرتمندی همچون ایاالت متحده فاقد ظرفیت الزم برای  هدارد، یعنی حتی دولت

های  بستی بنها به واسطه کند. این دولتحل مشکالتی هستند که این نظام ایجاد می

از درون تهی گشته ابرشرکتموجود فلج و  هایی هستند که عمالً تمام  اند، و مغلوب 

کاهش مالیات را برای خود اند و حجم عظیمی از  کننده را قبضه کردهنهادهای تنظیم

زده رقم  ثروتمندان  دولتو  خود،  اند.  درآمدهای  از  محرومیت  دهه  چند  از  پس  ها 

و ذخایر کاالهای عمومی ضروری خود را   هایشان را به حال خود رها کردهزیرساخت 

ها بنا به اند )از جمله تجهیزات حفاظتیِ شخصی برای ایمنی کار(. این دولتخالی کرده

توانند با مسائلی همچون تغییر اقلیمی مواجه شوند که در چارچوب مرزهای  نمیتعریف  

نمی محدود  نتیجهکشوری  سطح شوند.  در  حکمرانی  حاد  بحران  وضعیتْ  این  ی 

ساختاری است. اما همچنین بحرانی سیاسی در سطحی دیگر وجود دارد، بحران هژمونی 

نی گسترده از سیاست به معنای  به همان معنایی که گرامشی مد نظر داشت: رویگردا

با   همصدایی  ننگ  که  نخبگانی  و  جاافتاده  سیاسیِ  احزاب  از  ]رویگردانی[  آن،  رایج 

هایی که تا پیش از  کنند، و ظهور پوپولیسمهای نولیبرالی را با خود حمل میسیاست

 وجه. یچه ّبخش هستند، اما الباقی بهکه برخی از آنها بالقوه رهایی  –این قابل تصور نبود  

تنیده مواجه هستیم: بحران اقتصادی،  همهای متعدد و درکه اکنون با بحرانحاصل آن 

محیطی، و بحران سیاسی دوسویه. به باور من،  بحران بازتولید اجتماعی، بحران زیست 

سرمایهمجموعه  جامعه  عمومی  بحران  یک  به  اینها  منجر میی  آن داری  اثرات  شود. 

نخست اینجا، بعد آنجا، و سپس جایی دیگر، همچون سرطانی  شود،  جا ظاهر میهمه

های  ها به فورانکه فراگُستر شده است. هر تالشی برای خاموش کردن یکی از طغیان
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کند، تا  های دیگری را مبتال میها، مناطق، و جمعیتشود که بخشدیگری ختم می

مومی برای بسیاری از ی بحران ع ی جامعه را دربرگیرد. تجربهجایی که سرتاسر بدنه

ی فروپاشی کامل یا  توان نتیجه گرفت که در آستانه مردم ملموس شده است، اما نمی

ها طول بکشد. به  تواند تا دههداری میهای سرمایهانقالبی باشیم. متأسفانه بحران  اوج

ی اول قرن بیستم تا شکست فاشیسم در پایان جنگ جهانی دوم  تعبیری تمام نیمه

استعماری بوده است. پس شاید  -داری لیبرالطوالنی و متالطم در سرمایه  یک بحران

 راه دراز و پرفراز و نشیبی پیش روی ما باشد.  

بینی ما را محدود ساخته است. با این حال، موسکرا: کووید قطعاً توانایی پیش

با توجه به گرایش های به نظر مهم است که سناریوهای متفاوتی از آینده را 

کنیم    کنونی می  – تدوین  چطور  ببینیم  اینکه  برای  فقط  شده  توانیم حتی 

رهاییکنش سناریوهای  سمت  به  را  بههایمان  و  نسخهبخش  از  های دور 

 وار هدایت کنیم. فاجعه

رو فکر کنم، البته با تأکید    فریزر: قبول. من هم دوست دارم به سناریوهای ممکن پیش

این پیشبر  نمیکه  مشخصی  می  کنم.بینی  شروع  پرسش  این  با  آیا  نخست  که  کنم 

این تمایز را مدیون دانشگاه    2بخش«.است یا »توسعه   1ساز«بحران جاریْ بحرانی »دوران 

دوران  3بینگهامتون بحران  بحران هستیم.  به  به  ساز  مستقیماً  که  دارد  اشاره  هایی 

ها نیازمند غلبه  انحل این بحرشوند؛ راهداری به معنای دقیق کلمه مربوط میسرمایه

دارانه سرمایهدارانه یا پسابر این نظام، و جایگزینی آن با یک شکل جدید و غیرسرمایه

بخش به یک »نظام انباشت« مشخص یا  از نظم اجتماعی است. در مقابل، بحران توسعه 

تواند با جایگزینی یک  شود که میداری مربوط میی مشخصی در تاریخ سرمایهمرحله 

حداقل به شکل موقت برطرف شود.   -دارانهو متفاوت اما همچنان سرمایه  –دید  نظام ج

این حالت، تقسیمات برسازنده سرمایهدر  بازتولید  ی نظامِ  تولید کاالیی و  داری میان 

 
1. Epochal crisis  
2. Developmental crisis 

3. Binghamton  
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جامعه میان  سیاسی«،  »امر  و  اقتصادی«  »امر  میان  طبیعت اجتماعی،  و  انسانی  ی 

شود بلکه »فقط« به شکلی  مالکیت برطرف نمیغیرانسانی، و نیز میان استثمار و سلب 

 شود. دیگر ترسیم می

داری به اشکال گوناگون وجود دارند، و همواره این تقسیمات در تمام مراحل سرمایه

زیست )اقتصادی،  بحرانی  گرایش  یک  به  کدام  هر  هستند.  تضاد  محیطی، محمل 

دی منتهی خواهد شد.  زنند که دیر یا زود به مشکل جاجتماعی، یا سیاسی( دامن می

تواند این تضادها را برای مدتی کاهش داده یا تلطیف کند، اما  یک نظام مفروض می

کنند راهکاری دائمی برای آن در چنته ندارد. در نهایت، این تضادها آشکارا فوران می

زمان  و هم  –گردد  حلی میوار به دنبال راهشود، و دیوانهو نظام وارد بحران فراگیر می

حل باید چه شکلی باشد. اما آنان که در بطن  که راهگیرد برسر ایننزاع شدیدی درمی

ی آن نظام جدیدی  توانند با اطمینان بگویند که نتیجهکنند نمیاین منازعات زندگی می

به  دارانه. این موضوع فقط با نگاهی روسرمایهداری خواهد بود، یا بدیلی پسادرون سرمایه

 شود. قوع آن روشن میعقب و پس از و 

بخش از  های توسعهداری »صرفاً« بحران های عمومی تاریخ سرمایهتا کنون تمام بحران

استعماری -داری تجاری به نظام لیبرالاند. بحران عمومی در دوران سرمایهکار در آمده

محور نیمه دولتقرن نوزدهم منجر شد، که با بروز بحران در این دورانْ نوبت به نظام  

ی عصر حاضر  شدهداری مالیی خود راه را برای سرمایهقرن بیستم رسید، که به نوبه

بحران توسعه  ی پیشین را موقتاً بخش مرحله هموار ساخت. در هر مورد، نظام جدیدْ 

شود. با وجود این، در  کند، و در نهایت خود تسلیم بحران دوران خویش میخنثی می

از بازیگران اجتماعی باور داشتند آنچه از سر میهر مرحله، بسی گذرانند بحرانی  اری 

سرمایهدوران  الغای  به  که  است  میساز  منتهی  ابداعداری  توان  آنها  اما  ی گرانه شود. 

 ی خویش.کم گرفتند، یعنی قابلیت سیستم برای استحالهسیستم را دست 

مدنظر داشته باشیم. ممکن است  خودمان باید این تاریخ را    برای فهم موقعیت کنونی

شده  بخش باشد که مختص به نظام مالیهای بحران کنونی از نوع توسعه برخی جنبه 

تمام جنبه اما شاید  توسعه است.  نوع  از  آن  نباشد. جنبههای  زیست بخش  محیطیِ  ی 

ی دیگری مواجهیم، یعنی  بحران کنونی من را به صرافت انداخته که شاید ما با پدیده
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ی دوران با  بحران  راهک  که  حقیقی  گذاشتن  برون  ساز  کنار  مستلزم  آن  از  رفت 

 داری یک بار برای همیشه است. سرمایه

در این صورت، باز هم چندین سناریو محتمل است. برخی از آنها مانند اکوسوسیالیسمِ 

ین کرد  توان دقیقاً تعیی مطلوبی را رقم خواهند زد. البته نمیدموکراتیکِ جهانیْ آینده

که این سناریو چه شکلی خواهد بود، اما بیایید فرض کنیم »قانون ارزش« را از میان  

ی  کند، و مناسبات جدیدی را میان جامعهدارد، استثمار و سلب مالکیت را لغو میبرمی

انسانی و طبیعت غیرانسانی، میان تولید کاالها و کارهای مراقبتی، میان »امر سیاسی«  

کند. این سناریو  ریزی دموکراتیک ابداع می«، و میان بازارها و برنامهو »امر اقتصادی

های پیش روی ما است. در منتهای دیگر این طیف، برخی منتهای »خوب« طیف امکان 

دارانه قرار دارند: ارتجاع اجتماعی عظیم زیر  های حقیقتاً هولناک غیرسرمایهاز خروجی

یک نظام اقتدارگرای جهانی. البته یک احتمال افروز یا  های مردان قدرتمند جنگچکمه 

این بر  مبنی  دارد،  وجود  نیز  یک  سوم  در  صرفاً  و  نشود،  حل  اصالً  بحران  که 

آدم لگام به  مشغول  چنان  اجتماعی  دیگر  گسیختگیِ  تا  گردد  خودخواری  و  خواری 

 ترین اثری از انسانیت به جا نماند. کوچک 

ندارم.همان پیشگویی  اگر گزینه   طور که گفتم، قصد  دارم که  باور  ما  اما  کنونی  های 

چنین هستند، بهتر است با تمام وجود برای تحقق سناریوی اول مبارزه کنیم. به بیان  

بالقوه   نیروهای  تمام  بتواند  که  کنیم  تالش  ضدهژمونیکی  بلوک  ایجاد  برای  دیگر، 

پروژهرهایی را حول یک  زیستبخش  در    اجتماعی متحد سازد. -محیطیی دگرگونی 

، تالش کردم این استراتژی و تفکر نهفته در پشت آن نیو لفت ریویوی اخیرم در  مقاله

 داری ضدسرمایهپردازی از این پروژه در قالب  را توضیح دهم. به باور من بهترین مفهوم 

داری گرایشی درونی  داری چون سرمایهگیرد: ضدسرمایهصورت می 1زیستی فرامحیطو 

ی  ترین موتور محرکه محیطی در کنه خویش دارد و اصلیزیست و ساختاری به بحران  

اقلیمی است؛ و فرامحیط-تاریخی تغییر  محیطی  زیستی چون تناقض زیست اجتماعیِ 

به  جداییسیستم  اجتماعی(  شکل  سیاسی،  )اقتصادی،  آن  تناقضات  دیگر  با  ناپذیری 

که فعاالن  . حاصل آنفصل شودوتواند به شکل مجرد از آنها حلتنیده است و نمیدرهم

 
1. Transenvironmental 
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زیستی باید به آرمانی مشترک با مبارزان برای حقوق کارگران، معیشت، و امنیت محیط

ارزش  برای  مشترک  آرمانی  یابند،  دست  و  غذایی  مراقبتی  کار  مجددِ  گذاری 

ی بازتولید اجتماعی، آرمانی مشترک علیه طرد و اخراج گذاری دولتی در حوزهسرمایه

ع  نیز  و  نژادیمهاجران،  ستم  و  اقتدارگرایی،  علیه  زمین،  از  مالکیت  سلب  -لیه 

 امپریالیستی.

فرامحیط  ائتالف  چنین  میآنچه  ممکن  اصل  در  را  واقعیت  زیستی  این  سازد، 

های اجتماعی ریشه در یک نظام اجتماعی  شده« است که تمام این بیماری»پذیرفته

تر اینکه باید، همچون واند، یا دقیقتداری است. این نظام میواحد دارد، که همانا سرمایه

های  گریدشمن مشترک برای اعضای متفاوت ائتالف و نیز همچون محل تمرکز کنش

که اکنون چندپاره هستند،    1زیستیهای سیاسی محیطمتنوع در نظر گرفته شود. جریان

ضد موضعی  اتخاذ  صورت  میسرمایهدر  جنبش دارانه  با  نیز  و  یکدیگر،  با  ی  هاتوانند 

»غیرمحیط بهاجتماعی  کنند.  نیرو  تجمیع  جنبشزیستی«  به  مشخص  های  طور 

شان  کنم که این روزها میانهاشاره می  3زیستی، و نیو دیل سبزعدالت محیط  2زدایی،رشد

هایی اصیل و نیز نقاط کور  شکرآب است. از نگاه من هر کدام از این سه جریان بینش

امکنندهفلج قاطعانه  دارند.  با  ای  بلوکی ضدهژمونیک  در  جریانات  این  اگر  که  یدوارم 

های مثبت زیستی کنار هم قرار بگیرند، بینشداری و فرامحیط های ضدسرمایهویژگی

های مشخص  گردد. در این صورت، برنامهشود و نقاط کورشان اصالح میآنها تشدید می

ر نظر  به  خود  در  هدفی  آنکه  از  بیش  سبز،  دیل  نیو  مانند  همچون آنها،  سد، 

بندی تروتسکی( در  گیری از صورت های سوسیالیستی دوران گذار« )با وام»استراتژی 

محیطیِ دموکراتیک« ظاهر اصطالح »سوسیالیسم زیست سوی به تر به ایراه تحول ریشه 

 شود.  می

 
1. Ecopolitical currents 

2  .Degrowth  -  کندیدفاع م  یستیز  طی مح  یداریاست، و از پا  یجهان  دیکه خواهان کاهش مصرف و تول  یجنبش 

جامعه    یبهروز  اریعنوان معبه  یناخالص داخل  دیتول  نیگزیرا جا  یستیزطیسالمت مح  یهاکه شاخص  یاگونهبه

 .کندیم
3. Green New Deal 
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توان دقیقاً گفت که چه اتفاقی و چه زمانی روی خواهد داد، چون در هر صورت، نمی

شکارا به عملکرد مردم بستگی دارد. این روزها کار من در تالش برای پرده  این موضوع آ

شود. هدف من ترسیم برداشتن از پویاییِ بحران کنونی در ابعاد گوناگون آن خالصه می

اجتماعی است که کنشنقشه  از تمامیت  بتوانند دغدغهای  بالقوه  بالفعل و  های  گران 

صورت محدود و گسسته هایی که در غیر اینغهمتفاوت خود را در آن پیدا کنند، دغد 

ها را در  مانند. با این کار امیدوارم که نقش و جایگاه هر کدام از این دغدغهباقی می

های حرکت میان نیروهای اجتماعی  چارچوب تصویر کلی نشان دهم؛ و همچنین امکان

که نشان دهم  نتر است: ایمراتب عملیتر من بهجو را ترسیم کنم. هدف بزرگستیزه 

بخش برای بحران  حل رهاییتوانند در قالب یک راهها میچگونه این نیروها و این دغدغه

 به مؤثرترین شکل بسیج شوند.  

رسد: موسکرا: توصیف شما کمابیش همچون استراتژی پوپولیستی به نظر می

و های ذاتاً جزئی و مجزا ساخته شده،  این ایده که جامعه از منافع و دغدغه

چالش پیش رو یکی کردن این منافع گوناگون در قالب یک عاملیت سیاسی 

گرایانه با نظر مساعد صحبت منسجم است. در گذشته نیز از پوپولیسم چپ

دهد که پوپولیسم چپگرا در مقام اید، اما رویدادهای اخیر ظاهراً نشان میکرده

ظاهراً حال،  عین  در  دارد.  محدودی  سیاسی  کارآیی  جنبشْ  پوپولیسم یک   

 ی بهتری برای خود فراهم کرده است. گرا سابقهراست 

ی پوپولیسم طور جدی دربارهاستریت، بهفریزر: نخستین بار با ظهور جنبش اشغال وال

شدت  درصد و یک درصد که اساساً بیانی پوپولیستی بود، من را به   99فکر کردم. خطابه  

ضوح و دقت تحلیلی الزم را برای تحلیل  تحت تأثیر قرار داد. هرچند این صورتبندی و

لحاظ عاطفی بسیار قدرتمند است. این زبان درنگ قابل فهم و بهطبقاتی ندارد، اما بی

انگیزی سرتاسر ایاالت متحده را فراگرفت. بخشی از این موفقیت مدیون  با سرعت حیرت

تفصیل و  از »سیستمی« سخن میشرح  بود که  برنی سندرز  از جهای  انب  گفت که 
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بسیار   1کاری« یا »تقلب«ی »دستشود. کلمهکاری« میی میلیاردرها« »دست»طبقه 

که آن را به نفع قدرتمند از کار در آمد، و دونالد ترامپ نیز از این نکته غافل نشد، چنان

 خود مصادره کرد و معنای دیگری به آن بخشید.  

االت متحده بسیار چشمگیر در هر صورت، فوران زبان پوپولیستی در سپهر سیاسی ای 

ی نوظهور نه تنها گواهی بود بر شکافی عمیق در هژمونی نولیبرالی، بلکه  بود. این پدیده

گرا« ایجاد کرد  های »چپ نگرِ رایج در میان برخی حلقههمزمان گسستی در زبان جزئی

هم در  مشغولِ  زمان  آن  در  دسته که  )همچون بندیشکستن  جمعی  سیاسی  های 

درصد« در    99تر و مجزاتر بودند. صحبت از »در قالب واحدهای هرچه کوچک »زنان«(  

کرد که  تری حرکت میهای بزرگبرابر »یک درصد« در جهت مخالف و به سمت جمع 

ی رو به رشد در ایاالت متحده نسبت به ایجاد ائتالف فراگیر  برای من حاکی از عالقه

ی تحلیلی بودند که  توجه باشند، تشنهکه هنوز مچپ بود. گویی مردم، شاید بدون این

بر این پیوندها متمرکز باشد، تحلیلی که بتواند به چپ کمک کند تا بر چندپارگی خود  

 گرفتم.  ها را به فال نیک من این نشانه  –ای واحد تشکیل دهد غلبه کرده و جبهه 

مصادره حین،  همین  میدر  ایجاب  ترامپ  جانب  از  پوپولیستی  ادبیات  که  ی  کرد 

چپ راستپوپولیسم  پوپولیسم  از  را  خود  نقشهگرا  کدام  هر  سازد.  متمایز  از گرا  ای 

که چه کسی در جایگاه باالدست قرار گرفته  دهد، از اینمراتب اجتماعی ارائه میسلسله 

کسی قرار  که چه کسی پای خود را روی گلوی چه ینکسی در جایگاه فرودست، و او چه

گرا مبنایی  داده است. اما تفاوت این دو نقشه از زمین تا آسمان است. پوپولیسم چپ

کند: اقلیت کوچک نخبگان حاکم که از  دوتایی دارد که جامعه را به دو شق تقسیم می

ی برنامه  –کنند  ه میرنج اکثریت وسیع جامعه، ثروت هنگفتی را برای خود انباشتدست

از همین  99بسیج » علیه »یک درصد«  ی شود. در مقابل، نقشهجا منتج میدرصد« 

کند: در باال  گرا سه ضلع دارد که جامعه را به سه گروه مجزا تقسیم میپوپولیسم راست 

ی تهیدستان که باری به دوش جامعه اند، در کف آن طبقه خوار« نشسته نخبگان »خون 

در میان این دو »مردم« شریف قرار دارند که از هر دو سو تحت فشار قرار هستند، و  

راست گرفته پوپولیسم  ترتیب،  این  به  یکاند.  میگرا  قرار  هدف  را  اما  درصد  دهد، 

 
1. rigged 
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تازد. این تصویر های جنسی و غیره نیز میپوستان، اقلیتهمچنین به مهاجران، رنگین 

 گرا است. وت از تصویر پوپولیسم چپی سیاسی بسیار متفااز جامعه و پروژه

گرا دشمن خود را به شکلی جزئی و ماهوی جا است که پوپولیسم راست تفاوت دیگر این

می شاهد  تعریف  کنیم،  مراجعه  ترامپ  طرفداران  گفتار  به  نمونه  برای  اگر  کند. 

و »دارودسته  مکزیکی«  »متجاوزان  نیز  و  هرم،  نوک  در  پدوفیل«  یهودیانِ  مخفی  ی 

پرور« در کف آن هستیم، که هر دو در قالبی فرهنگی و به شکلی عینی  اهان تن»سی

گرا دشمن خود را بر مبنای کارکرد  اند. در مقابل، پوپولیسم چپپردازی شدهشخصیت 

از    –کند  کند، یعنی با توجه به نقشی که در سیستم اجتماعی ایفا میآن تعریف می

آید. البته کارکردها  ی میلیاردرها« به میان میه این رو صحبت از »وال استریت« و »طبق

که »وال استریت« گاهی جای خود را به  ها درغلتند، چنانی هویتتوانند به ورطه می

دهد. بنابراین، مرز مطلقی میان این دو گونه پوپولیسم وجود  »بانکدارهای یهودی« می

ه زیادی به خرج دهند تا از  که در سمت چپ این مرز قرار دارند باید توجندارد، و آنان

لغزیدن به آن سوی مرز جلوگیری کنند. این تفاوت میان دو گونه پوپولیسم، همچون  

که  کرد  فراموش  نباید  است.  اخالقی  و  سیاسی  اهمیت  واجد  پیشین،  تفاوت 

پوپولیسم چپجامعه دومبنایی و »کارکردیِ«  تر  گرا بسیار به حقیقت نزدیک شناسیِ 

هویت تا  راست سه  گراییاست  پوپولیسم  عظیم  ضلعیِ  اکثریت  واقعاً  مالی  بخش  گرا. 

ی تهیدستان« سوار که »طبقه کند، در حالیداری معاصر غارت میجامعه را در سرمایه 

 بر دوش »مردم« نیستند.  

تواند نقش  گرا، با چنین تعریفی، میچپ  جا است که آیا پوپولیسمی بعدی اینمسأله

هایی را به دست آورد، ی گذار را ایفا کند که پیروزیمرحله  بندییک آرایش یا صورت 

ی خود را گسترش دهد، به نقد اجتماعی خود ژرفا بخشد، و هر چه بیشتر رادیکال دامنه 

تواند در مسیر مبارزه مردم را  ی دیگر این است که آیا پوپولیسم چپ میگردد. مسأله

که در حال مبارزه هستند، و نیز این  آموزش دهد، و تبیین کند که آنها با چه سیستمی

دقیقاً   است. حدس می  دستکاری  چگونهاین سیستم  پوپولیسم چپشده  گرا زنم که 

توانم با اطمینان دهد. اما نمیی طبقاتی ارائه میگاهِ در دسترسی برای مبارزهعزیمت

سازوکار   ی چگونگیتواند در ایجاد بینشی اصیل دربارهگرا میبگویم که پوپولیسم چپ
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»سیستم« و کارهایی که برای تغییر آن باید انجام داد موفق باشد. به گمانم آنها نیازمند  

 شود.ها در این دو مورد آخر هستند. ببینیم چه می ّکمک مارکسیست

گرا تا به امروز در ی پوپولیسم چپاکنون با این مقدمات، کامالً با شما موافقم که سابقه

گرا  شک، پوپولیسم راست ی خود چندان چشمگیر نبوده است. بیگرابرابر رقیب راست 

بیشتری حمایت بخش عمده اما  با موفقیت  است.  را جلب و حفظ کرده  از مردم  ای 

سوسیال   ظاهراً  رهبران  و  احزاب  سوی  از  ننگین  نقشی  ایفای  به  مشکل  از  بخشی 

تقرار و تحکیم شود که به اسدموکرات و سوسیالیست در بسیاری از کشورها مربوط می

ایاالت متحده، تونی بلر در   نولیبرالیسم منجر شده است: بیل و هیالری کلینتون در 

افتضاح رشد  این  به  پوپولیسم در واکنش  آلمان. هر دو  انگلستان، گرهارد شرودر در 

های مترقی« متمایز گرای آن تالش کرده خود را از »نولیبرال ی چپ کردند، اما نسخه

خواستند پایگاه  سازی بودند، حتی زمانی که میهایی که متولی مالینسازد، یعنی هما

 ی حزب خود را احیا کنند.  رفته کارگریِ از دست

بینم. برای چپ ضرورت مبرم دارد  در هر صورت، استراتژی دیگری را در دسترس نمی

  گرای کارگر را جلب کند که اکنون از پوپولیسم راست هایی از طبقهکه حمایت بخش

کنند. ناگفته نماند که این فرایندْ عملیاتی است بسیار حساس. از یک سو،  حمایت می

های کارگری به خرج داد. از سوی دیگر، پرستان عضو اتحادیهای سازش با نژادنباید ذره

دهند که به ترامپ  پرستانْ اکثریت قاطع کارگرانی را تشکیل مینباید فرض کرد که نژاد

ایم. در عوض،  اند. اگر به این دام بیفتیم، دیگر قافله را باخته رو رأی داده یا جاییر بولسونا

عمده بخش  که  کنیم  شروع  فرض  این  با  رأیباید  این  از  میای  به  دهندگان  توانند 

ی چپ ملحق شوند. البته واقعیت این است که گرا، به جبهه ی پوپولیسم چپ واسطه 

پیش آنها  از  به چهرهبسیاری  هتر  و  هایی  بودند،  داده  رأی  اوباما  باراک  یا  لوال  مچون 

پوپولیسم  که  کاری  داد.  رخ  امیدشان،  رفتن  میان  از  با  بعدتر  آنها،  راست  به  گردش 

که حق آنها است، درحالیهای بهتواند و باید انجام دهد، تصدیق نارضایتیگرا میچپ 

ارائه می از دالیل نهفته در پس آن  دهد که دقیقاً  ح میدهد، و توضیتفسیر متفاوتی 

که چرا تمرکز بر تهیدستانِ داغ  کند، و اینمی  کاریکسی دارد چه چیزی را دست چه 

که اگر از احزابی حمایت کنند که در  برد، و در نهایت اینخورده راه به جایی نمیلعنت

اندازند، هرگز قدرت کافی برای شکست مقصر و عامل  ی کارگر شکاف میصفوف طبقه 
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ی جهانی( پیدا نخواهند کرد. به بیان دیگر، در شرایط ی جهانی و مالیهرمایهاصلی )س

گرایی باشد که بتواند در زمان مناسب  تواند به پوپولیسم چپ حاضر حداکثر امید ما می

 ای جدید ارتقا یابد. به یک جنبش سوسیالیستی از گونه

گرا به جنبش ی طبقاتی در کجای این تکامل پوپولیسم چپموسکرا: مبارزه

کنند که تأکید پوپولیستی بر گیرد؟ برخی استدالل میسوسیالیستی قرار می

نمی نمادین  »مردم«  یک  قالب  در  چندگانه  تضادهای  ساختن  با متحد  تواند 

باشد   سازگار  سوسیالیستی  سیاست   –سیاست  از  برداشتی  با  حداقل  یا 

فهمد، یعنی می  ی کارگر را به شکل »ساختاری«سوسیالیستی که قدرت طبقه 

توانند از اهرم فشار خود ی تولید، جایی که کارگران بالقوه میبا شروع از نقطه

 آوردهای سیاسی و مادی برسند. عنوان تولیدکننده استفاده کنند تا به دستبه

هایی ارائه تواند سرنخنامید میرسد آنچه شما »مبارزات مرزی« میبه نظر می

می بردادهد.  چنین  از توان  مشخصی  شکل  مرزی«  »مبارزات  که  کرد  شت 

بسط  یمبارزه فهم  زمینه  در  شما  تبیین  بنابر  که  است  از طبقاتی  یافته 

 دهد. آیا چنین برداشتی درست است؟ داری رخ میسرمایه

دست تاریخی،  شکل  به  جنبشفریزر:  و  سنتی  مارکسیسم  در  و  کم  کارگری  های 

ی طبقاتی وجود داشته ی محدود از مبارزهسوسیالیستیِ جریان اصلی، گرایشی به درک

است، چنانکه مبارزه را ]صرفاً[ در نقطه تولید و بر سر نرخ و توزیع ارزش اضافیِ ناشی  

گیرند. و البته قرار است که این مبارزات ها در نظر میاز استثمار کار مزدی در کارخانه

های  بیابند، و آرمان  های کارخانه گسترش یافته، و بعدی سیاسیبه آن سوی دروازه 

کنم  های دوردست برای خود تعریف کنند. با وجود این، گمان میدیگری را در ساحت 

ی طبقاتی، که بیشتر درگیر کار مزدی در محیط صنعتی است، که این تصویر از مبارزه

 روی هم رفته تصویر بسیار قدرتمندی است.

مبارزه   از  تصویر  داین  آن  بر  را  بسیاری  طبقاتی  »ذات ی  علیه  تا  است  گرایی  اشته 

نگاه   نقد  برای  ارنستو الکالئو  و  استدالل کنند )اصطالحی که شانتال موف  طبقاتی« 

ی طبقاتی  کنند که مبارزهبرند(. در این مباحثات، افراد استدالل میسنتی به کار می
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صار  داری نیست، و بینش حقیقی از جامعه را در انحتنها شکل مبارزه در جوامع سرمایه

آنان ندارد.  ذاتخود  میکه  نکوهش  را  طبقاتی  که  گرایی  هستند  مدعی  کنند 

عدالتی  ها حق انحصاری برای تعیین تمام اشکال ستم و بیها و مارکسیستسوسیالیست 

داری به طور تاریخی میدانِ مبارزات عظیم بر سر کارِ  ندارند. و در واقع، جوامع سرمایه

ی اند، که طیف گسترده دیگر اشکال ستم و سلطه بودهوابسته و غیرآزاد، و همچنین  

توان گنجد. به بیان دیگر، میی طبقاتی نمیآنها در چارچوب پارامترهای متعارف مبارزه

ی طبقاتی همین یک تعریف مشخص را دارد، و بنابراین،  از یک موضع گفت: »مبارزه

 هایی دیگر هستند.« و داللتباید مبارزات غیر طبقاتی را تصدیق کنیم، زیرا واجد معنا 

از چشم میاما  دیگر  مبارزهاندازی  از  آنها  تعریف محدود  به  که مشکل  گفت  ی  توان 

برمی ابتدایی صحبتطبقاتی  به بخش  اگر  فهم  گردد.  با  گفتیم که  بازگردیم،  هایمان 

سرمایه بسط از  مییافته  مبارزهداری  ببینیم.  توانیم  متفاوتی  منظر  از  را  طبقاتی  ی 

ی تولید  داری صرفاً یک اقتصاد نیست، طبقه نیز به مبارزه در نقطهانطور که سرمایههم

ی تمام این شرایط  ای بفهمیم که دربرگیرندهگونه داری را بهشود. اگر سرمایه ختم نمی

ای که در  شدهیعنی همان شرایط ضروری برای ایجاد مکان تخصصی-ای باشد  زمینه 

توانیم بفهمیم  آنگاه می  – شود  مار کار مزدی انباشته میآن ارزش اضافه از قبل استث

برای  الزم  و شرط  این سیستم  از  اندازه ضروری  به همان  بخشی  بازتولیدی  کار  که 

کاالهای  جفت  طبیعت،  به  را  استدالل  همین  اگر  حال  است.  آن  اجزای  شدن  وجور 

گیریم  در نظر میکننده، و اشکال حقوقی که آنها را سیاسی  های تنظیمعمومی، ظرفیت

داری، یا  سرمایهیابیم که این مبارزات نیز مبارزاتی ضدخوبی درمیتعمیم دهیم،آنگاه به

داری هستند. اگر این مبارزات هایی اساسی از نظام سرمایهکم مبارزاتی علیه بخشدست

 –شود  البته در نظر داشته باشید که همیشه چنین نمی   –در قالب درستی قرار بگیرند  

 ی طبقاتی درک کرد. توان آنها را نیز به عنوان مبارزهنگاه میآ

از مبارزه ی طبقاتی مبارزه بر سر بازتولید اجتماعی در واقع به لحاظ تاریخی بخشی 

 1ی جنبش کارگری برای دستمزد متناسب با معیشت خانواربوده است. در کنه مطالبه

ای برای شرایط استخدام نزاع بر سر بازتولید اجتماعی نهفته است. این مطالبه هم مبارزه

 
1. Family wage 
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مبارزه هم  و  بود،  کلمه  دقیق  معنای  زندگی  به  و  اجتماعی  بازتولید  شرایط  برای  ای 

البته مطالبه یا بخشخانگی.  زنان  برای  خانوار  مبنای  بر  از طبقهی دستمزد  ی هایی 

بینید  رپرست خانوار نبودند چندان مفید از کار در نیامد. اما میکارگر که واجد شرایط س

سرعت در  تواند بهی طبقاتی صحبت کنیم، امور میکه بسته به اینکه چگونه از مبارزه

 هم پیچیده شود.  

ای است که گونه ی طبقاتی بهحلْ بازتعریف طبقه و مبارزهپس به یک معنا، بهترین راه

دقت مشخص کنیم که منظور شد. اما، در عین حال، باید با  ظرفیت بیشتری داشته با

مبارزه  از  معنای دیگری  به یک دغدغهاز  اینجا  اشاره ی طبقاتی چیست.  ی مشخص 

اتحاد ترویج  برای  راه  بهترین  یافتن  گستردهدارم:  بر  های  تا  داریم  نیاز  بدان  که  ای 

 های عظیمِ مستقر بتازیم و بر آنها چیره شویم.  قدرت

ی طبقاتی  رسد بیان اینکه مبارزاتِ ظاهراً متنوع، جملگی مبارزهنگاه اول، به نظر میدر  

گشاید: ما همه با هم هستیم، و دشمن ما یکی است. اما  هستند امکانات جدیدی را می

و در    – داری داشته باشیم  یافته به سرمایهاگر به همین مسیر ادامه دهیم و نگاهی بسط

مبارزهیافتنتیجه نگاهی بسط به  مبارزهه  بر    –داری  ی ضد سرمایهی طبقاتی و  آنگاه 

هایی  دوش ما است که با دقت به این نکته توجه کنیم که این مبارزات متنوع از چه جنبه 

واسطه هماهنگ نیستند. این مهم کاری است سیاسی، و در واقع کار شاق  به شکل بی

ای ترسیم کنید که  رسیم: باید نقشهگرا میی پوپولیسم چپسیاسی. بار دیگر به ایده

جفت یکدیگر  با  چگونه  مبارزات  این  دهد  مینشان  این وجور  نیز  و  چه شوند،  در  که 

توان از این کنند، و با چه رویکردی میهایی این مبارزات یکدیگر را تضعیف میحالت

 ها پرهیز کرد.  حالت

ام. پوالنی بدون  النی مراجعه کردهپوهای کارلاندازدر تبیین مبارزات مرزی، گاه به چشم

گر ی مرزی میان جامعه و آنچه او بازار خودتنظیم استفاده از این اصطالح، عمالً بر مبارزه 

ی جالب توجه و متمرکز بود. نکته  –توانیم آن را اقتصاد بخوانیم  که ما می-خواند  می

وزیع ارزش اضافی نیست.  پربار این رویکرد آنجا است که مبارزه دیگر صرفاً بر سر شکل ت

کشمکش سر این است که چه چیزی صرف و نحو زندگی را تعریف خواهد کرد، یعنی  

 اینکه آیا در یک اجتماع مشخص،دست سرمایه باز خواهد بود یا خیر. 
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ی اینکه عمالً چه کسی در جامعه  شویم دربارههایی عمیق مواجه میاینجا با پرسش

داری، و نحو زندگی در اختیار دارد. در جوامع سرمایهقدرت الزم را برای تعیین صرف  

پرسش بهاین  برنامهها  از  نامحسوس  از  های سیاسی حذف میشکلی  به دور  و  شوند، 

می اعطا  افرادی  و  سرمایه  به  اختیار  این  ما،  سرمایه  چشم  انباشت  متصدی  که  شود 

 هستند.

ای است که  گونه توزیع بهی  صحبت کردن از مبارزات مرزی به معنای فراروی از مسأله 

گوید  پرسش از چگونگی سازماندهی صرف و نحو زندگی مطرح گردد. مبارزات مرزی می

ی اینکه مرز میان جامعه و طبیعت،  ی بنیادین و واقعی وجود دارد، دربارهکه یک مسأله

های مراقبتی در اجتماعات و روابط خویشاوندی و غیره را میان کار مزدی، سایر فعالیت

شود: مرزهای مشروعی که بازار  جا ختم میها به اینکنیم. این پرسشچگونه ترسیم می

بتواند درون آن فعالیت کند کدام است؟ چه چیزهایی مشروعیت الزم برای خرید و  

ی مهم هنگام صحبت از مبارزات مرزی اینجا است که  فروش را دارند؟ به نظرم نکته 

اند. به بیان دیگر،  داری مورد نزاع بودهوامع سرمایه دهد این امور همواره در جنشان می

بلکه مبارزهآنها جایگزین مبارزه نیستند،  ی طبقاتی گاه در قالب مبارزات  ی طبقاتی 

گاه شکل    - چیز درست پیش روداگر همه-یابد، و مبارزات مرزی نیز  مرزی تجلی می

 گیرد.ی طبقاتی را به خود میمبارزه
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ی خرید خانه با سرعتی بیش  های اخیر هزینه بریتانیا بحران مسکن دارد: در دهه

که بسیاری از کارگران از بازار از افزایش دستمزدها رشد داشته است و این باعث شده  

 مسکن خارج شوند.

کند چون آنها ی اندک کمکی به خرید خانه نمیهای با سپردهدر برخی نواحی، وام 

راه صاحب این  از  است  قرار  نمیکه  شوند  ماهانه  خانه  اقساط  پرداخت  پس  از  توانند 

از آن باید مبالغ هنگفتی  که دست به کار خرید خانه شوند  برآیند و در نتیجه پیش 

 انداز کنند. پس

که ی باالی خانه در بخش خصوص این کار را دشوار ساخته است، ضمن این اجاره

ی اجاره و  مستأجرین برای پرداخت هزینه   %40باعث شده است که در برخی نواحی  

های اجتماعی در مقایسه با  های دولتی باشند. تعداد خانهخدمات شهری محتاج کمک

ای جز اجاره کردن ندارند و  شده است و در نتیجه بسیاری خانوارها چاره  قبل کمتر

   1پردازند بیشتر از اقساط معمول وام مسکن است.ای که میاغلب اجاره

اختصار نشان خواهیم داد که چگونه وضعیت مسکن در بریتانیا  در مطلب حاضر به

 به اینجا رسیده است.

197۰ 

 ده است... گونه نبواوضاع همیشه هم این

اوایل دهه ها در سراسر بریتانیا  تقریباً یک سوم خانه  70ی  بنا بر آمار دولتی، در 

قیمت اجتماعی بودند که توسط مقامات محلی در اختیار متقاضیان قرار های ارزان خانه

گرفت. این بدیل مطلوبی برای مالکیت خانه بود. اما برای آنها که قصد خرید داشتند  می

رسیم  ی بعد که میپوند بود. اما به دهه  4057ن در بریتانیا  نیز میانگین قیمت مسک

 گیرد.  اوضاع شکل دیگری به خود می

 
ی کارگر های مناسبی به متقاضیانی عمدتاً از طبقه هایی هستند که با قیمت بریتانیا خانه های اجتماعی در  . خانه1

های وسیعی از جمعیت از اوایل قرن بیستم و باالخص با  های اجتماعی برای بخششود. تأمین خانهاجاره داده می

استیجاری در بریتانیا از نوع »مسکن  های  اکثر سکونت  2011پایان گرفتن جنگ جهانی اول آغاز شد. از اوایل تا سال  

های اجتماعی  ای خصوصی از خانه های اجاره اجتماعی« )یا »مسکن شورایی«( بود اما از آن سال به بعد تعداد خانه

 پیشی گرفت.
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  سو نیا به 7۰ یدهه  از ایتانیبر در یمسکون یهاخانه مجموع  از مختلف یهابخش  سهم. 1 نمودار

 است کرده رییتغ  شدتبه

-1970های  ی سالاستیجار در فاصله نمودار موجودی مسکن در بریتانیا بر حسب نوع  

 . منبع: وزارت مسکن، محالت و دفاتر دولتی محلی 2018

19۸۰ 

 طرح حق خرید، خبر بدی برای مسکن اجتماعی بود

توانیم از طرح گردیم، میی آغازی برای بحران کنونی مسکن میاگر به دنبال نقطه

تا این  امکان می ییهای شوراحق خرید آغاز کنیم. این طرح به مستأجران خانه داد 

تر از قیمت بازار خریداری کنند. این امکان از مدتها پیش وجود  ها را با قیمتی کمخانه

برای آن    1980های کالنی که در قانون مسکن سال  داشت، اما دولت تاچر با تخفیف

در نظر گرفت جان مضاعفی به آن بخشید. به مرور زمان، از مجموع مبالغی که شوراها 

ها کاسته  های جدید در اختیار داشتند، و در نتیجه از تعداد این خانهای ساخت خانهبر

 شد.  
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19۸5 

 تعداد صاحبان خانه در بریتانیا شد. طرح حق خرید باعث جهش بزرگی در 

انگلیس )یعنی بدون در نظر گرفتن 1985تا    1980طی پنج سال )از   ( فقط در 

ی شورایی ذیل طرح حق خرید به فروش  ایرلند شمالی و اسکاتلند( نیم میلیون خانه 

های قدیمی، و انتقال  هایی که ذیل حق خرید انجام گرفت، تخریب خانهرفت. فروش

ی  های مسکن که متعاقباً انجام گرفت، مجموعاً باعث شد که از دههای به تعاونیهدارایی

 به این سو مسکن شورایی افول کند.  80

 199۰و    19۸۰های دهه 

 تر شد ... اما ریسک سیستم افزایش یافت های مسکن آساندسترسی به وام

شت شکل یافت چیز دیگری داهای شورایی کاهش میدر همان حال که تعداد خانه

زدایی در مقیاس وسیع شد که گرفت. بخش مالی اقتصاد دست به کار یک مقررات می

تر شد و میزان بهره را هم  ادامه یافت. دسترسی به وام رهنی آسان  80ی  در تمام دهه

 .است افتهی کاهش مستمراً ایتانیبر  در ییشورا یهاخانه  تعداد ،19۸۰ سال از.  2 نمودار

 ی محل یمنبع: وزارت مسکن، محالت و دفاتر دولت
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کردند. دیگر برای وام گرفتن نیازی نبود ثابت  دهندگان به دلخواه خود تعیین میوام

 کردن دارید. به این ترتیب پول بیشتری وارد سیستم شد.   اندازکنید توانایی پس

19۸۸ 

، بیش از پیش از توان شوراهای محلی برای تهیه مسکن 1988قانون مسکن سال  

 کاست  

های  های مسکن را قادر ساخت تا برای ساختن خانه ، تعاونی1988قانون مسکن  

خانه تعمیر  و  مالی  جدید  تأمین  کنند.  استفاده  خصوصی  بخش  پول  از  کنونی  های 

سازمانتعاونی که  مسکن،  طریق  های  از  اصل  در  بودند،  غیرانتفاعی  مستقل  های 

این امکان را یافتند که برای ساخت    70ی  گرفت اما در دهههای خیریه انجام میفعالیت

صندوق  منابع  به  سال  خانه  جدید  قانون  کنند.  پیدا  دسترسی  دولتی  به   1988های 

ها مالکیت  هایی داد که شوراها نداشتند و از این رو خیلیها اختیارات و قدرتتعاونی

نتقل شده  هزار خانه م  250، مالکیت  1997ها منتقل کردند. تا سال  ها را به تعاونیخانه

 بود و این روند در دولت حزب جدید کارگر نیز ادامه یافت.  

بود    (assured shorthold tenancies)  های این قانون، استیجار تضمینییکی از تازه 

می باعث  سرمایهکه  برای  استیجاری  دارایی  یک  تملک  )حقیقی( شد  منفرد  گذاران 

 ر افزایش قیمت خانه بود.گذار دتر شود و این از دیگر عوامل تأثیرجذاب

 9۰ی و اوایل دهه  ۸۰ی  اواخر دهه

 فروپاشی بازار مسکن

 %15های بهره به  شدت افزایش یافت اما با رسیدن نرخقیمت خانه به  1983از سال  

و ورود اقتصاد به وضعیت رکود، در انتهای این دهه بازار مسکن دچار فروپاشی شد.  

گیرندگان در وضعیت  باعث شد که بسیاری از وام  90ی  سقوط بازار مسکن در اوایل دهه

ای که وثیقه وام بود شان از ارزش خانهارزش خالص منفی قرار گیرند یعنی مبلغ وام

 بیشتر شد.

دهندگان کردند و برخی دیگر با  هاشان را تقدیم وامها کلید خانهگیرندهبرخی وام

عقب اقساط  )مشکل  ثانویه  تملک  شدند.  مواجه  وثیقهمصادرهافتاده  توسط  ی  ها 
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مورد به اوج خود رسید.    75500با    1991دهندگان( رو به افزایش گذاشته و در سال  وام

قیمتهای مصادرهخانه این  و  بازار عرضه شدند  به  بار دیگر  پیش  شده  از  بیش  را  ها 

 کاهش داد. 

 
  یریچشمگ شیافزا ولز و  سیانگل در هاخانه یمصادره ،1991 تا 19۸9 یهاسال یفاصله در. 3 نمودار

 . داشت

 منبع: وزارت مسکن، محالت و دفاتر دولتی محلی 

1992 

 بروز مشکل بزرگ عرضه و تقاضا 

کم کنترلبا  شدن  وامتر  بر  که  میهایی  اعمال  بیشتری گیری  افراد  قاعدتاً  شد 

های جدید باعث خنثی شدن  توانستند خانه بخرند، اما پایین بودن نرخ تولید خانهمی

می تأثیر  سال  این  در  خانه1992شد.  تعداد  تکمیل،  جدید  انگلستان  های  در  شده 

سال قبل به نصف رسیده بود. تقاضای فزاینده    20عدد بود، که در مقایسه با    179100

 ها شد.  باعث باال رفتن قیمت
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 .است داشته کاهش مستمراً ایتانیبر  در دیجد یهاخانه ساالنه عرضه ،197۰ سال از. 4 نمودار

 ی محل یدولت دفاتر و محالت مسکن، وزارت: منبع

1993 

 افتندها عقب میدستمزدها از قیمترود... اما قیمت خانه دوباره باال می

پایان سال   اساس »شاخص قدرت    1993از  بر  یافت.  افزایش  دوباره  قیمت خانه 

پنجم دستمزد  ی یکها که به اندازهسال، قسط وام  10خرید در مقیاس کشوری«، طی  

 سوم آن رسید.اولی بود تقریباً به یک-میانگین یک خانه

1996 

 یابد اجاره رواج می-برای-خرید

به همراه   (ARLA)دهندگان امالک مسکونی« ، »انجمن اجاره 1996در سپتامبر 

گذاری  دهنده، »طرح خرید برای اجاره« را به راه انداختند.  با این کار سرمایهچهار وام

آسان مسکونی  امالک  در  وامافراد  که  چرا  شد  قرار تر  آنها  اختیار  در  تخصصی  های 

ها لحاظ شده بود. طی دو دهه پس  گرفت که درآمد حاصل از کسب اجاره نیز در آنمی

ی بیشتری به بازار ها باعث شد که عدههای بهره و افزایش قیمت خانهاز آن، تنزل نرخ 

  200تقریباً    2014گذاری راغب شوند. در سال  ی خوب سرمایهعنوان یک گزینه ملک به
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تأیید رسید. این طرح نه فقط بازار اجاره را وسعت بخشید    اجاره به-برای- هزار وام خرید

 بلکه عامل دیگری شد در جهت افزایش قیمت خانه. 

1999 

را راه انداخت، یک وام خرید مسکن    (Together)  جایکبانک »نورثرن راک« وام  

ملکی که قصد خریدش    %125داد تا وامی به ارزش  گیرندگان این فرصت را میکه به وام 

های جدیدی که آن سال شوراها در بریتانیا ساختند فقط  را دارند اخذ کنند. کل خانه

 واحد بود.  50

2۰۰5 

 د. های بدون فیش حقوقی« به صدا درآموام»هشدارها درخصوص 

ها به این منظور  گواه بود. این وام-های خودها در بازار مسکن، واماز دیگر نوآوری 

گیرندگانی که از چند منبع مختلف فرماها و سایر وامطراحی شده بود که به خویش

درآمد دارند کمک شود تا بدون نیاز به نشان دادن فیش حقوقی بتوانند وام بگیرند. اما  

های  ها، در کنار واماین وام  2000در بازار مسکن در اوایل دهه    ها با باال رفتن قیمت

شد، رواج بیشتری یافتند. نهادهای نظارتی و  »سریع« که درآمدها در آنها وارسی نمی

 سیاستمدارها شروع کردند به ابراز نگرانی درخصوص این بخش از بازار. 

فقطوام متداول- های  نیز  وامبهره  چون  شدند  پرداخت   گیرندگانیتر  پس  از  که 

تر را انتخاب کردند و به  هزینهی کمآمدند گزینهماهیانه بخشی از وام خانه خود بر نمی

را  وام  مبلغ  کل  بتوانند  نهایتاً  و  یابد  ادامه  خانه  قیمت  افزایش  که  بستند  امید  این 

این نوع وام از بحران بانکی و به منظور مهار کردن بازارِ  ات دهی، مقرربپردازند. پس 

 سفت و سختی حاکم شد.  

2۰۰7 

میانگین قیمت خانه در بریتانیا اشک بسیاری را در آورد... و بعد نوبت به بحران 

 اعتباری رسید
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قیمت خانه در بریتانیا افزایش شدیدی یافت... و بعد شرکت آمریکایی لیمان برادرز 

شد.  جهان  سرتاسر  در  مالی  سقوط  یک  سرآغاز  این  و  کرد  ورشکستگی    اعالن 

دهی را تر را از بازار جمع کرده و وامهای بریتانیای، محصوالت وامی پرریسکدهندهوام

خصوص حاال که رکود  که وام گرفتن دشوارتر شد، بهشدت کاهش دادند. نتیجه آنبه

ی مسکن اجتماعی  اندازهای مردم آسیب زده بود. در شرایطی که عرضهبه مشاغل و پس

ی بیشتری به اجبار به  های بانکی دسترسی نداشتد، عدهم رفت و بسیاری به واآب می

دهندگان خصوصی روی آوردند. نسبت امالکی که در تملک ساکنان  قرض گرفتن از وام

 بود به کل امالک، رو به کاهش نهاد.   

 

 
ه از  میانگین قیمت خانه تقریباً سه برابر شده است. برگرفت 2۰۰7تا اوت  199۰ی اوت . در فاصله5نمودار 

 ( در بریتانیا. HPIشاخص قیمت خانه )

 اند. محاسبه شده HPIهای ماهانه های ساالنه از روی میانگین میانگین 

2۰۰7 -2۰۰۸ 

 ها دوران سختی بود و برای برخی دیگر فرصتی مغتنم. برای خیلی
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با گسترش تبعات بحران اعتبار در سراسر کشور، تالش شد تا روند تملک مجدد  

بی حدی  در  بهره  نرخ  داشتن  نگه  پایین  با  کار  این  گردد.  کنترل  و  )مصادره(  سابقه 

آورد تا هر چه  دهندگان فشار میهمچنین اعمال برخی مقررات انجام گرفت که به وام

 هاشان را از دست ندهند.  هدر توان دارند انجام دهند تا مردم خان

هایشان را از دست ندهند و در عین حال باعث  ارزانی اعتبار کمک کرد تا مردم خانه

گذاری جذابی گردد و  شد که بازار ملک برای کسانی که نقدینگی کافی داشتند سرمایه

 ای بخشید.  های بازار جان دوبارهاین طی چند سال پس از آن به برخی بخش

2۰۰9 

 اند کاهش یافته استیی ساکنهای شورادرصد کسانی که در خانه

بریتانیای کبیر، درصد خانه از  در  از سوی شوراها  تأمین شده  در سال   %32های 

رسید. این رقم در یک دهه پس از آن نیز کاهش یافت و   2009در سال  %9به  1977

،  نرخ بهره برای واجدین صالحیت اخذ وام از 2009رسید. در سال    %7به    2018در  

ی کاهش یافت و به تبع آن از هزینه   %0.5ی پایه تا  تر بود. نرخ بهرهکم  هر زمان دیگری

 های خانه نیز کاسته شد.  وام

2۰1۰ 

 ترین حد رسیدساخت به پایینهای تازهتعداد خانه

ترین  عدد کاهش یافت که کم  135990های تازه ساخت در بریتانیا به  تعداد خانه

عدد    135590مقدار باز هم رکورد زد و به  این    2013بود. در    1946میزان از سال  

 رسید. اما جمعیت کشور و به تبع، تقاضا برای مسکن، همچنان رو به افزایش بود. 
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 میلیون نفر به جمعیت بریتانیا اضافه شده است. ۸. از آغاز قرن بیست و یکم، 6نمودار 

 (ONSمنبع: دفتر آمار ملی )

2۰1۰ 

»اجاره ائتالفی طرح  دولت  سال،  به در همان  بسیاری  که  کرد  ارائه  را  ارزان«  ی 

 نگریستند  ی تردید به آن میدیده

ی ارزان« مطرح کرد که داری را با نام »اجارهدولت ائتالفی شکل جدیدی از اجاره

مستأجرین   آن،  بر  می  %80بنا  را  اجاره  بازار  ا نرخ  بیشتر  بسیار  البته  که  ز پرداختند 

های پرداختی مسکن اجتماعی بود. دولت امید داشت که با این طرح امکان ساخت نرخ

ها بسیار بیش از استطاعت بسیاری از افراد  های بیشتری فراهم شود. اما این قیمتخانه

هشدار داد   2013مینیستر در سال  درآمد در برخی نواحی کشور بود: شورای وست -کم

هزار پوند در سال درآمد    58بایست حداقل  ، یک خانواده میی بازارنرخ اجاره  %80که با  

 خوابه اجاره کند.   - ای یکداشته باشد تا بتواند خانه

2۰13 

 خرید -به-ظهور طرح کمک

نداشت،   خوبی  اوضاع  لندن  از  خارج  در  مسکن  بازار  بانکی،  بحران  از  پس 

ط به داشتن یک دهی هنوز مشرورفت و از آنجا که وامکندی پیش میوسازها بهساخت
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ی کالن بود تعداد خریداران اولین خانه در حال کاهش بود. در این شرایط دولت  سپرده

خرید »اقدام به مداخله چشمگیری کرد تا بازار مسکن از -به- ی دو طرح کمکبا عرضه 

ی  های جدید بود که بر پایهها برای اعطای وام به خانهتک و تا نیفتد«. یکی از طرح

ازپ  طرح  به یک  دوم  طرح  و  بود  شده  طراحی  اول  خانه  خریداران  برای  موجود  یش 

درصد قیمت   95هایی معادل  داد تا بتوانند از نو وامهای دولتی میدهندگان تضمینوام

 ملک بدهند. 

ی  ی مسئولیت بودجه« که یک ادارههای »ادارهدرست یک هفته بعد، اقتصاددان

ها  خرید باعث باال رفتن قیمت-به-ن کمکشود هشدار دادند که ایمستقل محسوب می

 شود و در عین حال تأثیر ناچیزی بر افزایش تقاضا دارد. می

2۰15 

 های مسکونی را افزایش داد. جورج اوزبرن مالیات مالکان خانه

های ارزان منتفع شده بودند و این  های مسکونی از وامهای سال مالکین خانهسال

کردند بیش  بهره وام را مشمول معافیت مالیاتی می  %45  ها به خاطر قوانینی که تاوام

 هزینه شده بودند. از پیش کم

ی بهاری )که به جورج اوزبرن که در آن زمان عضو کابینه بود بسیاری را با بودجه 

زده کرد چون در بودجه آمده بود که در سال  گویند( شگفتی کوچک نیز میآن بودجه 

که اشخاص دیگر به طور کاهش خواهد یافت و ایندرصد    20درصد به   45این  2017

درصدی برای جبران استهالک طبیعی خانه نخواهند   10فرض مستحق معافیت  پیش

ی بعدی را وارد کرد و اعالم کرد که در آوریل سال بعد  او ضربه  2015بود. در نوامبر  

ت این بود  درصد مالیات بیشتر خواهند شد. معنای این تغییرا  3های دوم مشمول  خانه

 های مسکونی دیگر مزیتی در مقایسه با خریداران خانه اول نداشتند.  که صاحبان خانه

2۰1۸ -2۰19 

 گیری را برای شوراهای محلی فراهم کرد ترزا می امکان وام

سازی را برای شوراها برداشت گیری برای خانه وزیر وقت، سقف وامترزا می، نخست

شده توسط شوراها شود های ساختهبا این امید که این اقدام باعث افزایش تعداد خانه
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ی جدید بیشتر. یک سال پس از اعالن هزار خانه 10ی ساالنه  اما البته فقط به اندازه 

اند  سازی شدهداد که برخی شوراها دست به کار خانهمیرفع محدودیت، تحقیقات نشان  

ای که دولت هدف گرفته بود تحقق یابد،  هزار واحد مسکونی10رفت که به  و انتظار می

 رخ داد.   19-گیری کوویدتا اینکه همه

2۰2۰ 

 کند بریتانیا را درگیر می 19-گیری کوویدهمه

قررات منع آمد و شد و تعطیلی  بازار مسکن در مارس این سال مشمول شهربندان )م

های اقتصاد را مختل کرده گیری اغلب بخشکه همه رغم آنوکارها( شد اما علیکسب

ی رونق را تجربه کرد. بنا به دفتر آمار ملی،  بود، بازار مسکن پس از بازگشایی یک دوره

ت  درصد رشد داشت. این افزایش قیم 8.5قیمت خانه در بریتانیا   2020در طول سال 

بود که قرار   1خاطر هجوم مردم برای خرید در طول »مهلت عوارض تمبر« ای بهتا اندازه

ی معمول  ها به اندازهخاتمه یابد و در پایان سپتامبر نیز نرخ   2021است در پایان ژوئن  

بازگردد. عامل مؤثر دیگر در افزایش قیمت، »رقابت برای زیربنای بیشتر« بود که باعث  

 های کوچک سبقت گیرد.   های بزرگ از خانهر مربع خانهشد قیمت هر مت

 

 
هزار پوندی که در   500، نخستین  2020مارس سال    31، دولت بریتانیا اعالم کرد که تا  2019در تابستان سال   1

 ژوئن تمدید شد. 30شود مشمول عوارض تمبر نخواهد شد. این مهلت تا سکن افراد مبادله میمعامالت م
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 . است داشته شیافزا مستمراً 2۰2۰ مه ماه از خانه متیق ،19-دیکوو یریگهمه رغمیعل. 7 نمودار

 ( امالک انواع  یتمام  یبرا ماهانه متیق نیانگی م( )HPI) خانه متی ق شاخص از برگرفته

*** 

های اجتماعی در کنار بیش از دو دهه سرازیر ی خانهفروش چندین و چند ساله

های فاقد  های ارزان باعث شد که خانوادهی وامواسطه کردن نقدینگی به بازار مسکن به

شود که افراد بتوانند های باال مانع از آن میمسکن در شرایط دشواری قرار گیرند. اجاره

انداز کنند.  شوند به قدر کافی پول پستر میماه به ماه ارزان هایی که  برای گرفتن وام

هیچلگام برخی  که  است  معنا  این  به  خانه  قیمت  نمیگسیختگی  چنان گاه  توانند 

ی بانکی بزرگی جور کنند که به اتکای آن وام بگیرند. در عین حال پایین بودن  سپرده

ذاران شده است و به آنها که از  گهای بهره باعث جذابیت بازار ملک برای سرمایهنرخ

های هنگفتی برای خرید  آیند کمک کرده است که پولی بانکی برمیی سپردهپس تهیه

 کنند ندارد.  انداز میای به حال کسانی که دارند پسجور کنند اما این فایده

توان برای بهبودش کارهایی  ای نیست اما میسروسامان دادن به این اوضاع کار ساده

 د.  کر

 پیوند با منبع اصلی: 
UK housing crisis: how did owning a home become unaffordable? 

https://www.theguardian.com/business/ng-interactive/2021/mar/31/uk-housing-crisis-how-did-owning-a-home-become-unaffordable
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داران با کارگران  ی سرمایهای، یعنی... رابطهی سرمایهگونه که بازتولید ساده همواره رابطههمان»

دارانی  ای با سرمایهی سرمایهکند، بازتولید گسترده، یعنی انباشت، رابطهرا بازتولید می مزدبگیر...

 کند...دیگر، را بازتولید می تر در یک قطب، وکارگران مزدبگیر در قطبدارانی بزرگیا سرمایه  تربیش

 انجامد.«، انباشت سرمایه به افزایش پرولتاریا میروایناز

 های اقتصادی: سرمایه جلد اول، فصل بیست و پنجمکارل مارکس، دستنوشته

اند، این  که نهادهای اجتماعی موجود نامعقول و ناعادالنهرشد »این تصور روبه

به بی نادرست تبدیل شدهکه خِرد  به  است، تأیید این است که   خِردی و درست 

 دوام نیست.«اقتصادی پیشین سازگار بود، قابل نظم اجتماعی موجود که با شرایط

 کارل مارکس، سوسیالیسم: تخیلی و علمی )فصل سه( 

و  » وعده  و  اظهارات  جمالت،  از  یک  هر  پس  در  فرانگیرند  افراد  که  مادام 

جستجو  را  مختلف  طبقات  منافع  اجتماعى  و  سیاسى  دینى،  اخالقى،  وعیدهاى 

 .«خواهند بودکنند، در سیاست همواره قربانى... فریب و خودفریبى بوده و 

   19لنین، مجموعه آثار، جلد 

 مقدمه

تمامی کشورهای  سیاسی موجود در-تالشی اتحاد جماهیر شوروی و نظام اقتصادی

سیاسی  -اقتصادیاز یک سو، و تهاجم    1980ی  اروپای شرقی و مغولستان در اواخر دهه

اقتصادی ایاالت  -همراه با برتری نظامیداری پیشرفته  نولیبرالیسم در کشورهای سرمایه

به درجات   2000و    1990  ایه آوردن چین، ویتنام، الئوس و کوبا در دههو روی  متحده

مبتنی بر بازار کار و گسترش فعالیت بخش خصوصی  اقتصادیصالحات«  مختلف به »ا

ی تولید و گردش متکی بر منطق سود، از سوی دیگر، به  داخلی و خارجی در عرصه

ایاالت متحده هنوز قدرت  است. همداری سرعت بخشیده  شدن سرمایهجهانی اکنون 

گذاری  ر تجارت و سرمایهی اروپا داقتصادی اصلی در جهان است، اما چین و اتحادیه

ی  کنند. در واقع، تثبیت نسبی این فرایند در دههشدت رقابت میجهانی با آمریکا به

است با جایگزینی لیبرالسم ی پس از جنگ جهانی دوم، همراه بوده  ، برخالف دوره1990

به-اقتصادی و،  نولیبرالیسم  توسط  زوال قدرت هژمونیک  سیاسی  آغاز  آن،  رغم ظاهر 

امپریالیستیبدون وجود جانشینی مشخص در مرحله  قبلی نولیبرالیسم  در   ی  است. 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch25.htm#n1
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch25.htm#n1
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch25.htm#n1
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1880/soc-utop/ch03.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/cw/pdf/lenin-cw-vol-19.pdf
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/cw/pdf/lenin-cw-vol-19.pdf
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/cw/pdf/lenin-cw-vol-19.pdf
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برای کسب هژمونی جهانی شدت   نتیجه، بدیهی است که در چنین شرایطی مبارزه 

 یابد.  

شدت  داری جهانی دچار مشکالت تاریخی متعددی است و بهنظام سرمایهامروزه   

است.  زده  بحران   1بحران  عباراین  و مشکالت  پاندمی  ها  به  دادن  پایان  از مشکل  تند 

)در سال19کووید   رکود جهانی  نابرابری (2021-2020و    2009-2008های  ،  های  ، 

ها و  های شرکتالمللی، بدهیی بینها و در عرصهدولت -شدید و عمیق در درون ملت

دولت بلوکخانوارها،  مابین  هماهنگی  بحران  و  )ایاالت  ها  سیاسی  و  اقتصادی  های 

ی اروپا، برزیل، فدراسیون روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی  ه، چین، اتحادیهمتحد

های مذکور، مشکالت اجتماعی درازمدت  و غیره(. گذشته از این، و در ارتباط با بحران

گرم کرهمانند  زیست شدن  بحران  و  زمین  و  ی  مهاجرت  نژادپرستی،  محیطی، 

نژادنابرابری و  جنسیتی  بههای  رو  چنین   پرستانه  در  که  است  بدیهی  دارند.  شدت 

 دهند و گسترش خواهند یافت. های اجتماعی رخ میشرایطی جنبش

ی تهاجم نولیبرالیسم بر یکی از تبعات مهمّ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در دوره 

سرمایه کشورهای  در  هم  کشور زحمتکشان،  در  حدودی  تا  هم  و  به  داری  که  هایی 

بر سمتشکل مختلف  رفرم  گیری سوسیالیستیهای  با  گسترش توأم  بر  مبتنی  های 

گستر و  تسریع  دارند،  ادعا  بازار  و  خصوصی  روابط  بخش  و  گسترده  انباشت  ش 

دارانه و مبتنی بر بازار، و در نتیجه، پرولتریزاسیون و افزایش نابرابری در مقیاس  سرمایه

ی ناموزون و مرکب آن باید اثر بارزی جهانی است. این فرایندها همراه با سرشت توسعه 

انی در  بر تغییر ترکیب ساختار طبقاتی و نابرابری در کشورهای مختلف و در سطح جه

گیری کرده  باشند. لیکن تا آنجا که نویسنده پیویکم داشته  ی اول قرن بیستدو دهه

ی این دگرگونی ساختاریِ  پذیری دربارهمند و مقایسهآماری، نظام  -کمّی    است، بررسی

 
ها( در دولت-داری )ملتکشورهای سرمایه  اقتصادی  المللیبین  یهاارتباط  مجموع  داریاقتصاد جهانی سرمایه .  1

- گذاری مستقیم و غیرمستقیم، و صادراتهای تولید، گردش، توزیع و مصرف است که به میانجی سرمایهعرصه

های موجود داری پیشرفته و سرمایه هایداری سرمایه این نظام تمامیگیرد.  واردات محصوالت و خدمات صورت می

رشد )از نظر اقتصادی( را در ارتباطی دیالکتیکی در فرایندی ناموزون و مرکب دربر  بهمانده و روعقب  کشورهایدر  

گیرد، و امروزه به شکل روزافزونی در ارتباطی متقابل و گسترده با کشورهایی که خود را سوسیالیست و یا در می

 است. ویژه چین و ویتنام(، قرار گرفتهخوانند )بهحال گذار به سوسیالیسم می
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آمار قابل اساس  بر  اجتماعی  اساس مفهومترکیب طبقات  بر  تطبیقی و  پردازی  اتکا و 

 دارد.  مارکسیستی وجود ن

کردنِ بررسی  کمّی برای عملیاتی- رو، هدف این بررسی کوششی است تطبیقیاین از 

و نابرابری در جهان در    پرولتریزاسیونتغییر ترکیب ساختار طبقات اجتماعی و فرایند  

 ی گسترش نولیبرالیسم: مقیاس جهانی در زمینه

 در سطح جهان،   (1)

ی این کشورها برحسب برابری نه ها بر اساس درآمد سراهایی از کشوردر گروه (2)

و    داری پیشرفته های موجود در کشورهای سرمایهدولت  –قدرت خرید و ناظر بر ملت  

اساسی قانون  تغییر  درآخرین  کشورهایی  نیز  و  رشد،  حال  اقتصادیدر  نظام  - شان 

خوانند  احتماعی خود را سوسیالیسم مبتنی بر بازار )چین و ویتنام( و یا سوسیالیسم می

 کوبا( و سرانجام، ) 

 1. 2019 – 2000ی عنوان نمونه، در دورهدر منتخبی از کشورها به (3)

دوره  انتخاب  بررسی    2019  –   2000ی  دلیل  این  نظامبرای  آمار  - مندفقدان 

برای تقریب کمّیِ ساختار طبقات اجتماعی در جهان پیش از سال    اتکاطبیقی و قابلت

ی بخشی از فرایند  تنها در برگیرنده  2019  -2000ی  است. بدین سبب دوره  2000

سیاسی نولیبرالیسم و رشد روزافزون پرولتریزاسیون  - اقتصادیناموزون و مرکبِ تهاجم 

 گیرد.  و نابرابری در مقیاس جهانی را دربر می

هم و نکاتی مهم در  ناچار مستلزم طرح دو مفهوم مرتبط بهچنین هدفی بهتحقق   

استفاده مورد  آمار  این  مورد  به هدف  توجه  با  نخست،  است.  تطبیقی  بررسی  این  ی 

از طبقه به اغتشاش مفهومی  از  برای جلوگیری  اجتماعی در    مثابهمطالعه و  مفهومی 

فرا )در  اقتصادی  روابط  از  متشکل  متضاد  غیر کلیّتی  روابط  و  گردش(  و  تولید  یند 

 
 Constitution of the People's Republic ofآخرین قانون اساسی چین    15ی  ن.ک.به مقدمه و ماده .  1

China (npc.gov.cn)  قانون اساسی چین در سال    یو مقایسه با   CONSTITUTION OF،  1988آن 

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  ، ماده و  ویتنام    51ی  مقدمه  اساسی   The)قانون 

Vietnam News  -Politics & Laws  -constitution of the socialist republic of Viet Nam 

VietNam News -| Politics, Business, Economy, Society, Life, Sports     ،)  و مقدمه و اصول

در مورد »سوسیالیسم مبتنی بر بازار«   (constituteproject.org) (anonymous)  قانون اساسی کوبا  18و    22

 ریزی.و نقش مالکیت خصوصی، خارجی، بازار و رفرم اقتصادی و برنامه

http://www.npc.gov.cn/englishnpc/constitution2019/201911/1f65146fb6104dd3a2793875d19b5b29.shtml
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/constitution2019/201911/1f65146fb6104dd3a2793875d19b5b29.shtml
http://en.people.cn/constitution/constitution.html
http://en.people.cn/constitution/constitution.html
https://vietnamnews.vn/politics-laws/250222/the-constitution-of-the-socialist-republic-of-viet-nam.html
https://vietnamnews.vn/politics-laws/250222/the-constitution-of-the-socialist-republic-of-viet-nam.html
https://vietnamnews.vn/politics-laws/250222/the-constitution-of-the-socialist-republic-of-viet-nam.html
https://www.constituteproject.org/constitution/Cuba_2019.pdf?lang=en
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به باید  معنای  اقتصادی،  مناسبات طبقاتی،  مبنای مفهوم  بر  اختصار طرح شود. دوم، 

شکافته   موجود  انضمامی  بررسی  در سطح  باید  مارکسیسم  در  پرولتریزاسیون  فرایند 

محدویت سوم،  دادهشود.  از  استفاده  اعتبار  و  و  ها  کشورها  اشتغال  آماری  های 

برای عملیاتیای بینهسازمان مقایسهالمللی  از کردن ساختار کمّی و  را  پذیر طبقاتی 

منظر مارکسیستی باید بررسی کرد و ارتباط متقابل بین طبقه، شغل، جنسیت )و ملیت 

تطبیقیِ    - آمار سری زمانی    اگر و قومیت( در آمارهای متعارف جهانی مشخص گردد، و  

های خصوصی قومیت در بخش -و ملیت متعارف در مقیاس جهانی بر حسب جنسیت 

جنبه  دو  این  باید  طبقاتی  ساختار  بررسی  باشد،  موجود  خصوصی،  غیر  ساختار  و  ی 

 1را مورد تأکید قرار دهد. های موجود در سطح انضمامی دولت-طبقاتی ملت 

 ساختارطبقات اجتماعی موجود در جهان 

درستی با انتزاع از اقتصاد جهانی و برخی دیگر  ، جلد اول، بهسرمایهدر  مارکس   

ی  داری شدهی کامالً سرمایهمفروضات مناسب، به بررسی تناقضات و پویایی یک جامعه

)سرمایه بهمفروض  انگلستان  به  نگاه  با  ناب(  پیشرفته داری  جامعهمثابه  ی  ترین 

، جلد اول، در  سرمایهبخش پایانی  پردازد. اگرچه مارکس در  داری آن زمان، میسرمایه

کند، اما تنها پس از تجزیه و تحلیل  مورد ظهور تاریخی سرمایه در انگلستان بحث می

دهد. به عبارت دیگر، مارکس  تولید ارزش اضافی در فرایند تولید این کار را انجام می

ار سرمایه را  ، جلد اول، به غیر از بخش مربوط به انباشت اولیه، تناقضات پایدسرمایهدر  

دهد.  داری نشان میبدون تأکید بر پویایی ژئوپولیتیک و پیچیدگی مراحل تکامل سرمایه

، بررسی  سرمایهانضمام در سه جلد    –لیکن اتکا بر روش نیرومند سطوح مختلف انتزاع  

اقتصادیانضمامی پویایی  و  گوناگون  مسایل  سرمایه-تر  امکاناجتماعی  را  پذیر  داری 

   2ساخته است. 
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https://pecritique.com/2020/12/23/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ba%d9%84%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1/
https://pecritique.com/2020/12/23/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ba%d9%84%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1/
https://pecritique.files.wordpress.com/2020/06/nomani-and-behdad-on-class-part-4.pdf
https://pecritique.com/2019/09/22/%d8%aa%d8%b9%db%8c%d9%91%d9%86-%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%ad-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%af/
https://pecritique.com/2019/09/22/%d8%aa%d8%b9%db%8c%d9%91%d9%86-%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%ad-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%af/
https://pecritique.com/2019/09/22/%d8%aa%d8%b9%db%8c%d9%91%d9%86-%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%ad-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%af/
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رابطه   اجتماعیِسرمایه  تولید   -ای  فرایند  در  اضافی  ارزش  )تولید  است  تاریخی 

دار( که  ی کاالیی یکتا، توسط سرمایهمثابهتوسط قدرت کار خریداری شده در بازار به

یافته تعمیممیالدی به صورتی    18داری در اروپا در قرن  قبل از ظهور جوامع سرمایه

طلبد که  دار را میی کارگر و سرمایهداری وجود دو طبقه رو، سرمایهاینوجود نداشت. از 

های تولید )و تصاحب ارزش اضافی( و گردش )و تصاحب  در ارتباطی تضادآمیز در فرایند

کند و توزیع سود و مزد، اجاره  کار اضافی( کارکرد اجتماعی سرمایه و کار را تعیین می

به میو  شکل  را  عرضهره  و  سرمایه  اجتماعی  بازتولید  و  را  کننددهد  کار  قدرت  ی 

  1کند. پذیر میامکان

سازی ی طبقاتی در نخستین سطح انتزاع و تعدیل مفهومبا آگاهی از سه بُعد رابطه

جنبه  گردش  و  تولید  سپهرهای  در  طبقات  طبقات دوقطبی  ساختار  اقتصادی  ی 

 تر بر موارد زیر مبتنی است:داری در سطوح انضمامیدرسرمایهاجتماعی 

بُعد در ارتباط با دو بُعد دیگرِ    مالکیت حقیقی )و حقوقی( وسایل تولید )این •

 ؛ یابد(ها اولویت میی اجتماعی است و نسبت به آنطبقه 

 
کند،  ی تولیدی ارزش اضافی خلق می ی کارگر مستقیماً برای سرمایه ناشده طور که کار پرداخت »درست همان .  1

کند.«  ی تجاری تأمین میی کارگر مزدبگیر تجارت نیز سهمی از این ارزش اضافی را برای سرمایه ناشده کار پرداخت 

 (سرمایه، جلد سوم، فصل هفدهم)

کند هاست که در فرایند بازتولید همچون سرمایه عمل میی تجاری تنها از طریق کارکرد در تحقق ارزش»سرمایه

 ی این کارکنان در ناشده کار پرداختکند.  ی کل تولید کرده برداشت میو بدین ترتیب از ارزش اضافی که سرمایه 

کند که در عمل در دار تجاری را قادر به تصاحب ارزش اضافی میکند، سرمایه حال که ارزش اضافی خلق نمیعین 

شود. در غیر این صورت، تجارت  ی وی، همان تأثیر را دارد. بنابراین، منبعی برای سود وی محسوب میقبال سرمایه

 ( سرمایه، جلد سوم، فصل هفدهم) .«توانست انجام شوددارانه نمیدر مقیاس گسترده به شکل سرمایه

های پر از ماهی باشد، یا مکان ساختمانی که از جای  »هرگاه نیروهای طبیعی را، خواه آبشار و معادن غنی و آب 

کند ضمانت دار صنعتی که از آن استفاده مید مازاد سرمایهمساعدی برخوردار است، بتوان انحصاری کرد و به سو

شود و این سود مازاد از  ی این چیزهای طبیعی میی تملک بخشی از زمین، دارنده واسطهگاه مالک بهآن  بخشید،

کارکرد سرمایه را به شکل رانت استخراج خواهد کرد... بنابراین بخشی از جامعه از بخش دیگر برای کسب مجوز  

برداری از کالبد زمین،  طور عام به مالک زمین امتیاز بهره گیرد، چنان که مالکیت زمین بهکونت در زمین خراج میس

 (46سرمایه، جلد سوم، فصل کند.« )اعماق زمین، هوا و بنابراین حفظ و تکامل حیات را واگذار می

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch17.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch17.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch17.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch17.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch46.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch46.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch46.htm
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شود وکارکرد  کارگر فردی و/یا جمعی اجرا می  کار که توسط کارکرد اجتماعی •

 1گرد؛دارفردی و/یا گروهی )یا فراگیر( اعمال میکه توسط سرمایه سرمایه

تصاحب ارزش اضافی و زمان کار اضافی که منبع سود، بهره، رانت و مالیات   •

 2کند. را شناسایی می

انضمامی  و  میانجی  در سطوح  فرایند  لیکن  و  مرکب  و  ناموزون  تکامل  انتزاع،  ترِ 

شود که در آن هایی از طبقات منتهی میبندیرهشدن در واقعیت به پیکناقص کاالیی

دار،  ی اصلی آن، یعنی کارگر و سرمایهی تولید و دو طبقهدارانه ی مسلط سرمایهشیوه 

رو، ایندار )و ازی اصلی کارگر و سرمایهدر میان دو طبقه  ی نوپای متوسطدر کنار طبقه

 3.گیردی کاالیی ساده قرار میهبورژوازی در تولید و مبادلشدت متناقض(، و خردهبه

ی دار و طبقه ی سرمایهرو عناصر طبقاتی این ساختارمرکب متشکل است از طبقه ایناز 

های خصوصی ی متوسط )در فعالیتهای خصوصی و دولتی(، طبقهکارگر )در فعالیت

ی کاالیی ساده  بورژوازی در تولید و مبادلهداری، و خردهو دولتی( در چارچوب سرمایه

همه طبقات اجتماعی را نباید تنها در خود  با این داری.هی روزافزون سرمایتحت سلطه

 
دارانه به معنای دقیق دار به حداقل مقدار الزم رسید که تولید سرمایه ی سرمایه»درست از همان آغاز که سرمایه . 1

د. پس اکنون کار نظارت مستقیم و دایم بر کارگران منفرد و  کندار خود را از کار عملی رها میآغاز شود، سرمایه

ویژه گروه  نوع  به  را  کارگران  میهای  واگذار  مزدبگیر  کارگر  از  فرماندهی ای  تحت  کارگران،  صنعتی  ارتش  کند، 

 داران )پیشکاران، سرپرستان( نیاز دارد که در حیندار، همچون ارتش واقعی به افسران )مدیران( و درجه سرمایه

سرمایه، جلد  شود... )یافته و انحصاری آنان میدهی کنند. کار سرپرستی کارکرد قوامانجام کار به نام سرمایه فرمان

 (. اول، فصل سیزدهم

داری در سطوح میانجی و انضمامیِ تحلیل / فرهاد طبقات در سرمایهو    13مارکس، جلد اول، فصل  . ن.ک. به  2 

  (pecritique.com)نقد اقتصاد سیاسی –نعمانی و سهراب بهداد 

برد که بر آن تأکید کند  چه وی از یاد میکند. آنها تناقضاتی است که ریکاردو در این فصل با آن مقابله می»این.  3

روبه سرمایهشمار  و  سویی  از  کارگران  میان  در  که  است  متوسط  طبقات  زمینرشد  و  دیگر داران  از سوی  داران 

مارکس،  دهند....« )درآمد را مستقیماً به خود اختصاص میاز  ای  ی هردم فزاینده اند. طبقات متوسط دامنهایستاده 

 ( های ارزش اضافی، فصل هجدهمنظریه

شوند و  شود پرشمارتر می ی طور مستقیم از محل کارشان ناشی نمشان بهو: »آن طبقات و زیرطبقاتی که معیشت

از قبل زندگی می افزایش میبهتر  نیز  نامولد  )همان( »مدیرانِ صرف که هیچکنند، و شمار کارگران  گونه  یابد.« 

داران است  مالکیتی بر سرمایه ندارند... تمامی کارکردهای واقعی را که به معنای دقیق کلمه مرتبط با وظایف سرمایه

 ( وسومسرمایه، جلد سوم، فصل بیستدهند....« )انجام می

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch13.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch13.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch13.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch13.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch13.htm
https://pecritique.com/2020/10/16/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%ad-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%88/
https://pecritique.com/2020/10/16/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%ad-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%88/
https://pecritique.com/2020/10/16/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%ad-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%88/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1863/theories-surplus-value/ch18.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1863/theories-surplus-value/ch18.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1863/theories-surplus-value/ch18.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1863/theories-surplus-value/ch18.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch23.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch23.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch23.htm
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عنوان نیروی عینی غیرشخصی در روابط اقتصادی در نظر گرفت. طبقات باید برای  به

دهی  خود بشوند، یا به عبارت دیگر برمبنای منافع عینی خود به کنش آگاهانه و سازمان

از بزنند.  انضمامیایندست  سطح  در  مفهومرو،  سایر  پرتر،  باید  طبقه  ساختاری  دازی 

گیری آگاهی ایدئولوژیک های اجتماعی مانند عوامل سیاسی و حقوقی، و شکلمؤلفه 

عنوان فرایندی کنشگرانه را نیز در نظر بگیرد. آگاهی طبقاتی  گیری طبقه به برای شکل 

ظام  ها، نمتأثر از ایدئولوژی مسلط و نهادهای سیاسی مانند دولت، احزاب سیاسی، رسانه

این عناصر میدان مبارزات طبقاتی و جنبش از  های  مذهبی و آموزشی است. هریک 

اجتماعی است. بنابراین، در جهان واقعی، فرایند بازتولید اجتماعی در سپهرهای تولید  

توان کار می و  بازتولید سرمایه  به فراسوی  رود و مستلزم وحدت متناقض  و گردش، 

غیراقپیچیده اقتصادی و  روابط  ها و منازعات،  تصادی، ساختارها و فرایندها، قدرت ی 

ی دیالکتیکی با یکدیگر،  بدیهی است که ویژگی هریک از این طبقات در رابطه است.  

ها که فراتر از هدف این بررسی است، ایدئولوژیکی آن   – های سیاسی  همچنین جنبه 

 1ای مشخص بررسی شود.باید در هر کشوری به گونه 

بُعد روابط طب انواع سه  قاتی درفرایند تولید در بخش خصوصی و دولتی و توزیع 

می منعکس  اشتغال  در  گردش  و  تولید  فرایند  در  شغلی  گروهای  و  مختلف  شوند 

توان با تکیه بر کار گرفته شود، میرو، اگر احتیاط و دقت علمی بهاینپذیرند. ازتفکیک 

 بندیف که بر اساس طبقه آمار و جداول اشتغال دوبُعدی متعارف در کشورهای مختل

( هر از چندگاه به دلیل تحول فنون  کبسالمللی کار )المللی مشاغل سازمان بینبین

پذیری از ساختار شوند، به تقریب مناسب و مقایسهو پیدایی مشاغل جدید بازبینی می

یافت.  دست  شاغالن  طبقاتِ  چنین    2اجتماعی  تقریب  که  داشت  توجه  باید  چه  اگر 

 
نقد    –داری در سطوح میانجی و انضمامیِ تحلیل / فرهاد نعمانی و سهراب بهداد  ایه طبقات در سرمن. ک. به  .  1

  (pecritique.com)اقتصاد سیاسی

بین2 کار )س. سازمان    .شکل گرفت  1919( در سال  International Labor Organization،  کب المللی 

گیری المللی کار و پی سازی استانداردهای بینالمللی در جهت بهینهبا هدف تدوین مقررات و قوانین بین کهک  ب س

سازمان ملل متحد است. منشور فعلی سازمان در سال   یکی از مؤسسات تخصصیها تأسیس شد،  کارگیری آن به

 International Labourی صلح نوبل نایل شد )به دریافت جایزه   1969در سال    کبس  تصویب شد.  1944

Wikipedia -Organization   .)ی آمار کار در جهان است.  کننده مینأترین تک مهمبس 

https://pecritique.com/2020/10/16/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%ad-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%88/
https://pecritique.com/2020/10/16/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%ad-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%88/
https://pecritique.com/2020/10/16/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%ad-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%88/
https://pecritique.com/2020/10/16/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%ad-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%88/
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Labour_Organization
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Labour_Organization
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و    ساختاری کشورها  اشتغال  آمار  مبنای  بر  نویسنده  به   کب ستوسط  نیاز 

تنیدن متقابل یا تالقی و تلفیق دقیق  شدن« دارد و آن هم صرفاً از طریق درهم»ساخته 

های  های شغلی و فعالیتگروه  – های اقتصادی، وضع شغلیفعالیت  –جداول وضع شغلی  

قومیت( و    -گروهای شغلی در کل یک کشور، و برحسب جنسیت )ملیت    -اقتصادی

تطبیقی حاضر، مشاغل افراد در آمار    –ی کمّی  پذیر است. درمطالعهشهر و روستا امکان

آمار   اشتغال،  و موجودِ  بُعد طبقاتی    کب سمتعارف  برای سه  و کشورهای مختلف، 

اعتماد برای ترسیم شود و ساختار مشاغل به تقریبی قابلترل و تعدیل میتعدیل و کن

   1گردد. ماهیت طبقاتی نیروی کار شاغل تبدیل می

جایگاه مانند  ویژگیهایمشاغل  دارای  طبقاتی  از های  مستقل  که  هستند  هایی 

یدند، و  مثابه عامل کارفرمایان فاقد مالکیت وسایل تولاند. کارکنان بهی مشاغلدارنده

موظفند طبق منافع کارفرمایان در فرایندهای تولید و گردش عمل کنند. برای اطمینان 

طور مداوم برای سود کارفرما کار کنند، کنترل کارکنان توسط از این که کارکنان به

ی اقتصادی طبقه در فرایندهای تولید و توزیع  کارفرمایان الزم خواهد بود. بررسی جنبه 

دادهی یک  مثابهبه با  تنها  مالکیت  های شغلی که میرابطه،  ابعاد طبقاتی  برای  تواند 

رو اینشود. ازکشی کنترل شود، عملیاتی و کمّی میوسایل تولید، کارکرد طبقاتی و بهره

توان به  تا زمانی که تمایزات تحلیلی فوق در مورد طبقه و شغل در نظرگرفته شوند، می

ساختار تقریب  برای  شغلی  نزدیک  عناوین  واقع  در  کرد.  تکیه  شاخص طبقاتی  ترین 

های شغلی است که نیروی کار  پردازیِ طبقاتی از نظر اقتصادی، آن دسته از دادهمفهوم 

گیرند زیرا مالک وسایل  کند که دیگران را به کار میرا از نظر کسانی طبقه بندی می

استخدام می تولید  وسایل  توسط صاحبان  که  خود تولید هستند، کسانی  زیرا  شوند، 

وسایل تولید در اختیار ندارند و نیز کسانی که بدون استخدام کارکنی با وسایل تولید  

 
بر اساس آمار سرشماری عمومی   ی زمانی طوالنیدوره تحقیقات مارکسیستی برای یک  این روش نخستین بار در  .  1

با ابداع روش   2006کار گرفته شد و در سال  به  1357نفوس و مسکن و نیز اشتغال، توسط نعمانی و بهداد در  

ی کل نیروی کار تفکیک در ساختار کمّی طبقات برای سنجش میزان تغییر در یک گروه نسبت به تغییر در اندازه 

شود و اثر  انگارانه از تغییر مشهود آماری در مورد یک طبقه دور مییر ساده شاغل، تکمیل شد. روش تفکیک از تفس

کند. ن.ک. به  ی افزایش یا کاهش سطح کل اشتغال، متمایز می تغییر ساختاری طبقه را از تغییر صرف درنتیجه

 .1387ی آن به فارسی در سال ( و ترجمه2006نعمانی و بهداد )
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کار می بهخود  فرد  یک  شرایطی  چنین  در  سرمایهکنند:  جایگاه یک  یک ترتیب  دار، 

 کند. بورژوا را اشغال میی متوسط، و خردهبگیر، یک عضو طبقه حقوق  –کارکن مزد 

بگیران  ر در سطح بررسی انضمامی و کمّی به ویژگی طبقاتی حقوق با این حال، اگ

و ای است  حرفه-شان مدیریتیهای خصوصی و دولتی شغلی متوسط که در بخشطبقه 

توجه باشیم،  در عمل کارکردشان نظارت و کنترل در فرایند تولید و گردش است، بی

رمانداران و سرداران و غیره( را غلط تمامی آنها )برای مثال مدیران و استانداران و فبه

مقوله  طبقه در  میی  کارگر  مفهومی  بُعد  سه  براساس  که  حالی  در  پردازی گنجانیم. 

شغل چنین  جایگاه  ویژگی  اجتماعی  طبقات  از  مالک  مارکسی  کارکنانشان  که  هایی 

)یعنی، طبقه است  و کنترل  نظارت  کارکردشان  اما  نیستند،  تولید  ی متوسط وسایل 

سرم دارند،  ایهمیان  شرکت  طبقاتی  ستم  اعمال  در  نتیجه،  در  و  کارگران(،  و  داران 

ی رو، طبقهاینموقعیت به شدت متناقض و در حال گذارشان میان سرمایه و کار است. از

طبقه  دو  بین  سرمایهمتوسط  اصلی  سرمایهی  و  کارگر  )طبقات  کنار  داری  در  و  دار(، 

 دهد. داری را تشکیل میایهبورژوازی، یکی از طبقات فرعی سرمخرده

ی سرمایه، یعنی انباشت سرمایه، همراه  بازتولید اجتماعی گستردهگذشته از این،  

تر بررسی  ی جمعیت شاغل و بیکار است. بنابراین، در سطح انضمامیبا بازتولید گسترده

ی کارگر را به جمعیت شاغل محدود ساخت. )هرچند در شمار تمامی  توان طبقه نمی

ماندن توان کار خود را در بازار به  اند و برای زندهکه از وسایل تولید بیگانه شده  آنانی

ی کسانی که  تر است(. روشن است که همهرسانند، وزن نسبی شاغالن بیشفروش می

 کنند. روند شغلی پیدا نمیبه بازار کار می

از وسایل    داری کارگران را برمبنای جدایی تاریخی و مستمرشانمارکس در سرمایه

به بازتولیدشان  و  )تولید  با  تولید  آنان  الزام  آنان،  استثمار  برمبنای  و  بینوایان(،  عنوان 

ی روست که طبقه کند. ازاینسازی میمدد بازتولید سرمایه، مفهومبازتولید خودشان به

شود: شاغالن و بیکاران. گروه دوم را مارکس  ی باهم مرتبط تقسیم میکارگر به دو مقوله

ی ی صنعتی«، »ارتش ذخیره عنوان »جمعیت مازاد نسبی«، »ارتش ذخیره طور عام بهبه

  خواند.ی کارگران« میتصرف«، یا »ارتش ذخیرهقابل

از بیکاران درازمدت است که ترکیب شتاب و جمعیت مازاد نسبی شامل الیه ای 

داری به سبب مختصات انباشت و تصور نامناسب بودن خودشان برای اشتغال سرمایه
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ی گذشته، یا فقدان تجربه، یا ناتوانی و جز آن، آنان را محکوم به سن، جنسیت، تجربه 

تر باشد، رقابت برای اشتغال ت به اشتغال بیشکند. هرقدر ارتش ذخیره نسببینوایی می

ی کارگران هستی و بازسازی پایدار ارتش ذخیرهتر خواهد بود.  تر و دستمزد پایینبیش

عنوان جمعیت کار مازاد  رو، بیکاران بهاینازی مهم تعیین سطح دستمزدهاست.  مؤلفه 

به این دلیل بخشی    داری هستند، و ی سرمایهعنصر ضروری انباشت سرمایه یا توسعه 

بازتولید گستردهی کارگر به حساب میاز طبقه  انباشت سرمایه با  ی شاغالن و  آیند: 

 1بیکاران همراه است.

ارتباط متقابل با ساختار طبقاتی، منابعِ    -سرانجام، جنسیت و ملیت   قومیت، در 

اعی، آشکارا یا  ها در ساختارهای اجتمالعمر بوده و هستند. آنهای مادامنابرابری فرصت 

نابرابری جنسیتی، ملیگرفته  پنهانی، جای با  -اند.  ارتباط متقابل  قومی و طبقاتی در 

آن کردن  جدا  و  مقوله یکدیگرند،  است.  دشوار  ازهم  ملی ها  و  جنسیتی  قومی  -های 

بهپدیده نیستند.  طبقاتی  از   مثابههای  مستقل  طبقاتی  روابط  ساختاریافته،  نابرابری 

های بازتاب یافته در روابط جنسیتی و قومی است. با این حال انتساب  ابریتقسیم و نابر

قومیِ روابط طبقاتی برای مدتی  -ی جنسیتی و ملیتیها و جنبهطبقاتی زنان و ملیت

کل مورد غفلت قرار گرفته طوالنی در تحلیل طبقاتی مارکسبستی و بررسی کمّی آن به 

کشی  ستی طبقاتی که مالکیت، کارکرد و بهرهپردازی مارکسیدر حالی که مفهوم  2است.

تواند  مند، میبندی شغلی ترکیب می کند، درصورت وجود آمار تطبیقی و نظامرا با گروه

شان  های مناسب طبقاتیهای مختلف را در جایگاهقومیت  –مردان و زنان و افراد ملیت  

با در نظر گرفتن تشدید تهاجم اقتصادی نولیبرالی به کار مزدی  حال   عین قرار دهد. در

های کارگران، اغلب زنان و نوجوانان، و بیکاران، درک رابطه بین کار  و غیرمزدی خانواده

ناشده را کار  مزدی، کار بدون مزد، و بیکاری ضروری است. بخش اعظم ساعات پرداخت 

گ ساختن مطالبات سوسیالیستی و دهد، درک این امر برای هماهنزنان تشکیل می

فمینیستی نیز ضروری است. سرمایه )از راه تهدید به اخراج کارگران مزدی( و دولت  

راه سیاست  استفاده  )از  برای کار مزدی  تقاضا  برای کنترل  بیکاری  از  اقتصادی(  های 
 

  وپنجممارکس، سرمایه، جلد اول، فصل بیست. 1

 ( 2006و  1387ن.ک. به بهداد و نعمانی ). 2

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch25.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch25.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch25.htm
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آن می استراتژی  این  به کار میکنند.  را  آن  و  کارگهاست  نیازهای  بنابراین،  ران برند. 

وحدت    ی اشتغال کاملبا مطالبهمزدبگیر و کارگران بیکار، زنان و مردان، در نهایت  

 یابد. می

چشم این  شناسایی  برمبنای  اقتصادیشالودهانداز،  اجتماعی    ی  صرفاً طبقات 

ی . با آگاهی از جنبه ی طبقاتی استی مبارزهنخستین گام ضروری برای مطالعه

دیالکتیکی  روش تعیّن  انتزاع  شناختی  و    –و سطوح  )کارگران  اصلی  انضمام، طبقات 

بورژوازی( در سطح  ی خردهی متوسط و طبقهداران( و طبقات فرعی )یعنی طبقهسرمایه

ی طبقاتی شاغالن و آنان را که  توان جنبه داری میی سرمایهتر بررسی جامعهانضمامی

فرایند در  خدمات  و  کشاورزی  صنعت،  در  اقتصادی  فعالیت  گردش  ه در  و  تولید  ای 

بدین ترتیب، تقریب کمّی ساختار طبقاتی نیروی   1اند، به صورت کمّی نشان داد.شاغل

ی الزم، اما نه کافی، برای بررسی خود طبقه است. کار شاغل )و نیز بیکاران( شالوده

کند که به  ی دیگری را فراهم میجانبهای برای مطالعات همهای شالودهچنین مطالعه

 ای سیاسی و ایدئولوژیک طبقه نظر دارند.هجنبه 

 فرایند پرولتریزاسیون 

های متفاوتِ تکوین  از نظر مارکس و انگلس فرایند اجتماعیِ پرولتریزاسیون به شکل

داری جهانی اشاره  ها و سرمایهدولت-ی ملتی کارگر در عرصه و گسترش مداوم طبقه

مستمر نیاز دارد و این امر نیاز به افزایش  داری به انباشت  دارد: رشد و گسترش سرمایه

و   تولیدند  وسایل  مالکیت  فاقد  که  دارد  کارگرانی  تعداد  افزایش  نتیجه،  در  و  تولید، 

گذارند و  اجبار قدرت کار خود را در بازار کار به صاحبان وسایل تولید به فروش میبه

مفهومی    مثابهپرولتریزاسیون بهرو،  ایناز  2آورند. وجود میدر فرایند تولید ارزش اضافی به

سرمایه در  طبقاتی  ساختار  ترکیب  دگرگونی  درک  بسیاری  برای  اهمیت  از  داری 

 برخوردار است. 

 
 .بهداد، نقد اقتصاد سیاسی نعمانی وانضمام ن.ک. به  –تعیّن دیالکتیکی و سطوح انتزاع  . برای طرح 1

 جلد اوّل.سرمایه، و  مانیفست ن.ک. به  . 2

https://pecritique.com/2019/09/22/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%D9%91%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF/
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آمد،  همان باال  در  که  گستردهگونه  اجتماعی  انباشت  بازتولید  یعنی  سرمایه،  ی 

گسترده بازتولید  با  همراه  برسرمایه،  بنابراین،  است.  بیکار  و  شاغل  جمعیت  رسی  ی 

 توان به جمعیت شاغل محدود ساخت.  ی کارگر را نمیانضمامی از طبقه

ی ثروت برمبنای یت کار مازاد شرط الزم انباشت یا توسعهحالی که جمع»اما در عین

ی دارانه است، متقابالً، جمعیت مازاد اهرم انباشت سرمایه ]و[ شرط وجود شیوهسرمایه

ی صنعتی در دسترس را تشکیل جمعیت ارتش ذخیره شود. این  داری میتولید سرمایه

ی خود آن را دهد که دربست از آنِ سرمایه است چنان که گویی سرمایه به هزینه می

از محدودیت افزایش واقعی جمعیت، ارتش ذخیرهپرورش داده است. مستقل  ی های 

الزامات در حال   اتغییر خودگستری سرمایه، تودهصنعتی برای  از مصالح  نسانی را ای 

تواند خود عنوان نمیهیچ  داری به  ی استثمار است... تولید سرمایهکند که آمادهمهیا می

قابل کار  توان  به  ثمرهرا  که  سازد  است.«  تصرفی محدود  طبیعی جمعیت  افزایش  ی 

 ( وپنجمس، سرمایه، جلد اول، فصل بیست مارک)

ی کارگران، جمعیت بیکار کارگران، اغلب مردان و به شکل روزافزونی  ارتش ذخیره

الزامات  برحسب  اساساً  کشاورزی،  تولیدکنندگان  و  مهاجر  و  جوان  کارگران  زنان، 

میسرمایه رشد  بهداری  خانواده  زندگی  سطح  حفظ  که  این  به  توجه  با  شکل  یابند. 

تری مزدبگیر وابسته است، زنان به کارگر مزدبگیر زافزونی وابسته به دو یا تعداد بیشرو

ی  کنندههای متقابل یا تعدیلدر عین حال، برخی گرایش  اند. بالقوه مهمی تبدیل شده

انضمامی درسطح  در  سرمایه  انباشت  قحطی،  گرایش  جنگ،  از  عبارتند  بررسی  تر 

اندازهگیر و کاهش فقر  های همهبیماری تا  زادوولد  ای به سبب مطلق، و کاهش نرخ 

و   عمومی  بهداشتی  خدمات  گسترش  سبب  به  و  فرزندآوری  برعلیه  زنان  مبارزات 

 1های دولتی. سیاست

با شهرنشینی   ارتباط نزدیکی  پرولتریزاسیون  تاریخی، فرایند  از نظر جغرافیایی و 

دارد زیرا اغلب این فرایند با مهاجرت دهقانان بدون زمین و یا با زمینِ فقیر در مناطق  

قدمت این فرایند  رو  ایناست. از  ها در جستجوی کار مزدی همراه بودهروستایی به شهر

 
تحلیل / فرهاد نعمانی و سهراب بهداد  مایهطبقات در سر  ک. به.ن.  1 نقد   –داری در سطوح میانجی و انضمامیِ 
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https://pecritique.com/2020/10/16/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%ad-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%88/
https://pecritique.com/2020/10/16/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%ad-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%88/
https://pecritique.com/2020/10/16/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%ad-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%88/
https://pecritique.com/2020/10/16/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%ad-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%88/
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دوره اولیهبه  برمیصنعتیی  های  کشورهای  شدن  تمامی  در  نیز  امروزه  و  گردد 

رشد و کشورهایی که در مسیر رشد غیر  بههای روداریویژه در سرمایهداری، بهسرمایه

 اند، قابل رؤیت است. داری قدم برداشتهسرمایه

شدن و نیز  ی گسترش جریان صنعتیی اخیر این فرایند در نتیجهدر چهار دهه

های مستقیم خارجی به مراکز شهری که به دنبال نیروی گذاریسرمایهافزایش ورود  

ویژه در کشورهایی مانند چین، هند، برزیل و اروپای  تر است، به کار ارزان و سود بیش

سرمایه  شرقی روداری و  شدّبههای  جهانیرشد،  واقع،  در  است.  گرفته  شدن  ت  تر 

های پیشرفته به کشورهایی  داری ای را از سرمایهسو مشاغل کارخانهداری از یکسرمایه

ارزان را از روستا به شهر    است، و نیروی کار بالقوه  در جنوب و شرق جهان سوق داده

سرمایه گسترش  فرایند  دیگر،  سوی  از  و  است،  کرده  ا جذب  جهانی،  عمال  داری 

از فرایند پرولتریزاسیون در های نولیبرالی و بحرانسیاست اقتصادی شکل نویی  های 

وجود آورده است که معرف تحرک اجتماعی  های را بهداریهای سرمایهبسیاری ازکشور 

ی متوسط بورژوازی )مدرن و سنتی( و طبقه رو به پایین یا ریزش اقشار پایینی خرده

ی کارگر شده است. در  تر بخشی از طبقهقیرسازی هرچه بیشی کارگر و نیز فبه طبقه 

ی  ی فرودست طبقه بورژوازی سنتی و الیهواقع این فرایند بسیاری از کارگران، خرده

ارزان متوسط را به بخش خدماتی که متکی به کار کم تر است، سوق داده  تر ماهر و 

ها بخش  ازار کار، توان کار آنبا مشارکت روزافزون زنان، جوانان و مهاجران در ب است.  

ارتش ذخیره می از  این، در جهان معاصر، طبقه مهمی  بر  نیز شود. عالوه  ی متوسط 

حال، به لحاظ تجربی  تواند بیکار شود. باایندستخوش قوانین انباشت سرمایه است و می

کارگر    یتر از طبقه های باالیی این طبقه، کمویژه در الیهاحتمال بیکار شدن آنان، به

مارکس » به قول  تولید سرمایهبینوایی هزینه است.  اما سرمایه  ی جانبی  است،  داری 

ی های پایینی طبقهی کارگر و الیهگونه بار این هزینه را بر دوش طبقه داند که چهمی

 (  وپنجمسرمایه، جلد اول، فصل بیستمتوسط بیندازد.« )

پرولتریزاسیون در ساختار   بدیهی است که شکل تکوین، رشد و گسترش فرایند 

های اقتصادی  های مختلف فعالیتهای مختلف زمانی و در بخشدر دورهطبقاتی اشتغال  

های  ها( در هر یک از کشور )صنعت، خدمات، و کشاورزی و درون هر یک از این بخش 

ی جهانی متفاوت است و نیاز به بررسی  رغم روندهای مشترکِ قابل مشاهدهموجود، به

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch25.htm#S2
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch25.htm#S2
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch25.htm#S2
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ها  ک درونی هر یک از این کشور ایدئولوژی-سیاسی-مشخص از شرایط طبیعی و اقتصادی

گونه  ها، همانرغم تفاوتهای دیگر دارد. لیکن بهدر ارتباط دیالکتیکی با طبقات و دولت

با  درازمدت  پرولتریزاسیون در  و کالن  فرایند کمّی  ابتدایی  ارزیابی  که خواهیم دید، 

تار طبقاتی  ی کارگر در ساخی نسبی طبقهویژه، اندازهی افزایش مطلق و، بهمشاهده

های  چنین در سطح جهان، و نیز در گروهنیروی کار شاغل در کشورهای مختلف، و هم

رشد و کشورهایی که رسماً خود را در حال گذار به  های پیشرفته و روبه داری سرمایه

می دورهسوسیالیسم  در  میخوانند،  ارایه  مختلف،  زمانی  این    شود. های  در  واقع،  در 

- های پادی پساصنعت، به رغم فراینده برخالف انتظارات نظریه بررسی خواهیم دید ک

کوتاه در  بخشگرایشی  درون  در  پرولتریزاسیون  درازمدت  فرایند  مختلف مدت،  های 

 اقتصادی ادامه دارد.  

ی )مثالً طبقه  یک طبقه جا که در طول زمان همزمان سطح اشتغال  همه، از آنبااین

نیروی کار شاغل در آ ن طبقه، نقش مالکیت وسایل تولید در اشتغال،  کارگر(، سهم 

از فعالیتکارکرد اقتصادی  های سرمایه و کار، و نوع مشاغل در هر یک  های مختلف 

  یکند، مشاهده)کشاورزی، صنعت و خدمات(، و غیره، در درون یک طبقه تغییر می

ود برای  های موجآمار تغییر رقم خام اشتغال یک طبقه و نیز سهم آن طبقه در آمار

رو، در صورت وجود آمار تطبیقی و  ایناز  .فرایند پرولتریزاسیون کافی نیست  سنجش

ی اشتغال در مقیاس جهانی و در سطح کشورها، و پس از تعدیل و تبدیل آن  گسترده

ی آماری تعداد و سهم یک طبقه در ساختار طبقاتی در کل  به مفهومی طبقاتی، و ارایه 

می مختلف  طبقات  دقیقتاشتغال  ارزیابی  به  شاخصی  ایجاد  با  درجه وان  از  ی تری 

  در سطوح جهانی و کشوری دست یافت. این کاری است که نویسنده   پرولتریزاسیون

تواند بر اساس آمار موجود تطبیقی در مقیاس جهانی انجام دهد. بدین منظور با  می

مقایسه و  نرخسنجش  سهمی  رشد  به  های  و  مختلف،  طبقات طبقات  و    ویژه  کارگر 

بر هم،    ، با نرخ رشد کلّ اشتغال طبقات مختلف و بر اساس تقسیم این دو نرخمتوسط 

تر یا  تواند ارقامی بیششود. این شاخص میشاخص فرایند پرولتریزاسیون ساخته می

+  1ی زمانی داشته باشد. رقمی بیش از  تر از یک و نیز مثبت یا منفی در یک دورهکم

از تغییر مطلق ی کاردر مورد طبقه  افزایش خالص پرولتریزاسیون )خالص  گر نشانگر 
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توان اطمینان ی زمانی( است. از این طریق میتعداد اشتغال در یک طبقه در یک دوره

ی زمانی اثر تغییر سهم طبقاتی )ساختاری( بر اثر افزایش صرفِ داشت که در یک دوره

می عیناشتغال  در  مقایسهچربد.  ش حال  این  رقم  و  ی  مختلف  کشورهای  بین  احص 

پرولتریزاسیون را    ترتر و یا کمهمچنین در مقایسه با طبقات دیگر، ارزیابی شدت بیش

تر و خُرد ارقام اشتغال هر  آمارتطبیقی و جزئی. گذشته از این، اگر  کندپذیر میامکان

های  های مختلف فعالیتیک از طبقات )و آمار زنان و مردان( در مشاغل و نیز در بخش

ای )ساختاری( از اثر اشتغال در درون هریک داشت، تفکیک اثر طبقه اقتصادی وجود می

های اقتصادی وجود  های مختلف فعالیتاز مشاغل افراد یک طبقه و نیز درون بخش

بازهم دقیقداشت، میمی ارزیابی  از فرایند  توانیم  بهتری  دست دهیم.  پرولتریزاسیون 

های اقتصادی در مقیاس جهانی  ر در دو بُعد طبقه و فعالیتتلیکن آمار تطبیقی جزئی

ناگزیر باید با اتکا به شاخص مورد اشاره در  تا به امروز وجود نداشته است و نویسنده به

آمدی و چند کشور های درباال شدت و ضعف پرولتریزاسیون در سه سطح جهانی، گروه

   1. عنوان نمونه( را نشان دهدمنتخب )به

محدودیت  و  آماری  متعارف  ساختار   هایشانمنابع  تغییر  کمّی  بررسی  برای 

 طبقاتی

مند،  های نظامگونه که پیش از این آمد، منبع آماری اصلی این بررسی تخمینهمان

 International Labor Organizationک،  بسالمللی کار )یکتا و تطبیقی سازمان بین

– ILO –    طبقاتی غیر  ساختار  از  آمار(  براساس  ساالنهگیریاشتغال    189ی  های 

 
جا که هرگونه تغییر مشهود در تعداد افراد یک گروه از آن  . اگر کل شاغالن به طبقات مختلف تقسیم شده باشند،1

ی مرکب دو تغییر همزمان در عنوان نتیجهتوان بهزمان را می ی سنجش در  )یا طبقه( در کل شاغالن میان دو نقطه

ی آن دوره ارزیابی کرد، روش ریاضی تفکیک میزان تغییر در یک گروه )طبقه( را نسبت به میزان تغییر در اندازه 

)طبقه( توان اثر اشتغال و اثر ساختاری  سنجد. این دو تغییر در روش تفکیک را مینیروی کار شاغل در ان طبقه می

ی نیروی کار )به ی تغییر در سطح اشتغال یا اندازه نامید. اثر اشتغال )یا تغییر در تعداد افراد یک طبقه( در نتیجه

ای بیانگر حدی است که میزان تغییر یک گروه  فرض ثابت ماندن سهم نسبی آن طبقه( است. اثر ساختاری یا طبقه

ارد. در نتیجه، حاصل جمع اثر اشتغال و اثر طبقه برای هر یک از  ای از میزان تغییر در کل نیروی شاغل دطبقه

طبقات برابر است با تغییر مشهود آن گروه در آمار موجود اشتغال. کاربست این روش گستردگی واقعی پرولتریزاسیون  

 (.  2006ن.ک. به نعمانی و بهداد )سنجد. برای کاربست این روش درمورد تغییر ساختار طبقات در ایران، را می
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ها با تعاریف و مقوالت مورد  ی آنجانبه کردن همهیل و یکدستکشورهای عضو و تعد

منظور آماری و اقتصادسنجی به-های ریاضیو نیز استفاده از روش  کبسی  استفاده

ت آماری مورد  مقوال  1های مختلف است. ها و سالایجاد آمار زمانی هماهنگ برای کشور 

اقتصادی    هایو نیز بررسی حاضر، شامل جداول آمار اشتغال در فعالیت  کبسنظر  

گروه خدمات،  و  صنعت  کشاورزی،  برحسب در  بیکاری  و  شغلی،  وضع  شغلی،  های 

درآمدی )درآمد باال، درآمد میانیِ باال،    جنسیت در کشورهای مختلف، در چهار گروه

 ( است.  PPP  -د پایین، براساس روش برابری قدرت خرید درآمد میانیِ پایین و درآم

کمّیِ ترکیب    -ی تطبیقی و تقریبی  رو، با در نظر گرفتن هدف نویسنده که ارایه ایناز 

دوره در  اجتماعی  طبقات  اقتصادی  ساختار  تغییر  )2019-2000ی  و  سطح 1،  در   )

کشور منتخب برای   13( در  3گروه درآمدی در جهان، و سرانجام، )  4( در  2جهان، )

گذار  هایی که به زعم خود در حالداری و کشور های سرمایهی کشور نمونه در دو مقوله

ها نیست و نباید باشد.  تک این کشوربه سوسیالیسم هستند، صرفاً متکی به آمار تک

انتخاب روشتک این  اتکای صرف به آمار تک وبیش  های آماری کمکشورها به دلیل 

های اساسی  بندیهای شغلی و ترکیب گروهشان در مورد مقوله یف متفاوتمتفاوت و تعار

گروه و  شغلی  وضع  مانند  عمدهاشتغال  مقایسههای  شغلی،  بررسی  پذیریی  های  در 

ها، مفاهیم و تعاریف کردن این روشدستکند. یکتطبیقی را ناممکن و غیرعلمی می

ای و کشوری کار یک یا چند نفر نیست، و نیاز به کار جمعی  ی آمار جهانی، قارهو ارایه

های مختلف رغم دیدگاههای مختلف علوم اجتماعی و علمی دارد که بهمتخصصان رشته 

شان و با دسترسی به افزارمندهای بسیار پیچیده ریاضی، آماری و  ئولوژیک مکتبی و اید 

ارائه به  موفق  غیره،  و  دادهاقتصادی  قابلی  و  تطبیقی  جداول  و  و  ها  اشتغال  اتکای 

های تدوین  شوند. برای مثال، هر از چند سال در کمیته های مختلف آن میبندیگروه

های آمارگیری در دستورالعمل  اری اشتغال وبندی دادهای آم و تصویب مقوالت و گروه

کشورهای عضو جرّ و بحثی جدی و سودمند بین هواداران وبریِ انگلوساکسون با مکتب 

جامعه در  آنفرانسوی  دوی  هر  درگیری  و  سو،  یک  از  اشتغال  و  کار  با  شناسی  ها 

 
 /https://ilostat.ilo.org. ن.ک. به 1

https://ilostat.ilo.org/
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مارکسیستاندک از  بهشماری  دیگر،  سوی  از  عضو  ها  کشورهای  نمایندگان  عنوان 

 دهد. ، رخ میکبسالمللی، مانند های بینسازمان

تطبیقی حاضر، مشاغل    – ی کمّی  گونه که قبالً گفته شد، درمطالعهحال، همانبااین

آمار   یعنی  جهان،  در  اشتغال  موجودِ  و  متعارف  آمار  در  کشورهای    کبسافراد  و 

تولید، کارکرد  مختلف، باید برای سه بُعد طبقاتی مارکسیستی، یعنی مالکیت وسایل  

بهره-نظارت و  مشاغل  کنترل  ساختار  و  شود  کنترل  و  تعدیل  این    کبسکشی  و 

کشورها برای ترسیم ماهیت طبقاتی نیروی کار شاغل، در یک سال معیّن و در یک  

شود. این کار تعدیل و کنترل آمار جهانیِ  اعتماد تبدیل  ی طوالنی، به تقریبی قابلدوره

 کند.  یت عمده مواجه میرا با سه محدود ک  ب س

در دو وجه همزمان جداول  کبسنخست، تبدیل آمار جهانی و تطبیقیِ اشتغالِ 

های شغلی  های اقتصادی، و گروهفعالیت  – های شغلی، وضع شغلی  گروه  - وضع شغل  

گفته تقسیم  های اقتصادی موجود نیست. دوم، عدم وجود آمار تطبیقی پیشفعالیت  -

سازد.  ماعی مورد نظر این بررسی به اقشار مختلف را ناممکن میهریک از طبقات اجت 

ک به این دلیل که بسیاری از کشورها آمار اشتغال دولتی را در بسوم، آمار جهانی س

نمیب اختیار س  قرار  و ک  خصوصی  اشتغال  به  تطبیقی  اشتغال  آمار  تفکیک  دهند، 

تنیدن آمار و  . ازاین رو، درهمپذیر نیستدولتی در مورد طبقات کارگر و متوسط امکان

جهانی   مقیاس  در  نویسنده  موردنظر  طبقات  مارکسیستی  ترکیب  برای  آن  کنترل 

)برخالف بررسی ترکیب طبقات اجتماعی تنها در یک کشور و براساس آمار موجود در  

کند. برای مثال  رو میبندی را در برخی از موارد با مشکل روبهاجبار گروهآن کشور(، به 

بورژوازی، تفکیک دار و خردهبرده، و برخالف موردِ طبقات سرمایهتوجه به مشکالت نامبا  

پذیر نیست، و بررسی  ی کارگر امکانی متوسط از طبقه کمّی )و نه کیفی( آمار طبقه

ها و آمارهای ثانوی به چنین تفکیکی حاضر در چنین مواردی تنها با استناد به تقریب

 کند. اشاره می

های درآمدی، و منتخبی از کشورها در هبقات در سطح جهان، گروساختار ط

 2۰19سال  
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برگیرنده ارتباط دیالکتیکی کشورهای  اقتصاد جهانی معاصر در  داری و سرمایهی 

اقتصادی  داری درعرصهغیر سرمایه ارتباط  تولید، گردش، توزیع و مصرف است.  های 

ی مالی  گذاری مستقیم و غیرمستقیم )سرمایهمیان تمامی کشورها به میانجی سرمایه

صادرات و  پولی(،  گسترش -و  مرکب  و  ناموزون  فرایندی  در  خدمات  و  کاال  واردات 

ی اخیر و تغییر ترکیب ساختار طبقاتی و مرکب در دو دهه  ی ناموزونتوسعهیابد.  می

تفاوت نشانگر  جهان  مابین  در  گردش  فرایند  و  تولیدی  روابط  در  موجود  های 

رشد، و کشورهایی نظیر چین و ویتنام شدت  رشد و کمبههای پیشرفته، روداری سرمایه

ف همراه با گسترش آمیزی به درجات مختلی اخیر این درهماست. در دو دههیافته  

در  مالحظهقابل گردش  و  تولید  در  سرمایه  و  کار  نیروی  بازار  خصوصی،  بخش  ی 

غیرسرمایهکشور  اقتصادهای  های  با  ارتباط  در  آنها  مرکب  و  ناموزون  رشد  و  داری 

 داری بوده است.سرمایه

سال    15ی اقتصادی ساختار کمّی طبقات اجتماعی شاغالن )در این بررسی جنبه 

های درآمدی مختلف برای کل زنان و مردان  ( چه در مقیاس جهانی و چه در گروهبه باال

، حاصل جمع ساختار 2019و    2000های  و نیز به صورت جداگانه برای زنان در سال

های تولید و گردش تمامی کشورهای جهان است طبقات اجتماعی شاغالن در فرایند

ی آمار نیروی بر پایه  2019ر در سال  (. تقریب و تخمین ترکیب این ساختا1.1)جدول  

و تبدیل آن به مفهوم مارکسیستی ساخت اقتصادیِ طبقات    کبسکار شاغل و بیکار  

داری و های مختلف درآمدی )کشورهای سرمایهاجتماعی در مقیاس جهانی و نیز گروه

  ضروری جا ذکر دو نکته  است. در اینارایه شده  1.2داری در جهان( در جدول  غیر سرمایه

 است: 

به دلیل فقدان آمار تطبیقی خردترِ   1.3و  1.1و نیز در جداول  1.2( در جدول 1) 

ی اقشار مختلف در درون هر یک از طبقات )مانند مشاغل جدید و سنتی،  ارایه  کب س

اقشار مختلف خرده و  غیرانحصاری بودن آن،  و  انحصاری  و  بورژوازی که نوع سرمایه 

ها و روستاها بسیار فقیرند و یا متکی به کار کارکنان فامیلی  شهرها در  بسیاری از آن 

بدون مزد هستند( بر اساس مفاهیم مارکسیستی و نیز شامل کردن بیکاران که اساساً  

 روست؛ مند روبهپذیر و نظامی کارگرند، با محدودیت آمار مقایسهجزئی از طبقه 
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ی ی متوسط از طبقه ی طبقهجدایی آمار  1.1( باید توجه داشت که در جدول  2)

ارایه    2019برای سال    1.2چه در جدول  کارگر بر اساس مفاهیم مارکسیستی )مانند آن

دلیل محدودیت موجود در آمار خردتر بیکاری زنان و مردان و آمار مربوط است(، به  شده

  ی شغلی شاغالن در ارتباط با وضعیت شغلی زنان و مردان در سال های عمدهبه گروه

 پذیر نیست.  امکان 2000

های  در نتیجه، بررسی ترکیب و تغییر ساختار طبقاتی شاغالن در سطح جهان، گروه

پرولتریزه نیز گسترش  و  مختلف،  و کشورهای  این گروهدرآمدی کالن  در  های  شدن 

 صورت گیرد. 1.3و   1.2و  1.1ی سه جدول های منتخب باید بر پایهدرآمدی و کشور

،  بگیران، یدی و فکریداری در جهان تعداد مزد و حقوق گسترش سرمایهبا توسعه و  

بهماهر و کم یافته است. در سال  ترماهر،  افزایش  از کل   9،  1800شدت  نفر  میلیون 

(، در حالی که  %1.2آمدند )میلیونی جهان، مزدبگیر شاغل به حساب می 730جمعیت 

سال   کل جمعیت    1.8،  2019در  از  شاغالن  میل  7.7میلیارد  اساساً  را  جهان  یاردی 

(. بر اساس آمار مذکور روشن %23.5دادند )ی متوسط تشکیل میی کارگر و طبقهطبقه 

تر از  بسیار بیش 2019-1800ی ی کارگر و متوسط در پهنهاست که رشد جمع طبقه 

بگیر  رشد کل جمعیت جهان بوده است. گذشته از این، تعداد کل شاغالن مزد و حقوق 

میلیارد نفر    1.8میلیون نفر به    450ی نولیبرالیسم، از  ، یا دوره2019-1980ی  هدر دور

 (.   1.1و  1.2، و 1.4است )ج در جهان رسیده
 %52.3ترماهر، در فرایند تولید و گردش(  ی کارگر )ماهر و کمطبقه  2019در سال  

ی طبقه داد. در همان سال حداقل تخمین  را تشکیل می  کل شاغالن و بیکاران جهان

میان دو طبقه و سرمایهی عمدهمتوسط در  کارگران  اقتصادی جهان،  نظام  داران، ی 

طبقه   %4.3 خرده و  مزد  ی  بدون  فامیلی  کارکنان  با  همراه  آنان بورژوازی  اکثر  )که 

 (.  1.2گرفتند )ج کل شاغالن را در بر می %40.4زحمتکش و فقیرند( 

تری ، به نحو واقع بینانه2019در سال  تفکیک ترکیب طبقات به چهار گروه درآمدی  

تری( سهم طبقات مختلف را بر اساس گسترش نیروهای مولد در تمامی  )و یا انضمامی

داری )مانند ایاالت متحده، شیلی، ایران، و غیره( و کشورهای مدعای  کشورهای سرمایه

بازار بر  مبتنی  نشان می سوسیالیسم  کوبا،  ویتنام،  )ج  مانند چین،  (.  1.1و    1.2دهد 
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  کبسشد، آمارهای جهانی مورد نظر بانک جهانی و  گونه که پیش از این گفته  همان

بر اساس چهار گروه درآمدی )درآمد سرانه( باال، میانی باال، میانی پایین و پایینِ درآمدی  

بندی  های مختلف، طبقه براساس روش برابری قدرت خرید و نه نرخ ارز رایج در کشور 

 است:   شده

داری در گروه باالی درآمدی: مانند ایاالت متحد آمریکا، فرانسه،  های سرمایهکشور 

جنوبی،    کنگ، شیلی، عربستان سعودی، کرهآلمان، ژاپن، هلند، اسرائیل، تایوان، هنگ

 و غیره قرار دارند؛  

داری در گروه درآمد میانی باال: مانند برزیل، فدراسیون روسیه، های سرمایهکشور 

 ه، اردن، مکزیک و ایران، ترکمنستان، و غیره؛ ترکی

سرمایه تونس،  کشورهای  هندوستان،  مصر،  مانند  پایین:  میانی  درآمد  با  داری 

 سودان، اوکراین، ازبکستان، و غیره؛  

یمن،  تاجیکستان،  جنوبی،  سودان  افغانستان،  مانند  پایین:  درآمد  با  کشورهای 

 اوگاندا، نپال، و غیره.  

آمار   یا   و  کب سدر  را  خود  اقتصادی  روابط  رسماً  که  کشورهایی  جهانی  بانک 

سوسیا یا  )کوبا(،  سمتسوسیالیسم  با  ویتنام(  و  )چین  بازار  بر  مبتنی  گیری لیسم 

داری از نظر سطح درآمد سرانه های سرمایهکنند، مانند کشورسوسیالیستی اعالم می

و کوبا(، با درآمد میانی    براساس روش برابری قدرت خرید با درآمد میانی باال )چین

 شوند. بندی میی شمالی( طبقهپایین )ویتنام(، و با درآمد پایین )کره

انتظار میبر این اساس، همان ی  ، سهم نسبی طبقه 2019رود، در سال  گونه که 

های  داریکه شامل تمامی سرمایه  گروه درآمدی باال ( در کل  شاغل و بیکارکارگر )

تایوان و هنگ  ی موجود مانندپیشرفته  فرانسه، سوئد، شیلی،  اسراییل، آمریکا،  کنگ، 

است  %6.9ی متوسط این گروه درآمدی است. سهم طبقه  %80.2ی جنوبی، است، کره

بورژوازی  تر است. سهم خردههای درآمدی دیگر بیشکه در مقایسه با این سهم درگروه

تر از  دارد( در این گروه کم  و کارکن فامیلی بدون مزد )که نشان از تولید کاالیی خرد

 (.  1.2تر است )ج های درآمدی دیگر کماست که در مقایسه با این سهم در گروه 10%
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در مقایسه با ترکیب طبقاتی در گروه کشورهای با درآمد باالتر، در کشورهایی که  

پایینگروهدر   درآمدی  می  تر های  پایینقرار  سطح  دلیل  به  توسعهگیرند،  ی  تر 

ر( و متوسط کاهش  شاغل و بیکای کارگر )های مولد، سهم طبقهداری و نیروسرمایه

رود. برای مثال، در  بورژازی و کارکنان فامیلی بدون مزد باال مییابد، و سهم خردهمی

ی ( و جمع طبقهشاغل و بیکاری کارگر و متوسط )، اگر جمع سهم طبقه2019سال  

  %66.5ترتیب  به  گروه درآمد میانی باالمزد در  بورژوازی و کارکنان فامیلی بدون  خرده

  % 59.5و    %38ترتیب به  بهگروه درآمدی میانی پایین  است، این ارقام در    %28.2و  

 (.  1.2یابد )ج پا نیز در کشاورزی افزایش میکنند و سهم شاغالن خردهتغییر می

ساختار طبقات میان کشورهای یک گروه،    ساختاررغم تشابهات  است که بهروشن  

،  2019متفاوت است. برای مثال، در سال    طبقات هریک از کشورهای آن گروه با دیگری

در    گروه درآمدی باال در   و متوسط جمع سهم طبقه  ایاالت متحده اگر  ی کارگر 

 %90.3ترتیب  بورژوازی و کارکنان فامیلی بدون مزد بهی خرده( و جمع طبقه شاغل)

ترتیب به  به  آلمان، در  7.3و %  88ترتیب به %به  فرانسهاست، این ارقام در    %6.1و  

و    %79.3ترتیب به به تایوان ، در %6.3و   %90.1ترتیب به به سوئد ، در %7.3و  89.4%

در  ، و%72.8ترتیب  به  شیلی ، در%23.9و    %70.6ترتیب  به  ی جنوبیکره، در  16.6%

 (.  1.3کند )ج تغییر می %12.2و  %84.2ترتیب به به اسراییل

به ترکیب   درآمد میانی باالدرگروه    2019بر اساس همین مقایسه، اگر در سال  

نظر  ترکیه  و  ایران  برزیل،  کوبا،  فدراسیون روسیه، چین،  سهم طبقات در کشورهای 

 (:  1.3شوند )ج ت ترکیب سهم طبقات در این کشورها نمایان میتفاوافکنیم، 

روسیهدر   طبقه  فدراسیون  سهم  جمع جمع  و  )شاغالن(  متوسط  و  کارگر  ی 

 است؛  %6.4و  %92.3ترتیب بورژوازی و کارکنان فامیلی بدون مزد بهی خردهطبقه 

طبقه  چیندر   سهم  طبقه جمع  جمع  و  )شاغالن(  متوسط  و  کارگر  ی ی 

بهخرده مزد  بدون  فامیلی  و کارکنان  بیانگر    %32.9و    %64ترتیب  بورژوازی  است که 

 بورژوازی روستایی و شهری است؛وسعت نسبی خرده

طبقه  کوبادر   سهم  طبقه جمع  جمع  و  )شاغالن(  متوسط  و  کارگر  ی ی 

 است؛ %10.3و  %65.7ترتیب بورژوازی و کارکنان فامیلی بدون مزد بهخرده
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طبقه  برزیلدر   سهم  طبقه جمع  جمع  و  )شاغالن(  متوسط  و  کارگر  ی ی 

 است؛ %10.3و  %68.2ترتیب بورژوازی و کارکنان فامیلی بدون مزد بهخرده

طبقه  ایراندر   سهم  طبقه جمع  جمع  و  )شاغالن(  متوسط  و  کارگر  ی ی 

 است که بیانگر   %41.1و    %54.8ترتیب  بورژوازی و کارکنان فامیلی بدون مزد بهخرده

 بورژوازی روستایی و شهری است؛ وسعت نسبی خرده

طبقه ترکیه  در   سهم  طبقه جمع  جمع  و  )شاغالن(  متوسط  و  کارگر  ی ی 

 است.  %41.1و  %54.8ترتیب بورژوازی و کارکنان فامیلی بدون مزد بهخرده

از    کبسسرانجام، برای مثال، در آمار   و بانک جهانی ویتنام و هند و بسیاری 

د در  کشورهای  پایینیگر  میانی  درآمد  می  گروه  سال  قرار  در  در  2019گیرند:   ،

طبقه  ویتنام سهم  طبقهجمع  سهم  جمع  و  )شاغالن(  متوسط  و  کارگر  ی ی 

است که بیانگر    %55.6و    %41.5ترتیب  بورژوازی و کارکنان فامیلی بدون مزد بهخرده

 (.  1.3بورژوازی روستایی و شهری در این کشور است )ج وسعت خرده

و بانک    کب سدر افغانستان که در آمار    2021با توجه به بحران سیاسی تابستان 

آید، ترکیب ساختار طبقاتی که  حساب میهای با درآمد پایین بهجهانی یکی از کشور 

ی سیاسی و اقتصادی آن کشور است، بسیار گویاست. اگر در  ماندهمعرف مناسبات عقب

ترتیب ی کارگر و متوسطِ شاغل در افغانستان بهسهم جمع طبقه  2019و  2010سال 

بورژوازی و کارکنان فامیلی بدون مزد  ها جمع خردهبود، در همان سال  %17.7و    %10.8

کاهش پیداکرد. در واقع، هنوز در این  %79.7به  %88.4ترتیب از )اکثراً در روستاها( به

برخی از مناطق این نسبت    ست، و درها سه برابر شهرهاسرزمین متوسط جمعیت روستا 

   1رسد. به بیش از بیست برابر می

 

 
 :کبستخمین طبقات توسط نویسنده براساس آمار . 1

http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page3.jsp

x?MBI_ID=32 

http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page3.jspx?MBI_ID=32
http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page3.jspx?MBI_ID=32
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 جهانروند تغییر ترکیب طبقاتی شاغالن در  

رود که ترکیب سهم شاغالنِ طبقات  انتظار می  2019-2000ی طوالنی  در دوره

درآمدی در جهان و هریک از    های اقتصادی مختلف در چهار گروهمختلف در فعالیت

تشکیل  گروهدهندهکشورهای  این  سرمایهی  اقتصادهای  یعنی  گروه  ها،  و  داری 

شود. طرح دالیل اقتصادی و سیاسی  کشورهایی مانند چین، ویتنام و کوبا، دگرگون می

همه، آمار تغییر گنجد. با اینی اهداف این بررسی نمیاین تغییر ساختاری در محدوده

اشتغال در فعالیت اقتصادی در جهان و گروهساختاری  ی های درآمدی در دورههای 

 رساند.  می تا حدوی به تبیین این تحول یاری 2010-2019

 % 33، سهم اشتغال در سطح کل جهان در کشاورزی از  2019-2010ی  در دوره

کند، در  افزایش پیدا می  %51به    %44یابد و در بخش خدمات از  کاهش می  %27به  

(. در سال  1.5ماند )ج  باقی می  %23های صنعتی درحد  حالی که سهم بخش فعالیت

ن  از کلّ شاغال %47.6، در سطح کل جهان جمع طبقات کارگر و متوسط شاغل 2000

می تشکیل  است(  مختلف  طبقات  شامل  )که  طبقه را  جمع  سال،  همان  در  ی داد. 

( از    %16.7+    %33)  %49.7راه با آن،  بورژوازی و کارکنان فامیلی بدون مزد همخرده

به این قرار بودند: جمع طبقات    2019این ارقام در سال    1گرفت. کلّ شاغالن را در بر می

راه با  بورژوازی و نیروی کار بدون مزد همی خردهطبقه  کارگر و متوسطِ شاغل، و جمع

( از کلّ نیروی کار شاغل را شامل    %10.3+    %32.4% )   42.7و    %54.2ترتیب  آن، به

)جمی عبارت دیگر، در دوره  2(. 1.1شدند  طبقه   2019-2000ی  به  و  سهم  ی کارگر 

گروه تمامی  در  سرمامتوسط  کشورهای  از  هریک  در  و  درآمدی  غیر یههای  و  داری 

داری به شکلی ناموزون و با شدت و حدت متفاوتی، افزایش داشته است. چنین سرمایه

پرولتریزاسیون جوامع مختلف است و هم فرایند  بیانگر  آن معرف کاهش  رشدی  پای 

 بورژوازی و کارکنان بدون مزد آن )و یا تولید خرد( است.ی خردهسهم مجموعه

 
 .کبسبا استفاده از آمار ی نویسنده بر اساس مفهوم طبقه در این بررسی محاسبه. 1

به دلیل    2000ی متوسط که تخمین آن در سال  ی کارگر شاغل و بیکار جدا از طبقه. برای سهم طبقه طبقه2

 .1.2پذیر نبود، رجوع کنید به بخش قبلی و ج امکان کب سمند فقدان آمار خرد و تطبیقی نظام
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ی کشاورزی، صنعت ر ترکیب اشتغال در سه بخش عمدهی این روند به تغییتجزیه 

-2000ی  ی آن با تغییر ساختار طبقاتی در دوره( و مقایسه 2019-2010و خدمات )

تغییر    2019 روندهای  گویاتری  نحو  به  در سطح کشورها،  و  درآمدی  گروه  چهار  به 

تار طبقات پای آن با ساخهای اقتصادی و تغییر همترکیب تجمع نیروهای مولد در بخش

 (. 1.2و  1.1 ،1.5ج دهد )در تمامی کشورها را نشان می

ی اقتصادی و نیز اشتغال طبقات در چهار  گانههای سه روند تغییر اشتغال در فعالیت

 (: 1.5گروه درآمدی به شرح زیر است )ج 

آرامی به نفع اشتغال  در گروه درآمدی باال سهم اشتغال در کشاورزی و صنعت به

غل به زیان جمع ی کارگر و متوسطِ شایابد، و سهم جمع طبقه در خدمات کاهش می

 رود؛ بورژوازی و کارکنان بدون مزد، باال میاشتغال خرده

ر کشاورزی و صنعت  در گروه درآمد میانی باال )ازجمله چین و کوبا( سهم اشتغال د

غل  ی کارگر و متوسطِ شایابد، و سهم جمع طبقهنفع اشتغال در خدمات کاهش میبه

 رود؛ سرعت باال میبورژوازی و کارکنان بدون مزد، بهضرر جمع اشتغال خردهبه

در گروه درآمد میانی پایین )از جمله ویتنام و هند( سهم اشتغال در کشاورزی و 

ی کارگر و  یابد، و سهم جمع طبقه فع اشتغال در خدمات کاهش مینآرامی به صنعت به

سرعت باال  بورژوازی و کارکنان بدون مزد، بهغل به زیان جمع اشتغال خردهمتوسطِ شا

 رود؛ می

در  اشتغال  نفع  به  اشتغال در کشاورزی و صنعت  پایین، سهم  در گروه درآمدی 

غل به زیان جمع اشتغال  متوسطِ شای کارگر و  یابد، سهم جمع طبقهخدمات کاهش می

دهد،  های درآمدی دیگر رخ میچه در گروهرود، لیکن برخالف آنبورژوازی باال میخرده

 رود. شمار کارکنان فامیلی بدون مزد، باال می

فعالیت در  اشتغال  سال  آمار  در  خدمات  و  صنعت  کشاورزی،  در   2019های 

های درآمدی در جداول نیز با آمار گروه  1.5جدول  کشورهای منتخبِ این بررسی در  

 نوا هستند.  هم 1.2و  1.1

، سهم نسبی اشتغال بخش  2019-2000ی  توان ادعا کرد که در دورهسرانجام، می

دولتی   بخش  در  اشتغال  سهم  زیان  به  گردش  و  تولید  فرایندهای  در  خصوصی 
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ی ، سهم نسبی طبقهاست. در این دورهداری، افزایش داشته  داری و غیرسرمایهسرمایه

های  ی متوسط در بخش خصوصی و دولتی )منهای ردهکارگر شاغل و کارکنان طبقه

بورژوازی( در فرایند تولید کاهش و در فرایند گردش  مختلف کارگزاران سیاسی و خرده

از فرایندهای  تر، درمیاست. در سطح تفصیلیافزایش داشته   یابیم که درون هرکدام 

دهند. با این  ارکنان بخش خصوصی اکثریت شاغالن را تشکیل میتولید و گردش، ک

جا شده  تر به سمت فرایند گردش و مالی جابهحال، طی این دوره، بخش خصوصی بیش

است، در حالی که کارکنان بخش دولتی و فرادولتی در فرایند تولیدی و خدمات عمومی  

پی دارند.  کنارتمرکز  اشتغال بخش خصوصی در  آماری  در   گرد  اشغال بخش دولتی 

های مختلف با مشکلی جدی  مند برای سالکشورهای مختلف به شکل تطبیقی و نظام

اختیار  در  را  آماری  چنین  متفاوتی  دالیل  به  کشورها  از  بسیاری  که  چرا  روبروست 

ی عنوان نمونه تنها به ارایه رو نویسنده بهدهند. از اینو بانک جهانی قرار نمی کب س

موجود جدول    آمار  سال  1.7در  از  برخی  ساختار  در  که  کشوری  چند  برای  و  ها 

 کند.اکتفا میاند، شان در این بررسی مورد بررسی قرار گرفته طبقاتی

تفصیل گفته شد، ازاین در بخش نظری فرایند پرولتریزاسیون به گونه که پیش  همان

سطوح جهانی و    در  پرولتریزاسیونایجاد شاخص  فرایند پرولتریزاسیون  برای سنجش  

تر از یک و نیز مثبت یا  تر یا کمتواند ارقامی بیشکشوری ضروریست. این شاخص می

ی کارگر )و  + در مورد طبقه 1ی زمانی داشته باشد. رقمی بیش از  منفی در یک دوره

پرولتریزاسیون   خالص  افزایش  بیانگر  متوسط(  و  کارگر  طبقات  جمع  بررسی  این  در 

ی زمانی( است. از این  تعداد اشتغال در یک طبقه در یک دوره)خالص از تغییر مطلق  

می دورهطریق  یک  در  که  داشت  اطمینان  طبقاتی  ی  توان  سهم  تغییر  اثر  زمانی 

تاثیر بر  اشتغال می )ساختاری(  عینافزایش صرفِ  در  مقایسهچربد.  این  حال  رقم  ی 

، ارزیابی شّدت  شاحص بین کشورهای مختلف و همچنین در مقایسه با طبقات دیگر

 . کندپذیر میپرولتریزاسیون را امکان ترتر و یا کمبیش

در سطح جهان   شاخص متوسط فرایند پرولتریزاسیون،  2019-2000ی  در دوره

این فرایند در کشورهای  (1.6بود )ج    1.7)تمامی کشورها(   ناموزونی رشد  . شدّت و 

ی این فرایند میان کشورهای مختلف و نیز میان چهار گروه درآمدی  مختلف و مقایسه

 یابد:  معنی می 1.6این کشورها، با ارقام جدول 
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باالترین رقم شاخص پرولتریزاسیون متعلق به چین، ویتنام و کوباست که به دلیل 

و نیز مهاجرت روستاییان کشاورز و غیر کشاورز    -انباشت سرمایه  - رشد باالی اقتصادی

بورژوازی در این کشورها  های پایینی طبقات متوسط و خرده به شهرها و پیوستن الیه 

 ی کارگر انجامیده است؛  به افزایش سهم طبقه

باالی دلیل  ارقام  به  پرولتریزاسیون  از   شاخص  بسیاری  و  کوبا  چین،  وجود 

رشد مانند ترکیه و برزیل در گروه کشورهای با درآمد میانی باال،  بهی روهاداری سرمایه

و وجود هندوستان و ویتنام و کشورهایی که در گروه درآمدی میانی پایین که به رشد  

 اند؛ اند، قابل فهمای از انباشت سرمایه دست یافتهقابل مالحظه

های با  در کل گروه کشورتر شاخص پرولتریزاسیون از رقم متوسط جهانی  رقم نازل

گونه که پیش از این  داری پیشرفته(، هماندرآمد باال )در واقع تمام کشورهای سرمایه

ی کارگر و متوسط در  سبب سطح بسیار باالی سهم جمع طبقهداده شده است، بهنشان

 (؛  1.6های تولید و گردش سرمایه است )ج کل اشتغال طبقات مختلف در فرایند

ی متوسط و  شورها روند پرولتریزاسیون با پیوستن اقشار پایینی طبقهدر تمامی ک

طبقه خرده به صف  کارکنان  بورژوازی  و  دهقانان  سهم  کاهش  و  شهرها  در  کارگر  ی 

 راه بوده است.روستاها در کل اشتغال هم

 تغییر ترکیب طبقاتی سهم زنانِ شاغل در جهان

های با درآمدهای  ویژه در کشورر، بهی اخیر، موقعیت زنان در بازار کادر چند دهه

ی متوسط حق اعتصاب، تشکل و حقوق باال و میانی و در کشورهایی که کارگران و طبقه

با مبارزهدموکراتیک بیش بهتری  اند )مانند کاهش و تغییر موانع  دست آوردهی خود 

داشت پیشرفت  پرداخت دستمزد(،  تبعیض در  و  اساس جنسیّت  بر  استخدام  ه قانونی 

پیشرفت این  لیکن  بیشاست.  طبقهها  زنان  موقعیت  سرمایهتر  و  ی  متوسط  دار، 

ی اخیر شرکت زنان در بازار کار مزدی  است. در چند دههکرده را بهبود بخشیده  تحصیل 

ترین مسئولیت در کار خانگی،  است، اگرچه غالب زنان هنوز بیش  رو به افزایش داشته 

عهده دارند و هنوز مزد و حقوق غالب زنان و میزان نگهداری و تربیت کودکان را بر

می زندگی  فقر  در  که  کمزنانی  استکنند،  مردان  کارهای  ،  تراز  با  کارگر  زنان  هنوز 
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های کارگری در تمامی  رو هستند، و هنوز اتحادیهتری روبهناپایدارتر با مزایای کاری کم

  های مسلمان، آنان را نادیده کشوررشد و در  بههای روداری ویژه در سرمایهکشورها، به

 گیرند.  می

با    1.3،  2019در سال   مقایسه  )در  زن  مرد شاغل(    2میلیارد  کل    %39میلیارد 

جهان در همان سال در    شاغلشدند. ترکیب طبقاتی زنان  جهان را شامل میشاغالن  

بیش تجمع  بیانگر  مردان  با  شغلمقایسه  در  آنان  طبقهتر  متوسط های  و  کارگر  ی 

(  %16.6ویژه کارکنان فامیلی بدون مزد )( و به%26.3بورژوازی )( و سپس خرده55.4%)

، به نحو 2019ی ترکیب طبقات زنان به چهار گروه درآمدی در سال  تجزیه   است. لیکن

تری( سهم طبقات مختلف زنان را بر اساس گسترش نیروهای تر )و یا انضمامیهبینانواقع

تولیدی در تمامی کشورها مانند ایاالت متحده، شیلی، ایران، مصر، چین، ویتنام، کوبا  

 (.  1.1دهد )ج و غیره، نشان می

ی کارگر  ، سهم نسبی جمع زنان طبقه 2019رود، در سالگونه که انتظار میهمان

های  داریکه شامل تمامی سرمایه  گروه کشورهای با درآمد باالدر  شاغل طو متوس

های درآمدی گروهاست که در مقایسه با این سهم در  %89.4ی موجود است،  پیشرفته 

فامیلی بدون مزد  ارکنان  بورژوازی و کتر است. جمع سهم خردهبسیار بیشتر،  پایین

است که در مقایسه  %8.4 ه درآمدی باالگرو)که نشان از تولید کاالیی خرد دارد( در 

، اگر 2019(. در سال  1.1تر است )ج  های درآمدی دیگر بسیار کمبا سهم زنان در گروه

زنان طبقه  بورژوازی و  ی خرده( و جمع طبقه شاغلی کارگر و متوسط )جمع سهم 

است،    %11.1و    %66.5ترتیب  به  گروه درآمد میانی باالکارکنان فامیلی بدون مزد در  

است و سهم شاغالن    %67.5% و    31ترتیب  بهگروه درآمد میانی پایین این ارقام در  

 (. 1.1رود )ج میکشاورزی باال پا نیز در  خرده

ی کارگر و متوسط ، تغییر ترکیب سهم زنان در جمع طبقه 2019-2000ی  در پهنه

ی در مقیاس جهان، و نیز در چهار گروه درآمدی بیانگر افزایش سهم جمع زنان طبقه 

بورژوازی و کارکنان فامیلی بدون  ی خردهکارگر و متوسط در مقایسه با سهم زنان طبقه

ن به بعد باید انتظار داشت که نقش مردان و نیز زنانِ  در نتیجه، از ای (.  1.1مزد است )ج  

ی کارگر و متوسط در جنبش کارگری و سیاسی افزایش یابد و فراتر از مبارزات  طبقه 



 

 
 

 فرهاد نعمانی  201

موقعیت و  بهمحلی  و  دوره،  این  در  این،  از  گذشته  باشد.  کنونی  افزایش  محور  رغم 

های مسلمان،  دش در کشور ی شرکت زنان در بازار نیروی کار و فرایند تولید و گرآهسته 

های جهان  تر ازسهم شرکت زنان در بازار کار در دیگر کشور این مشارکت همواره پایین

 (.  کبساست )بوده

 پرولتریزاسیون و نابرابری درآمد و ثروت در کنار رشد انباشت در جهان 

عمده و  عامل  افراد  زندگی  نابرابری  و  متمایز  امکانات  تعیین  هایشان  خانوادهی 

ای که در آن جای دارند، سطح درآمد و ثروت است. در دنیای معاصر  برحسب طبقه 

و    -ایجاد ارزش اضافی و تعلق آن به سود    - منبع توزیع درآمد و ثروت در فرایند تولید  

تقسیم بخشی از ارزش اضافی به بهره، اجاره و مزد در فرایند گردش است. لیکن آمار  

های مختلف  مدت و یا بلندمدت در کشور پذیر( در کوتاهیقی )مقایسهمند و تطبنظام

طبقاتی و یا مفاهیم کمّی درآمدیِ نوکالسیک و متعارف    -برمبنای مفاهیم مارکسیستی  

های خانوار برحسب وضع شغلی  و تقسیم آن به دولتی و خصوصی، و یا توزیع هزینه

نشانه به کشور عنوان  در  اجتماع  طبقات  از  غیرسرمایه سرمایه  هایای  و  و  داری  داری، 

  1های درآمدی در سطح جهان وجود ندارد. گروه

گیری ناگزیر به ارقام بانک جهانی و سازمان ملل در اندازه، این بررسی بهدر نتیجه 

درآمد  جینیشاخص   متوسط  سهم  تخمین  شکاف    20،  شاخص  جمعیت،  باالی   %

کشورهای منتخب و در سطح کل آن    ی انسانی دری شاخص توسعهنابرابری، و رده

- 2000ی  ی ضریب جینی در دو بخش شهری و روستایی( دردورهکشور )و نه محاسبه

   2(.2.2و  2.1کند )ج ، اکتفا می0192

ی این بررسی باید به چند نکته توجه  در تفسیر تغییر ضریب جینی مورد استفاده

 داشت: 

 
 در مورد ایران. 279-266( ص 1387)در این مورد ن.ک. به بهداد و نعمانی . 1

های اقتصادی برای نشان دادن نابرابری  در بررسیهای نابرابری است که  یکی از شاخص  GINI. ضریب جینی  2

شود. ضریب صفر جینی بیانگر برابری کامل درآمد است و ضریب جینی یک  کار گرفته میدرآمد در یک کشور به

 برابری است.  ی حداکثر نادهنده ( نشان %100)یا 
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های موجود جینی نابرابری توزیع درآمد، و نه ثروت، در سطح یک کشور، شاخص

های میزان و تغییر ثروت در سطح کل جامعه و یا  کند، و به تفاوتگیری میرا اندازه 

روستایی بیبخش و  توزیعی تکهای شهری  برای  است، چرا که  متغیر محاسبه اعتنا 

 های درآمدی مختلف در یک کشور(؛ هشود )برای مثال، درآمد متوسط در گرومی

  در  گذاریسرمایه شاخص جینی مورد استفاده در این بررسی درآمدهای مزدی و

دهد  شود، لیکن توزیع ثروت و درآمد طبقات مختلف را نشان نمیل میرا شام  سال   یک

اندازهاین و از (، اما  2.1گیری نابرابری است )ن.ک. به جدول  رو شاخصی ناکافی برای 

های منقول و غیر منقول خانوارها در آن کشور و  ضریب شاخص جینیِ ثروت و دارایی

  کشورهای جهان فقدان آمار ثروت در تمامی تواند بسیار باال باشد )یا دیگر کشورها می

 ناپذیر کرده است(؛ پذیر را امکانمند و مقایسهی نظاممحاسبه

درآمد و افزایش ضریب جینی در هر کشور باید در نظر داشت -در تفسیر رشد تولید

تولیدهاکه در دوره باالی  رشد  افزایش  درآمد یک کشور می-ی معین  با  تواند همراه 

جینی   دورهضریب  در  چین  در  آنچه  )مانند  در  2010-1990ی  باشد  ویتنام  در  و   ،

، و در ایران در چند سال پیش از انقالب رخ داده است(، اگرچه  2010-2000ی  دوره

تواند فقر را درآمد و ضریب باالی جینی نمی-زمان رشد سریع تولیددوام طوالنی و هم

 هش دهد؛ برای اکثریت مردم کا

تواند توزیع درآمد بسیار متفاوتی  نی مشابه میان دو کشور میدرآمد و شاخص جی

گیری هر واحد از یک توزیع است و  را نشان دهد، چرا که شاخص جینی برای اندازه

پایین در دهکنمی باال و  میان تجمع ضرایب جینی  پایین درآمدی  تواند  و  باال  های 

و حالت تفاوتی نخواهند  تفاوتی قایل شود )در حالی که ضریب شاخص جینی در این د

های درآمدی  تواند در دهککرد و به عبارتی دیگر، در یک کشور ضریب نابرابری می

 تر درآمدی باال باشد(.  های پایینباال، باال باشد و در کشور دیگر این ضریب در دهک

های محاسباتی، نظری )برای مثال غیر طبقاتی بودن  رغم محدودیتهمه، بهبااین

ی شکالت تفسیری شاخص جینی درآمد، باال بودن ضریب جینی و محاسبهآن(، و م

آن در طول زمان در یک کشور بیانگر باال بودن نابرابری درآمدی )و نه ثروت( و تغییر 

 . آن است

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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در نوسان و   2.2و   2.1باالی جمعیت در جداول   %20ضرایب جینی و سهم درآمد 

دالیل اقتصادی و  کشورهای منتخب این بررسی بهنوا در هریک از  وبیش همتغییری کم

 دهند: را نشان می  2019-2000ی  اجتماعی متفاوت، روندهای نابرابری درآمد در دوره

، نابرابری درآمد در هفت کشور منتخب در  2019-2000ی  ی دوم دورهدر نیمه

)سرمایه بررسی  روبهاین  و  پیشرفته  اسداری  کرده  رشد  مختلف  درجات  به  ت،  رشد( 

 است؛  2002-1998های تر از نابرابری سالاگرچه در برخی از آنها این نابرابری کم

ایاالت متحده، کره ی جنوبی و روسیه نابرابری منعکس در این دو  در سه کشور 

ی دوم این دوره ثابت مانده است، اگرچه هریک از آنها روند  وبیش در نیمهشاخص کم

 اند؛ دهی اول طی کرمتفاونی را در نیمه

ی دوم این دوره رو به ها در نیمهصدر سه کشور چین، ویتنام و اسراییل این شاخ

تر  این ارقام در چین اندکی پایین  1990ی  اند، درحالی که در اواخر دههکاهش داشته

 در این کشور بود. 2019-2010ی از ضرایب دوره

درآمد    2.2جدول   نابرابری  %20سهم  شکاف  شاخص  نیز  و  از    باال  هریک  در 

را براساس   2019و    2017های بین  های منتخب در یک سال مشخص در سال کشور 

می نشان  منتخب  کشورهای  از  یک  هر  در  موجود  آمار  شکاف  آخرین  شاخص  دهد. 

% از    20نابرابری درآمد در یک کشور در یک سال معیّن از تقسیم سهم متوسط درآمد  

درآمد   سهم  بر  جمعیت  کما  %20پردرآمدترین  کشور   درآمدترینز  یک  در  جمعیت 

شکل روشنی بیانگر تفاوت شکاف  رو، افزایش ارقام این شاخص بهاینآید، و ازدست میبه

های مختلف است. برای مثال این شاخص نشان  درآمدی در یک کشور و میان کشور 

بر این  برا  4.6% از پردرآمدترین جمعیت    20دهد که در سوئد سهم متوسط درآمد  می

  6جمعیت بوده است، در حالی که این رقم در آلمان   درآمدترین% از کم  20سهم برای  

 است. برابر بوده  18.1برابر، و در برزیل  7.7برابر، در ایران  7.1برابر، در چین 

بیانگر نابرابری درآمدی )و نه ثروت( و تغییر  های مختلف نابرابری پیشین  شاخص

درآمد سرانه -های نابرابری ناموزونی تولیداست. یکی دیگر از جنبه آن در یک کشور  

(. تولید ناخالص داخلی سرانه 2.3بین کشورهای مختلف در یک سال معین است )ج  

ی به قیمت جاری دالر در جهان در چهار گروه درآمدی این بررسی در مورد این جنبه 
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آگاه باالیی درآمد  د سرانه ، متوسط درآم2019کننده است. در سال  نابرابری  ی گروه 

برابر درآمد سرانه در    55ترتیب  ی جهان( بههای پیشرفته داری)شامل تمامی سرمایه

برابر درآمدسرانه در گروه کشورهای    20گروه کشورهای با درآمد پایین )مانند یمن(،  

های با  برابر درآمدسرانه در گروه کشور  5با درآمد میانی پایین )مانند ویتنام و مصر(،  

از   %29.4و    %62.8درآمد میانی باال )مانند چین، برزیل و ترکیه( بود. در همان سال،  

های  های کشورترتیب در گروهتولید ناخالص داخلی به قیمت جاری دالر در جهان، به 

بود. در همان سال سهم تولید    های با درآمد میانی باال تولید شدهبا درآمد باال و کشور

ترتیب، یمت جاری دالر در جهان در ایاالت متحده، چین، آلمان، و فرانسه بهناخالص به ق

 (. 2.3بود )ج  %3.1، و 3.9%، 4.5%، 16.7%، 24.4%

رغم کسادی نسبی اقتصاد در جهان در  از سوی دیگر، و در کنار این نابرابری، و به

بورژوازی  ی متوسط و خرده، مالکان سرمایه و قشر باالی طبقه2016-2007های  سال

اند.  مدرن و سنتی به سهم خود در ارزش ایجاد شده در کشورهایشان و در جهان افزوده

نمونه،   سال  برای  به2019در  متحده  ایاالت  جهان،  ،  ثروتمندترین کشور   %30مثابه 

»ارزش«    106)معادل   جمع  )یعنی،  مالی  دارایی  خالص«  »ارزش  دالر(  تریلیون 

داراییدارایی یا  مالی،  اختیار هاهای  در  را  بدهی( در جهان  از کسر  نامشهود، پس  ی 

تریلیون   64داشت. در مقایسه، همان سال »ارزش خالص« دارایی مالی در چین معادل  

( کلّ  %18دالر  از  التین  آمریکای  و  آفریقا  که سهم جمع کشورهای  حالی  در  بود،   )

رو، بخش  ایناز  رسید.می  %2.8و    %1.1ترتیب به  »ارزش خالص« دارایی مالی جهان به

از ثروت جهان )نزدیک به   اروپا، چین و ژاپن بود. %75مهمی  ( تحت کنترل آمریکا، 

ترین افراد جهان است، در عرض یک  ای از این ثروت که در دست ثروتمندبخش عمده

تریلیون   6ها به  تریلیون دالر افزایش یافت و »ارزش خالص« دارایی آن   2.1سال بیش از  

اقتصاد سرمایه  1دالر رسید.  تولیدی در  ارقام بیانگر اهمیت روابط تجاری و  داری این 

 آلود این روابط میان قدرتمندترین کشورهاست. جهانی، و درنتیجه نقش تنش

 
1. global-wealth-report-2020-en.pdf  

 و
 https://howmuch.net/articles/distribution-worlds-wealth-2019 

file:///C:/Users/Farhad/Downloads/global-wealth-report-2020-en.pdf
https://howmuch.net/articles/distribution-worlds-wealth-2019
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مالی و مستقیم در تولید و خدمات در  -ی پولیآمار تجارت جهانی و حرکت سرمایه

دهد. در سال  کتیکی را نشان میی دیالهای اخیر به روشنی ژئوپولیتیک این رابطهسال

ترتیب،  ، سهم صادرات و واردات در گروه کشورهای با درآمد باال در کل جهان به2019

با    %69و    69.5% بود. در کنار این گروه، سهم صادرات و واردات در گروه کشورهای 

و   %23.7ترتیب،  درآمد میانی باال )به دلیل وجود چین در این گروه(، در کل جهان به

تجارت خارجی   %92این دو گروه در حدود    2019بود. به عبارت دیگر، در سال    22.7%

ی اروپا در صادرات و  را در دست داشتند. در این دو گروه سهم آمریکا، چین و جامعه

جهان چشم  و واردات  صادرات  در  آمریکا  در همان سال سهم  مثال،  برای  است.  گیر 

بود    %12.8% و    13.3ترتیب  کنگ بههنگ-هم چین، و س%12.8و    %10ترتیب  واردات به 

 (.  3.1)ج 

نوع جریان سرمایه2018در سال   گذاری مستقیم ی خارجی )سرمایه، سهم سه 

قرضه، و اعتبار بانکی در مقایسه با تولید ناخالص    -گذاری در اوراق بهادارخارجی، سرمایه

رسید. در  می  %2، و  %1.9،  %2ترتیب به  تریلیون دالر( به  84.7داخلی جهان به دالر )

سرمایه خروجی  و  ورودی  جریان  کل  سال  جهان  همان  در  خارجی  مستقیم  گذاری 

تریلیون دالر بود: مقدار ورودی و خروجی این جریان   1تریلیون دالر و    1.3ترتیب،  به

  252ترتیب  میلیارد دالر، در آمریکا به  215و    260ترتیب  کنگ( به در چین )شامل هنگ

در آن   1میلیارد دالر بود.   39و    172ترتیب  ی اروپا بهیارد دالر، و در اتحادیهمیل  64و  

داری های سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورجریان ورودی سرمایه  %43.1سال،  

 
گذاری جریان خروجی سرمایه است.گذار خارجی تبدیل شده ترین کشور سرمایههای اخیر چین به مهم. در سال1

  2019های دولتی و خصوصی و فراملیتی این کشور در سال  کنگ( توسط شرکتن هنگمستقیم خارجیِ چین )بدو

های داری گذاری چین در بورس سهام در سرمایهاست که این مقوله شامل سرمایهمیلیارد دالر بود )بدیهی137معادل  

های مختلف  ر بخشمستقیم چین دگذاری ، سهم سرمایه2006شود(. در سال مالحظه است، نمیپیشرفته که قابل

فروشی، منابع کانی و و خرده   ترتیب اهمیت در بخش خدمات بازرگانی با تکنولوزی سطح باال، عمده اقتصادی به 

های دولتی و خصوصی چین در جزایر بهشت  ونقل و انبارداری، و مانوفاکتور بود. در همان سال شرکتنفت، حمل

 ای داشتند. ن.ک. به  قابل مالحظهگذاری مالیاتی در آمریکای التین نیز سرمایه
World Investment Report | World Investment Report 2019 (unctad.org) 

 و

China's Growing Role in World Trade (nber.org) 

https://worldinvestmentreport.unctad.org/world-investment-report-2019/
https://www.nber.org/system/files/chapters/c10475/c10475.pdf
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سرمایه خروجی  و  ورودی  جریان  بازده  نرخ  گرفت.  صورت  مستقیم پیشرفته  گذاری 

های  د، و در این فرایند وابستگان شرکتبو  %6.4و    %6.8ترتیب،  خارجی در جهان به

 (.  3.5و  3.4، 3.3، 3.2میلیون نفر را در استخدام خود داشتند )ج  76جهانی 

 گیری جای نتیجهبه

دهد.  های تلخ جهان نابرابر امروز را نشان میآمارهای کالن باال بخشی از واقعیت

نابرابری این  بر  خُردتر  بهنگاهی  آن  ها،  بازتاب  در  ویژه  و  عرصه،  سه  در  کار  بازار  در 

( شرایط کار کارگران و 1اند. این سه عرصه عبارتند از: )ای نزدیک، هشداردهندهآینده

به جهان،  در  شاغل  فرودستان  در کشور دیگر  )ویژه  پایین؛  و  میانی  درآمد  با  (  2های 

و مزد  ( مشکالت دسترسی به کار شایسته  3اشتغال ناقص و انواع بیکاری نیروی کار؛ )

 مناسب.

های با درآمد پایین  ی روزانه در کشور متوسط درآمد سرانه  2018نخست، در سال 

 2010ی  دالر بوده است. در عین حال، در دهه  5تر از  )براساس برابری قدرت خرید( کم

های فقیر در مقایسه با نرخ رشد  در کشور   %2تر از  ی تولید کممتوسط نرخ رشد سرانه 

های با درآمد میانی )باال و پایین( شکاف درآمدی میان این دو  ر کشور ی تولید دسرانه 

های  نوع رشد، تحول ساختاری، تکنولوژیک، و تنوع فعالیت  ی گروه درآمدی را در عرصه

کاهش    2010ی  گونه که پیش از این آمد، در دههتولیدی گسترش داده است. همان

های با  در گروه کشور  ( تر از شهرها سهم اشتغال در بخش کشاورزی )با درآمدی پایین 

تر از این نرخ در میان گروه میانی )باال و پایین( بوده است. بدون تردید  درآمد پایین کم

ی شرایط  این ناموزونی ده ساله موجب کاهش توانایی شاغالن کشورهای فقیر در عرصه 

 شود.  کار و درآمد بهتر می

عمالً تعداد بیکاران    2019  در سالک،  بسدوم، بر اساس آمار اخیر بانک جهانی و  

اعالم تمامرسمی  که  »شاغالنی«  و  نشده  اعالم  بیکاران  در  شده،  نیستند  شاغل  وقت 

شود که بدون شک با توجه به دوام بحران ناشی از شیوع  میلیون برآورد می  500حدود  

مریکا،  های ژئوپولیتیک میان نیرومندترین کشورها )آویروس کرونا و تشدید درگیری

ها،  ی اروپا و چین(، مشکل بهبود شرایط کار، دستمزد و بیکاری در تمامی کشوراتحادیه

نرخ   2019دهد. اگر در سال  های با درآمد پایین و میانی، را افزایش میویژه در کشور به
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داری پیشرفته رسمی بیکاری در جهان با توجه به کاهش بیکاری در کشورهای سرمایه

آیندهرسمی  %5.5به   در  رسمی، ید،  بیکاران  جمع  برای  نرخ  این  دور  چندان  نه  ای 

های  تر کودکان کار در کشور اند و تعداد هرچه بیشوقتغیررسمی، آنانی که شاغل پاره

 (.  2020، کبسخواهد رسید ) %13با درآمد پایین و میانی، به بیش از 

ایط کار و درآمد مناسب  امکان ناچیز تضمین شر  نشان ازهای باال،  سوم، نابرابری

گونه که پیش از این ی آینده دارد. همانی گذشته و دههحتی برای شاغالن در دو دهه

پا و کارکنان فامیلی بدون  شاغالن جهان را شاغالن خرده  %42.7،  2019آمد، در سال  

آنان فقیر و کممالحظهدهند. بخش قابلمزد تشکیل می از  و در مشاغل  درآمدای  ند 

بیمه سنت از  برخورداری  بدون  غیررسمی،  و  بهی  مختلف،  اجتماعی  زنان،  های  ویژه 

کار مشغولند.  المللی و کودکان کار، برای بقای خود و خانوادهای خود بهمهاجران بین

های اجتماعی مختلف  وقتی که از بیمههای تمامدر چنین وضعی حتی بسیاری از شغل

حساب دسترسی به شرایط کاری و مزد مناسب بهتواند تضمینی برای برخوردارند، نمی

ی شاغالن و بیکاران در جهان از حق اعتصاب و تشکل  ، اکثریت تودهگذشته از اینآید.  

اند و  شان محرومهایهای صنفی و سیاسی برای دفاع از خود و خانوادهمستقل سازمان

نحوی به  اندنتوانسته برند و  از نابرابری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جهان رنج می

المللی در مسیر مطلوب از نیروی عظیم میلیاردی خود همراه با همبستگی ملّی و بین

 ها بهره گیرند.  ابریرهایی از این نابر

گونه که در آغاز گفته شد، هدف اصلی این بررسیِ تغییر آرایش  سرانجام، همان 

طبقاتی شاغالن در کشورهای  -کمّی سرمایهسرمایهتطبیقیِ  غیر  و  داری در دو  داری 

ی ترکیب و تغییر سهم  ی اخیر است، اما این امر باید مورد تأکید قرارگیرد که ارائهدهه

گزین بررسی انضمامی و مشخص روابط طبقاتی و  تواند جایطبقات در این دوره نمی

ایدئولوژالیه و  اقتصادی  سیاسی،  فرایندهای  در  طبقات  این  از  هریک  در های  یک 

مبارزهکشور  و  استراتژی طبقات  و  تاکتیک  مختلف،  آنهای  و  ها در عرصهی  ی ملی 

المللی شود. بررسی سهم نسبی )و همچنین جدلی کودکانه بر سر افزایش و کاهش  بین

به توجیه این سهم نباید  اجتماعی(  از مفهوم طبقات  عینی و علمی  ها بدون تحلیلی 

ای تبدیل شود. پردازان چنین بررسیحات فردی نظریه ها و تخیالت سیاسی و ترجیآرزو 
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های انضمامی و خاص اقتصادی، سیاسی  اتخاذ چنین گرایش نادرستی پیچیدگی تفاوت

و ایدئولوژیک هر یک از طبقات، محدّث، تصادفی و احتمالی بودن پراتیک سیاسی و  

می نادیده  را  طبقات  انضاستراتژیک  واقعیت  پویایی  که  حالی  در  نشان  گیرد،  مامی 

شوند و یا  هایی طبقات متشکل میدهد که تنها از طریق عبور از چنین پیچیدگیمی

شوند. در عین حال، هرگز نباید فراموش کرد که اگرچه ویژگی گسترش متشکل نمی

سرمایه در  انسانی  ازخودبیگانهفعالیت  و  تحمیلی  آنداری خصلت  است، گسترش   ی 

وخیز های گوناگون و با افتهان همواره و به شکلسرمایه در تمامی کشورها و در ج

 بسیار، همراه است با مقاومت و ستیز در مقابل آن.  

 فهرست منابع 
انضمام در بررسی طبقات اجتماعی،    –الکتیکی و سطوح انتزاع  تعیّن دیفرهاد نعمانی و سهراب بهداد،  
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که خودش   -کاری و غفلت نکرده باشیم  کمهای زندگی  اگر در وارسیدن دیگر جنبه 

شدت ناکافی  بررسی ما از زندگی اقتصادی ما در صد سال گذشته به   -جای بحث دارد

بدهیم، هنوز و با گذشت   طلبی قراری آغاز کارمان را نهضت مشروطه است. اگر نقطه

هضت دانیم. این که یکی آن نگیری نمی بیش از صد سال از آن نهضت عظیم چیز دندان

داند و یا دیگری، علل شکست آن را پخت سفارت انگلیس در تهران می عظیم را دست 

اندازد، هیچ کدام، به گمان من کار روشنگرانه  به گردن دو تا و نصفی »افراطی« می

اقتصادینمی زندگی  از  ما  بررسی  است  نحو  همین  به  زمانهکنند.  به  سقوط  مان  ی 

آمدن  سلسله  کار  روی  و  قاجاریه  دورهسلسله ی  در  حتی  و  پهلوی  ی ساله   50ی  ی 

به خاندان.  آن  نوشتهحکومت  بین  اختالف  مثال،  دورهعنوان  به  که  سلطنت هایی  ی 

سال گذشته ممکن است   چهلهایی که در  اند، با نوشتهی آن دوران نوشته شدهدرباره

عی  در خصوص آن دوره نوشته شده باشند، آن چنان عظیم است که انگار کسی جوام

 مختلف را به بازنگری نشسته است.

های زندگی ما نیز صادق  این وضعیت، که در برخورد به دیگر ادوار و حتی عرصه

است، یکی از چندین موانع رسیدن به شناخت بهتری از خودمان است، که ریشه در  

 فرهنگ و سیاست حاکم بر جامعه دارد.

ی ایرانی ما، موجب جامعهصدایی حاکم بر  سیاست خودکامه توأم با نگرش تک  -

به صورت می ارزیابی  آن  زمان  به  بسته  واحد،  واقعیت  یک  از  ما  ارزیابی  های  شودکه 

ی ما، مستقل از زیربنای فکری و پردازان جامعهگوناگون درآید. قدرتمندان و سیاست

اند که به دیدگاهی متفاوت از آنچه که عقیدتی، تا به این درجه اعتماد به نفس نداشته

پسندند امکان بیان و اظهار نظر بدهند. به همین خاطر است که شاید در تاریخ بشر،  می

گر« و »اجامر و اوباش«  ی ما این همه »مزدور بیگانه« و یا »توطئههیچ ملتی به اندازه

آور این که حتی در روزگارانی که با دیگران چندان  و »اشرار« نداشته است. و تأسف

صدایی و کش آمدن خودکامگی  ها برای تداوم تکایم، از همین انگای نیز نداشته رابطه 

 ایم. بهره جسته 

ی حاکمیت یک نظام خودکامه، همه  در نبود یک سنت دموکراتیک و در نتیجه  -

بسا، بسیار  ای گشا نیست بلکه  شود و اقتصاد »سیاسی شده« نه فقط راهچیز سیاسی می
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استگمراه این  واقعیت  باشد.  نیز  داده  کننده  این چنین  که حتی  در  نیز  آماری  های 

 فضایی برای راست نمایاندن این یا آن سیاست »مشتمالی« شوند. 

و  یعنی می تاریخی  وارسی تحوالت  باشم که در  تأکید کرده  نکته  این  بر  خواهم 

که اتفاقاً برای رسیدن به حقیقت بسیار    - مان، گذشته از اختالف در دیدگاه  اقتصادی

است   خود م  -مفید  میان  در  منطقی  توافقی  به  تحوالت  این  واقعیت  سر  بر  هنوز  ا 

های متفاوت  نظرهامان نه بر سر تحلیل ای از علل اختالفایم. یعنی، بخش عمدهنرسیده

های متفاوت« است و این های متفاوت از »واقعیتراستی، تحلیلاز یک واقعیت، بلکه به

 کند. راستی زار میاست که کارمان را به

   1من در این نوشتار، به اختصار ازاقتصادمان در صد سال گذشته سخن خواهم گفت. 

عنوان پیش  ی یک تصویر کلی از اقتصادمان در قرن نوزدهم بهکنم از ارایهآغاز می

 زمینه: 

گفتم دیگر  جای  حول   2در  در  مشروطه که  ساختار  وحوش  کلی  مختصات  طلبی، 

هم پیوسته  ی بهه صورت سه اداره و یا سه شاخهتوان باقتصاد و حکومت ایران را می

 توصیف کرد.

ادارهاداره  - شامل  داخل«،  در  »غارت  جمع ی  و  مستوفیان  و  مالیه  کنندگان  ی 

 ها. مالیات

ی »غارت در داخل و خارج«، شامل سربازان منظم و غیرمنظم که از یک  اداره  -

زدند و یا در داخل، در  های دیگر، دست به غارت میطرف، با لشکرکشی به سرزمین

بروز کوچک  نشانهصورت  آن  ترین  به   » »فرونشاندن شورش...  پوشش  در  تعارض،  ی 

ار، از غارت و چپاول نیز غفلت  مناطق اعزام شده، و ضمن سرکوب هر صدای ناسازگ

آمد،  ی زمین و یا مالیات پیش میکردند. اگر مسئله و مشکلی در پرداخت بهرهنمی

 افتاد.  کار میبخشی از همین اداره به

 
کند که به صدای بلند بگویم که این تصویرمختصری که  ام، صداقت و انصاف حکم میی کوششی که کرده . با همه1

گویم تا کمی از بار گناهانم کمتر ی بدیهی را پیشاپیش خودم می این نکته دهم، ناکامل و ناکافی است.به دست می

 شود.

 .1380. برای اطالع بیشتر بنگرید به: استبداد، مسئله مالکیت و انباشت سرمایه درایران، نشر رسانش تهران، 2
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ی مدیریت تولید و بازتولید«. اگر چه در جوامع ی »منافع عمومی« یا »ادارهاداره  -

این اداره  ی عمدهآب، وظیفهخشک وکم تهیه و تدارک آب برای آبیاری و زندگی  ی 

های موسمی  هایی که بارانیافته بود، ولی در جوامع پر باران، به خصوص سرزمین اسکان

شد. گذشته از آبیاری، تهیه و تدارک راه و  فراوان دارند، کنترل سیل و سیالب مهم می

های این اداره قرار ی مسئولیت های بین راه و غیره نیز در حیطهکاروانسرا و مهمانخانه

 داشت. 

ای که ارتباطی معقول و منطقی بین این سه اداره وجود داشت، اقتصاد  در هر دوره

ی غارت در داخل و یا غارت در  کشور از یک رونق نسبی برخوردار بود. یعنی، اگر اداره

وظیفه که  خارج،  و  ادارهداخل  با  همراهی  در  بود،  تولید  مازاد  انباشت  منافع شان    ی 

ها  سازی و یا حفظ و الروبی قناتعمومی، بخشی از این مازاد را صرف راه و سد و قنات

کرد، که اقتصاد رونق داشت ]برای نمونه، ایران به عصر شاه عباس صفوی[ و غیره می

ای که این چنین نبود، ]ایران در قرن نوزدهم[، اقتصاد به مسیر قهقرایی ولی در هر دوره

 افتاد. می

های رونق نسبی، این  ی حاکم بر ایران، حتی در دورهسی نظام خودکامهمشکل اسا

بود که یک سازوکار پویای درونی برای دگرگون کردن اساس اجزای خود در اختیار  

ایران  در  متمرکز  خودکامه  نظام  فروپاشی  صورت  به  امر  ظاهر  در  که  آنچه  نداشت. 

برآوردن گروه و طبقهگر میجلوه نه سر  تازهشد،  یا شیوه   ای  ی حکومت و و بدیع و 

از باال بود و به همین خاطر، برای مدتی، به  تولیدی نو، بلکه، به واقع نوعی فروپاشی 

شد. یعنی، شماری از مستبدان ریز و درشت محلی  تر، تکرار میهای کوچک صورت نمونه 

 ی مختصات حاکمیت خودکامه متمرکز را حفظ کرده ای بودند که اگرچه همه و منطقه 

گذشت  شان به جنگ و گریز داخلی میبودند ولی متمرکز نبودند. اغلب هم کار و زندگی

این دوره ادارهی فروپاشی، شاخه ]یعنی، در  غارت در داخل و  های فعال حکومتی  ی 

خودکامگان محلی بر دیگران غارت در داخل و خارج بود[. البته وقتی یکی از این جوجه 

شد و تحوالت بعدی بستگی داشت که  ی متمرکز برقرار میآمد، نظام خودکامهفائق می

 کند.  شود، چگونه هزینه ی اعظم مازادی را که از تولید کنندگان اخذ میخودکامه
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های قدیمی و طبیعی  چون خود ما با همان شیوهتا موقعی که جهان بیرون از ما، هم

جا تشدید شد که  ز آنآمد، ولی، شوربختی تاریخی ما اای پیش نمیزیست، مسئلهمی

ی دوم قرن هیجدهم، در جهان در جریان بود،  سازی که از نیمه از تحوالت سرنوشت 

خان زند، در ایران از میان جنگ و گریزهای بیست و  خبر ماندیم. بعد از مرگ کریمبی

چند ساله، آغا محمدخان قاجار موفق شد حاکمیت خودکامه خود را بنا کند. از جزییات 

 گذرم، ولی از آغا محمدخان نقل است که میآن دوره 

»رعیت چون آسوده گردد در فکر عزل رییس و ضابط افتد.... این گروه فرومایه را  
و   زراعت  کار  اال  و  نگردند  فارغ  گرفتاری  و  رعیتی  از  به خود مشغول کردن که  باید 

کری  فالحت نقصان یابد و توفیر در غله و حاصل ضعیف شود و قحط پدیدار آید و لش
از کار بیفتد و فسادهای عظیم روی دهد. ارباب زراعت و فالحت باید چنان باشند که  

جهت طبخ آش یک روز به عطلت و انتظار بسر برند  هر ده خانه را یک دیگ نباشد تا به

 1«. و اال رعیتی نکنند و نفصان در ملک روی دهد
ان نیز، اگر چه ممکن  تنها آغامحمد خان نبود که حامل نگرشی این چنین بود. دیگر

آمد این  است به این وضوح سخن نگفته باشند، ولی به همین شیوه رفتار کردند. پی

نگرش، به گمان من این بود که بین فرد و حکومت در ایران هرگز یک قرارداد نانوشته  

می پدیدار  نوزدهم  قرن  در  ایران  در  آنچه  دیگر،  سخن  به  نداشت.  یک  وجود  شود، 

ی مصایب آن چنان حاکمیتی را  زاده است که اگرچه همهولی حرام  حاکمیت آسیایی، 

گران داراست ولی »منافع« احتمالی آن حاکمیت را ندارد. در تمام طول قرن، حکومت 

ی  ی مالیات و مالیه ]ادارهی الزم برای حکومت کردن، تنها ادارهبر ایران از سه اداره 

خل و خارج[ را در کف کفایت خویش  ی جنگ ]غارت در داغارت در داخل[ و اداره

ی رفاه عامه ی حکومتی، یعنی، ادارهترین ادارهی سوم، و احتماالً عمدهگرفتند و اداره

ی غارت در داخل  سرپرست رها کردند. الزم به یادآوریست که در استفاده از ادارهرا بی

هم و در جریان  ی اول قرن نوزدهای ایران و روس در نیمهبرای نمونه جنگ  - و خارج  

عدم با  نههرات  یعنی  گشتند.  روبرو  کامل  مناطق  توفیق  بلکه  نکردند  غارتی  تنها 

 
 168. به نقل از راوندی: تاریخ اجتماعی ایران، جلد سوم، ص  1
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افزایی ی حکومتی در بحرانخاصیت شدن این شاخهحاصلخیزی را از دست دادند. بی

 تأثیر نبود. برای آن بی

دی  دهد ولی ساختار سیاسی و اقتصا هایی از امید خود را نشان میگاه و بیگاه جرقه

کوشید تا  نوبه میورزید و بهخودکامه طوری بود که در برابر هر گونه تغییر مقاوت می

شوند، از  ی حاکم میعامل و یا عواملی را که موجب »عدم تعادل« در نظام خودکامه

باری که ی خیانتمقام و امیر کبیر، و حتی توطئه ی قائممیان بردارد. ترور ناجوانمردانه 

به اعتقاد من در این چارچوب است که   1مت دکتر مصدق منجر شد،به سرنگونی حکو

 شود. درک میقابل

ی آن است از یک طرف، برای نمونه، صدراعظم شدن میرزا تقی خان دقیقاً نشانه

دار و جاافتاده نداریم. ترکیب طبقاتی جامعه سیال  که در ایران ما اشرافیت استخوان 

طبقاتی باال رفت و حتی صدراعظم هم شد. در عین  توان از این مخروط  است. یعنی، می

های الزم برای سقوط نیز فراهم است. در این نظام، نه فقط مال و  شرطحال، ولی پیش

منال که جان نیز در امان نیست. اگرچه سیال بودن از وجوه مثبت این نظام است، ولی  

راستی بودن، به  ی آشیل آن است. برای این که سیالحقی عمومی، پاشنهدرضمن، بی

یک وجه مثبت باشد، الزم است که امور با ضابطه بگذرد، یعنی، ضوابطی در کار باشد  

اش را در این نظام اشغال  تا بر آن اساس هر کس که اندک قابلیتی دارد جایگاه شایسته

نظام در   این  منفی  وجوه  از  یکی  به صورت  دلیل  به دو  اما  مثبت،  کند. همین وجه 

 آید: می

ساالری در آن نقش و  مند نیستند و رابطه و رابطهسویی امور مملکتی ضابطهاز    -

ای دارد. دلیلش هم روشن است. برای حرکت کردن در شرایطی که ناامنی  جایگاه ویژه

جایی است، حداقلی از »آشنایی« الزم است. این حداقل »آشنایی« در سراسری و همه 

گیری در این نظام خودکامه، دیگران به آید که برای هر تصمیمعمل به صورتی درمی

 شوند. تقسیم میخودی و غیر خودی قابل

 
جا ولی، تأکید ساختاری نیز در این توطئه نقش داشتند. قصد من در ایننیروهای برون  . در این تردیدی نیست که1

 بر عوامل ایرانی این توطئه است.
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تر، در این نظام، مستبد مطلقی نیز هست که بر فراز از سوی دیگر و از آن مهم  -

نظام ایستاده است و در واقع، »ضوابط« جامعه با روابط مستبد مطلق با دیگران تعیین  

مستبمی وجود  و  ضابطه  نبودن  نهادی  شود.  نظام  این  در  را  واهمه  و  ترس  مطلق،  د 

 شده، شکنندگی این نظام است.ی نهادیی این ترس و واهمهکند. نتیجهمی

گستردگی  نتیجه  زندگی،  واقعیت  در  شکننده  نظامی  و  مطلق  مستبد  ترکیب  ی 

ست برای کتمان شکنندگی نظام. ساختار  ای تحمل است و سرکوب وسیلهسرکوب و عدم

اش شکننده است و شکننده باقی  این چنین نظامی، همانند نظام سیاسی  اقتصادی در

 ماند. دلیلش هم روشن است و ابهامی ندارد: می

 مازاد به دالیل گوناگون کم و ناچیز است.  -

 شود.این مازاد عمدتاً در دست دولت متمرکز می -

بمال  - داشته  هم  اگر  یا  و  ندارند  کافی  مازاد  یا  خصوصی  بخش  در  داران  اشند، 

دهند که آن مازاد را تا  شود، ترجیح میبندی میشرایطی که با نبودن ضابطه خصلت

 سرحد امکان بروز ندهند.  

ای خواهم بگویم که از یک دیدگاه تاریخی، فرایند تولید در چنین جامعهیعنی می

ها  دهی تولید محصوالت و فرآورماند. در فرایند طبیعی تولید، هزینه»طبیعی« باقی می

بیند، چراکه  گونه نمیخبر از بیرون اما، مسئله را اینای بینسبت باالست. البته، جامعهبه

تا دنیا دنیا بوده، کار به همین روال گذشته است. ولی وقتی، پای رقابت و مقایسه با  

می میان  به  بعد  - آید  دیگران  به  نوزدهم  قرن  از  ما  وضعیت  نمونه  نظام    - برای  این 

 بازد. رفته بازی را به رقیب میان رقابت ندارد و رفتهطبیعی، تو

 آید؟ آمد این باختن در ایران به چه صورتی در میاما پی

بود.   شاغل  کشاورزی  در  دوره،  این  در  ایران  اقتصاد  در  جمعیت  اعظم  بخش 

ی صفویان هایی بود که به زمانههای تولید و ابزار مورد استفاده در این بخش، همانشیوه 

ی  ای به کار گرفته شد و نه شیوهگرفت. نه ابزار تازهتر مورد استفاده قرار میتی پیشو ح

ی بسیار دور بندی با گذشته زراعت و کشت و برداشت متحول شد و نه نظام مالیات

اجتماعی و فرهنگی و حتی   نه فقط زندگی سیاسی که زندگی  یافت.  تفاوت  خویش 

ای در این مخروط در  شد. هیچ الیهاداره میاقتصادی نیز با یک مخروط خودکامگی  

ی باالتر حق و حقوقی نداشت و همگان در برابر مستبد اعظم، یعنی، شاه،  برابر یک الیه
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حق و حقوق بودند. اگرچه مالکیت خصوصی وجود داشت، ولی نه قانونی برای دفاع  بی

و جان دیگران   مستبدی به مالطلبی. هر جوجهای برای تظلماز آن بود و نه محکمه

آمیز از کار  راستی فاجعهفرهنگی به-آمد اقتصادی این ساختار سیاسی کرد. پیتجاوز می

 درآمد.  

ایرانی  - اقتصادی  بهرهذهنیت  به  تباهی کشیده شد. وقتی  به  از ثمرات ها  مندی 

عرصهسرمایه در  فعالیت  نباشد،  اطمینانی  تولید  و  توزیع  گذاری  دالل    - ی  و  داللی 

 شود.  عمده می - مسلکی 

ای که به  ی آیندهخیالی و غفلت دربارهزندگی در حال و مباهات به گذشته و بی-

 آن اطمینانی نبود، زیر بنای فکری و عقیدتی ملی ما شد.  

ای بسیار کوتاه،  مان به صدور ابریشم خام خوش بود. بعد، برای دورهدر مقطعی دل

شال رسیدیم تا این    ی پنبه و سپس تریاک شدیم و بعد به صدور قالی وصادرکننده

بیستم، نفت، به صورت عمدهکه، در سال اول قرن  زیربنای  ترین پشتوانههای  این  ی 

 ورزی اقتصادی ما درآمد. اگر به ساده کردن یک ساختار پیچیده مجاز باشیم:  اندیشه

نظام اقتصادی ما در قرن نوزدهم و حتی در صد سال گذشته، ساختاری بوده است،  

 طلب، ظاهر بین و فاقد دوراندیشی...  د، ولی مصرفگریزان از تولی

اقتصاد سرمایه ایران در  ساالری درطول قرن نوزدهم، ادغام هر چه بیشتر اقتصاد 

اضافه مصیبت  مصیبتجهانی،  دیگر  بر  شد  داللای  ذهنیت  آن  با  ما.  و  های  مسلک 

قوامانگل میدوست  که  یافتیم  وضعیتی  در  را  خود  تاریخ،  گذر  در  با  یافته  بایستی 

ساالری رقابت هم بکنیم. و  های مدرن جوامع سرمایه محصوالت تولید شده در کارخانه

عهده از  که  است  برنمیبدیهی  کاری  چنین  محدودیتی  که  مضافاً  های  آمدیم. 

اسارتقرارداد  میهای  اگر  حتی  که  داشتیم  نیز  را  قدرتمندان   -خواستیم  بار  که 

توانستیم برای حمایت از صنایع  احتماالً نمی  –ستند  خوا خودپرست حاکم بر ایران نمی

رفته که صنایع دستی ما آب رفت،  های الزم را در پیش بگیریم. رفتهمان سیاستدستی

تر ی تزاری و هندوستان وابستهاقتصاد ایران به واردات این محصوالت از اروپا و روسیه 

پرداخت تراز  برای رفع کسری  آغاز گشها، »ایران شد.  برای رفع بحران فروشی«  و  ت 

زمینبه »خصوصی  - شاه    -مالی دولت   و  رو کردند  بدوی«  به  سازی  را  های خالصه 



 درآمدی بر اقتصاد سیاسی ایران در قرن گذشتهپیش  218 

ی  ثروتمندان و اشراف فروختند. فروش مشاغل و عناوین سرعت بیشتری گرفت و تتمه 

هایی  های پایانی قرن نوزدهم، تالشاخالق اقتصادی جامعه را به تباهی کشاند. در سال

ی دانش و دانشوری کمبود چنان در عرصهنگشت. از سویی، ما همشد که مثمرثمر  

خودطلبی نفع  دیگر،  سوی  از  و  تصفیهداشتیم  حقیرانه،  مکرر،  کردن حسابهای  های 

وار خورد و تعجبی ندارد که راه به جایی نبرد.  ها را موریانهاحتمال موفقیت این کوشش

ری به خودی و بیگانه بخشیدند که  شماالبته در پوشش »احداث کارخانه« امتیازات بی

که   امیتازات  این  بومی  صاحبان  برای  ولی  نشد،  کارخانه  ایران  برای  اگرچه 

گذشت، منبع درآمدهای »ارزی« های گشادشان میراه جیب شان از کورهدوستیوطن

های فرنگ برای روز مبادا به امانت گذاشتند. از صاحبان خارجی این گشت که در بانک

ها نیز، اگر چه بانک شاهنشاهی و بانک استقراضی به وجود آمدند، ولی نه  هامیتازنام

ی کفن  یک کیلومتر راه ساخته شد و نه کارخانه وکارگاهی بنا گشت که حداقل پارچه 

 مردگان ما، وارداتی نباشد.  

قرارداد   80شاه قاجار بر ایران، بیش از  ی ناصرالدینسال حکومت خودکامه  50در  

خارجیان   ولی با  نرسید  خیری  آنها  از  ایران  اقتصاد  به  اگرچه  که  رسید  امضا  به 

گشادش به درجات مختلف به آب و نان رسیدند و  امضاکنندگان و شاه و وزرای کیسه

 رشوه ستاندند. 

ی شاه بود  ی تضعیف حاکمیت خودکامهسازی بدوی نیز، از سویی نشانهخصوصی 

که اگرچه تازه و بدیع نبود ولی در یک  ای  و از سوی دیگر، نمودار سربرآوردن طبقه 

مورد بسیار مهم، دستخوش تحولی بسیار اساسی گشته بود. یعنی، برای اولین بار در  

زمین  ایران،  درازدامن  نتیجه تاریخ  داریشان  زمین  که  شدند  پیدا  و دارانی  »هدیه  ی 

ی از مستبد ای« از سوی مستبد اعظم نبود بلکه، ملک را، اگرچه به قیمتی ارزان، ولصله 

تر شد و شاید به  اعظم »خریده« بودند. البته زندگی روستاییان از این رهگذر، اسفناک

های پایانی قرن نوزدهم شاهد تحرک چشمگیر جمعیت همین خاطر است که در سال

روسیه  جنوبی  مناطق  مازاد  به  که  خودشان،  فقط  نه  که  کارگرانی  هستیم.  تزاری  ی 

ی تکنولوژیک هم شاهد تحوالت  در برده بودند. درعرصهیران به کارشان را نیز از اقتصاد ا

های نویی برای اداره کار گرفته شد و نه شیوهای به آالت تازهچشمگیر نبودیم. نه ماشین

  - کار افتاد. حتی، همان نظامات قدیمی ولی بسیار مؤثر و مفید دهی تولید بهو سازمان
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های  ند. به همین خاطر نیز بود که در سالحفظ و مرمت نشد  -نظام آبیاری با قنات  

 کننده است.  راستی درهم و مأیوساول قرن بیستم، اوضاع اقتصادی ایران به 

 اما، در اوایل قرن بیستم، با دو تحول مهم در ایران روبرو هستیم: 

به تشکیل مجلس و حکومت   طلبی و مخالفت با نظام خودکامگیمشروطه  - 1

گرچه، متأسفانه در نهایت موفق و پیروزمند نبود ولی ارکان  شود که امشروطه منجر می

  – گامی مؤثر مثلث ارتجاع  ی ایران را به لرزه درآورد. همکاری و همحکومت خودکامه

الزم بود تا جنین این حرکت پیشرو    - ی تزاری، بریتانیا  پرستان بومی، روسیه گذشته

ی مایهای شماری از مورخان گران بار ننشیند. برخالف ادع قبل از موقع سقط شود و به

ی بریتانیا نیز همانند  طلبی چیزی نگذشته بود که دولت فخیمهما، از نهضت مشروطه 

اش از هیچ کوششی برای خفه کردن انقالب کوتاهی نکرد. مدتی بعد ]در  همتای روسی

شترک فاز دوم انقالب[، رهبران نهضت در آذربایجان سردار ملی و ساالر ملی، با دستور م

های بومی در تهران، از تبریز اخراج شدند تا  سفارت انگلیس و روس به مشروطه رسیده

سویی  ی همین همدر پارک اتابک، به خاک و خون بیفتند. در همین راستا و به نشانه

امور خارجه  وزیر  لرد گری،  تزاری،  روسیه  »اشغال با  بود که  این گمان  بر  بریتانیا  ی 

ی سربازان روسی که در شرایط ناامنی و اغتشاش برای حفاظت  وسیله موقت ایران به

ایران نیست«.]؟[ صورت گرفته، نشانه ی اخراج اما درباره  1ی نادیده گرفتن استقالل 

گوی دولت بریتانیا در مجلس به پاسخ گویی بر آمد  ستارخان و باقرخان از تبریز، سخن

ازبینی می»پیش باقرخان  آرامتبریز پی  شود که خروج ستارخان و  کننده داشته آمد 

باشد« و وقتی از سوی نمایندگان با سؤاالت بیشتر روبرو شد، افزود، »در گذشته، این  

،  1910آوریل  21ی  در جلسه  2اند« ولی توضیح بیشتری نداد. افزا بودهدو بسیار مشکل

دانماینده نقش  تبریز  از  دو  این  دراخراج  بریتانیا  دولت  آیا  که  پرسید  است، ای  شته 

سفرای انگلیس و روس در تهران  ی  خواسته گوی دولت پاسخ داد، »ستارخان به  سخن 

دولت ایران از تبریز  ی  وسیلهبهکردند،  های متبوع خویش عمل میکه به دستور دولت 

 
و    17جلد    1910ی بریتانیا،  ، وزارت امور خارجه اسناد و مدارک پارلمانی. به نقل از لرد گری: گزارش رسمی، در  1

 573ص 
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طور مطلق های روس و انگلیس درتبریز، بهاخراج شد. این قدم، به نظر سفرا و کنسول

افزای آنها،  تا خروج این دو از شهر و خلع سالح پیروان مسئلهالزم و ضروری بود چون 

نخواهدداشت«. وجود  عمومی  واعتماد  نظم  برقراری  به  نماینده  1امیدی  یک  ی  ولی 

مجلس به اعتراض بر آمد که بر اساس اطالعاتی که هست، آنچه ستار و پیروانش برای 

و در تأیید این نظر، گزارش    2ت. برقراری »نظم« انجام داده اند، »سزاوار قدرشناسی« اس

کنسول روسیه، بوخیستونف، را نیز داریم از تبریز که »انقالبیون در ایجاد نظم بیش از  

ی توقف حکام قالبی ]یعنی  نمودند« و ادامه داد که »در منطقهمأمورین شاه مراقبت می

کلیه منطقهحکام شاه[  که در  غارت شده در حالی  ان ی حکومت ستارخی دکاکین 

 3دکاکین دست نخورده است«.

تر از دو دهه بعد  پیش از آن البته، استبداد صغیر محمدعلی شاهی را داشتیم وکم

نیز استبداد رضاشاهی را که از خاکستر نظام مشروطه سر برآورد، یعنی باز برگشتیم به  

تفاوت،  شاه قاجار. ولی با ظاهری ماول سطر، یا به عبارت دیگر، برگشتیم به عصر فتحعلی

زدیم و کاله پهلوی هم به سرمان گذاشته بودند. البته اما  اکنون دیگر کراوات هم می

عقل،  بلند کوتاهی آن مستبد ریشیک تفاوت عمده و اساسی وجود داشت. اگر به زمانه

شکنی گذاشت. یعنی در  ی رضاشاه بنایش را بر قانونقانون نداشتیم، حکومت خودکامه

شود. بگیر و ببندها به جای خود،  اسی داریم ولی به آن عمل نمیاین زمان، قانون اس

ای ی رضاشاه مسئلهمال و جان مردم نیز در امان نیست. ضبط اراضی و دهات به زمانه

نیست که بر سر آن بحث و جدلی باشد. به همین خاطر است که از تبلیغات متعدد که  

ی اقتصاد و البته اریم و نه درعرصهدی سیاست قدمی به جلو بر میبگذریم، نه در عرصه

روشن است یا باید روشن باشد که من به ظواهر امور کار ندارم که ممکن است متفاوت  

 باشد. 

آید. نکته  دار این ذهنیت منحط اقتصادی ما درمیهای نفتی، به صورت بانک دالر

عه پیشرفت  ای که در آن امنیت جان و مال نباشد، در آن جاماین است که در هر جامعه
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گیرد. دست و دل کسی به اقتصادی هم نیست. تولید و تولید ارزش افزوده جان نمی

شکنی به صورت  خورد. قانونپذیری فردی واجتماعی لطمه میرود. مسئولیت کار نمی

شود.  غلط امنیت نامیده میآید. ترس و وحشت ملی شده و سراسری به »قانون« درمی

 ای هم نیست.  اشد، برای بهتر ساختن آن فردا برنامهو وقتی به فردایی امیدی نب 

بدبختی و فقر مزمن، سرانجامِ این چنین وضعیتی است که از آن گریزی هم نیست.  

شود، همه چیز به سر  و اگر نبودن امنیت با خودکامگی توأم شود که اغلب این طور می

یت دروغین، شود. یعنی همان ترس و وحشت سراسری شده، همان امنمویی بند می

ی اول باور کردنش دشوار شود که در وهلهومرجی دگرسان میناگهان به چنان هرجبه

ومرج هم، تا آن زمان که همه چیز از اساس و ریشه دگرگون نشود، آن  است و این هرج

 نشیند.ای دیگر بر تارک این نظام مییابد که باز خودکامهگاه سامان می

البته اگر نظامی کارآمد و غیر خودکامه  ان به نفت.  وابسته شدن اقتصاد ایر  -  2

گو  دانست و به همان مردم نیز پاسخداشتیم که خود را در برابر مردم ایران مسئول می

توانست فرایند تحول اقتصادی ما را تسریع کند. ولی  گمان درآمدهای نفتی میبود، بی

ی ایران« شد. به تعبیری، وضع  واقع »بالیاد لسانی، این »طالی سیاه« بهقول زندهبه

دهه در  ما  خراباقتصادی  گذشته  از  بیستم  قرن  اول  کنار  های  در  چون  گشت.  تر 

اقتصادی به نفت، در کنار تغییر و دگرگونی جهان، نظام سیاسی   وابستگی روزافزون 

ی تاریخ، از نظر  چنان خودکامه بود و نظام خودکامه، به تجربهی ما همحاکم برجامعه

اندازی هایی برای راهدی، نظامی بسیار غیرکارآمد است. تردیدی نیست که کوششاقتصا

آهن سراسری نیز ساخته شد که البته به قول دکتر مصدق  کارخانه صورت گرفت. راه 

ای نبود و پیرمرد  یعنی برای پیشبرد تجارت خارجی ایران مفید فایده  1»در رو« نداشت، 

می فعالًراست  که  راهی  »این  اقتصادی    گفت،  مصالح  برخالف  گرفته  نظر  در  دولت 

زمانه  2است«.  و  عصر  به  رهنمودهای  ولی  به  کسی  چه  رضاشاه  خودکامگی  ی 

 داد؟  سوختگانی چون مصدق گوش میدل

 
های پنجم و ششم مجلس  ها و مکتوبات دکتر مصدق در دوره نطق، به نقل از »1306اردبیهشت    9. نطق مصدق در  1

 96ص   ،1349خارج از کشور، « چاپشورای ملی

 جا. همان 2
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تواند  چون شکنندگی در ذات این چنین نظامی است، سرکوب نیز تنها تا مدتی می

پایان  کند بکارساز باشد. همین که ساطور سرکوب شروع می ه کند شدن، فرایند به 

آغاز می این  شود. کند شدن ساطور سرکوب، همان رسیدن یک دوره  را که در  هایی 

بخشد.  باوری میکند و به آنها رشادت غیر قابلشدند، دلیر مینظام به هیچ گرفته می

ی بازسازی ی هرج و مرج عمومی که معموالً، زمینهرسیم، به یک دورهاین جا دیگر می

ست ]برای نمونه بنگرید به ایران  ای یدئولوژیک حاکمیتی خودکامه در این چنین جامعه ا

دورهدر سال برای  قاجاریه[.  پایانی حکومت  کوتاههای  این هرجهای  از  نگاه  تر  ومرج، 

 های اول مرگ یک پادشاه در ایران.ها و گاه حتی سالکنید به ماه

، همان سیاست ناصرالدین شاهی ادامه  آموز که به زمان رضاشاهجالب است و عبرت

با همهپیدا می نیز در گوهر  به عصر محمدرضاشاه  ایران  و سیاست  تظاهرات کند  ی 

 شباهت نیست. و بعد... شاه بیاش، به سیاست ایران به عصر فتحعلیمدرنیستی

ی  ایم. اما، از تمام پروژهی ما متجدد شدهبدیهی است که در ظاهر امر، ما و جامعه

زاده واقع مدرنیتی قالبی و حرامدرنیته، تنها به ظواهر چسبیده بودیم و آنچه داشتیم بهم

بود. پارلمان و مجلس را به تقلید غربیان راه اندازی کردیم ولی به روال استبداد شرقی 

دانشگاه ساختیم ولی نه منابع کافی برای   1ی انتخاب آزاد به مردم ندادیم. خویش، اجازه

ی تحقیق و پژوهش مستقل و آزاد دادیم.  وهش تدارک دیدیم و نه اجازهتحقیق و پژ

ای بد نوشته در توجیه یک واقعیت های رسمی هم بیشتر به دفاعیهتحقیق و پژوهش

آفرینی و شناخت بهتر از خود و دنیای خود. لباس و  شبیه بود تا کوششی برای دانش

و شد،  »متجدد«  غربیان،  از  تقلید  به  نیز  آنها ظاهرمان  از  را  قانون  به  احترام  نه  لی 

نمونه  برای  صنعتی،  دنیای  مظاهر  را.  فردی  حقوق  و  حق  به  احترام  نه  و  آموختیم 

ای برای »خودکشی« استفاده اتوموبیل، که به ایران آمد در عمل از آن به صورت اسلحه 

 2کنیم. کردیم و هنوز هم شاید می

 
ها  ی پهلویشماری از اسناد مربوط به انتخابات در دوره شماره خویش، تعداد بی  10در    تاریخ معاصر  ی وزین. نشریه1

 را چاپ کرده است که بسیار خواندنی و مفیدند.

زلی ورود کنی. جانت را با تعارف خواهی از دری بیرون بروی و یا به من. جالب است در کنار همین جماعت می2

شان باید پردازند تو گویی که اکثریتهای سوپر تعارفی به رانندگی میگیرند. چند لحظه بعد، وقتی همین آدممی

یک ارگان بدن انسان را برای پیوند به بیماری در حال موت به بیمارستانی دیگر برسانند. نه ضوابط رانندگی رعایت 
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ما و قدرتمندان ما خبری نیست.    هنوز از احترام به حق و حقوق فردی در ذهنیت

گرایی. هنوز نه آزادی عقیده داریم و نه آزادی اندیشه. هنوز نه تحزب داریم و نه کثرت

های ما قبل از ممیزی توزیع کشند و کتاب و روزنامههنوز مطبوعات ما قاچاقی نفس می

از لیبرشوند. اگرچه در گذشتهنمی الیسم را ای نه چندان دور، ادراکی بسیار سطحی 

ها را  پذیرفته بودیم، ولی دموکرات نشده بودیم. اگرچه تا به همین اواخر، ادای غربی

ولی از اکثریت این جماعت نه   -شاید هنوز هم باشد  -ی تشخص بود  درآوردن نشانه 

ی شناسی ما هم همهشناسی و صداقت را. وقتکوشی را آموخته بودیم و نه وظیفه سخت 

ی بردیای دروغین را در خویش  ماقبل ساعت، یعنی عصر و زمانه  مختصات روز و روزگار

دارد. در عرصه  به »تجارت« عالقمند مینهفته  وقتی  اقتصاد هم،  شویم، در عمل،  ی 

می در  کار  از  می»محتکر«  تظاهر  دویدن  »سود«  دنبال  به  اگرچه  ولی  آییم!  کنیم، 

»باجبه واقعی،  دنیای  در  و  »رانت راستی  و  می  خواری«طلبی«  رواج  این  را  در  دهیم. 

 غیر از خود ما.  ها، نیز همگان مقصرند وگناهکار، بهعرصه 

های عهد دقیانوسی، چیزی از اساس در جانی این دیدگاهتعجبی ندارد که با سخت

نمی دگرگون  و ایران  نیست  مستثنی  قاعده  این  از  اقتصاد  که  است  بدیهی  و  شود 

های تمدن بزرگ« نیز  کردند که به »دروازهعا میتواند باشد. البته در مقطعی، ادنمی

ای کافیست. دیگران را که رسیده و شاید از آن نیز گذشته باشیم ولی عاقل را اشاره

 مالیدم!  واقع داشتیم سر خودمان را شیره میشد فریب داد، بهنمی

ای از صدسال خواهم بر این نکته دست بگذارم که در بخش عمدهبا این ترتیب، می

ای روبرو بوده است. این معضالت نه  گذشته، تحوالت اقتصادی ایران با معضالت عدیده

پوشی از ساختاری و با چشمی داخلی داشتند و نه با تکیه بر عوامل برونتماماً ریشه

توان با عمده کردن یک دسته و تبیین هستند. البته می  های داخلی آن قابل درکزمینه 

ی پیچیده را ساز، به قیمت نادیده گرفتن عوامل دیگر این مقوله از این عوامل مسئله 

 
پوشی تر از آن است که قابل چشمآمد دردناکش هم، عیان ت سرعت و نه سرسختی جاده... و پیشود، نه محدودیمی

ها و یا دیگری را. و روشن است که اگر  ها و خیابان داند برای تنگی جاده باشد. هرکسی هم یا دولت را مقصر می

  ه به عکس! و برای آدم غیر عاقل،راند نای با احتیاط میادعای تنگی جاده راست باشد، آدم عاقل در چنین جاده 

 این البته راست است که وقتی که عقل نباشد، جان در عذاب است. نیز،
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تحلیل ولی  کرد  سادهساده  تحوالت  های  وارسیدن  نیستند.  مشکل  حالل  انگارانه 

رضایت توفیق  گذشته  صدسال  در  که  ما  بهاقتصادی  نداشته،  روشن  بخشی  وضوح 

های فرهنگی و سیاسی  افتد. اگر زمینهسازد که تحول اقتصادی در خالء اتفاق نمیمی

ماند و عمقی  مساعد آماده نباشد، تحول اقتصادی اگر موفق به نظر آید در سطح می

شود و در نتیجه، مصائب مزمن اقتصادی اگر چه ممکن است به دیده نیایند ولی  نمی

مانند تا در فرصت مناسب سر بر زنند و حتی استوار باقی میشوند. برجا و  رفع نمی

با همه مسئله  اقتصاد  باقی میآفرین بشوند. و  ماند. به سخن دیگرـ  ی هیاهو شکننده 

توسعه  نبود رشد و  در  توسعه ممکن است راست باشد که  اقتصادی،  فرهنگی و  ی  ی 

ی فرهنگی و  نبود توسعه   تر، آن است که در ماند ولی از آن روشنسیاسی ناپایدار می

ام ی اقتصادی در عمل غیرممکن است. همین جا بگویم که غرضسیاسی، رشد و توسعه

تقدم یا ارجحیت قائل شدن یکی بر دیگری نیست. بلکه بر این گزاره تأکید دارم که در  

 این دو یا با هم هستند و یا اگر یکی نباشد، در نهایت، آن دیگری هم نیست.  وجه کلی،  

ی خوبی است. در این  ی رضاشاه نمونهبرای نشان دادن این ارتباط، ایران به زمانه

الطوایفی بر کشور  ای ملوک، شیوه1299تردیدی نیست که در حول وحوش سوم اسفند  

حاکم بود. بعید نیست در شماری از آن اغتشاشات، حفظ و حفاطت از منافع خارجی  

سوم کودتای  با  ولی  باشد  بوده  دخیل  این    هم  رضاخان،  رسیدن  قدرت  به  و  اسفند 

آمد این »موفقیت« ولی حاکمیت  شوند. پیاغتشاشات به شدیدترین حالت سرکوب می

نشیند. آن چه قانون نیست. حکومتی پاسخگو به مردم به جای حکومت پیشین نمی

واقع ترس همگانی از سرکوب است و این ترس ملی شده و  شود، به»امنیت« نامیده می

شود بهترین زمینه  بندی میستیزی خصلت خصوص در شرایطی که با قانونری به سراس

قابلیت رفتن  هرز  به  حذف برای  شورشیان،  سرکوب  از  گذشته  است.  امکانات  و  ها 

گیرد.  روشنفکران و سیاستمداران و حتی اندیشمندان نیز در دستورکار حکومت قرار می

شوند ]مدتی بعد، حکومت  خانه نشین می  -عنوان نمونه  به  –مصدق و مستوفی و مدرس  

 شود[.  ی مدرس متوسل میحتی به ترور ناجوانمردانه 

های اغتشاشات کار ندارد بلکه با  طلب« رضاشاه نه فقط به ریشهحکومت »اصالح 

عنوان کند. اصالح مالیه، بهگیرد، آن مصایب را تعمیق میهایی که در پیش میسیاست

به شیوه مثال،  به  می  ایخصوص  انجام  مالیات  -گیرد  که  بر  افزودن  با  های  یعنی 
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ای غیر از فقرافزایی ندارد. به جای رسیدگی به آموزش و بهداشت  نتیجه  -غیرمستقیم

اقتصاد مملکت، بخش اعظم بودجه  شود که اگرچه برای ی دولتی صرف قشون میو 

ت. برای بهبود  واقع کاربرد اصلی اش سراسری کردن ترس اس»امنیت« الزم است ولی به

جمعیت اعظم  بخش  که  روستاییان  نمیزندگی  صورت  اقدامی  اگرچه اند،  گیرد، 

شود بر امکانات محدود این جماعت کثیرالعده.  ای میهای غیر مستقیم، بار اضافهمالیات

پرداختن به ظواهر، ادعای »تجددطلبی« نیز هست. این تجددخواهی   با این همه، با 

اچون بی بلکه  ی نوین حکومت کردن درنمیست، به صورت شیوهریشه و قالبی  آید 

مدتی بعد، به صورت کاله پهلوی و لباس متحدالشکل ]برای مردان[ و برکشیدن اجباری  

هم که  زنان  از  هرگونهحجاب  فاقد  جلوهچنان  هستند،  اجتماعی  حقوق  و  حق  گر  ی 

 شود. می

ی ایران  در گذشته  گسیحتگی خودکامگی در ساختار سیاسی ایران که ریشهلجام

وقفه اندک  با  مشروطه دارد  نهضت  طول  در  سلطهای  همراه  و  کنار  در  ی خواهی، 

سرمایه سرمایهامپریالیستی  به  روسی،  و  انگلیسی  مستقل ی  حیات  امکان  ایرانی  ی 

ویژهنمی مختلف مختصات  دالیل  به  ایران  »بوررژوازی«  آغاز  دهد.  همان  از  دارد.  ای 

محصوالکنندهتوزیع  اولیهی  مواد  خرید  مأمور  و  وارداتی  همان ت  برای  صادراتی  ی 

شود  اش اگرچه »سرمایه« خوانده میای از داراییهای فرنگی است. بخش عمدهسرمایه

واقع ثروتی است که در اغلب موارد به صورت مالکیت مشروط و یا غیر مشروط ولی به

زمین دیگر،  عبارت  به  دارد.  خارجی  وجود  کزمین  طبقه داریست  یک  نبود  در  ی  ه 

پردازد و عمدتاً نیز  بورژوازی تجارتی مستقل، خود به نقد کردن مازاد تولید زمین می

کند و سرانجام به  مازاد تولید زمین[ آغاز میدر گیر گردش کاالیی است. یعنی از کاال ]

ه کند ]البتکاال ]برای مصرف شخصی و احتماالً برای توزیع در میان دیگران[ ختم می

کند برای خرید کاال و سپس به پول، پولی که در ازای بورژوازی مستقل از پول آغاز می

کند[. و اما، همین خصلت »بورژوازی« در ایران، یعنی پایی  گیرد، ختم میفروش می

داند چه باید بکند؟ آیا به  در زمین نیز داشتن، علت اصلی تزلزل آن است. یعنی نمی

ساالری باشد و با  کشی ماقبل سرمایهیان بخشیدن به بهرهصورت بورژوازی خواهان پا

مصرفی   بازار  خویش  برای  ]دهقانان[  جمعیت  اکثریت  زندگی  به  بخشیدن  بهبود 
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خوش باشد. این که  ی مالکانه از همان اکثریت دلتری ایجاد کند یا به اخذ بهرهبزرگ

میالدی در این   60های  های بعد از آن تا سالدر طول نهضت مشروطه و حتی حکومت

ها شاهد تحولی مؤثر نیستیم، ناشی از همین شخصیت دوگانه است. تازه به زمان  عرصه 

شود که اگرچه برای وابستگان به رضاشاه، قانون انحصار تجارت خارجی هم تصویب می

کند. ادعای  ی زندگی تجار را محدود تر میدولت منشاء خیر وبرکت است ولی محدوده

ها را چاره کند ولی چون  خواهد کسری تراز پرداخت دیگری است. میدولت اما، چیز  

دلسوزانه رهنمودهای  به  ندارد،  نیز صداقت  این هدف  به  رسیدن  دکتر مصدق  در  ی 

از توسعهتوجهی نمی از سویی  از سوی ی سیاسی و فرهنگی نشانهکند.  ای نیست و 

گویم بدیهی  یعی و حتی میست و طبساالریدیگر، زیر بنای اقتصادی نیز پیشا سرمایه

به تحول معنی امیدی  این مجموعه،  مواردی است که در  ندارد. در  اقتصاد وجود  دار 

شود ولی نه به نفع تولیدکنندگان و نه برای توزیع در میان  داران ضبط میاموال زمین 

کارگران، بلکه به نفع مستبد اعظمی که بر صدر این نظام نشسته است. در این دوره،  

هم عمدتاً در تملک  ای که فعالیت چشمگیری دارد، بخش نفت است که آنا حوزهتنه

پردازد، چندین قران سود در  خارجیان است و در برابر هر قرانی که به دولت ایران می

ی اقتصاد  ای با بقیهگذارد. از آن گذشته، بخش نفت رابطههای لندن به ودیعه میبانک

د، حتی آنچه که در ایران هم بود، را با معافیت گمرکی  ی نیازهای خوندارد. بخش عمده

کند. شماری از ایرانیان البته در این از هندوستان و دیگر مستعمرات بریتانیا وارد می

گیرند  فرسا مزد اندکی میشوند که در ازای کار طوالنی و طاقتشاخه به کار گمارده می

، انعکاسی است از آنچه در این 1307ها، مثالً در  و اعتصابات کارگری در همان سال

گذرد. البته شماری دیگر هم بودند، مثل شماری از رهبران قبایل و ایالت، که  بخش می

بهره بخش  این  از  نشده  کارگمارده  میبه  خدمتمند  که  است  بدیهی  و  گزار شوند 

 اند به هر وقت و موقعی که نیازی پیش بیاید.  اربابان

نبض پولی اقتصاد در دست بانک شاهنشاهی است که  تا زمان تشکیل بانک ملی،  

، 1307ی »حداکثرسازی« سود خود است. البته از  به هزار ویک ترفند تنها در اندیشه

تر استاد  دانم، بسی پیشجا که من میتا آن  -با یک اختالف فاز بیست و چند ساله

از ضرورت ایجاد بانک سخن گفت  علی انک ملی به  ب   - اکبر دهخدا در صور اسرافیل 
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کند که اگرچه اقدام بسیار مفید و مؤثریست ولی مدتی  ها آغاز به کار میمدیریت آلمانی

 افتد.  خواری متخصصین آلمانی از پرده برون میبعد، راز رشوه 

 ای دارد. روایت نفت، ولی به دو دلیل اهمیت فوق العاده

 گرفتار ایران. ی اقتصاد خاطر اهمیت درآمد نفت در ادارهاز یک سو، به -

از سوی دیگر، کمپانی نفت انگلیس و ایران اگرچه به صورت یک کمپانی خصوصی   -

 آید. به صورت یک شرکت دولتی ]بریتانیا[ درمی 1914کند ولی از آغاز به کار می

[ کل درآمد این شرکت از صادرات نفت  1306]  1927این هم جالب است که از  

درصد آن   16که سهم ایران تنها  شود در حالییعنوان »صادرات ایران« منعکس مبه

بازنمی ایران  به  قرارداد  براساس  که  بود  درآمدی  واقع  در  بقیه،  و  ولی  بود  گشت. 

را محاسبه اضافی  این حسن  ایران  ی کل درآمد شرکت نفت در درآمدهای صادراتی 

و داد که صحت نداشت  داشت که نشان »از توسعه و ترقی تجارت خارجی« ایران می

درصد از   16راست نبود. در عین حال، این هم الزم به یادآوری است که سهم ایران  

های کمپانی برای  »منافع خالص« کمپانی بود و همین، شرایط را برای حساب سازی 

کم پرداخت  نتیجه  در  و  خالص  منافع  دادن  نشان  بود.  کم  کرده  فراهم  ایران  به  تر 

توانست از این بود که اگرچه دولت ایران نمی  ها سازی بارز این دست حسابی  ]نمونه

زد و مقدار  های کمپانی مالیات بگیرد ولی دولت بریتانیا، به چنین کاری دست میدرآمد

ی دکتر برزگر، »ایران در عین پرداخت مالیات  مالیات نیز سیر صعودی داشت. به گفته

خزانه  به  گزاف  درآمدی  نمیبر  خود  بریتانیا،  ازطریی  درآمد  توانست  مالیات  وضع  ق 

 (.  324خویش را افزایش دهد« ) تاریخ روابط سیاسی...، ص 

آهن سراسری ایران است که قراراً از مالیات یکی از افتخارات رضاشاه، ساختن راه

شویم، احتماالً  انحصار قند و شکر تأمین مالی شد. وقتی اگر در همین پروژه کمی دقیق  

ی مجلس  دکتر مصدق که نماینده  هاد. در همان سالی متفاوتی خواهیم رسیبه نتیجه 

تفصیل در خصوص »غیر اقتصادی« بودن آن سخن گفت و ادله و شواهدش را بود به

ی ادعاها، تصمیم به احداث این راه نه ارایه داد ولی این احتماالً درست است که با همه

غیر   خاطر،  همین  به  و  بود  شده  اتخاذ  لندن  در  بلکه  تهران،  به  قابلدر  بود.  تغییر 

احداث گوشه  از جزییات قرارداد  البته  پرداخت.  استدالل دکتر مصدق خواهم  از  های 
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آهن سراسری سخن نخواهم گفت، چون به گمان من، این و بسیاری قرار و مدار راه

کوشم بررسی مختصری از هایی بودند از یک زنجیر و به همین سبب، میدیگر، حلقه

 بدهم. پیش از آن اما، باید به چند سؤال پاسخ داد. این مجموعه به دست 

میلیون تومان برآورد شده بود ولی کل درآمد انحصار    75آهن  ی احداث راههزینه  -

میلیون تومان بود و معلوم نشد که بقیه از چه منبعی باید    6قند و شکر در سال تنها  

 تأمین شود؟ 

آهن در چه ی اقتصادی این راهایدهنیافتگی راه و کمی تولید، فدر نبود و توسعه   -

 بود؟

چرا عوارض اضافی بر قند و شکر وضع شد و برای نمونه، منسوجات وارداتی شامل    -

تواند این بوده باشد که انگلستان در قند و  این عوارض اضافی نشده بودند؟ آیا علت می

واقع  رض به شکر وارداتی به ایران سهمی نداشت؟ به عبارت دیگر، آیا ممکن است که غ 

 لطمه زدن به منافع تجاری روسیه در ایران بوده باشد؟ 

زمینه کردن  فراهم  پاسخبرای  پرسشی  این  به  در گویی  را  بحث  نیست  بد  ها، 

 ی چند موضوع کلی تر دنبال کنیم. حاشیه 

کاره  ی مملکت. گذشته از تقلب گسترده در انتخابات، همهی اداره تحول در عرصه  -

وزیر دربار بود و نه در برابر همان مجلس قالبی پاسخگو بود و نه   شدن تیمورتاش که

 ی توضیحات احضار شود. توانست از سوی مجلس برای ارایه می

و   1933آهن سراسری، قرارداد  ها. احداث راهسیاست اقتصادی ایران در آن سال  -

 ی دولت. سیاست بودجه 

 [.  1305ان ]قرارداد ی بانک شاهنشاهی بر زندگی مالی و پولی ایرسلطه -

از مسائل دیگری چون ضبط اموال و فساد مالی ]جریان نفت خوریان، برای نمونه[ 

ی »کشف حجاب« و لباس متحد الشکل برای جلوگیری از اطناب و اقدامات خودسرانه

 گذرم. کالم درمی

تر به اشاره گذشتم که برآمدن رضاشاه، به معنای قانونمند  : پیشتحول سیاسی  -

امور در ایران نبود و این در حالی بود که آنچه که ایران نیاز داشت، نه جایگزینی  شدن  

خودکامه با  خودکامه  از  یک  گذشته  بود.  کارها  شدن  قانونمند  دقیقاً،  بلکه  دیگر،  ای 

ها، کلنل پسیان، شورش تبریز، شورش  های مردم ]جنگلیبار جنبشسرکوب خشونت 
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مراوه شورش  خراسان،سلماس،  در  ابراهیم   تپه  آنشورش  فومن[.  در  که خان  چه 

واقع »ملی و سراسری کردن ترس و عدم امنیت« شود، به»استقرار امنیت« نامیده می

به   دولت  سویی،  از  بود.  انتخابات  به  تازه  حکومت  برخورد  اسفبارتر،  آن  از  ولی  بود 

اباتی برگزار کند. از سوی دیگر، انتخ»تجددطلبی« تظاهر کرده و انتخابات را تعطیل نمی

به گستردهمی انتخاب  از حق  که درآن مردم  برای ترین حالت محروم میکند  شوند. 

انتخابات مداخله میتراژدی به عیان-تکمیل این کمدی عنوان کند. بهترین حالت در 

گسیخته. و اگر ای بود از خودکامگی لجامنمونه، انتخابات مجلس هفتم نمایش مسخره

نماینده  ام خطا نکند،حافظه انتخاباتی بود که مرحوم مدرس،  ی اول تهران در  همان 

ی ششم، که گویا حتی یک رأی هم نیاورده بود به طعنه برآمد که »گیرم که هیچ  دوره

کس به من رأی نداد. بر سر رأی خودم که به خودم داده بودم، چه آمد؟« ]نقل به  

گان رضاشاهی« از تعداد جمعیت ها، آرای »نمایندمضمون[. نه فقط در بسیاری از حوزه

ی ی آرا از کل جمعیت حوزهها، شمارهواجدشرایط بیشتر بود بلکه درشماری از حوزه

هزار   50ی اول تهران، شیخ حسین طهرانی نزدیک به  انتخابیه هم بیشتر شد. نماینده

هزار نفر بود که نیمی از آن زنان بودند    250رأی آورد. جمعیت تهران ولی کمتر از  

درصد هم    40های دولتی در همان موقع، نزدیک به  بدون حق رأی، و براساس آمار

از  کم نمی  21تر  که  داشتند  سن  بعالوه،  سال  نمایند.  شرکت  انتخابات  در  توانستند 

ی این موارد، به  ها نیز کم نبودند. با احتساب همه خانمانخارجیان مقیم تهران، و بی

افراد واجدشرای غالب، تعداد  رسد که به ادعای  هزار نفر می  50ط به دشواری به  ظنّ 

درصد کسان در انتخابات شرکت کرده بودند بلکه همگان نیز به    100دولت، نه فقط  

هزار تن   30زاده از اردبیل که به روایتی  نامزد دولتی رأی داده بودند! حاجی تقی وهاب

نده شد! نمایندگان  رأی نمای  36636هزار تن جمعیت داشت با    40و به روایت دیگر،  

که کل  رأی وکیل شدند در حالی  33841و    32884بارفروش، دادگر و شریعت زاده با  

االسالم بروجردی از بروجرد که  هزار نفر بود. ثقه  30جمعیت بارفروش در آن موقع تنها  

رأی به نمایندگی رسید. از ساری که جمعیتش    35359هزار نفر جمعیت داشت با    30
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رأی به وکالت رسید. آرای وکیل ساوه،    33742تن بود، عمادی نامی با  هزار    10تنها  

   1دو برابر جمعیت شهر ساوه بود. 

خواهم بر این نکته انگشت بگذارم که مشکل با اشاره به این دست مداخالت، می

ی اول آماده نبودن شرایط عینی برای تحول و دگرگونی جوامعی چون ایران، در وهله 

ن جریاناتی که به این صورت گسترده، اما مضحک، در انتخابات مداخله اساسی نبود. هما

از امکانات و قدرت خویش برای انجام صحیح    -خواستند  اگر می  -توانستندکردند، میمی

کردند؟ پاسخ  انتخابات استفاده کنند. پرسش اساسی این است که چرا این چنین نمی

ست که برخالف آنچه که به آن تظاهر  پوشی، به گمان من، این اصریح و بدون پرده

ی کردند درد مردم و درد مملکت نداشتند. درد، اگر دردی بود درد منافع حقیرانه می

برانگیز است که حتی در برابر چنین مجلسی هم، شاه مستبد  شخصی بود. جالب و توجه 

یت  سپارد که در برابر مجلس مسئولی امور را به دست وزیر درباری میدر عمل همه

ادعای »تجددطلبی«   با  از چپ و راست  این وصف،  با  اساسی« در نداشت.  و »تحول 

 ایران به عصر رضاشاه روبرو هستیم! 

دهی عناصر طرفدار رضاخان این البته درست است که تیمورتاش و داور در سازمان

  نقش بسیار مؤثری داشتند و احتماالً به همین خاطر نیز، بعد به وزارت   1304در آبان  

 کاره شدن تیمورتاش، کماکان ناروشن است.رسیدند، ولی پاسخ به چرایی همه

به نظر من، نه فقط در این دوره با تجددطلبی سطحی و قالبی روبرو هستیم بلکه،  

از نوع ویژه نیز  با سلطه»ناسیونالیسم« رضاشاهی  بود که  تناقضی  ای  امپریالیستی  ی 

نب نه فقط تجددطلبی واقعی  بلکه همنداشت. یعنی،  ناسیونالیسمی  ود،  با  با آن  خوان 

قالبی نیز مواجه هستیم که مکمل تجددطلبی قالبی است. در این میان، تکلیف تحول  

 شود.  اقتصادی نیز روشن می

 خوانم؟چرا ناسیونالیسم رضاشاه را قالبی می

سم ی امپریالیهر تعریفی از ناسیونالیسم را که بکار بگیریم، ناسیونالیسم با سلطه 

آشتی بسیار  تناقضی  مورد  دو  در  حداقل  گذشته،  سال  صد  در  ایران  در  دارد.  ناپذیر 

بانک شاهنشاهی[ و قرارداد    1305قرارداد    - اساسی   ]تمدید قرارداد   1311]قرارداد 

 
 57-68، صص 1-2ی ، سال اول، شماره ی سرخستاره . به نقل از »مجلس هفتم یا پارلمان پهلوی«، در 1
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توان از حفظ منافع ایران سخن گفت. از خود رضاشاه نقل است که اولین نفت[ نمی

خواهید سی سال که  شود، میید قرارداد[ ابداً نمیالعملش این بود که »این ]تمدعکس

ولی چیزی   1ما به گذشتگان لعنت کردیم پنجاه سال هم آیندگان به ما لعنت کنند«.

خواسته نمی مطابق  نفت  امتیاز  که  میگذرد  تمدید  بریتانیا  دولت  که ی  هرچه  شود. 

ا تهدید به قطع  خواه پرداخت رشوه به شخص شاه و ی  -ی تمدید قرارداد باشد  زمینه 

  -سال دیگر  32درصد درآمدهای نفتی برای  80واقعیت این است که بیش از  -رابطه 

می لعنت  را  آن  واضعین  شاه  که  قراردادی  همان  از  بیشتر  اختیار    -کردیعنی  در 

ایران تحت هیچ انگلیسی پذیرفته شد که دولت  نیز  این  بر آن،  قرار گرفت. عالوه  ها 

یاز را لغو نماید. البته در کنار آن، مواد دیگری نیز بود که همین تواند امتعنوانی نمی

 جانبه در زمان مصدق، به نفع امپریالیسم بریتانیا بسیار کارساز افتاد.  تعهدات یک

از سوی دیگر، برای سی سال، شرکت از پرداخت هر گونه مالیات بر درآمد به دولت  

برای اخذ مالیات بر درآمد باز گذاشته ایران معاف شد. به عوض، دست دولت بریتانیا،  

ی شرکت برداشت شد. از طرف دیگر، سهم ایران، هرچه بود، از درآمد مالیات دررفته

یافت از سهم ایران نیز های بریتانیا افزایش میشد. به این ترتیب، »هر قدر مالیاتمی

قرارداد بانک شاهنشاهی، اگر نه بدتر، به همین بدی    2شد«. به همان اندازه کاسته می

حال  گفت که این قرارداد، »هم مخالف قانون است و هم بهبود. آیا مصدق راست نمی

کند که از  ی قرارداد، »از دولت ایران سلب آزادی میضمیمه 4ی ماده 3مملکت مضر«.

تنزیل کم به  ولو  تأدیه  هیچ دولتی  را  انگلیس  نموده قرض دولت  استفراض  نتواند  تر 

کند که با هیچ بانکی غیر از بانک نماید«. فصل ششم همان قرارداد دولت را »ملزم می

در مجلس،    1305آذر ماه    22دیگر در    در نطقی  4شاهنشاهی طرف دادوستد نباشد«.

 
ی کاوه بیات، تهران،  ، ترجمهرضاشاه وره  تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در د. به نقل از دکتر علی اصغربرزگر:  1

 319، ص 1372انتشارات پروین، 

 324. همان، ص 2

های پنجم وششم ها و مکتوبات دکتر مصدق در دوره نطق، به نقل از 1305شهربور  29ی . نطق مصدق در جلسه3
 .47، ص 1349، چاپ خارج از کشور، انتشارات مصدق، اسفند مجلس شورای ملی

 49همان، ص . 4
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شود که قرارداد بین دولت و یک شرکت خارجی که برخالف  مسائل بیشتری آشکار می

وپاگیری برای مردم و برای قانون اساسی به مجلس ارایه نشده است چه وضعیت دست 

 1اقتصاد کشور ایجاد کرده است.

به که  مالیه  قرارداد  و  صورت  آن  به  که  نفت  حکومت   قرارداد  یک  صورت،  این 

 خودکامه دیگر چه باید بکند تا دیگر »ناسیونالیست« ارزیابی نشود؟

رسیم به »تجددطلبی« رضاشاه، این ادعا باید با توجه به مختصات  اما، وقتی می

خصوص الزم است از ظاهر قضایا فراتر رفته به مسائل  ایران مورد ارزیابی قرار بگیرد و به

 ای برخورد شود.ریشه 

توان تهمت  بر ایران حکم راندند، نمی  1906خبر قاجار که تا سال  به سالطین بی  -

گریزی بست. چرا که قانونی نبود که از سوی آنان شکسته شود. شکنی و قانونقانون

 ولی آیا، همین نکته در مورد رضاشاه هم صادق است؟

ا به آن صورت اداره که مملکت ر  -که بود  -به ناصرالدین شاه، شاید ایرادی نباشد    -

امینمی تجربهالسلطان همهکرد و  نه  بود و  نه مجلسی  ای. ولی  ی مشروطهکاره شد. 

های مدرن حکومتی جور در کاره شدن وزیر دربار رضاشاه با شیوهکاره بودن و همههمه

آمد. مسئله اصالً این نیست که تیمورتاش آدم خوبی بود یا نبود. نکته این است که نمی

قانون اساسی داشتن داشت، هیچ  در   حکومتی که ادعای مشروطه بودن و مجلس و 

 کاره بشود.بایست این گونه، همهتوانست و نمیمقامی نمی

اجبار چادر از سر زنان برکشیدند و بر مردان هم لباس  این درست که مدتی بعد، به

ارد که در  متحدالشکل پوشاندند و کاله پهلوی »مقدس« شد. ولی این هم واقعیت د

وضعیت زندگی روستاییان که اکثریت مطلق جمعیت کشور بودند، بهبودی حاصل نشد.  

توانست  کشید، نمیای که با صرف آن همه امکانات از سر زنان چادر برمیآیا خودکامه

ی مالکانه را اجرا نماید؟ تقسیم اراضی و اصالحات ارضی  سیاستی مبنی بر تعدیل بهره

 ن چنین نشد.  دیگر پیشکش. ولی ای

رفت تا ایران را به  را داریم که می 1919ی قرن گذشته، قرارداد های اولیهدر سال 

تر از دو  ی بریتانیا درآورد که خوشبختانه ناموفق ماند. کمالحمایه صورت کشوری تحت 
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ی سید ضیاء و  سال نگذشته بود که کودتای سوم اسفند پیش آمد و صدارت صدروزه

ی این رویدادها  های مختلفی که دربارهن رضاخان. به جزییات و دیدگاهکاره شدبعد همه

ی آفرینی« رضاخان نه نتیجه کنم. ولی بر خالف باور عمومی، »امنیتهست، تکیه نمی

آمد سرکوب گسترده و ملی  مند شدن امور و احترام به قانون در ایران، بلکه پیقانون

اقتصاد و  ه به همین دلیل در عرصه کردن و سراسری کردن ترس و واهمه بود. ک ی 

اجتماع ناموفق ماند. مشاهده کنید که مصدق در همان موقع در نطقی که در اعتراض  

وثوق  وزارت  کابینهبه  در  مستوفیالدوله  میی  تصویر  الممالک  چگونه  را  اوضاع  کند 

ب و  ی قرارداد مناسب نیست زیرا عناصر منتقد مرعوکند: »وضعیات امروز با دورهمی

بهعامه گردیدهی  مبتال  نبودن  فقر  آزاد  و  مطبوعات  سانسور  و  نظامی  حکومت  اند. 

خود صورت عادی گرفته و وسایل فقر و  اجتماعات که بهترین وسایل اختناق است به

تنگدستی از هر حیث فراهم گردیده است. چنانچه کسی از مرکز مملکت بخواهد به 

اخذ مجوز معطل باشد« و به همین خاطر بود    اطراف نزدیک برود باید چند روز برای

ملت  گریبان  از  دست  خدا  برای  »بیایید  که  برآمد  اعتراض  به  مجلس  همان  در  که 

سیاستمایهجان  1بردارید«. دولتی  بر های  تکیه  اسفند،  سوم  ازکودتای  برآمده  های 

بته  ها به »وزارت جنگ«. الهای غیرمستقیم بود و تخصیص بخش اعظم درآمدمالیات

های  از پروار کردن دیگر عوامل سرکوب نیز غفلت نکرده بودند. وقتی برای ساختن زندان

جا باز  خواهند، اینی مردم از مجلس بودجه میبیشتر و تعمیر قصور سلطنتی از کیسه 

به که  است  زمانهعنوان سخنمصدق  و  عصر  اجتماعی  وجدان  در  گوی  به صدا  ما  ی 

»می است،  خبرتان  چه  که  سالیآید  بودجه چند  همین  زیادی  مبلغ  یک  که  ی  ست 

سانسور   خرج  برای  که   -نظمیه  چیزی  و  اساسی  قانون  خالف  بر  که  چیزی 

کند. امسال چند سال است که گیرد و خرج میمی  - ی حقوق ملی است  کنندهپایمال

گمارد که هرکسی که  الحال را دم دروازه میی اشخاص معلومی یک عدههمین نظمیه

اهد از دروازه بیرون برود تمام تاریخ خود و اعقابش و اجدادش را از او سؤال بکند.  خومی

شما تحقیق بکنید امروز که در ممالک اروپا یک چنین چیزی نیست سهل است در 

 
 50-47. بنگرید به همان، صص 1
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عصر ناصری در عصر مظفری در عصر محمدعلی میرزایی همچو چیزهایی نبوده، نه  

اش به دهش برود یک  بخواهد از خانهسانسور مطبوعات بوده و نه این که اگر کسی  

هزارگونه   بتوانند  اگر  و  بکند  حرکت  نتواند  اجازه  بدون  و  بنویسد  نظمیه  به  عریضه 

جلوگیری کنند و دم دروازه بایستند اسم خودش و عیالش و پسرش را بپرسند وتقریباً  

 (.  157تمام امور اقتصادی را فلج بکنند« )ص 

حکومت متمرکز را برقرار کرده اموال دیگران   آیا حکومتی که با آن همه خشونت،

می شاه ضبط  به حساب شخصی  نمیرا  و  کرد،  بهداشت  برای  ثروتمندان  از  توانست 

 تر کردند؟ آموزش مالیات بگیرد؟ سؤال این است که، چرا نگرفتند و چرا از این کارها، کم

ون تومان میلی  35نزدیک به    1308عنوان مشتی از خروار، کل درآمد دولت در  به

که   بود.    6-7بود  چای  و  قند  مالیات  تومانش  درآمد    12میلیون  هم  تومان  میلیون 

میلیون تومان   12میلیون تومان هم مالیات مستقیم. درآمد نفت هم    4-5گمرکات،  

عنوان ذخیره برای مصارف نظامی کنار گذاشته شد. عالوه  میلیون تومان را به  6بود که 

میلیون تومان بود. به سخن   14.6معادل    1308جنگ در  ی وزارت  بر آن، کل بودجه 

میلیون  20در مملکتی که نه راه داشت، و نه مدرسه و نه بیمارستان، نزدیک به دیگر، 

طور مستقیم صرف ارتش شد. ارقام زیر را برای  میلیون تومانی به  35تومان از درآمد  

 دهم. مقایسه به دست می

میلیون تومان ذخیره محاسبه نشده   6ان ] توم 14618460ی وزارت جنگ:بودجه 

 است[. 

 تومان 343100ی وزارت فوائد عامه: بودجه 

 تومان  909900وزارت معارف: ی بودجه 

 1تومان 716000ی وزارت بهداری: بودجه 

ی وزارت فواید تنهایی، بیش از ده برابر کل بودجهی وزارت جنگ به یعنی بودجه

ح  بود!  بهداری  و  معارف  میعامه،  هر حکومت  اال  یا  و  باشد  رضاشاه  خواهد حکومت 

با این شیوه ایران و چه در  دیگری، این چنین حکومتی،  ی تخصیص بودجه، چه در 

تواند باشد و نه »ناسیونالیست«. چون در آن وضعیتی هرجای دیگر، نه »تجددطلب« می

 
 45-57دولتی و ارتجاع رژیم پهلوی«، صص ، ر. پیامی : »بودجه 2و1سرخ، شمارۀ ی . به نقل از ستاره 1
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ند تا کسی  مای »تخصیص منابع عمومی« »ناسیونی« باقی نمیکه بود و با این شیوه

 بتواند »ناسیونالیست« هم باشد یا نباشد!  

ادامه در  میاما،  نوشتار،  این  عمدهی  مختصر  بررسی  به  دستپردازیم  آورد ترین 

آهن سراسری. ساختن چنین راهی در ایران، آیا هیچ حکومت رضاشاه، یعنی ساختن راه

ای بود از اتالف  مونهتوجیه اقتصادی داشت؟ یا این که، برخالف باور عمومی، این هم ن

شناخت و نه درد ایران ای که نه منطق می منابع ناچیز مملکتی فقیر به دست خودکامه

 داشت.

پس از پناهنده شدن محمدعلی شاه به سفارت روسیه تزاری، شماری   دانیم کهمی

خواه« شده به جاه و مقام  از همان مستبدان ریز و درشت قبل از مشروطه »مشروطه 

عینرسند.  می و  تنکابنی  خان  نمونهمحمدولی  چند  تنها  و...  فرمانفرما  و  اند.  الدوله 

دهد، این  های ساختاری که در برابر هرگونه تحولی مقاومت نشان میگذشته از سازوکار

ی عملکرد دار در شیوه گیرند تا تحولی ریشهکار میی توان خود را به جماعت هم همه

اگر تغییری هست، آن تغییر در سطح بماند. بدون  و یا حکومتی ایران پیش نیاید و  

کنیم که چرا کار در ایران به سامان توجه به این وجوه، بعد، از زمین و زمان شکوه می

رسد؟ پاسخ ساده و سرراست این است که اگر این حضرات قابل بودند که پیش از  نمی

گونه که بود بررسی  زدند! بدون این که مسائل را آنمشروطه گلی به جمال ایران می

رسیم که اشکال کار ما در این است »احمدشاه« چنین بود و کنیم به این نتیجه می

پادشاه مشروطه، احمدشاه کارهچنان. مگر به بود که مسئولیت خرابی عنوان یک  ای 

هنوز   همه،  این  با  باشد!  او  با  که   15اوضاع  است  نگذشته  مشروطه  انقالب  از  سالی 

برمی پایهآرضاخان سر  را  »ایران مدرن«  ادعای طرفدارانش  به  اگرچه  گذاری ورد که 

ی حکومت و  یعنی شیوه   - کند ولی واقعیت دردناک این است که در وجوه عمده  می

گردد با این اختالف »ناچیز« که  عباس صفوی برمیی شاهایران به زمانه  -داری  مملکت

آفرین مانده مشکلانوسی و عقبعباس، آن نظام حکومتی عهد دقیی شاهاگر به زمانه

نبود )که بود(، در ابتدای قرن بیستم که دنیا طور دیگری شده است و شرایط تاریخی  

می فرق  چارهکامالً  خودکامه کند،  یک  برآمدن  ایران  دردهای  هیبت  ی  به  دیگر،  ی 

رضاشاه، نبود. کم نیستند کسانی که بدون توجه به مشکالت ساختاری ایران و نیازهای  
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های سیاسی و فرهنگی در ابتدای قرن بیستم، از »آبادانی« ایران تر ما در عرصهساسیا

گویند که تا حدودی درست هم هست. ولی اگر قرار بود  ی رضاشاه سخن میدر دوره

عباس  وفصل شود، شاهسازی یک مستبد مطلقه حلمسائل ما به این شیوه با ساختمان

ا ساخت، مسجد و میدان ساخت. ساختن میدان هم مثل رضاشاه راه ساخت، کاروانسر

عباس  سال پیش، با آن همه عظمت کار کمی نبود. شاه  400شاه اصفهان نزدیک به  

خواری« مبتال بود. کل ایالت گیالن و اندکی  هم ولی مثل رضاشاه، به بیماری »زمین 

رضاشاه    ی او هم مثلبعد، کل ایالت مازندران را »خالصه« اعالم کرد. یعنی، در دوره

سال بعد، و اندکی پس از خلع رضاشاه،   300جان و مال مردم در امان نبود. بدیلش در  

 ی وکیل مالیر در مجلس شورای ملی این شد که: به گفته

سال در این مملکت سلطنت کرد و این را تقسیم به روز    17دانم  » شاه سابق را می

و چهار هزار سند مالکیت صادر    شود و ایشان چهلکه بکنیم تقریباً شش هزار روز می

ی بنده ماده اول  اند... به عقیدهاند. تقسیم که بکنیم روزی هفت سند ایشان گرفتهکرده

این قانون باید این طور نوشته شود )نظر به این که شاه سابق امالکی را از مردم قهراً  

د بالاثر و ملغی از هایی صادر کرده بود... این اسناغصب کرده بود و الزاماً سند مالکیت

1ی اعتبار ساقط است(«درجه 
 

راه راه و  ندارد که بدون تردید ساختن پل و  آهن و هزار و یک چیز دیگر گفتن 

ی ایران چیز دیگری بود. وقتی شاه و فقیه  ضروری بود و هست ولی مشکل اصلی جامعه

را ضبط    دهد که اموال دیگرانو در کنارش هر صاحب قدرت دیگری به خود »حق« می

طور کلی،  ماند. یا بهگذاری و برای تولید باقی نمیای برای کار و برای سرمایهکند، انگیزه

ای هیچ حقی ندارد، در آن صورت، کل  وقتی اکثریت قریب به اتفاق مردم در جامعه

بی میجامعه  جامعهحق  بیشود  مسئولیت ی  باید  چرا  چنین حق،  باشد؟  هم  شناس 

اگر چنین چیزی   - حقی  شناسی توأم با بیشناسد. مسئولیت میای مسئولیت نجامعه

باشد  امکان نیز وقتی کارد به استخوانشان    - پذیر  نام دیگرش بردگی است و بردگان 

باهم میمی را  و خشک  تر  خودمان،  همانند  نکتهرسد،  این  نه  سوزانند.  را  بدیهی  ی 

 
، ص  4137. محمد ترکمان: نگاهی به اموال منقول و غیر منقول رضاشاه، تاریخ معاصر ایران، کتاب هفتم، بهار  1
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اند.  هی که بر ما حکومت کردهکوتادراز عقلایم و نه مستبدین زبانخودمان درک کرده

مانند. و  چیز باقی میو در این وضعیت، اقتصاد و جامعه و البته که مردمان فقیر و بی

 تواند داشته باشد.  ی چندانی ندارد، یعنی، نمیآهن و پل استفادهراه و راه

ن عباس و یا صاحباخواهد رضاشاه باشد یا شاهوقتی، مملکت با قانون اداره نشود، می

آید که  شود. به شکل ستونی در میقدرت کنونی، ضعف و شکنندگی نظام مزمن می

مغزش را موریانه خورده است و برای فروفکندن ستونی که موریانه مغزش را خورده  

تواند، همه چیز را در ای حتی میوارهکار الزم و ضروری نیست. نسیماست، توفان نابه

، چیزی از نظام 1357کرد که در بهمن  فکر می  ، کسی1356هم بریزد. آیا در بهمن  

 شاهنشاهی برجای نخواهد ماند! 

آورد حکومت رضاشاه،  ترین دستپردازیم به بررسی مختصر عمدهبا این مقدمه، می

آهن سراسری. آیاساختن چنین راهی درایران، هیچ توجیه اقتصادی یعنی ساختن راه

باور   برخالف  که،  این  یا  نمونهداشت؟  این هم  ناچیز  عمومی،  منابع  اتالف  از  بود  ای 

 شناخت و نه درد ایران داشت. ای که نه منطق میمملکتی فقیر به دست خودکامه

 1آهن سراسری مصدق و راه

آهن سراسری این بود که پولی از مردم گرفته بودند و آن  اولین ایراد مصدق به راه

ها، »قدرت تجارت او و  با این نوع پول گرفتنگوید که پول راکد مانده بود و درست می

شود«. پس، برای معطل نماندن پول موافق هزینه کردن و به جریان راه معاش او کم می

است. می پول  آن  راه انداختن  به  نکتهرسد  این  و  تکرار آهن  بار  چندین  را  بدیهی  ی 

راهمی ایجاد  که  »را کند  دارد.  راه  ولی دو  است  البته که خوب  به  آهن  ه صحیح« که 

ی راه آورد. مقصودش هم از راه، نقشه رود و »راه غلط« که سر از جهنم درمیبهشت می

کشد که قبل از هر چیز باید »نگاه کنیم به  ی درست را پیش مینیست. ولی این نکته

 
ای که توجیه اقتصادی نداشت، دکتر عنوان پروژه آهن سراسری بهترین مباحث را در رد راه . به گمان من، جامع1

ای از آن  مصدق در مجلس مطرح کرد که در اغلب موارد از سوی دولت بدون جواب ماند. من در این بخش، خالصه

های مصدق در مجلس پنجم و ششم رانیجموعه سخنمباحث را به دست خواهم داد. مأخذ من در این قسمت م

 ی آن اشاره خواهم کرد.ی صفحهام. در متن فقط به شماره تر به دست داده است که عنوانش را پیش
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بهاحصاییه  بیشتر است« و  از چه محلی  واردات و صادرات ما  عالوه،  های گمرکی که 

د نقلیه  می»وسایط  انتفاع  بیشتر  نقاطی  و رچه  بسنجیم  را  راه«  »خرج  بعد،  و  برد« 

آهن« را درک کنیم. البته این نکات شود »منافع راهای که حمل میالتجارهتناسب مالبه

بسیار بدیهی است و انتظار این است که مدافعان طرح آنها را در نظر گرفته باشند ولی  

گاه اصلی و شرح مفصلی  رسد به گرهسپس می  خواهیم دید که این چنین نبوده است. و

ی بدیع را هم دارد که  گوید، ولی این نکتهآهن که درست هم میدهد از منافع راهمی

راه برای ساختن  پیدا کردن سرمایه  راه »طرز  از خود  بیشتر  دارد«.  آهن  اهمیت  آهن 

آهن ختن راهدلیلش هم روشن است و به گمان من ابهامی ندارد. اگر سرمایه برای سا

آهن بسازیم« که صدالبته تکرار بدیهیات است. و  توانیم راهموجود نباشد، مسلماً »نمی

کند که  اش را باز میآمدهای ارزیرسد به چگونگی هزینه کردن سرمایه، و پیبعد می

میبه هزینه  داخل  در  مقداری  لوازم الزم هرحال  واردات  دیگر صرف  مقداری  و  شود 

بعضی شد.  است همهمه    خواهد  روشن  شان  وکالت  منشاء  احتماالً  که  نمایندگان  از 

رسد به این نکته که اگر زمان الزم برای گیرند. میکنند و به مثال فرضی او ایراد میمی

شده از مردم بدون  های جمعسال باشد، پس برای این مدت، پول  8-10آهن  ساختن راه 

البته می ببازگشت مانده است.  را  این  توان مصدق  ه عدم دوراندیشی متهم کرد ولی 

داند که این پروژه  اتهام تنها ظاهر قضیه است. از میزان نداری مملکت با خبر است و می

آور خواهد بود. نگرانی مصدق  ها به سودآوری نخواهد رسید و احتماالً زیانبه این زودی

تن منابع مالی الزم است  کاره ماندن و یا احتماالً اعظای امتیازات دیگر برای یافاز نیمه 

ایران آشنا باشد می مورد  داند که نگرانی مصدق بیو هر آن کس که با تاریخ معاصر 

ی خوبی باشد برای توانست نمونهتبریز که می-آهن جلفا  کند به راهنیست. اشاره می

ن ها و اتفاقاً عدم دوراندیشی قدرتمندان. چرا که آارزیابی وضعیت مالی این دست پروژه

راه نمیتکه  به مرمت داشت که  مبرمی  نیاز  اضافه میآهن  و  علت  کردند  به  کند که 

ها »حرکتش طبیعی نیست« و بعالوه اگر »دو سال دیگرتا سه سال  پوسیدگی تراورس

از بین میدیگر ]تعویض[ نشود به باز برمیکلی  و  راه رود«.  آهن و  گردد به محسنات 

گوشه  که  است  وکروشن  به  نیز  که خلط چشمی  دارد  آن مجلس  در  رضاشاهی  الی 

آهن البد مسئله دارد. اگر چه »نیت  مبحث نکنند که فالنی با »تجدد« و ساختن راه 

دانم که ما برای مردم استعدادی داند ولی »قبالً الزم میآهن« را خیلی هم مقدس میراه
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ل این کمک را آهن را خواستیم بسازیم هر سادرست بکنیم که بتوانند اگر ما این راه

بکنند«. پس، روشن است که نگرانی مصدق با شناختی که از وضعیت اقتصادی دارد،  

ای کند به شیوهاین است که اگر تدارک مالی نشود، پروژه تمام نخواهد شد. و اشاره می

های غیرمستقیم و  که برای تأمین مالی در پیش گرفته بودند، یعنی استفاده از مالیات

داند که  گذارد. و این را نیز میها دست میأثیرات مخرب این نوع مالیاتدرستی بر تبه

ستانی ظرفیت محدودی دارد و بدیهی است که اقتصاد ندار  ای برای مالیاتهر جامعه

دهد که  توانست استثنا باشد. و ادامه میی کلی نمیایران در آن روزگار از این قاعده

جمع در  نشود،  اگر  دقت  مالیات  جمع آوری  که  عایدات  این  دید  خواهیم  »عنقریب 

استعداد  گذارد«. وقتی چنین شد و »مردم بیکل معوق میشود مسائل تجاری را بهمی

اش  ی قبلیگردد به نکته ماند«. باز بر میشدند مالیات دولت در نقاط دیگر بالمحل می

هم بسیار سنجیده  رفتش  که باید برای مالیات ستانی، »استعدادی« فراهم کرد. راه برون

از این ده  الی سه سال  است. »اگر ما ده میلیون خرج قندسازی بکنیم در ظرف دو 

ی  دهد که »اگر ما بتوانیم ده تا کارخانهکنیم« و ادامه میالعاده استفاده میمیلیون فوق 

ایران تهیه بکنیم در ظرف دو سه سال می از قندسازی در  را  احتیاجات خود  توانیم 

ج رفع کنیم و سالی بیست و دو میلیون که چهل و چهار کرور باشد قند ]از  ممالک خار

خارج[ نخریم«. و روشن است که اگر این مقدار پول صرف واردات قند نشود، »ملت  

آهن« )ص  تواند هر سال یک پولی بدهد برای راه کند که مییک استعدادی پیدا می

مثال69 او  به(.  متعددی  میهای  نککار  تا  ولی  تهگیرد  شود.  روشن  نظرش  مورد  ی 

مالیاتحلقه  نشود،  بیشتر  استعداد مردم  تا  است که  این  او  مباحثات  اصلی  ستانی  ی 

گوید که همه ی درستی برای انجام امور نیست. از واردات اقالم دیگر سخن میشیوه 

آهن  دهد که ساختن راهفشاری است روی منابع محدود ایران در آن ایام و هشدار می

چه لنگد و وضع را از آناش میآن صورتی که دولت در نظر دارد، منطق اقتصادی  به

پرسد، »از ده ویران، که ستاند خراج؟« )ص  تر خواهد کرد و بعد میکه هست خراب

اصلی(. و برمی70 ایراد  به  راهگردد  گوید که  آهن سراسری و درست میاش به طرح 

ی  کند که صادرات عمدها داشت و اشاره میهایران در آن دوره، کسری تراز پرداخت 

هم در تحت یک اصولی دارد محدود  ایران »فقط یک تریاکی در این مملکت است که آن 
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شود«. با این همه روشن است در فضایی که در آن ترس و واهمه سراسری شده می

هد  زند و به همین خاطر ناچار است در موارد مکرر به دولت نان قرض بددارد حرف می

داند که  دهد« و این را نیز میوقت از دست نمیکه »صالح مملکت را هم دولت هیچ

»شما اکثریت دارید و رأی هم خواهید داد« ولی »یک الیحه که اساساً مقدمه و خرجش  

ی ملی را در نظر نیاورده باشد و استعداد مردم را  معلوم نیست از کجاست و سرمایه

فته باشد و باالخره در وسط راه بماند و ما مجبور بشویم برای دادن مالیات در نظر نگر

یا امتیاز    -چون استعداد نداریم که انجام بدهیم   -نظر کنیم  آهن صرف کلی از راهیا به

کسی دیگر واگذار بکنیم که او تمام بکند«، با این  ایم بهآن قسمتی را که خرج کرده

(. ولی به  72بگویم مخالف هستم« )ص  کنم  همه، »بنده این الیحه را اساساً جرات نمی

 قول معروف، شنونده باید عاقل باشد. 

باز می1306فروردین    29چند هفته بعد در   باز ، مجدداً  گردد به همین طرح و 

کند که »بنده با  هایش را بزند. آغاز میناچار است ضمن اعالم موافقت با طرح، حرف 

های اقتصادی مصدق  شمرد. آموزشبرمی  اختصارآهن مخالف نیستم« و دالیلش را بهراه

ای را  اند. وقتی مجلس هزینهدر این نطق بسیار جالب و برای زمان خویش، بسیار بدیع

ها افزوده شود. قشریت و جزمیتی اش این است که باید بر مالیاتکند، الزمهتصویب می

ست واگر »در  دهد، اگر خرج در موقع بشود، برای مملکت مفید اهم ندارد و ادامه می

بعد، می و  بود.  به حال مملکت مضر خواهد  نشود« که  این محل خرج  اگر  گوید که 

شود. محل نیاز ارزی نیز داشته باشد که ضرر و زیانش بسیار بیشتر میهای بیهزینه

گذرد، ولی دیدگاه اقتصادی مصدق امروز هم درست  سال از آن می  70اگرچه بیش از  

 ی دیدگاه مصدق این است: شکافد. خالصهوضیح بیشر میاست. هر دو حالت را با ت

 باال رفتن مخارج زندگی ) تورم(    ها  افزودن بر مالیات  محل  خرج بی 

 ترصادرات کم

کنیم که باید صادرات مملکت خودمان  و البته برای کشوری که»این همه فریاد می

ی ق نخواهیم شد. و اما، پروژهآور، البته که موفهای تورمرا زیاد کنیم«، با این سیاست

 آهن بسازد دو شرط الزم است. آهن سراسری، برای هر مملکتی که بخواهد راهراه

 آهن«»استعدادِ ساختن راه -

 »احتیاجات«  -
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اشاره می پرداخت باز  تراز  و درست هم میکند به کسری  گوید که »وقتی که  ها 

افزاید، »چون عایدات  ست« و بالفاصه میی تجارتی به ضرر ما شد استعداد ما کم اموازنه 

جا خرج کنیم واز او ]کذا[ فوراً فایده  مان را یکزیادی هم نداریم اگر مقداری عایدات

می متضرر  جاننبریم  بحث  و  میشویم«  پیش  از داری  احتیاج.  خصوص  در  کشد 

ت« و کند به »تراکم جمعیگذرم ولی اشاره میدهد درمیهای جالبی که ارایه میمثال

گیرد در کشوری که تراکم جمعیتش کند و نتیجه میوضع ایران را با بلژیک مقایسه می

کند در ایران یک  آهن حرکت میکم است، مثل ایران، »اگر در بلژیک هشتاد مرتبه راه

آهن آهن آنجا هشتاد برابر راه (. و بدیهی است که »راه 75کند« )ص  مرتبه حرکت می 

کار می با ایران  راه  کند«.  »مخارج  که  است  بدیهی  این هم  فرق  این وصف،  که  آهن 

آهن بشود، »اگر در  دهد اگر هشتاد میلیونی که قرار است خرج راهکند« و ادامه مینمی

فایده   میلیون  دوازده  سالی  برسد  دیگر  کارهای  مصرف  به  و  باشد  ایران  ملت  دست 

. پس، باید کاری کرد که  آهن سالی هشت میلیون خرج دارد«بریم« در حالیکه »راهمی

که احتیاجات در مملکت کم شد و  »احتیاجات« در مملکت زیاد بشود چون، »وقتی

مرتبه حرکت بکند، این فایده  آهن هم در یک ماه یا در پانزده روز یا یک هفته یکراه

گوید  ی طرح دولت سخن میزند و مشخصاً درباره(. و دل به دریا می76ندارد« )ص  

آهن بر خالف ادعاها نه برای تسهیل تجارت خارجی مملکت بلکه، »از نظر که این راه

پیش می را  نکته  این  و  است«.  داخلی  احتیاجات  و  راهتجارت  این  که  در  کشد  آهن 

ی اروپا  التجارهتجارت اروپا با ملل آسیا نقشی نخواهد داشت چون »معقول نیست« مال

جا به محمره برسد و پس آن گاه به هندوستان  از طریق روسیه به بندر جز وارد شده، از آن

آهن سراسری، اگر به زبان امروزه  تر است و اما از راهصادر شود. چون راه دریا کم هزینه

فایده است برای این طرح و    -سخن باشیم، مصدق خواهان انجام یک برآورد هزینه  

ن سال دایر بود و از  جلفا که در ایالت پرجمعیتی چندی-آهن تبریزکند به راهاشاره می

میمیلیونی  9ی  هزینه سخن  میاش  که  سالی  گوید  فایده    900بایست  تومان  هزار 

گذاری  آهن و ضرورت ترمیم و سرمایهکند به استهالک راهداشت. بالفاصله اشاره میمی

گوید، که باید بیشتر از ده درصد منافع داشته باشد و از  بعدی را در نظر گرفته و می

دربارهاید عامه میوزیر فو آیا  راهپرسد که  برآوردی به عمل  ی  آذربایجان چنین  آهن 
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ادامه می بودند. مصدق  البته چنین نکرده  راهآمده است؟ که  آهن در یک دهد وقتی 

رود ولی  ایالت پر جمعیت فایده که ندارد هیچ، ضرر و زیان نیز دارد. اندکی حاشیه می

برمی خباز  قبلی  به همان حرف  زمینه گردد  بار  این  بیشتری می ویش.  کند که  سازی 

کشد و چون قرار است به  بسیار روشنگرانه است. مسئولیت وکالت را به رخ وکال می

بیشتر رأی بدهند، میمقداری هزینه میلیون خرج رأی ی  پنج  به  پرسد، »بنده دارم 

بنده میمی افرادش در این کوچهدهم.  افتادهبینم یک ملتی که بعضی  ند و دارند  اها 

آهن خوب است و اگر  میرند« آن وقت، »فقط در تحت تأثیرات و احساساتی که راهمی

باشد  راه داشته  ضرر  مملکت  برای  که  غلطی  رأی  یک  برد  خواهیم  فایده  بیاید  آهن 

کشاند به انجام صحیح خیال این که به مملکت خدمت بکنم، بدهم«. او داستان را میبه

آهن یدن دقیق صادرات و واردات، کمک گرفتن از متخصصین راهاین کار، یعنی به وارس

آهن مخالف نیست ولی،  گیرد که در این وضعی که هست، اگر چه با راهو نتیجه می

ی[  »این موجودی را که االن هست، اگر شما از عایدات انحصار قند بخواهید ]کارخانه

 »محل احتیاج است«.  کنیم کهقند بسازید بنده موافقم« چون یک چیزی پیدا می

کند که اگر پول آهن سراسری را به مباحثه و مذاکره دعوت میمدافعان طرح راه

شود و هم ما مستغنی از فرستادن تر میصرف ساختن کارخانه قند بشود، »هم قند ارزان 

توان گیرد، وقتی عایدات ما زیاد بشود، آن وقت میشویم« و نتیجه میخارجه میپول به

آهن کرد.  این عایدات بیشتر را »برای احساسات یا تجمل یا تجربه« صرف راه  بخشی از

توانیم آنها را بدوشیم«.  آورد که »اگر این مردم را چاق نکنیم نمیجا را میو این مثال به

(. و این  79به سخن دیگر، »باید استفاده به مردم بدهیم از آن طرف هم بگیریم« )ص 

 ی کالم اوست.  مایهجان

راهم با  به ذکر مخالفتش  را  نمیسئله  بر  آهن سراسری محدود  تأکید  کند. ضمن 

ونقل  کشاند به چگونگی حل مشکل حملی قند، بحث را میاهمیت ساختن کارخانه

راه گسترش  طرح  و  میداخلی  پیش  را  اتوبوس  و  کامیون  ورود  و  شوسه  کشد.  های 

تنگی اقتصاد ایران استوار است استدالل اصلی مصدق، بر ناچیز بودن احتیاجات و دست 

ی تراکم ناچیز جمعیت در ایران. گردد به مقولهکه درست هم هست. یا بار دیگر باز می

شود، »یکی از طهران حرکت کند برود بوشهر ویکی هم بر  اگر کامیونی که آورده می

مسافرین در راه بوشهر روزی بیست نفر نیست محال است روزی پنج نفر هم    - عکس  
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شدنی است. عالوه بر آن، »اگر ما پنجاه  اهد بود«. پس این احتیاج با کامیون رفعنخو

ی ایران خط ابتدایی و انتهایی  توانیم در پنج نقطهاتوبوس مسافرتی داشته باشیم می

اش پنج نفر جمعیت آهن برای مملکتی که هر کیلومتر مربعدرست کنیم« ولی، »راه

نمی گمان  داشتهدارد،  فایده  راه  کنم  گسترش  گذشته،  آن  از  و  باشد«.  شوسه  های 

آهن مؤثر در استفاده از کامیون و اتوبوس منافع دیگری نیز دارد وآن این است که »راه 

راه از  دور  که  نقاطی  آن  و  است  خط  رفع طرفین  احتیاجاتشان  که  آنها  است  آهن 

باز مالنمی باید  آنها  نقلالتجارهشود.  با همین وسایل  را  یه حمل کنند و  ی خودشان 

(. پس اگر سرویس کامیون را »درست کنیم همین جایی  82برسانند به خط آهن« )ص  

شود به تزیید احتیاجات و هم در  آهن بکشیم زودتر شروع میخواهیم راهکه امروز می

ی ی کامیون موجب کاهش هزینهوسیلهونقل بهدهد که حملجاهای دور« و ادامه می

شویق صادرات خواهد شد ووقتی که احتیاجات بیشتر شد،  حمل ونقل شده، موجب ت

 (. 83دهد« )ص آهن هم زودتر فایده می»راه 

وزیر فواید عامه به مباحثی که دکتر مصدق در مجلس مطرح کرد پاسخ گفت که  

مصدق    1306اردبیهشت    9ی  ام ولی در جلسهمن متأسفانه به متن آن دسترسی نداشته 

د عامه پاسخ گفت و این نطق مصدق، مأخذ من است در  در نطق دیگری به وزیر فوای

های مصدق ظاهراً این بود که گویا نویسم. اولین ایراد دولت به گفته آنچه که در زیر می

آهن بد  پایه بود، این که »اگر راهاو خواهان »تشویق کامیون« است. ایراد دیگر که بی

آهن روسیه. سومین نکته در پاسخ  هاند« و اشاره شد به رابود، چرا جاهای دیگر کشیده

شد که به ادعای وزیر، »احداث راه شوسه در ایران  ی طرح او مربوط میوزیر به هزینه 

 چهل و پنج میلیون خرج دارد.«

نشانه که  بود  و مستدل  بسیار محکم  ایرادات  این  به  ی هوشمندی  پاسخ مصدق 

اتوموبیل در مملکت هست و    کند که کامیون و اوست. در پاسخ به ایراد اول اشاره می

تر  تر، سریعراحت   –کجاوه و تخت روان    -ونقل سنتی  های حملچون در مقایسه با شیوه

ترند، خواه ناخواه در میان مردم مقبولیت خواهند یافت. هدف او، ولی کوشش  هزینهو کم

برای افزودن بر صادرات مملکت است و به همین خاطر، پیشنهاد کرد که دولت خود 

به ایجاد شرکتر های  جوییونقل بپردازد. اشارات دیگری دارد به صرفه های حملأساً 
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تواند  عهده بگیرد، میناشی از مقیاس که بسیار جالب است که اگر دولت این کار را به

ها برای دولت  ی این شرکتبه بهای ارزان تری از یک فرد، کامیون وارد کند و هم اداره

مفیدتر   عمومی  مخارج  مقایسهو  اما،  قیاس،  است.  این  رد  ضمن  روسیه،  با  ایران  ی 

آهن در روسیه تواند برای مقاصد متفاوتی باشد و احداث راهآهن میگوید احداث راهمی

سیاسی می و  نظامی  نظریات  از  ناشی  میرا  درست هم  که  در  داند  آنچه  ولی  گوید، 

نظر د که ما که »از نقطه گذشت به ادعای مصدق وارسیدن این نکته بومجلس ایران می

آهنی که  آهن بکشیم« باید ببینیم که از نقطه نظر اقتصاد »راهخواهیم راهاقتصادی می

تبریز و براساس گزارش   - آهن جلفازند به راهکشیم فایده دارد یا نه؟«. وبعد گریز میمی

می دولت  که  خود  تراورس  99گوید  بهدرصد  است  الزم  و  »پوسیده  تعمها  یر  فوریت 

وقت اطمینان کامل که هیچطوری آور است به های لوکوموتیف یأسشود«. بعالوه، »چرخ

ای که برای همان تکه  از وصول قطار به مقصد نیست«. از آن گذشته، با آن همه هزینه 

تومان، در طول سه سال،  راه میلیون  برآوردهای  1301-1303آهن شد، ده  مطابق   ،

کند. تازه اگر تعمیرات ضروری را  تومان« تجاوز نمیدولتی عایداتش از »بیست هزار  

آهن نیز،  گیرد که ساختن آن راه انجام بدهند، »مبالغ زیادی خرج دارد« و نتیجه می

 توجیه اقتصادی نداشت. 

کند که این برآورد مخارج  ی دوم در پاسخ دولت. یادآوری میرسد به نکتهسپس می

احداث   ا  17021برای  شوسه  راه  حالی کیلومتر  در  برنامهست  جای  به  اگر  ی  که 

همان راه بندر جز به محمره شوسه شود، »بیش   -آهن سراسریراه -پیشنهادی دولت 

الفارق  از دوسه میلیون، الی چهارمیلیون خرج خواهد داشت«. پس، جناب وزیر قیاس مع

د و  میلیون بو  4آهن سراسری حداکثر  ی راه شوسه، به جای راهکرده بود. چون هزینه

میلیون، »بعالوه ساختن خط آهن از بندر جز به محمره ما را از سایر خطوط   45نه  

آهن سراسری بگویند که راه شوسه الزم نیاز نخواهد کرد«. اگر هم مدافعان راهشوسه بی 

نیست، که نقض غرض خواهد شد، یعنی، »در سایر نقاط باز باید با قاطر و گاری مسافرت  

آهن نیز که قرار است ده سال طول بکشد، »در این  ساختن راه  کنیم؟«. از آن گذشته،

مدت هم مجبوریم همین راه از محمره تا بندر جز را با اتوموبیل و گاری حرکت کنیم«. 

بردار نیست. اگر هم ده سال طول ای بحث خالصه، نیاز به گسترش راه شوسه مسئله
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میلیون تومان خواهد  4.5ی ساالنه  ها در ایران شوسه بشود که هزینهی راهبکشد تا همه

 ی مصدق، چندین حسن دارد:  بود و چنین کاری، به گفته

تر، »تمام خرج هم در  شود« و از آن شاید مهممرتبه خرج نمیی پول »یکهمه

آهن »نیاز ارزی« دارد چون »هرچه  شود«. در عین حال، ولی ساختن راهخود ایران می

رود« و تازه پس از این  فت و از مملکت بیرون میخرج بشود نصفش به خارج خواهد ر

که با صرف  آهنی خواهیم داشت از بندر جز به محمره« در حالیهمه لطمات، »یک راه

ی سرویس  وسیله شود »آن وقت بهی مملکت شوسه میسال، همهمیلیون در ده  45

 (.95م« )ص  توانیم تمام مؤسسات جدید را در مملکت ایجاد کنیاتوموبیل و کامیون می

دهد برای نشان دادن غیر اقتصادی بودن طرح های بازهم بیشتری ارایه میمثال

آهن باشد، باید این راه غرب ]ایران[ را به  گوید اگر قرار بر احداث راه دولت و حتی می

شرق متصل کند و به همین خاطر، »این راهی که فعالً دولت در نظر گرفته برخالف 

ها نیز در این مباحثات شرکت داشتند. اگرچه نام  اقتصادی است.«. البته روزنامهمصالح  

ها که »اگر  کند به پیشنهاد یکی از روزنامهدهد ولی اشاره میروزنامه را به دست نمی

آهن بسازیم بهتر است زیرا پولی که در جریان مملکت  ما از خارج پول قرض کنیم و راه

آید  گویی برمیبرای مملکت مضر نیست.« مصدق به پاسخافتد و  هست از جریان نمی

می ادعا موقعی  این  البته که  باشد« که  فرع  این قرض »بدون  باشد که  تواند درست 

میلیون قرض کنیم    80کند که اگر  توانست باشد و اشاره میدانیم این گونه نمیمی

نخواهد داشت«   سال »سالی شش میلیون باید تنزیل بدهیم و برای ما صرفهبرای ده

 (. 97-98)صص 

شان به این پیشنهادها بدهکار نبود. ظاهراً ولی روشن بود که مجلس و دولت گوش

شد. این که کشیدن  آهن از بندر جز به محمره راهی بود که باید کشیده میکشیدن راه

ی اقتصادی نداشت، به رضاشاه و وکالی انتصابی  این راه برای اقتصاد ندار ایران صرفه

جلس چه ربطی داشت؟ شاید بتوان گفت که به قول معروف، »آنها نوکر خان بودند،  م

اقتضا مینه بادمجان« و منافع سوق  کرد. مگر آن مداخالت  الجیشی خان این چنین 

ی مصدق  علنی در انتخابات به نفع مملکت بود؟ و مگر کسی به هشدارهای دردمندانه

د شرکت نفت به آن صورت و واگذاری زمین و دیگران گوش داد؟ مگر در تمدید قراردا
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نکردند و بعد معلوم شد که منظورشان   -سوءاستفاده  -به شرکت از »جریب« استفاده 

واقع »هکتار« بود. در عرف نظام حاکم بر جامعه »جریب« پانصد ششصد ذرع بود  به

ع ولی هکتار هزار ذرع و بعد روشن شد که در کل چهارده میلیون و هفتصد هزار ذر

زمین به کمپانی بخشیدند که از کل منطقه ]آبادان[ بیشتر بود و مدرس به طعنه برآمد  

می باقی  هم  اهواز  »از  )ص  که  دولت  131آوریم«  که  شد  روشن  بعد  بعالوه  و   .)

رضاشاه گشاده است. چون دست»تجددطلب«  دارسی عمل کرده  داد  قرار  از متن  تر 

کارگرفتن  ت اراضی بایر را برای ساختن بنا و بهتوانسبراساس آن قرارداد، دولت تنها می

های دایر« را به کمپانی بخشیده  آالت به کمپانی ببخشد ولی حضرات »زمین ماشین

 بودند! 

آهن سراسری که توجیه اقتصادی ترین مباحثات مصدق در رد طرح راه البته عمده

سکی« آمده است  آهن ایران: نظریات مهندس کاساکو ی »راجع به راهنداشت در مقاله

ی ای تنظیم شده بود که در آن زمان به دالیل کامالً روشن اجازهکه به صورت مقاله 

طور جداگانه  انتشار نیافت و منتشر نشد. اهمیت این مقاله به حدی است که باید به

می اشاره  به  تنها  بگیرد.  قرار  بررسی  نوشته، مورد  این  تنظیم  در  مصدق  که  گذرم 

آهن سراسری اگر توجیهی داشت، آن توجیه اقتصادی د که ساختن راهروشنی نشان دابه

ی رضاشاهی، مصدق با ادله و شواهد  نبود. با این همه، حتی در مجلس دستچین شده

بسیار کوشید شاید کل برنامه را در مسیر دیگری که با منافع مملکت سازگاری داشت  

مت را داشت که در همان مجلس  بیندازد که متأسفانه موفق نشد ولی در ضمن، این شها 

عقیده خودم این رأی را که این خط کشیده  ی تاریخ بگوید، »من بهبرای ثبت در سینه 

 (. 180دانم« )صاین طرف برود خیانت و برخالف مصالح مملکت میشود و به

 گفت؟با آن چه که از آن مباحث در صفحات پیش مرور کردیم، آیا راست نمی
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ترین سؤاالت داری همچنان پابرجاست، مهمویکم سرمایهقرن بیستاز آنجا که در  

المللی دار در سطح بینتنها باید بر تغییر ساختار طبقات سرمایهبرای تحلیل طبقه نه 

ی کارگر و متوسط نیز متمرکز باشد. بحث محوری مقاله این است که طرح  که بر طبقه

های طبقاتی چندان بندی جایگاهمقوله   شناختی برایناپذیر جامعههای انعطافچارچوب 

سودمند نیست. در عوض باید به نکاتی توجه کرد که از مبارزات حال حاضر، پیرامون 

به و  طبقه  تشکیل  امکانفرایندهای  توسعهویژه  سازمانهای  جدید  اشکال  دهی  ی 

 شود.ی کارگر آشکار میطبقه 

مارکس، سرمایه و جنون عقل  ی خود با نام »یوید هاروی در اوایل کتاب برجسته د

کند با این مضمون اقتصادی« عبارت بسیار مشهوری از کتاب »سرمایه« مارکس نقل می

ای از یک دار، موقعیت کارگر را تا سطح زائدهکارگیری تکنولوژی توسط سرمایهکه به

درست همانطور که علم به بخشی از فرایند تولید تبدیل شده،    1دهد. ماشین تنزل می

ی فکری خود دچار از  های بالقوهتنزل موقعیت کارگران نیز آنان را نسبت به توانایی

کند. هاروی در  ها را چه با دستمزد باال یا پایین، بدتر میخودبیگانکی و شرایط کار آن

روشنادامه  عبارت  کتاب  نقگرانهی  دیگری  میی  تأثیر  ل  از  مارکس  آن  در  که  کند 

آمدهای مخرب برد فراتر رفته و به پیکار میدار به ی تکنولوژی که سرمایهزدایانهانسان

 پردازد.داری میآن برای خود سرمایه 

ی صنایع بزرگ چندان تابع زمان کار صرف  تولید ثروت واقعی در جریان توسعه

که وابسته به قدرت تجهیزات و سازوکاری است  شده و میزان نیروی کار شاغل نیست، بل

ها با زمان کار مستقیمی  آید و کارآمدی اثربخش آنکه در مدت زمان کار به اجرا در می

قابل شده،  ایجادشان  صرف  هاروی  که  تعبیر  به  شرایطی  چنین  در  نیست.  قیاس 

ی اوست  عهده  افتد، زیرا از کارگری که بخش اعظم کار اجتماعی بهدار به دام میسرمایه

توان ارزش اضافی )سود( بیرون کشید. مارکس با توجه به چنین تا حد مشخصی می

رسد. البته یک قرن دارانه در نهایت به پایان میتصوری نتیجه گرفت که تولید سرمایه

 
1. David Harvey, Marx, Capital, and the Madness of Economic Reason, London: 

Profile Books, 2017.   

 توسط نشر افکار منتشر شده است.(  1398ی حسین رحمتی در سال ترجمه)این کتاب با 
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شهری داری حتی اگر شبیه به ویران کنیم که سرمایهوضوح مشاهده میو نیم بعد ما به

هم شده باشد، تا زمانی که ما آن پایان ندهیم، هرگز به خودی خود  1همچون بلید رانر 

 یابد. پایان نمی

 تغییر ساختارها 

ترین  داری همچنان پابرجاست، امروزه مهمویکم سرمایهجا که در قرن بیست از آن 

سرمایه طبقات  ساختار  تغییر  به  باید  طبقه  تحلیل  برای  تأثیرات سؤاالت  و  دار 

در همین چارچوب،   2داری توجه کند.ی آن بر حاکمیت سیاسی سرمایهکنندهدگرگون

دار است. این کار  بندی طبقات سرمایهتحلیل طبقه مستلزم توجه دقیق به تغییر پیکره

متقابل سرمایههای سازمانی دقیق شیوهبه معنی مطالعه نفوذ  در  سرمایه  های  دهیِ 

 ها برای ایجاد هژمونی در جهان است. های آناستراتژی قدیم و جدید مالی و صنعتی و  

دار جهانی با هویت و  ی سرمایهکنیم که چیزی شبیه به یک طبقه البته ادعا نمی

دستورکار منسجم وجود دارد، چرا که این امر در دنیای امروز کاری بس دشوار است. 

مشاهده کرد    G20های وزرای اقتصاد گروه بیست  توان از نشست این دشواری را می

که بازیگران سیاسی آن در تالش برای ایجاد همسویی و هماهنگی عالیق طبقات حاکم  

 متمایز هستند. 

شیوه در  جغرافیایی  و  تکنولوژیکی  وسیع  به تغییرات  سرمایه،  انباشت  های 

دار انجامیده است. این تغییرات طبقات کارگر را در  دهی مجدد طبقات سرمایهسازمان

بین نه المسطح  از طریق زنجیره للی  تولید شبکه تنها  و  ای  ارتباطات  ارزش جهانی،  ی 

های محلی که بازتاب الگوهای جدیدی از مهاجرت توزیع، بلکه همچنین از طریق شیوه

داری جهانی آن را  هم متصل ساخته است. روندهای مهاجرتی جاری که سرمایهاست به

 
1 Blade Runner 

کشد. این  شهری را در لوس آنجلس امریکا به تصویر میای ویرانساخته شد و آینده   1982فیلم مشهوری که در  

 ی فیلیپ ک . دیک تهیه شده بود. م.تخیلی نوشته -فیلم براساس رمانی رمانی علمی 

 بررسی شده است:  Socialist Registerالمللی در دو جلد آخر این تحول در مقیاس وسیع بین 2

The Politics of the New Right (2016) and A World Turned Upside Down? (2019( 
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پرستی« همچون  کاران »میهندر ظهور دغلو   -کند  تولید و همزمان با مانع مواجه می

های بسیاری را فراسوی مرزها به هم متصل  خانواده  -دونالد ترامپ بسیار مهم بوده است  

شدن و مهاجرت از اهمیت شناخت ابعاد تشکیل طبقه با وجود این، جهانی  1کرده است. 

آن نقش  دولتو  هر  در  سیاسی  حاکمیت  شکل  تغییر  در  نمی-ها  اگرچه  کاهد.  ملت 

شکل نمی تاریخ  که توان  مهاجرت  تاریخ  گرفتن  نظر  در  بدون  را  طبقه  گیری 

کشی مردم بومی را به دنبال داشته درک کرد )برای مثال  ها و حتی نسلگریسرکوب 

دانیم(.  ی غربی از آرژانتین در جنوب تا کانادا در شمال میآن چیزهایی که در نیمکره

این نخبا  چه  و  بخواهیم  چه  از  حال،  بسیاری  نه،  یا  باشیم  انترناسیونالیست  واهیم، 

بهویژگی دو کشور  این  در  طبقاتی  روابط  و  ساختارها  نشان میهای  که  روشنی  دهد 

هایی که در دو قرن گذشته  ملت-گیری خود درون دولتطبقات در فرایند تاریخی شکل

 اند.طور متمایزی شکل گرفتهاند، همیشه به به وجود آمده

 هتشکیل طبق

ویکم باید فراتر از تعریف بر اساس تقابل فرایندهای  ی طبقه در قرن بیست مطالعه

قدیم و جدید کار یا کنکاش در تأثیرات این تغییرات در روابط محل کار باشد. هرقدر  

طور خاص گیری مداوم طبقه و بههم این موضوعات مهم باشند، باید در چارچوب شکل 

شود که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در    ها و شرایطی قرار دادهچارچوب 

 »طبقات متوسط« و نیز سرمایه و کار رخ داده است.  

از اصطالح طبقه  استفاده  نباید  بداند:  چپ  ایدئولوژیک  ابزاری  را صرفاً  ی متوسط 

ی از گفتمانی سیاسی به نیت مبهم ساختن تضادهای بالقوه و روابط بنیادین  ا استعاره

عنوان گیری طبقات متوسط، بهسرمایه و کار است. همچنین نباید شکل  اجتماعی بین

ملت را، با ترسیمی سطحی در    –ی متمایزی از بازیگران جمعی در هر دولت  مجموعه 

دوگانگیطبقه  برمبنای  جدید  یا  قدیمی  متوسط  سادهی  بیهای  و  فایده  انگارانه 

 
 طور خاص دربه. 1

Adam Hanieh, “The Contradictions of Global Migration,” in Leo Panitch and Greg 

Albo (eds.), A World Turned Upside Down?: Socialist Register 2019, London: 

Merlin, 2018.  



 

 
 

 ی آسو جواهری لیو پانیچ، ترجمه 251

بر صنعتی و از آن بدتر کار »مولد«  آبی، کارگران خدماتی در براسفید دربرابر یقه )یقه

نظریه  کند.  تعریف  »نامولد«(  برابر  طبقه  یدر  متناقض  اجتماعی  »جایگاه  ی طبقه 

در   توانای میطور فزایندهای که بهشرح داد؛ پدیده  1970ی  « را در دههمتوسط جدید

تولید، توزیع، تدارکات  های هماهنگی و نظارتی در  میان آنانی مشاهده کرد که در جایگاه

های  های مشابهی در بسیاری از سازمان و ارتباطات شاغل بودند و نیز در آنانی که نقش

 1، به عهده داشتند.  بازتولید اجتماعی و ادارات عمومی و خصوصی

انواع و   تولیدکنندگان مستقل کاال و  با تداوم و حتی رشد  روند  این  این همه،  با 

فروشنده است. صاحب ههای خرداقسام  و جدید همزمان  کاران کوچکِ بورژوای قدیم 

بودن   فراهم  تا  مشاغل کوچک هستند  بر  مالیات  نگران  بیشتر  که  یدی  دارای شغل 

معروف شده    2کشی این افراد و تفکر در امریکا به جو لولهنماینده  -  استاندارهای کار

می دربر  را  مشاغل  از  وسیعی  طیف  گروه  این  ماست.  از  و  غازهگیرد،  محلی  داران 

فروشندگان بازاری تا تجار و بازیگران فضای مجازی جهانی، کسانی که خدمات مستقل 

می ارائه  بدنی  تربیت  یا  آرایشگری  مینظافتی،  شاغالنی  شامل  همچنین  شود  کنند. 

 عنوان مشاور و مربی و محقق با بخش دولتی و خصوصی قرارداد همکاری دارند.به

 ی کارگر؟ قهی متوسط یا طبطبقه

گیری این روابط اجتماعی  های شکلها قرن حاضر شیوه ترین پرسشیکی از مهم

با شیوه ارتباط  یا طبقه ی تشکیل طبقهدر  است. سیستم جدید  ی متوسط  ی کارگر 

 
 ن.ک. 1

Guglielmo Carchedi, On the Economic Identification of Social Classes, London: 

Routledge and Kagan Paul, 1977; and Erik Olin Wright, Class, Crisis and the State, 

London: NLB, 1978. 
کش معروف  است که به جو لوله اوهایو کار اهل عال سیاسی محافظه و ف آمریکایی کشلوله ساموئل جوزف ورزلبکر،  .  2

های به نمادی از خواسته  ( 2008جمهوری ایاالت متحده در سال )انتخابات ریاست شده است. وی در جریان مبارزات

 ی متوسط پایین آمریکا تبدیل شد. م.طبقه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_(%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B8)
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کوتاه و  متزلزل  قراردادهای  آن شرکت  –  1مدت اقتصاد  تجسم  اوبرکه  و    2هایی چون 

اند. اما در  ی متوسط طراحی شدهبه وضوح برای ایجاد و تشکیل طبقه   - هستند  3لیفت 

آنعین رانندگان  پی سازمانحال  بهها که در  لیفت  دهی خود  یا  اوبر  عنوان کارکنان 

طبقه  در  قرار میهستند،  کارگر  پیشی  گفتهگیرند.  مبارزهتر  که  برای  ام  مشابهی  ی 

در خارج از ایستگاه قطار در بوئنس    4ار الساالداتشکیل طبقه در میان فروشندگان باز

سازمان  5آیرس  آنو  عمومیدهی  اقتصاد  کارگران  کنفدراسیون  توسط  جریان    6ها  در 

 است. 

می را  روند  این  از  دیگری  شیوه ابعاد  در  و  توان  عمومی  مدیریت  جدید  های 

داری تعمیر و نگه  دولتی اعم از خدمات، امور دفتری وسپاری کارهای دولتی و شبهبرون

داده پردازشگران  و  مدیریت  مشاوران  از  فردی  پیمانکاران  نظافتگران  به  تا  ها 

 کنند، مشاهده کرد.  ای دولتی کار میای که اغلب در کنار کارمندان اتحادیهغیراتحادیه

طبقه سازمان متخصصان  نیز یابی  پرستاران  و  معلمان  همانند  سنتی  متوسط  ی 

از عوامل عمومیی مبارکنندهمنعکس برای مثال  بر سر تشکیل طبقه است.  شدن زه 

ای هراس در قرن بیستم، معلمانی بودند که تعصب طبقاتی وفادارانهناسیونالیسم بیگانه

به نظر می اما  ویکم تحوالت مثبتی در حال وقوع است،  رسد در قرن بیستداشتند. 

اتحادیه به از  بسیاری  که  متحده  ایاالت  در  با  های  ویژه  و  برخاسته  مبارزه  به  معلمان 

ی کارگر ایجاد  کوشش برای برقراری ارتباط با والدین، درک جدیدی از اجتماع طبقه 

اند و از آن حمایت  های مهاجران جدید آن را پذیرفته. درکی که غالباً خانوادهاندکرده

 کند. می

 
1.  Gig economy 

2.  Uber 

3.  Lyft 

4.  La Salada 

5.  Buenos Aires 

6.  La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular)CTEP( 
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وان در روندی تی کارگر را میی جدید دیگری از مبارزه برای تشکیل طبقه نمونه 

مک جین  که  بیمارستان دید  در  نوادا  آلوی  ایالت  در  خصوصی  به    -های  که 

رهبری کرده و شرح داده است.    - ستیزی و ضدیت با حقوق کار معروف استاتحادیه

سازمانمبارزه شامل  که  همهای  جمعی  تا دهی  پرستاران  از  بیمارستان  کارگران  ی 

ها که کماکان بارِ مسئولیت دتاً زن در این بیمارستانبرای نیروی کار عم   1نظافتچیان بود. 

های زمان کار  هایشان به عهده داشتند، تنظیم شیفتبازتولید اجتماعی را برای خانواده

های  ی جمعی بود. برای متحدسازی سطوح مختلف از پرستاران بخش ترین مسألهمهم

که غذای بیماران را آماده    های ویژه تا آشپزهای مشغول در زیرزمین بیمارستانمراقبت

 کردند، بسیج حول این مطالبه اهمیت مبرمی داشت.می

این   اتحادیهبا  بیشتر  مبارز  حال  بسیار  که  زمانی  حتی  پرستاران،  و  معلمان  های 

ی پرستاران که اتحادیهی صنفی دارند. اندکی پس از آنطور متمایزی ریشههستند، به

حمایت   از  که  را  غیرقانونی  هرچند  و  موفق  بسیار  اعتصاب  کانادا  در  آلبرتا  متحد 

سرانجام رساندند، از من دعوت کردند تا در گردهمایی  ی مردم برخوردار بود، به  گسترده

به آن  پیشنهاد کردم که در دور بعدی مذاکرات آنان سخنرانی کنم. در سخنرانی  ها 

اولویت خود را بر این قرار دهند که یک ساعت کاری در هفته را تعیین کنند که در آن  

از بخش برای گفتکارگران هر یک  بیمارستان  روندهای کاری جمع    وگو دربارههای 

شوند تا موفقیت خود را تقویت کنند. در دور بعدی مذاکرات نیز اولویت را بر تعیین  

یک ساعت دیگر از زمان کار برای تشکیل جلسات جمعی کارگران با بیماران هر بخش  

 قرار بدهند.  

 
1 Jane McAlevey, Raising Expectations (and Raising Hell): My Decade Fighting for 

the Labor Movement, New York: Verso, 2014. 
 ی اعتصابات معلمان در ایاالت متحده به کتاب اخیر مک آلوی: همچنین درباره 

A Collective Bargain: Unions, Organizing, and the Fight for Democracy (New York: 

Ecco, 2020). 

 همچنین به:  
Eric Blanc, Red State Revolt: The Teachers’ Strike Wave and Working-Class 

Politics (New York: Verso, 2019). 
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حال نخستین مورد در دستور  ها از پیشنهاد من استقبال کردند، با این  اگرچه آن 

آنک دربارهار  بحث  در ها  عضویت  برای  بیمارستان  درخواست مستخدمان  تصویب  ی 

جایی بیماران، استریلیزه کردن تجهیزات  اتحادیه بود )مستخدمان وظایفی مانند جابه

ها  ها را به عهده دارند(. در گردهمایی مزبور آنها و تعویض ملحفه پزشکی، نظافت اتاق 

ورد دو میکروفون قرار داده بودند، یکی برای سخنرانان  نظر در این مبرای تسهیل تبادل 

استقبال  پیشنهاد  از این  پرستاری  اما در جلسه هیچ  برای مخالفان.  موافق و دیگری 

ای ها از مخالفان این درخواست بودند. در واقع این رویداد نیز مبارزهی آن نکرد و همه

 ی کارگر بود. ی متوسط و طبقه میان تشکیل طبقه 

 های جدیدع شکلابدا

فزاینده متزلزل  با شرایط  روندهایی چگونه  آن  چنین  با  امروزه  کار  نیروی  ای که 

کند؟ تشخیص چنین مواردی روبرو است، ولو آن که عضو اتحادیه باشد، ارتباط پیدا می

ی ی متوسط و طبقهای جدید و متمایز از طبقهو طبقه   1کاران )پریکاریا( ثباتعنوان بیبه

اند نیروی کار را به دلخواه  کارفرمایان همیشه تالش کرده  2چندان روشنگر نیست.  کارگر، 

ها دسترسی داشته باشند و تا جایی که  خود نظم بدهند و هر زمان که بخواهند به آن

 ها استفاده کنند.  های ممکن اجازه بدهد از آن محدودیت

که تعیین مختصات اینی دقیقی برای  شناسانهبه همین دلیل طرح چارچوب جامعه

ی متوسط ی کارگر است و چه کسی نیست )یا به همان سان طبقه چه کسی طبقه

که مباحث استراتژیک خود را بر این  جای ایناست یا نیست( چندان سودمند نیست. به

ها، معلمان یا  دهی پرستاران یا آبدارچیاساس بنا کنیم که آیا هر زمان باید بر سازمان

نرمدهندگ توسعه  کامیونان  یا  بانک  افزار، کشاورزان  تحویلداران  یا  فروشندگان  داران، 

دهی  ی اشکال جدید سازمانی گستردهی ما باید تجسم و توسعهمتمرکز شویم، دغدغه

 ویکم باشد. ی کارگر برای قرن بیستو تشکیل طبقه 
 

1.  precariat 

 ن.ک.   2

Bryan Palmer, “Reconsiderations of Class: Precariousness as Proletarianization” 

in Leo Panitch, Greg Albo, and Vivek Chibber (eds.), Registering Class: Socialist 

Register 2014, London: Merlin, 2013. 
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زدهم و ی کارگر که در اواخر قرن نوای و احزاب طبقه های کارگری تودهاتحادیه

های پایدار وابسته به طبقات در تاریخ جهان  عنوان نخستین سازماناوایل قرن بیستم به

ظهور کردند، دقیقاً سعی داشتند چنین کاری انجام دهند. امروزه انبوهی از مبارزات در 

ها و  جریان است که از وجوه متفاوت زندگی کارگرانی نشأت گرفته که مشاغل، هویت

داری شدیداً استثمارگر، بحرانی و غیرعقالنی  در مواجهه با سرمایه  جوامع متنوعی را

دهی که روند تشکیل  شوند. اما ناتوانی ما در شناسایی اشکال بدیع سازمانشامل می

طبقه را تسهیل کند، بار دیگر به نیروهای سیاسی راست افراطی اجازه داده است تا  

 خشم و سرخوردگی مردم را بسیج کنند. 

های  ای گذشته و در جاهای بسیاری شاهد بودیم که اعتبار سوسیالیست هدر دهه

سرمایه از  گذار  برای  اشغال،  دموکرات  جنبش  از  پس  بود.  احیاشدن  حال  در  داری 

سیاست  سمت  به  اعتراض  از  محسوسی  روند  چرخش  این  و  داد  رخ  چپ  در  ورزی 

ادامه دارد. همچنین به به    شود کهای احساس میطور فزایندههمچنان  در حالی که 

توان کنیم دیگر نمیها و تهدیدهای زیست محیطی اعتراض میبسیاری دیگر از سرکوب 

این فرض که همیشه میسرمایه با  البته  مهار کرد؛  را  راهروهای داری  از  بیرون  توان 

ی ی تغییر گسترهحال در نتیجهقدرت اعتراض کرد اما جهان تغییری نخواهد کرد. با این

با سرمایهجهانی  مخالفت  به شدن  اعتراض  از  چرخش  دولت،  به  خیابان  از  داری 

 های عظیم درآمد و ثروت را هدف قرار داده است. ای نابرابریطور ویژهورزی به سیاست

ی کارگری ، بزرگترین اتحادیهUniteرئیس ستاد    1طور که اندرو مورای البته همان 

متمرکز بوده تا این که    بیشتر بر طبقهانگلستان، خاطرنشان کرده است، این چرخش  

هرروی، سؤال استراتژیک مرتبط با این روند همان چیزی به  2داشته باشد.   در طبقه ریشه 

ها مشخص  ی کمونیست ی نخست همه عنوان وظیفه است که مانیفست کمونیست به 

 دهی پرولتاریا در یک طبقه. کرده است: مشارکت در سازمان

 
1.  Andrew Murray 

 ن.ک. 2

Andrew Murray, “Jeremy Corbyn and the Battle for Socialism,” Jacobin, 7 February 

2016.  
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تغییرا به  توجه  همچنین با  و  طبقاتی  هویت  و  ترکیب  در  متعدد  و  شگرف  ت 

ی کارگر، چگونه های قدیمی طبقههای بزرگ احزاب و اتحادیهها و شکستمحدودیت

شکستسیاست است؟  دوانده  ریشه  کارگر  طبقات  در  طبقه  بر  مبتنی  های  های 

می  های طبقه کارگر در پایان قرن بیستم نقطه عطف مهی بسیاری از سازمان گسترده

داری جهانی تحت حمایت امپراتوری غیررسمی ایاالت  برای هموارکردن مسیر سرمایه 

متحده بود. با وجود این، امروز جمعیت کارگران کره زمین بیشتر از هر زمان دیگری 

های معینی  های جدید رشد مشاغل و اشتغال را در بخشکه تکنولوژی است و در حالی

می بمحدود  در  مشاغل  رشد  به  دیگری میخشکند  زمینه های  نتیجه  در  ی انجامد. 

 دهد. دهی جمعی به ما نشان میی سازمانجدیدی را با نیروی بالقوه

همان مودیهمچنین  کیم  که  اعتصاب  1طور  است،  داده  کارخانه  نشان  های  در 

زنجیرهقطعه قطع  یا  میساز  بنادر  و  انبارها  در  کنندگان  تأمین  تعطیلی  ی  به  تواند 

بینجامد. ی  شبکه  جهانی  یکپارچه  میان    2تولید  اطالعات  افشای  نیز  نحو  همین  به 

ها  ها و دولتتواند ذخایر وسیعی از اطالعاتی را که توسط شرکتها میپردازشگران داده 

 اند، فاش کند. پنهان شده

ها  ی کارگر این است که حتی وقتی به این موقعیتدهی طبقهپاشنه آشیل سازمان

دانسته تر از همه، نمیها چگونه استفاده کند. مهمدانسته از آن، نمیدست یافته است

جای بازتولید  طوری که دولت بهچگونه فرایندهای کار را در درون دولت تغییر دهد، به

داری به عاملی برای تغییر سوسیالیستی بدل شود. از این رو اولویت روشنفکران  سرمایه

ی کارگر، در  ند میان هدف واالی تشکیل مجدد طبقه ویکم باید ایجاد پیودر قرن بیست

ی جدید برای تحول دولت های خالقانهی استراتژی داخل و خارج از دولت، با توسعه

 
1 Kim Moody 

 ن.ک. 2

Kim Moody, On New Terrain: How Capital Is Reshaping the Battleground of Class 

War, Chicago: Haymarket Books, 2017. 
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ابزار تحلیلی بهتر برای قرن بیست  ویکم تبدیل  باشد تا ماتریالیسم تاریخی را به یک 

 1کند. 

المللی  ن کنفرانس بینی سخنرانی در سی و ششمیی ویراسته ی باال نسخهمقاله
 23ی علوم اجتماعی دانشگاه بوینوس آیرس در تاریخ  طبقه و فرایند کار، در دانشکده

 است.   2018مارس سال 
 پیوند با منبع اصلی: 

https://catalyst-journal.com/2020/06/class-theory-for-our-

time#po-fn 

 
 همچنین ن.ک . 1

Leo Panitch and Sam Gindin, “Marxist Theory and Strategy: Getting Somewhere 

Better,” Deutscher Memorial Lecture, Historical Materialism 23, no. 2 (2015); Leo 

Panitch and Sam Gindin, “Capitalist Crises and the State,” in Matt Vidal et al. 

(eds.), The Oxford Handbook of Karl Marx, New York: Oxford University Press, 

2019; and Leo Panitch, “The Challenge of Transcending Capital,” in Marcello Musto 

(ed.), Marx’s Capital After 150 Years: Critique and Alternative to Capitalism, 

London: Routledge, 2019. 
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های  بسیاری با در دست داشتن پرچم–، معترضان راست افراطی  2021ژانویه    6در  

  - های علنیداری در جنگ داخلی امریکا، برخی فاشیست های مؤتلف حامی بردهایالت

ی ایاالت متحده، یورش بردند.  سی، محل برگزاری کنگرهبه کاپیتول در واشینگتن دی

شتاب کردند تا این عمل را که منجر به مرگ پنج نفر شد، کودتا  مفسران لیبرال و چپ  

بنامند و تقبیح کنند. آیا این یورش در تعریف کالسیک ادوارد لوتواک، »تعریف صوری 

گنجد: »نفوذ بخش کوچک اما بسیار مهمی از دستگاه  و کارکردی« وی از کودتا، می

 (1)شود«؟ست دولت استفاده میگاه از آن برای خلع کنترل مابقی از ددولتی، که آن

یک تفاوت آشکار این است که تعدی به کاپیتول نه برای »خلع ]...[ از دست دولت«  

منظور تأیید نتایج انتخابات  قصد حفظ دولت موجود ترامپ انجام گرفت. کنگره بهبلکه به

،  شد؛ انتخاباتی که در آن جو بایدن دموکراتتشکیل می  2020جمهوری نوامبر  ریاست

دنبال آن بودند که با این  ترامپ را شکست داده بود. بنابراین متجاوزان به کاپیتول به

ی انتخابات را وارونه کند و ترامپ را در کاخ آور، کنگره را وادار کنند نتیجه اقدام رعب

کند »شورش نافرجام« سفید نگاه دارد. نانیهال سینگ، کارشناس کودتا، استدالل می

ها است زیرا کودتا با »دخالت نیروهای امنیتی دولت«  رای اَعمال آنبهترین توصیف ب

 (2)شود.تعریف می

این »شورش«، عناصر مضحک فراوانی در خود نهفته دارد. تاریخدان لیبرال، تیموتی 

دانست قرار روشنی نمیکس بهرسید هیچنظر میکند: »به گونه ابراز نظر میاسنایدر، این

سختی بتوان آورد. بهدست میم شود و حضورشان چه چیزی به است امور چگونه انجا

قابللحظه  شورشی  بهمقایسهی  را  مهمی  ای  بسیار  ساختمان  آن  در  که  آورد  خاطر 

حال، با  بااین  (3)های بیهوده شود«.زنیتصرف درآمده باشد و شامل این مقدار از پرسهبه

 ی آن آشکارتر شد.واقعی و بالقوهانتشار تصاویر ویدئویی بیشتر از این یورش، خشونت 

دادند »مایک پنس را دار بزنید!« با نانسی پلوسی، رئیس  اگر کسانی که شعار می

نمایندگان،   مجلس  اوکاسیو-دموکرات  الکساندریا  به  برسد  عمر،  -چه  الهان  و  کورتز 

زدند که فکر کردن  کردند، دست به اَعمالی میبرخورد می  -نمایندگان جناح چپ کنگره

کورتز نقل کرده است که چگونه از ترس جان خود -ی آزردگی است. اوکاسیوبه آن مایه

آی اظهار کرد زنی که دستگیر بیاف  (4)در سرویس بهداشتی دفترش پنهان شده بود.
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کرده بودند در پیامی ویدئویی که به فرزندان خود فرستاد، گفت »داشتیم دنبال نانسی  

تا به مغز لعنتیمی شاید متجاوزان   (5)شلیک کنیم ولی پیداش نکردیم«.اش  گشتیم 

 کارنابلد بوده باشند اما مسلماً بسیار زننده نیز بودند.  

فوریه  6ی سودمندی را با وقایع  گرا، مقایسهی بریتانیایی چپ پل میسون، نویسنده

می  1934 مطرح  پاریس  جای  (6)کند.در  برای  مطبوعات  هیاهوی  میان  گزینی  در 

نابهپارلمانتاری اتحادیهسم  اقتدارگرا،  رژیمی  با  فرانسه  سوم  جمهوری  های  سامان 

شد و درصدد  گرا تظاهراتی ترتیب دادند که اغلب از ارتشیان سابق تشکیل میراست 

جمهوری الیزه حمله به پاالیس بئوربون )محل تشکیل مجلس نمایندگان( و کاخ ریاست

آن سیاسیبود.  رسوایی  به  خودکشیِ - ها  حول  کسب  مالی  ماجراجوی  وکار،  ادعاییِ 

استایویسکی،  دی  1الکساندره  کارتل  توسط  دولت  تشکیل  میانه    2گوشو  چپ  از 

رهبری ادوار داالدیه اعتراض بورژوا با حمایت حزب سوسیالیست( بههای لیبرال )رادیکال

گرای پاریس را اخراج کرده  پلیس راستتازگی رئیسکردند؛ داالدیه کسی بود که بهمی

کنندگان با پلیس که به دو نوبت تیراندازی آمیز تظاهراتبود. ضمن درگیری خشونت 

 نفر کشته شدند و از دستیابی این افراد به مقاصدشان جلوگیری شد. 14انجامید، 

گیری در مجلس، داالدیه در روز بعد استعفا  رغم پیروزی در دو رأی حال، علیبااین

گزین او شد. دومرگ دولتی از راست  جمهور سابق، گاستون دومرگ، جایکرد. رئیس

را وارونه کرد؛ انتخاباتی که   1932ابات شکلی مؤثر، برآیند انتخمیانه تشکیل داد که به

گرایی  مداران راست گوش در آن برنده شده بود. دومرگ یکی از بسیار سیاستکارتل دی

کرد. لئون تروتسکی  داری میبود که از تمرکز قدرت در دست دستگاه اجرایی جانب

بناپارپیش به  پارلمانتاریسم  گذرگاه  در  قدم  اولین  دومرگ  »دولت  کرد  تیسم  بینی 

 ( 7)است«.

، راست افراطی در رسیدن به مقاصد خویش شکست 1934فوریه    6ترتیب در  بدین

در   افراطی  راست  متقابالً،  یافت.  پیروزی سیاسی دست  به  اما   2021ژانویه    6خورد 

به هرچند  شود،  وارد  کاپیتول  به  دستتوانست  سیاسی،  کوتاهلحاظ  در  با  کم  مدت، 

 
1. Alexandre Stavisky 

2. Cartel des Gauches 
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آخر ریختگی که دستهمای از همدستی، توطئه و بهیزهرغم هر آمشکست مواجه شد. به

ناتوانی باورنکردنی پلیس کاپیتول و انبوه دیگر نیروهای امنیتی واشینگتن در محافظت  

سرعت بیرون رانده شدند. هیچ  طور نسبی به دهد، متجاوزان به از کنگره را توضیح می

گسترده دولت  رهبران  همدلی  ابراز  بر  دال  امنیمدرکی  با  ی  متحده  ایاالت  ملی  ت 

افراد وجود ندارد. عکسانگیزه این  گردانی  العمل سیاسی در برابر این واقعه با رویی 

خواهان، کسانی همچون معاون  تأثیرگذار حامیان کلیدی ترامپ در رهبری جمهوری 

کانل، از او همراه بود.  جمهور مایک پنس و رهبر اکثریت مجلس سنا، میچ مکرئیس

دیگر تشکیل جلسه داد تا انتخاب بایدن را تأیید کند و مراسم تحلیف وی   کنگره بار

اش رویی به خانهکه ترامپ با ترشژانویه برگزار شد؛ حال آن   20مطابق با موعد مقرر در  

 گشت. در فلوریدا بازمی

پوشی کرد. ایاالت متحده در مقام  چه رخ داد چشمتوان از وخامت آنهمه، نمیبااین

سرمایهقدرتمندت دولت  نخستین رین  انتخاب  زمان  از  است.  باقی  جهان  در  داری 

سال  رئیس در  واشینگتن،  جورج  به1789جمهور،  قدرت  مسالمت،  یک طور  از  آمیز 

هزار گارد ملی مسلح از مراسم تحلیف    25جمهور به دیگری منتقل شده است.  رئیس

ز زمان نخستین تحلیف کرد. چیزی شبیه به این ا ها محافظت میواپسین جانشین آن 

دار  خواهی ایاالت بردهی سوءقصد، جدایی، در بحبوحه 1861آبراهام لینکلن در مارس  

جنوبی و آغاز جنگ داخلی، رخ نداده بود. حتا پیش از یورش به کاپیتول، مارکسیست 

به پایان رسانده بود:    2020پیشگام امریکایی، مایک دیویس، تحلیل خود را از انتخابات  

ریاست»ساخ طی  گذشته  عمیق  شدهتارهای  قبر  نبش  ترامپ  اجازه  جمهوری  و  اند 

همانندییافته برخی  داخلی؟  جنگ  بفشارند.  را  آینده  گلوی  اجتناب اند  و  ها  ناپذیرند 

 (8)راحتی کنار گذاشته شوند«.نباید به

پدیدهعالوه تنها  متحده  ایاالت  سیاست  قطبیدگی  بلکه  براین،  نیست  محلی  ای 

جا،  همراه رشد راست افراطی در آندر اروپا به–توان آن را در مقیاس جهانی دید  می

ژائیر  اما همچنین فراتر از هسته ی امپریالیستی، برای مثال، نارندرا مودی در هند و 

شان قرار داده شوند  ین تحوالت در بستر تاریخی مناسببولسونارو در برزیل. الزم است ا

ی فاشیسم کالسیک و تحقق کنش بحران، انقالب و ضدانقالبِ در کار طی دورهبرهم–
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گرایانه از ی امروزی. برخالف بسیاری از دیگر تفسیرهای چپیافتهآن در شکل تحول 

ای جهانی درک  پدیدهعنوان  ظهور راست افراطی امروزی، قصد دارم این موضوع را به

 ( 9)کنم.

 فاشیسم کالسیک و عصر فاجعه

پیروزیبزرگ مدرن  ترین  افراطی  راست  فاشیسم   –های  توسط  قدرت  تسخیر 

( و پیروزی ژنرال فرانسیسکو 1933سوسیالیسم آلمانی )( و ناسیونال1922ایتالیایی )

وقوع پیوستند؛  به  1945تا    1914ی  طی بازه  -(1936-9فرانکو در جنگ داخلی اسپانیا )

( تاریخدان لیبرال 10ای که اریک هابسبام مارکسیست »عصر فاجعه« نامیده است.)بازه

(  11خواند.)ی قرن بیستم« میسالهچپ، آرنو مِیر، آن را »بحران عمومی و جنگ سی

 شود:این دوره با سه ویژگی تعریف می

های اقتصادی و  قابتها بود که ردر خالل این سالدوران جنگ بیناامپریالیستی:  

داری با پیشتازی آمد تعمیم امپریالیسم سرمایهپی–های بزرگ  ژئوپولتیکی میان قدرت

به سرحدّات خود رسید و منجر به دو جنگ جهانی دهشتناک و مخرب در   -بریتانیا

شد. این وقایع ثبات ساختارهای اقتصادی، سیاسی    1939-45و    1914-18های  سال

را موجود  اجتماعی  پایه  و  و  شکست  مشروعیتدرهم  بههای  را  و  شان  درآورد؛  لرزه 

سوی چپ افراطی )انترناسیونال کمونیستی( و  شکل به قطبیدگی سیاست، هم بهبدین

ها( دامن زد. ناکامی جنگ کاران اقتدارگرا و فاشیستسوی راست افراطی )محافظههم به

حل در  اول  زمینه جهانی  تعارضاتِ  نوفصل  شد  باعث  بسیار  سخهساز  جنگ،  دوم  ی 

 محتمل باشد. 

های  ، با رقابت1930ی  دهه  1رکود بزرگداری:  بارترین رکود تاریخ سرمایهمشقت

آنتونیو  ارگانیک داشت.  پیوند  فوران کردند،  بیناامپریالیستی که در دو جنگ جهانی 

گرامشی ردّ منشأ گسترش امپریالیستی را در قانون گرایشی نزول نرخ سود مارکس پی  

ن  ی آغازیداری، در شرایطی که از لحاظ منابع غنی بود و به نقطهگرفت: »اروپای سرمایه

گذاریِ  ی گسترش سرمایهبروز گرایش نرخ سود به نزول رسیده بود، نیاز داشت حوزه

 
1. The Great Depression 
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سال   از  پس  بنابراین  ببخشد؛  وسعت  را  خود  امپراتوری 1890درآمدزای  های  ، 

داری هژمونیک دولت سرمایه-ناتوانی بریتانیا    (12)مستعمراتی عظیم به صحنه آمدند«.

ترین بحرانِ  حاصل از جنگ جهانی اول به عمیقثباتی مالی  در مهار بی  -تا آن زمان

داری تاکنون تجربه کرده است. این ی تولید سرمایهبرخاسته از نظام انجامید که شیوه

های  های بیناامپریالیستی را تشدید کرد و تنها زمانی برطرف شد که قدرتامر رقابت

 به تولید جنگی رو آوردند.  1930ی بزرگ در اواخر دهه

و محرومیت ضدانقالب:    انقالب  و  نخستین  تخریب  بستر  اول،  جهانی  جنگ  های 

های  و همچنین بستر موجی از طغیان   1917انقالب سوسیالیستی را در روسیه در اکتبر  

انقالبی ملهم از آن را فراهم آورد که قدرتمندترین دولت اروپایی، آلمان، را پیمود و تا  

درنگ از ارتجاعی قدرتمند از جانب  بی  پیش رفت. این امر  1925-27های  چین در سال

راست عنان برداشت که با جنگ داخلی روسیه و خشونت ضدانقالبی در آلمان شروع  

شد؛ خشونتی که در گرماگرم آن رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنخت جان سپردند.  می

و شده پدید آورد که به خشونت خلحاظ اجتماعی آوارهجنگ شمار زیادی مَردِ جوانِ به

در ایرلند گرفته   1ها وبرنزهاز سیاه–شان توسط نیروهای ارتجاع  گرفته بودند و بسیاری

فری سرزمینتا  و  آلمان  در  مرزیکورپس  سازمان  -اشهای  بودند.  شده  های  بسیج 

 میزان زیادی از این بخش از جامعه جذب نیرو کردند.  فاشیستی اولیه به

طبقه ازاین  سیاست  بر  قارهبه–حاکم  ی  رو، ضدانقالب  اروپای  در  تسلط   -ایویژه 

تر کرده بود.  ثباتی رکود بزرگ ساختارهای موجود را بیخصوص که ضربهداشت؛ به

وبیش از آن اَشکال گرای اقتدارگرا وجود داشت که کمهای راستسوی رژیمگرایشی به

می دولتپارلمانی  که  سرمایهگسستند  پیشگام  اروپایهای  در  لیبرالی  غربی،    داری 

ی ارتش و پلیس  وسیله فرانسه و بریتانیا، اِعمال کرده بودند و در عوض، به سرکوب به

 نویسد: کردند. مارک مازوور تاریخدان میتکیه می

دهه اواسط  میبه 1930ی  »در  اروپا  نظر  نقاط  اکثر  در  جز  به–رسید 

هم کوبیده  یافته، در لیبرالیسم، از نفس افتاده و چپِ سازمان  -ی شمالی حاشیه 

شده است. تنها موارد مبارزه بر سر ایدئولوژی و حکمرانی، درون راست جریان  

 
1. The Black and Tans 
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گرایان ها و افراطکاران سنّتی، تکنوکرات میان اقتدارگرایان، محافظه–داشت  

راستی رادیکال. فقط فرانسه به جنگ داخلی خود بین چپ و راست دست

پایان  که با بر سر ک ادامه داد تااین  1930ی  طی دهه ار آمدن رژیم ویشی 

ازاین، برای مدتی کوتاه درگرفته بود یافت. اما جنگ داخلی در اتریش پیش

تر از انتظار در اسپانیا ادامه  (؛ و همچنین برای مدتی طوالنی1934)در سال 

ی راست ختم شد. در ایتالیا، اروپای داشت، تا زمانی که به پیروزی فاتحانه

 ( 13)ت مستولی بود.«مرکزی و بالکان نیز، راس

به روند  آناین  اَشکال  از  طیفی  استثنائی  سوی  »دولت  پوالنزاس  نیکوس  چه 

نامید، همان  )برای نمونه، فاشیسم، دیکتاتوری نظامی و بناپارتیسم( می 1داری« سرمایه

آورد زمانی که دومرگ را بازنمایی آغاز بناپارتیسم  چیزی است که تروتسکی در نظر می

را بهیدر فرانسه م بناپارتیسم  پلیسی«  - ی »رژیم دیکتاتوری نظامیمثابهدانست. وی 

 کرد:توصیف می

دارا و ندار، استثمارگر و  –ی دو طیف اجتماعی  که مبارزهمحض این»به 

رسد، شرایط برای تسلط بوروکراسی، به بیشترین حدّ تنش می  -استثمارشده

از جامعه  داران مهیا میپلیس و درجه شود... اگر  می  "مستقل"شود. دولت 

تواند  شکل متقارن میان دو چنگال گیر کرده باشد، میای بهپنبه تکه چوب 

 (14روی سر سوزنی قرار بگیرد. این دقیقاً شِمایی از بناپارتیسم است.«)حتا به

دولت آلمان،  مورد  ژنرال در  و  پاپن  فون  فرانتس  برونینگ،  هاینریش  پیاپی  های 

  1933و    1930های  ها بین سالظر تروتسکی بودند. این دولتکورت فون اشالیشر، مدن

از مقدورات اضطراری رئیس  از  کوشیدند با استفاده  جمهور، پاول فون هیندنبورگ، و 

قصد  مهار بحران اقتصادی را )عمدتاً با اِعمال ریاضت اقتصادی به  2طریق احکام اجرایی،

اینالتیام بخشیدن بانک دولت    (15)گونه رایشتاگ را دور بزنند.ها( در دست بگیرند و 

ها، در اتحاد  ها و ژنرال پارلمانی به نمایی ظاهری تبدیل شد که در پسِ آن، بوروکرات

 
1. exceptional capitalist state 

2  .Decree  -  شرایط استثنائی، از رأس دستگاه اجرایی و بدون  منظور احکام یا دستوراتی است که معموالً تحت

 کنند.شوند و عوامل اجرایی را ملزم به اجرای فوری مینیاز به تأیید مجلس صادر می 
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زمین  و  بانکداران  با  بزرنزدیک  تصمیمداران  میگ،  به  گیری  وضعیت  این  کردند. 

داری به بحران اقتصادی را با استفاده  حل سرمایهزور، راهانجامید که بهاز باال  ضدانقالب  

به تودهاز دستگاه مالکان(  ی جمعیت )کارگران، دهقانان و خردههای سرکوب دولت، 

 کرد. تحمیل می

 دهد: طور که مازوور شرح میهمان

گرایی خواست زمان را به دوران نخبههای راست سابق که می»بین رژیم

به که  جدید  راست  و  برگرداند  عقب  ابزارهای واسطه پیشادموکراسی  ی 

کرد، تفاوت حائز  گرفت و حفظ میدست میای، قدرت را بههای تودهسیاست

نیس  ی اول شامل فرانکو و دیکتاتور یونانی ایوااهمیتی وجود داشت. دسته

می سیاستمتاکساس  از  که  کسانی  تودهشد،  با  های  و  بودند  گریزان  ای 

تثبیت نظم  کلیسا –شده  پاسبانان  و  سلطنت  همچون  متحد    -نهادهایی 

ی  گر قرن نوزدهم بود که پادشاه خودکامهشدند. در بالکان، راست تداعیمی

و   زد، بر احزاب سیاسی نظارت داشتقدرتمند دست به انتصاب وزیران می

 (16)کرد.«شده برگزار میدقت کنترلهای بهانتخابات

طور که  داد که همانگرای اقتدارگرا این واقعیت را بازتاب میهای راسترواج رژیم

به تسلط    1914دار و نظامی تا سال  ی زمینتنیدهکند، »اشرافیت درهممِیر بیان می

  25در واقع، این موضوع برای    (17)خود در طبقات حاکم در سرتاسر اروپا ادامه داد«.

می صدق  مرکزی  اروپای  در  نیز  بعد  بااینسال  سرمایهکرد؛  لیبرالی  داری که  های 

بنابراین  پیشرفته  بودند.  گسترده  قاره  بر  را  خود  مالی  تسلط  فرانسه،  و  بریتانیا  ی 

 ضدانقالب همچون امتداد نظم سیاسی و اجتماعی موجود سربرآورد. 

ندرت در  بود. فاشیسم تنها به  از پاییننمایانگر ضدانقالب  از سوی دیگر، فاشیسم  

اسپانیا، فاالنژ فاشیستی تحت )برای مثال در  پدیدار شد  ی سیطرهشکل محض خود 

آلمان به ایتالیا و هیتلر در  طرز مؤثر دیکتاتوری نظامی فرانکو درآمد(؛ موسولینی در 

اتفا محافظه کردند.  خارج  دور  از  را  اقتدارگرا  فرانسهکاران  از  جدای  که  نیست  ی قی 

ایتالیا صنعتی اروپای قارهلیبرالی، آلمان و  اقتصادهای  از ترین  البته این دو  ای بودند. 
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رو، چیزی از این جوامع طریق فرآیند رشد ناموزون و مرکب شکل گرفته بودند و ازاین

ناهمزمانبروز می آلمانی، »همزمانی  مارکسیست  بلوخ،  ارنست  که  م کرد  نامید؛  یها« 

نماینده که  اجتماعی  اَشکال  آن  توأمان  زمانوجود  بودند:  ی  مختلف  تاریخی  های 

در    1سازی تورین، در کنار امالک یونکرها های ماشینهای فوالد روهر یا کارخانهکارخانه

از منظر پوالنزاس، این دو کشور   (18)وسیع ایتالیای جنوبی.  2پروس شرقی یا التیفوندای 

 (19)ی امپریالیستی پس از روسیه« بودند. های زنجیرهترین حلقه »ضعیف 

سوسیالیسم، مستلزم این  ترین مورد آن، ناسیونالویژه در خالصپویش فاشیسم، به

داد؛ ب(  موارد بود: الف( آن سبک سیاسی که گسست انقالبی از زمان حاضر را وعده می

اساس نژاد تعریف کرده بود، در تقابل با   ای که آن »اجتماع ملی« را که برایدئولوژی 

بهغیرخودی  یهودی جهانویژه »سرمایههای مخرب،  مالی  قرار میی  با  وطن«،  و  داد 

کینه میضدمارکسیسم  مشخص  ازتوزانه  برساختی  ج(  توده شد؛  یک  جنبش  با  ای 

شبهشاخه  خرده ی  از  مخصوصاً  که  )مغازهبورژوازنظامی  کوچک، ی  داران 

بهخرده عامتولیدکنندگان  »حقوق طور  بهتر،  سالبگیرانِ«  ممتازِ  دو  نسبت  بین  های 

رادیکالای جنگ و حرفه از  پویشی  د(  بود؛  نیرو کرده  ترین  سازی که کاملها( جذب 

کن کردن یهودیان اروپا  ها برای ریشهتجلی خود در قدرت را در کوششی یافت که نازی

 (20)دادند.نشان 

انقالبی در ایدئولوژی داری رمانتیک شبهبلوخ در آن زمان پی برد نوعی ضدسرمایه

 کرد: ی مردم کشش ایجاد مینازی وجود داشت که برای توده

توصیف ددمنشیِ  و  زنندگی  از  و  »جدای  حماقت  از  جدای  ناپذیر، 

کلمهحیله  هر  و  ساعت  هر  در  که  بیمناک،  بهگریِ  ترور  آلمانِ  م چشی 

داری وجود دارد تر با سرمایهخورد، عنصری از یک تضاد رمانتیک قدیمیمی

دهند و در آرزوی چیزی هستند که که عامالنش زندگی امروز را از دست می

تأثیرپذیرانهطور مبهم فرق میبه این کند. وضع  ی دهقانان و کارمندان در 

 
1. Jünkers - ویژه پروسی( که تا زمان جنگ جهانی دوم به حیات خود ادامه داد.آلمانی )بهدار اشرافیت زمین 

2 .Latifundia -   .اراضی وسیع کشاورزی جنوب ایتالیا که از قرون وسطی تا اواسط قرن بیستم وجود داشتند 
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عکس عکسمورد  دارد؛  را  خود  متفاوت  نهالعمل  که  از   العملی  صرفاً 

از  عقب هرازگاهی  که  می  "زمانی ناهم"ماندگی،  ناشی  نیز  برای  ناب  شود، 

اقتصادی موجودیت  یک  از  باقی-نمونه،  پیشین...  ایدئولوژیکی  ایّام  از  مانده 

و    "انقالب"طور همزمان، هم فریب و هم رقتِ  بیگانگیِ زمانیِ این تناقض به

 ( 21)کند.«ارتجاع را تسهیل می

با    -های دولتیها و بوروکراتداران، ژنرال داران، زمینسرمایه–ی حاکم  البته طبقه 

در  سبک  تنها  نداشت؛  نظر  در  قدرت  مسند  برای  را  دست  این  از  احزابی  سری، 

میاوضاع حاضر  که  بود  درماندگی  آنواحوال  از  حمایت  با  این  شد  کند.  خطر  ها 

طبقهاوضاع با  مواجهه  بواحوال،  گرچه  که  بود  کارگر  )ناکامی  سبب شکست هی  هایی 

( 1920ها در ایتالیا در سپتامبر و اشغال کارخانه 1918-23های انقالب آلمان در سال

طور جو بود که الزم باشد بهیافته و مبارزهقدر سازمانضعیف شده بود اما کماکان آن

با آن بناپارتیستی می-چه که تروتسکی دیکتاتوری نظامیمؤثر و  با  سیاسی  آن  نامد، 

 برخورد شود. 

شهری جوش خورده بودند و  ای فاشیستی، با یک ایدئولوژی آرمان های تودهجنبش

می رانده  انگیزهپیش  که  طبقه شدند  کردن  اتمیزه  و  خُرد  برای  را  الزم  کارگر  ی  ی 

لطفِ حمایتِ  ها بهحال، الزم است تأکید کنیم فاشیستکرد. بااینیافته فراهم میسازمان

ی حاکم به قدرت دست یافتند. اگرچه موسولینی و هیتلر هر  طبقه   -راهِهرچند با اک–

از طریق شیوه اما هیچدو  به قدرت رسیدند  اساسی  قانون  با  یک در یک  های مطابق 

پیروز نشدند. سپس آن آزاد  به درهمانتخابات  اقدام  کوبی چپ و تمرکز قدرت در  ها 

به هیتلر  کردند؛  خود  خالل  دستان  در  مشخص،  )تصرف  Machtergreifung»طور   »

رحمانه دست به این کار زد. بنابراین فاشیسم در  سرعت و بیبه  1933قدرت( در بهار  

 کند. قدرت، ضدانقالب از باال و از پایین را با یکدیگر ترکیب می

بودن فاشیسم در  ی آلمان در درک او از خاص های تروتسکی دربارهبرتری نوشته 

 ی آن برای جنبش کارگران نهفته است: هدید کُشندهطیف ارتجاع بورژوایی و ت



 ی جهانی و راست افراطی امروز ریزد: فاجعهداری نولیبرالی فرومی سرمایه 268 

هایی که با پول از هیتلر حمایت کردند، حزب »بورژوازی بزرگ، حتا آن

کلی بر طبقات متوسط، بر ملی به  "رنسانس"دانستند.  او را از آنِ خود نمی 

سنگ سنگین تاریخ، متکی بود. هنر سیاسی  ترین بخش ملت، پارهماندهعقب

ا بود  یکیعبارت  خردهز  باهمشدنِ  دشمنیِ بورژوازیِ  محور  بر  جوشیده، 

شان با پرولتاریا. برای بهبود اوضاع چه باید کرد؟ پیش از هر چیز، مشترک

بورژوازی که خود  ی زیرین تعلق دارند خفه کنند. خردهکسانی را که به الیه

برابر سرمایه  با ی بزرگ عاجز میرا در  آینده  امیدوار است در  نابودی    یابد، 

 کارگران، منزلت اجتماعی خویش را بازیابد. 

برند؛  شان بهره میسازی ی انقالب برای واژگون شدهها از عنوان غصبنازی

ایتالیا، فاشیسم نظام  درحالی که واقعیت آن است که در آلمان، چنانکه در 

دست را  میاجتماعی  باقی  واژگوننخورده  هیتلر  گذارد.  محو –سازی  که 

توان بدان حتا محق نام ضدانقالب هم نیست. اما نمی  -خود شدهدلفریبی  

از تصادمات  ای مجزا نگریست. این رخداد، سرانجامِ چرخه چشم واقعه به ای 

تجربه کرده است. انقالب نوامبر که قدرت را   1918است که آلمان از سال  

گرایش در  بود،  سپرده  دهقانان  و  کارگران  شوراهای  بنیادیبه  اش های 

ولتری بود. اما حزبی که در رأس پرولتاریا قرار داشت، قدرت را به بورژوازی  پر

ازاین آن نظر، سوسیالبازگرداند.  از  پیش  را  که  دموکراسی دوران ضدانقالب 

که بورژوازی  انقالب بتواند کارش را به پایان برساند، آغاز کرد. هرچند مادامی

وابسته بود عناصری از سازش  دموکراسی و در نتیجه به کارگران،  به سوسیال

به اما  شد  بینحفظ  و  داخلی  شرایط  ترتیب  سرمایههر  آلمان، المللی  داری 

دموکراسی گونه که سوسیالگذاشت. همانمجالی برای امتیاز دادن باقی نمی

بورژوازی را از انقالب پرولتری نجات داد، نوبت به فاشیسم رسید تا برای آزاد  

از سوسیا بورژوازی  تنها  لکردن  هیتلر  کودتای  بیاید.  به صحنه  دموکراسی 

 (22)ی تغییرات ضدانقالبی است.«ی زنجیره آخرین حلقه 

ی پویش فاشیسم، در مبحث تصرف قدرت متوقف شد.  بینی تروتسکی دربارهروشن 

از کشمکشِ بین احزاب  ی ویی درک موشکافانهدهندهای بازتاباین موضوع تا اندازه
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ی نفع طبقه پنداشت این کشمکش بهحال، او میحاکم بود؛ بااینی  فاشیستی و طبقه

 شود: حاکم برطرف می

بورژوازی »فاشیسم آلمانی، همانند فاشیسم ایتالیایی، با پشتیبانی خرده

ی کارگر  های طبقهبورژوازی، دژکوبی علیه سازمانبه قدرت رسید و از خرده

ترین حالت،  حال، باید تنها در نامحتملبااینو نهادهای دموکراسی ساخت.  

بورژوازی دانست؛ بلکه برعکس، فاشیسم  فاشیسمِ در قدرت را حاکمیت خرده

 (23)کند.«ی انحصاری را بازنمایی میترین دیکتاتوری سرمایهرحمانهبی

دهد، فاشیسم در  ی ایتالیا نشان میطور که نمونه بینی کرد »همانتروتسکی پیش

اما در    (24)انجامد«.بوروکراتیک از نوع بناپارتیستی می-یک دیکتاتوری نظامی آخر به  

 گونه که چند سال پیش نوشتم: واقع همان

یک دیکتاتوری نظامی، پس   ها فاصله از تحول به»رژیم نازی، با فرسنگ

دسیسه  ژوییه  از  در  هیتلر  به  سوءقصد  ژنرال 1944ی  قتل،  را  کرد.  ها  عام 

الل کرد یک رژیم فاشیستی با ثبات، با تسلط پلیس سیاسی  پوالنزاس... استد

خوبی شد. قطعاً این با آخرین فاز رژیم نازی بهدر دستگاه دولتی مشخص می

اس آن  در  که  دارد  پلیسیتطابق  بازوی  و  آراِساس  اِی اِچ اش، 

[Reichssicheitshauptamt  ،"رایشاداره امنیت  اصلی  بیشترین  "ی  به   ،]

 ( 25)ود دست یافته بودند.«میزان اهمیت خ 

ی آلمانی »به سوسیالیسم و سرمایهی بین ناسیونالدر ادامه ذکر کردم که رابطه 

شود. این رابطه بر همگرایی بهترین نحو چونان یک مشارکتِ ُپرکشمکش مشخص می

ها که  خصوص آن ی آلمانی )بههایی از سرمایهها و منافع بخشمحدود بین منافع نازی

صنایع مشترکی    با  اهداف  که  بود  مبتنی  داشتند(  سروکار  تخریب به-سنگین  ویژه 

را دنبال    -ای امپریالیستی برای گسترش به شرق یافته و برنامهی کارگر سازمانطبقه 

گسترش  26کردند«.)می برای  جنگ  برپایی  بر  دایر  هیتلر  هدف  ایدئولوژی،   )
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حیاتیِ مدیریت اقتصادی    های مختلف رژیم و ضرورتامپریالیستی، رقابت بین بخش

بحبوحه  میدر  مشخص  جهانی  بازار  چندپارگی  با  که  جهانی  رکود  جمله ی  از  شد، 

راندند؛ یک جنبه از این پیش میها در قدرت را بهسازی نازیمواردی بودند که رادیکال

سرمایهرادیکال بخش  ایجاد  قابلسازی،  دولتی  بهی  که  بود  از توجهی  همزمان  طور 

می  یسرمایه حمایت  میخصوصی  تحلیل  را  آن  و  عالوهکرد  پافشاری  برد.  براین، 

ریشه بر  نیازمندیسنگدالنه  با  طریق  هیچ  به  که  اروپایی،  یهودیان  کردن  های  کن 

افروزی در دو جبهه، حاکی از  ی آلمانی تطابق نداشت و اولویت دادن به جنگ سرمایه

به که  بود  نازی  رژیم  سیاسی  در  خودمختاری  رشدیابندهخصوص  اسقدرت  اس،  ی 

 ( 27)شد.پلیسی با پیشرانیِ ایدئولوژی، دیده می-بوروکراسی نظامی 

های فاشیستی پایان داد. تهاجم متفقین های نظامی به کار دولتدر آخر، شکست 

همراه اتحادی قطاران خود او شد که بهبه ایتالیا منجر به برکناری موسولینی توسط هم

به رژیم سابق  ژوییه  نمایبا  امانوئل سوم در  ویکتور  پادشاه  انجام گرفت.    1943ندگی 

توسط   1945که در آوریل ها موسولینی را نجات دادند و سر پا نگه داشتند، تا آننازی

دراینپارتیزان  اعدام شد.  و  ناسیونالها دستگیر  تقسیم  حین،  و  تهاجم  با  سوسیالیسم 

ی کشور و مرگ رهبران اصلی نازی، هاآلمان، تخریب فیزیکی ارتش و اکثر زیرساخت 

همان رفت.  بین  بهاز  تاریخدان  پاکستون  رابرت  که  برای  طور  »تقلّا  کرد،  بیان  ایجاز 

بزرگکامیابی رژیمهای  ورطه تر،  به  را  آلمان  و  ایتالیا  فاشیستی  سقوط های  ی 

 ( 28)کشاند«.

می استدالل  شیوهگرامشی  ارگانیک«  »بحران  تولید  کند  که طی سرمایهی  داری 

نه کرد،  غلیان  اول  جهانی  کوششجنگ  و  روسیه  انقالب  موجبات  برای  تنها  هایی 

در دیگر جاها را فراهم آورد، بلکه همچنین سبب شد بخشی از سرمایه  الگوبرداری از آن

انقالب  از مفهوم  برای بازسازی نظام بزند. گرامشی  برای نجات خود، دست به تالش 

این واکنش  برای  1منفعالنه استفاده میدرک  از  ها  انقالب منفعالنه عبارت است  کند. 

رفته را  نیروها  موجودِ  پیش  از  ترکیبِ  که  مولکولی  می»تغییرات  تعدیل  و  رفته  کند 

میبدین نو  تغییرات  آبستن  کوششترتیب  شامل  امر  این  از  شود«.  دفاع  برای  هایی 

 
1. passive revolution 
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دادن به شود که از طریق تن آن می  داری موجود و دفع سرنگونیی تولید سرمایهشیوه 

اجتماعی برای  فشارها  از  میبعضی  صورت  مولد  نیروهای  موضوع کردن  این  گیرد. 

جا که بتواند  داری[ است تا بدان]سرمایه "تز"ی »ضرورت پیشرفت کامل دهندهبازتاب

خود   "فرارویِ"چنین از  تز ]انقالب سوسیالیستی[ درآمیزد و اینبا بخشی از خودِ آنتی

 (29)در تضاد دیالکتیکی جلوگیری کند«.

در دوران ضدانقالب و رکود جهانی بین دو جنگ جهانی، انقالب منفعالنه به دو  

مداخله  از  عناصری  که  بود  فاشیسم  مورد،  نخستین  شد.  پدیدار  عمده  گری شکل 

مند جنبش کارگران ترکیب کرد. مورد دوم، شکلی بود که  اقتصادی را با سرکوب نظام

نامید؛ شکلی که با نیو دیلِ فرانکلین روزولت  گرایی و فوردیسم« میرامشی »امریکاییگ

داری لیبرالی که در اروپا ناکام مانده بود،  دهی سرمایهبه اوج رسید؛ یعنی با بازسازمان

منظور تطبیق آن با ضرباهنگ این  بر اساس تولید انبوه و دگردیسی فاعلیت پرولتری به

 (30)1شکل از تولید.

به فراست گرامشی در تحلیل از سال   باید  اقرار کرد، چرا که در زمانی    1933او 

های سیاسی به آن، هر دو در مراحل ابتدایی خود  نگاشته شد که رکود بزرگ و واکنش

رو، ممکن نبود گرامشی دریابد که نه فاشیسم و نه نیو دیل نتوانستند بر بودند. ازاین

غلبه   اقتصادی  راه بحران  آن کنند.  در  که  دوم،  جهانی  با جنگ  تنها  بحران  این  حل 

امپریالیسم لیبرالی در شکل ایاالت متحده، امپریالیسم فاشیستی را شکست داد، و با  

گرفته طی جنگ، از طریق رقابت بین ایاالت متحده و متحد  تداوم اقتصاد نظامیِ شکل

بود. اتحاد شوروی، همراه  آن،  بزرگ  فاشیسم شاید  (31)سابق  به  بحران واکنشی  ترین 

 حلی برای آن نبود.داری بوده باشد، اما راهسرمایه

 
 

خود دهی اقتصاد را بهی امریکا شکلی از بازسازمان ای، جامعهداری لیبرالی در اروپای قاره مقارن با ناکامی سرمایه . 1

ی نفع سرمایهی دولت در داخل و خارج بهیه، رقابت انحصاری و مداخلهدید که بر تولید انبوه، تراکم و تمرکز سرما

کارگیری خط تولید و افزایش سطح واحوالی، دولت توانست با تمرکز تولید، بهلیبرالی مبتنی بود. در چنین اوضاع

ی انحصاری درآورد.  فرمان سرمایه ها را تحتیافته به سازش برسد و آندستمزدها و مصرف انبوه، با کارگران سازمان

 این تحوالت بر سطح رفاه و همچنین کنترل کارگران بر روند تولید تأثیرگذار بود.
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 ی مداوم« راست افراطی معاصر و »فاجعه

دهد؛ الزم  دست میاین دورنمای تاریخی، سنگ محکی برای درک زمان حاضر به

دان  کند؛ بلکه ببه تأکید است که این امر از آن جهت نیست که تاریخ خود را تکرار می

طور هایی را که با زمان حال دارد بشناسیم، همانکند تفاوتدلیل است که کمک می

همانندی میکه  )یا  دارد  وجود  که  را  این  هایی  از  یکی  باشد(.  داشته  وجود  توانست 

بریم. البته این )تاکنون( بیشتر سر میها آن است که اکنون نیز در عصر فاجعه بهشباهت

  19-ا و تخریب طبیعت را به خود گرفته که در پاندمی کووید هشکلِ فقیرسازی توده

که شکلِ آن دسته از کشتارهای جمعی را به  شکل متمرکزی بروز یافته است؛ تا آنبه

ساله«ی مِیر بودند. فیلسوف مارکسیست آلمانی، ی »جنگ سیخود بگیرد که مشخصه 

کند؛  نوان »جانِ جهان« یاد میداری با ع روح سرمایهطعنه از منطق بیتئودور آدورنو، به 

 زند: ها میهای فردی و تخریب آناز منطقی که دست به تحمیل خود به زندگی

ی آن؛ منفعت وسیلهرغم ستیز خود، بلکه بهمانَد، اما نه به»جامعه زنده می

تشکیل  را  تولید  فرآیند  عینی  موتور  مناسبات طبقاتی،  بنابراین  و  در سود 

ای که تقدم این  ها بدان وابسته است و لحظه ی انساندهد که حیات تمام می

بایست  رسد... جان جهان... میها فرامیی آن مناسبات محو شود، مرگ همه

 (32)ی مداوم تعریف شود.«با عنوان فاجعه

ویژگی کدام  دورهبنابراین  معرف  مشخصه ها  سه  به  مایلم  هستند؟  کنونی  ی ی 

 برجسته اشاره کنم: 

ی کنونی با آن نوع دوره  ایاالت متحده و رقابت فزاینده با چین:  افول امپریالیسم

دوره اساسی  جزء  که  سیّال  ژئوپولتیکیِ  بین سالرقابت  کالسیک  امپریالیسم  های  ی 

نمی  1945و    1870 مشخص  سرمایهبود،  دولت  عوض،  در  از  شود.  هژمونیک  داری 

ید ناخالص داخلی جهانی  ، ایاالت متحده، افولی طوالنی را در سهم خود از تول1945

اش در اشغال  های ژئوپولتیکی مهلکگونه که در خصوص شکست تجربه کرده؛ همان

عنوان حال، ظهور چین به صورت بوده است. دراینناموفق افغانستان و عراق نیز بدین

ظرفیت و  پیشگام  صادراتی  و  تولیدی  فزایندهاقتصاد  نظامی  جدیهای  آن،  ترین ی 
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ایاالت متحده با آن مواجه شده  یی میچالشی را بازنما این زمان هژمونی  کند که تا 

ی اخیر افزایش یافته، اما  دولتی در یکی دو دههاست. با وجود این، هرچند رقابت بین

ی شود، به منطقهای که از سوی چین علیه ایاالت متحده اقامه میچالش نظامی فزاینده

- 9ای که بحران مالی جهانی  رغم ضربه، علیبرایناقیانوسیه محدود است؛ عالوه-آسیا

المللی  به حیثیت واشینگتن وارد آورد، مرکزیت ایاالت متحده در نظام مالی بین  2007

نه آن پس  به از  این  است.  یافته  افزایش  نشده که حتا  است که  تنها کم  نقشی  سبب 

به وحشت   های دولت داری ایاالت متحده و فدرال رزرو در همساز کردن واکنشخزانه 

های دالری ایفا کردند که بازارهای جهانی  و حفظ جریان  2020و وحشت    9-2007

 ( 33)اند.ها وابستهپول به آن

ی نوع ی مالی )»رکود طوالنی«( که با بحران فزاینده در رابطه رشد وارفته با رانه 
وخیم طبیعت  با  میبشر  دهبرنامهشود:  تر  در  که  نولیبرالی،  اقتصادی  سیاست  ی هی 

به  1980 آن  عامالن  و  بازساماناجرایی شد  و  طرز حیاتی سرگرم  تولید  دهی جهانی 

داری پیشرفته های سرمایهزدایی مالی هستند، در رفع بحران سودآوریِ دولتمقررات 

پدید آمد، با شکست مواجه شده است. نتیجه آن چیزی   1970و    1960های  که در دهه

رابرتز »رکود طوال این رکود حتا نرخنی« میشده که مایکل  در  نامد؛ طی  های رشدِ 

های فراوان  مقایسه پایین در ایاالت متحده و اروپا پس از بحران مالی جهانی، به تزریق

بهره نرخ  با  اعتباری  بانکپول  توسط  پایین  است.ی  وابسته  پیشگام  مرکزی   ( 34)های 

های  نوان »محدودیتع چه کریس هارمن تحتهای بحرانی و آن تعامل بین این گرایش

های آن فرآیند  کند، یعنی »گرایش نظام به نابود کردن پایهجدید سرمایه« از آن یاد می

ی آن بوده است«، ی انسانی، وابستهتعاملی که خود همچون هر شکل دیگری از جامعه

می طبیعت  و  کار  متابولیسم  مارکس  که  کووید چیزی  پاندمی  در  این  19-نامید،   ،

و متراکم    جایعِ حتا بدتر که از تغییر اقلیم سربرخواهند آورد، با هم جوشیدهقراولِ فپیش

 ( 35)اند.شده

های  ها علیه نولیبرالیسم که مصادف با ظهور جنبش ها و خیزش یک سری از جنبش
 1990ی  داری نولیبرالی از اواخر دههترِ سرمایهروز مخرب ماهیتِ روزبهارتجاعی بود:  

ی عصیان از جانب منجر به پیدایش چیزی شده که جوزف چونارا با عنوان سه چرخه 
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های  کند. نخست، عصیان زاپاتیستا در مکزیک و دیگر خیزش چپ، آن را تشریح می 

سازی المللی برای جهانیی جنبش بینعالوهویژه بولیوی، بهضدنولیبرالی در جنوب، به

های عربی، اشغال میادین  (؛ دوم، خیزش1994-2005دیگر و مخالفت با جنگ با عراق )

ی جدیدی از  (؛ و سوم، »چرخه 2011استریت )در یونان و دولت اسپانیا و اشغال وال

بهار   از  که  شد    2019عصیان«  اعتراضات خیزش–آغاز  و  سودان  و  الجزایر  در   هایی 

ای در هنگ کنگ، شیلی، اکوادور، کلمبیا، لبنان، هاییتی، گینه، قزاقستان، عراق،  توده

های »جان سیاهان مهم است« در  ( این چرخه با خیزش36ایران، فرانسه و کاتالونیا.)

دریافت کردند،    2020هایی که از سرتاسر جهان در تابستان  ایاالت متحده و همبستگی

ت یافت. با وجود این، ظهور جهانی راست افراطی، در تقابل با  وتاز اپیدمی نجااز تاخت

از پیروزیای که نهها قرار گرفته است؛ مسألهاین جنبش انتخاباتی )مودی،  تنها  های 

سلسله از  بلکه  بولسونارو(  و  )ترامپ  مصر  در  کودتاها  از  )2013ای  تایلند   ،)2014  ،)

 داست.( نیز پی2021( و اکنون میانمار )2019بولیوی )

آن سرمایهکوتاه سخن  نولیبرالی  نوع  بحران  که:  یک  در  فروریزی  حال  در  داری، 

کم  طور همزمان وجوه اقتصادی، سیاسی و بیولوژیکی دارد. دستچندبُعدی است که به

اند. جنت  فرسایی این بحران چندجانبه را دریافتههایی از طبقات حاکم غربی، جانبخش

انتصاب به از  داری بایدن، خطاب به کارکنان خود نوشت: ن وزیر خزانه عنوایلن، پس 

اید  ی گذشته گوش سپرده باشید، شنیده»اگر به سخنان پرزیدنت بایدن طی چند هفته

با  آن است... کشور یک مورد  19-صحبت کنند. کووید   "سازچهار بحران تاریخ"که از  

ادپرستی مرتبط با نظام و  روست: بحران اقلیمی، بحران نژمواردی از این دست نیز روبه

 (37)مدت پنجاه سال بر شدت آن افزوده شده است«.بحرانی اقتصادی که به

بورژوایی. حاکمیت  اَشکال مسلط  واپاشیدن  است:  هژمونی  در  بحرانی   ( 38)نتیجه، 

ذرهبااین که  رویدادی  و  چپ  به  گشایشی  اکتبر  حال  در  روسیه  انقالب  با    1917ای 

ژانویه   25ترین واقعه، انقالب مصر در  رخ نداده است. نزدیک  مقایسه باشد، هنوزقابل

بود که در آن مخالفت سیاسی با رژیم دیکتاتوری مبارک، با ناخرسندی ناشی    2011

این   آمیخت.  درهم  جهانی  مالی  بحران  و  نولیبرالیسم  اجتماعی  و  اقتصادی  اثرات  از 

شعله را  خیزشی  بودمسأله،  جوانان  با  آن  شروع  که  کرد  طبقه   ور  به  با  اما  کارگر  ی 

شد.سنّت  کشیده  مبارزه  دیرپای  فیلدمارشال  بااین  (39)های  نظامی  کودتای  همه، 
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این خیزش را فرونشاند و دست به تحمیل شکلی    2013ژوییه    3عبدالفتاح السیسی در  

 تر بود. گرانه تر و سرکوبرحمانهاز دیکتاتوری زد که حتا از دیکتاتوری مبارک بی

شده توسط  هانی، مبارزاتی که در یونان علیه ریاضت اقتصادیِ تحمیلدر شمال ج

اروپا در سالاتحادیه از دیگر موارد شدت   2011-12های  ی  بیش  احتماالً  درگرفتند 

  2015یافتند. این مبارزات به پیروزی انتخاباتی حزب سیریزا از جناح چپ در ژانویه  

نخست آن،  رهبر  سرسپردگی  جز  حاصلی  که  به انجامید  سیپراس،  آلکسیس  وزیر 

اوج نداشت.  بعد  ماه  شش  در  برلین  و  الهامبروکسل  رفرمیست گیری  چپ  در  بخش 

با شکستبه بریتانیا،  در  و جرمی کوربین  ایاالت متحده  در  برنی سندرز  های  رهبری 

از   1روی »مردم قبل از سود«حال، ایرلند که شاهد پیشانتخاباتی فروکش کرد. بااین

رادیکا باقی میچپ  استثنای مهم  پیشرفتی  – ماند  ل در هر دو سوی مرز است، یک 

م.[ را  –ی جزیره ]ایرلند  که برگزیت چگونه دوپارگی صدسالهبسیار مهم با توجه به این

 ثبات کرده است. بی

بر چالش افراطی  با آن در چنین بستری است که راست  ها  هایی که نظم موجود 

سبب های راست افراطی در چند سال اخیر، بهریانشود، مسلط شده است. جمواجه می

های بحران سامانیکه مصایب و نابه–ی نولیبرالی  شده در دورههای انباشتناخرسندی

ها موفق  اند. این جریانای داشته کنندهرشد خیره  -ها افزوده مالی جهانی بر شدت آن

برانگیخته شده دستاند خشم  در  بخششده  جکم  از  یک های مشخصی  از  را،  معیت 

به جهانطرف  »نخبگان  بهسوی  دیگر  از طرف  و  پناهجویان وطن«  و  مهاجران  سوی 

کنند. همان بِلو میمعطوف  والدن  که  زمینهطور  در  راست  از گوید،  رتوریک  دفاع  ی 

چه آن   (40)سازی، »نانِ چپ را بلعیده است«.مشاغل و امکانات رفاهی در برابر جهانی

شکل  کار چه بهشکل محافظه خواند، چه بهافراطی« نولیبرال میی  طارق علی »میانه

 بیند. اش، خود را از نظر انتخاباتی در تنگنا میدموکراتسوسیال 

سادگی تکرار نشده  های جهانی رخ داد، بهچه بین جنگ وجه آنهیچهمه، بهبااین

که آن ست این توان چهار تفاوت کلیدی را بین آن زمان و امروز برشمرد. نخاست. می

تر است. در شمال جهانی،  بستر اجتماعی که راست افراطی از آن سر بلند کرده، گسترده

 
1. People Before Profit 
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روی  تر واکنشی به پیشاست، یعنی کم  انقالبی صورت مستقیم ضدتر بهراست افراطی کم

گیری عظیم  بود. واپسین اوج  1930و    1920های  چپ است، تا آن گونه که در دهه

، سیاست  1970ی  و اوایل دهه  1960ی  ر سطح جهانی در اواخر دههمبارزات کارگران د

نفع  نولیبرالی را بر آن داشت تا بر تالش خود برای بازگرداندن توازن نیروهای طبقاتی به

تا  – که  پاشی نظم نولیبرالی هستیم بدون آنما امروزه شاهد ازهم  ( 41)سرمایه بیفزاید.

ز مبارزات کارگران از پایین داشته باشیم که آن  قدر کافی قوی اای بهرانه  -این زمان

ها را به خود جلب کند. این امر به  دست بدهد که بتواند نظر تودهبدیل مترقی را به

ی وضع  راست افراطی اجازه داده از ناخرسندی و خشم حاصل از ناکارآمدی چندجانبه

 برداری کند. موجود بهره

کند. برای  انی، تصویر تا حدودی تغییر میمان در مقیاس جهبا گسترش کانون توجه 

پدیده ظهور  آسیا  در  مینمونه،  را  جایاسوریا  ای  کانیشکا  و  چَکو  پریا  که  بینیم 

اقتدارگرا« می»دولت از پوالنزاس گرفتهگرایی  او به    نامند. این مفهوم که  شده، برای 

شده  ترکیب اقتصادی زندگی،-یافته بر تمامی سپهرهای اجتماعی»کنترل دولتی شدت
اصطالح  ای نهادهای دموکراسی سیاسی و با الغای دراکونی و چندشکلیِ بهافول ریشه  با

 (42)« اشاره دارد."صوری"های آزادی 

زعم چکو و جایاسوریا، در آسیا این تغییر بیشتر نمایانگر اثرات رژیم نولیبرالی بر  به

ی جمعیت ها رضایت تودهی آن واسطه بهاَشکال سیاسی مشخصی است که احزاب حاکم  

که نمایانگر فروریزی خود رژیم نولیبرالی باشد. برای نمونه، تأثیر  آن کنند، تارا جلب می

ی که از منابع دولتی برای یارانه–  1پرورانههای حامیدهی نولیبرالی بر شبکهبازسامان

می استفاده  مصرفی  و  وضعیتی    -کردنداشتغالی  جایاسوریا  به  و  چکو  که  انجامیده 

 نامند: »گسیختگی سیاسی« می

شدن اَشکال مسلط پیوستگی سیاسی، نخبگان سیاسی  »در پی شکسته 

اند.  داری بودهدر کشاکش برای خلق اَشکال مشروعیت برای مناسبات سرمایه

تکثرگرایی، هم توسط  -های ضد گذاری بسیج ناسیونالیسم فرهنگی و سیاست
 

1  .clientelistic networks  -  های ها یا الزامی کاال و خدمات بر اساس انگیزه به مناسباتی اشاره دارد که از مبادله

 غیراقتصادی شکل گرفته است.
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ط با جامعه و هم توسط رهبران سیاسی را باید در این بستر بازیگران مرتب

 (43)فهمید.«

پی در هند مثال خوبی از این جِیاند، بیطور که چکو و جایاسوریا ذکر کردههمان

پی(، یک حزب شووینیستی جِیفرآیند است. حزب بهاراتیا جاناتا )حزب مردم هند، بی

ی آن، گروه فاشیستی راشتریه ت که در هستههندو با موفقیت انتخاباتی باورنکردنی اس

گذارانش  اس( قرار دارد؛ گروهی که بنیانسیوک سنگه )سپاه ملی داوطلبان، آراسسویم

بودند. سیاست به تحسین هیتلر گشوده  زبان  نولیبرالی که حزب  گذاریصراحتاً  های 

کرد، منجر به  یقدمی م ها پیشی ملی هند در اتخاذ آنساز کنگرهناسیونالیستی تاریخ

بیازهم و  شده  آن  پایگاه  بهرهجِیپاشی  مسأله  این  از  است  توانسته  کند.  پی  برداری 

ی یک با ارائه  - نامدکسی که بِلو، »فاشیست اصیل« می–براین، رودریگو دوترته  عالوه

جمهوری فیلیپین پیروز شد و سوار بر موجی از  ی ضدجرم، در انتخابات ریاستبرنامه

کنندگان  خورده، کشتار هزاران نفر از مصرفها نولیبرالیسمِ شکستردمی از دههانزجار م

ویژه برزیل،  هایی از خارج از آسیا، بهتوان مثالمواد مخدر را تدارک دید. همچنین می

ازهم از  توانست  بولسونارو  کشور،  این  در  )پیآورد.  کارگران  حزب  دولت  تی(  پاشی 

گیر نخبگان سیاسی  افشای سهم این حزب در فساد همه  تأثیر بحران مالی جهانی وتحت

 ( 44)برداری کند.برزیل، بهره

  2013ژوئن    30کودتای سیسی در مصر نیز با این الگو تطابق دارد. پیش از آن، در  

جمهور محمد مُرسی از  طبقات متوسط دست به برپایی تظاهرات عظیمی علیه رئیس

ویژه  ن تظاهرات توسط رهبران متحد با چپ، بهالمسلمین زده بودند. جزئی از ایاخوان 

، 2012جمهوری  حمدین صباحی ناصریست، کاندیدای اصلی چپ در انتخابات ریاست

کارگیری قدرت  گرای مستقل، کمال ابوعیطه، بسیج شده بود. سیسی تنها با بهو اتحادیه

ی تضاد بین  جابرآن، کشمکش با مُرسی را به نظامی مُرسی را سرنگون نکرد، وی عالوه

افتاد.گرایی قالب کرد؛ تلهسکوالریسم و اسالم به دام آن  اکثریت چپ   او  ( 45)ای که 

سرمایه قدرتمندترین  خلیج،  مالی خودکامگان  از حمایت  منطقه،  داری همچنین  های 

 منتفع شد.
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تر از قبل در جنوب جهانی در بینیم که رود سرخ عصیان، خروشانهمه، میبااین

فرآیندی انقالبی که  –ها هستند  ترین نمونهکنندههای عربی خیرهزش جریان است. خی 

هایی در الجزایر و سودان ادامه دارد. و به مورد  رغم ناکامی در مصر و سوریه، با قیامعلی

بولیوی توجه کنید که طی بیست سال گذشته رویدادهای زیر را به خود دیده است: دو  

توده  رئیسخیزش  که  نولیای  سالجمهوران  در  را  زیر    2005و    2003های  برال  به 

رهبری اوو مورالس از »جنبش برای سوسیالیسم«  کشیدند، انتخاب یک دولت چپ به

(Movimiento al Socialismoام یک  اِی ،  دارد،  پایه  بومی  کارگر  فقیران  در  که  اس( 

اس یک  اِی امو پیروزی انتخاباتی لوئیس آرسه از    2019راستی در اکتبر  کودتای دست

کنش بسیار  طور که پیداست، در بولیوی انقالب و ضدانقالب برهمسال پس از آن. همان

ترتیب، جنبش کشاورزان هندی در  مستقیمی دارند. به اقدام   2021همین  به  دست 

بر پلیس ضدشورش، با اوباش  ی مستقیم در مقیاس عظیمی زده که عالوهجویانهمبارزه

 نیز مواجه است.اس مودی فاشیست آراس 

ی بین دو جنگ و امروز، تغییر دومین تفاوت کلیدی بین راست افراطی در دوره

راست شایان ایدئولوژی  در  کلیدی  عنصر  امروزه،  است.  ارتجاع  ایدئولوژی  در  توجه 

ای فراملی از ی مهمی به بررسی عرصه هراسی است. اِد پرتوِی در مقاله افراطی، اسالم

 شود:جهاد« شناخته می-پردازد که به »ضدن میاقدام سیاسی ضدمسلما

جهاد عمدتاً شامل هر دو سوی اقیانوس اطلس  -»جغرافیای سیاسی ضد

جهاد رشد یافت، در  -شود... تنوع ناسیونالیسم سفیدپوستی که درون ضدمی

تاریخ مبنی بر اینی بدیعی بود. فلسفه ابتدای امر، پدیده که در ی هیتلریِ 

برابرگونه "نژادها"  کشمکش داروینی بین  ی ی بیولوژیکی مختلف، یهودیان 

فرهنگآریایی ملودرام  یک  با  بودند،  بین  ها  آگونیستی  از کشمکش  گرایانه 

  "اسالم"ناپذیر جایگزین شده که در آن لحاظ نژادی سنجشی به"هاتمدن"

 "مسیحیِ-غرب یهودی"ی پرطراوت و برومندی است که در مقابل برابرگونه 

ها بر  سختی بتوان در تأکید بر تأثیر این ایدهگیرد. بهار قرار میاحتضدرحال

های راست افراطی در اروپا، امریکای شمالی و کشورهای اقیانوسیه، و گروه

 ( 46)خواهی ترامپی، اغراق کرد.«ویژه بر جمهوری به
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این نتیجهدر  در  هستیم.  امپریالیسم  و  معاصر  افراطی  راست  پیوند  شاهد  ی جا 

شان  اندازی »جنگ با ترور« توسط جورج دابلیو بوش و تونی بلر ضمن تالش ناکامراه به

هراسی به عمق  بخشیدن به تسلط ایاالت متحده در خاورمیانه، اسالممبنی بر استحکام

اسالم دواند.  ریشه  غربی  از  جوامع  است  عبارت  افراطی،  راست  نوع  از  هراسیِ 

تن مسلمانان با عنوان »دشمن از درون«. سازی دولت و رسانه در  هدف گرفرادیکال

خیزشکلیشه  و  مسلحانه  مقاومت  به  پاسخی  مسلمانان،  از  نژادپرستانه  های  ساختن 

سست  توده را  شمالی  افریقای  و  خاورمیانه  بر  غربی  امپریالیسم  چنگ  که  است  ای 

بخشکرده سنّتیاند.  حمایت  از  افراطی  راست  از  دست  هایی  زنان  فرودستی  از  شان 

 ( 47)های غربی« تأکید کنند.اند تا بر ناسازگاری ادعایی بین اسالم و »ارزش دهکشی

می استدالل  پرتوِی  این،  وجود  گفتمانبا  با  کند  معاصر،  افراطی  راست  های 

های نزدیکی  ی انقالبی« فاشیسم در بین دو جنگ، قرابتکارانههای »محافظهایدئولوژی 

شده که مورد تأکید بلوخ  ایای اسطوره رای گذشتهویژه با نوستالژی رمانتیک بدارد؛ به

ی ها دارای یک ساختار زمانی ضدانقالبی مشترک با یک گذشتهقرار گرفته بود. »آن

های پاکسازی فرهنگی در زمان  بخشی به پروژهقصد مشروعیتای هستند که بهاسطوره 

»ضد بین  تمایزگذاری  ضمن  پرتوِی  است«.  شده  بسیج  متعا-حاضر  رف،  جهاد« 

«، استدالل  1ستیزان معترف راست بدیل خواهان ترامپی« و »نژادپرستان و زن»جمهوری 

 کند: می

جوار  در  را  گرایش  سه  هر  همچنین  ضدانقالبی،  زمانی  ساختار  »این 

نازیسم   و  می  "کالسیک"فاشیسم  زمانی  قرار  ساختار  این  امروزه  دهد... 

ترامپی   شعار  بر  امریکا  "ضدانقالبی  به  را  شده    "بازگردانیمعظمت  نقش 

 ( 48)است.«

 
1  .right-alt  هراسانه که عمدتاً  ستیزانه و اسالمگرای افراطی با عقاید ضدلیبرالی، ضدکمونیستی، زن راست  جنبش ؛

دانند در گردهمایی  هایی که خود را بخشی از این جنبش میگروه  صورت پراکنده شکل گرفته است.در اینترنت و به

 »راست را متحد کنید« نقش محوری داشتند.
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براین، عناصری از محتوای ایدئولوژی راست افراطی تداوم دارند: الف( دشمنی  عالوه

با چپ کماکان مهم است؛ تنها بدین دلیل که ردّ فروریزی فرهنگی جوامع غربی که از  

  پی  1960ی  سازی این جوامع مجال داده است، عموماً در دههقرار معلوم به اسالمی 

ها و حمله به  ها با سوسیالیست نامیدن آنزنی ترامپ به دموکراتشود. اتهامگرفته می

هایی از ضدمارکسیسم ُپردوام هستند. در امریکای التین، نشانه  1ی انتقادی نژادنظریه 

سنّتی آن ضدکمونیسم  با  میتری  که  به چه  پیتوان  از  نژادپرستی پیروی  بوردیو،  یر 

خورده است؛ رویکردی که علیه فقیران با خاستگاه بومی نشانه  طبقاتی خواند، جوش  

خورد؛  چشم میهای چپ در بولیوی و ونزوئال بههای علیه دولتویژه در جنبشرفته و به

کماکان حائز اهمیت است، زیرا نقش    -هاخصوص برای فاشیستبه -ب( یهودستیزی  

پایه در  شِبهمستمری  از سرمایهریزی یک  ایفنقد  شِبه ا میداری  نقدی که منشأ  کند؛ 

»سرمایه  اثرات مخرب  در  بلکه  نظام،  در  نه  را  جهان مشکالت  یهودی  مالی  وطن« ی 

 شوند.  درهم آمیخته می 2جوید. این دو مضمون در گفتمان »مارکسیسم فرهنگی«می

نژادپرست احزاب  تفوق  معاصر،  افراطی  راست  متمایز  ویژگی  پوپولیست -سومین 

هرچند یک عنصر فاشیستی خطرناک و اساسی نیز وجود دارد. در اروپا،  انتخاباتی است؛  

های اقتدارگرا عمدتاً در  ، یعنی زمانی که رژیم1930و    1920های  بستر فعلی با دهه

سلطه سربرمیامتداد  سنّتی  زراعی  نخبگان  بازسازی  ی  دارد.  بسیاری  تفاوت  آوردند، 

ی ی کمک حیاتی توسعه واسطه حده بههدایت ایاالت متتحت   1945اروپای غربی پس از  

رژیم و  فوردیستی  انبوه  برای سرمایهتولید  پیشرفته،  رفاهی  پایههای  لیبرالی  ی داری 

تری را فراهم کرد. این امر با فرآیند ادغام اروپا که آن را نیز واشینگتن بسیار مستحکم 

 ( 49)پیش بُرد، تقویت شد.

ی آهنین که ارتش سرخ آن سوی پرده  داری دولتیهای سرمایهآن دسته از رژیم

در اروپای شرقی و مرکزی بر سر کار آورد، طبقات قدیمی وابسته به زمین را از صحنه  

دولت  (50)برچیدند. این  سرمایهجذب  نظم  در  پی  ها  در  که  غربی  نولیبرالی  داری 
 

1  .ce TheoryCritical Ra  های مختلف انسانی،  ای که مدعی است نژاد، نه ویژگی بیولوژیکی و ذاتی گروه نظریه؛

 پوستان ایجاد شده است.بندی اجتماعی است که برای استثمار رنگینبلکه شکلی از دسته

های ی توطئه است که باور دارد متفکران و دانشگاهیان مارکسیست در کشور. مارکسیسم فرهنگی یک نظریه2

 های سنّتی این جوامع هستند.یافته به فرهنگ و ارزشغربی، عناصر یک تهاجم سازمان 
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تو  دموکراتیک و الحاق به نا-آمد، شامل تصویب قانون اساسی لیبرال  1989های  انقالب

اتحادیه )بار دیگر تحتو  اروپا  ایاالت متحده( میی  شد. شرمی که حرکت  پشتیبانی 

لهستان و مجارستان بهآهسته  بهی  بروکسل  برای  اقتدارگرایی  آورده، نشان  سمت  بار 

 تحمل نیست. دهد که دیکتاتوری آشکار )هنوز( قابلمی

غیرخودیازاین  غالباً  معاصر،  افراطی  راست  هستندرو  به  هایی  سستی که  سبب 

های آن شامل لِگا در ایتالیا،  اند خود را در مراتب باال بتپانند. نمونهجریان اصلی توانسته 

دی(، یوکیپ/ حزب برگزیت در بریتانیا و حزب مردم دانمارک  افبدیل برای آلمان )اِی

دن  کار سنّتی هستند که نشان از تغییر شکل داشود. حتا مواردی از احزاب محافظهمی

رهبری بوریس جانسون،  تحت  1ها های راست افراطی دارند؛ این برای توریبندیبه شکل

خواهان در فرانسه صادق  رهبری سباستین کورتس و جمهوری حزب مردم اتریش تحت

سیاست  آمیزهگذاریاست.  به  اغلب  اروپا  در  افراطی  راست  و های  اروپاگریزی  از  ای 

ساختن دیگران بر ته است. این ترکیب از متهممهاجرتی تخصیص یاف-نژادپرستی ضد

تر طرز گستردهی اروپا، چه بهمبنای نژادپرستی و رتوریک ضدنخبگانی )چه علیه اتحادیه

ی راست زند که گرایش عمدهوطن«( بر این توصیف مهر تأیید میعلیه نخبگان »جهان

نژادپرستانه ترامپ،  جمله  از  معاصر،  ا-افراطی  و  است  با  پوپولیستی  جهت  این  ز 

 ( 51)کند.کاری اقتدارگرای بین دو جنگ فرق میمحافظه

دههبااین همانند  معاصر  افراطی  راست  طیف  1930و    1920های  حال،  یک  از   ،

لحاظ  اند خود را چونان احزاب بههای سیاسی فاشیستی توانستهشود. هستهتشکیل می

پوپولیستی نیز تمرکز -ادپرستانهها بر مضامین نژانتخاباتی موفق از نو عرضه کنند. آن 

ها عبارتند از  ترین آن ی رادیکال هستند. مهمهای اقتدارگرایانهحلدنبال راهدارند اما به

حاضر رقابت ی ملی سابق( که رهبر آن، مارین لو پن، درحالاجتماع ملی )آر.اِن، جبهه 

جمهوری سال بعد یاستبرای انتخابات ر  گیری بسیار تنگاتنگی با امانوئل مکرون در رأی 

 های سوئدی و فراتلی دِ ایتالیا )»برادران ایتالیا«(.دارد، حزب آزادی در اتریش، دموکرات 

 
شد  کار در قرن هجدهم گفته میطلبان محافظهکار است. در اصل به حزب سلطنتمنظور نویسنده حزب محافظه.  1

اشراف منافع  از  زمینکه  ویگ زادگان  برابر  در  مورد حمدار  پارلمانتاریستی  ی متوسط شهری  ایت طبقهها )حزب 

 شود.ها نیز اطالق میها هستند، این لفظ به آنکاران از اخالف توری جایی که محافظه کرد. از آننوظهور( دفاع می
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ناخرسندی چهارمین مشخصه  از  افراطی معاصر آن است که گرچه  های  ی راست 

بهره می نولیبرالیسم  به  برنامهمربوط  فاقد یک  اما  است.  برد،  تمایزبخش  اقتصادی  ی 

ه، آر.اِن همانند ترامپ از معضالت حاصل از نولیبرالیسم سوءاستفاده کرده؛  برای نمون

هنوز هیچ نکردهاما  ارائه  نولیبرالیسم  برای  منسجمی  اقتصادی  بدیل  بهکدام  واقع  اند. 

راست دسته  از  افراطی  ای  اِی به–گرایان  در  برگزیتافویژه  حزب  یوکیپ/  و   - دی 

ها  کند. ترامپ با کاربست تعرفهاقتصادی ترکیب می  لیبرالیسم-اروپاگریزی را با اولترا

خصوص در مقابل چین، از کتاب راهنمای نولیبرالی فاصله گرفت؛ اما  همچون سالح، به

- خواهان پساهای اقتصادی وی، اقدامات متعارف جمهوری گذاریغیر از این، سیاست

به که  بوده  تخفیف ریگانی  مقرراتشکل  و  مالیاتی  لقمهای  برای هزدایی،  لذیذی  های 

ی اروپا بود، اکنون طرز علنی ضد اتحادیهاند. لِگا که زمانی بهدیدهوکارها تهیه میکسب

کند؛ دولتی که رئیس سابق بانک مرکزی اروپا، ماریو  از دولت »وحدت ملی« حمایت می

 دراگی، در رأس آن قرار دارد.

زیرا بحران مالی جهانی که  این موضوع جالب همانند رکود بزرگ در  توجه است 

ی  دهندهتری برای راست افراطی فراهم کرده، نشاناهرم سیاسی محکم  1930ی  دهه

حال، اگرچه موسولینی و هیتلر با شتاب زیاد پا  ناکامی لیبرالیسم اقتصادی است. بااین

سرمایه مسیر  گسست  به  هیچ  معاصر  افراطی  راست  اما  گذاشتند،  دولتی  داری 

رامقایسهقابل برنامه  ای  نمیبا  عرضه  نولیبرالی  اقتصادی  سیاست  کند.  ی 

نکتهمارکسیست به  پاتنایک،  پرابهات  و  پاتنایک  یوتسا  هندی،  اشاره  های  جالبی  ی 

 کنند: می

ها موفق شدند  ی کوتاه بین پایان رکود و شروع جنگ... فاشیست»در دوره

لیبرالی قرار  های داریشان را در وضعیت بهتری نسبت به سرمایهاقتصادهای

 دهند. 

ی دولتیِ بیشتر برای افزایش میزان  با وجود این در وضعیت کنونی، هزینه 

ها، که باید با وضع مالیات بر ثروتمندان تأمین شود یا به کسری بودجه فعالیت

ی مورد خشم مالیه  - که قصد این افزایش هزینه مهم باشدآنبی–بینجامد  

لی مخالفت خواهد شده قرار خواهد گرفت و با هر دوی این وسایل ماجهانی
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جا قصد ندارند  های فاشیستی در هیچکدام از جنبشجا که هیچشد. و از آن 

شکلی مؤثر  مرزی اِعمال کنترل کنند، این مسأله به-های مالی فرابر جریان

هزینه طریق  از  داخلی  کل  تقاضای  گسترش  نوع  هر  از  دولتی  مانع  ی 

 (52)شود.«می

پاتنایک دوشاید  اقتصادی  فضای  سرمایهلتها  را های  مانوور  برای  معاصر  داری 

چه که در  ها در مواجهه با پاندمی فراتر از آن کم گرفته باشند. هرچه باشد، دولتدست

ها  میزان زیادی بر هزینهاند و بهواکنش به بحران مالی جهانی عمل کردند، پیش رفته

ای مثال، ایاالت متحده و  کم در برخی موارد )براند. دستهای دولتی افزودهگیریو وام

بانک »مالیه بریتانیا(،  با  مرکزی  شدههای  مشغول  پولی«  آنی  قرضهاند:  اوراق  ی ها 

دولت  توسط  میمنتشرشده  خریداری  را  کنند ها  جبران  را  اضافی  مخارج  تا  کنند 

ساز این مشکالت است،  حال، گشودن مجاری مالی بر بحران سودآوری که زمینه )بااین

نخوا اضافه فائق  تورم  ناگهانی  افزایش  یک  به  نسبت  بازارها  حساسیت  بر  و  آمد  هد 

پاتنایک  (53)شود(.می اظهارات  ایناما  بر  مبنی  بینها  بیشتر  المللیکه  بسیار  سازی 

دموکرات( را در های راست افراطی )یا در واقع، سوسیالسرمایه، امروزه توانایی دولت

اقتصادیگذاریکردن سیاستدنبال دارای جای  های  نولیبرالیسم محدود کرده،  گزین 

 اهمیت است. 

بررسی کلی مشخص میهمان این  از  بین شکلطور که  های  بندیشود، مرزهای 

فاشیستی بسیار مخدوش است.  کارانهمحافظه افراطی و تماماً  ی جریان اصلی، راست 

ای که برای ندهشوویژه در وضعیت سریعاً دگرگونناپذیر است؛ بهاین سیّالیت، اجتناب 

های بزرگ دست  مثال، بازیکنان خُردی همچون بولسونارو و ترامپ ناگهان به پیروزی

نگری چون انزو تراورسو استدالل کند  گر ژرفشود حتا تحلیلیابند. این امر باعث میمی

کند »نژادپرستی  ای که با آن سروکار داریم »پسافاشیسم« است. او استدالل میپدیده

طرز چشمگیری زادگاه فاشیستی اصلی آن را در معاق برده است. از  اطی... بهراست افر

ادامه   در  تراورسو  نیست«.  مسأله  افراطی  راست  برای  دیگر  ایدئولوژی،  جهت،  این 

دموکراسی با  ی سوسیالی آن با فاشیسم شبیه به رابطه رفته، رابطههمگوید »رویمی
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از آن  -سوسیالیسم است«   نظر کرده تا پذیرای نولیبرالیسم صرفچیزی که در عمل 

 (54)شود.

اظهارات تراورسو تا حدی درست است که به برخی از رهبران راست افراطی       

به مربوط میمعاصر  پن  لو  مارین  بهویژه  را  خود  که  مدرنشود؛ کسانی  سازان  عنوان 

زب کارگر  نگرانه با دگرگونی حکم سطحیدهند که از جهاتی دستشان نشان میاحزاب 

حال، تراورسو اهمیت آن نوع  مقایسه است. بااینبه »کارگر نوین« توسط تونی بلر قابل

متمایز نژادپرستی ضدمسلمان را که پرتوِی در ایدئولوژی راست افراطی تشخیص داده،  

دست نکتهکم میشدیداً  مورد،  هر  که  گیرد. در  است  این  در  بیشتر  اهمیت،  ی حائز 

که معاصر یک میدان نیروی پویا با تغییرات پیوسته است؛ تا آن   بفهمیم راست افراطی

کار ببریم. فاشیسم  های مشخص بهبندیبرچسبی را تعیین کنیم که باید برای شکل 

جاذبه اِعمال مییک کشش  میدان  این  درون  وهلهای  در  امر  این  نه کند؛  نخست  ی 

سازی لیل است که رادیکالهای مختلف، بلکه بدان دبندیخاطر میراث تاریخی شکل به

توانیم این  ، میی سیاسی واقعی است. برای نمونه اکنون یک گزینهجانب راست همبه

جناح بین  جناحی  کشمکش  در  را  »ناسیونالموضوع  و محافظههای  کاران« 

 دی ببینیم.افانقالبیون« در اِی »ناسیونال

سیاست افزون تسلط  راسگذاریبراین،  در  انتخاباتی  عاملی  های  معاصر،  افراطی  ت 

میابهام فشار  اِعمال  سیاسی  رهبران  بر  که  چرا  است؛  و  آور  هیتلر  بربریت  از  تا  کند 

بااین کنند.  برائت  اعالم  دورهموسولینی  همانند  درست  بین حال،  جنگ،  دو  بین  ی 

نفع  تواند بهکنشی برقرار است که میپایه برهمهای مردمهای نخبگان و جنبشسیاست

سره فاشیستی باشد. شاید ایاالت متحده بهترین تصویر را از نیروهای در کار  یک  عناصر

 دست بدهد. به

 ی ضعیف؟ ایاالت متحده: حلقه

به متحده  ایاالت  حلقه وصف  سرمایهعنوان  جهان  در  ضعیف  پیشرفته، ی  داری 

ای  هرسد. هرچه باشد، ایاالت متحده، دولت هژمونیک با قابلیتنظر میباورنکردنی به

حال،  نظامی و مالی بسیار بیشتر از هر موجودیت سیاسی دیگر باقی مانده است. بااین
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از   پس  که  است  گمانی  به  6این  شود.  گرفته  باید جدی  میژانویه  وجه نظر  آید سه 

 بخش، چشمگیر باشند: تعیّن

ترامپی رتوریک  ی نولیبرالیسم و بحران مالی جهانی:  تأثیرات اقتصادی فزاینده     

سازی نشان  عنوان قربانی جهانی»عظمت را به امریکا بازگردانیم«، ایاالت متحده را به

های بزرگ ایاالت  ها و اَبرشرکتدهد اما این توصیفی نیست که با شناختی که بانکمی

چه سازی تولید و ظهور آن ها از جهانیمتحده از اوضاع دارند، همخوانی داشته باشد. آن

  ( 55)اند.استریت« در امور مالی نامید، سود هنگفتی بردهوال-ئن »رژیم دالرکه پیتر گو

بوک، آمازون، اَپل، نتفلیکس  ها )فیسFAANGبراین، پنج غول فناوری اطالعات،  عالوه

جاه گوگل(،  آیندهو  بر  تسلط  برای  متحده  ایاالت  سرمایهطلبی  نمایندگی  ی  را  داری 

سزایی دارند.  هم با پکن، هم با بروکسل، سهم به  های واشینگتن،کنند و در کشمکشمی

کند واپسین نجات مالی بازارها توسط دولت در  ، رابرت برنر استدالل میبا وجود این

 دهد که: نشان می 2020مارس

ی اقتصاد ایاالت متحده... تشکیالت سیاسی  »همراه با عملکرد مفتضحانه

پیشگام آن  دوحزبی و سیاست ی –گذاران  ناآگاهانهآگاهانه  بندی به جمع  - ا 

رسیدهدهندهتکان میای  که  راهی  تنها  اَبرشرکتاند:  بازتولید  از  های  توانند 

واقع رهبران و به –داران ارشد  غیرمالی و مالی اطمینان یابند و مدیران و سهام

آن با  که  عمده  احزاب  دارند ارشد  تنگاتنگی  ارتباط  از   -ها  کنند،  مجاب  را 

مداخله  سیطریق  تا ی  است  اقتصاد  سراسر  در  دارایی  بازارهای  در  اسی 

روبه بدین بازتوزیع  تضمین سان،  مستقیم  سیاسی  ابزارهای  با  ثروت  باالی 

ایم  رو بودهوخامتی روبهی طوالنی، ما با افول اقتصادی روبهشود... در یک دوره

 ( 56)ی سیاسی مقارن بوده است.«که با غارتگری فزاینده

های وسیعی از جمعیت ایاالت متحده عبارت بوده  برای بخش   ی نسل گذشتهتجربه 

های تولیدی، مشاغل،  است از سقوط دستمزدها، محو شدن بخش عظیمی از استخدام

شدن اعضای  اندازها و منازل در بحران مالی جهانی و مرگ، معلولیت و تروماتیزهپس

ایی در تجربیات )با  خورده در خاورمیانه بزرگ. این واگرهای شکستخانواده در جنگ 
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یقه از شکوفایی سرمایهکارمندان  بیشتر،  آزرم  با  باالتر که  دریافتیِ  با  بزرگ  سفید  ی 

 خواه مبدل شده است؛ سهم دارند( به سالحی در دستان ترامپ و راست جمهوری 

خواهان بوده نفع جمهوریطرز فزاینده بهساختارهای سیاسی کژکارکرد که به     
بسرمایهاست:   بهرهی  اساسی  قانون  از  شکلی  از  کوچک  و  بودهزرگ  که  مند  اند 

تنظیم  تدوین اکثریت  حاکمیت  برابر  در  مالکیت  از  محافظت  برای  را  آن  کنندگانش 

ی اجرایی  کنند: یک رئیس قوهاند. شماری از سازوکارها این وضعیت را تضمین میکرده

توسط مجمع الکترالی   قیمصورت غیرمستکه حتا در دوران حق رأی همگانی کماکان به

می بهانتخاب  که  بسیار  شود  عالی  مجلس  یک  است؛  یافته  قدرت  ایالت  پنجاه  جای 

که در آن هر ایالت بدون    - مجلس سنا-بهره از نمایندگی مردمی  قدرتمند اما شدیداً بی

شده از  توجه به جمعیت، دارای میزان نمایندگی برابر است؛ و یک دیوان عالی تشکیل

عنوان ها بهخورده در واشینگتن، بر قدرت آن بست بنالعمر که منازعات بهدامقضات ما

گزینی  ی سرمایه با یک نظام انتخاباتی نخستامتیازات ویژه   داوران قانونی افزوده است.

کند و با حق مورد  داری محدود میکه رقابت سیاسی را به دو حزب عمیقاً حامی سرمایه

راه ور کردن سیاستمداران سربه ها مبنی بر غوطهندان اَبرشرکتتأیید دادگاه برای ثروتم

خواه که طی  های اخیر، حزب جمهوری تر از پیش شده است. در دههدر پول، مستحکم

رأی تنها در یک  پیروز شده،  سی سال گذشته  ریاست جمهوری  برای  گیری مردمی 

ده است تا جایگاه خود را دهندگان استفاده کرو سرکوب رأی   1بندی آزمندانه از کژحوزه 

ببخشد. همهبه استحکام  در کنگره  و  اینویژه در سطح دولت  برای سرمایه که  ی  ها 

تمامی سطوح دولت را مورد استعمار قرار داده، خیلی خوب بوده است اما نتیجه یک 

نفوذناپذیر در برابر جنبش های مردمی برای تغییر در هر جهتی نظام سیاسی عمدتاً 

های دموکرات )دولت بیل کلینتون در در این حین، دو واپسین دولت  (57)بوده است.

سال  1993-2001های  سال در  اوباما  باراک  دولت  عملکرد  2009- 17های  و  با   )

بهثمربخش اداره شان  مترقیعنوان  دلسردی  موجب  نولیبرالی،  نظم  ترین  کنندگان 

به تصرف هر دو مجلس  خواهان کمک کردند تا  پشتیبانان خود شدند و به جمهوری 

 
1  .Gerrymandering   -   نحوی که در  به  -گزینیویژه در نوع نخستبه –های انتخاباتی  دستکاری و بازچینی حوزه

 دست آید.یا سازمان بهنهایت نتایج مطلوب یک حزب 
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و مجلس سنا    2010، مجلس نمایندگان برای بار دیگر در سال  1994کنگره در سال  

 دست بیابند.  2014در سال 

داری پیشرفته دارای نژادپرستی ساختاری  های سرمایهتمامی دولتانکسار نژادی:  

محوری ندارد.  ی ایاالت متحده نقش  اندازهها بهکدام آنهستند، اما ستم نژادی در هیچ

اند؛ بخش  شده حک شدهوارهداری و استعمارگری مهاجرتی در قانون اساسیِ بتبرده

به آزاد...  اشخاص  شمار  »افزایش  اساس  بر  اول،  ماده  از  سرخ سوم  پوستان استثنای 

(  58دهد.)ی دیگر اشخاص« به ایاالت، نمایندگی فدرال میپنجم همهنداده، سهمالیات

سرزمینی ایاالت متحده و شروع انقالب صنعتی خود این کشور در همزمان با گسترش  

موازنه نیمه  نوزدهم،  قرن  اول  درهمی  مزرعه ی  بین  ُپرتنش  و  بردهپیچیده  دار داران 

بینی کرد،  گونه که مارکس پیشهم خورد. همانسفیدپوست و تولیدکنندگان خرد به

طریقه اتخاذ  با  روزبهلینکلن  انقالبیهای  اعالمیهبهتر،  روز  انتشار  رهایی ویژه  و    1ی 

بااینمسلح شد.  داخلی  جنگ  پیروز  سابق،  بردگان  کوششسازی  ناکامی  های  حال، 

شان در بازسازی جنوب پس از پیروزی اتحادیه در  پوستان و متحدان سفیدپوستسیاه

متمم1865سال   در  که  رسمی  سیاسی  و  قانونی  برابری  که  بود  معنی  بدان  های  ، 

تبار  های افریقاییسیده بود، از امریکاییتصویب رچهاردهم و پانزدهم قانون اساسی به

بود که سیاه باألخص در جنوب صادق  این موضوع  برنامهدریغ شد.  ی  پوستان تحت 

اصطالح بازسازی دوم که جنبش حقوق  به  (59)جداسازی نژادی جیم کرو قرار داشتند.

شهری های درونبر دولت فدرال تحمیل کرد و خیزش  1960و    1950های  مدنی دهه

ی  شان افزود، به قوانین جیم کرو پایان دادند و به ظهور طبقه ر شمال که بر شتابد

همه،  پوستی کمک کردند که اکنون نفوذ سیاسی تقریباً زیادی دارد. بااینمتوسط سیاه

اقتصادی گیر  -ی نردبان اجتماعیترین پلهتبار کماکان در پایینهای افریقاییامریکایی

ها کسانی هستند که مورد خشونت دولتی برخاسته از نظام قرار  ، آنبرایناند. عالوهکرده

تیراندازی  طریق  از  خشونت  این  چه  طریق دارند؛  از  چه  شود،  اِعمال  پلیس  های 

 
1. Emancipation Proclaimation 

ی  منتشر کرد و ضمن آن به بردگان ایاالت شورشی مؤتلف، وعده   1863ژانویه    1ی مهمی که لینکلن در  اعالمیه

 آزادی داده شد.
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تودهبه زندانیبندکشیِ  به -ای در »مجتمع  را  آن  الکساندر  عنوان صنعتی«، که میشل 

بسیار آسان است   (60)کرد.  نژادی دیگر در ایاالت متحده« توصیف  1»یک نظام کاست 

گونه که  برترپنداری« بخوانیم؛ همانی ایاالت متحده معاصر را مصداق »سفیدکه جامعه

  ی پسانژادی« در زمان اوباما بسیار آسان بود. با دوام »جامعهداشت کمشرکت در گرامی

ی  ستانهوجود دارند که ساختارهای نژادپر  رانبرترپنداوجود این، شمار زیادی از سفید

پوستان،  شان را بر سیاههایها را به مسیری رانده است که ناخرسندیتا بیخ رفته، آن

 (61)ها و مسلمانان متمرکز کنند. التین

چه که ی روشنی است از آنجمهوری ترامپ نمونهزمینه، ریاستموازات این پسبه

  "هاتناقض"عظیم از    نامد؛ وضعیتی که »یک انباشتلویی آلتوسر »تعّین چندجانبه« می

ها از ریشه هایی که برخی از آن کند، تناقضایفای نقش می  ی مشترکدر یک عرصه

هستند   خاستگاه–ناهمگن  درکاز  متفاوت،  از  های  و  متفاوت    نقاط  و   سطوحهای 

(  62شوند«.) می  "ادغام "گسیخته  همه در یک وحدت ازهماما بااین  -کاربست متفاوت

مند کوشید از  طرز نظام، به2015-16اش برای کاخ سفید در  ترامپ با شروع نامزدی

قربانی )»کشتاحساس  منازعات  بودن  و  فساد  علیه  خشم  امریکا«(،  وکشتار 

از  2خورده در واشینگتن )»باتالق را بخشکان«بستبنبه ( و نژادپرستی شماری کافی 

میدان شود. سپس او    پیروز  2016جویی کند تا در نوامبر  شهروندان ایاالت متحده بهره

جمهوری ی پرآشوب برای دولت، ریاستاز همین عوامل استفاده کرد تا در یک دوره

میلیون رأی به وی )دومین میزان رأی در    74خود را حفظ کند و همچنین بیش از  

 تضمین شود. 2020تاریخ ایاالت متحده( در نوامبر 

ر معامالت تجاری سلبریتی  ترامپ نه یک فاشیست، بلکه یک ماجراجو است که بر س

کم به ظواهرِ یک ثروتمند بزرگ برسد و از ای خود قمار کرده تا دستو شهرت رسانه 

به وجهه  گستردهاین  مخاطبان  به  دستیابی  راست منظور  با  مطابق  روایتِ  برای  تر 

 
1  .Caste  -  هایی از این  م مراتب موروثی. این عبارت در اصل برای نظانوعی از نظام اجتماعی بسته مبتنی بر سلسله

 رفت.کار میویژه هند بهدست در آسیای جنوبی به

کار رفته است. های سیاسی عمده نظیر ریگان و پلوسی برای اشارات مختلف بهاصطالحی که بارها توسط چهره .  2

رسد منظور ترامپ از »باتالق«، سازوکارهای پراصطکاک دستگاه دولتی ایاالت متحده باشد که در عمل نظر میبه

 کند.  جمهور و کابینه سلب میگیری را از رئیس قدرت تصمیم 
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سازی،  پندارد ایاالت متحده توسط جهانیاش استفاده کرده است؛ روایتی که میافراطی

ی  ی او با سرمایهرابطه   (63)رود.فنا میتر، توسط متحدانش و چین بهطور انضمامییا به

پیچیده بسیار  بهبزرگ  سرراست  که  است  آن  از  از تر  ساننفلد  جفری  بیاید.  حساب 

دانشکده مدیریت دانشگاه ییل مدعی است »اگر چند سال پیش دونالد ترامپ را به  

جا نیاورید.  او را به این "گفتند  برتر میعامل ردهآوردم، مدیران  نشست مدیران عامل می

برتر نمی را یک مدیرعامل  او  پیروزی "دانیمما  از  را پس  این موضوع  او  «. زمانی که 

ها همگی  جمهور گفت، ترامپ پاسخ داد »خب، حاال که آنبه رئیس  2016انتخاباتی در  

 ( 64)آیند«.به دیدار من می

سفید   کاخ  در  حتا  او  سرمایهدرهرحال،  مشکلبرای  بزرگ  بود. ی  ساز 

ی  های تجاری با چین و اتحادیهجنگ –های اقتصادی او  گذاریترین سیاستتمایزبخش

های تأمین جهانی که در دوران نولیبرالی توسعه یافته اروپا و به میهن بازگردانیِ زنجیره

اَبرشرکت به  -بودند منافع  با  مستقیم  بانکطور  و  متحده  های  ها  ایاالت  اصلی  فراملی 

 برخورد داشتند.

طور که مایک دیویس در طرحی درخشان از جغرافیای اجتماعی ترامپیسم  همان

 کند، پایگاه طبقاتی ترامپ در جای دیگری قرار دارد:ترسیم می

تاریخ تهاجمی  با  همسویی  با  ریگان  تحت»اگر  میزگرد ساز  رهبری 

از  –  1وکارها کسب به  علیه اتحادیه  -5002های فورچون  اَبرشرکتائتالفی  ها 

ای از کسانی که  قدرت رسید، ترامپ با استعانت از عشق مسیح و دارودسته

فاربر   که می  "دارانسرمایهلمپن"سَم  البته  آمد.  سفید  کاخ  به  خواند، 

های دارویی بهایش را به کاخ سفید پیمانکاران دفاعی، صنعت انرژی و غول

خواهان طور که هر وقت که قدرت در دست جمهوری خت؛ همانخواهند پردا

کرده چنین  اوباما  بوده  علیه  بلوا  بر  که  اهداکنندگانی  ائتالف  اما  اند. 

 
1. the Business Roundtable 

2 .Fortune 500 - ی فورچون تهیه  های ایاالت متحده که ساالنه توسط مجلهفهرستی از پردرآمدترین اَبرشرکت

 شود.و منتشر می
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انتخاباتسرمایه در  کروز  تد  شکست  از  پس  و  کرد  مقدماتی  گذاری  های 

پایگاه2016 به  نسبت  عمدتاً  شد،  متحد  ترامپ  پشت  قدرت  ،  سنّتی  های 

ها که  های خانوادگی... همانند کوکبر سلسله مونی است. عالوهاقتصادی، پیرا

ی جان برچ حضور دارند، متحدان کلیدی ترامپ از زمان بَری گُلدواتر و جامعه

های دزد پساصنعتی از ناکجاآبادهایی همچون گراند رپیدز، وچیتا، لیتل  بارون

دارایی هستند.  تالسا  و  و  راک  امالک  طریق  از  افراد  این  مستغالت، های 

قمارخانهسرمایه خصوصی،  بهگذاری  خدماتی  و  میها  از دست  که  آید 

 ( 65)ای گسترده است.«رباخواری زنجیره  های خصوصی تاارتش

بازار   -بردکار میها بهعنوانی که دیویس نیز برای آن- میلیاردرها«  این »لمپن  به 

همان واقع  در  و  هستند  وابسته  فاداخلی  گویای  مثال  که  در طور  پرستون  اِل  رست 

بزرگ امریکا،  زندگی  از  مراقبت  مراکز  زنجیرهخصوص  آسایشگاهترین  ایاالت  ی  در  ها 

از کووید بهار    19-متحده و محل وقوع موارد متعددی مرگ ناشی  نشان  2020در   ،

به دولتمی اغلب  افراد  این  دارند.دهد،  ایالتی وابستگی  فدرال و  با    (66)های  رویارویی 

ها تأثیر بسیار منفی نداشته یدی و تجاری آسیا و اروپا احتماالً بر منافع آنهای تولغول

شرکت به  شاید  حتا  و  کوچک است  صنعتی  عوض،  های  در  باشد.  کرده  کمک  تر 

بهکسب فراملی  بزرگ  مالیاتوکارهای  کاهش  مقرراتعلت  افزایش  و  ها،  زدایی 

ترین ستون طور که مهمد. همانسازیِ حباب در بازار سهام، با ترامپ کنار آمدن متورم 

از تعدی به کاپیتول با ترشاقتصادی و مالی فایننشال رویی اظهار تایمز )لکس( پس 

 کرد:

ریاست  استوارسازی  با  بارها  و  بارها  ترامپ  رشد  جمهوری »آقای  بر  اش 

وال مالی،  امریکاییبازارهای  و  نادیدهاستریت  به  را  مرفه  گرفتن  های 

ها در این فرآیند در اش تحریک کرده است؛ چون که آن غیرلیبرالیسم خزنده

کسب بودند.  شدن  ثروتمند  دمدمیحال  از  خصوص وکارها  در  او  مزاجیِ 

 اند. ستوه آمدهها و تجارت با چین بهتعرفه
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اَبرشرکت  خواست  به  عمدتاً  ترامپ  آقای  داد.  اما  پاسخ  امریکایی  های 

اند: یک دولت سیاسی  ی داشته ی مشترکظهور عموماً عالقهبازارهای درحال

سرمایه و  بازرگانی  اما  است  فاسد  یا  نامرتب  رشدونمو که  کماکان  داری 

 (67)دارند.«

اش با چه که بیشتر از دودل بودن ترامپ در رابطه تر، آنانداز بلندمدتاما از چشم

آمد، دگرگونی سیاست جناح راست در ایاالت متحده توسط چشم میی بزرگ بهسرمایه

میا آغاز  چیزی  با  که  بود  پاکسازی  و  و  پیوسته  »تصاحب  عنوان  با  دیویس  که  شد 

جمهوری رحمانهبی حزب  در  ی  می2017-18خواه  تشریح  مؤثر  «  برتری   ...« کند؛ 

توسط رهبران ترامپ، محبوبیت حیرت  بود؛ جنونی که مرتباً  پایگاه مردمی  او در  آور 

توییتفاکس  1اوانجلیست،  البته،  و  بیهانیوز  میپایانی  برانگیخته  (  68شد«.)اش 

ای از  خواهان تنها تودهبینیم که پایگاه مردمی زبانزد جمهوری براین، ما اکنون میعالوه

گروهکستایش از  انبوهی  برای  ترامپ  نیست.  منفعل  افراطی  گران  راست  از -های 

پردازان  ظهور کردند گرفته تا نظریه  1990ی  پرست« که در دههنظامیان »وطنشبه 

   ای و مشروعیت سیاسی فراهم کرده است.رهبری ملی، توجه رسانه   -2ی کیواِنانتوطئه 

ای، یک مثالً طرح با جوهر است که گوید: »او تا اندازهپیت سیمی از دانشگاه چپمن می

از بخش  افراطی  بسیاری  توانند امیدها و  می  -و در جریان اصلی–های مختلف راست 

 (69)شان را در آن ببینند«.هایا و سرخوردگیهها و اضطرابترس 

ی مردمی راست افراطی برقرار است که ضمن آن  ی متقابلی بین ترامپ و پایهرابطه 

جمهوری ترامپ دست به پرورش و بسیج این افراد زد تا برای پیروزی در دور دوم ریاست

واکنش ترامپ به  شوند:  به وی کمک کنند. عالئم کلیدی این امر، شامل موارد زیر می

ها )که در آن یک نفر  زدوخورد بین گردهمایی »راست را متحد کنید« و ضدفاشیست

که »در با اظهار به این  2017از گروه دوم جان باخت( در شارلوتزویل ویرجینیا در اوت  

بودند«؛ تشویقهر دو طرف درگیری آدم او نثار گروههای بسیار خوبی  های  هایی که 

 
1. evangelical leaders 
2. QAnon 
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افراطی کر علیه ممنوعیتراست  پاییز گذشته  و  تابستان  در  اعمالد که  بر  های  شده 

وآمدها اعتراض کردند و با معترضان »جان سیاهان مهم است« زدوخورد )گاهی  رفت

زنگ بمانید« او خطاب به  بهاوقات تا حد مرگ( داشتند؛ فراخوانِ »کنار بایستید و گوش

جمهوری در سی سپتامبر؛ و آخرین ی ریاستدر مناظره  1گروه فاشیستی پسران مغرور

در  2ترین مورد، سخنرانی او در گردهمایی »دزدی آرا را متوقف کنید«اهمیتاما نه کم

 ژانویه که منجر به یورش به کاپیتول شد.  6واشینگتن در 

ی ترامپ با تمامی این اقدامات، بیشتر سعی داشت به داد خود برسد تا یک برنامه

عنوان یاسی جدید خلق کند اما در این حین به راست افراطی نیز کمک کرد تا بهس

جمهوری ترامپ که ریاستجا مهم است تأکید کنیم بااینیک جنبش تبلور بیابد. در این

کنند. هرچند  های درگیر، یورش به کاپیتول را یک پیروزی تلقی مینجات نیافته، گروه

شود، اما شهیدانی که ه »شورشیان« نشانه گرفته میاکنون قدرت دولت فدرال علیهم

دادگاهبیاف و  میآی  کرد،  خواهند  خلق  اسطوره ها  آتش  به  هیزم  های  پردازی تواند 

ژانویه بریزد. کولین کالرک، کارشناس تروریسم داخلی از گروه صوفان، به    6پیرامون  

اجازه داد چنین اتفاقی  توان این واقعیت را که پلیس کاپیتول  پست گفت »میواشینگتن 

چشم ی امنیتی یا ناکامی اطالعاتی دانست، اما این افراد به آن بهرخ دهد یک رخنه 

اندازند؛  ها به این واقعه همچون یک پیروزی کوبنده نظر مینگرند. آنیک شکست نمی

 (70)بخش موارد دیگری از این دست خواهد شد«.ها الهامای که سالپیروزی 

ی حاکم ایاالت  عدی به کاپیتول به گسستی واقعی بین ترامپ و طبقهحال، تبااین

نزاکت و قلچماق سکسیست بودن، یک چیز است؛ و  متحده منجر شد. نژادپرست بی

 سازی قانون اساسی، چیزی دیگر. هرچهقصد واژگونشوراندن اراذل راست افراطی به

کانل که از ت. پنس و مکخوبی در خدمت سرمایه بوده اسباشد، این قانون اساسی به

ی دارانه ویژه با گزینش جانببه–ترامپ استفاده کرده بودند تا قدرت راست مسیحی را  

راستی برای قوه قضائیه فدرال که اکنون اکثریتِ دوسومیِ دیوان عالی را  قضّات دست

 سرعت او را رها کردند. مستحکم کنند، به  -در دست دارند

 
1. Proud Boys 

2. Stop The Steal 
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اتاق  انتخابات،  از  ایاالت متحده، میزگرد کسب  حتا پیش  وکارها و شش  بازرگانی 

ها را به حمایت از فرآیندی که در قوانین گروه البی اَبرشرکتی دیگر، »تمامی امریکایی

ی  مان منظور شده و حفظ اطمینان از سنّت طوالنی کشورمان در زمینه فدرال و ایالتی

مسالمتانتخابات فراخواندند.های  عادالنه«  و  از    (71)آمیز  ملی   6پس  انجمن  ژانویه، 

کمک درصد  هفتاد  که  آنتولیدکنندگان  مالی  جمهوری های  کارزار  به  خواهان ها 

شدن اختصاص یافته بود، از پنس خواستند »جداً در فکر همکاری با کابینه برای متوسل 

بیست متمم  درصورتی به  باشد«.  میوپنجم  اذعان  کابینه  از  که  »ناتوان  ترامپ  کرد 

داد تصدی  اش« است، این متمم به پنس اجازه میها و وظایف دولتقدرت  واگذاری

به فایننشالامور ریاست تایمز گفت »امروزه حتا  جمهوری را بر عهده بگیرد. ساننفلد 

ی چه »معاملهیک مدیرعامل بزرگ وجود ندارد که از ترامپ حمایت کند«، چنانکه از آن

 ( 72)نشینی کردند.شان با ترامپ« نامیده شد، عقبفاوستی

از بایدن  این، تحلیف  از  بازگشت انداز سرمایه چشم گذشته  ی بزرگ، نشانگر یک 

به بود،  عادی  وضعیت  به  دوران طوریخوشایند  کارکشتگان  از  مملو  دولتی  که 

ی حال، کسی نباید خود را بفریبد. از جعبهجمهوری اوباما روی کار آمد. بااینریاست

شوده، ممکن است یک جنبش فاشیستی ملی خطرناک سربرآورد.  پاندورایی که ترامپ گ

 بَرَد: تیموتی اسنایدر ماهرانه دست به ترسیم یک تمایز می

جمهوری  حزب  حاضر،  حال  است:  »در  افراد  گونه  دو  از  ائتالفی  خواه 

می شرکت  نظام  بازی  در  که  سیاستکسانی  )اکثر  از کنند  بعضی  مداران، 

رؤرأی  که  کسانی  و  از  دهندگان(  کمی  )شمار  دارند  را  آن  برچیدن  یای 

رأیسیاست از  بسیاری  ژانویه  مداران،  در  موضوع 2021دهندگان(.  این   ،

خواهانی که از نظام فعلی دفاع کردند چون صورت اختالف میان جمهوری به

 شان بود و آنانی که کوشیدند آن را واژگون سازند نمایان شد. نفعبه

خواهان با  ن انتخاب رونالد ریگان، جمهوری ی گذشته از زمادر چهار دهه

سیطره بر اپوزیسیون علیه دولت، یا با انقالب خواندنِ انتخابات )حزب چای(،  

بازی بین  تنش  بر  نخبگان،  با  مخالفت  ادعای  با  برچینندگان  یا  و  کنندگان 
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آمده بازیفائق  برای  پوششی  برچینندگان،  تمهیدات،  این  با  کنندگان  اند. 

 ( 37)شوند.«می

با   -دانل رهبری پنس و مکبه–کنندگان  تعدی به کاپیتول به کشمکش علنی بازی

ویژه تد کروز و جاش هالی، دو سناتور  برچینندگان انجامید: نه فقط خود ترامپ، بلکه به

خواهی که اپوزیسیون درون کنگره علیه تأیید نتایج انتخابات را رهبری کرده جمهوری 

خواه در کند »حزب جمهوری ای مشابه استدالل میتا اندازه  بودند. دیویس در اظهاراتی

مرمت انشعاب  یک  اخیر دستخوش  قدرت مدت  »بازآرایی  از  که  کسانی  بین  ناپذیر« 

تر همانند انجمن ملی  داران سنّتی های منتفع سرمایهبرند و »گروهدرون حزب« بهره می

کسب میزگرد  و  اصرارتولیدکنندگان  وی  است.  شده  که  می  وکارها«  ورزد 

اند که پناهگاه مستحکمی های راستین در عمل به یک حزب سوم بدل شده»ترامپیست 

 (74)در مجلس نمایندگان فراهم کرده است«.

نحوی بهم  ی حائزاهمیت این نیست که آیا این دو جناح خواهند توانست بهمسأله

انتخاباتی »ترامپیست  نه. قدرت  یا  راستین«  بپیوندند  ی محکمی است که انگیزه های 

یوگاو که  زبانزدی  نظرسنجی  در  نشوند.  کرد،    7در    1جدا  برگزار  درصد    45ژانویه 

های برگزارشده در نظرسنجی  (75)خواهان از حمله به کاپیتول حمایت کردند.جمهوری 

خواه کماکان نگرش مثبتی به  دهندگان جمهوری درصد رأی  81ژانویه،    25و    23بین  

داشتند. جمهوری   13تنها    (76)ترامپ  از  با  درصد  مقایسه  در  درصد    92خواهان، 

تحلیل کسانی    (77)درصد مستقالن، از استیضاح ترامپ حمایت کردند.   52ها و  دموکرات 

   دهد که »شورشیان«که در رابطه با یورش به کاپیتول مورد اتهام قرار گرفتند نشان می

پست، »نزدیک به شصت د. بنابر واشینگتنان بورژوازی مبارز سر بلند کردهاغلب از خرده

اخطاریه ورشکستگی،  شامل  پیشین،  پولی  مشکالت  از  نشان  یا درصد...  تخلیه  ی 

اموال رهنی، بدهیمصادره مالیاتی  یا  پرداختهای وخیم،  ی  نشده طی دو دهههای 

 (78)سفید بودند.وکار یا کارگران یقه گذشته داشتند«. حدود چهل درصد صاحبان کسب

 
1. YouGov 
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 204نفر از    139خواه و  سناتور جمهوری   51نفر از    8حتا پس از حمله به کاپیتول،  

  7خواه مجلس نمایندگان از اعتراض به شمارش آرا حمایت کردند. تنها عضو جمهوری 

خواه به کیفرخواهی از ترامپ برای تحریک سناتور جدید عضو حزب جمهوری   50نفر از  

منظور استیضاحِ با اکراه و مختصر وی برگزار شد.  شورش در دادگاهی رأی دادند که به

این امر، ادای احترام به قدرتی است که پایگاه ترامپ به او ارزانی داشته است. اسنایدر 

 دهد: جا نیز از خود مهارت نشان میدر این

طور که ممکن است کروز و هالی درس گرفته باشند، گفتن این »همان

آمدهای آن است. معنای پذیرفتن پیشده به  دروغ بزرگ که انتخابات دزدیده

ازای هنگفتی رسیده  شود به مابهای باعث نمیات را فروخته تنها چون روح

دار،  کند؛ پسر یک بانکهالی از هیچ سطحی از دورویی مضایقه نمی باشی.

کرده در دانشگاه استنفورد و دانشکده حقوق ییل، نخبگان را محکوم تحصیل 

و  می میتاجاییکند.  گرفته  نظر  در  اصولی  کروز  برای  اصول، که  این  شد، 

های ترامپ برای اقدام، گستاخانه ها نیز با فراخوان ها بودند که آنحقوق ایالت

 ( 79)زیر پا گذاشته شدند.«

های سیاسی  طلبیای ترامپ عمدتاً جاهعبارت دیگر، بدون شک سلحشوران کنگرهبه

پایگاه  ها است؛ بهآنخود را دارند که نیروی محرک   اندازه و تعهد  خصوص، جذابیت 

ساز ترامپ حال، برای خشنود ساختن این پایگاه باید رتوریک قطبیمردمی ترامپ. بااین

ی تلویحی به  را تقلید کنند. خود ترامپ با غیرمحتمل شمردن یک حزب سوم و اشاره

رانس اقدام سیاسی  جمهوری ضمن سخنانش در کنفاقدامی دیگر برای نامزدی ریاست

های  فوریه، تصریح کرد که ادامه خواهد داد. این امر به کشمکش  28کاران در  محافظه

کنندگانی که خواستار کنندگان منتهی خواهد شد؛ بازیشدیدتر برچینندگان با بازی

 ی بزرگ هستند.پیوند نزدیک با سرمایه

هایی را  توانند گشایشمبارزات سیاسی و ایدئولوژیکی که در پی خواهند آمد، می

به نیروهای  تابهبرای  نهند.  پیش  فاشیستی  بهواقع  در  نیروها  این  یک راهحال  اندازی 

خورده  شکست  باورپذیر  ملی  بارهبری  به  اند.  وابستگی  از  زود،  یا  دیر  وجوداین، 
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مزاج و خودبین خسته خواهند شد؛ چه برسد  میلیاردر دمدمیهای یک شبهوهوسهوی

فرصت ابنطبه  آشکار  حاضر،  الوقتلبیِ  زمان  در  اما  کروز.  و  هالی  همچون  هایی 

شان های راست افراطیسازی زمینه اصلیبرداری از جریانتوانند به بهرهها میفاشیست

های  شک فرصتاوباما در واشینگتن بی-ی دولت کلینتونحین، دنبالهادامه دهند؛ دراین

 واهد کرد. جدیدی برای کلّ راست افراطی فراهم خ

کند که شرایط ها از یورش به کاپیتول این واقعیت را برجسته میبیزاری اَبرشرکت 

ایتالیا در دهه اوضاع  از آن نیست. سرمایه  1920ی  همانند  آلمان ده سال پس  ی یا 

قدر درمانده نشده است که بر  وجه آنهیچبه  -چه در ایاالت متحده، چه اروپا–بزرگ  

ایانه قمار کند، چه برسد به فاشیسم. چرا باید چنین کند؟ رهبران های اقتدارگرحل راه

سستی  اند و بهیافته در برابر تهاجم نولیبرالی به نسل گذشته گردن نهادهکارگران سازمان

در  – اند که به مشاغل، مزدها، شرایط کار، ایمنی  به حمالت مهلکی واکنش نشان داده

 دمی شده است. از زمان پیدایش پان - واقع، خود زندگی

بیبااین به  که  دارد  وجود  دلیل  دو  سرمایههمه،  فعلی  به میلی  نسبت  بزرگ  ی 

یکم،   ندهیم.  نشان  واکنش  خاطرجمعی  با  افراطی،  راست  اقتدارگرایی  از  پشتیبانی 

به میشرایط،  متحده،  ایاالت  در  از  ویژه  فروهر  رعنا  نهد.  بیشتر  وخامتِ  به  رو  تواند 

 6کوین، افول امپریالیستی  یمز، از طریق پیوند بین حباب بیتتاان و فایننشالان سی

آور زیر  آگهی شگفتی پول توسط فدرال رزرو، پیشهای افزایش عرضهژانویه و سیاست

 کند: را مطرح می

به رمزارزهای  محبوبیت  بی»افزایش  بیت شدت  همچون  کوین...  ثباتی 

جهانی جدیدی تفسیر شود  ی اولیه از نظم  عنوان یک نشانه شاید بهتر است به

تری خواهند داشت... ظهور  اهمیتکه در آن ایاالت متحده و دالر نقش کم

میبیت بازتاب  را  واقعیت  این  بخشکوین  از  برخی  که  اجتماع دهد  های 

بهسرمایه متحده  ایاالت  که  باورند  این  بر  آلمان گذاران  عاقبت  به  نحوی 

که   2008-لی بحران مالی پساوایماری دچار خواهد شد؛ چنانکه سیاست پو

های  سازی بدهیسازی بازارها طراحی شده بود، راه را برای پولیبرای باثبات

 (80)افزایش دولت ایاالت متحده باز کرد.«روبه
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داری قرار دارند ممکن  های چندجانبه که امروز در برابر سرمایهفرساییِ بحرانتوان 

تر به کارگران رحمانهای حتا بیکند به حملهی حاکم را ترغیب  هایی از طبقهاست بخش

قدر کافی قدرتمند برای برافروختن های فاشیستیِ بهدست بزنند و بکوشند از جنبش

هم ما  کنند.  استفاده  حمله  پالیاین  اوگو  که  هستیم  چیزی  شاهد  نیز  یتا  اکنون 

دولتوسخت»سفت  اقتدارگرایانه«  سرمایهسازی  میهای  لیبرالی  فرانسهنامدداری  ی . 

از تدابیر سرکوب  انبوهی  با  ایدئولوژیک به ملغمهدوران مکرون  ی پوچ  گرانه و تهاجم 

نمونهچپ -»اسالم قابلگرایی«،  است.ای  و الیحه   (81)توجه  جانسون  دولت  پلیس  ی 

های کالسیکی که  حمالتی که متوجه مهاجرانند بخشی از همین فرآیند هستند. بحث

پنجضدفاشیست ما  اه سال گذشته مطرح کردهها در طول  به  تاریخ  است که  آن  اند 

ها، در برابرشان بسیج شویم و بکوشیم پیش از  محض ظهور فاشیست آموزد باید بهمی

 شان دهیم، آن را درهم بکوبیم. آسانی شکستقدر قدرت بگیرند که نتوانیم بهکه آنآن 

راست افراطی نظام    وجود دارد: ممکن است  1کنندهبینی خودمحققدوم، خطر پیش

ی حاکم شروع به استقبال از هایی از طبقهثبات کند که بخشقدری بیسیاسی را به

بهفاشیست نظم کنند. شبه ها  احیای  به  قادر  نیروی  هایی که سیاست  فروریزیعنوان 

دهد که چگونه تغییرات  متحمل شدند، نشان می  2016ایاالت متحده و بریتانیا پس از  

پیچیده می  ظاهر کوچکبه از دگرگونیدر یک نظام  ناگهانی و سرسامتوانند  آور  های 

 عنان بردارند. 

 نبرد با فاشیسم از پایین 

گوید: »باید با واقعیت مواجه شویم.  که میبنابراین حق با پل میسون است وقتی

ها وجود دارد؛ و ترامپ تصمیم گرفته  ی پلبینای در تودهبرای فاشیسم امریکایی پایه

ابتدا فاشیستی آن را رهبری کند هرچند که پروژه ی سیاسی و طرزعمل خود او در 

 
1  .fulfilling prophecy-self  -    شناسی برای فرآیندی است که انتظارِ »در اصل« اشتباِه یک فرد  رواناصطالح

شود دومی، همان رفتار یا هستی اجتماعی در خصوص رفتار یک فرد یا هستی اجتماعی دیگر، در نهایت سبب می

ه  بینی خودشکوفا نیز ترجمه شدبخش و پیشگویی خودکامگویی خودشکوفا، پیشمورد انتظار را بروز دهد. پیش

 است.
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اَب میان نخبگان  این  رشرکت نبود؛ و هرچند که  از  ناچیزی  اصلی حمایت  های جریان 

انقالبی    (82)شود«.پروژه می رادیکال و  روی چپ  ایاالت  نه–چالشی که پیشِ  تنها در 

قرار دارد این است که چگونه به مصاف این تهدید    -المللیمتحده بلکه در سطح بین

ی سرکوبی دولت  های خطرناک و مداوم برود. استراتژی میسون، افزایش ظرفیتفزاینده

 ی لیبرال است: و اتحاد با میانه

توانم موضع لنینیستی را بفهمم: دولت، بازوی بورژوازی است و ما  »می

خواهیم آن را خرد کنیم. اما در قرن بیستم، تمامی احزاب مارکسیستیِ می

واقع زیر ضرب دشمن قرار داشتند، دریافتند: الف(  مواجه با فاشیسم، که به

ضدفاش نیست  خشونت  کافی  نمی–یستی  خشونت  مشخصات این  با  تواند 

گریبان شود؛ ب( باید دولت را به  بهی آن دست پذیر و لغزندهتهاجمی، تحرک

دار ی سرمایهدفاع از دموکراسی و حاکمیت قانون فرابخوانید... شما با طبقه

استراتژی سرنگون کردن آن درافتاده یا  ما  اتخاذ میاید.  را  اها  گر کنیم، که 

دستِ بهی سالحدهندهمیلیون رأی   75شما در برابر   چنین قصدی دارید برای

یابیم  ی حاکم را درمیتقسیمات درون طبقه  ترامپ آرزوی موفقیت دارم؛ یا

می استفاده  فضایی  از  و  و  چپ  جنبش  بسیج  برای  دموکراسی  که  کنیم 

داریم، دفاع    چه در دستتوانیم از آنگونه میکند؛ و اینکارگران فراهم می

 کنیم... 

با عنوان   را  آرنت فاشیسم  اراذل"هانا  توصیف   "اتحاد موقت نخبگان و 

به  (83)کرد. در  این  است که  روی   6معنای دقیق کلمه همان چیزی  ژانویه 

در دههداد... درس اروپا  اتحاد  1930ی  های  تنها چیزی که  است که  آن   ،

قت بین میانه و چپ است. دهد، یک اتحاد مونخبگان و اراذل را شکست می 

طور که در فرانسه و اسپانیا بین  همان– که زمانی که این اتفاق بیفتد  و این

ها نخواهید بود  شما تنها پیروز انتخابات  -رخ داد   1936و    1934های  سال

 ( 84)ای نیز بیافرینید.«توانید فرهنگ ضدفاشیستی تودهبلکه می
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کنند، این استراتژی، یک یسون روشن می های مرغم تمام موضوعاتی که نوشتهعلی

کند نادرست است.  ای که او ارائه میبار است. پیش از هر چیز، دوگانگیاشتباه مصیبت

سرمایه به  که  انقالب سوسیالیستی  یک  تنها  نهایت،  پایان میدر  میداری  تواند  دهد 

باید »از فضایی    حال، البته که در زمان حال حاضرتهدید فاشیسم را از بین ببرد. بااین

کند«. تروتسکی در نقد خود به سیاست استفاده کنیم که دموکراسی ]...[ فراهم می

  - دانستسیاستی که رفرمیسم را یکسان با فاشیسم می  - ی سوم« استالینیستی »دوره

ترین کند، یکی از درخشانبا تأکیدی که بر اهمیت دفاع جنبش کارگران از این فضا می

 گذارد:نمایش میرا به هایشبینیروشن 

دهه طی  در  با  »کارگران  بورژوایی،  دموکراسی  درون  متمادی،  های 

های دموکراسی پرولتری  برداری از آن و مبارزه در مقابل آن، دژها و پایگاهبهره

های آموزشی های کارگری، احزاب سیاسی، باشگاهاند: اتحادیهخود را بنا نهاده

تعاونی ورزشی،  غیره.  و  و  محدودیتها  درون  در  نه  رسمی پرولتاریا  های 

تواند به قدرت دست بیابد:  دموکراسی بورژوایی، بلکه تنها از مسیر انقالب می 

به  را  مسأله  این  تجربه  هم  نظریه  رساندههم  برجاثبات  این  و  وباروهای  اند. 

نقش   انقالبی،  مسیر  در  مسلماً  بورژوایی  دولت  درون  کارگری  دموکراسی 

 ( 85).«اساسی دارند

دگرگونیبه طبقهرغم  زندگی  سرمایههای  در  کارگر  دههی  از  پیشرفته  ی  داری 

برمیبه  1930 تروتسکی  که  دالیلی  بنابر  بورژوایی، بعد،  دموکراسی  از  دفاع  شمرد 

کند که برای این  حال، او استدالل میضرورت اساسی خود را حفظ کرده است. بااین

ی مردمی  طبقاتی الزم است، نه همدستی طبقاتی. استراتژی جبهه ی  ی مبارزهامر، شیوه

سال   در  کمونیستی  انترناسیونال  مصیبت   1935که  شکست  از  پس  کرد،  بار  اتخاذ 

اش در آلمان، به اتحاد بین جنبش کارگران و بورژوازی لیبرالی  گذاری پیشینسیاست

کند؛  ز آن طرفداری میمنتهی شد. استراتژی یادشده، اساس رهیافتی است که میسون ا

 اتفاق افتاد.  1930ی طور که در دههو این نیز به فاجعه ختم خواهد شد، درست همان
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گردیم.  در پاریس بازمی  1934فوریه    6گونه است، به  که بفهمیم چرا اینبرای آن 

ها در کنار زدن داالیه موجب شد ارتجاع قدرتمندتری در چپ ظهور  کامیابی اتحادیه

ی شان در زمینهیکنندههای قانعان جنکینز و کریس میلینگتون در پژوهشکند. برای

 نویسند: فوریه می 6

ها را با عنوان  »احزاب کمونیست و سوسیالیست بالفاصله اقدامات اتحادیه

منظور  کودتای نافرجام فاشیستی مورد نکوهش قرار دادند. حزب کمونیست به

فوریه تظاهراتی سازمان داد   9د، در ی متقابل سریع وارد کنکه یک ضربهآن 

آمیز آن با پلیس، چهار نفر جان باختند...  های خشونت که در خالل درگیری

ساز برای چپ فرارسید. در آن ی سرنوشت فوریه لحظه   12در   با وجود این،

اتحادیه و  سوسیالیست  حزب  س.ژ روز،  کارگران  یک   1.ت.ی  به  فراخوان 

مونیست قصد نداشت به این اقدام بپیوندد. در  اعتصاب عمومی دادند. حزب ک

عنوان شریک جرم اش، حزب سوسیالیست، بهعوض، به محکوم کردن رقیب

توانست  حال، حزب کمونیست نمی فوریه ادامه داد. بااین  9در قتل کارگران در  

شان از خود با همتایانصورت خودبه از این امر جلوگیری کند که اعضایش به

های پاریس درهم آمیزند. این ابراز وحدت میان  در خیابان  حزب سوسیالیست

پایین، امیدها را برای ائتالف باال برد؛ اما قرار نبود همکاری رسمی اعضای رده

، احزاب سوسیالیست و کمونیست  1934همه، تا ژوئیه  الوقوع باشد. بااینقریب

بودند: گردهمایی مردمی. علیه فاشیسم شکل داده  اتحاد رسمی  سال    یک 

شد.  آتی، ائتالف تا جایی گسترش یافت که حزب رادیکال را نیز شامل می

عنوان اولین ، با انتصاب لئون بلوم به1936در ژوئن    "ی مردمی جبهه "این  

دست نخست  انتخاباتی  پیروزی  به  سوسیالیست،  حزب  از  فرانسه  وزیر 

 ( 86)یافت.«

 
1  .CGT [Confédération Générale du Travail]  کنفدراسیون عمومی کار: فدراسیونی تأثیرگذار و با  ؛

 های کارگری در فرانسه سابقه از اتحادیه
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سوی چپ منجر شد؛ ت هم بهسوی راس فوریه به قطبیدگی بیشتر هم به  6بنابراین،  

دهه  اواسط  در  فرانسه  مجازی  داخلی  »جنگ  پیکستون  که  رخدادی  آغاز  ی  یعنی 

می1930 بی  (87)نامید.«  میلینگتون  و  جنکینز  میاما  تأکید  »تظاهرات  درنگ  کنند 

سوسیالیست شدهترکیب کمونیست ی  و  در  ها  بزرگ  1934فوریه    12ها  از  بسیار  تر 

براین، پژواک بلندتری در سرتاسر فرانسه داشت... موجی  فوریه بود و عالوه  6تظاهرات  

وقوع هرات و اعتصابات بهمکان محلی تظا  346از همبستگی، کشور را فراگرفت و در  

به  (88)پیوستند«. حزب  وحدت  رهبران  به  پایین  از  فشار  طریق  از  زیادی  میزان 

کهنه گروه  واقع،  )در  بود  شده  تحمیل  کمونیست  و  کمونیست سوسیالیست  سربازان 

 فوریه شرکت کرده بودند(.   6ی سوم«، در راهپیمایی جنگ، همراستا با سیاست »دوره

ی ها و تشکیل جبهه گردهمایی مردمی تا دربرگیری رادیکالحال، گسترش  بااین

کند، فرجام طبیعی این فرآیند چه روایت میسون بدان اشاره میمردمی، برخالف آن

ی کارگر و اسماً مارکسیستی بودند.  ها احزاب طبقه ها و کمونیستنبود. سوسیالیست 

گونه  ها را اینوتسکی آنها حزب مسلط از جمهوری سوم بودند. ترکه رادیکالدرحالی

می سنّتتوصیف  با  طریق  بهترین  به  که  بزرگ  بورژوازی  سیاسی  »آلت  و  کند:  ها 

ها در عمل  اتحاد با رادیکال  (89)بورژوازی وفق داده شده است«.های خردهداوریپیش

 ی فرانسوی آورده شود. ی کارگر تابع منافع سرمایهبدان معنا بود که منافع طبقه

انتخاباتی جبهه  1936ژوئن  -در می  این مسأله پیروزی  که  زمانی  ی نمایان شد؛ 

از اعتصابات توده ها را برانگیخت. دولت جدید که  ای و اشغال کارخانهمردمی موجی 

پایان داشت،  اشتیاق  سراسیمه  مالیِ  بازارهای  به  بخشیدن  اطمینان  به برای  بخشی 

توجهی اعطا شد؛  تیگنون امتیازات قابلاعتصابات را در اولویت قرار داد؛ طبق توافقات ما

همراه پرداختی. ای ساالنه بهویژه افزایش دوازده درصدی دستمزد و تعطیالت دوهفتهبه

شده را صورت بود که پیوندهای میان کارگران بسیج حال، تأثیر این امتیازات بدین بااین

کاهش ارزش  رمایه،ی سوقفهدرهم شکست؛ این در حالی بود که دولت جدید با فرار بی

روبه  تورم  و  ژوئن  –افزایش  فرانک  دستاوردهای  که  وقایعی  تحلیل   1936یعنی  را 

 ی بلوم یک سال دوام آورد. ترتیب کابینهکرد. بدینوپنجه نرم میدست -بردند می
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گزین کردن دولت  فوریه، کسی بود که با جای  6از قضا، داالدیه، قربانی سیاسی  

بلوم  بسیار کوتاه آوریل  عمر  از راست میانه در  ائتالف  با یک  ، در 1938در دور دوم، 

جبهه اجرایی  نهایت  احکام  با  حکمرانی  حق  از  که  داالیه  درآورد.  پا  از  را  مردمی  ی 

طرق متعدد مسیر دومرگ را مند بود، حقی که پارلمان از بلوم دریغ کرده بود، بهبهره

نوامبر   1ونیخ قرارداد م  1938ادامه داد. داالدیه در سپتامبر   را با هیتلر امضا کرد، در 

حزب کمونیست را    1939همان سال یک اعتصاب عمومی را درهم کوبید و در اوت  

همان کرد.  اعالم  میغیرقانونی  اتفاق  اغلب  که  قدرتگونه  افزایش  اجرایی  افتد،  های 

سالح بررسیدولت،  طبق  کرد.  آماده  چپ  علیه  استفاده  برای  را  جدیدی  های  های 

 کینز و میلینگتون:جن

ی ، چپ فرانسه شکست خردکننده1938توان استدالل کرد در سال  »می

که هیتلر به قدرت برسد[  ی کارگر آلمان پیش از آنمشابهی ]با شکست طبقه

ی مردمی تحریک کرده بود،  متحمل شد. امیدها و قوایی که جنبش جبهه 

عکس یک  و  شدند  گرفته  پس  دستاوردهایش  شدند،  مل العتلف 

از کارانهمحافظه که  داالدیه  دیکتاتوری  بود.  وقوع  شرف  در  غضبناک  ی 

می مایه  زهرآگین  استفادهضدکمونیسم  طریق  از  و  احکام گرفت  فراگیرِ  ی 

کارانه و اقتدارگرایانه بود. خود  شکلی فزاینده محافظهشد، بهاجرایی اِعمال می

طور گرایانه، بهاً واپسحزب رادیکال، با اتخاذ مواضع یهودستیزانه و اجتماع 

نقل  راست  به  خیال مشابهی  این  پیرامون  شبهاتی  امر  این  کرد.  مکان 

انگیزد که حزب رادیکال یکی از پدافندهای کلیدی جمهوری در برابر  برمی

 (90)فاشیسم بوده است.«

 
بین بریتانیا، ایتالیای موسولینی، فرانسه و آلمان نازی به امضا رسید و توافق شد    1938قراردادی که در سال  .  1

چکسلواکی به خاک آلمان ضمیمه شود. هدف از این قرارداد جلوگیری از اقدامات تهاجمی آلمان نشین  بخش آلمانی 

 نازی بود.
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میهمان که  بلیتسطور  میآلمانی  1کریگدانیم،  در  که   1940ژوئن  -ها  بود 

ن را  سوم  در  جمهوری  فرانسه.  افراطی  راست  نه  کرد،  پارلمان  1940ژوییه    10ابود   ،

رژیمجبهه  که  کسی  داد؛  رأی  پتن  فیلیپه  مارشال  برای  کامل  قدرت  به  مردمی    ی 

نگار  کرد. روزنامهها همکاری و در هولوکاست مشارکت میامر او مشتاقانه با نازیتحت

رأی موافق،    569گیری »قاطعانه بود:  ی رأینویسد نتیجه لیبرال، ویلیام اِل شیرِر، می

ها و نمایندگان حزب رادیکال،  رأی ممتنع. اکثریت سوسیالیست  17رأی مخالف و  80

می  تشکیل  را  جمهوری  گرانیگاه  بود  نسل  دو  که  حزبی  اکثریت دو  به  دادند، 

 ( 91)کاران پیوستند تا شمار آرای مثبت را افزایش دهند«.محافظه

به تجربه دشواری  بنابراین،  گفت  دههبتوان  در  فرانسه  توصیه   1930ی  ی  ما  به 

تنها  کند »یک اتحاد موقت بین میانه و چپ«، راه شکست فاشیسم است. میانه نهمی

شود که ماهیت  استقامت نورزید بلکه خیانت کرد. این قضاوت تاریخی زمانی تقویت می

سی اصلی آن، شامل هیالری ی افراطی« معاصر را در نظر بگیریم. نمایندگان سیا»میانه

کلینتون، باراک اوباما، جو بایدن، تونی بلر، گوردون براون، دیوید کامرون، انگال مرکل،  

کنندگان نظم نولیبرالی معاصر  شوند. این افراد ادارهامانوئل مکرون و ماتئو رنتسی می

ها باعث  ی بحران حاضر است. اتحاد با کسانی نظیر آنهستند. ناکامی ایشان سرچشمه 

راحتمی حتا  افراطی  راست  آنشود  از  همتر  که  بهچه  را  خود  هست،  عنوان اکنون 

 گر واقعی وضع موجود ارائه کند. چالش

نویسد »خشونت ضدفاشیستی کافی نیست«.  گزین چیست؟ میسون میپس جای

ن  طور ضمنی به انتخابی ساده از میابه اما استفاده از چنین عباراتی اشتباه است زیرا

های کوچک جنگجویان خیابانی ضدفاشیست داللت  گرایی، و اتکا بر گروهمردمیجبهه 

ای برای متوقف بسیج توده–ای دیگر نیز وجود دارد  کند. این در حالی است که گزینهمی

ی ها. این درسی است که مبارزه علیه اتحادیهیابی و راهپیمایی فاشیست ساختن سازمان

 
1 .blitzkrieg  ای گفته  گیرکننده آسا است و اصطالحاً به حمالت نظامی غافلمعنای جنگ برقدر زبان آلمانی به؛

فوقمی نیروهای  تمرکز  با  که  برشود  هوایی  و  زمینی  زیاد  بمب  العاده  معدودی جبهه،  زودهنگام  باران تعداد  های 

ی نیروهای پیاده و نفوذ به عمق مواضع دفاعی،  کننده های گیججایی های زرهی، جابهها، حرکت سریع یگانفرودگاه 

 ها در جنگ جهانی دوم مکرراً از این تاکتیک استفاده کردند. آورد. آلمانی دشمن را از پای درمی 
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و مبارزات   1970ی  نازی در دهه- ی ضد، اتحادیه1930ی  ر دهههای بریتانیا دفاشیست

  1های فوتبالی، ی دفاع بریتانیا و اتحادِ بروبچه متأخرتر علیه حزب ملی بریتانیا، اتحادیه

 (92)در خود نهفته دارند.

میهمان استدالل  تروتسکی  که  ضدفاشیستی  گونه  جنبش  یک  نهادن  بنا  کند، 

جبهه توده یک  مستلزم  جبههی  ای  یک  نه  است،  مردمی  متحد  دیگر،  به–ی  عبارت 

های  های سیاسی مختلف چپ، رفرمیستی و انقالبی، و سازمانگردهم آوردن گرایش

بهطبقه  کارگر  عامی  بهطور  فاشیستتر،  علیه  بسیج  بهمنظور  این  ساده  هیچها.  وجه 

به سوسیالنیست  با  شدن  متحد  زیرا  به  ویژه  راهی  افراطی« »میانهدموکراسی،  ی 

عالوهمی میگشاید.  احتمال  بیشتر  رفرمیستبراین،  متوسل  رود  دولت  حمایت  به  ها 

ی  یافتهدهد، دولت قدرت فزونینشان می  1930ی  ی دههطور که تجربهشوند و همان

کار خواهد انداخت. با وجود این، بدون دخالت نیروهای رفرمیستی  را علیه چپ به خود 

توانایی  اعماق زندگی و سازمانضدفاشیست  مهم،  به  نفوذ  طرز  های کارگران بهها در 

 مهلکی محدود است. 

فاشیست دادن  راه شکست  آنبنابراین،  علیه  بسیج  یک ها،  اساس  بر  پایین  از  ها 

کنش بین  شده در این مقاله، برهمحال، تحلیل ارائهبااین   ی متحد از چپ است.جبهه 

کنشی که سبب ظهور راست ا برجسته کرده است؛ برهمبحران، انقالب و ضدانقالب ر 

ای که در  های تودهافراطی هم در زمان بین دو جنگ و هم امروز شده است. آن جنبش

بعد به تحریک  اند، از بحران مالی جهانی بهواکنش به واپاشی نولیبرالیسم پدیدار شده

تی نیز هستند که راست گر قدرها نمایاناند؛ اما این جنبشارتجاع فعلی کمک کرده

ایم، عصر فاجعه، همچنین عصر  گونه که شاهد بودهدهد. همانافراطی را شکست می

– دست آمده است  های مهمی بهگیری، پیروزیها است. در سال نخست همه عصیان

 (93)سازی کودتا در بولیوی.زندانی شدن رهبران طلوع طالیی فاشیستی در یونان و وارونه

دهد ضدنژادپرستی تبدیل به یک  ن سیاهان مهم است« نشان میاعتراضات »جا

پوستان یا در واقع ایاالت متحده  کننده شده است که پا فراتر از اجتماع سیاهنیروی بسیج 

 
1  .lliancesFootball Lads’ A  -  گرای افراطی در بریتانیا که در  های راستها و جریان ای از اتحادیه مجموعه

 هواداران فوتبال پایه دارند.
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که در  ی اینتبار، با محاسبهگذارد. آگوست نیمتس، مارکسیست امریکایی افریقاییمی

کند  ها انتقاد میل هجوم بردند، از لیبرالژانویه به کاپیتو  6واقع تنها هشتصد نفر در  

 زیرا: 

میلیون نفر از تمامی    25»اهمیت اقدامات شمار قلیلی را... بیشتر از شاید  

ی پاندمی  ها که در بهار و تابستان گذشته، در بحبوحه ها و دیگر هویترنگ

وکناری در امریکا، برای اعتراض به قتل جورج فلوید  ، در هر گوشه19  -کووید

پاندمی، گونه، علی2020دهند. در سال  ه خیابان آمدند، نشان میب ی رغم 

شان در دوران پاندمی  بشر در قعر فرونرفته بود؛ چنانچه برخی با روش انزوای

اقدامات،  می این  از  باور کنیم. فرصت مشارکت در هر کدام  خواهند چنین 

 (94)«1معنای دقیق کلمه نسیم مالیمی از هوای تازه بود. به

میجنبش دست  این  از  برای هایی  دموکراتیک  و  مترقی  بدیلی  احضار  با  توانند 

زانو درآورند. این تنها شروع بیدار کردنِ قدرتی  ها را به امپریالیسم نولیبرالی، فاشیست

افراطی را جاروب می راستی  اندازد. اگر این قدرت بهدور میکند و بهاست که راست 

 هیتلرها تهدیدگر خواهد بود. سل ریزهبسیج شود، بیش از آخرین ن

 ای است از:متن باال ترجمه

  Callinicos, Alex, 2021, “Neoliberal capitalism implodes: 

global catastrophe and the far right today”, International 

Socialism 170 (spring) 

 

 ها:یادداشت

گرگور،  . با تشکر از جوزف چونارا، ریچارد دانلی، گرت جنکینز، شیال مک27، ص1968لوتواک،  -1

 نویس این مقاله.ی پیشماس بابت نظرات بسیار مفیدشان دربارهجان رُز و مارک تو

 . 2021سینگ،  -2

 
بخش  فرح معنای عملی است که موجب تغییریدر لفظ به همان معنایی است که در متن آمده، اما در اصطالح به 1

 شود.می

http://isj.org.uk/implodes-catastrophe/
http://isj.org.uk/implodes-catastrophe/
http://isj.org.uk/implodes-catastrophe/
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اقتصاد ایجاد کرده است. در این زمینه، نولیبرالیسم ستیز رقابتی بی پایانی را در 

به انفعال  و  تنبلی  مجدد  ارزیابی  بر  کردهفعاالن  تأکید  مقاومت  را  مثابه  ایده  این  اند. 

مختلف. این مقاله های  اند، اما به شیوهموریتزیو التزاراتو و جورجو آگامبن مطرح کرده

بالقوگی از  رهایی  عنوان  به  تنبلی  پیشین  ارزیابی  در  ابتدا  تحقق  غیرقابل  های 

را توضیح میسرمایه به  داری مالی  تنبلی ]توسط[ التزاراتو  ارزیابی  این حال،  با  دهد. 

( شباهت دارد زیرا با نولیبرالیسم، پرسونای  innovation) های نولیبرالیِ نوآورینظریه 

رود، به اشتراک های آن از وضع موجود کنونی فراتر می سوژه را که بالقوگیمفهومیِ

کند، بالقوگی یک آنتاگونیسمِ نامبهمِ  طور که التزاراتو اشاره میگذارد. بنابراین، همانمی

منظور ضدیتِ کافی با نولیبرالیسم، التزاراتو باید نقش بالقوگی  داری نیست. به سرمایه

ای را برعهده گرفته است. بخش  به پرسش بکشد. آگامبن چنین پروژه  داری رادر سرمایه

  بر تواندمثابه نابالقوگیِ« آگامبن، میی »انفعال بهکند که فلسفه دوم مقاله استدالل می

 ی نمایش چیره شود.  جامعهنولیبرالیسم و 

  نشینی و فرسودگی خیزش اروپایی آینده نه خیزش انرژی، بلکه خیزش کندی، عقب
 خواهد بود.

 براردی، قیام: درباب شعر و مالیه  "بیفو"فرانکو  -

فرما، تحت فشار قرار برای بسیاری، تحمل اقتصاد معاصر سخت شده است. خویش

ی انسانی خود را در یک محیط رقابتیِ فزاینده مدیریت کند )فوکو،  گیرد تا سرمایهمی

کشاند )ماالبو؛  تعطیلی، بسیاری را به فرسودگی میبیسیاست( و این اقتصادِ  تولد زیست

داری متأخر و پایان خواب(. رقابت ی شعر و مالیه؛ کری، سرمایهبراردی، خیزش: درباره

بار )لیوِنز و کنیس، محدودیت های اقتصاد سبز( و پیامدهای  محیط فاجعهرغم زیستبه

بی اقتصادی  رشد  به  منجر  میروانی،  )ارنبروقفه  فرقهشود  استیگلر، گ،  اجرا؛  ی 

های مقاومتِ معاصر با تأکید بر ارزیابی مجددِ بطالت، واکنش نشان  ریزی(. جنبش برون

کرایسسمی تنبلی؛  ستایش  در  )استیلینوویچ،  کار؛  -دهند  علیه  مانیفست  گروپ، 

نکردن(.  کار  آموزش  پساکارگرگرایانه    شوکائیتیس،  کارِ  از  خروج  و  امتناع  محبوبیتِ 

 نگری، امپراتوری؛ تیلر، امتناع از کار( تا حدی توضیح داده شده است.   )هارت و
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انفعال تمرکز دارد: موریتزیو التزاراتو و جورجو  مقاله ی من بر دو طرفدار امروزیِ 

کنم، زیرا روایت وی از همه آگامبن. ابتدا استدالل التزاراتو در مورد تنبلی را ترسیم می

از کار در »مارکسیسمِ ضد کار« همخوانی دارد  ی امتر است و با خطابهشهودی  تناع 

(. التزاراتو معتقد است که نولیبرالیسمِ معاصر برخی از اشکال  2)تیلر، امتناع از کار ص.  

]اشکال[ برمی زیان دیگر  به  را به روش غیردموکراتیک  بازارهای مالی  زندگی  گزیند. 

دام »اعتباری ندارد«. تنبلی  ست و ک ی زندگی ماندنیگیرند که کدام شیوهتصمیم می

های جدید  کند و در نتیجه امکان راهعنوان امتناع از کار، این مکانیسم را مختل میبه

شود که ای میگشاید. التزاراتو سپس خواستار جامعهداری را میزندگی خارج از سرمایه

 گیری کند، نه امور مالی. ی محتوای زندگی تصمیمدر آن انسان درباره

کنم تا اشکاالت  ی نمایش استفاده میمن از توصیف آگامبن در مورد جامعه  دوم،

راحتی بحث التزاراتو را نشان دهم. اولین مورد، ترویج تنبلی توسط التزاراتو است که به

تری شود. این قرابت مشکل عمیقمثابه نوآوری ادغام میدر درک نولیبرالی از بالقوگی به

التزاراتو به طور رادیکال معنای سوبژکتیویته و بالقوگی را  کند، این که  را منعکس می

( و impotentialityی نابالقوگی ) ی نظریهکشد. این نقد منجر به توسعه به پرسش نمی

شود. من ابتدا  عنوان شکلی از مقاومت انفعالی می( آگامبن بهinoperativityعملی )بی

بهنظریه  آگامبن  مقاومت  نای  اول  درجه  با    -بالقوگی  عنوان  واقعیت  تعلیق  یعنی 

دهم. با این  ی هیچ کاری نکردن را مورد بحث قرار می(ی فعاالنهperformanceاجرا) 

شود  ی نمایش جذب میحال این نابالقوگی، درست مانند تنبلیِ التزاراتو توسط جامعه

وگیِ درجه تأثیر است. در نتیجه آگامبن ]این[ کاربست را با معرفی نابالقو بنابراین بی

 کند. عمل تکرار میدوم یا تعلیقِ »تعلیقِ واقعیت« برای ترسیم شکل زندگی بی

 مثابه رهاییِ بالقوگیالتزاراتو: تنبلی به

 نولیبرالیسمِ مالی همچون سیاستِ غیردموکراتیکِ ممکن 

اش در مورد کند که در آثار اولیهای شروع میی بالقوگی( از فلسفه 2004التزاراتو )

مونادهای الیبگاب از  جهان  کرد.  پیدا  تکوین  تارد  که ریل  است  تشکیل شده  نیتسی 

»موناد به خودی خود دارای یک   های ممکن هستند. هریک دارای ظرفیت اختراع جهان 
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های  آل، یک نیروی درونی است که منبع تغییرات خود، خلقِ حالتعنصر تکوینیِ ایده

نیتس فاصله  این حال، التزاراتو از الیب  (. با30های خاص خود است« )بودن و جهان

الیبمی برای  میگیرد.  انتخاب  را  ممکن  جهان  بهترین  آغاز  در  خدا  و  نیتس،  کند 

جهاندیگری ]دیگر  میها  محکوم  نیستی  به  را  قلمرو ها[  التزاراتو،  نظر  از  اما  کند. 

تع جهان بلکه  متعال،  خدایی  نه  دارند.  همزیستی  واقعی  جهان  با  ممکن  املِ  های 

بهدرون موناد  بین دو  تصمیم میماندگار  واقعیت  طور مداوم  به  گیرد که کدام جهان 

از  شود و کدام یک بالقوه باقی میتبدیل می از این رو جهان نه یک هماهنگی  ماند. 

ی الهی، بلکه چندصداییِ چندین نیروی مستقل است که خود را با سایر  شدهتعیینپیش

 کنند. نیروها هماهنگ می

(، هر سیستم اجتماعی فقط یک  71ها، صفحه  ها و ماشینی التزاراتو )نشانهبه گفته

های  دهد که برخی از شیوهای ساختار میماشین انتخاب است که واقعیت را به گونه

داری، رفتار  ی سرمایهکند. در جامعهشود و برخی دیگر را حذف میزندگی را شامل می

شود. برای  شت بیشتر سرمایه، برانگیخته یا بازداشته میبسته به ظرفیت آن برای انبا

سرمایه هژمونی  معاصر،  نولیبرالِ  سودآوری  )التزاراتو، مدلِ  است  ضروری  مالی  ی 

نیروی کار از طریق سود که 214حکومت کردن با بدهی صفحه   (. به جای استثمارِ 

ری را مستقیماً از دلِ  تواند پول بیشتطلبد، منابع مالی میتولید کاالهای مصرفی را می

شود که نولیبرالیسمِ مالی به جای مطابقت با  پول ایجاد کند. این امر ظاهراً باعث می

سازیِ تفاوت گشوده باشد، زیرا سود بیشتر به منحصر  خط تولید مونتاژ، به سمت بهینه 

سرمایهبه بودن  دارد. همانفرد  بستگی  انسانی  زیستی  )تولد  فوکو  که  سیاست، طور 

بهینه60-259فحات  ص شاهد...  ما  تحلیل،  و  تجزیه  این  افق  »در  نوشت،  سازی ( 

ماند، که در  های تفاوت هستیم که در آن زمینه برای فرآیندهای متغیر باز میسیستم 

شوند، که در آن این بازی بیش از آنکه بر  های ]در[ اقلیت تحمل میآن افراد و عمل

گذارد«. این انحراف از هنجار مجاز است ازی تأثیر میبازیکنان تأثیر بگذارد، بر قوانین ب

 کند. گذاری جدیدی را فراهم میهای سرمایهزیرا فرصت 

سیاست نتیجه  در  مالی  مینولیبرالیسم  کار  به  را  ممکنی  آن های  در  که  گیرد 

گیرد، تصمیم  زنند. مالیه جای خدای الیب نیتس را میبازارهای مالی حرف آخر را می

کهمی جهان  گیرد  سایر  و  است  بهترین  جهان  میکدام  حذف  را  )التزاراتو، ها  کند 
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های زندگی تبدیل  (. این به استانداردِ ارزیابی شیوه95داری صفحه  های سرمایهانقالب

طرف نیست. التزاراتو )حکومت کردن با بدهی،  شود. این عملیات از نظر سیاسی بیمی

امد: »حاکمیت مردمی مشروط است، زیرا ن( حتی آن را غیردموکراتیک می103صفحه  

المللی است که هر تنها رأیی که اهمیت دارد، ]رأیِ[ بازار و بنگاهِ مالیِ حاکمیتِ بین

 theی سیاسی خود را از طریق بازار سهام و اختالف قیمت)  طور همزمان، ارادهروز و به

spreadنوان ]این[ ایده  صورت شهودی دموکراسی را به ع دهد«. اگر ما به( نشان می

ی خاص هستند نیز باید در ایجاد آن مشارکت  تعریف کنیم که کسانی که تابع یک قاعده

گیری در مورد اقداماتِ ریاضتِ  گاه قدرت بازارهای مالی برای تصمیمداشته باشند، آن

داری اقتصادی یا زنده ماندن تصمیمات سیاسی، غیردموکراتیک است. برخالف سرمایه

غیرشخصی میصنعتی که   سلطه،  مالیِ  روابط  بود،  غیردموکراتیک  نوع خود  شود در 

نشانه  و ماشین)التزاراتو،  قابل(. سرمایه 41ها صفحه  ها  افراد  را  شناسایی  داری سنتی 

( unaccountableگو )گرانِ مالیِ غیرپاسخداری مالی را معاملهکردند، اما سرمایهاداره می

نیتسی عمل  کنند. اگر سرمایه همچون یک خدای الیباره میای ادهای رایانهو الگوریتم

انتخاب می را  بهترین جهان  مالیه  و  این صورت  در  )خدای   deus absconditusکند، 

 پنهان( است.

تفاوت است،  شده بیای معاملههای پایهاز آنجا که معامالت مالی نسبت به دارایی

تهدید میشیوه  زندگی جاری  بدهی،  شود )التزاراتو،ی  با  (.  141ص.    حکومت کردن 

گیرد،  عنوان معیار اصلی ارزیابی در نظر میداری، سودآوری را به ماشین انتخاب سرمایه

که ارزش پولی مستقیم  ها ارزشمند باشد ولو آنکه ممکن است برخی فعالیتدرحالی

و فلسفه بر   ی ادبیات، هنربه عنوان مثال، طرفداران علوم انسانی از مطالعه تولید نکند. 

ارزش ذاتی آن دفاع می ارزیابی مالی مطرح    کنند )ناسبام(، اساس  در  ادعاها  این  اما 

های مختلف از طریق معادل پولی دارد  ی دارایینیستند. معامالت مالی نیاز به مقایسه 

بنابراین بازار آزاد   پذیر است.زا تقلیلو سایر اشکال ارزش یا به پول یا به یک عامل برون

عادالنهلز یا مطلوبوماً  ارائه نمی ترین  از نظر دموکراتیک ]بودن[  را  نتیجه  دهد.  ترین 

بینی شده  تفاوت که در نقل قول فوکو پیشها از پلورالیسم و  ی نولیبرال برخالف وعده
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تفاوت تنها  نولیبرالیسم  را میاست،  آنها درآمدزایی کرد و  پذیرد که میهایی  از  توان 

 ها واهی است.سازی تفاوتبنابراین بهینه
کند تا به طرز موجهی از بدهکاران عنوان ابزار اصلی برای طلبکاران عمل میبدهی به

ی زندگی معتبر و سازنده را مطالبه کنند )التزاراتو، ساخت انسان بدهکار  خود شیوه 

ی فرهنگی  اصطالح کلیدی در نظریه 50؛ تیم کریستینس، بدهی. در 44-37صفحات 

میمعاصر(   مسکن  وام  درخواست  کسی  که  بهرههنگامی  نرخ  ازای  در  بانک  ی کند، 

کند. این بانک با کنترل رفتار مشتریان  تر، شیوه زندگی خاصی را درخواست میپایین

به همین ترتیب، مؤسسات   رساند.خود، ریسک عدم بازپرداخت خود را به حداقل می

بینوام صندوق  مانند  کشوردهنده  از  پول  ساختاری  المللی  اصالحات  بدهکار  های 

های جسمی و روحی خود کار کنند و از این  خواهد. در نتیجه، افراد فراتر از ظرفیتمی

فرقه )ارنبرگ،  است  فرسودگی  و  افسردگی  اضطراب،  منبع  یک  گناه  رو  اجرا(.  ی 

انتخاب اخالقیاتی برای توجیه این حکومت اشتباه در  مداری بسیج شده است. ظاهراً 

زندگی، اشتباه بدهکار است نه در دستگاهِ انتخابی که اشکال نولیبرالی زندگی    یشیوه 

کند. »شکایات ]به این ترتیب[ به جای روابط قدرت، علیه خود معطوف  را تجویز می

افراد از ناتوانی خود در کار .  (187شود« )التزاراتو، حکومت کردن با بدهی صفحه  می

هایی  کنند. فقط تفاوتها شده انتقاد میث رقابت آن هایی که باعرقابتی به جای سیاست

های غیرمالی باید  توانند به رانت مالی تبدیل شوند مجاز هستند، بنابراین تفاوتکه می

نشانه مونتاژِ  »خط  گیرند.  نظم  سازگاری،  نهدر جهت  بلکه ای  اطالعات  و  دانش  تنها 

کند«  مراتب را نیز تولید میله های رفتاری و تسلیم شدن در برابر سلسها، کلیشهنگرش

 (.71صفحه  ها ها و ماشین)نشانه

 گسستن از منطق مالیه 

کار، صفحه   از  امتناع  و  )مارسل دوشان  برای  5التزاراتو  بدیلی  ابداع  منظور  به   ،)

آورد.  ی امتناع از کار روی میبسیج همگانی نولیبرالی انرژی، به تاکتیک کارگرگرایانه

استایده این  اصلی  بهره  ی  زندگی  از  سرمایه  میکه  همواره کشی  زندگی  اما  کند، 

خواهد، توانایی دارند.  ها میها بسیار بیشتر از آنچه سرمایه از آن خودبسنده است. بدن

جهان میساخت  سرچشمه  مونادها  تعامل  از  احتمالی  )انقالبهای  های  گیرد 
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صفحات  سرمایه ن5-34داری،  یک  فقط  عنوانِ  به  سرمایه  که  سعی  (،  خارجی  یروی 

کند خالقیت آن مونادها را برای منفعت خود تصاحب کند. بنابراین سرمایه صرفاً  می

 مانعی برای بالقوگی است.

(، عملِ تنبلی زندگی  46ی التزاراتو )مارسل دوشان و امتناع از کار، صفحه  به گفته

خواسته  از  سرمایهرا  میدارانه های  جدا  تولید  بالقی  درنتیجه  و  های  وگیکند 

از   "ترغنی"ای  مقایسه کند: »عمل تنبل به طور غیرقابلی قبلی را آزاد میمسدودشده

سرمایه بالقوگیعمل  دارای  زیرا  است،  نمیدار  که  است  تولید  هایی  به  را  آنها  توان 

نامعینی گشوده می اما این به شدنِ  شود که باید آن را بسازیم،  اقتصادی تقلیل داد، 

ی خالقیت در  نیم«. التزاراتو از منظر پدیدارشناسی، تنبلی را با تجربه اختراع و حفظ ک

های خود را ترین ایدهعنوان مثال، برخی از افراد درخشانداند. بهاوقات فراغت برابر می

دهند. هنگامی که ذهن  نه هنگام کار، بلکه شب، هنگام خوابیدن در رختخواب ارائه می

ی جهات  شود، افکار بدون نگرانی از کارکرد در همهمیای خاص رها  از خدمت به وظیفه

این اوقات فراغت به ما  زنند. تخیل برای گردش در میان ایدهپرسه می ها آزاد است. 

پروژهنشان می برای یک  از پیشدهد که وقتی ذهن  کند، چه  شده کار نمیتعیینی 

آور نیست، یا کاری کسالترو تنبلی صرفاً نفی وضعیت کنونی و  ای دارد. ازاین توانایی

روند. این  های ناهمگنی است که از وضعیت واقعی امور فراتر میبلکه معرفی بالقوگی

شود تا پتانسیلی خالق و در عین حال تحقق  ]امر[، ساختارهای هویت فعلی را منکر می

نایافته را آشکار سازد. »نه« خطاب به قدرت، دیگر نه خروج برای یک ستیز دیالکتیکی  

 (.19داری صفحه های سرمایهبلکه گشایشی است برای یک شدن« )انقالب 

، دوشان  1923ی تنبلی برای التزاراتو، مارسل دوشان است. در سال  فیگور نمونه

های  ( نقاشی را متوقف کرد و با تجلیلِ تنبلی و ایجاد هویت167)دوشانِ نشانه، صفحه  

عنوان مثال، او شخصیت متعدد برای خود، زندگی خود را به یک اثر هنری تبدیل کرد. به

(. امتناع  51خت و برخی از آثار خود را با آن نام امضا کرد )رُز سلوی، زنی یهودی، را سا

های کار مولد، این فرصت را به او داد ی وی از تسلیم شدن در برابر خواسته سرسختانه 

شد توضیح دهد.  هایی از خود را که در غیر این صورت آشکار نمیها یا جنبهتا هویت

برای خودازاین  ابزاری  به  تسوژه -رو هنر  به  سازی  این که  به جای  دوشان  بدیل شد: 



 نولیبرالیسم و حق تنبل بودن 322 

جامعه یا سرمایه اجازه دهد تصمیم بگیرد چگونه زندگی خود را شکل دهد، معیارهای  

های  داری به نفع روشخود را برای ارزیابی زندگی توسعه داد. ماشین گزینشِ سرمایه

 جدید و ناهمگنِ گزینش مختل شد. 

اready-madesآماده)-حاضر از  بخشی  دوشان  اساس  (های  بر  هستند.  پروژه  ین 

زدایی در هنر پس از  نظری رابرتز )ناملموس بودن فرم: مهارت و مهارت-تفسیر کاری

زدایی در هنر ها دیالکتیک مهارت و مهارتآماده-(، حاضر98-81آماده، صفحات  -حاضر

داری تمایل دارد که  کنند. سرمایهداری را آشکار میو درنتیجه تمام تولیدات سرمایه

ها را به حداقل برساند،  رگران را به لحاظ تکنولوژیک به نحوی که نیروی مقاومت آنکا

داری به کارگران کمتر ماهر نیاز  تولید سرمایه  یزدایی کند. هنگامی که شیوهمهارت

می تغییرپذیریپیدا  دلیل  به  آنان  چانهکند،  قدرت  کمشان،  حاضرزنی  دارند.  - تری 

فرایندآماده این  دوشان  می  های  تکرار  هنرمند  برای  رهاشدن را  به  را  آن  اما  کنند 

توانند  طور که همه میدهند. همان( انسان پیوند میtotipotentiality»بالقوگی مطلق« )

می همه  دهند،  انجام  مونتاژ  خط  در  را  استاندارد  و  توالت توانند  کارهای  حاضر  های 

آماده نمایش  -وان یک هنرِ حاضرخریداری کنند و آن را به عنی مارسل دوشان را  آماده

دهند. در هنر سنتی، بالقوگی مطلق انسان در یک مهارت خاص که نیاز به آموزش  

زداییِ دوشانی اقتدار هنرمندِ ماهر را تضعیف  که مهارتدارد، تنظیم شده است درحالی

ی وژهداری، پرزداییِ سرمایه(. با این حال، برخالف بیگانگی ناشی از مهارت116کند )می

کردن و رهایی پتانسیل نیروی انسانی از هنرهای ماهرانه و   دوشان با هدف دموکراتیزه

آن از  است.  شده  انجام  هنری  بهنظم  ماده  که  میجا  انتخاب  به  دلخواه  نیازی  شود، 

(.  27های فنی یا فضیلت هنری نیست )مارسل دوشان و امتناع از کار صفحه  مهارت

شود که در یک اثر هنری به نمایش گذاشته ای نمیخالقانه  محصول نهایی منجر به نبوغ

دهد.  ی خود نشان میکاری دوشان را در انتخاب مادهشود، بلکه در عوض تنها کممی

  عنوان انفعالِ کامالً منفی. هنگامی گذارد اما نه بهآماده تنبلی را به نمایش می-حاضر

تواند آزادانه اشکال جدیدی  نباشد، می که بالقوگی انسان دیگر تابع نظم و انضباط فنی

 از زندگی را توسعه دهد. 

ای ی هنرمند نابغهها با تقویت عنصر غیرشخصیِ تولید هنری، اسطورهآماده-حاضر

از پیش پا  شده، به شکلی در موضوع پی میتعیینرا که به عنوان یک نفس  برد، زیر 
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کنند )رابرتز صفحه ی را نمایان میی آثار هنرگذارند. آنها کار غیر هنری پشت همهمی

یا اهمیتی نمیکس نمیهای کالسیک، هیچ(. در نقاشی147 دهد که چه کسی  داند 

های دوشان فوراً آشکار است که نیروی  آماده-رنگ و بوم را ساخته است، اما برای حاضر

 غیر هنری در خلق اثر هنری نقش دارد. برخوردهای اجتماعیِ پیشاذهنی، آثار هنری

کند. بنابراین  ( عمل میmediumکند و مارسل دوشان فقط همچون میانجی )تولید می

شود تا جایی برای تولید  شده تهی میتعیینهویت هنرمند از هرگونه ویژگی از پیش

های جدید ایجاد شود. مارسل دوشان زندگی خود را به یک بوم سفید تبدیل  هویت

پیشاذهنمی نیروهای  آن  روی  بر  که  میکند  متعددی  داستانی  را  توانند  خود  های 

 بنویسند.

(، این امر در نهایت به  29ی التزارتو )مارسل دوشان و امتناع از کار صفحه  به گفته

همه  ارزش  ارزش تغییر  میی  منجر  تجربه ها  یک  تکرار  دوشان  هنری  آثار  ی شود. 

ی تنبلیِ مشابهی  وزهتوانند به حسوبژکتیوِ منحصر به فرد است که از طریق آن، عموم می

سوبژکتیویته  توسعه  )برای  باشند  داشته  دسترسی  خود  از  41های  ارزش  هیچ   .)

ای برای قضاوت در مورد اثر هنری مانند مهارت هنری یا ارزش پولی  شدهتعیینپیش

گذاری به شود مخاطبان استانداردهای خود برای ارزش وجود ندارد. این امر باعث می

دوشان عمداً یک ابژه را از حالت    یجه زندگی خود را توسعه دهند. آثار هنری و در نت

دهد تا امکانات جدید آن ابژه  کند و آن را در موقعیت جدیدی قرار میمتداول خارج می

اندیشند در نظر بگیرد. بنابراین طرحِ تنبلی التزاراتو  و زندگی افرادی را که در باب آن می

های غیردموکراتیکِ ممکنِ«  کند: »سیاستا رفع میعدالتی نولیبرالیسم مالی ردو بی

 آن و اتکا به بدهی و گناه. 
سرمایه مشکل  اگر  است، اوالً  ممکن  غیردموکراتیکِ  سیاست  یک  نولیبرال  داری 

با  را  امور  کنونی  وضعیت  که  است،  مقاومت  از  کافی  شکل  یک  دوشان  تنبلی 

سازی نشان دهد.  سوژه-ی خودهای جدیدی براگسلد تا راهاستانداردهای ثابت خود می

دارد تا استانداردهای خود را برای کنش ارزشمند در ها مخاطبان را وامیآماده-حاضر

می رهایی  مالیه  منطق  از  را  آنها  بنابراین  بگیرند،  محصول  نظر  نباید  سوژه  بخشد. 

های  (ای برای مونادهایی است که شیوهmediumتصمیمات مالی باشد، بلکه میانجی)
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کند که جهان به  کنند. از این رو تنبلی این ایده را مختل میزندگی را ایجاد میجدید 

گیری در مورد بهترین جهان ممکن نیاز دارد. استاندارد  ی متعالی برای تصمیمیک نمونه

 دست خود مردم تعیین شود.ها در یک موناد متمرکز نیست بلکه باید بهارزیابی جهان
احس ایجاد  باعث  بدهی  میدوم،  گناه  استانداردهای  اس  به  را  مردم  زیرا  شود 

کند. زندگی سرانجام  ی ارزشِ اعتبارات تسلیم میشده در زمینه تعیینغیرممکنِ از پیش

خود بر  غیرواقعیِ  اجراییِ  استانداردهای  علیه  نبردی  میتحمیل-به  تبدیل    شود.شده 

براین با تمام احساساتِ  کند و بناتنبلی این استانداردها را به خود زندگی منتقل می

  "اخالقیات"تر از همه علیه  کند. »مبارزه علیه اقتصاد بدهی و مهمعدم کفایت مبارزه می

گناه آن، که در نهایت یک اخالقیات ترس است، همچنین مستلزم نوعی تغییر سوبژکتیوِ 

(. تنبلی، با رد قدرت  164گناهی دوم« )ساخت انسان بدهکار صفحه  خاص است... بی

بهم بیالی  الیبنیتسی،  خدای  میعنوان  مطرح  دوباره  را  معیار  گناهی  هیچ  زیرا  کند 

از آن   تنها هنجارهایی که چنین موجوداتی  ندارد.  علیه گناه وجود  تحمیلی خارجی 

 کنند هنجارهای خود موجودات هستند.پیروی می

 مثابه اجرای نابالقوگیآگامبن: انفعال به
ی خود در  نوشت مقاله( در پی48دوشان و امتناع از کار صفحه  )مارسل   التزاراتو

از مفهوم »ناکارایی« آگامبن فاصله میمورد مارسل دوشان، به گیرد. در این  صراحت 

ی کنم که التزاراتو در مورد این ناهمانندی حق دارد اما این نظریهبخش استدالل می

نظریه از  برتر  آگامبن  استناکارایی  التزاراتو  شرح  ی  در  را  مشکالت  از  برخی  ابتدا   .

می آشکار  اینالتزاراتو  یعنی  سرمایهکنم:  او  نمایش  که  به  اشتباه  به  را  معاصر  داری 

میمی اجازه  او  به  که  در جشن گذارد،  نقد  دهد  و  شود  ادغام  نوآوری  نولیبرالیِ  های 

ی رد جامعهی آگامبن درموسازی ندارد. سپس نظریهای در مورد بالقوگی و سوژهاساسی

کنم. دومین  داری معاصر پیشنهاد میتری از سرمایهعنوان توصیف مناسبنمایش را به

سوژه و  بالقوگی  بر  التزاراتو  نقد  ]یعنی[  نظریه عنصر،  به  را  من  عوض  در  ی سازی، 

دهد. من بین نابالقوگیِ درجه یک و درجه مثابه مقاومت سوق مینابالقوگیِ آگامبن به

 می شوم تا شرایط امکان مقاومت را نشان دهم. دو تمایز قائل 
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 مثابه جامعه نمایش داری معاصر بهسرمایه

که در   جورجو آگامبن )هوموساکر، وضعیت استثنایی( بیشتر به دلیل نقد حاکمیت

تا سرمایهپردازی کرده، شناخته میآثارش نظریه الهی:  شود  داری )توسکانو، مدیریت 

پادشاهی و شکوهِ جورجو آگامبن؛ وایت، فاجعه و رستگاری  اظهارات انتقادی در مورد  

می127صفحه استدالل  آگامبن  اجتماعی(.  شکل  یک  ایجاد  که  حیات کند  از  شده 

(bios) ( همیشه مستلزم حذف کامل حیاتِ طبیعیzōè)   است. در ابتدا، قانون و حیات

(zōe) « دو واقعیت کامالً جدا از یکدیگر هستند، اما در داخلbios  انسان به یک کار »

یعنی، برای دستیابی به حیات خوب در داخل آن   -شود  (، مقرر میergonیا وظیفه )

اجتماع، باید از بالقوگی خاصی استفاده کرد. با این حال، حیات طبیعی بستری ضروری 

ی کند. حیات طبیعی در درجه برای حیاتِ خوب در شهر است، اما در آن دخالت نمی

ابط قدرت است. این که چه کسی شایسته است شامل آن شود بستگی  ی رواول، ابژه

به اختیار حاکم دارد، که بر وضعیت استثنایی سلطه دارد تا حقوق موجودات زنده را 

های »بایوسی«اش محروم کرده و به »حیات  تعلیق کند، و در نتیجه آن را از ویژگی

 برهنه« تقلیل دهد. 

سرمایه از  صحبت  وقتی  معاما  میداری  بهاصر  آگامبن  تأثیر  شود،  تحت  شدت 

؛ ابوت، فیگور   58–123ی نمایشِ« گی دوبور است )وایت، فاجعه و رستگاری  »جامعه

ی نمایش(  . دوبور )جامعه1(2–190شناسی سیاسی  این جهان: آگامبن و پرسشِ هستی

جا پیش رفته است که ارجاع به هر واقعیتی  کند که فتیشیسم کاالیی تا آناستدالل می

 
( اشتراک وجهی را میان وضعیت  8-247داری،  بارکان )استفاده فراسوی ارزش: جورجو آگامبن و نقد سرمایه.  1

و جامعه نمایش مسلم می استثنایی  به وضعیت  ی  مورد  دو  هر  زبانِ  که  تأکید می کند  واقعیت  این  بر  او  انگارد. 

پیروی می کنم که تفاوت وجود دارد،  آنتروپیک(  کاتر )امپراتورینابالقوگی تقلیل می یابند. در این ادعا من از دی 

ی نمایش در فضاهای جغرافیایی مختلف محدود شده اند. منطقی نخست به این دلیل که وضعیت استثنایی و جامعه

عنوان یک وضعیت استثنایی توصیف کنید، عنوان یک نمایش و یک اردوگاه زندان را به است که یک مرکز خرید را به 

از نابالقوگی بهاما نه برعکس کند اما نه  عنوان شکلی از مقاومت در برابر حاکمیت استناد می. ثانیاً، آگامبن غالباً 

ی نمایش در پشت سخنان تهی پنهان است. بنابراین این نمایش صریحاً علیه سرمایه. نابالقوگیِ ارتباطات در جامعه

دهد.  ( بلکه بیشتر توانایی برقراری ارتباط را نشان می 247نه »چیزی جز ناتوانی در برقراری ارتباط« )بارکان، همان  

نشان می را داشتن  هر چیزی  معنای  را در  آن  تهی، ظرفیت  درجه دوم اجرای سخنان  نابالقوگیِ  یک  تنها  دهد. 

 تواند با افشای ناتوانی در صحبت کردن، این تصویر صاف را مختل کند )به پایین مراجعه کنید(.می
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ها به دو بخش ارزشِ استفاده و  معنا شده است. ابژهای، بیفراتر از تصاویرِ ارزش مبادله

اگر  شوند، که مورد دوم کیفیت ظاهری مستقلی از ابژه است، حتی  مبادله تقسیم می

شود بدون  محصولِ کار انسانی باشد. از این رو، این ابژه به یک تصویر از خود تبدیل می

(. به عنوان مثال  76هدف،  ای به آفریننده یا ارزش استفاده )وسایل بیگونه اشارههیچ

دهد که برای کارگری که آنها را  یک مرکز خرید، کاالهای خیالینِ متعددی را ارائه می

(. 129رسد )وایت، فاجعه و رستگاری  ( به نظر میexternalبیرونی )  کند،مصرف می

آن جادوی  خیر.  یا  هستند  مفید  فروش  در  موجود  ابزارهای  که  نیست  برای مهم  ها 

ی کند که همهی نمایش تا حدی این حرکت را تشدید میشان کافی است. جامعهفروش

دیگر    .جامعه نمایش بخش چهارم(  شوند )دوبور،گری میروابط انسانی با تصاویر میانجی

ای وجود ندارد، فقط تصاویری دلربا از کاالها وجود  هیچ واقعیت مستقیم تجربه شده

 دارد. 

مثابه  داند که جهان با کاالها به( این را بدان معنا می87ها  شکنیآگامبن )حرمت

می پر  ناب  سازوبرگوسایل  »اگر  سرمایهسازوبرگشود:  مکتب  اینهای  قدر  داری 

کنند،  تأثیرگذار هستند، به این دلیل نیست که آنها بر اساس رفتارهای اولیه عمل می

از آن روست است که آنها بر اساس وسایل ناب عمل می کنند، یعنی بر اساس  بلکه 

اند. در منتهی الیه خود،  ای تا انتها جدا شدهرفتارهایی که از خود و بنابراین از هر رابطه

نیست جز یک سازوبرگداری چیسرمایه آوردن وسایل غول  زی  به چنگ  برای  پیکر 

به عنوان  ندارد.  اشاره  ناب«. اصطالح »وسایل ناب« در معنای دیگر به هدف خاصی 

کند،  مثال، حرکات دست که با یک سخنرانی همراه است، اطالعات خاصی را منتقل نمی 

 شود. اگر هر نوع بایوس،قرار میدهد، فقط ارتباط بربلکه فقط قابلیت انتقال را نشان می

کند، وسایل ناب این منطق را با ها و چیزها تعیین میی خاصی را برای انسان حرفه 

کنند. یک ژست ی خاص، مختل نمینشان دادن چیزی جز پتانسیلِ داشتن یک حرفه 

(gestureمعنی خاصی ندارد، اما می )ای بدهد. با تعلیق هر کارکرد خاصتواند هر معنی  ،

 کنند. وسایل ناب پتانسیل معانی متعدد را حفظ می

برد. کاالهایی که صرفاً تصاویری از چندین ی نمایش از وسایل ناب بهره میجامعه

شوند. به جای  دهند جایگزینِ کاالهایی با عملکرد مستقیم میکارکرد بالقوه را نشان می

ا را در حالت بالقوه نگه اختصاص کارکردهای خاص به کاالها، این نمایش است که آنه
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شود که محصوالت دارای »دیگر تصور نمی  1کند. دارد و هر فعلیت خاصی را معلق میمی

بهویژگی بلکه  ارزش مشخص هستند،  با  تغییرناپذیر  در شرف های  عنوان محصوالت 

ی خدمات با ارزش افزوده  تکامل، مستعد تمامِ تغییرات احتمالیِ بالقوه و قادر به ارائه

کند« )ماراتزی،  تولید مادی عمدتاً به عنوان پشتیبانی از توزیع خدمات عمل می  ستند.ه

های امروزی به جای این که زبان  عنوان مثال، در رسانه(. به25نارساخوانی و اقتصاد  

برای اهداف خاصی مانند گردشِ پروپاگاندا مورد استفاده قرار گیرد، معنای خاصی را 

ای های معاصر مجموعهی آگامبن، رسانهگفته(. به88ها،  شکنیدهند )حرمتارائه نمی

  2کند. کننده معنا را تعیین میاز سخنان تهی هستند که در آن مصرف
داری نولیبرال یک ماشین توجه است. از نظر التزاراتو، سرمایهتضاد با التزاراتو قابل

از رفتار واقعی استخراج  انتفاع، ارزش اضافی  انتخاب است که با حذف بالقوگیِ بی را 

( 8-162ها صفحات ها و ماشینکند. به همین دلیل است که از نظر التزاراتو )نشانه می

دهند. اما  ها را با کدهای از پیش موجود مطابقت میها ماشینی هستند که سوژه رسانه

بدیل ی بالقوگی را به یک منبع سودآور تکند که سرمایه امروز نمایهآگامبن ادعا می

جا باشد. التزاراتو کرده است. بنابراین ترویج بالقوگی علیه نولیبرالیسم ممکن است بی

 
ای مشابه  ( نظریه73-159( و »دژاوو و پایان تاریخ« )صفحات  63-59در »گرامرِ انبوه خلق« )صفحات  . پائولو ویرنو  1

کند که سرمایه داری از قبل همواره در قالبِ نیروی کار، دهد. او استدالل میداری نمایش ارائه میدر مورد سرمایه 

انسا ]نظریه[، ظرفیت بدنیِ  را کاالیی کرده است. دومین  آفرینش است، محلی شده در  بالقوگی  تولید و  برای  ن 

ی نمایش  زند. جامعهای که هرگز حاضر نبوده، اما به هر اکنونی با »ظرفیتِ تحریک امر جدیدِ« خود دامن میگذشته

ی تولید صنعت فرهنگ یازد. این شیوه فرم خاصی است که امروزه این سلب مالکیت از بالقوگیِ بدنی به آن دست می

دهد. در نتیجه این، بالقوگیِ نامعین ویرتویی را برای تبیین زبان و ارتباطات به کل اقتصاد گسترش می  را بر اساس

ی نمایش از این رو همچون »به روی  داری سنتی، جامعهدهد. برخالف سرمایهعنوان کاالی غالب ارائه می]آن[ به

سازد )دژاوو و پایان تاریخ(. اما انسانی را میترین پدیداری که برجسته شده، بالقوگی  سطح آمدن«، همچون عینی 

را شکل مناسب مقاومت می زنده  بلکه کار  انفعال،  یا  نابالقوگی  نه  آگامبن، ویرنو  او  برعکسِ  داند. مشابه التزاراتو، 

از این رو میاستدالل می کند که بالقوگی انسان از مرزهای انباشت سرمایه فراتر می های  تواند محدودیترود و 

 (.24،  1991ی کامل زندگی را بشکند )ویرنو حمیل شده بر بالقوگی برای توسعهت

کند، اما چنین کارکرد خاصی در حال حاضر کنم که کاال برای مصرف کنندگان معنای خاصی پیدا می. انکار نمی2

می تعیین  پیش  از  کاال  ارتقای  جهت  است،  در  سفید  بوم  یک  خود  خودی  به  هوشمند  تلفن  یک  هر  شود.  اما 

ها برای تحقق هرگونه کارکرد،  ای آن را به یک تلفن خاص با کارکردهای خاص تبدیل می کند. تلفنکننده مصرف

 های مورد نظر خود را انتخاب کنند.کنندگان بتوانند بالقوگیکنند تا مصرفنابالقوگی خود را اجرا می
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های منعطف باید با آنها سازگار  گیرد که سوژهبازارهای از پیش موجودی را فرض می

انتخاب می را  رفتار خوب  مالیه  و سوژهشوند.  میکند  مطابقت  حال،  ها  این  با  یابند. 

نولیبرنظریه  بههای  کارفرمایی،  نظریهالی  )کاپیتالیسم،  ویژه  شومپیترشومپیتر  ی 

کنند. آنها تصویری شدت از این نظرگاه عدول می(، به6-81سوسیالیسم و دموکراسی  

ی شومپیترشومپیتر، آورند. به گفته از بالقوگیِ مشابه با تصویر التزاراتو را به حرکت درمی

ا شرایط بازار تطابق داشته و به دنبال باالترین  کارفرمایان عوامل اقتصادی نیستند که ب

های ریسکی در معامالتِ  گذاریاند متحمل سرمایهسود ممکن باشند. در عوض آنها مایل

کارآفرین صفحاتِ  venturesپرمخاطره ) باشند )برکلینگ، خودِ  امیدبخش  ؛ 1-70(ی 

رقابت    دیویس،  منطق  و  حاکمیت  اقتدار،  نولیبرالیسم:  از55حدود  شومپیتر،    (.  نظر 

می رفتار  فروتنانه  بازار  تقاضای  با  که  نیستند  آنهایی  کسانی  کارفرمایان  بلکه  کنند، 

خواسته  مطابق  موفقیت  با  را  تقاضا  این  که  میهستند  تغییر  خود  در  های  دهند. 

شناسی التزاراتو، کارفرمایان شومپیتر هژمونی خدایان الیبنیتس را که تصمیم  اصطالح 

شکنند. آنها انتخاب متفاوتی  میی زندگی منتفع است یا خیر، درهمیوهگیرد کدام شمی

ی مقاوم برای فراتر کنند. از این رو، بالقوگیِ سوژهداری تحمیل میرا به ماشین سرمایه

ی فوری، نه تنها در نقد التزاراتو بر نولیبرالیسم، بلکه رفتن از مرزهای انباشت سرمایه

1نولیبرالیسم نیز پرسونای مفهومی دارد. های شومپیتریِ خوددر گونه
 

 
بین کارفرمایی نولیبرالی و خالقیت نیروی کار اذعان   تازگی بر قرابتِ( به47-139. هارت و نگری )مجمع، صفحاتِ  1

کنند که بالقوگیِ کارفرمایی برای پرورش اشکال جدید همکاری در ابتدا در میان انبوه  اند. آنان استدالل میکرده 

د. با این کنداری بازیابی می خلق وجود دارد اما نولیبرالیسم این بالقوگی را در فیگورِ قهرمان فردیِ نوآوریِ سرمایه

های انباشت ی هارت و نگری، این ادغام همیشه متزلزل است زیرا انبوه خلق در هر زمان از محدودیت حال به گفته

روند. متأسفانه هارت و نگری در مورد نحوه و چگونگی این بهبودی در تاریکی به سر ی خصوصی فراتر میسرمایه

ماییِ نولیبرالی مشتق از کارفرمایی انبوه خلق است و نه برعکس؛  می برند، چرا که پیشاپیش مطمئن هستیم که کارفر

گیری را به کار پس های غیرقابلیا اینکه چرا بدیهی است که انبوه خلق قادر خواهد بود میزان زیادی از بالقوگی

و اضطراب ( به افزایش افسردگی، خودکشی  5-154عنوان مثال، فرانکو بیفو براردی )روح در کار، صفحات  گیرد. به

ی  پایانِ انبوه خلق اشاره می کند. به گفتهکار برای به پرسش کشیدنِ باورِ نگری مبنی بر خالقیتِ بیثبات کارگران بی

سرمایه خالقیت  بازیابیِ  از  فرار  برای  خلق  انبوه  ظرفیت  محدودیت براردی،  این  داری  از  گذر  از  پس  دارد.  هایی 

نیروی کار بهمحدودیت توان چنان کار را میثبات آیند. کارگران بی ور کامل به شمول سرمایه درمیطها، بالقوگیِ 

شدت داری بهمجبور به خالقیت دائمی در کارآفرینی در زندگی خود کرد که برای خلق چیزی جدید فراتر از سرمایه
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تحقیقات معاصر در گفتمان نولیبرال نیز با روایت شومپیتری مطابقت دارد )ژیل، 

های زیرک: یک ضرورت جدید در حاکمیت نولیبرال؛ برکلینگ، خویشتن کارفرما  بدن

موجود پذیریِ منفعل در نسبت با بازارهای از پیش(. نولیبرالیسم نه انعطاف101-20

دهد. یک کارفرما خودش را با بازار بلکه زیرکیِ فعال در تغییر این بازارها را ترویج می

نمی پتانسیلوفق  بلکه  نمایش میدهد  به  بازارهای جدید  ایجاد  برای  را  گذارد.  هایی 

دانند چگونه ماشین انتخاب را به نفع خود تغییر دهند. بنابراین کارفرمایان زیرک می

عنوان  ی ثابت دستورات نولیبرال بلکه بهعنوان نتیجه بازار انسانی نه به  توصیف رفتار

بالقوگی رو چند ظرفیتی هستند،  نمایش  این  از  و  هرگونه میل خاص  فاقد  هایی که 

اند، اما دارای تر است. کارگران کارآفرین برای یک شغل خاص آموزش ندیدهمناسب

قابلمهارت محیطهای  در  مختلفاستفاده  همه  های  باید  »فرد  شود«  هستند.  کاره 

(. حتی تنبلی بخشی از گفتمان نولیبرالی در 386ی اجرا  دارانه ی سرمایه)میکالی، فرقه

مقاله از  برگرفته  زیر  قول  نقل  مثال،  عنوان  به  است.  کارفرمایی  نوآوری  در مورد  ای 

اما میمجله است،  اکونومیست  باشد!:ی  نوشته شده  توسط التزاراتو  ترین  »مهم  تواند 

به است،  آنها  زمان  خالق،  افراد  بخشمنبع  مستمر ویژه  زمان  از  بزرگی  های 

(uninterruptedبزرگ و  آن (؛  دشمنان  میترین  تالش  که  هستند  کسانی  با  ها  کنند 

میل یا جلسات آن ]زمان[ را برهم زنند. در واقع، افراد خالق ممکن است در زمانی  ای 

ها باشند )»شومپیتر: در  تریندهند، پربازدهچ کاری انجام نمیمدیرِ نابلد هی  که از نگاهِ 

کند تا بتوانند همچون  ستایش تنبلی«(. تنبل بودن فرصتی را برای کارفرمایان ایجاد می

نوآوری  در  بالقوگیانقالبی  از  بعدها میها  بهره جویند. در  هایی که  کنند،  توانند کاال 

 های بدیع است.ده برای گشودن فرصتنولیبرالیسم، تنبلی یک عمل پذیرفته ش

بسیج  نولیبرالیسم  علیه  مفهومی  پرسونای  یک  عنوان  به  را  تنبل  فرد  التزاراتو 

کند، اما این فیگور ظاهراً خود بخشی از تخیل نولیبرالی است. این ]امر[ تنبلی را به  می

به خطر می انتقادی  دیدگاه  یک  استدالل میعنوان  التزاراتو  ]تنبلی[  اندازد.  که  کند 

کند، اما این فضا قبالً در چارچوب داری باز میله با سرمایهفضای خالقیت را برای مقاب

 
که مردم نتوانند از  کند، هنگامی  اساس مانند کاری که التزاراتو میخسته شوند. از این رو دعوت به خالقیتِ بی

 مرزهای انباشت سرمایه فراتر روند، به نفع سرمایه کار می کند.
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کنند.  کارفرمایی، کاربردی شده است. هر دو، تنبلی را به عنوان رهاییِ بالقوگی مطرح می

ها شرط  برای التزاراتو این یک بالقوگیِ غیر انتفاعی است در حالی که برای نولیبرال 

در    1ی موقتاً غیرانتفاعی برای سودهای آینده. های بالقوگییعنی، توسعه  -نوآوری است  

روش پیشنهادیِ   پسِ این تجلیلِ متقابل از بالقوگیِ مفرط، مشکلی عمیق نهفته است.

التزاراتو برای مقاومت عمدتاً تصمیم در مورد ارزش زندگی را از بازارهای مالی به مردم  

اساساً مقولهمنتقل می او  اما  بالقوگی، ]یعنی[ هدکند،  به پرسش  ی  را  انتقال  این  ف 

کند اما باور ندارد که ممکن است های »ممکن« را دموکراتیک می کشد. او سیاستنمی

 تری مشکلی در این سیاست وجود داشته باشد. در سطح عمیق

 مثابه مقاومتبالقوگی به
مطالعه طریق  از  رابطه آگامبن  چهارم،  کتاب  ارسطو،  »متافیزیک«  بالقوگی  ی  ی 

هایی در  کند )رجوع کنید به بِرتوزی، اندیشهو عمل )انرژیا( را مطالعه می)دینامیس(  

آگامبن   فلسفه  میلز،  بالقوگی؛  می  33-29باب  ترجیح  وایت،  جورجو  ؛  نه:  که  دهم 

ها  آگامبن، بارتلبی و بالقوگیِ قانون.(. برخالف رواقیون، ارسطو استدالل کرد که بالقوگی

ها فقط  رواقیون در عوض استدالل کردند که بالقوگی مستقل از تحقق آنها وجود دارند.

در تحقق آنها وجود دارد. بنابراین ]در نظر رواقیون[ برای مثال، تنها زمانی که یک تکه  

درستی اشاره توان گفت که قابل اشتعال است. ارسطو به چوب واقعاً در آتش است، می

دانیم آن چوب قابل  که ما می  کرد که این امر بسیار دور از عقل است با توجه به این 

 اشتعال است حتی اگر در جلوگیری از آتش موفق شویم. 

 
ای در مورد مارسل دوشان، اشاره  . التزاراتو از این قرابت بین ارتقای بالقوگی و نولیبرالیسم آگاه است. او در مقاله1

رز ظریفی وجود دارد. امضا، ابزار ادغام سازی بالقوگی و ادغام این خالقیت با سرمایه، مسوژه -کند که بین خودمی

کند )مارسل دوشان ای قطعی تبدیل میآماده را به یک کاالی هنری با ارزش مبادله -بازار هنر است که یک حاضر

خط کار را به کاالیی تبدیل می کند که ارزش آن بیشتر از یک توالت ساده  (. دست40-39و امتناع از کار، صفحات  

( توضیحی درباره این مکانیسم ارائه می دهد. در ابتدا، 6-252داری )صفخات  های سرمایهانقالب  است. التزارتو در

داری بود که نیازی به سرمایه برای کارکرد نداشت. با این حال، سرمایه سعی کرد این  خالقیت یک فرایند فراسرمایه

خالقیت بر مبنای رشد اقتصادی، ضمن حفظ    داری با ایجادانرژی را از طریق پارادایمِ نوآوری جذب کند. سرمایه

کند که ماهیت اسرارآمیز خالقیت، آن را در بافت خود قرار داده است. سرمایه به »نوآوری« نیاز دارد، اما تظاهر نمی

 قادر است آن را مستقل از مشاغل عمومی تولید کند.
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کند.  بالقوگی نوعی از وجودِ خود را دارد، اما فقط آن را به عنوان یک غیبت درک می

عنوان مثال، شخص به طور مستقیم بالقوگیِ غذا خوردن را فقط در صورت عدم غذا  به

درک غذا(  اعتصاب  )یعنی  میمی  خوردن  وادار  را  آگامبن  امر  این  آن  کند.  تا  کند 

اش یعنی نابالقوگی )آدینامیا( بررسی کند. زمانی که فردی  ]بالقوگی[ را از طریق مخالف

را نشان می ارائه مینابالقوگی خود  این صورت  به  تنها  بالقوگی  شود بدون  دهد، یک 

غذا را از کسی که هنگام    که از فعلیت خود تهی شود. برای مثال، چیزی که اعتصابآن 

نمی غذا  مینوشتن  متمایز  بهخورد،  اولی  که  است  این  غذا  کند  بالقوگیِ  فعال  طور 

نشان می را  نمینخوردن  غذا  دومی صرفاً  که  حالی  در  اعتصابدهد  کنندگان،  خورد. 

ی آگامبن )کار انسان(، نابالقوگی یک  کنند. به گفتهبالقوگیِ »عدم کنش« را عملی می

است. ویژگ انسان  قادرند«  »انسان  ی خاص  خود  نابالقوگیِ  به  ها حیواناتی هستند که 

ی بشریت این است که  کند که وظیفه(. آگامبن استدالل می182ها  )آگامبن، بالقوگی

فعلیت آگاه شود. این تنها از طریق نابالقوگی    مثابهمثابه »بالقوگی« و نه بهاز بالقوگی به

امک که  است،  تحقق  میقابل  فراهم  را  بالقوگی  تحقق  و  ان  آگامبن  )واتکین،  آورد 

  کند به این معنا که اعتصاب (. نابالقوگی، کنش و بالقوگی را معلق می142تفاوتی  بی

   1کنند. غذا کنندگان با اقدامِ بالقوگیِ غذا نخوردن، بالقوگیِ غذا خوردن خود را حفظ می

دهد )کار  فرگ و مالویچ ارجاع میدر این زمینه است که آگامبن به تنبلی نزد ال 

اجرای )63؛ آتش و داستان  6انسان صفحه   تنبلی،   .)performance برای نابالقوگی   )

عنوان مثال هنگامی که بارتلبیِ هرمان ملویل در جواب دستورات  کنشِ مولد است. به

خود می ترجیح میرئیس   « بیگوید:  رخوت  نه«،  که  بیدهم  او  ساده  تحرکی  عملیِ 

 
ژاد و جنسیت( از مثال اعتصاب غذا برای سیاست های ن-زیارِک )حیات برهنه در اعتصاب: نکاتی در مورد زیست  -1

ی نابالقوگیِ آگامبن به دلیل نداشتن دیدگاه جنسیتی و نژادی استفاده می کند و در عین حال این  انتقاد از نظریه

عنوان سالح سیاسی مواجهه استفاده کرد، نپذیرفت. او درست می گوید که  توان از حیاتِ برهنه به]ایده[ را که می

اند، کردند از جامعه طرد شده ای از مردم که قبالً احساس میبات غذا در واقع به تحمیل شامل شدنِ طبقهاکثر اعتصا

کند. اعتصاب غذا رویدادهای موقتی سریع نابالقوگی در مبادله برای بازشناسیِ اجتماعی است. با این حال،  کمک می

ی نوع بشر است.  نامد، از آن رو که معرفِ مشخصهت میعنوان یک راه زندگی نه یک عمل موقآگامبن نابالقوگی را به

ی فرانتس کافکا« )تیم یابد، همچون »هنرمند گرسنهاین اعتصاب غذا است که فراتر از بازشناسیِ اجتماعی ادامه می 

 کریستینس(.
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ست، بلکه آشکاریِ نابالقوگیِ کار است. بارتلبی به جای رویارویی مستقیم یا خروج از نی

کند که در آن نفی و تأیید  کرد، قلمرویی را باز میطور که التزاراتو تصور میقدرت همان

 اش است.معلق است. فرمولِ او نه ردِ صریح و نه تأییدِ روشنِ وضعیت

یعنی    -های مرده  ی نامهکند که بارتلبی در ادارهمی( اشاره  269ها  آگامبن )بالقوگی

ها  شود، کارمند بوده است. این نامههای تحویل نشده در آن ذخیره مینهادی که نامه

توانند وجود داشته باشند اما هرگز وجود ندارند  کنند که میهایی را توصیف میواقعیت

ای از نگرش بارتلبی نسبت به جهان اند. این استعارهها به مقصد خود نرسیدهزیرا نامه

به دنیا آن او  آنطور که میطور که هست عالقهاست.  اما  ندارد  توانست باشد چرا. ای 

شمار پیامدهای احتمالی تاریخ است.  وضعیت واقعی امور تنها یک حالت محتمل از بی

بارتلبی در تصمیم نتیجه گیری، همهنابالقوگی  را معادل  بالقوه  نتایج  این  واقعی  ی  ی 

بهمی واقعیت  از  یک گسست  نه  بارتلبی  منفعلِ  مقاومتِ  بنابراین  رهاییِ  کند.  منظور 

های  نیافته، بلکه تعلیق مداوم تفاوت بین وضعیت واقعی امور و جهانهای تحققبالقوگی

 شان ایجاد نشده است. بالقوه است که بر اساس احتمال مشترک 

دهد. اگر شکل مشترک گی »ناکارا« بسط میآگامبن این حالت نابالقوگی را به زند

ها و در نتیجه حذف  ی تعیین وظایف به انسانبا فعالیت خود در زمینه  (biosزندگی )

وظیفه انجام  برای  نابالقوگی  صورت  این  در  شود،  تعریف  طبیعی  خاصی  زندگی  ی 

کارکردهای از  همانطور که بارتلبی انجام داد، گامی در جهت رهایی است. این تعلیق  

نفی حرفهتعیینپیش فراموشی سعادتشده،  نوعی  بلکه  نیست  واقعی  است،  های  مند 

کند، ابتدا کارکرد جعبه در (. وقتی کودکی با جعبه بازی می382مانند بازی )میکالی،  

انکار نمیذخیره کند تا بعداً کارکردهای جدیدی ایجاد کند؛ در عوض،  سازی اشیا را 

بازی تبدیل  های اسبابکند که جعبه ها اصالً کارکرد دارند. جعبهکودک فراموش می

نمی اشیایی  خود به  به  را  جدیدی  کارکرد  قدیمی،  کارکردِ  نابودی  از  پس  که  شوند 

ها برای تحقق کارکردی مشخص هستند، که به لطف  بگیرند؛ آنها تحقق نابالقوگی ابژه

گاه موردی را  ارند بدون اینکه هیچگذشمار کاربردهای احتمالی را به نمایش میآن بی

 به طور کامل محقق کنند. 
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 زندگی و نابالقوگی- شکل

دهد  ای را به کاالها اختصاص نمیی نمایش، سرمایه دیگر کارکرد ویژهدر جامعه

عنوان تصویری کند و بالقوگی خود را بهبلکه درعوض کارکردهای واقعی آنها را تعلیق می

که  ی خاص از کاال است. درحالیکننده مجاز به استفادهرفدهد که در آن مصنشان می

از پیش ی یک تلفن همراه قدیمی واضح است، تلفن هوشمند  شدهتعیینکارکردهای 

توانند با توجه به کنندگان میمدرن یک بوم سفیر از کاربردهای بالقوه است که مصرف

همهسلیقه  سرمایه  دهند.  تغییر  را  آن  خود  را  ی  کاالها  همچون  ی  ناب،  وسایل  به 

تواند  مثابه نابالقوگی، نمیکند. بنابراین شرحِ آگامبن از انفعال به ها تبدیل میبازیاسباب 

کند. احتراز  »نمایش«  این  دام  از  مانند    بالفاصله  مفاهیمی  که  است  دلیل  به همین 

ت، در پذیری« که معموالً با رستگاری همراه اس»وسایل ناب« ، »ناکارایی« یا »ارتباط

(. هر دو به بالقوگیِ مطلق  192داری نیز وجود دارد )ابوت  توصیف آگامبن از سرمایه

طور که انفعالِ بارتلبی قضاوت او در مورد جهان را تعلیق  وسایل ناب اشاره دارند. همان

کند که کاالها ممکن  ای را معلق میشدهتعیینکند، سرمایه نیز کارکردهای از پیشمی

منظور به  ظرفیت   است  عنوان  به  خود  دادن  ]آننشان  چندبنیانی  داشته  های  را[  ها 

 باشند. 
ی  ( و بارتلبی منبع نابالقوگی است. در جامعهspectacleتفاوت اصلی بین نمایش )

کند. در نتیجه،  نمایش، این سرمایه است که به منظور حفظ بالقوگی، فعلیت را معلق می

ی محتویات تهی است.  آورد اما از همهرا به جا میموجودِ ناکارا هنوز کارکردی )ارگون(  

رابطه تحت  کارکرد  میاین  قرار  سرمایه  انقیاد  هدف  منع،  قانون ی  که  جایی  گیرد، 

را فرمان نمی اما دیگر هیچ فعالیت خاصی  اجرا است  دهد. در  انباشت هنوز در حال 

شریت را نه تنها از  کند، بای از بیگانگی مفرط را اجرا میی نمایش نسخه نتیجه جامعه 

کند: »هیچ چیز ما را بیشتر از های آن جدا میهای مولد خود بلکه از نابالقوگیبالقوگی

ناآزادتر نمی فقیرتر و  نابالقوگی،  از  بیگانگی  آنچه    کند.این  از  این حال، کسانی که  با 

انند انجام  توتوانند مقاومت کنند؛ آنها نمیاند، هنوز میتوانند انجام دهند جدا شدهمی

جدا شده نابالقوگی خود  از  که  دیگر کسانی  از سوی  ظرفیت دهند.  از همه  اول  اند، 

ظرفیت ارائه ندادن هیچ کارکرد    (. 45ها  دهند« )آگامبن، برهنگیمقاومت را از دست می
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ای که در آن سرچشمه دارد تبدیل شده  خاصی، خود به کاالیی قابل تفکیک از سوژه

شان به  های فعلیها جهت تعلیق هویتبا دستور دادن به انساناست. امروزه سرمایه  

از های ممکن بیمنظور نشان دادن خود به عنوان هویت انباشت سرمایه،  شمار برای 

میزندگی جدا  که  شان  است  سفید  بوم  یک  هوشمند  تلفن  که  همانطور  کند. 

ند، کارگران معاصر نیز ها کارکرد را تعیین کنتوانند با دانلود برنامهکنندگان میمصرف

( سفید  لوح  خود  کارفرمایان  مشخصهtabula rasaeبرای  نابالقوگی  اگر  هستند.  ی ( 

ی نمایش، با تبدیل نابالقوگی به کاال، افراد را از کننده نوع بشر است، پس جامعهتعیین

 کند. انسانیت خود جدا می
گیرد که  ناهنجاری سرچشمه میاز سویی دیگر، زندگی ناکارای بارتلبی از قلمرو  

انقیادِ هیچنمی تحت  بالقوگیتواند  )آگامبن،  گیرد  قرار  عمدی  کنترل  (.  254ها  گونه 

اش را برای انباشت سرمایه  نمایش نابالقوگی او پاسخ به دستوراتی نیست که نابالقوگی

وصیف زندگی ت-کند. وقتی آگامبن )باالترین فقر( ناکارایی را به عنوان شکلبسیج می

کند  ای که به شکل آن بسیار نزدیک است، که ثابت میکند، صراحتاً آن را »زندگیمی

است که   ایزندگی به معنای زندگی-شکل 1کند. ناپذیر است« توصیف میاز آن جدایی

آید، حتی اگر این قانون چیزی در آن نابالقوگی به تصرف قانون انباشت سرمایه درنمی

 رسد. قوگیِ بارتلبی به هیچ هدفی نمیرا تجویز نکند. نابال

 
گیرد. به  دیده میی نمایش انتقاد می کند، این تمایز را نا. وقتی جسیکا وایت از کاربردِ آگامبن از مفهوم جامعه1

(، آگامبن نوعی شتابگرایی را به عنوان »نیهیلیسم فعال« پیشنهاد می  128ی وایت )فاجعه و رستگاری، صفحه  گفته

کند که در آن مردم باید با نمایش به عنوان پیشگامِ رستگاری زندگی کنند. این خوانش در بین محققان آگامبن  

برانگیز است. با توجه به اصرار آگامبن ( اما سوال126-8امبن« ،صفحات  رایج است )رجوع کنید به میلز »فلسفه آگ

عنوان پارادایمِ کاربردِ جدید، بعید زندگی( بر مخالفت فرانسیسی با مالکیت به-)باالترین فقر: قوانین رهبانیت و شکل

کنم که  ابل، استدالل میشدن غافل شده یا به هر نحوی با آن موافقت کند. در مقبه نظر می رسد که او از کاالیی

ی ناکارا بودنِ بایوس از خاللِ نابالقوگی حل نشده است، زیرا نمایش خود نابالقوگی  ای است که با ارائهنمایش مسئله

کند یا آن را تصویری از رستگاری آینده ی نمایش را تبلیغ می رسد آگامبن جامعهکند. به نظر میرا استثمار می 

کند. بایوس از خالل اجرای نابالقوگی تسلیمِ ناکارا شد، اما بعداً این  از یک استراتژی استفاده می  داند زیرا او دوبارمی

زندگی  -داری، شکلاجرا توسط سرمایه جذب شد. با اجرای یک نابالقوگی درجه دوم برای ناکارایی نابالقوگی سرمایه

ناپذیرند )به پایین مراجعه  از یکدیگر تفکیک  شود که در آن زندگی و شکل آنعنوان شرایطی در نظر گرفته میبه

 کنید(.
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مشاهده مخاطب برای  مدیرانِ  برای  فردی  کنید  تصور  ناهنجار،  نابالقوگیِ  ی 

نیازها و خواسته سخنرانی می با جذب  او  را میهای آنکند.  فروشد.  ها، یک محصول 

» فرصت  از چارچوب«،  »اندیشیدن خارج  مانند  تهی  از شعارهای  تجاری  های  کارگر 

معنا هستند. مدیران کند زیرا بییا »ارزیابی نظیر به نظیر« استفاده می«  عملکردارتقای  

شنوند. این سخنرانی مثالی عالی از یک  خواهند بشنوند، میهر کدام هر آنچه را که می

بندند.  ( است تا آنجا که کلمات تهی، نابالقوگیِ ارتباط را به کار میspectacleنمایش ) 

کند. اما ناگهان  پذیری را منتقل نمیتصویری صیقلی است که چیزی جز ارتباط بلندگو  

سرعت ریزد. صدای او به دلیل سرماخوردگی زمخت است و بههایش به هم میصحبت 

نمی باقی  او  در  صدایی  میهیچ  فرا  را  او  وحشت  زمزمهماند.  فقط  او  اما  های  گیرد، 

 کند. نامفهومی تولید می
گفت ]این[ یعنی تولید  ن تغییر نکرده است. قبالً، او چیزی نمیدر واقع چیزی چنا

گیرد.  سخن تهی؛ و اکنون این چیزی نگفتن، فرمِ در کل سخنرانی نکردن به خود می

دهد لیکن ماهیت تهی آن  پذیریِ ناب را نشان میکه سخنانِ تهیِ اولیه انتقالدرحالی

ترین شکل قرار دارد طی را که در نابکند، سکوتِ در پی آمده خالء ارتبارا پنهان می

می رابطهآشکار  نمیکند.  لغو  کامل  طور  به  مخاطب  و  گوینده  بین  گویای  شود.  ی 

ها  کند توجه آن صبرانه منتظر شعار بعدی هستند و گوینده سعی میمخاطبان هنوز بی

شود، بدون  را حفظ کند. ارتباطات فقط شامل یک احساس مشترک است که برقرار می

منتقل شوند. صدای سقوط کرده، همانطور که میینا لزوماً  واقعی  اطالعات  توان که 

بیان  را  به طور خاص هیچ چیز  تهی  است. سخن  زبان  »نابالقوگیِ«  نابالقوگیِ  گفت، 

کند. از طرف دیگر صدای خاموش کند، اما آن را در زیر سیل کلمات پنهان مینمی

از بدن گوینده،  نشان می انجام  فعاالنه »انجامدهد که بخشی  باید  را که  اش ندهید« 

 خورد.های تهی شکست میدهد؛ ]یعنی[ در طرح صحبت دهد، انجام نمی

سرچشمه   سرمایه  انباشت  قانون  از  سرانجام  تهی(  )صحبت  یک  درجه  نابالقوگیِ 

گوید زیرا سودآور است. این وضعیت باعث ایجاد شکاف در  گیرد. مدیر مزخرف میمی

اش جا که تصویر او به کاالیی متعلق به زندگی جدا از زندگی برهنهتا آن  شودسوژه می

کند،  شود. نابالقوگی درجه دوم )سکوت( که نابالقوگیِ درجه اول را مختل میتبدیل می
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توان با نمایش  های بدن را نمییابد. برخی از قسمتمنشأ خود را در زندگی برهنه می

ک یکی  نابالقوگی  از  صیقلی  عنصر تصویر  سوژه  سرمایه،  کامل  تصاحب  جای  به  رد. 

شکند. اگر این مثال را میداری را درهمکند که بیگانگی سرمایهناهنجاری را حفظ می

می ببریم،  پیش  رقابتبیشتر  »بازندگان«  و  فرسوده  افسرده،  که  بینیم  های  توانیم 

هه با استثمار نمودهای رستگاری هستند. زندگی آنها در مواجنولیبرالی در واقع پیش

 ریزد تا جایی که چیزی جز زندگی برهنه باقی نماند. هم میداری به سرمایه
آگامبن نشان می-ی شکلایده رابطهدهد که ما میزندگیِ  با  ی مثبت توانیم  تری 

این قسمت ناهنجار یا غیرشخصیِ زندگی برقرار کنیم. به جای وحشت، شرم یا انزجار  

  مت از خود و دیگران را دوست داشته باشیم )زرتالودیس، باید یاد بگیریم که این قس

-146؛ وایت، فاجعه و رستگاری    7-286جورجو آگامبن: قدرت، قانون و کاربردهای نقد  

(. »عشق، شور و شوق واقعیت است که در آن انسان این عدم تعلق و تاریکی را 50

کند« )آگامبن،  احب میکند، آنها را تصکه از آنها محافظت میکند و درحالیتحمل می

بخش  (. این تصور از عشق، مقاومت نابالقوگی محض را از شادی رهایی204ها  بالقوگی

شود  کند. هدف مورد نظر این عشق وضعیتی واقعی از امور نیست که تصور میمتمایز می

ها در سطحی برابر با فعلیت  ی بالقوگیتحقق کامل یک بالقوگی است، بلکه حفظ همه 

عنوان مثال فردی، کسی را نه فقط به خاطر این که معشوقِ کنونی ]او[ است  به   است.

ورزد  تواند معشوق باشد، عشق میدوست دارد، بلکه همچنین به هرکسی که اکنون می

تواند باشد رجحان  (. معشوق واقعی در مقایسه با هرکسی که می2صفحه  1992)آگامبن  

تفاوت است  ی معشوق بیاقعی یا بالقوهندارد. عاشق به سادگی نسبت به خصوصیات و

(. 95تفاوتی صفحه  زیرا معشوق همانطور که هست ارزش دارد )واتکین، آگامبن و بی

ناهنجار   ندارد.  تهی  استانداردی  استانداردی، حتی  با هیچ  به مطابقت  نیازی  معشوق 

 تواند به هیچ هدفی بکار رود. بودگیِ زندگیِ برهنه نمی

هایی که با هویت واقعی فرد  حیاتی است که در آن بالقوگی  زندگی، -در نتیجه شکل

شوند. آنها  ها حفظ میشوند بلکه در قالب نابالقوگیمطابقت ندارند، نادیده گرفته نمی

نابالقوگی اما به عنوان  گفتار مدیریتی پنهان نیستند،  های نهفته پذیرفته  مانند مثالِ 

نابالقوگی است. بهبرگشتشوند. از این رو واقعیت، تعلیقِ همیشه  می عنوان پذیرِ یک 

کند. این تعلیق بالقوگی برای مرد  مثال، مرد بودن هویت فرد را برای همیشه ثابت نمی
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کند، همچنین هیچ های دیگر را حذف نمینبودن یا زن بودن است. یک هویت، هویت

قابل طورچیز  به  فرد  یک  ندارد.  وجود  زنانگی  یا  مردانگی  مورد  در  همزمان   توجهی 

هویت همه این  دیگریی  از  بیشتر  یکی  حاضر  حال  در  فقط  استهاست؛  آشکار  . ها 

تواند در طیفی میان زن و مرد بسته به میزان بنابراین هرگونه وضعیت واقعی امور می

را   جهان  بارتلبی  که  همانطور  درست  باشد.  داشته  وجود  آنها  از  یک  هر  )نا(بالقوگیِ 

های احتمالی گشود که در آن تمایز بین جهان »بالفعل«  انای از جهعنوان مجموعه به

زندگی سبکی از زندگی است که تضاد  -های ممکن متوقف شده بود، شکل و سایر جهان

 کند. اثر میهای بالقوه و بالفعل را بیبین ویژگی
ماند«، آگامبن این نگرش را با فرمول پولسیِ »چنان در ]کتاب[ »زمانی که باقی می

نه«) را میتوضیح می (hōs mèکه  این  »باری  و  دهد:  تنگ  زمان  برادران،  ای  گویم، 

ماند، آنان که زن دارند باید همچون کسانی  تا ]زمانی[ که باقی می؛  فشرده شده است

گریند، آنان که  می [hōs mē] که گویی نهگریند چنانباشند که زن ندارند، آنان که می

که گویی نه خرند چنانکنند، آنان که میمی  کنند چنانکه گویی نه شادیشادی می

راستی از آن  که گویی نه بهکنند، چناناند، و آنان که از این جهان استفاده میمالک

می مجتبی گلبهره  از  )ترجمه  قرنتیان  برند«  )اول  از   32-29:  7محمدی(  نقل  به  ؛ 

ایده23آگامبن، صفحه   ضعیت واقعی  ای است که در آن وزندگی-آل آگامبن شکل(. 

ی دیگر اما تحقق نیافته بستگی ندارد. گریه نباید ناراحتی را به امور به نفی »بالقوه«

یا بی باشد که در آن تمام  ضرر خوشحالی، درد  فعالیتی  باید  بلکه  بیان کند،  تفاوتی 

ی سوژه بستگی ندارد،  معانی مشخص معلق باشند. معنای فعالیت گریه کردن به اراده

انجامد. این تنها راه اجرای ی ناهنجار در سوژه بستگی دارد که به گریه میبلکه به چیز

عدالت برای بقایای ناهنجار در زندگی، خارج از هرگونه کنترل آگاهانه است. »فراخوان 

الغای همه فراخوان مسیحایی،  آن« ی  آن در ژست حفظ و سکنی در  الغای  هاست... 

 (. 4-23ماند )زمانی که باقی می

نمونه14ها  شکنی)حرمت  آگامبن یک  عنوان  به  را  دوشان  مارسل  همچنین  ی ( 

به نه  ]اما[  شکلناکارا  می-مثابه  بکار  از  زندگی  معانی  دوشان  التزاراتو،  نظر  از  برد. 

های خود را شکند تا مخاطبان و خود را مجبور کند ارزش می  شده را درهمتعیینپیش
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داری بسازند. این امر امکان پرورش  ی سرمایهمستقل از استانداردهای سودآوریِ ارزیاب

بهبالقوگی را  پیشافردیها  نیروهای  سرمایهمثابه  بازار  دستورات  از  که  فراتر  ای  داری 

- ی خودماندهآماده، باقی-کند که حاضردهد. آگامبن همچنین تأکید میروند میمی

تأثیرگذاری  سوژه  به  غیرشخصی مجاز  نیروهای  آن  است که در  سازی بر سوژهسازی 

هستند، اما او طرح گسستگیِ مقدمِ واقعیت و رهاسازی پسینِ بالقوگی را با تعلیق تفاوت  

ها قرار است آماده-ای که حاضرکند. سوبژکتیویته بین واقعیت و بالقوگی جایگزین می

از هویت تعلیق هر یک  بلکه  کاراکترهای مختلف نیست،  از  انبوهی  های  تولید کنند، 

ها همزیستی دارند، به  عنوان بالقوگیای را که بهی اگوهای بالقوهتا همهدوشان است  

سِلوی رز  بگذارد.  کنار Rrose Sélavy) نمایش  در  دوشان  مارسل  بالفعل  هویت   )

ای است که مجاز به ظاهر شدن است زیرا  شخصیت بالفعل مردِ او نیست، بلکه بالقوگی

نابالقوه دست یافته است. رز سلوی یکی  مارسل دوشان برای پذیرش هرگونه هویتی به 

ی مارسل دوشان  توانست داشته باشد اما ندارد. چهرههایی است که دوشان میاز هویت

نمی برقرار  ارتباط  پذیرش شخصیت با شخصیت خاصی  بلکه فقط ظرفیت  را  کند،  ها 

)آگامبن، وسایل بیآشکار می آگامبن )برهنگی100-91هدف  کند  از نظر  - 46ها،  (. 

( چیزی بیشتر از یک ماسکِ )پرسونا( ناشی از نیاز به  personhood(، شخصانیت )54

دار است تا  های نقابی شخصیت شناخت اجتماعی نیست. آگامبن خواستار تعلیق همه

ی افراد به طور مستقل وجود داشته باشد. این بدان معنا نیست که آگامبن  هویت برهنه

را از بین ببرد، بلکه او با رجحانِ هر شخصیت های واقعی  ی شخصیت قصد دارد همه

شخصیت بر  میواقعی  نشان  دوشان  مارسل  وقتی  است.  مخالف  بالقوه  که  های  دهد 

اندازه رز سلوی باشد، نیز نشان میمی دهد که چگونه زندگی خود را  تواند به همان 

 گذراند که گویی مارسل دوشان نیست.می

 گیری نتیجه
گیری کند که افراد کارفرمایان رقابتی شوند. این تا حدی همهنولیبرالیسم ایجاب می

می توضیح  را  اضطراب  و  فرسودگی  افسردگی،  برای معاصرِ  آگامبن  و  التزاراتو  دهد. 

می پیشنهاد  را  انفعال  مخمصه،  این  برابر  در  اشکال مقاومت  التزاراتو  نظر  از  دهند. 

طور غیردموکراتیک به منابع    های »ممکن« مالی شده است که به نولیبرالیسم، سیاست
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توانند به کار گرفته شوند و  ها میدهد تصمیم بگیرند که کدام بالقوگیمالی اجازه می

ی  های جدید برای توسعه کدام ها باید حذف شوند. تنبلی این منطق را با ایجاد امکان 

خواسته جنبه  افراد  که  هنگامی  زندگی،  دیگر  سرمایههای  متوهای  را  کار  قف  داریِ 

سازی سوژه -زند. سرانجام، مارسل دوشان به عنوان الگویی برای خودمیکنند، برهممی

می سرمایهعمل  مالی  استانداردهای  بر  تکیه  جای  به  افراد  آن  در  که  داری،  کند 

 کنند. استانداردهای خود را برای یک زندگی ارزشمند تعیین می
سرمایه بر  آگامبن  بدبینانهشرح  ظاهر،  در  جامعه  ترداری  خود است.  نمایش  ی 

دهد که چرا التزاراتو و مخالفان نولیبرال  )نا(بالقوگی را کاالیی کرده است. این توضیح می

طور مشابه مشتاقِ بالقوگی هستند. هر دو مازاد بالقوگی را بر فراز تقاضای واقعی  او به

ربازار می تنبلی  از  التزاراتو  ارزیابی  انتقادی  نیروی  میبرند، چیزی که  کند.  ا محدود 

ی هیچ  کند: یعنی نمایشِ فعاالنهعنوان اجرای نابالقوگی تفسیر میآگامبن مقاومت را به

عنوان نمونه اصلی. او تفاوت بین وضعیت واقعی اما احتمالیِ  کاری نکردن؛ با بارتلبی به

ز  ی نمایش ابا این حال جامعه  کند.های تحقق نیافته آن را معلق میجهان و بالقوگی

شود. آگامبن  ای به میانجی تصاویر و سخنان تهی تولید  برد تا جامعهاین تعلیق بهره می

ای درک کنیم که در آن دیگر  زندگی-عنوان یک شکلسازد که انفعال را بهما را قادر می

برهنه همدست نمی برای سود و حیات  جهان در شرایط نابالقوگی  ناهنجاریِ  شود و 

آن  داحتمالی  دوست  میها  جامعهاشته  با  مقابله  همراهِ  اجرای شود.  با  نمایش،  ی 

 شود.ی جدیدی از جهان و خود آشکار مینابالقوگیِ درجه دو، استفاده
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 چکیده 

دست کاری« در علوم اجتماعی در ازای خطر از  ثباتهای اخیر، اصطالح »بیدر سال

محدودیت  و  ارزش  مقاله،  این  است.  یافته  رواج  خود  تحلیلی  معنای  های  دادن 

را به شیوهثباتبی نظری و هم سیاسی  های مختلفی که هم بهکاری  عنوان مفهومی 

های  گیرد. در آغاز، تکوین تاریخی این اصطالح را در زمینهعمل کرده است، در نظر می 

ای بدین  کنیم و در نهایت، رویکردی رابطهنبال میریشه دهای همشناسی و حوزهجامعه

کنیم. سپس انتقادهای  مفهوم را که ریشه در تحلیل شرایط خاص کار دارد، ارائه می

بدین معنا که گفتار   کنیم.ناشی از اثرات سیاسی )اغلب پنهان( این مفهوم را بررسی می

اند از اشکال هنجاری کار و  توکاری، به طرزی کنایی، میثباتوابسته به بدگویی از بی

زندگی، از جمله حالت آرمانی کار مزدی تمام وقت حمایت کند. در عوض، سیاستی  

بی درباره  بیثباتانتقادی  کار  چگونه  که  پرسش  این  بیکاری،  زندگی  به  ثبات  ثبات 

می باز میمرتبط  را  به گسستشود  و  توجه میگذارد  برای  هایی  جایگزینی  که  کند 

 کنند. قی کردن کار مزدی پیشنهاد میارزشمند تل

 کاریثباتمقدمه؛ بازگشت به بی - 1

کاری« مواجه ثباتای کوتاه تحت عنوان »فقر و بیهنگام نوشتن این متن، با مقاله

ی این  منتشر شده بود. نویسنده  1کارگر کاتولیکی  در نشریه  1952شدم که در ماه مه  

بنیانگذار کارگر کاتولیک بود. کارگر کاتولیک  مورین(مقاله دوروتی دی، )همراه با پیتر  

ها  خانمان در نوانخانهجنبشی متعهد به صلح و عدالت اجتماعی بود که از افراد فقیر و بی

کرد و از  ای در مباحث مربوط به عدالت اجتماعی منتشر میکرد؛ روزنامهپذیرایی می

کرد. من اول از همه به دلیل  به جنگ و سایر انواع خشونت اعتراض می  1930ی  دهه

عنوان مفهومی نسبتاً کاری اغلب بهثباتی دی بسیار متعجب شدم. بیتاریخ چاپ مقاله

گرفته  نظر  در  معاصر  تاریخی  لحظه  دردنِشان  و  جدید  نگرانی  یک  حداقل  یا  جدید 

های ظاهراً کاری« در عنوان این مقاله که در سالثباتشود. همچنین، وجود »بیمی

شوکهطال شده،  نوشته  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  دوران  که  یی  دورانی  است.  کننده 

 
1. The Catholic Worker 
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را  -داری کینزی  سرمایه باال  به  پایدار، مزایای دولتی و تحرک رو  فوردیستی مشاغل 

از آن بهوعده می اکنون  بود که  یاد  ثباتعنوان نقطه مقابل بیداد )این دورانی  کاری 

 شود(. می

-ی دی مملو از صحنهله نیز بیشتر قابل توجه است. مقالهعالوه بر این، محتوای مقا

به احتماالً  امروز  بیهایی است که  از  کاری در نظر گرفته ثباتعنوان تصاویر کوتاهی 

ی استیجاری  ی خانهشوند: حیاط خلوت پر است از وسایل و مبلمانی که در تخلیهمی

می خوابیده زیرا اینچ به اینچ این  اند؛ زنی در وسط اتاق خوابگاه عموبیرون انداخته شده 

های بسیاری تا دیر وقت شب کار  ای مهاجر ساعتاتاق قبالً اشغال شده است؛ خانواده

اجارهمی پرداخت  به  قادر  هنوز  ولی  به  کنند  دی  حال،  این  با  نیستند.  خانه  بهای 

شکل  کاری زیادی وجود دارد بلکه مثباتگوید، مشکل این نیست که بیاش میخواننده

کاری بیشتر ثباتی کافی وجود ندارد. در واقع، دی خواستار بیاین است که به اندازه 

بی بیشتر،  اخراج  خواستار  او  که  نیست  معنا  بدان  این  کار  است.  یا  بیشتر،  خانمانی 

  -وضوح از شرایط اقتصادی فرسای بیشتر برای همسایگانش در هارلم است. او بهطاقت

کند. اما محکوم  سازد، انتقاد میعدالتی را ممکن میقر و بیاجتماعی که این چنین ف

کاری یکسان نیست. به عقیده دی، امر محکوم  ثباتکردن این شرایط با محکوم کردن بی

کاری لزوماً به دنبال کسب امنیت است و تا زمانی که یک نفر به دنبال ثباتکردن بی

ندارند }چه برسد به امنیت{،   امنیت است، دیگر انرژی کمی برای کسانی که هیچی

 . ماندباقی می

کاری با دوروتی دی  ثباتشناختی بیشاید عجیب به نظر برسد که بررسی جامعه

شناس و فعال  نگار، دینآغاز شود. کسی که دانشمند علوم اجتماعی نبود و صرفاً روزنامه

این زمینه فوت  ها قبل از انتشار بسیاری از مطالعات در  سیاسی اجتماعی بود که سال

هایی که امروزه ی دی یاد کردم زیرا مغایرت آن با روشکرد. با وجود این، من از مقاله

های جاری پیرامون این مفهوم را  شود، به طرزی کنایی، بحثکاری فهمیده میثباتبی

کاری  ثباتبی.  کاری استثباتکند. اولین مورد از اینها، همان تعریف دقیق بیروشن می

کاری برای چه کسانی  ثباتر جدید است؟ یا شاید پرسش بهتر این باشد که »بیچقد

طور خاص به چه چیزی اشاره دارد؟ به  کاری بهثباتجدید است«؟ عالوه بر این، بی
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یافته شناختی وجود انسان یا وضعیت تعمیمی هستیشرایط کار، هویت طبقاتی، تجربه

ها ساده و اولیه هستند اما با  سد که این پرسشربه کل جهان امروز؟ اگرچه به نظر می

کاری اکنون در همه جا وجود دارد، مطرح کردن ثباتتوجه به این که ظاهراً اصطالح بی

پردازم: آنها ضروری است. حال به ذکر منابع و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه می

بیدرباره کار  بی2009)کالِبرگ،    ثباتی  مهاجران  جوانان  2013)بانکی،    ثبات(،   ،)

سال2015)مینز،    ثباتبی بی(،  بی2015)آلیسون،    ثباتخوردگان  بدهکاران    ثبات(، 

خانه2013)راس،    ، بی(  السوس،  داری  و  )دویر  تراجنسیتی 2015ثبات  کودکان   ،)

ی دیگر دانشگاهیان  )تراورس، در دست انتشار(. همچنین، دانشگاهیان درباره  ثباتبی

نوتثبابی ،  شته کار  )تورکلسون  انسان2016اند  فقط  این  و  درگیر (  که  نیستند  ها 

ما گفته میثباتبی به  بلکه چیزهایی که  بیکاری هستند  نیز درگیر  کاری  ثباتشود 

بزرگراه مانند  )استوارت،  هستند:  هسته2012ها  رآکتورهای  )آلیسون،  (،  (، 2013ای 

 ه. ( و غیر2012ی ما )وستون، همین سیاره

بی که  این  میثباتالبته  تعریف  چگونه  نهکاری  مسألهشود  بلکه  تنها  تحلیلی  ای 

دهد که طرد  کاری نشان میثباتاستقبال غیرمعمول دی از بی. ای سیاسی استمسأله

ای دارد. یک پاسخ احتمالی این  کاری و تمرکز بر امنیت، چه عواقب ناخواسته ثباتبی

شود،  عنوان مفهومی »انتقادی« به کار گرفته میاغلب به  کاری، اگرچهثباتاست که بی

کارانه به معنای وسیع تالش برای محافظه–کارانه  های محافظهتواند در سیاستاما می

موجود وضع  شود  -حفظ  استفاده  قاچاقی  طرز  درباره.  به  مباحث  از  ی  بسیاری 

سالثباتبی در  کهکاری  است  بوده  پرسش  این  پیرامون  اخیر  بی  های  کاری  ثباتآیا 

بهمی محرومیتتواند  که  این  یا  کند؟  عمل  جدید  سیاسی  هویت  یک  های  عنوان 

شیوه و  بازتولید  را  میاجتماعی  حفظ  را  زندگی  هنجاری  می؟  کندهای  توان حتی 

(  487،  2010کاری با آنچه دنیل گلدشتاین )ثباتاستدالل کرد که گفتمان روزافزون بی

نامیده، پوشانده شده و یک پارادایم جهانی تالش برای تضمین   ی امنیتِ« امروز»لحظه 

 .  های اجتماعی دیگر را غصب کرده استی نگرانیامنیت، همه

عنوان یک مفهوم کاری بهثباتهای بیی مطلب، من به ارزش و محدودیتدر ادامه

سیاسی می و  معنای  نظری  کردن  مستلزم مشخص  امر  این  چیز،  هر  از  قبل  پردازم. 

پذیری و در هر کجا  کاری صرفاً مترادف است با آسیبثباتکاری است. اگر بیثباتیب
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سازی  دهد. شفافشود، پس معنای تحلیلی خود را از دست میکه نگاه کنیم یافت می

گیرد. قبل از تبدیل شدن  کاری، شناخت اثرات سیاسی این مفهوم را نیز دربرمیثباتبی

عنوان بستری سیاسی ظاهر  کاری بهثباتن دانشگاهی، بیبه یک اصطالح رایج در گفتما

ویژه کسانی که  های اجتماعی در اروپا پذیرفته شده بود، بهی جنبششد که به وسیله

شرکت داشتند )نیلسون    2000ی  در اوایل دهه  1در اعتراضات روز جهانی کارگر در اروپا 

کاری بدین موضوع مربوط  ثبات(. بیشتر مطالعات بعدی در زمینه بی2008و روسیتر ، 

تواند شکلهای  ساز بسیج عمومی باشد یا میتواند زمینهکاری میثباتشد که آیا بیمی

ت؟ در اینجا، من  تواند، این سیاست چگونه اسجدیدی از سیاست ایجاد کند و اگر می

سازی عصر خود از تر آشکار و حتی پنهانِ مفهومبیشتر به بررسی شروط سیاسی کم

کاری عالقمندم. برای انجام این کار، من از مشاهدات دی در بیش از  ثباتخالل لنز بی

کاری یعنی باید به سایر امور ثباتگیرم که نگرانی در مورد بیشش دهه پیش الهام می

کاری در همه جا رایج است، باید  ثبات. با توجه به این که امروزه انتقاد از بیاهمیت داد

   دهیم؟پرسید که ما به چه چیزی اهمیت می

 شرایط، مقوله، تجربه؟   - 2

کاری که در سالهای اخیر منتشر شده است،  ثباتی بیاز میان آثار وسیع در زمینه

به اثر  گرفتهسه  قرار  ارجاع  مورد  مداوم  مورد اطور  در  بوردیو  پیر  سخنرانی  متن  ند: 

ی پریکاریا؛ طبقه( تحت عنوان  2011(، کتاب گای استندینگ )1998کاری )ثباتبی
)  جدید خطرناک باتلر  جودیت  کتاب  سرانجام،  بی(  2004و  قدرتثباتزندگی  های  : 

 ای عنوان مسألهکاری را بهثبات. با وجود این که هر سه نویسنده، بیسوگ و خشونت

طور اساسی متفاوت تعریف  کنند، اما هر کدام آن را بهمهم در دنیای امروز تلقی می

کنند. در واقع، من هر یک از آنها را برای نشان دادن سه معنای متمایز این اصطالح  می

 
1  .EuroMayDay  -  جنبش فراملی مستقر در اروپا است که از جنبش جهانی علیه جهانی شدن   ییک شبکه

ثباتی شرایط زندگی و کار را در دستور کار سیاسی قرار  نولیبرال بیرون آمد. هدف آن اینست که موضوع افزایش بی 

 دهد.
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بهثباتبی  - مقوله کاری  یک  کار،  شرایط  تجربهعنوان  یک  و  طبقاتی  ی ی 

 1گیرم. در نظر می -شناختیهستی

)ه بوردیو  که  گزنده1998نگامی  اما  کوتاه  نقد  در  مشاغل  (  میزان  افزایش  از  ای 

کرد، در واقع داشت  صحبت می  1990ی  وقت و غیررسمی در فرانسه در اواخر دههپاره

ی  یعنی بررسی تجربه  - شناسی خودیک مفهوم را از یکی از نخستین مطالعات جامعه

کرد. در آن زمان که  احیا می  - 1960ی  ر دههوقت در الجزایر دکارگران بیکار و پاره

الجزایربوردیو کتاب   در  و کارگران  به  - را منتشر کرد    2(1963)  کار  که هنوز  کتابی 

است نشده  ترجمه  بی  - انگلیسی  جاذبهثباتمفهوم  در  کاری  تنها  نداشت.  چندانی  ی 

دهه جامعه  1970ی  اواخر  که  سیاستهنگامی  و  بهشناسان  فرانسوی  دنبال    گذاران 

درباره بودند، اصطالح بیایجاد رویکردی چندبعدی  با دیگر  ثباتی فقر  کاری )همراه 

اصطالحاتی چون »محرومیت اجتماعی«( در گفتمان دانشگاهی و عمومی ظاهر شد  

کاری با فقر همراه بود،  ثبات(. در این موارد، معنای بی2005؛ دی پرتی،  2002)باربییر،  

شد. با  مانطور که در استفاده اصلی بوردیو از آن به کار گرفته مینه با اشتغال ناامن، ه

ضمانت تضعیف  باعث  نولیبرال  اصالحات  که  نگذشت  دیری  حال،  اشتغال  این  های 

کاری را با ناامنی شغلی مرتبط کرد. در اروپا، افزایش  ثباتوقت شد و بار دیگر بیتمام

»انعطاف روابط شغلی  معرفی  و  مبیکاری  در  بوردیو پذیر«  باعث شد  باقیمانده  شاغل 

بی83،  1998) که  کند  اعالم  به ثبات(  و  دارد«  وجود  جا  همه  »اکنون  طور کاری 

 ترین و شاید معاصرترین کتاب« اوست.او »قدیمی کار و کارگرانآمیزی، کتاب  تناقض

 
زبان محدود کردم. اما   کاری را به ادبیات انگلیسیثباتهای زمانی و مکانی، من این بررسی بیبه دلیل محدودیت.  1

در صورت لزوم، من به تأثیرات و پیوندهای این بحث در زبانهای غیر انگلیسی اشاره خواهم کرد. برای مروری بر 

( را مشاهده  2013( و کاویا و مارتینز )2002کاری در فرانسه و اسپانیا، به ترتیب، باربییر )ثباتشناسی بیجامعه

های کاری و کاری در مناطق مختلف جهان، نهادهای اجتماعی، موضوعات موقعیتثبات معانی گوناگون بی.  کنید

هدف  .  نامد( آن را »سیاست ترجمه« می441،  2009مباحثات علمی منجر به چیزی شده است که برت نیلسون )

هدف آن، ی واحد نیست بلکه  کاری به یک دستهثباتاز این کار ترجمه، تقلیل دادن مفاهیم و تجربیات متعدد بی

ی غیرقابل ترجمه و مشترکِ تالش برای ایجاد اشکال جدید ارتباط سیاسی است )نیلسون و  دریافتن هر دو جنبه

 .(2008روسیتر، 
2. Travail et Travailleurs en Algérie (1963) 
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ی اول کاری را در درجه ثباتاند، بیکسانی که از خط فکری بوردیو پیروی کرده

؛  2011و    2009؛ کالبرگ،  2003دانند )برای مثال به کستل،  ه شرایط کار میمنوط ب

کاری به کار  ثباتمراجعه کنید(. از این منظر، بی  2010و    2006؛ وسکو،  2009راس،  

وقت،  ی آن عدم امنیت شغلی، اشتغال موقتی یا پارهشود که مشخصهثبات اطالق میبی

را    ثبات( کار بی2،  2009است. آرنه کالبرگ )  فقدان مزایای اجتماعی و دستمزد پایین

بینی و  کند: »اشتغالی که از نظر شاغل، نامشخص، غیرقابل پیشاین گونه تعریف می

آمیز است«. این مطالعات که عمدتاً بر جوامع پساصنعتی شمال جهان متمرکز مخاطره

های  ، نظام1970ی  دههدهند. با آغاز  کاری را به پسافوردیسم پیوند میثباتاند، بیشده

انعطاف »انباشت  راهبرد جدید  به  را  فوردیسم جای خود  با  مرتبط  انبوه  پذیر«  تولید 

(. آزادسازی تجارت، حمله به  1994؛ همچنین نک: امین،  147:  1989دادند )هاروی،  

های حمایتی منجر های تأمین اجتماعی و برنامهیافته و کاهش هزینه نیروی کار سازمان

مند انتظار برای اشتغال کامل همراه با مزایای دولتی و حمایت از  ه شدن نظامبه زدود

کینزی پس از جنگ جهانی دوم در جهان  -ی رژیم فوردیستیکارگران شد که مشخصه 

کاری ثباتکاری افزایش یافت. بنابراین، تحلیل بیثباتصنعتی بود. در نتیجه، میزان بی

ای  عنوان نشانهد بر »جدید بودن« آن دارد و آن را بهعنوان شرایط کار تمایل به تأکی به

همچنین این رویکرد نگرش مشابهی به    1گیرد.برای دوران تاریخی معاصر در نظر می

ثبات را به مسائل اجتماعی و سیاسی فراتر کار دارد. یعنی در حالی که مطمئناً کار بی

؛ وسکو،    2009ثبات )راس،  بی  کند، اما تحلیل آن بر ماهیت کاراز محل کار مرتبط می

ابرت،  2010 و  ویلسون  )کالبرگ،  2013؛  شغلی  روابط  تغییر  بر  پداسی،  2009(،  ؛ 

؛  2013شوند )چان،  و بر سازوکارهای ساختاری که باعث ایجاد اشتغال ناامن می (2010

 ( متمرکز شده است. 2013رایت، 

می نظر  به  اول  نگاه  استندینگ  در  گای  کتاب  که  جدید  –رسد  طبقه  پریکاریا: 

در جهت همان   21با نگرانی فوری خود از افزایش ناامنی شغلی در قرن    -2خطرناک

 
امریکا تا پایان رکود بزرگ ثبات در ( مراجعه کنید که معتقد است کار بی2009برای نقد این تمایل به کالبرگ ). 1

 ( نیز اشتغال ناپایدار را از منظر تاریخی مورد بررسی قرار داده است.2012کوینالن ). امری عادی بوده است
2. The Precariat: The New Dangerous Class (2011) 
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دهد که بحث از  تنهایی نشان میگیرد. با این حال، عنوان کتاب بهنگرش باال قرار می

به بکاری بهثباتبی عنوان یک  کار بهثباتی کارگران بیحث دربارهعنوان شرایط کار 

ی اجتماعی اقتصادی تبدیل شده است. استندینگ به خوانندگان خود طبقه یا مقوله 

« proletariat« با »precariousای ابداعی است که از ترکیب » گوید »پریکاریا« واژهمی

  2000ی ل دههدر اوای EuroMayDay شکل گرفته. این اصطالح تا حدی از اعتراضات

بی هویت  حول  که  است  شده  گرفته  که  ثباتوام  همانطور  بودند.  شده  بسیج  کاران 

از مهاجران گرفته تا استندینگ تعریف می پریکاریا یک گروه ناهمگن است که  کند، 

شود. استندینگ استدالل وقت را شامل میکارکنان مرکز تماس تا جوانان دارای کار پاره

های بسیار متفاوت به اشتراک دارند، فقدان کارگران دارای موقعیت  کند که آنچه اینمی

هویت مبتنی بر کار و از دست دادن هفت شکل مختلف امنیت کار مرتبط با شهروندی  

های پس از جنگ جهانی دوم است )البته این موارد فقط در برخی از  صنعتی در سال

نیست(. این اشکال امنیت    نقاط جهان وجود داشت که استندینگ قادر به تصدیق آن 

شغلی شامل موارد ذیل است: تعهد دولت به اشتغال کامل، حفاظت در برابر از دست 

های  دادن شغل، فرصت برای تحرک اجتماعی به باال، داشتن نماینده از طریق اتحادیه

رغم تکه تکه شدن و متفاوت بودن اعضای این گروه  صنفی و درآمد پایدار و غیره. علی

ف آن بر اساس آنچه »فاقد آن است«، استندینگ اصرار دارد که پریکاریا را یک  و تعری

ی گیری« بنامد، حتی اگر هنوز به معنای مارکسیستی »طبقه ی در حال شکل»طبقه 

نباشد. دقیق پریکاریا یک طبقهبرای خود«  استندینگ معتقد است که  ی تر بگوییم، 

مشخصه که  است  نا»خطرناک«  عمیق،  خشم  آن  خود بهی  از  و  اضطراب  هنجاری، 

 بیگانگی است. 

عنوان اند. بهکاری را نقد کردهثباتبسیاری از محققان این نگاه مبتنی بر طبقه به بی

پذیری اند که حتی اگر آسیب( استدالل کرده2008مثال، برت نیلسون و ند روسیتر ) 

کارگران در لحظات هایی که  داری معاصر بدانیم، شیوههای سرمایهرا یکی از وضعیت 

مکان موقعیتتاریخی،  و  جغرافیایی  آسیبهای  این  مختلف  اجتماعی  را  های  پذیری 

توجهی دارد. آنها معتقدند که مفهوم پریکاریا لزوماً موجب  کنند، تفاوت قابلتجربه می

های ثابت و کامل«  کاری به تنها برخی موقعیتثبات»فروریختگی و تقلیل تنوعات بی

کند که تعریف طور مشابه خاطرنشان می( به 2009(. لوئیز ویت )65ان:  شود )هممی
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پریکاریا با ناامنی شغلی، موجب یک رده فرض کردن کارگران کم درآمد در مشاغل  

شود )همچنین نک:  غالباً ناچیز با متخصصان پر درآمد در مشاغل مبتنی بر خالقیت می

( نیز 2013(. رونالد مونک )2017؛ استراوس و مک گرات،  2005نیلسون و روسیتر،  

سازی استندینگ  ی مستقیم از طبقه در مفهومی تعریف پریکاریا با استفادهدر نقد ایده

گوید،  چنان که استندینگ میتواند آنکند که پریکاریا نمیرود. او استدالل میفراتر می

»طبقه به شکلعنوان  حال  در  تولی  روابط  زیرا  شود  شناخته  جدید  در  گیری«  ید 

کاری برخی از شرایط کار ثباتگوید بیدهد. مونک میداری معاصر را تغییر نمی سرمایه

سرمایه امروزین  پیکربندی  دربرمیدر  را  شمالی(  آتالنتیک  و  اروپا  )در  گیرد،  داری 

شود  ی کارگر تلقی میهنجار و نه استثنایی در تاریخ طبقهشرایطی که در واقع امری به

 (.2012؛ سیمور، 2008؛ نیلسون و روسیتر، 2014در لیندن،  )نک: برمن و ون

کنم: ادعای استندینگ مبنی ی دیگری نیز بدین انتقادهای مهم اضافه میمن نکته

اعتبار و قدیمی  ی خطرناک »جدید«ی است، به اصطالحِ بیبر این که پریکاریا طبقه

رند، مانند لمپن پرولتاریا،  ی کارگر مطابقت ندابرای کسانی که با مفاهیم هنجاری طبقه

گوید که پریکاریا )افرادی که ناامنی شغلی را  گردد. استندینگ به صراحت میباز می

می توصیف تجربه  اما  نیست.  دائمی(  )بیکاران  پرولتاریا  لمپن  با  مترادف  های  کنند( 

به پریکاریا  از  وی  خشم  آخرالزمانی  از  که  ارتجاعی  و  انفجاری  بالقوه  نیروی  و عنوان 

عنوان  های مارکس از لمپن پرولتاریا را بهشود، مطمئناً یاد توصیفهنجاری تغذیه مینابه

»تفاله خطرناک«،  رشوه»طبقه  ابزار  »یک  و  اجتماعی«  دسیسه ی  برای  های  گیر 

شود که اصطالح پریکاریا  کند. این باعث می( زنده می482:  1978ارتجاعی« )مارکس،  

اصطالحات  طوالنی  صف  آخر  حاشیه  در  لمپن،  چون  و  تحقیرآمیزی  غیررسمی  ای، 

برای تعیین و تحقیر عناصر ظاهراً »بیطبقه  ی نظم« طبقهی محروم، قرار بگیرد که 

 (.2013کارگر استفاده شده است )مونک،  

علی استندینگ،  هم  و  بوردیو  هم  تفاوتالبته  مرکز رغم  در  را  کار  هایشان، 

شود که این دو دهند. این امر باعث میرار میکاری قثباتسازی خود برای بی مفهوم 

از بی باتلر  از درک جودیت  عنوان یک وضعیت عمومی زندگی  ثباتی بهرویکرد اساساً 

(، 2004)های سوگ و خشونت  : قدرتثباتزندگی بیبشر متمایز شوند. باتلر در کتاب  
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بپیشنهاد می ما  که  معناست  بدین  انسان  وجود  اجتماعی  ماهیت  که  دیگران کند  ه 

شویم. زیرا ممکن است افرادی را که با پذیر میوابسته هستیم و در برابر دیگران آسیب 

کرده برقرار  رابطه  با  آنها  ارتباط  در  همیشه  ما  و همچنین چون  بدهیم  از دست  ایم 

از نظر باتلر، حالت   ارتباط همیشه با خطر خشونت همراه است.  این  دیگران هستیم، 

با خود زندگی ظاهر  ی »آسیبهثبات بودن درباربی انسانی است که  پذیری مشترک 

پذیری را برای همه بدون (. اما این بدان معنا نیست که باتلر آسیب31شود« )همان:  می

در نظر گرفتن طبقه، نژاد، جنسیت، سکسؤالیته، ملیت، توانایی و سن در میان دیگر  

کند، یکسان  تر« از دیگری میناکها را »دردتمایزات اجتماعی مهم که برخی از زندگی

)همان:  می باتلر،  30داند  نک  همچنین  همه 2009؛  که  است  معتقد  باتلر  ما  (.  ی 

طور نابرابر در سراسر جهان پذیری بهکند که این آسیبپذیر هستیم، اما اذعان میآسیب 

ثباتی فقط یک واقعیت وجودی کند که بیما توزیع شده است. او همچنین تأکید می

این   بلکه  داریم  قرار  مرگ  و  آسیب  معرض  در  بنابراین  و  هستیم  زنده  ما  که  نیست 

ثباتی از نظر  کند. بنابراین، بیواقعیت اجتماعی بودن ما است که ما را به هم وابسته می

 ای است.باتلر اساساً امری رابطه 

کاری  باتثاقتصادی در مورد بی-های سیاسییکی از دالیل تفاوت نظر باتلر با دیدگاه

داری جهانی  این است که هدف او فقط تحلیل و محکوم کردن عملیات خاص سرمایه

بی کردن  تلقی  با  او  بهثباتنیست. در عوض،  و کاری  عنوان شرایط مشترک وجودی 

اجتماعی زندگی قصد دارد نقطه شروعی برای عمل اخالقی در دنیای امروز پیدا کند.  

از حمالت   علیه    2001سپتامبر    11باتلر پس  بدین حوادث،  امریکا  ارتش  واکنش  و 

آمیز به نام  اغلب از طریق اعمال خشونت -پذیری و رنج  تمایل به فرار سریع از آسیب 

کند که تحمل و ماندن  کند. او در عوض پیشنهاد مینویسد و بحث میبسیار می  -امنیت

دیگران را نیز    ثباتیدهد که وضعیت بیثباتی خودمان به ما اجازه میدر وضعیت بی

شود. شایان  پذیر میتشخیص دهیم و در این تشخیص است که برخورد اخالقی امکان

پذیری خود را تحمل کنیم، یادآور  ذکر است که پیشنهاد باتلر مبنی بر این که ما آسیب

کاری بیشتر است. هم دی و هم باتلر هر کدام به روش  ثباتدعوت دوروتی دی به بی

تواند ما را به سوی دیگری  دانند که میعنوان منبعی میاتی را بهثبخود، وضعیت بی

 سوق دهد. 
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سزایی بر ادبیات تحقیق ثباتی تأثیر بهشناسی وضعیت بیکاوش باتلر در مورد هستی

ی رغم این واقعیت که او هرگز حتی یکبار هم از کلمهکاری داشته، علیثباتی بیدرباره

های  ( خود استفاده نکرده است. باتلر در نوشته2004ت ) کاری در مجموعه مقاالثباتبی

شود. مورد  کاری تمایز قائل میثباتثباتی و بیبعدی خود، میان دو مفهوم وضعیت بی

به آسیب اجتناباول  اشاره میپذیری  اجتماعی بودن ما است  و  ناپذیر که شرط  کند 

سیاسی شرایط زندگی را های خاصی که نهادهای اجتماعی اقتصادی و  دومی، به شیوه

(. با وجود  2011؛ همچنین نک: باتلر،  169:  2012کنند )پوار،  طور نابرابر توزیع میبه

پیش بیاین،  مفهوم  با  باتلر  مستقیم  درگیری  از  جدا  و  از  ثباتتر  او  دریافت  کاری، 

عنوان دو استفاده  بخش آن چیزی بود که من بهثباتی الهامشناسی وضعیت بیهستی

از اصطالح بیجداگ دانم. مورد اول معنای  کاری میثباتانه، هرچند به ظاهر مرتبط، 

از کار گسترش میثباتبی کاری اکنون در  ثباتدهد. بدین معنا که بیکاری را فراتر 

؛  2007؛ اتلینگر،  2013پذیری یا ناامنی است )بانکی،  بسیاری از آثار مترادف با آسیب

تینگ،  2012هاندل،   )(.  2015؛  تینگ  آنا  مثال،  بی2،  2015برای  را ثبات(،  کاری 

کند که امروزه تنها کارگران  کند. او استدالل میی ثبات« تعریف می»زندگی بدون وعده

ی ما به طریقی دچار آن  کنند بلکه همهکاری نمیثباتبضاعت احساس بیو اقشار بی

انقراض و  هستیم. این »ما« شامل قشر ثروتمند )در حال حاضر(، گونه های در حال 

(. اگرچه که این مطالعات در جلب توجه 20جزایر درگیر سیل در اقیانوس آرام است)

دهند، اما آنها  اند، کار مهمی انجام میهایی که در دنیای کنونی ما نفوذ کردهثباتیبه بی

کاری که ریشه در تحلیل ثباتشوند خطر از دست دادن معنای تحلیلی بیباعث می

بیشرای اگر  دیگر،  عبارت  به  یابد.  افزایش  دارد،  کار  خاص  وضعیت  ثباتط  با  کاری 

دهد(، به  پذیری یا ناامنی ترکیب شود )کاری که خود باتلر انجام نمیثباتی، آسیببی

 کاری را نشان دهیم. ثباتتوانیم بیاحتمال زیاد به هر جایی که نگاه کنیم، می

اند تا  کاری تالش کردهثباتاز باتلر در مورد بی  گرفته در مقابل، سایر کارهای الهام

هستی مفهوم  بیمیان  وضعیت  بیشناختی  تحلیل  و  بهثباتثباتی  یک کاری  عنوان 

)آلیسون،   بزنند  لوری،  2011؛ برالنت،  2013،  2012وضعیت کار پل  ؛ موله،  2015؛ 

. این آثار  (2008؛ نیلسون و روسیتر، 2012؛ موئلباخ و شوشن، 2011؛ موئلباخ، 2010
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کاری که در باال مورد بحث قرار گرفتند، ثباتبسیار شبیه به دو رویکرد اول در مورد بی

را در تحلیل رژیمنظریه  اقتصادی  -های خاص کار و ساختارهای سیاسیپردازی خود 

ی تأثیر این شرایط مادی بر ذهنیت،  ی نحوه اند. اما آنها همچنین به مطالعهپایه گذاشته

اند  عنوان مثال، آنها بررسی کردهمند هستند. بهی زنده عالقهنی درونی و تجربهحالت روا

(؛ چگونه  2011برد )موئلباخ،  که چگونه بیکاری احساس تعلق اجتماعی را از بین می

برنامه و  روزمره  زمانمندی  جوانان،  میبیکاری  مختل  را  زندگی  )آلیسون، های  کند 

دادن امنیت شغلی باعث ایجاد اضطراب روانی  (؛ چگونه از دست2010؛ جفری، 2012

بدل به یک ابزار حکمرانی  ثبات(؛ چگونه اشکال کار بی2010شود )مول، و عاطفی می

(؛ و این که اشتغال مشروط چگونه 2015شوند )لوری،  و تحت انقیاد ساختن افراد می

طبقه  هنجاریِ  آرزوهای  متوسط  مانعِ  »زندگی خوب« میی  یک  )برالنت،    شود برای 

کاری هم مربوط به شرایط اجتماعی اقتصادی است و  ثبات(. از این منظرها، بی2011

(. یا بهتر بگوییم، هدف این  2008شناختی )نیلسون و روسیتر،  ی هستیهم یک تجربه

بی کار  بین  رابطه  بی  ثباتاست که  زندگی  به   ثباتو  رویکرد  این  نشان دهد. من  را 

مفیثباتبی را  را  د میکاری  اصطالح  این  مختلف  معانی  در  ارزشمند  وجوه  زیرا  دانم 

های مربوط به فرهنگ، ذهنیت ی اقتصاد سیاسی را به پرسشکند و مطالعهترکیب می

کاری یک روش تحقیق نیز ارائه و ثباتای به بیدهد. رویکرد رابطه و تجربه پیوند می

های  ها و مکاندر زمان  ثباتبیکند که چگونه کار و زندگی  این مسأله را مطرح می

های اخیر پیرامون سیاست  کنند. این پرسش با توجه به بحث خاص با هم تالقی می

کاری چه ثباتکاری چیست به این که بیثباتکاری با تغییر سؤال از این که بیثباتبی

ن (. پاسخ بدین پرسش متضم2013یابد )شوکائیتیس، ای میکند، اهمیت ویژهکار می

کاری بلکه اثرات سیاسی این مفهوم ثباتشناختی بیاین است که نه تنها تحلیل جامعه

 را در نظر بگیریم. 

 کاریثباتهای پنهان بیسیاست  - 3

عنوان مفهومی سیاسی بر استفاده از آن  کاری بهثباتی بینخستین مباحثات درباره

(. تاریخ اعتراضات 2014کورتز،  -در گفتمان جنبش اجتماعی متمرکز بود )نک: کازاز

ی  های مرتبط با آن که در اروپای غربی در اوایل دههروز جهانی کارگر در اروپا و جنبش
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عنوان یک  تواند بهکاری میثباترا مطرح کرد که آیا بیپدیدار شد، این پرسش  2000

زودی راحتی پذیرفته شد و سپس بهها بهسکوی سیاسی عمل کند و چرا در جنبش 

ای ناهمگن از کارگران را تواند مجموعهکنار گذاشته شد و این مفهوم تا چه اندازه می

؛  2008و روسیتر،  در یک هویت مشترک و چارچوب سازماندهی متحد کند )نیلسون  

(. در حالی که این کار سهم مهمی در مبارزات کارگری معاصر داشته است، 2013شرام،  

این در  من  بهاما  که  آنچه  به  درباره جا  ظهور  حال  در  انتقادی  سیاست  ی عنوان 

کنم  هایی اشاره میمند هستم. در این جهت، من به بحثبینم، عالقهکاری میثباتبی

ایدئولوژیکی ناخواسته که در سالیان ا اثرات  کاری  ثباتای که تمرکز بر بیخیر بر سر 

عنوان چه به -کاری  ثباتایجاد کرده، مطرح شده است. به عبارت دیگر، محکوم کردن بی

به طرزی کنایی، این    - عنوان مبنای یک سکوی سیاسیشناختی و چه بهنقد جامعه

 کار عمل کند. عنوان یک نیروی محافظهظرفیت را دارد که به

( تورکلسون  الی  پربصیرت  درباره476،  2016تحلیل  سیاسی«  (  »ناخودآگاه  ی 

کاری است. تورکلسون  ثباتی بیکاری، مثالی عالی از سیاست انتقادی دربارهثباتبی

درباره خود  مطالعه  میدر  توصیف  فرانسه  در  دانشگاهی  کارگری  جنبش  که  ی  کند 

مقولها بهه چگونه کارکنان مشروط دانشگاه با  را  کاری مشخص  ثباتی بیندرت خود 

هایی را پیرامون مسأله  های دانشگاهی کمپینرغم این واقعیت که اتحادیهکنند، علیمی

طور مداوم از این اصطالح برای اشاره بهها  اند و استادتمامکاری سازماندهی کردهثباتبی

کنند.  ستگی با آنها استفاده میبه سایر همکاران کم بضاعت خود در تالش برای همب

کاری با وضعیت کارگرانی که قرار بود آنها را توصیف کند،  ثباتیکی از دالیلی که بی

کاری نشان دهنده وجود بیش از حد استثمار و ثباتمطابقت نداشت، این بود که بی

ی  ای است که تعداد کمی از مردم حاضرند به راحتی آن را صفت ممیزهتحقیر شده

از طبقه خ این، کارکنان دانشگاهی که  بر  ی کارگر ی مهاجر و طبقه ود بدانند. عالوه 

پیرامون   گفتمان  در  که  را  شغل  دائمی  تغییر  و  موقتی  زندگی  نوع  بودند،  آمده 

قریب  ثباتبی و  آشنا  امری  بود،  شده  تقبیح  سابقهبه  – کاری،  از  بخشی  ی عنوان 

شود تورکلسون دانستند. این باعث میمی  -نخانوادگی خود و تجربه زندگی اطرافیانشا
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(.  483است )  1کاری نوعی »ناامیدی نخبگان« ثباتی سیاسی بیاستدالل کند که مقوله 

کاری با انتظارات، آرزوها و حس استحقاق داشتن مزایای  ثباتبدین معنا که انتقاد از بی

التحصیالن مقطع ان و فارغدولتی در میان افراد دارای امتیاز )که در این مورد، دانشجوی

ترسند، پوشانده  دکترا( که بابت از دست دادن موقعیت و جایگاه امن خود در جهان می

 شده است. 

شود که  کاری از آن چیزی ناشی میثباتناامیدی یا نوستالژی متصل به گفتمان بی

ی تنها از  کارثباتاند. بیمحوری این مفهوم نقد کردهعنوان شمالگانبسیاری آن را به

دیدگاه کشورهای اروپای غربی و دیگر کشورهای صنعتی، امری بسیار جدید و استثنایی  

های  کینزی در سال -رسد. زیرا در این مناطق قرارداد اجتماعی فوردیستیبه نظر می

جنوب  کارگران  اکثر  برای  مقابل،  در  داشت.  را  باال  دست  دوم  جهانی  از جنگ  پس 

ناً همواره امری عادی بوده است حتی اگر بدین نام خوانده  کاری مطمئثباتجهانی، بی

ها مهاجر از روستا به شهر که در اوایل قرن بیستم به  (. میلیون2014شده )میالر، نمی

هایی حلبی و خودساخته در حاشیه شهرها  شهرهای آمریکای التین هجوم آوردند و خانه

کار توصیف ثباتتوانند بیاً میساختند و در مشاغل عجیب و غریب کار کردند، مطمئن

ی تعداد روزافزون فروشندگان خیابانی، کارگران خانگی، کارگران شوند. همین امر درباره

بازیافت اصطالح روزمزد،  به  اقتصاد  در  که  مزدی  بدون  کارگران  دیگر  و  کنندگان 

ت ( استدالل کرده اس2013کنند، صادق است. رونالد مونک )غیررسمی امرار معاش می

بی تبارشناسی  بحث ثباتکه  به  »حاشیهکاری  در  های  التین  آمریکای  در  بودن«  ای 

 1970ی  ؛ به ادبیات »غیر رسمی بودن« که از تحقیقات در آفریقا در دهه1960ی  دهه

اجتماعی« که در دهه به به گفتمان »محرومیت  تا    1980ی  وجود آمد و  اروپا )و  در 

کاری را در  ثباتگردد. این تبارشناسی، بیباز میتر در امریکا( محبوب شد،  حدی کم

هاست که ناامنی در کار و  دهد مدتدهد و نشان میبافتی جهانی و تاریخی قرار می

داری بوده است. از این گذشته، حتی در مناطقی که  ی سرمایهزندگی، بخشی از توسعه

ی و اعضای طبقه  ها، غیر سفیدهاهایی از برخی جنسیتفوردیسم قدرت داشت، جمعیت

از مزایای آن محروم بودند )بتی،   ؛ وان در لیندن، 2005؛ میتروپولوس،  2016کارگر 

 
1. “elite disappointment” 
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( نیز وجود دارد؛ در تحلیل او  2016مثال این مورد در تحلیل تورکلسون )  1(.2014

شیوه درباره بی ی  اخیر  گفتمان  که  از  یکارثباتهایی  برخاسته  جوانان  تجربیات   ،

ثبات برایشان اتفاقی  ی شمالی پاریس را که کار بیی کارگر در حومههای طبقهخانواده

کند. همچنین این چیزی است معمول است و نه موردی برای سرزنش، »مسدود« می

ثباتی همسایگان پورتوریکویی خود در هارلم  ی بیکه به دوروتی دی امکان داد درباره

 سد. های پس از جنگ بنویظاهر طالیی سالدر دوران به

بی مفهوم  که  نیست  معنا  بدان  جهانی  ثباتاین  جنوب  در  کار  بحث  در  کاری 

همانبی است.  بوده  )اهمیت  وستون  که  اگر 2012طور  حتی  است،  کرده  استدالل   )

طور کامل توسعه نیافته باشد،  فوردیسم هرگز در اقتصادهای نوظهور در اکثر جهان به 

کاری  ثباتجود دارد. هر چند که ممکن است بیعنوان یک رؤیا یا آرزو در آنجا وهنوز به 

کند که آنها  ی زندگی در این مناطق تازگی نداشته باشد، اما او اظهار میعنوان تجربه به

پسا یک  این-در  در  ولی  هستند  سهیم  فوردیستی  به  نوستالژی  مربوط  نوستالژی  جا 

که اکنون دیگر    ای خیالی استای امن و با ثبات نیست بلکه مربوط به آیندهگذشته

(. محققانی که در جنوب جهانی 2012رسد )نک: موئلباخ و شوشن، ممکن به نظر نمی 

عنوان یک موضوع کنند، تمایل دارند بدان نه بهکاری کار میثباتی مفهوم بیدرباره

ی آن چگونگی پیوند  عنوان یک روش تحقیق بپردازند که مسألهتجربی ثابت بلکه به

های خاص است )داس و ها و مکانی زندگی در زمانشرایط شکنندهثبات با  کار بی

؛ پارت،  2014؛ میالر،  2012؛ لی و کافمن،  2012؛ هویسون و کالبرگ،  2015راندریا،  

دهد که چگونه رابطه بین کار (. این کار نشان می2016؛ شیروپ و یورگنسن،  2016

های  قاط ژئوپلیتیکی و موقعیتثبات در دوران تاریخی، نثبات و زندگی ناامن و بیبی

( استدالل  298:  2013طور که آندریا موئلباخ )کند. یا هماناجتماعی مختلف تغییر می

کاری« کمک  ثباتی بیکرده، این مطالعات به »محلی کردن ادعاهای جهانی شده درباره

 کرده است.

 
) همان .  1 میتروپولوس  که  به2005طور  مشاهده  (  حمایت میوضوح  کارخانه کند،  کارگران  امتیازات  و  های  ها 

ی زنان در خانه و کارگرانِ در مناطق  فوردیستی در واقع به کار نامرئی، بدون دستمزد یا بیش از حد استثمار شده 

 جنوب جهانی وابسته بود.
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ترجمه  حال،  عین  بیدر  مفهوم  بثباتی  نیز  جهان  مختلف  نقاط  در  دین  کاری 

می که  بیمعناست  دهیم  تشخیص  سرمایهثباتتوانیم  نظام  از  سرچشمه  کاری  داری 

  ثبات ی زندگی است که یک کارگر بیگیرد. شرایط وابستگی به دستمزد برای ادامه می

)بارچیزی،  می شغل  آن  یا  این  خاص  ساختارهای  فقط  نه  دنینگ،  2012سازد  الف؛ 

بی2010 منظر،  این  از  ع ثبات(.  سرمایهکاری،  بین  رف  و  آن  استثنای  نه  است،  داری 

ی کارگران اعم از شاغل یا بیکار مشترک است. ما معموالً کارگر را با شغل ثابت و  همه

گیریم که در مقابل، کارگران بیکار،  داری در نظر میعنوان الگوی کار سرمایهوقت بهتمام

شوند. اما  آن مقایسه می  غیررسمی یا بدون مزایا )در بیشتر مناطق جنوب جهانی( با

نهفته ثباتی دوم است که بیدسته  را نشان میکاری  باید  ی همه کارگرانی  دهد که 

ثباتی کار، نه  نیروی کار خود را برای امرار معاش بفروشند. این بدان معناست که بی

 داری امری استثنایی نیست بلکه شرط الزم برای ایجاد سرمایه است. تنها در سرمایه

ی عدم امنیت شغلی در قلب کار مزدی )و نه شرایط عدم وجود آن( به  هدهمشا

کاری  ثباتکاری است. انتقاد از بیثباتآمیز کنونی بیمعنای بغرنج کردن گفتمان تقبیح

( آن را ناخودآگاه 2016عنوان عنصر دیگری از آنچه تورکلسون )صراحت و چه به چه به   -

آل حفظ عنوان یک ایدهوقت و کار مزدی را بهام، اشتغال تم- کندسیاسی توصیف می

ی ناامنی، تخریب،  تواند تجربهکند. نادیده گرفتن این که چگونه کار مزدی خود میمی

این نوع سیاست بی از مشکالت  باشد، یکی  استفاده  کاری است.  ثباتاستثمار و سوء 

نوان تکنیک حکمرانی ع ی کار مزدی به( در مطالعه2011برای مثال، فرانکو بارچیزی )

کند. او نشان  در آفریقای جنوبی هم استعماری و هم پسااستعماری این بحث را ارائه می

عنوان راهی برای استفاده از کار  دهد که چگونه مدیران استعمارگر بر »وقار کار« بهمی

شدند،  نظم« تلقی میمزدی در جهت منضبط کردن مردم آفریقا که »غیرمتمدن« و »بی

ید داشتند. بسیاری از کارگران آفریقایی از پذیرش شغل مزدی خودداری کردند و  تأک

در عوض انواع مختلفی از مشاغل معیشتی یا خوداشتغالی را انتخاب کردند که در عین  

ها  ی نظم و تحقیر هنگام کار در کارخانهداد از تجربهثباتی، حداقل به آنها اجازه میبی

ی تاریخی، بارچیزی معتقد است »اشتغال ناپایدار  این زمینه و معادن اجتناب کنند. در  

ی وضعیتی از محرومیت نبود بلکه امکان مخالفت با شهروندی مبتنی بر کارِ مدرنیته

دهد که چگونه امروزه تأکید  (. بارچیزی در ادامه نشان می15کرد« )غربی را فراهم می
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آفریقا در  »ایجاد شغل«  و  محترم«  »مشاغل  بر  با  مستمر  آپارتاید،  از  پس  جنوبی  ی 

در عین حال که اشتغال -وقت  ی ربط دادن شهروندی اجتماعی به کار مزدی تمامادامه 

به میثابت  کمیاب  روزافزونی  بی  -شودطور  میثباتبه  دامن  کارگران  زند  کاری 

ب(. همچنین تأکید بر مشاغل محترم باعث تقویت اشکال مردانگی،  2012)بارچیزی،  

شود. اشکالی که نظم اجتماعی ساختاربندی شده بر اساس کار  و نابرابری می  گرایی ملی

ایجاد کرده است. به برای مشاغل محترم، بهمزدی  تقاضا  راه طور خالصه،  حلی عنوان 

بی محافظهثباتبرای  سیاستی  تقدیس  کاری،  را  مزدی  کار  که  دارد  همراه  به  کارانه 

یا   (248ب:  2012کاری« )بارچیزی،  ثباتبیهای سیاسی  کند. این امر از »ظرفیتمی

ام که اشکال کار فراتر از کار آنچه که من در جاهای دیگر بدین عنوان توصیف کرده 

(،  2014های دیگری را برای ایجاد شغل و زندگی بگشاید )میالر،  مزدی ممکن است راه

 کند. جلوگیری می

گیر و  ا از طریق گفتمان همه گرداند: ماین قضیه مرا به پرسش آغازین مقاله بازمی

های  دهیم؟ مطمئناً یکی از پاسخکاری به چه چیزی اهمیت میثباتی بیکنندهمحکوم 

دقیق بیان  به  یا  است.  مزدی  کار  پرسش،  به  این  مربوط  انتقادهای  از  بسیاری  تر، 

چون و چرای کار عنوان تقدیس بی( به2011کاری همچنان به آنچه ویکس )ثباتبی

ی یک ضرورت اقتصادی، وظیفه اجتماعی و عمل اخالقی توصیف کرده،  ه مثابهمزدی ب

کاری  ثباتتری به بیپیوسته است. این دلبستگی به کار مزدی بخشی از پاسخ گسترده

تأیید میاست که شیوه دوباره  را  زندگی  اکنون مقبول  برالنت  های  مثال،  برای  کند. 

تر شدن آرزوها برای زندگی  کاری به عمیقتثباکند که شرایط بی( استدالل می2011)

های تضمین ، پاداشی طبقه متوسطییعنی، داشتن شغل ثابت، خانه  –خوب هنجارین  

گذاری مجدد در آن منجر و سرمایه  -ی تحرک رو به باال شده برای کار سخت و وعده

می او  است.  تحقق  شده  مانع  متناقضی،  صورت  به  دلبستگی،  اشکال  این  گوید 

اند. این امر چیزی شوند که با آرزوی یک زندگی خوب پوشانده شدههایی میاسته خو

 (. 170نامد )می 1ی خوشبینی ظالمانه«سازد که برالن »رابطهرا می

 
1. “relation of cruel optimism” 
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می ما  دیگر،  سوی  بودن  از  محکوم  چپ«  »مالیخولیای  لنز  طریق  از  توانیم 

رگیری منظور والتر بنیامین کا( با به1999کاری را مشاهده کنیم. وندی براون )ثباتبی

های چپ سوگوارانه متعهد به کند که سیاستهایی را منعکس میاز این اصطالح، روش 

و جنبشآرمان مقوالت  و  ها،  اینجا  در  اساسی  تغییرات  امکان  از  رفته،  از دست  های 

آل اشتغال کامل و مشاغل محترم، به جای  وفاداری به ایده  1کنند. اکنون جلوگیری می

بهزی مزدی  کار  بردن  سؤال  میر  مطمئناً  اقتصادی،  و  اجتماعی  نیاز  یک  تواند  عنوان 

ی براون به تعیین موضوعات این پیوستگی  ای از مالیخولیای چپ باشد. اما عالقهنمونه 

ی او به اینست که نشان دهد که همان وضعیت مالیخولیا چگونه تعهد کمتر از عالقه

کند. به  گرایی مخرب تأیید نشده جایگزین مییک سنت سیاسی به ایجاد اختالل را با  

تر اهمیت داشته باشد که فرد چه چیزی را سفت گرفته و صرفاً  بیانی دیگر، شاید کم

ی  ( در مقاله1952این مهم است که فرد آن را سفت گرفته. یا همانطور که دوروتی دی ) 

که باید انجام شود اینست   کاری اصرار داشت »کاریثباتی بیبسیار قدیمی خود درباره

 که هیچ چیزی را سفت نگیرید«.

 بندیجمع

عنوان چارچوبی برای فهم  کاری بهثباتدر نتیجه، این امر ما را با توجه به ارزش بی

به کجا می معاصر  بی جهان  گفتمان  از  اخیر  انتقادهای  داده  ثباترساند؟  نشان  کاری 

پیامدهای سیاسی ناخواسته ایجاد کند: در برخی  تواند  است که چگونه این مفهوم می

نابرابری میمواقع  پنهان  و  مبهم  را  جنسیتی  و  طبقاتی  نژادی،  بر  های  تأکید  کند؛ 

بیروایت  به  که منجر  دادن  از دست  از شمال جهانی  های  به کارگران خارج  توجهی 

آرمانمی از  حمایت  یا  که شود؛  خوب«  »زندگی  و  »محترم«  کار  هنجاری  های 

کنند. از این منظر،  هاست اشکال گوناگون نظم، محرومیت و استثمار را توجیه میمدت

به اصطالح بی امروزه  این کاری ممکن است کمثباتاستناد مداوم  تازگی  تر در مورد 

ی نگرانی هژمونیک در مورد امنیت و دلبستگی به وضعیت صحبت کند و بیشتر درباره

 شد، سخن بگوید. افراد داده می امتیازاتی که زمانی به برخی از

 
 .2005الف. نک: بنیامین، 2012. نقل شده در بارچیزی، 1
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ی رابطه میان اشکال کار و شرایط عنوان یک پرسش باز دربارهبا وجود این، وقتی به

کاری هم ارزش تحلیلی و هم ارزش سیاسی خود ثباترسیم، بیی زندگی میشکننده

از نظر برخی بیرا حفظ می تجربهثباتکند.  را توصیف کاری قطعاً  از دست دادن  ی 

کند. اما از نظر دیگران، این ممکن است به منزله امتناع از کار مزدی، یک ذهنیت  می

های لیبرال مطابقت ندارد. در  ای از زندگی باشد که با آرمانسیاسی جایگزین یا شیوه

ی از دست دادن  ( معتقد است، در همان تجربه2015واقع، همانطور که ایزابل لوری )

ی کاری از دریچه ثباتآید. لوری به بیوجود میتناع بهثباتی است که ظرفیت امو بی

زیست مینگاه  میسیاست  نشان  و  »بینگرد  چگونه  که  طریق   ثباتدهد  از  سازی« 

اش کاریثباتسازی ناامنی و وارد کردن این قضیه که هر کس خود مسئول بیعادی

به تکنیک حکمرانی عمل میاست،  بدین  عنوان یک  دقیقاً  اما  در  کند.  فرد  دلیل که 

اش برای مقابله با ناامنی توانمند شده است، »این امکان  خودتنظیمی و خودمسئولیتی

شود که قادریم کار جدیدی را ترک کرده و چیز جدیدی را در همان زمانی ایجاد می

(. برخی از  105شروع کنیم: یعنی، ظرفیت خروج از کار قبلی و ورود به کار جدید« )

 Precarias a کاری، مانند گروه تحقیقاتی فعاالن اسپانیایی به نام ثباتها به بیواکنش

la Deriva  و سازمان فرانسوی کارگران هنری نوبتی به نامLes Intermittents   همین ،

راه را با جستجوی گسست در گفتمان امنیت/ناامنی و رد نوستالژی برای کار مزدی  

  1امنیت، -هایی مانند درآمد پایه، انعطافزیناند و در عوض جایگوقت در پیش گرفتهتمام

 
1  .Flexicurity  -    اصطالحی ساخته شده از ترکیبflexibility    وsecurityهای دولت رفاه . یکی از سیاست

وزیر سوسیال دموکرات دانمارک پول نیروپ راسموسن در دهه در بازار کار است. این اصطالح را اولین بار نخست

ر اقتصاد پویا و امنیت برای کارگران اشاره دارد.  مطرح کرد. این اصطالح به ترکیب انعطاف پذیری بازار کار د 1990

انعطاف  دانمارک  با »ترکیب سه جانبهدولت  را مستلزم »مثلث طالیی«  انعطاف 1ی )پذیری  بازار کار  (  پذیری در 

در کمیسیون  داند.( سیاست فعال بازار کار با حقوق و تعهدات برای بیکاران می3( تأمین اجتماعی و )2همراه با )

( راهبردهای جامع یادگیری  2پذیر و قابل اعتماد.  ( توافقات قراردادی انعطاف 1این سیاست چهار مؤلفه دارد:    اروپا

های تأمین اجتماعی مدرن که در دوران جابجایی  ( سیستم4های موثر بر بازار کار فعال و  ( سیاست3العمر.  مادام 

 کنند.شغل حقوق کافی را تأمین می
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مشترک، می  2شهروندی-مراقبت  1رفاه  پیشنهاد  )کازازرا  ؛  2014کورتز،  -کنند 

Precarias a la Deriva  ،2005.)کارهای اخیر در مورد چنین پیشنهادهایی نشان    3الف

که مطالعه است  بیداده  اشکال هنثباتی  به  بازگشت  لزوماً مستلزم  کار  کاری  جاری 

تواند این پرسش را مطرح کند که چگونه بحران کار مزدی ممکن است نیست بلکه می

الف( استدالل کرده    2012های سیاسی را باز کند. همانطور که بارچیزی )سایر امکان

کند  داری را مسأله میی مترقی آن در سرمایهکاری »مرکزیت کار و وعدهثباتاست، بی

 ترین ظرفیت سیاسی این مفهوم باشد. انجام این کار، شاید بزرگکشد«.  و به چالش می

 مشخصات منبع اصلی: 
Millar KM. Toward a critical politics of precarity. Sociology Compass. 2017;11:  
e12483. https://doi.org/10.1111/soc4.12483 

 

 
1  .Commonfare  -   ی مرکبی نوساخته به جای جزء اول کلمهواژهfare -wel جزءcommon    نشسته تا به

داری  اصطالح سرمایهاین اصطالح برای فاز اقتصادی کنونی کشورهای به  امور مشترک و جمعی اشاره داشته باشد.

ی عمومی انباشت توسعه یافته که قادر به درک کامل تکامل روابط  »غربی« قابل استفاده است و از دل یک نظریه

عد شناختی  های تولیدی و تکنولوژیکی، بلکه برجسته سازی بُی ویژگیاجتماعی تولید بدون محدود شدن به مطالعه

 است. در ایتالیا نمایندگان اصلی این نظریه آندره آ فوماگالی، آنتونال کورسانی و کارلو ورسلونه هستند.

2  .Caretizenship  -    اصطالحی ساخته شده از ترکیبcare    وcitizenship  مفهومی است که نویسنده در نقد .

 ه است.کاران ابداع کردثباتکاری و ضرورت حمایت از بی ثبات بی

شود و بدون  از درآمد پایه، شناسایی کار تولیدی و بازتولیدی است که در خارج از مشاغل مزدی انجام می. منظور  3

دهد. برای توصیف دقیق درآمد کند که نیازهای اولیه را پوشش می قید و شرط یک درآمد ثابت جهانی را فراهم می

بود.   Les Intermittentsامنیت و رفاه مشترک دو پیشنهاد-( مراجعه کنید. انعطاف138،  2011پایه به ویکس )

عنوان جایگزینی برای های مختلف و دومی بهاولی با هدف حمایت از کارگران در حال جابجایی میان مشاغل و پروژه 

مجموعه  طریق  از  اجتماعی  نیازهای  تأمین  با  مزدی  کار  شبکهرژیم  و  )کازازها  شد  ارائه  همبستگی  کورتز، -های 

ترجمه2014 نیز  شهروندی  مراقبت  کلمه(.  از  اسپانیاییایست  کلمه cuidadania ی  از   ciudadania یکه 

)مراقبت( تشکیل شده است. این اصطالح    cuidado و در نتیجه ایجاد کلمه "u" و "i" )شهروندی( با تغییر ترتیب

عنوان »یک سالح اساسی در مراقبت بهابداع کرد و منظور از آن تأکید بر مرکزیت     Precarias a la Derivaرا

 ;Precarias a la Deriva, 2005b; see also Casas‐Cortés, 2014ثباتی زندگی ما« است )برابر بی

Lorey, 2015.) 
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و علوم    یاقتصاد  یمدیر مرکز تحقیقات برای توسعه و    برجسته  استادچانگ انفو  

چین اجتماعی  علوم  آکادمی  دانشگاه   University of the Chinese)  اجتماعی 

Academy of Social Sciences،) .از   و رئیس انجمن جهانی برای اقتصاد سیاسی است

با او تماس بگیرید. لوو    یدتوانمی  vip.163.com@65344718  پست الکترونیکی  طریق

اقتصاد دانشگاه کوفو نرمال   استادولین  ئبا  School of Economics, Qufu)  دانشکده 

Normal University .است ) 

*** 

اقتصادی و    سازیجهانیمبین    و تاریخی    یخاصی از توسعه   ینوامپریالیسم مرحله

توان بر اساس . خصوصیات نوامپریالیسم را میاستداری انحصاری  سرمایه  سازیمالی

انحصار جدید تولید و گردش است.   نخستل خالصه کرد. ویژگی  پنج ویژگی کلیدی ذی

ب  در کنارتولید و گردش،    سازیالمللیبین باعث  وجود آمدن هتشدید تمرکز سرمایه، 

 ی به اندازه  تقریباًشده است که ثروتشان    پیکریغول های انحصاری چندملیتی  شرکت

دوم ویژگی  کشورهاست.  تمام  سرمایه  ،ثروت  جدید  نقش    یانحصار  که  است  مالی 

ناهنجار، یعنی    یتوسعه  موجبکند و  ای در زندگی اقتصاد جهانی بازی میکنندهتعیین

معنوی  شده  یاقتصادسازی  مالی مالکیت  و  آمریکا  دالر  انحصار  سوم   است. 

(intellectual property)  باعث    است بین  پیدایش که  نابرابر  و  تقسیم  کار  المللی 

انحصار جدید اتحاد    ،چهارمویژگی  اقتصاد جهانی و توزیع ثروت شده است.    سازیقطبی

قدرت    کی  یعنی  ،یگارشیال  یدارهیسرما  یالمللنیانحصار بالملل است.  الیگارشی بین

فرهنگ    ، یپول  استیس  یرا برا  یاقتصاد  ی ربنایز  گر،یقدرت بزرگ د   ن یو چند  کیهژمون

  زند،یانحصار دست به استثمار و سرکوب م  یکه بر مبنا  ،ی نظام  داتی مبتذل، و تهد

است. تضادهای جهانی    امور  عمومی  روند ماهیت اقتصادی و    ، پنجم  فراهم کرده است. 

موجب   شوند کهاغلب طوری تشدید می  این نظام،های مختلف  داری و بحران سرمایه

نوینشک  پیدایش انسرمایه  ل  و  داری  و  غارتگرحصاری  انگلی  متقلب،  و  هژمونیک   ،

 .متأخر شده استامپریالیسم  مثابهبه در حال احتضار، موقتی و زوالروبه
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متمایز عبور کرده است. در آغاز    یداری از چندین مرحلهتکامل تاریخی سرمایه

 ی انحصار خصوصی رسید، که لنین آن را مرحله  یداری به مرحلهقرن بیستم، سرمایه

نابرابر اقتصادی و سیاسی را با    یقانون توسعه  ،نامید. عصر امپریالیسم  یستیالی امپر

ی  قلمروهاتوزیع  بازهای دوردست و  برای گسترش سرزمین   های اصلی خود آورد. قدرت

ب  اتحادهای  جهان، های شدیدی شدند که  وجود آوردند و درگیر کشمکشهگوناگونی 

اول قرن بیستم    یدر طول نیمه  ی اروپا و آسیا منطقه منجر به دو جنگ جهانی شد.  

  پس یکی    ی،. انقالبات دمکراتیک ملی و جنبش کمونیستبود  های مداوممتحمل جنگ 

از جنگ جهانی دوم، تعدادی از کشورهایی    پس توسعه یافت.    پیوستهطور  از دیگری، به

سوسیالیستی را اتخاذ   یراه توسعه شدند محسوب مینیافته  که از نظر اقتصادی توسعه

داری و سوسیالیسم شد. اگر چه  سرمایه  میانمنجر به تشدید تقابل    و این امرکردند،  

مدیدیسال  ستیکمون  فستیمان کپیش  های  بود  کرده  ناگزیره  بینی   سوسیالیسم 

میسر شد.  کشورها    از  ی معدوددر  فقط    امر   ایناما  داری خواهد شد،  جانشین سرمایه

و  سرمایه  نظام داشتند  رغم به  یت سیالیامپرداری  به  مشکالت جدی که  خود    بقای ، 

استراتژیک    چرخشیداری  ، سرمایه1990  یو اوایل دهه  1980  ی. در دههندادامه داد

امر  . این  شدنوامپریالیستی    یمرحله  واردهای نولیبرالی انجام داد و  به سمت سیاست

 .  داشتامپریالیسم متعاقب جنگ سرد  یجدیدی در توسعه یمرحله نشان از 

، تعریف امپریالیسم یدارهیسرما  یمرحله  نیباالتر   : سمیالیامپرلنین در کتاب 

 دهد: را به این شکل ارائه میآن و خصوصیات 

 

به در مورد امپریالیسم  را  ترین تعریف ممکن  اگر الزم باشد که کوتاه

بگو  دست دهیم،  امپریالیسم مرحلهیباید  داری  انحصاری سرمایه  ییم که 

ذیل را داشته    ویژگی داد که پنج  دست  بهباید تعریفی از امپریالیسم    است...

موجب  که    رسیدهی باالیی  ( تمرکز تولید و سرمایه به چنان مرحله 1)  باشد:

کننده در زندگی اقتصادی  تعیین  یکه نقش  شده استانحصاراتی  پیدایش  

( ادغام سرمایه بانکی با سرمایه صنعتی، و ایجاد الیگارشی 2کنند؛ )بازی می

پایه که از طوریادرات سرمایه به( ص3؛ )«مالی  یسرمایه»ی این  مالی بر 
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گیری ( شکل4؛ )یابدمیاستثنائی    یاهمیت  ، صادرات کاال متمایز شده باشد

سرمایهانجمن  بینهای  انحصاری  را  داری  دنیا  که  خودشان   میانالمللی 

می )  کنند تقسیم  دنیا  5و  مناطق  تقسیم  قدرت  میان(  های  بزرگترین 

داری سرمایه  یای از توسعهم مرحلهرسد. امپریالیسداری به اتمام میسرمایه

است که تسلط انحصارات و سرمایه مالی برقرار شده باشد؛ صدور سرمایه  

المللی  های بینای کسب کرده باشد؛ تقسیم دنیا بین تراستاهمیت ویژه

باشد؛    آغاز جهان  سرزمین  تمام تقسیم    و شده  ترین  بزرگ  میان های 

 ( 1).باشد هبه پایان رسیدداری های سرمایهقدرت

 

مقاله  لنین دسامبر  در  در  که  می  1917ای  بیشتری  توضیح  شد،  دهد:  چاپ 

از سرمایه  یامپریالیسم مرحله » این مرحلهداری است.  تاریخی خاصی    ویژگی خاص 

از  : امپریالیسم  استدارای سه وجه   داری داری انحصاری؛ سرمایهسرمایهعبارت است 

 ( 2)در حال احتضار.« داریسرمایه؛ و زوالروبه  انگلی و یا 

سرمایه  ینظریهبراساس    ما لنین،  گرفتن امپریالیسم  نظر  در  با  را  معاصر  داری 

که صورت پذیرفته است تحلیل خواهیم کرد. استدالل خواهیم کرد که    یتحوالت اخیر 

که  (  Neoimperialism)  سمیالی نوامپر است  امپریالیسم  نهایی  متن  مرحله  در 

خصوصیت و    (3).تاس  آمده  وجودهب  معاصر  یایاقتصاد در دن  سازییو مال  سازییجهان

توان پیرامون پنج جنبه  مطرح شد می  ترپیش های نوامپریالیسم را همانطور که  ویژگی

 خالصه کرد. 

 گردش  و  دیتول  دیانحصار جد

 این امرترین زیربنای اقتصادی امپریالیسم انحصار است.  لنین توضیح داد که ژرف

رقابت باعث تمرکز  گوید  میکه    داردداری  رقابت سرمایه  ندر قانون بنیادی   ریشهعمیقاً

می سرمایه  و  می  و  شودتولید  به حد مشخصی  که  وقتی  تمرکز  ناگزیر رسداین  به    ، 

تمرکز سرمایه و  زمان که  همقرن بیستم،    یهای اولیهشود. در سالانحصار منجر می

می  تشدید  موجب  تولید سرمایه،  دند شیکدیگر  ادغام  دنیای  عظیم  موج  دو  داری 

های  ای در دست گروه کوچکی از کمپانیطور فزایندهرا تجربه کرد. تولید به  هاشرکت
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این فرایند سازمانی بر اساس انحصارات صنعتی با مدیریت    و طی بزرگ متمرکز شد،  

ب چندبخشی  و  بههچندمحصولی  آمد.  اتحادیهوجود  آزاد،  رقابت  انحصاری جای  های 

اوایل دهه با بحران  ، سرمایه1970  یصاحبان قدرت شدند. در   « رکود تورمی»داری 

یا کاهش  طوالنی    یدوره  خودبه دنبال  و  مواجه شد که ده سال طول کشید،   رکود 

مراه داشت. رکود اقتصادی و فشارهای رقابتی در بازارهای  هبهرا  بلندمدت در نرخ رشد  

به جستجوی  سرمایه  ،داخلی را  انحصاری  های جدید رشد در کشورهای  ت فرصداری 

،  المللیهای مستقیم خارجی و نقل و انتقاالت صنایع بینگذاریدیگر سوق داد. سرمایه

ازبهرهبا   تازه  گیری  ارتباطاتی  نسل  و  اطالعات  است،   فناوری  رسیده  خود  اوج  به 

این  طوری به بین   میزانکه  گردش  سازیالمللیاز  و  تا    ،تولید  است  شده  موجب 

 . سازی پیش از این اصالً به چشم نیایدجهانی

است.    انحصاری  یسرمایه توزیع شده  دوباره  تا گردش در سطح جهانی  تولید  از 

است که در    آوردهوجود  هبرا    نظامییندهای تولید،  افر  سازیالمللیو بین  تمرکززدایی

زنجیر شبکه هآن  و  ارزش  جهانی  مدیریت  های  و  سازماندهی  برای  عملیاتی  های 

چندملیتیشرکت شرکتتقسیم  ،های  است.  شده  چندملیتیبندی  های  هزنجیر  های 

محصوالت   گانکنندروابط با تامین  یهای پیچیدههایشان را از طریق شبکه جهانی ارزش 

طریق   از  میالگوو  هماهنگ  حاکمیت،  مختلف  سیستمهای  چنین  در  هایی،  کنند. 

)محصوالتی که    ایواسطهیندهای که درگیر تولید و دادوستد محصوالت و خدمات  افر

در اقصی نقاط جهان تقسیم    ، ( هستندم.-روند کار میهم ببرای تولید محصوالت دیگر ه

تولیدات و در شبکه  ها ستاندهو    ها نهادهو توزیع شده است. معامالت   به  وابسته  های 

تامین و  قراردادها،  شرکای  جهانی،  شرکتخدمات  انجام  کنندگان  چندملیتی  های 

ی محصوالت و  لهدرصد تجارت جهانی شامل مباد   60آمار، حدود    اساسشود. بر  می

 (4).شودهای چندملیتی انجام میدرصد آن از طریق شرکت  80و    است  ایواسطه  خدمات

نوامپریالیسم   انحصاری، خصوصیت دوم  از  در چارچوب ساختارهای  است  عبارت 

به  سازی  المللیبین منجر  سرمایه  بیشتر  تمرکز  گردش.  و  های  شرکت  پیدایشتولید 

کشورهای  تمام ثروت  یاندازهشود که ممکن است ثروتشان بهچندملیتی می پیکرغول

کارخانه شعبات  )که  آنمقصد  در  را  میهایشان  تاسیس  شرکت  کنند( ها  های  باشد. 
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های  معاصر هستند. خصوصیات شرکت   یالملچندملیتی نمایندگان واقعی انحصار بین

 ه کرد:صورت ذیل خالصهتوان برا می پیکرغولچندملیتی 

شرکت1) تعداد  ب(  چندملیتی  کردهههای  رشد  جهانی  درجهصورت  و   ی اند، 

 تولید و گردش به مرحله باالتری رسیده است. سازیاجتماعی

اصلی دادوستد    یمحرکه  های چندملیتی تبدیل به نیروی، شرکت 1980  یاز دهه

  ی اند. در دههگذاری مستقیم خارجی است، شدهالملل، که حامل سرمایهاقتصاد بین

بی، سرمایه1980 رشد  بهسابقهگذاری خارجی  است، که  داشته  از مراتب سریعای  تر 

دوره    سایررشد   همان  در  جهانی  تجارت  و  تولیدات  مثل  اقتصادی  اصلی  متغیرهای 

ای سابقهالمللی به سطح بیگذاری مستقیم بین سرمایه  حجم،  1990  یباشد. در دههمی

طر  یتیچندمل  یهاشرکترسید.   حجمش    یخارج  میمستق  یگذارهیسرما  قیاز  که 

در سطح جهان   یشعبات و وابستگان   سیاقدام به تأس  افت،یگسترش    یر یطرز چشمگبه

 82000به    15000های چندملیتی جهانی از  ، تعداد شرکت2008تا    1980از    نمودند.

 35000از    وتر بود،  خارجی حتی سریع   یهای تابعهتعداد شرکترشد  افزایش پیدا کرد.  

فروش  حجم  ها و  درصد دارایی  60طور متوسط  ، به2017  سال  رسید. در  810000به  

از مرزهای کشورهای مبداً اتفاق  در خارج    ،جهان  برتر  کمپانی چندملیتی غیرمالی   یکصد

 ( 5)دادند.تشکیل میدرصد مجموع کارکنان را  60کارمندان خارجی   افتاد و 

تمرکز فعالیت  پدید داری  تولید سرمایه  یشیوهاز زمانی که   تولیدی، و  آمد،  های 

شدن تولید شده است.  تکامل تقسیم اجتماعی کار منجر به باال رفتن مداوم اجتماعی

تمرکززدایی به  یشدهفرآیندهای  فزایندهکار  در    سویبهای  طور  کار  اشتراکی  روند 

این است که رشد گذاری مستقیم در کشورهای  مداوم سرمایه  حرکت است. واقعیت 

اقتصادی    ، موجب استحکامدیگر  سطح است، همچنین    شدهکشورها    میانپیوندهای 

بین  سازیاجتماعی آن  سیستم سازی  المللیو  در  که  توزیع  و  تولید  های  شرکت های 

، افزایش  کنندبازی می  خُردعنوان نیروی غالب در سطح  کلیدی به  ی چندملیتی نقش

استیافت بینه  جهانی  سازیالمللی.  و  بهتولید  تجارت  گستردهشدن   یشیوه ای  طور 

 د خو  یبه نوبه   نیز المللی کار تغییر داده است، و اینمشارکت کشورها را در تقسیم بین

است. در سراسر    شده سود در آن کشورها    الگوهایهای تولید و  روش منجر به تحول  
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این   یوسیلههکه ب  ی های تولید و تجارتدر شبکه  جهان، اکثریت کشورها و مناطق دنیا

 ، جهان  سرتاسرشرکت در    اناند. هزار، ادغام شدهاست  وجود آمدهههای عظیم بتشرک

وجود  هبرا  های سیستم تولید جهانی  زنجیره   آفرینارزش  (nodesکلیدی )  های گاهگره

شرکتآورده جهانی،  اقتصاد  بطن  در  به  اند.  چندملیتی  اصلی   مجراهایهای 

الملل، و  دهندگان اصلی فعالیت اقتصاد بینالمللی، سازمانگذاری و تولید بینسرمایه

های چندملیتی نشان سریع شرکت   یاند. توسعهموتور رشد اقتصاد جهانی تبدیل شده

است،    شکل گرفتهشدن سرمایه  جهانی  حولجدید امپریالیستی که    یدهد در مرحلهمی

ها هزار شرکت چندملیتی رسیده است. ده  ایفزایندهدائماً  تمرکز تولید و سرمایه به ابعاد  

 همه چیز مسلط هستند. بردر حال حاضر 

سرمایه2) انباشت  مقیاس  امپراطوری    المللیبین   یانحصار  ی(  یک    شرکتی که 

 آورد، در حال افزایش است.  وجود میهبرا چندملیتی 

ی همه  امازیاد نیست،    داری چندملیتی مشخصاًهای سرمایهاگرچه تعداد شرکت 

تنها نیروی اصلی در توسعه و ها نههستند. این شرکتبسیار زیادی  قدرت    صاحبها  آن 

و مالی را  طور روز افزونی منابع طبیعی های بازاریابی و بهاند، بلکه شبکهفناوریکاربرد  

مبنا کنند.  کنترل می این  آنبر  فر،  در اها  انحصار خود  به  را  و گردش  تولید  یندهای 

شرکت بزرگ    28000سود  اند.  کرده بدیلی مزیت رقابتی بی مجهز بهاند و خود را  آورده

  د،یعوامل تول  یهانهیبازارها و کاهش هز  یتوسعه  یواسطه، به2013  تا   1980جهان از  

افزا  ونیلیتر  2/7دالر به    ونیلیتر  2از     10  باًیبه تقر  6/7از    یعنیکرد،    دایپ   شیدالر 

تول رس  دیدرصد  این شرکتگذشتهازاین   (6).دیناخالص جهان  نه،  چندملیتی    تنهاهای 

پیوند    نیزمالی جهانی    نظام، بلکه با  دهندشکل میهای قدرت دولتی  با ارگان  اتحادی را

از پشتیبانی دولت  الی را که  م  یهای انحصارسازمانو با کمک یگدیگر    اندبرقرار کرده

است آوردهه ب   برخوردار  جهانیوجود  مالی  سازیاند.  تحکیم سرمایه  سازیو  موجب   ،

انباشت بیشتر  می  ثروت  هرچه  متحدین  اندازهشوداین  فروش،  درآمد  لحاظ  از    ی . 

تر بزرگیافته  کشورهای توسعه های چندملیتی از تعدادی از  اقتصادی بعضی از شرکت 

در مثال،  برای  سالیانه2009  سال  است.  فروش  ناخالص    وتایتو  ی،  درآمد  از  بیشتر 
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شرکت پر درآمد    500در لیست    والمارتشرکت  ،  2017  سال  اسرائیل بود. در  داخلی

  شرکت  اینکل    درآمد  ومجله فورچن به عنوان بزرگترین کمپانی دنیا شناخته شد،  

از    و دالر    میلیارد  500 داخلی بیشتر  ناخالص  دادهبودبلژیک    تولید  ما  اگر  های  . 

تقریباًشرکت و مجموع  و    200  های چندملیتی  ترکیب  را  دنیا  درآمد   فهرستکشور 

شود که آن کشورها کمتر  شان را تهیه کنیم، آشکار میداخلیآمد ناخالص  سالیانه و در

چندملیتی    یهاکه شرکتگیرند، در حالیاقتصاد اول دنیا را در بر می  100درصد    30از  

 .درآمد را در اختیار دارنددر صد  70بیشتر از 

بیشتری های چندملیتی  ، شرکتبه همین خط سیر ادامه دهدجهان    یاگر توسعه 

ثروتشان  هب که  آمد  خواهند  باوجود  اگرچه    تمامثروت    برابر  بود.  خواهد  کشورها 

بخش بزرگی  اما  ،  شده است های اقتصادی  فعالیتموجب پراکندگی  شدن صنایع  جهانی

به   هنوز  سود  پیشرفتع مسوی  از  کشورهای  از  جهان    هدودی  شود.  می  سرازیردر 

های چندملیتی  شرکت  توسط  عمدتاً  فناوریارت، صادرات، و انتقال  گذاری، تجسرمایه

آن شعبات  طریق  از  یا  میبزرگ  مدیریت  خارج  در  و شرکتها  این  شوند،  مادر  های 

های  ، شرکت2017  سال   متمرکزند. در  صاری از نظر جغرافیایی شدیداً حهای انشرکت

انگلیسی   ازآمریکایی، ژاپنی، آلمانی، فرانسوی، و  کمپانی برتر دنیا را در    500  نیمی 

 این کشورها هستند.  آن  شرکت چندملیتی برتر جهان از  100اختیار داشتند. دو سوم از  

های خاص خودشان انحصاری کرده،  های چندملیتی صنایع را در زمینه ( شرکت3)

 کنند. المللی تولید را کنترل و اداره میهای بینو شبکه

 فناورانه نظیر علمی و  های کمسرمایه و توانایی های چندملیتی مقادیر عظیمیغول

مالی،  بخش  گذاری و  در تولید جهانی، تجارت، سرمایهرا  ها  آن  مسلطدارند، که موقعیت  

های چندملیتی، با استفاده  کند. شرکتو همچنین در ایجاد مالکیت فکری تضمین می

صرفه  انحصاری   (economies of scale)  مقیاسبهاز  موقعیت  از  سرچشمه  که  شان 

رقابتی  می مزیت  داده  خودگیرد،  گسترش  که  را  است  این  علت  ارتش »اند.  هرچه 

بین که  است  شانکارگرانی  شده  تقسیم  باشدبزرگ   کار  عظیمتر  مقیاس  از  ،  تری 

رتر  کند، و کار باروَتولید کاهش پیدا می  ی نسبیشود، هزینه کار گرفته میهآالت بماشین

انحصار  یدرجه   (7.)شودمی شرکت   یباالی  چندملیتی  که  بهره های  آن  به    مندند،از 
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بازارها    یمنزله  کنترل  تمرکز  و  تولید  تمرکز  که  است  و  یکآن  کرده  تقویت  را  دیگر 

عنوان دو اهرم قدرتمند  کنند. در ضمن، رقابت و اعتبار بهانباشت سرمایه را تسریع می

سرمایه،   بیشتمرکز  هرچه  درآمدنروند  محدود  کنترل  تحت  حال   یسرمایه  تر  در 

پیش  هایی را  ملل جهان سیاست  تمامسال گذشته،    30کنند. طی  انباشت را تسریع می

سرمایه  اندبرده افزایش  هدفشان  محدویتکه  کاهش  و  با    مرتبطهای  گذاری 

سرمایهسرمایه حجم  افزایش  اگرچه  است.  خارجی  مستقیم  مستقیم گذاری  گذاری 

 گیری موجب تسریع شکلکشورهای پیشرفته به درجات مختلفی    یوسیلههخارجی ب

  شده نیافته کشورهای توسعه و افزایش رقابت صادراتی  منابع انسانی  یسرمایه و توسعه

های فرامرزی و تصاحب  و ادغام  گستردههای  سازیخصوصیموجب    حالاست، درعین

این  شرکت است.  تسریع  ها شده  است  یندی  فراامر موجب  های  شرکت  طیکه  شده 

.  شوندهای چندملیتی مییا مجبور به ادغام با شرکت  و  هکوچک و متوسط ورشکست

 پذیر کرده است. آسیب نیز بزرگ را  های نسبتاًحتی شرکت

بازاراکنون،   ساختار  جهان  سراسر  در  متعددی  چندجانبه صنایع  انحصار  با  ی 

(oligopolistic  )دارند. برای مثال، بازا( ر جهانی برای واحدهای پردازش مرکزیCPU  )

درآمده است.    (AMDدی )ام( و اِیIntel)های اینتل  به انحصار شرکت  تمامیبه  تقریباً

شش شرکت   تحت کنترل  یتمامبه  ها تقریباًکشبازار جهانی بذر و آفت  2015  سال  از

که با  است    (BASF, Bayer, Dow, DuPont Monsantof and Syngenta)  چندملیتی

درصد پژوهش    75درصد بازار جهانی بذر، و    63ها،  کشدرصد بازار جهانی آفت  75هم  

اف، و بایر به  اس اِییها را به کنترل خود درآوردند. سینجنتا، بخصوصی در این زمینه 

آفت  51تنهایی   جهانی  بازار  میکشدرصد  کنترل  را  درحالیها  دوپ کنند،  نت،  وکه 

طبق آمار    (8)اند.درصد از بازار بذر را به خود اختصاص داده  55 نسانتو، و سینجنتا،مو

دستگاه صنایع  پزشگروه  )کهای  اروپا   European Medical Devices Industryی 

Group  60بیشتر از    2010های پزشکی سال  وپنج کمپانی دستگاهبیست  تنها (، فروش  

فروش   مجموع  میدستگاهدرصد  شامل  را  جهان  تمام  پزشکی  شرکت  های  ده  شد. 

درصد بازار جهانی برای محصوالت دارویی و پزشکی وابسته به آن را   47  ،چندملیتی

  تمام های سویا در چین یکی از محصوالت زراعی حیاتی است.  کردند. دانهمیکنترل  
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پنج شرکت    توسطاریابی  های بازهای سویا، عرضه، و زنجیرههای تولید جهانی دانهجنبه 

(،  Bunge(، بانج ) Archer Daniels Midlandنسانتو، آرچر دنییلز میدلند )وچندملیتی: م

شوند. مونسانتو مواد ( کنترل می Louis Dreyfus(، و لوییس دریفس )Cargillکارگل )

که چهار شرکت دیگر کاشت، تجارت، و  کند، درحالیخام برای تولید دانه را کنترل می

های مختلفی از طریق  چندملیتی اتحادیههای  شرکت. این  تحت کنترل دارندوری را  فرآ

توافقگذاریسرمایه و  مشارکت،  مشترک،  مینامههای  ایجاد  بلندمدت   ( 9)کنند.های 
خصوصی   انداراز سرمایه  معدودی ای به تصرف  طور فزایندهکه ثروت اجتماعی بهدرحالی

د.  شوکنترل و استثمار کارگر میموجب تعمیق  ی  انحصار  یآید، سرمایهبزرگ درمی

  تیظرف  دیتشدشود، که باعث  منجر به انباشت سرمایه در مقیاس جهانی میامر  این  

 شود. ثروتمندان و فقرا میسازی و قطبی ی جهان مازاد

. استدر عصر نولیبرالیسم، فناوری اطالعات و ارتباطات با سرعت درحال توسعه  

ظهور اینترنت وقت و فضای مورد نیاز برای تولید و گردش اجتماعی را تا حدود زیادی  

گذاری، و تجارت شده است.  های فرامرزی در سرمایهکاهش داده، که باعث افزایش ادغام

ی در تسلط  به فرایند انباشت سرمایه  روزافزونیطور  بهداری  ، مناطق غیرسرمایهنتیجتاً

ی موجب تقویت و توسعهچشمگیری    زطربه  و این نیزاند،  انحصاری پیوسته   یسرمایه

تولید و گردش   سازیالمللیو بین  سازیاست. اجتماعی  شدهداری جهانی  سرمایه  نظام

شده    مویکن بیستداری جهانی در قردستخوش جهش بزرگی در عصر اقتصاد سرمایه

به   سرشتی جهانی»   ستیکمون فست یمان  بر اساس متن، همانطور که  الگواست. این  

  سازیجهانی  (10)داده، تا حد زیادی تقویت شده است.  «تولید و مصرف در هر کشوری

انحصاریسرمایه است کهی  این  مستلزم  و  های  نظام  ،  برای جهان  سیاسی  اقتصادی 

. اگرچه، وقتی که تعدادی از کشورهای  همدست یکدیگر شوند،  حذف موانع سازمانی 

چه ، برخالف آنپیشین خود را کنار گذاشتندهای سیاسی و اقتصادی  منظا  ، انقالبیپسا

نصیبی از وفور و ثبات نبردند.    دادند،در موعظات خود سر میاقتصاددانان نولیبرال    که

نئولیبرالی   مرحله  برای    ترتیباتیبرعکس،  انحصاری   گسیختگیلگاماست  سرمایه 

 هژمونی. 
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  د یجد  یانحصار  یمال  ی هیسرما

تولید؛ »:  نوشت  یدارهیسرما  ی مرحله  ن یباالتر  سم،یالیامپردر    لنین تمرکز 

 خیزش   چنین است تاریخ  ؛ صنایع  وها  بانک  ائتالفانحصارهای برخواسته از آن؛ ادغام یا  

از سرمایه    جدیدی  مالی نوع  یسرمایه   (11)محتوای آن.چنین است  مالی و    یسرمایه

وجود  هانحصاری صنعتی ب  یانحصاری بانکی و سرمایه  یاست که بر اثر ادغام سرمایه

  ، مالی  یطور عام به سرمایهداری بهعطف این تحول از قانون سرمایه  ینقطهآمده است.  

ها در کشورهای پیشرو امپریالیستی  قرن بیستم بود، وقتی که بانک  تقریباً مصادف با آغاز

از جنگ جهانی دوم،    پیش عادی تبدیل به نیروهای انحصاری شدند. اما    های میانجیاز  

های باالی انتقال اطالعات، موانع فنی و تشکیالتی مثل  های مکرر، هزینهبه خاطر جنگ 

  نسبتاً، و بازار،  هگذاری جهانی، تجارت، مالیسرمایه  میان حمایت از تجارت، ارتباطات  

  آشکار که مانع از گسترش  طوری اقتصاد پایین ماند، به  سازیضعیف بودند. سطح جهانی

شد.   سرمایه  جهانی  پسانحصار  دوم،  جهانی  جنگ  به  یسازاز  انقالب  اقتصاد  خاطر 

بحران  به  ، باال رفتن قیمت نفت  1970  یسرعت گرفت. در اوایل دهه  ی جدیدفناورانه

وجود آورد که درآن تورم و رکود  هرا ب  ناموزونی  یجهانی اقتصادی دامن زد و پدیده

کینزی غیرممکن بود.   داناناقتصادی همزیستی داشتند. توضیح این پدیده برای اقتصاد

»تورم گذاری سودآور و فرار از باتالق  های سرمایهانحصاری برای یافتن فرصت  یایهسرم

اش در نتیجه مزیت رقابتی اولیه  و   منتقل،   از مرزها   ، صنایع سنتی را به خارجی«رکود

  گشایشسرعت بخشید و به دنبال    را  از صنایع سنتی  اشییرا حفظ کرد. در ضمن، جدا

و پشتیبان داری کاتالیزور سرمایه سازیو مالی سازیقلمروهای مالی جدید شد. جهانی

واقعی    یسرمایه  «سازیمجازی»به  و  ،  د یکدیگر شدن اقتصاد  تهی کردن  و  انحصاری 

عنوان کاتالیزور هنه تنها ب  1970  یرکود اقتصاد غرب در دهه،  سرعت بخشیدند. بنابراین

  عزیمتی  یعنوان نقطه ه انحصاری عمل کرد، بلکه همچنین ب  یسرمایه  سازیالمللیبین

انحصاری حرکتش را از   یصنعتی بود. از آن مقطع، سرمایه  یسازی سرمایهبرای مالی

و از انحصار صنعتی به انحصار مالی تسریع   یالمللیک کشور به انحصار بین  انحصار در

 کرده است.
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نوامپریالیسم این است   ویژگی کلیدیین  مالی، دوم  یانحصار سرمایه  یدر زمینه 

نقش مالی  انحصار  در  تعیین  یکه  بازی می  حیاتکننده  و موجب   کنداقتصاد جهانی 

 شود. می یاقتصادسازی مالیوجود آمدن هب

مالیؤم   از   یاندک  دتعدا بینشاهرگ  ، سسات  اقتصاد  کنترل های  را  المللی 

 کنندمی

که    دهد میواقعی امپریالیسم است. لنین توضیح    ماهیتپیگیری قدرت انحصاری،  

بانکبانک  ویژه بههای بزرگ، و  شرکت » تنها  نه  یا شرکتها،  را کامالًها    های کوچک 

سهیم شدن در  ریق  از طها را  آنو وابسته کردند،    »تسخیر«ها را  جذب کردند، بلکه آن

»امور یا    «خود»وارد گروه    ی و الی آخراعتبار  نظامسهام،  ی  یا مبادله  شان، خریدسرمایه

کشور را   تمامهایی که  مجراای از  فشرده  یسریع شبکه   یتوسعهد  .شاه"کردند  خودی«

یک   بهسرمایه و درآمد را متمرکز کرده، و هزاران شرکت پراکنده را  تمام ، در بر گرفته

سرمایه ملی  یک  انهدارواحد  در  بعد  و  جهانی  سرمایه  یاقتصاد  نظام،    تبدیل داری 

اکثراًاز شرکت  اندکینوامپریالیستی، تعداد    یدر مرحله  (12)کند.می  های چندملیتی، 

شبکهبانک وسیع  ها،  دقیقهای  د  و  را  و  اجرایی  مشارکت،  ادغام،  طریق  از  جهان  ر 

های کوچک و متوسط اند، و بنابراین نه تنها تعداد کثیری از شرکتداری گستردهسهام

ی  مطالعههاست.  های اصلی اقتصاد جهان در اختیار آنبلکه شاهرگ  ،کنندرا کنترل می

گلتفلدر    ی(، جیمز بStefania Vitaliسه پژوهشگر سوئیسی، استفانیا ویتالی )تجربی  

(James B. Glattfelder( بتسیتون  استفانو  و   ،)Stefano Battiston  که دادند  نشان   )

بر مجموع اقتصاد جهان مسلط   عمالً های چندملیتی از بانک اندکیطور نسبی تعداد به

 یچندملیتی در سطح جهان و رابطه تشرک 43060تحلیل   یبر پایهاین سه هستند. 

آن شرکت نتیجه گرفتند که  سهامداران در  باال    737ها،  رده    80شرکت چندملیتی 

های  بیشتر شبکه   یهاز مطالع  پسها کنند. آندرصد مجموع تولیدات دنیا را کنترل می

مرکزی    ایمواجه شدند که هسته  ترانگیزشگفت  یاین نتیجه این روابط، با    یپیچیده

درصد ارزش اقتصادی   40نزدیک به  شده است، تشکیل شرکت چندملیتی  147 از که

های  نهادها  چهارم آن کمپانی سه   147کند. از مجموع  تولیدات را در جهان کنترل می 

 (13).مالی هستند
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 انحصاری - مالی یسرمایه  سازیجهانی 

عواملشان های مالی و  وقتی که امپریالیسم به نوامپریالیسم تحول یافت، الیگارشی

هر زمان که اراده کردند دست به گذاری را کنار گذاشتند، و  قوانین تجارت و سرمایه

. در چارچوب این زدند  غارت منابع و ثروت جهان  وهای ارزی، تجاری و اطالعاتی  جنگ 

از آزادسازی   وهای مالی را بازی  قش سخنگویان الیگارشی ، اقتصاددانان نولیبرال ننظام

توسعه را فریب  کنند و کشورهای درحالن دفاع میگرامنافع انحصار  سازیمالی و جهانی

. اگر کشورهای مربوطه ی خود را حذف کنند سرمایهحساب  های  محدودیت  تادهند  می

شان  پذیریشود و آسیب یتر ماین نصایح را گوش کنند، اجرای عملی نظارت مالی سخت

های  مالی افزایش پیدا خواهد کرد. نتیجه این که فرصت  نظامبه خطرات پنهان  نسبت  

های  شود تا ثروت این کشورها را غارت کند. غولبیشتری برای انحصار مالی فراهم می

بین  یسرمایه در  مالی  به  بازار  عملیاتالملی  حمله  به  تمایل  سرمایه،  دیوارهای های 

برای   آمدهدستبههایی  توسعه دارند و از فرصت ی کشورهای درحالمالی شکننده  دفاعی

دهد  ند. این نشان میبراند، بهره میچندین دهه انباشته شده  طی هایی که  غارت دارایی

وجود آورده  هباز و متحد ب  مالی جهانی   نظام   مالی مطمئناً  سازی و جهانی  سازیکه آزاد

ها منابع  وجود آورده است که مرکز جهانی از طریق آنهب  سازوکارهاییاست، اما همزمان  

مالی    یکند. سرمایهحاشیه را تصاحب می  ییافتهو ارزش افزوده کشورهای کمترتوسعه

  واقعی   و به قدرت انحصاریمتمرکز  المللی  های مالی بینکه در دست اقلیتی از الیگارشی

گذاری خارجی، از طریق سرمایه  را ای از سودهای انحصاریمسلح است، مقادیر فزاینده

  یهای فرامرزی، و خرید سهام عمدههای جدید متنوع و خطرپذیر، ادغامگذاریسرمایه

بدیگر شرکت است. در شرایطی که سرمایههها  آورده  به  یدست  طور مداوم در مالی 

 د. شومی  تحکیمهای مالی ود، حاکمیت الیگارشیشسراسر جهان تحسین می

 مالی   سوداگری از تولید به  

ده است،  مرتبط با اشکال مادی رهانی  انحصاری مالی، که خود را از موانع  یسرمایه

و   فوق   ترینانتزاعیباالترین  و  سرمایه،  انعطافشکل  و  العاده   است.  سوداگرانهپذیر 

مقررات، علیه اهدافی که    فقدانانحصاری مالی در    یدارد که سرمایهباالیی  احتمال  
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از جنگ جهانی    پسکند.    عملاست،    کردهاش تعیین  صنعتی  یکشوری برای توسعه 

هدایت  و  دوم دولتی،    گریتحت  و  بانکعملکرد  دخالت  تجاری  های  بانکهای 

بهادار  از یکدیگر جدا شد گذاری  سرمایه اوراق  بازار  تحت،   ی نظارت، و توسعه  شدیداً 

فعالیت  یسرمایه و  دههمالی  در  بود.  محدود  آن  تجاری    یسیطره ،  1970  یهای 

تدریج جانشین آن شد، صنایع مالی فرایند  به ، عقاید نولیبرالی  که رنگ باخت  کینزگرایی

های مالی  برداری از بازار ای که کنترل بهره و نیروهای پایه  دایی را شروع کردندزمقررات 

پیشتاز بازار    بازیگرانرا به عهده داشتند دیگر در اختیار دولت نبودند و خود تبدیل به  

در کارتر  جیمی  دولت  آمریکا،  در  مقررات  1980  سال  شدند.  مقانون  سسات ؤزدایی 

پولیسپرده کنترل  قانون  و   Depository Institutions Deregulation and)  گذاری 

Monetiry Control Actالغا وام را    یانداز و نرخ بهره( را تصویب کردند، که کنترل پس  

قانون فعالیت    ،1994  سال  آزادسازی نرخ بهره تکمیل شد. در  1986  سال  کرد، و تا 

 Riegle-Neal Interstate Banking and) ی شعب  اینیل و کار- بانکی بین ایالتی ریگل

Branching Efficiency Act از میان های بانکی را وانع جغرافیایی روی فعالیتم( تمام

ها اجازه داد که خارج از مرزهای ایالتی اقدام به فعالیت تجاری بکنند  و به بانک  برداشت

، قانون بهبود بازار 1996  سال  سسات مالی شد. درؤم   میانباعث افزایش رقابت    و این

شد، که    ابالغ (  National Securities Market Improvement Actاوراق بهادار ملی ) 

قانون   1999  سال  دنبال آن درهنظارت بر بخش اوراق بهادار را کاهش داد. ب  مشخصاً

جدایی  و  ( آمد،  Financial Services Modernization Actخدمات مالی )   سازیمدرن

  70که بیش از    قراردادی راگذاری و بیمه،  سرمایههای  بانکهای تجاری از  اجباری بانک

. مدافعان آزادسازی مالی در ابتدا ادعا کردند که  کردمنسوخ    ل وجود داشت، کامالًسا

منابع    تخصیصی  ای، کاربکاهدسسات و بازارهای مالی  ؤبر م  خود  نظارت  از  اگر دولت

زیادی  مالی   بسیار  رشد   یابدمیبهبود  تا حد  بهتر  بود که  قادر خواهد  مالی  و بخش 

اما   کند.  تقویت  را  تمرّ  یسرمایه  گرایشاقتصادی  به  باالستد  مالی  اگر  بسیار  و   ،

داشته    گسیختهلگام  یمثل اسب  یقادر است که رفتار  هایش برداشته شود کامالً محدویت

صادی و ظهور های اقتسازی فعالیتمنجر به مجازی   ناگزیر  افراطی،گرایی  باشد. مالی

 شود. می موهوم یهای عظیم سرمایهحباب
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اقتصاد،    دائمی  زداییبا صنعتمرتبط  فرایندی    طیمالی    یدر سی سال گذشته، سرمایه

خاطر   به  است.  کرده  پیدا  فرصت  گسترش  تولیدی،  سرمایهفقدان  ی رابطهگذاری 

هر شکل دیگری  ه  که بای  . سرمایهشودمیمعامالت مالی با اقتصاد واقعی کمتر و کمتر  

به   است،  حجم  می  سرازیر  بازانهسفته های  فعالیتسمت  زائد  رفتن  باال  باعث  و  شود 

شود. همسو با این تحوالت، جریان نقدینگی  می  یمجازدر اقتصاد    موهومهای  دارایی

به ؤم بزرگ  سرمایهسسات  از  وسیعی  سرمایهطور  به  ثابت  منتقل  گذاری  مالی  گذاری 

سومی و  شرکتشوند،  بهد  فعالیتها  از  روزافزونی  میطور  عاید  مالی  بین  شود.  های 

تقریباً 1990تا    1982  هایسال سرمایه  ،  مجموع  چهارم  پیشینگذارییک  در    های 

های مالی، بیمه، و امالک  به بخش،  کارخانه و تجهیزات آن در اقتصاد واقعی خصوصی

شدن محدویت  زماناز    (14)د.منتقل  درکاهش  مالی  ،  1990و    1980  های دهه  های 

اند،  تری را در اختیار مردم گذاشتهای کاالهای مالی بیشتر و متنوعهای زنجیرهفروشگاه

های بیمه،  انداز، برنامههای بانکی جاری و پسکه شامل کارت اعتباری و بانکی، حساب 

  یکه از دهه  دارانارزش سهام یسازنهیشیب  اصل  (15).استهای مسکن  و حتی وام

  الویتدر  مدت را  مدیران عامل را مجبور کرد که اهداف کوتاه  ، رواج پیدا کرد  1980

ساختار مالی شرکت، در  بهبود  ها یا  بدهی  پرداختجای  بدهند. مدیران عامل به  قرار

و در    رودقیمت سهام باال   د تاردن کبازخرید سهام شرکت می صرفبیشتر موارد سود را 

تا   2003 هایبین سالکمپانی که  500کمپانی از  449. افزایش یابدنتیجه حقوقشان 

اس در    2012 بودند (  Standard & Poors 500 Index)  500اندپیفهرست  در  آمده   ،

برای    2400مجموع   دالر  سرمایهبازمیلیارد  سهام خودشان  این  خرید  کردند.  گذاری 

درصد دیگر از درآمدشان بصورت  37، و بودن  درآمدشا مجموعدرصد  54 معادل مبلغ

خرید  بازهای غیرمالی برای  کمپانی  ی، هزینه2006  سال  رد  (16).سود سهام پرداخت شد

غیرمسکونی )اجاره    یگذاری در سرمایهسرمایه  یدرصد هزینه   9/43معادل    ، سهام خود

 ( 17).آالت کارخانه( بودساختمان، ابزار و ماشین

مبالغی    تسلط دارد.بخش مالی همچنین بر توزیع ارزش اضافی در بخش غیرمالی  

به پرداخت میکه  غیرمالی شرکت  در بخش  پاداش  و  نسبت    ، شودعنوان سود سهام 

، نسبت 1990  یتا دهه  1960  یگیرد. از دهههرچه بیشتری از کل سود را در بر می
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)نسبت    سود پرداختی  به سود    سود سهام    در  مالیات(کسر  از    پسشده  تعدیلسهام 

افزایش   این  که میانگین  شد. درحالی  چشمگیریبخش شرکتی در آمریکا دستخوش 

درصد بود، از   42/ 4درصد و    3/42  ترتیب معادلبه  1970و    1960  یدر دهه   نسبت

درصد    17نرفت. اگر چه کل سود شرکتی    تردر صد پایین 44هرگز از    1989تا    1980

مجم کرد،  پیدا  سهام  کاهش  سود  نسبت    13وع  و  یافت  افزایش  سهام    سود درصد 

،  2008از بحران مالی آمریکا در    پیشر روزهای  د  (18).در صد رسید  57پرداختی به  

ی  درصد تخصیص سرمایه   80مالیات به  کسر  از    پس نسبت پاداش خالص به سود خالص  

توانایی    هب  ربطیهیچ  دیگر    یمجاز، رونق در اقتصاد  گذشتهازاین  ( 19)د.رسینهایی شرکت  

 اقتصاد واقعی در حمایت از چنین رشدی ندارد.

توسعه  با  واقعی  اقتصاد  انقباض  و  از    یرکود  همزیستی   یمجازاقتصاد    حدبیش 

وجود آمده است بستگی به قدرت خریدی دارد که  هدارند. ارزشی که در اقتصاد واقعی ب 

های دارایی )مثل باال رفتن ناگهانی شدید قیمت خانه و  ابحب  متورم شدناز طریق  

با  شود.  اثر ثروت نامیده می  شوند، که اصطالحاًها ظاهر میسهام( و باال رفتن دارایی

برخورداری از مالی با    نهادهایثروتمند و فقیر،  کشورهای    میانشکاف    تر شدنعمیق

صاحبان  که    ی متنوع مالی از مصرف شهروندانموظفند با اتکا به ابداعات  ی  حمایت دولت

و  دارایی نیستند حمایت کرده  ب  ریسکها  را  همالی  کنندگان  میان مصرفوجود آمده 

اثرات درآمدپخش کند  این میان،  ثروت  ی. در  ازعظیم    ی و   یعرصه حضور در    ناشی 

حباب  محصوالت مشتقات رشد  و  دارایی، سرمایهمالی  را    انگذارهای    جذب بیشتری 

متعددی  مالی    محصوالت مشتقاتسود انحصاری،  ی  واسطهبهکند.  می  یمجازقتصاد  ا

موجب  مالی همچنین    محصوالتدادوستدهای    یه حوزها در  وجود آمده است. نوآوریهب

مثالً  .  شده استمالی  های  شدن ریسک دست بهبدهی و دست  یزنجیره تر شدن  طوالنی

عبارت   نیا  ازمنظور    ؛subprime mortgage loansپرایم )های مسکن سابتوان به واممی

( اشاره م.-است    نییبازپرداخت اقساط پا  یها براآن  ییاست که توانا  یدادن وام به افراد

  محصوالت اعتبار    یبا هدف باال بردن درجه   ظاهراً  هاهای متعددی از این وامالیه  کرد؛

بسته به مربوطه   یک  ارائه  صورت  پیشنهادی  درواقع  شوندمیی  اما  انتقال    هدفشان، 

از تولید هر چه بیشتر    ،مالی   محصوالت  یمبادلهسطح باال به دیگران است.    هایریسک 
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  ی به تولید ندارد و فقط یک معامله  ربطیگفت که هیچ    توانمیجدا شده است، حتی  

 ماری است.قُ

 ی معنو  تیمالک و کایانحصار دالر آمر

ویژگی  گوید: »می  ی دارهیسرما  مرحله   ن یباالتر  سم،یالی امپردر  بار دیگر    لنین

ویژگی    یدارسرمایهنظام   بود.  کاال  صادرات  بود،  غالب  آزاد  رقابت  که  وقتی  قدیمی، 

 ( 20).«داری، وقتی که انحصارات حاکم بودند، صادرات سرمایه استآخر سرمایه   یمرحله 

المللی کار، کشورهای  تر شدن و پاالیش تقسیم بیناز جنگ جهانی دوم، عمیقپس  

شبکهدرحال به  بیشتری  مناطق  و  چارچوب   یتوسعه  در  پیوستند.  جهانی  اقتصاد 

کار  ه اش را بمزیت نسبی  قادر است که  ظاهراً  بنگاهیتولید جهانی، هر کشور و    سازوکار

توانند با اتکا به مزایای کارگر ارزان و سایر  یافته میبگیرد. حتی کشورهای کمترتوسعه

انگیزهمنابع دیگر در تقسیم بین   یالمللی کار مشارکت داشته باشند. در هر صورت، 

سرمایه سررقابت    ،انحصاری  یواقعی  تجار  بر  مناسب  غارت سودهای    یبسترهای  و 

می انحصاری  مشخصاًباالی  و باشد.  آمریکا  دالر  هژمونی  معنوی   ،  مالکیت  انحصار 

توسعه  بکشورهای  مباد یافته  که  معناست  بینین  شود.    شدیداًالمللی  دالت  نابرابر 

امپریالی خصوصیات  قدیمی  سبنابراین،  کنار م  کاال،    در  برونتولید  عمومی    داد مُبیّن 

  ی عموم  دادبرونکاال و    د یکه با تول  مسیالیامپرنو  اتیحال، خصوصنیع . دراستسرمایه  

 .  باشدیم  یمعنو تیو مالک کایدالر آمر محصول است، همراه هیسرما

دنیای  سنوامپریالی  یسومین مشخصه  معنوی  مالکیت  و  آمریکا  هژمونی دالر  با  م 

المللی کار را همراه با  تقسیم نابرابر بیندر کنار یکدیگر  شود، که  پیشرفته تعریف می

اقتصادی نظام  شدهتوزیع قطبی از  وجود میهو ثروت را ب  یجهانی  آورند. در هرکدام 

جنبه  که  چهار  دولتمیای  صورت  به  سرمایهسرمایه-توان  سرمایهکار-،  و  -،  سرمایه، 

انحصاری و نوامپریالیسم  آسایی غولخالصه کرد، نیروهای غالب سرمایه دولت -دولت

 اند.  اقتصاد و آزادسازی مالی بیشتر تقویت شده سازیشرایط جهانیی زیر سایهدر 
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های ارزش جهانی و هیرسرمایه: زنج- کار  یرابطه   (Spatialفضایی )  یتوسعه

 کشورهای جهان سوم سوی  حرکت مشاغل به  

 

های  شرکت  تأسیسسپاری،  برون   سازوکارهایی از جملههای چندملیتی با  شرکت

ب و  بههتابعه،  راهبردی،  متحدین  آوردن  فزایندهوجود  های  شرکت  و  کشورهاای  طور 

که  کنند. علت اینادغام می  ی خودتحت سلطههای جهانی تولید  شبکه   دربیشتری را  

این   به  توانسته  ارزان جهانی    برسد، جهانی    مقیاسانباشت سرمایه  کار  نیروی  وجود 

در  9/1المللی کار، مجموع کل نیروی کار در جهان از آمار سازمان بین اساس است. بر

درصد از   73. از این تعداد،  رسیده است  2007  سالنفر    میلیارد  1/3به    1980سال  

تشکیل  چین و هندوستان  درصد آنان را کارگران    40توسعه بودند، که  های درحالکشور

چندملیتی  شرکتتمام    ( 21)دهند.می درایافتهسازمان  هایی موجودیتهای  که  یحالند، 

و دفاع از حقوقش مواجه   کارآمد های زیادی برای اتحاد  با دردسردر جهان  نیروی کار  

تواند از استراتژی جهان، سرمایه میدر  نیروی کار  ی  ارتش ذخیره خاطر وجود  است. به

کارگران   به  دادن  انظباط  برای  کن  حکومت  و  بینداز  کند.    مُزدبگیرتفرقه  استفاده 

پیشرفته را به   هایهای تولیدی اقتصاد بخش  انحصاری در طول چندین دههْ  یسرمایه

جهان را وادار کار در مناطق مختلف    هاینیرو  و،  استجنوبی منتقل کرده    کشورهای

های چندملیتی  شرکت.  کرده استدرآمدهای اساسی زندگی    بر سربا یکدیگر   به رقابت

از کارگران جهان   (rentهای )رانتقادرند    این فرایندی  واسطه به عظیم امپریالیستی 

های  دولتبا  خوبی قادرند که  پیکر بههای غولعالوه بر آن، این شرکت  (22).اخاذی کنند

هایی که به نفع جریان  سیاسترا برای اتخاذ  ها  توسعه البی کنند و آنحالدرکشورهای  

سرمایه و  باشد سرمایه  بگذارند  گذاری  فشار  از  تحت  بسیاری  در  هدولت.  کشورهای  ا 

برای  درحال ناخالص    تضمینتوسعه،  تولید  سرمایه  داخلیرشد  ترغیب  طریق   ی از 

سرمایهبین به  و  المللی  نهکارخانه  تأسیسگذاری  رفاه  ها،  حقوق  از  محافظت  تنها 

نادیده   را  کار  و  گوناگون  گیرندمیاجتماعی  اقدامات  بلکه  امتیازات   ترجیحی،  مثل 

کشورهای   به  تولید  سازیجهانیبنابراین،  .  کنندمیرا تضمین    یمالیاتی و حمایت اعتبار

تری  «محترمانه  »یافته را با روش  کشورهای کمترتوسعه   دهد تاامکان میداری  سرمایه

استثمار کنند. کشورهای درحال عادالنه  تجارت  برای مدرن شدن تحت شعار  توسعه 
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  ؛ های پیشنهادی از جانب امپریالیستاجباری سرمایه  پذیرش  ی ندارند جزاغلب انتخاب

 .همراه داردکه سرمایه با خود بههایی  شرایط و محدودیت و نیز

 های چندملیتیانحصاری و تسلط شرکت- مالی  ی سرمایه

نامتعادل و نابرابر قدیمی است.  دار نظام  ، میراثالمللی کارساختار جدید تقسیم بین

مراکز کنترل تحقیق و اما  است،  در سراسر جهان پراکنده شدهاگرچه تولید و بازاریابی 

  های موجودیت های چندملیتی هستند. این  توسعه، مالی، و سود هنوز در دست شرکت

معموالً می  چندملیتی  اشغال  را  کار  عمودی  تقسیم  باالی  آنبخش  مالکان  کنند،  ها 

جهان را های عظیم که  هستند. شرکت  ساختار  اجزای اصلی  وقوق مالکیت معنوی  ح

هستند،    فناوریو    محصوالتتنظیم استانداردهای    مسئول  اند،ی خود گرفتهدر چنبره

آن   بر  را    پیوندهایعالوه  توسعه  و  پژوهش،  می  نیزطراحی،  ضمناً کنترل  ،  کنند. 

درحال  «شرکایشان» کشورهای  معموالًدر  با    توسعه  پیمانکاری  قراردادهای  وارد 

  ها معموالًاند. آنی محصوالتاستاندارها  پذیرندگانشوند و  های چندملیتی میشرکت

مسئول   نیزمثل تولید، پردازش و مونتاژ، و  (  labor-intensiveکاربَر )های  درگیر فعالیت

ای کارخانههای  عنوان مجری فعالیتهسسات بؤتولید انبوه قطعات ساده هستند. این م

. مشاغل این  آیدی گیرشان میچندملیتی، سود ناچیزهای  شرکت  غیرتخصصیِ  عمدتاً 

و   ساعات طوالنی کاربا ، بَرکاربسیار دستمزدهای پایین،  اند با  مشاغلی سسات عموماًؤم

کارگران   توسطاول    یوهلهکاالها در  موجود در    محیط کاری نامساعد. اگرچه ارزش

ارزش   یوجود آمده است، عمدهه توسعه بدرحال  کشورهایهای  خط تولید در کارخانه

های تولید  نابرابر در شبکه   یاز طریق مبادله  و  چندملیتی  هایتوسط شرکتها  افزوده

  5های آمریکایی از  شوند. نسبت سود خارج از کشور به مجموع سود شرکتغارت می

سود انباشته . نسبت  رسیدافزایش    2008  سال  درصد در  35به    1955  سال   درصد در

افزایش   2000سال  درصد در    113به    1955  سال  درصد در  2از    در خارج از کشور

درصد    4/23  های ژاپنی ازبه نسبت کل سود شرکت  نسبت سود خارج از کشور.  یافت

تر  متفاوتای که اندکی  محاسبه  در  (23)د.رسی  2008  سال  در  5/52به    1997  سال  در

درصد   4های آمریکایی نسبت به سود داخلی شرکتی از  است، سهم سود خارجی شرکت
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چندملیتی    هایشرکت  (24).کردافزایش پیدا    2019  سال  درصد در  29به    1950  سال  در

.  استفاده کنندانبوه  سودهای  ایجاد برای  ی خوداز مالکیت معنوی انحصار قادرند اغلب 

کار رفته  هتجاری، نمادها و تصاویری ب  هاینشانتولید،    طراحی  شامل   مالکیت معنوی

، و  رایتکپیها،  احکام و قوانینی که امتیازنامه  یوسیلههها بشود. ایندر بازاریابی می

تجاری   پوشش میعالئم  در  ، حفاظت میدهندرا  ارقام کنفرانس سازمان ملل  شوند. 

می نشان  توسعه  و  که  تجارت  برایدهند  که  به ح  مبالغی  مجوز  صدور  و  امتیاز  ق 

پرداخت میشرکت از  های چندملیتی  در  میلیارد  31شود    333به    1990  سال  دالر 

 ( 25).افزایش پیدا کرده است 2017دالر در  میلیارد

مالی دیگر فقط در خدمت سرمایه صنعتی    یبا پیشرفت آزادسازی مالی، سرمایه

های  الیگارش  اکنون دیگر   از آن زیادی پیشی گرفته است.ی زیادی  با فاصلهنیست، بلکه  

،  1987. در طول فقط بیست سال از  اندشدهمسلط    هستند که بر سرمایهمالی و رانتیرها  

تریلیون دالر صعود   48تریلیون دالر به    11المللی اعتبار از کمتر از  بدهی در بازار بین

 ( 26).است  بودهاقتصاد جهان کل بیشتر از نرخ رشد  بسیار آنکرد، و نرخ رشد 

 نوامپریالیسم و دولت نولیبرالی

  فاصله کینزگرایی یا    رها کردن، رکود تورمی اقتصادی شاهد  1970  یاز اواسط دهه 

بوده است. دیدگاهها  دولت  گرفتن نولیبرالی مثل پولاز آن  ی مدرن، مکتب  گرایهای 

بر  اند، و  عرضه در بین اقتصاددانان محبوب شده  سمتهای  انتظارات عقالنی، و تئوری 

و سیاست اقتصادی در کشورهای نوامپریالیستی مسلط هستند. علت    یاقتصاد  ینظریه 

دیدگاه که  است  با  این  نولیبرالی  مالی  سازیجهانی  گسترشهای   یسرمایه  سازیو 

پایه  مطابقتانحصاری   بر  است که  روبنایی  نولیبرالیسم  انحصاری   یسرمایه  یدارند. 

های مورد نیار برای  لوژی سیاستای است برای ایدئوپایه  اساساً و  شده است؛    بنامالی  

، رونالد ریگان، رئیس جمهوری آمریکا و  1980  یحاکمیت نولیبرالیسم. در دهه  حفظ

عنوان هبآنان  پرچمداران جهانی نولیبرالیسم بودند.    بریتانیا وزیر  مارگارت تاچر، نخست

ه،  عرض  سمتی مدرن و مواضع مالکیت خصوصی و مکاتب  گرایپول  هایی اندیشهحامیان  

، نظارت دولت را کاهش  کردند سازی و بازارگرایی را اجرا  خصوصی  اطالحات مرتبط با 

کردند تضعیف کردند.  های کارگری را که از حقوق کارگران دفاع میدادند، و اتحادیه
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جورج    را به ریاست  ویژه از مدیران کل  یگروه،  از به قدرت رسیدن  بالفاصله پسریگان  

  تعدیل ها را لغو و یا  نامهتا مقررات و آئین  تشکیل داد  (رجمهومعاون رئیس)بوش پدر  

سالمت شغلی، حمایت از کارگر، و حمایت از  هاین گروه ب مورد حمایتکنند. تغییرات 

 ان بزرگ دارسرمایهدر اتحاد با  . دولت ریگان همچنین  شدمربوط میکننده  منافع مصرف

به اتحادیه  دست  بخشسرکوب  در  کارگری  دولهای  خصوصی  های  و  سران زدتی   ،

سازماناتحادیه و  طبقه ها  و  معزول  را  که    یدهندگان  را،  پیشکارگر  موقعیت    از  در 

رها   بدتری  شرایط  در  بودند،  استریت  وال-واشنگتن  تافت هم.  کردضعیفی 

(Washington-Wall Street Complex  )همان منافع  کرد که منافع دولت آمریکا    عنوان

ست. دولت آمریکا در عمل ه  ایاالت متحده نیز  خیر  ،استریت وال   خیراست؛    استریتوال

اش  منافع اقتصادی و سیاسی  جویی الیگارشی مالی برای پی  در دستتبدیل به ابزاری  

نبود که دولت    تفکیک قوادمکراتیک    نظام ی شهروندان یا حتی  أراین  بنابراین،    (27)شد.

می کنترل  الیگرا  نهایی  تحلیل  در  بلکه  والکرد،  مالی  و  ارشی  تافت  هماستریت 

(complex)  کردند. وال استریت با فراهم  دولت را کنترل میبودند که  صنعتی  -نظامی

مشی سیاسی  خط   تدوینفرایند سیاسی و    ،ها های انتخاباتی و کنترل رسانه کردن کمک

  وذنفهای ذیگروه  یداد. دولت آمریکا که زیر سلطهدر آمریکا را تحت تاثیر قرار می

قدرت   بود،  و    سالم  یتوسعه   شبردیپ   یبرا  یچندانانحصاری   منظور بهجامعه  اقتصاد 

  ی استریت با درآمدهای سالیانهمدیران اجرایی وال  فهرستداشت. نبهبود زندگی مردم 

دالرده ملیون  پست  یها  که  کسانی  دارند با  اختیار  در  را  آمریکا  دولت  باالی  های 

  داری آمریکا، قبالً خزانه   وزیر مین  تادهمخوانی دارد. برای مثال، رابرت ادوارد رابین، هف

کار کرده بود. هنری پالسون،   ساکسگولدمن  یگذاروشش سال برای بانک سرمایهبیست 

  س ک اسگولدمن  مدیره و مدیرعاملیس هیئت رئداری، قبالًخزانه   وزیرهفتادوچهارمین  

استبود مقامه  از  بسیاری  همچنین  سوابقی    ات .  ترامپ  دونالد  دولت   عنوان بهارشد 

  ییجابجاچرخان« )درب  سازوکار »مدیران اجرایی موسسات انحصاری داشتند. وجود  

های  ین معناست که حتی اگر دولت سیاستدب   (یو خصوص  ی مشاغل دولت نیبمدیران  

مالی   مناسب  تصویبنظارتی  میبهکرد،  می  را  مالی  توانست  سختی  منافع  بنیان 
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های  جنوبی که شرکتکره  یای است به چند خانوادهاشاره؛  chaebols) زادگاناشراف

  د.استریت را به لرزه درآور( والکردند و روی دولت نفوذ داشتندآنجا را کنترل می

های  کمک اضطراری برای الیگارش  آمریکا  دهد، دولتهروقت که بحران مالی رخ می

اند که فدرال رزرو  کند. پژوهشگران آمریکا متوجه شدهاستریت فراهم میانحصاری وال

آمریکا(   مرکزی  برآوردواماز  )بانک  برای  پنهانی  اضطراری  گروه  نهای  های  نیازهای 

در برخی از موارد برای بانکدارانی که  و   ؛است استفاده کرده استریت بزرگ وال نفوذذی

های فدرال رزرو هستند حمایت جدی مهیا کرده  ای بانکمنطقه  یمدیرهعضو هیئت

وام2007  سال   است. در بحران  ب آغاز شدآمریکا    پرایم سابهای  ،  )  ری.   Bearاسترنز 

Stearnsبانک سرمایه پنج  از  پی مورگان  جی  توسطاستریت،  لاصلی وا  گذاری(، یکی 

( اعالم  Lehman Brothers( خریداری شد. لیمن برادرز )JP Morgan Chaseچیس )

( را  Merrill Lynch( مریل لینچ )Bank of Americaورشکستگی کرد و بانک آمریکا ) 

بقای    یعلل عمدهتوان  میدر برد؛  ه  جان سالم ب  اکسخرید. در هر صورت، گولدمن س

که به آن   به این شرکت دانستهلدینگ  عنوانفوری   اعطایم دولت برای آن را تصمی

عالوه، کمیسیون  ه. ب دریافت کنداز فدرال رزرو    یدهد منابع مالی حیاتی انبوهمی  امکان

 ( آمریکا  بهادار  اوراق  و  (  the US Securities and Exchange Commissionsتبادل 

از قرض کردن یک سهم  ، در  shortingکردن )  شورت بازارهای دوطرفه عبارت است 

(  برای مدت معین، فروش آن در قیمت بااال و خرید آن با قیمت پایین در سررسید قرض

 ( 28)سهام مالی را ممنوع کرد.

 جهان  یهیسرما  غارت  و   ، ی معنو  تیمالک حقوق  کا، یدالر آمر  یهژمون

وچهار ، نمایندگان چهلبریتانیاهای آمریکا و  ، با ابتکار عمل دولت1944در جوالی  

( برای   (New Hampshireپشایرنیو هم  ایالت  (Bretton Woodsن وودز ) وکشور در برت

. در طی کنفرانس گرد هم آمدند از جنگ    پس  پولی  نظامهای  گفتگو در مورد برنامه

سازمان ملل، مواد مورد    یو مال  یکنفرانس پول  یی اسناد توافق نهان وودز،  وبرت
 یبازساز  ی برا   المللنیبانک ب  توافق  مورد  مواد   و  پول،  ی المللنی ندوق بتوافق ص

  نکات  یکی ازصویب شدند.  اند تمعروف  ن وودز وبه توافقات برترفته  همکه روی،  و توسعه

که دالر آمریکا در مرکز  بود  المللی  نظم پولی بینیک    ایجاد  ، ن وودزوبرت  نظام کلیدی  
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از طرف دیگر دالر هم به    و   شدند،   میخ ه دالر آمریکا  دیگر بارزهای    (29).داشتقرار    آن

.  گشتبه ارز جهانی    مبدلطال. دالر آمریکا پس از آن جانشین پوند انگلستان شد و  

در   آمریکا  دالر  محوری  نقش  از  که  استثنایی  آمریکا    نظاممزیت  نصیب  جهان  پولی 

  70دهد. دالر آمریکا  میکشورهای جهان  سایر  ای نسبت به  موقعیت ویژه  آنشود به  می

های  درصد از تسویه حساب   68که  گیرد، درحالیبر می  درصد ذخایر ارزی جهان را در

درصد معامالت بانکی    90درصد از معامالت ارزهای خارجی، و    80الملل،  تجارت بین

جهانی و    یارز ذخیره  رسماً  که دالر آمریکا. ازآنجاییشودبه دالر انجام میالمللی  بین

از آن برای خرید کاال، منابع، و  تواند  میتنها  رز تسویه حساب تجاری است، آمریکا نها

را تامین    خود های تجاری و مالی بلندمدت  کسری پرداخت  کارگر استفاده کند و نتیجتاً

در خارج    ،شودچاپ می  به رایگانتواند با استفاده از دالر آمریکا که تقریبا  کند، بلکه می

به   اقدام  خود  مرزهای  نیزگذاری  سرمایهاز  .  نمایدکشور  از  خارج    هایبنگاهادغام    و 

نولیبرلیسم. آمریکا همچنین    غارتگرطبیعت    ازنظیری است  هژمونی دالر آمریکا مثال بی

تواند  ، و میمند شودالمللی بهرهی صادرات دالر، از حق ضرب پول بین واسطهبه  تواندمی

گذاری  که به دالر قیمت  ی هایدالر یا دارایی  کاستن ارزشرا از طریق    خودجی  بدهی خار

به    اند شده از کشورهای بدهکار  انتقال ثروت  باعث  آمریکا  کاهش دهد. هژمونی دالر 

آن است که کشورهای فقیر به کشورهای  یکشورهای طلبکار شده است. این به منزله 

 عادالنه است. نا  دهند، که کامالً ثروتمند یارانه می

دهه اواسط  بین1990  یاز  انحصارات  نامه  80المللی  ،  امتیاز  از  انتقال  درصد  ها، 

  و همین امراند، جهانی را به کنترل خود درآورده معروف، و اغلب عالئم تجاری فناوری

اندای دایجست شاخص اسهای زیادی کرده است. بر طبق ارقام ها را صاحب درآمدآن 

سال شورای  که    (Science and Engineering Indicators 2018 Digest)  2018  در 

منتشر    2018  ی( در ژانویهNational Science Council of Americaآمریکا )   ملی علم 

  میلیارد  272معادل  ،  2016  آمریکا در سالکرد، مجموع درآمد مالکیت معنوی فرامرزی  

بود. کسب    آمریکا  دالر  جهانی  45با  درآمد  مجموع  بزرگ  درصد  منبع،  این  ترین از 

درصد، برای ژاپن   24اروپا    یی مالکیت معنوی بود. رقم معادل برای اتحادیهصادرکننده

حق امتیازهای   های چین برایدرصد بود. در مقابل، پرداختی  5درصد، و برای چین    14
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  میلیارد 6/28به    2001  سال  دالر در میلیارد  9/1  مالکیت معنوی به کشورهای دیگر از

افزایش پیدا کرد، و کسری معامالت مالکیت معنوی فرامرزی چین    2017  سال   دالر در

آمریکا از صدور    یاین دوره، درآمد خالص سالیانه  طیدالر رسید.    میلیارد  20به بیش از  

 (30) دالر بود. میلیارد  80مالکیت معنوی به دیگر کشورها حداقل  مجوز

 ی المللنیب  یگارشیال اداتح دیانحصار جد

در   کرده  یدارهیسرما   ی مرحله  ن یباالتر  سم،یالیامپرلنین   »آغازکه    اظهار 

مرحله  میسرمایه  یآخرین  نشان  ویژهداری  روابط  که  های  انجمن   میانای  دهد 

که به موازات ؛ درحالییابد گسترش می  جهانتقسیم اقتصادی    یپایه  داری برسرمایه

روابط خاصی   با آن،  رابطه  پایهدولت  میان های سیاسی،  اتحاد  میانآن و در  بر   یها 

  (31)«.یابدبسط میتقسیم ارضی دنیا، مبارزه برای مستعمرات، مبارزه برای مناطق نفوذ  

های بزرگ برای تقسیم سیاسی و  قدرت  یمبارزه  مالی و سیاست خارجی آن  یسرمایه

ب باعث  از  هاقتصادی جهان  وابستگی دولتی    گذاردرحال  اشکال وجود آمدن تعدادی 

ین ا  یمشخصه   (و خود مستعمرات  دارن)مستعمرهها  شوند. دو گروه عمده از دولتمی

  متنوع کشورهای وابسته که از لحاظ سیاسی رسماً  اشکال دوره هستند، همانطور که  

درواقع  مس اما  هستند،  دیپلماتیک   تور  گرفتارتقل  و  مالی  امروز،    ( 32)اند.وابستگی 

اتحادیه زمینهنوامپریالیسم  در  هژمونیک  روابط  و  جدید  سیاسی،    یهای  اقتصادی، 

 وجود آورده است. هفرهنگی، و نظامی ب

الیگارش جدید  انحصار  چارچوب  بیندر  مشخصه های  چهارمین   یالمللی، 

شکل سرمایهنوامپریالیسم  اتحاد  بینگیری  انحصاری  قدرت یک    میان المللی  داری 

است.   بزرگ دیگر  و چندین قدرت  بنیانیاین قدرتهژمون  از   ها،  اقتصادی متشکل 

ی واسطهاند تا بهبرای خود ایجاد کرده  ، فرهنگ مبتذل، و تهدیدات نظامییسیاست پول

 . رزها دست به استثمار و سرکوب بزننداز مخارج در انحصار در کشور خود و 
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هستهتکیه  مثابههب  G7  هفت  گروه اصلی  سرمایه  یگاه  داری مرکزی 

 یامپریالیست

المللی نوامپریالیسم و چارچوب حاکمیت اقتصاد جهانی  اتحاد اقتصادی انحصار بین

کشور   6  یوسیله هب   1975  سال  درG7  . گروهستآمریکا  یسلطه در حال حاضر تحت  

وجود آمد، و وقتی  هصنعتی، آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، ژاپن، و ایتالیا ب  یعمده

مل آن  به  بعد  سال  در  کانادا  به  که  تبدیل  شد  سازمانG7  شد.  G7حق  های  و 

بانک  که صندوق بین، درحالیاندکنندههماهنگهای  پلتفرماش  انحصاری  المللی پول، 

جهانی   تجارت  سازمان  و  نظم    دیعملکر  یبدنهجهانی،  اقتصادی  حاکمیت  هستند. 

یک    اساساً   ، وجود آمدهبرتون وودز ب  نظاماز جنگ جهانی دوم با عنوان    پس جهانی که  

آمریکا در جهت    یوسیلههالمللی سطح باالست که بداری بیناتحاد انحصاری سرمایه

ارتباط ،  1970  یشود. در اوایل دههاش کنترل میمنافع راهبردی سیاسی و اقتصادی

اجماع    ارزی برتون وودز از هم پاشید. کشورهای  نظامو    قطع شد طال    با دالر آمریکا  

G7  دیگری از  پس  غرب،    یکی  اجماع  تقویت  کشورهای    مبارزهمسئولیت  با 

یافته در  های کشورهای کمترتوسعه خواسته و نادیده گرفتن  ،  ی بلوک شرق سوسیالیست

از وقتی که  (  33)عهده گرفتند.  رالمللی را برابطه با اصالح نظم سیاسی و اقتصادی بین

مجموعه به  تبدیل  اقتصاد    نئولیبرالیسم  حاکمیت  که  شد  تحت  مفاهیمی  را  جهانی 

این   آورد،  در  خود  محرکه  هاپلتفرمو    نهادهاکنترل  نیروی  گسترش   ایبه  برای 

تبدیل جهان  سطح  در  تشکیالت  شده  نئولیبرالیسم  این  خواسته   همراستااند.  های  با 

بین مالی  انحصاری  کردن الیگارشی  وادار  برای  تالشی  هیچ  از  متحدانش،  و  المللی 

درحال درپیشکشورهای  برای  خصوصیتوسعه  مالی،  آزادسازی    عوامل سازی  گرفتن 

نظارت بدون  بازارسازی  مبادلهپیشین  هایتولید،  و  پروژه  ی،  در  سرمایه  آزاد  های 

گردش وجوه ؛  hot money)المللی  بین   «پول داغ»و بیرونی    که جریانات درونیطوری به

نوسانات    یمدت روبه منظور کسب سود کوتاه  گریکشور به کشور د  کی( از  هیسرما  ای)

بهره   پ   ا ینرخ  ارز  تبادل  این    م.(-  استشده  ینی بشینرخ  تسهیل شود، دریغ نکردند. 

کشی  و زه توسعه  کنترل و غارت اقتصادهای کشورهای درحال  یآماده  سسات دائماًؤم

کالن  تشویق    سودهای  حباب  بازیسفتهبا  ایجاد  مالی  و  همانهستندهای  که .  طور 
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کتاب  زبیگنِ در  آمریکا  ملی  امنیت  امور  سابق  مشاوران  از  یکی  برژنیسکی  صفحه یو 
گفت صندوق  توان  می»ه است  ( اظهار کردThe Grand Chessboard)  بزرگشطرنج  

منافع  بین جهانی  بانک  و  پول  می  «جهانی»المللی  نمایندگی  حوزهرا  و    یکنند، 

می  شانانتخابی کرد.  را  تفسیر  جهان  کل  واقعیتحال،  بااینتوان  تحت به   در  شدت 

 (34)هستند.«  آمریکای سلطه 

بین جهانیصندوق  بانک  و  پول  دهه،  المللی  سو  1980  ی از  این  کشورهای   به 

اند. وقتی که این کشورها  اصالحات نولیبرالی فریفته  سازیپیاده  توسعه را برایدرحال

المللی پول  شوند، صندوق بینسازی و آزادسازی مالی دچار بحران میبه علت خصوصی

،  انددریافت کرده  ترپیشهایی که  معقول گوناگون به وامنا شرایط    افزدونبا    نهادها و دیگر  

میمجبورشا واشنگتن  تا  کنندن  نتیجه  اجماع  بپذیرند.  ترا  بیشتر  تشدید  ثیرات أ اش 

توسعه  کشور درحال  70، بیش از  1992و    1978  هایسال  نولیبرالی است. بین  اصالحات

کشورهای   مجموعا  سابقاً  یا  ساختاری  برنامه  566سوسیالیست  تعدیل   تحمیلیِهای 

  یدر اوایل دههبرای مثال،    (35)اجرا کردند.  را  و بانک جهانی  المللی پولبین  صندوق 

کشورهای  ،تیناز بحران بدهی آمریکای ال  بهره بردنالمللی پول با  بین صندوق ،  1980

 نولیبرالی کرد. فدرال رزرو آمریکا در  «اصالحات»  پذیرشآمریکای التین را مجبور به  

درصد   15درصد به    10مدت را از  کوتاه  ینرخ بهره  خود  برای کنترل تورم،  1979  سال

توسعه که بدهی موجود کشورهای درحالدرصد افزایش داد. ازآنجایی  20و در نهایت به  

صل بود، در نتیجه به ازای یک درصد افزایش نرخ بهره، کشورهای  وآمریکا    یبه نرخ بهره

پرداختند. در  اضافی می  یدالر بهره  میلیارد  50تا    40بدهکار ساالنه    یتوسعه درحال

گرفت، که  دالر قرض می  میلیارد  1ای  ، آمریکای التین هفته1981دوم سال    ینیمه 

 ی، بهره1983بود. در طول سال  اش  های جاریی بدهیپرداخت بهره  منظوربه  عمدتاً 

تقریباً  التین  آمریکای  بود.معادل    پرداختی  صادراتش  از  حاصل  درآمد    (36)نصف 

وام پرداخت  باز  برای  فشار  زیر  التین  آمریکای  به  کشورهای  مجبور   پذیرش هایشان، 

که    اصالحاتهای  برنامه پ بین  صندوق نولیبرالی  آنول  المللی  شدند.    آغازگر  بود، 

آزادسازی    ،دولتی  هایبنگاهسازی  خصوصیعبارت بود از    ها این برنامه  یمحتویات عمده

استانداردهای زندگی    تنزلهای ریاضت اقتصادی که باعث  تجارت مالی، اجرای سیاست 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9_%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86
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بر    ،شودمی مالیات  سرمایه  ،انحصاری  هایبنگاهکاهش  کاهش  روی و  دولتی  گذاری 

المللی پول  بین  صندوق ،  1997های اجتماعی. درخالل بحران مالی آسیا در  زیرساخت 

شرایط متعددی را برای کمک به کره جنوبی ضمیمه کرد، که شامل افزایش نرخ سود 

بود.   1998درصد تا دسامبر    55درصد، و به    50درصد به    23داری خارجی از  سهام

های خارجی  به بانکرا  شعبه    یانهآزادگشایش    یجنوبی ملزم شد که اجازهعالوه، کرههب

 ( 37)بدهد.

 داری انحصاری نظامی و اتحاد سیاسی ناتو و سرمایه

وجود هجنگ سرد ب  یکه در روزهای اولیه  (ناتو)  یشمال  کیآتالنت  مانیسازمان پ 

از سرمایهاست  المللی  آمد، یک اتحاد نظامی بین  ، و توسط داری انحصاریبرای دفاع 

شود. در طول جنگ سرد، ناتو ابزار دیگر کشورهای امپریالیستی هدایت میو  آمریکا  

اصلی آمریکا برای کنترل و مخالفت با شوروی و کشورهای اروپای شرقی، و همچنین 

و کنترل   غربی محسوب میکشورهای  تاثیرگذاری  پایان جنگ سرد،  اروپای  در  شد. 

ری سوسیالیستی بلوک اروپای کشور جمهو  7پیمان ورشو )پیمان دفاعی بین شوروی و  

دستیابی  برای آمریکا    یتحت سلطهشرقی و غربی( منحل شد و ناتو به سازمان نظامی  

داری،  در نتیجه، الیگارشی نظامی سرمایه  تبدیل شد.   به اهداف راهبردی در سطح جهانی 

وزیر    ستوفر یوارن کروجود آمد.  هو چندین قدرت دیگر ب  کهژمونی  قدرت  یک   شامل

آمریکا آمریکا »:  ه استگفت  امور خارجه سابق  عنوان یک رهبر عمل  هبتواند  می  فقط 

از نیروی تهدیدگر  که  ، الزم است  اش را اعمال کندکه آمریکا رهبری کند... برای این

به  باشیم.«  دیپلماسیی  عنوان پشتوانه معتبری   یمل  تیامن  یاستراتژ  (38)برخوردار 
( که در The National Security Strategy for the New Century) دیجد  قرن یبرا

ادعا کرد که هدف آمریکا    ی ابهام گونه  هیچدر آمریکا انتشار یافت، بدون   1998دسامبر  

از جانب کشوری   اش رهبریو هرگز اجازه ندهد که    «دنیا را رهبری کند»این بود که  

، وزیر امور خارجه  2018روز چهارم دسامبر    (39)دچار چالش شود.  یا گروهی از کشورها

؛ Marshall Fund)  فاند  مارشال  به  خطاب  یسخنران  کیدر یک    پومپئو ک یماآمریکا  

مارشال   طرح  مشترک  کرد:    (م.- صندوق  اعالم  بروکسل  جهانی»در  رهبری  را آمریکا  اش 
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حق    یآمریکا نظم جهانی را بر پایه  ،از جنگ جهانی دوم  پس نکرده است.  تقدیم کسی

جمهور ترامپ، ما  چند جانبه( دوباره شکل داد... تحت رهبری رئیس نظامحاکمیت )نه 

...  گذاشتنخواهیم    تنهایا متحدانمان را  را به کسی تسلیم نخواهیم کرد و  رهبری جهانی  

ب را  آمریکا  سنتی  موقعیت  میهترامپ  باز  جهان  رهبر  و  مرکز  آمریکا  یابد.عنوان   ..

 (40).«و برای همیشه رهبری کند اکنونخواهد که جهان را می

جهان، تمام تالشش را برای گسترش   ربرای دستیابی به رهبری و تسلط بآمریکا  

را    یناتو به سمت شرق کرده است، و حوزههرچه بیشتر   کنترل    منظوربهنفوذ خود 

روسیه گسترش داده است.  فضای راهبردی تنگ کردناروپای مرکزی و شرقی و برای 

برای منافع جهانی آمریکا تبدیل شده    ی آلناتو تحت کنترل آمریکا به ابزار نظامی ایده

، نیروی نظامی چندملیتی ناتو تحت رهبری آمریکا اقدام به حمله  1999است. در مارچ  

گذشت  می  ناتوکه از تاسیس    ی علیه یوگسالوی کرد. در طول پنجاه سال  یهوایی عظیم

. در آوریل  زدمینظامی    یبه حمله   دستاین اولین باری بود که علیه یک کشور مستقل  

راهبردی اتخاذ    یطور رسمی مفهوم، ناتو اجالسی در واشنگتن برگزار کرد و به1999

، به ناتو اجازه داده شد که اقدام  نخست. توان آن را در دو نکته خالصه کردکرد که می

دفاعی محدوده  از  خارج  جمعی،  نظامی  دخالت  به  به  واکنش  در  و  و »اش  جنایات 

ناتو را از پیمان    عمالًتصمیم  بکند. این    اند«هایی که مربوط به منافع مشترکدرگیری 

فاع از اصطالح هدف د به سازمانی تهاجمی سیاسی و نظامی با به  «دفاع جمعی»نظامی  

الزامی  خود  عملکردهای نظامی  برای  های مشترک تبدیل کرد. دوم، ناتو  منافع و ارزش

 ( 41)مجوز از شورای امنیت سازمان ملل نداشت.اخذ به 

شامل قراداد با    جانلهنظامی آمریکا بر پایه قراردادهای دو  اتحادهایعالوه بر ناتو،  

فیلیپین   و  استرالیا،  جنوبی،  کره  گرفتژاپن،  پایگاهشکل  نظامی.  در    آمریکایی  های 

اتحاد نظامی   یها بخش عمده، و اینمستقرنداش نظامی  انپیمانهم  تمامهای سرزمین 

زنند  دهند. آمریکا و متحدانش دست به تهدیدات نظامی مینوامپریالیستی را تشکیل می

اقدام جهان  مناطق  از  بسیاری  در  تحریکو  میات  انجام  بهدهند  آمیزی  منجر    که 

  « جدید  های سرد جنگهای خنک« و »های گرم«، »جنگ»جنگ،  «های داغجنگ »

مسابقه تشدید  و  می  یمتعدد  عملکردهای  تسلیحاتی  دولتی»شود.  که    «تروریسم 
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انجام  هب نوامپریالیسم  علیه    برایکه    ایهای دوگانهاستاندارد  ، وشودمیوسیله  مبارزه 

 تروریسم شده است. دیگر اشکالشود، باعث ازدیاد تروریسم اعمال می

 
 غربی   «های جهانیارزش»تسلط هژمونی فرهنگی تحت نفوذ  

اعمال  های نظامی  عالوه بر قدرت نظامی و هژمونی که از طریق اتحادیهنو امپریالیسم  

فرهنگی  کند می هژمونی  با  سلطه،  جهانیارزش »  یتحت  هم   « های  توصیف   غربی 

که قدرت   ه است( تاکید کردJoseph Nyeشود. دانشمند علوم سیاسی جوزف نای ) می

زور یا  اعمال  به جای  جذب کردن  از طریق    خودهای  نرم توانایی دستیابی به خواسته 

، یعنی فرهنگ  گیردنشئت میسه منبع  از    نرم یک کشور عمدتاً  باشد. قدرتخریدن می

ارزش )وقتی عمل می باشد(،  برای مردم منطقه جذابیت داشته  های سیاسی  کند که 

ها را هم در داخل کشور و خارج از کشور اجرا کرد(، کنند که بتوان آن)وقتی عمل می

و    داشته باشد شود با قانون مطابقت    کند که تصورو سیاست خارجی )وقتی عمل می

اعتبار از  ویژه آمریکا،  هغربی، ب  ییافتهکشورهای توسعه   (42)(.بَرداخالقی را باال    بتواند 

مناطق    و   کشورهاخود در    برند تا با فرهنگمی  بهره ، و مزایای بازارشان  فناوریسرمایه،  

را  «جدید یجویانهدخالت»های فرهنگی تر جهان نفوذ کنند، و سلسله نظریه قدرتکم

با صدور    کایآمردهند.  رائه میهای آمریکا طراحی شده است، اکه برای تحمیل ارزش 

توسعه، درحال  یکشورها  ژهیوبه  گر،ید  یبه کشورها  یی کایآمر  ی ها و سبک زندگارزش 

  یو فضاها  یفرهنگ  یفرهنگ خود به »فرهنگ غالب« جهان، بازارها  لیو با هدف تبد 

 (43).آوردیکشورها را تحت نفوذ خود در م  نیا ،ی اطالعات

کند  غرب را صادر می  «های جهانیارزش »هژمونی فرهنگی یا امپریالیسم فرهنگی 

 اتانقالب»آمیز و مجری تکامل صلح، المللیافکار عمومی بین یحوزه و از طریق کنترل  

منظور  «رنگی راهبردی  ،  است.  هدف  به  جنگ»دستیابی  بدون    چارد یر  «پیروزی 
مثال    کسونین شرقی  اروپای  در  سوسیالیست  کشورهای  و  شوروری  تحوالت  است. 

همان است.  خوبی  که  مشخص  میطور  ارزشدانیم عموماً  نفوذ  معموالً،  آهسته،    ها 

و   است،  نامحسوس  و  علمی،  ارتباطی  مجراهایبلندمدت  مبادالت  در  اغلب  اش 

فیلمنوشته  ادبی،  پنهان شده  هاینمایشها، و  های  برای مثال،اتلویزیونی  هالیوود    ند. 
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مزایای آمریکا را به رخ    یهالیوودهایمریکاست... فیلمآبلندگوی سیاست هژمونیک  »

لن اَ  (44)«دستیابی به پیروزی فرهنگی از این طریق هستند.  دنبال بهکشند و  جهان می
ادعا کرد که:    داالس ارشد سابق سیا  تا  »مقام  آموزش دهیم  را  اگر جوانان شوروی 

  ه دهیم که بها یاد میها برقصند، دیر یا زود به آنهای ما را بخوانند و با آن ترانهترانه 

کنند. فکر  ما  اندیشکده  (45)«روش  و  گسترش    پیشراننیروهای    نیزها  بنیادها 

 Montپلرین )مونتانجمن  بنیاد فورد، بنیاد راکفلر،    نئولیبرالیسم هستند. برای مثال، 

Pelerin Society  داده    بیترت  ک ی هافون    شی که فردر  ی ، در کنفرانس1947  لیآور  10که در    ی منانج؛

لودو  39بود، توسط   از جمله    بنگاه (، و مرکز  م.-شد    لیتشک  دمنیفر   لتونیو م  زسیمفون  گی نفر 

بین )خصوصی  ترویج  Centre for International Private Enterpriseالملل  در   ،)

های علمی شرکت  گذاری در سمینارها و سازمانسرمایههای نولیبرالی از طریق  ارزش 

 کنند. می

متعلق به بریتانیای کبیر، شاهد    ایجای انحصار یکپارچهبه»لنین یکبار گفت که:  

مشغول سهیم بودن در این انحصار    بر سرکه  هستیم  های امپریالیستی  تعدادی از قدرت

از پایان    پس   (46)«قرن بیستم است.  تمام دوران اوایل   ی، و این مبارزه مشخصه اندرقابت

نه  و    رقابت دارندتوانایی    نههای دیگر  آمریکا. قدرت  یانحصار یکپارچه  و  جنگ سرد،

آمریکا    «حقوق انحصاری»  کردند تا . کشورهایی مثل ژاپن تالش  اندیشندحتی به آن می

اند.  دهدر نهایت شکست خوراما    فناورانه را به چالش بکشند،اقتصادی و    یدر زمینه 

هژمونی    نتوانستدر نهایت    اما ظاهر شد    اندکی بعدتراتحادیه اروپا که    همین امر در مورد

بهآمریکا   استرا  صادق  درآورد،  عرصهلرزه  در  و    ی.  )فارس(  خلیج  جنگ  نظامی، 

و یک   هژمونیک  یسلطه   ،های متعاقب در کوزوو، افغانستان، عراق، لیبی، و سوریهجنگ 

را  جانبه آمریکا  پیشگرایی  از  اقتصادی،   بیش  متحدان  کمک  با  آمریکا  کرد.  تقویت 

را  « خود  های جهانیارزش »، و با استفاده از قدرت نرم فرهنگی،  خودنظامی و سیاسی  

انگیزد، و  کند، اعتراضات خیابانی و انقالبات رنگی را در کشورهای دیگر برمیمی یجترو

درحال بحرانکشورهای  و  بدهی  ایجاد  هدف  با  را  به توسعه  مجبور  مالی  های 

ی تحت سلطه  که  جهانیحکمرانی    نظامکند. وقتی که  مالی می  از نظامزدایی  مقررات 

چالش    آمریکا جنگمیمواجه  با  جنگ  هایشود،  علمتجاری،  و  فناورانهو    یهای   ،

درواقع دست  یا  رود و  اندازد، و حتی تا حد تهدید پیش میراه میههای اقتصادی بتحریم
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زند. دالر، ارتش، و فرهنگ آمریکا سه ستون هژمونی امپریالیسم  به حمله نظامی می

که   هستند  »آمریکا  سختاز  نرم»،  «قدرت  قوی»،  «قدرت  های  )تحریم  «قدرت 

 ( 47)کنند.می پشتیبانی «قدرت هوشمند»اقتصادی( و 

قدرت هژمون   کیمتشکل از    یالمللن یب  یانحصار  یدارهیاتحاد سرما  که،ن یخالصه ا

فرهنگ مبتذل، و    ،یپول  استیس  الزم را برای  یاقتصاد  یربنایقدرت بزرگ، ز  نیو چند

اعمال انحصار در داخل کشور و خارج دست به سرکوب و    قیکه از طر  ی نظام  داتیتهد

م آمر  ایمه  زندیاستثمار  قدرت  و  نوامپربه  را  کایکرده،   ت یتقو  یستیالیعنوان هژمون 

 . کند یم

 کیدئولوژیا  بیفر  شکل  چهار  و   ، ی کل  روند  اقتصاد،   تیماه

 یدر مرحلهداری گذرا و روبه مرگ توصیف کرد.  عنوان سرمایهه لنین امپریالیسم را ب

  ی اقتصادنظام    یاست، تضاد عمده  معروف اقتصاد    سازینوامپریالیستی که به جهانی

معاصر  سرمایه میداری  بروز  چنین  را  و    سازیاجتماعی  میانتضاد    دهد:خود 

زیرپوشش بخش خصوصی، جمعی، یا    ی کهتولید  عواملاقتصاد با    مدام  سازیجهانی

این تضیک    در  اند مالکیت دولتی تولید در سطح یا هرج  اختالل  و ،  ادسوی  ومرج در 

اقتصاد جهانی   را که  (  48).در سوی دیگراقتصادهای ملی و در  نوامپریالیسم تعدیالتی 

ی گرتنظیم-جای آن خودبهو کند، دهند رد میانجام المللی باید ها و جوامع بیندولت

آن   ینتیجه موارد،  اغلب  در  کند.  می  ترویجانحصاری و دفاع از منافع آن را    یسرمایه

های  . بحران خواهد بودتضادهای گوناگون در درون کشورها یا در سطح جهان    تشدید

اند. تعدادی از این  گیر شدهامراض همه  تبدیل به  اقتصادی، مالی، اجتماعی، و محیطی

ها  اند. همگی آنآمیخته درهم  دهای انباشت سرمایهها با تضادهای اجتماعی یا تضابحران 

در حال افول و گذرا، پوسیده و    داریِشکل جدیدی به دوران فعلی سرمایه  رفتههمروی

 دهد.  ، چپاولگر و انحصارطلبانه میهژمونیکانگلی، متقلب و  

،  تعریف کنیم  آنکلی    هایگرایشاقتصادی و    ماهیتاگر نوامپریالیسم را در رابطه با  

های  و بحران   شدهاش در رابطه با تضادهای جهانیتوان نتیجه گرفت که سه مشخصه می

 .  داده استشوند، خود را بروز  تشدید می مدامنوامپریالیستی که   نظامگوناگون 



 اورنگ   یعل  ی/ ترجمه   نیچانگ انفو و لوو بائول 400 

  بنیان داری مالی انحصاری است که بر  یک سرمایه  ،ماهیت اقتصادی نوامپریالیسم

چنهای  شرکت اسدعظیم  شده  بنا  ریشهملیتی  مالی  ی  ت.  انحصار  و  تولید  انحصار 

تولید و تمرکز سرمایه یافت، که    یدر باالترین مرحله  توانهای چندملیتی را میشرکت

تر تر و گستردهقدری عمیق هشوند که در آن انحصار بای میوجود آمدن مرحلههباعث ب

 (49)«شود.افراد متمرکز میتعداد هر چه کمتر  هر صنعتی در دست    تقریباً»شود که  می

 خودروسازی . تولید پنج شرکت  اشاره کرد  خودروسازیصنعت  توان به  برای مثال می

، و ده شرکت  است  خودروتولید جهانی    نیمی از   برابر باچندملیتی برتر جهان تقریباً

مالی انحصاری    یسرمایه  (50).تولید را دراختیار دارنددرصد    70  خودرو  یکنندهتولید

منابع مواد    تمام   تقریباًبلکه  کند،  جهان را کنترل می  ی تنها صنایع عمدهالمللی نهبین

استعدادها،   را  نیروی  خام،  فنی  فیزیکی  انحصار خود در زمینه   تمامدر  نیز  کار  به  ها 

سرمایه   بر  بخش مالیکند.  ونقل و انواع ابزار تولید را کنترل میآورد و مراکز حمل می

ها و انواع مشتقات مالی و  همچنین از طریق بانک  ؛ کندمسلط است و آن را کنترل می

را کنترل میفعالیت،  های سهامداریسیستم  اگر مجموع    (51)کند.های گوناگون دیگر 

تمرکز میزان  ،  مد نظر قرار دهیمها را  های شرکتارزش بازار و مجموع درآمد و دارایی

شرکت برتر دنیا، در حال    100ویژه در مورد  هدر سطح جهان، بقدرت اقتصادی    یاصل

  برابر  7000شرکت برتر جهان بیشتر از  100، ارزش بازار 2015 سال افزایش است. در

دادهپایین هرم  شرکت    2000 بزرگترین شرکت پایگاه  غیرمالی جهان  ی  با  ،  بودهای 

این  به  در سالتوجه  فقط    1995  که  مقدار  ی  هاداده  اساسبر    (52)بود.  برابر  31این 

کمپانی برتر دنیا    500کمپانی از    380، درآمد  2017در سال    5۰۰ن گلوبال  وفورچ

استثنای شرکت به  )به    3/29رسید، که معادل  میتریلیون دالر    83/22های چینی( 

جهان   ناخالص  تولید  شرکت   سود  مجموع.  بوددرصد  دالر  تریلی  51/1به    هااین  ون 

محسوب میرسید،  می رکوردی جدید  نرخ سود  شدکه  ساالنهو  درصد    85/18  شان 

 ی غارتگرانه  ماهیت  ،های سهم سود و نرخ سودباالرفتن شاخص  (53)افزایش پیدا کرد.

 دهد.  نوامپریالیسم را نشان می

نولیبرالی فشار  های  ، و سیاستسازیاقتصاد، مالی  سازیکه جهانیبا توجه به این

که دستمزد گذارند، سودها در حال رشدند، درحالیکارگر میدوش  روی    ایجانبهسه 

، رشد  2006تا    1982  هایبین سال  (54).کندمیکارگرها با سرعت خیلی کمتری رشد  
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های غیرمالی در آمریکا  )کارخانه( در شرکت  خط تولیدمتوسط دستمزد واقعی کارگران  

بود،    1/1فقط   بهدرصد  تنها  نه  رشد  از  این  کمتر    های بین سالدرصد    43/2مراتب 

از  1966تا    1958 کمتر  بلکه همچنین  اقتصادی  68/1،  رکود  مقطع  در   بین  درصد 

آورد تا در این دوره توزیع   پدید فرصتی   ، بود. کند شدن رشد دستمزد 1982تا  1966

توان میدرصد بهبود در نرخ سود.    82  یعنی   درصد افزایش یابد و این   6/4ها  سود شرکت

عالوه، از وقتی که اقتصاد  ه ب  (55)کلیدی داشته است.  ینقش   در اینجا  «فشار کارگفت که »

کرد، متوسط نرخ  به بازیابی خود  از بحران بزرگ مالی آغاز  پس    2009  سال  آمریکا در

  1970  یدههاواخر    نسبت بهبود، هنوز    1997در  آناوج    ینقطه  سود، اگرچه کمتر از

  چشمگیری   رزطبود، بهقرار داشت    یپاییندر سطح  که نرخ سود    1980  یو اوایل دهه

  نوامپریالیسمماهیت نوامپریالیسم نیازش به کنترل و غارتگری است. تمایل  (  56).باالتر بود

غارت کشورهای  با استثمار کارگر در سطح ملی، بلکه  با نه تنها  «انباشت غارتگرانه»به 

به  هایی گیرد، و روشکه به خود می  اشکالی کند.  آشکار میز  نیدیگر   برد،  کار میکه 

 از قرار ذیل است. عمدتاً 

های  از طریق کنترل قیمت   را  نوامپریالیسم سودهای عظیمی:  ، چپاول مالی نخست

از مالینوامپیرالیسم  کند.  می  کشیزهالمللی  ی کاالهای بینعمده استفاده  و    سازیبا 

ها  برای پایین نگهداشتن قیمت  رامواد خام    یتولیدکنندههای دیگر، کشورهایی  روش

عنوان بخشی از فشارها و اذیت و  هبنوامپریالیسم  دهد. ممکن است  تحت فشار قرار می

های مالی و  حباب  ، کالنمقیاس    درورود و خروج سرمایه  ی  واسطه به،  های خودآزار

ات اقتصادی و سیاسی کشور مورد نظر را تحت تاثیر قرار  وجود بیاورد که ثبه بحران ب

پیروزی  »های مالی در پی دستیابی به  با تحمیل تحریم  ممکن است که  حتیدهد. یا  

  نامولد به امواج معامالت    یدولت  مقررات  در  ریو تاخنوآوری مالی    (57)باشد.  «بدون جنگ

اولیگارشیمی  کمک و شرکتکند.  مالی  باالی هرمهای  های  در  تورم   ،چندملیتی  از 

و قادرند مقادیر عظیمی از ثروت اجتماعی را    شوندمنتفع میهای مالی  قیمت دارایی

 غارت کنند.  

تاچر  : هایی دولتیسازی منابع عمومی و داراییخصوصی  ،دوم یسم و  از وقتی که 

گذاری اقتصادی در بسیاری از سیاست یر عرصهحدود چهل سال پیش بدر  یسمریگان
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خصوصیکشور  وسیع  امواج  جهان  شدند،  مسلط  است. ها  کرده  تجربه  را  سازی 

انحصاری   ییافته به مالکیت سرمایههای عمومی خیلی از کشورهای کمترتوسعه دارایی

انحصارهای شرکت و  چندملیتی  خصوصی  نتیجتاً  درآمده های  جهانی    است.  نابرابری 

آشکار   2018  سال  در  یجهان یگزارش نابرابرپیدا کرده است.    تقسیم ثروت افزایش

  یافتهافزایش    ، ثروت خصوصی در کشورهای گوناگون عموما1970ً  یکند که از دههمی

 « ثروتمند»که نسبت درآمد خصوصی به درآمد ملی در بیشتر کشورهای  است، در حالی

ه است. ثروت عمومی در  درصد افزایش پیدا کرد  700تا    400درصد به    350تا    200از  

طور پیوسته پایین آمده است. ثروت عمومی  ثروت خصوصی، به  شیافزا  مخالف  جهت

های اخیر به عدد منفی سقوط کرده است، و ثروت عمومی خالص  خالص آمریکا در سال

  ، های عمومیژاپن، آلمان و فرانسه فقط کمی باالی صفر است. ارزش محدود دارایی

 (58)کند.تر میها را برای تعدیل شکاف درآمد محدودتوانایی دولت

کشورهای نوامپریالیستی با استفاده از موقعیت    :پیرامون- مرکز  الگویتقویت    ،سوم

  الگوی  ،المللیهای بیننظامی، و سازمان  یهصمالی، عر  بخش در تجارت، ارز،    خودقوی  

با اعمال    ها، دائماًبرداری از این موقعیت هرهبا بها  آن کنند.  پیرامون را تقویت می-مرکز

تا    آورنداز چنگشان درمییافته( را  منابع و ثروت کشورهای پیرامونی )کمتر توسعهزور  

را تحکیم و توسعه و رفاه خود را تضمین کنند.    خودموقعیت انحصاری و یا الیگارشی  

مومی سود در کشورهای  مثبت روی نرخ ع   یتاثیر  مازاد، المللی ارزش  نرخ انتقال بین

فقط کشورهای نوامپریالیستی هستند که قادرند قدرت اقتصادی،    (59)هژمونیک دارد.

نظامی   و  ارزش    خودسیاسی،  از  بخشی  تبدیل  برای  ایجادشدهرا   ی وسیلههب  مازاد 

توسعه خودکشورهای  ملی  ثروت  به  نتیجتاًهب  ،نیافته  ببرند.  سرمایهکار  انباشت    ی، 

د شومی  انو ثروتمند  افقر  سازیقطبیموجب تشدید  نوامپریالیسم    یوسیله هانحصاری ب

کند )همانطور که و به معیشت مردم در کشورهایی مثل آمریکا و فرانسه لطمه وارد می

  جزو   ما »که هشتاد کشور با شعار    شاهد بودیم استریت  المللی اشغال والجنبش بیندر  

انباشت ثروت مالی  موجب تقویت  که  کردند(، درحالی درآن شرکت  «درصد هستیم  99

کشورهای  زیستو   در  کشورهای    «مرکز»محیطی  در  آلودگی  و  فقر   «پیرامون»و 

 «مرکزی» G7کشورهای گروه  داخلی، مجموع تولید ناخالص  2018 سال د. درشومی

  ( 60).گرفتمیرا در بر  درصد تولید ناخالص جهان    54/ 5تریلیون دالر رسید، که    317به  
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 Creditکردیت سوئیس )  توسطکه    2013در سال    گزارش ثروت جهان  بر اساس

Suisse  ثروت است،  تهیه شده  معادل مجموع فرد    85(  سال  آن  در  جهان  ثروتمند 

جمعیت کره   نیمی ازدرواقع    )یعنیفقیرترین مردم جهان    میایارد نفر  5/3های  دارایی

 (61)( بود.زمین

  اقتصادی و فریبهژمونی  

ب که  می  یوسیلههامپریالیسم  نمایندگی  و  قلدریهژمونی،    از  شودآمریکا   ،

، و در سیاست دیپلماسی به استانداردهای دوگانه متوسل کند استفاده میگرایی  یکجانبه

یید کرد و به  أ کشورش را ت  یهای فریبکارانهفعالیت  شود. در مقطعی، پومپئو علناًمی

سیا بودم، ما دروغ  سازمان  من رئیس  »ها اظهار غرور کرد. او گفت  خاطر آن فعالیت 

  دیدیم... گفتیم، تقلب کردیم، دزدیدیم. مثل این بود که تمام دورهای آموزشی را می

از جنگ سرد، آمریکا    پسدر دوران    (62)«اندازد.آمریکا می  یانسان را بیاد شکوه تجربه

های  کند. به مزیتکنترل می  قدرتمند  گرو تعادل  یجهان را بدون هرگونه نظام نظارت 

کند تا هم  تکیه می  فناوری خودنظامی، هژمونی دالر آمریکا، تبلیغات بیرونی، و علم و  

 ( 63).دست به قلدری بزند سایر کشورهادر کشور خودش و هم در 

 ها، استی، سن یقوان  در  تفحص  یهاافته ی  با عنوان، آمریکا سندی  2018در مارچ  
 ریز  ن،یچ  ی و نوآور  ،یمعنو  تی، مالکی فناورمربوط به انتقال    ی ملکردهاو ع 

وادار کردن یا متقاعد کردن  »چین را به    منتشر و   1974  یتجار  قانون  3۰1  بخش

های کامپیوتری غیرقانونی به شبکه  »نفوذو    فناوری«آمریکایی برای انتقال    هایبنگاه

  متهم«  دزدی حقوق مالکیت معنوی و اطالعات حساس تجاری  منظوربهتجاری آمریکا،  

چیزی    دستاویزی برای شروع جنگ تجاری بود؛ اتهامات، ایجاد  . هدف از انتشار سندکرد

پیشرفت    جز منبع  ندارد.  واقعیت هماهنگی  با  و  نیست  شایعات  چین   یفناورانهجز 

های عظیم دولت در  با استعدادی که از سرمایه گذاری کارفرمایانهای کجاست؟ تالش

داری سابق آمریکا  خزانه  ، وزیرلورنس سامرز. همانطور که  شوندمیمند علوم پایه بهره

دهد و تمرکزش  می  بها   شایستگی وزشی است که به  آم   نظام  این امر، منبع  »  ه استگفت

و   علوم  رهبر  ییجاهمان  نیااست.    فناوریروی  که  آن  شانیاست  سرچشمه   جااز 
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از    رد،یگیم آمریکا    (64)«.ییکایآمر  تشرک  چند سهام    خریدنه  به    ازنیت  زدن  دامن 

با چین، واضح است: تهدید و سرکوب چین، و  درگیری  اقتصادی و تجاری    آغاز های 

، مالی، غذا، منابع، و غیره.  فناوریعلوم و  یعرصه به  آنتدریجی  بسطجنگ تجاری و 

در آمریکا  قو  مقامات  نقاط  تضعیف  در    تپی  مالی  یعرصه چین  و    ،تجارت،  صنایع، 

هند اطمینان حاصل کنند که چین چالشی برای موقعیت خوامی  و  تکنولوژی هستند،

 . ایجاد نخواهد کردجهانی آمریکا  هژمونیک

های اقتصادی  هژمونی آمریکا را تقویت و تحریم «آمریکا اول»با شعار  دولت ترامپ

را چین    ساساًاش اهای اقتصادی و تجاریکشورهای دیگر تحمیل کرد. سیاست  بررا  

متحدان سنتی آمریکا مثل اتحادیه اروپا، ژاپن، هندوستان، و کره    اما بود،  هدف گرفته  

اقدام به اخاذی و مهار اقتصادی کرده    . واشنگتن مکرراًگرفتدر بر میجنوبی را هم  

ژاپن را مجبور کرد   1980  یدر اواسط دههریکا  آماست. هرگز فراموش نخواهد شد که  

( را امضا کند و آن را وادار به اجرای سیاست پولی با  Plaza Accordپالزا )توافق  که  

های خارجی به ژاپن مقادیر زیادی از سرمایهموجب سرازیر شدن  بهره پایین کرد که  

اپن باعث افزایش شدید  مدت تقاضا برای ین ژ. نتیجه این بود که باال رفتن کوتاهگردید

  خارجی و سیاست پولیِ   ی کشور در مقابل دالر آمریکا شد. هجوم سرمایه  ش ارز اینارز

بهره شدیدپایین  ینرخ  افزایش  موجب  ژاپن  دارایی  قیمت  ،  رونق    رغمبه.  شدهای 

.  وارد شدژاپن  ی بود که به اقتصاد  ضررهای بزرگاین توافق  نهایی    یمدت، نتیجهکوتاه

نقد و به خارج   سرعتبه خارجی یی آن بود که سرمایهها به منزله الی داراییقیمت با

بیست »ی  که اقتصاد ژاپن دچار عقبگردهای عظیمی شد و ضربه منتقل شد، درحالی

 .به جان خود خریدرا  «رفتهسال ازدست

 هژمونی سیاسی و فریب 

دموکراسی، آزادی، و برابری   مدافعآمریکا همیشه خود را در صف اول کشورهای  

است. با استفاده از ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک، هیچ فرصتی را برای تحمیل  قرار داده  

نمی  بر  خودسیاسی    نظام دست  از  دیگر  بکشورهای  کشورهای  آن  ویژه  هدهد، 

ایران، عراق، و کره شمالی  پسر،  . جرج بوش  د دانمی  «دیکتاتوری »را که    ایتوسعه درحال

آمریکا روی رهبران آن کشورها فشار می  «مثلث شیطان»را   در  و    آوردخطاب کرد. 
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با عناوینی  ،  پروپاگاندای خودبرد. با  بکار می  ایرابطه با حقوق بشر استانداردهای دوگانه

،  کندسازی میهای این کشورها شیطاناز دولت  «خودکامه»و    «غیردمکراتیکمثل »

گذارد، و مخالفان  ها میهای غیردولتی و رسانهکه کمک مالی در اختیار سازماندرحالی

های مشروع  با هدف سرنگونی دولت  «رنگی  اتانقالب»و اپوزیسیون را تحریک به برپایی 

 کند.  می

های انحصاری انرژی، نیروی همواره مخربی آمریکا، تحت نفوذ محافل نظامی و گروه

است. سوریه   بوده  آمریکای التین  و  شش    فهرستواشنگتن در    توسطدر خاورمیانه 

هرحال،  به.  خواندغیرقانونی  را  ، و آمریکا دولت بشار اسد  قرار گرفت  ی«شیطان»کشور  

م سناتور   کرد. مک  نیککجان  آشکار  را  این حرکات  پشت  واقعی  ین گفت،  کنیت 

اسد» رژیم  دیرینه    حیاتخط    ، پایان  تهدید  برید،  را خواهد  ایران  به  اهلل    علیهحزب 

می کن  ریشه  را  میاسرائیل  تقویت  را  لبنان  استقالل  و  حاکمیت  حق  و  کند،  کند، 

 نی موفقیت ژئوپولتیک بنیادیامر، کند. این راهبردی به رژیم ایران تحمیل می یشکست

اتفاق بیست قطعنامه  بهتصویب قریب  رغم بهمریکای التین،  در آ  (65)«شود.محسوب می

دهد. همزمان، آمریکا  کوبا ادامه می  یمحاصرهبه  آمریکا    در مجمع عمومی سازمان ملل،

در    ونزوئالاش زوال اقتصادی  نتیجه  برد وپیش میاقتصادی را علیه ونزوئال    یمحاصره

جمهوری آمریکا، با نادیده  ریاستسابق  معاون    ،پنس کیما است.  بوده  های اخیر  سال

بدون توجه به حقیقت، حتی بدون   و  گرفتن انتخابات ونزوئال و حمایت مردم از دولت

باند  »المللی، اعالم کرد که:  درنظرگرفتن جنگ اقتصادی علیه ونزوئال با نقض قوانین بین

را   و جنایات رژیم مادور  واقعی   یاقتصاد را فلج کرده است... هزینه  ومادورشرور دولت  

توان ارزیابی کرد... دو ملیون نفر به خاطر دیکتاتوری و سرکوب سیاسی که با اعداد نمی

اند.  از کشور فرار کرده  ،شرایط نزدیک به گرسنگی شده است  ایجاد باعث محرومیت و  

دم  شان ادامه خواهد داد. مردولت آمریکا به حمایت از مردم ونزوئال برای احیای آزادی 

 (66)«.شدآزاد خواهند 

در    ،رد بُمیکارههای جنگ سرد را که علیه شوروری بآمریکا درحال حاضر سیاست

ب هم  چین  میه مورد  ای کرد.  بَکار  سیاسی برنامهدپارتمان  رئیس    نریکسرون  ریزی 

علیه یک تمدن    ایمبارزه»روابط شکننده آمریکا با چین را    ،آمریکا  یوزارت امور خارجه 
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داند که  آمریکا به خوبی می  یی حاکمهطبقه   (67)نامد.می  «متفاوت  واقعاً  و ایدئولوژیِ

ازسوسیالیستی    نظام بزرگ   نیهم.  استداری  سرمایه  نظام  برتر  کشورهای  که 

قوی و ثروتمند شوند،    آمیزْسوسیالیستی مثل شوروی سابق و چین از طریق رقابت صلح

،  نیست  قانع  قطبیتک کمتر از جهان    به چیزیآمریکا که    هژمونیکبا اهداف    ناگزیر

از  هر تالشی  .  شدمواجه خواهند   اقتصادی    گسترده  اصالحاتکه  و  سیاسی  نظم  در 

شود.  ی میقهژمونی آمریکا تل  ایعنوان تهدیدی برهب  ،مایت کندح  امپریالیستیمنسوخ  

در پیش  دیدار و پرخاش را    تحدید« و تماس و  »، آمریکا استراتژی دوگانه  در نتیجه

 جا بزند.   «آمیزتحول صلح »عنوان ه پی این است که آن را ب درگیرد و می

  فرایند ،  نخستچیزی به جز یک توهم نیست.    «کراتیک وسیاست دم»در واقعیت،  

به آمریکا  در  منازعهانتخابات  به  تبدیل  روزافزونی  بورژوازی    میان  یطور  حزب  دو 

جناح کاندیداهای  که  وقتی  است.  شده  بورژوازی انحصاری  حزب  دو  مختلف  های 

مبارزات انتخاباتی هستند، به شایعات، حمالت شخصی، و تهمت زدن   مشغولانحصاری  

میعل متوسل  مخالفانشان  می  وشوند،  یه  حاشیه  به  را  واقعی  دوم،  مسائل  برند. 

  اینامهنظامی و  صوربیش از یک دمکراسی  چیزی  در آمریکا    «های دمکراتیکسیاست »

الیگارشی تنزل و  های پولی، خانوادگی،  به سیاست   اینامهنظام  دهیأی . سیستم رنیست

است کرده  اساساً   ؛ پیدا  سرمایهاستب»به    یعنی  غیردموکراتیکانحصاری  یداد  یا  «   ،

 دمکراسی برای تعداد معدودی تبدیل شده است.

 هژمونی فرهنگی و فریب

تقویت فرهنگ آمریکا  »مشاور سابق امنیت ملی آمریکا معتقد است که    ،برژینسکی

و  آمریکا    توسطیک استراتژی است که باید    ،های جهانبرای فرهنگ   ییالگوعنوان  هب

از طریق    آمریکایی اصوالً  یهژمونی فرهنگ  (68)«کار گرفته شود.هبرای حفظ هژمونی ب

سایر  هم  ها و آموزش، و از طریق تبلیغات، هم در داخل کشور و  کنترل خروجی رسانه 

.  شودآشکار میهایش  و ارزش های علوم انسانی،  دانشکده، از ادبیات و هنر،  جهاننقاط  

می صادر  جهان  سراسر  به  ادبیات  و  موسیقی،  فیلم،  تقریباًآمریکا  درصد    75  کند. 

های پر قدرت فیلم و  کند، و مالکیت کمپانیهای تلویزیونی جهان را کنترل میبرنامه

در را  کلمبیا پیکچرز  یکچرز و  پارامونت پ تلویزیون مثل وارنر میدیا، یونیورسال پیکچرز،  
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صدها ملیون دالر تولید    به ارزش بالغ برفیلم پرهزینه    هااختیار دارد، که هرسال ده

پژوهشنکنمی گزارش  ها د.  انجام  اصلی  جریان  های  رسانه   توسطکه    اتیو  آمریکایی 

ا دهند. آمریکا همچنین نشریات معتبری ر افکار عمومی دنیا را شکل می عمالً شود،می

کند، و این  علوم انسانی هستند کنترل می  هایهای دانشگاهنگفتما  یدهندهکه شکل

رآمریکاست که استانداردهای تحصیالتی نخبگان را تعیین می بندی بهترین  ه تبکند. 

باال در    هایرتبه .  برای این موضوع استمثال خوبی    2020( در  QSهای جهان )دانشگاه

ابزار پرقدرتی    جایگاهْ های آمریکایی است، و این  انشگاهد  در اختیارهمگی    فهرستاین  

انتشار   های قانون اساسی غربی، و  غربی، دیدگاه  یفریبنده  «های جهانیارزش »برای 

نولیبرالی در سراسر جهان فراهم می اقتصاد  بنیامفاهیم  نهاد علوم    دینکند. نظریات 

برای مثال، آمریکا    ( 69)کند.ل میانسانی آمریکا نخبگان و مردم را در داخل و خارج کنتر

بینمونه  هنری  و  ادبی  کارهای  مبتذل  بهای  را  برجسته ه محتوا  آثار  که عنوان  ای 

 دهد. اسکار یا جایزه ادبیات نوبل دارند، ارتقا می یجایزه شایستگی دریافت

های  بحران   اقتصاد نئوکالسیک )و همتای آن به شکل نولیبرالیسم( مسئول رشته 

 ای عنوان نظریه ه، باینباشد. باوجودثروتمند و فقیر می  میاناقتصادی و افزایش شکاف  

شناخته   توسعه،  هدفش  که    شودمیعلمی  شایستهعمومیرفاه  افزایش  ترویج  و  ی ، 

( در علوم اقتصاد در  Sveriges Riksbank Prizeسوریگس ریکسبنک )  یجایزه  دریافت

نوبل ) آلفرد  آمریکا،  Memory of Alfred Nobelیادبود  با    آثاری( است. در    علومکه 

و   هنری،  با    انسانیادبی،  سرمایهناسازگار  توسط  به  ،انحصاری  یمعیارهای  ندرت 

معتبر  رسانه میهای  درحالیشوند منتشر  واقعاً ،  هنرمندان  و  نویسندگان  متمایز    که 

 ی خورند. آمریکا همچنین تسلط کامل بر زمینهشوند و یا فریب میمحروم و سرکوب می

ه سرور تحت کنترل (، نDNSُرور سیستم نام دامنه )فضای مجازی دارد. از سیزده سِ

 نیز در کنترل یک سرور    و های دولتی هستند،  ها، یا بخشها، دانشگاهمستقیم شرکت

ا استفاده از این سرورهای سیستم ب   آمریکا  (70).استیک سازمان غیرانتفاعی آمریکایی  

را بدزد، شبکه را   جهانی(  intelligenceهای اطالعاتی )دادهتواند  آسانی مینام دامنه، به

(  Edward Snowden)ادوارد اسنودن  راه بیندازد.  به  کند و حمالت سایبری    کنترل

های  روی شبکه  ی، کنترل کامل (PRISMپریزم )  ینظارت  یبرنامهکرد که آمریکا با  افشا  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%85
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کل جهان به هر  پایش  تواند با می سادگی دارد، و به ی را افزار رمو ن یافزارجهانی سخت

ی معروف به پنج چشم  اتحادیه  های اطالعاتیدادهکشوری ضربه بزند. در نهایت، آمریکا  

می کنترل  را  نیوزیلند(  و  استرالیا،  کانادا،  انگلستان،  آن  )آمریکا،  طریق  از  و  کند 

میفعالیت هدایت  را  وسیع  مقیاس  در  نظارتی  و  های  محلی  سایبری  هژمونی  و  کند 

 (71).کنداعمال میالمللی بین

کنترلش   آمریکا،  فرهنگی  انسانی  بر  هژمونی  علوم  استفاده روی  و    ی دانشگاهی، 

ها  در رابطه با ایدئولوژی و ارزش آمریکا  در مواضعی که    خود را  ،مزایااین  از    متقلبانه

ند،  اخصمانهسوسیالیسم و کمونیسم    نسبت بهدهد. این مواضع همیشه  بروز می  گیردمی

توسعه می  یو  محدود  را  سوسیالیستی  آمریکا  کشورهای  این  کند.  از  بیشتر پیش 

چین است.    اشهدف اصلیاکنون  کرد، اما  میهایش را وقف تهمت زدن به شوروی  تالش

با چین    روابطبازسازی    مشغولکه  درحالی»گفت:    ، نیکسون صراحتا1990ًدر اوایل می

سوسیالیسم را رها کنند. ما باید به    تا ها فشار بیاوریم  مهم است به آن  بسیارهستیم،  

  کا یآمر   ی ویمرکز پژوهش پهای نظرسنجی  داده  طبق  (72)«این نکته کلیدی بچسبیم.

(Pew Research Centre  ، متحده است  االتیا  یفرهنگ  فریبو    یهژمون   ریکه تحت تأث  یسازمان  ،)

فارغ  74 دانشگاهدرصد  کالجالتحصیالن  یا  را دوست  ها  آمریکایی  های چینی فرهنگ 

علوم    (73)دارند. پژوهشگران  بیشتر  که  است  این  آمریکا  واقعیت  در  که  چینی  انسانی 

ها  آن  . کنندحمایت میدانشگاهی آن    ن نهادگرایهای بنیادینظریه  از  اندتحصیل کرده

ترسند.  ، و از آمریکا میگویندمجیزش را می،  ستایندمی به درجات مختلف، آمریکا را  

چینی  به  امر  این شهروندان  اعتماد  بر  جدی  فرهنگ    بهطور  مارکسیستی،  فرهنگ 

 هرچه زودتر  گذارد، و بایدیستی، و خود رسومات فرهنگ غنی چینی تاثیر میسوسیال

 از بین برود.  

 هژمونی نظامی و فریب

ای متکبر شده است و به استفاده  طور فزایندهفروپاشی شوروی، آمریکا به  زماناز  

  سال  الملل گرایش دارد. در از نیروی نظامی یا تهدیدات در رابطه با مسائل روابط بین

حقوق بشر مافوق حق  »آمریکا با استناد به فرمول    رهبری، نیروهای ناتو تحت  1999

  رغم به،  2003  سال  درآمریکا  ، جمهوری فدرال یوگسالوی را بمباران کرد.  «حاکمیت
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مستقل عراق حمله کرد. شورای امنیت سازمان  مخالفت شدید سایر کشورها، به کشور

بود، و واشنگتن هیچ دلیل قانونی برای دخالت    هرا صادر نکرد  جنگ عراقمجوز  ملل  

های شیمیای تخریب جمعی دارد.  غلط ادعا کرد که عراق سالحنظامی نداشت. آمریکا به

های  تواند اسلحه که عراق میاز اشغال عراق، آمریکا مدارکی برای اثبات این  پس  اگر چه

 ساختن و پرداختن یکا در  شیمیایی تخریب جمعی تولید کند پیدا نکرد. دلیل واقعی آمر

 های نظامی بود. کنترل منابع نفتی عراق با روش ،این دروغ

ت  همواره  در  أ آمریکا  باید  خودش  منافع  که  است  کرده  و    اولویت کید  باشد  اول 

طور نسبی اش بهاش به چالش کشیده نشود. اگرچه قدرت اقتصادیهای نظامیبرتری 

ی جنگی و افزایش قابل مالحظه  یاست، هنوز در حال گسترش زرادخانه   یافته  تنزل

تهدیدهای گوناگون نظامی    به ایجاد جنگ سرد، آمریکا  زمان  اش است. از  بودجه دفاعی

برای آمریکا  آسیا و اقیانوسیه ادامه داده است.    یو فشارها، در اروپا، خاورمیانه، و منطقه 

ف بردن کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به زیر ، با هدهژمونیک خودتحکیم موقعیت  

نتیجتاً  یحوزه  گسترش ناتو در از  محدود کردن فضای راهبردی روسیه،    نفوذ ناتو و 

را   آن  و  است  کرده  حمایت  شرق  میجهت  هدفش  برد پیش  آمریکا  خاورمیانه،  در   .

رژیم به روشسرنگون کردن  اتکا  با  ایران  و  مانند سوریه  مشروع  نظامهای  و  های  ی، 

از   واشنگتن  « رنگی  ات انقالب»حمایت  است.  منطفه  تنشاخیراً    در  به  آسیا  های  در 

را که هدفش    «استراتژی هند و اقیانوسیه»کره دامن زده است و همچنین    یجزیرهشبه 

اجرا می افشای  میآمریکا    «استراتژی هندی» کند.  کنترل چین است  به  هویت  تواند 

. متحدان آمریکا شامل ژاپن، کره جنوبی، استرالیا،  کمک کندمتحدان نظامی و شرکایش  

و  ، نیوزلند  )چین(  اش سنگاپور، تایوانادعایی  «متحدان»فیلیپین، و تایلند هستند، و  

می  مغولستان بر  در  هندوستان،  گیردرا  مثل  آسیا  جنوبی  کشورهای  از  تعدادی  و  ؛ 

رقی آسیا مثل ویتنام،  کشورهای جنوبی شنیز تعدادی از  سریالنکا، مالدیو، و نپال؛ و  

ی، الئوس، و کامبوج ئاش را با بروناندونزی، و مالزی. آمریکا پیشنهاد تقویت همکاری

، فرانسه، و کانادا برای بریتانیامثل    خودعالوه، با متحدان سنتی  ه. بمطرح کرده استهم  

 ( 74)کند.هند و اقیانوسیه همکاری میو گشودگی  اصطالح آزادی حمایت از به
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مشتاق استناد به  که  پژوهشگران آمریکا  تعدادی از  با افزایش استحکام ملی چین،  

فرار از این منطق در روابط  اند که  ( هستند، مدعیThucydides trap)  دیدیتوس  یتله

جمهور چین است. اما واقعیت این است که همانطور که رئیس  دشوارچین و آمریکا  

توسیدید وجود ندارد.    یاست، در حال حاضر تلهاشاره کرده    به آن   نگ یپ  نیج  یش

در محاسباتشان دچار خطای راهبردی در   اًدر هر صورت، اگر آمریکا و متحدانش مکرر

ادعا  توان  می  (75)ای وجود دارد.ن تله یچنامکان ایجاد  رابطه با کشورهای بزرگ شوند،  

ثباتی گسترده،  بیکرد که هژمونی نظامی و فریب آمریکا است که علت اصلی ظهور  

های محلی دائمی، باال رفتن تهدیدات جنگ، و بحران پناهندگان در سراسر جهان  جنگ 

 است.

 است  زوال روبهانگلی و  متأخر  امپریالیسم    ،نوامپریالیسم

 همانطور که لنین مطرح کرد: 

سرمایه  یعنی  امپریالیسم» عظیم  م  پولی  یانباشت  از عدر  دودی 

تر قشری  به عبارت دقیقیا  کشورها.... بنابراین رشد غیرعادی یک طبقه،  

از  جویاناز رانت  اوراق   قِبَل، یعنی مردمی که زندگی آنها  »خریدوفروش 

و    وکار ندارندکسبی  در هیچ پروژهمشارکتی    گذرد، که مطلقاً می  «مالی

های اقتصاد  پایه  ترینها بطالت است. صدور سرمایه، یکی از اصلیکار آن

پیش  را    رانتجویانامپریالیستی،   از  میبیش  جدا  تولید  مهر از  و  کند 

را  انگل مردم  برگرایی  تمام  از  می  یکشور  پیشانی  که  استثمار زند  قِبَل 

 ( 76)«کند.زندگی میات و مستعمر هاکار کشورنیروی 

تعداد   نوامپریالیسم،  و  شدت  به   رانتجویاندر عصر  است،  افزایش    ماهیتدر حال 

میآشکار  رانتجوکشورهای   انگلتر  و  شود.  کشورهای ع م  زوالگرایی  از  دودی 

شاهد این امر های ذیل  در جنبه   مشخصاً  توانو میتر شده است،  داری وخیم سرمایه

 .بود
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اول، آمریکا ارتش، مالکیت معنوی، هژمونی سیاسی و فرهنگی، و همچنین دالر  

رد.  گیکار میهتوسعه، بویژه ثروت کشورهای درحالهارت ثروت جهان، برا برای غ   خود

و   انگلی  بزرگترین کشور  می  زوالروبهآمریکا  است.  تجارت  جهان  و   میانتوان  چین 

را مدرک بر آمریکا  ادعا    ی  آمریکا کاالهایی  دانستاین  به  با کار،  فروشد  می. چین  که 

است تولید شده  ارزان  منابع طبیعی  و  به هیچ  زمین،  آن کاالها  برای خرید  آمریکا   .

دست آورده  هتواند اسکناس چاپ کند. چین با پولی که بمی  راحتیندارد؛ بهنیاز  تولیدی  

 یاز آمریکا بخرد، و سرمایه  اسناد خزانههای مجازی مثل  تواند داراییاست فقط می

د. آمریکا به چین گذاری در کشورهای دیگر را مهیا کنهای مصرفی آمریکا و سرمایهوام

کاالهای فیزیکی و خدمات    که چین به آمریکا عمدتاًکند، درحالیصادر می  اسناد خزانه

گروه   توسط( که  National Health Reportملی )  سالمتکند. گزارش  کاری صادر می

دهد که  ملی بخشی از فرهنگستان علوم چین انتشار یافت نشان می  سالمتپژوهش  

ارزی   موقعیت  خاطر  به  هژمونیک  خود،  آمریکا  بیشترین سودهای  که  است  کشوری 

(hegemonic dividends  )  که چین بیشترین ضرر  در جهان در اختیار دارد، درحالیرا

ی هژمونیک آمریکا ، جمع سودها2011سال    درشود.  سودهای هژمونیک را متحمل می

درصد تولید ناخالص کشور بود، و متوسط   38/52  معادلدالر بود، که    میلیارد  09/7396

به   روزانه  هژمونیک  سودهای  می  میلیارد   263/20عایدی  دردالر  حال،  عینرسید. 

بود  میلیارد  4/3663مجموع ضرر چین   بیان    ؛ دالر  کار  زمان  به  نسبت  بخواهیم  اگر 

بدون غرامت به سرمایه    ساعات کاری نیروی کار چینی عمالً  درصد   60حدود  کنیم،  

 ( 77)المللی داده شد.انحصاری بین 

مردم روی دوش  خود بار    ینوبهدوم، مخارج نظامی افزایش پیدا کرده است، که به 

  مربوط به  یفناورانههای علمی و  دهد. امپریالیسم پژوهشمی  کارگر را افزایش   یطبقه 

توسعه هدایت    یارتش،  را  نظامی  تولیدات  و گسترش  پیشرفته،  و  میتسلیحات  کند 

صنعتی  -نظامی تافت»هماشاره کرد،  2016در  یلید  پلز یپ. همانطور که  بردپیش می

بر    برخوردار استانحصاری    یسرمایه  از پشتیبانی آمریکا که   فرهنگی که  و هژمونی 

هر وقت که بخواهند  ند که کشورهای غربی شومی موجب ، استعمار شکل گرفته یپایه

و    هابحران  آغازگربنابراین، نوامپریالیسم به    (78)«در امور کشورهای دیگر دخالت کنند.
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شده است. در سی سال گذشته، آمریکا  تبدیل  جنگی   ماشینای، و  ی منطقه هاثباتیبی

حال،  عیندر(  79)است.راه انداختن سیزده جنگ خرج کرده  ه تریلیون دالر برای ب  2/14

  ی درمانیبیمههایی مثل  کمبود پول مانع بهبود شرایط زندگی مردم آمریکا در زمینه

،  گذاشته استکشور و مردمش    بر دوشهای گزاف نظامی بار سنگینی  شود. هزینهمی

بر  اند.  دست آورده هکه انحصارهای انگلی در صنایع نظامی سودهای هنگفتی ب درحالی

 British Institute of) ی بریتانیا  المللهای راهبردی بین پژوهش  یسسه ؤآمار م  اساس

International Strategic Studies های نظامی رسمی آمریکا  ، هزینه2018  سال   (، در

دالر خواهد رسید، که بیش از  میلیارد 750به    2019سال    دالر بود، و در   میلیارد   643

ترین کشورهای جهان است. قوی   فهرستهای نظامی هشت کشور بعدی  مجموع هزینه 

که در  پایان جنگ سرد اول، آمریکا در شش کشور جنگ را آغاز کرده و یا اینزمان  از  

)فارس،   خلیج  جنگ  است:  کرده  شرکت  )1991آن  کوزوو  جنگ  جنگ 1999(،   ،)

( )2001افغانستان  عراق  جنگ   ،)2003( لیبی  جنگ  سوریه 2011(،  جنگ  و   ،)

و    نشانگر ماهیتداری به جنگ  اعتیاد سرمایه  (80)(.2011) آن است.   زوالروبهانگلی 

آینده  در تضاد  نظاماین    وحشی  خوی را    یبا مدنیت است و  انسانی  مشترک جامعه 

 کند که نئولیبرالیسم علت اصلی جنگ است.ثابت میاین امر کند. تهدید می

ثروت و درآمد  ،  دهدرصد منعکس ش   99درصد علیه    1سوم، همانطور که در فرمول  

طبقه دست  دارایی  یدر  صاحبان  از  در  خاصی  است.  متمرکز  مالی   یمرحلههای 

 سازیالمللی، و بینی اطالعات  یهاستم یس  یسازکپارچه ی،  سازینوامپریالیستی، اجتماعی

بی  به سطوح  ثروت سابقهتولید  برای  انسان  توانایی  و  رسیده،  برابر   آفرینیای  چندین 

با است.  شده  قدیم  امپریالیستی  بهرهوجودایندوران  پیشرفت  که  ،  است وری  قرار 

نظری صاحببه نفع الیگارشی مالی شده است.    عمدتاً  دستاوردی عادی برای بشر باشد،

  برای مثال، در  (81).« رودمالی می  کاریدغل  نوابغعمده سودها به جیب  »که:    گویدمی

مالی   2001  سال اختیار    ثروت  امالک( که در  استثنای حقوق  درصد جمعیت    1)به 

تریلیون    9/1درصد فقیر مردم بود. یک درصد جمعیت    80آمریکا بود معادل چهار برابر  

درصد   99معادل ارزش سهام    دالر دارایی و سهام بازار را در اختیار داشتند، که تقریباً

 (82)مردم بود. یبقیه 
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کند. طمع  شود و پیشرفت آن را کند میمی  فناوریدر  چهارم، انحصار مانع نوآوری  

دچار تردید    فناورینگرش آن را به نوآوری در    ،مالی   یانحصار  یی سرمایهمسلکو انگل

به نوآوری در    خودانحصاری    جایگاه انحصاری برای حفظ    یکند. سرمایهو دوگانگی می

گیرد سرچشمه میاش  انحصاری  جایگاهکه از    کالنکند، اما سودهای  اتکا می  فناوری

از خود عملی خاصی در تشویق نوآوری  انحصاری بی  یمعنای آن است که سرمایهبه

ابداع شوند  های همراهگوشیکارکردهای    اگر تمام دهد. حتی  می  بروز ،  در یک سال 

به مرور ارائه خواهند کرد تا رکردها را  این کا  های همراهگوشیتولیدکنندگان انحصاری  

طور کنندگان به. هدف این است که مصرفتضمین کنند سال  د چنفروش خود را برای  

ها سودهای  شرکت  تاخریداری کنند  را  کارکردهای جدید  دارای    های همراهگوشیمدام  

   .نصیب خود کنند کالنانحصاری 

سرمایه تمایل  نمایندگانش    یپنجم،  و  ایجاد  انحصاری  جنبش    انحطاطبرای  در 

جدیتوده میای  کردتر  اظهار  لنین  استشود.  کبیر»که    ه  بریتانیای  تمایل    ،در 

و    انآن  میانطلبی  در صف کارگران، برای تقویت فرصت   شکافامپریالیسم برای ایجاد  

زودتر از پایان قرن نوزدهم    بسیارکارگر، خود را    یموقتی در جنبش طبقه   انحطاطایجاد  

بروز داد. بیستم  آغاز قرن  به  (83)«و  شوروی و تغییرات   فروپاشی  یبهانهنوامپریالیسم 

شکاف ایجاد  کارگر    یطبقه درون  ،  است  وقوع پیوستههعظیمی که در اروپای شرقی ب

کارگرکند می به جنبش  و  ضربه می  ی،  کند.  را تضعیف می  های کارگریاتحادیهزند 

انحصاری  همچ از سودهای  استفاده  با  را میخود،  نین  افراد  نیروهای  حمایت  خرد، و 

ای  های گوناگون تودهرا در درون جنبش کارگری و دیگر جنبشطلب  و فرصتنولیبرال  

ترفندهایی پرورَدمی چنین  نتایج  اندازه  ،.  شدید  اتحادیه  کاهش  فعالیت  دیگر  و  و  ها 

تر  سوسیالیست، و تمایل آشکارتر و جدی فروکش جنبش جهانی    ،های مترقیجنبش

 کارگران به ستایش از نیروهای نوامپریالیسم یا مرعوب آن شدن است.

 زوال است خر گذرا و روبهأ داری متسرمایه  ،نوامپریالیسم

لنین   یِدارهیسرما   ی مرحله  ن یباالتر  سم،یالی امپرکتاب  بیش از یک قرن پیش،  

. اگرچه، به استثنای آشکار ساخته استرا    یانحصار  یدار سرمایهزوال  بهگذرا و رو  ماهیت
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داری از ، بیشتر جوامع سرمایهبرپا شدها از کشورها که سوسیالیسم در آن  اندکیتعداد 

، و پیشرفتشان ادامه  توسعه دست یافتندسطوح گوناگون    بهها درواقع  بین نرفتند. آن

ای رگذ  ماهیتکند: چگونه مهمی را مطرح می پرسش بسیار ،خواهد داشت. این پدیده 

باید  سرمایه را  انحطاط و    گرایشا  ب داری معاصر  به  اگر    فروپاشی آن  را قضاوت کرد؟ 

توان بر گذرای نوامپریالیسم را می  ماهیتکار گیریم،  هتاریخی را ب  یروش ماتریالیست

چیز دیگری در  هر    نیز مانند  ینوامپریالیست  نظام ،  نخستپایه دو نکته مشخص کرد.  

در تاریخ انسان است، و ابدی نیست.    اگذر  ایدرحال تغییر است. پدیده  پیوستهجهان،  

نهایت می در  نوامپریالیسم  دارد که  وجود  اعتقاد  این  بر  دالیلی  اشکال  دوم،  به  تواند 

 .بدل شودگوناگون مبارزات انقالبی به سوسیالیسم 

توسعه  کشورهای  نوامپریالیسم،  عصر  و    اصالحات  ،داریسرمایه  ییافتهدر  مهم 

کرده  فناورانهمتعدد   تجربه  را  نهادینی  پایهو  که  توسعهاند،  برای  بیشتر    یای  قطعی 

باال و    مدام  خیر انداخته است. نرخ رشدهاأ داری مهیا کرده و مرگ آن را به تسرمایه

تا حد زیادی تمدید شده  ،  که لنین به آن اشاره کرده  یزوال  یو دوره  شودمیپایین  

داری تعدیالت زیادی در روابط تولید دلیل است که کشورهای سرمایه  داناست. این ب

مین  أ اقتصاد کالن، بهبود توزیع درآمد و ت   گذاری، که شامل مقرارت اندایجاد کرده  روبناو  

تردیدی وجود ندارد که مزایای  الخصوص  علیباشد.  می  و مسائلی از این دست  اجتماعی

بیش از معایب آن بوده  داری  سرمایه  ییافتهاقتصاد برای کشورهای توسعه   سازیجهانی

اقتصاد از   سازیجهانی فراینددر   ،داریسرمایه ییافتهقدرتمند توسعه. کشورهای  است

حداکثر را به خود مسلطی برخوردارند، که از آن طریق سودهای دریافتی   کامالً جایگاه 

عمومی  اگرچه  رسانند.  می کشورهاتمایل  بهجهانی  به  این   ی توسعه منظور  سازی 

تالش برای ضربه های داخلی، یا خاطر بحرانشود که بهمانع از این نمی خود،  بازارهای

تجارتی  زدن   رقبای  توسعه   موقتاًخود،  به  از  بکشنددست  خود  بازارهای  یکی  از.    ی 

  در دوسال گذشته،   دولت ترامپ»کند که  اشاره می  2019  الشده در سهای انجامبررسی

. به اصل  تر کرده استسازی معکوس خود را عمیقروند جهانیدر پرتو بحران داخلی،  

زند، در  المللی دامن میبینت  پایبند است، و به اختالفات اقتصاد و تجار  کایاول آمر

را رد کند.  تاتالش آن است   هدف    ( 84)«از شر بحران داخل کشور راحت شود و آن 

از   حمایتمجموعه  اتخاذآمریکا  اقدامات  از  که    سازیی ضدجهانیگرانهای  است  این 
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اقتصاد با آنها مواجه است کاهش    سازیها و مسائل داخلی را که درون جهانیبحران 

 را پیش ببرد.  هژمونیک خودکه منافع طوری دهد، به

میان،   این  میاندر  تعارضی  سرمایه  هیچ  و  نوامپریالیسم  که  حقیقت  داری این 

بیشتر  ید و برای مدتی در انتظار توسعهنخود ادامه ده حیات د از این پس به نتوانمی

و  نباش واقعیتد،  انتقال    این  برتریه یک  که  اجتماعی  ناپذیر  اجتناب   عمالً  فرماسیون 

. نویسندگان  نکنند  سقوط  تیبربر  به  جوامع  نیکه انی به شرط ا، وجود ندارد،  است

داری و امپریالیسم کالسیک مارکسیست از تنظیم یک جدول زمانی برای زوال سرمایه

زوال  داری در حال  سرمایه  ، امپریالیسم»پرهیز کردند. قضاوت علمی لنین این است که  

درحال  سرمایه  ؛کامل   زوالنه    اما  است، اما  احتضارداری  او   (85).«نمردههنوز    است 

را برای مدت   حیات خودبه احتمال زیاد  احتضار  داری درحال  بینی کرد که سرمایهپیش

همه   تمدیدمدیدی   تحلیل  اساس  بر  همچنین،  نمیکند.  که جانبه،  کرد  انکار  توان 

زوال  سرمایه طول  در  حتی  کردپیشرفت    خودداری  بحثخواهد  در  لنین  زوال    . 

که:   کرد  مطرح  این»امپریالیسم،  به  گاعتقاد  سریع  که  رشد  مانع  زوال  به  رایش 

تر از  سریع   بسیارداری  ... درکل، سرمایهابداً چنین نیستداری شود اشتباه است.  سرمایه

شود،  نابرابر می  هرچه بیشترطورکلی  گذشته درحال رشد است؛ اما این رشد نه تنها به

  ترین هستنددر زوال کشورهایی که از لحاظ سرمایه ثروتمند  ویژهبه خود را  اش  نابرابری

 (86)دهد.خود را بروز می)انگلستان( 

ناموفقی    نظامداری  گفتن این که سرمایه»که    هتاکید کرد   نیز  ستراف  یجان بالم 

ین  بلکه بدالوقوع است.  اش قریبو تجزیه   فروپاشیاست البته به منزله این نیست که  

از     نظامی به  دوران آغازین خود،  خالق در    نظامی تاریخی و  ضرورتی  معنی است که 

 (87)است.تبدیل شده غیرضروری و مخرب در قرن حاضر  اًتاریخ

عمدهتضاد گسترشسرمایه  ی های  درحال  و  دارند  وجود  هنوز  ند.  اداری 

زمانی  است.    گسترش، قانون انباشت سرمایه هنوز وجود دارد و درحال  قیاسهمینبه

داری انحصاری در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در حال پیدایش  که سرمایه

نابرابر اقتصادی و سیاسی امپریالیسم امکان پیروزی انقالب علیه    یتوسعه  بود، قانون

https://pecritique.com/tag/%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1/
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در ابتدا در یک    در تمام دنیا گسترش یابد، که در نهایت  از این  را پیش داری  سرمایه

 وجود آورد.هکشور یا چندین کشور ب

داری اعالم کند که مرگ سرمایه  ستیکمون  فستیمانکه از این  پسچندین دهه  

ت و کتاب سرمایه اظهار کند که ناقوس مرگ مالکیت خصوصی سرمایه ناپذیر اساجتناب 

امپراطوری  موجب ساقط شدن  هر لحظه درحال به صدا درآمدن است، انقالب اکتبر  

به حاکمیت    مائو تسه تونگ. بعد، حزب پرولتاریا تحت رهبری  شدتزاری    یروسیه 

از جنگ   پس پایان داد )فئودالی چین  مستعمره و نیمهنیمه  یبر جامعه  تانگنیکوم 

انحصاری وابسته خطاب کرد(.   کمپرادورمائو چین را یک جامعه فئودال و   ،جهانی دوم 

رهبری   تحت  شوروی  کمونیست    نیلستی  سیبورو    گورباچوف  لیخائیم حزب 
گرد شوروی و اروپای  لنینیسم خیانت کردند، که منجر به عقب-آگاهانه به مارکسیسم

ها،  پیچ و خم  یدهندهامر نشان  داری شد. اینبه سرمایه  (به استثنای بالروس)شرقی  

اقتصادی آن    نظامسوسیالیسم و    یکه در توسعهاست  و مشکالت عمومی    ها،چرخش 

 .  تغییر دهد و گرایش عمومی فرایند تاریخی را  ماهیتتواند  تجربه شده است. اما نمی

در    نگیائوپینگ ژدالمللی روشن است.  چین در رابطه با مسائل مهم بین  موضع

  یکی اند.  مهم  بسیاردو موضوع عمده در جهان وجود دارد که  »اظهار کرد:  1984اکتبر  

بسیار زیاد دیگری وجود دارند،    مسائلجنوب.  -شمال  یموضوع صلح و دیگری مسئله 

وی   «اهمیت جهانی و راهبردی دارند.  ای این دو مسئله اهمیت بنیادین ی اندازهکه به  

رابطه با دو موضوع عمده»تکرار کرد:    1990  مارسدر   ی صلح و توسعه، موضوع در 

نگ  د  ( 88)شده است.  تر تبدیل ای غامضبه مسئلهصلح حل نشده است، و موضوع توسعه  

 (89)ای هستند که باید حل بشوند.دو موضوع عمده «صلح و توسعه»تاکید کرد که 

توان نتیجه گرفت که نوامپریالیسم نوامپریالیسم می  ویژگی براساس تحلیل  ،  بنابراین

از عبور   پسداری  که در آن سرمایه  استالمللی  فاز جدیدی از انحصار بینی  دهندهنشان

سرمایه مراحل  رقابتاز  دولتی    یداری  انحصار  و  عام،  خصوصی  انحصار  وجود  بهآزاد، 

بآیدمی نوامپریه.  از    یی گونهدهندهنشانالیسم  عاله،  انحصاری سرمایهجدیدی  داری 

نیز  یالمللبین و  آن  است  جدیدی    نظام،  طریق  از  ازکه  اندکی  کشورهای   تعداد 

یافته بر جهان تسلط دارند و سیاست جدید هژمونی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی  توسعه 



 

 
 

 سم یالی نوامپر  یپنج مشخصه 417

المللی عدالت و  یروهای بینبرند. اگر ما وضعیت فعلی را بر پایه نکار میهبرا  و نظامی  

تاب  گسترش و  مبارزهپیچ  بین  یهای  کنیمالمللی  طبقاتی  بیستوارسی  قرن  ویکم  ، 

های بزرگی پیش  توانند انقالبها میکارگر و توده  یعصر جدیدی است که در آن طبقه 

می سوسیالیستی  کشورهای  کنند؛  حفاظت  جهانی  صلح  از  و  کارهای  ببرند  توانند 

ت سازندگی پیش ببرند و تمدن زیست محیطی را ترویج دهند؛ و ملل  در جه  یعظیم

،  بشر با یکدیگر همکاری کنند ای با آینده مشترک برای نوع  مترقی برای ساختن جامعه

المللی راه را برای سوسیالیسم جهانی  داری بیندنیایی که در آن نوامپریالیسم و سرمایه

 کنند. باز می

 پیوند با منبع اصلی: 

https://monthlyreview.org/2021/05/01/five-characteristics-of-

neoimperialism/ 
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 . پیش درآمد 1

 . 19۸5دهم آگوست  

ی قهرمان« این قصه »ای، که  ساله  26جوانک    1تابستان تاشکند گرم است و خشک.

های  گذرد و به ساختمانی خاکی میشود. از یک محوطه کوتاه است، از تراموا پیاده می

رسد که بخشی از رهبران سازمان سیاسی در تبعید )در کنار شهروندان ای میپنج طبقه 

شوروی که اکثراً کارگران کارخانه تراکتور سازی واقع در آن منطقه هستند(، در دیگر  

ای زودتر از وقت قرار به مقصد رسیده است، پس در  جا سکونت دارند. چند دقیقهآن 

داند که چرا فراخوانده شده است،  زند تا وقت ورود شود. نمیبیرون ساختمان قدم می

فکر می اول وقت. ولی  این وقت روز آن هم صبحِ  بوده که  کار واجبی  کند که حتماً 

 اند.احضارش کرده

رود و زنگ درب سمت راست  شود، یک طبقه باال میوارد سومین درب ورودی می

زند. حاال حتی یک ثانیه هم تأخیر ندارد. آن که احضارش کرده است، ده سال از  را می

از رهبران سازمان آن او بزرگ اما فقط یک کادر  تر است و  هاست. جوانک داستان ما 

علیساده است.  سازمانی  ای  که  آن  شانزدهرغم  گوشهز  در  این  سالگی  گوناگون  های 

 ی باالیی ندارد.  سازمان کار کرده، اما رتبه

از مهاجرت رهبران، او هم مجبور به هجرت شده  نزدیک به یک سال و نیم بعد 

ی خوبی داشته است. ی یک سال و نیمه کارنامهکند که در این دورهاست. خیال می

کرد که مطالب  ه بود، یک کتابچه شد. گمان میگزارشی که از این دوران کارش نوشت

دوره یک  به  مهاجرت،  از  پس  کوتاهی  مدت  است.  نوشته  مهمی  و  آموزش  جالب  ی 

روز(  جا هم تالش کرد که خوب کار کند و خیلی محکم )شبانهتئوریک اعزام شد و در آن

. از حق  کرد که در آن دوره نیز خوش درخشیده استبخواند و بیاموزد، بازهم خیال می

نگذریم که خیلی هم بیراه نرفته بود در این ارزیابی، چرا که خواندن و آموختن کاری  

آمد، بهتر از هر کار دیگری. با کتاب و قلم رفاقتی دیرینه اش برمیبود که خوب از عهده

 تر از سابقه اش در کار سیاست.  داشت، قدیمی

 
خوانید، تخیلی هستند و واقعیت ندارند.  ها، و رخدادهایی که در این روایت کوتاه میها، شخصیت. تمامی مکان 1

 عناصر موجود در دنیای واقعی، تصادفی بوده و کامالً اتفاقی است.هرگونه تشابه با 
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ای دیگر، که اما در محله اکنون چند ماهی است که در شهر محل سکونت رهبران،

نه رهبران است، زندگی می اعضای ساده، و  برایش کامالً قابلجای زندگی  فهم  کند. 

از  است که رهبران، »تنها باید تا حد معینی با توده ها درآمیزند« )این را در مطلبی 

اش، حقوق ای سازمان سیاسیلنین خوانده بود(. در این چند ماه هم مثل عضو حرفه 

بندی و خدمات دیگر مشغول های مختلف از نوشتن تا صفحهگیرد و در دفتر به کارمی

حال است که این شانس را پیدا کرده که در کنار »رفقای رهبری«،  است. سخت خوش 

 ها بیاموزد و رشد کند.  ی معین کار کند، از آن البته با فاصله

ز اتاقی، نیم رخ یک رفیق  بانخستین روزی که وارد این دفتر شد، از الی درب نیمه 

وقفه رانندگی کرده بود تاکه  بار از آبادان تا تهران، بیقدیمی را دید. به یاد آورد که یک

گذشت که او را ندیده بود، چرا که در  او را به اجالس رهبران برساند. چند سالی می

کرد و با  از میباره بتر بود، با سروصدا، درب اتاق را یکمسیر کار هم نبودند. اگر قدیم

آغوش می در  را  او  باید  شادمانی  رفتارها  این  در  که  بود  یاد گرفته  اکنون  اما  کشید. 

ای بسیار ی مرکزی بود و لذا در مرتبهمحتاط باشد. رفیق قدیمی، اکنون سردبیر نشریه 

باال. پس در را آرام بازتر کرد، سرش را درون برد و آهسته سالم کرد. سردبیر، سرش را  

حوصلگی  اش را با بیای بلند کرد، نگاهش شتابان روی او چرخید، جواب سالم لحظه 

نوشت بازگشت و  به متنی که می  از نواش  داد، سرش را دوباره به پایین انداخت، چشم

شبهه  سرعت دریافت که مزاحم است، رفیق سردبیر بیغرق در مطالعه شد. جوانک به

سرعت و زیر لب خداحافظی  جالت سرخ شد، بهمشغول نگارش متنی بسیار مهم بود. از خ

فهمید که  گفت. جوابی نگرفت، درب اتاق را بست، راهش را کشید و رفت. اکنون می

اکنون روزگار، روزگار فاصله بود.  ایران  آنی است که در گذشته در  از  بسیار دورتر  ها 

گر در ایران آزاد بود آموخت. اجا را بهتر میی روابط در ایندیگری بود. باید قوانین تازه

خواست که کار دیگری بکند و یا اصالً سر خر را به مسیر دیگری کج که اگر دلش می

جا رفت، چرا که افسارش را در دست خویش داشت. اینکند، تصمیم بگیرد و برود، می

جا، نباید دست  کلی جور دیگری بود. در این چند ماه فهمیده بود که در ایناما قصه به

تواند، از  ها میهای باالییاش، با تصمیمخطا کند، چرا که تمام زندگی و سرنوشت   از پا

 این رو به آن رو شود.  
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*** 

آورد. »رفیق رهبری« که امروز او را فراخوانده بود، سرش را از درب منزل بیرون می

است، صبح بداخالق  و  اخمو  او مثل همیشه  از  وقتی  روز.  از هر وقت  بدتر  زود،  های 

دهد؛ »کار سازمان مرا فرسوده کرده است«. طور معمول پاسخ میپرسی کنی، بهوال اح

 خوری؟ پرسد: چایی میگوید: بیا تو و میمی

آن جوشیدهبی  چای  لیوان  یک  گاز،  روی  قوری  از  باشد،  جواب  منتظر  ی که 

نشیند. منتظر دهد. جوانک روی صندلی چوبی آشپزخانه میرنگ به دستش میایقهوه

اما  ا رهبری،  رفیق  کند.  بعد شروع  بریزد  چایی  برای خودش  دیگری هم  آن  تا  ست 

ی دیگری در اتاق خیره  ایستاده است. بدون آن که به او نگاه کند، مثل همیشه به نقطه

 کند. شود و شروع به صحبت میمی

مقدمه  ی دیگری برسانم. پس بیمن خیلی وقت ندارم و باید خودم را به جلسه   -

ی هیأت سیاسی داشتیم. تصمیم گرفتیم که تو  سر اصل مطلب. دیروز، جلسه روم  می

ای برای سازمان و در دفتر مرکزی کار نکنی و به دنبال کار کارگری  دیگر به شکل حرفه

 ی خودتان بگردی.ی محلهدر کارخانه

سرعت با دست چپ زیر آن لیوان چای در دست جوانک در حال لغزیدن است، به

کنار دست میگیرد  را می میز  روی  میو  احساس  به گذارد.  از خشکی  گلویش  کند 

ای را هم  کند که کلمهدهد و گوش میزحمت آب دهانش را قورت میسوزش افتاده، به

 از دست ندهد. 

خوری. تو نگاه  راستش را بخواهی تو به درد این کار، الاقل در شرایط امروز، نمی  -

ها مقاومت کردند و سرپا  د و خیانت کردند و کیها شکستنها، ببین کیکن به زندان

دسته روشنفکر ماندند.  اول،  کتابی  بودند،  دستهخوان ها  حرف.  اهل  با  ها،  دوم،  ی 

دیده شده بودند، مثل فوالد. تو بیشتر ی زندگی آبهای انقالبی بودند، در کورهخصلت 

اولی دسته  روشنفکر شبیه  بهها هستی،  پس  حرفهها.  کار  نمی  ایدرد  خوری، انقالبی 

خوانی یا  های الزم برای این کار را نداری. ممکن است که خوب میالاقل االن. خصلت 

ای شدن کافی نیست. به کارخانه که  ها برای انقالبی بودن و حرفهنویسی ولی اینمی

ای که حرف ما را بفهمی، به لحظهآیی. برای آنشوی و بارمیبروی و کار کنی، پخته می
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کنم که  ی توست، من فکر نمیهای زیادی برعهدهکن که تنهایی و مسؤلیت آدم  فکر

تصمیم ظرفیت  لحظهتو  در  تصمیم  گیری  تو،  جای  به  باشی.  داشته  را  سخت  های 

ی کارگر دارد و  ی طبقهتازگی از باکو آمده، پیشینهایم که رفیق دیگری که بهگرفته

 و در دفتر مرکزی به کار بگیریم.  ای کنیم مسئولیت سه فرزند را دارد، حرفه 

رفت،  کرد که زمین زیر پاهایش داغ شده است، سرش گیج میجوانک احساس می

از دیروز تا به امروز چه شده بود که به غضب الهی دچار شده است. مگر در ایران، در 

های  کرد به حرفشرایط سخت مسئول نبود و تصمیم درست نگرفته بود؟ سعی می

رهبری حواس »رفیق  اما  کند،  گوش  دقت  با  گفتگویی  «  به  بود.  دیگری  جای  اش 

اش  اندیشید که دو روز پیش با همسر یکی دیگر از رهبران، که از دوستان قدیمیمی

شناسی، به جای مسئول هایت را نمیاند که تو روت زیاد است و مرزبود، داشت: »گفته 

دوستانمستقیم این  بر  سابق  که  باالتر  افراد  به  رجوع  هم  ات  بودند،  زندان  در  بندت 

کنی و  کنی و مسائل جدی را با طنز قاطی میاند که زیادی شوخی میکنی. گفتهمی

کنی  خندی. در این مورد قبالً هم تذکر گرفته بودی. خیال میبه ریش این و آن می

خوانده کتاب  تا  چهار  میچون  همه ای  مورد  در  هم  توانی  مهم  و  خطیر  مسائل  ی 

های سازمانی و  بندوباری هستی که اتوریته اند مثل روشنفکران بیر کنی. گفتهاظهارنظ

اش این بود که باید بیشتر دوست قدیمی یبری«. توصیه مراتب را زیر سؤال میسلسله 

محتاط و مراقب رفتارش باشد. اما ظاهراً این تذکر را خیلی دیر دریافت کرده بود. وقتی  

 ی او لبریز شده بود. های روشنفکرانه رهبری از ولنگاریی صبر رفقای که دیگر کاسه

دهد: ما در این روزهای آینده تو  اش ادامه میگوییچنان به تک»رفیق رهبری« هم

داریم، حواس نظر  زیر  سازمان چگونه  را خوب  تصمیم  این  با  تو  که  است  مان جمع 

به تو رجوع داده  روی و کارهای دیگر سازمانی که  کنی، در خودت فرومیبرخورد می

تو تکلیف شده را گذاری و یا با خوششود را روی زمین میمی رویی، حکمی که به 

دهی. این هم یک امتحان است که باید  خوبی انجام میات را به شوی، و وظایفپذیرا می

 از پس آن برآمد.  

فهمد که کی و چگونه از »رفیق رهبری« تشکر و خداحافظی  جوانک داستان نمی

کند  ه و از منزل او بیرون زده است. فقط در هوای بیرون خانه است، احساس میکرد
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وجوش است باال بیاورد.  اش در جنبزدهای را پیدا کند و آنچه را در دل آشوب باید گوشه 

بی و  است  خلوت  ساختمان مسکونی،  پشت  که  اوست  با  چند  خر میسربخت  تواند، 

هایش از فشار تهوع و شاید اندوه، پر  ی کند. چشمای بنشیند و دل و روده را خالدقیقه

کند،  های خیس و بعد عرق روی پیشانی را پاک میاش، چشماند. با سرآستیناز اشک 

می کوره،  مثل  تب،  از  بدنش  تمام  میانگار  احساس  زندهسوزد.  که  را کند  او  زنده 

اند.  ون را هم کشیدهاند و سیفاند و بعد خاکستراش را در چاه توالت خالی کردهسوزنده

 اند، »خائن بالقوه«. اند و گفتهاش نگاه کردهتوی چشم 

از   و  بزند  لبخند  باید  است،  امتحان  یک  هم  اکنون  رفتار  برخاست.  باید  ولی 

افتاد و در همان مسیر های مفید برای خودش و سازمان استقبال کند. به راه میتصمیم

ای به آنها آویزان اند انگار وزنهسنگین  کند، پاهایش خاکی به طرف تراموا حرکت می

بیند که از پشت شبیه یکی دیگر از رفقای  رود، کسی را میای که میاست. پنج دقیقه

تر های دور، وقتی که خیلی جوان کند. با این یکی در سالها را تند میرهبری است، قدم

د که شاید این دیگری،  کنزنجیر بودند. فکر میبند و همو در زندان بود، یک سالی هم

بعد   لحظه  چند  است.  بوده  شوخی  ماجرا  این  تمام  که  بگوید  و  کند  همدردی  او  با 

مینفس او  به  شانهزنان  حاال  میشانهبه رسد.  راه  قدیمی  رفیق  سالم  ی  ذوق  با  رود. 

ی  خواهد شکایت کند که در محلهترش را دیده و میکند. مثل این که برادر بزرگمی

بهاند و کمک میاش زدهکغریبی، کت را ادب کنند.  سرعت شرح خواهد که ضاربین 

می را  بیمالقات  و  سردی  با  دیگری  آن  میگوید.  گوش  حواس عالقه  جای  کند،  اش 

جا بوده  کند که عازم مسکو است برای مالقاتی مهم. ایندیگری است. بعدتر تعریف می

 دهد: أنینه ادامه میکه برای سفرش یک پالتو بخرد، بعد شمرده و با طم

ی هیأت سیاسی بر این قرار گرفته که شما در کارخانه  بله در جریان هستم. اراده  -

ات به کار مشغول شوید. این تصمیم به دو دلیل برایت خوب است، هم برای وضع مالی

طور واقعی  که دو برابر حقوق خواهی گرفت در کارخانه و هم برای این که زندگی را به

ک آموختهتجربه  از  زندگی  عینی  تجارب  بیایی.  بار  و  کتابنی  در  که  ذهنی  ها  های 

 ترند.  ای، بسیار آموزندهخوانده

میحرف هم  دیگر  قصه های  و  سفرش  از  گوش زند،  دیگری،  این  اما  دیگر.  های 

کند. با خودش خلوت کرده. سؤال بزرگ این است که کجای کارش ایراد داشته  نمی
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فتاری است. پاسخی ندارد جز این که حتماً، گیری در کارش است که سزاوار چنین ر

 کنند. بوده که »روشنفکر بالقوه خائن« تلقی شده است، وگرنه رفقا اشتباه نمی

زند: »ما در این روزهای آینده تو را خوب  صدای »رفیق« اولی در گوشش زنگ می 

 زیر نظر داریم«.

یکی دیگر از رهبران که از    ماند. همان همسرچنان مغضوب میجوانک قصه، هم

گوید: اوضاع تو اصالً خوب نیست. ببین اش بود، چند ماه بعد به او میدوستان قدیمی

های تو را هم دعوت کردند، نام  ردهدر نشست بزرگ »پلنوم وسیع« که بسیاری از هم

ی آن است که هنوز از سرمای از تو حتی در میان افراد ذخیره هم نیست. این نشانه

 ای، پس مراقب رفتارت باش. ر افتادگی بیرون نیامدهنظ

*** 

های این داستان خبری ندارد، اال یک  راوی این حکایت از سرنوشت هیچ یک از آدم

ی کارگری داشت، همانی که به  ی طبقهنفر. آن که جای او را گرفت. همانی که پیشینه 

چاکان شاهزاده  ه صف سینه ای شد و در دفتر مرکزی کار گرفت. او بعدتر بجای او حرفه

پایین هر آنچه که در گذشته  رانیرضا پهلوی پیوست و در سخن  های مختلف، باال و 

کرده بودند را به فحش کشید. مدعی است که آنها در مخالفت با سلطنت، به کشور و  

 اند. سرنوشت آن خیانت کرده

 . تعریف مفهوم روشنفکر 2

ی روشنفکر برای نخستین بار در اروپای غربی،  توافق عمومی بر آن است که کلمه

ی دریفوس در فرانسه به میدان در اواخر قرن نوزدهم، به گروهی اطالق شد که در قضیه

آمدند. نویسندگانی چون امیل زوال، آندره ژید، مارسل پروست و آناتول فرانس به دفاع  

گناه به جرم جاسوسی به زندان و تبعید  تبار کشور که بیاز آلفرد دریفوس، افسر یهودی

محکوم شده بود، برخاستند و برای آزادی او در برابر تصمیم ارتش، دولت و دستگاه  

 . (Eyal and Buchholz 2010)قضایی کشور ایستادند 
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ساده جامعهی  مفهوم  در  تفکیک  »روشنفکر«  سر  بر  بحث  که  )هنگامی  شناسی 

شود که از طریق کار  هایی اطالق میهای اجتماعی گوناگون است( به آن طبقات و گروه

( ذهنی  و  میmentalفکری  معاش  امرار  آن(  دیگر  بیان  اینکنند.  صاحبان  که  ها 

این سرماcultural capitalی فرهنگی« )»سرمایه با  شان گذران زندگی  یه( هستند و 

توان به گروه دیگری  شناسانه میی جامعهکنند. برای مقایسه، در این مفهوم سادهمی

( یدی  کار  به  که  آنهایی  کرد.  در  manualاشاره  پول  یدی  کار  با  هستند،  مشغول   )

زندگی میمی و  وهلهآورند  روشنفکران در  این مفهوم ساده،  در  با  کنند. پس  اول  ی 

شوند. به تعریف ادوارد سعید  ر تقسیم کار اجتماعی است که تعریف میشان دموقعیت

ی  ای در ارتباط با خلق و اشاعهزمینه : هر آن کس که امروزه در هر  (Said 1994)هم  

 کند، روشنفکر است. دانش کار می

ای ظهور یافته پس  مثابه پدیدهتر )در تعریف از روشنفکر به اما در یک مفهوم وسیع

ی روشنگری و محصول مدرنیته(، ظهور »روشنفکران« تنها به گسترش چشمگیر  از دوره

بازار کار اروپای غربی، مربوط نبود. جدا  فرصت برای کارهای فکری در قرن نوزدهم در 

هایی  ای در این بخش از دنیا چنان پیش رفت که استقالل حوزه از این، الگوی توسعه

مثل دانشگاه، هنر و ادبیات و سپس ژورنالیسم از نهادهایی که قبالً به آنها وابسته بود  

ا این استقالل نسبی، کرد. ب )مانند کلیسا و دولت و یا اشراف(، را تأمین و تضمین می

مثابه  ی جامعه شکل گرفت. روشنفکران قادر شدند که بهای در صحنههای تازهمیدان

این جوامع، حاضر شوند و دخالت  اجتماعی  نیرویی نسبتاً مستقل در حیات سیاسی 

  1فعال کنند. 

(، سوسیال Karl Mannheimتر کلمه است که کارل مانهایم )در این مفهوم وسیع 

تبعیدی مجارستانی، در سال   نوشت: واقعیت قاطع دوران مدرن )در   1932دمکرات 

ی قرون وسطی(، این است که انحصار تعریف و تفسیر جهان و زندگی  مقایسه با دوره

به وابسته  روحانیون  و  کلیسا  دست  آناز  رقیب  آمد.  مستقل  در  و  بافرهنگ  قشر  ها 

یافته بودند،  ها، که یک قشر بسته و کامالً سازمانروشنفکران شدند. در مقابل کشیش

 
، نشر  1399تر از تعریف روشنفکر، نگاه کنید به »کار روشنفکری« نوشته بابک احمدی،  . برای یک بحث مفصل1

 مرکز تهران 
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 Mannheim)ی جامعه وارد شدند  روشنفکران، آزادمنش و بدون وابستگی، به صحنه

. به این توصیف مانهایم در مورد روشنفکران، )یعنی »استقالل نسبی« و عدم  (1993

 گردم.  ی مطلب، بازهم برمیوابستگی آنان( در ادامه

وقعیت روشنفکران در اروپای شرقی قدری متفاوت بود، به این دلیل که تقسیم اما م

دولتحوزه  و  بود  نرفته  پیش  غربی  اروپای  مثل  اجتماعی  زندگی  گوناگون  های  های 

مدنی و آزادی و    یهای جامعهاستبدادی، فرصت زیادی برای نفس کشیدن به سازمان

داند. از این رو قابل  روزنامه نگاران نمیاستقالل دانشگاهیان، هنرمندان، نویسندگان و  

در   گورکی  ماکسیم  که  بود  نویسنده  1902فهم  »یک  بود:  هرگز  نوشته  روسی  ی 

دوستانهنمی رابطه  قابلتواند  لذا  باشد«.  داشته  روسیه  در  دولت  با  که  ای  بود  فهم 

به نوزدهم  قرن  اواخر  در  روسی  فزایندهروشنفکران  سیستم طور  با  مخالفت  در    ای، 

شدت ماندگی، خشونت و جهل در جامعه، موضعی بهاستبداد سیاسی، نسبت به عقب 

)که   اروپای شرقی  در  روشنفکران  داشتند.  شدند(  خوانده می  intelligentsiaانتقادی 

های فرهنگی  ی خود را دفاع و حفظ ارزش فردی داشتند. آنها وظیفهموقعیت منحصربه

ترین  دانستند. لذا وقتی سادهو ظلم حکومت می  شکنیو اخالقی جامعه در برابر قانون

ی سیاسی و مخالفت  سرعت به مبارزهشد، بههای آنان با سدّ استبداد مواجه میخواست 

 شدند. با حکومت کشیده می

کنم، که نوشت: »هیچ ای به نوشته ادوارد سعید میدر پایان این تعریف، بازهم اشاره

طور متقابل،  حضور روشنفکران رخ نداده است. به  انقالب بزرگی در تاریخ مدرن، بدون

روشنفکران   است.  نداشته  وجود  روشنفکران  بدون  بزرگ هم  جریان ضدانقالبی  هیچ 

جنبش فرزندان  و  مادران  بودهپدران،  اجتماعی  و های  متن  بر  ادامه،  در  سعید  اند«. 

ای(،  تی قارهکند )تنوع ملی، مذهبی و حای که روشنفکر در آن کار و زندگی میزمینه 

پردازد: »روشنفکران فرانسوی از نظر سبک کار و تاریخ شان کامالً با همتایان چینی  می

ی خود متفاوت هستند... روشنفکران آفریقایی یا روشنفکران عرب هم، هرکدام در زمینه

های  ها و شکستها، پیروزیکنند، با مشکالت، بیماریتاریخی بسیار معینی فعالیت می

شود و باید با  ی زبانی خاص متولد میعالوه، هر روشنفکری در یک حوزه . بهخاص خود



 علیرضا بهتویی  432 

و محدودیت امکانات  )با  زبان  بههایآن  کار  مثابه وسیلهاش(  فعالیت فکری،  اصلی  ی 

 کند.« 

 های افراطی و روشنفکران کاران، راست. محافظه3

به  روشنفکران  و  تحقیر  احمق  خائن،  نیروهای  ومرجهرجمثابه  سوی  از  طلب 

راستمحافظه )کار  قابلconservatistگرا  کامالً  محافظه(،  که  چرا  است.  کاران، فهم 

علیه کار روشنفکری  طرفداران حفظ نظم موجود هستند و به همین دلیل به شدت 

. (Bobbio 1996)برند  مراتب موجود جامعه را زیر سؤال میها و سلسلههستند، که سنت

( برک  ادموند  که  است  دلیل  این  به  -(  Edmund Burkeبه  او  از  پایهکه  گذار عنوان 

خاطر تمایل آنها برای پیروی  به انقالبیون فرانسه را    - شود  کاری مدرن یاد میمحافظه

ومرج مدنی  داد، زیرا آنان »با هرجهای روشنفکران و فالسفه مورد انتقاد قرار میاز آموزه 

و نظامی، قانون اساسی برای فرانسه تدوین کردند«. دویست سال بعد مارگارت تاچر  

یف کرد: اش انقالب فرانسه را به شرح زیر توصهم در همین راستا، در کتاب خاطرات 

های انتزاعی، که  ( برای براندازی نظم سنتی... به نام ایدهUtopianبافانه )»تالشی خیال

 . (Thatcher 1993)اندیش و احمق تدوین شده بود« توسط روشنفکران پوچ 

پس   محافظهالبته  راست  فرانسه،  انقالب  بهاز  که  کرد  تالش  برخورد  کار  جای 

گرانه، الاقل بخشی از روشنفکران را رام، اهلی و در خدمت خویش در آورد. اگرچه مقابله

های دیرمان  مثابه مخالفان و حتی دشمنان سنت ی قبلی دشمنی با روشنفکر بهروحیه 

 ر میان آنها باقی ماند.  مراتب و اخالق( دجامعه )از مذهب تا سلسله

ها و  ی دشمنی و تحقیر روشنفکران، در راست افراطی )مثل فاشیستاین روحیه 

( در Umberto Ecoتر است. همان طوری که اومبرتو اکو ) بنیادگرایان مذهبی( پررنگ

نوشته، دشمنی و سوءظن نسبت به روشنفکران »همواره   Ur-Fascismی معروفش  مقاله

رژیمنشانه بارز  شبهی  و  فاشیستی  است«  های  اظهارات (Eco 1995)فاشیستی   .

ها« یعنی همانا »روشنفکران مرغیی »کله تخم( دربارهGoebbelsآمیز گوبلز )توهین

چنین  در  روشنفکران  سیستماتیک  قتل  و  زندان  نیز  و  هستند«  منحط  جملگی  که 

 های این روحیه است.هایی نشانهحکومت 
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مراتب ها و نیز سلسلهها و ساختارها )که در صدد تغییر سنتا بخشی از چپاما چر

 پردازند؟ اجتماعی هستند(، به دشمنی و تحقیر روشنفکران می

 ها و روشنفکران . چپ4

 الف. لنین و تروتسکی 

برای توضیح مواضع چپ در برابر روشنفکران، اجازه بدهید کمی به عقب برگردیم.  

مارکسیسم از بدو تولد درگیر یک کشاکش بوده است. از یک سو، بر رهایی پرولتاریا به  

عنوان شرط ضروری انقالب پیروزمند سوسیالیستی تأکید کرده است.  دست خودش، به 

ی  عنوان عاملی ضروری در مبارزه در راه جامعهاز سوی دیگر، تئوری علمی اجتماعی به

ی کارگر  نوین در نظر گرفته شده است. اما این تئوری در واقع امر، توسط اعضای طبقه 

های  حل« این کشاکش را بتوان در نوشته ترین »راهشدهتبیین نشده است. شاید شناخته

 لنین یافت.  

  1890ی  های دههدر سال  ها های روسیه هم مثل دیگر سوسیالیستسوسیالیست 

بر آن بودند که کارگران در بستر شرایط زندگی روزمره، از منافع اقتصادی و سیاسی  

کنند. اما لنین بدون  شوند و از دانش و ابتکار خود برای مبارزه استفاده میخود آگاه می

خواسته  برای  مبارزه  اهمیت  که  که  آن  داشت  تأکید  بگیرد،  نادیده  را  اقتصادی  های 

دموکراسی است و کارگران ی سوسیال های مبارزهی سندیکایی تنها یکی از جنبه مبارزه

ای در زندگی و مبارزه داشته باشند که  مالحظهتوانند پیشرفت قابلتنها در صورتی می

ترین  طور بنیادین از استبداد به دموکراسی تبدیل شود. به گمان او مهمنظم سیاسی به

آید که  ی سیاسی به دست مین و تشکل، تنها از طریق مبارزههای بیاحقوق و آزادی

گیرد. اما از دیدگاه  در آن قدرت دولت از تزار گرفته شده و در اختیار مردم قرار می

توانند از سطح آگاهی سندیکایی  لنین، کارگران اگر به حال خود رها شوند، هرگز نمی

منافع   برای  مبارزه  طریق  از  می  اقتصادی )که  تنها  حاصل  بروند...  فراتر  شود(، 

بدهند.    سیاسیی کارگر آگاهی  توانند از بیرون به طبقهاند که میروشنفکران انقالبی

انقالبی سوسیال بنابراین وظیفه  مبارزهی حزب  است که  این  روسیه  ی دموکراسی در 

مبارزه با  را  انقالبیون حرفه اقتصادی  نقش  ترتیب،  این  به  پیوند دهند.   ایی سیاسی 
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نظارت کمیتهتمام )که تحت  و هدایت میوقت حزب  شود(،  ی مرکزی حزب کنترل 

های کارگران در راه رسیدن به هدف نهایی یعنی سوسیالیسم است  سازماندهی فعالیت

(Lenin [1902] 1935) ی درگیری وی  ترین نقطه ین بود که مرکزیی لن. همین نظریه

بلشویک   جدایی  عامل  و  بود  تروتسکی  کنگره  - با  در  شد.  حزب  منشویک  دوم  ی 

ی دیگری از اعضای (، تروتسکی، مارتف و عده1903دموکرات روسیه )در سال  سوسیال 

ی کارگران، روشنفکران و حزب  های لنین دربارهها( به مخالفت با ایدهحزب )منشویک 

 ای برخاستند.متشکل از انقالبیون حرفه 

منشویک انتقاد  به  پاسخ  در  سلسله لنین  ساختار  با  مخالفت  در  مراتبی ها 

(hierarchical حرفه انقالبیون  حزب  منتقدین (  این  مدعیات  که  نوشت  پیشرو،  ای 

دهند. زیرا این مثابه روشنفکر بورژوامسلک را نشان میهای آنان بهطلب، ویژگیفرصت

های فردی خود بیش از هر چیز دیگر قاً روشنفکران بورژوایی هستند که برای آزادی دقی

تواند تسلیم انضباط پرولتری شود و کارگران حق اند. روشنفکر بورژوایی نمیارزش قائل

. روشنفکران بورژوایی به دلیل تزلزل و  (Lenin 1904) اعتماد باشند  دارند که به آنها بی

دلیل ترجیح دادن یک شکل آنارشیستی شان، بهبندوباری شان ، به خاطر بیهایتردید

ایستند. زیرا برای آنها، آزادی نظرات  از سازمان حزبی، در برابر انضباط آهنین حزبی می

پیشت تنها حزب  این  دارد.  ارجحیت  منضبط  دیسیپلین جمعی  بر  فرد  انقالبی،  هر  از 

دموکراتیک تواند کارگران را به آگاهی سوسیال متمرکز و سازماندهی شده است که می

برساند، راه را برای رهبری پرولتاریا هموار نماید و پیروزی سیاسی را سازماندهی کند.  

(Lenin 1904) . 

ترین منتقدان لنین، یکی از نخستین و جدی   (Thatcher 2007)از دیدگاه ایان تچر  

نظریه  که  بود  لوکزامبورگ  سانترالیسم رزا  نوعی  نمایانگر  را  لنینی  حزبی  سازمان  ی 

می تلقی  ایافراطی  لوکزامبورگ  استدالل  تهدید  کرد.  سانترالیسمی  چنین  که  بود  ن 

اش به دست تعداد  ای بود، که سر نوشتبزرگی برای جنبش پرولتری هنوز شکل نگرفته

ای حزب بیفتد. از دیدگاه تچر، تروتسکی هم، بر آن بود  انگشت شماری از اعضای حرفه

های سختی که در مکتب ی مشخص کارگران در دفاع از منافع خویش، درسکه تجربه 

شان در این مسیر، هایها و شکستآموزند، پیروزیسیاسی می  -بارزات سندیکایی  م

دهد. در این کند و به آنها اعتماد به نفس میآنان را به ضرورت سوسیالیسم متقاعد می



 

 
 

 و عزا   یمرغان عروس  «،یفرهنگ  یه یروشنفکران: صاحبان »سرما 435

وظیفه تروتسکی،  و  لوکزامبورگ  نظر  به  و  روشنفکران  چارچوب  اصلی  ی 

ن مسیر کمک کنند: با آموزش به کارگران دموکرات این بود که به کارگران در ایسوسیال 

راه کردن  پیدا  به  قادر  آنها خودشان  تا  برسانند  بشوند.  حلمدد  در محیط  مؤثر  های 

شعارهای کارگران را به طرق مختلف نوشتاری و گفتاری پخش کنند، به آنان در مذاکره  

مشورت  کارفرما،  کمک  با  سیاسی،  نیروهای  دیگر  با  گفتگو  در  و  حقوقی  فکری  های 

هایی را که توسط خود کارگران  بدهند. روشنفکران باید اطمینان حاصل کنند که ایده

 ی مشخص آنها است، مورد حمایت قرار دهند.  توسعه یافته، و برآمده از تجربه

سازیگری ی اجتماعی ما«، لنین را متهم به جانشین تروتسکی در کتاب »وظیفه 

(substitutionismمی )ابتدا حزب را جایگزین پرولتاریا میکرد. به این م کند.  عنا که 

ی مرکزی و رهبری  شود و در قدم بعدی، کمیته سپس، سازمان حزبی جانشین حزب می

ی مرکزی. از  کند و سرآخر، دیکتاتور را جایگزین کمیته را جایگزین سازمان حزبی می

تروتسکی مسئله کمیته نظر  ایجاد یک  لنین همانا  نی مرکزی  بدون  ی مرکزی  و  اب 

های متخاصم«  طلبسو به پاکسازی »فرصت آالیش به لحاظ ایدئولوژیک بود که از یک 

کن و  گوشای، حرفای از انقالبیون حرفه اقدام کند، و از سوی دیگر با گماشتن هسته 

های کلیدی، کارهای عملی حزب را پیش ببرد. تروتسکی استدالل فداکار در موقعیت

ایدهمی لنینکرد که  مبارزان ی  از  گروهی  ایجاد  برای  راهی درست  و  شیوه  ی حزب، 

روباتخوش  تنها  لنینی،  حزب  نیست.  پرانرژی  و  )فکر، خالق  تربیت  robotهایی  را   )

کرد که دستورات رهبری را اجرا کنند، »این درست همان کاری است که در کارخانه،  می

وار. همانطور های ماشینآدمخواهد با کارگران بکند، یعنی تبدیل آنان به  کارفرما می

شود که کارگران هرچه بیشتر خودشان بتوانند تر میتر و قویی ما وقتی موفقکه مبارزه

شود  تر میسیاست صحیح و مؤثر در هر محل کار را پیش ببرند، حزب ما نیز وقتی قوی

که اعضای آن هرچه بیشتر از تفکر مستقل برخوردار باشند. این چنین است که یک  

ی کارگر خودمختار و  تواند با یک طبقهوجوش میدموکراتیک پرجنب حزب سوسیال

 .(Trotsky 1904)فعال ارتباط برقرار کند«  

اختالف نظرهای تئوریک میان لنین و تروتسکی در مورد رابطه بین روشنفکران و 

و    1905های  حزب از یک سو و بین حزب و کارگران از سوی دیگر در حوادث سال



 علیرضا بهتویی  436 

ی دانشگاهی موجود در این زمینه ی آزمایش عملی سپرده شد. مطالعهبه بوته   1917

ها  ه در جنبش سوسیالیستی در این سالکنند که این کارگران بودند کحکایت از آن می

در داخل کشور تسلط داشتند. این رهبران، عمدتاً کارگران ماهر، مرد، باسواد و مشغول  

به کار در صنایع سنگین شهرهای بزرگ روسیه بودند. آنها مفتخر بودند که خود را 

د. در یکی از  ی کارگر بدانند و از موقعیت، اعتبار و استقالل خود دفاع کننپیشرو طبقه 

انقالبیون سن ترین گزارش مفصل این دوره، روبرت مک  های کارگران و  پترزبورگ در 

های خود  نویسد؛ کارگران مشتاق بودند کنترل خواسته دان اسکاتلندی( میکین )تاریخ

ای را حفظ کنند. این تحرک کارگری، بیش آن که با توصیه و رهبری انقالبیون حرفه 

ی کارگران بود. وی تأکید دارد که انتشار »ایسکرا« کاری روزمرهباشد، حاصل شرایط  

های »انشعابی«  گفتند که در عین حال، روشنه منظم بود و نه مؤثر. فعالین کارگری می

ها به جای  دموکرات دادند که سوسیاللنینی کارگران را گیج کرده و آنان ترجیح می

برچسب و  در  دعوا  تالش  برای  مهاجرت،  در  شوند  زنی  متحد  مشترک،  هدف  راه 

(McKean 1990)( جفری سواین .Geoffrey Swainهم با تأیید این نظر می )  نویسد

ای از کارگران ماهر که مرد بودند، در داخل کشور جنبش سوسیالیستی را که مجموعه 

 .(Swain 1983) کردند ها رهبری میدر این سال

 ب. استالین

ی  ( روسیه را در برابر یک ناسازه intelligentsiaروشنفکران )  1917انقالب بلشویکی  

(paradoxاینان که عادت داشتند خود را پیشرفته ترین بخش ملت  ( جدی قرار داد. 

شان( در ایجاد آن  هایبدانند، گیج شده بودند. روندی که خود آنها )با اقدامات و نوشته 

های پس از آن(، در واقعیت آنی نبود که  و روند  1917بسیار کرده بودند )انقالب  کمک  

ها، بحران اعتماد  های آزادی اندیشه توسط دولت بلشویکتصورش را داشتند. محدودیت

روشنفکران باید به بررسی مجدد نقش خود و    1و نوعی سرگشتگی به وجود آورده بود. 

شماری از آنان از پرداختند. تنها تعداد انگشتجستجوی هویت در این وضعیت تازه می

بی  استقبال  اکتبر  لنین انقالب  که  بود  دلیل  این  به  کردند.  غیرانتقادی  و  قیدوشرط 
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 .Koenker and Bachman 1997)روشنفکران را نه مغز ملت بلکه مدفوع آن نامید  

Page 229)  در کتاب 1975که یک مورخ اتحاد جماهیر شوروی در سال  . همانطور ،

های  »انقالب بزرگ اکتبر و روشنفکران«، شکایت کرده: »بسیاری از روشنفکران در سال

ها سقوط حکومت بورژوازی  بعد از انقالب اکتبر دچار بدبینی عمیقی شده بودند. این

طور کلی نوان مرگ فرهنگ بهع ای که به نظر آنها تنها حامل فرهنگ بود( را به)طبقه 

از تجمع  انتخاب کردند و بسیاری دیگر پس  اینان تبعید را  از  تلقی کردند«. گروهی 

Fedi͡)، از کشور اخراج شدند 1922روشنفکران در سال  ukin 1975 )  . 

( روشنفکران پس  paradoxicalپس از این اشاره کوتاه در مورد وضعیت ناسازوار )

بلشویکی   انقالب  از  1917از  رژیم سیاسی پس  اضافه کرد که  را هم  نکته  این  باید   ،

ها برای  بوروکرات   ها و ویژه تکنوکرات انقالب اکتبر، به خدمات »متخصصان سابق« به

ی معینی آنها را تحمل  گرداندن چرخ جامعه نیاز داشت. لذا تالش کرد که الاقل تا دوره

کند تا فرصت پیدا کند و کادرهای متخصص خودی )مکتبی( را تربیت کند. این تساهل  

، به روشنفکران و نخبگان    1920ی  موقت، فضای آزادی را به وجود آورد که در دهه

بس در  زمینه کشور  از  تولیدات یاری  به  تا  داد  میدان  اجتماعی  و  هنری  علمی،  های 

ای بپردازند. اما سازش حزب کمونیست اتحاد شوروی با »روشنفکران بورژوایی«  ارزنده

زودی پایان یافت. در پایان رمان معروف بوریس پاسترناک، دکتر ژیواگو، بر اثر خفگی به

وضوح نماد مرگ »روشنفکران میرد. این بهمی  1929در تراموایی در مسکو در سال  

به دهقدیمی«  استالینیسم  اینک  گروه،  این  جای  به  است.  کلی  از طور  نفر  هزار  ها 

گیرد.  »روشنفکران جدید و متعهد« را برای اداره دولت، تربیت کرده و به خدمت می

: »ما  ی هشتم کامسامول بیان کرده بوددر کنگره  1928همانطور که استالین در سال  

های متنوع به صدها و هزاران کادر جدید بلشویک نیاز داریم که تسلط کامل بر شاخه

دهه اوایل  از  باشند.«  داشته  تحصیل 1930ی  دانش  دانشگاهکرده،  و  باید  رفتهها  ها 

قیدوشرط سیاست رسمی حزب در ساختن سوسیالیسمِ واقعاً موجود و رد و  حامیان بی

بودند. »رفیق استالین« های بورژوایی«، میاتوپیایی و آزادیهای  الباطل شمردن »ایده

می میتوضیح  بلغور  روشنفکران  که  دست  آن  از  »چرندیاتی«  که  اهداف  داد  کنند، 

های آنارشیستی و رمانتیک »کرم کتاب«هایی  پردازی سوسیالیستی نیستند، بلکه خیال
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های  یچ ارتباطی با واقعیتوپال«هایی هنامند. چنین »پرت است که خود را روشنفکر می

تنها آسیبموجود جامعه ندارد و  انقالب  از  هایی  های جدی به تالشی شوروی پس 

دارد  می تمرکز  سوسیالیسم«  »ساختمان  بر  که  توسعه  -زند  و  یعنی  اقتصادی  ی 

کند: نقش روشنفکران در سیر تحوالت را اجتماعی کشور. »رفیق استالین« اضافه می

تنها به این شرط که آنها به بحث نباید نادیده گرف اما  پایان دهند،  های بیت،  سروته 

های جونده در آرشیو«ها رها کرده و  مثابه »کرم کتاب« و »موش های شان را بهفعالیت

مهارت آن  قرار دهند  جای  را در خدمت »ساختمان سوسیالیستی«  عملی خود  های 

(Stalin 1950) . 

هیرشوویچ   جامعه(Maria Hirszowicz)ماریا  ویژگی،  لهستانی،  های  شناس 

مشترک این جوانان »مکتبی« تربیت شده در مرکز آموزشی بعد از انقالب اکتبر )که 

های دولتی، مهندسی، دستگاه حزب و روزنامه نگاری منصوب به مشاغل برتر در شرکت

 شدند( را این چنین توصیف کرده است:

 )الف(. سرسپردگی بی قیدوشرط و ایمان به رهبری حزب 

)ب(. رد هرگونه وفاداری گروهی یا عالیق شخصی که ممکن بود در تعارض با منافع  

 حزب باشد  

 )ج(. آمادگی برای تنظیم زندگی شخصی بر اساس دستورات حزب 

قضاوت از  برداشتن  دست  و  )د(.  فردی  ایدئولوژی  های  برابر  در  فروتنانه  تسلیم 

 »انقالبی« حزب 

میهمان اشاره  هیرشوویچ  که  سنتی طور  استقالل  برخالف  الزامات  این  کند، 

های شخصی، در آن شرایط سخت،  روشنفکران بود، اما در عوض، امنیت شغلی و پاداش

بود   خسرانی  چنین  آن(Hirszowicz 1980)جبران  جالب  افراطی.  و  که،  ترین 

های  روشنفکران و روشنفکری، در میان همین متخصص  ترین اشکال ضدیت با بیمارگونه 

گر هر  شد، که توجیه ی متوسط در رژیم استالین یافت میوارد به طبقه»انقالبی« تازه

 سرکوب و جنایتی شده بودند. 

( تامپسون  تاریخE. P. Thompsonادوارد  انگلیسی  (،  مارکسیست  نامدار  دان 

ی تمامی مخالفان  رحمانهدینه شد: حذف بینویسد: »استالینیسم به اشکال زیر نهامی

های  ی فعالیتبوروکراتیک بر کلیه-و سرکوب هر گونه مخالفت، اعمال کنترل امنیتی
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فکری، از بین بردن دموکراسی در درون حزب کمونیست )چه در داخل و چه در خارج  

در «.  'سانترالیسم دموکراتیک'روسیه( و در نهایت با پیش بردن رژیم سفت و سخت  

»سانترالیسم  این  با  واستالینیستی،  شوروی  اقمار  کمونیستی  احزاب  فرهنگ 

دموکراتیک«، ثقل صالحیت قضاوت اخالقی از وجدان فردی حذف و به رهبری حزب  

ی  مثابه فرد مسئولیت قضاوت اخالقی دربارهشد. دیگر این »تو« نبودی که بهمنتقل می

شد، داشتی. خیالت راحت،  ه گفته میرفت یا کالمی کاین یا آن کاری که پیش می

کرد، تو فقط فرامین را به انجام برسان، اما و اگر نکن،  جای تو این کارها را میحزب به

- غر نزن و انتقاد نکن، کار انجام بده رفیق. در تمامی دنیا، سرسپردگی افراطی، یکی 

باعث می اهداف حزب،  با  فرد  اجتماعی  و  آرزوهای شخصی  ف انگاری  که  و  شد  عاالن 

اش، »وحدت اعضای این احزاب، نسبت به هر آن کس که با نگرش یا گفتار انتقادی

می تهدید  را  حزب«  تامپسون مقدس  که  چنان  باشند.  داشته  شدیدی  نفرت  کند، 

ستیزه می خصومت  چنین  اینان،  روشنفکر جویانهنویسد:  منتقدان  برابر  در  که  را  ای 

ها( هم نشان  دار ورد ادعایشان )یعنی سرمایهداشتند، حتی در مقابل دشمنان اصلی م

 . (Thompson 1957)دادند نمی

 گرامشی پ. آنتونیو

گرامشی، ساختار اقتصادی هر جامعه در شکل دادن طبقات نقش جدی  برای آنتونیو 

توان تنها به نقش فرد در  ی طبقاتی را نمیگیری طبقه و پیشبرد مبارزهدارد، اما شکل

هم   داد.  تقلیل  اقتصادی  اقتصادیسرمایهسیستم  هم    ی  فرهنگیسرمایهو  در    ی 

زات طبقاتی نقش دارند. در دستگاه فکری  گیری طبقات، و کار فرهنگی در مبارشکل

ها  های بین طبقات در میدان سیاست، در کشاکش باورها و اندیشهوی، مبارزات و اتحاد

گیرد. این میدان هم منطق خاص خود را دارد و بازیگران اصلی در آن، احزاب سامان می

ها هستند. به این  ها و نظایر آن های کارگران و کارفرمایان، اندیشکدهسیاسی، اتحادیه

 ی مهم مبارزه میان طبقات هم هست.  گرامشی، عرصهترتیب، قلمرو فرهنگی در روایات

داری گرامشی این بود که تحول و تکامل سرمایه  یی دیگر در اندیشهی تازهنکته

به )امپریالیسم  اقتصادی  ساختار  در  تغییرات  با  نه  مرحلهرا  باالترین  ی مثابه 
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بسرمایه جامعهداری(،  ظهور  با  )اتحادیهلکه  مدنی  انجمنی  جنبشها،  و  ها،  ها 

کرد. بنابراین، او به  هایی که نه بخشی از اقتصاد هستند و نه دولت( تعریف میسازمان

های  ها، مدارس، انجمن های مذهبی، رسانههای کارگری، سازمانپدیدار شدن اتحادیه

مثابه  قدرت سیاسی و اقتصادی بودند، به  داوطلبانه و احزاب سیاسی که نسبتاً مستقل از

جامعه می»سنگرهای  مدنی«  سازمانی  این  وسیلهنگریست.  هم  جلب  ها،  برای  ای 

داری بودند، و هم  رضایت اقشار فرودست و تحت سلطه در چارچوب سیستم سرمایه

برای  آوردند که فعالیتطور مؤثری فضایی به وجود میبه راه مبارزه  در  های سیاسی 

 گرفت.  افع این اقشار در آن صورت میمن

چنین دیدگاهی پیامدهای شگرفی برای ایده دگرگونی اجتماعی داشت. تا زمانی  

سازمان در  مبارزه  طریق  از  جامعه  یک  گفتمان  و  اندیشه  سیستم  در  تغییر  های  که 

ی  جایی قدرت سیاسی، تنها چهرهی مدنی« صورت نگیرد، هرگونه تغییر و جابه»جامعه

رود. لذا الزم است  گری، به شکل دیگری پیش میکند و سلطهگران را عوض میسلطه 

ی مدنی  های جامعهفرسا، مبارزه را در سنگر سازمانکه در یک مسیر طوالنی و طاقت

های حاکم در آن سیستم اجتماعی را تغییر دهیم، و تعادل قدرت  پیش ببریم، گفتمان

(hegemony  ،را در آنجا بر هم بزنیم )  تا تغییری جدی و ماندگار حاصل شود. در عین

ی صد ساله علیه آپارتاید در  حال نباید این روند را »یک بار برای همیشه« دید. مبارزه

اثراتی که هنوز هم ادامه   1980ی  آفریقای جنوبی، که در دهه با  به اوجش رسید و 

 civilت متحده )دارد، و یا جنبش طوالنی و هنوز هم در جریان حقوق مدنی در ایاال

rights movement  در راه منافع سیاهان، بیانگر این نگاه هستند. با این تأکید به نقش )

مبارزه و  کهفرهنگ  است  فرهنگی  و   ی  روشنفکران  نقش  به  زیادی  توجه  گرامشی 

1ی آنها با طبقات فرودست و طبقات مسلط دارد.رابطه 
 

 
. اما پیش  ها که ماندندها که رفتند و آنسمفونی ناتمام: آندر »نقد اقتصاد سیاسی«، ی من . نگاه کنید به نوشته1

ی رایج، ریشه داشتن که سکه  1970ی  های دهه از ورود به این مبحث، مفید است که اشاره کنیم که: بر خالف سال 

دانشگاهی داشتن، قدر ی کارگر بود، اکنون چنین خاستگاهی، اعتبار گذشته را ندارد. برعکس، تحصیالت  در طبقه

ی فروتنی به این صاحبان وجاهت و مقبولین عامه در روزگار امروز، امر  ی رایج. لذا توصیه و منزلت است و سکه

 واجبی است.

https://pecritique.com/2021/07/23/%D8%B3%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DA%A9/
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اعتقاد   دبه  برای  اجتماعی،  گروه  هر  منافعگرامشی  از  از  فاع  گروهی  از  اش، 

مردم و  صحیح  کردن  فرموله  )برای  این روشنفکران  برای  تبلیغ  و  منافع  این  پسند 

های  های مختلف روشنفکران، در خدمت گروهکند. پس گروهها( استفاده میبندیفرمول

ب  گوناگون اجتماعی هستند. به بیان ادوارد سعید، »روشنفکران همیشه در برابر دو انتخا

ی که در جبههگیرند، یا در خدمت قدرتمداران سیاسی یا اقتصادی باشند، یا آنقرار می

 گان کار و تالش کنند«. شدقدرتان، فرودستان و فراموشکم

ترتیب این  تحلیلبه  مقابل  )در  روشنفکران  برای  دیگری  نقش  های  گرامشی 

دهد(،  اتی آنها توضیح میی طبقاقتصادی که روشنفکران را با پیشینه ی  هگرایانتقلیل

کنند، و نه با  ی وی با نقش اجتماعی که بازی میکند. روشنفکران در اندیشه تصویر می

ای را که بر اساس آن  گرامشی صراحتاً نظریهشوند.خاستگاه طبقاتی آنان، تعریف می

روشنفکران یک گروه اجتماعی همگن و متمایز از سایر طبقات اجتماعی هستند و یا  

را تشکیل مییک طبقه  حتی رد میی مستقل  و میدهند  نویسد: »روشنفکران  کند 

نمی طبقه  تشکیل  را  مستقلی  طبقهی  هر  اما  دارد«  دهند،  را  خود  روشنفکران  ای 

(Thomas 2009) ی کارگر هم نیازمند روشنفکران خود است تا از  . به این ترتیب طبقه

های مشخص کارگران، به پیشبرد  طریق گفتگو با آنان و با تکیه بر تجارب و خواست 

ی کارگر کمک کند. توجه کنید که این جا یک فرق اساسی  مبارزه در راه منافع طبقه

به خودی خود ناتوان از دستیابی به    با دیدگاه لنینی است که مدعی شده بود؛ کارگران

برای هستند.  سندیکایی  مسائل  از  فراتر  معرفت    آگاهی  آوردن  برسر  گرامشی سخن 

طبقاتی از بیرون، برای ایجاد آگاهی سیاسی در میان کارگران نیست، بلکه کمک به  

از قبل در میان آنان وجود داشته است. روشنفکر طبقه  ی پردازش معرفتی است که 

تواند از طریق ارتباط نزدیک با کارگران و زندگی آنها، با  در این تعریف، تنها می  کارگر

وزن )و  شناخت نزدیک از خرد و فهم آنان، از طریق گفتگوی بر مبنای دو مخاطب هم

 Burawoy)نه یکی باال و دیگری پایین( به بسط و گسترش چنین فهمی همت گمارد 

دی(2019 بیان  به  مبادلهگر،.  بر  مردم  گرامشی  و  روشنفکران  بین  متقابل  آموزشی  ی 

ی آموزشی باید در هر دو جهت جریان داشته کرد و بر آن بود که این رابطهپافشاری می

دهد که روشنفکران نباید خود را کنشگران خاص و ممتازی باشد. وی بارها هشدار می
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کنند و سپس آن  ر جامعه، کشف میبدانند که »حقیقت« را، خارج از مبارزات مردم د

می انتقال  مردم  به  بهرا  سنتدهند.  از  باید  آنها  درسعکس  مردم،  محلی  های  های 

درباره ویژگیارزشمندی  جامعهی  تاریخی  شرایط  میهای  کار  آن  در  که  کنند،  ای 

ای بیاموزند. بدون شناخت این تاریخ، سنت، هنجارها و فرهنگ جامعه، در واقع نه رابطه 

 . (Walzer 2002)گیرد و نه تاثیری ممکن است شکل می

*** 

باشیم خوب    برای آنکه تصوری از بحث پیرامون روشنفکران در چپ ایران هم داشته

ای به جدل میان حمید مومنی و مصطفی شعاعیان در این مقوله در سال است که اشاره 

شعاعیان در کتاب »انقالب« خود، ازجمله نوشته بود: »کار روشنفکری   1بکنیم.1352

خورده انحصار  طبقه در  هر  نیست.  )همبورژوازی  کهای  است(  چنان  گفته  گرامشی 

 . (113: ص. 1386)پاکدامن روشنفکران خود را دارد« 

داده بود:  ها است( چنین پاسخ  های فدایی در این سالمومنی )که تئوریسن چریک 

ی کارگر، از تروتسکی  »نویسنده این کتاب ]شعاعیان[ تمامی خصایل خائنین به طبقه

و خلیل ملکی گرفته تا سولژنیستین و ناصر وثوقی را دارد. او روشنفکر انقالبی را کارگر 

ی کارگر تحمیل کند، و با کارگر  داند، تا آنان را چنان که هستند به انقالب و طبقه می

ر میدانستن  انقالبی،  خواسته وشنفکران  با  هستند  که  چنان  را  آنان  و  خواهد  ها 

های طبقاتی شان بر انقالب پرولتاریا تحمیل کند، بعد با تبدیل کردن آنان به  خصلت 

خورده هژمونی  طبقه،  قشر روشنگر  روشنفکران،  کند...  تأمین  انقالب  در  را  بورژوازی 

های فکری  ن تقسیم کار اجتماعی، کارکش هستند که در سازماخاصی از طبقات بهره 

گیرند، جزو  دهند... اینان... به هر حال چون سهمی از ارزش اضافی را میرا انجام می

میطبقه  حساب  به  استثمارکننده  ص.  ی  )همان،  جامعه117آیند«  »در  ی  (. 

چنان به بورژوازی تعلق  سوسیالیستی هم قشر عظیم روشنفکران وجود دارند که باز هم

سوسیالیسم، دا ساختمان  دوران  طی  در  و  انقالب  دوران  طی  در  روشنفکران  رند. 

پرورش  سرسخت  خود  دامن  در  پرولتاریا  دیکتاتوری  و  حزب  برای  را  دشمنان  ترین 

 
 . کلن، انتشارات فروغ.ی روشنفکر درباره (. 1386. ناصر پاکدامن )1
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که  می هستند  روشنفکرانی  ساخارف،  و  سولژنیتسین  تا  گرفته  پاسترناک  از  دهند. 

ا است...  کرده  رها  را  آنها  افسار  شوروی  وظیفهپرولتاریای  انقالبیون ین  تمام  ی 

توسعه-مارکسیست   و  روش  چگونگی  در  که  است  در  لنینیست  روشنفکران  نفوذ  ی 

راهجامعه به  و  کنند  مطالعه  توسعهی سوسیالیستی  از  جلوگیری  ایشان های  نفوذ  ی 

 (. 118بیندیشند« )همان. ص. 

 اند؟ گر و حاکم. آیا روشنفکران بخشی از طبقات سلطه5

نوشتهمعهجا  -بوردیو   در  و  بارها  فرانسوی،  سالشناس  در  گوناگون،  های  های 

تعریف    1980و    1970های  دهه از  تمسخر  با  »روشنفکران  میالدی،  از  گرامشی 

توانند، همراه و همرزم طبقات کند که معتقد بود بخشی از آنان میارگانیک« یاد می

نویسد که روشنفکران بخشی گرامشی، می  تحت سلطه باشند. بودریو با حمله به دیدگاه

جا که در میان حاکمان، جزو بخش تحتانی  اند. اما از آنگر، و حاکماز طبقات سلطه 

مالی و یا    - ی اقتصادی  جا که موقعیت مالی و یا قدرت صاحبان سرمایههستند، از آن

های  جا که زندگی مرفه و مطمئن مثل رهبران شرکت ی سیاسی نیستند، از آنسرمایه

قضایی یا نمایندگان    -ها و کارکنان بخش حقوقیتی، مالی و خدمات یا بوروکراتصنع

گاه، به دفاع از منافع  کنند و گاهسیاسی را ندارند، لذا احساس همدردی با فرودستان می

اند و همّ و غمّ اصلی آنها،  پردازند. اما در تحلیل نهایی، آنها بخشی از حاکمانآنها می

سود و  منافع  است    مسائل،  این  (Bourdieu 1996) خودشان  بوردیو،  گمان  به   .

شوند  اصطالح، »سخنگویان« یا »نمایندگان« زحمتکشان میروشنفکران، وقتی که به

های  ی مدنی، رهبری احزاب، رهبری اتحادیههای جامعه)برای مثال در رهبری سازمان

در واقع در رقابت با دیگر نخبگان برای  – ها( کارگری، یا روشنفکران انتقادی در رسانه

شان« برای پیشبرد منافع شخصی  قدرت بیشتر هستند و از موقعیت »نمایندگیکسب 

شوند به هیچ ترتیبی  کنند و آن هنگام که در مقام خود تثبیت میخود استفاده می

گرامشی سؤال او با تمسخر از   (Bourdieu 1991)نسبت به پیروان خود پاسخگو نیستند.

جانورمی فرهنگ  وزیر  ژدانف،  آندری  رفیق  مگر  جزو کند،  استالین،  رفیق  مسلک 

 ی شما نبود؟  »روشنفکران ارگانیک« مورد عالقه
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میالدی(، وقتی که در دفاع از آزادی و عدالت    1990های پایان عمر )بوردیو در سال

از اجتماع  مثال حمایت  )برای  در شرق  بشر  حقوق  و  نولیبرالیسم(  )علیه  غرب  در  ی 

جنبش همبستگی در لهستان( فعال شده بود، نقش دیگری برای روشنفکران قائل شد.  

حاال دیگر روشنفکران، تجسم مدافعان منافع عموم بشری شده بودند که باید در یک  

ی مستقل روشنفکران جهانی،  شبکه  ی جهانی جمع شوند. با تأکید به ایجاد اینشبکه 

عیار« از نوع سارتر »روشنفکر تمام  - کرد: اول  بوردیو به دو مفهوم از روشنفکر انتقاد می

اش دانست که در قبال همه مشکالت زمانهی خود میاست، که این را حق و وظیفه

  »روشنفکر متخصص« است،-اش(. دوم  موضع بگیرد )تنها به حکم نیروی هوش فردی

ی خاصی از دانش و تجربه را دارد،  ی مداخله در حوزهکه به قول میشل فوکو تنها اجازه

ی جهانی روشنفکران، به گمان . این شبکه (Bourdieu 1989)که در آنها سر رشته دارد  

ها، در شرایطی که دانش فراوان و آموزش گرایش  ها وآوری انواع تخصص بوردیو، با جمع

دهد، و قادر  جمعی را سازمان میگوی انتقادی را هم داشته باشد، یک کار دستهگفت

ی اشکال ی آنها و همهاست که مقاومت در برابر تجاوزات به خودمختاری جهان اندیشه 

های ایجاد یک انترناسیونالیسم تواند زمینه»امپریالیسم فرهنگی« را سازمان دهد و می

ی جهانی  به گمان وی، یکی از موانع اصلی ایجاد این شبکهفرهنگی واقعی را فراهم کند.  

گرامشی است، که با تقلیل  ی »روشنفکر ارگانیک«  روشنفکران مستقل، همانا اسطوره 

خودگمارده سخنگویان  آن  از  بدتر  یا  پرولتاریا،  »همسفران«  نقش  به  ی  روشنفکران 

دارد و در نتیجه مانع این  میپرولتاریا، روشنفکران را از دفاع از منافع عموم بشری باز  

 ی مؤثر برای اهداف عمومی بپردازند.  شود که روشنفکران به مبارزهامر می

ی تحقیقی که بوردیو پیش برد و در کتاب »سنگینی جالب آن که آخرین پروژه 

جامعه در  اجتماعی  رنج  معاصر«  جهان:  از   (Bourdieu 1999)ی  جمعی  کمک  با 

می پیش  مطالعههمکارانش  به  رنجبرد،  قلمروهای  تجربه ی  در آور  انسانی  زیست  ی 

نولیبرالیسم در کشورش می  90ی  های دههسال تسلط  و  اینمیالدی  در  جا،  پردازد. 

فرودستان جامعه تالش دارد تا به  بوردیو مثل یک »روشنفکر ارگانیک«، در گفتگو با  

رود، کنار  هایی که بر آنان میکوشند تا با رنجاین پرسش پاسخ دهد که چگونه آنان می

 بیایند؟  
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 گرایی طبقاتی پایان ذات  -. ارنستو الکالئو و شانتال موف  6

از »ذات تعریفی  اجازه دهید  ارائه ابتدا  موف  و  از دیدگاه الکالئو  گرایی« طبقاتی 

بهکنیم طبقه  مارکسی(،  نه  )و  مارکسیستی  سنتی  نگاه  در  هویت .  »جوهر«  عنوان 

شود. برای مثال، کارگران اجتماعی هر فرد، با جایگاه وی در تولید اجتماعی تعریف می

داری )از آنجا که چون مالک ابزار تولید شان در ساختار سرمایهبه دلیل موقعیت مشترک 

ی کارگر« داران بفروشند( به »طبقه را به سرمایه نیستند و مجبورند نیروی کار خود  

 - ملیت، قومیت، نژاد، جنسیت و غیره    -های دیگر هویت آنها  تبدیل شوند. تمام جنبه

گیرد. راه و  ی دوم در مقایسه با این هویت »اصیل و ذاتی « کارگری قرار میدر درجه 

کنند نیز قرار است یهای اجتماعی خود انتخاب م روشی که آنها برای تفسیر موقعیت

مستقیماً از خود این »موقعیت در ساختمان تولید« پیروی کند. هر درجه از انحراف در 

تطابق میان این موقعیت در ساختار اجتماعی و تفسیر جهان پیرامون کامالً نامشروع و  

»آگاهی کاذب« است که باید اصالح شود. بنابراین فردی که در ساختمان تولید، در  

ای »اصیل« به سرنگونی انقالبی  گیرد، قرار است عالقهی کارگر« قرار می»طبقه   جایگاه 

 داری داشته باشد.  سیستم سرمایه

ی راست افراطی است در زندگی واقعی شاهد آنیم که یک کارگر، تحت تأثیر اندیشه

اروپا(    ها در ایران یا مردمان خاورمیانه و آفریقا در های مهاجر )مثل افغانستانیو، خارجی

می کشور  مشکالت  اصلی  عامل  و  را  مدیران  که  کند  فکر  است  ممکن  دیگری  بیند. 

کار میسهام آن  او در  که  پولدار شرکتی  باهوش، سخت داران  مردمانی  و  کند،  کوش 

تأثیر  تحت  است  ممکن  سومی  بود.  شان  زحمات  مرهون  باید  که  هستند  کارآفرین 

ت با  فقرا  ادعا کند که  گناهبنیادگرایی مذهبی  بینبلی  و  اخالقی جنسی، مسئول  آلود 

نتیجه  هم  ثروتمندان  مرفه  زندگی  و  هستند  ارادهسرنوشت خود  است.  ی  خداوند  ی 

ی کارگری بر  کارگر چهارم ممکن است تحت تأثیر رهبران چپ و جناح مترقی اتحادیه

 جنگند.این باور باشد که کارگران باید با هم تالش کنند و برای منافع طبقاتی خویش ب

افراد در  بر آن   (Laclau and Mouffe 1985)ارنستو الکالو و شانتل موف   اند که 

گرایانه«ی هویت مفروض در »تئوری ذات  زندگی واقعی شان مطابق با منافع »اصیل«

در ایاالت متحده بود،    2016کنند. شاهد ادعای آنها نتایج انتخابات  اجتماعی عمل نمی
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وقتی که انبوهی از کارگران سفیدپوست آمریکایی به ترامپ رأی دادند، زنان طرفدار  

آمریکایی و  شمردند. در میان سیاهان  ترامپ هم کم نبودند که فمینیسم را مردود می

 های نژادی دیگر هم ترامپ طرفداران فراوان داشت. اقلیت

تولید   در  جایگاه  که  است  مختلفی  عوامل  محصول  فرد،  هر  اجتماعی«  »هویت 

امکانات   کدام  با  و  فرهنگی  کدام محیط  در  که  این  آنهاست.  از  یکی  تنها  اجتماعی، 

افراد در طول زندگی برخورده خانوادگی بار آمده ایم و کدامین آنها تأثیر  ایم، با کدام 

ها، دوستان، آشنایان  ند. این که دور و بریجدی در شکل دادن به شخصیت ما داشته ا

ی اجتماعی که ما را در خود جا داده است، میزان دانشی که با اشکال متفاوت  و شبکه 

کنیم، عوامل  ای که در آن زندگی میها و فرهنگ غالب در جامعهایم، اندیشهکسب کرده

در عین حال،  گیری هویت اجتماعی و ساختمان اندیشگی ما هستند.  دیگری در شکل

بار برای همیشه نیست، همواره این ساختمان فکری و هویت اجتماعی هم ثابت و یک

تناقض هم نیست. در عین زمان، در برخی  در حال شدن و تغییر است، همگن و بی

های  های متفاوت )و گاه متناقض( از سیستمتوان پارهموارد, در هویت یک فرد معین, می

گیری هویت اجتماعی، شامل  فت. به این ترتیب، هر فرآیند شکلگوناگون فکری را هم یا 

کشمکشگسست  اندیشه ها،  و  تفاسیر  میان  مسابقه  و  این ها  با  است.  گوناگون  های 

های کامالً شکل گرفته شده از پیش  رویکرد، کار سیاسی، یک بازی قدرت بین هویت

اسی دیگر برای همراه های سیی اول، مسابقه با نحلهنیست. مبارزه سیاسی در درجه 

برای  آنها است، مبارزه  اجتماعی و ساختمان فکری  افراد و شکل دادن هویت  کردن 

ایجاد عاملین تغییر اجتماعی )به عقب یا جلو( است. بسیاری از زنان و یا مردان کارگر  

ی اول خود را با هویت ملی، قومی و یا مذهبی شان تعریف کنند.  ممکن است در وهله

های آماری در مورد سطح درآمد، ثروت و جایگاه  توانیم صرفاً بر اساس دادهپس ما نمی

شغلی افراد، تعلق طبقاتی آنها را تعیین کنیم و سپس فرض را بر آن بگذریم که جایگاه  

ترین عامل تبیین هویت اجتماعی و سمت گیری سیاسی آنها است. در  طبقاتی، مهم

راه دنبال  به  باید  ما  باشیم  عوض  آدمهایی  این  بفهمیم،  بهکه  در  ها  مشخص،  طور 

هایی که چارچوب نظری تجارب آنها را  های گوناگون زندگی، چگونه به گفتمان لحظه 

 . (Scott 1988) دهند دهد، واکنش نشان میشکل می
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توانند هویت اجتماعی متفاوت و دستگاه اندیشگی  روشنفکران هم با این نگاه، می

شوند. گروه دیگر، بر  مختلفی داشته باشند. گروهی به خدمت قدرتمندان مشغول می

های دیگر  ی تخصصی، نباید به محدودهجز حوزه طرف« ماند و بهاین باورند که باید »بی

ای هم در پی مبارزه اجتماعی در راه عدالت و آزادی و  عدهوارد شد و اظهار نظر کرد.  

حاضر به پرداخت بهای سنگین در این مسیر هستند. این که این روشنفکران از کدام 

برخاستهطبقه  اجتماعی  قومیی  اقلیت  یا  اکثریت  جزو  مردند،  یا  زن  یا  - اند،  نژادی 

یا شرق تحصیل کرده   آیا در جهان غرب  کنند،  و زندگی میمذهبی جامعه هستند، 

ی علوم طبیعی، اجتماعی یا انسانی است و انبوهی  کارشناسی و تخصص آنها در زمینه

اجتماعی آنها مؤثر است. پس همان گونه که  -گیری سیاسی  ها در سمتدیگر از پارامتر

عرصه در  کارگری  و  جایگاه  اجتماعی  هویت  به  دادن  عامل شکل  نخستین  تولید،  ی 

فلسفی وی نیست، مواضع و دستگاه اندیشگی روشنفکران هم تنها  ی سیاسی و اندیشه

نمی تعیین  تولید،  سیستم  در  آنان  جایگاه  حضور با  شد،  گفته  باال  در  آنچه  با  شود. 

های  تواند در دورهها هم الزاماً در طول زمان ثابت نیست و میبندیروشنفکر در این گروه

 جا شود. مختلف، جابه

*** 

( موقعیت روشنفکران، پرداختم. آن  empiricalی تجربی )به جنبه   جا، منتا به این

پردازد. یعنی  ( مسئله میnormativeی هنجاری اصولی )بینید، به جنبهچه در ادامه می

اگر تا به حال به داستان »چگونه است« پرداختیم، در زیر به سؤال »چگونه باید باشد«  

های  ی روشنفکران لهستان در سال ، تجربهپردازم. اندر حکایت »چگونه باید باشد« می

 تواند آزمون مفیدی باشد.  پس از جنگ دوم جهانی تا فروریختن دیوار، می

 ی لهستان . تجربه7

کمونیست  گرفتن  قدرت  از  سال  پس  در  در    1945ها  استالین  مرگ  ،  1955تا 

روشنفکران مخالف در لهستان یا زندانی و اعدام شدند، یا به مهاجرت رفتند و یا ماندند  

و سکوت پیشه کردند. اما برای تربیت کادر فنی، اداری و متخصص از انواع مختلف، 
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ها فرستاد، تا در مقاطع مختلف ا به دانشگاهها رحاکمیت بعد از جنگ دوم ابتدا خودی 

شان کنترل شده بود که اهل ناسازگاری،  تحصیل کنند و بعد هم جوانانی که وفاداری

ستیزه یا دشمنی نبودند. همچنین امر شد که در مراکز آموزش عالی، علوم انسانی و  

م در خدمت  های انقالبی حزب تبعیت کنند و علوم طبیعی هاجتماعی باید از اندیشه

های پنج ساله رشد سوسیالیستی باشند. قرار این بود که انقالب فرهنگی  پیشبرد برنامه

 های آموزشی، نسل جوان در خدمت انقالب را تربیت کند. در محیط

های تربیت یافته در ده  که پس از مرگ استالین، بخشی از همین خودیجالب آن

آغاز کردند و پرچم اصالحات را تا سال های اصالح در سیستم را  سال گذشته، زمزمه

می  1968 تبلیغ  را  رژیم  در  تغییرات  خواست  و  داشتند  نگاه  افراشته  از  بر  کردند. 

( از رهبران سابق Gomułkaطلبی، قدرت گرفتن دوباره گوملکا )های این اصالحنشانه

 تر به جرم رویزیونیسم برکنار شده بود.  حزب بودند که پیش

ترین ها هم از فعال( فیلسوف عضو حزب در این سال Kołakowskiکوالکفسکی )

روشنفکران این دوره بود. او دعوت به یک نگاه غیر دگماتیک به مارکسسیم داشت که  

های در جریان و تازه در تاریخ و جامعه حساس باشد و خود را نو کند. تاثیر  باید به روند

ویژه در مراکز دانشگاهی،  به  -،  1968تا    1955های  طلبی در سالی اصالحاین دوره

باز شدن کامالً آشکار فضای گفتگوی آزادانه بود. اما با    -فرهنگی و مطبوعات کشور  

  1968طلب در کشور همسایه )چکسلواکی( در بهار  آغاز سرکوب خونین جنبش اصالح 

نشینی الکساندر دوبچک در چکسلواکی، رهبری حزب کمونیست در و برکناری و خانه

جناحلهستا تندترین  از  بخشی  دست  به  هم  پاکسازی  ن  بر  همت  کمر  که  افتاد  ها 

جاست که  تجدیدنظرطلبان طرفدار اصالحات در صفوف حزب حاکم بسته بودند. از این

شود. بسیاری از  ی جدیدی در تاریخ کشور لهستان و فعالیت روشنفکران آغاز میدوره

های دولتی بودند،  ب کمونیست و ارگان آنان که در پی ایجاد تحول در باال از طریق حز

 اندیشیدند.  حاال باید راه و کار دیگری را می

قابلنکته و  مهم  رابطهی  در  )به اشاره  مردم  و  روشنفکران  در ی  کارگران(  ویژه 

، سکوت تام و تمام زحمتکشان 1968های پس از  ویژه در سالهای اصالحات، بهسال

های حکومت و فضای تنگ فرهنگی در دانشگاه  بدر اعتراضات روشنفکران علیه سرکو

شد که تظاهرات »کارگران خشمگین« گاه موفق میو مطبوعات بود. حتی دولت گاه
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اندازد. متقابالً، وقتی که  علیه »روشنفکران بی مسئولیت« طرفدار اصالحات را، به راه 

نیرو  1970اعتراضات کارگری در دسامبر سال   و  تعشروع شد  امنیتی،  از  های  دادی 

از روشنفکران اصالح  طلب  کارگران معترض را کشتند و زندانی کردند، صدای بلندی 

، هنگامی که دور دیگری از اعتراضات کارگری شروع 1976برنخاست. لکن در ماه ژوئن  

نام و معروف  طلب نیکشد، صحنه تغییر کرد. یک گروه کوچک از روشنفکران اصالح 

کمیته  کارگراکشور،  از  دفاع  )ی  را  KOR'  połecznejSamoobrony Somitet K'ن   )

ارائه تشکیل دادند، که وظیفه افراد تحت  ی کمکی  به  های پزشکی، مالی و حقوقی 

. برخالف  (Reddaway 1986  )نگاه کنید به:های آنها را به عهده گرفت  تعقیب و خانواده

ی کارگرانی  ای مؤثر بود. همهبه طرز خیرهکننده،  KORی  تمام انتظارات، ابتکار کمیته

که به خاطر نقش خود در اعتراضات محکوم شده بودند، طی یک سال آزاد شدند و به 

ی موفق  کار خود بازگشتند، اگر چه در اکثر مواقع تنزل مقام یافتند. این اولین تجربه

های معروف  چهره   بزرگ همکاری بین روشنفکران طرفدار اصالحات و کارگران بود. از

کارگران  کمیته  از  دفاع  )  KORی  لیپینسکی  اقتصاددان  Edward Lipińskiادوارد   ،)

  1906های پس از  گذاران حزب سوسیالیست لهستان در سال ی کشور و از بنیانبرجسته 

بودند. سیزده نفر    1920بود. پنج نفر دیگر از اعضای کمیته، از جانبازان جنگ سال  

ها بودند. تعداد دیگری  ی مقاومت زیرزمینی علیه اشغال نازیجبهه   هایدیگر از کادر

رغم  های نمایشی در دوران استالین و پس از استالین بودند. علیهم، از قربانیان محاکمه

معرفی  تالش حکومتی برای  و به  KORها  مرتدین  از  منزوی  و  گروهی کوچک  مثابه 

ای برای مقاومت و رفتار  داردهای تازهخائنان، همین گروه کوچک از روشنفکران، استان

اجتماعی تعیین کردند. کار آنها نشان داد که مقاومت، ممکن است. تعدادی از اعضای 

 ، آزاد شدند.  1977کمیته که دستگیر شده بودند، پس از یک سال در 

های مختلف در روشنگری از  ، به انتشار مقاالت و کتابKORدر این دوره است که 

ای از مردم کشور است. در  های گستردهاش گروهکند که مخاطباقدام میاوضاع کشور  

کنند، که سنتی به جای  کنار این انتشارات، آنها فعالیت یک »دانشگاه آزاد« را آغاز می

ها  ها بود. در این »دانشگاه«، سخنرانیی فاشیستی اشغال کشور در دورهمانده از دوره

دانستند،  موضوعاتی که مؤسسات رسمی آن را تابو میو سمینارهایی متفاوتی در مورد 
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زمینه  اندیشه در  سیاست،  جامعهی  اقتصادی،  روانهای  اجتماعی،  شناسی،  شناسی 

 شد.  ادبیات و فرهنگ ارائه می

ی  اخالق و منش پرهیز از خشونت بود، با برنامه  KORی  مرکزی فلسفه  یهسته 

های زندگی اجتماعی که  یات تمام حوزهی مدنی از پایین، و تجدید حبازسازی جامعه

کرد. هرگونه درخواست یا توسل به شورش یا انتقام مطلقاً مردود  حکومت سرکوب می

شد. حمایت از هر عملی که منجر به مرگ یا رنج انسان دیگری بشود، مطلقاً  تلقی می

سیاری جایز نبود. کمک بزرگ در این میان، سازمان و امکانات کلیسای کاتولیک بود. ب

های بزرگ این نهاد و امکانات آن معتقدین کاتولیک نبودند، اما تجربه KORاز اعضای 

کمیته  یک  بود.  ارزش  با  بسیار  مردم،  به  کمک  و  گیری  ارتباط  همبستگی  در  ی 

را سازمان دهد.    KOR، تشکیل شد تا جوانان طرفدار  1977دانشجویان هم در ماه مه  

مجله خبری  یک  که  (Robotnik)ی  اخبار ،  داشت،  گزارشگر  کشور  نقاط  اقصی  در 

های مختلف از کارگران و معلمان و کشاورزان را بازتاب  های گروهاعتراضات و خواسته 

انجمن می تشکیل  برای  کارگران  حقوق  )شامل  کارگران  حقوق  منشور  یک  و  داد.  ها 

گامی که  ی این نشریه، تدوین شد. هنعنوان ضمیمه های آزاد و حق اعتصاب( بهسندیکا

های کاری که  ازسر گرفته شد، آن محل  1980اعتراضات کارگری، بار دیگر در تابستان  

شان تماس و ارتباط فکری داشتند، بهترین آمادگی را برای مذاکره با مدیران  KORبا  

هایی توانمنداند  ها و انجمن، بر آن بودند که آن اتحادیهKORو مقامات داشتند. فعالین  

پای خو ایستادهکه روی  و شیوهد  به دیگران هم نشان میاند  را  دهد.  ی خودگردانی 

 ی حزب پیشاهنگ لنینی فاصله داشت. ها با اندیشهای فرسنگ چنین ایده

، تعدادی از متخصصین 1980در جریان اعتصاب کارگران کشتی سازی در آگوست  

KOR   اعتصاب کارگران، به شهر گدانسک  از سوی رهبری کمیته اعتصاب( ی  )مرکز 

حقوق  اقتصاددان،  چندین  جمله  از  متخصصین،  این  میان  در  شدند.  و دعوت  دان 

شناس بودند. این گروه متخصصین، در محل ماندند و در طول مذاکرات، همواره  جامعه

و روشنفکران مرتبط با   KORهای  ی اعتصاب کارگران مشاوره دادند. تالشبه کمیته 

ی مدنی  های جامعهوان، از دانش اینان برای احیای سازمانتآن نشان داد که چگونه می

روند همین  برد.  شکلسود  به  نهایتاً  که  بود  اتحادیهها  »همبستگی« گیری  ی 

نویسد که بدون کمک  درستی می( منجر شد. لری گودوین، بهSolidarityسولیدارنوشچ )
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. نقش روشنفکران  (Goodwyn 1991)روشنفکران، تشکیل »همبستگی« ممکن نبود  

به اوج خود   1989گیری ژنرال یاروزلسکی از قدرت در سال  ، با کنارهKORفعال در  

لسا( در کلیسایی در ورشو گرد  رسید. حضور صد نفر از روشنفکران )که به دعوت لخ وا

 آمدند، پیشبرد مذاکرات »میزگرد« در این سال را ممکن کرد.  

 . ادوارد سعید و »چگونه باید باشد«۸

پیرامون سؤاالت و معماهایی که روشنفکران معاصر با    (Said 1994)ادوارد سعید  

راه  سه  و  گریبان هستند،  به  قآن دست  آنها  برابر  در  که  ممکن  چنین  حل  دارد،  رار 

 نویسد:  می

توانند به خدمت صاحبان قدرت در آیند و  البته صاحبان سرمایه فرهنگی می  -اول  

( کمک Status quoگاه تنها به حفظ وضع موجود )فرمانبردار عقاید آنها باشند. اما آن

رسانند.  ها مدد نمیکنند و میلیمتری هم به رشد دانش بشری و بهبود زندگی انسانمی

اش و در تأیید نظر کپرنیک )مبنی بر  های علمیبا انتشار یافته   1610گالیله در سال  

ثابت نبودن زمین و گردش آن به دور خورشید( از سوی کلیسا مورد بازجویی و تفتیش  

، یکی را  نامهعقاید قرار گرفت. مجبورش کردند که بین سوختن در آتش یا امضای توبه

اش مبنی بر چرخش  های علمینده بماند، و اعالم کرد که یافتهانتخاب کند. توبه کرد تا ز

شد( ناشی  زمین به گرد خورشید )که صدها سال بود همچون سخنی آسمانی تلقی می

 از مستی بوده و سراسر اشتباه و دروغ است. 

ی اتاق کار دانشگاه کار کرد و ماند و گفت که  راه دیگر آن است که در گوشه   - دوم  

کنم، و به سایر امور کاری  زنم و دخالت میی کاری خودم قلم میحوزه   من تنها در

آیا چیزی به این است که  اما سؤال  انتخاب است.  این هم یک  مثابه روشنفکر ندارم. 

»آزاد« می و  کار  »مستقل«  به  اتاقش نشسته، سرش  در  باشد که  داشته  تواند وجود 

کند و بنویسد؟ خوب این استاد،  اش کار  ی تخصصی خودش گرم باشد و تنها در حوزه 

او حقوق میدر درجه  به  دانشگاهی که  به  بنابراین  ی نخست  و  است،  متعهد  پردازد، 

شود. اگر در یک کشور جهان سوم باشیم،  های معینی از همان جا شروع میقیدوبند

 تر است و آزادی برای انجام تحقیقات )آن جور که خود استاد ها فزونالبته این قیدوبند
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تر. اما در نهایت در هر کجا که هست، استاد ما باید درصدد جلب  خواهد( محدودمی

دهند، باشد و تالش  رضایت مسؤلین دانشگاه ویا آنهایی که پول برای کار تحقیقی می

ترین شکل آزادی او را محدود و صداهای انتقادی  کند. همین امر، خیلی اوقات به ظریف

نکتهرا مهار می اصطالح رهبران آن  ی تخصصی، بهی آن که در هر حوزه ی بعدکند. 

تواند آنها را نادیده بگیرد و آن طوری  راحتی نمیحوزه یا میدان هستند، که استاد ما به

خواهد. باید در خط آنها باشی تا بتوانی مطلب منتشر کنی و یا  بنویسد که دلش می

ببندی که کار ساده از رو  را  ی جدی خود نوعی مبارزهای نیست و  شمشیر مخالفت 

این بر  عالوه  حوزه است.  از  برخی  )مثل ها،  حساس  بسیار  گاهی  علمی  کار  های 

بسیار  پژوهش یا  و  زیست(  به محیط  مربوط  امور  یا  اتمی  یا کارهای  تسلیحاتی  های 

طرفی،  جا هم آزادی و بیسودآور هستند )مثل کار با دخانیات یا امور دارویی(. خب، این

شو به  دستبیشتر  است.  شبیه  پژوهشخی  حوزهوپای  در  حساس،  گر  موضوعات  ی 

،  Julius Robert Oppenheimerسخت بسته است )سرنوشت جولیوس رابرت اوپنهایمر  

بهفیزیک عنوان »پدر بمب دان نظری آمریکایی و استاد دانشگاه برکلی که در جهان 

در مورد موضوعات سودآور   1زدنی است(.است، در این زمینه مثال اتمی« شناخته شده

ی آخر  های فراوان در راه است که به دل صاحبان آن صنایع راه بیایی. نکتههم، وسوسه 

توانی در مقابل اقداماتی  هم این که استاد دانشگاه و یا معلم مدرسه هم که باشی، نمی

قرار  پوست یا دختر را مورد ظلم و تبعیضآموزان فقیر یا رنگینکه دانشجویان یا دانش

بیکران به شهروندان ضعیف میمی اگر در کشورت، ظلم  یا  بمانی،  شود،  دهد ساکت 

ات کار کنی و به این کارها کاری نداشته باشی. زندگی آندره  ی تخصصفقط در حوزه

ای، منتقد سرسخت حکومت شوروی و فعال در  دان هسته دیمیترویچ ساخاروف فیزیک

کنندگان در این زدنی است. سکوتین زمینه مثال ای هم در ای خلع سالح هسته زمینه 

 اند. البته ساکت ماندن هم چنان که در باال آمد، یک انتخاب است. موارد، شریکان جرم 

نویسد؛ به گمان من،  ی سوم میی گزینهبه این دالیل است که ادوارد سعید درباره 

بماند و یا صرفاً در    تواند و نباید در خدمت قدرتمندانروشنفکر در جهان امروز نمی

 
دوره .  1 پیشینهی مکدر  دلیل  به  اوپنهایمر  توسعهو مخالفت  گرایانهی چپکارتیسم،  با  با  هایش  امریکا  اتمی  ی 

 های کاری متعددی مواجه شد.  محدودیت
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نظری یا آکادمیک محدود بماند. کار درست برای روشنفکر آن است -حوزه ی تئوری

که به آنچه که هست و آنچه که تاکنون گفته شده شک کند، و همواره در حال تالش،  

ها و  ای که نهایت هدف آن کم کردن رنج انسانزیر سؤال بردن و مبارزه است. مبارزه 

کنند.  مانی آنان در این روزگار کوتاهی است که روی این زمین زیست میافزودن بر شاد

این چنین است که درگیر شدن در مسایل اجتماعی برای اعتالی زندگی انسانی، انتخاب  

کند که: خب، چگونه ی فرهنگی است. بعد از این سؤال میبهتری برای صاحبان سرمایه

 باید درگیر شد؟ 

ام  کند: من همواره تالش کردهتجارب زندگی خودش را نقل میدر این جاست که  

ها و مراکز قدرت  ( را در مقابل قطبoutsiderکه خودمختاری یک ناهموند یا اجنبی )

به تمام »حقایق   بودنم نسبت  تا مذهبی( حفظ کنم و بر شکاک  )از سیاسی بگیرید 

خدمت کرده است. من  مطلق« پایداری کنم. این فاصله گرفتن انتقادی خیلی به من  

ای نویسم، زیرا که بر آنم که از لحظهالبته برای دل خودم یا صرفاً برای آموختن نمی

ی من منتشر شد، صاف در وسط میدان سیاست هستم، و آماده برای حمالت  که نوشته

با دیگرانی که همدالن من هستند.   در حال همکاری  و  یا صاحبان قدرت،  منتقدان 

های  کنم، با تجربهزنم و آنچه که تولید میهایی که میاست که حرف تالش من در این  

هایی که احساس همبستگی دارم، در کنم، با آنای که در آن زندگی میمداوم جامعه

کنم که صاحبان سرمایه و مقام و قدرت به قدر کافی »متخصص« ارتباط باشد. فکر می

بایاز گونه پس من  دارند،  متفاوت در خدمت  این  های  از  که  باشم  آنهایی  کنار  د در 

امکانات قدرتخدمات محرومند، آن از مزایا و  از بسیاری  اند:  بهرهمداران بیهایی که 

 ها. ها، فقرا، و ناتوانصداها، بدون نمایندهیعنی محرومان، بی

ی کند که درحاشیه ماندن و خارج از گردونهادوارد سعید به روشنفکران توصیه می

تان مختص شک نویسد: همیشه فضایی را در ذهنمفیدتر است. لذا می  قدرت بودن،

ی »حقایق« را پاس بدارید. کنایه،  ی همهکردن حفظ کنید، زیر سؤال بردن هوشیارانه 

گاه به ریش خودتان هم بخندید  طنز و شوخی با دیگران را فراموش نکنید و حتماً گاه

 ا جدی و خطاناپذیر بداند.  که یادتان نرود که آدمی نباید زیادی خودش ر
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های سیاسی برای خدمت  وقتی که موضوع مشخص، »فعال بودن در احزاب یا جریان

نویسد: من هرگز عضو فعال  آید، ادوارد سعید میها« به میان میبه پیشبرد اهداف آن

ام. شاید به این دلیل که به در حاشیه ماندن و خارج از حزب و جریانی سیاسی نبوده

ام. شاید هم به این دلیل که استعداد در مرکز قدرت  ی قدرت بودن، عادت کردهدایره

طور دربست و  توانم بهبودن را ندارم، اما یک نکته برایم مسجل است، من هرگز نمی

تمام و کمال به مردان و زنانی که فرماندهی نیروها، رهبری احزاب و کشورها را بر عهده  

بی اقتدار  از  و  من  وچرچوندارند  به  وقت  هر  باشم.  داشته  باور  هستند،  برخوردار  ا 

ها و احزاب سیاسی داده شد، رد  های رسمی در جریانپیشنهادی برای تصدی پست

نپیوستم و ترجیح دادم که   کردم. به این ترتیب، من هرگز به هیچ حزب یا جناحی 

دن را خودمختاری یک غیر عضو، یک ناهموند که امکان شک کردن و به زیر سؤال بر

 دارد، برای خودم حفظ کنم

به گمان ادوارد سعید، اگر منش روشنفکر را شک کردن و به زیر سؤال بردن تعریف 

گاه شاید بشود نتیجه گرفت که استقالل اندیشه روشنفکر با فعال حزبی بودن  کنیم، آن

نمی تعریف  این  با  روشنفکر  نیست.  پیروزی همساز  به  ایمان  »با  بار  زیر  تواند 

خدشه به این یا آن راه و تفکر برود. از سوی  ، و اعتقاد قاطع و بیمانچرای راه وون چبی

خدشه است. فرصت  دیگر هم، به تعریف سعید، حزب سیاسی ملزم به اعتقاد قاطع و بی

و مجال تردید و شبهه را ندارد. باید تصمیم بگیرد و عمل کند. حاال روشنفکر چگونه 

خویش را کنار بگذرد و صادقانه در خدمت اهداف و عملکرد    وکارهای منشتواند راهمی

این  یک حزب سیاسی باشد؟ مانع به  را  این دو سیستم است که سعید  الجمع بودن 

 نتیجه رساند که روشنفکر نباید فعال حزبی باشد. 

توان احتمال داد که تجارب سعید از احزاب سیاسی، محدود به جریانات معتقد  می

د »سانترالیسم  بهبه  دیگری،  فکر  برای  جایی  که  بوده  رهبران موکراتیک«  آنچه  جز 

گویند، وجود ندارد. این نکته هم درست است که اگر فردی برای پیشبرد زندگی  می

ی مالی به این  گیرد، اگر وابسته اش میمزدی است که از حزبمحتاج به پول و دست

له شدن )مثل »شخصیت«   جریان است، خطر سر خم کردن و تمکین تامّ و تمام، و یا

 داستان آغاز این نوشته( قطعی است.  
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تری داشته باشیم به این گونه دیگر هم نگاهی بکنیم.  جانبه اما برای آنکه تصویر همه

تواند باشد. برای مثال، فضای جریان  شود فکر کرد که شرایط جور دیگری هم میمی

ؤال کشیدن امری متعارف  سیاسی مورد بحث آن گونه است که شک کردن و به زیر س

ی فرهنگی، این امکان را دارند که آزادانه و جاری است. در این فضا، صاحبان سرمایه

هایشان را بزنند و مالحظه مسئولین را نکنند، لذا استقالل اندیشهشان با فعالیت  حرف

ی فرهنگی برای افتد. بعد تصور کنید که صاحبان سرمایهدر حزب سیاسی به خطر نمی

رار معاش، وابسته به حزب سیاسی نیستند و اگر آبشان با اصحاب این حزب به یک  ام

توانند از آن جدا شوند. باز فرض را بر آن بگذارید که رهبران جوی نرفت، به راحتی می

های سیاسی دچار این توهم نیستند که »علمای دهرند و همه چیز را فوت  این سازمان

های پیچیده را  ران را دارند و توان هضم اندیشه آب«، تاب شنیدن حرف و حدیث دیگ

کرده کسب  دانشهم  کالم  یک  در  همهاند،  که  آنگاه  هستند.  فروتن  و  این  اندوز  ی 

ها فراهم بود، چه بسا، کار و فعالیت جمعی در چنین فضایی، مؤثرتر و مفیدتر  سازوکار

 از کار فردی هم باشد. 

وگو و دادوستد فکری  ت سیاسی، در گفتاگر چنین باشد، آنگاه فعالین این جریانا

ی توانند شکل مؤثرتری از کنشگری را برای توسعهی فرهنگی، میبا صاحبان سرمایه

خواه ها، احزاب ترقیکنند سازمان دهند. با این همکاریمحیطی که در آن زیست می

رگی امور  توانند رشد بیشتری کنند و منبع تغییرات مثبت باشند، وگرنه آنها در روزممی

شوند و قادر به تصویر چشم اندازهایی برای تغییر نخواهند بود. اگر چه به نظر غرق می

های سعید ترسیم شد، »اما و اگر«های فراوانی  میرسد که این بدیلی که در مقابل گفته

 پیش رو دارد. 

 . سخن پایانی 9

بود که  میی منطقی این مطلب باید شرح وضع و حال روشنفکران در ایران  ادامه 

ی ما از صد سال پیش تا امروز به نوعی مرغ عروسی و  به قول ناصر فکوهی: »در جامعه

1اند.« عزا تبدیل شده
 

 
 . نگاه کنید به وبالگ ناصر فکوهی1
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روایت آن پروژهشاید  رفت،  اما چه که در صد ساله گذشته  است.  بلندپروازانه  ای 

حال و روز روشنفکران و روشنفکری در چهل سالی که گذشت، امری   حکایت کم  دست

توانست شرحی بر آن سه گروهی باشدکه ادوارد  مقدورتر به نظر برسد. این روایت می

مداران . به خدمت قدرت1ی اخیر:  سعید از آنها یاد کرده است. آنان که در این چهار دهه 

. آنان که بر آنچه که بود و آنچه که  3  . آنان که سکوت کردند، و سرانجام2درآمدند،  

شد شک کردند و تالش برای زیر سؤال بردن و مبارزه برای آزادی و استقالل گفته می

)علی را  همهاندیشه  چنین  رغم  روایت  که  دریغا  دادند.  ادامه  مصائب(  و  مشکالت  ی 

دارد. اما  حکایتی احتیاج به منابع دست اول دارد، که صاحب این قلم به آنها دسترسی ن

 کند که دیگرانی باشند که بخواهند و بتوانند، روایت کنند.  آرزو می

ایرانی چهارده سال پیش داریوش آشوری در مصاحبه  ای، گفته بود که روشنفکر 

همتایان باقی  و مصرف)مثل  پیرو  کنون  تا  »سوم«(  جهان  در  ایدهکنندهاش  هایی  ی 

زیرا که خودشان توانایی تولیدگری اندیشه شدند  اند که در جای دیگری تولید میبوده

ماندند. اما، اضافه  دوم و سوم، باقی میطور مستقل را نداشتند. لذا روشنفکران دست به

ی هایی از آن هست که روشنفکری در جامعه کند: »در مورد وضع کنونی ایران نشانهمی

تر  یلی و منطقی نزدیکرفته به استقالل اندیشه و تفکر فردی، بر بنیادهای تحلما رفته

کند. در جبین این  تاتی کنان دارد جا باز میی فلسفی در میان ما تاتیشود. اندیشهمی

ای را دید، اگرکه بخت او را یاری کند و جوانمرگ نشود«. شود نوید آیندهکودک نوپا می

سؤال دیگری که برای این بررسی چهل ساله مرکزی است، همین است که روشنفکر 

اندیشه و چشمایرا تولید مستقل  میزان در  تا کدام  ارتباط  اندازنی  در  آینده، که  های 

 1تنگاتنگ با مشکالت و مسائل جامعه اکنون ایران است، موفق بوده است.
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ای خود نوعی فعالیت فکری نیز به عهده دارد؛ یعنی هر  هر انسانی فارغ از کار حرفه

ذوق باشد، در ادراک  تواند فیلسوف، هنرمند یا انسانی خوشفردی درعین حال که می

ای دارد. بنابراین به  کند و سلوک اخالقی خودآگاهانهخاصی از جهان نیز مشارکت می

ی کند و این به معنای ایجاد شیوها به اصالح آن کمک میتقویت تصوری ویژه از جهان ی

 (  9، ص. 1971جدیدی از تفکر است. )آنتونیو گرامشی، 

( در دفترهای گردآوری  5-23، ص.  1971آنتونیو گرامشی، مارکسیست ایتالیایی )

یادداشت از  زندان، شکل  1929-1935های  هایش طی سالشده  اجتماعی  در  گیری 

کند که مشابه نقد فرهنگی امروز است. او  ای توصیف میروشنفکران را براساس شالوده

روشنفکران   و  غیره(  و  روحانیون  پزشکان،  معلمان،  )وکال،  سنتی  روشنفکران  بین 

رسد وظایف تخصصی و  شود؛ روشنفکران سنتی که به نظر میارگانیک تمایز قائل می

اقتصادی پایدا  -وضعیت  از گرایشرشان آناجتماعی نسبتاً  را  های زندگی سیاسی  ها 

کند و روشنفکران ارگانیک که از درون نیروهای سیاسی،  روشنفکران متعهد جدا می

شوند  حاشیه رانده شده پدیدار میهای اجتماعی فرودست و بهفشارها و تضادهای گروه

ی گرامشی  تهاند(. نک)و واکنشی به همین نیروهای سیاسی، فشارها و تضادهای اجتماعی

این است که هر دو نوع فعالیت فکری در خدمت منافع سیاسی است. روشنفکران سنتی 

کنند،  عنوان کارگزارانِ نظمِ مسلط اجتماعی عمل میطور ضمنی حزبی هستند و بهبه

کنند یا از شرایط ی دولت مخالفت میها آشکارا با اقدامات ویژهحتی در مواردی که آن 

ای که روشنفکران سنتی دارند ساس نارضایتی دارند. عملکردی حرفه ی مدنی احجامعه

حفظ به آن  در  را  ممتازشان  جایگاه  ازجمله  جهان،  از  غالب  تصورات  معمول  طور 

از طریق  از سوی دیگر، به دلیل ادراکات پراکنده، تکه  [1]کند.می تکه و متناقضی که 

ی حاکم به  ی قدرت طبقه کنندهحریکآور و تآمدهای رنجانقیاد آحاد افراد در برابر پی

ارگانیک   روشنفکران  است،  آمده  نظری  -دست  تأمل  لحظات  در    -در  مداخله  برای 

منحصربه  موقعیتی  در  جهان،  هژمونیک  گرامشی تصورات  تعبیر  به  و  دارند  قرار  فرد 

کنند. روشنفکران ارگانیک با تطبیق تنگاتنگ کار  ی جدیدی از تفکر را ایجاد میشیوه 

گروهنظر مبارزات  با  خود  شناختهی  و  اجتماعی  خودشدههای  جهت  در  داخلی  -ی 
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بومی، می استقالل  پیرامون   1هایی توانند به شکلی مطلوب ضد نظریه توانمندسازی و 

اند و  هایی که مبتنی بر تاریخِ همان زمانفرایند اجتماعی و فرهنگی ایجاد کنند، تبیین

و همچنین متفاوت و ضمنی هستند. تمایز قابل  بخش سیاسی  های رهاییدارای ویژگی

به روشنفکران،  انواع  بین  گرامشی  رهاییتوجه  پتانسیل  از  او  ارزیابی  بخش  ویژه 

نظریه کارکرد  بازاندیشی  برای  مفید  چارچوبی  ارگانیک،  در  روشنفکران  انتقادی  ی 

از بحث گرامشی بهمطالعات فرهنگی معاصر فراهم می استفاده  با  سکوی عنوان  کند. 

ی انتقادی و کارکرد آن، موقعیت خواهیم مسائل مربوط به رابطه بین نظریه پرش، می

طور مختصر بررسی ی نظری انتقادی را بهپرداز انتقادی و محل رویداد مداخلهنظریه 

ی  جا برجسته کردن برخی از موضوعات مشترکی است که نظریهکنیم. هدف ما در این

 [ 2]دهد.عنوان نوعی پراکسیس نشان میهانتقادی و نقد فرهنگی را ب

 اهمیت نظریه: مذاکره برسر پراکسیس انتقادی 

آور پردازی و گسترش سرسامبا توجه به اشتغال بیش از حد علوم انسانی با نظریه

بهنظریه  و  رقیب  انتقادی  نتیجه های  در  که  ناسازگاری  میظاهر  منتشر  آن  شود، ی 

پردازی اواخر قرن بیستم چگونه  چرا اکنون؟ نظریهرسد که بپرسیم  منطقی به نظر می

پردازی انتقادی پدیدار  تشخیصی وجود دارد که تحت آن نظریهاست؟ آیا شرایط قابل

( معتقد است که نظریه و پراکسیس )حداقل در سطحی  1990شود؟ تری ایگلتون )می

کند که  و بیان میغیربازیابی و ابتدایی( عوامل وابسته به فرایندهای اجتماعی هستند. ا

 طور گسترده شامل مواردی از این دست است: به 2پردازی خودنگرانه ظهور نظریه 

افتد که انجام آن هم ممکن است و هم  نظریه در مقیاس چشمگیر زمانی اتفاق می
فعالیت زیربنای  خفا  در  که  سنتی  منطق  وقتی  روزانهالزم؛  در  های  است  بوده  ما  ی 

شود. ر گرفته و نیاز به تجدیدنظر یا کنار گذاشتن آن احساس میاعتباری قرامعرض بی
ها، فشارهای مشخص خارجی یا  خاطر مسائل درونی این فعالیتاین امر ممکن است به 

دهدبه رخ  دو  هر  از  ترکیبی  اثر  در  معمول  دلیل مشکالت  طور  به  نظریه صرفاً   .

 
1. Counter-theory 
2. self-reflexive 
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جدیدی شکل  ایجاد  به  مجبور  است،  روبرو  آن  با  که  خودنگری  از  ناگزیری 
 ؛ تأکید اضافه شده است(  26)ص شود.  می

پردازی پراگماتیک یا وابسته به موقعیت را که ایگلتون مطرح کرد،  دیدگاه نظریه

بخشیده تعمیم  نیز  انتقادی  محققان  )بهسایر  گراف،  اند.  مثال؛  رابینز، 1990عنوان  ؛ 

بار برای همیشه،  یکدهد این است که  ( آنچه این دیدگاه نشان می1990،  1987/88

پردازی کالن«، شرح و بسط های انتقادی جدید ارتباط چندانی با »نظریهظهور نظریه 

ها بر  های جدید و تأثیر آندر عوض، رواج نظریه   کلی یا »دریافت درست آن« ندارد.

به انتقادی  روشپراکسیس  با  مستقیم  راهطور  یافتن  برای  پیرامون حلهایی  هایی 

که عمل انتقادی میان اندیشمندان انتقادی مرتبط است، ضمن این  »مسائل حساس«

کند چرا  ی روشنفکری مورد مذاکره است. شرایط مذاکره در طول زمان تغییر میجامعه

مذاکره خود  جامعهکه  که  آنچه  تغییرند.  حال  در  همیشه  اندیشمندان  کنندگان  ی 

ی  ای نظری آن را در هر زمینههحلداند و همچنین راهمند میانتقادی آن را مسئله

های اجتماعی،  تری از فعالیتداند، باید در ارتباط با میدان وسیعتاریخی خاصی مؤثر می

می حرکت  آن  در  اعضا  که  شود  دریافت  فرهنگی  و  را سیاسی  خود  معنای  و  کنند 

 ی انتقادی مدرن یابند. مکتب فرانکفورت نیز که اغلب با انتشار روایت قطعی نظریهمی

 شود، موردی از این دست است.شناخته می

اعضای مؤسسه مطالعات اجتماعی فرانکفورت   1923مکتب فرانکفورت که در سال  

به که   آورد  هم  گرد  را  اندیشمندانی  کردند،  تأسیس  زمینه )آلمان(  عالیق  رغم  و  ها 

ها تجدید نظر در نظریه و مختلف مطالعاتی مفروضات و اهداف مشترکی داشتند. آن 

تغییرات ن بتوانند  تا  بودند  داده  قرار  خود  دستورکار  در  را  ارتدکس  مارکسیستی  قد 

ای را که از زمان مرگ مارکس رخ داده بود، مورد بررسی قرار دهند. اجتماعی و سیاسی

اکثر اعضای مکتب فرانکفورت    1930ی  ی هیتلر در اروپا در اواخر دههبا ظهور پدیده

ی انتقادی« ها را برای سهولت »نظریه د، جایی که کار آنبه ایاالت متحده مهاجرت کردن 

 [ 3]نامیدند.

آزادی نظریه  علیه  تهدیداتی  ظهور  به  نسبت  فرانکفورت،  مکتب  انتقادی  پردازان 

سرمایه  - فردی   و  استالینیسم  و همچنین قدرت گرفتن    -گرا  داری مصرففاشیسم، 



 

 
 

 ی سارا حضرتیانمری استراین، ترجمه 463

ها به همان اندازه در  اتفاق نگران بودند. آنهای گروهی یا »صنعت فرهنگ« به رسانه

رهنگی با استداللی تحلیلی و آگاهی نظری،  این عقیده نیز اشتراک داشتند که نقد ف

می ارائه  مدرنی  سرکوبگر  نیروهای  چنین  برابر  در  را  مقاومت  شکل  دهد.  مؤثرترین 

نظریه کار  فرانکفورت،  مکتب  اصلی  اعضای  برای  بسیار  مخصوصاً  انتقادی  ی 

رضایتبرانگیز، خودتعیینچالش و  نظریهگر  این  بهترین حالت،  در  بود.  پردازان  بخش 

از دو جنبه ا ارگانیک گرامشی شباهت داشتند.  نتقادی حداقل  ی مهم به روشنفکران 

گرفت  ها سرچشمه میها بر اساس مسائلی بود که از دنیای عینی زندگی آنپژوهش آن

به آن و  برای  همشخصه  طریق  از  همچنین،  داشت.  اهمیت  نظریه ها  پردازی آمیزی 

پیرامون حساس  شرایط  دقیق  تحلیل  و  رویدادهای    واکنشی  و  اجتماعی  فرایندهای 

می داده  پاسخ  مسائل  این  به  خود  زمان  با  متناسب  بهفرهنگی  خالصه، شد.  طور 

در  طنین  دیالکتیکی  صورت  به  فرانکفورت  مکتب  نظری  کار  پایدارترین  و  اندازترین 

اجتماعی نوین تکامل یافت،    - های فرهنگی ارتباطی تنگاتنگ با مطالعات تجربی فعالیت

نظریهدرحال این  از  پیش  که  کمی  با  حال  هایی  عین  در  و  تأثیرگذاری  میزان  ترین 

مطرح میبحث بهبرانگیزتری  که  کلیعنوان سیستم شد  بههای  الگوهای  یا  هنجار  نگر 

که  گرفتند؛ ضمن اینشدند و مورد نقد و بررسی قرار میجامعه شرح و بسط داده می

ها  پردازی زمان نیز در این نوع دوم از نظریه  اجتماعی آن برهه از-های فرهنگیفعالیت

 [ 4]شد.طور انتزاعی نادیده گرفته میبه

 گرعنوان مداخلهپردازان انتقادی بههای مرزی: جایگاه نظریهتقابل

پردازی انتقادی توان گفت که نقاط قوت و ضعف مکتب فرانکفورت، شرایط نظریه می

نه  است.  کرده  تعیین  را  پویامتأخر  نظریهتنها  رویدادهای  ترین  براساس  رایج  های 

ی نظری در ارتباط با شرایط  اجتماعی کنونی استوار است، بلکه این رخدادها-فرهنگی

ی  شوند. عالوه بر این، با فرض محال بودن مشاهدهمندتر میتاریخی فعلی خود نیز روش

برانگیز در  ی چالشپرداز انتقادی به موضوعفارغ از ارزش و فارغ از قدرت، جایگاه نظریه

پردازان انتقادی پساساختارگرا که به نقد فرهنگی  شود. نظریه کل طرح انتقادی بدل می

نگرشعالقه کشیدن  بیرون  با  هستند،  برجسته مند  فرهنگی  های  ماتریالیسم  از  ای 
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اجتماعی با  -های فرهنگیکه فعالیتدهند. )یعنی اینگرامشی به این مسائل پاسخ می

ارزش  هاییگفتمان خاص،  باورهای  که  است  ایدئولوژی مرتبط  روابط  ها،  و  عالیق  ها، 

گذارد  های آحاد افراد تأثیر میگیری هویتگیرد و در نتیجه بر شکلقدرت را دربر می

می تداوم  را  هژمونیک  اجتماعی  نظم  آن  [5]بخشد.(و  حال  و  درعین  تجربیات  ها 

اجتماعیگفتمان به-های  را  متون  فرهنگی  را عنوان  جامعه  و  فرهنگ  تفسیر(،  )برای 

زمینهبه و  بینامتنی  قالبی  بهعنوان  را  تاریخی  شبکه های  وابستگیعنوان  از    1های ای 

 کنند. بینامتنی بازبینی می

ی چندوجهی  پردازان انتقادی پساساختارگرا بر گسترهی این نظریهتمرکز یکپارچه 

عنوان واقعیتی تفسیری، ساختاری واقعیت انسانی بهها،  ها است. از نظر آنمتون و زمینه 

کنند،  ای که در آن سیر میها و متون مختلف فرهنگیاجتماعی دارد که توسط گفتمان

عنوان »دانش موثق« یا »اطالعات عینی«  گیرد. آن دسته از متون که به شکل و معنا می

های خبری(  یا گزارش   عنوان مثال، نظرات کارشناسان دارای باری فرهنگی هستند )به

نحوه بر  شدیدی  شکلتأثیرات  سلیم ی  عقل  ایجاد  و  مشترک  تصورات  دارد.    2گیری 

 کند عبارتند از:  پردازان انتقادی را هدایت میهای اصلی که کار این نظریهپرسش

ها، عالیق و  ها، ایدئولوژیچگونه تحت شرایط خاص تاریخی، باورهای خاص، ارزش 

مندرج قدرت  فرم  روابط  سلطهدر  به  گفتمانی  منجر میهای  فرهنگی  کدام  ی  شود؟ 

ها/  عنوان اصلی مهم، ارزشمند یا واقعی برای پویایی و برتری برخی گفتمانعوامل به

اعتبار  ها/ متون احتمالی که به حاشیه رانده و بیمتون فرهنگی نسبت به سایر گفتمان

ها/متون انتقادی در  شود؟ گفتمانیای خاص محسوب ماند، زمینهجا شدهشده یا جابه

 ای دارند؟  اجتماعی -پیکربندی بینامتنی قدرت و دانش فرهنگی چه کارکرد سیاسی

( 1983،  1982،  1981،  1978آمریکایی )-پرداز انتقادی عربادوارد سعید، نظریه

ی طور درخشانی به مسئلهای از آثار خود، با منطقی درخشان و پرشور، بهدر مجموعه

نمونه رو و  پرداخت  نظریه شنفکری  و  نقد  از  تأثیرگذاری  مقابلههای  )یا  ی   ای 

 
1  .Affiliation  -    ،ی  ( در ترجمه1379مترجم کتاب »جهان متن منتقد« )اکبر افسری، تهران: انتشارت توس

 ی مذکور عبارت »ارتباط سببی« را به کار برده است ژه وا
2. Common sense 
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)  1آمیز(مخالفت ارائه داد. سعید  اندیشد که  ( بر این فرض می1983پساساختارگرایی 

هایی از ها و متون فرهنگی مبنایی »دنیامحور« دارند، بنابراین »گزاره ی گفتمانهمه

دنیامحور هستن متون  به قدرت« هستند.  چراکه  وجود  د  به  قطعی  رخدادهایی  عنوان 

ها قرار آیند و »بخشی از جهان اجتماعی، زندگی بشر و لحظاتی تاریخی که در آنمی

اند، زیرا در  هایی از قدرتها گزارهاین  (4مانند. )ص  شوند« باقی میگرفته و تفسیر می

انتشار آن یست و اغلب رقابتی  ها یکنواخت نهر ساختار فرهنگی، متون زمانمندند و 

می ادعا  سعید  »همه است.  که  حذف  کند  را  دیگر  ]احتمالی[  متون  اساساً  متون  ی 

محور  بنابراین اقتدار متن(  45گیرند«. )ص  کنند، یا بیشتر اوقات، جای یکدیگر را میمی

تقلیل کارکرد  شبکهبه  از  وابستگیناپذیری  میی  بدل  بینامتنی  را  های  آن  که  شود 

می میگسترش  تقویت  و  حال  دهد  عین  در  و  دقیق  ابزاری  وابستگی،  مفهوم  کند. 

کند تا بتواند ادراک گرامشی را از قدرت ( فراهم می1983پذیر را برای سعید )انعطاف

ای های متعدد خود بازبینی کند و همچنین در این فرآیند نیز مداخلههژمونیک در شرح 

عنوان اصل تفسیری مؤثر با این عبارات را به  ی وابستگیانتقادی داشته باشد. او دامنه

 دهد:  توضیح می

را قادر می به وابستگی چیزی است که یک متن  را  تا خود  عنوان یک متن سازد 
شرایط می از  وسیعی  شامل طیف  این  و  کند  لحظهحفظ  نویسنده،  وضعیت  ی شود: 

های  ها و ایدهارزش   ی متن و دریافت آن، معیارهای رایج، تاریخی، شرایط انتشار، اشاعه
پیشینه  شده،  توافق  ضمنی  مفروضات  از  چارچوبی  غیره.  فرضی،  و  غیره  و  فرضی  ی 

 ( 174-175)صص 
گر، استراتژی اصلی منتقد »بازسازی پیوندهای بین متن و  عنوان مداخلهبنابراین به

هایی است که متن را در اختیار جهان، آشکار ساختن و بازگرداندن اهمیت به بخش

قرار میجا فرهنگ  و  نویسنده  بازسازی  معه،  یا  تاریخی  »بازآفرینی  با  امر  این  دهد.« 

 شود.( محقق می175وجود آمده است« )ص امکاناتی که متن از آن به

 
1  .Oppositional  -  های »مخالف ]یا موضع و  ی عبارت فوق واژه مترجم کتاب »جهان، متن، منتقد« در ترجمه

 ا معادل گرفته است مقاومت[« ر
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( 1980ی فلسطین« )(، »مسئله1978شناسی« )سعید در طول چند کتاب »شرق 

رسانه اسالمِ   « نشان می1981)  1ها« و  »واب(  که چگونه  بهدهد  ابزاری ستگی«  عنوان 

ی انتقادی به تحلیل  گیرد تا با مداخلهسودمند در خدمت ساختارهای غربی قرار می

 ای بپردازند.های خاورمیانهفرهنگ

ی نخست های نهادی است؛ در وهلهها بر وابستگیتمرکز او در سراسر این کتاب 

المللی  های گروهی بینآمریکایی و رسانه-مواردی که پیرامون مؤسسات علمی اروپایی

پایدار او این  های غیرغربی کمک میهستند و به سوءبرداشت از فرهنگ کنند. هدف 

های دیگری )غیر(، چه در قالب تحقیقات ی بازنماییاست که نشان دهد چگونه همه 

اند و موجه به  های خبری، محصول فرایند تفسیریِ تاریخیعلمی و چه در قالب گزارش

 ما به نقد خودنگرانه نیاز دارند. رسند انظر می

کنند و دارای  ای تولید میجا که دانش »رسمی« را مؤسسات علمی و رسانهاز آن 

های ظریف و غیرمستقیم با ساختارهای قدرت حاکم و منافعی خاص هستند،  وابستگی

( مقابله1983،  1982سعید  منتقد  بین  (  مرز  در  راهبردی  نظر  از  را  مخالف(  )یا  گر 

درنگ دهد( و فرهنگ )که بیهای نظری )که معموالً کار او را تحت تأثیر قرار میسیستم 

کند که منتقد متعهد به »دانش ارادی  دهد. او استدالل میدر تیررس نقد است( قرار می

می تولید  بشر  آزادی  نفع  به  که  اجبار(  )ص  )بدون  سایر  29شود«  به  نسبت  باید   )

اند های جهانی که با انتزاع فکری بسط یافتهله سیستم ها و متون فرهنگی، از جمگفتمان

اند، موضعی نه خصمانه های بینامتنی خاص تاریخی داشتهو تأثیر اندکی بر وابستگی

موضعی  از  گرامشی  ارگانیک  روشنفکر  مشابه  او  بنابراین  کند.  اتخاذ  هوشیارانه  بلکه 

های بومی وابسته به  فعالیت  فرد با کند که ناشی از مبارزاتی منحصربه نظری حمایت می

(  1983گر است. سعید )جو و مداخلهقدرت است، اما از نظر شناختی مستقل، مقابله

 کند:  ای به شرح زیر تلخیص میی کارکرد نقد مقابلهدیدگاه خود را درباره

عنوان تعدیل بلکه  ی نقد به کار ببرم )نه بهژهای را همواره در کنار وااگر بخواهم واژه
ای خاص نه به  « خواهد بود. اگر انتقاد پیرامون مسئلهایی »مقابلهژهدر مقام تأکید( وا

تقلیل نه به موضعی سیاسی  اگر بهدکترین و  نباشد و  باید هم در  پذیر  طور همزمان 

 
 ( ترجمه شده است.1379کتاب مذکور  با عنوان فوق توسط اکبر افسری )تهران، نشر توس: . 1
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ها  هم به خودآگاهی رسیده باشد، پس هویت آن تفاوتش با سایر فعالیت  جهان باشد و 
اش  هاست. در تردید خود نسبت به مفاهیم کلی، نارضایتیهای فکری یا روشو سیستم

ها، در عالیق منحصر به فرد  ها، در عدم اشتیاق خود نسبت به اجتماعاز عینی شدن ابژه
ها نقد بیشتر  ی اینادات ذهنی جزمی، در همهخود، در قلمروهای امپریالیزه شده، در ع 

ای که از هر چیزی خودش است و اگر بتوان این تناقض را تاب آورد درست در لحظه 
ای است، اغلب برخالف خودش عمل یافتهدر حال بدل شدن به حکم جزمی سازمان

)ص    1ه شود. « استفادایمقابلهی بدی نباشد تا در کنار »ژهکند. شاید »آیرونیک« وامی

29)  

 ی انتقادی های مداخلهپراکسیس بومی: گسترش شبکه

مقابله و  هوشمندانه  کارکرد  برآیندهای  از  گفتمان  یکی  که  است  این  منتقد  ای 

به-نظری را  اولیه انتقادی  شکل  مناقشه عنوان  و  هدفمند  ارتباطی  کل  ی  در  برانگیز 

( در مورد کارکرد  24، ص.  1982دهد. سعید )های فرهنگی قرار میساختار گفتمان

می فرهنگی  نقد  تخصصیدیالکتیکی  و  مداخله  عدم  جای  »به  ]بهگوید:  عنوان سازی 

برای   قاطع  تالشی  و  موانع  و  مرزها  از  عبور  مداخله،  باید  مسلط[  انتقادی  موضع 

بخشی رسد عمومیتبخشی وجود داشته باشد، دقیقاً در مواردی که به نظر میعمومیت

غیرممکن آن  نماینده  به  منتقدان  گروهاست.«  اختالف  ی  دلیل  به  که  هستند  هایی 

ویژه  شوند، بهگیرند و به حاشیه رانده میطبقاتی، نژاد یا جنسیت تحت ستم قرار می

 اند. های نظری که محل مداخالت انتقادی هستند نیز مؤثر بودهدر بسط داللت

( 1990،  1987  3؛ اسپیواک،0199،  1988،  1986  2ای )بابا، پردازان انتقادی نظریه 

می پسااستعماری  را  خود  و  که  سوم  جهان  بومی  روشنفکران  بین  ارتباط  بر  دانند، 

 
 . ابتدا و انتهای متن مذکور از کتاب »جهان، متن، منتقد اضافه شده است.1

2. Homi k. Bhabha 
3. Gayatri Chakravotry Spivak 
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سلطه فرهنگ تحت  سومی  جهان  میهای  تمرکز  غرب  نظریه ی  تا  تغییرکنند  را    1ی 

پردازی برای کارآمدی نظریه ( چندین مورد را187، ص.  1987تفصیل دهند. اسپیواک )

بندی  عنوان یک مواجهه و نه گذار، جمعداند: »اول اینکه لحظات تغییر بهمیتغییر، الزم  

تغییر کارکردی در سیستم با  تغییرات مذکور  این  ثانیاً  نشانهو مطرح شود؛   2ایهای 

مداخلهعالمت منتقد  فعالیت  که  شرایطی  ]یعنی  شوند  مشخص  یا  آن  گذاری  در  گر 

عنوان مثال از جنایت به شورش[ و در  د: بهشود از منفی به مثبت تغییر کنتوصیف می

  [ 6]شود.«نهایت عاملیت تغییر در شورشیان یا »فرودستان« ]منتقد جهان سوم[ واقع  

( بابا  هومی  فرایند،  این  دادن  نشان  نظریه149، ص.  1986برای  از  استفاده  با  های  ( 

»لحظه«ی   فرهنگ،  و  هویت  و  گفتمان  متقابل  وابستگی  پیرامون  پساساختارگرایانه 

مداخله  ذهنیمطلوب  فرایند  »درک  در  را  انتقادی  گفتمان ی  طریق  از  که  سازی 

( و  1990گیرد. برای هومی بابا )نظر میپذیر )و محتمل( است«، در  ای امکانکلیشه 

دوگانگی مغلوب،  همکارانش  و  غالب  دیگران،  و  خود  تفاوت،  و  شباهت  مانند  هایی 

طور کارآمدی( بیان، تأیید  استعمار و مستعمره از طریق آثار ایدئولوژیکی روایات ملی )به

ی جوّ ملی، در  شوند. سپس هدف او این است که این روایات را برای بررسو بازتولید می

  بندی عناصر آن، با خوانش جزء به جزء واسازی کند:فرایند مفصل

هستند و    3ی روایتمیانهها در  در برخی شرایط معانی ناتمام هستند، چرا که آن
ساخته باشد، زیرا در طی فرایند ساخته شدن قرار دارد؛ و تصویر تاریخ ممکن است نیمه

طور نامشخصی در  نقیض و مبهم باشد، چرا که بهاقتدار فرهنگی ممکن است ضد و  
 (  3)ص. .ساخت تصویری مقتدرانه از خود گرفتار شده است

همه  گفتمانتصور  بهی  فرهنگی  متون  و  گزاره ها  همهعنوان  و  قدرت  ی های 

انتقادی بهپردازینظریه  از نظریههای  ی امر  ی در حال تکمیل، دامنههاعنوان روایتی 

را گست را که در آنرش میانتقادی  نهادهایی  انتقادی ها نظریهدهد. در واقع  پردازی 

 
ی مقدماتی اولیه که منجر به پیرامون فهم عوامل دخیل در فرایند اجتماعی به مثابه ی تغییر مدلی است  نظریه.  1

 شودنتایج )تغییرات اجتماعی( می

انسان  ای عبارتی کلیدی در زبانشناسی است و میسیستم نشانه.  2 زبان گفتاری  زبان گرفت؛  را معادل  آن  توان 

 ای استهای نشانهای از سیستمنمونه
3. in medias res 
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کند. منتقدان سراسر علوم انسانی بازسازی  دهد و بومی میگیرد، گسترش میشکل می

ها و متون و قطعات ای را که در طیف وسیعی از گفتمان پردازی نهان و ضمنینظریه 

( از 1980ی جان برگر )های بازنگرانهاند. خوانشمتنی فرهنگی نهفته است آغاز کرده

شناسی توسط ی تحقیقات مردمعکاسی و هنرهای تجسمی، بازپروری مفاهیم در زمینه

( جکسون  نظریه 1989مایکل  ساخت  آفریقایی (،  بومی  انتقادی  توسط  -ی  آمریکایی 

( لوییس  داستان1988هنری  فرهنگی  تأثیر  پیرامون  تامپکینز  جان  مطالعات  های  (، 

هایی  ( تنها نمونه1990(، بازنگری مایکل مک گی از نقش نقد بالغی )1985یی )آمریکا

هایی موقت برای بازیابی  پردازی بومی است و تالشاز بازنگری انتقادی در پرتو نظریه

ای هایی برای مسائلی که لحظهحل ی راهی تفکرات فرهنگی پیرامون خود و ارائه»نحوه 

 ( 1985مپکینز، دهند.« )تا تاریخی را شکل می

 گیری نتیجه

نظریه  از  پردازی مسیر  است،  شده  تأکید  آن  بر  مقاله  این  در  که  انتقادی  های 

 [ 7]گرایی انتقادیِ«های اجتماعی نسبتاً فراگیر مکتب فرانکفورت گرفته تا »تاریخنظریه 

می شامل  را  اخیر  نظری  آثار  از  وسیعی  طیف  شده،  میبومی  نظر  به  که  شود.  رسد 

پردازی انتقادی اخیر به جای پیشروی به سمت تعابیری جهانی و ترکیباتی کلی  نظریه 

ی مشروط  تری از پراکسیس بومی و مداخالت مدبرانهبه سمت اشکال مؤثرتر و متنوع

انند روشنفکر ارگانیک گرامشی، زمانی روشنگر و  پرداز انتقادی، م رود. نظریهپیش می

مؤثر است که نقدهای واکنشی وی دقیقاً با شرایط اجتماعی در حال گذار و با تمام  

( با اشاره  36، ص.  1990ها مطابق باشد. فیلسوف انتقادی کورنل وست )های آنویژگی

متعهد، درمورد مهم روشنفکر  ایدئولوژیکی  و  کاربه کار سیاسی  نظریهترین  پرداز کرد 

عنوان کاتالیزور ارگانیک انتقادی  نویسد: »من روشنفکر ]متعهد[ را بهانتقادی امروز می

نظر می که دقیقدر  پیچیدهگیرم، کسی  و  برای شرح  ترین  را  تحلیلی  ابزارهای  ترین 

انتخاب فردی بر دادن و روشن ساختن نحوه ی کارکرد ساختارهای سلطه و تأثیرات 

 های غیرگفتمانی در اختیار دارد.«زبان و نهاد

 هایادداشت
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بررس1] نهادها  ی[  غبه  ی فرهنگ  ی نقش  ش  ی اسی رسیظاهر  را     ی کیدئولوژیا   د ی بازتول  ی هاوهیو 

  گلتون ی ا  ی ( و تر1982،  1980،  1973) امزیلیو  موند ی (، ر1971آلتوسر )  یی مانند لو  ی بعد پردازان هی نظر

 اند. انجام داده یشتریب   اتیبا جزئ   ( 1990، 1984)

و   یآزاد یدر راستا کیستماتیبه تفکر س  سیحاضر اشاره شد، پراکس یطور که در مقاله[ همان2]

 اشاره دارد. ی توانمندساز

[3( و کلنر  برونر  اشاره م1989[  فرانکفورت در سال    کنندی(  عبارت    1937که مهاجران مکتب 

  یو تلق  ز یمتما  یاسیس  ی دستورکارها  گریرا به کار گرفتند تا کار خود را از د   «یانتقاد  ی هی»نظر   یفیتوص

خاص    ی معنابه    «یانتقاد  ی هیخود را منعطف کنند. »نظر   ییکا ینزد مخاطبان آمر   سمیاز مارکس  یمنف

به روآن  تحل  یچندوجه  یکردیعنوان  اجتماع  لیدر  نقد  هورکها  ی و  ماکس  مد  انگذاری)بن  مریبا    ر ی و 

فردر  لوونتال،  لئو  آدورنو،  تئودور  مارکوزه،  هربرت  ار  ک یمؤسسه(،  )بعدها(    شی پوالک،  و    ورگن یفروم 

 ( 2-1هابرماس شناخته شد. )ص. 

[4( گبهارت  و  آراتو   ]1985( کلنر  و  برونر  و  مرور1989(  دستاوردها  یاجمال  ی (  مکتب    یبر 

( و  1987( و هونث )1980مکتب به هلد )  نی نقاط قوت و ضعف ا  یاب یارز   یاند. برافرانکفورت ارائه داده

 .دیهوسپک در نقد آثار هابرماس مراجعه کن کلیما  یمقاله

[5( بوو  پل  پ58، ص.  1990[  به  د   یروی(،  فوکو،  ا   ی انهیپساساختارگرا   دگاهیاز  با  را    ن یگفتمان 

توض »گفتمان«  هددیم  ح یعبارات  تأث  ی کی:  براروش  ن یرگذارتر یاز  پسامدرن  و  مدرن  جوامع  در    ی ها 

شکل  یریگشکل بهانسان  یدهو  بگو ها  است  بهتر  است.  »سوژه«  طر   مییعنوان  از  »قدرت«    ق یکه 

و    کندیبدل م  "سوژه"ما را به    یعنی : »دهدیخودِ ما را »موضوع« قرار م  ،یو نهاد  ی گفتمان   ی هاانتقال

انسان را در قالب امکانات    یو آزاد  دهدیاند قرار مما حاکم  یکه بر جامعه  یمقررات غالب  یتحت سلطه

 .«کندیم  "منقاد"ما را  یعنی  رد؛یگیآن در نظر م

رات  ها برخالف تصوبه سوژه  ار یو اخت  تیکه نسبت دادن عامل  کندی( اذعان م1987)  واکی[ اسپ6]

است که موضوع قرار گرفته است. با    یراتیاز تأث  یارهیخود زنج  ت، یاست، چراکه هو   ان ی پساساختارگرا

اثر« به »سوژه    نعنوا»موضوع به  رییکه در تغ  ک«یاستراتژ   یکه »ذات باور  کندیحال او استدالل م  نیا

 است. یجاب یا  یاز ساختارشکن  یاست، شکل مجاز یادیالزم و بن ی عنوان علت«، اصلبه

  ل یدر تحل ند یفرا نی ا  یبرا ی کل یفیعنوان مفهوم توصرا به «یانتقاد یی گراخی [ من اصطالح »تار7]

 ام. ( وام گرفته1988)  تزیاز هوارد هورو  ه،ی بر نظر یو مبتن یخیتار یمتن
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 چکیده 

تاریخ معاصر حقوق بشر نشان دهنده ظهور گرایشی است که تمایل دارد  بررسی 

تاریخ،   پایان  ببیند. سیاستی که در عصر  از سیاست  را شکلی  با  همحقوق بشر  زمان 

های انقالبی و متکثر شدن مبارزات سیاسی،  یافته، افول حرکتنشینی چپ سازمانعقب

افسارزننده و  آرمان   یمهارکننده  شیوه نیروهای  نوشتار،  این  باشد.  مواجهه گرا  ی ی 

ای رادیکال نسبت به هژمونی سیاسی حقوق بشر را با تمرکز بر تفکرات ی قارهنظریه 

دهد. با بررسی کارهای چهار منتقد تأثیرگذار ورد ارزیابی قرار می»پسامارکسیستی« م

کلود لوفور، آلن بدیو، جورجو آگامبن و ژاک رانسیر، خواهم گفت که تفکر    -حقوق بشر

های سیاسی برآمده از حقوق پسامارکسیستی، دو رویکرد بسیار متفاوت را درمورد امکان

می اتخاذ  گفتبشر  کامل  طرد  با  اولی،  بهکند.  بشر  حقوق  مفهوم  و  شریک  ار  عنوان 

ماند. دومی اما، باوجود وچرای نظم سیاسی لیبرال، به نقد انقالبی حق پایبند میچون بی

توانند  ها همچنان میهای حقوق بشر، بر این موضع است که این حق پذیرش محدودیت

با استفاده از   ی سیاسی دموکراتیک ارائه دهند. این نوشتارابزارهای مهمی برای مبارزه

تحلیل میاین  ارزیابی  را  بشر  حقوق  معاصر  سیاسی  محتوای  من  ها،  نظر  به  کند. 

ساز است. زیرا بستر سیاسی کنونی، بسیار متفاوت از استراتژی دوم، رویکردی مشکل

ی ارتجاعی فضایی است که حقوق بشر در آن پدید آمد: حقوق بشر نقش مهمی در پروژه

توانست ست؛ فضای سیاسی که زمانی سیاست مبتنی بر حق میپساتاریخ ایفا کرده ا

داری، شاهد دگرگونی سیاسی  و ما در پی بحران سرمایه  نقشی در آن ایفا کند، فروریخته

 بنیادینی هستیم.  

جورجو آگامبن، آلن بدیو، پایان تاریخ، حقوق بشر، کلود لوفور،    واژگان کلیدی: 

 الفلین، مصطفی طاهرخانی سیر، دنیل مکموین، پسامارکسیسم، انقالب، ژاک ران

*** 

هرچند امروزه دیگر تقریباً برایمان عادی شده که حقوق بشر را به شکل گفتمانی  

 Golder)  شوندبندی میببینیم که ادعاهای مربوط به عدالت در درون آن چارچوب 

2014; Ingram 2008)سابقه موضوع  این  اما  متأخر.  ،  است  امری  و  ندارد  زیادی  ی 
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الملل در پی جنگ جهانی دوم گسترش یافتند و در  های نظام حقوق بشر بینارگان

دهه سازمان1960ی  اوایل  بین،  عفو  سازمان  مانند  غیردولتی  سازمان  های  و  الملل 

کنشگری کردند که    پزشکان بدون مرز شروع به ترویج اشکال جدیدی از نقد سیاسی و

در کتاب   1طور که ساموئل موینوجوداین، هماناساس آن حمایت از حقوق بشر بود. با

آرمان  می  2شهر آخرین  دهه نشان  اواخر  به  1970ی  دهد،  بشر  حقوق  که  شکلی    بود 

کند که  ای بیان میکنندهطرز قانعانفجاری در خودآگاه سیاسی جهانی رشد کرد. وی به

پ  این  غیرمنتظرهدلیل  گونهیشرفت  سیاسی،  آرمانی  موفق  سابقاً  مانند  های  گرایی، 

جنبش و  رهاییمارکسیسم  آخرین های  زمانی  مقطع  آن  در  که  بودند  ملی  بخش 

را مینفس بشر، که مجموعههایشان  ارائه  کشیدند. حقوق  را  اخالقی  معیارهای  از  ای 

هایی بود که ذاب برای ایدئولوژی داد که ظاهراً فراتر از سیاست بودند، جایگزینی جمی

میبه ساقط  اعتبارشان  روزافزونی  آرمانطور  نوعی  از  چراکه  حداقلی شد.   3شهرگرایی 

کرد که در پی تسکین دردها بود، نه تغییر شکل جهان از بیخ و بن. گزارش دفاع می

ت ی اهمیتی اسکنندهدهد، روشنتاریخی غیرمعمولی که موین از حقوق بشر ارائه می 

که نظریه و سیاست رادیکال در فهم جایگاه سیاسی حقوق بشر دارد. در این نوشتار، 

تاریخچه بهمن  را  بشر  حقوق  از  موین  نقطه ی  پاسخ  عنوان  تحلیل  در  عزیمتم  ی 

گزینم. این نوشتار پردازان پسامارکسیست به هژمونی سیاسی حقوق بشر، برمینظریه 

ی ی پسامارکسیستی در مورد مسئلهریک نظریهی تئودو هدف دارد: اول، ترسیم نقشه

ها برای بررسی معنای سیاسی معاصر حقوق  حقوق بشر؛ و دوم، استفاده از این تحلیل

 بشر.

شود. چراکه این طور خاص بر تفکرات پسامارکسیستی متمرکز میاین نوشتار به

ی نظریهسنت بدون هیچ تعارفی معضلی را که حقوق بشر در طی سی سال گذشته برای  

 
1 Samuel Moyn 

2 The Last Utopia 

3 Minimalist utopianism  
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هاست که نگرشی عمیقاً  مارکسیسم مدت  1دهد. سیاسی رادیکال ایجاد کرده، نشان می

ی مدنی بورژوایی  بندی حقوقی جامعهداشته و آن را صرفاً صورت   انتقادی نسبت به حق 

،  1970ی  حال، متعاقب افول سیاست مارکسیستی در دههداند. با اینازخودبیگانه می

دون هیچ تعارفی همراه مارکسیسم بودند، شروع به ارزیابی مجدد  متفکرانی که زمانی ب 

آموزه از  نوشتهبسیاری  از  زیادی  تعداد  کردند.  آن  محوری  آنهای  اختصاصاً  های  ها، 

ی مغفول در  متمرکز بر »امر سیاسی« بود که بنا بر نگرش اکثر این متفکران، مسئله 

( است  مارکسیستی   Lefort 1986, p. 252; Hay 1999, p. 152; Agambenسنت 

1998, p. 12)   باره  های جدیدی را با هدف تفکر دراینپردازی و به همین دلیل، مفهوم

نظری گسترده بازخوانی، طیف  این  جریان  در  کردند.  علیآغاز  که  آمد  پدید  رغم  ای 

های سنتی  های مارکسیستی، با بخشی از ایدهها و دغدغهوامداریش به بسیاری از نگرش 

های بورژوایی  ها، خصومت کالسیک مارکسیسم با حق ی آنکل داشت و ازجمله آن مش

ی تفکر پسامارکسیستی، اجماع گسترده بر سر این موضع است که  بود. یک مشخصه 

حال، دو رویکرد کامالً متفاوت در  روایت لیبرالی از حق، مشکالت اساسی دارد. با این

اولی، با پایبندی به نقد انقالبی قانون و    های سیاسی حقوق بشر وجود دارد.مورد امکان

بایست در  حق، گفتار حقوق بشر را به دلیل همدستی بسیار آن با نظم لیبرالی که می

 Golderکند. دومی اما یک »رستگارسازی انتقادی« حق )برابرش مقاومت کرد، رد می

که این   های آن، معتقد استرغم پذیرش محدودیتگیرد و علی( را در پیش می2013

ی سیاسی دموکراتیک، در اختیار قرار  ها همچنان ابزارهای مهمی را برای مبارزهحق 

 دهند.  می

 
کنند. با  پردازان سیاسی معاصرند که صراحتاً خود را پسامارکسیست توصیف میالکالئو و موف از معدود نظریه  1

شدند رانسیر همگی »پسامارکسیست« هستند، در این معنا که زمانی مارکسیست شناخته می  حال، بدیو، لوفور واین

عنوان  گاه بههای سازمانی سیاسی آن بریدند. آگامبن، اگرچه هیچهای نظری و شکلفرضی هفتاد از پیشاما در دهه

بح پی  در  و  داشته  مارکس  کارهای  با  دیرینی  درگیری  اما  نشده،  ارتدکس، مارکسیست شناخته  مارکسیسم  ران 

مند به بازاندیشی در برخی مسائل نظری آن بوده است. بنابراین، در این نوشتار من اصطالح پسامارکسیسم را  عالقه

استفاده کرد و نوشت   در جستجوی امر نمادینبرم که وارن برکمن، در کتاب ای به کار می در همان معنای گسترده 

، یک توصیف از خود، یک واقعیت بیوگرافیک، و یک "ایدوره "عنوان یک مفهوم  که »پسامارکسیسم در این کتاب به

ای که ]در بطن این اصطالح[ مسائل مهمی مطرح و حتی  گونهرود، بهاستمرار، به شکل صریح یا ضمنی به کار می

 (. Breckman, 2013شوند« )قضاوت می
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ارائه  طریق  از  نوشتار،  تاریخچه این  نحوهی  از  مختصری  نظریه ی  برخورد  ی ی 

یک  کرد؟«  باید  چه  بشر  حقوق  »با  سؤال  پیرامون  بشر،  حقوق  با  پسامارکسیستی 

سیاتقسیم و  مفهومی  میبندی  ارائه  میدان  سی  پسامارکسیسم  که  است  واضح  دهد. 

کند  ای است؛ پس این نوشته بر کارهای چهار متفکری تمرکز مینظری بسیار گسترده

ی  هایشان از حقوق بشر در تفکر پسامارکسیستی تأثیرگذار بوده و به عقیدهکه تحلیل

ی کارش را با مقاله  ای است از گرایش کلی چپ نظری. این نوشتهشان نمونهمن، مواضع 

کند که واکنشی بود به تمایالت  کلود لوفور »سیاست و حقوق بشر« آغاز می  1978

تالش  نخستین  از  یکی  و  فرانسه  در  بشر  حقوق  به  »رستگارسازی روزافزون  در  ها 

رویم و به کارهای آلن بدیو و جورجو آگامبن سال جلو می 15ازآن، پس 1انتقادی« آن.

رحمانه به حقوق بشر داشتند. نقدهایی که واکنشی  شان نقدی بیرسیم که هردومی

داری بود به نقش حقوق بشر در نظم نوین جهانی برآمده پس از »پیروزی« نظام سرمایه

جا سؤال مهم این است که آیا انتقاد از نقشی  لیبرال دموکراتیک در جنگ سرد. در این

بشر را که   یاست دموکراتیک حقوق ی معاصر ایفا کرده، سکه حقوق بشر در نظم سلطه

 2004ی سال کند؟ برای غور در این مسئله، مقالهمورد حمایت لوفور بود تضعیف نمی

سوژه  کسی  »چه  رانسیر  انسانژاک  حقوق  میی  بررسی  را  است؟«  نقد  ها  که  کنم 

به چشم نسبت  نیز  بسیار  تردید  هرچند  است،  آگامبن  بر  رادیکالی  انداز  دموکراتیک 

پساتاریخ مطرح میسیاست   بشر در عصر  بررسی    2کند. حقوق  با  را  درنهایت بحث  و 

 
ی نوعی مشابه از »پذیرش تردیدآمیز« حقوق  بردارنده بن گولدر معتقد است که کارهای فوکو در همان زمان، در  1

 (.Golder 2011, 2013بشر، البته نه به صراحت لوفور، است ) 

دهند و بر امکان همانند لوفور و رانسیر، الکالئو و موف نیز روایت رادیکال دموکراتیکی از حقوق بشر ارائه می  2

ز نامتعین بودن »بشر« در »حقوق بشر« از راه بازتعریف محتوای مقابله با حذف از طریق مبارزات سیاسی، و استفاده ا

بر  (. این تحلیل )که تقریباً همLaclau and Mouffe 2001کنند )آن، تأکید می زمان با نقد بدیو و آگامبن 

ن  المللی داشت. می حقوق بشر بینی پسامارکسیستی و نیز نظریهحقوق بشر ارائه شد( نیز تأثیر زیادی در نظریه

عنوان نخستین کسی که چنین  ها نپرداختم. در عوض بر لوفور، بهدر این نوشتار به دلیل کمبود فضا به تحلیل آن 

بندی کرد متمرکز شدم، و نیز بر رانسیر  صورت  1968-سیاستی از حقوق بشر را در واکنش به فضای سیاسی پسا

وکراتیک حقوق بشر ناشی از توجهش به ماهیت  عنوان مدافع معاصر این موضع که تردیدش نسبت به سیاست دمبه

سیاست معاصر است. در کنار هم دیدن این دو متفکر، ایجادگر روایتی تاریخی از سیاست رادیکال دموکراتیک حقوق  

 بشر در پرتو سیاست پساتاریخی است. 
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آشفته  فضای  در  تردید  این  تجلیمعنای  که  معاصر،  سیاسی  بحران ی  در  را  اش 

شعلهسرمایه و  شورش داری  شدن  میور  جهان  سرتاسر  در  پایان  ها  به  دید،  توان 

 رسانم.  می

 حقوق بشر و پایان انقالب 

دههتاریخچه  در  فرانسوی  چپ  معاصر  توسعهدهندهنشان  1970ی  ی  سه ی  ی 

که    - اخالق، دموکراسی مستقیم و ضدیت با توتالیتاریسم  –گرایش نظری اصلی است  

آشکار شده بود که انقالب    70ی  منجر به ترویج اقبال به حقوق بشر شد. تا اواخر دهه

ای نزدیک به رفت، الاقل تا آیندهمیانتظارش    68پرولتاریایی، که در طی جنبش مه  

ی سخنرانی وقوع نخواهد پیوست. خالصی از طلسم کمونیسم واقعاً موجود هم درنتیجه 

اصالحی    1956 جنبش  سرکوب  استالین،  حکمرانی  از  انتقاد  در    1956خروشف 

الجزایر گوالگ« شدت  از »مجمع   1چکسلواکی، و انتقاد سولژنیتسین   1968مجارستان و  

یافته تأثیر مهمی  (. نقد کمونیسم سازمانMoyn 2013, p. 133; Whyte 2012 گرفت )

فرانسه داشت. زیرا این احتمال وجود    70ی  بر فضای روشنفکری و سیاسی اواخر دهه

  - که اتحاد نزدیکش را با شوروی حفظ کرده بود   -   2داشت که حزب کمونیست فرانسه

 1978در انتخابات    3ی »اتحاد چپ«، مهاز طریق ائتالفش با حزب سوسیالیست با برنا

 (. Bourg 2007, p. 251; Christofferson 2004پیروز شود و به کرسی دولت تکیه زند )

 Ewald، دیگر یک وضعیت »پسا انقالبی« ظهور کرده بود )1970ی  تا اواخر دهه

1999, p. 85)  های  وهیافته به شکل روزافزونی در میان گرگری سازمانو سیاست انقالبی

اعتبار می از  ی نظری این  معتقد است که نتیجه   4افتاد. ژولیان برگ چپ روشنفکری 

به اخالق  شدن  برجسته  مفهوموضعیت،  برای  راهی  حل  عنوان  راستای  در  پردازی 

یافته برای رفته اخالق تبدیل به روش، دیدگاه و چارچوبی ترجیح مشکالت بود: »رفته 

گالویز شدن با بسیاری از ابعاد زندگی شد: از روابط شخصی )خصوصاً مسائل مرتبط با  
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- ، زندان و مراکز روانی جنسی و جنسیت( تا نهادهای مختلف )دانشگاهل، رابطهمی

بشر(«   و حقوق  قانون،  تا سیاست )خشونت،  بااین(Bourg 2007, p. 5)درمانی(  که  . 

زنجیره با  گسترده  مفهومی  ترک  اخالق،  رهاوردش  اما  بود،  سیاسی  معانی  از  ای 

های ضد سیستم و بازگشت به  سیاست  نشینی از تفکرات وگرایی سیاسی، عقبآرمان

ترین این  ، و حقوق بشر، شاید موفق(Martin 2013, p. 121)مفاهیم سیاسی لیبرال بود  

زمان با این چرخش به اخالق، دموکراسی مستقیم نقشی بسیار مهم  رهاوردها بود. هم

ایفا    های مفهومی و سیاسی آنی بدیل برای دستگاهدر نقد مارکسیسم ارتدکس و ارائه

تمایالت   تأثیر  تحت  متفکران،  از  گروهی  و)چپ  gauchisteکرد.    روانه( 

autogestionnaire    های سازمانی دموکراتیک ، از گونه68)خودمدیریتی کارگران( در مه

های بوروکراتیک حمله مراتب سیاسی و سازمانی انواع سلسله مستقیم حمایت و به همه

  گراییسازمانی متصلب، جزم  خاطر شکلارتدکس بهکردند. امری که به نقد مارکسیسم  

های دولتی شوروی منجر شد. این نقد جناح  اش در حمایت از جنایتو شکست تاریخی

»برهه یک  پیشران  نیروی  کمونیسم،  از  زیست  چپ  در  توتالیتاریستی«  ضد  ی 

ش  خود  1977ی فرانسوی بود که نهایتاً منجر به وضعیتی شد که در سال  روشنفکرانه 

و   بلشویسم  که  کردند  ادعا  روشنفکران  از  طیفی  اتحاد چپ؛  از  نگرانی  داد:  نشان  را 

گونه اقتدارگرایانهمارکسیسم  آنهای  موفقیت  که  بودند  سیاست  از  فرانسه،  ای  در  ها 

 .(Christofferson 2004) احتمال ایجاد گوالگ را در پی خواهد داشت. 

جنجالیبرجسته  و  چرترین  این  حامیان  اخالق ترین  مخالف  خش  و  گرایانه 

ی جدید« بودند. متفکرانی  توتالیتاریسم در تفکرات فرانسوی، گروه معروف به »فالسفه

 Christianو    Andre´ Glucksmann  ،Bernard-Henri Le´vy  ،Maurice Clavelمانند  

Jambet  شان به امیدهای انقالبی  ها سابقاً مائوئیست بودند( که واکنش)بسیاری از آن

ها  های اصلی رویکرد آنمایهغایت بدبینانه به سیاست بود. بن، نگاهی بهخورده کست ش

اش، احیای جایگاه  عبارت بود از »دفاع از حقوق انسان، نقد امر سیاسی و مصداق دولتی

 Pharo, in Bourgمثابه بنیان کنش تاریخی« )فرد و روشنفکر، و تأکید بر اخالق به

2007, p. 245) آن س.  اجتناب ها  را محصول  سیاست میلطه  و  دولت  دانستند،  ناپذیر 

به را  غایتتوتالیتاریانیسم  سلطه  عنوان  جنایات  منطق  و  کردند،  معرفی  سیاسی  ی 
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که مقاومت  بااین  1استالین را مستقیماً به نظریه و عمل مارکسیسم انقالبی پیوند زدند.

کردند و درعوض،  دانستند، امکان رستگاری جمعی را رد میدر برابر قدرت را فضیلت می

کردند. حقوق بشر نقشی محوری ای دلیر از فرد مخالف و دگراندیش ترسیم میچهره 

ظاهر غیرسیاسی برای حفاظت از کرد، چراکه راهی بهدر این نگرش فلسفی بازی می

ی سیاست است،  گرایش ظاهراً گریزناپذیر به سلطه، که گویی مشخصهافراد در برابر  

 . (see Moyn 2012a, b, p. 293)داد ارائه می

»فالسفهکه  بااین روایت  خصومت  با  بسیاری  اشتراکات  سیاست،  با  جدید«  ی 

وق بشر پدید  »غیرسیاسی« جنبش نوپای حقوق بشر داشت، اما این، تنها روایت از حق

  Esprit،  1978فرانسه نبود. در سال    1970ی  آمده از وضعیت پساانقالبی اواخر دهه

متحد  PCFگرا با گرایش چپ که زمانی با  کمونیست فرانسه ی مسیحی شخص )مجله

مناظره برگزاری  با  موج  شد(  به  است؟«  سیاست  یک  بشر  حقوق  »آیا  موضوع  با  ای 

ترین و تأثیرگذارترین پاسخ را یوست، و کلود لوفور مهمروزافزون عالقه به حقوق بشر پ 

مجله در  قبالً  لوفور  داد.  ارائه  سؤال  این  چپ  به  با  بربریت«  یا  »سوسیالیسم  ی 

دهه اواسط  تا  اما  بود،  همراه  نوع   1970ی  مارکسیستی  هر  و  داد  تغییر  را  »نظرش 

سازمان که  بهدهیسیاستی  یا  باشد  سلسلهشده  باشدقدری  وضعیت   مراتبی  که 

. این  (Christofferson 2004, p. 100) تحت سلطه« را ایجاد کند، رد کرد«  -گر»سلطه 

که میان  ی باور مشترک روزافزونی بود مبنی بر اینکنندهکار او در این زمان، منعکس

برقرار است.  نظریه  پیوند مستحکمی  اقتدارگرایی سیاسی   Lefort)ی مارکسیستی و 

1986, p. 251–3)ی جدید، این ضدیت با اقتدارگرایی را حال او برخالف فالسفهاین . با

ی سیاسی دموکراتیک مستقیم ای اخالق غیرسیاسی، بلکه با تأکید بر مبارزهنه با گونه

آمیخته کرد. »سیاست و حقوق بشر« لوفور، مسیری را در میان تجلیل اخالقی حقوق  

. در این راستا، وی بر آن شد تا  بشر و مخالفت دیرین سنت مارکسیستی با حق گشود

 
برنارد هنری لوی بیان داشت که »مارکسیسم را در هر کشوری که دوستدارید، اعمال کنید. در پایان همیشه    1

های نظری توتالیتاریانیسم ای زیرکی نظری بیشتر گفت که ریشهگوالگ پیدا خواهید کرد«. آندره گالکسمن، با ذره 

ای را تنظیم کرد و قرن  و نیچه: »ایدئالیسم آلمانی برنامهگرایی متفکران آلمانی است، از کانت تا مارکس  در دولت

 .( Glucksmann 1980, in Bourg 2007, p. 289کند«. ) کامالً ماتریالیست ما دارد آن را اجرا می
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بندی کند.  مثابه ابزاری برای مقاومت سیاسی صورت روایت سیاسی مهمی از حق را به

 ی سیاسی معاصر دارد.نگاهی به حق که همچنان خریداران زیادی در نظریه

ی یهود« مارکس است، متنی  ی اصلی تحلیل لوفور، خوانش او از »مسئله پشتوانه 

کند که ساختار  شکلی رسواکننده بیان مینقد انقالبی حق بود. مارکس، بهگذار که پایه

بندی جامعه بورژوایی دهنده همان تقسیم، بازتاباعالمیه حقوق بشر و شهروندی  دوگانه

هایی است که در اجتماع های شهروندی، متعلق به آنبه سیاسی و مدنی است: حق

ی مدنی است  قضایی جامعه- ل حقوقیهای بشری، شککنند و حقسیاسی مشارکت می

 Marx) گیرد.  ی آن، توسط روابط مبتنی بر مبادله کاال شکل میکه ساختار اتمیزه شده

1975, p. 229)نقش بسته اعالمیه  مدنی، در ساختار    ی. ازخودبیگانگی جامعه عمیقاً 

پیش آزادی و حق  است:  بر  پشتیبان حق  آزادی، که  از  منفی  مفهومی  فرض گرفتن 

ی سه  استفاده از دارایی شخصی بدون توجه به دیگران است. نگاه به برابری در ماده

ی دیگری  اندازهاعالمیه، برابری کامالً صوری در برابر قانون است که در آن »هر انسانی به

 .Marx 1975, p)شود«  رابر، یک واحد الیتجزی )موناد( خودکفا محسوب میطور بو به

ی مدنی است، مفهوم  ؛ و درنهایت، حق به امنیت »واالترین مفهوم اجتماعی جامعه(230

جهت وجود دارد که  ی این واقعیت است که کل جامعه صرفاً ازآنکننده، بیانپلیس

 .Marx 1975, p)را تضمین کند«    و مالکیت هریک از اعضایش  ایمنی شخصی، حق

230) . 

بااین به مشکللوفور  معتقد  تفکرات که  غیرسیاسی  و  اتمیستی  بودن سرشت  دار 

ی ایدئولوژیکی از حقوق بشر لیبرال است، بر آن است که مارکس »خود را زندانی نسخه 

ها را بررسی که معنای عملی این حق آندهد، »بیکند« که نظریه لیبرال ارائه میمی

تغییرات ژرفی د که چه  ودریابد  بهکند  اجتماعی  زندگی   Lefort)آورند«  وجود میر 

1986, p. 248  .)  باوجودی که تصویر حقوقی لیبرال دموکراسی، همبستگی سیاسی افراد

ی »بعدی  ویژه حق آزادی عقیده، درواقع در بردارندهبرابر و آزاد است، حقوق بشر و به

خواه افراد  آن،  در  که  است  اجتماعی  روابط  ه از  برابر  در  میناخواه  قرار  گیرند«.  م 

امر واقع«، موجب  امر نمادین و  عینیت دادن به »خأل میان  با  دموکراسی مدرن هم 

. در (Lefort 2006, p. 159)ی سیاسی غرب شده است مایهدگردیسی عمیقی در درون
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وچرایی چونکه دموکراسی کالسیک و پادشاهی مطلقه، قدرت را بر معیارهای بیحالی

شناختی استوار کردند، منبع نمادین قدرت و مشروعیت  ی یا زیستچون مبانی فراطبیع

ناشدنی میان  در دموکراسی مدرن صرفاً یک انتزاع است )انسان(. این امر به تفاوتی رفع

هایی که در هرزمانی قدرت را در دست دارند ختم  مبنای قدرت، و هویت خاص آن

اینمی اگردد.  و  نمادین  امر  میان  که خأل  است  واقع گشوده میگونه  این،  مر  و  ماند 

نویسد، حقوق  گونه که لوفور میی سیاسی دموکراتیک: آنفراخوانی است به یک مبارزه

شود؛ و این یعنی  رود که به آن داده میبندی خاصی میبشر »به فراسوی هر نوع صورت 

 Lefort)بندی مجدد آن« بندی خاصی از آن، خود فراخوانی است به صورت هر صورت 

1986, p. 258) . 

ی مدنی متکثر و شکل نامتعین حق، در ای از جامعهلوفور معتقد است که آمیزه

 قلب تاریخ منازعات سیاسی مدرن رخنه داشته است: 

های کارگری، تا حق اشتغال و تأمین  »از شناسایی حق اعتصاب و تشکیل اتحادیه

عرصه به حقاجتماعی،  اتکا  با  که  است  بوده  تاریخی  بی  که  های  مرزهایی  به  شری، 

کرده، حمله برده است. تاریخی که همچنان گشوده دولت، خود را درونشان تصور می

 .(Lefort 1986, p. 258)است« 

رغم گفتاری که اغلب،  )علی  70و    60ی  به نظر لوفور، منازعات سیاسی اواخر دهه

مارکسیسم   انقالبی  شمایل  با  را  خود  نتوانست  بود(  مارکسیستی  کالسیک آشکارا 

منظور تغییر شکل  ی انقالبی است که دولت را به راستا کند که در آن پرولتاریا سوژه هم

برآمد، طیفی از    68کند. در عوض، تیپ سیاستی که از مه  مناسبات تولید تسخیر می

ی تعهد متقابل اجتماعی به سر آمده و  هایی را همراه کرد که معتقد بودند زمانهاقلیت

 ,Lefort 1986)ی حاضر است  بشری، تنها راه چاره وضعیت ناعادالنه  هایشناسایی حق

p. 262) خواسته اشتغال،  حق  مثال،  برای  شغل .  از  که  بود  کسانی  کنار  ی  شان 

ی این آسیب را، که به از بین رفتن حقوق اجتماعی منتهی  شده بودند و تجربهگذاشته

شود، از سر گذرانده بودند. این خواسته، در وضعیت سیاسی پیرامونش، متشکل از می

ظاهراً متمایز اما به لحاظ شکلی بیشتر    های اجتماعی، » انبوهی از عناصردولت و قدرت

کند. تقاضای حق بر اشتغال، »حضور قدرت و بیشتر وابسته به یکدیگر«، مداخله می

می آشکار  فضاهایی  در  را  است« اجتماعی  بوده  نامرئی  تقریباً  آن  از  پیش  که  سازد 
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(Lefort 1986, p. 263)  عی را  های اجتماو پتانسیل درهم پاشیدن روابط موجود قدرت

 ی مستحکم دولت و سرمایه برقرار شده است.  دارد، که توسط پیکره

گری در قرن بیستم، و تعدد مبارزات ی انقالبیپس بنا بر نظر لوفور، شکست پروژه

گرا نباید  ی چپی این است که سیاست و نظریه دهنده، نشان1968سیاسی به تأسی از  

تی را بر سیاست معاصر تحمیل کند:  ی سوسیالیسکنندههای دگرگونسعی کند مدل

و   جدید  ضوابط  به  تا  دهد  گوش  ستمدیدگان  مبارزات  صدای  به  باید  عوض،  در 

ی مدنی در این زمان، نه  های برآمده از جامعهدموکراتیک امر سیاسی پی ببرد. خواسته 

عمیق دنبال  به  بلکه  جامعه،  و  سیاست  انقالبی  دگرگونی  پی  محتوای در  کردن  تر 

ی روابط قدرت است، تا برخوردهای  ک مدرنیته، با مداخله و بازسازی شبکه دموکراتی

گردند   جبران  و  شناسایی  آدمیان،  با  نقشی  (Lefort 1986, p. 262)ناعادالنه  حق،   .

پردازی  ای اساسی برای مفهوم ای که مقوله گونهکند؛ بهمحوری در این مبارزات ایفا می

ی مشروعیت و بازنمایی امر  ای نارواست: »ایدههبندی مطالبات و افشای رنجو صورت 

مشاهده است که نشانگر »تأثیر نمادین  ای از این مبارزات قابلجزئی« در طیف گسترده 

 . (Lefort 1986, p. 264)مفهوم حق« است 

 حقوق بشر و سیاست ارتجاعی 

برافراشته  پرچم سرخ  با  انقالبی  پیروزیوقتی سنت  این  لوفور  افتاد،  رمق  از   اش 

که   چپ،  جناح  بحران  کرد.  ستایش  را  دموکراتیکش  پتانسیل  و  بشر  حقوق  نظری 

بود، با فروپاشی دیوار برلین و سپس    1970ی  ی چپ انقالبی فرانسه در دههمشخصه 

ای جهانی شد. فرانسیس  ، تبدیل به پدیده1992و    1989های  ی آهنین در سالپرده

مند برای به دلیل »فقدان بدیل عملی نظام  ی معروف »پایان تاریخ« رافوکویاما اعالمیه

کرد   صادر  غربی«  آیندهFukuyama 1989)لیبرالیسم  مسیر  که  داشت  بیان  و  ی (، 

ایده همگانی  و  تدریجی  پذیرش  جهانیسیاست،  طریق  از  لیبرال،  مدلی  های  شدن 

(. روایت Fukuyama 1989داری است )سیاسی دموکراتیک لیبرال و بازارهای سرمایه

ی ویاما از پایان تاریخ، اگرچه مورد انتقادهای فراوانی قرار گرفت، اما تسخیرکنندهفوک

ازهم بود:  از جنگ سرد  موجود، روح زمانه، در عصر پس  واقعاً  پاشیدگی سوسیالیسم 
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عقبهم با  سازمانزمان شد  مارکسیسم  )نشینی  مفهوم (  Hay 1999, p. 152یافته  و 

درن  انقالبی،  تغییر  و  ایدئولوژیک ایدئولوژی  بازنمایی  از  بخشی  به  تبدیل  هایت 

حقوق بشر در تصویر سیاسی شدن بود.  داری نولیبرالی شد که در حال جهانیسرمایه

آرمان  همان این  داشت:  محوری  نقشی  لیبرال  اشاره  شهرگرایی  رانسیر  ژاک  که  طور 

که بنا    ناپذیری ظاهر گشتی جنبش مقاومتنامهمثابه اساسکند، »حقوق بشر بهمی

حال . با این(Rancie`re 2004, p. 297آمیز بینجامد« )بود به یک جهان پساتاریخی صلح

ی  سازی با شتابی که بانیان آن انتظار داشتند پیش نرفت: تا اواخر دهه فرایند جهانی

صحنه 1990 به  »بدل  پساتاریخی  جهان  قلمرو  و  ،  ستیزها  فوران  برای  شد  ای 

هراس« و »حقوق های نژادی و بیگانههای دینی یا جنبشاییهای قومی، بنیادگرسالخی

شان بیرون حقوقان از آب درآمد، حقوق آن مردمی که از خانه و سرزمین بشر، حقوق بی

 ,Rancie`re 2004) رانده شدند و در معرض تهدید و دهشت کشتار قومی قرار گرفتند«  

p. 297–8)بین قرار داد:  ی »حق« را زیر ذرهی انتقادی بار دیگر مسئله . در پاسخ، نظریه

انداز در این راستا، اکنون آثار دو تن از اندیشمندانی را که در واکنش به دگردیسی چشم

سیاسی جهان در عصر پساتاریخ، به تفکر در باب سیاست حقوق بشر پرداختند، بررسی  

 کنیم: آلن بدیو و جورجو آگامبن.می

ای سیاسی  ی قارهن مخالف حقوق بشر در نظریهتری آلن بدیو را شاید بتوان متخاصم

های سابق، بعد از شکست چپ انقالبی تبدیل  ی68معاصر دانست. آنجا که بسیاری از  

تر  طلبانهخطر و اصالحگران لیبرال دموکراسی شدند یا به دیدگاه سیاسی بیبه توجیه 

ساالر  نتاریسم سرمایهاش بودند رضایت دادند، بدیو مستمراً پارلمااز آنچه زمانی مدعی

کرده است.  های انقالبی در تفکر و سیاست فرانسوی را محکوم میو دل کندن از آرمان 

داری نویسد که »ما شاهدان شکلی قهقرایی از فرجام ذات سرمایهاو می  1980ی  از دهه

هم    (Badiou 2012, p. 14)  هستیم« مارکس  حتی  را  آن  دیوسیرتی  و  شرارت  که 

تر شدن بود. در وضعیتی بسیار دور از تصورات کسانی که دموکراتیک ه  بینی نکردپیش

میجامعه انتظار  را  مدنی  همی  انقالبی  مارکسیسم  فرسودگی  با  کشیدند،  شد  زمان 

ای ارتجاعی که بسیاری از دستاوردهای انقالبی قرن بیستم را پیروزی چشمگیر پروژه 

که    -های ارتجاعی«  ، »استقرار مجدد ایدهبه عقب برگرداند. این امر، بنا بر ادعای بدیو

-1960های سرخ )را ممکن ساخت »که پس از سال  - حقوق بشر نیز در میانشان بود
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به  1850ی  طور که دهه( رخ داد، درست همان1968 استقرار نیز  بازگشت و  واسطه 

انقالب    1840-1815های  مجدد نظام ضدانقالبی سال ممکن شد، همانی که در پی 

 . (Badiou 2012, p. 14)آمده بود.  1794-1792رانسه کبیر ف

ارائه داد    اخالق ترین گزارش از دیدگاهش در باب حقوق بشر را در کتاب  بدیو جامع

سال   در  تفکر    1993که  اخالقی  چرخش  بر  گزنده  نقدی  و  شد  منتشر  فرانسه  در 

منطقی که بر مبنای متداول اخالق شکل گرفته است، شر را    1کرد. فرانسوی وارد می

داند. حقوق بشر »حق انجام کارهای غیرشرورانه است: حق در امان  بر خیر مقدم می

. در (Badiou 2001, p. 9) فرهنگی«    – . بدنی ... و هویتی  بودن از تهدید و آزار جانی، ..

ی مفهومی، محتوای خیر، صرفاً از راه شناخت شر و جلوگیری از وقوع یک چنین پیکره

صورت پیشینی تعریف شده است )مانند تعرض جانی، بدنی یا  گذرد. شری که بهآن می

ی امروز است که بنابر  نهی سیاست بشردوستابرندهفرهنگی(. این منطق، پیش  – هویتی  

ها »به هر طریق ی آنکنندههای بشری و متوقف ی رنجدهندهآن، غرب نقش تشخیص 

بازی می را  آن ممکن«  )همان(،  ابژهکند  را  را ها  و جنوب جهانی  برای »مداخله«  ای 

پذیر و کنشگر،  ها به کنشبندی سوژهبیند. این تقسیمدریایی از آشفتگی و انفعال می

عنوان نماد فضیلت و حافظ قربانیان از گزند  ت بسیار مهمی را در پی دارد: غرب را به اثرا

ها و مشکالت،  صورت قرارگاه رنجدهد، با بازنمایی جوامع خارجی به خشونت نشان می

می غرب  سیاسی  مشکالت  شدن  پنهان  محوری موجب  نقش  گرفتن  نادیده  با  شود، 

اش، بر همدستی غرب در پیدایش  ی ظاهریرزهامپریالیسم و استعمار و تأکید بر مبا

آن این مصایب سرپوش می و  بیگذارد؛  و  را که تحت ستم  با    عدالتی هستندهایی   ،

دریافت به  کردنشان  بازخواهد کنندهتبدیل  سیاسی  کنشگری  از  غرب،  صدقات  های 

 ی بشردوستانه:داشت. بنابراین، گسترش مداخله

جسورانه  نقد  دهه  چندین  از  این    ی»پس  با  مقارن  امپریالیسم،  و  استعمار 

نکته میخودپسندی شرم  این  بر  اصرارش  و  روزی جهان سوم  شود که سیهآور غرب 

 
 کند.  درواقع، او یک نوع اخالق انقالبی را  در برابر اخالق غالب مطرح می 1
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مادون  ها  ها و در یک کالم ناشی از آن است که آنکفایتی و سفاهت خود آنناشی از بی
 (. Badiou 2001, p. 13) اند«انسان

مارک پژواک صدای  بشر،  به حقوق  بدیو  مینقد  وقتی  است،  بشر  س  گوید حقوق 

بودن    کار، آزادی مالکوی »کیش آزادی است )که البته شامل آزادی کسبدربردارنده

 Badiou)های دیگر است(«  ی همه آزادی کنندهشود که تضمین و نیز ثروتمند شدن می

2010, p. 2)ی مدنی  . پس در نظر بدیو، ساختار مفهومی حقوق بشر، مبتنی بر جامعه

یافته از طریق مبادالت کاالیی است و این امر به این معناست که توفیق سیاسی  سازمان

ی کاپیتالیستی تولید کمک کرده است. این  حقوق بشر به طبیعی جلوه کردن شیوه

داری معاصر، با آزادی اقتصادی مندرج ای بنیادین میان کامیابی سرمایهادعا که رابطه

توجه بودن آن، جایگاهی  رغم جذابیت و قابلدارد، علیهای بشری وجود  در فهرست حق

داری و ی سرمایه که رابطهرغم اینای در نقد بدیو دارد. درواقع، علیمختصر و حاشیه 

این امر    (Marx 1975; Pashukanis 1980)ی دیرین مارکسیسم بوده است  حق، دغدغه

جنبه  از  کمیکی  نظریههای  نقد  در  گرفته  قرار  موردتوجه  به  تر  پسامارکسیستی  ی 

ی حق است و این نظریه، بیشتر تمایل دارد که بر رابطه میان حقوق بشردوستانه مقوله 

 و خشونت دولتی تمرکز کند.  

قوق بشر، ی کامیابی کاپیتالیسم و هژمونی حسالح نیرومندتر بدیو در انتقاد از رابطه

رهایی نیرومندتر  تفکرات  تضعیف  در  بشر  حقوق  که  است  گفتار نقشی  دارد.  بخش 

گرایی لیبرال، جایگاهی محوری در نقد ضد توتالیتاریستی تفکر چپ داشته است: قانون

ی حقوق کند، نقض گستردهبخشی از آنچه که نازیسم و استالینیسم را شبیه به هم می

گر به سمت مارکسیسم عمدتاً یک هدایت  1ی هر دو است.فردی و حاکمیت قانون از سو

طور که دیدیم لوفور بر این عقیده است که این  آید: همانحساب میتوتالیتاریانیسم به

امر، ناشی از قصور ظاهری مارکس در پرداختن به امر سیاسی است؛ مورخ مارکسیسم،  

کوالکوفسکی کلیت  2لشک  که  است  »کلمعتقد  دیدگاه  و  به    3گرای« سازی  مارکس 

 
ی تحلیل آرنت از توتالیتاریانیسم دارد. اگرچه تسلط کامل، مشخصهبرای مثال، ویرانی قانون، نقشی محوری در    1

 (. Arendt 1968اصلی توتالیتاریانیسم است، اما ویرانی قانون و حق، بخشی ضروری از این فرایند است )
2 Leszek Kolakowski 

3 Holistic  
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ی سیاسی توتالیتاریستی در »نابود کردن زندگی  بشریت، مستقیماً موجب تقویت پروژه

قابل کامالً  واحدهای  به  انسان  تقلیل  و  گردید  شخصی  تولید«  فرایند  در  مبادله 

(Kolakowski 1983, p. 92)  اگر نقض حقوق بشر، معرف  توتالیتاریانیسم است، پس .

کند: »حاال  چنین خالصه میج این شر است: بدیو این موضع را این حمایت از آن، عال

ی کمونیسم در تمام جهان شکست خورده است، پس صرفاً یوتوپیایی است  که فرضیه 

 ,Badiou 2010)  بایست جای خود را به فرهنگ حقوق بشری بدهد«تبهکارانه که می

p. 2)بشردوستان گفتمان  همانند  توتالیتاریانیسم،  پس ضد  کردن .  برقرار  طریق  از  ه، 

نمی احترام  بشر  حقوق  به  که  سیاسی  »دیگری«  یک  با  خدمت  تقابل  در  گذارد، 

سرمایهمشروعیت پارلمانتاریسم  به  برمیبخشی  با  ساالر  همچنین  موضع،  این  آید. 

به ]صرفاً[  را،  »خیر«  که  وسیلهرویکردی  میمثابه  »شر«  از  ممانعت  تقویت  ی  بیند، 

ه تحت لوای این نگاه است که هر تالشی برای تغییر بنیادین جهان  شود. رویکردی کمی

 گردد:خود منجر به شر میخودی در پرتو یک دیدگاه ایجابی از خیر، به

پایه بر  مردم  گردآوردن  برای  تالشی  آن،  »هر  از  باالتر  و  خیر  از  مثبتی  تصور  ی 

اقدامی شناختن، خود سرچشمه   "انسان" اهد بود. این  ی حقیقی شر خورا به چنین 

گویند هر اقدام  اند: میحرفی است که در پانزده سال گذشته مرتباً به خوردمان داده

ی توتالیتاریانیسم خواهد انجامید. هرگونه حساب آید به فاجعهبه  "آرمانی "انقالبی که  

خواست عدالت و برابری سرنوشتی شوم خواهد داشت. هرگونه خواست جمعی خیر، 

 .(Badiou 2001, p. 13)  کند«تولید شر می

بردن  نتیجه  بین  از  بشر،  حقوق  توتالیتاریانیستی  ضد  تحرکات  این  سیاسی  ی 

ترین شر، و مسدود کردن راه  عنوان کمهای سیاسی، توجیه مناسبات فعلی قدرت بهافق

قالب با  بنیادین جهان،  برای تغییر  بهبندی آن بههر تالش  سوی فالکت  عنوان گامی 

 خواهد بود.  

جنجالیج بدیو،  کنار  در  آگامبن،  نظریهورجو  در  بشر  حقوق  منتقد  ی  ترین 

اخالقی   روایت  نقد  صراحتاً  را  هدفش  بدیو،  مانند  و  است  معاصر  پسامارکسیستی 

. بنا (Agamben 1998, p. 127)داند  ی جدید و  جنبش حقوق بشر از حق، میفالسفه

ترین نقشی که در  که به مهم  بر نظر آگامبن، مشکل اصلی این نگاه به حق این است
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است  مدرنیته کرده  ایفا  سیاسی  به–ی  دولت،  قدرت  نمودنشتوجیه  محدود    - جای 

ی حقوق بشر و شهروند، مانند مارکس، به  پردازد. آگامبن در تحلیلش از اعالمیهنمی

شده، ظاهراً هم برای شهروندان است و هم  های اعالمکند که حقاین نکته توجه می 

شمول بشر، یک  ی انتزاعی و جهاندر معنای کلی. وی معتقد است که چهره برای بشر

تجسد مدرن از حیات برهنه است. این تصویری پرتکرار در تفکر غربی است که وجود  

گیرد، و نیز ]تصویری پرتکرار[ در بشر را پیش از تعلق آن به امر سیاسی، مفروض می

شوند. در  ه از سپهر سیاسی طرد میکند کهایی تولید میسیاست غربی، که جمعیت

یافت، که به  حضور می(  zoe)ی حیات طبیعی  جهان کالسیک، حیات برهنه در ایده

اش تولیدمثل و مراقبت بود،  اختصاص داشت و وظیفه  ( oikos)قلمرو داخلی و خصوصی  

( قرار داشت که در  bios politikos)و در تقابل با حیات سیاسیِ کنش و گفتار عمومی 

این تقابل مفهومی، در تمایزی سیاسی میان شهروندان، که قادر    داد. رخ می  polisشهر  

سیاست طرد شده بودند،  بودند و بردگان، زنان و فرزندان که از    شهربه مشارکت در  

ی سیاسی مدرن، تمایز کالسیک میان حیات و سیاست را از یافت. اندیشهبازتاب می

جای منابع متعالی و سنتی مشروعیت دولت، قدرت دولت را بر مبنای بین برد، و به

ی حقوق بشر و شهروند،  حفاظت از حیات شهروند توجیه کرد. تحولی که توسط اعالمیه

ای دموکراسی مدرن شد. این امر، دو مشکل عمیق ایجاد کرد: اول، نقشی  تبدیل به مبن

نامد ایفا نمود؛ دوم،  سیاست می-ی آنچه میشل فوکو زیستمهم و ایجابی در توسعه

اند  های مدرن، امروزه اشکال نوین و بسیار شدیدی از طرد سیاسی ایجاد کردهدموکراسی

 هاست.  داختن به آن که ساختار مفهومی حقوق بشر، ناتوان از پر

مدرنیته که  است  معتقد  تکنیکفوکو  شدن  پدیدار  شاهد  سیاسی  جدید  ی  های 

جمعیت -»زیست و  افراد  حیات  پرورش  پی  در  که  است  قدرت  و  سیاست«  است،  ها 

است.   گذاشتن«  زنده  یا  »کشتن  در  خود  جایگاه  به  قضایی  قدرت  رجعت  پیامدش، 

(Foucault 1978, p. 138)  کند که سیاسی کردن حیات در قانون و  آگامبن بیان می

سیاسی دموکراسی مدرن« -ی سیاسی مدرن، در »بنیان فعالیت پنهان زیستاندیشه

. باوجود قوت این استدالل، آگامبن، ورای اشاره  (Agamben 1998, p. 124)نهفته است.  

های غربی در سیاسی کردن حیات، شواهد راستا بودن نظریه و عمل دموکراسی به هم

ی کند. باوجوداین که در اینجا فرصت بررسی عمیق رابطهچندانی برای آن ارائه نمی



 

 
 

 ی مصطفی طاهرخانی الفلین / ترجمهدانیل مک  489

قدرت را نداریم، تردید چندانی نیست که آگامبن قدری  -ی حق و زیستتنیدهدرهم

ای که فوکو از لوازم تکنیکی ویژه با توجه به تبارشناسی موشکافانهاغراق کرده است؛ به

توان با اطمینان بیان  حال، میدهد. با اینت ارائه میقدر-ی زیستو گفتمانی توسعه

ی دموکراسی مدرن، منبع هنجاری الزم را  داشت که سیاسی کردن حیات در نظریه

کند. درواقع، خود فوکو به این  ی قدرت بر زندگی مهیا میسازی سیطره برای مشروع

ها در  بار دولتصیبتدهد فجایای مجا که نشان مینکته تلویحاً اشاره داشته است؛ آن

ی قدرتی است که بر مبنای نقش دولت در  جانبهقرن بیستم، به معنای گسترش همه 

 شود:  حفاظت از جان شهروندانش توجیه می

ها نه به نام حاکمی که باید از او دفاع شود، بلکه به نام هستی همگان  »دیگر جنگ

ماندن،  نام ضرورت زندگی و زندهشوند تا بهی مردم فراخوانده میگیرد؛ همهانجام می

 (.Foucault 1978, p. 137) یکدیگر را بکشند«

ی هانا آرنت  تر خود از حقوق بشر را از خالل خوانش نوشته آگامبن نقد دوم و دقیق

ی آرنت نسبت به دهد. دغدغهملت و فرجام حقوق بشر« ارائه می- با نام »افول دولت

، وابسته به عضویت در یک اجتماع سیاسی  های قانونیحقوق بشر این است که حق

هایی که از حقوق شهروندی محرومند و چیزی جز حقوق بشر گونه، آنهستند و این

رها شده بی هیچ حقی  ندارند،  از خود  اول،  برای حفاظت  زمان جنگ جهانی  از  اند. 

ی سلب حق از شهروندان به دالیل سیاسی،  های زیادی از جمعیت جهان، درنتیجهبخش

جویان، از کشورهای خود خود را بیرون از اجتماع سیاسی یافتند، و شمار زیادی از پناه

افراد بی انبوه  این  آگامبن،  از نظر  نمایانگر داستانی است که در دل گریختند.  دولت، 

بدل   ملت  به  بالفاصله  شده،  »متولد  است:  نهفته  سیاسی  مدرنیته  مفهومی  ساختار 

 ,Agamben 1998) ای نباید میان این دو باشد«  و فاصله   ه گونه که هیچ وقفشود، آنمی

p. 128.)  گیرد که  فرض میی حقوق بشر فرانسه این را پیشساختار مفهومی اعالمیه

زمان هم »بشر« است و هم »شهروند«، زیرا هرکسی در درون یک ملت  هر فردی، هم

شود که اعضای آن ملت  ها با دولتی معرفی میشود، و هر یک از این ملتخاص زاده می

می خود  شهروندان  از را  »بشر«  کردن  جدا  با  معاصر،  سیاست  که  چیزی  داند. 
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 ,Agamben 1998) مثابه دو موجود مجزا، دروغ بودنش را اثبات کرده است  »شهروند«به 

p. 131–2 .) 

ی خود را نسبت به ناکافی بودن حقوق بشر بیان کرد،  از زمانی که آرنت دغدغه

شماری از کنشگران سیاسی و برخی سازوکارهای حقوقی سر برآوردند و تالش کردند  

فایده بودن این حال، آگامبن بر این عقیده است که بیاز حقوق بشر حمایت کنند. بااین

زوکارها، از تحلیل عمیق و ساختاری که برای کارها واضح است، چراکه این قبیل سا

توانند به مشکالتی رو، نمیی مناسب با موضوع نیاز است، عاجزند و ازاینفهم و مواجهه 

ی معاصر،  بپردازند که ادعای پرداختن به آن را دارند. برای مثال، نهادهای بشردوستانه

واداشتن حقوق بشر هستند    دولت، در پی به تحرکدر برخورد با بحران انبوه افراد بی

ها رانده  ملت-ی دولتای را که هرروز بیشتر و بیشتر به حاشیهتا بتواند »حیات برهنه

نو  می از  جدید،  ملی  هویت  یک  در  نهایتاً  شاید  تا  کند  حفاظت  و  بازنمایی  شوند، 

بنابراین، گفتمان بشردوستانه با تالش    (.Agamben 1998, p. 133)ساماندهی شوند«  

هایی است که  ی دادن حق قانونی شهروندی یا اقامت دائمی، در پی ادغام مجدد آنبرا

اند. و تا زمان تحقق این امر، حقوق بشر به کار گرفته ملت حذف شده-از نظام دولت

ارائه می با  با آنی رفتار دولتی هنجارهای اخالقی در مورد نحوهشود تا  هایی که  ها 

ی حمایت قانونی از این  هایی را که در زمینهدارند، شکافهای قانونی قابل اجرایی ن حق 

این بگیرد.  درز  دارد،  وجود  بیافراد  افراد  از  که حمایت  است  این  گونه  نام  به  دولت، 

شود )که مطابق  های غیردولتی واگذار میها و سازمانهنجارهای حقوق بشری، به دولت

هایی نظیر کمیساریای عالی  سازمان  با میل خود، بر اساس تکالیف معاهداتی یا از طریق

می عمل  ملل  سازمان  سازمانپناهندگان  این  که  است  معتقد  آگامبن  و  کنند(.  ها 

کردهدولت ثابت  »علیها،  که  حقاند  به  طمطراقشان  پر  استناد  و  "های  رغم  مقدس 

مواجهه   "ناشدنی سلب حتی  و  از حل مشکل  ناتوانبشر،  مطلقاً  آن،  با  درست  اند« ی 

(Agamben 1998, p. 133.)   از امر، تفکیک مسائل ساختاری و سیاسی  این  و دلیل 

مسائل بشردوستانه است: کمیساریای عالی پناهندگان مأموریت »صرفاً بشردوستانه و  

های غیردولتی که درگیر با مسائل  کند که سازماناجتماعی« دارد، و آگامبن تأکید می

دولتی، در  به عوامل سیاسی ایجادکننده بیبشردوستانه هستند، با قصور در پرداختن  

 .(Agamben 1998, p. 133–4)کنند های دولتی عمل میهمدستی با قدرت
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 انداز سیاست حقوق بشر در عصر پایان تاریخچشم

این که سنت حقتا  دادم  نشان  اواخر جا  انقالبی«  »پسا  وضعیت  در  بشری،  های 

ای )از نو( سر برآورد. عنوان مسئله محوری تفکر سیاسی قارهفرانسه به  1970ی  دهه

ی جدید«  ترین مدافعان حقوق بشر در این زمان، »فالسفه ترین و البته جنجالیبرجسته 

ترین  دیدندکه بر قدرت گریزناپذیر سیاسی، و افراطییمثابه معیاری م بودند که حق را به

حال، این تنها  زند. با اینشکلش یعنی همان توتالیتاریانیسم، قیدوبندهای اخالقی می

دیدگاه به حقوق بشر در آن بستر تاریخی نبود، و کسانی هم بودند که در پی پاسداشت 

به  تا مثابه وسیلهحقوق بشر  بودند  برای کنش سیاسی  برابر روایت   ای  های  بتوانند در 

غیرسیاسی و فردگرایانه از حق، که هم در تعریف و تمجیدهای لیبرالیستی و هم در  

مشاهده بود، مقاومت کنند. اما همین روایت فردگرا و اخالقی  نقدهای مارکسیستی قابل

ی جدید  ی حقوق بشر با فالسفههای اولیهاز حقوق بشر بود که فصل مشترک جنبش

 Moyn)سال گذشته نقش مهمی هم در سیاست جهانی داشته است    30و در طول  بود  

2012a, b تاریخ، چنان جالل و جبروت تصنعی به  -(. درواقع، مسیر سیاسی نظم پسا

حقوق بشر بخشید که منتقدان رادیکال را به تحرک واداشت و همین شد که تا اوایل  

ای، بار دیگر برای حمله به حقوق ی سیاسی قاره، شمار زیادی از فالسفه 1990ی  دهه

غیرسیاسی   روایت  منتقدان، که  این  آیا  است که  این  به خط شدند. حاال سؤال  بشر 

شان مورد استفاده قرار های دولتی برای توجیه خشونت حقوق بشر را که توسط قدرت 

دادهمی قرار  هدف  سیاست  گیرد  نوع  آن  بر  عالوه  مثالً  عرضه،  برای  هم  چیزی  اند، 

دیگر، آیا حقوق بشر    بیان  راتیک حقوق بشری که موردحمایت لوفور بود، دارند؟ بهدموک

بخش و دموکراتیکی باشد که روزگاری  تواند نیرویی برای سیاست رهاییهمچنان می

هایی که  به آن امید بود؟ برای پرداختن به این سؤال، اکنون به یکی از متأخرترین دفاع

 2004ی ژاک رانسیر در سال  کنیم: مقالهرجوع می  از سیاست حقوق بشری شده است

 ها است؟«.ی حقوق انسانبا نام »چه کسی سوژه

 Patton)دار زیادی را موجب شد  های ادامهنقد جورجو آگامبن بر حقوق بشر، بحث

2007; Laclau 2007; Whyte 2009; Gu¨ndog˘du 2012; Lechte and Newman 

بود  (2012 رانسیر  ژاک  این  جدی   اما  و  مؤثرترین  را که  آگامبن  موضع  به  نقد  ترین 
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بازتاب سیاست حقوق  صورت  بندی کرد؛ و استدالل وی، چیزی بسیار فراتر از صرف 

برای سیاست به هر تالشی  رانسیر نسبت  بود.  لوفور  از حقوق بشر دموکراتیک  زدایی 

ب نسبت  هم  وی  که  معناست  بدین  این  و  دارد؛  انتقادی  عمیقاً  موضعی  نگاه  بشر،  ه 

وچرا چونمثابه معیارهای اخالقی غیرسیاسی و بیهای بشری بهی جدید به حقفالسفه

ها را خالی از  موضعی خصمانه دارد، و هم نسبت به نقدهایی مانند نقد آگامبن که حق 

کنند. دفاع وی از سیاست حقوق بشر برمبنای روایتی از امر  هر محتوای سیاسی می

از خالل ر و رخدادی سیاسی که در آن سیاسی است که  رژیم »پلیسی«  میان  ابطه 

می ایجاد  پایهشکاف  میکند،  نیروهای  گذاری  پلیس،  از  منظور  رانسیر،  نظر  در  شود. 

عنوان »مجموع  امنیتی نیست، بلکه منظور، »تقسیم امر محسوس« است که اجتماع را به

از این گروه  هایی که هر ها و ویژگیکند، »مجموع گروهاجزاء آن« تعریف می ها  یک 

از منظر پلیس، یگانه سیاست، سیاست هویت    (.Rancie`re 2004, p. 305)اند«  حامل آن

اش فقدان یک خأل یا متمم است: بر این اساس، جامعه  است. زیرا رژیم پلیسی »مشخصه 

گروه  از  است  شیوه متشکل  وقف  را  خود  که  کردههایی  فعالیت  مشخص  اند،  های 

هایی از بودن که متناظر با این  گیرند، و شیوهها صورت میفعالیت  هایی که این مکان

ی اجتماع، خود منجر گونه محاسبه این  (.Rancie`re 2001)هاست«  ها و مکانمشغله

شنیدن  رؤیت است و آنچه نیست، و آنچه قابلبندی »میان آنچه قابلنوعی تقسیمبه  

ای است که این سیاست، لحظه.  (Rancie`re 2001) است و آنچه نیست« خواهد شد  

گیرد  ها« مورد اعتراض قرار میحساب نیامدههای بدون سهم یا بهمرزها از سوی »بخش

شوند( و منجر به  هایی که با تقسیم بنیادین امر محسوس، حذف و نامرئی می)همان

کند )برای  ها را نمایان میشدهشود که با یکی کردن دو جهان، حذفمی  1ی نظرختالفا

مثال، مبارزات کارگری نمایانگر جهانی است که در آن کارخانه یک فضای عمومی در  

 رژیم بورژوایی است. رژیمی که کارخانه برایش فضایی کامالً خصوصی است(. 

ابزاری مفید در به صحنه آورد ازنظر رانسیر  است، زیرا   نظراختالفن  حقوق بشر 

»گزاره ادعایش  مورد  برابری  و  سوژهآزادی  به  متعلق  این هایی  نیستند.  معین  هایی 

که محتوایشان دقیقاً چیست شوند در باب اینهای سیاسی، موجب مناقشاتی میگزاره

 
1 dissensus 
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 .Rancie`re 2004, p)شان معطوف به چه کسانی و در چه مواردی است«  و دغدغه

حقوق بشر، یک فرد یا جمع دارای یک هویت مشخص نیست، بلکه این ی سوژه(. 303

شدن شود، »یک فرایند سوژهسوژه از خالل مبارزات سیاسی جمعی است که ایجاد می

. (Rancie`re 2004, p. 302) زند«  که بر فراز شکاف بین دو شکل حقوق بشر، پلی می

رن، شکافی است که میان  های لیبرال مدی بنیادین تاریخ سیاسی دموکراسیمشخصه 

بودن ظاهری حق واقعیتی که در آن مرد  همگانی  های بشری و واقعیت وجود دارد. 

تواند در فضای سیاسی مشارکت  مند از حقوق کامل شهروندی که میمتمول سفید بهره

عنوان  دارد که به   های نژادیکند، وضعیتی کامالً مجزا از بردگان، زنان، کارگران، و اقلیت

تلقی میافر اجتماعی  یا کامالً محصور در فضای  بیگانه  اگرچه اد  رو،  از همین  شوند. 

سهم، از حقوق شهروندی حذف و طرد  های بیها و بخشحساب نیامدهممکن است به

ای که دارند، در نظم امر محسوس شدهتوانند بر مبنای آزادی و برابری اعالمشوند، اما می

است که    رئی کنند. بنابراین حقوق بشر »حقوق آنانیشکاف بیندازند و خودشان را م

حقوقی حقوقیفاقد  واجد  و  است،  ایشان  حق  که  نیست« اند  ایشان  حق  که  اند 

(Rancie`re 2004, p. 302) . 

استدالل رانسیر در باب سیاست حقوق بشر با اشتیاق فراوان از سوی مفسرانی که  

ه توسط جوامعشان حذف و نامرئی  هایی را داشتند کی مبارزات سیاسی گروهدغدغه

منتقدان معاصر حقوق بشر نیز    (.Schaap 2011; Ingram 2008) اند، مطرح شد.  شده

به  بشر  حقوق  سیاست  از  دفاعی  را  رانسیر  کاستاس  استدالل  مثالً،  آوردند:  حساب 

ای مناسب از سیاست رادیکال دوزیناس معتقد است که »رانسیر در حقوق بشر نمونه 

حال باید به این نکته توجه  . با این(Douzinas 2010, p. 82)کند«.  پیدا می  مدنظرش را

کند، اما  مثابه ابزاری سیاسی تأکید میشود که اگرچه رانسیر بر اهمیت حقوق بشر به 

انداز سیاست حقوق بشر نگاهی تردیدآمیز دارد. او به این نکته اشاره  نسبت به چشم

وجود آمده،  ی که نسبت به مدیریت تکنوکراتیک به ی اجماع سیاسکند که درنتیجه می

 ها در حال محو شدن است: ملت-فضای سیاسی درون دولت

می»جدال  مشکالتی  به  تبدیل  سیاسی[  باید  ها]ی  آزموده  متخصصان  که  شوند 

شان کنند و منافع گوناگون از طریق مذاکره بر سر آنان به سازگاری برسند.  وفصلحل
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ها و وصله زدن از طریق پر کردن فاصله  نظراختالفن فضاهای  معنای بستاجماع، به

 .Rancie`re 2004, p)های ممکن بین نمود و واقعیت، یا قانون و واقعه است«  شکاف

306 .) 

بنابراین رانسیر معتقد است که در این افق سیاسی بعید است که حقوق بشر کاری  

حرک واداشته نخواهد شد تا بتواند  های بدون سهم، به تاز پیش ببرد، زیرا از سوی بخش

لحظه آفریننده بیی  با  باشد.  سیاسی  شکاف  از  کشورهای هایی  در  شدن  مصرف 

داری، حقوق بشر تبدیل به حقوق بشردوستانه، و کاالیی صادراتی  ی سرمایهپیشرفته 

است   سیاست  (.Rancie`re 2004, p. 307) شده  به  منجر  نهایتاً  جریان  از این  زدایی 

کند و  ها فضایی سیاسی ایجاد نمیملت-المللی دولتشود: زیرا نظم بینیز میها نحق 

تواند  شود، نمیی جامعه که توسط این نظم تولید میسهم و حساب نیامدهبی  بخش

اش طرح کند. پس بنا بر نظر رانسیر، بحران فضای های بشری نام حق  ادعاهایش را به

دولت پساتاریخملت-سیاسی  عصر  در  سیاسیها  درنتیجه  و  مطالبه  حق،  های  کردن 

هایی، حقوق  کند، و در فقدان چنین کنشای دشوار می طور فزایندهجهانشمول را به 

هایی را ها و استعمارگری گریای شده است که نظامیبشر تبدیل به حقوق بشردوستانه

 کند.  شود، توجیه میی بشردوستانه انجام میکه در شکل مداخله

 حقوق بشر در وضعیت بحرانی کنونی سیاست  

ای که اخیراً به بحث سیاست حقوق ی مجله های ویژهی یکی از شمارهدر مقدمه

مانفردی زاخاری  بود،  یافته  اختصاص  که    1بشر  انتقادهایی  از  ابتدا گزارش مختصری 

کند که »در جناح چپ، دهد و سپس بیان میاخیراً به حقوق بشر وارد شده ارائه می

د کسانی که حاضرند دفاع هرچند کوچکی از حقوق بشر بکنند، بسیار معدود است«  تعدا

(Manfredi 2013, p. 6) کاستاس دوزیناس، شرح مشابهی از وضعیت حقوق بشر در .

،  1990و    1980های  کند که در دههدهد و اشاره میی انتقادی معاصر ارائه مینظریه 

کردند، اما سپس  از حقوق بشر استقبال میدیدیم که  متفکران سابق مارکسیست را می

محتوای گرایی و بشردوستی بیی انتقادی، »سوءظن نسبت به اخالق با بازگشت نظریه

 
1 Zachary Manfredi 
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. در مقابل، ازنظر من  (Douzinas 2010, p. 81)دموکراسی لیبرال، دوباره جان گرفت« 

یاست حقوق  مارکسیست در نقد دیدگاه لیبرال و س- پردازان پساکه نظریهرغم اینعلی

این با  متحدند،  هم  با  زمینه بشر  در  این  حال  به  مناسب  نظری  و  سیاسی  پاسخ  ی 

نظر دارند. شکی نیست که برخی متفکران، مانند بدیو و آگامبن،  مشکالت، باهم اختالف

داده پاسخ  تاریخ  پایان  به  انقالبی،  به سنت  وفاداری کامل  قاطع  با  نقد  بر موضع  اند، 

ایستاده بشر  درعیناحقوق  و  به  ند  کالسیک،  مارکسیسم  افق  از  رفتن  فرا  با  حال 

پرداخته انقالبی  سیاسی  کنش  در  این  1اند.بازاندیشی  انتقادی  با  کردن  رستگار  حال، 

ارائه شد، همچنان نقشی مهم در نظریه انتقادی   1970ی حقوق بشر، که ابتدا در دهه

 ;Rancie`re 2004; Butler 2004; Balibar 2013; Birmingham 2006) معاصر دارد.  

Laclau 2007;Orford 2003; Vatter 2014.)   مشخصه ازاین یک  نظریه رو،  ی ی 

پسامارکسیستی، نبرد مفهومی مداومی است در باب معنای سیاسی و پتانسیلی که از 

 سوی حقوق بشر ارائه شده است. 

ر است؟ اگرچه  تکنندهکند: کدام رویکرد قانعاین امر، یک سؤال بدیهی ایجاد می

حال مایلم بحث را ی تحلیلی جامع از این سؤال وجود ندارد، با اینجا فرصت ارائه این

ها مواجه ی سه موضوعی که هر پاسخی به این سؤال باید با آنی تأمالتی دربارهبا ارائه

 شود، به پایان برسانم. 

اختیار میامکان در  بشر  زیادهایی که سیاست حقوق  تا حد  به گذارد،  وابسته  ی 

طور که دیدیم، توجه به گیرد. همانبستری است که در آن، کنش سیاسی انجام می

های انقالبی  یافته، رها کردن اندیشهنشینی چپ سازمانزمان بود با عقبحقوق بشر، هم

و متکثر شدن مبارزات سیاسی. مباحثات پسامارکسیستی در مورد سیاست حقوق بشر 

با   مقابله  عین  در  بافت  نیز  در  آن  ضعف  و  قوت  ارزیابی  با  و  سیاسی،  وضعیت  این 

ی گذشته اما شاهد پدیداری سه تحول مهم لیبرالیسم پساتاریخی انجام شد. در دهه

کند: شکست ی ایدئولوژیک سیاست حقوق بشر خدشه وارد میایم که در منظومهبوده

اقلیمی میمداوم نهادهای موجودی که به مسئله  ، بار دیگر ضرورت پردازندی فجایع 

 
 Agambenبدیو با تحلیلش از رخداد، و آگامبن با بحثش درباره »زندگی و سیاست غیرحقوقی و غیردولتی« ) 1

2000, p. 111پردازد.( که با اصطالحات مختلفی همچون شکلِ زندگی، وسایل محض و قدرت برانداز به آن می 
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داری که شروع آن بحران مالی  تغییر بنیادین ساختار را نشان داد؛ بحران نظام سرمایه

داری جهانی را برمال ساخت؛ و  بود، ضعف اقتصاد سیاسی سرمایه  2008جهانی سال  

عصیاناین »عصر  ظهور  شاهد  ما  طغیانکه  و  که   Badiou 2012))ها«  ها  هستیم 

کند که  ها، این سؤال را مطرح میی این درسرتاسر جهان در حال گسترش است. همه

انرژیآیا گفتمان حقوق بشر به ابزار مثابه حامل  پایان تاریخ،  های یوتوپیایی در عصر 

کارآمدی برای نقد و اعتراض در وضعیت جدید که بحران نظم پساتاریخی ایجاد کرده،  

 خواهد بود؟  

طور ه این سؤال، بستگی به درک ما از کارکرد سیاسی حقوق بشر دارد. همانپاسخ ب

تفصیل مورد تأکید  ی انتقادی معاصر مشکالت سیاسی حقوق بشر را به که دیدیم، نظریه

قرار داده است. دیدیم که بدیو معتقد است که رونق گرفتن حقوق بشر، دست در دست 

که این گفتمان، در آغاز شد، و این  1970ی  جریان ضدانقالبی دارد که از اواخر دهه

معاصرِ   سیاسی  تحوالت  و  مالکیت  حق  تثبیت  نو،  استعمار  خشونت  توجیه  خدمت 

ی آزادی قرار دارد. آگامبن مشکالت سیاسی و مفهومی حقوق بشر را از  تهدیدکننده

  ی محوریت حیات داند: وی بر این عقیده است که حقوق بشر نشانهتر میاین هم عمیق

سیاستی  -ی قواعد کنونی اقتصاد نولیبرال و زیستدر سیاست مدرن است و به توسعه

اش توتالیتاریانیسم است؛ حقوق بشر از چنین سنت و در کمک کرده که شکل نهایی

اختاللی که در نظام دولت پنهان  - بطن  به دلیل  برآورده است و  پدید آمد، سر  ملت 

ی که با آن مواجهیم، ثابت کرده که کامالً  های اقتصادی و سیاسی مشکالتکردن ریشه 

اند که بهبود کارکرد حقوق بشر، با این مقدار  تأثیر است. متفکران دیگری بیان داشته بی

طور که متفکرانی دهد ناممکن است. آنخصومتی که مارکسیسم نسبت به آن نشان می

انتزاعی است که   ایکنند، »بشر« در حقوق بشر، مقوله مثل لوفور و رانسیر تأکید می

می را  بسیار مرزهایش  انتقادی  موضع  یک  منظر،  این  از  نمود.  تعریف  نو  از  توان 

بازسازی سفت  ابزاری سیاسی که در صورت  از  را  وسخت نسبت به حقوق بشر، چپ 

 .Manfredi 2013, p) کند  استفاده برای اهداف رادیکال است، محروم میدوباره، قابل

7; Deranty 2004)ازنظر نظمی    .  از  مهمی  بخش  بشر  حقوق  اگرچه  متفکران،  این 

تواند  عنوان یک گفتار سیاسی میسیاسی است که باید در برابرش ایستاد، اما قدرتش به
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توان این  ای برای مقاومت باشد، و کنشگری حقوق بشری نشان داده است که میوسیله 

 گفتار را برای اهداف دموکراتیک به تحرک واداشت. 

ی بازسازی حقوق ل، با نظر به تاریخ معاصر حقوق بشر، باید گفت که پروژهحابا این

به   آن  از  مارکس  سوزان  که  است  مواجه  مشکالتی  با  دموکراتیک،  اهداف  برای  بشر 

ی چپ، در نشان کند که نظریهبرد. سوزان مارکس بیان مینام می  1»حدوث دروغین« 

بسیار خو اجتماعی  روابط  این واقعیت که  ب عمل میدادن »ضرورت دروغین«  کند: 

نظم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محصول پیشامد تاریخی است، نه محصول طبیعت  

دهد که  وی ادامه می  (.Marks 2009)توان طرحی نو از آن را درانداخت  رو، میو ازاین

قابلبااین بخش  امکانحال،  انتقادی،  تفکرات  از  از   توجهی  برآمده  سیاسی  تحوالت 

و در مقابل، آنچه را که این    برساخته روابط اجتماعی را زیادی دست باال گرفته  وضعیت

دست کنند،  مقابله  آن  با  باید  گرفتهمبارزات  آنکم  بیان  اند.  مارکس  سوزان  که  طور 

،  "های ضروریمؤلفه "کند، تاریخ کامالً هم تصادفی و بدون الگو نیست: »بلکه برخی  می

که  آندهند، بیل فشار وجود دارند که به تغییرات جهت میها و عوامدر قالب محدودیت

مشغول پردازی که دل پس کار نظریه  (.Marks 2009, p. 9)ها را از پیش مقدر کنند«  آن 

 ,Marks 2009)گرایانه«  های ارادههای دروغین است، باید برمال کردن »اسطوره ضرورت 

p. 14)  فرای بر  تأثیرگذار  مختلف  »عوامل  تحلیل  عوامل و  ازجمله  اجتماعی،  ندهای 

تا به روشن شدن این امر کمک  (  Marks 2009, p. 7) سیستماتیک و نهادی« نیز باشد  

کنش کدام  خاص،  شرایط  »در  که  چه کند  و  است  انجام  قابل  جمعی  و  فردی  های 

 . (Marks 2009, p. 9) ای میان ساختار و کنشگری وجود دارد«رابطه 

ی به تحرک واداشتن آن برای اهداف رادیکال  که پروژهدهد  نقد حقوق بشر نشان می

با محدودیت از  دموکراتیک، در حال حاضر  ناشی  روبروست که  فشارهای جدی  و  ها 

معنای آن قابل اگر »بشر« یک دال تهی است که  تاریخی آن است.  بحث و  وضعیت 

ی آن مقابله سری معانی کامالً ضدانقالبمجادله است، سیاست رادیکال اکنون باید با یک

به اغلب  که  رانسیر،  حتی  ارائه کند.  بشری دهندهعنوان  حقوق  سیاست  معیارهای  ی 

شود، نسبت به پتانسیل سیاسی حقوق بشر در عصر حاضر، مردد است. دلیل  دانسته می
 

1 False contingency  
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سادگی این نیست که این گفتمان حامل معانی ارتجاعی است؛ چنین نگاهی،  این امر، به

که امکان  کند، درحالیی بازتعریف حقوق بشر ایجاد میپروژه  مشکالت زیادی را برای

است که    چنین کاری همچنان گشوده است. تردید رانسیر اما ناشی از فضای سیاسی

ی  زدایانهکند. فضایی که از طریق فرایند سیاستسیاست حقوق بشر در آن معنا پیدا می

های محتوایی است که  دودیتشدت صدمه دیده است. این، همان محعصر پساتاریخ، به

پتانسیل راه  از بر سر  استفاده  برای  های سیاسی حقوق بشر وجود دارد و هر تالشی 

 ها مواجه شود.بخش، باید با آنحقوق بشر برای اهداف رهایی

ی دیگری که در ارزیابی نیروی سیاسی حقوق بشر در بستر تاریخی معاصر  مؤلفه 

بخشی است. آن چیزی که موجب خصومت رهاییی  باید در نظر گرفته شود، وظیفه

داری ی نزدیک میان سرمایهی حقوق بشر فرانسه شد، رابطه مارکس نسبت به اعالمیه

شود: حقوق  و »رهایی سیاسی« بسیار محدودی است که در لیبرال دموکراسی ایجاد می

ه مشکالت ی روابط بازار است، از پرداختن بکنندهبشر ازلحاظ حقوقی و سیاسی، تثبیت

»واقعاً  ساختاری سرمایه و  انقالبی  رهایی  برای  مفهومی  ابزارهای  و  است،  عاجز  داری 

دهد.  ی مزدی آزاد کند، به دست نمیانسانی« بشریت، که بتواند وی را از دولت و رابطه 

ی مشکالت مشابهی است. هژمونی سیاسی حقوق  حقوق بشر معاصر نیز در محاصره

داری نولیبرال مقارن شده است: واقعیتی که بدیو در سال همان  ی سرمایهبشر، با سلطه

ی منتقدان ادبی و حقوق بشری آنگلوفون  دید و به آن اشاره کرد، و اخیراً دغدغه  1993

طور که سوزان . چه حقوق بشر، آن(Moyn 2014; Marks 2011, 2012)شده است  

اری نولیبرال باشد، و چه،  دمارکس و بدیو معتقدند، همراه و همدست در تفوق سرمایه

قول ساموئل موین، صرفاً »همراه و مالزمی ناتوان« باشد که قادر به تثبیت یا مواجهه  به

با مشکالت اقتصادی ناشی از نولیبرالیسم نیست، درهرحال انطباق تاریخی میان حقوق 

 بشر و نولیبرالیسم سؤاالت تلخی در ذهن منتقدان رادیکال سیاست حقوق بشر ایجاد 

سرمایهمی با  ضدیت  اگر  میکند.  که  است  سیاستی  از  مهمی  بخش  به  داری  خواهد 

پس نقش    –گونه است  که ازنظر من همین  –مطالبات شرایط کنونی پاسخ کافی دهد  

مقاومت  در  را  آن  قابلیت  ناتوان،  چه  و  باشد  همدست  چه  بشر،  حقوق  تاریخی 

 دهد.  داری معاصر، مورد تردید جدی قرار میهای سرمایهآمیز در برابر غارتگری موفقیت



 

 
 

 ی مصطفی طاهرخانی الفلین / ترجمهدانیل مک  499

تعیینبااین تاریخ،  این  که  شود  گفته  است  ممکن  امکانکنندهحال،  و  ی  ها 

نیست،پتانسیل بشر  حقوق  سیاست  یک    های  خدمت  در  بشر  حقوق  اگر  خصوصاً 

داری، به کار گرفته  دستورکار سیاسی رادیکال آگاه از ساختار اقتصاد سیاسی سرمایه

ی دموکراتیک حقوق بشر برای مداخله و تغییر پتانسیل مبارزه   شود. لوفور عمیقاً به

اصلی    هایتر دیدیم، یکی از مثالطور که پیشنظم اقتصادی مسلط باور داشت. همان

اقتصادی حذف  او در این مورد، مطالبه از نظام  ی حق اشتغال توسط کسانی بود که 

حال، شکی نیست که توانایی مطالبات حقوق بشری برای »درهم پاشیدن« اند. بااینشده

طور که لوفور زمانی بدان امید داشت، بسیار محدود است. وضعیت سیاسی موجود، آن 

نیست: دی تصادفی  امری  این  دامان  و  که  بحرانی  از دل  بشر  که سیاست حقوق  دیم 

بخش موجود در آن را گرفته بود، سر برآورد. حتی روایت مارکسیسم و سیاست رهایی

دموکراتیک رادیکال لوفور از سیاست حقوق بشر هم مبتنی است بر چشم بستن به  

یاسی.  روی افق انقالبی و در عوض، تأکید بر مبارزه برای کسب شناسایی حقوقی و س

رو، سیاست حقوق بشر، ممکن است بتواند نیروهای اجتماعی در پیرامون دولت را  ازاین 

نمیسازمان هرگز  دولت،  سوی  از  شناسایی  درخواست  اما  کند،  هدف  دهی  به  تواند 

ی سیاسی دست یابد. و مثال لوفور از حق اشتغال شاید بتواند  انقالبی رهایی از سلطه

از دایره اقتصاد    یدرمانی بر حذف  اما نه در پی ساماندهی بنیادین  نیروی کار باشد، 

داری است غلبه کند؛  ی جوامع سرمایهتواند بر ارزش تولید، که مشخصه است و نه می

 1کند. عنوان ارزشی اساسی تأکید میچراکه بر کار، به

 
که مبارزات حقوق  است. درحالی   1970ی  ست ایتالیایی در دهه این موضع، در تضاد کامل با مارکسیسم اتونومی  1

بشری که مدنظر لوفور است، در پی شناسایی توسط دولت و رسیدن به حق بر کار است، مارکسیسم اتونومیست در 

ی عمومی پی گسترش سیاست خروج، از طریق ترک همگانی زمین بازی دولت و روابط کارگری، و ایجاد یک حوزه 

غی و  )جدید  بود.  بحران    (.Virno 1996, p. 195ردولتی  به  جدید  پاسخی  اتونومیست،  مارکسیسم  بنابراین، 

مارکسیسم کالسیک در نسبت با سیاست حقوق بشر داشت و تالش کرد در معنای انقالب، با توجه به تحوالت  

ونیو نگری و پائولو  های فکری این سنت، آنتترین چهره برجسته، بازنگری کند.  1970ی  سیاسی و اقتصادی دهه

 Smithپردازی آگامبن از یک سیاست غیردولتی داشته است )ویرنو هستند، اما این تفکر، تأثیر مهمی هم بر مفهوم

2016 .) 
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های سیاسی قرن بیستم رجعت  سادگی به فرمتواند بهالبته سیاست رادیکال نمی

ها مواجه است: فروپاشی  و دلیلش نیز همان مسائلی است که حقوق بشر با آن  کند، 

محدودیت دولتی،  چندگانهسوسیالیم  محورهای  و  حزبی،  نظام  اکنون  های  که  ای 

بریم،  وجوداین، بستر سیاسی که در آن به سر میها جریان دارد. بامبارزات سیاسی در آن 

دهد که کنش ضد  اش، نشان میزیستی محیطهای متعدد سیاسی، اقتصادی و  با بحران

رهایی سیاسی که مشخصه داری و چشمسرمایه نیرومند  است،  انداز  انقالبی  ی سنت 

همچنان ضرورت خود را حفظ کرده است. در این شرایط، تاریخ ارتجاعی حقوق بشر،  

ی ضرورت ایجاد زبانی جدید  دهندهحقوق بشری، نشان های سیاستطلبیدر کنار جاه

 برای کنش سیاسی رادیکال است.  
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میبه که  نظر  و رسد  پیرامون »چپ  مطرح شده  مسائل  بررسی  برای  کافی  زمانِ 

، فرا رسیده باشد.  1400شهریور    19های ناتمام« در وبینار نقد اقتصاد سیاسی،  انقالب

ی سؤالی دارند  در این مدت اظهارنظرهای کوتاه و بلندی ارائه شده است که برخی جنبه 

آن  با  است  اظهارنظرند. گفتنی  برخی فقط  از نندگان هریک چکیدهککه شرکتو  ای 

طور موازی هذا مقداری از مطالب در وبینار به مطالب خود را قبال ارائه داده بودند، مع

 ارائه شد و زمان برای برخورد عقاید و سؤال و جواب بسیار کوتاه بود.

ی سخنانم در میزگرد گفتم که »تقریباً غیرممکن است که ظرف چند  من در مقدمه

طور مستدل بیان کرد. ناگزیر احکامی داده خواهد شد بدون استدالل  به  دقیقه مطلبی را

 های اساسی باید بعداً ادامه یابد یا به طرقی دیگر منتشر شود.« و توضیح. بنابراین بحث

جز محدودیت فوق، موازی بودن برخی از مطالب همراه با تنوع در این میزگرد، به

 پردازم.  ایجاد کرده است که به چند مورد آن می  در آنها برای برخی از مخاطبین شبهاتی

اند. چنین چیزی مد نظر نبوده  ای از مطالب ارائه شده انتظار جامعیت داشتهعده

دقیقه  چند  مواضعِ  این  مراماست.  اساسنامهای،  یا  نبودهنامه  گروهی  یا  کسی  اند.  ی 

رسیدگی کرده باشد.    ی مسائل اجتماعی چپتوان انتظار داشت که به همهبنابراین نمی

به  نوشته  هر  محدودهقاعدتاً  در  و  خاص  مطلبی  کردن  روشن  ارائه منظور  خاص  ی 

ای رساله نیست و بنابراین نه جامع است و نه مانع. همین تمایز میان  شود. هر نوشتهمی

 رساله و کتاب هم وجود دارد.

طالب متعدد در  قدری میعنی بهاصطالح »مضیقه در وفور« است.  ی دیگر بهمسئله 

توان برخی از اظهارنظرهای خوانندگان و شنوندگان مطرح شده که در بررسی آنها نمی

توان پرداخت. ی مطالب نمیاز جایی شروع کرد و به جایی دیگر رسید. یعنی به همه

نقدِ برخی از مواضع و ناگفته گذاردن برخی دیگر قطعاً ایجاد سردرگمی و سوءتفاهم  

 کند.  می

توان حتی در یک مطلبِ  سهولت می ها مبارزه است بنابراین بهچپ تاریخ قرنتاریخ  

امروزی به بیراهه کشیده شد و به تاریخ و سابقه و الحقه هم از دیدگاه  ، آنمشخصِ 

خاص متوسل شد. این روش سرانجامی ندارد. یعنی برای کسی روشنگر نیست، شفاف  
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از سؤاالت جواب نمی  به بسیاری  از آن تعداد زیادی شبه  دهد.نیست و  سؤال و بدتر 

 کند. ایجاد می

انقالب  های قرن بیستم هزاران مقاله و کتاب و رساله نوشته شده است. در مورد 

ی تواند پایهکند و نمیای را روشن نمیطرحِ ناکامل یا موردِ جدلِ هریک از آنها نکته

شمار  ای ندارد. رفقا مراجع بیبهرهجز مغشوش کردن مطلب  استدالل قرار گیرد، و به

تواند  ای از مسائل میتوانند به آنها رجوع کنند. ذکرِ ناقصِ پارهدر اختیار دارند که می

 کننده باشد. گمراه

نظرم بیشتر باید در شفاف بودن، مشخص بودن و محدود کردن بحث به مطلب  به

موازات پیش خواهند رفت هها بام بحث معین و مشخص کوشید وگرنه همانطور که گفته 

 شود.و هیچ مطلب خاصی روشن نمی

*** 

 پردازم.در زیر به برخی از مطالب دوستان شرکت کننده در میزگرد می

ی گذشته ای به رابطهتأمل اشارهآقای محمدرضا نیکفر در ضمنِ ذکرِ مطالب قابل

شود مورد تشکیک قرار عنوان عقل سلیم تکرار میو آینده کرده و آنچه را که معموالً به

نیکفر در این زمینه  داده است. عقل سلیم می گوید »گذشته چراغ راه آینده است.« 

 نگاه اول متناقض بنظر آید.   تأمالتی دارد که ممکن است در

من مایلم توضیحاتی در این زمینه بدهم. تاریخ گویای حوادثی است که در طول  

گرایانه« به آن حوادث پرداخت توان صرفاً »وقایعشود یا شده است. میزمان واقع می

حتی کشف و بررسی روابط علت و معلولی و مقدم  که این برداشت ما از تاریخ نیست.  

أخر بودنِ آنها هم کافی نیست. سیرِ بعدیِ حوادث خود بخشی از تاریخ را مشخص  یا مت 

 کند. شاید یک مثال به روشن شدن مطلب کمک کند. یا برجسته می

تاریک ی روشن و نیمهچین، صدها و هزاران نقطه ی نقطه ی یک صفحه در مشاهده

ی معین قابل  اره در لحظه ها هموبینیم. تمایز یا اهمیتِ هریک از آن نقطهو تاریک می

شوند.  ها تحول یافته و مشخص میتشخیص نیست. در طول زمان است که این نقطه 

برد.  توان به اهمیت هر یک از آن نقاط در زمان گذشته پیبنابراین در آینده است که می
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افتد. پس از گذشتِ زمان است که شمار اتفاق میدر هر لحظه از طول زمان حوادث بی

اند. یعنی ما در  نفسه چقدر ارزش داشته ان مالحظه کرد که کدام یک از آنها فیتومی

توانیم گذشته را بررسی کنیم. سخن نیکفر تا  گذرد میمراحلی در پرتو آنچه امروز می

گوید که »گذشته چراغ راه  جا درست است. یعنی تناقض میان آنچه عقل سلیم میاین

توان رست است و این حکم که در پرتوِ اکنون میآینده است« که در بسیاری موارد د

 گذشته را بررسی کرد وجود ندارد. 

این نکته نیز دانسته شده است که روابط اجتماعی هر اجتماع عالوه بر روابط تولیدی 

هایی از مناسبات آینده را در خود  هایی از مناسبات گذشته و جوانه ماندهمسلط، باقی

 مناسبات گذشته ما را به درک بهتری از آن مناسبات حتی  دارد. بررسی بقایای کنونیِ

 1کند. ای دیروز را روشن میرساند یعنی امروز تا اندازهدر گذشته می

ی اکنون و آینده نیز مطرح است. ما باید تصویری، تصوری، همین اصل در رابطه 

ی و تحلیل  طرحی یا حداقل خواستی از آینده داشته باشیم تا بتوانیم اکنون را بررس

جوانه و  آیندهکنیم  آنهای  میی  حرکت  جوامع  کنیم.  شناسایی  دگرگون را  کنند، 

کنیم. فرضاً  شوند. ما بر حسب نگرشی که به آینده داریم در این راستا حرکت میمی

ای به سوسیالیسم باور داریم. غیرممکن است که بدون داشتن حداقل طرحی کلی  عده

گذرد و چه باید کرد. حال با  ی فعلی چه میکنون در جامعهاز آن بتوانیم بدانیم که ا

که هر کس تصوری از سوسیالیسم دارد )که در بسیاری از موارد مغایر و  توجه به این

توان امیدوار بود که حرکت ما در یک کامالً متضاد با تصورات دیگر است( چگونه می

مل باشد و ذهنیت ما طرحی جامع  جهت باشد. ما البته انتظار نداریم که تصویر آینده کا

 بسازد.

های سوسیالیستی، مقصد ضرورتاً مشخص زمانی در بدو گسترش حرکات و جنبش

ها و تصورات  ی این طرح شد. اکنون حتی دامنهها ارائه مینبود و از انواع و اقسام طرح

به است.  پیش شده  از  نمیبیشتر  اشارات رسد جواب نظر  و  انگلس  نوزدهی  قرن  های 

ی سوسیالیسم چیست یا چه چیزی نیست برای کسانی  محدود مارکس به سؤال مسئله 
 

اهلل کاشانی  آیت"ها در کتاب درسی آمده بود که  البته ما به بررسی مغرضانه گذشته هم واقفیم. در یکی از بررسی .  1

 نگاری است.اینهم نوعی از تاریخ "های مصدق نفت را ملی کرد.کارشکنی رغم علی
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ریزی کنند مکفی باشد. دویست سال کوشش و  خواهند برای آینده برنامهکه امروز می

سوسیالیست تجربه  دادهی  قطعاً  به ها  بیشتری  مثبت  به  های  یعنی  است.  داده  دست 

جدیدی افزوده شود، شروطی    ایجابی شروط    برخوردِ عمدتاً سلبیِ ضروریِ گذشته باید 

برپایه انقالبکه  و دیدن کاستیی تجربیات و  بهها  نه بر حسب ها  دست آمده است، 

 آرزوها و رؤیاها.  

آنچه اما مسلم است این است که بدانیم ما هرچه در این زمینه بکوشیم تا زمانی  

دار زیادی انتزاعی است. در  وجود نیامده باشد طرح ما ضرورتاً مق ی معین بهکه جامعه

 شود. تر میخودِ حرکت است که طرح کامل و کامل

نکته به  دهید  جنبشاجازه  دیگر  رهبرانِ  سایر  و  مارکس  کنم.  اشاره  و  ای  ها 

های سوسیالیستی، در طول مبارزات خود در موارد مختلف نظراتِ گاه متفاوتی  انقالب

ای مطلقاً  رخوردهای متناقض شده است. عدهاند. به این پدیده ببا نظرِ قبلی خود داده

شان با آیاتی چند آرام است. اما  منکر تغییرات در تفکر افراد و رهبران هستند. خیال

اگر این بزرگان مانند مقدسین با تفکراتی یکپارچه و جامع از مادر زاده نشده باشند  

احیان مواردی  در  و  واکنش  تجربه،  مطالعه،  زندگی،  طول  در  موضع قاعدتاً  تغییر  اً 

تر از این چیزی نیست. دهند، و اگر ندهند به سیالیّت فکر آنها باید شک کرد. انسانیمی

ویژه قبل و بعد  پردازان ــ بهبینیم که برخی از مواضع رهبران و نظریهبنابراین وقتی می

انقالب  میاز  تغییر  ــ  نهها  ما  میکند  تلقی  طبیعی  را  آنها  بعضاً  تنها  که  مورد کنیم 

ست که قبل از انقالب  دهیم. این دلیل »چندگویی« نیست. دلیل آناستقبال هم قرار می

ها  ی مشخصی است، آمارها و دادههای اجتماعی از نظر اپوزیسیون تا اندازهمیزان دانسته 

ویژه  دقیق نیستند. پس از کسب قدرت و اِشرافِ بعدی به مسائل بیشتر اجتماعی ــ به

خاطر  تنها بهآید. این نهــ احتماالً در برخی موارد تجدیدنظرهایی الزم میبعد از انقالب  

آن مهم از  بلکه  است  بر مسائل  بیشتر  بهاِشراف  در  تر  پارامترهای جدید  ایجاد  خاطر 

های  کند که خود جزو مؤلفه هایی ایجاد میهای انقالب واکنشجامعه است. یعنی کنش

کند واین امر اگر خشکه تر یا بیشتر تغییر میت کمشوند. مناسبامناسبات اجتماعی می

شود که قبالً گرفته نشده بود یا  های جدیدی میمقدس نباشیم موجب ایجاد تصمیم

 متفاوت بود. 
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ی »نپ« از فرط تکرار نیاز به گفتن ندارد. تغییرات در درون تشکیالت  بحث مسئله 

های مدنی و خودجوش سازمان  ی برخورد بههای اجتماعی، در نحوهو حزب، در برنامه

 بودیم. ی تحجر روبرو می... و غیره. اگر جز این بود با مسئله

هایی از لحاظ ایجابی ایجاد  ها انقالب و جنبش رفورمیستی چه آموزش اینها و ده

 اند. اند، خود موجب تغییرات دیگر شدهاند. تغییرات انضمامی بودهکرده

تر صحبت کنیم و به نقاط مشترک  مشخصآیا زمان آن نرسیده است که قدری  

میان آرمان و واقعیت توجه بیشتری داشته باشیم و شاید حتی برخی از نکات آرمانی  

شفاف آگاهی  را  مشخصات  نیست.  کافی  گفتن  سوسیالیسم  صرفاً  دیگر  کنیم.  تر 

 سوسیالیستی و انسان سوسیالیست باید از باورهای افراد مؤمن و متعبد تفکیک شود.

*** 

از نکات سخنان خانم یاسمین میظر توضیحی بدهم. وی به  م ایلم در مورد یکی 

آورند.  ای اشاره کرد در ارتباط با تعداد روزافزون جوانانی که به سوسیالیسم روی مینکته

آوری نه در کنم که این رویو تجارب وی به این نکته اشاره می  من ضمن تأیید گفته

رغم آن بوده است. اگر چپ در  لکه و شاید تا حدی بهاثر کارکردِ درخشانِ نسل ما ب

بود روی آوردن گروه بود و یا در قدرت  پیروزمند شده  های  سطح جهانی یا موضعی 

رغم مبارزات درخشان و که علیتر بود ولی با توجه به اینفهمجدید جوانان به آن قابل

نها نبوده است و نیز در اثر  ی نهایی به نفع آها در سراسر جهان، نتیجه ی چپقهرمانانه

سیاست  چپ برخی  خودِ  نادرست  بیهای  و  طبعاً ها  و  دموکراتیک  موازین  به  توجهی 

ی چپ با آزادیخواهی عجین نشده است، پس چرا تبلیغات سوء اردوی راست، خاطره

 آورند. گروه از جوانان به آن روی میگروه

، فروردین و اردیبهشت 48شماره  ی ایران فردا نوشتم )ای که در مجلهمن در مقاله

کنم صادق باشد. تضادهای اجتماعی در بطن اجتماع  ( تشبیهی کردم که فکر می98

ی این تضادها هستند  هایی که نتیجهی آرمان جوشند. پیدایش و جوشیدن چشمه می

تشکیالت چپ سرکوب شده  و  افراد  چقدر  که  نیست  این  مهم  است.  طبیعی  مطلقاً 

 خود است و قابل جلوگیری نیست.خودبه باشند. این جوشش 
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گیری و کسوتان در شکلهای باسابقه و پیشمهم این است که بدانیم سهم چپ

فرم دادن به این نیروی زایا چقدر بوده است. متاسفانه در اثر سرکوب شدید جهانی و  

مسئله یک  که  زمانی  نیست.  زیاد  سهم  این  چپ،  خود  ناکارآمدِ  مبرم راهکارهای  ی 

میبشری دموکرات  چپ  است،  آزادی  نبودن  همه ت  از  را  دموکراسی  پرچم  بایستی 

خاطر خاطر استفاده از موقعیت است بلکه عمدتاً بهدارد و این وظیفه نه بهتر نگاهافراشته 

آن است که جامعه بدون دموکراسی در شأن انسان نیست. بدانیم که چپ غیر دموکرات 

تنها درست است بلکه در بطن خود یاسمین میظر نهی  اساساً چپ نیست. بنابراین گفته

 دهد. راهکارهای جدیدی را ارائه می

*** 

مسئله  به  نوعی  به  رهنما  سعید  سلسله آقای  است.  ی ضرورت  کرده  اشاره  مراتب 

ی آن نداده است. من از فرصت استفاده  متأسفانه به سبب کمی فرصت توضیحی در باره

 خود او هم موافق باشد.  دهم که شایدکنم و توضیحی میمی

مراتب در یک تشکیالت یعنی رعایت دستورات مافوق، یعنی قائل شدن به  سلسله 

انسان  جایگاهوجود  یا  بافضیلتها  یا  برتر  از طرف چپ  های  آنچه  اساس  با  اینها  و  تر 

اقتصاد  شود منافات دارد. من قبالً در مقالهآزادگی تلقی می ی دیگری در سایت نقد 

( پرداخته 2021/3/9و    2020/12/25سیاسی  آن  به  به(  ولی  تأکید  ام  خالصه  طور 

ی بیعت و  هایی که مسئله ها و آیینکنم که در مواردی مانند ارتش و یا در کیشمی

های مبنی بر وجود آمر و مأمور که ظاهراً داوطلبانه  تبعیت وجود دارد، در بوروکراسی

می نیست(،پذیرفته  چنین  حقیقت  در  )ولی  و    شود  است  متفاوت  اساساً  بحث 

مراتب ــ خوب یا بد ــ جای خود را دارد. گرچه امروزه در همین حد و در جهان  سلسله 

هیچ  نیمه  در  معذور  المأمور  داستان  و  نیست  نافذ  نیز  حتی همین حکم  دموکراتیک 

دادگاه واقعی قابل دفاع نیست. امروزه حتی یک سرباز ساده به استناد و توسل به امرِ 

 تواند از خود دفاع کند. مانده در قتلِ یک اسیر نمیفر
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  مبانی و  اصول  برداری از احکامی است که با  تبعیت و فرمانولی بحث ما در عدم

است،  اتوریته  به  کُرنش  بحث  نظری(.  تفاوت  هر  با  )نه  است  تضاد  در  شخص  تفکر 

 ی کاریزماتیک، سازمانی، اکثریت )در مقابل اقلیت(، موقعیت اجتماعی .... اتوریته 

معنای سرکشی  الزم به گفتن نیست که گردن نهادن به اوامر در اصول و مبانی به

انید در چهارراه چراغ سبز و قرمز را رعایت  تودر مقابل هر قراردادی نیست. شما نمی

هم در اصول و  ، آننظرکند. ما از  نکنید چون ظاهراً دستورات پلیس چنین حکم می

باید نقادانه    دستوریگوییم. به هر  هم در مسائل مهم مورد اختالف سخن میمبانی، آن

رسیم. من امیدوارم یا  هویتی میی بیتدریج یا ناگهان به قعر درهبرخورد کرد وگرنه به 

کند  کنم که آقای رهنما در این حد توافق داشته باشد و یا اگر جز این فکر میفکر می

 آنرا توضیح دهد. 

*** 

 نقدهای دیگر 

انتقاد می  تجربه هم نیستآقای ناصر اعتمادی که در این مورد بی کند که  به ما 

ی واقعی آن در  خواست نماینده»اگر چپ مستقل و دموکراتیک که سازمان وحدت می

گرفت و با  تنهایی در پیش میاز اول راه خود را به  - توانست باشد  و می  – ایران باشد  

تبعیت از اتوریته و موج مسلط )یعنی همان چپ غیردموکراتیک ریشه یافته در سرمشق 

اعتبار تاریخی و سیاسی خود را خرج    اتحاد شوروی و امثالهم( تمام اندک سرمایه و 

 کرد که انکار مطلق ترجمان و علت وجودی سازمان وحدت بودند...«افکار و افرادی نمی

ایم که  باره توضیحات مفصلی دادهاین ایراد و انتقاد مطلقاً درست است. ما در این

 رئوس آن چنین است: 

ما با رفقای فدائیِ داخل، ما مبانی نظری و عملی خود را به اطالع    در اولین تماس

نظری وجود ندارد.«  جز »در موارد جزئی اختالف آنها رساندیم. جواب آنها این بود که به 

های صمیمی و شریف روبرو هستیم  دانستیم با انسانما این سخن را پذیرفتیم چون می

هایی که بعداً اتفاق  ها و شهادتم اگر فاجعهگویند و شاید هکه خالف اعتقادشان نمی

آمد. در عمل اما چنین نشد. صورت دیگری درمی شد روندِ امور احتماالً بهافتاد واقع نمی
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به اولیه  گروهرفقای  شدند.  شهید  میسرعت  همکاری  آنها  با  که  دیگری  کردند  های 

های نظری داشتند  تفاوت  تنهاها نامنسجم بودند و نههای متفاوتی داشتند. گروهگرایش

با شرایطی مواجه شدیم که  بنابراین ما  بودند.  نیافته  را  تئوریک  انسجام  بلکه فرصت 

کردند عوض  انتظارش را نداشتیم. با هر ضربه در ایران خط فکری کسانی که مبارزه می

 ی شد. از مخالفِ استالین به استالینیست، مائوئیست، جزنیست... تغییر کرد. ما همهمی

گفتیم.  کرات نظرات خود را به آنها میدیدیم و بهای گذرا میعنوان پدیدهاینها را به

کردیم. شاید و آیا  ی وجود کمک میشاید این اشتباه ما بود که در میدان عمل با همه

 شدیم؟ با دیدن این تغییرات بایستی متوقف می

ارتباط تک نمایندگانانحالل تشکیالتی گروه و  با  بوده  چریک  نفری ما  اشتباه  ها 

هرحال  است. ولی این در اثر اطالع غلط از طرز تفکر ــ یا تغییر آن ــ در ایران بود. به 

های  اشتباه بود. نه تنها از لحاظ نظری، بلکه از لحاظ عملی. نمایندگان فدائی در تماس

از  گرفتند که به برخی  انفرادی خود برحسب خصوصیاتِ افراد گروه ما تصمیماتی می

ای فعال سیاسی  که عدههرحال، اینمانیپوالسیون به معنای واقع. به  1ایم. آنها اشاره کرده

تنها قابل دفاع نیست باسابقه تا این حد خود را در اختیار گروه دیگری قرار دهند نه

 خارج( است.ـبلکه حاکی از پذیرش ذهنی یک اتوریته )داخل 

انشعابِ آخرین  ما در  هواداران  و  عنوان »پالتفرم  رفقا   درونی کنفدراسیون تحت 

ی تغییر نظرات ــ بودند  ی فدائیان داخل ــ با همهجانبهچپ« از کسانی که مدافع همه

خواندیم جدا شدند. »پالتفرم چپ« در مقابل »اتوریته«  و ما آنها را بخش »اتوریته« می

عبارت  انتقاد است. به  ایم و این قابل هرحال خود تا زمانی مصون از خطا نبودهولی به

ی ما بوده  دیگر رد و نفی اتوریته نه صرفاً به لحاظ نظری بلکه در عمل هم مورد تجربه

 است.

*** 

انتقادات آمده است نمیتک موارد دیگری که در بحث به تک و  پرداخت. ها  توان 

دارد،  دقتی ــ امیدوارم سهوی ــ بوده است که نیاز به جواب نبعضی از آنها از روی بی
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داری قابل اصالح است«، »سوسیالیسم بدیل نیست«، »اساساً تشکیالت الزم  »سرمایه

توجه های ما نیستند. برآمده از اذهان کمها گفتهنیست«، یا نظراتی از این قبیل. این

 هستند.

*** 

ترند. ما  های آینده را روی مسائلی متمرکز کرد که مشخص توان بحثنظر من میبه

ای به طور حرفه علنی از »حزب واحد پیشروی تراز نوین و بدون جناح که بهدیگر دفاع 

ایم. احتماالً این مسئله در اثر تجارب قرن اخیر مدافعان  کار انقالب بپردازد« را ندیده

ای هم به همین صورت قابل دفاع نبوده است.  مراتب اتوریته علنی زیادی ندارد. سلسله

جایگاه جدیدتر  تشکیالت  فرمان  ضرورت  و  اتوریته  نفی  دارد.  را  تبعیت  خود  و  بری 

 اند. ها مثبت بودهیابد. اینتدریج جایگاه خود را میبه

*** 

ی پرولتاریا به مفهوم سنتی نیست. تعریف ساختن جهان دموکراتیک فقط وظیفه 

شود  ی متوسط نامیده میی کارگر، متحدین آن، تفکیک آنچه که طبقهکنونی طبقه

وز که بخشی از آن عمدتاً به اردوی استثمارشونده و بخشی استثمارکننده در جهان امر

تنها مؤثر بلکه در  شوند نیاز به روشن شدن دارد چون در استراتژی مبارزه نهتقسیم می

طور نظر من جا دارد بهکننده است. یاسمین میظر نظری داده است که بهمراحلی تعیین

از دیدگاهی آن بحث شود. رفقای  مشخص درباره های سنتی  دیگر هم در این زمینه 

اند. طبعاً این نگرش اگر مدعی نباشیم ما و تنها ما هستیم که مبشر سخت فاصله گرفته 

های ما دیگران جایگاه خود ی درخشان بشریت« هستیم، در مبارزه، در ائتالف»آینده

بحث  از  یکی  این  داشت.  خواهند  برا  بحث  برای  جا  که  است  جهانی  و  های  سیار 

 گیری دارد.تصمیم

*** 
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ی ممکن مشخص شود که شباهتی با آنچه  درک ما از سوسیالیسم باید تا آن اندازه

هاست نداشته باشد. صرف ابراز »سوسیالیسم« نامکفی  صورت مد روز در برخی عرصهبه

ماند.  نظر من جز از طریق مبارزه، به خواب و خیال میهای حصول آن نیز بهاست. راه

خوانیم، برخی را شاید بتوانیم خواب خواندیم یا مینوعی سوسیالیسم را تخیلی می اگر

و خیالی بخوانیم. من بر این نکته که سعید رهنما هم به آن اشاره کرد تأکید مجدد  

شود«.  های اجتماعی از پائین عملی نمیکنم که »عدالت اجتماعی بدون فشار جنبشمی

خود یا با تغییرات تواند خود بهداری جهانی میایهدهد سرمهایی که بشارت میطرح 

نه شود  سوسیالیسم  به  تبدیل  بلکه  اندک  است،  خیالی  و  خواب  سوسیالیسم  تنها 

 شود.  کندکننده و مانع حرکت کوشندگان نیز می

*** 

هاست در چپ  ای که سالتر در مورد تشکیالت افقی، عمودی، شبکهبحث مشخص

 تر شدن دارد. نیاز به مشخص جهانی مطرح بوده است 

بحث کمونیست مرور  میان  قدیمی  آنارشیست های  و  قرن  ها  در  آنچه  پرتو  در  ها 

 دست دهد. یابی آینده بهگذشته روی داد شاید عناصری برای تفکر در راه

ها مطالبی هستند که هریک باید بطور مشخص ارزیابی شود. اگر نسل پیشین این

ـ به ـ کامالً موفق نبوده است، حداقل میهدر آموزش نسل جوانـ  تواند مشکالتی  ردلیلـ 

نسل دهد.  ارائه  آنها  به  است  بوده  روبرو  آنها  با  عمل  در  که  جهان را  در  جوان  های 

وادی جزم می بدون کشیده شدن در  بغضتوانند  و  نیز حبّ  و  راه ها  های  های سنتی 

 جدید را بیابند. 

د به دوندگان و کوشندگان بعدی منتقل این چوبِ دو امدادی است که الجرم بای

 شود.
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های ناتمام«، در این نوشته به تاریخ زندگی  ی تأمل بر وبینار »چپ و انقالبدر ادامه

شود. اما قبل از بررسی گذشته باید  چپ و نیز نقش »بخش فرهنگی« آن پرداخته می 

 نگاه کوتاهی به آینده انداخت.

 آینده

جغرافی هاروی  واژهدیوید  از  مارکسیست  فشردهدان  زمانی  برای -سازی  فضا 

های این تئوری، کند. یکی از پایهداری معاصر استفاده میوصیف تحوالت در سرمایهت

داری است. بنا به  ادعای مارکس مبنی بر نابودی فضا توسط زمان در سیستم سرمایه

شدن و تحوالت  ی صنعتیوقفهداری مدرن بر گسترش بیی هاروی، اقتصاد سرمایهگفته 

داری به گردش سریع  است. تحوالت معاصر در سرمایه  تکنولوژیکی در حال تغییر استوار

طور کلی و در عین حال کاهش اهمیت  سرمایه و افزایش سرعت زندگی اجتماعی به

مکان منجر شده است. از نظر هاروی، در فضای جهانی که مرتب در حال کوچک شدن  

دی شود، و در چنین شرایط مساع فضا« خفه می-است، آینده در زیر »فشردگی زمان

ایدئولوژی  که  )هاروی،  بود  کنند  موعظه  را  تاریخ«  »پایان  توانستند  تاریخ  ختم  های 

( )هر چند امروز فوکویاما و برخی از دوستانش »ختم تاریخ« را یک اشتباه زبانی  1991

برد و این امر  سر میکنند!(. برخی معتقدند که امروز، خودِ آینده در بحران بهتلقی می

 آورند. وران »پساسیاست« کنونی به شمار میرا یکی از نتایج د

چپ  از  از بعضی  گذشته،  دهشتناک  تجربیات  به  توجه  با  معتقدند  گرایان 

سوزی فاشیستی، های آدمپوتی گرفته تا کورهناکجاآبادهای استالینیستی، مائویی و پول

چشم غیاب نباید  در  آنکه  از  غافل  نمود،  ترسیم  آینده  برای  را  بزرگی  اندازهای 

امیدوارکنندهشمچ جریان اندازهای  انواع  پاگیری  شاهد  جهان  چپ،  های  ی 

آیا میشبه  است.  ترسیم چشمفاشیستی گشته  بدون  از سیاست  توان  آینده  اندازهای 

اندرشون ینی  گفته  به  بنا  گفت؟  مؤسسه-سخن  پژوهشگر  و  اقتصاد  تاریخ  ی استاد 

نبوده بلکه دارای یک    "ازاندچشم"»آینده فقط موضوع یک    - مطالعات سیاسی تاریخ

صحنه  است،  واقعی  سیاسی  است« بُعد  اختالف  و  مقاومت  کنترل،  انواع  برای  ای 

مدینه2014)اندرشون،   نیست.  (.مسلماً  آفرینش ذهنی  از یک  بیش  فاضله چیزی  ی 

الهامرؤیای جامعه و  نیک  است.  ی  این مطلوب  با وجود  اما  ناممکن،  بخشی که شاید 
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 پذیر نیست. تخیلی اساساً سیاست امکان  بدون وجود چنین بُعد

زنیم  دهیم و یا از انجام آن سر باز میاگر آینده به عنوان مجموع آنچه که انجام می

آن شود،  گرفته  نظر  نمیدر  آگاه  موجودی  عنوان  به  انسان  سلب  گاه  خود  از  تواند 

  19-ویدی کومسئولیت کند. مسلماً طبیعت بسیار قدرتمندتر از انسان است و فاجعه 

از آخرین   ارگانیسمی آن را آفرید که بین موجود زنده و غیرزنده قرار دارد، یکی  که 

انسانیاداوری به  میزان قدرت خود  آغاز مدرنیته،    های طبیعت در مورد  با  است که 

کردن طبیعت را اعالم کرده بود. امروز، بسیاری از تغییرات اقلیمی سروری خود در رام 

ی مستقیم و ها نتیجه انتخاب ما در سازماندهی جامعه نیست. آنچیزی بیش از نحوه  

گرایش جامعهغیرمستقیم  درونی  طریق  های  از  که  هستند  کاپیتالیستی  صنعتی  ی 

های عمیقی کرده است.  رحمانه از انسان و طبیعت جهان را دچار بحران برداری بیبهره

اقتصااین هسته امور  است.  امروز  اقلیمی  بحران  پایهی مرکزی  بر  ی سود در  دی که 

 اید. ترین زمان ممکن بنا گشته است با امور ازلی و ابدی طبیعت جور در نمیکم

های سوسیالیستی قرن گرایان با نظامی بسیار پرتنش بسیاری ازچپ با وجود رابطه 

بی عمومی  پذیرش  و  موجود  واقعاً  سوسیالیسم  فروپاشی  از  پس  و  بیستمی،  آیندگی 

داری چپ دچار بحران شد. این طرح نولیبرالیِ نیروهای هژمونِ سرمایهزندگی در حال،  

(،  TINAی خود بود. تاچر با اعالم آن که »هیچ بدیلی وجود ندارد« )برای حفظ آینده

اندیشه اصلی  روح  جامعه،  وجود  عدم  نیز  آموزه و  برخی  کرد.  اعالم  را  حاکم  های  ی 

یافتند،  ارتقا  طبیعی  قوانین  به سطح  مترقی    اقتصادی  نیروهای  شعارهای  و همزمان 

برداری شدند. اگر طرفداران محیط زیست گفتند که باید با حفاظت از سرعت کپیبه

های آینده را حفظ کرد، طبقات و نهادهای حاکم جهانی چنین نتیجه طبیعت حق نسل 

ی  که همهگرفتند که هر گونه کسر بودجه دولتی ظلم به ایندگان است، در عین آن

های شخصی ترغیب گشتند. اگر مردم در تظاهرات مختلف با شعار  د به گرفتن وامافرا

احترام به آزادی قصد داشتند آمریکا و انگلیس را از حمله به عراق بازدارند، جورج بوش  

خاطر آزادی، قصد  خوان جهان را شنیده است و درست بهاعالم کرد که صدای آزادی

دیکتاتور به حکومت یک  دادن  آیندهپایان  دیگر،  عبارت  به  دارد...  را  نگری  ی سفاک 

نولیبرالی، حفظ وضع موجود و در بهترین حالت تغییراتی در جامعه بود که در چارچوب 
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 دستاوردهای تکنولوژیکی قرار داشت.

عرصه  در  کالنحتی  پردازش  با  کامپیوترها  نیز  تکنیکی  پیشدادهی  با  بینی  ها 

پیش و  مختلف،  گوییسناریوها  از  های  استفاده  با  افتاده  اتفاق  تاکنون  که  را  آنچه 

اند، تکرار  های معینی تهیه کردههای بزرگ و یا دولتهای معینی« که شرکت»الگوریتم 

های مختلف  کنند تا راه آینده را نشان دهند. نظام موجود باید با کمک مکانیسممی

مطرح   را  نظر  این  موجود  وضع  حفظ  طرفداران  شود.  کنترل  و  که  میحفظ  کنند 

انساننسل علمی  تحوالت  بر  تکیه  با  آینده  انسان های  از  بسیار هوشمندتر  های  هایی 

های کنونی ندارند. »هوش مصنوعی« ی نسلهای مادرانهامروز هستند و نیازی به نگرانی

و »مهندسی ژنتیکی« مشکالت بزرگی را در آینده حل خواهند کرد. گاه ثروتمندان 

های بزرگ اقتصادی خود نیاز به دریافت پول سک که برای پروژهبزرگی چون ایالن ما

ای ندارد و  کنند که انسان دیگر بر روی کره زمین آیندهبیشتر دارند، صریحاً اعالم می

ها نه تغییرات از این رو بایستی سیارات دیگر را هر چه زودتر تسخیر کرد. طرح آن 

که تخریب بیشتر طبیعت و استثمار رادیکال در سیستم موجود در روی کره زمین، بل

ی جف بزوس ابتدا تخریب کامل  شود نقشههاست. گاه به شوخی گفته میشدیدتر انسان

ها در مورد نظریات »ترا بشریت«  توان امروز ساعتزمین و سپس تسخیر فضاست. می

ی هر گونه تغییرات سیاسی  اما صحبت درباره  -که البته امر نکویی است-صحبت نمود

 شود! یکال منجر به آلوده شدن فضای بحث و طرفداری از توتالیتاریسم میراد

آینده یک مسئولیت  پایه قرار داشته و دارد که  این  بر  هسته مرکزی تفکر چپ 

ی مدرن، و نیز  ی مدرنیته و جامعهتوان آن را تغییر داد. چپ زادهمشترک است و می

گاه طرفدار پیشرفت است و از این رو هیچی صنعتی و علم و طرفدار پروپا قرص جامعه

بازگشت به گذشته نبوده و نیست. به عبارت دیگر مشتاق پرشور تحوالت تکنولوژیکی 

ی سازماندهی کنونی جامعه است. آیا در چنین فضایی که است ولی منتقد جدی نحوه 

از چپگرایان خود هر گونه خیالگرایی شدههمه مقهور حال ی در پردازاند و بسیاری 

ی مرکزی تفکر چپ وفادار  توان به هسته کنند میمورد تغییرات رادیکال را محکوم می

باقی ماند؟ آیا فقط »چپ نافرمان است«؟ آیا چپ »به جز انتقاد از وضع موجود« یا  

 ی مرکزی دیگری دارد؟ در این صورت، این هسته چیست؟ »یک گرایش انقالبی«، هسته
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 هاریشه

رانسه است. طرفداران دگرگونی و سپس انقالب در جناح چپ  ی انقالب فچپ زاده 

و مخالفان دگرگونی و حفظ وضع موجود یا بازگشت به وضع سابق در جناح راست قرار 

داشتند. در ایران نیز پس از انقالب مشروطه دو حزب دموکرات و اعتدالیون تشکیل  

رو  آخری یک حزب میانه  الشعرای بهار اولی یک حزب انقالبی و ی ملکشدند که به گفته

تقی البته  مقالهبود.  در  »کشف زاده  عنوان  تحت  اعتدالیون ای  که  کرد  عنوان  الغطا« 

 رو نشان دهند. ها زدند تا بتوانند خود را معتدل و میانهبرچسب انقالبی به دموکرات

انقالب فرانسه می از  نیم سده که  به دو و  از نزدیک  بر همگان بعد  اکنون  گذرد، 

توانند  گرایان نیز میگرایان نیست و راست ی چپگری فقط پیشه است که انقالبیروشن  

به فراخوانند.  انقالب  به  را  مردم  خود،  مخالفان  سرنگونی  فرانسه  برای  انقالب  تدریج 

و  خواسته  پذیرفت  انقالب  اهداف  عنوان  به  را  برادری«  و  برابری  »آزادی،  های 

های  در نطقی مطرح کرد. گرایش  1790را در سال    هاماکسیمیلیان روبسپیر اولین بار آن

تدریج از متفاوت لیبرالی و سوسیالیستی که در ابتدا در راه آزادی همکاری داشتند به

یکدیگر جدا شدند. چپ اگر در گذشته به کسانی که در مقابل اشراف قد بلند کرده  

 وازی ایستاد.کم به کسانی اطالق شد که در مقابل بورژشد، کمبودند، اطالق می

ها دو ارزش از اهمیت بسزایی برخوردار بود. برابری و همبستگی.  برای سوسیالیست 

ها از برابری و همبستگی اعتنایی به آزادی نبود بلکه تعریف سوسیالیست این به معنی بی

رفت. نوربرتو بوبیو فیلسوف ایتالیایی  ها اعتقاد داشتند، میبسیار فراتر از آنچه که لیبرال

ی چپ و  ی دوگانهی رابطهر کتاب خود به نام »چپ و راست« تزهای مهمی دربارهد

ها همچنان به قوت خود باقی هستند. یکی  راست مطرح کرده است که بسیاری از آن 

کند آن است که از زمان انقالب فرانسه تاکنون یک  ترین نکاتی که او مطرح میاز مهم

مرکزی همهایده بی  را  نیروهای چپ  پیوند میی  برابری. هستهه هم  اصلی دهد:  ی 

اختالف چپ و راست برابری و نابرابری است. چپ به برابری و راست به نابرابری گرایش  

توان دارد. با وجود تغییرات زیادی که پس از انقالب فرانسه در جناح چپ رخ داده، می

 خواه بوده است.گفت که چپ در تمام این مدت، برابری 

برابری و عدالت وجود دارد  یرابطه  اًطبع بر دو اصل  .  نزدیکی بین  عدالت متکی 
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ال است در حالی که برابری واقعیت از نظر بوبیو عدالت یک ایده.  قانونیت و برابری است

برابری برای »شعار  . ند کها معنی پیدا میعدالت در روابط اجتماعی افراد و گروه.  است

معنی کردن برابری و در حقیقت بیهمه چیز    به معنی یکسان کردن«  همه در همه چیز

اساسی همراه شودبرابری .  است پرسش  با سه  بایستی در عمل  بوبیو  نظر  از  :  خواهی 

خواهی نه یکسان  هدف برابری  ای؟ برابری بین چه کسانی؟ در چه چیزی؟ و بر چه پایه

نان در  آهای  ها بلکه توانمند کردن فرودستان، شکوفا نمودن تواناییانسان  یکردن همه

یکسانعرصه  نه  و  است  تنوع  ایجاد  و  در سایه.  سازیهای مختلف،  او فقط  نظر    ی از 

 . های خود استفاده کندتواند از قابلیتمثابه یک شخص میبرابری است که هرکس به

بود، در این  «  زادی، برابری، برادریآ»انقالبی است که شعارش    یحال اگر چپ زاده

ایم که برابری و آزادی خوبی دیدهبرابری و آزادی چیست؟ ما تاکنون به  یرابطه   صورت،

خاطر مشکالت محیط زیست بهمثالً اگر دولت  .  توانند در تضاد با یکدیگر قرار گیرندمی

اً  طبع  ، ونقل جمعی استفاده کننداعالم کند که همه، از فقیر و غنی باید از وسایل حمل

.  وآمد ناله کنند ستی از محدودیت در آزادی رفتارنند بهتواکسانی که اتومبیل دارند می

های مذهبی به خاطر برابر نمودن سطح تدریس  همین مشکل در مورد انحالل مدرسه 

.  تواند محدودیت در آزادی انتخاب تلقی شوداست، زیرا حذف این مدارس مینیز مطرح  

تواند منجر به اعمال  ، میبه عبارتی، اعمال هر گونه محدودیت در آزادی به خاطر برابری

مسلماً در مثال اولی، کسانی که اتومبیل ندارند نه در  .  شود  محدودیت در آزادی افراد

از این رو در بسیاری از . اندحدودیت در آزادی گشته عمل، بلکه فقط در تئوری دچار م 

اندازه به  عمل  در  آزادی  در  نیست  یموارد، محدودیت  تئوری  در  آزادی  . محدودیتِ 

هایی نیز وجود دارند که به هیچ وجه به طور مستقیم یک آزادی  که برابری   فتن نداردگ

هنگامی که به زنان حق  .  رأی مردان و زنان  مثالً برابری حق.  کنندمعین را محدود نمی

 . شد، این حق موجب محدودیت در حق رأی مردان نبود رأی داده

پذیرفته شدهرو مهمازاین  برابرآ»ها یعنی  لیبرال  یترین اصل  ، خود دچار  «زادی 

کند که این برابری در اکثر موارد مشخص نمی  :آن نیز ساده است  دلیل.  نوعی ابهام است

تواند فقط صوری و تئوریک باشد و بسیاری به دالیل عملی امکان استفاده از چنین می

 .زادی را ندارندآ

آزا  اندیشه،  آزادی  است، مثل  امری شخصی  آزادی آزادی  بیان،  آزادی  نشر،  دی 
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  ی دلیل ساده.  دو یا چند عنصر معنا دارد  اما برابری فقط در ارتباط با.  اجتماعات و غیره

توان گفت فالن چیز  توان گفت فالن چیز آزاد است اما نمیمی.  آن در خود زبان است

ثال در  م  در این حالت شنونده یا خواننده خواهد پرسید با چی برابر است؟.  برابر است

افراد جامعه   یکامل فقط یک نفر آزاد است در حالی که بقیه   ییک حکومت مطلقه 

.  توان از برابری یک فرد سخن گفتای نمیدر چنین جامعه  .مطیع و فرمانبردار هستند

مثابه یک خیر شخصی و برابری را یک خیر اجتماعی در نظر  بهدر نتیجه آزادی را باید  

توانند در تقابل با یکدیگر قرار گیرند، زیرا  دی و برابری میبه همین خاطر آزا.  گرفت

 .اولی شخصی و دومی گروهی است

»آزادی کتاب  بالیبار در  عنوان می-اتین  لیبرال برابری«  آنچه که  برخالف  ها  کند 

معتقدند هنگام تناقضِ بین آزادی و برابری باید اولویت را به آزادی داد، در عمل چنین 

های خود اند که در سیاستها تاکنون نشان دادهیست. سوسیالیستاولویتی ضروری ن

اولویت بیشتری نسبت به آزادی قائل شده اند، اما در واقع بین آزادی و  برای برابری 

برابری تناقضی وجود ندارد و از این رو نباید یکی را برتر از دیگری قلمداد نمود. آنچه  

دو در جامعه    ه حضور و یا عدم حضور آندهد این است کی عملی نشان میکه تجربه

کند: »نفی  بندی منفی عنوان میبه یک اندازه وابسته به یکدیگر است. او در یک فرمول

برد. از این رو  کند و نفی برابری عمالً آزادی را از بین میآزادی عمالً برابری را نابود می

(. البته بالیبار قبول دارد 101،  2014انتخاب یکی بر دیگری غیرممکن است.« )بالیبار،  

که بتوان از نظر نهادی توازنی بین آزادی و برابری ایجاد نمود، باید دو قطب  که برای آن 

ها  دیگر معادالت سیاسی در جامعه را تنظیم کرد. یکی مالکیت که منشاء اختالف لیبرال 

سوسیالیست  بین و  اختالف  منشاء  که  همبستگی  و  »برادری«  دیگری  و  هاست 

 هاست.ها و سوسیالیست سیونالیستنا

است.  حکومت  شکل  عنوان  به  دموکراسی  مدرنیته،  مهم  دستاوردهای  از  یکی 

از پرنسیپ برابری شهروندان منتج میدموکراسی به شود که به  مثابه شکل حکومتی 

تنها مبتنی بر اعتقاد  خورد. دموکراسی نهطور مستقیم به همبستگی و آزادی گره می

ها نیاز به  هاست بلکه بر این فرض استوار است که انسانو منطق انسانراسخ به عقل  

ها دارند.  ی ارزش برابر انسان تصور یکسانی از دموکراسی به مثابه شکل حکومتی و ایده
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ها موجوداتی کنشگرند که مایل به زمان بر این ایده قرار دارد که انسان دموکراسی هم

، اقتصادی و فرهنگی هستند و عالقه دارند در  مشارکت در نهادهای سیاسی، اجتماعی

بین  گیری تصمیم زیادی  تفاوت  مسلماً  بپذیرند.  مسئولیت  و  کنند  شرکت  مهم  های 

ی اقتصادی ی سیاسی به حوزه ها که خواهان گسترش دموکراسی از حوزه نگرش چپ

ی سیاسی هستند،  ها که خواهان محدود کردن دموکراسی در حوزه هستند و لیبرال 

 ود دارد.وج

 توان چنین نتیجه گرفت که:بنابراین می

از زمان شکلبرابری، ایده • انقالب فرانسه بوده  ی مرکزی چپ  گیری آن در 

 است 

ها  برابری و همبستگی دو ارزشی هستند که وجه مشترک انواع مارکسیست  •

 بود.

اگرچه بین برابری و آزادی در موارد مشخص تضادهایی وجود دارد، اما در   •

 بدون آزادی، برابری وجود نخواهد داشت و برعکس. نهایت 

ی مرکزی تغییر جهان بود، در  باید افزود که برای مارکس رهایی انسان ایده •

 های جمعی ممکن نبود. عین حال رهایی انسان بدون اقدام

آزادی،  بنابراین وظیفه یعنی  و قدیمی  ارزش مهم  بر سه  تأکید  ی چپ همچنان 

گاه در طول چند صد سال گذشته ثابت  ها هیچاست. این ارزشبرابری و همبستگی  

نبوده و در آینده نیز ثابت نخواهد ماند. اگر در ابتدا برابری فقط به معنی آزادی سیاسی 

مثابه  ی اقتصاد را نیز دربر گرفت. چپ برای عدالت به بود، پس از چندی برابری در حوزه 

ید در عمل با سه ارزش یاد شده سنجید. هدف  کند اما عدالت را بایک آرمان مبارزه می

ی دموکراسی در کار و برقراری اشکال جدید دموکراسی در  چپ سوسیالیستی توسعه 

های دیگر بلکه با طبیعت تمام سطوح جامعه است، گسترش همبستگی نه فقط با انسان

اعما خودبیگانگی،  پایان  و  انسان  رهایی  است.  طبیعت  و  انسان  استثمار  پایان  ل  و 

 هاست. ی انسانمحدودیت مالکیت و افزایش وقت آزاد همه 

 سوسیالیسم و مارکسیسم 

زودی  در انقالب فرانسه نیروهای بورژوایی و کارگری در کنار هم مبارزه کردند اما به
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از چندی گرایش مارکسیستی  لیبرالیسم جدا شد. پس  از  راه طرفداران سوسیالیسم 

ی یوران تربورن از مون را بیابد. بنا به گفتهتوانست در جنبش سوسیالیستی نقش هژ

ای از ساختارهای  مثابه یک فرهنگ و مجموعهشناختی سوسیالیسم را باید بهنظر جامعه

جهت  سه  فرهنگ  یک  گرفت.  نظر  در  مینهادی  خود  اعضای  به  اساسی  دهد:  گیری 

جهان مجموعههویت،  و  ارزش بینی  از  وای  منابع  تأمین  ساختارها،  هدف  اعمال    ها. 

محدودیت در مالکیت و توزیع قدرت از طریق توانمندتر کردن ناتوانان است. در این  

 تر فرهنگ مارکسیستی، کمی تأمل کرد. قسمت باید بر فرهنگ، به عبارت دقیق

ی کارگر، مبتنی است.. اما این تمام واقعیت  سوسیالیسم بر یک هویت طبقاتی، طبقه 

دیدگان، جنبش کارگری، انقالب  با مردم و ستمنیست. در طول قرن بیستم هویت آن  

شد.  های مارکس، انگلس، لنین... پیوند زده میو یک سنت سوسیالیستی ارجاع به نوشته 

های نانوشته، پرچم  ای از سنت این فرهنگ همچنین متکی بر کادرهای حزبی، مجموعه

 سرخ، داس و چکش، سرود انترناسیونال و امثالهم بود. 

جهان  نظر  به جهان باز  از سه جهت  توانست  مارکسیسم  بینی سوسیالیستی  ینی، 

بی و  نابرابری  علل  علمی  توضیح  اول،  امپریالیسم،  عدالتی سرمایهکمک کند.  و  داری 

و سلطهشیوه  استثمار  دوم، چشمهای  طبقاتی.  در  ی  تغییر  امکانات  که  تاریخی  انداز 

م، عاملیت اجتماعی و تاریخی که  زد. سوی آن پیوند میداری را با توسعهدرون سرمایه

 شدگان تکیه داشت.بر قدرت استثمارشوندگان، ستمدیدگان و منکوب

شمولی که مارکس و انگلس بر آن تأکید داشتند تکیه بر برابری و های جهانارزش 

 (1992شدند. )تربورن، همبستگی بود و شامل تمام بشریت می

را از نظر ساختارهای قدرت و منابع مادی سوسیا لیسم دو گونه ساختار متفاوت 

اول، سازمان نوع  تودهایجاد کرد.  اتحادیههای  احزاب کارگری.  ای کارگری مانند  و  ها 

سازمانوظیفه  این  تودهی  سازمان های  کارگری  جنبش  در  مبارزهای  عامل  ی  دهی 

ی هی طبقاتی بود. نوع دوم، ایجاد نهادهای مختلفی برای توسعطبقاتی و پیشبرد مبارزه

ای، سوسیالیسم جنگی، کنترل تولید.... در  تولید و توزیع سوسیالیستی، اقتصاد برنامه

 کشورهای سوسیالیستی و سوسیال دمکرات بود.

ی شرایط اقتصادی های مختلف کارگری آن زادهفرهنگ سوسیالیستی و سازمان 
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ابتدا سازماندهی شد متناسب با شرایط  اجتماعی سرمایه داری بودند. جنبشی که در 

داری آینده عمدتاً  ی اروپایی بود. اگر در دوران پیشاسرمایهسازی و راه مدرنیتهصنعتی

مدرن، آینده مفهومی باز و نانوشته داشته است.  چیزی جز تکرار گذشته نبود، در عصر

ی آینده بسیار متفاوت از گذشته ی انقالبی بود که جامعهسوسیالیسم متکی بر این ایده

ی  ای بود که ضمن رهایی انسان بر پایهی سوسیالیستی جامعهو حال خواهد بود. جامعه

 دو ارزش جهانشمول برابری و همبستگی قرار داشت.

دوران نیمه  در  و  مستعمره  کشورهای  در  مدرنیته  راه  بسیار استعمار،  مستعمره، 

متفاوت از راه مدرنیته در کشورهای اروپایی بود. از آنجا که لیبرالیسم نیروی سیاسی  

فعال حامی استعمار در قرن نوزدهم و بیستم بود، و در مقابل، مارکسیسم با تکیه بر  

های حاکم در کشورهای  یسیون دائم قدرتشمول انسانی خود در اپوزهای جهانارزش 

می محسوب  بهاروپایی  مارکسیسم  کشورهای شد،  از  بسیاری  به  را  خود  راه  تدریج 

های انقالب اکتبر و پس از آن نقش مهم  لرزهمستعمره یافت. در پسمستعمره و نیمه

ی اتحاد شوروی در غلبه بر فاشیسم، و نیز رشد اقتصادی اتحاد شوروی تا اواخر دهه

ایده در حال شصت،  در کشورهای  بیشتری  با سرعت  موفق شدند  مارکسیستی  های 

جنبش بعد  به  زمان  آن  از  کنند.  رشد  همانتوسعه  سوسیالیستی  بر  های  متکی  قدر 

های کارگری کشورهای پیشرفته بودند که متکی بر مبارزات ضداستعماری و  جنبش

 ضدامپریالیستی.

کمونیست حزب  جنایات  شدن  افشا  اشغال   با  آن  از  پس  و  استالین،  دوران  در 

تدریج طرفداری بخشی از روشنفکران اروپایی از مجارستان توسط نیروهای شوروی به

های سوسیالیستی تا جنبش  سوسیالیسم واقعاً موجود کاهش یافت، هر چند که ایده

را مجذوب خود می  1968 زیادی  افراد  موازات کاهش  همچنان  به  این حال،  با  کرد. 

ایدهطر از  توسعه همچنان فداری  حال  در  در کشورهای  اروپا،  در  های سوسیالیستی 

ایدهعده مجذوب  زیادی  رهاییی  سوسیالیست  های  رهبران  و  سوسیالیستی  بخش 

شدند. در نتیجه، کاهش  مین میهای ضداستعماری چون مائو، کاسترو و هوشیجنبش

در کشورهای »جهان سوم« همراه   استقبال در اروپا با افزایش طرفداری از سوسیالیسم

داری، شد. این روند با سقوط دیوار برلین و بازگشت کشورهای اروپای شرقی به سرمایه

 کردند، پایان یافت. ای آرزو میچنان که عدهو نه سوسیالیسم دمکراتیک آن 
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دمکرات »راه سوم« اگر چه موجب »موفقیت انتخاباتی« برخی از احزاب سوسیال  

رو اروپا شد، در عین حال باعث تثبیت کامل جناح راست در احزاب میانه   و کارگر در

احزاب رادیکالی چون   2008دمکرات شد. پس از بحران مالی  سوسیالیستی و سوسیال 

هایی چون  سیریزا و پودموس قد برافراشتند که تاثیرات آن نیز دیری نپایید. شخصیت 

تاز روح  توانستند  کوربین  جرمی  و  ساندرز  اما  هبرنی  بدمند  چپ  سرد  کالبد  در  ای 

الیگارشی درونی احزاب متبوع پیشروی آنان نیز با مقاومت سرسختانه شان متوقف ی 

 شد. در امریکای التین همچنان جزر و مد موفقیت چپ ادامه دارد.

ی کارگر موجب تغییرات بزرگی در طیف مسلماً تغییرات ساختاری در درون طبقه 

یستی شده است. در مجموع در طول تاریخ افراد تحت تأثیر دو  ی سوسیالهواداران ایده

اند. اول، موقعیت طبقاتی دوم، احساس تعلق به  های چپ روی آوردهعامل به جنبش

اقشار فقیر   را معموالً  از نظر طبقاتی، طرفداران چپ  فرهنگ چپ به دالیل مختلف. 

توان ان که گفته شد، میدهند. اما از نظر فرهنگی، آن چنمزدبگیر تشکیل داده و می

ها خالصه  بینی ویک مجموعه از ارزش اجزای فرهنگ چپ را در سه عنصر هویت، جهان

ازاین  طبقه کرد.  به  تعلق  احساس  خاطر  به  نیز  دیگری  بزرگ  بخش  کارگر،  رو،  ی 

همبستگی با مردم مستعمرات، احساس بیگانگی نسبت به فرهنگ بورژوایی )به عبارت  

با مطالعه  هدیگر احساس تعلق ب پیوستند. برخی  آثار  هویت چپ( به صفوف چپ  ی 

هایی چون برابری و ای نیز به ارزش بینی روی آوردند. عدهسوسیالیستی به این جهان 

همبستگی اعالم وفاداری کردند. مسلماً برخی از افراد فقط به خاطر عامل طبقاتی یا  

 لف در این میان تاثیرگذار بودند. ای از عوامل مختفرهنگی به چپ نپیوستند بلکه ملغمه 

انجمن  گذشته،  قرن  ابتدای  اتحادیهدر  و  مختلف  پایههای  کارگری  مهم  های  ی 

می محسوب  غرب  در  کارگری  تودهجنبش  احزاب  از شدند.  متشکل  کارگری  ای 

نیز کارگران جنبش را  احزاب  این  اعضای  اکثر  و  بودند  متفاوت مردمی  و  های وسیع 

های مهم دچار تغییر شدند. جوانان،  تدریج این پایهی شصت بهز دههدادند. اتشکیل می

مبارزات  پایان  با  دادند.  تشکیل  را  احزاب  از  بزرگی  بخش  کارمندان  و  دانشجویان 

اهمیت مشکالت  ضدامپریالیستی، کاهش طبقه افزایش  و  غرب،  ی کارگر صنعتی در 

ه احزاب محیط زیستی محیط زیستی باعث شده است که بخش بزرگی از این اقشار ب
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بینی مارکسیستی ویژه با سقوط دیوار برلین تشدید شد. جهانروی آورند. این موضوع به 

تحلیل و  و  نویسندگان،  هنرمندان،  گذشته،  در  رفت.  سؤال  عالمت  زیر  آن  های 

شدند. این روند  گرا قسمت مهمی از جنبش سوسیالیستی محسوب میدانشمندان چپ 

دریج متوقف شد. با ظهور پسامدرنیسم و در نهایت فروپاشی  تبه  1968پس از جنبش  

جنبش  طرفداران  از  بخش  این  در  چشمگیری  کاهش  موجود،  واقعاً  سوسیالیسم 

بینی سوسیالیستی تری به خاطر پذیرش جهانسوسیالیستی ایجاد شد. امروز تعداد کم

تغییرات ساختاری طبقاتی، گرایش  به جنبش چپ می نتیجه،  در  راست پیوندند.  به 

های کارگری و نیز کاهش مقبولیت رو، کاهش اهمیت اتحادیهاحزاب سیاسی چپ میانه

را بسیار کاهش داده است، هر چند  های مارکسیستی چشمآموزه  انداز موفقیت چپ 

ی برنی ساندرز در  نقاط روشنی در کشورهای امریکای التین وجود دارد و نیز پدیده

 کرده است.های امید ایجاد  آمریکا بارقه

 تئوری و عمل

همه و  ارزشمند  بسیار  میراثی  خود  از  او  مارکس،  درگذشت  هنگام  در به  جانبه 

های نظری به جا گذاشت. مارکس که آدمی  ی اقتصاد، در مقایسه با دیگر حوزه حوزه 

یافت که  بسیار دقیق بود بارها کتاب سرمایه را بازنویسی کرد و همیشه چیزهایی را می

یا از قلم افتاده بودند. میراث مارکس در رابطه با ماتریالیسم تاریخی بسیار   یا نادقیق، و

های آخر عمر خویش تالش نمود که این فقدان را با نوشتن تر بود و انگلس در سالکم

از رهبران بعدی هایی چون آنتیکتاب دورینگ برطرف سازد. در عین حال چهار تن 

لخانف، و البریوال از آلمان، روسیه، و ایتالیا  جنبش مارکسیستی، کائوتسکی، مرینگ، پ 

تئوری  موضوعات  از  بسیاری  خالی  جای  کردن  پر  برای  انگلس  با  زیادی  مکاتبات 

تری به میدان آمدند که امکان مکاتبه  ماتریالیسم تاریخی داشتند. کمی بعد نسل جوان 

آن میان  از  نیافتند.  را  مارکسیسم  اولیه  رهبران  میبا  ازجملها  لنین، توان  از  ه 

 لوکزامبورگ، تروتسکی، هیلفردینگ، باوئر،و بوخارین نام برد. 

این افراد دارای چند ویژگی قابل توجه بودند. اول، همه فیلسوف، مورخ، اقتصاددان،   

شناس و دوم، رهبران حزبی بودند. در نتیجه برای دست و پنجه نرم کردن با  جامعه

از آخرین دستاوردهای علمی در حد امکان  ی حزبی ناچار بودند که  مشکالت روزمره



 

 
 

 رضا جاسکی  527

هایی بودند که خود برای حل استراتژی و تاکتیک حزبی مجبور بهره گیرند. استراتژیست 

  1899ی اقتصادی و اجتماعی انجام دهند. کائوتسکی در سال  بودند تحقیقاتی در حوزه

را دربارهکتاب »مسأله در سال    ی مسائل دهقانی نوشت. چند سال بعد،ی دهقانی« 

داری در روسیه«، را در سن  ، نیز لنین کتابی مشابه کائوتسکی، »رشد سرمایه 1904

ی مالی« را کتاب خود »سرمایه 1910سی و چهار سالگی نوشت. هیلفردینگ در سال 

( و لوکزامبورگ »انباشت 1907دمکراسی« )ی ملی و سوسیال منتشر کرد. باوئر »مسأله

( را منتشر کردند.  1915»امپریالیسم و اقتصاد جهانی« )(، و بوخارین 1913سرمایه« )

 (1976)اندرسون، 

که در راس احزاب سیاسی قرار داشتند، همانطور که گفته شد این افراد، به خاطر آن 

مجبور بودند که به علوم سیاسی روز دسترسی داشته باشند. زمانی کارل اشمیت در  

آن  مورد  ااین  یکی  مدعی شد  که  کرد  غلو  قرن گذشته  قدر  اوایل  مهم  رخدادهای  ز 

خوانش لنین از آثار کارل فون کالوزویتس، اندیشمند پروسی بود که تأثیر زیادی بر 

کس از اصطالح  ی رازمیگ کوچیان، هیچوی گذاشت. در اوایل قرن بیستم بنا به گفته

ی »مارکسیست« خالصه شده آن  کرد، بلکه واژه»روشنفکر مارکسیست« استفاده نمی

تر و  بخشطالح بود. لنین زمانی که کتاب »دولت و انقالب« را نوشت، گفت »لذتاص

ی انقالب را از سر گذراند تا اینکه در مورد آن نوشت«. نتیجه مفیدتر این است که تجربه 

دربارهاین نوشتن  و  تجربه  مارکسیسم،  تاریخ  زمان،  آن  در  طور که  به  انقالب  ی 

خورده بودند. در این دوره، بسیاری از نظریات اقتصادی،  ناپذیری با همدیگر پیوند  جدایی

شکل حال  در  سازمانی  و  میسیاسی  گذاشته  بحث  به  چیز  همه  بودند.  شد،  گیری 

های  های جدید امکان رویارویی داشتند و هنوز دگماتیسم، وجود احزاب و سازمان ایده

 کارگری را فرا نگرفته بود. 

به گفته اندرسون، مارکسیبنا  رابطه ی پری  این  ی  سم غربی زمانی متولد شد که 

های کارگری که در ابتدای قرن بیستم وجود داشت، از روشنفکران و رهبران سازمان

ی کشورهای  ، این امید که در همه1923بین رفت. پس از شکست انقالب آلمان در سال  

باد رفت.  داری را برخواهد چید، بر  بزرگ اروپایی انقالبی سوسیالیستی طومار سرمایه

کم رهبران جدید مارکسیسم غربی پای به میدان نهادند. از  در این دوران بود که کم
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دوران می این  متفکر  بزرگان  دالولپه،  میان  بنیامین،  گرامشی،  لوکاچ، کرش،  از  توان 

تر مارکوزه را نام برد که همه در اواخر قرن نوزدهم به دنیا آمده بودند. و نسل کمی جوان 

وْر، آدورنو، سارتر، گلدمن، آلتوسر و کولتی... بودند. اکثر این افراد، به جز لوکاچ آنها، لوفِ

اول   نسل  که  حالی  در  بودند.  اروپا  غرب  از  همه  )بخارست(  گلدمن  و  )بوداپست( 

ها، از شرق امپراتوری  پردازان مارکسیست عمدتاً از شرق، و حتی در مورد آلمانینظریه 

 آلمان بودند. )همانجا( 

دیگر  نسل   و  روسیه  انقالبات  و  جهانی  اول  جنگ  مارکسیست،  روشنفکران  اول 

تالطمات جهانی را تجربه کرده بودند. این نسل جدید، اگر چه برخی از آنان در نوجوانی 

]به جز لوکاچ و کرش که چند سال پیرتر از بوخارین بودند[ شاهد جنگ اول جهانی و  

ی اصلی انان شکست انقالب آلمان، ناامیدی از انقالبات روسیه و آلمان بودند، اما تجربه 

عمده کشورهای  در  سوسیالیسم  سرمایهبرپایی  این  ی  بود.  فاشیسم  پیروزی  و  داری 

توانیم  شکست افرادی مانند گرامشی را به پاسخ به این پرسش واداشت که چرا ما نمی

 ی انقالب اکتبر را بالفاصله در ایتالیا پیاده کنیم.  تجربه 

ی حزبی بود. این امر، حتی ی کمتر روزمره ها، دغدغهگر این تئوریسین ویژگی دی

سر برد و در  های زیادی را در زندان بهدر مورد گرامشی نیز صادق است چرا که او سال

های  نتیجه امکان زیادی برای تأثیرگذاری بر حزب نداشت. حزب کمونیست ایتالیا نوشته

های زیادی منتشر سانسور و پس از حذف قسمت  با  1940زندان او را بار اول در سال  

ی حزب خویش بودند. کرش در سال  رتبهکرد. کرش و لوکاچ نیز هر دو از اعضای عالی

از یک دوره 1926 ، به خاطر اختالف نظر، از حزب کمونیست اخراج شد. لوکاچ بعد 

خت.  در مهاجرت به کار ادبی و فلسفه پردا  1929مشاجره با کمینترن، پس از سال  

که در این دوران نوع جدیدی از رابطه بین روشنفکران، و رهبران حزب و  نتیجه این 

طبقهسازمان بههای  کارگر  مانند  ی  دیگر  دوره  این  روشنفکران  بنابراین  آمد.  وجود 

اتحادیهدوره و  حزب  با  ارگانیکی  پیوند  مارکسیسم  شکوفایی  اول  کارگری  ی  های 

مانند آلتوسر، لوکاچ،  عضو حزب کمونیست بودند،    ها نداشتند. در مواردی هم که آن

سفر  دالولپه، روابط پر دردسری با حزب داشتند. سارتر عضو حزب نبود اما با آن هم

خاطر استیالی استالینیسم در احزاب کمونیستی، مارکسیسم فسیل  بود. در این دوره، به

توانستند در چنین  یشد و روشنفکران نمشده بود. هرگونه نوآوری در احزاب طرد می
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 فضایی دوام بیاورند. 

های کارگری،  ی رازمیگ کوچیان، گسست بین روشنفکران و سازمانبنا به گفته

ها دیگر دانش تجربی کائوتسکی،  باعث رشد آگاهی انتزاعی این روشنفکران گشت. آن

این  تولید شده توسط  از طرف دیگر دانش  را نداشتند.  امثالهم  لوکزامبورگ و    لنین، 

یافت. این دانش جادویی جدید،  ی کارگر نمیاندیشمندان نیز راه خود را در میان طبقه 

رابطه دیگر  که  چرا  نبود  حزبی »کالوزویتسی«  استراتژی  با  مستقیمی  ی 

 (2013نداشت.)کوچیان، 

 هجوم به دانشگاه 

ها  های چپ نو رسید. در عین حال، دانشگاهپس از مارکسیسم غربی، نوبت به تئوری 

سیاست کم علیه  بر  را  خود  کارد  نئولیبرالیسم  همزمان  شدند،  همگانی  غرب  در  کم 

کرد، و دانیل بل »پایان ایدئولوژی« را منتشر کرد. پس از حوادث بهار  کینزی تیز می

از آن   اندکی بعد  را ترک کردند، و  احزاب کمونیستی  از روشنفکران،  بسیاری  پراگ، 

ایدئولوژی غالب در   جهان بدل شد. نه فقط تاچر و ریگان به اجرای نئولیبرالیسم به 

هایی چون میتران، خود به اجرای  های نولیبرالی پرداختند، بلکه حتی سوسیالیست ایده

ها کمک کردند. در این دوره، مارکسیسم استیالی خود در جناح چپ را از دست آن 

 کنند.سرعت رشد میها بهمارکسیست -دهد؛ ساختارگرایان، و پسا می

دگمبا   از  بسیاری  موجود،  واقعاً  سوسیالیسم  ریختند. فروپاشی  فرو  گذشته  های 

نظریات روشنفکران قبلی چپ، مانند لنین، تروتسکی و غیره ارج و مقام خود را از دست  

ی گیری چپ نو آغاز شد اما در دههو با شکل  1960ی  واقع این روند از دههدادند. در

عکس، برخی از نویسندگان مارکسیست غربی  شتاب زیادی به خود گرفت. به  1980

ی بخت  سرعت طرفدار پیدا کردند. در عوض ستارهمانند گرامشی و والتر بنیامین به

به  گفته لنین  حال  این  با  است.  کرده  افول  شرایط شدت  از  »تحلیل مشخص  وی،  ی 

دهد، بیش از هر زمان  ی مارکسیسم« را نشان میمشخص« که از نظر وی »روح زنده

 یگری اهمیت یافته است. د

گرایان فروپاشی سوسیالیسم موجود را به فال نیک گرفتند،  ی زیادی از چپعده
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پیام بود. همزیرا  بندها  از قید و  آزادی  از چپآور  دانشگاهزمان، بسیاری  به  ها  گرایان 

می قرن هجوم  اوایل  مارکسیست  انقالبی  بزرگ  روشنفکران  جغرافیایی،  نظر  از  برند. 

پردازان مارکسیسم غربی به غرب اروپا  گذشته، عمدتاً از شرق اروپا بودند، و اکثر نظریه

پردازان انتقادی که بسیاری از آنان غیرمارکسیست در این دوره نظریهتعلق داشتند، اما  

دانشگاه تدریس میبودند، در  متحده  ایاالت  بین دو جنگ های  به دوران  اگر  کردند. 

بردند.  بینیم که بسیاری از روشنفکران آمریکایی در اروپا به سر میجهانی نگاه کنیم، می

ب خود »امریکا و روشنفکر جوان« این سؤال  ، هارولد استیرنس در کتا1921در سال  

یابد.  ها را در حال فرار به اروپا میرا مطرح کرد: »روشنفکران ما کجا هستند؟« و او آن

گیری فاشیسم این روند برعکس  ی قدرتی جنگ دوم جهانی در نتیجهولی در آستانه

ا این روند شتاب  ی اخیر، به خاطر مزایاهای فراوان تدریس در آمریکشد. در چند دهه

 بیشتری یافته است. 

پدیده که  آمریکا  به  روشنفکران  از مهاجرت  بسیاری  شامل  است،  عمومی  ای 

پردازان در خارج از شود. حتی اگر برخی از این نظریهروشنفکران معروف چپ نیز می

می زندگی  میآمریکا  استفاده  امریکا  در  تدریس  عالی  امکانات  از  اما  و  کنند،  کنند، 

ها  حلنمایند. در نتیجه، مسائل، مشکالت، راههای خود را نیز در آنجا منتشر میبکتا

های سیاسی آنان، تا حدی  گیریپردازان، بدون در نظر گرفتن جهتو مباحث این نظریه

گردد. مثالً در امریکا، مباحث حزبی و  ی آمریکا میمتأثر از روندهای غالب در جامعه

ی فرانسوا کوست، کند، اما بنا به گفتهجای کمی را اشغال می  سازمانی به دالیل تاریخی 

پذیرایی گرم از دریدا، دلوز و فوکو در ایاالت متحده، باعث رشد نظریات سیاستِ هویت  

در ایاالت متحده گشت. با توجه به اهمیت بیش از حد نژاد و مسائل نژادی در ایاالت  

ی  نسوی و سیاست هویت که دغدغهساختارگرایی فرامتحده، پیوند محکمی بین پسا

سلطه هنگام  به  یعنی  گذشته،  در  آمد.  پدید  بود،  آمریکایی  نظریات  روشنفکران  ی 

الشعاع مسائل طبقاتی و  های نژادی، و زنان تحتمارکسیستی، بسیاری از مسائل اقلیت

ی بی چون و چرای خود را در گرفت. مارکسیسم سلطه ی کارگر قرار میمنافع طبقه

از پسا  چپ  و  یافتند. در همین  دست داد و ساختارگراها  زیادی  اهمیت  ساختارگراها 

جنبش و  ساختارگرایی  پیوند  با  اقلیتدوره  دیگر  و  نژادی،  فمینیستی،  ها  های 

نظریهموفقیت از  بسیاری  مهاجرت  با  نتیجه،  در  گشت.  چپ  نصیب  به هایی  پردازان 
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 ری و عمل بیشتر شد.ویژه ایالت متحده، شکاف بین تئوها، بهدانشگاه

فهم متفاوت از زبان شهروندان معمولی است. در  زبان دانشگاه به دالیل کامالً قابل 

های علمی باید دقیق و دارای  این موضوع هیچ شکی نیست که اصطالحات و نوشته

ی فلسفی بسیار متفاوت از یک داستان علمی سطح معینی از انتزاع باشند. یک نوشته 

را در چاپخانهط کتاباست. کسی که فق های دانشگاه، مقاالتش را در مجالت  هایش 

کند، مباحث روزمره را با همکاران علمی خود در دانشگاه، در اشکال  علمی چاپ می

کند و این زبان، زبان اول برد، با این زبان زندگی میمتفاوت، گفتگو یا نوشته، پیش می

 اوست.

توان جا نمیی ویژه و علمی خود است. در آن هادانشگاه نهادی بسیار قدیمی با سنت

به دالیل کامالً قابل درک و از نظر دقت علمی، هر ایده، هر چند بسیار عالی را منتشر 

شود که ها زندانی است. این باعث میکرد. یک محقق در چارچوب این قوانین و سنت 

رد پذیرش قرار گاه در آنجا موهای مهم سیاسی، اجتماعی، و تاریخی هیچبرخی ایده

 نگیرند.  

بین   ضعیف  پیوند  نوعی  حداقل  غربی،  مارکسیسم  شکوفایی  دوران  در  اگر 

و سازماننظریه  احزاب  و  تنها وجود  پردازان  نه  امروز  پیوندی  وجود داشت. چنین  ها 

های موجود را قبول ندارند. شکاف  پردازان احزاب و سازمانندارد بلکه بسیاری از نظریه 

بین جامع و سازمانهبزرگی  دانشگاهی  نظریه ی  این  دارد.  پردازان  های سیاسی وجود 

ی اجرا  ها را به مرحله توانند نظراتی را مطرح کنند که بسیار انتزاعی باشد و نتوان آن می

از هر زمان دیگری به چشم   امروز بیش  پراتیک  تئوری و  درآورد. شکاف عمیق بین 

دارد که نظرات خوب و قابل اجرا نیز در خورد. از سوی دیگر این ریسک نیز وجود  می

 ی نظرات دیگر گم شوند.  انبوهه 

این روشنفکران،  این خطر وجود دارد که مسائل کشورهای میزبان  در مهاجرت، 

وپنجه نرم کرد تغییر دهد. از سوی دیگر با  ها دستاولویت مسائلی را که بایستی با آن

ی کنونی چپ اهمیت که در مبارزهتخصصی شدن بیش از حد، غرق در جزئیاتی شوند  

چندانی ندارد. زبان دانشگاه معموالً انگلیسی است که امتیازها و مضرات خاص خودش  

پردازان مندان زیادی در سراسر جهان با نظرات و افکار این نظریهرا دارد. از یک سو عالقه
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این ریسک وجود دارد که به خاطر خوانندگانآشنا می از سوی دیگر  جهانی    شوند، 

تر شود. در ضمن باید به خاطر داشت که در دانشگاه برای  توجه به مسائل محلی کم

می استفاده  خاصی  متدهای  از  نظرات  همیشه طرح  ساده  زبان  به  نوشتن  و  شود 

کنند که  پردازان در بسیاری از موارد از زبانی استفاده میپذیر نیست. این نظریهامکان

 اری از مردم قابل درک نیست. دقیق اما از جهاتی برای بسی

چگونگی بیان  یاد آورد. »جرم« گالیله بیشتر مربوط به  جا باید گالیله را بهدر این

که کشف کرده بود. او به جای نوشتن   چیزیکه خود  بود که کشف کرده تا آن  چیزی

لیسای  های مربوط به کبه زبان التین، آن را به ایتالیایی روان نوشت. بنا بر یکی از گزارش

خواهد از نظر کوپرنیکوس دفاع کند، آن را با  واتیکان، »به او اجازه داده شد که اگر می

آرامش انجام دهد و برای تقسیم آن با دیگران تالش زیادی نورزد.« این دقیقاً همان  

چیزی بود که گالیله رد کرد. او تصمیم گرفت دانشگاه را دور زند و آن را به زبان مادری 

ار همگان قرار دهد. شکی وجود نداشت که این به معنای قربانی کردن ارزش و در اختی

عنوان عضو ویژه و درخشان جمهوری محققین خواست بهزبان التین بود، اما گالیله نمی

 (1955نورافشانی کند. او ترجیح داد آن را به کوچه و بازار ببرد. )سانتیالنا،  

را   گالیله  اقدام  این  چپ  روشنفکران  آویزهمیآیا  ما  توانند  آیا  کنند؟  گوش  ی 

ی ابزارهای  توانیم شاهد خیل بزرگی از روشنفکران چپ باشیم که با استفاده از همهمی

گفتاری، شنیداری، و دیداری مسائل مهم جامعه اعم از ملی و جهانی را به زبان ساده  

ر قلمرو عمومی  فکو در سطح وسیع در اختیار مردم بگذارند و در راه تبدیل به یک روشن

 شدن تالش کنند و دموکراسی را به جلو سوق دهند؟ 

سال شرکتدر  سوی  به  سیاستمداران  هجوم  شاهد  ما  اخیر  بزرگ  های  های 

های مدنی  توانیم شاهد هجوم محققان چپگرا به سازمانداری هستیم، آیا ما میسرمایه

 ها و احزاب سیاسی چپ باشیم؟ کارگران، سازمان

 فرهنگی« »چپ  

کنند که چپ در ایران دارای »سه بخش« دوست عزیز محمدرضا نیکفر مطرح می

اجتماعی و چپ سیاسی. سپس چنین می فرهنگی، چپ  گوید: »ما چپ  است: چپ 

نگاران که باور  ها و روزنامهفرهنگی داریم؛ نویسندگان، مترجمان، هنرمندان، انتشاراتی
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جویانه و آن را ترویج و پرورش گ جهانی عدالتدارند به عدالت اجتماعی و به یک فرهن

که  می ضرباتی  وجود  با  مانده،  استوار  همچنان  فرهنگی  این چپ  دهند. خوشبختانه 

ها با هم گره خورده و این چپ ها و آگاهیخورده. یک چپ اجتماعی داریم... واقعیت

ایران شکل داده و االن نقطه ک چپ  ی قوت مهم است. دست آخر یاجتماعی را در 

ترین بخش چپ حزب است. وقتی که ما از چپ صحبت حزبی داریم. چپ حزبی ضعیف

گوییم باید این کار را بکند یا نکند هنوز به این چپ حزبی نظر داریم.  کنیم و میمی

 ( 1400های ناتمام«، شرق، این معادله را باید عوض کنیم.« )سمینار »چپ و انقالب 

از معدود روشنفکران عمومی ایرانی است که طی    قبل از هر چیز باید گفت، نیکفر

کند که به طور فعال در بحث و گفتگو با روشنفکران های متمادی تالش کرده و میسال

های جدیدی را در میان چپ های متفاوت از چپ دفاع کند، ضمن آن که ایدهگرایش

ا ارج گذاشته و  هگرایان به این تالشمطرح کند. از این جهت این قلم و بسیاری از چپ 

توان با نیکفر کامالً توافق داشت که بخش  برای او احترام زیادی قائل هستیم. ضمناً می

 باز« است. اما باید به چند نکته توجه کرد:بزرگی از چپ حزبی »محفل

اول، در گذشته در جنبش کارگری جهانی در قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم  

واقع روشنفکران خود های تئوریک خود را داشت و در ها، مجالت و مدرسهچپ روزنامه 

ها نبودند. حتی اگر روشنفکرانی که کرد، روشنفکرانی که محصول دانشگاهرا تولید می

فرهنگ  کردگان دانشگاهی بودند، تحت تأثیر خردهپیوستند تحصیلبه جنبش چپ می

اتحادیه از  متأثر  احزاب سیاسی کارگری  موجود جنبش چپ که  و  فرهنگ  ها  بودند، 

ها و احزاب سیاسی بودند که بخش فرهنگی  گذاشتند. این اتحادیهدانشگاه را به کنار می

نه  کردند. اخالق سیاسی و تعهدات آنرا تغذیه می بود و  از هر چیز سیاسی  ها قبل 

های متفاوت چپ وجود داشت. امروز اوضاع  ی بسیار نزدیکی بین بخشای. رابطه حرفه 

در است.  دهه  برعکس  اتحادیهچند  تضعیف  با  گذشته،  چپ،  ی  سیاسی  احزاب  و  ها 

ای ها و توسط استادان و پژوهشگران حرفه بسیاری از مباحث و مسائل چپ در دانشگاه

ای نگاران حرفه گیرد. این عالیق استادان و روزنامهمورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می

مشکل اصلی این است که اکثر این   کند.است که فرم و محتوای مباحث را تعیین می

ها با جنبش کارگری چندانی با جهان خارج از دانشگاه ندارند. تماس آن  یاستادان رابطه 
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تأثیر دیسیپلین  بیشتر تحت  بسیار کم است.  یا  های مرسوم دانشگاهی  تقریباً صفر و 

تعهدا نه  و  دارد  اولویت  که  است  دانشگاهی  تعهدات  این  چپ،  فرهنگ  تا  ت هستند 

ها نیست بلکه تالش در تغییر  سیاسی. این به معنی عدم استفاده از دانشگاه و یا رسانه

های مدنی و سیاسی کارگری  شکل رابطه است. تالش برای نزدیکی بیشتر با سازمان

 است.

طور که گفته شد فرهنگ سوسیالیستی مبتنی بر یک هویت طبقاتی دوم، همان

های نانوشته بود. امروز این رکس، انگلس،... و سنتهای مای کارگر، نوشته یعنی طبقه

مثابه بینی مارکسیسم بهشدت تضعیف شده است. در گذشته جهانهویت طبقاتی به

شد. اکنون یا  داری در نظر گرفته میابزاری مناسب برای تجزیه و تحلیل جامعه سرمایه

اش س از محتوای انقالبیهای مارککه گاه آموزهمارکسیسم به کنار گذاشته شده و یا این

ی عمومی از سوی اکثریت کارگر به عنوان طبقه یاند. در گذشته عاملیت طبقه تهی شده

شد، اما امروز این نیز برای برخی زیر گرایان به رسمیت شناخته میقریب به اتفاق چپ

شمول برابری و همبستگی مورد های جهانعالمت سؤال رفته است. در گذشته ارزش 

گرفتند، اما در این جبهه نیز چپ تضعیف شده است. روشنفکران فراوان قرار می تأکید 

اند. اوضاع در ایران اگر بدتر از  ی عمومی حذف شدهعمومی چپ کم و بیش از صحنه 

غرب نباشد بهتر از آن نیست. با توجه به چنین اوضاعی صحبت از »استواری« بخش  

 رسد. فرهنگی کمی غریب به نظر می

بیشتری در   سوم، در ابتدای قرن گذشته موفقیت  در  احزاب سیاسی چپ  ایران 

جذب کارگران به سوی خود داشتند، هر چند که جنبش کارگری در کشور به دالیل  

های کارگری راه  ماندگی اقتصادی و نیز سرکوب شدید احزاب سیاسی و اتحادیهعقب

ایران ساختامتفاوتی را نسبت به غرب پیمود. طبقه ر متفاوتی با کشورهای ی کارگر 

و  پیشرفته  دانشجویان  جوانان،  را  چپ  طرفداران  اکثر  همچنان  امروز،  دارد.  غربی  ی 

 دهند. کارمندان تشکیل می

ها و  ها، انجمنکه رشد و نزول قدرت احزاب سیاسی چپ و سازمانی مهم آن نکته

جنبش  اتحادیه از  نویسندگان  و  هنرمندان  طرفداری  میزان  و  کارگری  کارگری های 

های متوالی،  اند. در ایران، در طی سالدست در دست هم پیش رفته  -و نه کامالً-تقریباً

سازمان نهادهای  سرکوب،  علت  به  طبقه یافتهگاه  اقتصادی  و  سیاسی  از ی  کارگر  ی 
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اند اما فعالیت هنرمندان و نویسندگان چپ، اگرچه  صحنه حذف و یا تقریباً حذف شده

است   شده  محدود  اشکال خیلی  در  توانسته  آن  متفاوت  بسیار  سازوکار  علت  به  اما 

 متفاوتی ادامه پیدا کند. 

تر از امروز چهارم، قبل از انقالب حتی در زمانی که جنبش چپ در خیابان قوی 

اما بهبود، به چپ فرهنگی قوت می ها از ی عرصه تدریج چپ در همهداد و بالعکس، 

فرهنگی شکستجمله جبهه  پذیری  تئوری غربخورد.  از ش  بسیاری  از سوی  زدگی 

ی ی نمایان این شکست است. به صرف وجود چند روزنامه و نشریهروشنفکران، نشانه

توان از حضور یک بخش و سقوط بخش دیگری سخن گفت. امروز خارجی و داخلی نمی

بت  داری، آینده، اوتوپیسم و امثالهم صحی طبقاتی، گذار از سرمایهتوان از مبارزهنمی

مغزی«،  »خشک  به  چپ  فرهنگی  بخش  همین  از  بزرگی  قسمت  سوی  از  و  کرد 

ای از طلبی« و چیزهای مشابه دیگر محکوم نشد. هر طرحی که در آن ذره »خشونت 

های اجتماعی و  نگاری، اعتراض در رسانهحرکت جمعی وجود داشته باشد، منهای نامه

گرد  سم محکوم خواهد شد. با وجود عقبهای مشابه، با مهر طرفداری از توتالیتاریفعالیت

ای جنبش  های متفاوت همچون گوه»سیاست هویت« و »چرخش زبانی«، این گرایش

 چپ را به دو قسمت تقسیم کرده است.

های کارگری  پنجم، هژمونی نولیبرالیسم فقط به معنی داغان کردن قدرت اتحادیه

ی یک نبود، بلکه به معنی غلبهی اقتصادی  نبود. تنها به معنی هژمون شدن یک ایده

فرهنگ و شیوه زندگی ویژه نیز بود. درست به همین خاطر مارگارت تاچر گفت »چیزی  

ی کاری در عرصهبه نام جامعه وجود ندارد«. نولیبرالیسم قبل از هر چیز موفق به دست

 فرهنگ شد. فردگرایی مفرط جای همبستگی را گرفت. 

لزوم اقدام جمعی سخن گفت. او در تز یازدهم   ششم، مارکس از »رهایی انسان« و

اند. مسأله اما  های گوناگون تعبیر کردهفویرباخ گفت: »فیلسوفان تنها جهان را به شیوه

( پرسشی که همه باید در مقابل  1845بر سر دگرگون کردن جهان است.« )مارکس،  

هنگی تحمل خود قرار دهند این است که چرا در یک جامعه حد معینی از فعالیت فر

شود اما از هر گونه فعالیت حزبی  های کارگری زرد کمک میشود، به رشد اتحادیهمی

که »کارگران آید؟ این به معنی آزادی فعالیت فرهنگی نیست، یا اینممانعت عمل می
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آزار قرار نمی یا مورد  آزادی برخوردارند و  از  توجه کرد که در  فرهنگی«  باید  گیرند. 

ای بیش از حد قابل تحمل پیش  به مجرد آن که فعالیت گروهی عدهبخش فرهنگی نیز  

 سرعت سرکوب خواهد شد. رود، به

ی گوش کرد.  کند که باید آنها را آویزهی کلیدی تاکید میهفتم، نیکفر بر چند نکته

توان به یک نکته اشاره کرد: به هنگام بررسی خطاها باید قبل از هر چیز در اینجا می

از  نه به برون   ارزیابی  بلکه به درون نگاه کرد، و مسئولیت خطاهای خود را پذیرفت. 

ی زیر تأثیر این توانیم به بهانهمانی تنظیم« شود. »نمیها باید »بر اساس درونشکست 

جاست که او خود به  ( مشکل این1400و آن بودن... از مسئولیت بگریزیم.« )نیکفر،  

ب علت ضعف  در  فرهنگی«،  »کارگر  نمیعنوان  تأمل  فرهنگی  میخش  او  گوید،  کند. 

ی گذشته تأثیرگذار نیست.« )همانجا(.  دار است، اما به اندازه»بخش فرهنگی هنوز جان

ی گذشته تأثیرگذار نیست؟ ایا راز موفقیت نسبی گذشته در این  اما چرا دیگر به اندازه

یکدیگر  نکته نبود که سه بخش اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ضمن همکاری مشترک  

کردند؟ جنبش فدایی فقط یک جنبش سیاسی نبود، بلکه جنبش اجتماعی  را تقویت می

اجتماعی شرایط  تحت  دهه-بودکه  در  معینی  بخش  اقتصادی  گرفت.  شکل  چهل  ی 

ترین نماد  اقتصادی بود. بزرگ-فرهنگی آن نیز متأثر از همان شرایط مشخص اجتماعی

جنبش بر  زیادی  تأثیر  که  بهرنگی  صمد  هیچ  آن،  داشت،  مبارزهفدایی  بدون  ی  گاه 

نمی بعدی  صمد  فدائیان  کند.  کسب  را  خود  مرگ  از  پس  بزرگ  معروفیت  توانست 

نویسنده و کنشگر بزرگی بود و محبوبیتش قبل از هر چیز ناشی از عملکرد خود او بود  

 اما دو پارامتر دیگر بر افزایش محبوبیت او تأثیر داشت. اول، تالش کسانی چون جالل 

ی پرشور فدائیان با رژیم دیکتاتوری  آل احمد در تبلیغ قتل او توسط ساواک. دوم، مبارزه

همه فدائیان.  معنوی  رهبران  از  یکی  عنوان  به  صمد  تثبیت  مبارزه  و  اشکال  این  ی 

بودند فرو رفته  اشتباهات سیاسی  همچون چرخ دنده درهم  به دلیل  . بخش سیاسی 

یباً مضمحل شد. بخش فرهنگی نیز تأثیر خود  فاحش خود و تحت سرکوب شدید، تقر

ویژه پس از فشارهای زیاد، از دست داد. این بدان معنی نیست که صعود  تدریج، بهرا به 

ها همزمان هستند. قطعاً چنین نیست. منظور فقط تأکید بر این نکته و نزول این بخش

 دیگر را تقویت کنند. آید که این سه نیرو هموجود میاست که زمانی بیشترین تأثیر به

جنبش   اجتماعی  جنبش  »نگوئید   : گفت  فلسفه  فقر  در  زمانی  مارکس  هشتم، 



 

 
 

 رضا جاسکی  537

کنار می را  ندارد که همسیاسی  اجتماعی  گذارد. جنبش سیاسی وجود  زمان جنبش 

گوید، امروز »چپ حزبی ضعیف... است، اما چپ اجتماعی  نباشد.«. نیکفر به درستی می

دوره یک  استوار شده  وارد  نتیجه میی  است«. سپس  یافته  گیرد، »چپ  و گسترش 

حزبی دیگر در رابطه با دو بخش دیگر نقش رهبر را ندارد، اما از عادات گذشته دست  

 جا(ی چپ است.« )همانی فکر و برنامهپندارد که تقریرکنندهبر نداشته و همچنان می

ست؟ اگر چنین  نام بخش سیاسی چپ قائل اآیا نیکفر ضرورتی برای وجود بخشی به

گفته  به  بخش  این  چیست؟  بخش  این  هدف  دارد،  وجود  نیکفر، ضرورتی  خود  ی 

محور است و قصد تسخیر دولت یا تأثیرگذاری جدی بر دولت را به اشکال مختلف  دولت

ی فعالیت سیاسی به احزاب دارد. این کامالً درست است، و درست به همین خاطر اجازه

نمی بخش  داده  اگر  حال  میشود.  بود،  قوی  زیر سیاسی  را  دیگر  بخش  دو  بایست 

های مختلف ضمن پذیرش ضرورت همکاری  گرفت؟ یا این که بخشی خود میسیطره 

ست که از سوی بسیاری از احزاب  ای باید بر حفظ استقالل خویش تأکید کنند. این نکته

 تواند باشد. ی دیگری میشود که خود موضوع نوشته سیاسی نادیده گرفته می

اگر احزاب کنونی نتوانند خود را با شرایط جدید وفق دهند، پس از چندی محو و  

است،  مسلم  که  چه  آن  گرفت.  خواهند  شکل  دیگری  احزاب  و  شد،  خواهند  نابود 

توانند جای احزاب »کارگران فرهنگی« غیر سازماندهی شده تحت هیچ شرایطی نمی

که بتواند دستاوردهای خود را  سیاسی چپ را پر کنند. بخش اجتماعی نیز برای آن  

نیکفر عنوان می نیاز به یک شریک سیاسی قوی دارد.  ایران »در  حفظ کند  کند در 

نیرو می آگاهی طبقاتی  از ضعف  )همانجا( گفتهگذشته چپ حزبی  با گرفت«  ای که 

ی طبقه متوسط و فدائیان  وقایع تاریخی همخوانی ندارد. در اینجا منظور نیکفر رابطه 

ای انقالب بود. بیژن جزنی معتقد بود که فدائیان در صورت موفقیت در مبارزه در ابتد

توانند رهبری نه فقط کارگران بلکه بخش میانی را کسب کنند. اما  ضد دیکتاتوری، می

]آیت بنی«، جریان طرفدار  »انقالب دو  بسیار در  رهبری بخش  توانست  اهلل[ خمینی 

دست آورد. نیکفر ضمن تحلیل درست خود از علل بزرگی از این نیروها را در انقالب به

می فدائیان  سمت  به  متوسط  طبقه  از  بخشی  سازمان  گرایش  فدایی  »سازمان  گوید 

ی دفاع از این طبقه  ی متوسط جدید بود. سازمان فدایی اما حتا از عهدهمحبوب طبقه 
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ی ذ ان و بقیهاش بسازد. نفوبرنیامد و نتوانست ذهنینی متناسب با جایگاه عینی طبقاتی

ی متوسط کمتر و کمتر شد.« )همانجا(. ولی نیکفر از این نیروهای چپ در میان طبقه

رسد. از نظر او علت گرایش بخشی از  گیری نادرست میتحلیل درست به یک نتیجه

اش بود. او در  ی متوسط جدید به سمت فدائیان عدم آگاهی از منافع طبقاتى  طبقه 

ق امروزی  چرخش  از  از  واقع  بزرگی  بخش  کردن  پشت  و  کارگر  طبقه  از  سمتی 

گیری منافع  ی طبقات در پیگیرد »اکنون همهزحمتکشان به نیروهای حاکم نتیجه می

ی گذشته را به چپ ندارد.« ی متوسط عالقهاند. طبقهتر شدهتر و سمجخود بسی آگاه

 «گرفت.)همانجا( بنابراین »چپ حزبی از ضعف آگاهی طبقاتی نیرو می

ی متوسط جدید که طرفدار فدائیان در ابتدای  واقعیت این است که بخشی از طبقه

انقالب بود درست به خاطر آگاهی از منافع خود و نه عدم آگاهی به فدائیان پناه آورد.  

گوید که سازمان فدایی »حتا از ایست که نیکفر خود بدان اذعان دارد و میاین نکته 

برنعهده طبقه  این  از  دفاع  پایه  ی  همین  از  متأثر  انقالب  ابتدای  در  فدائیان  یامد«. 

های سیاسی و اجتماعی  اجتماعی خود، وفاداری به مبارزه با دیکتاتوری، و دفاع از آزادی

توان ضمن ی متوسط بدل شد. حال میتوجهی از طبقه ی اتکا بخش قابلبه تنها نقطه 

ی متعادلی  تا زمانی که رابطه های نیکفر چنین گفت:  گیری موافقت با برخی از نتیجه

ی متوسط جدید  بین قدرت جنبشی و حزبی فدائیان وجود داشت، بخش بزرگی از طبقه

همچنان مطابق با منافع خود طرفدار فدائیان بود، اما هنگامی که بخش حزبی فدائیان  

توانست زمام امور را به دست گیرد و هر چه بیشتر به حزب توده نزدیک شود، این  

خواست هر چه زودتر کنترل کامل را به  تر شد. رهبری فدائیان میتر و کمکمرابطه  

از   بزرگی  دلزدگی بخش  راست موجب  به  با چرخش  این کنترل همراه  دست گیرد. 

 ی متوسط از فدائیان شد.  طبقه 

گرایان ی برخی از چپی دیگر تاکید کرد. برخالف گفتهدر اینجا باید بر یک نکته

ی بهتر نیست. بخشی از آن کامالً متزلزل است. این قلم به  اد آیندهی متوسط نمطبقه 

(. اگر چه درک  1396این موضوع در جای دیگری پرداخته است )نگاه کنید به جاسکی،  

ی میزان انقالبی کند اما در زمینهنویسنده با نیکفر در رابطه با تعریف طبقه فرق می

 رد.های معینی وجود دابودن طبقه متوسط توافق 

ی چپ را نه  ی متوسط پایهبا این حال باید به یک نکته توجه کرد. بخشی از طبقه
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در ایران بلکه در جهان تشکیل داده و خواهد داد. این واقعیتی است که چپ باید با ان  

 کنار آید.  

 

نمودار باال میزان طرفداران چپ در کشورهای غربی را بر اساس میزان تحصیالت و 

گرا را تشکیل دهد. ثروتمندان بخش بزرگی از طرفداران احزاب راست ثروت نشان می

ی گذشته افزایش کرده در احزاب چپ طی چند دههدهند. اما میزان افراد تحصیل می

یافته است. بخشی از این موضوع )درصد باالی طبقه متوسط طرفدار چپ( مربوط به 

نفوذ خود در میان ط افزایش  یا  احزاب چپ در حفظ  اما  بقه شکست  ی کارگر است. 

ی بخش دیگر ان مربوط به واقعیت همیشگی چپ و جذابیت آن برای نیروهای طبقه

ایست که چپ باید بتواند از ان کمال استفاده را بکند. در غرب متوسط است. این نکته

گرایش با  نولیبرال  احزاب  از  برخی  نیز  و  زیست  محیط  جدید  محدود  احزاب  های 

کرده را به سمت خود جذب اند بخشی از افراد تحصیلی توانسته فمینیستی و ضد نژاد
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این زمینه داشته است. در کشورهای  زیادی در  آلمان حزب سبز موفقیت  در  کنند. 

بوده است. مثالً حزب محیط زیست  اروپای شمالی موفقیت احزاب سبز بسیار کم تر 

رسش بزرگ چپ این  ی گرتا تونبرگ، حزب بسیار کوچکی است. پ سوئد با وجود پدیده

ی متوسط چگونه ی کارگر و بخشی از طبقهی طبیعی خود، طبقهاست که با دو پایه

 برخورد خواهد کرد. 

ی متوسط در ابتدای انقالب به این نتیجه رسید نتیجه آن که بخش بزرگی از طبقه 

فدائیان صحنه مبارزهکه  کردهی  ترک  را  دیکتاتوری  ازاینی ضد  آناند،  نیز  رو  به  ها 

ی خونین فدائیان پشت کردند. بخشی از این طبقه نیز طرفدار مجاهدین بود که مبارزه

 راه دیگری را نشان داد.ی شصت بیدهه

ی کالم آن که اگر گفته شود، رهبری احزاب سیاسی تمایل دارند نه فقط  خالصه 

های  بخش  دموکراسی درون حزبی را زیر پا گذارند، بلکه مایل به نادیده گرفتن استقالل

اجتماعی و فرهنگی هستند، بسیاری با این گفته موافقت خواهند داشت و سعی در حل  

ی وجودی بخش حزبی  این معضل خواهند کرد. حال اگر گفته شود، در اساس، فلسفه

های این بخش در طول تاریخ  مدار است و تمام موفقیتنادرست است چرا که دولت

طبقاتی« بوده است، صورت مسئله تغییر خواهد   ی ایران به علت »ضعف آگاهی گذشته

 کرد.

 چکیده 

چپ در طول تاریخ خود دچار فراز و نشیب زیادی گشته است، ظهور آن با سه 

ارزش آزادی، برابری و همبستگی پیوند خورد، اما در طی زندگی چند صد ساله آن  

بهارزش  نیز  این حالهای دیگری  با  قرار گرفتند.  آن  توجه  ارزش درستی مورد  های  ، 

آزادی، برابری و همبستگی باید همچنان در صدر توجه قرار گیرند. مسلماً چپ خواهانِ 

پلورالیسم سیاسی،   عدالت اجتماعی، دموکراسی در کار، همبستگی با محیط زیست، 

گیری  ی اقدامات سیاسی بهرهپرهیز از خشونت،... است ولی بهترین معیار سنجش همه

آزادی، برابری و همبستگی خواهد بود. چپ زمانی به یک قدرت    ازمیزان تأثیر آنها بر

ی نهادهای قدرت خود،  توجه در جامعه تبدیل خواهد شد که همزمان در عرصهقابل

های مدنی، احزاب سیاسی و نیز بخش فرهنگی خویش موفق  ها و دیگر سازماناتحادیه
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های اجتماعی و  باشد. در گذشته احزاب سیاسی چپ سعی کردند خودمختاری بخش

ای فرهنگی را زیر سؤال ببرند، سیاستی که موجب تضعیف چپ شد. در مقابل امروز عده

اهمیت  های مختلف را تقبیح و یا کمسعی دارند هر گونه ارتباط و همکاری این جناح

های  ها امکان موفقیت وجود ندارد. متأسفانه نمونهجلوه دهند. بدون همکاری این بخش
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« با  ای ناتمامهچپ و انقالب میزگرد »  برگزاری  ابتکار جالب نقد اقتصاد سیاسی در

های خوبی در برخی از محافل چپ گشت. با  بحث   ساززمینه شرکت میهمانان برجسته 

ی مباحث در میان کسانی  توجه به نکات مهمی که در طی این میزگرد مطرح شد، ادامه

مباحث   به  توجه  با  نوشته  این  در  بود.  انتظار  قابل  کردند،  دنبال  را  میزگرد  این  که 

خی  دوست عزیز آقای محمدرضا نیکفر بر بر  ی اخیرنوشتهمطروحه پس از میزگرد و نیز  

ابتدا به شکل اظهارنظر در مورد چند موضوع از مسائل چپ تأمل می شود. مقاله در 

ی متفاوت که استادان حاضر در میزگرد مطرح کردند تهیه شد اما پس از انتشار نوشته 

تر از معمول گشت.  تازه نیکفر، نکات دیگری بدان افزوده شد و در نهایت کمی طوالنی

تقسیم شده است. در قسمت حاضر، نظرات محمدرضا نیکفر   رو مقاله به دو قسمتازاین 

 گیرد. مورد ارزیابی قرار می

مقاله  »نیکفر در  اخیر خود،  تاریخی  بار گران  و  بعد افسردگی چپ  به  این  )از   »

ی مهم را طرح نمودند، اما از آنجا که چپ بنا بر عادتِ دورانِ  »افسردگی«( چند نکته 

کند تا بالفاصله به موضوعات بعدی  می  یتر فقط چند لحظه بر موضوعات داغ مکثیتو

ی بحث، بر فرصت تأمل کمی افزود. نکات زیادی در  بپردازد، شاید الزم باشد با ادامه

اند و خواندن ی نیکفر وجود دارند که به شکل بسیار گویا و موجزی مطرح شدهمقاله

ر فردی متفکر و چالشگر ای را برای این قلم باز نمود. اما از آنجا که نیکفها زوایای تازهآن 

نکته یک  حول  نیکفر  بحث  دارد،  تالش  مقاله  اول  قسمت  دربارههستند،  مهم  ی  ی 

سازی چپ، مسأله تضادها و اتحادها را که اهمیت زیادی برای چپ داشته و دارد، ساده

 ادامه دهد و گاه به چالش بکشد. 

 ساده - پیچیده

سه رهبر سیاسی چپ، لنین، مائو  ی برخورد  ی »افسردگی«، به نحوه نیکفر در مقاله 

گرایی«  گرایی« آنان انتقاد دارد؛ »سادههایشان و »سادهو جزنی حول تعیین استراتژی 

جا گذاشته است. صاحب این قلم اگرچه با برخی از که میراث خطرناکی را برای چپ به

و را بپذیرد.  ا  لی مرکزی استدالتواند چند نکتههای نیکفر توافق دارد اما نمیلاستدال

از مقاله یک حکم کلی دارد: »مشخصه  ابتدای این بخش  ی وضعیت نیکفر در همان 

ای بدانیم  توانیم سردرگمی و پیچیدگیای را که پیش روی آن است میموجود و آینده

https://pecritique.com/2021/09/10/%da%86%d9%be-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%e2%80%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%da%af%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%da%af%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%b3/
https://pecritique.com/2021/09/19/%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c-%da%86%d9%be-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%86%db%8c/
https://pecritique.com/2021/09/19/%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c-%da%86%d9%be-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%86%db%8c/
https://pecritique.com/2021/09/19/%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c-%da%86%d9%be-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%86%db%8c/
https://pecritique.com/2021/09/19/%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c-%da%86%d9%be-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%86%db%8c/
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گردد، اما هیچ معلوم نیست که تغییر این که ظاهراً به یک عامل یعنی حکومت برمی

یک ضعامل  یک  با  و  شود،  باره  رفع  پیچیدگی  و  سردرگمی  آن  تغییر  با  و  باشد  ربه 

(. 1400ای« )نیکفر،  حلقه ای است، نه تک انداز دگرگونی چندحلقه ترین چشممحتمل 

توان موجب آن این حکم کلی کامالً درست است که فقط با سرنگونی یک حکومت نمی

 . تغییرات بزرگی شد که بسیاری از نیروهای مترقی خواهان آن هستند

آورد که این تفسیر کلی کمی  اما، در ادامه نیکفر سه مثال از لنین، مائو و جزنی می

کند: بنا بر نظر مائو، در یک  شود. او در ابتدا صحنه را چنین ترسیم میدار میخدشه 

ای  ی انقالبیون تعیین تضاد عمدهی مرکب تضادهای زیادی وجود دارند و وظیفهپروسه

ی کننده در روند حوادث دارد. انقالبیون استراتژی خود را بر پایهتعییناست که نقش  

کنند. اما قبل از او، همین موضوع را لنین به شکل دیگری تحت  تضاد عمده تعیین می

ی ی اصلی بیان کرده بود. در ایران نیز بیژن جزنی به تاسی از مائو، بر پایهعنوان حلقه 

مده و فرعی به شعار »نبرد با دیکتاتوری شاه« رسید.  تفکیک تضاد اساسی از تضادهای ع

سازی امر پیچیده« ی »سادهگیرد که منطق لنین، مائو و جزنی بر پایهنیکفر نتیجه می

 قرار دارد.

یک انقالب   نمودهای کنشیهای قبلی نیکفر )مثالً نگاه کنید به  با توجه به نوشته 

گرایی«  توان این »ساده( میگراییی نیروی چپ و جامعهسه نوشته دربارهو    کنش بی

نمی »یک ضربه«  در  تغییر حکومت  با  گرفت،  نظر  در  وجه  چند  در  به  را  امید  توان 

محوری« برسد، به این « به »جامعهمحوریتغییرات پایدار داشت و چپ باید از »دولت 

خاطر، نیکفر معتقد به فرمول جنگ سنگر به سنگر آنتونیو گرامشی است )مثالً نگاه  

ی (. دوم، منطق تعیین استراتژی بر پایهکنشنمودهای کنشی یک انقالب بیکنید به  

 گرایی« است.»سادهتضادهای اساسی و عمده 

ی ی نزدیکی بین نظرات یاد شده با مقوالتی چون تضادها، جبههجا که رابطه از آن 

ی »افسردگی« پا را  متحد، جنگ موضعی، جنگ مانوری،... وجود دارد، این قلم از مقاله

تر کرد. اما، پیش از بررسی نظر ی بحث را فراخ نهد، با این امید که بتوان دامنه فراتر می

جزنی در مورد دیکتاتوری باید در مورد نظرات لنین، گرامشی و مائو در این زمینه تأمل  

 کرد.

https://www.radiozamaneh.com/374897/
https://www.radiozamaneh.com/374897/
https://www.radiozamaneh.com/374897/
https://www.radiozamaneh.com/374897/
https://www.radiozamaneh.com/388611/
https://www.radiozamaneh.com/374897/
https://www.radiozamaneh.com/374897/
https://www.radiozamaneh.com/374897/
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از تشکیل حزب کمونیست چین در سال   به توصیه1921پس  ی کمینترن، ، بنا 

عام طرفداران حزب در سال حزب به همکاری با چیانگ کای شک پرداخت. بعد از قتل

ی تجدیدنظر در استراتژی این همکاری به پایان رسید. شکست همکاری، زمینه  1927

حزب را فراهم ساخت و از این زمان به بعد، توجه بخشی از حزب متوجه نقش دهقانان  

انقالب مطالعه  در  به  عالقه  با  بود،  ناسیونالیست  ابتدا  در  که  مائو  شد.  نقش  چین  ی 

ی خیل عظیم دهقانان  درباره  1927ی چین پرداخت و در سال  دهقانان در انقالب آینده

ها را  تواند سه راه را در قبال دهقانان انتخاب کند: آنبه این نتیجه رسید که حزب می

ها مقابله کند. او شق اول را ها گردد، یا با آناز آن   رویرهبری کند، مجبور به دنباله 

به  که  چیزی  کرد،  از پیشنهاد  پس  کمونیست  حزب  شد.  پذیرفته  حزب  در  تدریج 

واقع فرار  های متعدد نظامی مجبور به راهپیمایی »مارش بزرگ« شد. مارش درشکست 

این حزب بود شک بود، با این حال در پایان مارش  حزب از دست نیروهای چیانگ کای

تدریج به این نتیجه رسیدند که چیانگ  که از نظر اخالقی پیروز بیرون آمد، زیرا مردم به 

ها بیشتر از متجاوزان ژاپنی متنفر است. در طی مارش بزرگ،  کای شک از کمونیست 

گرا بود و این نبوغ را داشت که  سرعت باال رفت. او فردی عملی اقبال مائو بهستاره

 های بسیار مناسبی را در مقابل دشمانش اتخاذ کند. تاکتیک استراتژی و

که لنین پس از شروع جنگ اول جهانی و شکاف بزرگی که در اثر  ی جالب آننکته

های مؤثر مبارزه، تحلیل اوضاع وجود آمد، برای پیدا کردن راه آن در جنبش کارگری به 

هگل روی آورد. مائو نیز در    و تدوین استراتژی و تاکتیک مناسب به فلسفه و دیالکتیک

دوران سخت شکست به فلسفه و دیالکتیک پناه برد. علت چه بود؟ باید توجه داشت 

به  جنگ  و  انقالب  هنر  زمان  این  در  یک  که  انقالب  بودند.  تنیده  یکدیگر  در  شدت 

ازاین بود.  نیروها در درون مرزهای یک کشور  نظامی،  لزوماً  نه  به رویارویی،  رو توجه 

ها از اهمیت خاصی برخوردار بود. این موضوع مورخین نظامی و نیز تاریخ انقالب  نظریات

خوبی از اصطالحات مرسوم نظامی در آن زمان مشهود است. اما هنر انقالب مستلزم به

جدا کردن هرچه بیشتر نیروهای طرفدار حاکم و یا حداقل خنثی کردن بخش بزرگی  

ده، تغییر استراتژی به معنی تالش برای دیدن مسائل  ها بود. از نظر انقالبیون یادشاز آن 

  توان با خیره شدن به حوادث جاری هم تحلیلمدت بود. میانداز طوالنیاز یک چشم 

مدت را ندارد. از سوی دیگر،  های طوالنیهایی دقت تحلیلارائه داد، اما چنین تحلیل
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پدیده تحلیل  و  تجزیه  برای  مناسبی  ابزار  مخدیالکتیک  فهم  های  و  اجتماعی  تلف 

انداز طوالنی است. برای کسانی چون لنین یا گرامشی هگل  ها در یک چشمتغییرات آن 

اهمیت زیادی داشت زیرا او هم مدخلی بر برخی از نظریات مارکس بود که گاه او به  

این هم  و  بود،  کرده  بیان  موجزی  و  شکل  دولت  مورد  در  مارکس  از  بیش  هگل  که 

کجامعه بحث  مدنی  جامعهی  سازوکارهای  بهتر  درک  برای  هم  گرامشی  بود.  ی  رده 

 مدنی، از جمله به هگل روی آورد. 

حمله و  بزرگ«  »مارش  از  پس  سخت  دوران  فلسفهدر  به  مائو  نیز  ژاپن  ی  ی 

سال   در  و  برد  پناه  در    1937دیالکتیک  حزب  کادرهای  برای  فلسفه  تدریس  به 

ش دیالکتیک به کادرهای حزبی، استفاده  های حزبی پرداخت. هدف مائو از آموزاردوگاه

های اجتماعی و اتخاذ استراتژی و تاکتیک مناسب در  از آن در تجزیه و تحلیل پدیده

( در دو کتاب،  1937های حزبی مائو در همان سال )مبارزات بزرگ پیش رو بود. درس

های  درس   ی تضاد« منتشر شدند. قصد مائو ازی پراتیک« و »دربارههای »دربارهنامبه

نیز کتاب »درباره برای عموم  ی تضاد«، قابل درک کردن فلسفه خود و  ی دیالکتیک 

( درست به  17،  2020مردمی بود که تحصیالت آکادمیک نداشتند. )نک به الوسن،  

»درباره کتاب  خاطر  بر  همین  زیادی  تأثیر  و  یافت  فراوانی  خوانندگان  تضاد«  ی 

نام آن، برتولت برشت بود که تحت تأثیر دگان بهخوانندگان خود گذاشت. یکی از خوانن

 ی »کوریوالنوس« ویلیام شکسپیر پرداخت.این کتاب به بازنویسی نمایشنامه

ی ی جالب نبود، بلکه ابزار مهمی برای توسعه»برای مائو، دیالکتیک فقط یک فلسفه 

ت تغییر سرع استراتژی سیاسی و نظامی در طی دوران دراماتیکی که شرایط مبارزه به

 نمود، بود.« )همانجا( می

خاطر آورد که مائو در دیالکتیک خود قبل از هر چیز نه تحت تأثیر هگل،  باید به

ی نیروهای متضاد  ی توایسم بود که بر اساس آن جهان انباشته از مبارزه بلکه فلسفه 

م است و اگرچه انسان در جستجوی آرامش و سازگاری است اما همیشه با تغییرات مداو

می »تونگروبرو  چینی  فلسفی  سنت  همچنین  درک  گردد.  بر  زیادی  تأثیر  بیان« 

(. از نظر مائو  2002های چینی، ازجمله مائو، از دیالکتیک گذاشت )تیان،  مارکسیست

مداوم محسوب می امری  انقالب  و  امری موقت،  دائمی، سازگاری  امری  شد.«  »تضاد 
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های مشخصی با درک  یالکتیک مائو تفاوت( بنابر آنچه گفته شد، د18،  2020)الوسن،  

 مارکس از دیالکتیک هگل داشت.  

ی مارکسیستی بحثی ی اسالوی ژیژک، یکی از خدمات مائو به فلسفهبر اساس گفته

مقوله  او در مورد  )ژیژک،  است که  باز کرد.  به معنی آن  12،  2017ی تضادها  این   )

درستی درک ساده از  وله کرد. مائو بهدرستی فهمید و یا فرمنیست که او همه چیز را به 

پدیده این درک، دو  اساس  بر  دیالکتیکی« هگل، که  ی متضاد در طی سنتز  »سنتز 

رسند را رد نمود، اما از آن به این نتیجه رسید که »نفی در  دیالکتیکی به سازش می

»مبارزه باید در  را  و همه چیز  ندارد  مائو  نفی« وجود  ابدی ضدین« خالصه کرد.  ی 

ی اضداد، وحدت یا سنتز اضداد را رد کرد و گفت »هر  براساس چنین درکی از مبارزه

ی  توان در فاجعهی عملی چنین تفکری را میکند«. نتیجهچیزی چیز دیگر را نابود می

 »جهش بزرگ به پیش« چین دنبال کرد. 

او بر وجود و اهمیت تضادهای فرعی   اما خدمت بزرگ مائو به مارکسیسم تأکید 

ست. تئوری او چند پایه دارد: اول، تضاد اساسی در یک چیز یا پدیده، آن چیز یا پدیده  ا

دهد.  کند. اگر تضاد اساسی آن چیز از بین برود، هویت خود را از دست میرا تعریف می

ی اصلی چیز را تشکیل داده و موجب وجود تضاد نه یک اِشکال و خطا، بلکه خصیصه 

ی   بنا بر مانیفست، »تاریخ تمام جوامع موجود، تاریخ مبارزهشود. مثالًبقای آن چیز می

داری، تضاد  طبقاتی بوده است.«، یا بنا بر تئوری مارکسیستی تضاد اساسی نظام سرمایه

گاه تنها نیست و وابسته به تضادهای  کار و سرمایه است. دوم، در نظر مائو، یک تضاد هیچ

داری تضاد  ی سرمایهاست که در یک جامعهدیگر است. مثال مائو در این زمینه این  

بین   تضاد  مانند  فرعی  تضاد  حال  عین  در  اما  است،  بورژوازی  و  پرولتاریا  بین  اصلی 

امپریالیسم و مستعمرات نیز وجود دارد. سوم، اگرچه تضاد فرعی وابسته به وجود تضاد 

وجود ی بهداردر مثال مائو مستعمرات فقط به خاطر وجود نظام سرمایه  -اصلی است  

اما معنی آن نیست که تضاد اصلی تضاد عمده در یک جامعه است. در مثال    - آمدند  

چین، مائو معتقد بود پس از تجاوز ژاپن به چین، تضاد بین »خلق« و نیروی متجاوز به 

تواند تغییر کند.  ی جامعه بدل شده بود. چهارم، تضاد اساسی نیز خود میتضاد عمده

می جامعه  کند.  تواند  یک  تغییر  اساسی  تضاد  که  شود،  بنیادی  تحوالت  چنان  دچار 
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پنجم، حل تضاد اساسی منوط به حل تضاد عمده است که لزوماً همان تضاد اساسی  

 نیست. 

مارکسیست  بر خالف  مائو  درک  استالینیست بنابراین،  و  ارتدوکس  درکی  های  ها 

توانست این تضاد اصلی می  ساده نبود. در نگاه او اگرچه یک تضاد اصلی وجود داشت، اما

تحت شرایط معینی اهمیت خود را از دست بدهد و یک تضاد فرعی اهمیت بیشتری 

یابد و به تضاد عمده بدل گردد. همچنین، تضاد اصلی با تضاد فرعی که به تضاد عمده  

حلِ تضاد اساسی از حل تضاد عمده  بدل شده است، همپوشانی ندارد. و در نهایت، راه

شود، مبارزات دیگر  بنابراین زمانی که یک تضاد فرعی به تضاد عمده بدل میگذرد.  می

 منوط به حل آن تضاد هستند.  

اند  اندیش« این موضوع را درک نکردههای جزمی ژیژک، »مارکسیستبنا به گفته

که کلی بودن تضاد دقیقاً در دل جزئی بودن آن نهفته است. گاه یک تضاد فرعی به  

گردند. )ژیژک،  شود و نبردهای دیگر منوط به حل این نبرد میدل مییک تضاد عمده ب

2019 ) 

کنند. این طرز فکر، بر  های مائو امروز چه کمکی به مبارزات چپ میاما این آموزه

زنان،  سرکوب  برای  مبارزه  که  معتقدند  برخی  اگر  است.  منطبق  مبارزات  کثرت 

خاطر به  باید  را  زیست  محیط  معضالت  بین  »مبارزه  نژادپرستی،  اصلی«  طبقاتی  ی 

توان به این نتیجه رسید که پرولتاریا و بورژوازی معوق گذاشت، بنا به این تئوری می

توان از توان در نبرد طبقاتی پیروز شد. نمیدر آمریکا بدون مبارزه با نژادپرستی نمی

آنجا صحبت کرد بدون آنمبارزه از سرکوب سیاهان سخنی گفتی طبقاتی در  .  که 

ی طبقاتی نیست، خطری که نباید آن را کوچک  البته این به معنی نادیده گرفتن مبارزه

ی طبقاتی یک ذات ثابت نیست، چنان که  کرد، بلکه تأکید بر این نکته است که مبارزه

تواند نبردهای متعددی را ، در نتیجه، نبرد طبقاتی میذات نزد هگل چیز ثابتی نبود

شود، چرا  ی طبقاتی سخن گفته مینی که از کثرت اشکال مبارزهدربر گیرد. اما در زما

ی ملی  ی فمینیستی، نبرد ضداستعماری، مبارزهی طبقاتی را همتراز مبارزهنباید مبارزه

های  ی کلیت هویتکنندهی طبقاتی عامل اصلی تعیینو امثالهم قرار داد؟ زیرا، »مبارزه

ی صرفاً یک تضاد در میان تضادهای دیگر  ( تضاد طبقات1400اجتماعی است«. )ژیژک،  



  550 مشق دیروز، واقعیت امروز 

ی هویتی در  نیست. هدف جنبش سوسیالیستی از بین بردن طبقات است. هدف مبارزه

ها و ایجاد شرایط های مختلف، بلکه تثبیت آناشکال متفاوت آن نه از بین بردن هویت

ای  ه مناسبی برای همزیستی است. )همانجا( جنبش سوسیالیستی در پی اجرای برنامه

مانند بهداشت رایگان همگانی، آموزش رایگان عمومی، مسکن عمومی،    - و نه ویژه    - عام  

ی های اجتماعی عمومی، گسترش دموکراسی در کار... است. این جنبش در درجه بیمه 

های ویژه برای این یا آن گروه نیست. اما این به معنی آن نیست که  اول خواهان اقدام

ای ویژه و محدود حمایت نکرده و یا نخواهند کرد بلکه تصریح  هها از اقدامسوسیالیست 

داری های عامی است که سرمایهحلاین نکته است که تأکید جنبش سوسیالیستی بر راه

 ها است.  مانع اجرای آن 

پدیده دو  با  چپ  دیگر  سوی  بخشاز  اعتراضات  روبروست.  متضاد  از ی  هایی 

های کامالً متناقضی را نیستند و خواسته فرودستان که تحت تأثیر هیچ حزب سیاسی  

زردها به افزایش قیمت بنزین بود های آن اعتراض جلیقه کنند. یکی از نمونه مطرح می

کرد.  اعالم  زیست  آلودگی محیط  کاهش  برای  مبارزه  عنوان  تحت  مکرون  دولت  که 

فرانسه )اعتراضات مشابهی به خاطر افزایش قیمت بنزین نیز در ایران صورت گرفت(. در  

معترضین نه فقط خواهان کاهش مالیات بر بنزین و دیزل شدند بلکه حتی برخی از 

آنان اعالم کردند، طرفدار کسانی چون ترامپ هستند. دفاع افرادی چون ماری لوپن از  

گرایان  ها باعث شد، بسیاری از چپ زردها و تقاضاهای بسیار متناقض آنجنبش جلیقه 

گرایان، زردها را مردود تلقی کنند. از میان چپجنبش جلیقه فرانسه هر گونه حمایت از  

جلیقه  که  بود  آن  امر  واقعیت  نمود.  پشتیبانی  معترضان  از  مالنشون  خود تنها  زردها 

های کامالً  دانستند که به دنبال چه چیزی بودند. یک اعتراض ضد مکرون با خواسته نمی

 مبهم. 

خواهان رهبری جنبش دهقانان توسط    1927چنان که گفته شد، مائو در سال  آن 

جنبش با  همکاری  و  حمایت  شد.  آنان  رهبری  کسب  منظور  به  چون حزب  هایی 

تیغ   یهایی چون ماری لوپن، مانند راه رفتن بر لبه زردها و رقابت با پوپولیستجلیقه 

ای« وجود ندارد. حمایت مشروط از این  است. اما هیچ جنبش »خالص و پاک و پاکیزه

ها ممکن است به سمت کسانی چون لوپن کشیده شوند،  که آنها با علم به اینبشجن

 ها است.تنها راه تأثیرگذاری بر آن
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اند که  ها تالش فراوانی کردهی اخیر لیبرال که در طی چند دههی دوم آنپدیده

نسی، ها تنها کسانی هستند که در مقابله با نژادپرستان، مبارزه با ستم جنشان دهند آن

رو سه قطب مبارزاتی ایجاد اند. ازاینو دفاع از حقوق مهاجرین پرچم مبارزه را علم کرده

ها با نژادپرستان هستند و هر دو  ی لیبرال گرایان منکر مبارزهشده است. برخی از چپ 

اند تا از دو سوی »افراط« فاصله شمرند، برخی دیگر به صف میانه پیوسته را یکسان می

آن کردهبگیرند.  اعالم  سفیدپوست«  کارگران  »برتری  با  مبارزه  را  خود  هدف  اند.  ها 

ها واقعی است،  گرا و لیبرالهای راستواقعیت امر این است که تضاد بین پوپولیست

گرایان نیز قطعی  ها با چپگرایان پوپولیست در کنار لیبرالهمچنان که تضاد بین راست

ید مانند مائو سعی نمود تضادهای چندتایی را  است. بنابراین در هر موقعیت مشخص با

حل هر معضل  در صورت امکان به تضادهای دوتایی تبدیل کرد و پذیرفت که در راه

ها قبل از هر  توان با این یا آن گروه در یک جبهه قرار گرفت. هدف لیبرال مشخص می

ق بشر و یا های دروغین دفاع از حقوداری تحت پرچم چیز دفاع از نظام حاکم سرمایه

ها نیست بلکه نیفتادن در دام همکاری دموکراسی است. این به معنی عدم همکاری با آن

ی در »یک مرحله« بدون تأمل در مورد تضادهای موجود و اهمیت پیش بردن مبارزه

 طبقاتی است.

امروز شکست آمریکا از طالبان، موجبات خوشحالی بسیاری از مخالفین آمریکا و  

های خروج نیروها، بسیاری  نیروهای مترقی را فراهم کرده است. صحنهحتی برخی از  

ها قبل آمریکا برای شکست اتحاد  که سالاندازد. با وجود آنرا به یاد جنگ ویتنام می

شکل به  مجاهدین،  به  کمک  با  امروز  شوروری  اما  کرد،  بزرگی  کمک  طالبان  گیری 

با آمریکا را ناکس نمیهیچ دیده بگیرد. کشورهایی چون روسیه و تواند تضاد طالبان 

چین به خاطر مسائل ژئوپلتیکی از پیروزی طالبان خوشحال هستند. حتی اگر امروز 

داشت، خوشحالی خود را از شکست آمریکا پنهان  نام اتحاد شوروی وجود میکشوری به 

اساسی جامعهنمی پیروزی در جهت حل مسائل و مشکالت  این  این حال  با  ی  کرد، 

شود، و ساختارهای  ستان نیست. موجب بهبودی وضع مردم عادی افغانستان نمیافغان

انداز آرامش ی کنونی چشمکند و متأسفانه در لحظهی جامعه را تحکیم میافتادهعقب

رسد. نه اتحاد شوروی و نه آمریکا )با وجود دالیل مختلف آن دو بسیار دور به نظر می
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شدند. با وجود این، دفاع  از روز اول وارد افغانستان میبایستی  برای مداخله نظامی( نمی

افتاده معنی ندارد. پیروزی طالبان با پیروزی ویتنام، با توجه جنبش از یک نیروی عقب

مقایسه نیستند، هر چند که وسیع مردمی در داخل ویتنام و همبستگی جهانی قابل

 آمریکا در هر دو کشور شکست خوردند.

اندیشه اصلی  از  مشکل  او  نه درک  فرعی،  و  اساسی  به  تضادها  تقسیم  نه  مائو  ی 

ی  استراتژی و تاکتیک بلکه فهم وی از سیاست بود. از نظر او »قدرت سیاسی از لوله 

بیرون می  تقلیل  تفنگ  نظامی  مسائل  به  سیاسی  مسائل  تفکری  طرز  چنین  با  آید«. 

های غنی و سنتی  تب یافتند. او یک نظامی باهوش و مدرن بود که با تکیه بر مکمی

ی رقبای دیگر خود چینی نه فقط در مقابله با چیانگ کای شک پیروز گشت، بلکه همه

را نیز شکست داد. در عین حال، حزب کمونیست تحت رهبری او انقالب را با جنگ 

 کراتیک برای حل اختالفات بود.ی آن تکیه بر متدهای غیردمویکسان گرفت که نتیجه

ی فلسفه و تاریخ، تأمل در مورد  دا گفته شد، هدف مائو از مطالعههمچنان که در ابت 

انداز درازمدت و وسیع بود، اما وی در لحظات مهمی در این زمینه  ها از یک چشمپدیده

انداز  روی کرد و پاهایش از زمین جدا شدند. او با تکیه بر بینش فراانسانی و »چشمزیاده

را  1958-1961های فر در اثر گرسنگی در سال میلیون ن 38ی مردن کیهانی«، فاجعه

پدیدهبی بشر  »پایان  نظر وی  از  زیرا  داد.  جلوه  میاهمیت  موجب  که  است  گردد  ای 

پیشرفته  از مقدمهچیزی  نقل  )به  تولید شود«  انسان  از  و  تر  تضاد  بر کتاب  ژیژک  ی 

آمیز فاجعه(.نظرات او در مورد حزب بسیار سکتاریستی و  15-16،  2017پراتیک مائو،  

 بود که تأثیرات منفی زیادی نه فقط در جنبش کارگری چین، بلکه جهان گذاشت.

های  های افکار و رفتار او مانع از دیدن برخی از آموزش با این حال، نباید این جنبه

از  بسیاری  نیروی  توانست  پیچیده،  مسائل  در  نوشتن  ساده  با  او  شود.  مائو  درست 

 خود آورد.کادرهای حزبی را به خدمت 

 »کمیسر حزبی« 

گذار فدائیان خلق کم بحث نشده است. اما با توجه ی اختالفات دو گروه بنیاندرباره

ی مهم  ی اخیر نیکفر شاید الزم باشد تأملی کوتاه در مورد چند نکتهبه چند نوشته

صورت گیرد. در بین برخی از روشنفکران چپ فدایی این عقیده وجود دارد که در میان  
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بینش سنتی انبنی تسلط  »با  و سنتی وجود داشت.  نو  بینش چپ  فدایی دو  گذاران 

جزنی بر سازمان فدایی تضاد بین بینش چپ سنتی و بینش نو، که از آغاز در سازمان  

های اصلی گرایش  وجود داشت به سود بینش چپ سنتی حل شد. این تحول از زمینه 

جدال نظری حزب توده و  رکوهی، »به حزب توده بود.« )نک فرج س "فدائیان اکثریت"

جا  سی فارسی؛ همچنین یأس و داس(. برخی از دوستان تا آنبی، بیهای فداییچریک 

اند. یکی »کمیسر اند که رهبران دو گروه را چون دیو و فرشته ترسیم کردهپیش رفته

شوالیه  دیگری  و  است  بود. حزبی«  رهبر  زندان  در  بود  زنده  »..جزنی...تا  فرهنگی.  ی 

ده. در ادبیات  ود و مبارز و رزمنده و سازمانفریب. باهوش بود و مقاوم بمستبد بود و عوام

کپی کمیسرهای حزبی کم زمانه،  و  زمان  اقتضای  به  دلیل و هنر،  به  بود که  سوادی 

آورند.  رانند و اهل اندیشه و پرسش را تاب نمیشان بر فرهنگ حکم میموقعیت سیاسی

د هر چه جز دست باالیی داشت در فضاسازی و انگ زدن علیه دیگران. هرجا که او بو

ی شد. هرجا که او بود مقاومت در برابر پلیس شاه و روحیهرئالیسم روسی بایکوت می

بود.« )سرکوهی،  بچه  باال  به دو  216،  2002های زندان  را  نیز چپ  آقای سرکوهی   )

کم در  کند. »چپ رها از بندهای تشکیالتی دستی فرهنگی و حزبی تقسیم میدسته 

سازی جامعه ما را در غیبت رقبای خود  ت فرهنگی و فرهنگبار خالقی  50و    40ی  دهه

ی و حتا در زمینه  - ی فرهنگبر دوش کشید. اما از چپ تشکیالتی و رهبران در زمینه 

نویسی  ها و حاشیههای خود و دیگران و تکرار کلیشه جز بستن چشم  - ی سیاسیفلسفه 

اری برنیامد. جواهران برداری و حذف و کشتن استعدادهای فرهنگی و فکری کو گرته

یاب و نادری بودند خلیل ملکی و امیر پرویز پویان در میان رهبران سیاسی نسل کم

پیش از ما و نسل ما که با ذهنی وقاد و قلمی توانا و چشمی باز در فرهنگ و سیاست  

گذاشتند میراث  به  آرا  -آثاری  نادرستی  و  درستی  جدای  اندیشه-که  و حاصل  ورزی 

-22،  2002های دست چندم.« )سرکوهی،  نه شرح و حاشیه و کپی  تفکرشان بود و

21) 

« معتقد است کسانی چون دیدن خود همچون جزئی از مسئلهی »نیکفر در مقاله

در    بیند، اوپویان »راه دیگر«ی را انتخاب کردند و پویان »خود را جزئی از مسئله« می

راه از  جزئی  را  »خود  حال  میداند، سوژهحل میعین  عمل  نیست،  معلق  و  اش  کند 

https://www.bbc.com/persian/iran/2012/02/120117_l44_tudeh_party_fadaiyan_khalq
https://www.bbc.com/persian/iran/2012/02/120117_l44_tudeh_party_fadaiyan_khalq
https://www.bbc.com/persian/iran/2012/02/120117_l44_tudeh_party_fadaiyan_khalq
https://www.bbc.com/persian/iran/2012/02/120117_l44_tudeh_party_fadaiyan_khalq
https://www.radiozamaneh.com/575277/
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شاخص روشنی برای موفقیت عملش دارد. راه دیگر رهروانی سرزنده و شاداب دارد«  

( او نیز گرایش به حزب توده و خط مشی شکوفایی جمهوری اسالمی را 1398)نیکفر،  

بست برخورد. ولی  »راه دیگر« فدائیان اما به بنداند.  ی نظرات جزنی میی غلبهنتیجه 

ی مسلحانه، عمالً پیشرفتی نداشت، با وجود گروه  های پیاپی پدید آمد و مبارزهضربه 

نسبتاً کثیری از هوادار، دچار تعلیق شد و به جای پافشاری بر منطق راه دیگر در عین 

ات بیژن جزنی به شاهراه ی واسط نظریی مسلحانه، از طریق حلقه تجدیدنظر در مبارزه

چپ سنتی پیوست و پا که در این شاهراه نهاد، آن شد که شاهدش بودیم. پارتیزان که  

جا( »بیژن جزنی، یکی از رهبران شکست خورد، خود را در موضع ژنرال قرار داد.« )همان

ی  ی مشرف به انقالب، مبارزه با دیکتاتوری شاه را به عنوان هدف اصلچپ ایران در دوره

شد..« )نیکفر،  مبارزه عنوان کرده بود. عمالً هرگونه مبارزه علیه شاه بحق دانسته می

ی پویان »زمان معلق نیست: زمان زمان عمل است.« )نیکفر،  ( از نظر او در نوشته1399

1398) 

های نظری زیادی بین دو گروه بنیانگذار وجود داشت،  واقعیت این است که تفاوت

اخ این  از  برخی  وجود  اما  با  جزنی،  و  پویان  دیگر«  »راه  هستند.  غیرواقعی  تالفات 

ی بهتر،  اختالفات فراوان در مورد استراتژی و تاکتیک، در راه رسیدن به یک جامعه

های سیاسی »سازشکار« زمان خود بود که  یکی بود. راهی متفاوت از احزاب و سازمان

با اعمال پیشین یا تعلل خود موجب   گرا نبودند،داشتند، عملدر راه انقالب قدمی بر نمی

جنبش  جناح  آن  یا  این  به  وابسته  بودند،  شده  چپ  جنبش  از  مردم  اعتماد  سلب 

کمونیستی جهانی بودند،... هدف جنبش فدایی قبل از هر چیز مبارزه برای یک انقالب 

ها همگی تسخیر قدرت دولتی از طریق انقالب را خلقی تحت رهبری فدائیان بود. آن

ی رهبران در نهایت ایجاد  صلی خود قرار داده بودند. هدف پویان همچون بقیههدف ا

 یک حزب لنینی بود.

چنان نبود،  جزنی  نظرات  تأثیر  تحت  نیز  اکثریت  فدائیان  راست  به  که  چرخش 

اکثریت   تقسیم شدند.  اکثریت  و  اقلیت  گروه  بین دو  در  از طرفداران جزنی  بسیاری 

های  ، آثار او را یک بار یا در زندان خوانده و یا در خانهرهبران فدایی، در بهترین حالت 

دقت در سازمان مورد بحث قرار تیمی مطالعه کرده بودند. نظرات بیژن قبل از آنکه به

انقالب مسأله موج  و  به سازمان  نظامی  مهلک  افتاد. ضربات  از مد  مبارزهگیرد،  ی ی 
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تمام نظریات او در مورد نقش    ی زیادی حل کرده بود. برعکس مسلحانه را برای عده

روحانیت و امکان رهبری آن، ضرورت مبارزه با دیکتاتوری مورد توجه غالب فدائیان  

قرار نگرفت. بخشی از رهبری سازمان، در ابتدای انقالب خود را از »شاگردان جزنی« 

که پیرو واقعی افکار او باشند. کافی است گفته شود که نفوذ  معرفی کردند، بدون آن

چنان نازل بود که رهبری سازمان برای انتشار آثار او نیز تالشی  واقعی معنوی جزنی آن

این قلم در مقاالت دیگری به »  نکرد.  نگاه کنید  این «ای بدون رتوشپرتره)مثال  (به 

 جا نیست.ها در اینتکرار آن استداللموضوع پرداخته است و نیازی به 

بورژوازی  نیکفر معتقد است که جزنی در تز مبارزه بر علیه شاه آب تطهیر بر خرده

رهایی مراحل جنبش  تمام  »تابع مصلحت »در  نتیجه همه چیز  در  و  ریخت  بخش« 

ش  ی سنگر به سنگر است. اما نگرمبارزه علیه شاه و امپریالیسم« شد. او طرفدار مبارزه

 ی مردمی چیست؟ ی این موضوع و جبهه گرامشی، کمینترن، لنین، کائوتسکی،... درباره

 استراتژی گرامشی

گرامشی معتقد بود که تفاوت زیادی بین استراتژی جنبش کارگری غرب و آنچه  

در انقالب روسیه اتفاق افتاد وجود دارد. پیشنهاد او اتخاذ استراتژی جنگ موضعی یا  

ی زمینهخی جنگ سنگر به سنگر به منظور کسب قدرت بود. اما پیشی بربنا به گفته

تالش غرب،  و  شرق  تفاوت  مورد  در  گرامشی  از   تأمالت  بخشی  توسط  قدرت  کسب 

شباهتچپ  حوادث  این  بود.  روسیه  انقالب  از  پس  آلمان  از  گرایان  برخی  با  هایی 

گئورگ لوکاچ که    های فدائیان داشت. در این زمان، فیلسوف معروف مارکسیست،تالش

مجله در  بود  اتریش  در  مجارستان  کمونیست  حزب  تبعیدی  اعضای  تئوریک از  ی 

پردازان حزب کرد. از نظر او و نظریه »کمونیسم« قاطعانه از تاکتیک مسلحانه دفاع می

انقالب  عینی  شرایط  داشت،  فعلیت  پرولتری  انقالب  کشور  آن  در  آلمان،  کمونیست 

ی بایست از طریق عملیاتِ جزئیِ )تایل اکسیون( مسلحانهموجود بود و پیشاهنگ می

داری حاکم آلمان بروند. از سوی این درپی، با ابزارهای نبرد نهایی به جنگ سرمایهپی

ی معروف به »تعرض انقالبی« تکوین یافت. بنا به این تئوری چون پردازان، نظریه نظریه 

های پرولتری ]را[ از  توان »توده ی میعصر، عصر انقالبی بود، با تهاجمات مسلحانه جزئ

https://www.akhbar-rooz.com/44086/1399/06/06/
https://www.akhbar-rooz.com/44086/1399/06/06/
https://www.akhbar-rooz.com/44086/1399/06/06/
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خواب رخوت« بیدار کرد. باید پرولتاریا را از »رهبران منشویکی« و »رفرمیستی« جدا  

ی واسطه کرد. عملیات کوچک نظامی »اقدامات سازمانی که حزب کمونیست بتواند به

ست  آن قدرت دولتی را تسخیر کند« نیست بلکه »ابتکارات مستقل و فعال حزب کمونی

منظور غلبه بر بحران ایدئولوژیکی و رخوت منشویکی پرولتاریا و رکود تکامل انقالبی  به

)اندرسون،   صص  1383است.«  پایه105-100،  لوکاچ،  نظر  از  دیگر  عبارت  به  ی  ( 

های عینی چون تسخیر قدرت بلکه تأثیر عملیات بر  عملیات جزئی نه رسیدن به هدف

ای که واقعیت نداشت. در هر حال، در ماه مارس گفته ی کارگر بود؛ البته  آگاهی طبقه

های نظامی ختم  ی یک شورش مسلحانه که به درگیری بزرگی با نیروهدر نتیجه   1921

نفر دستگیر شدند. پس از این عملیات حزب کمونیست نتوانست   4000شد، نزدیک به  

به نصهای وسیع طبقه اعتماد بخش اعضای حزب  را جلب کند، و  تقلیل ی کارگر  ف 

 شدت محکوم نمود.ی جهانی کمینترن عملیات مذکور را بهیافت. سومین کنگره

اشاره به حوادث ماه   با  آلمان،  از شکست عملیاتِ حزب کمونیست  گرامشی پس 

و    1921مارس   شد  نخواهد  پیروز  )مانوری(  متحرک  جنگ  غرب  در  که  کرد  اعالم 

د خورد. او نوشت، »به نظر من  گونه در ممالک صنعتی شکست خواههای قیامتاکتیک

سال   در  شرق  در  که  متحرک  جنگ  از  استراتژی  تغییر  که  دریافت  به    1917لنین 

به جنگ موضعی که تنها شکل ممکن مبارزه برای غرب بود ضروری -پیروزی انجامید

 ( 106جا، ی متحد است.« )همانی جبهه ...این به نظر من معنی معادله -است

بار در جنبش مارکسیستی توسط باید به خاطر داشت که واژه اولین  ی هژمونی 

انقالبیون روس، پلخانف، به کار گرفته شد. پس از آن این واژه در میان انقالبیون روس  

اعم از منشویک و بلشویک رایج گشت. این واژه نزد لنین به معنی رهبری انقالب بورژوا  

ها  هدف بلشویک  1905ود. بدین خاطر وی از سال  ی کارگر ب دموکراتیک توسط طبقه 

ی کرد. از نظر او، پرولتاریا وظیفهرا برقراری »دیکتاتوری پرولتاریا و دهقانان« قلمداد می

رهبری همه زحمتکشان و استثمارشوندگان را بر عهده داشت. این واژه نزد گرامشی 

ر در انقالب بورژوایی بود، ی کارگانداز رهبری طبقه تدقیق شد و نه فقط به معنی چشم

 ی کارگر را نیز شامل گشت. ی بورژوازی بر طبقه های سلطهبلکه مکانیسم

این جهت مطرح شد که  ی جبههایده از  روسیه  دهقانان در  و  ی متحد کارگران 

ی کارگر در آن کشور از نظر کمّی در مقابل دهقانان بسیار ناچیز بود. به عبارت طبقه 
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حکوم ایجاد  بورژوازی دیگر،  و  اشراف  اقلیت  مقابل  در  بزرگ  اکثریت  دموکراتیک  ت 

بلشویکمحافظه اصلی  در ها محسوب میکار هدف  لنین  علت  به همین  درست  شد. 

ی  گرایانهگرایان حاضر در کنگره در مقابل نظرات چپ ی سوم در انتقاد به چپکنگره

ها در روسیه به این  یکی حزب گرامشی، تراچینی، اعالم کرد که پیروزی بلشونماینده

ی قدرت، و  خاطر آسان بود که به جز اکثر کارگران، »نصف ارتش روسیه بعد از قبضه

دهم دهقانان به سوی ما آمدند... برای پیروزی و حفظ قدرت،  در عرض چند هفته نه

های زحمتکش و  ی مهم فقط اکثریت کارگر نیست... بلکه همچنین اکثریت تودهمسأله

اندیشیدهاستثمارشوند موضوع  این  مورد  در  آیا  ]نیز هست[.  )همانه  جا، صص  اید؟« 

ی متحد، از سوی بسیاری ازجمله (. این موضع لنین در مورد استراتژی جبهه 108-107

حزب کمونیست ایتالیا، و همچنین گرامشی، رد شد. پس از چند سال، گرامشی در این  

کمو حزب  سوی  از  )سلطانزاده  کرد.  تجدیدنظر  کنگرهمورد  در  ایران  مزبور نیست  ی 

 گرایان قرار داشت( شرکت داشت و در جناح چپ

واژههمان از  استفاده  پیش  قرن  یک  شد،  گفته  که  مباحث  طور  در  نظامی  های 

کردند دالیل شکست و  پردازان نظامی که سعی میسیاسی بسیار مرسوم بود. تئوری 

اصطالحات نظامی جدیدی را های متفاوت را بررسی کنند،  ها در جنگپیروزی دولت

جنگ موضعی« گرامشی که از ژنرال -هایی »جنگ مانوریکردند. در کنار واژهابداع می

های مشابه دیگری نیز وجود داشتند. در بحثی که کراسنو قرض گرفته شده بودند، واژه

عمومی   اعتصاب  تاکتیک  از  استفاده  مورد  در  کائوتسکی  و  لوکزامبورگ  رزا  بین 

واژه  لوکزامبورگ از  استفاده  با  کائوتسکی  سرنگون درگرفت،  »استراتژی  و  های  سازی 

که قرابت بسیار نزدیکی به اصطالحات گرامشی داشت،  -استراتژی جنگ فرسایشی«  

ها را از هانس دلبروک مورخ نظامی معرف آلمانی عاریه گرفته ولی کائوتسکی این واژه

ئوتسکی اعتقاد داشت جنبش کارگری به مخالفت با رزا لوکزامبورگ برخاست. کا   -بود

به پیروزی رسد. چیزی که باعث    - یعنی انتخابات-تواند با استفاده از جنگ فرسایشیمی

اش فاصله  شد رزا لوکزامبورگ بسیار زودتر از لنین از کاتوتسکی و متدهای رفرمیستی 

جنگ -گیرد. با این حال، گرامشی بدون اطالع از این مباحث، استراتژی »جنگ مانوری
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موضعی« را مطرح کرد. تفاوت این دو استراتژی بر اساس تفاوتِ جوامع شرق و غرب 

 بود.

ی مدنی »بدوی و ژالتینی« بود اما در غرب این  از نظر گرامشی، در شرق جامعه

شد،  جامعه بسیار پیشرفته و مستحکم. در شرق، دولت نهاد غالب در جامعه محسوب می

ی مدنی توازن وجود داشت. در نتیجه دولت و جامعهدر حالی که در غرب بین قدرت  

  -جنبش کارگری )در آن زمان فقط در روسیه( توانسته بود با جنگ مانوری و متحرک

در طی مدت بسیار کوتاهی به قدرت  -سازییا به عبارت کائوتسکی استراتژی سرنگون 

لوکاچ و هم استراتژی، همچنان که تالش  از نظر گرامشی چنین  فکرانش برسد. ولی 

ی کارگر در غرب  آور بود. در عوض، استراتژی مناسب طبقهنشان داد، یک اشتباه مرگ

محسوب  طوالنی  و  کند  استراتژی  یک  که  بود  ساکن  و  موضعی  استراتژی  بر  تکیه 

، خواهان »انقالب 1848های  ی او، مارکس پس از شکست انقالب گشت. به عقیدهمی

پرو انقالب  شود اما پس از شکست کمون پاریس،  لتری میمداوم« و به عبارت دیگر 

شود.... جنگ متحرک هر چه بیشتر به جنگ جانشین آن می  "هژمونی مدنی"»فرمول  

تبدیل می )همانجا، صص  ساکن  کلمات  37-38شود.«  که  است  یادآوری  به  )الزم   .)

دهد(. بنابراین، اختالف  مانوری را می-ساکن همان معنی جنگ موضعی-جنگ متحرک

ی گرامشی در مورد  ی اصلی نظریهی مدنی در شرق و غرب پایهی دولت و جامعهرابطه 

ی مدنی  ی دولت و جامعهاختالف استراتژی انقالبیون در شرق و غرب بود. اما رابطه

 گونه بود؟چه 

ی پری اندرسون، گرامشی در متون مختلف نه از یک رابطه بلکه از سه بنا به گفته

شود. اول، دولت  برد و این یکی از تناقضات افکار گرامشی محسوب مینوع رابطه نام می

جا  ی مدنی است، در اینی جامعهی مدنی است، دوم، دولت دربرگیرندهمستقل از جامعه

جمله  »الیهاین  فقط  دولت  که  دارد  وجود  او  معروف  جامعهی  خارجی«  مدنی  ی  ی 

است، این در مواردی مطرح ی مدنی یکسان  شود، سوم، دولت با جامعهمحسوب می 

ی سیاسی  ی مدنی + جامعهشود که از نظر گرامشی، دولت چیزی نیست جز جامعهمی

از هژمونی مجهز به قهر. درست در همین رابطه باید توجه   یعنی دولت عبارت است 

گذاری متکی است، در هژمونی،  داشت که اگر نیروی قهر دولت بر خشونت، فشار و قانون

ماع و رهنموددهندگی فرهنگی است. هژمونی فرهنگی جای بزرگی را در تأکید بر اج
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کند. از نظر او روشنفکران طرفدار قدرت حاکمه، هژمونی  ی گرامشی بازی میاندیشه

کنند. بنا بر نظر گرامشی، هژمونی  طبقات استثمارکننده بر استثمارشونده را تأمین می

و قهر مربوط به دولت. همچنین برای    ی مدنی استیا رهنموددهندگی مربوط به جامعه

شدند که معموالً خصوصی ی مدنی متشکل از مجموعه نهادهایی محسوب میاو جامعه

(  51-54جا صص  ی سیاسی« و دولت قرار داشتند. )همانبودند و در مقابل »جامعه

ی  وسیله ی مدنی یعنی هژمونی یک گروه که بهوی در جاهای مختلفی هژمونی جامعه

شود را در  ها اعمال میها و دانشگاههای کارگری، مدرسهایی چون کلیسا، اتحادیهنهاده 

دستگاهمقابل »جامعه تبعیت ی سیاسی«،  برای  را  که شرایط الزم  قهری دولت  های 

توان این سه نوع دهد. حال، میکند، قرار میها از نظام تولیدی حاکم تأمین میتوده

 بررسی کرد. ی مدنی را جامعه-ی دولترابطه 

جامعه طریق  از  هژمونی  شرق،  بر خالف  غرب  در  که  فرض  اعمال  این  مدنی  ی 

ها  شود و نه قهر دولتی و از آن این نتیجه را گرفتن که در دموکراسی بورژوایی، تودهمی

دوره دموکراتیک  انتخابات  وسیله  میبه  حتی  برای  ای  را  سوسیالیستی  دولتی  توانند 

انتخ سوسیالیستی  ایدهتغییرات  یک  کنند،  سوسیالاب  قدیمی  است. ی  دموکراسی 

ی اعتصابات سیاسی لوکزامبورگ استراتژی جنگ فرسایشی کائوتسکی که در مقابل ایده

ی یک انقالب  جا که در غرب، تجربه ی قدیمی آن است. اما از آنمطرح شد، یک نمونه

ن نتیجه رسیدند که سوسیالیستی از طریق انتخابات به واقعیت بدل نشد، بسیاری به ای

ی مدنی قرار داشت. به عبارت دیگر، دلیل اصلی  واقع جایگاه اصلی قدرت در جامعهدر

نحوه در  باید  را  سوسیالیستی  احزاب  هژمونی  رسانه ضعف  نظارت  و  کنترل  های  ی 

وجو کرد. برخی های اجتماعی،... جستگروهی، مانند رادیو، تلویزیون، مطبوعات، رسانه

گرایی و عادات  تیجه رسیدند که مردم به خاطر فتیشیسم کاالیی و مصرفنیز به این ن

محیط در  کار  اثر  بر  که  کردهطبیعی  کسب  اقتصادی  و  شغلی  هژمونی  های  اند، 

اند. ولی، تاکنون تجربه نشان داده است که در لحظات  داری حاکم را پذیرفتهسرمایه

حقوقی نهادهای  حساس،  و  بر  -بحرانی  مبتنی  که  پارلمانی  قضایی  دولت  در  اجماع 

تر از قدرت نیروهای مکملی چون کنند که بسیار قویهایی را ایجاد میهستند، مکانیسم

ی سخت  داری طی مبارزههای گروهی است. دموکراسی سیاسی کشورهای سرمایهرسانه
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نابرابری  از  بسیاری  حال  این  با  است،  آمده  به دست  مترقی  عنوان نیروهای  تحت  ها 

قابلمساوات ش و کامالً  البته درست  قانون، که  برابر  در  پوشیده  هروندان  است،  لمس 

گردند، برای  سرعت عوض میشوند. قوانین محدود کننده تحت شرایط »مناسب« بهمی

های سیاسی که پس از حوادث یازده  ی آزادیتوان از انواع قوانین محدودکنندهنمونه می

ی اروپا با  ی دیگر آن که اتحادیهیاد کرد. نمونه  سپتامبر تغییر یافتند و »ابدی« شدند،

توان گرای سیریزا را به زانو درآورد. بنابراین نمیهای اقتصادی و حقوقی، حزب چپاهرم

جامعه میان  را  جامعه  در  غالب  طبقات  ایدئولوژیکی  به  کارکردهای  دولت  و  مدنی  ی 

 تقسیم کرد.   -ی مدنینفع جامعهچه رسد به-شکل »متوازن« 

اند  ی نیروهای استثمارکننده توانسته ضمناً باید به خاطر آورد که در طول تاریخ همه

ی اصلی اجماع جامعه  رضایت استثمارشوندگان را جلب کنند. اگر در گذشته مذهب پایه

می تشکیل  میرا  تلقی  زمین  در  خدا/خدایان  نمایندگان  شاهان  و  امروز  داد  شدند، 

اکمان بلکه با تکیه بر عقل خویش و این احساس که خاطر قداستِ حشهروندان نه به 

رسمیت  کلیه به  برتری  هیچ  جامعه  در  و  هستند  شریک  حاکمیت  در  شهروندان  ی 

 دهند. ای برای حاکمان وجود ندارد، رضایت خود را نشان میشدهشناخته 

به گفته برای جامعه بنا  اولویتی  اندرسون، گرامشی در طرح دوم خود دیگر  ی  ی 

شود. گرامشی تعبیر اول خود مبنی بر این را که هژمونی  بت به دولت قائل نمیمدنی نس

گذارد. او در این تعبیر، به وجود  ی مدنی است کنار میطور یکجانبه متعلق به جامعه به

ی سیاسی اذعان  ی مدنی و هم دولت یا جامعهی جامعهکنترل ایدئولوژیکی هم در حوزه

د هژمونی  نگاه،  این  در  دربر  دارد.  نیز  را  قهر  بلکه  نیست  فرهنگی  برتری  شامل  یگر 

گیرد. البته از نظر اندرسون، در  گیرد. او آن را »تلفیقی از زور و اجماع« در نظر میمی

شود زیرا بنا بر تعریف ماکس وبر، این فقط دولت  این مقطع گرامشی دچار اشتباه می

هژمونی به شکل هم قهر و هم    است که انحصار مشروع قهر را در اختیار دارد و تعریف

از آن اجماع در جامعه  جا که در دوران فاشیسم ی مدنی و دولت نادرست است. ولی 

های فاشیستی در خارج از دستگاه دولتی به معنای اخص کلمه  ایتالیا بسیاری از جوخه 

چنین قضاوتی در آن زمان کامالً درست   - یعنی کارمند دولت نبودند-کردند  عمل می

 بود.
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رابطه  از  دیگری  جامعهتعبیر  و ی  دولت  آن  در  که  دارد  وجود  دولت  و  مدنی  ی 

گردند. مارکس در »هجدهم برومر لویی بناپارت« عنوان ی مدنی کامالً یکی میجامعه

ی مدنی  ی مدنی را کامالً تسخیر کرده است. »دولت، جامعهکند که حکومت جامعهمی

همگانی از  گرفته  را  حیاتش  مظاهر  عامترین  از  حرکاتش،  ناچیزترین  اشکال  تا  ترین 

موجودیتش گرفته تا زندگی خصوصی افرادش، در چنگ خود گرفته، کنترل، تنظیم، 

(. لویی آلتوسر نیز در طرح  73،  1383کند.« )نک اندرسون،  بندی مینظارت و گروه

نظر شود، زیرا از های ایدئولوژیکی دولت« به تعبیر سوم گرامشی نزدیک می»سازوبرگ

ها، رادیو، تلویزیون،...  های کارگری، خانواده، مدارس، روزنامهاو، کلیساها، احزاب، اتحادیه

ی آلتوسر دهند. بنا به گفته های ایدئولوژیکی دولت را تشکیل میهمه و همه سازوبرگ

یابند عمومی باشند  ها تحقق میئولوژی ها این اید»مهم نیست که نهادهایی که در آن

خصوصی به-یا  نهادها  این  بخشزیرا  یکسان  کنترل طور  دولت  متفاوت  ی  کنندههای 

شرط هرگونه تمایز میان خصوصی و عمومی است.«  دهند که پیشواحدی را تشکیل می

البته این تفسیر آلتوسر در فاصله نگذاشتن بین دولت و جامعه75)همانجا، ص   ی  ( 

 مدنی کامالً اشتباه بود. 

آن  برای  از  حال  بیش  نشویم میکه  غرق  تاریخ هژمونی  در  به مسألهاین  ی توان 

ای  جنگ موضعی برگشت. اگر از آنچه گفته شد، این نتیجه حاصل شود که »دولت الیه

ی مدنی  خارجی« بیش نیست و جنگ اصلی جنبش سوسیالیستی در میدان جامعه

رخالف گیری بقرار دارد و »در سیاست، جنگ موضعی هژمونی است« آنگاه چنین نتیجه 

در    "جنگ متحرک"ی اندرسون، »گرامشی  ی تجربیات موجود است. بنا به گفتههمه

را به عامل    "جنگ موضعی"غرب را صرفاً به یک عامل ابتدایی و فرعی تنزل داد، و  

ی کار علیه سرمایه ارتقا داد. با این کار، وی باالخره در  کننده در مبارزهنهایی و تعیین

ی گرامشی، »اگر در  (.زیرا به گفته124جا، ص  افتاد.« )هماندام منطق مفاهیم خود  

کننده خواهد ماند. به عبارت  پیروز شود، برای همیشه تعیین  "جنگ موضعی"سیاست 

دیگر، در سیاست جنگ مانوری تا وقتی الزم است که مسأله بر سر اشغال مواضعی  

 ( 125جا، ص کننده نیستند.« )همانباشد که تعیین
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اگر چپ فقط بخواهد بر جنگ موضعی تکیه کند، دچار اشتباه بزرگی شده  بنابراین،  

ها، از جمله جنگ طبقاتی، جنگ موضعی و مانوری با یکدیگر  ی جنگاست. در کلیه

از این دو جنگ آماده کند، حکم  ترکیب می شوند. کسی که خود را فقط برای یکی 

یات نظامی خود گفت، »دفاع  مرگ خویش را صادر کرده است. تروتسکی با تکیه بر تجرب

شود. اما پیروزی از آن  و تعرض جوانب متغیر جنگند... بدون تعرض، پیروزی کسب نمی 

(.  131موقع حمله کند و نه کسی که اول حمله کند.« )همانجا، ص  کسی است که به

در کشورهای متفاوت، انقالبیون بسیاری بودند که به خاطر عدم توجه به چنین نکاتی  

عملیات انتحاری زدند. کافیست به دو واقعه در طول حیات سیاسی گرامشی  دست به  

در آلمان حزب کمونیست المان با تکیه بر جنگ مانوری،   1921توجه شود: در مارس  

ها بعد در جنگ داخلی اسپانیا، انقالبیون نتوانستند  نیروی زیادی را از دست داد. سال

در یک جنگ موضعی باقی ماندند و ابتکار  به جنگ مانوری رو آورند و در مانزانارس  

 ور گشت.که جمهوری در خون خود غوطه مانور را از دست دادند، نتیجه آن 

 ی متحدجبهه 

توان نقش عمده  ی آغاز برگشت. آیا برای پیروزی انقالب میتوان به نقطه حال می

اول، بنابه  ی مدنی قائل شد؟ پاسخ به این پرسش از دو جهت منفی است.  را برای جامعه 

ی مدنی قدرت اصلی را در که جامعهی دالیلی که در باال گفته شد، از جمله این همه

دستگاه ایدئولوژیک نظام حاکم ندارد. دوم، به این دلیل که از نظر گرامشی چنین چیزی  

ی جامعه  -با توجه به قدرت دولت در آنها  -شود که در آن  شامل کشوری مثل ایران نمی

قدر از  که  مدنی  نیست  آن  معنی  به  این  اما  است.  و  بوده  برخوردار  نازلی  نسبتا  ت 

نکته هستند.  حق  بر  نیکفر  امروزِ  اصلیِ  انگشت مخاطبین  آن  بر  نیکفر  که  اصلی  ی 

های سیاسی چنان درگیر تنظیم و  گذارد این است که بسیاری از احزاب و سازمانمی

صلی، سازماندهی و مشارکت  ی حزبی خود هستند که موضوع اتدقیق مصوبات برنامه

را فراموش کردهی روزمرهدر مبارزه از جنگ موضعی اند. آنی مردم عادی  ها سخن 

آماده میمی مانوری  از جنگ  پیروزی خیالی پس  برای  را  ولی خود  نمایند. در  کنند 

شد و هم  های فدایی، هم صحبت از جنگ مانوری میگذشته، مثالً در سازمان چریک

گشت. این به معنی آن نیست که جنگ مانوری دیروز درست بود، بلکه  بدان عمل می
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تأکید بر انطباق رابطه و عمل است. اشتباه نیکفر در اینجاست که از خطای واقعی امروز  

رسد. در رابطه ی ضد دیکتاتوری میبه اشتباه خیالی دیروز در مورد تالش برای جبهه 

ل ظاهراً متناقض در کشورهای نزدیک به توان به چند مثای مدنی میبا قدرت جامعه

های اسالمی،  جا لزومی به بررسی نقش مساجد، تکایا، انجمن ایران توجه کرد. )در این

های علمیه و امثالهم در انقالب ایران که در جاهای دیگری بررسی شده است،  حوزه 

 نیست.(

ان فعالیت  ی سیاسی منع شدند اما امکگرایان از حضور در صحنه در مصر اسالم 

گرایان جنبش تغییر جامعه دست آوردند. اسالمهای مدنی را به نسبتاً آزادی در سازمان

ها وقتی که کسب قدرت دولتی را تقریباً غیرممکن یافتند،  از پایین را به راه انداختند. آن

سازمان طریق  از  جامعه  فرهنگی  تغییر  استراتژی به  بردند.  پناه  مدنی  های 

اسالم  المسلمیناخوان  دیگر  موفقیتو  مساجد،  گرایان  تعداد  افزایش  با  بود.  آمیز 

وجود آمدند،  های اسالمی بههای اسالمی پرداختند، مدرسههای بیشتری به موعظه شیخ

قرضحضورصندوق  اسالمهای  شد،  عادی  کامالً  مردم  زندگی  در  بر  الحسنه  گرایان 

تأثیر گذاشتبرنامه تلویزیون و مطبوعات  رادیو  این  ی مهم آنند... نکتههای  که هدف 

ها  ی اقشار جامعه را دربر گرفت. حضور آن ها فقط فرودستان جامعه نبود بلکه همهاقدام

ی متوسط  ی اول محل تحصیل کسانی بود که خاستگاه طبقهها که در درجه در دانشگاه

کیه بر نفوذ  گرایان با تداشتند، نیز چشمگیر بود. پس از »انقالب دو بُنی« مصر، اسالم

دست آورند  های دولتی مهم کشور را به ی مدنی و مذهب توانستند مقامخود در جامعه

 ها را سرکوب کرد.سرعت آناما دستگاه نظامی به

ی رستگاری اسالمی به همین شکل موفق به کسب قدرت از طریق  در الجزایر جبهه 

گرایان در نهایت با کشتار  های مدنی گشت، هر چند که موفقیت انتخاباتی اسالمسازمان

ی خدمات  جنبش اسالمی با فعالیت در حوزه   1980ی  فراوان به پایان رسید. در دهه

کمک بهداشت،  کند.  تحصیلی،  ایفا  جامعه  در  مهمی  نقش  توانست  اقتصادی،...  های 

گرایان بودند که  ی خدمات به مردم بود، این اسالمزمانی که دولت الجزایر قاصر از ارائه

کردند. وقتی که در انتخابات سال  مثابه دولت عمل میصحنه حضور داشتند و به  در
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اقدام به سرکوب آن ، قدرت جبهه 1992 ها و  ی رستگاری اسالمی آشکار شد، دولت 

 ی انتخاباتی نمود.شان از عرصهحذف

اتحادیه تونس  در  دیگر،  سوی  از  از  پس  کارگری  در    1946های  را  مهمی  نقش 

سیاسی،صحنه  مهم    ی  نقش  خاطر  به  است.  کرده  بازی  کشور  اجتماعی  و  اقتصادی 

سال  اتحادیه در  تونس  کارگری  اتحادیه  1952های  رهبر  حشد  توسط  فرحت  ها 

مدتی در  ی عمومی کارگران تونس حضور طوالنیطرفداران فرانسه ترور شد. اتحادیه

ه است. در جنبش تاریخ تونس، در کنار احزاب سیاسی طرفدار بورقیبه و بن علی، داشت

نقش    2008در کنار مردم ایستاد. در جنبش نافرمانی مدنی    1984شورش نان در سال  

ی آموزگاران بر علیه رژیم بن علی حضوری فعال داشت. در  مهمی بازی کرد. در مبارزه

ساز نهایت، این اتحادیه در تفاوت بین سرنوشت بهار عربی مصر و تونس نقش سرنوشت 

گرایان در آرام کردن اوضاع  ی اسالمادی چون راشد غنوشی در جبههداشت. مسلماً افر

اند، اما تفاوت اصلی را باید در حضور یک نهاد قوی مدنی در  متشنج کشور نقش داشته 

گرایان تونس دانست و نه عوامل دیگر. درعین حال باید متذکر شد که بسیاری از چپ 

ی کارگری های جاری این اتحادیهسیاست   فهم منتقد برخی ازتونس به دالیل کامالً قابل

 هستند.

ی مدنی مسلماً اهمیت زیادی دارد اما نیروهای قدرتمندتر  بنابراین حضور در جامعه 

 ها را ناچیز شمرد.توان اهمیت آن دیگری نیز در جامعه حضور دارند که نمی

»خرده باید  چرا  است:  کرده  مطرح  نیکفر  دیگری  آغاپرسش  از  ]را[  ز  بورژوازی 

سلطهسلطه  پایان  تا  استعمار  رهاییی  جنبش  پیروزی  تا  یعنی  آن  ضد  ی  بخش 

(. برای پاسخ به این 1400امپریالیستی به طور ثابت در طرف خلق قرار داد؟« )نیکفر،  

 ی جبهه پرداخت. پرسش باید به مسأله

داری است به خاطر موقعیتش در تولید، یک  ی نظام سرمایهی کارگر که زادهطبقه  

ی کارگر  شود. از نظر مارکس، منافع عمومی طبقهنیروی اجتماعی انقالبی محسوب می

با منافع عموم مردم مطابقت داشت. با این حال برای ایجاد یک حکومت دموکراتیک، 

ی پیش در روسیه رهبران مهم در ابتدای سده  تکثر کارگران اهمیت خاصی داشت. حال

و کائوتسکی در آلمان به   -ها  ها و بلشویکبعدها منشویک  -دموکراسی روسیه  سوسیال 

این نتیجه رسیدند که برای ایجاد یک حکومت دموکراتیک باید نظر مساعد اکثریت  
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ز چگونگی اجرای  را جلب کرد. این موضوع بعداً در ارزیابی ا  -کارگران و دهقانان-جامعه  

اما برای همه، جلب رضایت  این استراتژی به اختالف در میان مارکسیست ها کشید. 

اکثریت جامعه اهمیت زیادی داشت. درست به همین خاطر تروتسکی در تاریخ انقالب  

ی هژمونی پرولتاریا در  شدهپسند و رسماً پذیرفتهی مقبول و همه روسیه نوشت: »ایده

وجه بدین معنی نبود که پرولتاریا از قیام دهقانان استفاده  هیچ... بهانقالب دموکراتیک

یعنی    -ها رسالت تاریخی خود را در دستورکار قرار دهد  خواهد کرد تا با حمایت آن

ی سوسیالیستی. هژمونی پرولتاریا در انقالب دموکراتیک کامالً  گذار مستقیم به جامعه

شد.  ای جدلی مقابل آن قرار داده میشد، و به گونهیاز دیکتاتوری پرولتاریا تمیز داده م

)تروتسکی،    1905از   بود.«  شده  تربیت  عقاید  این  با  بلشویک  حزب  بعد  ،  1965به 

ای در ابتدای انقالب اکتبر پیش رفت، ابتدا با زیرپا  (.این استراتژی فقط تا اندازه296

عدم  - ، چه اقتصادی-ی دموکراسی پارلمان-ی سیاسی  گذاشتن دموکراسی، چه در حوزه

های اولیه پیش  و نهایتاً رفرم ارضی استالین در جهت خالف این ایده -استقالل شوراها

 رفت.

ی بورژوازی در جبههی ضد دیکتاتوری جزنی، خردهبنا به همین قیاس، در جبهه

نماینده داشت.  قرار  خردهخلق  این  سیاسی  زمان  ی  آن  در  فدائیان  نظر  از  بورژوازی 

که هیچ  ی خلق بود؟ برای اینبورژوازی در جبهه خلق بودند. اما چرا خرده  مجاهدین 

خاطر آورد که  پذیر نبوده و نیست. باید بهتغییر دموکراتیکی بدون حضور آنان امکان

از موضع کسانی مطرح می ایده،  انقالب را در آستانهاین  دیدند. اگر  ی در میشد که 

لحظه  برای  بتوان  را  سیاسی  آنااحزاب  گذاشت  کنار  نمیی  نیروی گاه  اهمیت  توان 

 را کتمان نمود. - هم بخش سنتی و هم مدرن  -بورژوازی اجتماعی خرده

گرامشی در نقل قول باال در بخش گذشته، )از جمله گفت »به نظر من لنین دریافت  

-به پیروزی انجامید   1917که تغییر استراتژی از جنگ متحرک که در شرق در سال  

...این به نظر  -وضعی که تنها شکل ممکن مبارزه برای غرب بود ضروری استه جنگ مب

دهد: جنگ  ی متحد است.«( سه نکته را در کنار هم قرار میی جبهه من معنی معادله

ی  ی متحد. در نگاه او جنگ موضعی که به نظرش با مسألهموضعی، هژمونی و جبهه 

ی سوم کمینترن و براساس کنگره  ی متحد، که درهژمونی گره خورده بود، با جبهه
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ها در ابتدای قرن گذشته مطرح شد، یکی بود. گرامشی، این نظر را  مباحثات بلشویک

ی جنوب« )در ایتالیا شمال  بعداً در طرح خود بنام »بلوک تاریخی جدید« و »مسئله

های فکری گرامشی  ی جنوب یکی از مشغلهکشور صنعتی و جنوب دهقانی بود. مسأله

ی  ی اول مسأله ی اتحادها در درجه گیرد. برای گرامشی، مسأله( نیز در نظر می  بود.

ساختن یک بلوک تاریخی متشکل از پرولتاریای صنعتی، اقشار شهری و دهقانان جنوب 

کرد، زیرا  ایتالیا بود. از دید او، پرولتاریای صنعتی نقش کلیدی را در این اتحاد بازی می

دیگطبقه  برخالف  کارگر  طبقهی  تنها  طبقات،  که میر  بود  آلترناتیو ای  یک  توانست 

 داری ایجاد کند. اقتصادی، سیاسی، فرهنگی در مقابل نظام سرمایه

توان از قهر استفاده  ی خلق نمیکند که در جبهه او نیز همچون تروتسکی اعالم می 

افتاد  -نمود   اتفاق  دو نیرو  »اگر وحدت    -برخالف آنچه در روسیه در دوران استالین 

جهت انهدام نیروی سومی ضروری باشد، توسل به سالح و قهر )حتی اگر فرض کنیم  

باشند( نمی و موجود  تنها  تواند چیزی جز یک فرضیه در دسترس  باشد.  روشمند  ی 

توان علیه دشمن به کار برد ولی نه علیه بخشی  امکان مشخص مسالمت است. زور را می

شان رعت جذب شوند و هم به حسن نیت و عالقهساز همرزمان خود که هم باید به

 (. 49-50، 1383نیازمندیم.« )به نقل از اندرسون،  

ی خلق به معنی آن نبود که تضادی وجود ندارد،  قرار دادن این طبقات در جبهه 

ی آنتاگونیستی« حل کرد.  بلکه تأکید بر این نکته بود که این تضادها را نباید به »شیوه

انقالب بود. طرح این نظر بود که بدون حمایت اکثریت  ی دتکیه بر جنبه  موکراتیک 

پذیر نیست. اصرار بر لزوم هژمونی پرولتاریا در جبهه بود. این به  مردم پیروزی امکان

که همه  نبود  آن  یا خردهمعنی  دهقان  کارگر،  از  اعم  طبقات،  اعضای  به  ی  بورژوازی 

بات پیروز گذشته بخشی از این طبقات که در انقالی انقالب خواهند پیوست. چنانجبهه 

بورژوازی نیز نبود. مسلماً  ی ضدانقالب بودند. این قطعاً به معنی تبعیت از خردهدر جبهه 

ی کارگر در  (. امروز بخش بزرگی از طبقه 1400انبان تبعیض است« )نیکفر،    "خلق"»

ب این  که  نیست  آن  معنی  به  این  اما  هستند،  نژادپرست  احزاب  حامی  از غرب  خش 

این وظیفه طبقه  ندارد.  انقالبی  با  ی کارگر ظرفیت  است که  ی جنبش سوسیالیستی 

 ی کارگر را به دامان خود بازگرداند. های متنوع خود بتواند این بخش از طبقه تالش
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بندی مراحل انقالب بر  نیکفر در انتقاد به لنین، مائو و جزنی، معتقد است با مرحله

شود.  بندی میرفته است. زیرا »یک دوران تاریخی مرحله اساس تضادها، چپ به خطا  

ی آن با یک شود و هر مرحله عنوان تضاد اساسی مشخص میکل دوران با یک تضاد به

گردند.«  های کالن )طبقه، خلق،...( تبیین میای از مفهومتضاد عمده. تضادها با مجموعه

( وضع کرده  nation)  "ملت"  گرایان برای( »و خلق عنوانی است که چپ1400)نیکفر،  

تقویت   و  اشاعه  در  چپ  سهم  خلقی  موضع  در  طبقاتی  موضع  کردن  منحل  بودند. 

 جا( ناسیونالیسم است.« )همان

از هم متمایز شوند: اول، نکتهدر این ی بسیار مهمی که نیکفر جا باید دو مسأله 

زند.  ایان زده و میگرای که ناسیونالیسم تاکنون به چپکند، یعنی ضربهبدان اشاره می

ها با آن بازی کردند. استالین  ناسیونالیسم آتشی است که برخی از رهبران کمونیست 

واژه از  جهانی  دوم  جنگ  روسدر  و  کرد  یاد  میهنی  بزرگ  جنگ  »براداران  ی  را  ها 

تر مردم شوروی« نامید و به کلیسای ارتودوکس نزدیک شد. با این حال او یک بزرگ

ها را در ابتدای انقالب اکتبر نابود کرد. او سعی  مت ملی گرجستانیگرجی بود که حکو

ی ابزاری کند. امروز، در روسیه یک گرجی  کرد از ناسیونالیسم روسی در جنگ استفاده

ها استالین را یک شخصیت بزرگ مظهر ناسیونالیسم روسی است! هفتاد درصد از روس

سیه جنایات دوران استالین را با توجه  کنند و نزدیک به نیمی از مردم روملی تلقی می

ی اقبال استالین  دانند. اگرچه ستارهبه دستاوردهای روسیه در جنگ قابل اغماض می

وجه هیچدر دوران زمامداری پوتین بیشترین رشد را داشته است اما محبوبیت پوتین به

وقت حزب ی هشتاد رهبران  در نزدیکی محبوبیت استالین نیست. در یوگسالوی در دهه

های انسانی یک دهه بعد  به رشد ناسیونالیسم دامن زدند و تأثیر این سیاست بر تراژدی

ی هفتاد شاید از  های چین و ویتنام در اواخر دههدر بالکان قابل اغماض نیست. جنگ

های ناسیونالیسم بر پیکر جنبش چپ در آن زمان بود. )البته الزم به ترین ضربه بزرگ

ها اختالفات زیادی با هم دارند که خارج از این بحث دام از این پدیدهتأکید است هر ک

 است.(

های  حال، باید تأکید کرد یکی از علل اساسی رشد ناسیونالیسم در میان جنبش

های نوزده  متأثر از مارکسیسم آن بود که لیبرالیسم نیروی اصلی حامی استعمار در قرن
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ستعماری به ایدئولوژی رقیب لیبرالیسم یعنی های ضداو بیست بود و بسیاری از جنبش

های اصلی  مارکسیسم روی آوردند. مبارزات ضداستعماری و ضدامپریالیستی یکی از پایه

های کارگری در کشورهای پیشرفته تشکیل جنبش سوسیالیستی را در کنار جنبش

و هوشی مائو  ناسیونالیستداد.  مبارزه در جنمین  از چندی  بودند که پس  بش  هایی 

که  آورد  خاطر  به  باید  آوردند.  روی  مارکسیسم  به  ناسیونالیسم  از  ناسیونالیستی، 

از هر چیز جنگ انقالب های  بخش بودند و تفاوتهای رهاییهای چین و ویتنام قبل 

های ناسیونالیستی قوی در مبارزات زیادی با انقالب روسیه داشتند. قطعاً حضور گرایش

 ر جنبش سوسیالیستی داشته است.ضداستعماری تأثیرات معینی ب

نمیبا وجود حضور قوی گرایش  ناسیونالیستی در جنبش چپ  نباید  های  و  توان 

پروژه با  را  زحمتکش  اقشار  و  طبقات  بین  تاریخی«  بلوک  »یک  بورژوایی ایجاد  ی 

مسألهملت با  رابطه  در  یکسان شمرد.  اولین  سازی  در  آورد که  به خاطر  باید  ی ملی 

بورژوایی در فرانسه، ملت فرانسه چیزی جز اضمحالل همهانقالب   ی ملل و  سیاسی 

تر در درون یک ملت بزرگ فرانسوی نبود، در حالی که در اولین  های کوچکفرهنگ

تر بود.  های بزرگهای ملی در درون ملتانقالب کارگری تأکید بر عدم اضمحالل اقلیت

توان انترناسیونالیسم رقیقی اد شوروی، نمیی انتقادات درست و زیاد به اتحبا وجود همه

 جا وجود داشت نیز نادیده گرفت. را که در آن 

ها ایجاد بلوک سیاسی یک ضرورت مبرم است. بخش بزرگی از جنبش  برای چپ 

های سیاسی  دهد. بدون اتحادهای طبقاتی و ائتالفی متوسط تشکیل میچپ را طبقه 

 قدم برداشت.  کراتیکتوان در راه یک جنبش دمونمی

ها باور نداشت. معموالً گاه به دهقانان و ظرفیت انقالبی آن، استالین هیچ در روسیه 

در کشورهایی که حزب کمونیست رهبری مبارزات را در طول انقالب در دست داشتند،  

به دهقانان اهمیت بیش از اندازه داده نشد بلکه برعکس دهقانان باید با سرعت زیادی  

 شدند. پرولتریزه می

ناسیونالیسم، و شکست در کسب بنابراین نمی از تأکید بر یک خطر واقعی،  توان 

یا مرحله تاریخی رسید  بلوک  تز  نادرستی  به  نادرست  رهبری جبهه،  را  انقالب  بندی 

 خواند.
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 نبرد با دیکتاتوری 

جزنی تحت شرایط خاصی شعار »مبارزه با دیکتاتوری شاه« را مطرح کرد. او که  

دانست، سعی کرد  ی زیادی از فدائیان »ثقیل« میای جامعه را برای عدهدرک تضاده

ی انقالب را »اساساً  در آخرین کتابش مسأله را تا حد زیادی بشکافد. از نظر وی مرحله

می تعیین  تولید«  تکامل  میسطح  نشان  جامعه  اساسی  تضاد  وظیفه کرد.  که  ی داد 

ی انقالب حل تضاد  سیالیستی وظیفه انقالب حل کدام تضاد است. در یک انقالب سو

اساسی کار و سرمایه است. در ایران تضاد اساسی جامعه تضاد خلق با بورژوازی کمپرادور  

داران در مقابل خلق قرار  و امپریالیسم بود. از نظر او امپریالیسم، رژیم شاه و سرمایه

و تضاد عمده  گفت فقط در موقعیت انقالبی تضاد اساسی  داشتند. اما وی صریحاً می

دانست. این به معنای  شود. در آن دوران او تضاد با دیکتاتوری شاه را عمده مییکی می

داران بر علیه شاه استفاده  ها و یا سرمایهتوان از تضاد بخشی از امپریالیست آن بود که می

ضد   »اساساً  شاه  دوران  اواخر  در  مردم  سیاسی  مبارزات  ماهیت  او  نظر  در  کرد. 

و  دیکتاتور آمریکا  امپریالیسم  بر  »مرگ  شعار  که  بود  خاطر  این  به  درست  بود.  ی« 

دانست و شعار »مرگ بر شاه دیکتاتور و حامیان  های زنجیریش« را درست نمیسگ

گیری فدائیان، نگاه  امپریالیستش« را مطرح کرد. به عبارت دیگر، اگر در ابتدای شکل

ی حاکم را به »سگ  این نگاه طبقه  غالب به سمت تضاد »خلق با امپریالیسم« بود و

تقلیل می امپریالیسم«  بر زنجیری  را  استراتژی خود  و  تحلیل  کرد  داد، جزنی تالش 

واقع  ی یک تضاد درونی قرار دهد و نگاه به بیرون را متوجه نگاه به داخل نماید. او درپایه

ه برگرفته  های زنجیریش« کتأکید داشت که شعار »مرگ بر امپریالیسم آمریکا و سگ

ی  ی ایران ندارد. وی از یک تحلیل سادهاز شعارهای انقالبیون ویتنام بود ربطی به جامعه

رو کسی است که برخالف برخی دیگر  فدائیان به سمت یک تحلیل پیچیده رفت و ازاین

 از دوستان به »رونویسی« رو نیاورد.  

از تجربه  ایران این استرات جزنی  ژی جدید را استنتاج ی مبارزات معاصر مردم در 

گفته به  بنا  امپریالیسم  کرد،  با  خلق  تضاد  عمده،  تضاد  مصدق  دوران  در  مثالً  او،  ی 

از سرمایه  از  داران وابسته نیز میانگلیس بود. درست به همین خاطر برخی  توانستند 

این مبارزه حمایت کنند. حال در ابتدای انقالب برای فدائیان این امکان وجود داشت  
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بازی  شب ت با تکیه بر نظرات جزنی هم مبارزات ضدامپریالیستی رژیم را خیمهکه درس

های  تلقی نکرده و هم تضاد عمده را مقابله با دیکتاتوری قرار دهد. هدف جزنی از تحلیل

ی دموکراتیک بود؛ چیزی که رهبری مختلف، کسب رهبری توسط فدائیان در یک جبهه

 کردند.  فدائیان در ابتدای انقالب بدان پشت

رابطه  از  از رهبران فدائیان، درکی خالقانه  او برخالف بسیاری  اقتصاد و درک  ی 

سیاست بود. از نظر او حکومت شاه صرفاً ابزار سرکوب طبقاتی نبود و جزنی از این نظر 

ها دیکتاتوری را بهترین شکل داری نواستعماری، امپریالیست لنینیست نبود. در سرمایه

کردند، بورژوازی کمپرادور نیز با رد حقوق دموکراتیک مردم  قی میحفظ منافع خود تل

ازاین ی بیشتری میامکان توسعه  از  یافت،  اما شاه  بودند،  رو هر دو موافق دیکتاتوری 

کرد و خود با این دیکتاتوری  عنوان ابزار گسترش دیکتاتوری خود استفاده میحکومت به 

هایی بین او و  رو تنشگذاشت. ازاینور تأثیر میداران کمپرادبر اقتصاد و منافع سرمایه

ی ها وجود داشت. در نتیجه از نظر جزنی فقط تعیین مرحلهداران و امپریالیست سرمایه

 انقالب، برای تعیین استراتژی و تاکتیک مبارزه کافی نبود.

ی فدایی این بود که رهبری جنبش انقالبی ایران در دست  وحشت رهبران اولیه 

  1342ها پس از سیر حوادث  ی آن نیروهای طرفدار جنبش کارگری قرار نگیرد. همه

وضوح چنین خطری را احساس کردند. مقاومت روحانیت در برابر اصالحات شاه که  به

ساخت، موجب شد که  حاکمیت بدل میی  جز منافع اقتصادی روحانیت را به زائدهبه

بورژوازی بود، رهبری مبارزات  ی بورژوازی ملی و خردهبخشی از روحانیت که نماینده

اهلل[ خمینی و محبوبیت وی در بین  را به دست گیرد. حمایت نهضت آزادی از ]آیت 

ی ملی  ها نشان داد که روحانیت »در شرایطی که جبههقشرهای مذهبی شهری به آن

از صحنه عمالً طبقه  پیشاهنگ  و  بود  خارج شده  سیاست  نداشت، ی  وجود  کارگر  ی 

توانست با شعارهایی که از یک سو محتوای کهنه و قشری و از سوی دیگر محتوای می

 ساله(.  ضد دیکتاتوری داشت به میدان « آید. )جزنی، وقایع سی

ی  اند زودتر مبارزهبینی وجود داشت، هر کس بتودر آغاز در میان فدائیان این خوش

دست گرفتن رهبری خود را افزایش خواهد داد. ضیا  مسلحانه را آغاز کند، شانس به

ی مسلحانه را آغاز کند و ادامه دهد،  ظریفی نوشت »هر گروهی که بتواند امروز مبارزه

ی نیروهای ملی را بر عهده خواهد گرفت، حتی اگر این گروه کمونیست رهبری همه 
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زاده،  است که رهبری جنبش را به دست آورد« )به نقل از پیمان وهابنباشد محتمل  

ی چریکی«(. در این مورد گروه احمدزاده نیز چنین نظری را داشت. جزنی  »اودیسه 

آن  خاطر  به  فقط  فدائیان  که  رسید  نتیجه  این  به  سال  چند  از  مبارزهپس  در  ی  که 

ی ضمین شده بدانند. او مبارزهتوانند پیروزی را تمسلحانه دست پیش را دارند، نمی

ی مسلحانه در شرایط فعلی جنبشی است  مسلحانه و نقش آن را بازتعریف کرد: »مبارزه

بخش مردم که با اتکا به شعارهای  ای است از جنبش رهاییضد دیکتاتوری و مرحله

های اقتصادی مردم  ی سرنگونی دیکتاتوری فردی شاه و تأکید بر خواسته دهندهوحدت

کوشد نیروهای انقالبی را بسیج کرده و رهبری آنان را در یک انقالب دموکراتیک می

برعهده بگیرد.« از نظر وی حضور جدی نیروهای طرفدار جنبش کارگری در جنبش 

ضد دیکتاتوری از اهمیت زیادی زیادی برخوردار بود. نیروهای دیگر نیز در صف مبارزه 

ی ضد دیکتاتوری، عدم درک  ا دادن به مبارزهبا دیکتاتوری شاه قرار داشتند. »کم به

برای جریان  استراتژیک آن  این مبارزه و نقش  پیشرو طبقه ضرورت  به  های  ی کارگر 

بخش و از دست دادن رهبری این جنبش در آینده ماندگی از جنبش رهاییمعنی عقب

 است.« 

مین رهبری  های عملی در جهت تأ ی آنان تالش برای یافتن راهبنابراین، هدف همه

ی ضد دیکتاتوری و ضدامپریالیستی بود. با این حال  ی کارگر در مبارزهپیشاهنگ طبقه 

انقالبی خردهجزنی نگران خوش  نسبت به ظرفیت  او در  باوری فدائیان  بود.  بورژوازی 

عنوان میمقاله مارکسیستی«  اسالم  یا  اسالمی  روحانیت  ی »مارکسیسم  کند چگونه 

کم جذب نظام جدید  ها داشته است، کمای با فئودالدیرینهشیعه که همیشه پیوند  

ایران میسرمایه در  بورژوازی داری  کشمکش  بقایای  آثار  حاضر،  حال  »در  اما  گردند 

وابسته با فئودالیزم باعث شد خصومت کاست روحانی با دستگاه حاکمه محو نگردد، و  

خمینی و پیروانش( که عالوه  اهلل[ های اقلیت کاست روحانی )مانند ]آیتنه فقط جناح

های ضداستعماری نیز برخوردارند در مقابل دستگاه  بر منابع و مصالح قشری از انگیزه

اند، بلکه در جناح اکثریت نیز نارضایی ناشی از پایمال ساختن حقوق حاکمه قرار گرفته 

وی و امتیازهای اجتماعی و اقتصادی کاست روحانی به نحو ضعیف ادامه یافته است.«  

سپس بر این نکته تأکید دارد که چگونه در تاریخ معاصر ایران ناسیونالیسم بورژوایی با  
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»جناح خاصی  شرایط  تحت  است.  شده  تلفیق  به  مذهب  روحانی...  دستگاه  از  هایی 

همکاری  میزان  و  شکل  نگران  که  جزنی  است«.  شده  نزدیک  ضداستعماری  جنبش 

ی در مورد نزدیکی بیش از حد به مجاهدین  فدائیان و مجاهدین بود، هشدارهای فراوان

ها داد. او از جمله در  و عدم دقت در مورد خطاهای احتمالی استراتژیکی و تاکتیکی آن

گشت(  مورد دستگاه روحانیت )و این شامل جناح اقلیت روحانیت در آن زمان نیز می

زود گوید: »ما هیچچنین می یا  اعتبار دستگاهی که دیر  و  به سندیت  مقابل    گاه  در 

انقالب قرار خواهد گرفت ولو به عنوان تاکتیک کمک نخواهیم کرد. ولی مادامی که این  

اند از هماهنگی با  مراجع در مقابل دستگاه حاکمه قرار دارند و علیه ما وارد عمل نشده

ها ابایی نخواهیم داشت.« )جزنی مارکسیسم اسالمی یا اسالم مارکسیستی«( وقتی  آن 

ترین دوستان  خواهد که به دفاع از سکوالریسم حتی در برابر نزدیکیان میجزنی از فدائ

 »مارکسیستی« خود یعنی مجاهدین بپردازند، تکلیف بقیه مشخص است.

های مختلف تضادهای اساسی، عمده، فرعی  ممکن است گفته شود چرا او با فرمول

که واقعیت به  این  و غیره موضوع را پیچیده کرد؟ به چند دلیل: اول، درست به خاطر

کردند نبود. دوم، هر رهبری مجبور است آن سادگی که برخی از رهبران فدایی فکر می

ها و اصطالحات رایج زمان خود استفاده کند، چنانچه های خود از واژهدر توضیح ایده

استدالل ابداع اصطالحات جدید،  آدام مارکس مجبور بود ضمن  به زبان  را  های خود 

بیان   لنین،  اسمیت  کائوتسکی،  از  انقالبی دیگر  رهبران  کند، همین موضوع در مورد 

می صدق  گرامشی،...  مائو،  برخالف تروتسکی،  رهبر،  یک  عنوان  به  او  سوم،  کند. 

»شاگردان « خود در پس از انقالب، یکی از اهداف اصلی خویش را حفظ فدائیان و نه  

ش زیادی کرد تا ضمن تأکید بر  رو تالشقه کردن جنبش فدایی قرار داده بود، ازاین

اهمیت رهبران قبلی و دفاع از آنان، انتقادات خود را به شکل مستدل بیان کند. چهارم،  

ی آن قرار نداد اما برای متقاعد کردن ل، خود را در چارچوب بسته -او ضمن اعتقاد به م

 دیگران به زبان خود آنان سخن گفت.

« نهاده  "تضاد عمده"ان را بر روی رفع  گوید در گذشته چپ »تمام تونیکفر می 

رفع می تراژدی رخ  است »تضاد ظاهراً  ایران دیدیم،  بالفاصله، چنان که در  اما  شود، 

)نیکفر،  می »فراروی1400دهد.«  دچار  جزنی  بیژن  کننده(  ترک  موضع« های  ی 

ی کارگر و بورژوازی« در درون »تضاد بین خلق و امپریالیسم« شود، »تضاد طبقهمی
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می داده  طبقه قرار  و  »میشود  کارگر  »خردهی  خلق.«  مفهوم  زیر  بورژوازی« رود 

نهد و در عوض توان شرکتش »در تمام کارانه«ی خود را فرو میهای محافظه»خصلت 

جا( واقعیت این است آنچه که گردد.« )همانبخش« متعالی میمراحل جنبش رهایی

ه قبل از انقالب گفته شد نداشت. برخی از  پس از انقالب اتفاق افتاد ربطی به آنچه ک

های اول پس از انقالب خود »شاگردان« جزنی چنین کردند اما در آن زمان، در سال

نظریات از شکست  پس  بعدها  ادعا  این  نبودند،  از جزنی  پیروی  عمل  مدعی  شان در 

 توان پاسخ را برای کوتاه نمودن این بخش چنین داد.مطرح شد. می

نوعی مانند تفاوت  سیاست جزنی و آنچه بعد از انقالب اتفاق افتاد، بهاول، تفاوت   

ها در انقالب روسیه بود. هم در روسیه و هم در ایران ها و منشویکنظر بین بلشویک 

کم جبهه  نیروهای  ترکیب  سر  بر  آنهمه  که  آنچه  داشتند.  توافق  جدا  وبیش  را  ها 

ی  گرفت. اکثریت شیوه در دست می ساخت این بود، چه کسی باید رهبری جبهه رامی

منشویکی را پذیرفت و رهبری انقالب را دربست پذیرفت، در طرف مقابل، اقلیت فدائیان  

ی مردمی در دام نوعی آوانتوریسم افتاد. هر دو خطا بود. دوم،  بدون داشتن یک پشتوانه

بلشویک  و  لنین  از گفته اگر  برخی  انقالب در خالف جهت  از  پس  عمل  های خود  ها 

به امروز  میکردند  شناخته  مسئول  هیچدرستی  جزنی  مورد  در  اما  چنین شوند،  گاه 

توان او را مسئول کارهای دیگران قرار داد. جزنی دچار اشتباهات  اتفاقی نیفتاد و نمی

ها ربطی به تحلیل او از نیروهای اجتماعی جامعه و طرح  کدام از آنزیادی شد، اما هیچ

اهلل[ که در عمل تحت رهبری روحانیت به رهبری ]آیت-دیکتاتوری  شعار مبارزه بر علیه

شد اجرا  مسئله -خمینی  چی؟  بعد  رفت،  شاه  بله  است،  معتقد  نیکفر  سوم،  ندارد. 

عرصهاین سیاست  که  خوردند. جاست  شکست  دموکراتیک  نیروهای  است.  رقابت  ی 

مکن است در  هم م  دانند که حتی بهترین طرحخوبی میی کنشگران سیاسی بههمه

پذیرند.  عمل شکست بخورد، با این حال با توجه به شرایط موجود، ریسک آن را می

 ها در عمل شکست خوردند.چپ 
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 چکیده 

مقاله در  تاکتیک چپنیکفر  و  استراتژی  مورد  در  مهمی  نکات  بر  خود  گرایان ی 

ی طبقاتی  ههای متمادی دیگر مبارزگرایان بعد از سالگذارد، بسیاری از چپانگشت می

ی نیروهای مترقی را نادیده گرفته و  کنند و اختالفات درونی جبههرا اصل تلقی نمی

های لنین، مائو، گرامشی و در مورد ایران بیژن جزنی در  گیرند. با این حال، تحلیلمی

های درستی بودند. نیاز به تکرار نیست که هر کدام از این ی تاریخی خود تحلیل زمینه 

تأکید آنرهبران جن اما  بر تشکیل جبهه بش چپ دچار خطاهای بزرگی شدند  ی ها 

نبود و شیوه استدالل آن متحد خطا  اهمیت خاصی ی  استراتژی چپ  تعیین  برای  ها 

این از  دارد.  برخی  به  انقالب  پیروزی  از  پس  مائو،  و  لنین  رهبران،  این  از  بعضی  که 

طور  ای است اما اگرچه همانانههای خود وفادار نماندند خود موضوع بحث جداگآموزه 

کند در بررسی شکست چپ نباید از بیرون بلکه از درون آغاز کرد.  که نیکفر تأکید می

تر تواند »بار گران« چپ را گران با این حال، ندیدن عوامل خارجی در شکست چپ می

 نماید. 
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در   نیکفر  محمدرضا  دکتر  عزیز  ُپرمایه  شیوا،  یمقالهدوست  و  به   یجذاب  خود 

پردازد. من ضمن توافق با کلیت  ای از مسائلی که چپ با آن مواجه است میمجموعه 

های طرح شده در این رساله نکاتی متفاوت از این  ای برداشتروحِ مطلب، در مورد پاره

هایی از آن  های بیشتر در این مختصر به جنبه تحلیل دارم، و برای دامن زدن به بحث

 پردازم. یم

 چپ و»برخورد انتقادی به خود«

برخالف سلطنت خوانیم، »چپمی بحث گرایان  و  پذیرش شکست  فرهنگ  طلبان 

های خود را دارند.«، و به »...خطاهای خود در ارزیابی از موقعیت  ی تجربهانتقادی درباره

نکته این  دارند.  توجه  آموختن...«  آنها  از  ]و[  کردن،  بررسی  اسرا  درستی  که  ی  ت 

نمیسلطنت  روی خود  به  رژیم مورد  طلبان حتی  امنیتی  آورند که چگونه کارگزاران 

جزوه خواندن  از  حتی  آنان  شدهستایشِ  دستنویس  وحشت ی  به  دانشجو  یک  ی 

زدند. اما »ارزیابی از خطاها و آموختن افتادند و دست به زندانی کردن و شکنجه میمی

ای افراد منفرد و نه جریانات چپ شامل حال پاره  ها« نیز واقعیتی است که تنهااز آن 

 شود. می

ها، که نقشِ  مذهبی  -ها، ملیون و ملیچپ به نسبتِ دیگر جریانات، اعم از لیبرال  

های جسته و اند، انتقادهای اخیر ما داشته گیری اوضاعِ دههتری در شکل نسبت مهمبه

از هر جریان دیگرگریخته  بیش  و  داشته،  از خود  قرار  ای  انتقاد  و  نیز مورد حمله  ی 

گرفته است. با این حال، به گمان من، چپ هرگز از خود و خطاهای خود آنطور که باید  

های مختلف چپ، چه در ایران ها و جریانانتقادی جدی نکرده است. متأسفانه گرایش

مل  و چه در جهان، بیشتر در انتقاد از دیگر جریانات چپ، و نه از خود، با قاطعیت ع 

به است.  کنیم،  کرده  نگاه  آن  از  پیش  نه  و  اکتبر،  انقالب  دوران  به  اگر  مثال،  عنوان 

ها را ها منشویکعنوان ماجراجو و آوانتوریست، و بلشویکها را بهها بلشویکمنشویک 

ی برخورد در دادند. این نحوهبه عنوان سازشکار و عامل بورژوازی، مورد انتقاد قرار می

های سوسیالیستی تاریخ رواج داشته است. در ایران، حزب توده جنبش  بسیاری از دیگر

های نادرست و  خاطر سیاستگذار در سیاستِ کشور، به عنوان اولین جریان چپِ تأئیر به

https://pecritique.com/2021/09/19/%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c-%da%86%d9%be-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%86%db%8c/
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به شوروی، به تمام و کمالش  فرهنگی  وابستگیِ  اجتماعی    -درستی )به جز در نقشِ 

و بعد از آن، سازمان فدائیان اکثریت،    آغازینش( مورد انتقاد دیگر جریانات چپ بوده، 

بار در جریان انقالب و پس از آن را شاهد  های فاجعهگیری همان سیاستخاطر پیبه

های  ایم. تا امروز، نه حزب توده و نه سازمان اکثریت هرگز انتقاد جدی از سیاستبوده

مخالفانِ خود به    هایی که در درون و بیرونِ سازمان بر علیهاخالقیخود، و حتی از بی

کار گرفتند، مطرح نکردند. اما آیا برخورد دیگر جریانات چپ نیز، که حال بر اثر انشعاباتِ  

باره متفاوت  بوده است؟ آنها نیز دهند، در ایندرپی، فهرست بزرگی را تشکیل میپی

کنند. گفتن ندارد که  ها را مسئول شکست چپ قلمداد کرده و میتنها دیگر جریان

ها خواستار آن بودند که در آن مقطع، یک انقالب سوسیالیستی اری از این جریان بسی

 ها به پیروزی برسانند! را به سبکِ بلشویک 

در »آموختن« این جریانات از تجارب گذشته نیز جای تردید جدی وجود دارد. در  

ی شکست سخت در انقالب، و بعدتر،  ی از چپ با تجربههم اشاره کردم که بخش  میزگرد

تمامی کنار گذاشت. نام این قطعاً آموختن نبود، بلکه  سقوط شوروی، سوسیالیسم را به

هایش  تسلیم شدن بود. گروهِ دوم چپ که به سوسیالیسم وفادار ماند، نه در »برنامه«

های  نه هیچ یک از سازمان  تغییری داد، نه در ساختار داخلیِ حزب خود تجدیدنظرکرد و

اند؟  ط امروز منتشر کردهیها درک و تحلیل جدید و قابل اعتنایی منطبق با شرامتعدد آن

هایی  ها دیده شود، اغلب مقالههای متعدد این گروهاگر هم مبحثی نظری در سایت  -

های  مه«اند. »برناهای مستقل گرفته و بازنشر شدهطور انتخابی از دیگر سایتاست که به

هایی نادرست های نادرستی براساس برداشتها اکثراً همان است که بود، آن هم کپیآن 

های کارگری داخل کشور در واکنش به شرایط  از کمون پاریس. هر زمان هم که حرکت

باال می اوج میسخت  این جریانات هم  پارهگیرد، هیجان  ای آمادگی شرایطِ  گیرد، و 

کنند، و بعضی حتی آمادگیِ خود را برای رهبری جنبش نوید یسوسیالیستی را اعالم م

 دهند.  می

های چپِ سوسیالیستی به ای تجارب گذشته در جنبش حتی این گفته نیز که پاره

عده شامل  تنها  تبدیل شده،  میای خاص می»سرشکستگی«  »قضیهشود.  ی خوانیم 

فرهنگی و جهش بزرگ انقالب  با  بعداً مائو  سپس خمر سرخ کامبوج   اش واستالین، 

موضوع  توضیحازجمله  پیشین  منطق  با  که  بودند  اینهایی  در  ما  نبودند.  با  پذیر  ها 

https://youtu.be/7kj03930gWA


 

 
 

 سعید رهنما 579

غرور و  پدیده پیروزی به شکست، و  تراژیک  آنها به شکلی  بودیم که در  هایی مواجه 

هایی هستند که  شد.« واقعیت این است که هنوز چپافتخار به سرشکستگی تبدیل می

دانند، و  ترین رویدادهای تاریخ میترین و ضروریی چین را یکی از بزرگانقالبِ فرهنگ

را مسبب شکست سوسیالیسمِ چین می مائوتسه دون  از خطِ  دانند. در مورد  انحراف 

شکست  موردِ  در  که  حالی  در  و  است.  برقرار  سکوت  سرخ  سوسیال خِمر  های 

شود،  انتهایی میهای بیرساییفهای اروپایی )که من هم به آن باور دارم( قلمدموکراسی

ی شمالی و خاندان سونگ و تبدیلِ یک ملت به جماعت روباتِ مجذوب  در مورد کره

آورد. دموکراسی پارلمانی مورد حمله و تمسخر در رهبری کسی صحبتی به میان نمی

ها، همین ساختاری گیرد، و اگر اشاره شود که ساختارِ نظام سیاسیِ مورد نظر آنقرار می

ای هم متحول شده  شوند. در این میان، عدهکند، برآشفته میاست که در چین عمل می

اند، و در همین شرایط بر دموکراسی مستقیم، و رسماً و یا با شرمندگی آنارشیست شده

مراتبی، انتخابی بودن همه مقامات،  های سلسلهحذف دولت و بوروکراسی، حذف سازمان

 کنند.  توسط مردم، و... تأکید می  هاو خودگردانیِ همه سازمان

اند،  ها که سوسیالیسم را رها کردهاز همین رو من در مورد »افسردگیِ« چپ، چه آن 

اند،  ها که آنارشیست شدهاند، و چه آنهای قدیم دلبسته ها که به همان حرفچه آن 

اند.  ها شدههای فکری گذشته آزاد و راند که از قالبها شادمانجداً تردید دارم. اولی

باور دارند که حرف و درکدومی اند، و  شان کماکان صحیح است و دیگران گمراه ها 

ای ندارند. این را باید اضافه حل جدیدی رسیده و نگرانیها هم که گویا به راهسومی

وجه برای من آسان نیست، چرا که در میان همین  هیچکنم که نوشتنِ این جمالت به

ای از ام، که پارهآشنایی نزدیک با زنان و مردانِ مبارز و شریفی داشته ها افتخار سازمان

ترین شرایط مبارزه کرده و  ها در سختها دیگر در میان ما نیستند، کسانی که دههآن 

من،می منظور  تالش  کنند.  آرمانوهن  و  آنها  نیستهای  ساختار ها  به  ایراد  بلکه   ،

 های اصلی چپ حاکم بوده است.سازمانمتصلب تفکری است که بر 

ی این احوال، البته آن چه قابل توجه و امیدواری است تحوالت نظری عمده با همه

د و  دهای متعهای مستقل چپ در چهل سال گذشته است. رسانهدر میان افراد و گروه

های ارزشمند از سوی فعالین مستقلِ چپ اعم  ها و ترجمه مستقلِ و حجم عظیمِ نوشته
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ها، نشان بارزاین تحوالتِ فکری است. بیش از هر زمان دیگری ترها و قدیمیتراز جوان 

های  آثار مارکس و انگلس و دیگر بزرگان مارکسیست به فارسی برگردانده شده، و تحلیل

شناسانِ  شود. امروزه ما مارکسهای کالسیک مارکسیستی عرضه می ه ای از نوشتارزنده

دانش   که  چرا  است،  خوشوقتی  و  امیدواری  بسی  جای  این  و  داریم،  نیز  را  خود 

های درسیِ ترجمه شده از زبان روسی نیست.  زبانان چپ دیگر محدود به کتابفارسی

و دیگر بزرگان کالسیک های مارکس  مذهبی به نوشته باید امید داشت که برخورد شبه 

 تر شود.  تدریج کم و کمبه

 انداز«ی »اَبَر چشم»آینده/گذشته«، خواندن »انتخابی« تاریخ، و مسئله

ی نگاه ما به تاریخ مربوط ی مورد بحث به مسئله نظر من با نوشته بیشترین اختالف

د، تا زمانی که  مان وبرهم میخوانیم، »تاریخ ته ندارد. پیچیده است و درهمشود. میمی

تر باشد، گذشته هم  نتوانیم راه آینده را روشن کنیم. هر اندازه افق آینده بازتر و روشن

نوعی موضوع انتخاب است. وقتی آزادی تر. گذشته هم بهشود و بار آن سبکتر میروشن 

 مانیم، در گذشته نیز به سدهایو توانایی طرح افکندن نداریم و در انتخاب آینده درمی

هم در    نقد اقتصاد سیاسیمیزگرد  خوریم.« در بحث  سخت و سنگین اجبار و الزام برمی

فهمم.  اشاره به این حکم اشاره کردم که من بحثِ آینده چراغ راه گذشته را مطلقاً نمی

رد؟ اگر به الهام و شهود  توان راه آینده را روشن کچگونه بدونِ آگاهی از گذشته می

اعتقاد نداشته باشیم، که نداریم، هر درکی از آینده متکی به دانشی است که در گذشته  

نوعی چراغِ راه آینده  و از گذشته کسب شده است. از هر سو که نگاه کنیم، گذشته به

گران باشد، چه نامهربان،  است. پرسش این است که بدون درک تاریخی، حال چه بار

 توان مسیر آینده را رقم زد.  نه میچگو

ای از عوامل عینی و ذهنیِ  تردیدی نیست که وضعیت امروزی ما محصول مجموعه 

مان تأثیر گذارد. البته صحبت از تواند بر آیندهمان است، و حتی تا حدی هم میگذشته

به نیست.  فرایند خطی  فقیرِ یک  تنهای  زنِ  یک  فرزندِ  فردی،  مثال، در سطحِ    عنوان 

اش تا حد زیادی از هم  ی مادرش است، و آیندهپوست در امریکا محصولِ گذشته سیاه

اکنون رقم خورده است. در سطحِ ملی، مثالً اگر روند دموکراتیزاسیون ایران با کودتای 

بود، و می  28 ایران )و حتی مرداد متوقف نشده  امروز  دانیم که به چه دالیلی نشد، 

https://youtu.be/7kj03930gWA
https://youtu.be/7kj03930gWA
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آیندهمیخاورمیانه( وضعیت دیگری   به تبع آن حتی  متفاوت  داشت، و  تا حدی  مان 

بود. اگر جنایاتِ امپریالیسم نبود، وضعیتِ امروز گواتماال، شیلی، السالوادر، و بسیاری می

های شورویِ که از درون پوسیده های دیگر متفاوت بود. اگر جنگ سرد و حماقتکشور 

، امروز طالبان بر افغانستان حکومت  اش نبودای بود و مداخالت امریکا و متحدین منطقه 

تاریخی  -های واضحی هستند، و شاید فراها همه حرفها مثال دیگر. اینکرد. و صدنمی

 های انکار ناپذیری هستند. به حساب آیند، اما واقعیت

های آینده، برکنار از درکی از روندهای عظیمِ تحول تاریخی جهان،  برای یافتن راه

ناپذیری دارد. برای نمونه شناخت از تجارب  گذشته، ضرورتِ تردیدگیری از تجارب  درس

تواند از سوی یک  دهد که سوسیالیسم نمیهای سوسیالیستی به ما نشان میجنبش

توان بالفاصله وسایل تولید را تماماً اجتماعی  اقلیت و از باال به جامعه تحمیل شود، نمی

هایی  اعتنا بود، و.... این خطادموکراسی بی  های سیاسی و مدنی و توان به آزادی کرد، نمی

های سوسیالیستی انگیزِ تمامیِ جنبشی تأسفبود که، در جوار عواملِ خارجی، آینده

 را که به قدرت رسیده بودند، رقم زد.

خوانیم، »گذشته هم به نوعی  گردد. میی دیگر به خواندنِ انتخابی تاریخ بازمینکته

یا   است«،  انتخاب  تغییر گذشته هم می»وظیفه موضوعِ  تغییر جهان شامل  شود«.  ی 

های سخت و دردناک را با  های شادمان و دلپذیر، و نیز جنبهای جنبه البته هر گذشته

ی آن را از یاد ببرد، اما  مزههای تلختواند سعی کند که قسمتخود دارد، و شخص می

آورد؟ شک نیست که  وجود میآیا این تغییری در گذشته و تأثیرش بر حال و آینده به  

ی مورد  طور که در مقالهاند، و البته جریانات سیاسی، همانهای تاریخی متفاوتتحلیل

درستی طرح شده، به شکل انتخابی و به نفعِ خود، تاریخ را بررسی و تحلیل بحث هم به

 کنند.  می

انداز« »اَبَر چشم   درستی نگرانیِ خود در مورد آینده را با ردِ چسبیدن به یکنیکفر به 

می ابرچشم طرح  نقدِ  در  نیکفر  درستِ  تأکید  این  که  مطمئنم  من  باورِ  کند.  با  انداز، 

روایت پسامدرنیست »بزرگ  کامل  نفی  در  )ها  است.  grand narrativesها«  متفاوت   )

که نیست  )گرایشتردیدی  تاریخیگری  افراطی  تقلیلhistoricismهای  و  گرایانه  ( 

(reductionism  توأم با درکی مبتنی بر فرجام مقدّر تاریخی و سرنوشتِ تغییرناپذیر )
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شناسی  ی درک نادرست از دیدگاه و روشای از چپ، نتیجه آن، در میان بخش عمده

ی جهان، شباهت  مارکسی و درکِ مادیِ تاریخ بوده است. این ادراکِ از دورنمای آینده

ی مقابل این  دانیم که نقطه ارد! اما می( مذاهب دeschatologyشناسی )زیادی به آخرت 

تاریخ کاملِ  نفیِ  از  پوِپری  درک  هم،  در  اِفراط  ازجمله  پوپر  )کارل  است؛  فقرِ گرایی 
ی مورد بحثِ ما در این مورد نیز تنها (. هر دو افراط خطا هستند، اما مقالهتاریخیگری

ی بشر وجود آینده کند. سرنوشتِ ازپیش مقدری برایبر یک طرفِ این افراط تکیه می

کند، اما این نیز خود مشروط ندارد، و این بشر است که خود سرنوشتش را تعیین می

توان به آن رسید.  انداز« نمیبه شرایطی است، و الزاماتی دارد که از قضا بدونِ »چشم

ی وضع موجود و هان ممکن است با ادامههم اشاره کردم، ج  میزگردطور که در  همان

ها و نابودسازیِ محیط  ی جهانی، میلیتاریسم، افزایش نابرابریبندوبارِ سرمایهی بیسلطه 

های مذهبی جهان را به عقب برانند.  گرایانِ مذهبی با جنگزیست نابود شود، و یا بنیاد

تبعیض و نابرابری و سلطه  سوی دنیایِ دیگری عاری از استثمار و تواند بهاما جهان می

روایت«ی است که مارکس تصوری از آن را طرح کرد،  حرکت کند. و این همان »بزرگ

روایتی که حرکت در جهتِ آن مشروط به شرایط خاصی است، و با مشکالتی بیش از  

مثابه انداز نه بهکرد، همراه است. این روایت و چشمآنچه که خودِ مارکس هم تصور می

عاقبتِ پایانیک  و  قطعیِ  و  مشخص  و  مقدر  نقشه   یک  با  توأم  و  ازپیش پذیر  راهِ  ی 

های حرکت در  راهها و کورهآلی است که باید راهشده، بلکه به عنوانِ آرمانِ و ایدهتعیین

طور که  داری به خودی خود، آن های نظام سرمایهها و تناقضجهتِ آن را یافت. نه تضاد

آل تواند ما را به آن ایدهگرایانه میی ولونتاریستی و ارادههاشد، و نه حرکتتصور می

برساند. مارکس خود از تصویر کردن این آینده پرهیز داشت، و همان چند خطِ »نقد  

ام، عاری  ی گوتا« و »دو فاز کمونیستی« هم که در جای دیگری به آن پرداخته برنامه

جای این سؤال که  اهیم برویم« بهخواز اِشکال نبود. پرسش درستِ نیکفر که »کجا می

 انداز دارد.گونه به آنجا برسیم«، خود نیاز به یک چشم»چه 

 ی متُد »کُل«نگری و مسئله

هایی  ها تأکید دارد، و به نمونه درستی بر پیچیدگی و مرتبط بودنِ کلیتنیکفر به

، ازجمله  ها انجام شدهسازی این پیچیدگیکه در گذشته از سوی رهبران چپ برای ساده

https://youtu.be/7kj03930gWA
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شود که  کند. از لنین نقل میی مائو اشاره میی زنجیر لنین و تضاد عمدهبه استعاره

مثابه زنجیری هستند که »برای نگاه داشتن تمام زنجیر باید  حوادثِ بغرنج سیاسی به

انداز دگرگونی  ترین چشمکند که »محتملی اصلی چسبید«. نیکفر اشاره میبه حلقه

ی زنجیر لنین از اساس  ای«. واقعیت این است که استعاره حلقه نه تک ای است،  چندحلقه 

ترین حلقه نیست. ترین و بزرگی اصلی« کدامست؟ قطعاً قوینادرست است؛ »حلقه

شود، به عبارت دیگر زنجیر ی آن تعیین میترین حلقه قوت و قدرتِ زنجیر در ضعیف

ی ضعیف ود. با چسبیدن به این حلقه شترین حلقه قرار دارد، پاره میدر جایی که ضعیف

توان کل زنجیر را حفظ کرد. مفهومِ »تضاد عمده« نیز که مائو آن را ابداع کرد،  نمی

چیزی جز تقلیل دادن یک کلیت پیچیده به یک عامل نیست. »تضاد مرکبی« که از  

ها به یک یا چند  رسد. تقلیل کلیتتر به نظر میشود، تا حدی مناسبجزنی نقل می

سازی تصنعیِ یک امر پیچیده است که اگر هم موفق شود که آن  جزءِ سازنده، ساده

ترین نکاتی  کند. یکی از مهمتری را خلق میی خاص را کنار بزند، مسائل بزرگمسئله 

سازی« و »مطلق« انگاری است. گرایش به »سادهدرستی بر آن تأکید دارد،که نیکفر به

شود، اما  بر روی رفعِ »تضاد عمده«، »تضاد ظاهرا رفع می  این که با تمرکزِ تمامِ توان

 دهد.«  بالفاصله، چنان که در ایران دیدیم، تراژدی رخ می

ماتریسکلیت اجتماعی  اقتصادی،  های  سیاسی،  ابعاد  از  متشکل  چندبُعدی  های 

خارجی و  داخلی  و  روانی  فرهنگی،  بهاجتماعی،  که  ماتریسنوبهاند  از  خود    هایی 

کوچکچندبُ بزرگعدی  چندبعدی  ماتریسِ  از  بخشی  خود  و  شده  تشکیل  تری تری 

کُل این  روش هستند.  در  خود  شکل  بهترین  در  که  بهنگری  مارکسی  با  شناسی  ویژه 

ی ام(، نحوهها )که در جای دیگر به آن پرداخته ی سیستم هایی از نظریهترکیبی از جنبه

ها به یک یا  سازی و تقلیل کلیتی سادهجاصحیحِ برخورد به مسائل اجتماعی است. به

توان به درک و چگونگیِ  چند عامل، با حرکت دو طرفه از کل به جزء و جزء به کل می

مقابله با مسائل اجتماعی و سیاسی دست یافت. در هر صورت نکته این است که بدون  

ت  داشتنِ تصویری از کُل، امکان درک و تشخیصِ درستِ موقعیت عملی نیست.)حکای

توان با روش کند.( نمیترین وجه این مسئله را بیان میفیل در تاریکی موالنا به زیبا

( اجزاء  synergyافزایی )استقرایی از جزء به کل حرکت کرد، چرا که در هر مقطع هم
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دهند. با روش قیاسی از باال به پایین نیز امکان شناختِ های متفاوتی را شکل میکلیت

تواند راهنمای  کیب این دو روش و حرکتِ دوسویه است که میجزء ممکن نیست. تر

پیچیدگی گیریِ مطلق و  توان ساده کرد و به یک نتیجه ها را نمیعمل ما باشد. این 

دردنخوری  کند که »طرحِ مطلقاً کامل طرح بهدرستی تأکید میقطعی رسید. نیکفر به

های  یابد. اگر در نظامداق میویژه در مورد اجتماع و علوم اجتماعی مصاست«. این به 

های بیولوژیک و علوم طبیعی، امکان تر از آن در نظاممکانیکی و علوم فیزیکی، و کم

توان با آن قاطعیت های اجتماعی و علوم اجتماعی نمی»کشفیات« وجود دارد، در نظام

بیعی«  ای نظرات اجتماعی را »به دقتِ علوم طگیری رسید. مارکس زمانی پارهبه نتیجه 

زیست که »علوم مطلقه« وجود داشتند، اما امروز مطرح کرد، شاید چون در زمانی می

 انگارند.  دانان، علمِ فیزیک را مطلقه نمیحتی فیزیک

تأکید بر این نکات به نیت توجه دادن به نادرستی توسل به حکم قطعی دادن است.  

پدیده آنهم  از  ما  درک  وهم  نسبیها  )در  ها  نسبیت اند.  از  صحبت  جا  گرایی  این 

ها است.( اما در  گرایی( و نه دیگر نسبیت relativist epistemologyشناسانه )شناخت

از آن تنها یکی  نیکفر  افراط روبرو هستیم، که  با دو  نیز،  قرار این جا  نقد  را مورد  ها 

»ضدِ متُد« و  بندوبار و »متُد آنارشیستی« و گراییِ بیدهد. افراط دیگر را در نسبیتمی

بودن است( و ُپل    گرانسبیت نظریه پردازانی چون توماس کوون )با آن که خود منکرِ  

رغمِ  واقعیت این است که به   توان دید.فایرآبند )که ابتدا مُبلغِ و سپس مُنقدِ پوپر بود( می

پذیری را ها، تحوالت علمی، حتی علوم اجتماعی، درجاتی از سنجش ی پیچیدگیهمه

ی علوم که »هر چیزی ممکن است« پردازانِ فلسفهای از این نظریهادعای پاره  دارند.

(anything goes نظریه )های  ای است )هر چند که در علوم اجتماعی، نظریهپایهی بی

تواند پرواز  شود که میمایه فراوانند(، اما این که مثالً هواپیمایی ساخته میپایه و بیبی

ی رغم همهای مشخص و قابل اثبات است. بهعلمی و نظریه کند گواهِ درکِ مشخص  

های بزرگ که مدام  پردازیپردازی، حتی نظریهها، امکان درکِ نسبی و نظریه پیچیدگی

واقعیت پیشرفتبا  این  دارد.  وجود  کنند،  اصالح  را  خود  انگارهها  »تغییرِ  نه  ها«  ها 

(paradigm shift) اند. های قبلیی تکاملیِ انگاره، بلکه ادامه 
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 مرزِ چپموضع و  بازتعریفِ 

کند که »هر موقعیتی نظر و  درستی اشاره مینیکفر با اشاره به تحوالت جهان، به

پرسد »آیا مطابقِ مقتضیاتِ این فصل و دوران عمل طلبد«، و بعد میعمل خاصی را می

آنمی دعوت میکنیم؟«  یا  گاه  به صورت صریح  که  را  باورها  برخی  »بیایید  که  کند 

آید«. مواردی را که بر ضمنی پذیرفته شده بودند، کنار بگذاریم ببینیم چه پیش می

انداز؛ انطباق موضع ما بر آن؛ ممتاز بودگیِ  شمرد از این قرارند: »وجود یک ابر چشممی

ی کارگر است؛ از حکم تاریخ ما  وضع طبقهجوهری موضع ما؛ موضع ما به حکم تاریخ م

توان تعیین کرد که جامعه بهتر است چگونه شکل داده آگاهی داریم؛ از موضع ما می

می سؤال  سپس  شود.«.  تکمیل  چگونه  شود،  ساخته  چگونه  »چگونه  شود،  که  شود 

 توان مرز چپ را باز تعریف کرد، بدون نیاز به این باورها.«  می

باوره  که  نیست  کیفیتشک  با  او  انتقاد  مورد  باورهای  ای  شده،  مطرح  که  هایی 

ها دارند، و بر این  های مکتبی چنین درکی از آنای هستند که بسیاری از چپ گونهجزم 

ها را کنار گذاشت. اما به نظر من اگر به جوهر اصلیِ هر یک از  توان و باید آناساس می

ستند که با رعایت بسیاری از نکات مهمی هایی هها توجه کنیم، این »باورها« ضرورتآن 

آن  به  نیکفر  سادهکه  از  پرهیز  ازجمله  پرداخته،  مطلقها  غیره،  سازی،  و  سازی، 

تواند »چپ« باشد. فرصت  ها چپ دیگر نمیی »مرز چپ« است و بدونِ آنکنندهتعیین

 کنم.  ره میها اشاطور گذرا به آنها در این مختصر نیست، و به پرداختن به هریک از این 

ی گرایانه از جامعهغایت-انداز، قبالً اشاره شد، نیاز چپ تصوری غیردر مورد اَبَرچشم 

  ای آزاد و عاری از استثمار، یا سوسیالیسمِ دموکراتیک.آل است، جامعهایده

جای »انطباق موضع«مان، حرکتِ ُپرانعطاف در جهت آرمانِ بلندمدت، و برداشتنِ  به

و  گام عملی  با  پیشهای  و مشکالتی که جامعه بالواسطه  با مسائل  رونده در برخورد 

 شود.  ها مواجه است، مطرح میآن 

های نظری،  دور از تعصب و با پذیرش ضعفمان، بهجای »ممتاز« دانستن موضعبه

شناسیِ آن به نسبتِ بینی مارکسیستی، آرمان و روشحق داریم ادعا کنیم که جهان

ای بسته ترین است. در این دیدگاه، مارکسیسم نظریهن، و نه کاملتریدیگر مکاتب جامع

تواند از دیگر مکاتب  درهای اجتهادش« گشوده، و می»اصطالح  بهاست و  نیست، و باز  
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از لیبرالیسم، آنارشیسم، فمینیسم و غیره بهره گیرد و  ها ازجمله جنبه و نظریه هایی 

 تر سازد. خود را غنی

ی کارگر است«، در واقع چنین است، نه »به موضع طبقه  در رابطه با »موضع ما 

باور و اراده ی کارگر و  مان. چپِ سوسیالیست بدون طبقه حکم تاریخ«، بلکه به حکمِ 

البته در این جا نیز چپ نیاز به طور کل نیروی کار و زحمتکشان، بیبه معنی است. 

روی کار به وجود آمده که در  تکانیِ جدی دارد. تحوالت عظیمی در فرایند کار و نیخانه

ها اشاره شده  ای از آن ی مورد بحث نیز به پارهام، و در مقالهجاهای دیگر به آن پرداخته 

اصطالح »نیروی کار مولد« نیست،  ی کارگر محدود به کارگران صنعتی و بهاست. طبقه 

بر میو طیف را در  ناهمگنی  نیرویهای وسیع و  مطلق  اکثریتِ  امروز،  کار در   گیرد. 

ی متوسط ی اقشار مختلف طبقه عالوه رشد فزایندهکار و پراکنده است. بهثباتجهان بی

ی شان در فروش نیروی کار، از بسیاری جهات با طبقهجدید را داریم که به رغمِ مشابهت

اند، و چپ ها که خود عمدتاً، اگر نه تماماً، از این طبقه هستند، به آن  کارگر متفاوت

های  ی کارگر و دیگر نیروهای کار، در گروهبوده است. چپ بدون رابطه با طبقه   توجهبی

ی دیگر نیکفر در مورد انواع چپ  ماند. این مسئله به نکتهاثر باقی میرونده و بیتحلیل

می مربوط  کرده  طرح  سیاسی(  و  اجتماعی،  تقسیم)فرهنگی،  این  اگر  را شود.  بندی 

پ اجتماعی، بدون چپِ سیاسی امکان رشد ندارند، و  بپذیریم، نه چپ فرهنگی و نه چ 

 بالعکس. 

توان تعیین کرد که جامعه بهتر است چگونه شکل در مورد این که »از موضع ما می

از  دور  به  سوسیالیست  چپ  شود«،  تکمیل  چگونه  شود،  ساخته  چگونه  شود،  داده 

ی ازپیش تعیین و انگارهها، و نه بر اساسِ تصورِ الگو  دور از توهمهای بزرگ و بهادعای

انعطاف و  با برخوردهای عقالنی، عملی  بلکه  را در پذیر، میشده،  ادعایی  تواند چنین 

 بخش، داشته باشد.  های رهاییجهت »تغییر جهان« بر اساس آرمان

بینی و متد مارکسی را، نه با درکی جزمی و مکتبی،  توان جهانبه طور خالصه، می

گیری  ی مورد بحث، پیگرفتن بسیاری از نکاتِ ارزشمند مقالهبلکه ازجمله با در نظر  

بینانه و در  های واقعکنیم و با تحلیل مشخص از شرایطِ مدام در حال تغییر، سیاست

 عین حال رادیکال به پیش بریم.  
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 مراتب: شرّ الزم؟ سلسله

 سعید رهنما

در   پارسا  خسرو  ادامه   اخیری  نوشته آقای  در  بحثخود  »ی  میزگرد  و های  چپ 

مراتب ی ضرورت سلسله ای اشاره دارند که من درباره«، ازجمله به نکتههای ناتمامانقالب

از من خواسته  این زمینه نکاتی نوشته و  ایشان در  بیشتر  طرح کردم،  اند که توضیح 

مراتب در یک تشکیالت یعنی رعایت دستورات مافوق،  نویسد، »سلسلهیدهم. ایشان م

ها با اساس  تر و اینهای برتر یا بافضیلتها یا جایگاهیعنی قائل شدن به وجود انسان

 شود منافات دارد«آنچه از طرف چپ آزادگی تلقی می

تعریف  مراتب روشن کند:  امیدوارم توضیحات مختصر حاضر نظرم را در مورد سلسله

مراتب در علم سازمان، نوعی تقسیم کار است. یک تشکل مادام که از یک  علمی سلسله

تدریج که  گروه کوچک تشکیل شده باشد، نیازی به تقسیم کارِ ساختارمند ندارد. اما به

کند، و یک  شود، از دو جهتِ افقی و عمودی شروع به رشد مییک سازمان بزرگ می

سازد. تقسیم کار افقی، تقسیم تخصصی کار  ا ضروری میتقسیم کار افقی و عمودی ر

های بیشتری نیاز تر باشد و به تخصصاست، و هر چه که یک نهاد از نظر فنی پیچیده

واحدهای   این  که  اندازه  هر  داشت.  خواهد  بیشتری  افقیِ  کارِ  تقسیم  باشد،  داشته 

خواهند بود. از   تخصصی وسعت گیرند، خود نیازمند تقسیم کار عمودی در درونِ خود

تر شود، نیاز به  هم است و هر چقدر که بزرگسوی دیگر سازمان یک کلیت مرتبط به

شود. این دو فرایندِ گسترش عمودی و  مراتب( بیشتر میتقسیم کارِ عمودی )سلسله 

رابطه  گستردهافقی  چه  هر  و  دارند،  یکدیگر  با  نیز  متضادی  به  ی  نیاز  شوند،  تر 

ها بیشتر ها و درون هریک از آن ( افقی و عمودی بین آن tioncoordina»هماهنگی« )

واژهمی و شود.  مسئولیت  تمرکز،  عدم  و  تمرکز  هماهنگی،  جا  این  در  کلیدی  های 

های بوروکراتیک که مبتنی بر تمرکزِ شدید  جوابگویی است. شک نیست که در ساخت

رده پاییناست،  سازمانی  این های  در  هستند.  »مافوق«ها  کنترل  و  سلطه  تحت  تر 

گیرد، و به اصطالح ساختاری ساختارها، این تقسیم کارِعمودی به شکل افراطی انجام می

رد فناوری ارتباطیِ،  ویژه با کاربهای مدرن، بهدهیکند. اما در سازمان»بلند« را ایجاد می

ساختارهای    اصطالحمراتب کاسته شده و بهو با درک بهتر از روابط سازمانی، از سلسله 

https://pecritique.com/2021/11/13/%db%8c%da%a9-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88/
https://youtu.be/7kj03930gWA
https://youtu.be/7kj03930gWA
https://youtu.be/7kj03930gWA
https://youtu.be/7kj03930gWA
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سازمانی که  های دموکراتیک با دموکراسیِ دروناند. در سازمان»مسطح« به وجود آمده

مورد نظر ماست، ساختارها تا بیشترین حدِ امکان غیرمتمرکزند و واحدهای سازمانی  

وجه بدون  هیچگیری را دارند. اما این ساختار غیرمتمرکز و مسطح بهیارات تصمیماخت

هیچسلسله  نیست.  از   مراتب  عاری  که  نیست  جهان  جای  هیچ  در  بزرگی  سازمان 

مثالسلسله  باشد.  فراوانمراتب  وزارت ها  یک  آیا  یک  خانهاند:  نفره،  چندهزار  ی 

حمل  سیستم  یک  بانک،  یک  بزرگ،  درونبیمارستان  بیرونونقل  یا  شهری، شهری 

 مراتب باشد؟ تواند بدون سلسلهشرکت نفت، یا فوالد، و یا یک دانشگاه می

طور است. ای یا شورایی هم همینهای اتحادیههای سیاسی و تشکلدر مورد سازمان

مراتب نیست  فکر نیازی به سلسله در یک گروه سیاسی کوچک متشکل از چند نفر هم

توان باهم مشورت کرد و به تصمیم جمعی رسید. اما در یک سازمان  مور میی او در همه

سیاسی یا یک تشکل صنفی که از صدها و هزاران نفر پراکنده در واحدها و شهرهای  

ی سازمانی  مختلف تشکیل شده، بدون تقسیم کار افقی و عمودی و نوعی تمرکز، شیرازه

 پاشد.  از هم می

 شرِّ ضروری است  مراتب یکبه عبارتی، سلسله

مراتب وجود دارد. در میزگرد هم  ها هم نوعی سلسلهعالوه بر آن در داخل تخصص

اشاراتی به »اتوریته« و ضدیت با آن مطرح شد، و من اشاره کردم که اتوریته بر دو نوع 

ی عقالنی که مبتنی بر دانش،  ی عقالنی و اتوریته غیرعقالنی. با اتوریته است اتوریته 

آلِ چپ، قرار بر خودگردانی توان مخالف بود. در ساختار ایدههارت است، نمیتخصص و م

اصطالح دموکراسیِ مستقیم و غیرنمایندگی است. در این زمینه نیز متأسفانه توهم  و به

ای نهادها  های بسیار کوچک، تنها در مورد پارهجز در کارگاهفراوان است. خودگردانی، به

داری است. ها و گذار از سرمایهشدنن هم مستلزم اجتماعیتواند مطرح باشد، و آمی

پرسی عملی است.  ها و یا در موارد خاص به شکل همهدموکراسی مستقیم تنها در محله

این نمایندگی وجود دارد.  های مفصلی  ها همه بحثدر هر نوع دموکراسی هم نوعی 

 .  امهستند که در جاهای دیگر با تفصیل بیشتر به آن پرداخته 

 .ممنونم برای بازگشودن این بحث مهم
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*** 

 مراتب آگاهی سوسیالیستی در برابر سلسله

 خسرو پارسا 

تر و  شود بحث را دقیقمراتب گفته میرسد که نکاتی که در مورد سلسلهنظر میبه

مراتب در مؤسسات و نهادهایی  اند که سلسلهکند. سعید رهنما اشاره کردهتر میشفاف

یک   حملمانند  سیستم  یک  بانک،  یک  بزرگ،  درونبیمارستان  یا ونقل  شهری 

ایشان  برون با  کامالً  من  موارد  این  در  است.  ضروری  فوالد...  یا  نفت  شرکت  شهری، 

 دانم. ها و ادیان... را در همین عداد میها، آیینموافقم. من حتی ارتش، کیش

ست که توضیح من اینها را هم در همین شمار آورده است.  سعید رهنما دانشگاه

یابنده  شود سخن او درست است ولی یک آموزش تا آنجا که به دانش و فن مرتبط می

تئوریمی با نظرات و  استاد میتواند  برای همه هایی که  نباشد.  ی ما که  گوید موافق 

ایم این مسئله صادق بوده است. اگر جز این بود و نوآموز صرفاً تحت  استادانی داشته

شد. مطمئن هستم که سعید  بود هیچگونه پیشرفتی در علوم واقع نمیتاد میتأثیر اس

رهنما خود این تجارب را داشته است و پیرامون خود را دیده و در تاریخ علم خوانده  

داند. این تفاوت ظریف است ولی ی برتر را میاست، تفاوت میان دانش برتر و نظریه 

تر شود در این زمینه نیز اختالفی نباشد.  دقیقکنم اگر بحث  کننده است. فکر میتعیین

 ویژه مسائل سیاسی است.  آنچه اما نیاز به بحث بیشتر دارد مسائل اجتماعی به

ی ی اصلی و فعلی همهرسد که در این نکته توافق نظر باشد که وظیفهنظر میبه

مرحله   این  در  واژه  گسترش آگاهی سوسیالیستیما  روی  تأکید  است.  آگاهی  ی 

کنم چون هم سعید رهنما و هم من معتقدیم که بدون این آگاهی هر نوع انقالبی  می

به را  الزم  دگرگونیِ  عصر  این  انقالب  در  قطعاً  آن  بدون  آورد.  نخواهد  وجود 

های دموکراتیک است که گرچه در شرایطی نخواهد بود. حداکثر انقالب   سوسیالیستی

 نابود نخواهد کرد.  داری را تواند مطلوب باشد ولی سرمایهمی

توان مراتب میکننده است، که آیا آگاهی را با سلسلهجاست، و این تعیینسؤال این 

دستی  دهد منِ پاییناشاعه داد یا آموخت؟ آیا چون باالدستی چنین نظر داده یا می
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باید بپذیرم، باید بپذیرم حتی اگر مخالف نظرم باشد؟ باید بپذیرم و به آن عمل کنم  

 را نادرست بدانم؟ ر آنحتی اگ

گوییم گسترش آگاهی سیاسی و  ی ما باشد. مینوع تشکیالت باید مطابق وظیفه

گر باشد؟ اِعمال  وجود آوریم که مانعِ آن و احیاناً کُندکننده یا سرکوبگاه روابطی را بهآن 

 اندیشد.اتوریته کند؟ من مطمئن هستم سعید رهنمای عزیز چنین نمی

وجود ای که هنگام انقالب بههای بالفاصلهبرخی از ما ضرورت   کنم برایتصور می

ست که در چنین  مراتب یک معضل باشد. جواب من اینعنوان نیاز به سلسله آید بهمی

هایی که آگاهی سوسیالیستی داشته باشند خواهند توانست در صورت لزوم  شرایطی آن 

ی  ی بالفاصلهرند. ولی این وظیفه وجود آوکنند، ساختارهای دیگری را به   تجدیدسازمان

وظیفه نیست.  و ما  است  سوسیالیستی  آگاهی  گسترش  موافقیم  که  همانطور  ما  ی 

 تشکیالت منطبق با این وظیفه.

*** 

 ی عقالنی و غیرعقالنی اتوریته

 سعید رهنما

مراتب تر کردن بحث مهم سلسله با تشکر مجدد از خسرو پارسای عزیز برای روشن 

مراتبِ کنم. منظور من از تأکید بر شرِّ ضروریِ سلسله و اتوریته، به چند نکته اشاره می

ها است نه در ایده و تفکر. ضمن  ها و تشکلی عقالنی، در سازمانسازمانی و اتوریته

ی مراتب غیرسازمانی مبتنی بر اتوریته کر هم نوعی سلسلهی ایده و تفکه درعرصه آن 

عقالنی مطرح است. من کامالً با نظر خسرو پارسا در مورد تحول فکری در تاریخ موافقم.  

هایی است که شاگرد  از زمانِ افالطون/ ارسطو تا امروز، تاریخ تفکر و علم سرشار از نمونه

بود،   این  جز  اگر  و  رفته،  جلوتر  استاد  صورت بهاز  علوم  در  پیشرفتی  ایشان،  قول 

ی عقالنی است. در روابطِ اتوریته غیرعقالنی، این استاد  گرفت. بحث برسر اتوریته نمی

آگاهی   پارسا در مورد گسترش  . نکات خسرو  است که در هر شرایطی بر حق است 

از یکی  قضا  از  دارم.  باور  آن  به  عمیقاً  من  و  است،  درست  کامالً  هم    سوسیالیستی 

ای  ی غیرعقالنی است که پارهی اتوریته های چپ ما همین مسئله های سازمانگرفتاری
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ی مبارزاتی شان خاطر سابقهها و توان تفکرِ برتر، بلکه صرفاً بهخاطر نظریه رهبران نه به 

)که البته من برای آن احترام زیادی قائلم( در موقعیت برتر قرار دارند. پاسخ به این  

توان اشاعه داد؟« منفی است. اما واضح است مراتب میآگاهی را با سلسله  سؤال که »آیا

که این بدان معنی نیست که همه در یک سطح آگاهی قرار دارند، و در این جا نوعی  

ی امروز هریک از ما از کسی  مراتب غیر سازمانی در کار است، و در دنیای پیچیدهسلسله 

 آموزیم.  مرتبا میکه سطح آگاهی و دانش باالتری دارد، 

ها  مراتب در دانشگاه، تقسیم کارِ عمودیِ الزامی بین دانشکدهاما منظور من از سلسله

دانیم،  طور که میو مراکز تحقیقاتی مختلف با سطوح باالتر و پایین تراز خود است. همان

ها ضمن آن که دارای استقالل نسبی در  های مختلف آن های غرب و بخشدانشکده

های تدریس، مقررات داخلی، و استخدامِ هیئت علمی خود  های خود و برنامهشته مورد ر

کنند، و  های مقرراتی و مالی دانشگاه عمل میزمان در قالب محدودیتهستند، اما هم

دانم که  آورد. گفتن این را نیز الزم میمراتب سازمانی را به وجود میاین خود سلسله 

های بزرگ،  مراتب سازمانی در تمام سازمانجود سلسله ی من در تأکید بر ودلیل عمده

نه در رابطه با نظر دوست عزیز خسرو پارسا، بلکه در پاسخ به گرایش نسبتاً جدیدی  

ها  اعتنا به واقعیتاست که در بخشی از چپ آنارشیست و اتونومیست شکل گرفته که بی

دهیِ  ک نیست که سازمانکنند. شمراتبی تأکید میهای افقی و غیر سلسلهبر سازمان

سازمانایده یک  سوسیالیست،  چپ  موردنظر  و آلِ  دموکراتیک  غیرمتمرکز،  دهی 

کلی عاری از تواند بهترین سازمانِ سوسیالیستی هم نمیمشارکتی است. اما دموکراتیک

طور جداگانه بیشتر به  ای است که باید بهی پیچیدهمراتب باشد. این خود مسئلهسلسله 

اتوریتهخت. سلسلهآن پردا ی عقالنی همراه است، چرا که  مراتب واقعاً دموکراتیک با 

های  با معیار  -- طور مستقیم و غیر مستقیم  به  – سطح باالتر باید از سوی سطح پایین تر  

عقالنی از جمله تجربه و تخصص، انتخاب شوند. از همین رو در پاسخ به دیگر دوست  

قالنی نباید همیشه در هر صورت دموکراتیک باشد؟  ی ع عزیزی که پرسید آیا اتوریته 

جواب من منفی بود، و مثالی را طرح کردم که اگر من برای مغز و اعصاب به دکتر نیاز 

داشته باشم )که بسیار هم دارم!( و دکتر پارسا مرا بپذیرد، من تنها نظر ایشان را طلب 

شان را. همین  د بیمارستانیکنم، نه نظر دستیاران، همکاران اداری و خدماتیِ واحمی

ها؛ از تعیین سیاست مالی کشور گرفته تا حل  طور است در مورد بسیاری از دیگر عرصه
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دوگانهمسئله  یادآورِ  تخصص  به  توجهی  کم  دیگر.  بسیاری  و  زیست،  محیط  ی  ی 

 ایم. تخصصی/مکتبی است که ثمر آن را در کشورمان دیده
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ن»   میزگردنقد   و  توده  تا   :سوم  یرویحزب  اسطوره  از 

  ن یصداقت، محمد حس  زیپرو  انیشرکت آقا  با«  تیواقع

  یریشوکت، و آرمان نهچ د یخسروپناه، حم
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»نقد   در سایت  اخیراً  واقعیت«  تا  اسطوره  از  نیروی سوم:  و  توده  میزگرد »حزب 

  ی ی اعضاهای یک قرن« برگزار شده است. دربارهاقتصاد سیاسی« زیر عنوان »درس

های آن چنین استنباط دانم، ولی از معرفی اولیای سایت مزبور درباره هدفمیزگرد نمی

که  می زیرا  دارند،  مارکسیستی  تمایالت  که  آن    -شود  محتوای  از کل  در   -گذشته 

قولی بدون ذکر نام از مارکس شده است: »سخن آخر آن که امیدواریم؛ انتهای آن نقل 

شود و به هوا  چه سخت و استوار است دود میهر آن "که    چرا که مصرّانه بر این گمانیم

 «  "خواهد رفت.

که  کرد  تشویق  مرا  و  فرستاد  بنده  برای  ارجمندی  را دوست  میزگرد  این  لینک 

نسبت به آن واکنش نشان دهم. آقای صداقت که مدیریت جلسه را به عهده دارند در  

ام که ملکی  ام چون نوشته ردهسازی کگویند که بنده از ملکی اسطورهفتح باب خود می

گیرند که من ملکی را خطاناپذیر  مردی وارسته و از خود گذشته بود. و این را مالک می

و  می کمال  مالک  گذشتگی  خود  از  و  وارستگی  که  باشد  قرار  اگر  آنکه  حال  دانم. 

خطاناپذیری باشد باید نتیجه گرفت که چه امروز چه در طول تاریخ یک فرد وارسته و  

در ارتباط با موضوع دیگری    -خود گذشته وجود ندارد و نداشته است و به قول خیام    از

ای غیر واقعی و ناموجود است.  »اندر همه دهر یک مسلمان نبود!«، زیرا که کمال مقوله-

ولی   نبود  خطاناپذیر  و  کامل  زندگی  - ملکی  تاریخ  حکم  و    - اش  به  وارسته  مردی 

 ان مقدمه مفصلم بر خاطرات سیاسی ملکی از جمله نوشتم:گذشته بود. بنده در پایخوداز 

قولهای خارج از متنی شود که  »فقط باید از آن روزی ترسید که ملکی مرجع نقل

آورند. باید  های سیاسی به صورت چماقی بر فرق حریف فرود میکاریمعموال در کتک

بینی سیاسی،  وشناز همین اینجا تأکید کرد که اهمیت و ارزش ملکی در عمق فکری، ر 

تعهدات اصولی و عفت اخالقی... در آزادگی او نسبت به جاه و مال دنیا... آری ارزش و  

در این نکات و امثال آن است.   -توان از آن آموخت  و عبرتی که می  -اهمیت ملکی  

ی مشکالت ازل و ابد را حل نکرده است و نخواهد کرد ]و  هیچ کس در هیچ جایی همه

پرستی بود، و در  ناپذیر هرگونه بتریگ انسانی که دشمن آشتی د[ از مردهبنابراین نبای

پرستان بدهیم.  زمان خود بتی را نشکسته باقی نگذاشت، بتی بسازیم و به دست بت

 ملکی خدا نبود، پیامبر نبود، امام نبود، بت هم نبود...«
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یگران در چه  دانم دنوشتم یعنی در زمانی که نمی  1358این مقدمه را من در سال  

ی دفاع از حقوق بشر و عنوان دبیر کمیته به  آن سالآبان    21وهوایی بودند و در  حال

در آن وانفسا و در زمانی که لفظ حقوق بشر نجس تلقی    -پیشبرد آن در ایران )لندن(  

گیری اعالمیه دادم و آن را محکوم ام علیه گروگانبا امضا و نشانی دانشگاهی  -شد  می

 بار فحش و تهمت و تهدید را به جان خریدم.  کردم و رگ

من هرگز نگفتم که ملکی در طول عمر خود خطائی نکرد، بلکه گفتم که او در  

 هایی گرفت که تاریخ درستی آنها را نشان داد.  مقاطع حساس تصمیم

دانسته غلط  بقایی  با  را  ملکی  همکاری  صداقت  کردهآقای  اشاره  و  او  اند  که  اند 

خوابستگی می های  خود  نوبت  در  هم  شوکت  آقای  داشت.  از  گویندارجی  ملکی  که 

انشعاب حزب توده تا استعفای بقائی از حزب زحمتکشان به مدت چهار سال با بقایی  

صورت گرفت و ملکی در    1326همکاری کرد. واقعیت این است که انشعاب در سال  

اری با روزنامه شاهد  احمد با بقائی آشنا شد و شروع به همکتوسط جالل آل   1329سال  

کرد. در آن    - آمد  که در آن زمان ارگان غیر رسمی نهضت ملی در شمار می  - بقائی  

از مصدق نفر دوم آن نهضت   زمان بقایی سیاستمداری سخت محبوب و ملی و پس 

شد. او با دو تن دیگر در مجلس پانزدهم شجاعانه در برابر قرارداد الحاقی  شمرده می

ی دوم تهران ت کرده بودند و در انتخابات مجلس شانزدهم نمایندهگلشائیان مقاوم-گس

شد. او در آن زمان به هیچ قدرت خارجی متصل نبود، سرسختانه از مصدق و نهضت 

  26شدن نفت فعال بود. گروه ملکی و گروه بقائی در  کرد و در ملیملی پشتیبانی می

نخست  -  1330اردیبهشت   از  زحمتک   -وزیری مصدق  پس  را حزب  ایران  ملت  شان 

عنوان جناح چپ نهضت ملی تشکیل دادند. بقائی در قیام سی تیر نقش فعالی دآشت به

از نمایندگان فراکسیون نهضت ملی مؤکداً خواست که فقط به بازگشت مصدق به   و 

 وزیری رضایت دهند.  نخست 

این نغمه را در حزب ساز کرد که باید شدیداً با مصدق    1331ولی از شهریور تا مهر  

مبارزه کنند. ملکی و اکثریت قاطع حزب با او مخالفت کردند و او با قهر و خشونت از 

آبادی که یک  ی شمس قناتحزب استعفا داد. دو روز بعد طبق خاطرات منتشرشده 

ت کرد در رأس دویست مرداد فعاالنه شرک  28ها در کودتای  ی معمم بود و بعدسردسته 

نفر چماقدار به کلوب حزب زحمتکشان حمله بردند، اعضای حاضر آن را با کتک بیرون  
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کردند، در آن را قفل کردند و کلیدش را به بقایی دادند. به این ترتیب این بقائی بود  

که از حزب انشعاب کرد نه ملکی. منتهی چون آن دارودسته کلوب حزب را تسخیر 

ی ارگان آن شاهد را به دست گرفته بودند اکثریت بزرگ حزب کلوب  کرده و نشریه

دیگری تهیه کردند و عنوان نیروی سوم را به نام آن افزودند. به این ترتیب ملکی در 

رغم بقایی از مصدق و نهضت ملی پشتیبانی کرد و این  ظرف دو سال هم با بقائی هم به

شود ست. چه خوب میحقایق مستند تاریخی  ها همهکار را تا پایان راه ادامه داد. این

 اگر بگویند اشتباه ملکی در کجای این حقایق بود.  

می شوکت  کار  آقای  ارانی  دکتر  کمونیستی  گروه  با  برلین  در  ملکی  که  گویند 

کرد. این واقعیتی است که ملکی خود چندبار به آن شهادت داده است. این خطای  نمی

تهران هم   در  ملکی  بود؟  چنان بزرگی  و  نپیوست  گروه  آن  در به  اسکندری  ایرج  که 

کرد.  خرید و به آن مجله کمک مالی هم میگوید فقط مجله دنیا را میخاطراتش می

گوید در زندان پنجاه و سه نفر مارکسیست شد. ولی پس از آزادی  که خود میاو چنان

نه   نپیوست  توده  حزب  به  دوسال  مدت  به  زندان  تلوبه  - از  اظهار  آقای  رغم  یحی 

به این   به خاطر این که حزب مزبور برنامه کمونیستی اعالم نکرده بود بلکه  - خسروپناه  

دلیل که از رفتار سران آن در زندان پنجاه وسه نفر سر خورده بود. وقتی ملکی در سال  

به حزب پیوست طی دو سال اعضای فعال و بیشتر جوان آن به او رجوع نموده،    1322

که به آن بپیوندد و در اصالح رهبری و   قاد کرده، و اصرار کرده بودند از سران حزب انت

راه و روش حزب به آنان کمک کند. و مؤثرترین این افراد عبدالحسین نوشین بود. ضمناً  

حزب توده طبق    -رغم گمان آقای خسروپناه  به  -جا توضیح دهم که  بد نیست در این

کیانوری   نورالدین  و  طبری  احسان  سند  اظهارات  و  تشکیل شد  کمینترن  دخالت  با 

دهد که این کار پس از مالقات  آرشیو شوروی هم که خسرو شاکری کشف کرد نشان می

گفت و  بحث  سلیمانو  با  روسی  سرهنگ  یک  نتیجه، وگوی  در  گرفت.  صورت  میرزا 

ی طبقاتی نکرد کامال درست نیست توجیه آن زمان حزب برای این که اعالم مبارزه

آن توجیهات کنار که فقچنان  بود تمام  ط چند سال بعد که جنگ سرد شروع شده 

به  شوروی  که  بود  این  اصلی  دلیل  شد.  متفق  گذاشته  سوءظن  از  جلوگیری  خاطر 

که به همین دلیل  اش با تشکیل حزب کمونیست در ایران موافق نبود چنان انگلیسی
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بالملل کمونیستحتی کمینترن )بین  ه همین دلیل بود که ها( را نیز تعطیل کرد. و 

که سران آن به این عنوان که کوشش برای اصالحات طلبان حزب از اینملکی و اصالح

 ی شوروی«ست اعتراض داشتند. در داخل کشور به زیان »منافع پشت جبهه 

از این که ملکی از امتیاز  (  1358)  خاطرات سیاسی خلیل ملکی من در چاپ اول  

خسرو شاکری  ی چاپ اول ودوماطالع نداشتم. در فاصلهنفت شمال پشتیبانی کرده بود  

انتقادی از ای از ملکی منتشر کرد که از آن بوی پشتیبانی میمقاله آمد، اگرچه اصالً 

ور« خوانده بود، و من آن را در  ها را »شصت نفر پیشهایمصدق بود که در مجلس توده

مق نهچیری در  آقای  بعدها  دادم.  بازتاب  از الهچاپ دوم کتاب  را  مقاالت دیگری  ای، 

خلیل ملکی سیمای  ملکی در پشتیبانی از نفت شمال منتشر کردند که من در کتاب  
ها  به آن ارجاع دادم و اضافه کردم که توجیهی که ملکی بعد  انسانی سوسیالیسم ایرانی 

از این کار کرده بود قابل قبول نیست. ولی الزم است اضافه کنم که در حدود سی سال  

از آکسفورد دیداری کرد، اپریم ما دو   -از سران انشعاب  - ش که دکتر رحیم عابدی پی

تن را در رستورانی به ناهار دعوت کرد. صحبت آنها بیشتر گرد حوادث زمان حزب توده  

آنمی از  پس  گفت:  عابدی  ازجمله  و  تظاهرات  گردید  از  سرخ  ارتش  نیروهای  که 

شمال  ایتوده نفت  از  پشتیبانی  در  بهرام ها  دکتر  به  خشم  با  ملکی  کردند  حفاظت 

 ها بگو بیش از این آبروی ما را نریزند.«سرخ )دبیرکل حزب( گفت »برو به این چکمه 

وری مخالفت طلبان با تحویل دادن سازمان حزب توده به پیشهملکی و سایر اصالح

بودند.    وری نیز شدیداً مخالفکردند سهل است با پشتیبانی حزب توده از موضع پیشه

ی گفتهخواستند همین سیاست را پیشه کنند ولی بهبیشتر سران حزب نیز در ابتدا می

»رفیق  این دستور  بود که  آنان گفته  به  اسکندری در خاطراتش سفیر شوروی  ایرج 

طلبان غالباً جلسات خود را در منزل صادق هدایت که سمپاتیزان استالین« است. اصالح 

ها شرکت  دادند. او در بحثضو حزب توده باشد تشکیل میآنان بود بدون این که ع 

کرد و فقط شاهد و ناظر بود. پس از انشعاب که نوشین نه فقط به آن نپیوست بلکه  نمی

قبیح اعالمیه از  مشحون  که  را  انشعابیون  علیه  توده  حزب  کذائی  فحشی  ها  ترین 

 نوشت و از جمله گفت:ی بلند دردناکی به او  وافترائات بود امضا کرد، ملکی نامه

 اید»اگر کسب و تجارت شما را خیلی فراموشکار نموده باشد حتما فراموش ننموده

که... یک شخص ساکت و آرام نیز در جلسات ما حضور داشت. شخصی که نطاق خوبی  
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ست و من و شما هر دو نسبت به او احترام ی خوبیکنندهنیست ولی متفکر و قضاوت

اید و اگر جرأت دارید  آری... اگر خاطرات آن روز را فراموش کردهو ارزش قائل هستیم.  

کنم این سطور را برای صادق هدایت بخوانید. او فراموشکاری شما را جبران  خواهش می

 خواهد کرد.«

ی مرکزی حزب توده هدایت در  وری و انفعال کمیتهپس از شکست جریان پیشه

 طلبان حزب( نوشت:و عضو اصالحای به فریدون توللی )شاعر، طنزنویس نامه

»بعد از آن امتحان بزرگی که به اسم آزادی و در حقیقت برای خفقان آزادی دادیم  

ی داریوش  هزار سالهآید... و باید حقیقتاً اوالد ششدیگر کاری از دست کسی بر نمی

ها فریب خورد. مطالب بسیار مفصل و عجیب است  بود تا باز هم به این جنغولک بازی

که  کنند برای اینمالی میها خودشان را گهایولی خیانت دو سه جانبه بود و حاال توده

آلود خودمان را باید قاشق قاشق بخوریم حال افتخارات گه هراصل واقعه را بپوشانند. به

 به بگوئیم.« و به

ترین خطای ملکی انشعاب از حزب توده است ولی  آقای شوکت گفتند که بزرگ

درستی ایشان را تصحیح کردند و گفتند که ملکی بانی انشعاب نبود  پناه بهآقای خسرو

گوید بانی، او، حسین ملک و مهندس  احمد میای بود. بگذریم از این که آل بلکه خامه

ها گفته بود که مدتی طول کشید تا بانیان انشعاب او را ناصحی بودند. ملکی خود بار

ای شوکت که هنوز امکان اصالح حزب وجود داشت قانع کنند. با این وصف این نظر آق 

به و  کشمکش  سال  چندین  از  پس  نیست:  فاجعهدرست  از  پس  سال  یک  ی  ویژه 

نمی تن  کنگره  تشکیل  به  رهبری  اوان  آذربایجان  همان  در  که  دلیل  این  به  داد 

این که طبق  اصالح  به  با توجه  و  بودند.  پیروز شده  ایالتی تهران  طلبان در کبفرانس 

آنسنامهاسا داشت  را  آرا  دوسوم  کنگره  در  تهران  اگر  ی حزب،  که  داشتند  یقین  ها 

ست ای کنگره تشکیل شود از رهبری برکنار خواهند شد. »انشعاب خلیل ملکی« افسانه

که حزب توده ساخت که هم بر روی آن هشتاد و چند نفر از کادرهایش که انشعاب  

که  مغرض و مقصر قلمداد کند: چنان  کرده بودند سرپوش بگذارد هم خاصه ملکی را

سال   است ملکی در  نوشته  این که در سال    1322کامبخش  برای  پیوست  به حزب 

 انشعاب راه بیندازد!  1326
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ی انشعاب کنند که در اعالمیهآقای شوکت و یکی دو نفر دیگر به درستی تأکید می

بودند که »دوبار در  ها از ملکی شنیده  سخنی از شوروی نبود. این که سهل است؛ خیلی

ی  بار شبی که پس از انشعاب اعالمیهی خودکشی افتادم: یکزندگی به فکر احمقانه

ها به شوروی مرداد«. این  28محکومیت آن را از رادیو مسکو شنیدم و یک بار هم شب  

می گمان  و  داشتند  دخالتایمان  که  بیکردند  و  های  بوروکراسی  از  ناشی  همه  جا 

ست و به همین جهت بین خودشان اعضای رهبری حزب  ت شوروی خدمتی سفارخوش 

خواندند. اگر جز این بود که بالفاصله از تشکیل یک حزب  های سفارت« میرا »نوکر 

دادند. مدتی طول کشید تا ملکی دریابد که آب از سرچشمه  جدید اعالم »انصراف« نمی

 گل است.  

الوی و اندونزی را )که از قلم  برخالف تصور آقای شوکت، ملکی هند و مصر و یوگس

بلوک  انداخته  دو  از  مستقل  فرماسیونی  بلکه  سوسیالیستی  جریان  یک  نه  اند( 

آنمی کمونیست شناخت،  که  زمانی  در  ساخته هم  را  جریانی  چنین  امپریالیسم ها  ی 

محافظهمی و  دستدانستند  را  آن  مینشاندهکاران  شوروی  نهضت  ی  این  و  خواندند. 

شکست  نه بهفقط  شد  نامیده  سوم  جهان  آنچه  به  سال  ده  ظرف  بلکه  عنوان نخورد 

 های غیر متعهد راه یافت.  کشور 

گویند که ملکی در حزب توده جز سرسپردگی به شوروی چیزی آقای شوکت می

های  ندیده بود. آیا منظور ایشان این است که پس از انشعاب ملکی باید به تحسین ارگان

انان دمکرات«، »جمعیت هواداران صلح«، »جمعیت مبارزه علنی حزب توده مانند »جو

گویند که نه درستی میپرداخت؟! آقای شوکت در عین حال بهبا استعمار« و غیره می

همه  بلکه  توده  حزب  سرسپرده فقط  کمونیست  احزاب  این  ی  آیا  بودند.  شوروی  ی 

توجیه می را  توده  است کواقعیت سرسپردگی حزب  این  ولی حقیقت  میزان کند؟  ه 

یکسان نبود. حزب   - مثالً در قیاس حزب توده با حزب کمونیست ایتالیا    -سرسپردگی  

جا که وقتی شوروی با فروش یکی دو کارخانه به  کلی مطیع شوروی بود، تا آن توده به

کوبید  شدت میشاه با او آشتی کرد، حزب توده که تا آن روز شاه و حکومت ایران را به

داد شعار  بزرگی »زنده  بالفاصله  جمع  که  شد  سبب  و  شوروی«.  و  ایران  دوستی  باد 

ازاعضای جوانش انشعاب دوم از آن حزب را سازمان دهند. حزب توده به این هم اکتفا  

ها پیش از آن سران توده را  نکرد. آنها نه فقط به تحویل دادن ستوان قبادی )که سال
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در  توسط شوروی  بود(  رسانده  به شوروی  و  داده  ایران    فراری  به  - مرز  عنوان ظاهراً 

  اعتراضی نکردند بلکه به دفاع از آن نیز برخاستند! - کنان ی آشتیهدیه

میآقای خسروپناه می توده  که حزب  را در دست  گویند  نهضت  رهبری  خواست 

داشته باشد. اوالً چرا نهضت ملی با پایگاه اجتماعی وسیع و مستقل از دو بلوک باید  

ست وابسته به شوروی باشد. ثانیاً حرف و ادعای توده خیلی بیش  زیردست حزب کمونی

امپریالیسم  جاسوس  مؤکداً  و  مرتباً  را  ملی  نهضت  و  مصدق  حزب  آن  بود.  اینها  از 

 شدن نفت مخالفتبا ملی  -دلیل چشم شوروی به نفت شمال  به –خواند. در ابتدا  می

بین ایران و انگلیس را داد ملکی  گری  المللی پیشنهاد میانجیکرد. بعد هم که بانک بین

ی جاسوسی مصدق  ی آن را نشانهاز آن پشتیبانی کرد ولی توده حتی مذاکره درباره

  - رئیس هیأت مذاکره کنندگان ایران  - قلمداد کرد. تا این که مهندس کاظم حسیبی  

اش  همعاون بانک و طرف مذاکر -ای واهی رد کرد و در توجیه آن به گارنر  آن را به بهانه 

 شوید!« گفت: »یک پیرمرد نورانی در خواب به من گفت شما قطعا پیروز می -

 28کردند و مصیبت  شد نفت ایران را تحریم نمیگری بانک پذیرفته میاگر میانجی

آمد. باری، نفت ایران تحریم شد و دولت برای جبران سر ملت ایران نمیمرداد هم به

ی ملی را به فروش گذاشت. حزب  اش به مردم متوسل شد و اوراق قرضهکمبود بودجه 

ارگان فکاهی معروف و مؤثر حزب مزبور    چلنگرتوده با آن هم مخالفت کرد و ازجمله  

 نوشت:

  لکت را کمی تماشا کنپیشوا چشم عقل را واکن مم

  قرضه از بهر ملت آوردی راستی هم چه معجزی کردی

  بیش از این خلق را به حیله ندوش پیت بردار و نفت را بفروش

  دهد آسان چون ندارد به دولت اطمینانو ان که دارد نمی

 دنیایی خصم سرسخت ملت مائی  ی خاص ینگهبنده

وزیر اریکاتوری از دکتر مصدق نخستک  1331ی فروردین  در شماره  چلنگرهمین  

داد که  نشان می  -بند و شورت  فقط با یک سینه  -ایران متشر کرد که مصدق را لخت  

ای که روی آن عالمت دالر بود مشغول رقصیدن برای عمو سام و  در حال زدن دایره

رب جان بول )نمادهای آمریکا و انگلیس( است و سایر سران نهضت ملی او را با ساز و ض
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بنده  همراهی می کنید  مطالعه  را  توده  حزب  مطبوعات  که  ندارید  فرصت  اگر  کنند. 

ام که  آورده  خلیل ملکی، سیمای انسانی سوسیالیسم ایرانی مشتی از خروار را در کتاب  

 کردند.  هایی به مصدق و ملکی میتوانید به آن رجوع فرمایید تا ببینید چه هتاکیمی

رغم شاه تشکیل داد با سران ی اصالحات خود را به نهوقتی دکتر علی امینی کابی

رابط و سخنگوی آن جبهه    -ی ملی دوم مالقات کرد و به قول دکتر مهدی آذر  جبهه 

هاروارد به آنها پیشنهاد کرد که با او همراهی کنند  در مصاحبه اش با تاریخ شفاهی    -

ها پیشنهاد او را نپذیرفتند بلکه تنتا حکومت مشروطه را دوباره برقرار سازند. اما آنها نه

مماتی با او شدند. ملکی صریحاً گفت و نوشت که  -ی حیاتی از همان فردا وارد مبارزه

این کار غلط است و از یک موضع انتقادی باید اجازه داد که امینی اصالحات خود را  

ز این جهت نامید(. و اپیش ببرد )البته حزب توده امینی را عامل امپریالیسم آمریکا می

گیری ملکی را ای خورد. آقای شوکت این موضعهای تازهها و تهمتملکی چه فحش

آمیز افزایند. که چون حکومت کوشش مسالمتکنند ولی تقریباً بالفاصله میتأیید می

آمیز زد«. یاللعجب!  ترین صدمه را به فعالیت مسالمترا نپذیرفت در نتیجه ملکی »بزرگ

پذیرد. پس  آمیز را برای تغییر خود میکراتیک حرکت مسالمتکدام حکومت غیردمو

که از قضا حزب توده آنها را نوکر  -گاندی و نهرو و پاتل و جناح و ابولکالم آزاد و غیره 

آمیز از امپریالیسم که در طول بیست و چند سال با روش مسالمت - خواند انگلیس می

با روی کار آمدن حزب کارگر در انگلستان   کهانگلیس کتک خوردند و زندان رفتند تا این

 ترین صدمه« را به نهضت آزادی حزب زدند!استقالل هند را تأمین کردند »بزرگ

دانند که او اصالحات داخلی را »از  آقای شوکت خطای دیگر ملکی را در این می

وزیر و رهبر نهضت ملی بود که ملکی و نیروی سوم خواست«. مصدق نخستمصدق می

تری را از او  ن وابسته بودند. اگر آنها اصالح ارضی و حقوق زنان و اصالحات کوچک به آ

 خواستند؟ خواستند پس باید از که مینمی

می شوکت  آقای  این  بر  جمهوری اضافه  دولتی  مقامات  و  نمایندگان  که  گویند 

هایی که  کنند. ایشان از یکی از آنها و استفادهی ابزاری« میاسالمی از ملکی »استفاده

برند ولی فرض کنید که چنین باشد. آیا این هم پس از پنجاه سال و  اند نام نمیکرده

 گذرد از گناهان اوست؟! بیشتر که از مرگ ملکی می
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آمیز برای ملکی وسیله نبود بلکه هدف  گویند که روش مسالمتآقای نهچیری می

گویند که  یشان همچنین میکند. ابود. رجوع به آثار و اعمال ملکی این نظر را رد می

داد و سلطنت مشروطه  را به حکومت کمونیستی ترجیح می   حکومت استبدادیملکی  

با حزب توده الزم می برای مبارزه  بهتر است که را  این هم درست نیست و  دانست. 

کنند.   منتشر  را  آن  اسناد  سال  ایشان  در  ایران   1339بنده  حکومت  هنوز  که 

استبدادی نبود بلکه دیکتاتوری )یعنی حکومت اقلیت بود و مخالفان غالباً از 

در    شمردند(بردند و شاه را رئیس آن مینام می »دستگاه« و »هیأت حاکمه«

سوسیالیست جلسه  جامعه  انتقاد  و  بحث  در    -ها  ی  حاکمه  هیأت  که  زمانی  در 

ضر بودم که یکی که عضو جامعه نبود از ملکی در  حا  - ترین موقعیت خود بود  ضعیف 

این باره سؤال کرد. او پاسخ داد که حکومت هیأت حاکمه را به حکومت حزب توده 

توان تغییر داد ولی حکومت حزب توده مانند  دهد به این دلیل که آن را میترجیح می

 های اقمار شوروی تغییرناپذیر خواهد بود.  حکومت 

همچن  نهچیری  میآقای  میین  پول  آمریکا  سفارت  از  ملکی  که  و  گویند  گرفت 

ی کوچک داشت »سندش هست«. بهتر است آن سند را منتشر کنند. ملکی یک خانه

گنجه  او صبیحه  به همسر  عمدتاً  خود  که  معیشت  به  برای کمک  و  داشت  تعلق  ای 

ن کرایه  ی ایتالیایی به ماهی پانصد تومای همکف و حیاط آن را به یک خانوادهطبقه 

اندکی پیش از    -ی چهل  داده بودند. و وقتی ملکی از آخرین زندان خود در اواخر دهه 

ی زندان بازهم بازنشستگی مختصر او را )برای آزاد شد چون عالوه بر دوره  - مرگش  

که ابتدا او را از فرهنگ اخراج و بعد بازنشسته کردند( قطع    1332معلمی تا کودتای  

 به شام شبش محتاج بود.  تقریباً  کرده بودند

گویند که ملکی روشنفکر عمومی نبود بلکه  آقای نهچیری از قول شخص دیگری می

دهنده  روشنفکر سیاسی بود. آری ملکی یک ژان پل سارتر نبود بلکه یک رهبر، سازمان

 و تئوریسین سیاسی بود. این هم یک گناه دیگر است؟ 

ارزه با حزب توده و شوروی را کنار گویند که اگر مبو باالخره آقای نهچیری می

نمی چیزی  ملکی  از  زنان  بگذارید  حقوق  و  ارضی  اصالح  برای  عمر  یک  ملکی  ماند. 

ی نیروی سوم را پدید  المللی پشتیبانی کرد، نظریهگری بانک بینکوشید، از میانجی
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  با رفراندوم مخالفت  -همراه با دکتر صدیقی، دکتر سنجابی و دکتر معظمی    -آورد و  

شود ولی او  کند و کودتا میگفتند که شاه با یک فرمان مصدق را عزل میکرد. آنها می

کند«. از سوی دیگر حزب توده قویاً از رفراندوم پشتیبانی کرد و  گفت »جرأت نمیمی

مکرراً شعار داد که »ما کودتا را به ضد کودتا تبدیل خواهیم کرد« که دیدیم چگونه بر 

 .  شان ایستادندسر قول

از سال   تئوری خانمان  1329ملکی  آلت دست  با  را  ایران  برانداز توطئه که ملت 

 االختیار کرده بود شجاعانه و مکرراً مبارزه کرد.  های خارجی و مسلوبقدرت

قلعه محبوس کردند  ها در زندان قزلایرا بالفاصله پس از کودتا در بند توده ملکی

ها بود نزدیک بود او را به قتل برسانند.  ایکه به شهادت مهرداد بهار که یکی از توده

ی  رهبر جامعه  -ی اول محمد درخشش  پس از رهایی از زندان بیکار ننشست و در وهله

ود و به نحوی در مجلس هیجدهم راه یافته بود تشویق  را که آدمی مستقل ب  -معلمین  

قرارداد کنسرسیوم که برای بحث به مجلس فرستاده شده بود    یهکرد که علیه الیح

سخنرانی کند. متن بسیار مفصل آن نطق را خود ملکی نوشت. امینی در تاریخ شفاهی  

ید. اگر اشتباه  گوید که نطق درخشش به تفاریق هفت ساعت به طول انجامهاروارد می

گوید که بری این کار سه چهار شب در مجلس خوابید. به هر حال  نکنم درخشش می

چون درخشش مصونیت پارلمانی داشت توانستند نطق او را به صورت کتابی منتشر 

 کنند.  

چراغ نهضت را    نبرد زندگی  و بعد  علم و زندگیی  پس از آن ملکی با انتشار مجله

کلی منفعل بودند  نگاه داشت، اگرچه سایر سران نهضت که بهبرای فرصت بعدی روشن  

های او برای آماده شدن برای فرصت بعدی وقعی ننهادند و وقتی فرصت رسید  به هشدار

غافلگیر شدند و کارشان به جایی کشید که مصدق از تبعیدگاه خود آنان را بکوبد و  

 ملت ایران بردارند.  بنویسد که »قادر نیستند یک قدم در راه دفاع« از حقوق 

سوسیالیسم و آخر این که ملکی نخستین فردی در جهان بود که با نوشتن کتاب  
ست. شش سال پس از  ثابت کرد که رژیم شوروی کاپیتالیسم دولتی  کاپیتالیسم دولتی

خود را منتشر کرد و ده سال بعد تونی کلیف رهبر    ی جدیدطبقه او میلوان جیالس  

تروتسکیست از  شاخه  انگلیس  یک  تروتسکی  به  – های  نظر  را    - رغم  شوروی  رژیم 

 کاپیتالیسم دولتی اعالم کرد... دیگر چه عرض کنم؟ 
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آن مکالمه  به  اگر خوانندگان  ولی  درازا کشید  به  رجوع  ظاهراً سخن  ی دوساعته 

 ش بنده در نهایت ایجاز و اختصار است.که واکن کنند خواهند دید
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 ها حکایت همچنان باقی است؟ واقعاً چرا پس از سال  607

حزب در چند مورد به سخنان من در میزگرد »  ون کاتوزیان محمد علی همایآقای  

جا  اند. در این« ایراد گرفته و طلب »سند« کردهتوده و نیروی سوم: از اسطوره تا واقعیت

 ها پاسخ دهم. کوتاهی به آنکوشم تا بهمی

ویژه  گویند، به( من سی سال است که از کسانی که از سوسیالیسم ایرانی سخن می1

از آقای کاتوزیان که مبدع این اصطالح و از پیگیرترین و پرشورترین مدافعان آن هستند،  

ی این معجون و چستی و چگونگی آن توضیح دهند. در  ام که دربارهدرخواست کرده

هایش از این  گاه در نوشته ره کردم و گفتم که ملکی هیچآن میزگرد نیز به این نکته اشا

توان دریافت که  اصطالح استفاده نکرده است ولی در یک مورد، و فقط یک مورد، می

منظور او از انطباق سوسیالیسم با مقتضیات ملی و فرهنگی و دینی ایران، همانا استقرار  

فظ نهاد سلطنت است. آقای  ی ایران و حسوسیالیسم درچارچوب قانون اساسی مشروطه

بازهم درباره ایرانی، سکوت کردهکاتوزیان  اند  ی اصل بحث، یعنی معنی سوسیالیسم 

گویند این برداشت که ملکی سلطنت مشروطه را برای مبارزه با حزب توده الزم  ولی می

 اند که »اسناد آن را منتشر کنم«.  دانست، »درست نیست« و از من خواسته می

نزدیک کودتای    ملکی  از  ماه پس  پرسش که    28به یک  این  به  پاسخ  مرداد در 

»روش قطعی خود را نسبت به قانون اساسی و مقام سلطنت بیان دارید« به بازجویانش  

 گوید: در فرمانداری نظامی می

این نظر  احتیاجات »به  تمام  است که  قادر  در شرایط حاضر  اساسی  قانون  جانب 

اید از نوسانات و ایجاد تشنجات جداً جلوگیری شود به  نهضت ملی ما را برطرف کند و ب 

جانب مقام سلطنت در شرایط حاضر یک مقام ثابت برای جلوگیری از خطراتی نظر این

است که استقالل یا تمامیت کشور را ممکن است به خطر اندازد بنابراین اقدام ]مطابق  

ترین جانب بدون کوچک..[ ایندانم. ]. با[ قانون اساسی را مانند همیشه الزم و واجب می

ام که دربار ایران یک نظر از دفاع و غیره همواره طرفدار این بودهاغراق و مبالغه و صرف

دربار قانونی و شاه ایران شاه قانونی باشد و اختالف بین دربار و آقای دکتر مصدق از  

تر مصدق به عنوان کنم که پشتیبانی از جناب آقای دکبین برود.]...[ بار دیگر تأیید می

الزمه ابداً  استعماری  ضد  مبارزه  بالعکس  مظهر  نبوده  سلطنت  مقام  با  مخالفت  اش 

https://pecritique.com/2021/11/12/%d8%ad%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%85%da%86%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%82%db%8c%e2%80%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%a7/
https://pecritique.com/2021/11/12/%d8%ad%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%85%da%86%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%82%db%8c%e2%80%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%a7/
https://pecritique.com/2021/11/12/%d8%ad%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%85%da%86%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%82%db%8c%e2%80%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%a7/
https://youtu.be/LV4yNlqFL3I
https://youtu.be/LV4yNlqFL3I


 آرمان نهچیری  608 

جانب طرفدار جدی  ی نهضت ملی اجتناب از این اختالف بوده است که اینی ادامه الزمه

 ( 23-22ام.« )خلیل ملکی به روایت اسناد ساواک. صص آن بوده

ی که چهار سال قبل از مرگش برای رسیدگی این باور را ملکی در آخرین دادگاه

 به اتهاماتش تشکیل شد، بار دیگر تکرار کرد:

به مناسبت این که دربار و شخص اعلیحضرت همایونی، مقام ثابت و  »این  جانب 

بدون نوسان برای حفظ استقالل و تمامیت ایران است، همواره طرفدار قانون اساسی و  

بوده در جلسهسلطنت مشروطه  توده  یام.  با  نفره  هزار  چند  انتقاد  و  که  ایبحث  ها، 

ها نسبت به مقام سلطنت بست بگذارند، موقعیت سوسیالیستخواستند مرا در بن می

سؤال شد. در آن زمان که طرفداری از شاه کردن، جرأت و جسارتی در محیط زندگی  

ب سوسیالیست  وجود  با  که  دادم  جواب  مالحظه  بدون  من  داشت،  روز الزم  ودن، آن 

مادامی که ما هزاران کیلومتر سرحدات حساس داریم و نسبت به بعضی از ایاالت ما  

سوءنظر هست، من مقام سلطنت را بدون نوسان و تردید، پایگاهی برای حفظ تمامیت 

ی ما احترام به قانون اساسی را  دانم و به همین مناسبت مرامنامهو استقالل ایران می

این   بردارد،  الزم شمرده است. نظر  نباید شکاف  ایران  بود که نهضت ملی  این  جانب 

 (11.ص1344اسفند    19همکاری دکتر مصدق و شاه ادامه باید داشته باشد.« ) کیهان.  

سبب وحشت ملکی از چیرگی کمونیسم در ایران، ( من در آن میزگرد گفتم که به2

از کودتای   تأکید می  28پس  مبارزهمرداد،  از کودتا، روش  آمیز  ی مسالمتکنم پس 

رسید که وی حکومت  به به جایی  کار  و  تبدیل شد  به هدف  از وسیله  او  نزد  تدریج 

داد. آقای کاتوزیان در  ها ترجیح میی احتمالی کمونیست استبدادی در ایران را به غلبه

کند.« و در مورد  گویند که »رجوع به آثار و اعمال ملکی این نظر را رد میمورد اول می

ها  د گرفته اند که ملکی ظاهراً »حکومت دیکتاتوری« را به چیرگی کمونیستدوم ایرا

 داد نه حکومت »استبدادی« را. ترجیح می

تر از  ملکی معتقد بود که »حزب توده پیروزمند برای نهضت ]ملی[ خیلی خطرناک

هیئت حاکمه و حتی رژیم فاسد منحط پیروزمند است.« )تحلیل مختصری از گذشته 

( از این دیدگاه، شورش 36. ص  1335م راه آینده. نبرد زندگی، اردیبهشت  برای ترسی

به مخاطره میو هر آن را جداً  پایداری نظم موجود  زیرا انداخت، محکوم میچه  کرد 

 نویسد: افزاید. میها میمعتقد بود چنین کارهایی بر احتمال پیروزی کمونیست 
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ن هر عمل سخت و جدی که در اینجا  »در شرایط و اوضاع و احوال حاضر دنیا و ایرا

منجر به یک شورش و یا طغیانی گردد بدون شک وارد در قلمرو کشمکش شرق و غرب  

گونه  خواهد شد و موفقیت هر کدام از آنها برای ملت ایران سودی نخواهد داشت. اگر این

کشمکش منجر به تثبیت اوضاع حاضر شود، نتیجه منظور نه تنها عملی نخواهد شد  

ها گردد وضع از  العمل شدیدتر خواهد بود و اگر منجر به پیروزی کمونیسته عکسبلک

غلبه خواهد شد. گفتیم که   غیرقابل  و  غیرقابل تحمل  و  بدتر  نیز خیلی  آنچه هست 

شورش و طغیان آن طوری که رهبران حزب توده برای واژگون کردن رژیم حاضر هدف  

ع حاکمه فعلی است، از طرف دیگر ایجاد  اند برای ملیون مضرتر از وضخود قرار داده 

این وضع برای ملیون به تنهایی و با نیروی خودشان غیرممکن است.« )راستی چه باید  

 (3-2. صص1334کرد؟ نبرد زندگی، اسفند 

در آن زمان تحلیل ملکی از وضعیت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی بیشتر کشورهای 

 آسیایی و آفریقایی این بود که: 

ترین وسایل اولیه زندگی که چشمشان ها مردم گرسنه و محروم از ابتدایی»میلیون 

به وسایل ترقی و رفاه زندگی قرن بیستم باز شده است، به سیر کردن شکم خود و 

ی انتخاباتی آزاد. دنیای غرب بیهوده  اند تا به تعرفهی خود بیشتر اهمیت قایلخانواده

یقایی را از رژیمی که درآن انتخابات آزاد و  کند که توده ملل آسیایی و آفرسعی می

اروپایی و آمریکایی پرمعنی   البته این ترس برای  بترسانند.  حقوق فردی وجود ندارد 

است اما برای آسیایی و آفریقایی گرسنه که هم فاقد آزادی اقتصادی و هم فاقد آزادی  

بیهوده است.«   سیاسی است این گونه تبلیغات و ترساندن از کمونیسم یک عمل پوچ و 

   (10)همان. ص

تاریخی«   »رسالت  رؤیایی  و  دور  اندازی  چشم  در  هرچند  تحلیل،  این  با  ملکی 

جامعه به  دستیابی  را  خود  مانند  میروشنفکرانی  »دکترین  ای  مانند  نه  که  دانست 

داری« که در کشورهای اروپایی و آمریکا حاکم بود »نان« فدای »آزادی« شود سرمایه

داری دولتی« در شوروی و اقمارش »آزادی« فدای »نان« کترین سرمایهو نه مانند »د

ص همان.  پایه12شود،)  بر  شود،  فراهم  رؤیا  آن  تحقق  برای  شرایط  تا  ولی  ی ( 

ی فعلی و فوری خود و همفکرانش را  زد، وظیفهبینی«، که همواره از آن دم می»واقع
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ذ کمونیسم از بین برود. به دیگر  ی نفودانست تا زمینهبهبود شرایط اقتصادی کشور می

ای که معلوم نبود کی فرامی رسد، حاضر بود، شگفتا، از روش  کم تا آیندهسخن، دست

پیروی کند و »آزادی« هم وطنانش را فدای تأمین  کمونیست  ها برای مبارزه با آنان 

 نویسد: »نان« ایشان کند. می

احوال حاضر سیاست   و  به خصوص در شرایط  ما  نظر  از:  »به  تنظیم  "عبارتست 

کنیم  . سازمانی که ما از آن بحث می"کردن تولید و توزیع روی اصول مشخص اجتماعی

ها نیست بلکه  برای دادن شعار و متینگ و بستن بازار و ایجاد هو وجنجال و امثال آن

عبارت از سازمانی است که بتوانند تولیدات صنعتی و کشاورزی کشور را با بهترین و  

رین شکل و منطبق با اوضاع کنونی دنیا و ایران تنظیم کند، سطح تولید را  تمتناسب

دهد.   نظم  معین  و  مشخص  اجتماعی  عدالت  مطابق  نیز  را  آن  توزیع  و  ببرد  باال 

از سازمان دهندگان صنعت و   سیاستمداران در مرحله حاضر در حقیقت باید عبارت 

که تنها نطاق باشد و بتواند    کشاورزی و امور اجتماعی باشند. سیاستمدار کسی نیست

افکار و   را در نظر نگیرد و هدفش تحریک  را تحریک کند ولی مصلحت مردم  مردم 

ساختن دکانی برای خود از این افکار تحریک شده باشد. سیاستمدار کسی است که  

منافع و مصالح مردم را طبق اصول فنی و سازمانی تشخیص دهد و برای عملی ساختن  

، همکاری عمومی را بتواند جلب کند.]...[ سیاست و سازمانی که ما از  یک برنامه مدون

می بحث  در  آن  که  دهندگانی  سازمان  و  دولت  کارمندان  که  باشد  نوعی  باید  کنیم 

شان بازی کنند، بتوانند دستگاه دولت هستند، بدون اینکه با سرنوشت خود و خانواده

ارد شوند.]..آنان باید[ سوءظن قسمت کنیم ودر سیاست و سازمانی که ما از آن بحث می

حاکمه هیئت  نیت  حسن  عمالً    با  باید  سازند،  برطرف  هدفشان  و  خود  به  نسبت  را 

ها کارکردن در حدود و چارچوب قانون اساسی است که اطمینان دهند که هدف آن

بتوان متدرجاً حکومت قانون را با نظم و انظباط]کذا[ عمومی در کشور حاکم کرد.«  

 (3-2. صص1335دانشگاه پرسید: چه باید کرد؟ نبرد زندگی، اردیبهشت )استاد 

روشنی و صراحت همین معنی و چشم پوشی از »آزادی« برای رسیدن به »نان«، به

 های نهضت ملی ایران نیز تکرار شده است: ی سوسیالیست ی جامعهدر بیانیه

و  اقتصادی  استقالل  به  باید  زمان  از  مرحله  این  در  ملی  توسعه   »نهضت  و  رشد 

پذیر  اقتصادی اهمیت دهد. رشد و توسعه اقتصادی بدون رعایت انضباط در جامعه امکان
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مسئله اندازد.  مخاطره  در  را  اجتماعی  امنیت  نباید  آزادی  برای نیست.  امروز  مهم  ی 

نهضت ملی و کشورهای توسعه نیافته باالبردن مصرف به وسیله اعتصابات و اغتشاشات  

جویی و سرمایه گذاری است. البته برای طبقات زحمتکش که حداقل  نیست بلکه صرفه  

زندگی را فاقد هستند باید کار تهیه کرد و حداقل زندگی شایسته با مقام انسانی را  

های بشری  ها آماده ساخت.]...[ از آنجا که در جهان امروز اداره کردن جامعهبرای آن 

های تولید کننده  ضت متکی به تودهیک امر صرفاً علمی شده است اداره کردن یک نه

بدون یک رهبری علمی و منطقی امکان ناپذیر است. به همین مناسبت سیاست از نظر  

برای   ما  بنابراین  جامعه.  رهبری  و  توزیع  و  تولید  علمی  کردن  اداره  از  عبارتست  ما 

سوسیالیست  جامعه  در  مهندسان  و  کارشناسان  و  قائل  اقتصاددانان  جدی  اهمیت  ها 

ی مدرن و یک نظم اجتماعی  م و عقیده داریم که برای به وجود آوردن یک جامعههستی

نوین باید توسط آشنا ساختن آنان با اصول جامعه شناسی امروزی قدرت علمی و اداره  

  - های نهضت ملیی سوسیالیستها ترکیب ساخت.« )جامعهها را با اراده تودهکننده آن

 (100و  93صص

 پس بنابراین: 

وکارشان  درپی بازار و کسبه را از کسبهای پیمناسبت میتینگنده نباید به»در آی

بازار و مغازهها[ تعطیل پی]سوسیالیست   "جامعه"بازداشت.   راه صحیحی  درپی  را  ها 

مبارزه نمیبرای  اجتماعی  باید  ی  میتینگ  و  دمونستراسیون  تشکیل  و  تعطیل  داند. 

شد نه یک روش مستمر و دایم. در آینده روش وسایل استثنایی برای موارد استثنایی با

مسالمت سیاسی  اقدامات  راه  از  و  منطقی  و  علمی  بیشتر  باید  باشد.«  مبارزه  جویانه 

 ( 106ص -)همان

از مسالمتمن در این مطالب، نشانه یابم.  جویی به عنوان »روش مبارزه« نمیای 

کمهمان پیروزی  به  را  منحط«  فاسد  »رژیم  ملکی  دیدیم  که  ترجیح ونیست طور  ها 

حکومت  می نظرش  بگوییم  تا  است  نشده  قایل  »انحطاط«  این  برای  حدی  او  داد. 

روز بهدانیم که حتی در اواخر عمرش که روز گرفت. این قدر می»استبدادی« را در بر نمی

ها  شد، او هیچ گاه از آن نظر و روشی که از سالبر ماهیت »استبدادی« رژیم افزوده می



 آرمان نهچیری  612 

و   درست  می»واقعپیش  آن  بینانه«  تحقق  برای  همچنان  و  نکرد  عدول  دانست، 

 کوشید. می

مقاله3 در  من  انسانی سوسیالیسم (  سیمای  ملکی:  »خلیل  کتاب  نقد  در  که  ای 

،  6ی  بان )شمارهی فرهنگام و در سی صفحه در فصلنامهایرانی« آقای کاتوزیان نوشته

بسیاری از آرای آقای کاتوزیان را ازجمله اعتقاد ( منتشر شد، نادرستی  1399تابستان  

ی دموکرات آذربایجان، مخالفت او با دولت قوام،  ایشان مبنی بر مخالفت ملکی با فرقه

ی موافقت او با پیشنهاد بانک جهانی در زمان طرح آن در دولت مصدق و سرانجام رابطه 

ام و تکرار  تفصیل توضیح دادهبهاو با سفارت آمریکا در ایران و دریافت کمک مالی از آن،  

اند.  ها در اینجا نه ضروری است و نه ممکن. شاید آقای کاتوزیان آن مقاله را ندیدهآن 

اند. اگر این احتمال دوم  اند ولی مطالب آن را »مستند« نیافتهشاید هم دیده و خوانده

که باز هم از من  کردند نه اینبود که ایراد خود را مطرح می درست باشد، بهتر آن می

اجمال بگویم و بگذرم که شواهد و مدارک و استدالل من  درخواست »سند« کنند. به

اثبات رابطه  از آن در آن مقاله برای  ی ملکی با سفارت آمریکا و دریافت کمک مالی 

های  منتشر شد، نامه  2017ی آمریکا که در سال  مبتنی است بر اسناد وزارت خارجه

احمد به ه ناصر  مسرش سیمین دانشور که در آن شرح مالقاتجالل آل  های خود، 

های یکی  وثوقی، سپهر ذبیح و ملکی را با کارمندان سفارت آمریکا داده است، یادمانده

یافته و سرانجام  نیروی سوم  اعضای حزب  از  نفر  تحلیلدو  و  های خسرو شاکری،  ها 

نیز در سخنانم در میزگرد،    یرواند آبراهامیان و فخرالدین عظیمی. من در آن مقاله و

های مالی را مشخصاً  که او آن کمکدستی ملکی تأکید کردم و هم بر اینهم بر پاک

می هزینه  و  دریافت  کمونیسم  علیه  تبلیغ  نمیبرای  اوصاف،  این  با  آقای  کرد.  دانم 

تنگدستی ملکی می بر  پافشاری  با  اینکه کاتوزیان  ثابت کنند؟  را  خواهند چه چیزی 

فرض که چنین بوده است، چه ربطی به  ه »نان شبش هم محتاج« بوده است، بهملکی ب

 بحث من دارد؟ 
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 مقدمه 

  -ای  طلبانه و عاملیت کارگران پروژههای حقکوشش  قرن از نخستیننزدیک به نیم

ای در یکم  گذرد. با چنین پیشینه فنی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی کشور ما می

پروژه هزاران کارگر  نیروی کار شاغل  تیرماه سال جاری  اکثریت  که  پیمانکاری  و  ای 

بار در  اینسلسله اقدامات مطالباتی پراکنده، شوند پس از یکاین صنایع را شامل میدر

و همبسته کوشش مشترک حق  اقدام سراسری  برای  یک  را  اعتصاب خود  و  خواهانه 

های  ری در مراکز کاری خود آغاز کردند. بنا به بیانیهبهبود شرایط کار و تغییرات ساختا 

این حرکت اعتراضی، کارگران در بیش  تر شدن  ای و پیمانی، با گستردهکارگران پروژه

از صد مرکز نفت و گاز و پتروشیمی گام به گام با تشکیل مجامع عمومی دست از کار  

 های خود را به شرح زیر بیان کردند: کشیدند و خواسته 

های پیمانکاری نیروی کار،  زایش دستمزد، لغو قراردادهای موقت، حذف شرکتاف

ایمنی و بهداشت محیط کار، لغو فضای امنیتی  عقد قرارداد دائم و رسمی، امنیت شغلی،  

ی اقتصادی، بیمه و حق برخورداری از  وار مناطق ویژهدر محیط کار، لغو قوانین برده

ک  شرایط  و  مسکن  حق  رایگان،  به  درمان  کاری  روزهای  بهتر.کاهش  و    20اری  روز 

روز، کاهش ساعت کار ، حق ایجاد تشکل های کارگری    10افزایش روزهای استراحت به  

عمومی  واکسیناسیون  و  بهداشتی   و خدمات  غذا  کیفیت  و  ها  خوابگاه  ،بهبود وضع 

 رایگان برای مقابله با ویروس کرونا.   

از جدا  کارگران  جاری  مطالباتی  برای اینمبارزات  کارگران  اجتماعی  جایگاه  که 

اقتصادی و استقرار دموکراسی سیاسی را بار دیگر در کشور    –پیشبرد عدالت اجتماعی  

ازمبارزات   از یک قرن  ما برجسته ساخت در عین حال نشان داد که با گذشت بیش 

ای  نزدیک به نیم قرن مبارزات کارگران پروژهطور خاص  ایران و بهی کارگرعمومی طبقه

هنوز شرایط غیر عادالنه ای در تمام سطوح فنی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی،  –

بر نهاد کار حاکم است و کارگران از ابتدایی ترین حقوق خود مانند حق داشتن تشکل  

های  د سیاست با پیشبر    و.  های مستقل  و داشتن پیمان دستجمعی کار  محروم هستند

های  اقتصادی نولیبرالی و حذف بخش بزرگی از نیروی کار از شمول قانون کار و پوشش

موقتی ارزان  حمایتی،  الیهو  و  اقسام  سازی  و  انواع  تسلط  کارو  نیروی  کردن  الیه 
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های بزرگ و کوچک پیمانکاری و تأمین نیرو بر مراکز نفتی شرایط کار به مراتب   شرکت

   تر شده است.ایمندتر و دشوارتر و نانسبت به گذشته ب

رخ   به  توجه  با  است  تالش  در  زیر  در  مطلب  کارگری  اخیر  اعتراضی  دادهای 

از مبارزات گذشته ی کارگران پروژهکشورمان، با بازخوانی گوشه پیمانی در  ای  ای و 

انقالب  سال به  ابتدایی این   1357های منتهی  از کوشش ومبارزات آغازین و  ، بخشی 

 رگران را برای داشتن شرایط کار و زندگی بهتر در آن دورانِ را نشان دهد.  کا

برنامه توسعهاجرای  و  عمرانی  ) های  کشور  صنایع  رشد 1357-1342ی  و   )

 ای ی کارگران پروژهپدیده

از سال  های عمرانی و توسعه با اجرای برنامه  های  تا سال  1342ی صنایع کشور 

انقالب   به  به، حکوم1357منتهی  پروژهت شاه  از  اقدام  ایجاد یک سری  های صنعتی 

 کرد.  

ای بوشهر، نیروگاه اتمی  های بزرگ عبارت بودند: نیروگاه هستهاین پروژهبخشی از

ی خارک  های آبادان و بندر ماهشهر و جزیرهدارخوین در استان خوزستان، پتروشیمی

 های اصفهان، تبریز، شیراز و صدها صنایع بزرگ و کوچگ دیگر.  وپاالیشگاه

عنوان »انقالب  برخی پژوهشگران از آن به   این صنایع بزرگ کهاندازی  ایجاد و راه

یاد می طبقه صنعتی کوچک«  کمّی  رشد  به  توانست  کارگر  کنند  رشد ی  به  و  ایران 

ایجاد  ای و الجرم به تحرک طبقاتی و تالش برایی کارگران صنعتی و فنی پروژهپدیده

   1این صنایع در حال ساخت بینجامد. شرایط کار بهتر در

 ی اکارگران پروژه

تجربی   –ای در آن زمان عبارت بودند از: کارگران فنی کارگران یا نیروی کار پروژه

ابزار دقیق، نصب ماشینکه با تسلط به تخصص کش، جوشکار،  آالت، لوله هایی مانند 

میکر دیگسازنده  (Boilermaker)بویلر  نصب  ی  فنی  کارگر  ریگر)  بخار،  های 

 
طرح .  1 مورد  در  بیشتر  اطالعات  توسعهبرای  و  عمرانی  )های  شاه  زمان  یرواند  1342-1357ی  به،  کنید  نگاه   )

 .529- 528ص گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی. نشر نی. صی احمد ایران بین دو انقالب، ترجمهآبراهیمیان.  
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های  های کِرنبکسلآالت سنگین و سیمهای صنعتی و هدایت و کاربا ماشیندستگاه

، نجار، نقاش، آرماتوربند، انباردار، Scaffold)  –بند ) داربست  سنگین(، متخصص آهن 

راننده کیپر،  تایم  کیپر،  برق استور  کِرن،  می  مکانیک  بنا،  و اشینکار،  سنگین  آالت 

این کارگران، دانش فنی خود را از طریق تجربی و کار درکنار همکاران بردار. غالبنقشه 

های آموزشی فشرده که در محل کار توسط خود در صنایع مختلف یا از طریق کالس

میشرکت برگزار  خارجی  میهای  پروژهشد  کارگران  طریق  آموختند.  از  که  ای 

ایرانی، موظف  شدند در کنار کارشناسان خارجی واستخدام می  های پیمانکاریشرکت

ها را بسازند و بعد از  ها و پاالیشگاهای پتروشیمیشده و فشردهبودند که در مدت تعیین

خانواده از  دور  دیگری  محل  و  شهر  در  کار  پروژهپایان  در  خود  به  های  دیگری  ی 

فصلی« هم    – ای  یز کارگران »پروژهجستجوی کار و نان بروند. به همین سبب به آنها ن

ی واسطهای، کارگرانی هستند که بهپروژه  –این دسته از کارگران صنعتی  گفتند.  می

اند. به همین  زنی باالتری نیز برخوردار بودههایی که دارند سنتاً از قدرت چانهتخصص 

این  د. عالوه برمند بودننسبت از میزان دستمزد باالتری بهرهسبب آنها در آن زمان به

فنی، کارگران آگاه و آشنا به مسایل صنفی و طبقاتی وجود    –ای  در میان کارگران پروژه

به  که  تجربه واسطه داشتند  و ی  داشتند  کارگران  میان  در  که  اعتباری  و  بیشتر  ی 

به  دورهواسطه همچنین  در  سازماندهی،  قدرت  داشتن  و  ی  علنی  نقش  متفاوت  های 

مبا رهبری  در  پروژهمهمی  در  کار  شرایط  بهبود  برای  کارگران  صنعتی  رزات  های 

انجامید.  دست ساواک نیز میایفا می کردند که گاه به بهای سنگین دستگیری به مختلف

ایجاد ترس و وحشت در میان کارگران و    تنها باعثالبته دستگیری فعاالن کارگری نه

ر باعث باال رفتن اعتبار اجتماعی  شد بلکه همین امطلبانه آنها نمیی حقتوقف مبارزه

 شد.  فعاالن کارگری در نزد سایر کارگران و اقشار جامعه می

 (1356-1354ای ) هایی از اقدامات اعتراضی کارگران پروژهنمونه

ای در چند مرکز صنعتی در کارگران پروژه   1357های منتهی به انقالب  در سال

 ، حاکم  امنیتی  به شدت  فضای  تحت  بهبود    حال ساخت  برای  را  اعتراضی  اقداماتی 

های  شرایط کارانجام دادند که شامل اعتصاب چندروزه یا سازماندهی اقدام و اعتراض

ای آن دوره، محمد کارگری چندساعته در مراکز کار بود. یکی از فعاالن کارگران پروژه
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نعتی  ی صتا مقطع انقالب در چند پروژه  1355کش، که از سال  زمان روستایی، لوله

کند: »ازجمله  ای اشاره میمدت کارگران پروژهکار کرده بود به چند اقدام اعتراضی کوتاه

های اعتراضی که توسط فعاالن کارگری در پروژهای صنعتی جنوب سازماندهی  حرکت 

فلور  به  معروف  یک،  فلور  امریکایی  شرکت  در  اعتراضی  اقدام  سازماندهی  یکی  شد 

درمنطقه  نفتکنتیننتال  بود.  خیی  خوزستان  در  آغاجاری  اعتراضی  ز  حرکت  این 

سازمان در  شد.  انجام  کارگران  غذای  کیفیت  بهبود  برای  حرکت دهی  تأثیرگذار  این 

زاده، جوشکار )تاریخ  یادان ابراهیم غریباعتراضی فعاالن کارگری آن دوره ازجمله زنده

گیر و زندانی شد(  . او در زمان شاه به جرم فعالیت های کارگری دست   1360درگذشت 

کند: »در  کش، نقش مهمی داشتند. « وی اضافه می( لوله1400-1330و رضا منفرد )

واقع   "فلور سوکیاس"در شرکت    1356ای در سال اقدام دیگری فعاالن کارگران پروژه

ی بندر دیلم برای بهبود شرایط کار دست از کار کشیدند و اعتصابی را در آنجا  در جاده

این حرکت اعتراضی نقش  دهی  سازمان  یاد رضا منفرد، درردند که زندهسازماندهی ک

اعتراض دیگری که در سال  برجسته  ازجمله  در بخش ساختمانی    1354ای داشت.« 

ایران و ژاپن رخ داد، اعتراض کارگران نسبت به وضعیت نامناسب    شرکت پتروشیمی

و نبود تخت خواب کافی  سالن غذاخوری و کیفیت غذا و غیربهداشتی بودن خوابگاه  

درتابستان   بود.  کارگران  دی  1356برای  پروژهو  کارگران  نیز  سال  همان  در  ماه  ای 

پاالیشگاه در حال ساخت اصفهان یک حرکت اعتراضی و به دنبال آن اعتصابی را علیه  

و کار  شرایط  بهبود  و  دستمزد  افزایش  برای  گسترده،  کار  تبعیض  بهداشت  و  ایمنی 

ند که از اهمیت باالیی برخوردار بود. در ادامه با آوردن یادداشت ها و  سازماندهی کرد

بیان خاطرات فعاالن کارگر ی شاغل در پاالیشگاه اصفهان  که در سازماندهی اعتراض 

ای در آنجا نقش مهمی داشتند به ویژه گی ها ، ترکیب نیروی  و اعتصاب کارگران پروژه

 بارزات کارگران پروژه ای می پردازیم  کار پروژه ای و مطالبات آن دوره از م
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 ای طرح ساخت پاالیشگاه اصفهان، و ویژگی نیروی کار پروژه

یادداشت آبکاشکدر  مصطفی  کارگری  فعال  می1368  -1324)  1های  خوانیم:  ( 

آلمانی    – توسط دو شرکت آمریکایی    1355»طرح ساخت پاالیشگاه اصفهان در سال  

این پروژه میان  شهر تدوین شد. پیش از آغازشاهین  –ی اصفهان  کیلومتری جاده  25در  

ایران بانفوذ بودند رقابت وجود داشت. لذا برای امتیاز تأسیس  های خارجی که درشرکت

که    Thiessenو شرکت آلمانی تیسن    Fluorپروژه بین دو کمپانی آمریکایی فلور    این

کشی شد.  هر دو در طراحی و ساخت پاالیشکاه و تأسیسات نفتی شهرت دارند قرعه

های گوناگون ها در زمینه جا که آمریکاییقرعه به نام شرکت آلمانی تیسن افتاد. از آن

از جمله ابزار و تکنیک و نفوذ سیاسی بیشتری برخوردار بودند شرکت آلمانی تیسن 

مپانی آمریکایی فلور کار ساخت پاالیشگاه اصفهان را ناگزیر شد به صورت شریک با ک

این دو شرکت مشترکاً در قالب »شرکت فلور و تیسن جوینت    به اتمام برسانند. درنتیجه

این پروژه عالوه بر کارشناسان خارجی نیاز به  ونچر« به اجرا و ساخت پروژه پرداختند. 

ران فنی که عمدتاً از کارگران کارگران متخصص بیشتری داشت و کمبود آن را از کارگ

 کرد.  ای جنوب کشور بودند تأمین میپروژه

گفته اصفهان  به  پاالیشگاه  در  اعتراضی  عمل  نخستین  روستایی  زمان  محمد  ی 

که در مورد نامنظم  1356عبارت بود از: »سازماندهی یک اعتصاب کوچک در تابستان  

ز محل زندگی به محل کار و  ها اایاب و ذهاب و ساعت حرکت اتوبوس بودن سرویس  

ها  بلعکس بود صورت گرفت. این عمل جمعی اعتراضی باعث شد که سرویس اتوبوس

 ای بهبود یابد.« تا اندازه

 
به.  1 آبکاشک،  اندیشهبه جرم فروش کتاب  1350عنوان کارگر ساختمانی در سال  مصطفی  های هایی که حاوی 

ای بودند توسط ساواک در آبادان دستگیر شد. وی در دادگاه ابتدایی به هفت سال زندان و سپس در دادگاه  تازه 

ای آبادان پیوست.  ی کارگران پروژه سال و نیم زندان محکوم شد. وی پس از آزادی از زندان به جرگه  بعدی به سه 

فصلی آبادان«    –ای  گذار و هیأت موسس »سندیکای مستقل کارگران پروژه وی از اعضای بنیان   1357پس از انقالب  

ایران، مستقل از احزاب و  ی جنبش کارگری  ستهبندی از تاریخ پر فرازوفرود و ناپیوبود. او در تالش بود که با جمع

کارگری پایدار و مطالبات سیاسی و اجتماعی   –جات سیاسی گوناگون، راه را برای تداوم یک حرکت صنفی  دسته

 ی کارگران هموار سازد.طبقه
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مهم آبکاشک،  مصطفی  روایت  پروژهبه  کارگران  اعتراضی  اقدامات  برای ترین  ای 

سراسری علیه  های  ها قبل ازآغاز اعتراضماه  -   1356بهبود شرایط کار در دی ماه سال  

 ای برخوردار بود. در پاالیشگاه اصفهان رقم خورد که از اهمیت ویژه - حکومت شاه 

نویسد: »کارفرما عالوه بر استخدام اندک کارگران وی در بخش از خاطرات خود می

های اطراف پاالیشگاه استخدام  ای را از روستافنی، بخش بزرگ کارگران پروژه  -ای  پروژه

ی گیری از نیروی کار ارزان روستاییان، آنان را پس از یک دورهما با بهرهکرد. کارفرمی

نبودند و تحت شرایط گرفت.  کار میی آموزشی بهدوماهه تولید  روند  اینان چون در 

طبقاتی  ویژه و  مسایل صنفی  از  فنی،  کارگران  با  قیاس  در  بودند،  استخدام شده  ای 

کارگران روستایی با نداشتن خصلت کار جمعی   این   ًآگاهی چندانی نداشتند. طبیعتاً

این حوزه جذب شده بودند. اساساً روستاییانی که پا  که نتیجه و سرشت تولید است، به

این بازار کار می گذاشتند بنا به سرشت تولید روستایی دارای روحیات فردگرایی،  به 

بر منافع جمعی و به از خصلت جمعی  ارجحیت دادن منافع فردی  بهره  کار بیاجبار 

های سنتی ناشی از زیست در روستا، آنان را از مبارزه برای  بودند. همچنین دیگر درآمد

این به دلیل وجود کارگران بیکاری که کرد. اضافه برنیاز میحقوق صنفی، اقتصادی بی

ها به  این کارگران در یک سطح بودند و در بیرون از پروژه   از نظر داشتن دانش فنی با

این بخش از کارگران را اشغال   توانستند جایراحتی میر نوبت استخدام بودند و بهانتظا

کردند.  های کارگری شرکت میها و اعتصابکارگران نامبرده به سختی در اعتراض   کنند،

های  های کارگران فنی و متخصص، مانند بیمهطبع با یک سری خواسته این کارگران به

وآمد و خواست افزایش دستمزد که در سرشت د، حق رفتدرمانی، حق مسکن، حق اوال

های اعتراضی زندگی کارگران فنی شهری وجود دارد بیگانه بودند و از شرکت در جنبش

زدند. در بعضی از مواقع حتا در برابر که صرفاً مبنای اقتصادی و صنفی داشت سرباز می

میحرکت  مخالف  موضع  اعتراضی  کهای  مانند  آنها  پروژهگرفتند.  فنی    –ای  ارگران 

های سنگین نداشتند. سطح معیشت و زندگی آنها با سطح معیشت کارگران خانهاجاره

های کارگران شهری و تر از خواسته فنی متفاوت بود به همین دلیل توقع آنان پایین

ای که در روند تولید به شناخت از حقوق صنفی خود  پروژه  –فنی بود. کارگران فنی  

خوبی حس  ند از خصلت جمعی کار برخوردار بودند و منافع مشترک را به رسیده بود
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بخش از   اینهایکردند. به ارزش و کیفیت کار خود آگاهی داشتند. سطح خواستهمی

های کارگران روستایی باالتر  برخورداری از دستمزد بیشتر، از تقاضای  رغمکارگران به

ضرورت به  بنا  و  مشکالبود  و  شهری  زندگی  کسب تهای  جهت  در  زندگی  نوع  این 

گیر  ی درمانی و حق مسکن و. . . پیهای صنفی و اقتصادی خود مانند بیمهخواسته 

 1بودند.« 

 (1356ماه  ای در پاالیشگاه اصفهان )دیی کارگران پروژهروزهاعتصاب سه

یاد مصطفی آبکاشک انجام دادم وی بخشی  با زنده  1367وگویی که در سال  در گفت

اصفهان که منجر به حرکت  از فعالیت پاالیشگاه  را در  های صنفی و سندیکایی خود 

اختصار باز گو کرد که  شد، به  1356ای در دی ماه  اعتراضی و اعتصاب کارگران پروژه

 خوانیم:  در زیر می

خواهم بپرسم چرا برای کار به اصفهان رفتی، مگر هرچیز میقبل از    - س

 در آبادان کار نبود؟ 

ها و تأسیسات جدیدی  ایران پروژه  های مختلفایام در شهر  مصطفی آبکاشک: درآن

های بزرگ و کوچک مثل مور و ملخ با  شروع به کار ساختمانی کرده بودند و شرکت

های مختلف  ران آمده بودند. آنها مدیریت بخشایبستن قراردادهای کالن و پرمنفعت به

از کارهای ساختمانی و تأسیسات صنعتی را به   عهده گرفته بودند. از طرفی تعدادی 

های  ی کار در شرکتکه تجربه  -کش وغیرهشامل جوشکار و لوله   –های فنی آبادان  بچه 

گرفتند.  ها کار میاین گونه پروژهخارجی و یا در کشورهای عربی همسایه را داشتند در 

پروژه میان کارگران  در  فرهنگی  موقع یک  تازهآن  کار  اگر جایی  که  بود  پیدا  ای  ای 

بهمی پروژهکردند  کارگران  دیگر  به  میفوریت  اطالع  بودند  بیکار  که  بهای  این دادند. 

جا ی پیرم به اصفهان رفتیم. در آن طریق بود که ما هم به اتفاق خانواده و یک خاله

ت امریکایی »فلور« و شرکت آلمانی تیسن که در ساختن پاالیشگاه و پتروشیمی  شرک

پاالیشگاه   از  بخشی  ساختن  مسئولیت  داشتند  شهرت  جهان  در  نفتی  تأسیسات  و 
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ها در آنجا آموزشگاهی هم دایر کرده بودند که به  عهده گرفته بوند. آناصفهان را به 

 دادند. کارگران غیرفنی آموزش می

 نیروی کار چگونه بود؟  ترکیب  - س

آن  –ج   مختلف  شهرهای  از  کارگر  زیادی  میتعداد  کار  طور جا  همین  کردند. 

ای هم بودند. تعدادی هم کارگران محلی نیز از  کارگران خارجی ازجمله کارگران کره

اطراف روی زمین روستا باغات  در  آنها هم  بودند.  استخدام شده  اصفهان  اطراف  های 

عنوان کارگر ساده استخدام شده  دند و هم در پاالیشگاه اصفهان بهکرکشاورزی کار می

و صیفی خیار  و  گوجه  گاه  محلی،  کارگران  این  میبودند.  کارگران جات  به  و  آوردند 

این  فروختند. بعد خواهم گفت که چه گونه مدیریت شرکت فلور در تالش بود ازمی

 ا بشکنند.  کارگران روستایی استفاده کند تا اعتصاب کارگران ر

 چه بود؟   1356موضوع اعتصاب زمستان   - س

خاطر باال  فرسای کار و بهخاطر شرایط دشوار و طاقتهای اول، بهاز همان روز  -ج

ایمنی و بهداشت و همین طور خواست افزایش دستمزد بودن جراحات کارگری و عدم

در میان گذاشتیم.  این مطالبات صنفی را با مدیریت    هاو دیگر مطالبات صنفی، ما بار

این  مثالً در همان روزها یک جوشکار از باالی داربست سقوط کرد و کشته شد. دیدن

این به کارگران خارجی که کرد. اضافه بری ما را خشمگین و ناراحت میمسایل همه

ای این مسئلهگرفت ودادند حقوق و مزایای بهتری تعلق میهمان کارهای ما را انجام می

 کرد.  ایرانی را ناراحت میارگران فنیبود که ک

خاطر افزایش دستمزد و در  از قسمت »نورت پروسس« به  1356ماه  اعتصاب دی

طور برای جلوگیری از آمیز مدیران و رؤسای خارجی و همیناعتراض به رفتار خشونت 

  ایرانی که دست به اعتصاب زده اخراج دستجمعی کارگران آغاز شد. اولین گروه کارگران

بودند توسط یکی از مدیران خارجی تهدید به اخراج شدند و مدیریت به آنها ابالغ کرد  

تسویه  برای  طرف که  که  طور  همان  ناراضی  کارگران  بروند.  کارگزینی  به  حساب 

بقیهکارگزینی حرکت می از  اعتصابیون ی کارگران میکردند  خواستند که به صفوف 

از   از کارگران که  تعدادی  فعالملحق شوند.  اصلی سازماندهی  بقیه  نقش  و  بودند  تر 
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رفتند و برای آگاهی  های مختلف پاالیشگاه میها را بر عهده داشتند به قسمت اعتراض 

کردند. البته دو یا سه روز قبل ی اعتصاب را تشریح میسایر کارگران موضوع و انگیزه 

صری کرده بودیم  های مختها صحبتاین قسمتاین حرکت اعتراضی، با سرکارگرهایاز 

اعتصابی   کارگران  باالخره  بودیم.  داده  قرار  کارگران  اعتراضات  جریان  در  را  آنها  و 

این که دیگر کارگران را به پشتیبانی و حمایت از خود جلب نمایند، گروه، گروه  خاطر به

میان میهای مختلف میبه قسمت با دیگر کارگران در  را  و موضوع  گذاشتند.  رفتند 

کردند، کارگران همین طور که کارگران اعتصابی به طرف کارگزینی حرکت می  بنابراین،

میقسمت اعتصابی  کارگران  صفوف  به  نیز  دیگر  همبستگی  های  یک  و  پیوستند 

سرعت حدود شش هزار کارگر و کارمند  نظیری به وجود آمده بود. تا جایی که بهبی

وجود آمد ه  خاطر اعتصاب بهبهاین حرکت اعتراضی پیوستند. در اجتماع وسیعی که به

رفتند  یکی روی یک بلندی میتر بودند یکیبود تعدادی از کارگران که از سایرین فعال

آمیز مدیران و رؤسای شرکت و هر کدام از زوایای متفاوت در اعتراض به رفتار خشونت 

ستمزدها ی نبود امکانات و پایین بودن دایمنی کار و همین طور به مسئله و شرایط غیر 

کردند. عصر همان  قطاران خود صحبت میو تفاوت دستمزدها با کارگران خارجی، با هم

پاالیشگاه   به درون  اعتصاب  برای شکستن  مأموران ساواک  و  ژاندارمری  مأموران  روز 

ریختند. قبل از ورود مأموران ژاندارمری، یکی از مأموران محلی که به کارگران اهانت 

تی از کارگران کتک خورد که او را به درون کارگزینی بردند. در  سخرکیک کرده بود به

مأموران  بعد  و  بردند  یورش  کارگزینی  به  عصبانیت  و  خشم  به  کارگران  حال  همان 

ی کارگران را از پاالیشگاه  ی کارگران و به زور سرنیزه و تفنگ همهژاندارمری با محاصره

این که از  کارگر با سابقه را به جرم   اخراج کردند. در عین حال مأموران ساواک چندین

این حرکت اعتراضی و یا به نظر آنها محرکین اعتصاب هستند در حین خارج  فعاالن

شدن از پاالیشگاه دستگیر کردند. در روز بعد از اعتصاب، به تحریک مدیران که مخالف  

کرده بودند  های اطراف بسیج ها را از روستااعتصاب بودند و تطمیع کارگران محلی، آن

این عمل این عمل زیرکانه، به خیال خام خود قصد شکستن اعتصاب را داشتند که و با

رغم انواع تهدیدهای گوناگون،  العمل بخش دیگری از کارگران مواجه شد و علیبا عکس

ی  مدت سه روز ادامه داشت که با سرکوب نیروهای پلیس و دستگیری شبانه اعتصاب به

این اعتصاب شکسته شد. پخش شدن  ن اصلی توسط ساواک سرانجام پنج نفر از رهبرا
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جان خبر  نقاط کشور  دیگر  در  کارگری  به جنبش  دوران،  آن  در  عظیم  اعتصاب  این 

 ای بخشید.  تازه
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 ی مترجم اشاره

ی خانم شهرزاد آزاد )با اسم مستعار والنتین مقدم( ی مقالهخوانید ترجمه آنچه می

مجله مانتلی ریویو منتشر شد. برای درک بهتر   50در شماره    1980است که در سال  

 متن و بستر تاریخی و زمانی آن الزم و ضروری است که به ذکر چند نکته بپردازم. 

ی بازخوانی مبارزات کارگران و ی این مقاله شد، ایدهترجمه . آنچه باعث ضرورت 1

های چپ با این مسئله بود. پیش از ی گروهی مواجهه تشکیل شوراهای کارگری و نحوه

شوراها در انقالب ایران: روابط کار و دولت در  ی پیمان جعفری تحت عنوان »این مقاله

ت  « ترجمه شد که از لحاظ محتوا و نوع رویکرد متفاو1361-1358صنعت نفت ایران 

تر برای مبارزات  رنگهای خانم شهرزاد آزاد است. چرا که پیمان جعفری نقش کماز ایده

زمینه گروه در  چپ  ترجمه های  است.  قائل  کارگری  شوراهای  تأسیس  مقالهی  ی  ی 

ی شوراهای کارگری ی این روند و بازخوانی تحوالت تاریخی ایدهشهرزاد آزاد در ادامه 

 قابل درک و فهم است.  

ی انقالب ایران نوشته میالدی همزمان با تجربه  1980ی حاضر در سال  قاله. م2

دانشجوی   هنگام  آن  در  نویسنده  و  است  تکمیلی  شده  در  جامعهتحصیالت  شناسی 

کند مقاله، قبل  واشنگتن دی سی آمریکا بوده است. همچنان که خود نویسنده بیان می

روه اقلیت و اکثریت نگاشته شده  هایی فدایی خلق به دو گاز انشعاب سازمان چریک

ی شوراهای کارگری و دهقانی  ترین حامی ایدهعنوان قویاست؛ زمانی که این سازمان به

می چریکفعالیت  سازمان  درون  در  انشعاب  این  دارد  باور  وی  در  کرد.  فدایی  هایی 

جمعنتیجه  رژیم،  طبقاتی  ماهیت  دموکراتیک،  مرکزگرایی  سر  بر  اختالف  بندی  ی 

ی کردستان و ترکمن  ی مواجهه با مسئلههای گذشته و نحوهزرات مسلحانه در سالمبار

 صحرا بوده است. 

ی شوراها، به شکوفایی بیشتر امیدوارم که بازخوانی رویکردهای مختلف به مسئله 

 های آن منجر شود. ها و قوتمبارزات کارگری و تحلیل ضعف

*** 

https://pecritique.com/2021/06/23/%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1%db%8c/
https://pecritique.com/2021/06/23/%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1%db%8c/
https://pecritique.com/2021/06/23/%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1%db%8c/
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جنبه  از  منحصربه یکی  اهای  انقالب  ایدهفرد  گسترش  و  یران  کارگری  کنترل  ی 

بدیل  تشکیل شوراها بود. شوراها در تحولی که ممکن است چه بسا در خاورمیانه بی

های ارتش، ادارات ها، پادگانها، در نواحی روستایی، مدارس، بیمارستانباشد در کارخانه

کند و انقالب دولتی، مطبوعات، رادیو و تلویزیون، تأسیس شد تا کنترل مردم را تضمین  

ببرد.   پیش  بهرا  دهقانی  و  کارگری  شگفتشوراهای  شباهتی  خاص  به  طور  انگیز 

 وجود آمدند.  ی انقالب اکتبر در روسیه به شوراهایی داشتند که در آستانه

های  این شوراها، عنصر سوسیالیستی انقالب بودند، که با کمک نیروهای چپ در ماه

س شد. در اوج فرایند انقالب، مفهوم کنترل کارگری تأسی  1357  بهمنقبل از انقالب در  

نهاد   این  پیشبرد  برای  نیرومندی  بود و در شهر و روستا، جنبش  بین مردم محبوب 

ی منحصر به فرد ]شوراها[ در اغلب موارد مستقل مردمی وجود داشت. اما این، تجربه

ا ماهیت مستقل عمر چندانی نداشت و بعد از پیروزی ]انقالب[ بسیاری از این شوراه

 خود را هنگامی که روحانیون و دولت موقت برآنها مسلط شدند از دست دادند.  

اما اشتیاق مردم برای دموکراسی همچنان پابرجا بود. در حالی که بسیاری از شوراها 

گرا قرار گرفتند، دیگر ]شوراها[ ماهیت مستقل و مبارز خود  ی عوامل راست زیر سلطه 

طور مشخص به دفاع و ترویج شوراهای کارگری های چپ انقالبی بهرا حفظ کردند. نیرو

نیروهای چپ مبارز جهت تغییر ساختارهای موجود جامعه و   ادامه دادند.  و دهقانی 

دانستند. سیاست رژیم  ی کارگر را با تصدیق این شوراها میسر میاعمال هژمونی طبقه

منحل ک یا  انداختن،  از شکل  بدنام کردن،  و هر چه که  پساانقالبی  بود،  ردن شوراها 

ها، شوراهای دهقانی و شوراهای دانشجویی هدف  جلوتر رفت، برخی از شوراهای کارخانه

رغم افزایش سرکوب، مبارزه برای حال، علیحمالت کالمی و فیزیکی قرار گرفتند. بااین

نی  حکومت مردمی همچنان ادامه یافت. در فرایند انقالب، مردم ایران قدرت باورنکرد

در حل مشکالت جدی   رژیم  ناتوانی  دلیل  به  و  دلیل،  این  به  کردند.  تجربه  را  خود 

ی کنترل کارگری و شوراهای اجتماعی و اقتصادی پیش روی ایران، سرکوب کردن ایده

 کارگری و دهقانی دشوار خواهد بود.  
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2 

همه که  بود،  مردمی  انقالبِ  واقع  در  ایران  بخشانقالب  جامعهی  ایران،  های  ی 

استثنای بورژوازی کمپرادور که پایگاه شاه است، در جنبش سرنگونی رژیم شرکت  به

شهری بود، همچنین با درگیری شدید  کردند. این انقالب که عمدتاً مبتنی بر جنبش  

شود. با  لی مبارز در پیرامون کشور تعریف میهای اقلیت مبین ژاندارمری شاه و گروه

اقبالِ  این اما با  پیرامون در مقایسه با شهرهای بزرگ دیرتر شروع شد،  که مبارزه در 

ایران( دهقانان مسلح   عمومی نیروها ظاهر شد. در کردستان و ترکمن صحرا )شمال 

بیرون کردند،   مواضع ارتش و ژاندارمری را به تصرف درآوردند، حاکمان فاسد محلی را

های محلی سلب مالکیت کردند. دهقانان  های متعلق به مالکان غایب یا خانو از زمین 

های فدایی خلق (؛ در  های چپ محلی مستقر )در ترکمن صحرا، چریکبا کمک گروه

چریک و  )کومله  زحمتکشان  سازمان  دموکرات،  حزب  خلق(  کردستان  فدایی  های 

 شان تأسیس کردند.  خود و بهبود شرایط زندگی  های شوراهایی برای کنترل زمین 

ی ضد شاه، برای کسانی که »به پایین بودن سطح  توجه از مبارزهی قابلیک جنبه

طبقه طبقهآگاهی  نقش  قاطعیت  حقیقت  در  ]یا[  اهمیت  داشتند،  باور  کارگر«  ی ی 

رژیم شاه  کارگر بود. در واقع، تداوم اعتصابات کارگران ]صنعت[ نفت بود که سرانجام  

ی سیاسی آگاهی  های قبل از انقالب، کارگران ایرانی با شروع مبارزهرا فلج کرد. در ماه

های اعتصاب تشکیل دادند، مدیران فاسد را پاکسازی  طبقاتی خود را نشان دادند، کمیته 

 کردند و تولید و توزیع را بر عهده گرفتند.  

های تولید  کنترل تمامی جنبه   ی کارگر، شوراهایی را برایهای مترقی طبقهبخش

باالی رادیکال بودن کارگران نفت   و همچنین توزیع و مدیریت مالی برپا کردند. سطح

آنها در مهر  را می اعتصاب  از جمله  از آن    1357توان در موارد مختلفی دید  و پس 

وعده دستمزد)باوجود  افزایش  برای  رژیم  آزادی  های  )مانند  سیاسی  مطالبات  ها(؛ 

اندازی کردند  یان سیاسی، و پایان دادن به حکومت نظامی( و شورایی که آنها راهزندان

 تا تولید، پاالیش، و توزیع نفت خام را کنترل کنند.  

زبان  سازی و تراکتورسازی در تبریز مرکز استان ترکهای ماشینکارگران کارخانه

زمره تبریزآذربایجان در  بودند. کارگران  کارگران  پیشروترین  بیانیه  ی  ی مشترک  در 
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ازجمله   –های سیاسی و اقتصادی خود را بیان کردند؛ و  خواسته   1357آبان    13خود در  

های زرد موجود؛ تشکیل شوراها و  های کارگری و اتحادیهخواستار، برچیدن تشکل  –

های اصیل »که از حقوق و اعتبار اجتماعی کارگران دفاع کنند« و عدم دخالت  اتحادیه

1ها شدند. رج از ]کارخانه[ در امور داخلی کارخانهمقامات خا
 

به مارکسیست  نیروهای چپ،  سازمان  و  لنینیست چریک –ویژه  خلق  فدایی  های 

شکل در  ایران،  خلق  مجاهدین  عمدهسازمان  نقش  شوراها  این  از  دفاع  و  ای  گیری 

های تهران دانشجویان پیشگام )انجمن دانشحویی داشتند. در چندین فقره از کارخانه

های کارگران حمایت کردند، به آنها  حامیان فداییان خلق در سراسر ایران( از اعتصاب 

و در صورت  در رساندند،  یاری  نمایندگان شوراها  انتخاب  برای  بندی مطالبات  تالش 

 سیاسی و اقتصادی کارگران همکاری کردند.  

ی وضعیت انقالبی بودند،  آنها نتیجه بنابراین، شوراها در فرایند انقالب ایجاد شدند. 

کم مثل  خواستند تحت شرایط پیشین زندگی کنند و طبقات حاکه طبقات پایینی نمی

به شیوه  نبودند. شوراها  به حکمرانی  قادر  )سابق   : ایجاد شدند  زیر  از طریق 1های   )

که  کمیته  شدند،  تشکیل  تولیدی  واحد  یک  در  اعتصابات  هماهنگی  برای  که  های 

ویژه بعد از سرنگونی شاه، زمینه را برای انتخابات شوراها آماده کردند؛ و  تدریج، بهبه

دارانش فرار کرده بودند، در روستاهایی که صاحبان  که سرمایه  ( در واحدهای تولیدی2)

های نظامی که نظم پیشین در آن فروریخته بود، در  ها گریخته بودند، در پایگاهزمین

طور خالصه، هر کجا که ساختار پیشین به  -های که مقامات مخفی شده بودند وزارتخانه 

غات و تهیج عناصر آگاه و مترقی قرار  قدرت متالشی شده بود و کارگران متأثر از تبلی

اداره تا مسئولیت  بودند، شوراهایی تشکیل شد  بگیرندگرفته  برعهده  را  امور  این  .  ی 

توده توسط  که  بودند  دولت  از  جدید  نوع  یا  فرم جدید  تجلی  های  هسته–ها  شوراها 

 حکمرانی مردمی بنیان نهاده شده بودند.  

ی داخلی آن و  ردن حاکمیت امپریالیسم و پایهرسالت حیاتی انقالب ایران از بین ب

، اولین مرحله برای پیروزی نهایی بود  1357استقرار حکومت مردم بود. انقالب بهمن  

 
فرستد. می درود  سازی و تراکتورسازی  هایی فدایی خلق به کارگران مترقی صنعت نفت، ماشینچریک   . سازمان1

 . ) جزوه توسط انجمن دانشجویان ایرانی در ایاالت متحد ترجمه شده است(1357تهران آذر 
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ی اقتصادی،  که خواهان از بین بردن تمام مظاهر وابستگی به امپریالیسم با ارکان سلطه 

نهادهای حکومت مردمی، ب ایجاد  بود.  ویژه شوراهای  هسیاسی، نظامی و فرهنگی آن 

کارگری و دهقانی، برای استمرار و موفقیت انقالب حیاتی قلمداد شدند و قاطعانه توسط 

 1مورد حمایت و دفاع قرار گرفتند.   هایی فدایی خلقسازمان چریک

ی قوانین ، خواستار لغو کلیه1357اسفند    4ی  های فدایی خلق در قطعنامهچریک 

های ضد کارگری که توسط رژیم پیشین ضد کارگری و غیردموکراتیک، انحالل سازمان

اداره  برای  اصیل  کارگری  شوراهای  شناختن  رسمیت  به  و  بودند،  شده  ی  تأسیس 

خواکارخانه آنها  شدند.  تولیدی  واحدهای  و  شوراهای ها  شناختن  رسمیت  به  ستار 

شرکت  کشاورزی،  سهامی  شرکت  باشند؛  خود  امور  مسئول  تا  شدند  های  دهقانی 

مؤسسه  بنگاهکشاورزی،  سایر  و  صنعت،  و  به  های کشت  پیشین  رژیم  اقتصادی  های 

ها زین پس تحت نظر شوراهای دهقانی قرار  برداری از جنگلشوراها واگذار شوند؛ بهره

د گرفت.  ادارهخواهد  بهرواقع  دهقانی  شوراهای  طریق  از  روستا  تضمین  ی  منظور 

 کند.  مشارکت دهقانان در تعیین آینده خود تحقق پیدا می

از این به رسمیت  انقالب ایجاد شدند بعد  همچنین سایر شوراهایی که درفرایند 

های فدایی خلق خواستار تشکیل یک ارتش خلقی با  شوند. سازمان چریکشناخته می

ارکت و همکاری سربازان، دانشجویان افسری نیروی هوایی )مشهور به همافران که  مش

هایی فدایی خلق و نیروهای مجاهدین قیام مسلحانه را رهبری  همراه با سازمان چریک

کاری که از ارتش قدیم جدا شده و به صفوف مردم پیوسته بودند،  کردند( و افسران تازه

 شد.  

ار ایجاد دستگاه اداری جدید متناسب با شرایط جدید  این قطعنامه همچنین خواست

ی امور این دستگاه به دست شوراهای کارگری است که مدیران ی ایران شد. ادارهجامعه

ها  کند. دانشگاهو رؤسای نهادهای مختلف را انتخاب کرده و بر فعالیت آنها نظارت می

 
  24انقالب در  هایی فدایی تحت عنوان »در مورد وظایف دولت موقت  ی حداقل سازمان چریک . به بخشی از برنامه1

بهمن    25مراجعه کنید. همچنین برنامه »بیایید از دستاوردهای انقالب مردمی محافظت کنیم« تهران    1357بهمن  

 . جزوه توسط دانشجویان ایرانی در ایاالت متحد ترجمه شده است.  1357
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وزش و سایر کارکنان  و سایر مؤسسات آموزشی توسط شوراهای دانشجویی، کادر آم

 1کنند. های جدید آموزشی مشارکت میشود که فعاالنه در توسعه برنامهاداره می

کنندگانِ بود که رژیم شاه  نیروی واقعی انقالب، قدرت مبارزان میلیونی، و اعتصاب

را سرنگون کردند. بنابراین شورای انقالبی تأسیس شده پس از پیروزی بهمن، باید از  

های اعتصاب و شوراهای متنوعی که مردم برای کنترل امور  منتخب کمیته نمایندگان  

شد. در این شورا، نمایندگان کارگران، زحمکتشان  خود تأسیس کرده بودند، تشکیل می

روستایی، کارکنان، بازرگانان بازار، پرسنل دانشگاهی و آموزشی، روحانیان و روشنفکران  

 کردند. مشارکت می

نی اتفاق  این  به قدرت  البته  انقالب  از  روحانیت، که پس  و  لیبرال  بورژوازی  فتاد. 

های حاکمیت مردمی دشمنی داشتند. نخست در حمله شدت با این ارگانرسیدند به

امتناع کردند آنها  از به رسمیت شناختن  نقش داشتند و  .  به شوراهای تأسیس شده 

رگان و شورای انقالب  و دولت باز  شوراها چالشی جدی برای قدرت انحصاریِ آنها بود،

اعتباری شوراها استفاده کنند. . مفهوم کنترل کردند از هر مناسبتی برای بیتالش می

عنوان مفهومی »مضحک«، »ضد اسالمی« و طبق انتظار »ضد کارگری، بیشتر اوقات به

ای با رادیو در مصاحبه وزیر وقت  انقالبی« مورد حمله قرار گرفت. مهدی بازرگان، نخست

گویند ارتش  های سیاسی رادیکال را شاکیانه مورد حمله قرار داد که »میب، گروهانقال

باید منحل شود، و شوراها امور کشور را اداره کنند و مردم همیشه باید در یک وضعیت  

موضع   2ای جز استعفا نداریم«. ها[ ادامه پیدا کند، چارهانقالبی باشند. اگر این ]خواسته 

رژیم جدید بر این مبنا بود که شوراها باید توسط دولت تأسیس شوند. اما، ]نیروهای[  

 .  چپ انقالبی و کارگران مبارز اصرار داشتند که دولت باید توسط شوراها تشکیل شود

های پس از پیروزی ]انقالب[ اعتراض خودجوش )خود به خودی(  بالفاصله درماه

تا حدی فروکش کرد. د  افتادن مجدد برخی واحدهای  کارگری  به کار  امر،  این  الیل 

ها برای کاهش ساعت کار  تولیدی و کاهش نسبی بیکاری؛ موفقیت دربرخی کارخانه

 
قطعنامه1 سازمان چریک ی شرکت.  میتینگ  در  در  کنندگان  خلق  فدایی  توسط  .  1357اسفند    4هایی  جزوه   (

 دانشجویان ایرانی در ایاالت متحد ترجمه شده است( 

 1357اسفند  10. واشنگتن پست 2
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به   مورد  چندین  دوره    40)در  این  در  بود.  پایه  در دستمزد  بهبود  هفته(  در  ساعت 

فته بودند  ها را برعهده گربسیاری از شوراهای کارگری که کنترل و مدیریت کارخانه

فعاالن چپ در   1تصرف شدند.   های امام و، در برخی موارد توسط پاسدارانتوسط کمیته 

برخی دیگر به   _درون شوراها تصفیه شدند، برخی شوراها منحل شدند، در حالی که

اجبار به نهادهای مشورتی تقلیل یافتند. نخستین شوراهایی که  صورت داوطلبانه و به

رد حمله قرار گرفتند، شوراهای کارکنان نیروی هوایی بود که در  در مواجهه با دولت مو

ی درون ارتش تأسیس شده بودند. این شوراها کامالً منحل شدند. در صنعت نفت کمیته

اعتصابات که به مدت چهار ماه قاطعانه از تولید بیش از مصرف داخلی امتناع کرده بود،  

ابند نفت خام ایران بیش از مازاد تولید  سعی در تشکیل شوراهایی داشتند تا اطمینان ی 

نزاع پیروزی،  از  برای چند هفته پس  اتالف نخواه شد.  بر سر کنترل و  های مختلفی 

گیری، تولید و توزیع  صنعت نفت رخ داد، کارگران خواستار حق مشارکت در تصمیم

رد کرد. تاکتیک موبودند، و دولت بازرگان حتی از رسیدگی به این امر خودداری می

عالقه ]دولت[ برای از بین بردن اتحاد کارگران نفت، رودررو قرار دادن کارگران مذهبی  

در برابر افراد غیر مذهبی بود. در اوایل فروردین، دولت میادین نفتی را کنترل کرد،  

 2کارگران چپ اخراج شدند، شوراها منحل شدند و امور به حالت »عادی « برگشت.

ی کارگر ایرانی، فاکتوری برای هقانی بسیاری از طبقه گفتنی است که خاستگاه د

ی کارگر آن را  افول جنبش کارگری پس از پیروزی در بهمن ماه بود. جوان بودن طبقه 

ی رو نفوذ روحانیت کرد. اکثریت طبقه بورژوازی و، ازاین مستعد ابتال به ایدئولوژی خرده

از آیت فکر میکارگر  او کراهلل خمینی حمایت کردند و  دند که دولت موقت منتصب 

 تواند نیازهای آنها را برآورده کند.  می

، جنبش کارگری، در جهت تقاضا برای افزایش دستمزد 1358اما در پایان تابستان  

ویژه با اخراج و تقسیم سود دچار غلیان شد که تا پاییز ادامه داشت. اعتراض کارگران، به

ی نفت  ها آغاز شد. در خوزستان )استان تولیدکنندهو تبعید کارگران پیشرو از کارخانه
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ی کارگر نسبتاً بزرگی دارند، مبارزه برسر تعیین هر دو طبقه   جنوب( و آذربایجان، که

  1ساعت کار در هفته، و شوراها و سندیکاهای مستقل متمرکز بود.  40حداقل دستمزد،  

های  خصوص هنگامی که ملیتاز طریق فشار جمعی و ایجاد شوراهای دائمی جدید، و به

شان ل مشکالت و بیان خودمختاری عنوان ابزار خود برای حکرد و ترکمن شوراها را به 

های آنها[ هر چند فقط به  انتخاب کردند، رژیم مجبور به عقب نشینی و قبول ]خواسته 

رسمیت   به  را  شوراها  اسالمی  جمهوری  جدید  اساسی  قانون  شد.  رسمی  صورت 

)مراجعه به قانون   2دارد. شناسد، اما حق تعیین مصوبات را برای قانون محفوظ میمی

مواد  اساسی ج ایران. بخش هفتم،  رژیم  106و    100مهوری اسالمی  این مدت،  ( در 

طور مستمر سعی در تعریف مجدد و تأثیرگذاری بر ماهیت شوراها داشته است، ]تا[  به

 آنها را به شوراهای مشورتی و نهادهای مشارکتی طبقاتی تبدیل کند.  

یافتند   توسعه  نامتوازن  صورتِ  به  کارگری  م  –شوراهای  و برخی  مستقل  اهیت 

انقالبی دارند و برخی دیگر متحد نزدیک رژیم هستند. برخی ]از شوراها[ منحصراً شامل  

اند. برخی  کارگران است، و برخی دیگر از کارگران، مدیران و سایر کارکنان تشکیل شده

کنند، در حالی که دیگران فقط توسط های عمومی منظمی را برگزار میاز شوراها مجمع

دهند. با این حال، در حال حاضر در بیشتر واحدهای تخب تشکیل جلسه میاعضای من

های کوچک شوراها وجود دارد. حتی  صنعتی بزرگ، و همچنین در بسیاری از کارخانه

کارگران فصلی، شوراهایی از قبیل شورای کارگران فصلی گچساران )در نزدیکی آبادان،  

 3. اندی روغن در جنوب( تشکیل دادهتولیدکننده

چیت )نساجی( در تهران بر تولید و فروش ی بزرگ جهانشورای کارگران کارخانه 

رغم آزار کند. در شمال شهر صنعتی اراک، کارگران علیمحصوالت کارخانه نظارت می

اذیت کارخانهو  کردند.  سازماندهی  را  شوراهایی  و  سندیکاها  مکرر،  بزرگ  های  ی 

کارخانهبطری  و  تهران  جنوب  در  شوراهای سازی  دارای  تهران  در  موتورز  جنرال  ی 
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اسالمی، اما فعال هستند. برخی از اقداماتی که شوراها انجام دادند، شامل اخراج مدیران 

و  مدیران  حقوق  کاهش  همه،  برای  حقوق  افزایش  بیشتر،  کارگران  استخدام  فاسد، 

کارخانه  ایمعاینه این  است.  بهداشتی  کارخانهمنظم  سایر  و  کتابها  را  خانهها،  هایی 

اندازی کردند، لباس  دهی اتوبوس را به کارخانه و برعکس راهتأسیس کردند، سرویس

ی مسکن برای کارگران را افزایش دادند و خدمات  هزینهکار رایگان ارائه دادند، کمک

 غذایی را دموکراتیزه کردند و بهبود بخشیدند.  

کارگران   شورای  کرمانشاه،  معادن  از  غنی  استان  افزایش  در  برای  مریوان  معدن 

کردند و خواستار ملی شدن مجدد معادن شدند. )شاه مخلوع معادن  دستمزد مبارزه می

خواسته  بود(  کرده  واگذار  بخش خصوصی  به  به را  شورا  و  کرد  پیدا  تحقق  آنها  های 

ازجمله اولین اقدامات شورای کارگری چغندر قند   1دهد. ی معادن مریوان ادامه میاداره 

تراشی بر سر راه شورا و تنزل میه در آذربایجان، اخراج یک مهندس به دلیل مانعارو

 2شدن بود. ی یک مدیر به دلیل مخالفت با ملیمرتبه 

ها، از جمله پوشش ها و کارگاهدر گیالن، در شمال ایران، کارگران در بیشتر کارخانه

فرش گیالن، و ایران برک   )نساجی( توشیبا )لوازم خانگی( ایران پرسلین؛ فیبر ایران؛

های نساجی و پارچه در ایران ( شوراهایی  ترین کارخانهترین و پیشرفته)یکی از بزرگ

طبقه و  ارزیابی  برای  اعتصابی  شوراها  این  گذشته،  سال  بهمن  در  کردند.  بندی برپا 

تنظیم   ایماده  9ی  مشاغل و طرح تقسیم سود آغاز کردند. آنها مشترکاً یک قطعنامه

بیشتر؛  کر توزیع  و  تولید  کنترل  شناختن،  رسمیت  به  برای  مطالباتی  شامل  که  دند 

ی جدید برای گسترش و توسعه تولید و استخدام  تصویب طرح تقسیم سود ویژه؛ بودجه 

کشورهای  به  وابستگی  قطع  منظور  به  تولید  امر  در  »دگرگونی  بیشتر،  کارگران 

ران و تدوین قانون کار جدید توسط  امپریایستی«، لغو قوانین قدیمی مربوط به کارگ

 3شد. نمایندگان واقعی کارگران می
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روبه  و  مهم  گامی  شوراها،  فعالیت  در  هماهنگی  بود.  کارگری  جنبش  برای  جلو 

( این گام در استان گیالن و در شهر تبریز برداشته شد. در 1359فروردین گذشته )

شورایی پیوستند که در    25، به  ای که در باال نام برده شدگیالن شش شورای کارخانه

های  هزار کارگر داشتند، تا شورای هماهنگی را تشکیل دهند. سازمان چریک20مجموع  

فدایی خلق نقش مهی در این زمینه ایفا کرد. همزمان، هشت شورای کارخانه در تبریز 

در  نکشید.  طول  خیلی  تبریز  در  پیروزی  اما  دادند.  تشکیل  هماهنگی  شورای  یک 

سازی  ی ماشینهای هوادار فدایی در تبریز، کارخانهکارخانه  جوترینشت، مبارزهبهاردی 

ی فیزیکی و تراکتورسازی توسط »باندهای سیاه« حزب جمهوری اسالمی مورد حمله 

 1قرار گرفتند و مجبور به منحل کردن شوراهای خود شدند. 

سابقه نبوده است و  کمهای مستقل و مبارز  ها به شوراهای کارخانهاین نوع تعرض

 همانطور که در ادامه خواهیم دید، در روستاها نیز مورد استفاده قرار گرفته است. در

های  ی ریشه کن کردن »ضد انقالبیون«، و در زمانبرخی موارد، عناصر لمپن به بهانه

به یافتند.  سازمان  حمالت  انجام  برای  پاسداران  کارگران  دیگری  شورای  نمونه،  طور 

گچساران هدف حمالت کالمی و فیزیکی مقامات محلی و پاسداران قرار گرفته   فصلی

پیشرفته  ی کار با چوب در مازندران، شمال  است. چوکا یک مجموعه بزرگ و بسیار 

ایران است. شورای کارگری چوکا، از زمستان سال گذشته در نبرد دائمی با پاسداران و 

قامات از به رسمیت شناختن شوراها بر مقامات محلی بودند. زمستان سال گذشته، م

قانون  و  انقالب  توسط شورای  تعیین شده  معیارهای  و  استانداردها  با  اساس که  این 

این کارخانه از قرار معلوم برای جستجوی ماموران    2اساسی مطابقت نداشت، سرباز زدند. 

اما همانطور که شورا خاط انقالبیون به مدت یکماه تعطیل شد.  رنشان ساواک و ضد 

کرد، که هرگونه اقدام از سوی مقامات باید  ی کارخانه تصریح میکرد، قوانین مقررشده

با تصویب و همکاری شورا انجام شود. مقامات خیلی راحت ترجیح دادند این ]قانون[  

 را نادیده بگیرند.  
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در واقع، مبارزات چوکا تنها یک نمونه در بین بسیاری از مواردی است که در آن  

های کار، صنایع و مؤسسات  ی کنترل کارگران بر مکانو کارگران در مورد مسئله رژیم

رودررو قرار گرفتند. حزب جهوری اسالمی، ]که[ کانون پر قدرت امروز ایران  عمومی

انجمن  از  میاست،  طرفداری  خود  به  وابسته  کارگری  »باندهای  های  اعزام  با  و  کرد، 

کارخانه از  بسیاری  به  ب سیاه«  و  بهرهها  بها  مذهبی  احساسات  از  عنوان برداری 

کرد.  درآمدی بر انحالل شوراهای موجود و برپایی »شوراهایی اسالمی« استفاده میپیش

بهشت گذشته در ارومیه، ]مرکز استان[ آذربایجان، زمانی رخ داد، که  این اتقاق اردی

زوین )غرب تهران( های تبریز و در شرکت کاشی پارس در قکارگر پیشرو در کارخانه  15

رو« هم به میزان صدر »میانهو بنی  1و جاهایی دیگر که در باال ذکر شد، دستگیر شدند. 

بنی نیست.  کارگری  شوراهای  مخالف  و  کمتری  »نظم  اسم  به  است  تالش  در  صدر 

 ی دولت کند، یعنی آنها را به وزارت کار گره بزند.  امنیت« شوراها را ضمیمه 

شدت با این اقدامات مخالف هستند، و به مبارزه  راسر ایران بهشوراهای کارخانه درس

های انقالبی  برای مستقل ماندن ادامه دارد. کارگران در این مبارزه از حمایت سازمان

های فدایی خلق، مجاهدین، پیکار، راه کارگر )دو مورد اخیر تشکیالت  چریک   –چپ  

از  زمانتر کمونیستی هستند( برخوردار هستند. این ساکوچک  ها ضمن حمایت خود 

های  طور پیوسته حامیان خود را در مورد ماهیت و محدودیت اتحادیهتشکیل سندیکا، به

کنند که شوراها قدمی بزرگ برای پیشرفت دهند و خاطرنشان میکارگری آموزش می

عقیده  شود. همی کارگر ایرانی در مبارزه برای در دست گرفتن قدرت محسوب میطبقه 

گر سازمانبا  »خودآموزی«  امشی،  در  کارخانه  واقعی  شوراهای  اهمیت  بر  چپ  های 

حزب کمونیست   -از طرف دیگر، حزب توده    2کنند. کارگران و »تغییر خود« تاکید می

ایده  -سنتی   بلکه  است،  نداشته  کارگری  شوراهای  به  اشتیاقی  اتحادیههرگز  ی ی 
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دهد. جای شگفتی  د را ترجیح میسراسری کارگران مانند آنچه در فرانسه وجود دار

   1ی کارگر بسیار محدود است.نیست، که نفوذ حزب توده در درون طبقه 

وبیش سست بود. کارگران نفت عموماً  پایگاه حزب توده در بین کارگران نفت نیز کم

با میل خود و نه با حمایت حزب توده، به تظاهرات و اعتراض دست زدند. در حالی که  

آوردنبه است،    دست  دشوار  بسیار  نفت  صنعت  وضعیت  مورد  در  دقیق  اطالعات 

از تنش بین کارگران چپگزارش  گرا، کارگران و مدیریت، کارگران گرا و راست هایی 

ی  شود. مبارزهعرب و دولت گزارش شده است، که بدون استثنا منجر به کاهش تولید می

ت ادامه دارد، این روند، به همین  فر وزیر نفستوه آمدن علی اکبر معینکارگری تا حد به

افتاد. به اتفاق  نزیه  اسبق آن حسن  برای رئیس  نباشد،  این  از  بیشتر  اگر  ویژه  اندازه، 

(، 1359اعتمادی کارگران است. در فروردین سال گذشته )مهری و بیفر مورد بیمعین

های  ششورای مرکزی پاالیشگاه آبادان خواستار حق استخدام کارگران شد، و به تال

دنبال یک   به  اعتراض کرد.  برای تضعیف شوراها  مدیریت، دولت و مقامات حکومتی 

ی کارگر را دستگیر کرد، آنها  ی نسبتاً پرحرارت با کارگران، مدیریت سه نمایندهجلسه 

بعدها توسط یکی از اعضای سابق حزب رستاخیز شاه محاکمه شدند. شورا خشمگینانه 

هراتی فراخواند که در آن شعارهایی چون: ماموران ساواک  هزار کارگر نفت را به تظا 15

شوند، »کارگر پیروز است،  گیرند، ولی کارگران انقالبی اسالمی بازداشت میترفیع می

فر نابود است« و »شورا، شورا، حمایتت دار نابود است«، »کارگر پیروز است، معینسرمایه

 2کنیم« سر دادند. می

تواند  اهلل[ خمینی میاکثریت ایرانیان هنوز باور دارند که رژیم مورد حمایت ]آیت

افزایش   به  منجر  که  اقتصادی  اوضاع  وخامت  وجود  با  کند.  عمل  خود  وعده«ی  »به 

مبارزات اقتصادی کارگران پیرامون مسائل بیکاری، مسکن، دستمزد، و شرایط کار شده  

به فزایندهاست.  اصطور  کارگران  باید  ای  اسالمی«  اصیل  دولت  »یک  که  دارند  رار 

را تحت کنترل شوراها درآورد. ی صنایع را ملی کند و آنداری را برچیند، همهسرمایه
 

زمان قیام بهمن،برای یک سازمان کمونیستی بسیار بد بوده است، چرا که در طور کلی، رویکرد حزب توده از  به.  1

ی حزب توده در نسبت با روحانیت، دبیر کل  جویانهطور نمونه رفتار آشتی رو رژیم بود. بهبسیاری از مسائل دنباله

 اهلل کیانوری« مقلب کرده است.آن را به »آیت
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رود،  یابد، و رهبری مکرراً زیر سوال میی طبقاتی در ایران شدت میمبارزه  همچنان که

تر در قشی کلیدین  –ی کارگر  طور خاص طبقه به  –ی ایران  های مترقی جامعهبخش

 کنند.  های دموکراتیک و ضدامپریالیستی پیدا میمبارزه

3 

در روستاها، دهقانان ایرانی درصدد بودند تا سهم خود را از انقالب برداشت کنند.  

ی موسوم به انقالب سفید شاه و دولت  ترین جنبه )مهم  1340ی  اصالحات ارضی دهه

داری در روستاها را با تأثیرات مخرب بر دهقانان به ارمغان آورد.  کندی( تحول سرمایه

های پلیسی  ها و مراتع، ایجاد و تقویت انواع سازمانگلبرنامه به اصطالح ملی شدن جن

های سهامی زراعی و به دنبال آن بردگی دهقانان،  ویژه ژاندارمری( تأسیس شرکت)به

زمینتشکیل شرکت بهترین  در  و صنعت  )زمینهای کشت  مزروعی  پشت  های  های 

ارتش، سرمایه افسران  به وابستگان دربار،  داران ان، و زمیندارسدها(، واگذاری زمین 

ی اینها منجر به سرکوب دهقانان زحمتکش و نابودی کشاورزی در ایران همه  –سابق  

انقالبی در روستاها هم به اما، از سوی دیگر، وضعیت  وجود آمد. در مناطقی که  شد. 

زمین به  شده  رانده  دهقانان  داشت،  تداوم  فئودالی  روابط  بازگشتند، هنوز  خود  های 

های زارعی رژیم پیشین دار زمین را بیرون راندند، تعاونیا مالکان سرمایهاربابان فاسد ی

 1را لغو کردند و شوراهای روستایی را بنا نهادند. 

های چپ  در سرتاسر شمال ایران، در امتداد دریای خزر، میراثی از فعالیت جناح

طور خاص و به  ها،طور کلی همدلی با چپگردد؛ و بهوجود دارد که به اوایل قرن بازمی

چریک فدایی    15،  1349بهمن    19هایی فدایی خلق بسیار باالست. )در  سازمان چریک

]ایران[ حمله و مبارزه ژندارمری در شهرسیاهکل در شمال  پاسگاه  را به  ی مسلحانه 

 علیه رژیم شاه آغاز کردند(.  

ماهی و  دهقانان  ایران[  ]شمال  بخشی  در  ]انقالب[،  پیروزی  متعاقب  از  گیران 

از  خواسته  های خود را بیان کردند که عبارتست از سپردن امور روستا به روستاییان 

های مزروعی کافی در  طریق شوراها و سندیکاهای کشاورزی، در اختیار گذاشتن زمین 
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کنند صاحب آن نحوی که فقط کشاورزانی که روی زمین کار میدسترس کشاورزان به 

کشاورزی از کشاورزان با بازپرداخت ضرر ناشی    شناخته شوند، تضمین خرید محصوالت

 1از تولیدات کشاورزی. 

هزار نفر از دهقانان پس از    15بیش از    -مرکز ترکمن صحرا    - در گنبد کاووس  

( بازپس گرفتن  1ای را اعالم کنند: )مادهای پنجپیروزی بهمن گرد هم آمدند تا بیانیه

(  3حات ارضی واقعی و دموکراتیک )( اصال2شده توسط رژیم سابق )های غضبزمین

(  4جلوگیری از ورود محصوالت کشاورزی خارجی جهت حمایت از کشاورزی بومی )

( صیادی  و  روستایی  شوراهای  قالی5تشکیل  و  صیادان  از  حمایت  زحمتکش (  بافان 

تقریباً    1358شوراهای دهقانی در سرتاسر ترکمن صحرا تأسیس شد. تا بهمن    2منطقه.

ا  300 برنامه و مجمعینشورای  را  چنینی وجود داشت، که هرکدام  های منظم خود 

 حال به ستاد مرکزی شوراهای دهقانان ترکمن در گنبد پیوستند.  داشتند، و بااین

تشکیل کانون فرهنگی و سیاسی، دستاورد بزرگ مردم ترکمن در گنبد بود. وظایف  

مردم؛ کمک به مردم برای سیاسی کانون عبارت بودند از آموزش سیاسی و دموکراتیک  

)شوراهای کارگری در کارخانهسازمان و شوراهای  دهی شوراها در سطوح مختلف  ها 

شده از دهقانان از طریق شوراها، تشکیل  های غصبدهقانان در روستاها( استرداد زمین

 آموزان.  های معلمان و دانشبافان( و کمیته سندیکاها )مانند سندیکای قالی

هایی دایر و با مردم  در اولین سال تأسیس خود در سرتاسر منطقه شعبه این کانون،   

هایی برپا کردند، و آنها را به  ارتباط نزدیک برقرار کرد. کانون و جوانان پیشگام کتابخانه

نام انقالب  شهدای  برنامهاسم  مرکزی  شعب  کردند.  جلسات  گذاری  فیلم،  نمایش  ی 

داد ترتیب  را  رویدادها  سایر  و  نشریه عمومی،  کانون همچنین  این  گویجی  ند.  ایل  ی 

ادبیات   و  هنر  تاریخ،  که  کرد،  منتشر  فارسی  و  ترکمنی  زبان  دو  به  را  خلق(  )قدرت 

3داد. ترکمن و دستاوردهای انقالب را مورد بررسی قرار می
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ی هنر و فولکلور کانون در احیا و پیشبرد فرهنگ و ادبیات ترکمن فعال بود.  کمیته 

ی شرایط زندگی دهقانان و مرمت  هایی برای مطالعهچنین برروی پروژهاین کمیته هم

ونقل ها، و ساختمان مدارس کمک کرد؛ به کارگران اسکله در بنادر حملها، جادهپل

محصوالت یاری رساند، و به دهقانان در کشت زمین خود کمک کرد. کانون جوانان در  

 اقدامات در روستاها فعال بود.   های مختلف داوطلب برای پیشبرد اینایجاد گروه

رسد در پی شکست  ها را نداشت. به نظر میاما، رژیم آمادگی پذیرش این فعالیت

، دو معمار اصلی آن تجاوز، 1358ارتش و پاسداران به دست مردم کُرد در پاییز سال  

ر طوتوجه خود را بر مردم مبارز و خودمختار ترکمن صحرا معطوف کردند. ]...[ آنها به

که  کردند  قدرتمندی  شوراهای  و  ترکمن  خودمختاری  با  مبارزه  به  شروع  مشخص، 

جویی  هایی فدایی خلق در سازماندهی آن یاری رسانده بودند. استقالل و مبارزهچریک 

عنوان تهدید احتمالی برای کنترل شوراها تلقی  درستی توسط رژیم بهاین شوراها به

درون رژیم حمایت از »باندهای سیاه« مالکان  ترین عناصر شد. سیاست ضد مردمیمی

ی ضد فئودالی و مقابله  زمین و سازماندهی آنها در گاردهای انقالبی محلی برای مبارزه

ویژه در ترکمن صحرا، کردستان و سیستان بود.  با طرفدران خودمختاری دهقانان به

های  بین فئودالمنظور سرکوب دهقانان، عناصری )از( داخل وزرات دفاع اسلحه را  به

( در زاهدان، مرکز  1358محلی توزیع کردند. درگیرهای خونین زمستان گذشته )دی  

های بلوچ  شود که با فئودالاستان سیستان و بلوچستان، به این عناصر نسبت داده می

مالقات کردند و تفنگ بین آنها توزیع کردند. در استان فارس نیز همین اتفاق افتاد  

ی فدایی در سومین شماره از چاپ ویژه خود در مورد ترکمن صحرا، هایسازمان چریک 

بهمن  نامه یکم  مورخ   ( به  1358ای  شرقی  آذربایجان  استاندار  سوی  از  هاشمی  ( 

رفسنجانی وزیر کشور را گزارش کرد: »همانطور که در جلسه شورای انقالب و در حضور 

اع از سرحدات متشبث به سران ی اعضا توضیح دادم. من مطلقاً با این که برای دفهمه

با توجه به این واقعیت که شرط الزم برای چنین   1ها بشویم، مخالفم«. عشایر و خان

ها خواهد  مان« توزیع سالح بین این رؤسا و خانهایی جهت »حفاظت از سرحداتکمک
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چنین سالح  که  واقعیت  این  به  باتوجه  و  توزیع بود  دفاع  وزارت  طریق  از  فقط  هایی 

 راض میکند.  های در پیش گرفته شده اعتشود، بدیهی است که استاندار به سیاستمی

انگیزی را در تجاوز به ترکمن صحرا بازی طور ویژه نقشِ نفرتپاسداران انقالب به

توماج،  –ی چهار عضو فدایی فعال در ترکمن صحرا  رحمانهکرد. آنها مسئول قتل بی

بودند. این چهار نفر از اعضای   1358دی ماه    28تا  25بین    - مختوم، جرجانی، و واحدی

بهمن با هیأتی    18دهقانی و کانون فرهنگی و سیاسی بودند. آنها در    گذار شوراهایپایه

مسئله  بررسی  برای  ]که[  کردند،  دیدار  کشاورزی  وزارت  به  از  رسیدگی  و  زمین  ی 

شوراهای دهقانی به ترکمن صحرا اعزام شده بودند. این چهار نفر بعدا توسط پاسداران 

بن ازجمله  دولتی،  مقامات  بازداشت شدند.  این یانقالب  که  خبرنگاران گفت  به  صدر 

بهمن   29های ساده و معمولی قرار دارند. در  چهار نفر سالم هستند و تحت بازجویی

ای شکنجه ی نزدیک به طرز وحشیانه اجساد آنها پیدا شد. آنها قبل از شلیک از فاصله

 1شده بودند. 

د آغاز کردند،  ی خونینی را به گنب در همین حال، نیروهای ارتش و پاسداران حمله 

که منجر به کشته شدن بسیاری از مردم و تخریب کانون ارزشمند سیاسی و فرهنگی  

ی این ]اقدامات[ از قرار معلوم در تعقیب »ضد انقالبیون« صورت گرفت. ]و[  شد. همه

انگیز این است که همزمان با اولین جشن سالگرد انقالب بود. زمانی که جنگ طنز غم

به اصطالح بازسازی دولت به ترکمن صحرا برای »مساعدت« به  فروکش کرد، کمپین  

مند بودند و تالش کردند  ویژه به شوراهای دهقانی عالقهمردم گسترش یافت. آنها به

»شوراهای اسالمی« را به مردم تحمیل کنند که با رژیم گره خورده بود. تا زمان نگارش  

جود داشت و مردم ترکمن همچنان شماری در این راستا واین مقاله مقاومت مردمی بی

 های وحشتناکی را که به آنها وارد شده است جبران کنند. در تالشند تا خسارت

، ستاد مرکزی شوراهای دهقانان ترکمن  1359بهشت  اردی  30ی مهم: در  یک نکته

های بهمن گردهم آمدند و یازدهمین مجمع عمومی خود برای اولین بار پس از خشونت 

ی ضد امپریالیستی و مبارزه  برگزار کردند. شوراها سوگند خوردند که مبارزهرا در گنبد  
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با مردم کُرد  با زمین را  ادامه دهند. شوراها همچنین همبستگی خود  را  داران بزرگ 

 1اعالم کردند. 

روند، چرا که از آنها برای از  نظامیان تهدیدی جدی برای مردم ایران به شمار می

ی حکومت مردمی وتشکیل شوراها  ایده  – دستاوردهای انقالب  ترین  بین بردن مترقی

ادای استفاده می  - ترکمن  و  کُرد  توسط مردم  این دستاوردها  از  قاطعانه  دفاع  شود. 

هاست و مؤید تأثیر نیروهای چپ انقالبی در آن مناطق  احترام به مبارزات و آگاهی آن

 است. 

البته کردستبسیج پیوند  های دهقانی در ترکمن صحرا و  ادامه دارد. به خاطر  ان 

ی  ی زمین، مناطق ملیتهای مظلوم همچنان صحنه ی ملی و مسئلهدرونی میان مسئله

 هایی برای حاکمیت مردمی خواهند بود.  جنبش

4 

های دوران مدرن است. میزان انقالب ایران همچنان یکی از چشمگیرترین انقالب  

توده مبارزهمشارکت  در  مرحلهای  و  شاه،  ضد  کالسیک  ی  انقالبی  پایانی  قیام    –ی 

تأثیری باورنکردنی بر مردم داشت: مردم قدرت خود را تجربه کرده بودند.    –مسلحانه  

ای گری و دهقانی، نمایانگر حرکت خودجوش تودهویژه شوراهای کارتشکیل شوراها، به

بودن طبقه  جوان  اما  بود.  فقدان سازمان  به سوی حاکمیت مردم  و  ایرانی،  ی کارگر 

ی کارگر، در کنار دالیل دیگر، انقالب را از رسیدن به تمام اهداف خود  مستقل طبقه 

جا که  از آن  نشینی کرده است. اما،بازداشت. در نتیجه، جنبش حکمرانی مردمی عقب

ی اصالحات  دولت نتوانسته است خود را تثبیت کند، یا مشکالت اقتصادی را به وسیله

توانند در جهت ِمترقیانه  بنیادی حل کند، شوراها صرف نظر از اقدامات سرکوبگرانه می

انقالبی بر شوراهای کارگری و دهقانی   حرکت کنند. ضروری است که نیروهای چپ 

هایی برای اعمال  را تثبیت و تقویت کنند. زیرا این شوراها، که هسته  تمرکز کنند، و آنها

 ها هستند، راهی برای رسیدن به سوسیالیسم هستند. ی تودهاراده 
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هایم تهیه هایی است که از یکی از سخنرانی: بحث حاضر، متن یادداشتچکیده

ام. سعی کردم حالت غیر رسمی و خودمانی آن  شده است. اندکی آن را ویرایش کرده

جا به صورت  را حفظ کنم. جزئیات پژوهش فعلی من برمبنای چیزی است که در این

 شود.  میکلی و مقدماتی مطرح 

عنوان شعار  ان استوارت میل را بهی ججملهسخنرانی امروزم انتزاعی خواهد بود.  

اعتقاد    1شود.«ندرت لگام گسیخته می، زن بهام: »پس از انتزاع آمیز خود برگزیدهکنایه

فمینیسم،   دارد:  وجود  متأخر  انتقادی  جنبش  سه  پیرامون  مبهم  تمایزی  دارم 

)واژه ساختارشکنی.  مضحک  مارکسیسم،  هم  فمینیست  مخاطب  برای  حتی  اخیر  ی 

نوشتی به آنچه آرلین دایموند و  خواهم پیای، میرسد( از این موضع حاشیه مینظر  به

کارول نیلی پیش از من گفتند ارائه بدهم. وقتی آرلین دایموند درمورد نیاز به کسب  

های  زمینههای جدید و ضروری پیرامون ادبیات و در نتیجه تحلیل کل ماهیت  بینش

تنها باید نقد سنتی را تعدیل  ی گفت که ما نهآن صحبت کرد یا زمانی که کارول نیل

کنم  ای فکر میکنیم یا اصالحاتی در آن انجام دهیم بلکه باید آن را تغییر دهیم، تا اندازه

 خواهم بگویم پرداختند.به آنچه من می

طور کلی صحبت کنم بلکه از کارهایی خواهم گفت که  خواهم از فمینیسم بهنمی 

عنوان یک زن بسیار ساده  دهم. تعریف خودم بهد ادبی انجام میعنوان یک زن در نقبه

شود  ای که در متونی استفاده میاست، به گونه ی مرداست: این تعریف متکی به واژه

دهد. ممکن  ای از آن مأوا دارم ارائه میکه پایه و اساس فعالیت نقد ادبی را که در گوشه 

ی مرد ارتجاعی است؛  زن با تکیه بر کلمه   یحال بگویید که تعریف کلمه   است در این 

عنوان یک زن تعریف مستقلی از خود ارائه بدهم؟ دراینجا باید برخی از آیا من نباید به

که  ام. اول اینی گذشته آموخته ای را تکرار کنم که در دهههای ساختارشکنانهآموزه 

تواند  کسی بخواهد می پذیر نیست، بنابراین اگرچیزی امکانهیچ تعریف دقیقی از هیچ

راحتی تضاد بین زن و مرد را ساختارشکنی کند و در نهایت نشان دهد که این امر  به

 
»انقیاد زنان«، جان استوارت میل و هریت تیلور میل؛ در آلیس اس. روسی، مقاالتی پیرامون برابری جنسیتی.  .  1

 .1970. شیکاگو و لندن.  192ص 
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عنوان ساختارشکن رو من بهازاین  1شود.خود تقابلی دوگانه است که جایگزین خود می

نمی هیچبه توصیه  را  ساختارشکنی  از  نوع  این  احساس  وجه  هم  حال  درعین  و  کنم 

توانم  گیری ضروری است. تنها راهی که میی راه و موضعتعاریف برای ادامهکنم که  می

آمیز است: من تعریف خود کننده در نظر بگیرم مشروط و مجادلهعنوان تعریف خود را به 

های رایج خواهم  عنوان یک زن نه بر اساس ماهیت عرفی زن بلکه بر اساس واژهرا به

ای با کاربرد رایج و مستعمل است صرفاً یک کلمه ی مرد که کلمه ساخت. همچنین واژه

کنم  نیست بلکه خودِ کلمه است. بنابراین من هم نگاه خود را بر این کلمه متمرکز می

 ای را بازتعریف کنم.حتی اگر بخواهم مقدمات هر نظریه

ترین نظریه در بخش آکادمیکی که من در آن  ترین معنای ممکن، انتقادیدر وسیع

ای از م )ژاک دریدا، ژاک لکان، میشل فوکو، یورگن هابرماس( خود را حوزه فعالیت دار

  2شود. داند که مسائل گفتمانی علوم انسانی در آن مطرح میگفتمان علوم انسانی می

رسد ادبیات  کنند، به نظر میبنابراین برای منتقدان ادبی که در سبک فعلی کار می

ی گفتمان در آن به خطیرترین شکل ممکن در دسترس است. جایی است که مسأله

سوی حقیقت نهایی یک وضعیت است. که دیگر انواع گفتمان صرفاً حرکتی بهدرحالی

انساادبیات نشان می را نی مسیری است که نمیدهد که حقیقت موقعیت  توانیم آن 

راه یافتن  برای  تالش  نوعی  انسانی  علوم  عمومی  گفتمان  در  دارد  بیابیم.  وجود  حل 

نحوه ادبی  گفتمان  در  که  بهدرحالی  که  است  مسئله  طرح  راه ی  مطرح عنوان  حل 

 شود.  می

تغییریابنده خود ررسد مسئلهبه نظر می انسانی در سه مفهوم  ا ی گفتمان علوم 

می نمیبیان  را  جهانی  ما  آگاهی.  و  جهان  زبان،  زبانی  کند:  صورتبندی  که  شناسیم 

عمل می آگاهی  برمبنای  ما  باشد.  بهنداشته  یافته  کنیم که  زبان، ساختار  عنوان یک 

ی ها را در اختیار داشته باشیم، چراکه خود برساخته توانیم آنهایی که نمیباشد؛ زبان

ی دیگر جهان و ی دو مقولهی زبان خود دربردارندهمقوله   ها هستیم. پسهمین زبان

 
ای  ام. پاراگراف بعدی چکیده برداشت خودم از ساختارشکنی را در پیشگفتار خود بر گراماتولوژی دریدا ارائه داده . 1

 از آن موضع است.

 شود.نامیده می humanities. در آمریکا مطالعات انسانی 2
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جا که تر از آن طور دقیقشود. به آگاهی است، اگرچه خود نیز با این دو مقوله تعیین می

دهیم، نقشی که کمک بیشتری به  ما کنترل انسان را بر تولید زبان مورد بحث قرار می

  1کننده محرز است. یدکننده و دریافتجا غیبت تولکند نوشتن است، زیرا در آنما می

نگارش  -)سخن(-ی زبانرسد ورای دوگانهاطمینان است که به نظر میمتن نقشی قابل

 گوید دانستن چیست. هایی که به ما میها و نادانسته ای از دانسته است؛ آمیزه

  گیرند از مارکس و فروید های جهان و آگاهی که این منتقدان از آن بهره مینظریه 

های متفاوتی  گر شیوه های فروید و مارکس بیانگیرد. روشن است که نامسرچشمه می

پرداز جهان )تاریخ عنوان نظریه محور مارکس را به پردازان متناز اندیشیدن است. نظریه 

می مطالعه  تولید  و  کار  نیروهای  از  متنی  در  جامعه(  بهو  را  فروید  و  عنوان  کنند 

کنند.  ی« یا روان( در متنی از خودآگاه و ناخودآگاه مطالعه میپرداز آگاهی )»هستنظریه 

عنوان بازنمایی جهان برمبنای  عنوان جهان و آگاهی، بهتنها بهبنابراین متنیت انسان را نه

جهان و آگاهی    درها و خلق این بازنمایی، بلکه عالوه بر آن  آگاهی و بازی با سایر آگاهی

طور تلویجی در یک »بینامتنیت«  ینند که این همه به باز جهان و آگاهی میمتشکل  و  

  2اند. جای گرفته

گرا صحبت عنوان نوعی امر تقلیلشناختی بهبنابراین من از نقد مارکسیستی یا روان 

کند که کجای کتاب متناسب  سادگی در هر کتابی سناریویی را مطرح میکنم که بهنمی

ی تفکر من، گفتمان متن  است. از منظر شیوهشناختی  با معیارهای مارکسیستی یا روان

حل واحد یا  حل که در نبود راهبندی متنیت است؛ طرحی از راهادبی بخشی از پیکره

کند. اغلب با این عدم دسترسی به مواجهه دست  همگن، آگاهی را خلق یا دریافت می

ای یکدستی  شود، شاید برمبنظاهر حل میرویم و مسأله به زنیم. از آن طفره مینمی

 
زبان، -یافته  کنند که این اصول سازمانتأخر پیشنهاد میساختارشکنان رادیکال مثل پل دو مان، دریدا یا لکان م.  1

 نظمی مغایر با آگاهی را مهار کنند.ممکن است خود راهی برای این باشند که بی  -نوشته، متن

تقلیل جهان به متون کالمی، کتاببنابراین »متنیت« دریافت.  2 از کتاب شده به معنای  اعم  یا سنتی  نقد ها  ها، 

ژاک دریدا و میشل فوکو را   ی متنیت«»مسئلهد و تدریس نیست. ادوارد سعید هنگامی که در درمعنای محدود خو

 .1978، تابستان  ی انتقادیمطالعهشود: دو مورد مثالی،  کند دچار همین اشتباه میبه لحاظ متنیت باهم مقایسه می
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ی  ساز دیگری نیز وجود دارد، ولی واژهی مرد. قطعاً مفاهیم یکدستمفاهیمی مثل واژه

 هاست.  ترین آنمرد کلیدی

خواهم این را بگویم که راحتی از مارکس و فروید استفاده کنم اما میتوانستم بهمی

 رسند.  میهایی قیاسی به نظر  طور کلی در بنیاد نقد ادبی، این دو مورد مدلبه

می اگرچه  روشحاال  و  توان  ساخت  اندیشمند  دو  این  ورای  نیز  غیرقیاسی  های 

مند  رسد که مارکس و فروید در نگاه اول برمبنای مدل قاعدهپرداخت اما به نظر می

ها شواهدی از جهان انسان و آگاهی  رسد آنکند. به نظر میشواهد و برهان استدالل می

رو انواع خاصی از حقایق را پیرامون جهان و آگاهی اثبات  زاینکنند و اانسان ارائه می

میمی ریسک  خیلی  به  کنند.  متکی  آگاهی  و  جهان  از  آنان  توصیف  بگویم  که  کنم 

ام از نظر خودم )که واقعاً سترگ و سهمگین است( شواهدی ناکافی است. پس وظیفه

جا دو مورد را نشان خواهم  نه بازنگری و بازبینی، بلکه بازنویسی رادیکال است. من این

مارکس میداد و بعد شما می بیاندیشید. در مورد  بر  توانید درمورد کل متن  خواهم 

 هنجاری و سالمت تمرکز کنم.  ی بهی فروید بر ایدهی ازخودبیگانگی و در مقوله ایده

ای ی مارکسیسم پیوند ارزش مصرفی، ارزش مبادلههای ورود به اندیشهیکی از راه

چیزی ارائه  عنوان آن رزش اضافی است. مارکس منظور خود از ارزش مصرفی را به و ا

ای به برآوردن نیازی  کند. ارزش مبادله طور مستقیم شخص مصرف میدهد که بهمی

شود که ممکن است با  عنوان چیزی در نظر گرفته میشود بلکه بهخاص مربوط نمی

ر کردن ساعات کار کارگر بیش از حد الزم یا  تنیروی کار یا پول مبادله شود. با طوالنی

با استفاده از ابزارآالت کاراندوز، از طریق مبادله در این فرایند انتزاعی، بیش از آنچه که  

کند. )در مبادله( این  کار کار دریافت میکارگر برای امرار معاش باید کار کند صاحب

  1ارزش بیشتر همان ارزش اضافی است.

ی خاص )مصرف، مبادله و مازاد( را به شکلی نامحدود تمثیلی  گانهتوان این سه می

ی زن دانست، بدین ترتیب که زن در موقعیت اجتماعی سنتی بیش از آنچه از رابطه 

برای گذران زندگی دریافت می برای مردی که صاحب کند کار میکه  بنابراین  کند، 

ارغ از این واقعیت که تولید شود. فاوست منبع مستمری برای تولید مازاد محسوب می

 
1. Mehrwert 
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شیوه در  خانگی  سرمایهکار  سازمانی  با  داری  را  ما  تحلیلی  چنین  است،  نشده  دهی 

کند. زن معاصر وقتی در پی غرامت مالی برای کارِ خانگی است، در  رو میتناقض روبه

الگوی مارکسیستی  ای است.حقیقت به دنبال انتزاع از ارزش مصرفی به ارزش مبادله

مزد زن برای کند که حداقل دو سؤال بپرسیم: ارزش مصرفی کار بیرا مجاب میما  

یا موهبت؟ چگونه   اِعمال ساختار دستمزد بالست  آیا  یا خانواده چقدر است؟  همسر 

توان با این ایده که عموماً از جانب مردان پذیرفته شده است مبارزه کرد که دستمزد می

کنم با این شعار که کارهای خانه دلپذیر  فکر نمیمند است؟ )ی کار ارزش تنها نشانه

)سرمایه فعلی  اقتصادی  ساختار  به  زنان  ورود  منع  باشد.(  ممکن  چه  است  داری( 

 1پیامدهایی خواهد داشت؟

ی مارکسیستی را از منظر فمینیستی ها سؤاالت مهمی هستند اما لزوماً نظریهاین

ایدهتوسعه نمی اهمیت   3یا ازخود بیگانگی   2شدن برونی  یدهد. با توجه به اهداف ما، 

داری فرایند کار هم خودش و هم کارگر یا کارکن را در سیستم سرمایه بیشتری دارد.

ی انسان با خودش و  رابطه  گسست  کند. براساس این دیدگاه ازهمچون کاال برونی می

داری اخالقی در بحث مارکس علیه سرمایه  اتهامعنوان کاال، مبنای تمامی  با کارش به

 4است.

رابطه براساس  مادرمن  و  - ی  حقوقی  و  احساسی  و  جسمی  نظر  از  و  فرزندی 

کنم که این تصویر سرپرستی و حالت احساسی محصول زن یعنی کودک، استدالل می

در   محل تولید ملموسسان با تولید و کار و مالکیت، ناقص است. تصرف ی اناز رابطه 

 
داری بگیرد. برای مثال پردگی کمونیسم به سرمایهانگیز از سرستواند درسی عبرتجا فمینیسم رادیکال میاین.  1

 1974نیویورک و لندن،  ی انحصاری: تنزل کار در قرن بیستم،کار و سرمایهی هری بریورمن، بنگرید به: مقدمه
2. Entaüßerung/ Veraüßerung 
3. Entfremdung 

های اخیر  ی سال مسئولیتی بورژوایی در »بازی کودکانهبی کند با  که بریورمن توصیف میگونه  . من این بحث را آن4

بیان نمی   "ازخودبیگانگی"در اخذ   اهمیت آن«  از  از مارکس بدون درک  تبعیت  این مسأله به  به  کنم. توجه من 

می نقل  را  آن  نیز  بریورمن  که  است  اشمیت  آلفرد  چنین  یادآوری  از  مارکس  کلی  گذاشتن  کنار  »معنای  کند: 

ای دنبال اصطالحاتی  دیگر  اصطالحات طراحی کرده  این  که  را  مادی  نظری شرایط  لحاظ  به  منتقد  نیست که  ن 

 ( 27،28کند.« )بریورمن، صنمی
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دهد. دیالکتیک  ی تولیدی قرار میدر هر نظریهتولیدی  عنوان عامل زهدان زن، او را به

ازخودبیگانگی پیرامون  بهبرونی-مارکس  بتشدن  است،  دنبال  ناکافی  خودش  وارگی، 

1شود.ر در آن درنظر گرفته نمیی اساسی انسانی با تولید و کاچراکه رابطه 
 

برونی از  مارکسیستی  شرح  اگر  که  نیست  معنی  بدان  ازخودبیگانگی  -شدناین 

برمبنای دیدگاه فمینیستی بازنویسی شود، به زایمان و فرزندآوری و فرزندپروری نیز  

نه  جنسیت  پرسمان  که  است  این  معنایش  بلکه  شد،  خواهد  ویژه  در  توجهی  تنها 

عمومسیاست به-ی جنسیهای  بلکه  میاجتماعی  کامل طرح  این  طور  اظهار  با  شود. 

ی مارکسیستی داشته خواهم تأکیدی دوباره بر لزوم تفسیر بازتولید در مسئله موارد می

 باشم.  

در هر دو نوع جوامع مادرتباری و پدرتباری تملک قانونی کودک حق مسلم مرد  

ازنظر این تملک مشروع، تعریف    2د.آوراست، یعنی همان کسی که کودک را »تولید« می

از کودکان دارند،   بیشتری در مراقبت  توانایی  زنان  این معنی که  به  متداول حضانت 

ممکن است ژستی ارتجاعی به نظر برسد که تظاهر به خیرخواهی دارد. پس مرد مالکیت  

،  کند و در هر موقعیت مجزا حکم به حضانتقانونی خود را بر محصول بدن زن حفظ می

 شود.به زیر سؤال بردن عاطفی حق و حقوق مردان تلقی می

از دیدگاه فمینیستی برای این  که فقط بر حق قانونی مردان تأکید نکنیم و صرفاً 

ی تولید و از خود بیگانگی  نوشتی به متن مارکسیسم اضافه نکنیم، باید بر نظریهپی

نظریه که  بپردازیم  تصحیحش  به  و  کنیم  مارکسیسمتأکید  و   ی  است  استوار  آن  بر 

های  ام بسیاری از نظریه طور که پیش از این مطرح کردهکند. همانبرمبنای آن عمل می

ای و ارزش فمینیسم مارکسیستی برمبنای قیاس با روابط ارزش مصرفی، ارزش مبادله

منظور بهبود شرایط های خود مارکس هم درمورد زنان و کودکان بهاضافی است. نوشته

اگر نوعی از بازنویسی که مد    3زدایی شده است. عنوان نیروی کار جنسیتز بهآنان نی

شد؛  شد، ترسیم قوانین اقتصادی و اخالق اجتماعی دشوارتر مینظر من است اعمال می

 
 های جنسی در »سرمایه« توجه شود.در این زمینه باید به استفاده از استعاره . 1

 .1976بریج، ی بومی، کمی تطبیقی، حوزه بنگرید به: جک گودی، تولید و بازتولید، مطالعه. 2

 .1977گردآوری شده در »کارل مارکس پیرامون آموزش، زنان و کودکان«، نیویورک، . 3
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عنوان زیر سؤال بردن تعاریف اساسی در صورتی  ای، ساختارشکنی بهدر واقع، تا اندازه

که در آن قوانین بشری   فراروی مهمی استی  لحظه   که بخواهیم دریابیم که در مارکس 

یک  سرمایه  متون مارکس از جمله    1و انتقاد از جوامع متکی بر شواهد ناکافی است. 

شدن از کار باید ازبین برود  گیرد: ازخود بیگانگی یا برونی اخالقی را در نظر مینظریه 

تضعیف می را  او  مالکیت  و  کارش  و  سوژه  عاملیت  که  می  کند. چراکه  بگویم  خواهم 

چیزی است که ماهیت و تاریخ ازخودبیگانگی، کار و تولید ثروت چیزی متفاوت از آن  

 خواست تا ما باور کنیم.مارکس می

هنجاری و سالمت  طور گفته بودم، توجه خود را بر مفاهیم بهدر مبحث فروید همان

از فروید عالقهمتمرکز می وجوی ماهیت درد ست مندم که به جکنم. من به آن وجه 

خصوص فروید متأخر که کتاب »فراسوی اصل لذت« پردازد، بهعنوان تعویق لذت میبه

برانگیز فروید از درد تصور شده، درد مورد انتظار و درد  های تحسینرا نوشت. سازوکار

را شکل می پیوسته مفهوم بهپرهیز شده، نظریه و تاریخ سوژه  هنجار بودن را  دهد و 

کند که پیش از این کامل تعریف نشده بود: اضطراب، بازدارندگی،  بررسی میمطرح و  

عنوان خواهم بگویم در زهدان که باالتر بهپارانویا، اسکیزوفرنی، مالیخولیا و غیره... می

هنجار بودن و بهره در مفاهیم به  2مکان تولید ملموس توصیف کردم، امکان دارد که درد

وری وجود داشته باشد. این چیزی است که در بیش از نیمی از جمعیت مردم یافته 

ی ناهنجار بودن  کنندهعنوان تعیینشود. درک و دریافت مفهوم درد صرفاً نباید بهمی

اشد. بار  هنجار بودن نیز باید به همراه خود داشته بدر نظر گرفته شود بلکه درکی از به

 گردیم. دیگر به اصول فیزیولوژیکی خطیر تولید مثل زنان باز می

هنجار بودن و سالمتی که در سراسر متون فروید  ی بهاگر ما به مفاهیم تعریف نشده

نحو یکسان در  تداوم یافته نگاهی بیندازیم، باید در ماهیت درد بازنگری کنیم. درد به

 
ی متون قصدی ساختارشکنانه وجود توان نشان داد که در هر دو اندیشمند مارکس و فروید، درواقع در همه می.  1

کند، ه خود را ساختارشکنی می کند. )برای این بحث که متن همیشدارد که سرسختی این قوانین را تضعیف می 

 .( 1971بنگرید به: خوانش دریدا از از روسو، پل دو مان، کوری و بصیرت: مقاالتی در بالغت نقد معاصر، نیویورک، 

 رسدقدر آشناست که به نظر پیش پاافتاده میاین واژه این. 2
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کند و باردیگر شرایط برای تدوین قوانین دشوارتر خواهد شد و  مردان و زنان عمل نمی

 ی ساختارشکنی مطرح خواهند شد.  هابازهم عالیق و دغدغه

تعیینشدهشناخته  مهمترین  است.  آلت  رشک  فروید  نزد  زنانگی  متن  گر  ترین 

های مقدماتی جدید« مطرح  ای در مورد زنانگی در »سخنرانیپیرامون این بحث مقاله

است.  کند که دختربچه تا قبل از کشف سکس پسربچه فروید استدالل می 1شده است.

رسد که فروید با رَحِم  اند، به نظر میکه لوسی ایرگاری و دیگران نشان دادهطور  همان

که ما نه تنها با آن مواجه  پس روش ما باید اصالح شود، وقتی  2مواجهه نداشته است. 

ی آگاهی  توانیم مسیر رشک رَحِم را در تولید نظریهشویم بلکه حامل آن هستیم. میمی

عنوان مکان تولید ملموس در هر دو  ساس آن از رحم بهای که بر اترسیم کنیم: ایده

ی آلت غالباً فالیک است  اندیشمند فروید و مارکس اجتناب شده است. در فروید مرحله

توجه است. حاال خصوص در فروید بسیار قابلو نه کلیتورال یا واژینال. این شکاف به

می  3هیسترون  باقی  هیجایی  تحقیرآمیز  متن  تنها  که  می  4ستریاماند  تولید  کند.  را 

ی رشک رَحِم در قالب سمینارها  با ایده  ی عدم مواجهه جا هم مسئلههمچنان که همه

ی مردود رشک ی ما در بازنویسی متن فروید فقط این نیست که ایدهوجود دارد. وظیفه 

 عنوان چیزی ی رشک رحم بهخواهیم با جایگزین کردن ایدهآلت را عنوان کنیم بلکه می

ایده با  تعامل  در  جامعه  که  ساخت  و  بشری  جنسیت  تعریف  به  است  آلت  رشک  ی 

 بپردازیم. 

ها )فروید و مارکس  ها با زمینههای کلی هستند که برمبنای آنمواردبرخی ایده  این

های ما را از جهان و آگاهی  کنم که ایدهای کار میشان هستد( و مبانی نظریمفیدترین

ها را نادیده بگیریم و بگوییم که کار  ی آنست که بخواهیم همهشود. ممکن اشامل می

کاوی است. نقد باید  های انقالب یا تحلیل رواننقد ادبی نه جنسیت شماست و نه نظریه 

های جهان و آگاهی از  هایی را که ایدهطور پایا خنثی و کاربردی باشد. نباید زمینهبه

 
 .22ها(، لندن جلد.ی )ویرایشی استاندارد از آثار کامل زیگموند فروید، جیمز و الیکس استراچنسخه. 1

2. 'La Tache aveugle d'un vieux reve de symetrie', Luce Irigaray, Speculum: de l'autre 

femme, Paris, 1974. 
 ی هیستری از معادل یونانی »زهدان / هیسترون« گرفته شده است کلمه. 3

 بروئر مطالعاتی در باب هیستری«، زیگموند فروید و یوزف . »4
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دقت نگاه کنید  ن ادبی اشتباه گرفت. اما اگر بهگیرد با درک و دریافت متها نشأت میآن 

اندیشه نام  بینید که خواه این می از  انواع خاصی  ها وجود  ها را تشخیص بدهیم یا نه، 

ها نشأت بگیرد.  گراترین منقدها نیز باید از آندارند که مفاهیم جهان و آگاهی نزد عمل

ارائه دهد درجهت اینکه های فمینیستی ممکن است شواهدی کافی  بخشی از فعالیت

کنند، بدل به رقبایی بزرگ یا الگوهایی  ها را تولید میمتون مردان نامدار که این اندیشه

ایم و آنان را بازبینی کرده و ارزیابی مجدد  های خود را از آنان گرفتهنشوند که ما ایده

ات و تولید  ایم. این متون باید بازنویسی شوند تا مباحث جدیدی برای درک ادبیکرده

ی کسانی  ادبی مرتبط با تولید عمومی آگاهی و جامعه وجود داشته باشد. درکل همه

قرار    های کلی جهان و آگاهیپردازند، ممکن است تحت تأثیر ایدهکه به تولید ادبی می

 ها برده نشده است. بگیرند درصورتی که شاید هرگز نامی از آن

اندیشمندانی  همه گردن  بر  تقصیرها  با  ی  من  نیست.  مارکس  و  فروید  مانند 

دو  توانید به ام چراکه از نظر من دو مدل عالی هستند. میهای این دو کار کردهاندیشه

کار  نگاه کنید و ببینید که وقتی او صفت »جهانی« را در اشاره به مردان به  1توکویل

انتخاب کنید  خواهید  دهد. هرکس را میاش اشتباهاتی رخ میگیریبرد، در نتیجه می

 )اما البته که باید مارکس و فروید را برگزینید(.

پروژه همان  این  دونبنابراین  و  بزرگ  که  کیشوتی  است  فمینیستی  نقد  وار 

ادامه بدهیم، معیار معمول درک  می این روش  به  اگر ما  با آن شناخته شوم.  خواهم 

اد یک واحد جدید در حال  کنم که این تغییر و ایججامعه نیز تغییر خواهد کرد. فکر می

قطع یقین دارم که با پژوهش پیرامون نویسندگی زنان رسد. به حاضر ضروری به نظر می

و شرایط زنان در گذشته و غیره، چنین آمال و اهدافی تکمیل خواهند شد. اما به نظر 

ط کند و شرایام به آکادمی مردان هم نفوذ میرسد که این نوع کارهایی که بیان کردهمی

های انسانی  عنوان بخشی از فعالیتدرک و دریافت ما را از بافت و محتوای متن ادبی به

 بازبینی خواهد کرد. 
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بخش یافتند اما  زن را در ادبیات الهام ،1980و  1970های بسیاری از زنان در دهه 

نویسم نه زن هستم  ای آن را بغرنج اعالم کرد. من وقتی میساروت در مصاحبه  ناتالی 

ی زن یا مرد در نویسندگی )سبک نگارش  و نه مرد، نه سگ و نه گربه. برای او نظریه 

 معنا بود. مردانه( کامالً پوچ و بیزنانه یا 

تا زمانی که زن را در جهان ادبیات شهروند درجه دو به حساب بیاورند و تا زمانی  

تر از مردان است، بحث به جایی نخواهد  ارزش که بگویند تجربیات زنان در جهان کم

 رسید.

او در  چرا در تئوری  حاشیه قرار های امروزیِ فمینیستی مبحث زن و نویسندگیِ 

 دارد؟

های اولیه در تئوری فمینیستی، محوری مهم بود کاهش  عالقه به ادبیات که در سال

زیبایییافت. کاهش گسترده زنان و  به مسائل  تئوریِ  ی عالقه  شناسی و خالقیت در 

 های از دست دادن عالقه به ادبیات است.فمینیستی از نشانه 

کنم.  موضوع تئوری فمینیستی آغاز میبحث را با ذکر دالیل کم شدن عالقه به  

ها برای بها ندادن، بر مسائل مربوط که چطور اتفاق افتاد؟ دالیل نظری فمینیست این

شناسی چیست؟ در این راه امیدوارم بتوانم نشان دهم مشکل تئوریکی وجود به زیبایی

کا به  سپس شروع  دارد.  کردن  کار  برای  زیادی  ارزش  که  است  چیزی  این  و  ر  دارد 

کنم که نیازمند تمرکز دوباره بر مسئله است. این مقاله را با تجزیه و تحلیل  تئوریکی می

نویسنده میموقعیت  آغاز  جامعه  در  زن  عملکرد  ی  تحلیل  نوعی  مانند  آن  به  و  کنم 

ی زن عنوان نویسندهکنم. چرا برخی از نویسندگان زن تمایل ندارند بهگفتاری فکر می

 ی زن نیست؟ تواند ادعا کند که نویسندهی زن چطور میهشناخته شوند؟ نویسند

به کتاب   باید  این مسئله  اثر سیمون   جنس دومبرای کمک به خودم در تحلیل 

کند  های سیمون دوبوار به ما کمک میمراجعه کنم، همچنین نشان دهم تحلیل  1دوبوار 

تا افکار ویرجینیا وولف در مورد زنان و نویسندگی را بهتر درک کنیم. اظهاراتم را با  

دهم. قصد من از بیان چند تذکر در  گفتن مطلبی در مورد اهمیت ادبیات خاتمه می

 بیشتر است.های این مبحث فقط شروعی برای تحلیل

 
1. Simone de Beauvoir’s The Second Sex 
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 تاریخ تشخیص مشکل 

  ی هشتاد نویسندگی زنان و موضوع فمینیست ی هفتاد تا اواسط دههاز اواسط دهه

به آنجا  از  خارج  در  چه  فرهنگستان،  در  داشت.  چه  مردمی  محبوبیت  گسترده  طور 

نویسنده و  زنان (، 1977 1)شو والتر  ادبیاتی از آنِ خودشانهایی با عناوینی مثل، کتاب

  های مطلوب زنان داستان(، در سبکی متفاوت در  1979  2)جاکوبز ی زناننوشتن درباره

( به چاپ رسیدند تا برای آنان که در  1986)میلر    شعرهای جنسیت( و  1982  3)کاموف 

هیجان بودند  تأثیرپذیر  و  جوان  زمان  چالشآن  و  تئوریک آور  نظر  از  و  باشد  برانگیز 

 توجه باشد. ت زنان و نویسندگی زنان و ایجاد کارهای هنری قابلچشمگیر و در خالقی

هایی که توسط زنان، به خاطر زنان و  در آن زمان نویسندگی زنان اغلب با نوشته 

کاویِ سبک نگارش زنانه در فرانسه شد. روانی زنان نگارش شده بود تعریف میدرباره

از عقاید آن اسانی مانند هلن سیسکو و لوسی  شنها توسط نویسندگان و روانو دفاع 

ایریگاری نشر و گسترش یافت؛ هرچند زنانگی در بعضی از متون نوشته شده توسط 

شد. این موج یا همان توجه به نوشتنِ زنان برای بسیاری از زنان مردان هم دیده می

درحالی بود  محض  آزادی  دههنویسنده  پیشکه  برتری های  از  سرشار  مردان  تر  های 

 زنان بود.  نسبت به

اثر سال    ی طالییدفترچهدر مورد داستان    1971در    4ای دوریس لسینکدر مقدمه

می  1962 یادآور  خوانندگان  نوولبه  پیش  سال  پنج  حتی  یا  و  ده  »در  و  شود.:  ها 

های مردان خشمگینی بود که از زنان انتقاد داشتند. در  ها سرشار از نوشته نامهنمایش

کننده، از  های شرورانه و تضعیفگونه نگرش و توصیفکشور اینتمام ایاالت و در سطح  

مانند   طبیعی  به شکلی کامالً  زنان  از  و عصبانیت  پرخاشگری  نویسنده،  مردانِ  سوی 

 (.1999مبانی صحیح فلسفی پذیرفته شد« )

 
1. Showalter 

2. Jacobus 

3. Kamuf, 

4. The Golden Notebook, Doris Lessing 
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ای مانند نورمن میلر و هنری میلر را در ذهن داشت فقط مردان نویسندهلسینک نه 

  1ی کیت میلت، نوشته سیاست جنسیی کتابی مهم به نام  به وسیلهبلکه قصد داشت  

(: »تمام مردهای عصبانی نسل جوان را، که تحت رهبری کینزلی، امیس و جان  1969)

 (. 1970ازبورن بودند، به خود آورد و محکوم کند« )میلت 

انفجار عالقهباوجود چنین زمینه  از سال  ای  به نوشتن، که  پرشور زنان   1970ی 

کامل   بیان  سمت  به  زن  نویسندگان  سرانجام  شد.  توجیه  کامالً  بود،  شده  پدیدار 

احساسات و تمایالت خود در نویسندگی رفتند و باالخره خوانندگان توانستند بازتاب  

نوشته  در  را  خود  بگوییم  احساسات  که  ندارد  تعجبی  بنابراین  کنند.  پیدا  زنان  های 

در   زن  نویسندگان  از  بسیاری  زن  استعداد  نویسندگان  برای  شد.  شکوفا  دوران  این 

 2های جنسی نوعی محرک بود. ناتالی ساروت آزارهای مداوم به علت زن بودن و تفاوت
نویسم نه زن  ای آن را بغرنج اعالم کرد و گفت: »من وقتی میدر مصاحبه  1984در  

نیستم. دیگر هیچ نه گربه، من خودم  نه مرد، نه سگ و  نیستم.« و  هستم  برای چیز 

عنوان سبک نگارش زنانه وجود ندارد و من هرگز  قیاس بهتر موضوع افزود: »چیزی به

ندیده را  کامالً  آن  را  مردانه  یا  زنانه  نگارش  »سبک  کرد:  اظهار  دیگر  جای  در  و  ام.« 

 معنا یافته است.«بی

پراهمیتِ   به  1962در سال    3ی طالیی دفترچهکتاب  به کتاب مقدس  که  سرعت 

سرعت، به خاطر اینکه در مورد ی سراسر جهان غرب تبدیل شد و به همان  هافمینیست 

های جنسی بود و ی تفاوتهای جنسی بود، انکار شد. این داستانِ عالی دربارهتفاوت

حال جوهره ها بوده است. بااینبار این تفاوتلسینک ادعا کرد کتاب در مورد اثرات زیان 

ها را با بخش  ا نباید چیزها را تقسیم کنیم و آنو ساختار کتاب بیانگر آن است که م

 (. 1999کردن به قطعات کوچک تبدیل کنیم. )

برند و  های پایانی داستان دو شخصیت پل و آنا از بیماری روانی رنج میدر قسمت

ی که نوشته  ی طالییدفترچهشود. در  های شخصیتی آنان ناپدید میبه مرور تفاوت

 
1. Kate Millett  

2. Nathalie Sarraute 

3. The Golden Notebook 
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توان تشخیص داد پل کیست و آنا  دهد: دیگر نمیظر میها است لسینک نهردوی آن

 ی افراد در کتاب تفاوت گذاشت.ها و بقیه طور مابین آنکیست و همین

می شنیده  مخالف  صداهای  زنان  نویسندگی  اوج  روزهای  در  کسی  قبالً  چه  شد. 

اینکه  درست می از  نویسندگان درخشان زن  از  اشتباه؟ چرا بعضی  گفت و چه کسی 

میکارهای خشم  احساس  شود  تعریف  بودن  زن  برچسبِ  با  لبهشان  امروزه  ی کردند 

تواند به ما پاسخ دهد. چون دیگر به زنان و نویسندگی  نمی  ی تئوری فمینیستی بُرّنده

باید بدانیم چرا نظریه توجه نمی را    ی فمینیستیشود و ما  زنان  نویسندگی  به  توجه 

 متوقف کرده است. 

 ی نویسندگان و نوشتن پساساختارگرایی درباره  هایدرگیری با تئوری

ی زنان و نویسندگی  اولین دلیل مسکوت ماندن تئوری فمینیستی در مورد مسئله

( به نام 1977ی روالن بارت )است. مقاله  1970ی  ها پساساختارگرایی در اواخر دههآن 

جا بود و به موازات آن ژاک دریدا هم تأثیرگذار ها در همهقول، آغاز نقلمرگ نویسنده

با تالشی اص1988بود ) او  ادبی فقط نوشته ولی سعی کرد نشان دهد متن(.  ای های 

که به موضوع  کنند؛ بدون آنها بیان میهستند که معانی و مفاهیم را با بازی با نشانه

 ( رجوع کرده باشند. 1977گرایی رادیکال، میشل فوکو )مورد بحث و ضد انسان

دهه نظریه  1980ی  در  باین  زنان  نویسندگی  به  توجه  موضوع  با  طور جدی هها 

هایی که قصد کار کردن بر روی نویسندگی زن مطرح شد. وقتی در آن زمان فمینیست 

گویند. کنجکاوی  ها درست میرا داشتند به وسیله بارت، فوکو و دریدا قانع شدند که آن

آنان برای دانستن اینکه آیا اهمیتی دارد نویسنده زن باشد، شروع شد. تحت این شرایط 

ی تحول وضعیت زنانِ نویسنده بود میان  هایی که نقطهها و بحثه تنشمتحددر ایاالت

پگی کامف و نانسی میلر درگرفت. این بحث دو کار انجام داد. اول شکل گرفتن دو  

ها  . هر دوی این تبادل1989نگاری و تبادل آن در سال  و دوم نامه  1981مقاله در سال  

 نظری به ثبت رساند.  ی مداخله در اقلیمعمیقاً تحولی را در دهه
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اعتراض کرده بود که کارهای ادبی در حد امضا تنزل    1کامف   1980قبالً در سال  

 (285:  1980پیدا کرده است. )کامف 

ادعا کرد که توجه به نویسندگان زن در حقیقت تفسیر   1981او همچنین در سال  

آن را برچیده بود.  ها قبل فوکو گرایی لیبرال سنتی است که مدتها از انسانفمینیست 

نظر از آنچه کامف ممکن است در تئوری آن را کرد صرفاز سوی دیگر میلر فکر می

بداند فمینیست  باید بهصحیح  نویسنده حمایت کنند  ها هنوز  زنان  از  نماینده،  عنوان 

زودی فراموش و در تاریخ گم خواهند شد. نادیده گرفتن زنان نویسنده  وگرنه این زنان به

ها مانند  های آنها با تبعیض جنسیتی، سنت بود. خواندن استداللزی گرفتن آنو به با

 راندن کشتی در تاریکی شب بود. 

کند. میلر به هدفی  دهد که میلر هرگز به آن حمله نمیای را ارائه میکامف تئوری

که هشت یا نه سال بعد  کند. وقتیسیاسی تأکید دارد که کامف هرگز با آن مجادله نمی

لحن ن آ برگشتند  به موضوع  دوباره  تحریکها  نوعی  به  تغییر کرد. کامف  و  شان  آمیز 

خواهد فمینیست قلمداد شود و این  نوشت. او اعالم کرد که دیگر نمیساختارشکن می

کرد که ناگزیر با ساختارشکنی به خود  ای را ایجاد میکلمه الزاماً سیستم محصور شده

هنوز از لحاظ سیاسی الزم است؛   ملر معتقد بود فمینیسداد. از سوی دیگر میپایان می

 1981ای در سال  بینی سابق را نداشت. در مقالههر چند مقاالت او دیگر شور و خوش

اینجا می از  است.  هویت گذشته  از سیاستِ  بردن  لذت  زمان  به کجا  نوشت:  خواهیم 

 هرحال خیلی واضح نیست. برویم و به چه زبانی، به

واقعاً چه جنسیتی دارد هنوز   1981در سال   نویسنده  ادبیات که  این مسئله در 

ی نویسندگان حرف بزند. میلر هم  خواست حتی دربارهپاسخ مانده بود. کامف نمیبی

ی سیاسی ها حداقل وظیفهشود فمینیست کرد تا جایی که به من مربوط میادعا می

های خوب نظری که علیه اصول تداللدارند به نویسندگان زن توجه نشان بدهند. اگر اس

شد، هرچند در مورد  شد متافیزیک نوشتار مردود میکامف وجود دارد خوب درک می

 ی میلر چیزی بیان نشده است.ها در مقالهآن 

 
1. Kamuf 
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اندازی مفهوم استراتژیک  گایاتری اسپیواک تالش کرد مشکل را با راه   1984در سال  

مورد  ماهیت در  او  کند.  حل  میگرایی  بحث  تئوری  بر  عمل  مانند  ترجیح  کرد؛ 

وقتی تئوری در عمل کارآمد نیست باید اولویت را به اقدامات   . گیری نانسی میلرموضع 

اعالمیه چنین  وقتی  بدهیم.  نمیسیاسی  انجام  نظری  کار  هیچ  مشکالت  هایی  دهد، 

 ماند. ی اول باعث ایجاد آن شده بود، حل نشده باقی میتئوریکی، که در وهله

سال   مسئله   1989در  به  هنوز  میلر  و  نویسندهکامف  بودند.  ی  نرسیده  زن  ی 

گرایی  اعالم کرد او در مورد استراتژیِ استفاده از ماهیت  1989همچنین اسپیواک در  

گرایی  کند که این استراتژی قطعاً در ماهیتتجدیدنظر کرده است و حاال احساس می

 ماند. ها شده و در هوا معلق میکند، بنابراین مسئله ربهانه ایجاد می

دانم پس از منازعه میان  گوید تا جایی که من می( می128/127/1989)  1اسپیواک 

ایم و این  ای در مورد نویسندگی زنان نداشتهمیلر و کامف هیچ تئوری تأثیرگذار تازه

توجهی به جنسیت و یا زن و مرد بودن نویسنده چطور باید  مسئله که اهمیت یا کم

 ماند که بیست سال قبل بود.قدر حل نشده باقی میفهیم شود همانت

 نه زنان، نه ادبیات   :2آشفتگی جنسیتی جودیت باتلر

پردازان مسکوت  ی نویسندگی زنان برای نظریهدومین دلیلی که باعث شد مسئله

باتلر بود. فقط یک سال پس از آن که کامف و    جودیتهای  بماند تأثیرگذاری تئوری

 1990وگوهای قبلی فمینیستی تا حدی دلسرد شده بودند، باتلر در سال  از گفت   میلر

تأثیرگذار   بسیار  جنسیتیکتاب  کشیدن    آشفتگی  چالش  به  با  باتلر  کرد.  منتشر  را 

بندی زنان استدالل کرد که باید به جای آن در مورد جنسیت صحبت کنیم. عالوه  دسته 

ا برگرفته  کنشی  تأثیری  را  جنسیت  این  جنسبر  ساختاری  قدرت  خواند.  ز  گرایی 

ی زن  فضایی روشنفکرانه ایجاد کرد و بیانگر آن بود که واقعیتِ واژه  آشفتگی جنسیتی،

یا مرد از شاهدی قاطع برگرفته شده است که او متأسفانه درک نکرده بود. موجودیت  

 نجد. گای زنانه و مردانه نمیهای کلیشهبندیانسان در رسوم، قراردادها و دسته

 
1. Gayatri Spivak 

2. Judith Butler’s Gender Trouble 
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با جوی که در آن جنسیت قابل اجرا بود منظور اصلی باتلر این بود که ما با رفتارها  

کنیم. رفتارهای ما عالوه بر معیارهای اجتماعی،  و کارهایمان جنسیت خود را تعیین می

کند. این نظریه بسیار به عقاید سیمون دوبوار  جنسیت را تحکیم و یا از پایه خراب می

شود. از آن جایی که  آید بلکه به آن تبدیل میکسی زن به دنیا نمیتشابه دارد که،  

 سازند. ها با کارهایشان جهان خود و آن چه هستند را میهم معتقد است انسان دوبوار

های  گرایی هستند و از راهباتلر و سیمون دوبوار هر دو بیش از هر زمان ضد ماهیت

تواند در جامعه شود. بنابراین میخته میمختلف بر این باورند که جنسیت در جامعه سا

از اهمیت جسم و تغییر کند. از سوی دیگر باتلر و دوبوار دیدگاه متفاوتی  های کامالً 

دوبوار معتقد است بشر دارای جسم است که عمل    ی عاملیت آن دارند. سیمونمسئله 

دانی در روند  ی سرگرها نتیجهکند و باتلر معتقد است وضعیت جسم انسانو انتخاب می

کند که فاعلی در پسِ آن وجود داشته باشد )باتلر  تحقق ماده است و سرسختانه رد می

9 :1993 .) 

های بنیادی هستند.  ها تئوریهای جنسیتی، آنبا وجود متفاوت بودن تمام تئوری 

کنند به این سؤال که جنسیت چطور خلق شده یا به  باتلر و دوبوار هر دو تالش می

نتیجه هیچ  اما  دهند.  پاسخ  آمده  تئوری وجود  این  از  اخالقی  یا  سیاسی  ها  ی خاص 

توانند به ما بگویند که پس از به  سادگی نمیهای بنیادی بهشود. تئوری استنباط نمی

در   زنان  موقعیت  مورد  در  بخواهم  اگر  من  کنیم.  کار  چه  باید  آمدن جنسیت  وجود 

توانم به سادگی با  گرا نظر خود را بگویم نمیجنساجتماع و یا حقوق زنان و مردان هم

باید اصول خود    توجیه این که چطور این اتفاقات رخ داده است آن را موجه کنم. بلکه

که بگویم مردم چطور باید با یکدیگر  را عادالنه و بر برابری اجتماعی بنا کنم و یا این

کنم آزادی باالترین ارزش سیاسی و شخصی  رفتار کنند. یا توضیح دهم چرا فکر می

پیشتاز تئوری فمینیست از ادبیات و نقد ادبی دور    آشفتگی جنسیتیاست. با کتاب  

 شد. 

سوفی است که جز در چند مورد جزئی هرگز در مورد ادبیات بحث نکرده باتلر فیل

دوره در  او  مباحث    فمینیست پردازاننظریه  1990ی  است.  در  بحث  به  کمتر 

همزیبایی داد.  بها  اینشناسی  مگر  بود  شده  دشوار  زنان  مورد  در  صحبت  که   زمان 



 

 
 

 ی پوران لشینی ابیانتوریل مویی، ترجمه  661

شمرده زیربنایمی  ناپذیرفته  ساختار  دهه  این  پایان  در  تئوری  شد.  و  توسعه  برای  ی 

 ی زنان و نوشتن از بین رفته بود. درباره

 وز امر

کردند. بیشترِ ی نویسندگانِ زن تحقیق  منتقدان درخشان ادبی رو  2008در سال  

از روشنفکری هستند و نقدهای بهکتاب از این  دست های آن سال سطح باالیی  آمده 

اند. مثالً کتاب  شدهدستاوردها عموماً در سطح جهانی دانشگاهی به رسمیت شناخته  

ی  یزهجا  2006در سال  شاعران زن انگلیسی در قرن هیجدهم  با عنوان    پائوال بک شیدر

به بعد    1980ای کسب کرد. از سال  الرا در انجمن ادبی مدرن ام  1جیمز راسل لوول 

از منتقدان  نسل جدید و تازه از نویسندگان زن ظهور کردند؛ بنابراین بسیاری  نفسی 

به مباحثه تا در آن  را احساس کردند  اندیشمند  ایجاد فضای فکری  ی ادبی ضرورت 

 ه بپردازند.های حاصلی کتابجدی درباره

ایگلتون  2005در سال   ادبیات داستانی  در کتاب    ماری  نقش نویسندگان زن در 
می  معاصر و  تأکید  نوشتن  برای  که  است  زنانی  متوجه  فمینیستی  تفکر  که  کند 

نقش نویسندگانِ زن را در ادبیات انگلیس، که بعد   ایگلتون کنند. نویسندگی تالش می

سال   شده  1970از  عمیقاًحاصل  میاند،  پراهمیت  مجله  او  همچنین  با  داند.  را  ای 

که آن مجله به نقش زنان در    نویسندگان زن معاصراندازی کرد به نام  همکارانش راه

 توجه داشت. 1975ادبیات بعد از سال 

ها و عملکرد اجتماعی با هم  تئوری   1980ی  رسد مانند اواخر دههامروزه به نظر می

نتیجه نیستند.  نوهمگام  آن  به  ی  محققان  از  نیمی  که  است  روشنفکری  جنون  عی 

دهند و نیمی دیگر معتقدند که بیشترِ نویسندگانِ تأثیرگذار،  خواندن آثار زنان ادامه می

مفهوم است. پس تعجبی ندارد که بسیاری  ای بیی زن کلمه مرد هستند و کالً نویسنده

کنند و معموالً در آغاز  میاز نویسندگانِ زن کتاب و مقاالتشان را با عذرخواهی شروع  

 
1. James Russell Lowell. 
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ی  ضدیت ندارند یا یادآور شوند که درباره  2فوکو یا    1بارت دهند که با  به ما اطمینان می

واقعی خودشان نمی آنزندگی  نقش  بلکه  بهنویسند،  نویسندهها فقط  متون عنوان  ی 

 ها واقعاً زن است و... نویسند »زن« منظور آن ادبی است یا وقتی می

که با حمایت از ی ضعف نظری در ادبیات است؛ درحالیای مشخصههچنین قاعد

های فعلی ما به شود. تئوریهای زنان بیشتر میی نوشته زنان، عالقه به تحقیق درباره

های  ی محققان از تحقیق بر روی نوشته دهندهی احساس گناه و یا فراری وجود آورنده

 زنان است.

ی های فلسفحث نادر امروز است. ما به تئوریبحث من در این مقاله یکی از مبا 

های منصفی که بسیاری از محققان و منتقدان اعم از مرد یا  بیشتری نیاز داریم؛ نظریه

 ها تأکید کنند و از نظر توجیه سیاسی مشکلی نداشته باشند. وضوح به اهمیت آن زن به

 سیمون دوبواری زن نیستم« معضل  »من نویسنده
گرا مرد ی جنسیت دهد در جامعهخود توضیح می  جنس دوم در آغاز کتاب  دوبوار  

کل و زن جزء است. مرد شخصیت مستقل عینی دارد و زن وابسته یا ذهنی است و این  

تعریف   تمام مطالب    دوبواردرواقع  بطن  این مفهوم در  است که  جنسیتی  تبعیض  از 

فهم است. این  راحتی قابل  نشسته است. تحلیل او بسیار ساده و به  جنس دومکتاب  

 تحلیل در زمان او و حتی امروز چشمگیر است و کاربرد دارد. 

به گفت  دوبوار موقعیتی  بیان  میبا  اشاره  اذیت میوگویی  خیلی  »من  شدم  کند: 

می من  به  مذکرم  همکاران  انتزاعی،  بحثی  بین  در  این"گفتند:  وقتی  فکر شما  طور 

ها این بود:  که تنها دفاعم در پاسخ آن درحالی  ".که زن هستیدکنید، به خاطر این می

طور  شما این"گفتم: شاید بهتر بود می "کنم، چون حقیقت است.طور فکر میمن این"

 رفت.« عنوان یک زن از بین میترتیب ذهنیتم بهاین به  "کنید، چون مرد هستید.فکر می

قانون درک شود که چرا مرد حق دارد خودش    انسان بودن مستقل است؛ اگر این 

را انسان بنامد اما زن نه، بسیاری از مشکالت حل خواهد شد. درواقع این اندیشه ریشه  

ی دوران باستان در هرم عمودی وجودی در تعریف  در تاریکی افکار دارد. در اندیشه

 
1. Barthes 

2. Foucault 
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تخمدان و    شد که چون زنشد و در توجیه آن گفته میانسان فقط به مذکر توجه می

کنند که زن را در  ها شرایط خاصی را تولید میشود، اینرحم دارد و عادت ماهانه می

 کنند تا به تعقل نرسند.  ذهنیت احساسی خود زندانی می

که مرد کالبد خود  کند درحالیاش فکر میاغلب به غدد جنسی   گفت: »زنکسی می

وج شکوه تعقل و استدالل به فراموشی هایش هستند، در اها و بیضهرا، که شامل هورمون

داند و معتقد است  ی مستقیم به جهان میدهندهسپارد و جسم خود را فقط ارتباطمی

که جسم زن زیر بار هر موقعیت خاصی مانند  درک او از جهان، واقعی است؛ درحالی

ذارد.«  گگیرد و روی تعقل او تأثیر میکند و مانند زندان او را در برمیمانع عمل می

 ، پیشگفتار(1984، سیمون دوبوار)

ی خود،  ذهنیت زنانه  کرد که بهاحساس وظیفه می  دوبوارتوجه داشته باشیم که  

داد. همچنین به یاد داشته باشیم که او دادند، پاسخ میکه خصمانه به او نسبتِ بد می

آنمی کردن  و محدود  نظراتش  گرفتنِ  نادیده  بداند  حیاتی،  چارچوب  در  خاطر  ها  ه 

 ی تبعیض جنسیتی است.و ناشی از وجود ماهیت فلسفه ذهنیت زنانه

که   جنسیتی  تبعیض  منطق  آن  کنم  ثابت  مثالی  با  دارم  قصد  نقد    دوبواراکنون 

عنوان نخستین زن  به 1درو فاوست،  2007ی شود. در فوریه کرد هنوز هم اعمال میمی

در تاریخ دانشگاه هاروارد، به ریاست دانشگاه منصوب شد. تأکید بر جنسیت او چنان  

ایندر رسانه به نظر میها منعکس شد که  این  طور  آوردن  اصلی به دست  آمد دلیل 

 سِمت برای او جنسیت او بوده است.

ی  ساله   371اه در عمر  را اولین زن رئیس دانشگ  فاوستروز یکشنبه دانشگاه هاروارد  

عنوان رئیس اش گفت: »امیدوارم انتصاب من بهدر سخنرانی  فاوستخود معرفی کرد.  

دانشگاه هاروارد نماد و فرصت راهگشایی برای زنان باشد. چون این اتفاق حتی در یک  

قبول نبود«. او همچنین افزود: »من رئیس زن دانشگاه هاروارد نسل پیش از ما هم قابل

معتقدم  نیستم من  هاروارد هستم«.  دانشگاه  رئیس  من  بلکه  منطقی    فاوست،  بسیار 

کرد. مطمئناً خودش میرسانه را مدیریت  این  های جمعی  و  است  زن  او  دانست که 

آن از  قبل  او  اما  است،  هاروارد  حقیقت  دانشگاه  ریاست  کند  مطرح  را  که جنسیتش 

 
1. Drew Gilpin Faust 
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را انجام بدهد. مسلماً هیچ رئیس  بودنش را مطرح کرد؛ هرچند او مجبور نبود این کار  

اولین   آغاز  در  که  بود  نگرفته  قرار  شرایطی  چنین  در  هاروارد  دانشگاه  در  مذکری 

ی خود باشد. برای درک این مطلب توجه اش مجبور به انکار جنسیت مردانهسخنرانی 

 ی زن نیستم« کمک خواهد کرد. ی »من یک نویسندهبه جمله 

شیوه   آستین جیدر  این  ی  میال  گفتاری  نیروی  میرا  و  زنان  خواند  چرا  پرسد 

طور صحبت کنند؟ بدانید وقتی زنی در باالترین مقام شغلی یا در خلق نویسنده باید این

ی زن نیستم یا یک رئیس زن دانشگاه ای اجباری باشد بگوید »من یک نویسندهنظریه 

بود حتی توضیح ور میطای فلسفی ندارد. اگر اینالعمل هرگز قاعدهنیستم« این عکس

گونه صحبت را آغاز کردن همیشه پاسخ به یک تحریک خارجی   معنی بود. اینمن بی

کند از جنسیت زن علیه او استفاده دهد که کسی سعی میاست و معموالً زمانی رخ می

 کند. 

شنیدن   زمان  در  گفتاری  دفاعیِ  کنش  از  خاصی  نوع  ساده،  زبان  به  اظهار  این 

ایحرف از  محرکهایی  دنبال  باید  رفتار  این  بررسی  برای  بنابراین  است،  قبیل  ها  ن 

 بگردیم. 

وگوهای  کرد گفتای رادیویی شنیدم که آقای گوینده ادعا میاین اواخر در برنامه

خواهند مهم نشان بدهند،  ی جذب دموکراتیک در مورد نژاد و جنسیت، که میاولیه 

کنند نه یک نژاد  جمهور انتخاب مییک رئیسربط است. او ادامه داد که ملت کامالً بی

 یا جنسیت.

ای بگیریم این است که اگر در جامعه  سیمون دوبوارمن معتقدم درسی که ما باید از  

نیت علیه فشار بر  شود، گمان نرود حسنتبعیض جنسیتی یا تبعیض نژادی مطرح نمی

ت آنان با ردِ حتی طرح های نژادی وجود ندارد. ذهنیپوستان و دیگر اقلیتزنان، سیاه

اهمیت  ی مهم در جهان امروز است. بیی زنان نوعی نقاب گذاشتن بر این مسئلهدرباره

کند.  تر میی امروز کمها ارزش واقعی انسان را در جهانِ تعریف شدهگونه بحثکردن این

دا  کلی جعنوان انسان بهپوستان در یک منصب شخص را به کاندیدا شدنِ زنان یا سیاه

 کند. و در حد نژاد یا جنسیت، که برآمده از تعاریف تاریخ است، محدود می

من اگر بشنوم مردی بگوید »من نویسنده هستم، نه یک مرد نویسنده«، تجسم  

کنم که نوعی تحریک فمینیستی او را دربردارد. ما این اندیشه را حتی زمانی که می
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ها مجبور بینیم؛ یعنی آنکنند نمیمینظر و مدیریتِ زنی کار  مردها در شغلشان تحت

ام مردی که برای پرستاری آموزش نیستند که جنسیتشان را انکار کنند. در آمریکا دیده

ی پرستاری مجله"ای اینترنتی به نام  شود. حتی مجلهبیند »پرستار مرد« نامیده میمی

ی با دسترسی به این راحتبرای تمام پرستاران مذکر وجود دارد و پرستاران مرد به   "مرد

نامند و بدون  ها خود را پرستار مرد میشوند. آنسایت به اطالعات جهانی متصل میوب

از تبعیض حرفه  شان به کار خود ای به خاطر جنسیتاحساس فشار روانی و شکایت 

ها موقعیتی به وجود آمده باشد که پرستار مرد  آید برای آندهند. به نظر نمیادامه می

 باشد بگوید »من یک پرستار مرد نیستم، بلکه یک پرستار هستم«.مجبور 

رود  ی جنسیتی ما به سمتی میحال نشان داده است که جامعهاین اظهارات تابه 

تواند با یادآوری جنسیت به مردی او را تحقیر کند. مرد یا رفتارِ مردانه  که کسی نمی

اص باقی مانده است. برای نویسندگان  هنوز معیار عموم و زن و رفتارِ زنانه وابسته یا خ

عنوان زن یا شبیه زن بنویسند. نهایت آزاردهنده است که به آنان گفته شود باید بهزن بی

معیارهای   بعضی  از  باید  زن  که  است  این  منظور  آیا  چیست؟  جمله  این  از  منظور 

ناتالی  ه  ای است کای زنانه در داستانش استفاده کند؟ این قطعاً همان اندیشهکلیشه 
تواند برای  دهد. از سوی دیگر، میی فرانسوی، مورد پرخاش  قرار می، نویسندهساروت

ی زن به همان اندازه آزاردهنده باشد که احساس کند باید مثل انسان به معنای  نویسنده

 عام بنویسد و هنگام خلق اثر شکافی عمیق میان جنسیت و انسانیتش ایجاد کند. 

  هرگز به آن اشاره   ساروتکنم معضلی است که  ه آن اشاره  چیزی که قصد دارم ب

ی نوشتنش، فاقد جنسیت، خیلی  های او در شیوهای با موفقیتنکرده و البته نویسنده

ی نویسندگان  شود همهخوب پیش رفته است، اما توجه من این است که این باعث نمی

 او باشند. ی سبک دهندهزن همان احساس او را داشته باشند و ادامه

توانیم امیدوار باشیم که با داشتنِ  فقط می  .حلی وجود نداردبرای این معضل راه 

حضورذهنِ مدام به دیگران نشان دهیم که همیشه وقتی تحریکی وجود دارد، تبعیض  

پیش می گزینهجنسیتی  دو  میان  باید  معضل  این  بررسی  در  شنونده  درواقع  ی آید. 

درو است که    مساویِ ناامیدکننده و نابرابر یکی را انتخاب کند و این دقیقاً همان مطلبی
 بیان کرد.  فاوست
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اعتراض    سیمون دوبواری این بحث ممکن است زنی به نظر  از طرف دیگر در ادامه

که چطور ی اثر امتیازِ زن بودن به من اعطا نشود؟ و اینی ارائهکند که چرا باید در نحوه

 شود متوجه شد که کدام نویسنده زن است یا کدام زن نیست؟ اما به نظر من آنمی

نکته  مهم  شخص  دوبواری  تحلیل    سیمون  است.  نکرده  درک  تبعیض   دوبواررا  از 

جا  خواهد حقی را از زن بگیرد. در اینرود که کسی میجنسیتی فقط زمانی به کار می

 او به شناخت جوهر حقیقت و زَنیت، یعنی مؤنث بودن، توجه ندارد. 

آید  یا چطور به وجود میشود  ی جنسیت چطور تولید میهای دربارهاین که تئوری 

نمی من  و  ندارد  من  بحث  به  مبحث ربطی  آن  وارد  مثال   خواهم  در  زیرا  هایی  شوم؛ 

گرا باشد یا مردی با قالب  جنستواند دوجنسیتی یا همشود توضیح داد که زن میمی

بدن زن به دنیا آمده باشد. تمام این موارد تأییدی بر این بحث و مانعی بر این باور است  

کنیم، بنابراین، این مقاله نه به عملکرد زنان در  ه ما بر اساس جنسیت خود عمل میک

  برد، اشارهبه کار می  جودیت باتلرو نه به مفهومی که    سیمون دوبواری  مفهوم عقیده

نویسنده »من  معضلِ  این  نیستم«  دارد.  زن  احتمال   دوبواری  که  دارد  کاربرد  زمانی 

تر دیده شود.  عنوان »زن« قلمداد شود تا کمارهای مردانه بهرود زنی در بحثی با معیمی

ی تبعیضِ جنسیتی،  البته باید این واقعیت را بدانیم که حتی اگر افکار عمومی در جامعه

 زن را وابسته به مرد یا عرضی تعریف کند هرگز موفق نخواهد شد تغییری ایجاد کند. 

ناتالی  آن توجه کنیم این است که    درنهایت، تمامِ آن چیزی که باید بدانیم و به
و... نویسندگان زن مطرحی هستند که با نوشتن، برجسته و    ویرجینیا وولفیا    ساروت

 آورند. ها خود را زن به شمار میاند و مهم این است که آن شناخته شده

 ویرجینیا وولف و اتاقی از آن خود

اتاقی  که ما به کتاب  تیتوجهی دارد. وقسیمون دوبوار قدرت تشخیص و تحلیل قابل
شود. بسیاری از محققان که روی  نگاه کنیم این تحلیل آشکار می از نزدیک از آنِ خود

می کار  زن  نویسندگانِ  نوشته آثار  در  زن  از  را  وولف  کالسیک  تحلیل  هایش  کنند 

ی او زنان را به خواندن ادبیات  های پرشورانه دانند. از یک طرف کتابضدونقیض می

زن به یک نسبت زنانه احتیاج دارند، چون    کند نویسندگانکند. او اظهار میتشویق می
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، ص 2005کنیم )وولف  کنیم از طریق مادران خود فکر میما وقتی به گذشته فکر می

75.) 

نویسد کشنده است که به جنسیت خود آگاهانه فکر  گوید برای کسی که میاو می

 (.  102، ص 2005عنوان یک زن آگاهانه صحبت کند )وولف کند و به

گوید: او مثل  کند و میرا تحسین می  1ی جوانی به نام مری کرمیچلندهوولف نویس

های او پر از  نویسد اما زنی که فراموش کرده یک زن است. بنابراین نوشته یک زن می

آید که آن  ی جنسی است که فقط زمانی پیش میی کیفیت رابطهکنجکاوی درباره

 (. 91، ص 2005رابطه ناخودآگاهانه صورت گیرد )وولف 

ی ترین هسته ی زن توجه و ارتباط با واقعیت، عمیقی نویسندهبرای وولف وظیفه 

نام آرین گریر از دانشجویان من به  در سال    2وجودی اوست. حالتی اساسی که یکی 

ی افتخاری لیسانس خود آشکار کرد که نه جنسی دارد نه جنسیتی. نامهدر پایان  2007

که خانم رمزی در هنگام بافتن کنار پنجره در کتاب  «   شکل بی هویتیی مهم »  تکیه 

ها شخصیت است و ی هویتکند فراتر از همه دهد. او تصور میشرح می فانوس دریایی

نظر وولف   از  بنابراین  است.  افالطونی، صورت کلی  فرم  مانند  نیست درست  شخصی 

هویت کند. تمامِ    که خود را گرفتار نویسنده باید در واقعیت حضور داشته باشد بدون این

ها گسترده شده باشد و با ذهن کامالً باز در آرامش بنویسید  ذهن نویسنده باید در تجربه

 (. 2001)وولف، 

بهزن  خود  به  نباید  نوشتن  موقع  اما  بنویسند  باید  کنند.  ها  فکر  زن  یک  عنوان 

از خود. باید در درون خود به همه به چیز سادگی باید هم خودشان باشند، هم باالتر 

 بیندیشد.  

نویسنده دیگر  عبارتی  و  به  پیدا  را  آن  وقتی  و  بپیوندد  واقعیت  به  باید  زن  ی 

با دیگران در  جمع  از خوب نوشتن آوری کرد  آگاهی جنسیتی  بر  میان بگذارد. دقت 

می میجلوگیری  مانع  چون  هیچ  کند  ببیند.  خود  درون  در  را  چیزها  نویسنده  شود 

 (. 98، 2005ی عصر ما آگاهی جنسی نداشته است )وولف، ای به اندازهدوره
 

1.. Mary Carmichael 

2.. Erin Greer 
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باید  زند. نویسنده  این آگاهی هم در مردانِ نویسنده، هم در زنان نویسنده لطمه می

 تواند بنویسد. بنویسد اما اگر جنسیت خود را فراموش نکند، نمی

ربط ی زنان را بیهای وولف دربارهشاید تعجبی نداشته باشد گاهی منتقدان دیدگاه

توانیم عقاید  تر میو آشفته تلقی کنند اما اگر ما تحلیل دوبوار را به میان بیاوریم آسان

انتخاب اول بر دیگری، در هنگام  ش میوولف را درک کنیم. منطق وولف تال از  کند 

کند از انتخاب میان جنسیت خود و  رویارویی با معضل دوبوار، پرهیز کند. او سعی می

نکشد. او میان   خطی انسانیتش دوری کند. یعنی بین زن بودن و نویسنده بودن خود

ی ها باید در اشیا حضور داشته باشند و گویی همهجسمش و احساسش، که نویسنده

 بیند. می هستند واقعیت در که گونههماناشیا را در درون خود 

عنوان یک زن اجازه نداشت  که بهدهد؟ ایندیدگاه وولف به چه اعتراضی پاسخ می

توانست وارد کتابخانه شود؟ یا از حمالت یکه نمها رد شود؟ یا ایناز خیلی محدودیت

از شخصیت بی )یکی  ایکس  ون  پروفسور  کتاب  پایان  آن خود(های مخوف  از   ،اتاقی 
توانست یک  که نمی  سطح نازل عقلی و اخالقی و ذهنی زنان   کتاب حجیم  نویسنده

 (.  31: 2005)وولف،  گیردهمدم زن پیدا کند، سرچشمه می

 آیا کند که می مباحثه او که است وجود دارد این ولفو ی  نظریه با مشکلی اگر

 شدن شناخته خطر پایان در همیشه اشتباه است کسی با توجه به زن بودن بنویسد.

 به تظاهر کامل از تروحشتناک او فمینیست، برای ای بنامشده بندی تحقیرطبقه  در

  است ایکس ون پروفسوراشتباه  انتخاب مطمئناً این او است برای جنسیتیبی

قدر جالب  از نظر من اگر بینش یک زن از جهان با جنسیت او آشکار شود همان اما

 زنان کردن ملزم از  نکته پرهیز  تمام این وجود است که نداشتن دیدگاه جنسیتی. با

ای باید صدای خالقیت خود و دیدگاه خود را پیدا است. هر نویسنده نویسییکسان  به

درنتی و  بهکند  نویسنده  زن  یک  بسیارجه  زن  یک  با عنوان  ویژه  فکری طرز خاص 

 افالطونی. ) زن کلی عنوان مثالنویسد )نه بهمی

 ادبیات چیست؟

پرسش اصلی کماکان این است: چرا زنان باید بنویسند؟ چرا باید به ادبیات اهمیت  

 بدهیم؟ 
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انسان تالش کرد به واقعیتِ  از نظر ویرجینیا وولف ادبیات زمانی به وجود آمد که  

های مختلف ارتباط برقرار  آوری و با دیدگاههستی توجه کند و توانست حقایق را جمع 

 کند. 

سرانجام نقاشی خود را تمام    سوی فانوس دریایی بهوقتی لیلی بریسکو در کتاب  

بهمی با جملهکند، ویرجینیا وولف هم  را  را سادگی داستان خود  »او دیدگاه خود  ی 

  رساند.اشت« به پایان مید

کنیم تا دریابیم چه چیزی در  ادبیات بایگانی فرهنگ است. ما در ادبیات غور می

 شود.می ها باعث رنج، خنده، عشق و نفرتانسان

های  کنند؟ مردان و زنان در طول دورهمردم کشورهای مختلف چطور زندگی می

ادبیات تبدیل زنان به شهروندِ درجه   اند؟ در قلمروتاریخ چه تجربیاتی در زندگی داشته 

دو برای آن است که بگویند تجربیات و موجودیت زنان در جهان نسبت به مردان از 

  تری برخوردار است.اهمیت کم

موضوع با  مقاله  و  نمایشنامه  شعر،  مختلفداستان،  آن  های  برای  است  که  تالشی 

اس مهم  واقعاً  نویسنده  برای  را  آنچه  بتوانند  الهامدیگران  با  ببینند.  پروفسور   ت  از 

کند، آن  خواهم بگویم وقتی زنی نویسنده اثری را خلق میکاول، می آمریکایی، استنلی

 ببینید؟  توانید آن رابینم. آیا شما هم میگوید: این چیزی است که من مینویسنده می
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نکته اندیشهمیای  گاهی  تمام  که  میآموزم  تغییر  را  وامیهایم  مرا  و  دارد  دهد 

ای نظری است.  ام بازاندیشی کنم. گاهی این نکته ی بسیاری از مواضعی که گرفتهدرباره

اندیشم که اگر مارکس  تر به این میدهد که دقیقاین اتفاق معموالً زمانی برایم رخ می

یی هم هست که فقط یک سری اطالعات جدید  هاگفت. اما زمانبود چه میاالن می

بازاندیشی وامی به  به معنای  مرا  تقریباً چهار ماه پیش اطالعاتی دیدم که سرم  دارد. 

ام بازاندیشی کنم.  ی بسیاری از مواضع واقعی کلمه سوت کشید و مرا ناچار کرد درباره

د که در آن، یک نمودار  اطالعاتی را منتشر کرده بو  1ها و جو )نوآ(ی ملی اقیانوساداره 

هزار سال گذشته.    800اکسید موجود در جو در  وجود داشت. نمودار غلظت کربن دی

بازه  800 سال  نظر میهزار  به  بلندی  بسیار  زمانی  زمین ی  منظر  از  اما  شناختی آید 

بازه این  این،  وجود  با  نیست.  بلند  هم  آنچندان  زمانی  مراحل ی  که  است  بلند  قدر 

ای هزار سال گذشته در هیچ برهه   800مایش جهانی را ثبت کند. در طول  گرمایش و سر

فراتر نرفته بود. این    2واحد در میلیون  300اکسید کربن موجود در جو از  غلظت دی

واحد در    300واحد در میلیون در نوسان بوده است و حداکثر    300و    150رقم بین  

رسد. سپس در طول در میلیون میواحد    300به    1960میلیون بوده است. اما پس از  

واحد در میلیون رسیده است.   400واحد در میلیون به بیش از    300سال گذشته از    60

سابقه بوده  هزار سال گذشته بی  800این افزایش شدید و بسیار شتابان است و در طول  

 است. 

که چرا همچین اتفاقی افتاد مرا سخت به فکر واداشته  پیامدهای این وضعیت و این

است. یکی از پیامدها این است که اگر دونالد ترامپ از این گزارش بو ببرد نوآ را که 

یا دستسند را منتشر کرده است منحل می که این سازمان  دهد  کم دستور میکند 

این دست را منتشر کند. اما مقدار باورنکردی کربن   دیگر حق ندارد اطالعات بیشتری از

افزایشدی و  جو  در  موجود  کربن  اکسید  عظیمی  مقدار  االن  که  معناست  بدان  اش 

شناسیم  بوم بشر به شکلی که ما میاکسید در جو هست و این برای تداوم زیستدی

سال    100د  و شای 50شوند بلکه  شبه ذوب نمیی زمین یکهای کرهآور است. یخ زیان

 
1. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 
2. ppm 
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ها ذوب  شوند و تمام. و وقتی یخها دارند ذوب میطول بکشد تا ذوب شوند اما این یخ

همین حاال هم    1ی یخ گرینلندشوند سطح آب دریاها به سرعت باال خواهد آمد )صفحه 

هیمالیا در حال ناپدید شدن است و این یعنی    2انباشتِدر حال آب شدن است(، برف

در برخی از روزهای سال خشک خواهند شد. سراسر شبه   4گنگ   و   3ی سندرودخانه

های  ی هند دچار خشکسالی شدید خواهد شد و مابقی جهان نیز دچار دگرگونیقاره

 شوند.   عظیم می

خواهم دست به کاری جا میواحد در میلیون از کجا آمد، چه شد؟ در این  400این  

یکی از علل این افزایش ناگهانی کربن  ماجراجویانه زنم و وارد سرزمینی مرموز شوم زیرا  

گردم. اما ابتدا باید به حقیقتی اکسید چین بوده است. خیلی زود به این قضیه برمیدی

گسیختگی تغییرات که لگاموهوایی اذعان کنیم و آن اینی دینامیسم تغییرات آب درباره

شمالگان    5خاکیخوهوایی باعث ذوب شدن  آب   دهد که اگر تغییرات وهوایی نشان میآب 

می دارد  )که  دیشود  کربن  از  )که  متان  گازهای  صورت  آن  در  بسیار  شود(  اکسید 

وهوایی ترشدن تغییرات آب تر است( رها خواهند شد و این منجر به پرشتابخطرناک

 شود.  می

که برای حل آن چه  وهوایی و اینی تغییرات آب آمار و ارقام نوآ نگرشم به مسأله

ی دیدگاه  دانم قدری به عقب بازگردم و دربارهجا الزم میا تغییر داد. خب این باید کرد ر

ام یعنی از محیطی داشتهی مسائل و قضایای زیستسال گذشته درباره 60که در   کلی

محیطی آگاهی یافتم صحبت کنم. وقتی دانشجو زمانی که اولین بار از مسائل زیست

پذیر و مغذی زمین در حال اتمام  بود که منابع دوام های فراوانی در این بارهبودم بحث

ویژه نفت  از همه نگرانش بودند انرژی بود ــ به  است. منبعی که مردم در آن زمان بیش

این نگرانی وجود داشت. در تمام   1960و    1950های  های فسیلی. در دههو سوخت 

دههسال ونگرانی  1960ی  های  و  داشت  وجود  بسیاری  عمومی  به  های    1970قتی 

 
1. Greenland 

2. snowpack 
3. Indus 

4. Ganges 

5. permafrost 
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زمینمی روز  سال  )اولین  می1رسیم  دل(  به  مشغولیبینیم  نسبت  زیادی  های 

های منابع طبیعی برای رشد وجود دارد اما حاال مشکالت آلودگی و تبدیل  محدودیت

آید و نشان  زمین به یک مزبله هم اضافه شده است. آثار فراوانی در این باره بیرون می

محیطی زمین نامحدود نیستند و به همین دلیل بحران زیستهای  دادند که ظرفیتمی

 محیطی در یک قدمی وقوع است. زیست 

ها  را نیز از خواب خرگوشی بیدار کرد و آن  2اولین روز زمین حتا امریکا کورپوریت

ی  ای دربارهنامهویژه  3فوربزی  محیطی وجود دارد. مجلهمتوجه شدند که مشکل زیست

زیستمحدودیت مقالههای  نخستین  داد.  بیرون  ویژهمحیطی  رئیس  ی  قلم  به  نامه 

زیست مراقبت کنیم، جمهور ریچارد نیکسون بود. او حرفش این بود که باید از محیط

توانیم برای همیشه بر محیط زیست سلطه داشته باشیم. قدرت سیاسی به نوعی  نمی

آوری های شگفتایده وربزفی پذیرفته بود که مشکالتی در این حوزه وجود دارد. مجله

هایی برای  شدن داشت، طراح ی شهری ویژه دربارهکه چه خواهد شد و بهی ایندرباره

اطرافشان  شهرهای جدید وجود داشت، و طراح  برای شهرهای جدیدی که  هایی هم 

 وجود داشت.    4ها »سبزشویی«کلی درخت داشتند. شواهد فراوانی از به زبان کورپوریشن 

جنبش سرمایهاما  که  بیماری ی  خاطر  به  را  میداری  سرزنش  جناح  هایش  کرد 

کالیفرنیا سرزیر کرده بود،    5که نفت در ساحل سانتاباربا تری نیز داشت. درحالیرادیکال

های فسیلی  ی مفرط از سوخت ی اعتراضی علیه استفادهجا به نشانهدانشجویان در آن 

بیش وابستگی  نیز  سوخت و  به  فسیلازحد  ماشین  های  یک  نمادین  حرکتی  در  ی 

 
1. Earth Day 

2  .Corporate America  -  وکارهای بزرگ در ایاالت  ها و کسبعبارتی است برای توصیف جهان کورپوریشن

 م. –متحد 
3. Forbes 

4  .Greenwashing  -  کوشند با ظاهر »سبز بودن« و »حمایت از محیط زیست« رد پای اثرات منفی ها میشرکت

 های خود بر محیط زیست را بشویند و پاک کنند ـ م.فعالیت

5. Santa Barbara 
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شدیم  نزدیک می  1970ها دفن کردند. وقتی به اولین روز زمین در  را در شن   1شورولت 

ی غذایی،  ها نسبت به کیفیت زنجیرههای زیادی وجود دارد. خیلیدیدیم که نگرانیمی

جلب   کیفیت هوا و غیره نگران بودند. اما چیزی که توجه مرا در روز زمین در بالتیمور

تبار بودند امریکایی  کرد این بود که در شهری که نیمی از جمعیت آن امریکایی افریقایی

ی متوسط سفیدپوست بودند.  ها تقریباً غایب بودند. حاضران تماماً از طبقه هاییافریقایی

در بالتیمور که   2ای که من به رویداد روز زمین رفتم، به باشگاه لفت بنکهمان هفته

مؤسسه  سیاهیک  عمدتاً  انگشتی  سفیدپوستان  و  است  زدم.  پوست  سر  نیز  شمارند 

ی مشکالت صحبت کردند و دربارهها از فرصت استفاده میموسیقی عالی بود. موزیسین 

ترین ها این بود: »بزرگکردند که هورای حاضران را به همراه داشت. برداشت آنمی

ن است که اختالف نظر بزرگی  محیطی ما ریچارد نیکسون است.« روشمشکل زیست

 که مشکل زیست محیطی کدام است وجود دارد.ی ایندرباره

محیطی حساس شوم. های زیستاین تجربه باعث شد نسبت به خیلی از سخنوری 

گرا هستم که معتقد است آخرالزمان محیطمن مشخصاً مخالف جناحی از جنبش زیست 

اس محیطی در یک ی زیستت، فاجعهنزدیک است، منابع جهان در حال تمام شدن 

ام. البته این بدان معنا  هایی بودهگوییقدمی است. من همیشه مخالف چنین آخرالزمان 

محیطی موضوعیتی ندارند یا از برخی جهات جدی  نیست که از نظر من مسائل زیست

زیست  مسائل  نظرم  به  درواقع  مهمنیستند.  بسیار  محض  محیطی  به  باید  ما  و  اند 

از بینششان بداننپدیدآمد با خیلی  این است که من  بپردازیم. مسأله صرفاً  های  ها 

اکنون موافق نیستم. اگر بینش آخرالزمانی را کنار بگذاریم، در  زمان و همآخرالزمانیِ آن

محیطی یکی از موضوعاتی خواهد بود که باید جدی  آن صورت رویکرد به مسائل زیست 

های کربن  ی آلودگی آب، هوا و غلظتی که به مسألهطور گرفته شود و مدیریت شود به

شویم که  زده نمینظارتی و نظایرش بپردازیم و آنقدر وحشت   از راه نظارت و فعالیت 

این همه این صورت همه ی  انجام شود، در غیر  باید  از دست ها همین فردا  چیز دارد 

 رود.  می
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گرا با هم  محیطزیست  2ارلیشِاقتصاددان و پاول    1جولیان سیمونِ   1970ی  در دهه

شرط بستند. ارلیش مدعی بود که جهان بیش از حد آلوده شده است و داریم منابع را  

شود و در حال حرکت به سوی فاجعه هستیم.  کنیم، تأمین غذا دارد سخت میتمام می

  10جولیان سیمون ادعای پاول ارلیش را رد کرد. جولیان سیمون شرط بست که در  

تر آمده و  های کنونی پایینده خواهیم دید که قیمت کاالهای اساسی از قیمتسال آین

اساسی در خصوص کمیابی منابع طبیعی وجود   این بدان معناست که هیچ مشکلی 

پذیرفت و ده سال بعد آن را  ارلیش شرط  را بررسی کردند و  ندارد.  ها قیمت کاالها 

 جولیان سیمون برنده شد.  

 1970اند که ارلیش شرط را باخت چون  برخی مدعی شده  از آن زمان به این سو

برای شرط ببندید که  سال خوبی  زمانی  را  اگر شما شرط  دیگر،  بیان  به  نبود.  بندی 

آیند. اگر وقتی که  ها پایین میی بعد قیمتقیمت کاالها باالست به احتمال قوی دهه

بنابراین اگر شما شرط    افتاد.شرط بستید قیمت کاالها پایین بود عکس این اتفاق می

ارلیش را    1990و    1980های  کاالهای اساسی بین سال  بستید قیمت می  1980را در  

محیطی هستیم یا  کردند. این پرسش که »آیا ما در یک وضعیت خطیر زیست برنده می

کنند که ظرفیت  هاست که مطرح است. برخی کورنوپیاباورند یعنی فکر میخیر؟« مدت

های آدمیان نامحدود است، برخی هم هوادار سناریوی  جذب خرابکاری زیست در  محیط

بندی مالتوسی هم هست  ها معتقدند کار از کار گذشته است. شرطاند. اینآخرالزمانی

های مرکب رشد جمعیت جهانی الجرم  سال پیش بر سر این بسته شد که نرخ  200که  

ر و قحطی و نیز تباهی اجتماعی،  خورد و ما شاهد فقهای منابع طبیعی برمیبه محدویت

 خشونت و جنگ خواهیم بود.  

ام که  اند. من همواره معتقد بودهها مورد بحث و جدل بودهدعاوی سال  ی اینهمه

زیست سناریومسائل  به  اما  گرفت  جدی  باید  را  بینشمحیطی  و  آخرالزمانی  ها  های 

واحد   400ی  سابقهمشکوک بودم. با این حال وقتی دیدیم که غلظت کربن به رقم بی

است، درحالی رسیده  میلیون  بادر  کربن دیکه  غلظت  میزان  اکسید در طول   الترین 
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  400واحد در میلیون بوده است نگاهم از اساس تغییر کرد. معنای    300هزار سال    800

انتشار کربن نیست که باید بدان توجه و   میزانمیلیون واحد در میلیون این است که  

موجود در جوّ  ای غلظت گازهای گلخانه سطح مطلقآن را کنترل کنیم بلکه ما باید به  

گلخانه گازهای  کنونی  سطح  کنیم.  دربارهتوجه  تردیدی  و  شک  هیچ  تشدید  ای  ی 

باالآمدن سریع سطح آب خشک  افزایش سریع دمای هوا در مقیاس جهانی،  شدگی، 

گذارد. این نشان  وهواییِ شدید و غیره برجای نمیدریاها، افزایش تناوب الگوهای آب

انتشار کربن را که این روزها نقل محافل است باید    دهد که سیاست کنترل میزان می

 تغییر داد.

ای )متان و کربن  هایِ از پیش موجود گازهای گلخانهمشکل فوری˙ کاهش غلظت

ی تفاوت میان اندیشیدن به جهان درباره  سندروم رشدی  اکسید( است. من در مقالهدی

های مطلق تغییر صحبت هبر اساس میزان تغییر با اندیشیدن به جهان بر اساس تود

کردم. به موردی اشاره کردم که در آن، میزان تغییر بسیار باال برای یک سطح بسیار 

اندک می بسیار  پیامدهایش  آغازین  تودهپایینِ  یک  اگر شما  اما  بزرگ  شد.  بسیار  ی 

تواند منجر به افزایشی شدید در آن  صورت میزان کوچک تغییر می   داشته باشید در آن 

 شود.  توده 

دهد  ها نشان میاکسید موجود در فضا چرا افزایش یافت؟ دادهی کربن دیاما توده

افزایش توسعه این  از علل  از  که یکی  ی چین بوده است. توسعه  2000ی چین پس 

ها در مقیاسی گسترده بود. به نظرم نمودار مصرف سیمان ی زیرساختمستلزم توسعه 

است. مصرف سیمان در چین چنان افزایش یافت  در چین را به خوبی گویا همه چیز  

درصد بیش از کل سیمانی که ایاالت متحد در    45که این کشور ظرف دو سال و نیم  

به این سو چین با سرعت    1990ی  مصرف کرده بود را مصرف کرد. از دهه  100طول  

تر اببسیار پرشت  2007-8بسیار زیادی در حال توسعه بوده است اما این روند در بحران  

شد زیرا بازار صادرات چین )یعنی ایاالت متحد( خواب رفته بود و به همین دلیل چین 

نظیر بود را  هایش را که در بزرگی در دنیا بیی زیرساختی توسعه مجبور شد برنامه 
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شد چین به  ی ریاضت میکه دنیا آمادهجایگزین بازار مصرف ایاالت متحد کند. درحالی

 رفت.   1یگرایاستقبال گسترش 

هایش در  ی زیرساختی توسعه با اجرای پروژه 2007-8تر گفتم که چین در پیش

سرمایه گسترده،  نجات  مقیاسی  نیت  به  چین  داد.  نجات  سقوط  از  را  جهانی  داری 

داری جهانی این کار را نکرد بلکه برای جذب نیروی کار مازادی که بر اثر سقوط  سرمایه

داری جهانی را به د این کار را کرد. بنابراین چین سرمایهصنایع صادراتی پدید آمده بو

اکسید کربن  ای نجات داد. علت جهش سطح دیی افزایش انتشار گازهای گلخانههزینه

واحد در میلیون تاحدودی این است. اما چین تنها کشوری نبود که   400به بیش از  

به گسترش  اگر شما  را رفت.  راه  برزیلاین  ترکیه و  این سال  گراییِ  نگاه کنید  در  ها 

اتفاق افتاده است و منجر   2007-08بینید که چیزهایی مشابهی در پاسخ به سقوط  می

 ای شده است.  به انتشار شدید گازهای گلخانه

های تغییر محدود  را به کنترل میزان   توانیم بحثاولین استلزام این است که ما نمی

موجود را دریابیم. ما باید به این فکر کنیم که  ی از پیش  کنیم بلکه باید اهمیت توده

توانیم از جوّ خارج کنیم. بخشی از  اکسید را تا جایی که میتوانیم کربن دیچطور می

داران دهد. صدفها انجام میاکسید کربن در اقیانوساین کار را طبیعت از راه جذب دی 

الی آخر. این راهی  کها به صدف تبدیل میاکسید کربن را در اقیانوساین دی نند و 

هایی برای جذب کربن از راه کشاورزی طبیعی برای جذب کربن است. اما ما باید روش

های نهفته در زیر زمین است،  ی مشکالت جهان معاصر آزادشدن کربنپیدا کنیم. ریشه

سده طول  در  که  دورهانرژی  در  متمادی  اگر  های  است.  شده  ذخیره  پیشین  های 

واحد در میلیون کربن بازگردیم باید کربنی را که از زیر زمین   300جهان  خواهیم به  می

و  استخراج می پوشش گیاهی  اساساً  را  کار  این  برگردانیم.  زمین  زیر  به  کنیم دوباره 

شده را از زیرزمین بیرون  دهند. ما تمام آن انرژی ذخیرهپوستان انجام میتاحدی سخت

واحد   400جد به این بیندیشیم که چطور  ما باید بهایم.  ایم و اکنون رها کردهکشیده
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واحد در میلیون بازگردانیم و تنها راه این است که    300در میلیون کربن را به سطح  

 اکسید را از جو بیرون بکشیم و به زیرزمین بازگردانیم.   کربن دی

راه از  یکی  بازجنگلخب  بازجنگلها  اما  است.  جنگلکاری  فقط  تازه  کاری  های 

اکسید موجود در  کاری در مقیاس جهانی، مقدار کربن دیرشدکرده نیست. بازجنگل

ی شمالی  کرهکاری وجود دارد و در نیمهایی برای بازجنگلدهد. طرحجو را کاهش می

جنگل هستیم.  جنگلی  پوشش  خالص  افزایش  حارهشاهد  بارانی  آمازون،  های  در  ای 

زدایی در آمازون شدت در خطرند. جنگلاند بهج شدهدر افریقا که تارا 2، بورنئو 1سوماترا

وقفه تشدید شده است. بولسونارو همان دونالد ترامپ برزیل  و در جنوب شرق آسیا بی

های  ها واقعاً دارند جنگلوهواهی مزخرف باور ندارد. برزیلیاست. او به این تغییرات آب

زم برای کاشت سویا، گاوداری  کنند تا زمین التری تخریب میآمازون را با شدت بیش

جنگل از  محافظت  برای  تالش  بنابراین  باشند.  داشته   ... حارهو  بارانی  و  های  ای 

 ی بسیار مهمی برای کنش سیاسی است.  کاری عرصهبازجنگل

البته من در آن صاحبگزینه  ها با آن آشنا شدم،  نظر نیستم و تازگیی دیگر ــ 

هایی از کشاورزی  اش تحقیق کنید ــ این است: شکلدربارهتوانید بروید  بنابراین می

تواند  گردانند. خب شما میکنند و آن را به زیرزمین بازمیهست که کربن را جذب می

اما اگر عمیق  6کربن را   تر شخم بزنید در آن صورت کربن اینچ زیرزمین دفن کنید 

می آزاد  میدوباره  نظر  به  بنابراین  تکنولوژی  شود.  تکنیکرسد  و  های  کشاورزی 

تری دگرگون شوند. اما محصوالتی هم هستند که کربن  طور اساسیکشاورزی باید به

برند و این  ها درواقع کربن را زیرزمین میبرند، آناینچ زیر زمین می  6اکسید را  دی

کند و آن های عمیق هست که کربن را جذب میبدان معناست که سیستمی از ریشه 

توانیم برد. اگر محصوالتی از این نوع را پرورش دهیم در آن صورت می را به عمق می

 اکسید از جو و بازگرداندن آن به زیر زمین را آغاز کنیم.فرایند بیرون کشیدن کرن دی 

توانیم کشاورزان را تشویق به این کار این یک امکان بسیار مهم است. اما چطور می

ای از امید هست.  جا نشانهواهد داشت؟ در اینکنیم؟ و این چه تأثیراتی بر کشاورزی خ
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دهند  هایی هست که به کشاورزان پول میی اروپا و نیز در ایاالت متحد، طرحدر اتحادیه

تا هرچیزی نکارند زیرا مازاد محصوالت کشاورزی وجود دارد. این بدان معناست که  

رزان پول دهیم تا  که به کشاوها دیگر نباید کشت شوند. خب، به جای آنبرخی زمین 

اکسید را به ها پول ندهیم تا محصوالتی را بکارند که کربن دیچیزی نکارند چرا به آن 

 400اکسید کربن در اتمسفر از گردانند؟ اما چقدر باید کاشت تا سطح دیزمین بازمی

را نمی  300به   پاسخ  اینبرسد؟  اما  تکنولوژی ها تکنیکدانم  به  هاییها و  باید  اند که 

گلخانه گازهای  تولید  به  توجه  با  شوند.  گرفته  این  خدمت  به  جدیت  با  باید  ما  ای 

دوباره جای  بیندشیدم که چطور دی را  آن  و  اتمسفر خارج کنیم  از  را  اکسید کربن 

های  نگرانه دیگر طراحی و ساخت ماشیناش یعنی زیر زمین بازگردانیم. راه آیندهاصلی

 را زیر زمین دفن کنند.   عظیم استخراج کربن است که کربن 

گونه همه هزار سال پیش این  800اکسید در  کربن دی  دیدن نمودار تغییرات غلظت 

وهوایی از چیزی که من فکر ی تغییرات آب ام تغییر داد. مسألهبینیچیز را در جهان 

با تکنیکمی قابل مدیریت است به چیزی کردم که  عاقالنه  های معمول و مداخالت 

های انجام کارها  های تفکر، تمام روشایِ تمام روشستلزم دگرگونی ریشهرسید که م

های فسیلی و میزان انتشار کربن را  ی زندگی است. نه تنها باید مصرف سوختو شیوه

هایی برای خارج کردن  تر به راهطور جدیطور چشمگیری کاهش دهیم بلکه باید بهبه

 ن به جای خودش یعنی زیر زمین بیندیشیم.  اکسید از اتمفسر و بازگردان آکربن دی

اکسید بیندیشیم.  وهوا و انتشار کربن دیتر به مشکل تغییر آب طور جدیما باید به

ای های کنترل و مهار افزایش مداوم انتشار گازهای گلخانهتر به روش طور جدیباید به

های ایاالت  ا وقتی دولتویژه در چین و در بازارهای نوپا در سراسر جهان بیندیشیم. امبه

ها  گویند که »شما نباید این کار را بکنید« آن متحد، بریتانیا یا اروپا به این کشورها می

سال است که این کار را اینقدر کردید تا به منزلت   100دهند که »درستی پاسخ میبه

برای  کنونی را  کار  نباید همین  ما  چرا  پس  یافتید  انج  100تان دست  آینده  ام  سال 

کنند مدام در حال افزایش بوده  دهیم؟« کربنی که هند، چین، برزیل و ترکیه تولید می

ی اقتصادی بدون افزایش شدت کربن و  است. ما باید راهی بیابیم برای ایجاد توسعه

 های فسیلی.  مصرف روزافزون سوخت 
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سی  های اقتصادی وسیای فوری هست که باید در تفکر و روالجا یک مسألهدر این

ها یک مشکل بزرگ نهفته و آن  ی اینبدان پرداخت. اما توجه کنید که در پس همه

ی انباشت سرمایه در چین بود  انباشت سرمایه است. با این همه این نیروی پیشبرنده

ها در پیش گرفتند. خب با توجه به این  را به همان روشی ایجاب کرد که آن  که توسعه

راه ورود به گسترش افراطی که منجر به افزایش شدید انتشار  که چین و بازارهای نوپا از  

عمدتاً بیرون کشیدند    2007-8داری جهانی را از منجالب  ای شد سرمایهگازهای گلخانه

داری در گروی ایم که در آن، بقای سرمایهتوان گفت که ما با وضعیتی مواجه بنابراین می

پروژه انتشارِ شدیدتر کربن  کشورها به هزینهدر تمام این    گرایانهی گسترشتداوم  ی 

اکسید  اکسید است. اما باید تأکید کنم که مشکل˙ غلظتِ از پیش موجود کربن دیدی

ی جهانی باید هرچه زودتر به این مشکل بپردازد و این در گروی به چالش  است. جامعه

پایان  ی بیهاای است که در پس این مشکل نهفته است: نرخبرندهکشیدن نیروی پیش

 و مرکب انباشت سرمایه.  
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  تاریخی  تحوالت  و  گیرعالم  هایبیماری   یرابطه   یدرباره  که  تزی  حاضر  بحث  در

 یویژه   تغییرات  بستر  در  عفونی  هایپاندومی  1است:  صورت  این  به  کرد  خواهم  ارائه

  و   اقتصادی  سیاسی،  هایدگرگونی  آن  تنهانه  خود  ینوبه  به  و   اندشده  ظاهر  تاریخی

 بخشند.می نوین جهت آنها  به بلکه داده گسترش را اجتماعی

  مان جهان  در  میکروسکوپی  موجودات  به  نگاهی  نباشد  بد  شاید  بحث  آغاز  از  قبل

  لحاظ   به  چه  و  تعداد  و  حجم  لحاظ  به  چه  موجودات، این  که عظیمی  گاه جای   و  بیندازیم

 از  گروه  دو  به  تنها  من  ،صحبت  این  در  بشناسیم.  نداکرده  تصرف  ما  جهان  در  شانتنوع 

 ها(. )میکروب هاباکتری و  هاویروس دارم: اشاره میکروسکوپی موجودات

 نیستند  قادر  که  است  ینا  هاویروس  ویژگی  کهاین  نخست  مهم:  یادآوری  چند  ابتدا

  دنیا،   یزنده  موجودات  دیگر  دارند.  میزبان  یک  به  نیاز  و  داشته  مستقل  زندگی  تنهاییبه

  متعددی   هایویروس  خود  با   ترند، پیچیده  انسان  مثل  که  آنهایی  یا   هاسلولیتک  از  اعم

  حتی  ها(باکتری  ازجمله  )و  دیگری  موجود  هر  اگر  که  کنیم  توجه  اگر  کنند.می  حمل

  تمام   جمع  با   مساوی  حداقل   ها ویروس  تنوع  کنند،  حمل  خود  با   ویژه  ویروس  یک

 کنم  ترسیم  صورت  این  به  توانممی  را  آنها  بیولوژیک  حجم  بود.  خواهد  سلولی  موجودات

 درازایی  ، کنیم  متصل  هم   به  زنجیر  صورت  به  را  ما   یسیاره  های ویروس  تمام  اگر  که

  را   زنجیر  این  سر  یک  تا  کشید  خواهد  طول  سال  200  نور  یاشعه   یک  که  داشت  خواهد

 رود. می فراتر  ما کهکشان از ویروسی زنجیر این یعنی، کند، طی  انتهایش  تا

  ها ویروس همانند تنوع از م ه و  حجم لحاظ از هم نیز ها باکتری  که،این بعد ینکته

  بلکه هاستباکتری  انواع تنهانه حامل  ما تکتک بدن مثال طوربه دارند. ایویژه جایگاه 

  مان.بدن هایسلول تمام مجموع با  است مساوی بیش  و کم  آنها  تعداد

  محیط   این  در  و  شود  انسان  یک  بدن  وارد  باشد  قادر  باکتری  یا  ویروس  یک  اگر  حال

 همزیستی   انسان  بدن  با  خواه  و  شود  بیماری  موجب  خواه  کند،  زندگی  جدید

 
  21داری جهانی« به تاریخ  ی کریتیک با عنوان »کرونا و نظام سرمایهشده در وبینار نشریه. متن سخنرانی ارائه1

 1400مهرماه 
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  و  میکروسکوپی  موجود  میان  بیولوژیک  یرابطه  یک  شاهد   ما   باشد،   داشته  آمیزمسالمت

  دیگر  انسان  به  انسان  این  از  باشد   قادر  باکتری  یا   ویروس  این  اکنون  اگر   هستیم.  انسان

 ی منطقه   به  منطقه  یک  از  تقالان  صورت  در  یا  شود،  منجر  اپیدمی   یک  به  شود  منتقل

  یرابطه  یک  شاهد   فقطنه  ما شود،  تبدیل گیری()عالم  پاندومی  به و  شده  جهانی  دیگر،

 که  است  انسان  این   دیگر،  بیانی  به  هستیم.  اجتماعی   یرابطه   یک  بلکه  بیولوژیک

 ی برهه   یک  در  اجتماعی  یرابطه  بازتاب  هاپاندومی  سازد.می  پاندومی  و  اپیدمی

 کنند.می دگرگون  را  روابط  این متقابالً که  اندیتاریخ

  دو   کنیم: می  بررسی  اختصاربه  را  بشر  تاریخ  در  مهم   پاندومی   پنج   امروز  بحث  در

  پاندومی  بعد  آورد.  باربه  راآن وسطی  قرون پایان  و آغاز در طاعون میکروب  که  پاندومی 

  سپس،  شد.  باعث  جهانی   اول  جنگ  اواخر  در  ویروس این   که  است  اسپانیایی  آنفوالنزای

 گستری جهان   گسترش  با  همزمان  و  قرن  پایانی  های سال   در  ایدز  بیماری  شیوع

  که   (19-)کووید   کرونایی  پاندومی  هایریشه   به  داریم  گذرا  نگاهی   خاتمه  در  نولیبرالی.

 دارد.  ادامه هم هنوز

*** 

 طاعون

  از  و   انسان  به  موش   کک  طریق  از  (pestis Yesenia)  طاعون  )باکتری(  میکروب

  کشنده،   شدتبه  دو  هر  طاعون،  بیماری  نوع  دو   باعث  و   شده  منتقل  دیگر  انسانی  به  انسان

 کند. می مبتال نیز را گربه و  سگ میکروب این شود.می
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 Justinian  ژوستینیان  پاندومی

  شرقی،   روم  امپراتور  لشکرهای  میالدی.   541  سال   به  بازگردیم  است  الزم

 کوشید می  ژوستینیان  غرب  در  جنگیدند.می  خاورمیانه  و  آفریقا  شمال  در  ،ژوستینیان

 کند.  یکی  دوباره  را شرقی  و  غربی  روم هایسرزمین 

 برده   ارث  به  را  آشفته  و  ریختهدرهم  کشوری  ساسانی  انوشیروان  اول  خسرو  ایران  در

 هزار   دویست  سلطنتش  آغاز  همان  در  انوشیروان  است.  مزدکیان  شورش  دوران  بود.

 مرکزی،  آسیای در  هاکشورگشایی رشته یک طی آن پی در  کند.می عامقتل را مزدکی

  به   را  آفریقا  آسیا،  از  بزرگی  بخش  او  ارتش  ژوستینیان،  علیه  و  قفقاز  صغیر،  آسیای  یمن،

  یا   شد  شروع  قرقیزستان  در  طاعون  آیا  که  این  از  نظرصرف  آورد.درمی  خود  یسلطه   زیر

  وسیعی   جغرافیایی  یپهنه   در  را  طاعون  باکتری  که  بود  هاارتش  حرکت  این  آفریقا،  شمال

 سرتاسر  و حبشه و  آفریقا  شمال دیگر سوی از اروپا، غرب و شمال سویک از و گستراند

 فراگرفت. را انوشیروان قلمروی

  که: این نتیجه

  هشت  طاعون  وسیع  کشتار  اروپا   در   و   رفت،  بین  از  همیشه  برای  غربی  روم   غرب،  در

 را   فئودالیسم  به  انتقال  و   داشت  پی  در  را  کشاورزی  سیستم  دگرگونی   و   قحطی   سال

  جو،  دوم   سال   کارند،می گندم اول  سال  را  زمینی  که گردشی  کشاورزی  داشت.  دنبالبه

  ولی   زده   )شخم   کنندمی  آیش   را  زمین  سوم  سال   و  کارند می  مشابه   محصولی  یا   لوبیا

 وابسته.  زمین به  و شودمی  سرف به تبدیل  دهقان  شود.می  رایج کارند(نمی محصول

  کالن  دارانزمین  شکستن  درهم   با   شود.می  متمرکز  ساسانی   مرکزی   دولت  ایران  در

  قبلی  یطبقه   سه  به  بودند،   پایهدون   اشرافیت  واقع  در  که  دهقانان،  جدید  یطبقه 

 ابریشم   یجاده  کشور  شمال  در  شود.می  اضافه  عامیون(  و  اشراف  زرتشتی،  )روحانیون

  برای  را  راه  جاده   این  افتادن  مخاطره  به  و   بعد   هایسال  های ثباتیبی  یابد. می  گشایش 

  تا   آسیا  شرق   از  اسالم  پرچم  زیر  را  غرب  و   شرق   تجارت  تا   کند می  باز  عرب  بازرگانان 

   گیرند. دست  به اروپا و افریقا شمال
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 Death Black  سیاه  مرگ پاندومی

  هایی دولت-شهر  تجار  دستبه  مدیترانه  دریای  تتجار  است.  میالدی  1346  سال 

 همراه  را  کشاورزی  تولیدات  سایر  و  گندم   آفریقا  شمال  از  ها کشتی   است.  ژنوا  و  ونیز  چون

 سرعت به  طاعون  کنند.می  وارد  مدیترانه  شرق  و  اروپا  بنادر  به  طاعون  و  ککش   و   موش  با

   شود.می گیرهمه

  کشتار  از  مورخان  کند.می  سرایت  شرق   به  مدیترانه  ساحل  از  دانیم می  آسیا   در 

  شرقی  ساحل  و  سوریه  اصلی  شهرهای  و  سو،  یک  از  آفریقا  شمال  و  قاهره  در  ایگسترده

 طاعون   است.  ایلخانیان  یسلطه  زیر  زمان  ان  در  ایران  فالت  کنند. می  صحبت  مدیترانه

 نیست.   اختیار  رد  آماری  کشتار  این  از  اما  است،  همراه  باالیی  ومیرمرگ  با  نیز  جاآن   در

 کند. می گیرهمه را طاعون مغول لشکر چین در

 سال   60  از  ترکم  به  جمعیت  رود.می   بین  از  جمعیت  سومیک  تا  چهارمیک  اروپا  در

  روستاها  دهمیک  گردد. نمی  باز  قبلی  سطوح  به  16  قرن  اواسط  تا  و  یابدمی  تقلیل  قبل

  . شوندمی متروک همیشه برای نیز

 که: این نتیجه

   شدند.  تضعیف بزرگ دارانزمین یعنی ها، فئودال و  آمده پایین زمین قیمت .1

 خریده را ارزان هایزمین بودند دیده خسارت ترکم که تجار از بخشی مقابل در .2

  پیوستند. دارانزمین یجرگه به و

  کار  نیروی  کمبود  با   و  شد،   آزاد  کار  نیروی  داریسرف  سیستم  ریختندرهم  با   .3

 رفت.  باال  موقتاً  دستمزدها

  نوین  و   سنتی  صنایع   در  بود  شده   تقویت  دوره  این   در  که   تجاری  یسرمایه  .4

 مناطق   از  یکی  به  دوران   این در  که  آلمان،  جنوب  در مثال  عنوانبه  کرد.  گذاریسرمایه

  کردند می  کتان  تجارت  سابق  در  که  تجاری  یخانواده  یک  شد،  تبدیل  جدید  صنعتی

  داران سرمایه  ثروتمندترین  از  یکی  به  سرعتبه  و  گرفتند  دست  در  هم  را  کتان  تولید
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  پا  منطقه  در  ابریشم  تولید  ابریشم،   واردات  جایبه  ایتالیا  در  مثالً   یا   شدند.   تبدیل   اروپا

   گرفت.

  را   کار  نیروی  به  نیاز   که   جدید   اختراعات  و   تولید  در   ابتکار   دستمزدها   رفتن  باال   .5

 کرد.  تشویق کنندمی ترکم

  مدیچی   یخانواده  چون  کالنی  دارانبانک  و   یافت  گسترش  شدتبه  بانکی  سیستم  .6

ediciM کردند.  پیدا  جهانی نفوذ فلورانس در   

  این   پای پابه  و   شدند   سهیم   دولت  در   فئودال  اشرافیت  کنار   در   بزرگ  دارانسرمایه  .7

  رفت.  باال  اشستانیمالیات  قدرت و  شد تقویت مرکزی دولت تحوالت

  درون   در  گذشته  قرن  دو  یکی  در  که  را  داریسرمایه  روابط  روند  تحوالت  این  .8

  تدریج به  و   داد  گسترش  و   بخشید  سرعت  تصاعدی  طوربه  بود  گذاشته  نطفه  یسمفئودال

 شد.  تبدیل غالب  نظام به غربی، اروپای  در خصوصبه داری،سرمایه

 

  ای ویژه  نقش  فئودالیسم  فروپاشی   در  هم  پیدایش  در  هم  طاعون،  پاندومی  بنابراین

 کرد.  ایفا

 اسپانیولی آنفلوانزای پاندومی

  در   هابلشویک   روسیه  در  شده،  تمام  جهانی  اول  جنگ  ست.میالدی  1918  سال

  جا   همه  اجتماعی  وضعیت   گرفته.  دربر  را  اروپا  سرتاسر  گرسنگی  . اندشده  پیروز  انقالب

 آنفلوانزای   ویروس  خود  با  و  آمده   متفقین  کمک  به  قبل  سال  امریکا  ارتش  ریخته.  درهم

  ها آن  جنگ  که  مردمی  و   گشتندبازمی  خود  کشورهای  به  که  هایی ارتش  و   آورد  جدیدی

  منتقل  دیگر  هایقاره  به  آن  پی  در  و  اروپا  تمام  به  را  ویروس  این  بود،  کرده  آواره  را

  از  بیش  یخیل  داد.  تلفات  میلیون  100  تا  50  شد.  جهانی  سرعتبه  پاندومی  کردند.

  تلفات  داد.  دست  از  آنفلوانزا  اثر  بر  را  جمعیتش  درصد ونیمیک  تا  نیم  اروپا  جنگ.  تلفات

  اعداد،   این  تمام   بود.  جمعیت  درصد  20  الی  8  ایران  در  و   جمعیت  درصد  5  هند  در
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  به و  باشد بوده متفاوت  خیلی نباید اما واقعی  رقم است. تخمینی ایران ارقام خصوصبه

   داد. رخ عظیمی کشتار  کنیم ه نگا که صورت هر

  سؤال   این  به  پاسخ   ؟بود  کشنده  اندازه  این  به  چرا  و  آمد  کجا  از  جدید  ویروس  این

 نسبت   اسپانیا  به  جهت   این  )به  اسپانیولی  آنفلوانزای  ویروس  نیست.  روشن  خیلی  هنوز

  باعث   که  است H1N1 آنفوالنزای  شد(  گزارش  کشور  این  در  بار  اولین  که   شده   داده

  H1N1  ویروس  یگونه  منشاء   که  رسدمی  نظربه  است.  شده   پاندومی  و  اپیدمی  چندین

  به   1917  سال   که  بودند  امریکایی   سربازان  گیرشد،عالم  اول   جهانی   جنگ  از   بعد  که

  منتها   شد.  جهانی  سرعتبه   که  آوردند  خود  با  را  آنفلوانزا  ویروس  و  آمدند  متفقین  کمک

  یهمه   که  موسمی  آنفوالنزای  از  دلیل  دچن  به  1918  پاندومی  در  آن  کشندگی  قدرت

  جانبی  عوارض در  باید  شاید  را دالیل از یکی  بود.  باالتر مراتببه داریم  آشنایی  آن با  ما 

  وبا   و  حصبه  و  تیفوس  )مانند   جنگ  همراه  هایبیماری و  گرسنگی   و  قحطی  چون  جنگ

  به   دید.  یتجمع  تراکم  در  همچنین  و  داشت(  شیوع  سربازان  میان  ایگسترده   طوربه  که

  مقایسه  کشت.می  را  مبتالیان  درصد  3  حدود  اسپانیولی  H1N1  آنفوالنزای  دلیل،  هر

  ویروس  این  هایژن   موسمی.  آنفوالنزای  هزار  ده  در  یک  از  تر کم  ومیرمرگ  با   کنید

 که  است  معنی  بدان  این  پرنده.  آنفوالنزای  و  خوک  آنفوالنزای   هایژن   از  است  ترکیبی

  کردند،   ژن  تبادل یکدیگر  با  و  شدند  جوار هم  حیوان  دو   این  النزایآنفو  گذشته  در  زمانی

  ویروس  به  ویژگی  این  دادند.   نام  recombination  ها ویروس  متخصصان  که  رویدادی

  هشدار   حال   عین  در  آنفوالنزا  های ژن  ترکیب   دهد. می  ای ویژه  پذیریانعطاف  آنفوالنزا

  جدید   هایگونه  پیدایش  ایطشر  مختلف  موجودات  نزدیکی  و   تراکم  چگونه  دهدمی

  کنند. می  ایجاد را خطرناک، ویروس ظهور امکان و نوین،  هایویروس

 اسپانیایی:   آنفلونزای گیریعالم  آمدهای پی

 جنگ  از  بعد   بود،  گرفته  پیشی   اروپا   اقتصاد   از  هم   جنگ  از  قبل  که  امریکا   اقتصاد   .1

 از  ناشی   ومیرمرگ  تفاوت  همچنین  و   جنگی  ضربات  ینتیجه   در  که  اروپا   اقتصاد  از
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  ناخالص   تولید  جنگ  از  بعد   های سال  در  گرفت.  پیشی  بیشتر  بود  شده  ضعیف  آنفوالنزا

   کرد. افت درصد 1  آمریکا  در و  درصد 6  اروپا در ملی

  کارگری  اعتصابات  از  موجی  شاهد   و گرفت  شدت اروپا  در  اجتماعی   هاینابرابری  .2

 جنگ   مرز  تا   بود   مانده  طرفبی  جنگ  در  که  سویس  حتی   شد.   گسترده   هایشورش  و

  های حکومت  ایجاد  به  شورش  مجارستان  و   آلمان  در  مثال،   طوربه  رفت.   پیش   داخلی

 شکستند. درهم را آن خون با  اه دولت که انجامید شورایی

 که  هند  در  کردند.  رشد  امپریالیستی  ضد  و  استعماری  ضد  هایجنبش  آسیا  در  .3

 که  آمد  پی   در   هاییشورش   بود،   داده  دست  از  آنفلوانزا  خاطربه  را  خود  جمعیت  درصد  5

  در  رفرم  برای  زمان  آن  تا  که  هند   ملی   یکنگره  بودند،  شده  سرکوب  خونین  طوربه

 شد. استقالل خواهان  کردمی مبارزه ستعماریا سیستم

  را  جمعیت از بزرگی  بخش داشت دنبال به که بزرگی قحطی  و پاندومی  ایران در .4

 را   راه  و  زده  بزرگی  یلطمه   رعیتی  -  ارباب  روابط  به  عظیمی  کشتار  چنین  برد.  بین  از

 کرد. هموار  شاهی رضا نوین دولت یپروژه  استقرار برای

 

 یدزا و HIV  ویروس

  همزیستی  هاشامپانزه  در  که  HIV  ویروس  که  دهندمی   نشان  موجود  شواهد

 وارد  کامرون  کشور  شرقی  جنوب  در  میالدی   بیستم  قرن   اوایل  حدود   در  دارند  آزاریبی

 بود،  خوردن  قصد  به  شامپانزه  کشتن  زیاد  احتمال  به  انتقال  این  ینحوه  شدند.  انسان

 این   است.  معمولی  دارند  جنگل  یحاشیه   در  بخورونمیری  زندگی  که  آنانی  برای  که

 ینطفه   به  مادر  از  یا  جنسی  آمیزش  انسان،  دو  خون ریختن  درهم  طریق  از  که  ویروس

  هاخانواده  میان  پراکنده  هایدهکده  همان  در  هاسال  شود،می  منتقل  او  رحم  درونِ

  ناشناخته  محدود   های محیط  همان  در  که  کردمی  ایجاد  ایکشنده  بیماری  و  گشتمی

 جهانی  قرن  همین  آخر  هایسال  روسوی  همین  که  شد  چطور  اما،  بود.  شده  محصور

 است؟  داشته تلفات میلیون 35 و مبتال میلیون  70 از بیش امروز به تا  و  شده
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 نولیبرالی  شدنجهانی  چتر  زیر  که  است  تحوالتی  تصاعدی   گسترش  این  بستر 

  هر   کار،   نیروی  حرکت  روی  کنترل  نوع  هر   برداشتن  خورند: می  رقم   جهانی  داریسرمایه

  موانع  و   دولتی   هایکنترل  برداشتن  و  تولید  کردنخصوصی  پول،  حرکت  روی  کنترل  نوع

 معادن.  استخراج و   تولید محابایبی گسترش قانونی 

  آفریقا  یبقیه   به  کامرون  شهر  از  دور  و   پراکنده  هایدهکده  از  ویروس  این  گسترش

 کنیم. می  دنبال دنیا  سرتاسر و

  معادن   در  که  بود   بلژیکی   مهندس   یک   در  شد  شناسایی  ویایاچ  ویرس  که  بار  اولین

  ترتیب  بدین  بود.  مرده  1953  سال  در  ایشناخته   نا  بیماری  از  و  کردمی  کار  کنگو

  یرودخانه  در   رانیکشتی  بود.   رسیده   کنگو  به   کامرون  از  ها سال  همین  در  HIV  ویروس

 راه  سازیجاده  و  شده   کشیده   آهنِراه  با  همراه  و  بود  افتاده  راه  که  بود  سالی  چند  کنگو

 هموار   کنگو  معادن  در  کار  برای  کامرون،  ازجمله  دیگر،  مناطق  از  کارگران  حرکت  برای  را

  ذخایر   بود؛  افریقا  وسیع  معادن  و  طبیعی  منابع  از  برداریبهره  آغاز  هالسا  این  بود.  کرده

  مس،   معادن  کرد:می  آماده  جهانی   داریسرمایه  چپاول  برای  را  قاره   سرتاسر  که  بکری

   و... کمیاب،   هایفلز  آهن، الماس، طال،

 یابیم؟ می کجا  را HIV ویروس بعد دهه سه تا  دو

 خود  یخانواده  از  دور   ها ماه  جنسیتیتک  هایاهخوابگ  در  که   معادن  کارگران  در   -

  فراهم   بود کشانده   فروشیتن  به فقر که  زنانی را شانجنسی نیازهای و  کنند می  زندگی

  در  معادن  کارگر  میلیون  نیم  جنوبی  آفریقای  در  زمان  این  در  مثال  عنوانبه  کند.می

  که   این  نتیجه  بیاورند.  را  خود   یخانواده  نداشتند   اجازه  و  زیسته  جنسیتیتک  خوابگاه

  بود.   مهاجر  کار  نیروی  چهارمیک  عاج  ساحل  در  بودند.  دور  خانواده  از  هاماه  و  هاهفته

  خود   دستمزد،  روز  مهاجر،  کارگر  2000  با  صنعتی  مزارع  از  یکی  مانند  جاها،  بعضی

  هایدریافت  از  سهمی  طبعاً   و  آوردند،می  مزارع  به  اتوبوس  با  را  فروش تن  زنان  کارفرمایان

  روز  دو  این  در  متوسط  طوربه  زنان  این  از  کدام  هر  داشتند.می  بر  خود  برای  هم  را  آنان

 داشتند. آمیزیهم مرد  25 با
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  کار  نبود  در   و  بود  ریخته  هم   در  مردان  مهاجرت  بخاطر   شانخانواده  که  زنانی  در   -

  درآمدی  اهر تنها و  شده  کشانده  فالکت  به  دولتی، ناچیز هایایمنی همان  شدن نابود و

  شانبدن  یعنی   خود،  دارایی  تنها   فروش  بگذارند  کودکانشان  یسفره  روی  نانی   بتوانند  که

   است.

  بنادر  به  اصلی شاهراهای  طریق از را شده استخراج مواد که کامیون  رانندگان در  -

  در   خود  راه  سر  و   کردند می  حمل  امریکا   یا   آسیا  اروپا،   هایکشور  به  انتقال  برای

  نزدیکی   اند شده  فروشیتن  به  ناگزیر  باال  دالیل   به  که   زنانی   با  جاده   کنار   های دهکده

  جاده   از  ده  این  که  اندازه  هر  که  بود  طوری  مجاور  دهات  در  HIV  به  ابتال  شیوع  کنند. می

   شد.می  ترکم HIV شیوع بود دورتر

  جا آن  شرقی؛  آسیای  در  آنها  نزدیک   یخانواده  و  هایشانمشتری  فروش،تن  زنان  در  -

   تایلند.  چون داشت رواج سکس توریسم که

  در  شوروی  اردوگاه  فروپاشی  از  بعد و  شرقی،   آسیای  در  مخدر  مواد  به  معتادان  در  -

  سترش گ را HIV ویروس آلوده، سرنگ از استفاده در  شدن شریک با که  شرقی، اروپای

   دهند.می

 محصوالت  از  نیز  این   که  انسان،   و   مخدر   مواد  جهانی  قاچاق  از  دارد  جا  جااین  در

 شدن  شناور  کنار  در   پول  شدن  شناور  که  چرا  بکنیم یادی  است  نولیبرالی  سازیجهانی

 است.  آن هایویژگی از کار نیروی

 گذشته   ل سا  که   کنیم   توجه  است  الزم   تنها   شناور  کار  نیروی  وسعت  ترسیم  برای

  و   نقدینگی  رشد  طورهمین  کردند.می  زندگی  شانزادگاه  از  خارج  انسان  میلیون  280

 از  بادکنکی   طور  به  که   نشده(   گذاری سرمایه  که   پولی  معنی   )به   شناور   نقدینگی   ویژهبه

  یافت.  افزایش  2020  سال  در  تریلیون  2000  الی  600  به  1980  سال  در  دالر  تریلیون  2

  ها میلیارد  است  حرکت  در  دیگر  کشور  به  کشوری  از  مانع بی  که  لیپو  این  الیالبه  در

  شود.می   شستشو  راحتیبه  شودمی  حاصل  انسان  قاچاق   یا  مخدر  مواد  قاچاق   از  که  پولی

  حالت  در  و   شده   قاچاق  بچه  و   مرد   و   زن  میلیون  21  ملل،   سازمان  گزارش  به  امروزه
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  3  جهانی  تجارت  کل  در  مخدر  وادم  و  انسان  قاچاق  تجارت سهم  و  برندمی  سربه  بردگی

   شود. می زده تخمین درصد  5 تا

 آمدها: پی

  ایدز  HIV  بیماری  درمان  که  زمانی   کنم.می  جلب  رویداد  دو  به  را  خواننده  توجه

 طبیعی   را  ویروس  این  به  مبتال  فرد  عمر  تنهانه  درمان  این  که  شد  مشخص  و  کشف

  زبان  به  کند. می  جلوگیری  هم  دیگران  به  مبتال  فرد  از  ویروس  انتقال  از  بلکه  کند،می

  یعنی  ویروس،  اپیدمیولوژی  بلکه  دارد  فرد  سالمتی  یه آیند  روی  مستقیم  اثر  تنهانه  دیگر

 فشار   به  دارو  یتولیدکننده  هایدولت  کند.می  مهار  هم  را   آن  جهانی  گسترش   و  واگیری

  از  Patent  تیازام  حق  برداشتن  و  دارو  تولید  شدن  آزاد  خواهان  که  پایین،  از  کنشگران

  توسط  ایدز  HIV  داروهای   تولید  با  تنیجه،  در  دادند.   تن  بودند،  دارویی   هایشرکت

 تحقیق   زمان  آن  از  آمد.  پایین  شدتبه  دارو  بهای  جنوبی  افریقای  و  هند  چون  کشورهایی

  ها، واکسن  و  ست،جهانی  عفونتی  نیز  آن  که  ،C  هپاتیت  داروی  چون  مهمی  داروهای  روی

  شوند. می  انجام  دولتی  هایبنگاه  یا   و   هادانشگاه  در  گذشته  از  بیش  کووید،  واکسن  ازجمله

  واگذار  خصوصی  بخش   به  تولید   برای  موفقیت،  صورت  در   ها، پژوهش  این   حاصل  اما، 

  های کمپانی  جیب  به  آن  سود  و  است  عمومی  یکیسه   محل  از  تحقیق  یعنی   شود.می

  این  از  که  ببرید  نام  توانیدمی  گشاییراه  و  نوین  درمان  کمتر  امروزه  شود.می  خصوصی

 باشد.  مستثنی فرایند

  که   ها عفونت  گیریعالم  دوران  در   جامعه  شناسیروان  تحوالت  به  دارم  ایاشاره  دوم 

  جهانگیر  اپیدمی   یک   درگیر  که  هایی توده  شناسیروان  دارد.   ادامه  بعد  هایسال  تا

  : شاهدیم  را  العملعکس  این  امروز  هم  ما  اعتمادی. بی  و   همدردی  از  است  ترکیبی  هستند

  دوران  در  ما  را  وردبرخ  نوع  این  است.   مخاطره  و  ریسک  قبول  دیگر   روی   اعتمادیبی

  که  چرندیاتی  و  کووید  واکسن  به  جمعی  اعتمادیبی  در  نیز  اکنون  هم  و   دیدیم  ایدز

   شاهدیم.  است جریان در مجازی فضای در روزمره طوربه
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    میکرسکوپی  موجودات  دیدگاه   از  امروز ما  جهان

  انسان  یاندازه  به  پستانداری  موجود  هیچ  حرکت.  حال   در  ست جهانی  ما   جهان

 همه به چیز همه اند. حرکت در مانجهان در انسان و  تولید کاال،  امروز نیست. تحرکم

  ما  ی کره  امروزه  بیندازیم:   ارتباطات   و   ونقلحمل  وسایل  به  نگاهی   است.  متصل  چیز

  کشتی،  هزار  صدها  قطار،  ریل  کیلومتر  میلیون  1،2  جاده،   کیلومتر  میلیون  صد  از  بیش

   دارد. کردند حمل مسافر میلیون 4،5 از بیش 2019 سال که  اهفرودگ  5000 و

 داشته   نظری  گوشت  تولید  به  فقط اگر  است.  شده  صنعتی  وسیعی  طوربه  کشاورزی

 و  خوک  هایژن   از  بود  ترکیبی  اسپانیولی  آنفوالنزای  ویروس  که  باشد  یادمان  )و  باشیم

 در  مصرفی  گوشت  از  نیمی  امروزه  یابیم.درمی  را  صنعت  این  گستردگی  و  عظمت  پرنده(

  مثال  یک  با  توانیممی  را  مزارع  این  در  حیوانات  تراکم  شود.می  تولید  صنعتی  مزارع

  سال  در  که  داشت  خوک  یمزرعه  میلیون  یک  امریکا  1967  سال  در   کنیم:  ترسیم

  در  شد.   ترمتراکم  و  تربزرگ  مزارع  یعنی   یافت،   تقلیل  مزرعه  هزار صد  از  ترکم  به  2005

 تولید  جوجه  و   مرغ  میلیارد   20  و   خوک  میلیارد   1  گاو،   میلیارد   1،5  اکنون  ما   جهان

  که  پرنده(،   و   موش  )چون  وحشی   حیوانات  و   اهلی   حیوانات  همجواری  و   تراکم   شوند. می

  گریزناپذیر  هم  را  شانمیان  میکروسکوپی  موجودات  تبادل  امکان  است،  گریزناپذیر

 کند. می

  ماهیت   در  طبیعت  کردنکاالیی  ست.ا  وحشی  طبیعت  به  تجاوز  بعدی  ینکته

  کرد.   نگاه  سود  اخذ  برای  کاال  چون  طبیعت  به  اول  روز  از  نظام  این  و  ستداری سرمایه

  هیچ  است.  گرفته  سابقهبی  ابعادی  ما  دوران  در  تعرض  این  گستردگی   و  سرعت  منتها

  و  اآفریق  تا   آمازون  هایجنگل  از  باشد،  مصون  تعرض  این   از  که  نیست  دنیا   در  ایگوشه 

  هاییویروس  و  انسان  میان  تماس  امکان  تهاجم  این  شمال.   قطب  حتی  و  شرقی  آسیای

 شدت به  را  ندارد  آن  به  نسبت  ایمنی  هیچ  انسان  و   بودند  بیگانه  یکدیگر  با  امروز  به  تا  که

 دهد. می افزایش
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  ملل   سازمان  آمار   طبق  است.  تحرک  عصر  ما  عصر  داشتم  اشاره  باال   در  که  طورهمان

  درصد  10  شدند.   رانده  خود  زندگی   و  خانه  از  فرد  میلیون  33  به نزدیک  1920  سال  در

  زندگی  کشوری  در  نفر  میلیون  280  اند.کرده  کوچ  دیگر  مکان  به  مکانی  از  جهان  جمعیت

   است. نبوده شانزادگاه که  کنندمی

  مداوم  طوربه  جاآن  و  جااین  گذشته  سال  صد  طی  )که  ها جنگ   فهرست  باید   اینجا  در

  که  جهانی  توریسم  و  واگیر،  بیماری  انتقال  در  زائرین  نقش  داشته(،  ادامه  ایجیرهزن  و

  بر  شود.  ترسیم  متحرک  انسان   واقعی  یچهره  تا  کنیم  اضافه  کرده  پیدا  ایسابقهبی  ابعاد

 شود. می  جهانی 19-کووید که بستریست چنین

 19- کووید

  این   که  است  پاندومی   گیرترینعالم  و   سومین،  کنونی  گیری()عالم  پاندومی 

  از 19-کووید  است. کرده  ایجاد  میشوند،  شناخته کرونا نام  زیر که  ها،ویروس یخانواده

 از  بیش   کرده  آلوده  را  انسان  هامیلیون  که  ویروسی  است.  شده  منتقل  انسان  به  خفاش

  psp Rhinolophus  اسب نعل خفاش در که دارد ویروسی به ژنتیک شباهت درصد 90

  یا   شده  انسانی  یجامعه  وارد  سومی  حیوان  طریق  از  ویروس  این  که  این  کند.می  زیست

 کرده  سرایت  خارج  به  ووهان  شهر  در  البراتوار  یک  از   مسامحه  یا  انگاریسهل   خاطربه

 است   مهم  آنچه  کند.نمی  ایجاد   تفاوتی  ما  بحث  در  که  فرعی  است  سؤالی  من  نظربه

 مورد   اولین  که  کنیم  توجه  است.  اشگیریعالم  سرعت  یعنی  19-کووید  هایویژگی

  در   آن  گسترش  از  بعد   کوتاه   مدتی   یعنی   بود،   1398  بهمن   دوم   ایران  در  شده  شناخته

 بوده  »موفق«  قدرآن  ویروس  این  چرا  که  این  سؤال  سال.  همان  ماه   آبان  اوایل  در  ووهان،

 است؟ 

  و   باال   واگیری  قدرت   جست:  توانمی  آن  ویژگی   دو   در   را  19-کووید  موفقیت  راز

  با  را  واگیری  قدرت  )اپیدمیولوژی(  شناسیگیریهمه   عالم   در  پایین.  نسبتاً  کشندگی

  فرد  چند   به  را  آن  میکروب   یا   ویروس  به   مبتال   فرد  هر   یعنی   –   زنندمی  اندازه   R  رقم

 1،2   متوسط  طوربه  المبت  فرد  هر  19-کووید  گیریهمه  اوایل  در  کند.می  منتقل  دیگر
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  و  کرده  زیادی هایدگرگونی 19-کووید گذشته سال  دو  در کرد. می آلوده را نفر  1،6 تا

  و  دارند،  واگیری  قدرت   پیش  از  بیش  یک  هر  که  شدند،  ظاهر  آن  از  نوینی  هایگونه

  دلتای   یگونه  R  رقم  شوند.می  آنها   جایگزین  و  گرفته  سبقت  قبلی  هایگونه   از  سرعتبه

  نفر  شش  مبتال  فرد  که  معنی  بدین  است،  6  شده  گیرجهان  اکنون  که  کرونا  ویروس

  دلتا   یگونه  باالی  شدتبه  واگیری  قدرت  با  که  است  مشخص  کند. می  آلوده  را  جدید

  تصاعدی   طوربه  که  ندارد  تعجب  کرد(  مقایسه  سرخک  واگیری  توان  با  شودمی  )که

   است. شده گیرعالم

  که   شودمی  موفق  ویروسی   است.  آن  پایین  نسبتاً  یکشندگ   ویروس  این  دیگر  ویژگی

  کشتن  و   کردن  بیمار  قدرت  چه  هر   شد. با  داشته  پایین  ومیرمرگ  و   باال   واگیری  قدرت

  است.   باالتر  ویروس  آن  کردن  ایزوله  و  کردن  شناسایی  امکان  باشد   باالتر  ویروس  یک

  سن   به  تگیبس  رقم  این   که  است  درصد   یک   از  ترکم  کمی  مجموع  در  کووید   کشندگی 

  0.15  شصت  از  ترپایین  سنین  در   و   درصد   3  رقم   این  60  از  باالتر   سنین  )در  دارد  بیمار

  بسیار  صد(   در  0.001  =   )کشندگی  موسمی  آنفلوانزای  با   مقایسه  در  که  است(  درصد

  با   را  19-کووید   کشندگی  اگر  منتها  دهد. می  توضیح  را  کنونی  کشتارجهانی  و  است  باال

  2003 سال در و  است کرونا   یخانواده از که)  SARS چون هایی ویروس  کشندگی توان

  که  Ebola  ابوال  یا  کشت،  را  مبتالیان  درصد  10  و  شد(   باعث  را  کرونا  پاندومی  اولین

 گیر همه  دو  این  چرا  شودمی  روشن  کنیم  مقایسه  کشدمی  را  مبتاالیان   درصد  80  از  بیش

 کند. می  جوالن  جهان  در  هنوز  19-ید کوو  که  حالی  در  شدند،   مهار  سرعتبه  ابوال  و  سارز

 تغییرات   با   میکروسکوپی  موجودات  یرابطه  و  زیست  محیط  نابودی  از  ما  جااین  در

  تأثیر  انسان  و  حیوانات  یرابطه   در  تغییرات  و  حیوانات  کوچ  در  شکبی  که  زیست  محیط

   است. نشده مطالعه   زیادی اندازه تا و مهم مبحث خود که نداشتیم سخنی دارند

 ی ساخته  عفونی  هایگیریعالم  که  باشم   داده  نشان   امیدوارم  . کنم  بندیعجم

   است. ما  سیاسی-اقتصادی-اجتماعی روابط یزاده و انسان

  بشریت مقابل  »در گفت لوکزامبورگ، رزا بزرگ،  انقالبی  و متفکر  تر،پیش قرن یک

  این   گاه هیچ  الس  صد   این  در  من   دیدگاه  از  بربریت«.  یا  سوسیالیسم  دارد:  وجود  راه  دو
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 امروزی   را  »بربریت«  این   بشود  اگر   اما  است.  نبوده  تر نزدیک  حقیقت  به  گویی پیش

 بکنیم:

 شود، دیده   کاال عنوانبه طبیعت که  زمانی تا -

 دارد، ادامه طبیعت مهاربی شکستن درهم  و طبیعت به تعرض که  زمانی تا -

 ندهیم،   تغییر یادیبن و رادیکال طوربه را مانجمعی زندگی نوع که  زمانی تا -

  یک   درون  از  لوکزامبورگ  روزا  موردنظر  بربریت  این  که  کرد  بینیپیش  توانمی

 از  بخشی  پیروزی  با  که  رفت  خواهد  پیش  سوزجهان  عفونی  هایگیریعالم  سلسله

 خورد. خواهد رقم انسان بر طبیعت



 

 

 

 
کارل مارکس،   _است.«  کسانی شهیهم شودیکه کشتار م یشدن گاو هنگام یقربان»

اتحاد، مورد استفاده   یاز اعضا یکیتوسط  ری. تصو533، ص 2۸آثار  یمجموعه سه، یگروندر

  Antidot در

  

ی
صاد سیاس

نقد اقت
 

 چرخش مارکسیستی  

 در آزادی حیوانات؟

 

  دیویبرنهولد و د  نیستیکر نگ،یورد لیمصاحبه با دان

 )اعضای اتحاد برای مارکسیسم و آزادی حیوانات( مولر

 ی کانال تلگرامی »ما حیوانات« ترجمه

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/01/kargaranfoladahwaz-etraz.jpg
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برای مارکسیسم و   اتحاد  اعضای  برنهولد و دیوید مولر  دانیل وردینگ، کریستین 

گروه از  سیاسی  انجمن  یک  اتحاد  این  هستند.  حیوانات  رهایی  رهایی  مختلف  های 

اتحاد به آلمان و سوئیس قرار دارد.  از  حیوانات است که مرکز آن در  منظور حمایت 

درباره نقد و بحث  ایدهتحقیق،  مارکسی  تأثیر آنیسم بههای  برای دلیل  بر مبارزه  ها 

رهایی حیوانات و کمک به رویکردی جدید برای جنبش عملی شکل گرفت. این اتحاد  

منتشر کرد    2017را در اول ژانویه    رهایی حیواناتی مارکسیسم و  هتز دربار  1۸

همراه  ها بهرجوع کنید[. آن جااینبه  _تز توسط همین مترجم ترجمه شده است  18]

گو گفت  Animal Liberation Currentsدو عضو دیگر اتحاد با مایکل جان آداریو، سردبیر  

 انجام شده است.  2019و آوریل    2018میل بین نوامبر  کردند. این مصاحبه از طریق ای

جنبشتاریخچه جنبشی  با  آلمان  در  حیوانات  آزادی  های های 

فرد بهسویی روشنی دارد، اما در چارچوب منحصرخواهانه در غرب همآزادی

جامعهفلسفه و  آلمان  همچی  است.  یافته  گسترش  نیز  آلمان  بهی  نظر   نین 

های اروپایی رسد که کمی دیرتر از آمریکای شمالی و برخی دیگر از جنبشمی

 ی آن تاریخچه بگویید؟اند. ممکن است کمی دربارهتوسعه یافته

میتاریخچه  که  آنچه  جنبش ی  موج  آخرین  آزادی توان  و  حیوانات  حقوق  های 

از اواخر دهه ها در آن زمان  آغاز شد. این جنبش  1980ی  حیوانات در آلمان نامید، 

گرا« کردند، گرچه در واقع »رفاهگرایان حیوانات توصیف میعنوان رفاههنوز خود را به 

های سیاسی و نظری  بینیم نبودند. بحثامروز می معنای رفرمیستی )و بورژوایی( کهبه

دارای سابقه  فعاالن  بیشتر  بود.  آغاز شده  تازه  این موضوعات  آنارشیستی در مورد  ی 

تأسیس شد. بر این    1980ی  یا وابستگی به حزب سبز بودند که در آغاز دهه  مستقل

ارچگی ستم« بود.  پ ی اخالقی و رویکردهای »یکای از فلسفه ها آمیزهاساس، مواضع آن 

گیری، از جمله، منجر به اولین  ی اقدام مستقیم بود. این جهتآن زمان، دوران سلطه

علیه فعاالن حیوانات در هامبورگ شد. دادگاه »ضد گناه  تمام متهمان بی  1تروریسم« 

 
1. http://www.taz.de/!288185/ 

https://www.facebook.com/notes/marxismus-und-tierbefreiung/18-theses-on-marxism-and-animal-liberation/797354620467883/
https://wp.me/p2GDHh-54J
https://wp.me/p2GDHh-54J
https://wp.me/p2GDHh-54J
http://www.taz.de/!288185/
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در پایان    -تر خیلی زود رخ داد  گرایان و جریانات رادیکالشناخته شدند. شکاف بین رفاه

 .  1990ی و آغاز دهه 1980ی دهه

های چپ خودمختار منجر به درگیری اختالفات بین جنبش حقوق حیوانات و بخش

ی حقوق حیوانات«( در هامبورگ در سال  )»هفته  Tierrechtswocheایدئولوژیکی در  

های جنبش  بندیگیری مجددی در برخی از گروهاین امر منجر به جهت  1شد.   1995

های  ها شروع به پرداختن به مباحث نظری و تدوین انتقادی از اشکال سیاستشد. آن

سال اولین  در  بودند.  غالب  آلمان  در  که  کردند  هزاره خودمختار  این  های  جدید،  ی 

نظریه بر  مبتنی  جدید  نظری  مواضع  در  را  خود  آدورنو،  چرخش  سنتی  انتقادی  ی 

موتریخ بیرگیت  کرد.  بیان  مارکوزه  و  مورد    2هورکهایمر  در  را  خود  تأثیرگذار  کتاب 

در سال   3حیوان در کارهای وبر، مارکس و مکتب فرانکفورت   -ی روابط انسان  مسئله 

های تبلیغاتی در سطح ملی  منتشر کرد. در همان زمان، اولین بستر برای فعالیت  2000

اولین    Offensive gegen die Pelzindustrieد شد:  ایجا علیه صنعت خز(، و  )تهاجم 

کارزار  از  موفقیتسری  شد. های  آغاز  نیز  خز  تجارت  علیه  آن،    4آمیز  از  پس  اندکی 

های رادیکال  اسرائیلی موشه زاکرمن به جریان  - پرداز و پروفسور منتقد یهودی  نظریه 

 ات کمک کرد تا میراث مکتب فرانکفورت را به خواهی و حقوق حیوانهای آزادی جنبش

 نفع سیاست آزادی حیوانات مورد بررسی قرار دهند.  

 
1. https://al-archive.lnxnt.org/?p=377 

2 .Birgit Mütherich -  (1959  - 2011جامعه ) ی انسان ـ حیوان  ی رابطهمسئلهشناس تأثیرگذار آلمانی که

 شناسی وبر، مارکس و مکتب فرانکفورت را نوشت.در جامعه
https://www.tierrechtsgruppe-zh.ch/?p=1657 

3. http://lit-verlag.ch/isbn/3-8258-4753-1 

4. https://offensive-gegen-die-pelzindustrie.net/wordpress/ 

https://al-archive.lnxnt.org/?p=377
https://www.tierrechtsgruppe-zh.ch/?p=1657
http://lit-verlag.ch/isbn/3-8258-4753-1
https://offensive-gegen-die-pelzindustrie.net/wordpress/
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 196۸دیگو، مارکوزه و دیویس، دانشگاه کالیفرنیا، سن

 هربرت مارکوزه  -»طبیعت نیز در انتظار انقالب است« 

 آنجال دیویس -بودن بخشی از دیدگاه انقالبی است«»وگن

عنوان »روی آوردن به وگوی قبلی بهخصوص به آنچه شما در گفتبهمن  

بین سال تا   2۰۰6های  مارکسیسم« در جنبش آزادی حیوانات آلمان، تقریباً 

و ، عالقهایدتوصیف کرده  2۰۰۸ مهم  مند هستم. آن چرخش در عمل چقدر 

 دهید؟و آن چرخش را به چه چیزی نسبت می  - تأثیرگذار بود 

Aktion Nord (TAN)-Tierrechts   (شمال حیوانات  حقوق  که  کارزار   ،)

انجمن   _  Assoziation Dämmerung  (Association Dawnعنوان  امروزه به 

ی مهمی را در هامبورگ با عنوان کنگره  2006شود، در سال  دم( شناخته میسپیده

کنندگان این  آثار شرکت  1ی ابدیت« )عبارتی از آدورنو( ترتیب داد.»نرم کردن دل سنگ

 
 به  ی کنگره مراجعه کنید. درباره 1

 http://www.tierrechts-aktion-nord.de/kongress/kongress.html 

http://www.assoziation-daemmerung.de/
http://www.tierrechts-aktion-nord.de/kongress/kongress.html
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نگار و فعال قدیمی آزادی حیوانات سوزان کنگره در کتابی با همین عنوان توسط روزنامه

 1ویت استال منتشر شده است. 

مشارکت از  موسیقییکی  فیلسوف،  مارکو  بود.  مائوریزی  مارکو  و کنندگان  دان 

حیوانی انتقادی است.    - ی وسیعی از مطالعات انسانی  روشنفکر ایتالیایی فعال در زمینه

از او منتشر   پرستینه تز در مورد گونه، اندکی قبل از برگزاری کنگره،  2005در سال  

های  این تزها همراه با دو فصل متعلق به او در کتاب سوزان، که حاصل صحبت   2شد. 

ی انتقادی و آزادی حیوانات هایی که قبالً در مورد نظریهبرای گروهوی در کنگره بود،  

 گذار بود.بحث کرده بودند، بسیار تأثیر

ی تزهای مائوریزی، تفاوت بین رویکرد ماتریالیستی تاریخی و متافیزیکی در زمینه

ویی عنوان الگی پیتر سینگر بهصورت فشرده توضیح داد. او از فلسفه آزادی حیوانات را به 

ی اساسی مارکو این  پرستی متافیزیکی استفاده کرد. ایدهگونه برای تعریف خود از ضد

ها  اعتقاد ما به اینکه انسان چیزی غیر از حیوانات و برتر از آن  - پرستی است که »گونه 

پرستی گونهچیزی است که ضد  تأثیرعلتِ هیچ چیز نیست. درعوض، این بیشتر    -است  

ی بارز برای پرستی« یک نمونه جا، »گونهیح نداده است.« در اینمتافیزیکی هنوز توض

چیزی است که مارکس و انگلس آن را »روبنا« نامیدند و این تأثیر پراکسیس اقتصادی  

پرستی متافیزیکی هنوز توضیح نداده است. حتی  گونه »چیزی« که ضد  -سیاسی است 

 توجهی دارند.فیزیکی تأثیر قابلحیوانی، رویکردهای متا - امروزه در مطالعات انسانی 

ی آزادی تری دربارههای عمیقبه بحث  - ویژه مداخالت مارکو  و به  -کتاب سوزان  

با این حال، همزمان، ضد با  گونهحیوانات و مارکسیسم منجر شد.  پرستی متافیزیکی 

ت  زبان، قدرهای جهان آلمانیحیوانی« در آکادمی  _های »مطالعات انسانی  ظهور زمینه 

می عرصهزیادی  این  سلطه یافت.  تحت  هنوز  رادیکال ها  و  لیبرال  چپ  نیروهای  ی 

 
1. Susann Witt-Stahl (ed.), Das steinerne Herz der Unendlichkeit erweichen: Beiträge 

zu einer kritischen Theorie für die Befreiung der Tiere, 2007  

https://www.amazon.de/Das-steinerne-Herz-Unendlichkeit-

erweichen/dp/3865690149 

 ر بیابید:توانید در آدرس زیپرستی را مینه تز درباره گونه 2
 http://apesfromutopia.blogspot.com/2011/03/nine-theses-on-speciesism.html; 

Marco Maurizi’s website (Italian) is at https://marcomaurizi74.wordpress.com/ 

https://www.amazon.de/Das-steinerne-Herz-Unendlichkeit-erweichen/dp/3865690149
https://www.amazon.de/Das-steinerne-Herz-Unendlichkeit-erweichen/dp/3865690149
http://apesfromutopia.blogspot.com/2011/03/nine-theses-on-speciesism.html
https://marcomaurizi74.wordpress.com/
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شبکه(، رویکردهای    -  ساختارگرایی )از جمله تئوری کنشگر دموکراتیک هستند که پسا

شده« یا التقاطی از مکتب فرانکفورت را  محتواهای »بیاخالقی جدید مختلف و قرائت

 کنند.  ترویج می

ن تحول فکری اخیر در آن صورت گرفت، حرکت عمومی چپ آلمان  ای که ایزمینه 

کاری،  محافظهبود: در پی چرخش ایدئولوژیک و سیاسی به راست و نو  سمت مرکزبه

کاهش   تاریخی  رویداد  و  سنتی  سوسیالیست/کمونیست  و  رادیکال  چپ  تضعیف 

که بسیاری    -ها و حزب سبز  دمکرات ها توسط اولین دولت ملی سوسیالنولیبرالی هزینه 

ی  ی آلمانی در سلطهها امیدهای زیادی در آن داشتند. از نظر اقتصادی، سرمایهاز چپ 

به  بود  خود  بالمنازع  کامل  تقریباً  به  -شکلی  حتی  و  و  کار  بازار  آزادسازی  دلیل 

هایی برای کسب سودهای  کار فرصت  -زدایی از اشکال حقوقی روابط سرمایه  مقررات 

اولین مشارکت خود در جنگ تجاوزکارانه  جدید به دست آورد. ی آلمان همچنین با 

علیه جمهوری یوگسالوی، و دومین در جنگ   1999آشکار پس از جنگ جهانی دوم،  

تأیید قرار عنوان یک بازیگر جهانی مورددار افغانستان، بازسازی مجدد خود را بهادامه 

حیوانات »به مارکسیسم روی   داد. بنابراین، اگر بشود گفت، یک جناح از جنبش آزادی

تعبیر والتر بنیامین این »خالف  آورد«، اما این واقعاً یک ضد جریان بود، همان طور که به

ای بود و نه بر جهت پیمودن تاریخ« بوده. متأسفانه این نه بخشی از یک جنبش توده

 بیشتری ازچپ تسلط یافت. ی گستره
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 2۰17آزادی حیوانات«، ژانویه ی مارکسیسم و تز درباره 1۸جلد »

 آزادی حیوانات« تکوین یافت؟تز در مورد مارکسیسم و    1۸چگونه »

با فعاالن آزادی حیوانات   2014های فکری، ما در سال  با بیرون آمدن از این جریان

آلمان که دیدگاه و  و در مورد  از سوئیس  داشتند مالقات کردیم  ما  با  های مشترکی 

هایی را آغاز کردیم.  نظریه و سیاست مارکسیستی و مسائل استراتژیک در جنبش بحث 

برنامه زمان، هنوز  آن  برای  در  این  ای  این حال،  با  نداشتیم.  اتحاد رسمی  ایجاد یک 
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بحث  موجب  و جلسات  مارکسیستی  دیدگاه  از  آزادی حیوانات  مورد  در  مفیدی  های 

پیشبرد آن در جنبش   برای  و همچنین در دسترس قرار دادن   - سوسیالیستی شد. 

د که  مند به »موضوع حیوانات« هستند، الزم بوبیشتر آن برای افرادی که عموماً عالقه

رها را کاها و دستورخواستیم این بحثها توضیح داده شوند. ما همچنین میاین دیدگاه

)گروه حقوق حیوانات زوریخ(   Tierrechtsgruppe Zürichبیشتر گسترش دهیم.  

ی چپ لیبرال سوئیسی نامهمکمل هفته   -  Antidotیک شماره از    2014در اواخر سال  

WOZ  -    آزادی حیوانات« منتشر کرد. این یک انتشار را با تمرکز بر »مارکسیسم و

هایی از نقدی را که در آن زمان مورد  ژورنالیستی بود تا نظری، اما مقاالت آن جنبه 

ای ها به آن به ما نشان داد که در واقع عالقهدادیم، گسترش داد. واکنشبحث قرار می

داری و سوسیالیستی در مورد آزادی حیوانات وجود دارد. متأسفانه  سرمایهبه مواضع ضد

 انگلیسی ترجمه نشده است. یک از مقاالت بههیچ

ما   اتحادهای خود را یکپارچه کنیم و چیزی را اکنون ما تصمیم گرفتیم که تالش

ای تهیه کنیم که اساساً توضیح دهد که چرا فکر  است تشکیل دهیم و همچنین بیانیه 

آزادی حیوانات به هم تعلق دارند. ما به چیزی نیاز داشتیم که کنیم مارکسیسم و  می

ی موقعیت خود هم به رفقای جوان در جنبش آزادی حیوانات نیم از آن برای ارائه بتوا

ها  ی آن و هم رفقای مارکسیست که همیشه در تعجب بودند که چرا رفقای وگنِ دیوانه

کنند که حیوانات چیزی هستند که مارکسیسم باید به آن اهمیت  مدام استدالل می

ث گروهی حدود یک سال به طول انجامید. ما  بدهد، استفاده کنیم. روند نگارش و بح

شکل یک  به  2017عنوان سند بنیادین نظری خود مکتوب و در ژانویه  تزهای خود را به

انتشار تزها، آن از  آزادی  بروشور منتشر کردیم. پس  را در چندین رویداد جنبش  ها 

ها را به  حیوانات و چپ مارکسیست مورد بحث قرار دادیم. رفقای کشورهای مختلف آن 

کردند.  ترجمه  فرانسوی  و  بحث گسترده   1انگلیسی  یک  بتوانیم  که  امیدواریم  و  ما  تر 

 
 ی فرانسوی در این آدرس موجود است:  ترجمه 1

https://www.facebook.com/notes/marxismus-und-tierbefreiung/18-thèses-sur-le-

marxisme-et-la-libération-animale/836381626565182/ 

https://tierrechtsgruppe-zh.ch/
https://www.tierrechtsgruppe-zh.ch/wp-content/files/Marxismus_und_Tierbefreiung_Antidot.pdf
https://www.woz.ch/
https://www.facebook.com/notes/marxismus-und-tierbefreiung/18-thèses-sur-le-marxisme-et-la-libération-animale/836381626565182/
https://www.facebook.com/notes/marxismus-und-tierbefreiung/18-thèses-sur-le-marxisme-et-la-libération-animale/836381626565182/
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دانیم  آزادی حیوانات که آن را بسیار دیرهنگام میالمللی را در مورد مارکسیسم و  بین

 تسهیل کنیم.

 

 
 2۰14آزادی حیوانات، دسامبر مارکسیسم و  -: »به کشتار پایان دهید« Antidotجلد 

 کنید؟ چگونه دیدگاه نظری این »تزها« را خالصه می

این یک دیدگاه کالسیک مارکسیستی است که در آن هم به جنبش آزادی حیوانات  

می کمونیستی  و  مارکسیستی  چپ  هم  میو  استدالل  ما  آزادی پردازیم.  که  کنیم 

تنها ممکن است با هم کار کنند بلکه در واقع لزوماً به هم تعلق  ات و مارکسیسم نه حیوان
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شود:  دارند و باید متحد شوند. به همین دلیل است که متن به دو فصل اصلی تقسیم می

پرستی باید مارکسیستی باشد« و دیگری »چرا گونهکند که »چرا ضدیکی استدالل می

ضد باید  بهپرست  گونهمارکسیسم  ماتریالیستباشد«.  فکر  عنوان  ما  تاریخی،  های 

ی جامعه با حیوانات و طبیعت به  کنیم که سیاست آزادی حیوانات برای درک رابطهمی

مارکسیسم نیاز دارد و در عین حال، مارکسیسم باید تشخیص دهد که حیوانات نیز  

ی این نیست که شیوهکه معنایش  -باید مانند پرولتاریا از استثمار و ستم رهایی یابند  

 کند.  ی سرمایه دقیقاً به یک شکل عمل میوسیلهها بهکشی و سلطه بر آنبهره

در بخش اول، نگاهی انتقادی به جریانات فکری داریم که در حال حاضر بیشترین  

آزادی حیوانات دارند   را در جنبش حقوق حیوانات و  اخالقی  یعنی فلسفه  -تأثیر  ی 

حقوق نقد  )پسابورژوایی،  لیبرال  اقتدارستیزی  و  لیبرال  استدالل  ی  ما  ساختارگرا(. 

ها مزایای خود را دارند. با این حال، در نهایت، قادر نیستند پاسخ  کنیم که همگی آنمی

سرمایهرضایت در  حیوانات  دقیقاً  چرا  که  بدهند  پرسش  این  به  مورد بخشی  داری 

میبهره قرار  بهرهکشی  این  چرا  اگیرند،  به  شیوه کشی  انجام میین  که  عمل  ای  شود 

گیرد. سپس ماتریالیسم تاریخی  پرستانه واقعاً از کجا نشأت میکند و ایدئولوژی گونه می

کنیم که هم قادر است  عنوان یک مبنای نظری معرفی میو آثار مارکس و انگلس را به

یل موقعیت  و هم ضروری است به این سؤاالت پاسخ دهد. همچنین ابزارهایی را برای تحل

 دهد.  داری ارائه میاقتصادی حیوانات در سرمایه

توجه کند که از سوی دیگر، اگر مارکسیسم به حیوانات بیبخش دوم استدالل می

داری کنند که سرمایهها استدالل میباشد، متناقض خواهد بود. در حالی که مارکسیست 

ی کارگر استثمار برای رهایی طبقه  رساند، اگر بخواهندذاتاً به منافع پرولتاریا آسیب می

سرمایه ستم  کنند،  و  انکار  حیوانات  برای  را  امر  این  حال  عین  در  اما  لغو  را  داری 

نیست، بلکه یک موضع    گراییاخالق خود یک  خودیغیرمنطقی خواهند بود. این به

  ی خود برای پایان دادن بهها در ارادهانقالبی است که مارکسیست   -اخالقی بنیادی  

های تاریخی،  کنند. برای ماتریالیست داری ایجاد میرنج سیستماتیک ناشی از سرمایه

 انسانی وجود ندارد.توجه به منافع و حقوق حیوانات غیرهیچ دلیل موجهی برای عدم
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آزادی مدتی است که تعدادی از پژوهشگران با عناصری از مارکسیسم و  

از جمله شخصیت و جان هایحیوانات درگیر هستند،  نایبرت  دیوید  مانند  ی 

مسئله استرالیا.  در  وادیول  دینش  و  متحده  ایاالت  در  کار سنبونماتسو  ی 

حیوانات نویسندگانی مانند جیسون هریبال را به تحرک واداشته و همچنین 

از چارچوب مارکسیستی مطرح شده توسط برخی از آکادمیسین های خارج 

 اید؟ ها چیزی اقتباس کردهاست. آیا از این

های  ای سیاسی بود که زمینههدف ما نوشتن یک متن آکادمیک نبود، بلکه مقاله

مارکسیست  آزادیمشترک  و  میها  مشخص  را  حیوانات  تعداد  خواهان  بنابراین،  کرد. 

توانید ارجاعاتی به مارکس و انگلس، لوکزامبورگ،  ارجاعات صریح عمداً کم است. اما می

برخی صریح، برخی ضمنی. عالوه بر این، ما تا حد زیادی از   - بیابید آدورنو یا مارکوزه 

زبان داشتیم استفاده کردیم که در آن، هایی که در جهان آلمانیتجربیات خود در بحث 

ی مثالً گری فرنسیون، دونا  برید هنوز به اندازهبا تمام احترام، پژوهشگرانی که نام می

اند. بنابراین، پاسخ کوتاه این است که در  ار نبودههاراوی یا کارول جی آدامز تأثیرگذ

ها  حالی که برخی از ما با نایبرت، سانبونماتسو و وادیول آشنا هستیم، هنوز در مورد آن

ایم. و همچنین الزم دانستیم که موضعی را بر اساس آثار عنوان یک جمع بحث نکردهبه

 دانیم، تدوین کنیم. محور نمیانسان  پرست یا ها را گونهاصلی مارکس و انگلس، که ما آن

جیسون هریبال در آلمان، حداقل در جهان آکادمیک کمی شهرت یافته است. اما  

تمرکز دریافت او بیشتر بر روی مفهوم وی در مورد مقاومت حیوانات و بازآرایی مربوط  

استثمار   کنیم که حیوانات در برابربه عاملیت حیوانات بوده است. برخالف او، ما فکر نمی

که بسط عاملیت به این شکل خاص مفید  کنند، یا اینو ظلم بر خود »مقاومت« می

کنیم که الزم است در کاربرد اصطالحات دقیق بود و انتقال مفاهیم از  باشد. ما فکر می

حیوانات طبقه  که  نیست  معنا  بدان  این  نیست.  آسان  همیشه  حیوانات  به  کارگر  ی 

عنوان مارکسیست  روند یا کنشگران تاریخ نیستند. در واقع، بهداوطلبانه به کشتارگاه می

کنیم که »مقاومت« اصطالح اند. اما ما فکر میساز نبودهها تاریخدانیم که تنها انسانمی

کنند نیست. هر اقدام فردی یا جمعیِ  سازی کاری که حیوانات میدرستی برای مفهوم 
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نه    - طور خودکار یک اقدام مقاومتی نیست  ههمکاری و غیره بپذیرش، امتناع، عدمعدم

 در تاریخ انسان و نه در تاریخ حیوانات. 

عنوان کارگر، کیفیت این در مورد پیشنهاد هریبال برای در نظر گرفتن حیوان به 

مفهوم بستگی زیادی به معنای دقیق آن دارد. اتفاقاً مارکس و انگلس قبالً این را بیان  

کنند خالف این را  از پژوهشگران طرفدار حیوانات سعی می  کرده بودند، اگرچه بسیاری

می مشاهده  که  است  جالب  بسیار  واقع  در  کنند.  پسااثبات  از  برخی    -   کنیم 

بهمدرنیستپست را  حیوانات  و  طبیعت  اکنون  عاملیتها  مجدد«  عنوان  »کشف  ها، 

انگلس قبالً آنمی ی خود، اولیهها را، حتی در کارهای  کنند، در حالی که مارکس و 

کسانی با تاریخ خودشان در نظر گرفته بودند. اما آیا این واقعیت که حیوانات کار انجام 

کند حیوانات بخشی از دهند به این معنی است که همان طور که هریبال فرض میمی

طور  ایم، و اینی کار حیوانات را بررسی کردهپرولتاریا هستند؟ ما مدتی است که مسئله 

بندی  ی خاص، در شکلکنیم. مارکس و انگلس این اصطالح را برای یک طبقهفکر نمی

شود، یعنی  ی آن با سرمایه تعریف میداری، که با رابطهاجتماعی تاریخاً مشخص سرمایه

ی کارگران مزدی برند. رابطهبا توجه به روابط مالکیت و تولید و توزیع سود به کار می

ی مالکیت است که به ست. در مورد دوم، این یک رابطهو حیوانات با سرمایه متفاوت ا

 استثمار قرار دهد. دهد حیوانات را مورد فوق سرمایه اجازه می

عالوه بر این، اگر تعریف سیاسی هریبال از پرولتاریا را در نظر بگیریم، بحث ما این  

کنیم  یی کارگر نیستند. ما فکر ماست که حیوانات بخش از نظر سیاسی آگاهی از طبقه

انتقال خاصِ یک مفهوم در درک بهتر جامعه  کند. در  ی معاصر به ما کمک نمیاین 

کند. با وجود این، ما از بابت سوابقی که هریبال بدترین حالت، تحلیل ما را مغشوش می

آوری  کنند، جمعدر مورد حیواناتی که با استثمارگران و ستمگران خود همکاری نمی

ها واقعاً جذاب هستند و البته با تصور غلط از حیوانات  کنیم. آنکرده است، قدردانی می

 ها مغایرت دارند.عنوان اجسام منفعل، موجودات مکانیکی یا ماشینبه

توجه های آزادی حیوانات یک عنصر آنارشیستی قابلدر بسیاری از جنبش

عنوان تقریباً به  -وجود دارد. برخی از این موارد غالباً مربوط به عنوان است  
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انعکاس عملکرد کالسیک آنارشیستی. آیا در   -نوعی وابستگی فرهنگی   تا 

های آنارشیستی واقعی یا برخورد استراتژی- جنبش آلمان بحث مارکسیستی

 سازمانی وجود دارد؟ 

نئوآنارشیسم پست اگر  بود.  کنار بگذارید،  پاسخ کوتاه منفی خواهد  را  مدرنیستی 

ی سابق قوی نیست.  آزادی حیوانات به همان اندازه  جریان آنارشیستی واقعی در جنبش

عنوان مثال، اکوآنارشیسم که بسیاری از ما با آن بزرگ  ، جایی که، به90ی  برخالف دهه

را به بود، دیگر خود  تأثیرگذار  و نظری کامالً  از نظر فرهنگی  بودیم،  عنوان یک  شده 

هایی که  یکی از معدود گروهکند. از قضا،  دهی نمیجریان صریح »آنارشیستی« سازمان

نامد، گروه آزادی حیوانات در هانوفر است که  در حال حاضر خود را »آنارشیست« می

به   شود و از ادعاهای یهودستیزی برای اتهام« اداره میهاآلمانیضد اصطالح »توسط به 

ای یافتهکند. ثانیاً، در حال حاضر هیچ بحث نظری سازمانهای سنتی استفاده میچپ 

 ی این مسائل وجود ندارد.درون جنبش درباره

های سازمانی« داشته باشیم  دهیم چنین »برخورد استراتژی ما در واقع ترجیح می

پیش ببرد.    ز را به چیتواند همه طور بالقوه میمعنای بحثی است که بهحداقل این به  -

بحث که  اما  هستند  فعاالنی  البته  نیست.  جریان  در  حاضر  حال  در  استراتژیک  های 

کنون هیچ انتقاد یا واکنشی به تزهای ما از  ی آنارشیستی یا لیبرتارین دارند. تاسابقه

های  یک دیدگاه آنارشیستی صریح صورت نگرفته است. البته برخی از مواضع و استدالل

ی طبقات عنوان مثال تمرکز بر مسئله دارد که مورد پرسش قرار گرفته است، به   ما وجود

داری، یا ضرورت پیوستن نیروها به جنبش کارگری. اما  عنوان موضوع اصلی سرمایهبه

شوند،  جا که این موضوعات با توجه به مسائل سازمانی مورد بحث واقع نمیدر واقع از آن

 دهد. چنین بحثی رخ نمی

ی »اتحاد« برای ما توضیح دهید؟ چگونه شکل گرفته توانید کمی دربارهمی

 دهی شده است؟و چگونه سازمان

سال    اتحاد  سوئیس    2014در  و  آلمان  شهر  چندین  در  مرکز  این  شد.  تشکیل 

ضمیمه با  شد،  اشاره  باال  در  که  طور  همان  را،  خود  جمعی  کار  ما  است.  ی مستقر 

های اساسی در مورد ماتریالیسم تاریخی  آغاز کردیم. ما برخی از ایده  Antidotی  روزنامه

https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Germans_(political_current)
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عنوان اخالق طبقاتی ترسیم کردیم. ما  و حیوانات و رویکرد مارکسیستی به اخالق را به

بین   پیوندهای  به  پرداختیم،  سوئیس  و  آلمان  گوشت  صنعت  تحلیل  به  همچنین 

ور فرهنگ وگن را مورد انتقاد قرار  حیوانات نگاه کردیم، صنعت نوظهسوسیالیسم و  اکو

هایی  ی مقاله و محتویات آن، بحثهای مفیدی دربارهدادیم، و مواردی مشابه. ما بحث

ها و در مورد تحوالت حیوانی در حال ظهور در دانشگاه  -ی مطالعات انسانی  در زمینه 

( یک رویکرد  1چپ داشتیم. ما به این نتیجه رسیدیم که حداقل به سه چیز نیاز داریم: )

( یک بحث نظری و  2خواهان حیوانات، )ها و آزادیمستقل و سازمانی از مارکسیست 

( یک بحث  3ی آزادی حیوانات و )اندیشهپیوستگی مارکسیسم و  همسیاسی جمعی از به

 ی حرکت به جلو.استراتژیک در مورد نحوه

اولین حاصل   تز   1۸رسمی شد و ما مباحث نظری را آغاز کردیم،    اتحادبنابراین  

های سیاسی مختلف هستیم که از نظر ها و افراد با پیشینه آن بود. ما انجمنی از گروه

شده پراکنده  برگزار جغرافیایی  جمعی  جلسات  هفته  آخر  چندین  سال  در  ما  اند. 

نوبت ورودیمی به  ما  این جلسات،  برای  را در مورد جریانکنیم.  نظری و  هایی  های 

کنیم، تا مطمئن شویم که همه بر سر آن توافق داریم،  ر آماده میسیاسی و مسائل دیگ

های جامعی در مورد روز هستیم و مواردی از این دست. ما بحثبینیم و بهآموزش می

ی مشترکی دارند. عالوه بر این،  توجه داریم که در آن تمام فعاالن عالقهموضوعات قابل

کنفرانس نمایندما  با  را  منظمی  تلفنی  گروههای  تمام  شرکتگان  برگزار  های  کننده 

ی اول اتحاد، ما  گیری نظری در مرحلهکنیم. با وجود تأکید بر کار تئوریک و شکلمی

درجه در  را  بهخودمان  اول  میی  سیاسی  فعال  سازمان  یک  و  عنوان  تئوری  بینیم. 

از نظر    هر دو باید بخشی از کاری باشد که ما  -توان از هم جدا کرد  پراکسیس را نمی

 دهیم. نگارش تزها بیشترِ آن سال اول را به خود اختصاص داد.سیاسی انجام می

های  دنبال شد. جنبش  2018اولین گام برای رویکرد استراتژیک جدید در مارس  

می سر  به  وحشتناکی  وضعیت  در  حاضر  حال  در  حیوانات  آزادی  ما  حقوق/  برند. 

دادیم. هدف این بود که پیشنهادی برای ی جنبش« ترتیب ی »آیندهکنفرانسی درباره

جای انجام کارهای محلی،  بحث قرار گیرد. ما بهیک استراتژی جنبش جدید ارائه و مورد

تک  و  کوچک  کارزارهای  که  یا  کردیم  پیشنهاد  هستند،  ناموفق  عمدتاً  که  موضوعی 
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آور طور جمعی بر صنعت گوشت متمرکز کنیم، زیرا هم سودنیروهای اصلی جنبش را به

کشی از حیوانات. عالوه  اصلی اقتصادی است و هم تأثیرگذارترین عامل سیاسی در بهره

داری سرمایهتواند کانون مخالفت چپ ضدکنیم که صنعت گوشت میبر این، ما فکر می

مشکالت وسیع به  توجه  با  کار  و  سرمایه  میان  استثماری  روابط  زیرا  باشد،  تری 

صزیست  از  ناشی  اجتماعی  گازهای  محیطی  انتشار  در  دامداری  سهم  و  گوشت  نعت 

 ای از شدیدترین روابط است. این جایی است که در حال حاضر در آن قرار داریم. گلخانه

 
هامبورگ،   در  و  2۰1۸کنفرانس  مارکسیسم  برای  اتحاد  توسط  که  حیوانات ،  آزادی 

 های سوسیالیستی در جنبش آزادی حیوانات بحث کرد. دهی شده بود، در مورد دیدگاهسازمان

برههجنبش یک  در  جهان  سراسر  در  حیوانات  آزادی  حساس های  ی 

ها در زمانی که نیازهایشان از نظر سیاسی بسیار ضروری تاریخی قرار دارند. آن

مشخصاً مارکسیستی یا جز   - اصلی چپ    هایاست برای یافتن جایی در جریان

انسانی که هر سال تملک و کشتار اند. تعداد موجودات غیرتالش کرده  -آن  

آنمی از  استفاده  ماهیت  و  است  بشریت  تاریخ  در  تعداد  بیشترین  ها شوند 

غیرقابل سادیستی  ویژگی  مهمتقریباً  شما  است.  یافته  اهداف درکی  ترین 

 دانید؟ چیز میها را چهاستراتژیک جنبش

ها را  گویید. ما پیوستن نیروهای این جنبشدر مورد این مشاهدات شما درست می

خوبی  های آن بهدانیم، فقط به این دلیل ساده که بورژوازی و دستگاهبسیار مهم می
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شدهسازمان بهدهی  ما،  و  آن اند  دشمنان  تا  عنوان  دهیم  انجام  را  کار  همین  باید  ها، 

. و فراموش نکنیم که جنبش آزادی حیوانات تنها جنبش چپ با نیاز  قدرتمند باشیم 

 عملی به متحد شدن نیست. 

کنیم تمرکز استراتژیک بر صنعت گوشت بسیار حیاتی است. این مظهر  ما فکر می

این صنعت نه استثمار جهانی حیوانات، کارگران و طبیعت است.  تنها مسئول  ظلم و 

حیوانا سیستماتیک  کشتار  آلودگی،  بیشترین  مسئول  همچنین  بلکه  است،  ت 

زیستجنگل تخریب  حقوق  زدایی،  سرکوب  غذایی،  حاکمیت  از  جلوگیری  محیطی، 

اتحادیه اضمحالل  و  آنکارگران  تناقضات های  از  بسیاری  اصلی  جایگاه  این  است.  ها 

ای سیاسی باشد که در  طور بالقوه عرصهتواند بهداری است. صنعت گوشت میسرمایه

جنبش  ضدآن  مختلف  هم  سرمایههای  گرد  یکدیگر  به  نیروها  پیوستن  برای  داری 

میمی کارزاری  چنین  زمینهآیند.  تا  سازد  قادر  را  ما  آزادی تواند  برای  مشترکی  ی 

فعاالن محیط اتحادیهحیوانات،  فعاالن  امپریالیسم ها، کمونیستزیست،  و مخالفان  ها 

 ایجاد کنیم. 

شبه شکل بگیرد،  تواند یکور کنیم چنین چیزی می لوحانه است اگر باالبته ساده 

های  ترین دلیل آن ناشی از شک و تردید متقابل و اختالفات سیاسی بین گروهکه مهم

ای های مختلف چپ است. ما در قلمرو سیاسی نسبتاً ناشناختهآزادی حیوانات و جریان

رد را در عمل به آزمون هستیم. برای برخی سؤاالت پاسخ آماده نداریم. واقعاً باید موا

 گذاشت.

به است.  همبستگی  ایجاد  دقیق  کار  مستلزم  امر  سایتاین  در  مثال،  های  عنوان 

توانند  می  - ها و ساکنان  عمدتاً اتحادیه  - های محلی  مختلف صنعت گوشت آلمان، گروه

ران در مورد آنچه در برابر شرایط ویرانگر کار باید انجام دهند بحث کنند. نارضایتی کارگ

را می آن  و همه  است  بوده  باال  امر در مورد  در صنعت گوشت همیشه  دانند. همین 

می زندگی  مجاورت کشتارگاه  در  که  کارزار شهروندانی  است. هدف  و  کنند صادق  ها 

توان از آنجا شروع کرد. مهم است ابتکارات محلی باید ایجاد روابط با این افراد باشد. می

دهند نه  ه کارگران صنعت گوشت به شغل خود اهمیت میکه به خاطر داشته باشید ک

می لزوماً  که  دلیل  این  بکشند  به  را  حیوانات  روانی   -خواهند  نظر  از  کارشان  بیشتر 
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ی بلکه به این دلیل که به درآمد نیاز دارند. این تمایز برای مسئله  -زا است  استرس 

عمل کند؟ به هر حال،    ای چگونه باید همبستگی مهم است. جنبش ما در چنین زمینه 

پیشبرد مواضع آزادی حیوانات در این کارزارها مستلزم مشارکت واقعی در درازمدت  

 است، نه اینکه فقط به گردهمایی برویم و علیه کشتار صحبت کنیم. 

مارکسیست، جنبش است که چپ  این یک مشکل مداوم  و  البته،  اجتماعی  های 

شناسی کشاورزی  مانند مثالً، بوم  - کنند  رویج میعناصر لیبرال که اصالحات فناورانه را ت

(agroecology  )-   ی حیوانات یا نادان هستند یا نگاهی خصمانه دارند.  نسبت به مسئله

گویید، کمکی در یافتن جای  این دقیقاً به آزادیخواهان حیوانات، همان طور که شما می

 خود در »چپ« نکرده است. 

کند،  این تغییر  باید  چگونه  پرسش  که  این  به  وقتی  اما  است.  موضوع  یک  خود 

تر باید  رسیم که جنبش آزادی حیوانات برای گسترش پتانسیل ایجاد اتحاد گستردهمی

شرط  موضوعی است. این پیشهای تکچه کار کند، اولین چیز کنار گذاشتن سیاست 

های  شاساسی است تا بتوانیم حتی به پیوستن نیروهای خود به دیگران فکر کنیم. جنب

هایی را که اغلب در چپ  آزادی حیوانات باید اطمینان حاصل کنند که خودشان تعصب

نمی دامن  دارد،  وجود  اینمارکسیستی  مانند  آنزنند،  وگن  که  مصرف  به  صرفاً  ها 

ویژه استثمار به  -مند هستند یا به مسائل مربوط به اقتصاد سیاسی توجهی ندارند  عالقه

 ه.و موارد مشاب _کارگران 

 Animal Climateسال جاری، ما در یک کنفرانس عملیاتی که توسط  یدر ژوئیه

Action (AniCa)  است، شرکت میسازمان راهکارهای  دهی شده  کنیم، که در مورد 

در    EuroTier 2020مقابله با صنعت گوشت بحث خواهد کرد و یک بسیج بزرگ علیه  

کند. ما مشتاقانه  دهی میالمللی پیشرو برای تولید حیوانی، سازمانهانوفر، نمایشگاه بین

 های آنجا هستیم. منتظر بحث 
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دهید: سلب مالکیت صنعت گوشت، لغو سرمایه داری«. راهپیمایی علیه »کشتار را پایان  

 2۰1۸صنعت گوشت، زوریخ، سوئیس،  

اما عملکرد چنین سیاست طبقاتی را چگونه می بینید؟ دموکراتیزه کردن 

ی سوسیالیستی بزرگی است. اقتصاد و تولید برای نیازهای انسانی قطعاً پروژه

ات رهبران  و  کارگران  بهای، میحادیهاما در سمت  های راحتی درگیریتوانیم 

بینی کنیم. به نظر من این چیزی است طبقاتی را پیرامون آزادی حیوانات پیش

طور کلی در مرکز سیاست آزادی حیوانات باقی بماند. همان طور که  که باید به

حیوانات   حقوق  جنبش  حیوانات    -گفتید،  آزادی  چپ  جناح  دقیقاً   -حتی 

 سیاست طبقاتی را در اولویت قرار نداده است.سوسیالیسم و  

های طرفدار حیوانات سیاست طبقاتی آزادی حیوانات باید در چپ سنتی، جنبش

از لحاظ نظری و عملی.    -گسترش یابد. ما باید خودمان آن را توسعه دهیم    و جامعه

  فقدان چنین سیاستی، گاهی حتی خودداری صریح از چنین سیاستی، یکی از دالیل 

ی اصلی قطع ارتباط ما با چپ است. بخواهیم یا نخواهیم، اگر نیروهای عینی در جامعه

ی عادالنه و آزاد برای همه را در نظر بگیریم، راهی جز  داری و هدف یک جامعهسرمایه

می تکرار  ندارد.  وجود  حیوانات  طرفدار  طبقاتی  سادهسیاست  ترویج  وگن،  کنیم،  ی 
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اغلب حتی از نظر سیاسی نیز    -ت مستقیم کافی نیست  سازی« و اقداماآموزش »وگن 

خودی« یا روشی برای دبهها را »خو بار است. از سوی دیگر، ما استقرار این سیاست زیان

ها و مدافعان حقوق حیوانات، بدون در دانیم. هنوز در میان چپ مقاومت حداقل نمی

سوسیال چپ  گرفتن  دستگاهنظر  در  کالسیک  اتحا دموکرات  مالحظات دیههای  ای، 

هایی در مورد سوسیالیسم، آزادی حیوانات و ارتباط زیادی وجود دارد. بنابراین، درگیری

ها و غیره وجود خواهد داشت. اما همیشه ها، دموکراتها در چپ و با لیبرال متقابل آن

های انتخابی در هر دو طرف آمادگی دارند.  افرادی هستند که حداقل برای بحث و اتحاد

 ها و شروع گفتگوها یکی از اولین وظایف ما است.افتن آنی

ی  های مبارزهی مدنی و دولت، ما توهمی نداریم. مانند دیگر عرصهبا توجه به جامعه

آید.  شان نمیدهیم خوش خواهیم و آنچه انجام میطبقاتی، طبقات حاکم از آنچه می

جنگد. دیگری، جناح  بپردازد و علناً علیه ما میخواهد به این مسائل  یک جناح اصالً نمی

منظور حفظ داران و سیاستمداران به خواهد ما را آرام کند. این سرمایهتر، می)نو(لیبرال 

های زندگی وگن، بهبود  هژمونی بورژوایی در رابطه با استثمار حیوانات، کاالها و شیوه

ها و گوشت آزمایشگاهی  رخی گونه شناختن برسمیت مقررات مربوط به رفاه حیوانات، به

می ترویج  طبقه را  مبارزات  تاریخ  که  طور  همان  حال،  این  با  نشان  کنند.  کارگر  ی 

رهاییمی ادغام  امتناع  دهد،  ادغام  از  که  کسانی  با  حاکم  طبقات  و  نیست  بخشی 

اند. راه سخت یا مالیم، در نهایت ما باید  اند با سختگیری بیشتری برخورد کردهورزیده

طور خاص مبارزه ی حیوانی بهطور کلی و سرمایهدار بهی سرمایهداری و طبقهبا سرمایه

دهی کنیم و آموزش دهیم  ی ما این است که تا حد امکان خود را سازمانکنیم. وظیفه

ی حیوانی تدوین کنیم که از یک سو برای فعاالن  ی استراتژیک علیه سرمایهو یک پروژه

ی وسیع کارگر و عموم مردم جذاب ا و از سوی دیگر برای طبقه ه حامی حیوانات و چپ

 باشد. 

 ایم. بزرگ به پیش برداشته گامی اگر این کار را انجام دهیم، 
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 . مقدمه 1

(،  58،110،000،000تر،  طور دقیق )به  میلیارد مرغ  5۸، بیش از  2۰11در سال  

به   اردک  3نزدیک  خوک (،  2،917،000،000)   میلیارد  میلیارد  یک  از  بیش 

سایر حیوانات پرورشی که   در سراسر جهان کشتار شدند.  (1،383،000،000)

نفر میبرای غذا کشتار شده به صدها میلیون   میلیون   654:  رسداند هرکدام 

 بز میلیون  430،  گوسفندمیلیون    517،  دارغاز و مرغ شاخمیلیون    649،  بوقلمون

ارقام دربارهگاومیلیون    296و   خوریم،  ی حیواناتی که می. )اطلس گوشت: حقایق و 

 (.  15، ص 2014ژانویه  3بنیاد هاینریش بل، 

دامداری در  حیوانات  این  پرورش  اکثریت  وحشتناکی  شرایط  تحت  صنعتی  های 

های  در دامداری  گاوو    گوسفند،  خوک،  مرغرای مثال این منابع را ببینید:  یابند )بمی

 یابند(. صنعتی آمریکا چگونه پرورش می

در سال شود.  ها نمیعنوان غذا محدود به دامانسانی بهالبته مصرف حیوانات غیر 

میلیون تن غذای دریایی )صید و آبزی پروری( در سراسر   156، بیش از  2۰11

شد مصرف  دسترسی  FAO)  جهان  شیالت«،  جهانی  »تولید  (. 2014ژوئن    2، 

آلپاکا،   تمساح،  ایاالت متحده شامل  در  دارد که  غیرمعمول« وجود  همچنین »غذای 

گربه آبی،  دمآرمادیلو، خرس، سگ  کایوت،  کوتی  شتر،  کیمن، سوسمار،  اه، سوسمار 

افریقایی، شیر، الما، میمون، موش  خروس اخته، کبوتر، قورباغه، آفتاب پرست، گوزن 

گورخر  گوشت  و  آهو  پشت،  الک  بلدرچین،  شترمرغ،  آبی،  سمور  صاریغ،  آبی، 

غذاهای غیرمعمول مراجعه کنید(. سایر   بازارشود)برای مثال به این سفارش پستی  می

فرهنگ و  انتخابکشورها  و  ها  کره  چین،  در  دارند.  گوشت  برای  را  خود  خاص  های 

عنوان غذا ارزش زیادی  ها برای نهنگ بهشود. ژاپنیفیلیپین گربه و سگ خورده می

فرانسوی  اسب میقائل هستند.  آفریقا، گوشت حیواها گوشت  در  نات جنگلی  خورند. 

 ارزشمند است.

گیاه مقابل،  جهان گسترش میدر  سراسر  در  آهستگی  به  وگنیسم  و  یابد  خواری 

(. جوانان و تعداد  2012-2010،  وگنیسم جهانی: گذشته، حال و آینده)جان دیویس،  

خواری یا  تر برای داشتن یک سبک زندگی سالم از رژیم گیاهمسنای از افراد  فزاینده

http://forhumanliberation.blogspot.com/2014/03/1341the-life-of-industrial-farm-chicken.html
http://www.apple.com/
http://forhumanliberation.blogspot.com/2014/02/1307-life-of-factory-farm-sheep-and-goat.html
http://forhumanliberation.blogspot.com/2014/01/1289-life-of-factory-farm-cow.html
http://www.exoticmeatmarkets.com/
http://www.ivu.org/history/Vegan_History.pdf
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درصد از مردان   4دالیل اخالقی. در ایاالت متحده،  کنند، برخی نیز بهوگن استفاده می

گیاه  7و   را  خود  زنان،  از  میدرصد  توصیف  اتحادیهخوار  در  رقم  کنند.  این  اروپا  ی 

دلیل نفوذ بودیسم، هندوئیسم و  هند، بهبا این حال، در   .درصد است 10و  2ترتیب به

،  2014خوار هستند )اطلس گوشت،  میلیون( از جمعیت گیاه  375درصد )  30جینیسم،  

 .(56ص 

عنوان یک مُد تعبیر کند، با بسیاری از مدهای فعلی  حتی اگر کسی این روند را به

بخش صنعتی    شود که هم بهمتفاوت است زیرا معطوف به یک فعالیت اساسی انسانی می

کلیدی اقتصاد جهانی تبدیل شده است و هم به عیاشی فتیش شده از خوردن تمام 

که می قابلچیزهایی  بخش  البته،  که،  حالی  در  خورد.  بدون  توان  بشریت  از  توجهی 

 دسترسی کافی به مواد غذایی است.

به گیاه این، کسانی که  بر  یا وگنیسم روی میعالوه  اغلب غذاهاخواری  ی  آورند، 

شناسی  های ارگانیک، مبتنی بر بومکنند که از روشی بومی را مصرف میتولید شده

های  برند و »روش( بهره میpermacultural( یا کشت پایا )agroecologicalکشاورزی )

های  ها معموالً نسبت به مجتمع خواران و وگنگیرند. گیاهکار منصفانه« را به کار می

ی باال را انجام  محصولی فشرده در مقیاس بزرگ با نهادهکتجاری کشاورزی که کشت ت

شدهمی اصالح  محصوالت  یا  شیمیایی  مواد  از  و  میدهند  استفاده  ژنتیکی  کنند،  ی 

فوق اتحادیه را  کارگران  و  تخریب  را  کارگری  می های  انتقادی  استثمار  موضعی  کنند، 

درگیر تغییرات اجتماعی   دارند. این حقایق باید وگنیسم امروزی را برای هر کسی که

 توجه سازد. رادیکال است قابل

اخیر خود در پاسخ  ینوشته شناس، در با این حال، سارال سرکار، سوسیالیست بوم 

منبه   اواز    انتقاد  بزرگ    ادعای  رکود  اینکه  بر  از    2012-2007مبنی  ناشی 

خواری و وگنیسم ای نسبت به گیاهاست، نگرش بدبینانههای طبیعی رشد  محدودیت

 اتخاذ کرده است. 

شناختی و آنارشیسم ی من مبنی بر اینکه »...سوسیالیسم بوم سارال با انتقاد از گزاره

بخش دیگر باید بر اساس یک جنبش جهانی ایجابی باشد تا خود یا هر جنبش رهایی

 نویسد: کنیم« میی طبیعت ادغام مجدد  را با بقیه

http://forhumanliberation.blogspot.com/2014/03/1338-letter-from-saral-sarkar-in.html
http://forhumanliberation.blogspot.com/2014/03/1338-letter-from-saral-sarkar-in.html
http://forhumanliberation.blogspot.com/2014/03/1338-letter-from-saral-sarkar-in.html
http://forhumanliberation.blogspot.com/2014/02/1332-limits-of-limit-to-growth.html
http://forhumanliberation.blogspot.com/2014/02/1332-limits-of-limit-to-growth.html
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آنارشیست خیلی زیاد است. سوسیالیست یا اکو»این حتی برای بهترین اکو 

بازگشت ی قبلی شما برای شما نوشتم که  من در نظرات خود در مورد مقاله

زندگی شکارچی  به شیوه که   _ی  )این همان چیزی است  گردآورنده 

ی طبیعت الزم است( در شرایط کنونی برای ادغام مجدد خود با بقیه

بزرگ،    تصور است.قابلن/ غیرغیرممک  فروپاشی  از یک  است پس  ممکن 

ها به تنها یک میلیون یا دو میلیون رسیده باشد، این امر  زمانی که تعداد انسان

اما برای امروز، ما باید بحث خود را بر آنچه ممکن یا حتی ضروری باشد.  

 تصور است متمرکز کنیم. حتی یک بحث اخالقیدر صد سال آینده قابل

محدودیت به  باید  و چه نظری  ممکن  فنی  نظر  از  هایی که چه چیزی 

توان فراتر رفت و چیزی غیرممکن است توجه داشته باشد. سپس می

عنوان مثال غذای وگن یا حداقل گیاهی  احکام اخالقی را صادر کرد: به

از المپ برای روشنایی فقط  به بخورید،  کنید که صرفاً  استفاده  هایی 

امروزه چنین بحث  یاز دارند و غیره.روغن گیاهی ن فایدهاما  ای  هایی چه 

هایی )و تصمیمات احتمالی( ربطی به این سوال ندارد چنین بحثدارد؟ 

ها ممکن است هایی برای رشد وجود دارد یا خیر. آنکه آیا محدودیت

که   بحرانی  شوند.  انجام  ارتباط   امروزجداگانه  هستیم  روبرو  آن  با 

)تمام تأکیدات با حروف درشت متعلق به    سؤاالتی ندارد.«چندانی با چنین  

 من است، مورب تاکید سارال است(.

عنوان یک کل، ناقص  صورت جداگانه و بههای پاراگراف باال، بهی گزارهکل مجموعه

 هستند.

ی زندگی شکارچی  اول، سارال با این ادعا که این پیشنهاد مستلزم »بازگشت به شیوه 

میگردآورنده«    _ مخالفت  آن  با  بوماست،  سوسیالیست  یک  چگونه  اما  شناس کند. 

ی طبیعت برای غلبه بر بحران جهانی  تواند انکار کند که ادغام مجدد بشر در بقیهمی

ی ما نیست؟  کنونی هم مطلوب و هم ضروری است؟ آیا بیگانگی ما از طبیعت مسأله

جای اینکه ادعا کند  کند، بهانکار میزدایی را  اگر سارال نیاز یا مطلوبیت چنین بیگانگی
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سادگی موضع خودش گردآورندگان است، باید به _که این امر مستلزم وجود شکارچی 

ام. چرا سارال آن را گیری عجوالنه را مطرح نکردهرا توضیح دهد. من هرگز این نتیجه 

گشت به ام بازکند که انگار دیدگاه من است؟ آنچه من پیشنهاد کردهطوری مطرح می 

جوی ما است، اما  های اجداد خوراکمحور است که شبیه به دیدگاههای بومبینیجهان

بومدیدگاه بومهای مدرن  مانند  ژرفمحور  نظریهشناسی  و  را  نگر  داروینی  ی فرگشت 

ام که یا صرفاً  اند. من هرگز معتقد نبودههایی از فلسفه و علم ارائه کردهعنوان نمونه به

عنوان بهترین دیدگاه وجود دارد. آنچه  محور یا اینکه دیدگاهی بهینی بومبیک جهان

بینی  شناختی یک جهانام این است که برای گذر به سوسیالیسم بوممن استدالل کرده

توانم  ی طبیعت پیشرفت کنم میمحور ضروری است. و هر چه در ارتباط خود با بقیه بوم

اگ کنم.  تضمین  را  آن  مطلوبیت  بوم بیشتر  برای  مطلوبیت  یا  نیاز  با  سارال  محوری  ر 

سادگی  باید به  _و در زیر نشان خواهم داد که او واقعاً با آن مخالف است    _مخالف است  

 دیدگاه خود را برای پیشبرد بحث توضیح دهد. 

اینکه وگنیسم یا گیاهدوم، گزاره  بر  از »محدودیتی سارال مبنی  های  خواری خارج 

گیرد، بیشتر بیانگر تفسیر خودش از علل مشکالت بشریت است می  الگوی رشد« قرار

بی رهاییتا  جنبش  به  وگنیسم  ادعایی  بودن  میربط  سوسیالیسم بخش.  که  دانیم 

های رشد تهیه شده توسط باشگاه رم الهام  سازی محدودیتشناختی سارال از شبیهبوم

های  محدودیتاز » 4قسمت  ام )بهگرفته شده است. همان طور که قبالً استدالل کرده

ها در  سازی« نگاه کنید(، به همان اندازه که این شبیه های رشدانداز محدودیتچشم

های فنی  قع استداللداری امروزی آموزنده هستند، در وامورد مشکالت تمدن سرمایه

 مشی هستند. ی اخالقی یا تجویز خطی اجتماعی صریح، فلسفهبدون هیچ نظریه

سارال   را که مطمئناً  فنی  این مرزهای  رژیم گوشتخواری  اینکه  این، درک  بر  عالوه 

کند، واقعاً سخت نیست. برای مثال گرمایش جهانی را در نظر  کند، نقض میرعایت می

نبگیرید.   به  دامحوهبسته  محاسبه،  مسئول  ی  گازهای    32تا    6ها  از  درصد 

متحد گلخانه ملل  و کشاورزی  اساس گزارش سازمان خواربار  بر  ای هستند. 

(FAO  این عدد ،)همچنین  34)اطلس گوشت، ص  درصد است.    14.5 ،EPA  ،  انتشار

عنوان مثال دیگر کمبود آب شیرین بهرا ببینید(.    گاز مربوط به کشاورزی و دامداری

http://forhumanliberation.blogspot.com/2014/02/1332-limits-of-limit-to-growth.html
http://forhumanliberation.blogspot.com/2014/02/1332-limits-of-limit-to-growth.html
http://forhumanliberation.blogspot.com/2014/02/1332-limits-of-limit-to-growth.html
http://forhumanliberation.blogspot.com/2014/02/1332-limits-of-limit-to-growth.html
http://www.epa.gov/climatechange/ghgemissions/sources/agriculture.html
http://www.epa.gov/climatechange/ghgemissions/sources/agriculture.html
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شود که درصد کل آب شیرین در کشاورزی مصرف می  7۰را در نظر بگیرید:  

دامیک برای  اسوم آن  وگنیسم    .شودستفاده میها  اگر  که  است  واضح  بنابراین 

شکلی جهانی عملی شود، مشکل گرمایش جهانی و کمبود آب شیرین کاهش خواهد  به

های طبیعی برای »پارادایم« رشد را مورد  یافت. چرا سارال باید ارتباط آن با محدودیت

 بیندازد؟ ی آن را به مدت صد سال به تعویقمناقشه قرار دهد و بحث درباره

های رشد صرفاً فنی  ی سارال از محدودیتسوم، از آنجایی که »پارادایم« پذیرفته شده 

را یک »فرمان اخالقی« میاست، می او وگنیسم  از توانیم بفهمیم که چرا  زیرا  بیند؛ 

مدلیافته شبیههای  نمیهای  منتج  دربارهسازی  بیشتر  ما  به  این  اما  ی  شود. 

»پارادامحدودیت محدودیتهای  سوسیالیسم یم«  از  سارال  خود  تصور  و  رشد  های 

میبوم حیوانات  شناختی  رفاه  خود،  سالمتی  مردم:  شدن  وگن  واقعی  دالیل  تا  گوید 

ها و  ی گونهزیستی که توسط صنعت گوشت و کاهش هرروزه پرورشی، و برای محیط

های  ی از گونهها از بسیاری اقیانوسشود )به فکر تخلیهتنوع اکوسیستمی مسموم می

ها اعتراض ها درست است )سارال تاکنون به آن ماهی باشید(. واضح است که این نگرانی

ها اعتراض داشته باشد(. بنابراین، چرا نکرده است و من شک دارم که آیا او اصالً به آن

نامیم که هیچ ارتباطی با »بحرانی که امروز با آن وگنیسم را یک »فرمان اخالقی« می

 و هستیم« ندارد؟ روبر

تا حدی در محدودیت  نادرست سارال  پارادایم  بنابراین، مشکل قضاوت  برای  او  های 

پردازی سارال سازی اساسی دیگر در نظریه رشد نهفته است. با این حال، یک مفهوم

این انسانوجود دارد که به چنین قضاوت ضعیفی کمک می اومانیستی کند.  محوری 

 ح دهم. اوست. اجازه دهید توضی

 محور؟انسان  شناختیسوسیالیسم بوممحور یا  بوم  شناختیسوسیالیسم بوم.  2

بوم  خود  کتاب  آغازین  فصل  در  بومسارال  یا  سوسیالیستی  شناسی  شناسی 

از سوسیالیسم بوم 1999داری )سرمایه اساسی روایت خود  ارائه ( مفاهیم  را  شناختی 

محوری گنجانده شده  محوری و بومبحثی در مورد انسان  10-15دهد. در صفحات  می

پذیرد. اومانیسم، از جمله اومانیسم  عنوان دیدگاه خود میاست. او در آنجا اومانیسم را به

 نویسد: محوری است. بنابراین سارال میسوسیالیستی، نوعی انسان
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»از آنجایی که ما انسان هستیم، نگرانی اصلی ما )نه تنها نگرانی ما( رنج  

میای…هاستانسان را  انسانن  انسانتوان  این  دلیل  اما  نامید.  محوری محوری 

انسان انسان هستیم،  ما  دلیل که  این  به  است.  محور هستیم. هیچ بسیار ساده 

ای خواهان انقراض  هیچ گونه  _ای  سازی الزم نیست، یا هیچ دین یا اسطورهفلسفه 

 (. 10یا افزایش رنج خود نیست.« )همان، ص 

ها  بینی آنبینند، بنابراین جهانعنوان انسان میها جهان را بهکه انساناما این استدالل   

محوری :  محوری در مقابل بومبازبینی انسانمحور باشد، نادرست است. در »باید انسان

،  14ی اروپای شمالی، جلد  ی فلسفه: مجلهSATS« )های نظری و عملییری گنتیجه 

(، تیا کورتتماکی دو »آشفتگی مفهومی« را 21-37، صفحات  2013، نوامبر  1شماره  

ها سردرگمی مفهومی است »که دهد. یکی از آنمحوری تشخیص میدر دفاع از انسان

ا فقط  شود این دیدگاه است که از آنجایی که م محوری استفاده میبرای دفاع از انسان

 (.  32محور هستیم.« )همان، ص  توانیم دیدگاهی انسانی داشته باشیم، همیشه انسان می

 اجازه دهید توضیح دهم که چرا موضع سارال »آشفتگی مفهومی« است. 

اهمیت بینی تاریخی و فلسفی است، بیمحوری را که در واقع یک جهاناول، انسان 

شناسی: طرح کلی انتقادی،  بومسوسیالیسم و  دهد، همان طور که در »اقتصاد،  جلوه می

 ام.« توضیح داده2قسمت 

کند. همان  ی بیولوژیکی و طبیعی تبدیل میی تاریخی را به یک پدیدهدوم، یک پدیده 

داند؛  های سارال را خوانده باشد، میر کسی که بحث قبلی من در مورد نوشتهطور که ه

ی جمعیت دارد، مسائل  ی مسئلهی رکود بزرگ تا بحث دربارهاو از توضیحی که درباره

های طبیعی رشد  دلیل پذیرش محدودیتکند، شاید بهمورد بحث را امری طبیعی می

حال،  به این  با  خود.  »پارادایم«  و عنوان  سوسیالیسم  »اقتصاد،  در  که  طور  همان 

قسمت  بوم انتقادی،  کلی  طرح  می2شناسی:  مستند  مفهومی  «  پیشرفت  یک  کنم، 

انسان در  بوم کلیدی  از  گذار  که  است  این  انسانشناسی  به  نقطه محوری  ی  محوری 

های  جوی ما جهان بینیها سال اجداد خوراکمرکزی درک تاریخ ماست. برای میلیون 

http://www.degruyter.com/view/j/sats.2013.14.issue-1/sats-2013-0002/sats-2013-0002.xml
http://www.degruyter.com/view/j/sats.2013.14.issue-1/sats-2013-0002/sats-2013-0002.xml
http://forhumanliberation.blogspot.com/2013/10/1176-economics-socialism-and-ecology.html
http://forhumanliberation.blogspot.com/2013/10/1176-economics-socialism-and-ecology.html
http://forhumanliberation.blogspot.com/2013/10/1176-economics-socialism-and-ecology.html
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ی ایدئولوژیک انقالب کشاورزی هزاران  عنوان پایهمحوری بهحوری داشتند. انسانمبوم

 های طبقاتی نهادینه شد. سال پیش ظهور کرد و با ظهور جوامع و تمدن

نگر  شناسی ژرفی فرگشت داروینی و بوم های مغایر امروزی از جمله نظریه سوم، نمونه 

 کنند. محوری فراهم میسفی را برای بومهای علمی و فلوجود دارد که به ترتیب پایه

محوری را بپذیرند، بلکه اگر  ها وجود دارد که بومتنها این امکان برای انسانبنابراین نه 

از فرآیند فراسوی  بخواهیم فرآیند بیگانگی از طبیعت را آغاز کنیم، که بخشی  زدایی 

ساله  هزار دن به جنگ دهی طبقاتی و پایان داداری و تمام بقایای جامعهتمدن سرمایه

علیه طبیعت است، امری ضروری است، تا بتوانیم پیوندهایمان را با طبیعت ترمیم کنیم.  

به یک جامعهبوم برای گذار  بلکه یک ضرورت  نیست،  گزینه  ی محوری یک 

بندی اجتماعی دیگری است که امید به شناختی یا هر شکلسوسیالیستی بوم

 طبیعت دارد.ی  بقا در هماهنگی با بقیه

بومبومدر    یا  سوسیالیستی  سرمایهشناسی  درگیر  داریشناسی  سارال   ،

فرضیهبحث مورد  در  بومهایی  نیز  و  جیمز الوالک  به  متعلق  گایا  ژرفی  نگر شناسی 

کند. با این حال، بحث  ها احساس رضایت میزمان از آن رسد همشود و به نظر میمی

محوری اومانیستی او شود و با تأکید بر انسانیهای دیگری مسارال شامل سردرگمی

می پایان  فرضیهبه  علمی  تأکیدهای  از  برخی  تصدیق  از  پس  بنابراین،  گایا،  رسد.  ی 

انسانمی ما  به  مربوط  مسائل  در  »اما  نمینویسد:  ما،  جوامع  و  جایگزین  ها  تواند 

)همان، ص  انسان شود.«  آزادی  11محوری  ادبیات  به  همچنین  سارال  و  (.  حیوانات 

کند. او مورد اول محوری اشاره میعنوان منابع دیگری برای بومنگر بهشناسی ژرفبوم

دهد و بحث او در مورد دومی در سردرگمی فرو رفته است )مثالً،  را مورد بحث قرار نمی

معنای  ها« دارد که گویی فقط بهنگر اشاره به »گونه شناسی ژرفبحث او در مورد بوم 

معنای  ها را بهاست؛ یا ارجاع فرگشتی و اخالقی به »برابری« در میان گونه  »حیوانات«

شناسی ی بومقول زیر مراجعه کنید(. او با گزاره کند. به نقلداشتن قدرت برابر تفسیر می

کند مبنی بر اینکه استدالل برای برتری انسان بیهوده است، دیدگاهی  نگر شروع میژرف

ی فرگشت داروین باشد؛ یعنی مبنای علمی دارد.  اساس نظریه  تواند برکه در واقع می

 گیرد: اما او چنین نتیجه می
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مان واقعاً با سایر  »یک چیز واضح است: ما فقط در ابتدای فرایند فرگشت

ها برابر بودیم. در حال حاضر این برابری فقط یک آرزو و یک نظریه است. گونه

برای ماست. با این حال، بگذارید متکبرانه فکر  ای اخالقی  در عمل، فقط وظیفه

های دشمنی که فکر  ی طبیعت تحت کنترل ماست. باکترینکنیم که کل بقیه

  _شوند هایی که باعث وبا، ماالریا، طاعون میآن _ایم کن کردهکردیم ریشهمی

ند ها ما را خواهها را بکشیم، در غیر این صورت آن گردند و ما باید آنهمه برمی

 (. 13کشت.« )ص 

محوری همدل شناختی اگرچه آشکارا با بومی سارال در مورد سوسیالیسم بومنظریه 

 ماند. محور باقی میاست، اما همچنان انسان

های اشتباه خواهد  محور منجر به سیاست شناختی انسانبا این حال، سوسیالیسم بوم 

وضوح نشان شد )همان طور که پاراگراف سارال که در ابتدای این نوشته نقل شد به

تواند معنادار باشد که کامالً مبتنی بر  شناختی تنها زمانی میدهد(. سوسیالیسم بوممی

محوری چیست و چگونه  کورتتماکی توضیح دهد که این بوممحوری باشد. بگذارید بوم

 های روزمره که باید اتخاذ کنیم متفاوت است:محوری در سیاستبا انسان

انسان  بوم»برخالف  اکوسیستممحوری،  دانستن  جسمانی  با  یا  محوری  ها 

برابریزیست  از  متفاوتی  درجات  گونه کره،  بین  ارزش طلبی  و  برای ها  گذاری 

ها و خود زندگی بدون توجه به ارزش مصرف  سازگانغیرانسانی، بوم  هایگونه

تنها از منافع  محیطی نههای زیستشود. دالیل نگرانیآن برای ما مشخص می

نفسه دارای جایگاه  ی زیستی را فیشود، بلکه از این که جامعهانسانی ناشی می

محوری معنای بوم به   خیزد. وقتی مفهوم »پایداری« راداند نیز برمیاخالقی می

محوری آشکار است: از آنجایی که تمام اشکال  در نظر بگیریم، تفاوت با انسان

بهحیات و شکوفایی آن بهرهخودی ها  ارزشمند هستند،  از طبیعت  خود  کشی 

گونه و  زندگی  اشکال  سایر  شکوفایی  که  میزمانی  تهدید  را  هرچند  ها  کند، 

پیامدهای  تواند  شکوفایی انسانی نباشد، نمی پایدار نامیده شود. این استدالل 

برای  اقدامات  از  برخی  حاضر  حال  در  دارد:  اقلیمی  سیاست  برای  نیز  عملی 
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ها )مثالً تولید انواع خاصی از محصوالت سوخت زیستی( کاهش انتشار آالینده

ای مورد جهت کاهش انتشار گازهای گلخانهمحورها بهتوانند از طرف انسانمی

ای را بپذیرد که تنوع زیستی تواند رویهمحوری نمیر گیرند، اما بومپذیرش قرا

عالوه ، این روش صرفاً  ی زیر کشت کاهش دهد و بهرا تا حد زیادی در منطقه

های ناپایدار را که در واقع باعث  بینانه است که امر تغییر شیوهیک تالش کوته

-34, صفحات  Kortetmäki, 2013برد.« )شوند، پیش نمیایجاد مشکالت می

33.) 

 محوری و اقتصاد سیاسی غذا . انسان3

تولید، حمل فروشی و مصرف غذا در  نقل، خردهواقتصاد سیاسی غذا به چگونگی 

سرمایه میاقتصاد  تاریخچه داری  )برای  ایاالت  پردازد  در  گوشت  صنعت  تصویری  ی 

به   کنید  نگاه  گوشتتاریخچه متحده،  صنعت  به ی  رادیکال  غذای  سیاسی  اقتصاد   .)

تحلیل تری میمسائل وسیع اند،  پردازد که در  نادیده گرفته شده  بورژوایی  رایج  های 

ی تولید غذا، تأثیر آن بر دهقانان و کشاورزان خرد، مسائل  مانند رفاه کارگران شیوه

زیست و سالمت، و شاید حتی  ربوط به گرسنگی و امنیت غذایی، اثرات آن بر محیطم

از   موضوعات  این  به  پرداختن  صنعتی.  دامداری  حیوانات  و کشتار  پرورش  اخالقیات 

خواهم به این واقعیت اشاره کنم  ی این نوشته خارج است. در اینجا من فقط میحوزه 

دهد که هیچ تحول اجتماعی  ی امروزی نشان میکه مطالعات رادیکال در مورد نظام غذای

پذیر نیست )برای بنیادی بدون ایجاد یک نظام غذایی جایگزین از بنیان متفاوت امکان

ازاندیشی در  از پایه: بمثال به توضیحات پیتر گورینگ، هلنا نوربرگ هاج و جان پیج در  

خشونت انقالب سبز: کشاورزی  ، واندانا شیوا،  Zed Books  ،1993،  کشاورزی صنعتی

بوم سوم،  خطجهان  و  پولن،  Zed Books  ،1992،  هامشیشناسی  مایکل  معضل  ، 

 مراجعه کنید(. Penguin Press  ،2006، چیزخواریهمه

به نگرانی  مثال  )برای  غذایی  ایمنی  و  سالم  غذایی  رژیم  مورد  در  جایزی  های 

و خطر سرطان» »مصرف گوشت  ابَرمیکروب   ها، صنعت گوشتبیوتیک آنتی«،  «،  هاو 

ی مراجعه کنید( و پایدار  تحقیق در چین« و  جای چاقوهاها بهبررسی فیلم: چنگال»

http://www.depts.ttu.edu/meatscience/history_of_the_meat_industry.pdf
http://www.depts.ttu.edu/meatscience/history_of_the_meat_industry.pdf
http://www.depts.ttu.edu/meatscience/history_of_the_meat_industry.pdf
http://www.trabal.org/courses/pdf/goering_entire.pdf
http://www.trabal.org/courses/pdf/goering_entire.pdf
http://www.trabal.org/courses/pdf/goering_entire.pdf
http://www.trabal.org/courses/pdf/goering_entire.pdf
http://www.trabal.org/courses/pdf/greenrev.pdf
http://www.trabal.org/courses/pdf/greenrev.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Omnivore's_Dilemma
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Omnivore's_Dilemma
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Omnivore's_Dilemma
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Omnivore's_Dilemma
http://forhumanliberation.blogspot.com/2014/06/1439-meat-consumption-and-cancer-risk.html
http://forhumanliberation.blogspot.com/2013/03/1028-antibiotics-meat-industry-and.html
http://forhumanliberation.blogspot.com/2012/01/667-review-of-forks-over-knives.html
http://en.wikipedia.org/wiki/The_China_Study
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عنوان افراد : حیوانات به،  1975محیطی و اخالق )پیتر سینگر، آزادی حیوانات،  زیست 

 ( وجود دارد.2008، گری فرنسیون کشی از حیواناتمقاالتی در مورد لغو بهره

امروزی یک صنعت سرمایهصنعت گو  متمرکز است که چند دارانه شت  بسیار  ی 

های  کند. در میان ده شرکت برتر، شرکتپیکر فراملی در آن فعالیت میهای غولشرکت

  JBSها هستند:  زیر مشخص شده با »کشور اصلی« و آخرین ارقام درآمد ساالنه این

میلیارد دالر(، کارگیل    33.3متحده،  میلیارد دالر(، تایسون فود )ایاالت    38.7)برزیل،  

آلمان،    Vionمیلیارد دالر(،    32.5)ایاالت متحده،     BRFمیلیارد دالر(،    13.2)هلند/ 

دالر(،    12.7)برزیل،   دالر(.    12)ژاپن،    Nippon Meant Packersمیلیارد  میلیارد 

Smithfields Food    ،میلیارد دالر(،    13.1)ایاالت متحدهMarfrig    ،میلیارد    12.8)برزیل

)ایاالت   Hormel Foodمیلیارد دالر( و    10.3)دانمارک،    Danish Crown AmbAدالر(،  

 میلیارد دالر(.   8.2متحده، 

این شرکت   با  از نزدیک  ژنتیک حیوانات که  کند هدف ها کار میصنعت 

آن سودآوری  تولید  میافزایش  دنبال  را  آن کندها  بزرگترین  از .  عبارتند  ها 

Charoen Pokphand Group    ،)تایلند(EW Group    ،)آلمان(Genus    ،)بریتانیا(

Groupe Grimaud  ،)فرانسه(Hendrix Genetics  ،)هلند(Smithfield Foods  ایاالت(

 )ایاالت متحده(.  Tyson Foodsمتحده(، و 

فروشی گوشت، فرهنگ خوردن گوشت را به کل صنعتی شدن تولید، توزیع و خرده

ی بقیه ی متوسط  های طبقهداری صنعتی و اخیراً به الیهدر اقتصادهای سرمایهجمعیت  

ی بیشتر گوشت در جهان و کاهش قیمت  جهان گسترش داده است. این کار را با عرضه

ی  آن در بازار انجام داده است. به این ترتیب، بر اساس شورای ملی مرغ، مرغ آماده

دالر در هر پوند )به دالر امروز(    6.48با قیمت    1930پخت در ایاالت متحده در سال  

 رسد. دالر در هر پوند به فروش می 1.57شد، اما این روزها با قیمت فروشی میخرده

 چرا قیمت مرغ تا این حد افت کرد؟

تا  »هزینه  پرورش علمی مدت زمان الزم  زیرا  یافت  تا حدودی کاهش  ها 

تر ، در حالی که مرغ سنگینبه نصف کاهش داد  1925کشتار مرغ را از سال  

http://www.amazon.com/Animals-Persons-Essays-Abolition-Exploitation/dp/0231139519
http://www.amazon.com/Animals-Persons-Essays-Abolition-Exploitation/dp/0231139519
http://www.amazon.com/Animals-Persons-Essays-Abolition-Exploitation/dp/0231139519
http://www.amazon.com/Animals-Persons-Essays-Abolition-Exploitation/dp/0231139519
http://www.amazon.com/Animals-Persons-Essays-Abolition-Exploitation/dp/0231139519
http://www.amazon.com/Animals-Persons-Essays-Abolition-Exploitation/dp/0231139519
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شدت کاهش یافته  شد. مقدار خوراک مورد نیاز برای تولید یک پوند مرغ نیز به

 (2014مارس  12«، دامداری صنعتی و رژیم غذایی شمااست. )»

استمجله  کرده  محاسبه  طیور  علمی  به همان سرعت جوجه   ی  انسان  اگر  های  که 

 پوند خواهد شد!   660امروزی رشد کند، وزن یک انسان تا دو ماهگی 

ش حیوانات پرورشی در فضاهای  های علمی مورد استفاده برای پروراز جمله تکنیک 

 ها است. بیوتیکها و آنتیی فشرده از هورمونتنگ، استفاده

سازی،  سرعت در حال گسترش، آمادهفروشی بزرگ بههای خردهدر همین حال، زنجیره 

 رشد در سراسر جهان بوده است. به روپاسخگویی و تثبیت تقاضای طبقات متوسط 

سر  در  که بنابراین، مصرف گوشت  آن  ولو  بوده،  روبرو  سریعی  افزایش  با  جهان  اسر 

به غرب  در  گوشت  زیستمصرف  و  بهداشتی  مسائل  از  اخیر  آگاهی  و  دلیل  محیطی 

 احساس همدردی حیوانات پرورشی، راکد یا کاهش یافته است.

سال پیش در بسیاری از نقاط جهان یک کاالی    20یا    10»گوشت که تنها  

ای از مردم در ی تعداد فزایندهلوکس بود، اکنون بخشی از رژیم غذایی روزانه

ای بزرگ مانند والمارت های زنجیرهکشورهای در حال توسعه است. سوپرمارکت

و مترو در آلمان در حال  در ایاالت متحده، کارفور در فرانسه، تسکو در بریتانیا 

ها در  گذاری عظیم شرکتها باعث سرمایهتسخیر جهان هستند. گسترش آن

سوپرمارکت بومی شده است. این فرآیند به خوبی مورد بررسی قرار گرفته است. 

اوایل دهه اول در  ببرهای    1990ی  موج  اقتصادهای  آمریکای جنوبی، در  در 

یوان و در آفریقای جنوبی آغاز شد. بین  ی جنوبی و تاآسیای شرقی مانند کره

به    10ها در این کشورها از  ، سهم بازار سوپرمارکت2005تا    1990های  سال

، بر  1990ی  درصد افزایش یافت. موج دوم، در اواسط تا اواخر دهه  60یا    50

سال   تا  بود.  متمرکز  شرقی  جنوب  آسیای  و  مرکزی  ،  2005آمریکای 

د از سهم بازار را در آنجا به خود اختصاص دادند.  درص  50تا    30ها  سوپرمارکت

در سال   در   2000موج سوم  و همچنین کشورهای  هند  و  و چین  آغاز شد 

http://forhumanliberation.blogspot.com/2014/03/1351-industrial-farming-and-your-diet.html
http://ps.oxfordjournals.org/content/92/1/64.full.pdf+html
http://ps.oxfordjournals.org/content/92/1/64.full.pdf+html
http://ps.oxfordjournals.org/content/92/1/64.full.pdf+html
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شدن مانند ویتنام را فرا گرفت. تنها در مدت چند سال،  ی صنعتیمراحل اولیه 

 درصد رشد داشت.  50تا  30ها در این کشورها ساالنه فروش سوپرمارکت

دلیل افزایش قدرت خرید طبقات ظیم؟ این امر نه تنها بهچرا این تغییر ع 

به  بلکه  اساسیمتوسط،  تغییرات  به دلیل  است.  جامعه  در  در  تر  مثال،  عنوان 

به شهرها  بهپاکستان،  هستند  گسترش  حال  در  روشسرعت  که  های  طوری 

تواند مطابق با تقاضا باشد. جمعیت سنتی تامین گوشت و محصوالت لبنی نمی

ی کند. اکسپرس تریبون، یک روزنامههزار نفر در سال رشد می300هور  شهر ال

ی این امر کمبود مواد غذایی و کیفیت پایین است،  گوید که نتیجه پاکستانی می

دهد. زنان شاغل که  ها سوق میرا به سوپرمارکتعواملی که طبقات متوسط  

صتی برای بررسی ی خود را بر عهده دارند، فری آشپزی خانوادههنوز وظیفه 

ی دیگر ندارند.  کیفیت گوشت یا چانه زدن بر سر قیمت از این مغازه به مغازه

 (. 16)اطلس گوشت ص 

خواری و خشونت  محور رایج که رژیم گوشتها بدون فرهنگ انسانیک از این البته هیچ 

 کند ممکن نیست.همراه با آن را توجیه می

 انسانی انات غیرمحوری و رفتار با حیو. فرهنگ انسان4

هاست که موجوداتی شوند مدتتقریباً تمام حیواناتی که در بشقاب شام سرو می

شده گرفته  نظر  در  احساس  و  واجد  دارند  احساسات  که  شده  داده  نشان  یعنی  اند، 

(. 1975توانند درد و رنج را تجربه کنند )نگاه کنید به پیتر سینگر، آزادی حیوانات،  می

ها حیوان غیرانسانی برای غذا  مند تریلیون رش، اسارت و کشتار نظامبدیهی است که پرو

مگر اینکه، البته،    _رود کشی انجام شده در تاریخ بشر فراتر میدر هر سال از تمام نسل

ی زندگی خود غلو کند. و با  اهمیت جلوه دهد و دربارهکسی زندگی این حیوانات را بی

ها،  های فکری، از جمله مارکسیستریباً تمام سنتهای سیاسی، تقاین حال، تمام جریان

آمیز منفور خودپسندانه سکوت و بیشتر مذاهب جهانی در برابر این فرهنگ خشونت 

 اند. کرده
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عنوان کودکی که در  کند. بهفرهنگ ما کشتار حیوانات و خوردن گوشت را بزک می

آورم که روی دیوار می شدم، پوستری را به یاد در تهران، ایران بزرگ می 1950ی دهه

رساند که  ای که گوسفندی را به حضرت ابراهیم میها قاب شده بود از فرشته قصابی

خواست پسرش )احتماالً اسماعیل( را برای خدا قربانی کند. این اشاره حتی برای می

یک کودک آشکار بود: چرا گوسفند را قربانی نکنیم؟ بنابراین، نتیجه این ایده است که 

سایرحیوانات بهتر از کشتن انسان است یا خوردن سایر حیوانات امر خوبی است،    کشتن

ی گاو یا  کندهشده و پوستقصابیجان نیمه خواری گناه است. جسم بیدر حالی که آدم

گوسفند از میخی که روی سقف قصابی کوبیده شده بود آویزان بود. همچنین به یاد  

سالخی کرد، پاهایش را با طناب بسته بود و  آورم که چگونه قصاب گوسفندی را  می

ندرت شاهد  خون به جویبار خیابان جاری بود. البته با »پیشرفت« مدرنیته در ایران، به

می یاد  به  عوض،  در  بودیم.  عمومی  انظار  در  اتوبوس  چنین خشونتی  وقتی  که  آورم 

د داشت.  وجو کشتارگاهشدم، ایستگاهی به نام شهری را در یک مسیر خاص سوار می

کشتارگاه روزها  این  بود.  تهران  داخل  روزها کشتارگاه  گوشه آن  به  دوردست  ها  های 

ها جاری است شوند و خشونتی را که هر لحظه درون آن شهری منتقل می مناطق برون

امروزه، در سراسر جهان »... ده شرکت  پنهان می از کل خوک   88کنند.  های  درصد 

های گوشت سخت است: ظرفیت تولید جهانی شرکت  کنند. باورمصرفی را کشتار می

هزار خوک را سالخی 350هزار گاو و  170میلیون مرغ،    42هر هفته    …تایسون فودز

 (14کند.« )اطلس گوشت ص می

دهه کشتار« 1980ی  در  »بخش  در  من  سوسیالیست  دوستان  از  برخی   ،

میکشتارگاه کار  آمریکا  بهای  ما  استراتژی  از  بخشی  این  از  کردند.  حمایت  رای 

های صنعتی بود تا جنبش کارگری مبارزی بسازیم که بتواند قدرت را به دست  اتحادیه

رسید که  کس نمیدهد. هرگز به ذهن هیچگیرد و آلترناتیو سوسیالیستی را سازمان  

علیه سایر حیوانات مخالفت نمیچگونه طبقه  با چنین خشونتی  کند،  ی کارگری که 

 ایم پایان دهد. ی طبقاتی متحمل شدههایی که ما در جامعهنتتواند به تمام خشومی

بی میچگونه  توضیح  را  خود  از  دهیم؟  تفاوتی  ما  بیگانگی  این  من  نظر  به 

ها متعلق به  توانیم با همنوعان خود همدردی کنیم )مگر اینکه آنطبیعت است. ما می
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ای که  توانیم با صدها گونهها در ستیز باشیم(. اما نمیگروه »دیگری« باشند که با آن

بقیمی از  انسان  بیگانگی  برای  من  استدالل  اگر  کنیم.  همدلی  بخوریم  تا  ی هکشیم 

ی انقالب کشاورزی باشد  چیزی که کمک کرد تا عامل و نتیجه  _طبیعت درست باشد 

به خون را که ما آن را تمدن    ی تشنهآن بیگانگی است که پذیرش عمومی جامعه  _

 دهد. نامیم توضیح میمی

به دو ویژگی  شناختی  داری بومشناختی یا سرمایهسوسیالیسم بومسارال در  

می اشاره  انسانکانسان  دیگر  کشتن  است:  انسان  به  منحصر  او  نظر  به  که  و  ند  ها 

وسالنوع بیمار  افراد  از  مراقبت  در  دههخورده دوستی  در  اگر  خود.  این   1990ی  ی 

های دیگر اعضای  خوبی شناخته نشده بود، اکنون کامالً مشخص است که گونهموضوع به 

های نر خانگی عقیم  ا، حتی گربهها، شیرهکشند )مانند شامپانزههای خود را میگونه

ها قادر به رفتار جنگند( و اینکه سایر گونهها مینشده که برای قلمرو برای غذا و ماده

انگیز دوستانه هستند )به مدخل ویکی پدیا مراجعه کنید(. با این حال، آیا شگفتنوع

خشونتی که  ها نشده است: همان  فرد ما انساننیست که سارال متوجه ویژگی منحصربه 

مرتکب  خود  گوشتخواری  عادت  از  حمایت  برای  عظیمی  مقیاس  چنین  در  روزانه 

گونه می هیچ  ترتیب،  همین  به  نسلشویم؟  مانند  چیزی  مرتکب  دیگری  کشی  ی 

ها، بیگانگی از  شود. باز هم، کلید درک این رفتار بیگانگی است. در مورد سایر گونهنمی

های  مند سرکوب و استثمار گروهیر اقدامات نظامکشی یا سا طبیعت است. در مورد نسل

برده تجارت  است.  اجتماعی  بیگانگی  اولیه انسانی،  انباشت  از  بخشی  آفریقایی  ی ی 

نهادینه شدن سرمایه به  بود که  نه سرمایه  ایاالت  داری  در  بلکه  غربی  اروپای  در  تنها 

میلیون یهودی را  مند شش  شکلی نظامها بهمتحده نیز کمک کرد. زمانی که فاشیست 

آلمانی اکثر  رساندند،  قتل  بعد،  به  قرن  یک  کردند.  یا سکوت  بودند  آن  یا شریک  ها 

ارامنهنسلها هنوز  ترک انکار    کشی  را که توسط امپراتوری عثمانی انجام شده است، 

فریقای جنوبی رژیم آپارتاید را تحمل کردند یا فعاالنه در  کنند. اکثر سفیدپوستان آمی

مستعمره   را  فلسطین  کردند  فرار  اروپا  در  فاشیسم  از  که  یهودیانی  بودند.  آن سهیم 

اند. این جنایت  ها فلسطینی را آواره یا سرکوب کردهمند میلیون طور نظامکردند و به

ادن ستمدیده به جایگاهی مادون  تنها با ادعای برتری اخالقی برای ستمگر و تنزل د

http://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_Genocide
http://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_Genocide
http://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_Genocide
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دهیم تا  انسانی انجام میپذیر بوده و هست. ما همین کار را با حیوانات غیربشری امکان

 ها را توجیه کنیم. مند آنانقیاد، ستم، استثمار و کشتار نظام

سوء  برای  دیگر  طریق  چند  اما  غذاست.  روی  ما  تمرکز  حیوانات البته  از  استفاده 

دارد؟ هرانسانی وجغیر بهود  آزمایشگاهی«  میلیون »حیوان  نظام ساله صدها  مند  طور 

شوند. این کار به نام  گیرند و در نهایت اکثریت زیادی کشته میمورد شکنجه قرار می

عنوان مثال،  شود )اما شواهدِ برعکس آن در حال افزایش است. بهرفاه انسان انجام می

حیوانی در پزشکی آزمایشگاهی قابل تعمیم   هایدهد که مدلتحقیقات اخیر نشان می

پاپین، »   پارادایم ناموفق تحقیقات حیوانی به انسان نیستند. نگاه کنید به جان جی. 

بیماری  انسانیبرای  استفاده2014  مه  20«،  های  کمتر  (.  حیوانات  از  نظامی  ی 

های زنده برای تمرین تیراندازی و از  خیرخواهانه است. ارتش ایاالت متحده از خوک 

میدلفین استفاده  آب  زیر  در  منفجره  مواد  شناسایی  برای  سونار ها  از  استفاده  کند. 

نهنگ به  آوایی(  ردیابی  و  دلفین)ناوبری  و  میها  آسیب  درها  »صنعت    رساند.  مورد 

ها  ی انسانها متناسب با هوس و عالقهها و گربهتنها سگحیوانات خانگی« چطور؟ نه 

می »سگپرورش  )به  »گربهیابند  یا  عروسکی«  بلکه های  کنید(،  فکر  پرشین«  های 

شوند تا کشته شوند. همچنین  خانمان رها میشود که صدها میلیون بیتخمین زده می

رشد » ایاالت متحده  یک صنعت در حال  در  دارد.  غیرمعمول« وجود  حیوان خانگی 

ی ، گربهوحشی آفریقایی، آرمادیلو، سمور پنجه کوچک آسیایی، خرس  ها شامل سگآن 

کایوتدم دلفینکوتاه،  روباه،  زرافه،  میمون، ،  گوش،  سیاه  شیر،  لِمور،  پرچین،  گراز   ،

شوند )برای بازاری گ و گورخر میپنگوئن، جوجه تیغی، راکون، تنبل، ببر، واالرو، گر

غیرمعمول   خانگی  حیوانات  خروس  اینجابرای  جنگ  و  گاوبازی  ببینید(.  یک  را  ها 

شوند. شکار و ماهیگیری ی توریستی محسوب میسرگرمی و در مورد اولی یک جاذبه

ها  وحششود. باغشود که از طرف صنایع بزرگ حمایت میگرفته می  »ورزشی« در نظر

برند و حیوانات ها هنوز پذیرش اجتماعی دارند. اما حیوانات در اسارت رنج میو سیرک

به  قرار میسیرک  »آموزش«(  )جهت  بدرفتاری  مورد  معمول  هنرنمایی  طور  تا  گیرند 

قتل جادهکنند.  اینهای  نکنیم.  فراموش  را  توانسته  هاای  که  هستند  با  حیواناتی  اند 

از جاده در خطر  افزایش جمعیت انسانی )»توسعه«( کنار بیایند، اما در هنگام عبور 

طور معمول سایر حیوانات را صرفاً به این دلیل  مانند. ما همچنین بهتصادف باقی می

http://forhumanliberation.blogspot.com/2014/05/1420-failing-animal-research-paradigm_20.html
http://forhumanliberation.blogspot.com/2014/05/1420-failing-animal-research-paradigm_20.html
http://forhumanliberation.blogspot.com/2014/05/1420-failing-animal-research-paradigm_20.html
http://forhumanliberation.blogspot.com/2014/05/1420-failing-animal-research-paradigm_20.html
http://exoticanimalsforsale.net/exotic-animals.asp
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ند باغبانی و  های انسانی ناخوشایند یا در جهت مغایر با آن هستند، مانکه برای فعالیت

 کنیم.  کشاورزی نابود می

ها و گسترش جغرافیایی، فضای زندگی بیشتری را روی زمین با افزایش تعداد انسان

های دیگر  ی ما، از جمله آب شیرین و زمین، گونهکنیم. افزایش مصرف سرانه اشغال می

شوند که یزیست پخش می شیمیایی در محیطها هزار مادهکشاند. دهرا به نابودی می

های  ها برای گونهشود در میزان ایمنی برای انسان قرار دارند، اما سمی بودن آنگفته می

نمی گرفته  نظر  در  زبالهدیگر  مورد  در  امر  است.  شود. همین  نیز صادق  انسانی  های 

انسان  اقلیمی  اقیانوستغییرات  شدن  اسیدی  در  زاد،  فسفر  و  نیتروژن  انتشار  و  ها 

 کنند.  ها را تهدید میشماری از گونه ی تعداد بیزیست، همگمحیط

ایم که در واقع آن را از تنوع زیستی که ما سیاره را به زمین بازی خود تبدیل کرده

تهی می است،  ایناساس خود حیات  از  من معتقدم هیچ یک  بدون فرهنگ  کند.  ها 

بقیهانسان که  ما«محوری  طبیعی  »منابع  حالت  بهترین  در  را  طبیعت  داند،  می  ی 

ی نگرش های نحوهپذیر نیست. مشکل تولید و مصرف مواد غذایی یکی از جنبه امکان

 ی طبیعت است. تمدن امروزی به بقیه 

 بخش های رهاییبینیهای سبک زندگی و جهان. تاریخ غذا، انتخاب5

رد  داری صنعتیِ امروز گوشت مصرف نکرده است. برآوی سرمایهاندازهی ما بههرگز گونه

برسرانه  گوشت  فعلی  مصرف  سرمایهی  مناطق  کشورها/  برای  کیلوگرم  داری حسب 

؛  20.2؛ کانادا  22.9؛ استرالیا  26.5صنعتی به این شرح است: گوشت گاو )ایاالت متحده  

؛  32.4ی اروچا  (؛ گوشت خوک )اتحادیه6.8؛ ژاپن  11.1ی اروپا  ؛ اتحادیه19.1نیوزلند  

(؛ مرغ )ایاالت  14.9؛ ژاپن  15.5؛ نیوزلند  16.7؛ کانادا  20.0ا  ؛ استرالی21.1ایاالت متحده  

استرالیا  44.4متحده   کانادا  38.8؛  نیوزلند  32.6؛  اروپا  31.6؛  اتحادیه  ژاپن  20.8؛  ؛ 

اروپا  8.4؛ استرالیا  8.8(؛ بره )نیوزیلند  12.8 ایاالت متحده  0.9؛ کانادا  2.0؛ اتحادیه  ؛ 

ژاپن  0.4 بقیه0.2؛  که  حالی  در  میی  (.  مصرف  کمتری  بسیار  گوشت  کنند،  جهان 

سرعت در حال افزایش است.  بهدلیل گسترش طبقات متوسط  ها بهمصرف گوشت آن

ص   گوشت  به(.  47)اطلس  متوسط  یعنی  آمریکایی  طور  یک  سال   26.6در 
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گاو،   گوشت  خوک،    21.1کیلوگرم  گوشت  مرغ،    44.4کیلوگرم   ۰.4کیلوگرم 

پوند گوشت در    2۰3.5کیلوگرم یا    92.5. یعنی  خوردکیلوگرم گوشت بره می

   سال! 

آوری غذا از گیاهان متکی بودند.  جوی ما به جمعها سال اجداد خوراکبرای میلیون  

بهدیرینه  را  امر  این  خوراک شناسان  چنین  دندان  پارگی  و  ساییدگی  جویانی  دلیل 

 تواند توسط فیبر گیاهی ایجاد شود.  دانند که فقط میمی

هایت گوشت نیز خوردند. جویان جنس در نبا این حال، این نیز درست است که خوراک  

 گاه.  بهعنوان شکارچی گاهخواری و سپس بهعنوان الشه ابتدا به

انسان قامت( به )انسان راست  هومو ارکتوسای که هزاره  400»در طول 

 آوری غذا بخشی از اهمیت( فرگشت یافت ... گردHomo sapiens)  خردمند

هزار   430ی مورد نظر  اقلیمی )دورهدلیل شرایط  خود را از دست داد، شاید به

هزار سال قبل از میالد است(، اما با کمیاب شدن حیوان شکاری دوباره    40تا  

( کرد.«  بازیابی  را  غذاتاریخچه,  Samat-Maguelonne Toussaintآن  ,  ی 

Blackwell, 1992 72, ص .) 

های حیوانی با کالری  خوار فزاینده با پروتئینبا این حال، یک رژیم غذایی گوشت

باال به رشد جمعیت، مهاجرت و گسترش اجداد ما در سراسر جهان کمک کرده است.  

افزایش قابلیت فکری کمک کرد. با کشف آتش،   یک رژیم غذایی با تنوع فزاینده به 

آوری غذا و شکار  پذیر شد. هنوز در مورد تقسیم کار جنسیتی در جمعکانپختن غذا ام

(. اما شکی نیست که نسبت غذای گیاهی در  39-40اختالف وجود دارد )همان، ص  

مقابل گوشت بسته به جغرافیا و در طول زمان متفاوت است. جایی که گیاهان کمتری 

این حال، برای صدها هزار شد و بالعکس. با  وجود داشت، گوشت بیشتری مصرف می

داد: غذای اصلی، پوشاک  جویان قرار میچیز را در اختیار خوراک سال، شکار تقریباً همه

ای از (. اما، خود شکار دوره72سوز. )همان، ص  های چربیو آالت و ابزاری مانند المپ

 گسترش را پشت سر گذاشت و با کمیاب شدن حیوان شکاری، محدودتر شد.  

http://books.google.com/books/about/A_History_of_Food.html?id=i4xuO9TsHf8C
http://books.google.com/books/about/A_History_of_Food.html?id=i4xuO9TsHf8C
http://books.google.com/books/about/A_History_of_Food.html?id=i4xuO9TsHf8C


 

 
 

 کامران نیری  733

ای شناسی مربوط به منطقههای باستانم از شکار پدید آمد. اولین نشانهپرورش دا

 30است که در حال حاضر صحرای نگاو در شمال سیانی قرار دارد و مربوط به حدود  

شدند. به دالیل  آوری  صورت گله جمع ها و آهوها بههزار سال پیش است که در آن غزال

از خوردن حیوان )بیزاری  فرهنگی  و  مانند کفتارهایی که مصریعملی  ها  ات الشخور 

صورت خواران بهخواران، علفجای گوشتها داشتند وجود داشت( بهسعی در خوردن آن

( با فراگیر شدن پرورش دام، 94آوری، رام و سپس اهلی شدند. )همان، ص  گله جمع 

 به تدریج شکار برای غذا متوقف شد.  

ت خود برای غذا و فرهنگ ماهیگیری متکی شدت به حیوانادارانی که بهبه جز گله

 بودند، تا همین اواخر گوشت هرگز بخش بزرگی از رژیم غذایی اکثر مردم نبود.  

شناختی یا  بنابراین، با توجه به آنچه در باال ذکر کردم، چرا یک سوسیالیست بوم

رهایی دیدگاه  به  که  کسی  شدن  هر  وگن  از  باید  است،  پایبند  بشریت  برای  بخش 

 ای وجود ندارد؟  بینی ما رابطهداری کند؟ آیا بین انتخاب سبک زندگی و جهانخود

اند، اندک و نسبتاً  خوار بودههای امروزی یا اجداد ما عمدتاً گوشتمواردی که انسان

ها،  گردآورنده _مختصر هستند: چند صد هزار سال، زمانی که شکار در میان شکارچی 

تاریخ و در جوامع سرمایهداری و  های گلهدر میان فرهنگ داری  ماهیگیری در طول 

متوسط   طبقات  میان  در  و  از  صنعتی  آنچه  اساس  بر  بود.  غالب  جهان  سراسر  در 

دانیم، هیچ دلیلی وجود ندارد که  شناسی، تاریخ و علم تغذیه میشناسی، مردمباستان

میلیون گوشت  برای  باشد.  انسان  زندگی  الینفک  جزء  شکارخواری  سال    _چی  ها 

های  کردند و امروزه صدها میلیون نفر با رژیمخواری زندگی میها با رژیم گیاهگردآورنده

فعال و سالم لذت میخواری و وگن زندگی میگیاه از زندگی  در واقع،  کنند و  برند. 

قابل افراد سالمشواهد  برای  وگن  غذایی  رژیم  دارد که  رژیم  توجهی وجود  و  است  تر 

 های جدی شود.تواند باعث بیماری میخوار غذایی گوشت

شناسی  ی اخالق، جنبش حقوق حیوانات، بومدر عین حال، اخالق زیستی و فلسفه 

جینیسم معتقدند که بردگی و/ یا  نگر و برخی ادیان مانند بودیسم، هندوئیسم و  ژرف

 کشتن سایر حیوانات برای غذا امری غیراخالقی است.
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زیستبوم علم  و  میمحیطی  شناسی  ما  صنعت به  و  صنعتی  دامداری  که  گویند 

ای از گوشت، لبنیات و غذاهای دریایی را در سراسر جهان تامین  گوشت که بخش عمده

 کند.  زیست را مسموم میها را تخریب و محیطسازگانکند، بوممی

ها، وگن شدن و حمایت از وگنیسم به یک انتخاب بدیهی تبدیل  با توجه به تمام این

 .  شودمی

محور مانند سارال ممکن است هنوز کامالً  شناختی انسانهای بومالبته، سوسیالیست 

ی جهانی حمایت  کارانهمتقاعد نشده باشند. اما اگر مانند سارال از کاهش مصرف اسراف

 های اصلی او باشد. کنیم، وگنیسم باید در میان انتخابمی

ای که از طریق  ها با انرژیم گونهداند، در نهایت، تماهمان طور که سارال خوب می

کنند. گیاهان سبز )تولیدکنندگان اولیه( از  رسد زندگی مینور خورشید به زمین می

کنند. حدود نیمی از آن را برای طریق فتوسنتز، انرژی خورشیدی را به قند تبدیل می

( نامیده  NPPی خالص )وری اولیهماند بهرهکنند. آنچه باقی میی خود مصرف میتغذیه

خواران برای به دست آوردن انرژی اساس زندگی تمام حیوانات است. گیاه  NPPشود.  می

کنندگان اولیه(. در نهایت،  خورند )مصرفالزم برای گذران زندگی خود گیاهان را می

گوشت از  برخی  گیاهزندگی  به  متکی  )مصرفخواران  است  ثانویه(.  خواران  کنندگان 

همه  از  مصرف چیزخوارابرخی  مین  را  دوم  سوم(.  کنندگان  کنندگان  )مصرف  خورند 

هایی هستند که از مواد آلی گیاهان،  ی غذایی، تجزیه کنندهی نهایی در زنجیرهحلقه 

ی غذایی حدود  کنند. در هر مرحله از زنجیرهخواران زندگی میخواران و گوشت گیاه

 .روددرصد انرژی از دست می 90

غذای بسیار بیشتری برای بشریت در دسترس خواهد بود.  بنابراین، با وگن شدن،  

ی گوشت، لبنیات و غذاهای دریایی خالص  دارانه اگر از تولید، توزیع و مصرف سرمایه

شود،  ی غذای بیشتری تولید میتنها سرانهی وگن را در پیش بگیریم، نهشویم و تغذیه

ها  شتری را در اختیار سایر گونهبلکه به منابع کمتری نیاز خواهد بود و منابع حیاتی بی

های کشت پایا و عاری از ستم )حتی بهترین هواداران کشت دهد. با اتخاذ روشقرار می

  15،  بررسی کتاب: باغ گایامحور باشند، نگاه کنید به نقد کتاب من:  توانند انسانپایا می

هایی که با تولید بومی و مشارکت دادن جامعه در کاشت غذای  (، روش2012مارس  

از نحوه تقلید میخود  برای یک زندگی  کنند، گامی عملکرد طبیعت  را  های کلیدی 

http://forhumanliberation.blogspot.com/2012/03/716-book-review-gaias-garden-guide-to.html
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تر خواهیم تر و همگانیشناسی و اخالقی معقولبوممحیطی، زیستتر، از نظر زیستساده

محوری را نیز اتخاذ خواهیم  بینی بومبرداشت. در این فرآیند، تعداد بیشتری از ما جهان

ی شناختی خواهد بود. در دههی سوسیالیستی بومکرد. این نیاز کلیدی برای یک جامعه

کردیم که آزادی زنان، آزادی انسان است. امروز نیز باید اعالم کنیم  ما اعالم می 1970

اساس آن زندگی  که ب بر  انسان وجود نخواهد داشت. و  دون رهایی حیوانات، رهایی 

 کنیم. 
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ی زمین یا  ناپذیر به نیمی از سطح کرههای طبیعی تعرضافزایش مساحت زیستگاه

ی افزایش و گسترش مداوم »انقراض ششم« است. عواقب ناخواسته  حلبیشتر، تنها راه 

به دیجیتال  انقالب  توسط  اکنون  که  اقتصاد  فرگشت  و  انسانی  رانده  جمعیت  پیش 

اند. اما همچنین مستلزم تغییر بنیادینی شود، نیز چنین گسترشی را مطرح ساخته می

 (167: ص.  2016ویلسون، مان با محیط زندگی است. )در تعقل اخالقی راجع به رابطه

 مقدمه 

ی زمین،  انقراض ششم بشرزاد یک تهدید وجودی برای بخش اعظم حیات بر کره

شناس، حشره  1ی انسان، است. در این جستار، من پیشنهاد ئی. او. ویلسون ازجمله گونه

زمین:  -نیمگرای پرآوازه را در کتاب اخیرش، و طبیعت  2زیست مدافع حفاظت از محیط

(، برای متوقف و معکوس کردن انقراض ششم، 2016)  3ی ما برای حیات ی سیارهمبارزه

انتقادی قرار می تنوع زیستی موردبررسی  از  اول، رئوس کلی مراد  و    4دهم. در بخش 

ی انقراض ششم و علل  کنم و واقعیات اساسی را دربارهچرایی اهمیت آن را ترسیم می

ارائه میعمده آن  تنشدهمی  شناسایی  و  ویلسون  پیشنهاد  به  دوم،  بخش  در  های  . 

ویژه، تنشی را میان  پردازم. بههای او به نفع کارآمدی آن پیشنهاد میموجود در برهان

سو و  شناسی از یکشناسی و بومعشق ویلسون به جهان طبیعی و دانش او از زیست

داری از سوی دیگر که به  طور اخص تمدن سرمایهدرک ناکافی او از تاریخ انسان و به

آرزومندانه منجر می پیشنهاد  تفکر  برای متوقف و   زمین-نیم شود، نشان خواهم داد. 

 
- نیم* این جستار برای نخستین بار تحت عنوان »چگونه انقراض ششم را متوقف کنیم: سنجش انتقادیِ کتاب  

منتشر    2017مه    14در    شناختیی سوسیالیسم بومجایگاه ما در جهان: نشریهبه قلم ئی. او. ویلسون« در    زمین

 شد.
1 E. O. Wilson 

2 Conservationist 

3 Half-Earth: Our Planet’s Fight for Life 

4 Biodiversity 
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معکوس کردن انقراض ششم ضروری است، اما کافی نیست. سرانجام، با طرحی مختصر 

 بخشم.دانم، بحث را خاتمه میاز آنچه برای مؤثر ساختن پیشنهاد ویلسون ضروری می 

1 

 تی و چرایی اهمیت آنتنوع زیس

دالهوزی،   1، بوریس وورم 2011در سال   پژوهشگران همکارش در دانشگاه  راه   2و 

نشده، ابداع کردند.  شده و چه کشفها، چه شناخته جدیدی را برای تخمین شمار گونه

گونه تعداد  روش،  این  نسبتاً  با  »رقم  دارند،  وجود  جانوری  قلمرو  در  امروزه  که  هایی 

ها،  که شامل گیاهان، جلبک 3یلیون« برآورد شد و مجموع کل در یوکاریا م 7/7معقول 

میلیون،   7/8است، »تقریباً به    4های یوکاریوتی ها و انواع بسیاری از میکروارگانیسمقارچ

مییک کمتر«،  یا  بیشتر  )ویلسون،  میلیون  صص.  2016رسید.  بااین22-23:  حال،  ( 

تر از واقع باشد«. )همان:  ممکن است تخمینی کمافزاید که »روش دالهوزی  ویلسون می

ژورنال تحقیقات آکادمی ملی  در    6و جی لنون  5، کنت لوکی2016مه    24( در  23ص.  

های میکروبی و ماکروبی در مقیاس  اند که با استفاده از تلفیق دادهگزارش داده  7علوم

های مشابه انی در نرخاند که حاکی از فراوجهانی، روابط شیوع و ندرتی را کشف کرده

میکروارگانیسم آنبرای  است.  ماکروسکوپی  جانوران  و  گیاهان  و  از ها  سپس  ها 

تریلیون   1کنند تا نشان دهند که جهان منزلگه حدوداً  های دیگری استفاده میتکنیک 

  9و منروبیا،   8آلیو -؛ برای بحث، نک. پدروس2016ی میکروبی است. )لوکی و لنون:  گونه

ای درک اهمیت این تنوع زیستی، باید به خاطر آوریم که حیات چگونه بر  ( بر2016

 
1 Boris Worm 

2 Dalhousie University 

3 Eukarya 

4 Eukaryotic 

5 Kenneth Locey 

6 Jay Lennon 

7 Proceedings of the National Academy of Sciences 

8 Pedrós-Alió 

9 Manrubia 



 

 
 

 ی هومن کاسبیکامران نیری / ترجمه  739

رغم  ی زمین به وجود آمده و فرگشت یافته است و به یاد داشته باشیم که علیکره

ی دیگری را که بسیاری از سیارات امکان وجود حیات را دارند، ما هنوز هیچ سیارهاین

توانیم بگوییم، حیات بر  تا آنجا که امروزه میشناسیم که واقعاً دارای حیات باشد.  نمی

های  )انسان  1هوموساپینسفردی در کائنات است.  ی منحصربهی زمین هنوز تجربه کره

تعمق و تعقل را در اختیار دارند که به ما امکان درک   انگیزهوشمند( که قدرت شگفت

ی زمین را داده است، بدون گسترش تنوع زیستی و فهم ظهور و رشد حیات بر کره

توانستند میلیون سال پیش به پایان رسید، نمی  65حیات پس از عصر خزندگان که  

کند، وابسته  نی میفرگشت یابند. ما هنوز به تنوع شکوفای حیات که از زندگی ما پشتیبا 

 (.2013 2؛ واشینگتن،18-11: صص. 2016هستیم و همچنان خواهیم بود )ویلسون، 

 ای نادرها: پدیدههای جمعی گونهانقراض

گونه  این  از  برخی  که  ندارد  گونهتعجبی  انقراض  زیرا  شوند،  منقرض  یک  ها  ها 

میلیارد    8/3هایی که در  گونهی فرگشتی طبیعی است. درواقع، نودونه درصد از  پدیده

کره بر  حیات  شدهسال  ناپدید  داشتند،  وجود  زمین  بااینی  هماناند.  که حال،  طور 

(، اکثریت بزرگی از این موارد صرفاً از بین  63کند )همان: ص.  ویلسون خاطرنشان می 

آن گونهنرفتند.  چندین  به  جدید  ها  یافتندی  در    فرگشت  زیستگاهی  با  هرکدام  که 

رخداد  شود،  ی ما مربوط میزیست متغیر تطابق داشتند. آنچه بیشتر به دغدغهطمحی
ها  ها در آن نسبتاً سریع نابود شدند. اینگونه  %90-50است که    بارانقراض حقیقتاً فاجعه

 417-354)  4میلیون سال پیش(، دوونین  490-443)  3های اردویسین اند از دورهعبارت

پرمین  تریاس   299-025)  5م.س.پ(،  کرتاسه   251-200)  6م.س.پ(،  و    7م.س.پ( 
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ها به عصر خزندگان پایان داد و عصر پستانداران م.س.پ(. آخرین مورد از این   146-64)

میلیون سال با    100بار در حدود  طور متوسط، پنج رخداد انقراض فاجعهرا آغاز کرد. به

ت تا تنوع زیستی پس از میلیون سال طول کشیده اس 10حدود اند و هم فاصله داشته
 بار به حالت عادی برگردد. چنین رخدادهای انقراض فاجعه

می کجا  زیست از  که  تجربه دانیم  حال  در  با کره  است؟  بشرزاد  ششم  انقراض  ی 

ها در سراسر و نرخ آن پس از گسترش آن هانرخ انقراض قبل از ظهور انسانی مقایسه

اند که قبل از ظهور بشریت  و کارشناسان تنوع زیستی تخمین زده  شناسانجهان. دیرینه

انقراض گونه   1در حدود دویست هزار سال پیش، ازای هر نرخ  ها »یک تا ده گونه به 

)یک سال«  در  گونه  انقراض پسE/MSYمیلیون  »نرخ  عدد،  این  به  بود.    2زمینه« ( 

  E/MSY  1.000تا    100امروز به  ها، نرخ انقراض  گویند. در مقابل، با گسترش انسانمی

رسند که ما در فرایند انقراض  افزایش یافته است. بنابراین، دانشمندان به این نتیجه می

ی اخیر تر باشد: یک مطالعهحال، اوضاع ممکن است حتی وخیمششم قرار داریم. بااین

می پسنتیجه  انقراض  نرخ  »که  نزدیکزمینهگیرد  است  ممکن  معمول  به  ی    1/0تر 

E/MSY    فعلی انقراض  نرخ  بنابراین،  انقراض    1.000باشد.  نرخ  از  بیشتر  برابر 

«.  یابدبرابر افزایش می  10.000ین نرخ در آینده احتماالً به  ی طبیعی است و ازمینهپس

 ( 2015و همکاران،  3)د ووس 

 علل انقراض ششم 

ا را با گسترش هشناسان و کارشناسان تنوع زیستی، تسریع نرخ انقراض گونهدیرینه 

شناختی« دانند. »ردپای بومروزافزون ما مرتبط می  4شناختی«ها و »ردپای بومانسان

مفهومی مبهم است که به بستر استعمال آن بستگی دارد. برای هدف ما، بگذارید آن 

نوشت شناختی ناشی از راه و روش زندگیمان تعریف کنیم. )نک. پیعنوان تأثیر بومرا به 

 بعد به این موضوع بازخواهم گشت.  ( اندکی1

 
 سال پیش پدیدار شدند. )نویسنده(  300.000کم  دست  هوموساپینسایم که  پس از انتشار این جستار، ما پی برده   1

2 Background extinction rate 

3 De Vos 

4 Ecological footprint 
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گردد، زمانی  سال قبل برمی  50.000شواهد مربوط به رخدادهای انقراض بشرزاد به  

شدند. با  ی زمین پخش میکردند و در سراسر سیارهها از آفریقا مهاجرت میکه انسان

طی  یابد و در  شناختی« ما، نرخ انقراض افزایش میافزایش شمار مردم و »ردپای بوم

داری صنعتی و رشد نمایی جمعیت، شتاب زیادی  دو قرن گذشته با گسترش سرمایه

 (.2009و همکاران،  1گرفته است )سودی 

که هنوز شمارشان قلیل بود، اندکی پس   هاطور که توضیح خواهم داد، انسانهمان

سال پیش آغاز شد، شروع به   50.000تا    80.000از مهاجرت به خارج از آفریقا که  

که نیاکان ما با پیدایش  ها کردند. اما هنگامیالجثه و انقراض آنشکار جانوران عظیم

به   شیوه  تولیدکنندگانکشاورزی  شدند،  شیوه تبدیل  به  همچنین  تولید  ی ی 

و افزایش نرخ  2هاسازگانی انحطاط و نابودی بومی زندگی ما و نحوه بندی شیوه فصلم

 انقراض جهانی تبدیل شد. 

 گردآوران- شکارچی

شکارچی یک-اگرچه  مدت  به  میگردآوران  شکار  سال  ماهی  میلیون  و  کردند 

ه باشند.  ها نقش داشتها در انقراض گونهای وجود ندارد که آنگرفتند، اما هیچ نشانهمی

استثنای قطب جنوب  ها بهها در تمام قارهسال پیش که انسان  50.000یعنی تا حدود  

 کنند: استقرار یافتند. سپس حیوانات شکاری بزرگ شروع به ناپدید شدن می

سال پیش از دست    46.000نخست استرالیا اکثر حیوانات بزرگ خود را حدود  

پیش شاهد موج انقراض مشابهی  سال    13.000داد. آمریکای شمالی و جنوبی  

سال قبل    700بودند. در همین حال، نیوزیلند حیوانات تنومند خود را تا همین  

پیوند می به هم  وقایع  این  آنچه   ... بود   انسانحفظ کرده  ورود  است.  دهد،  ها 

 ( 33: ص. 2011 3)لیناس،
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شکارچی  یهمه که  ندارند  توافق  قضیه  -کارشناسان  مسئول  منحصراً  گردآوران 

ها همچنین تغییرات اقلیمی را با شروع به پایان رسیدن عصر یخبندان مقصر  بودند. آن

تر زمان دشوارتری را برای انطباق ]با شرایط جدید[ سپری  های بزرگدانند. گونهمی

پرواز و سایر حیوانات در جمعی پرندگان بیکردند. اما در آخرین و مستندترین انقراض  

ها مسئول بودند.  تردیدی وجود ندارد که فقط انسان  1، عصر حجر قدیماقیانوس آرام در  

 کند: گونه بیان میاین 2رایت 

عنوان راه زندگی داشت. گوشت  شکار به  پایانیافتن شکار، حکایت از    کمال

های بیشتر به معنای شکارچیان بیشتر های بیشتر بود. بچهآسان به معنای بچه

بود. افزایش شمار شکارچیان دیر یا زود به کاهش تعداد جانوران شکاری منجر 

مان باید ناشی از این  های انسانی به سراسر جهان در این زشد. اکثر مهاجرتمی

های سیار خود ورشکسته کردیم.  ها را با بزمکمبود بوده باشند، زیرا ما سرزمین

 ( 39: ص. 2004)رایت، 

ویلسون انقراض پرندگان خشکی جزایر اقیانوس آرام را با جزئیات بیشتری شرح  

 دهد: می

بار  هپرندگان خشکی جزایر اقیانوس آرام، قربانی نوع دیگری از نیروی فاجع

ها از میان تمام جانوران  رفته، آنهای ازدست شدند. با عنایت به شمار فراوان گونه

اند. موج انقراضی که سه هزار و پانصد سال پیش  دار بیشترین ضربه را خوردهمهره

 6کالدونیای جدید،     5وانواتو،  4تونگا،   3ساموآ،-الجزایر غربی  ها به مجمعبا ورود انسان
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ماریانا   1فوجی استعمار   -2و  طریق  از  پیش  قرن  هفت  الی  نُه  تا  شد،  آغاز 

ادامه یافت. تعداد کمی    3ی ایسترترین جزایر هاوایی، نیوزیلند و جزیرهدورافتاده

گونه  آستانهاز  در  امروز  بازمانده  بااینهای  هستند.  انقراض  دوی  از -حال،  سوم 

به نزدیک  آرام،  اقیانوس  غیرآوازخوان  رفتند.  یک  پرندگان  بین  از  گونه،  هزار 

ی زمین در طی اپیزود  های پرندگان بر کرهدرصد از گونه   10ترتیب، حدود  اینبه

گروه  توسط  استعمار  از  انگشت واحدی  نسبتاً  صحنه های  از  افراد،  از  ی شماری 

 ( 39-38: صص. 2016روزگار محو شدند. )ویلسون، 

 نخستین زارعان و جوامع زراعی

کشاور شالودهانقالب  که  متفاوتی  زی  کامالً  نگرش  بر  مبتنی  ریخت،  را  تمدن  ی 

کره  گردآوران خودشان را جزوی از زیست -که شکارچینسبت به طبیعت بود. درحالی

دانستند و تا حدّ زیادی با محیط پیرامون طبیعی خود همزیستی داشتند، زارعان  می

محور که نیاز  بینی انسانجهان گردآوران به نفع  -محور شکارچیبینی بوماولیه از جهان 

سو،  کرد، دست کشیدند. از یکرو به رشد برای سلطه و کنترل بر طبیعت را توجیه می

کشی اهلی کردند و از سوی  های اولیه گیاهان و جانوران را برای بهرهزارعان و شبان

اشتند، ها به همراه دای برای راه و روش زندگی آن هایی را که خطر بالقوه دیگر، گونه

بردند. هم بین  از  یا  آن راندند  بومزمان،  به جایگزینی  با  سازگانها شروع  های موجود 

 ی هر چه بیشتر کردند. ی دست بشر در مقیاس و گسترههای ساختهمحیط

اگرچه گذار به زراعت عمدتاً ناشی از عوامل خارجی )مثالً تغییرات اقلیمی( بود و  

و طوالنی  مدت  برای  اولیه  شکارچیزارعان  از  بدتری  اما  - ضعیت  داشتند،  گردآوران 

کشی از جانوران و گیاهان  ها با تولید مازاد اقتصادی از طریق بهرهدرنهایت، برخی از آن

های مؤثرتر موفق به بهبود وضع خود شدند. این مازاد اقتصادی،  با استفاده از تکنیک

 
1 Fuji 

2 Mariana 

3 Easter Island 



 

 

 م؟یچگونه انقراض ششم را متوقف کن 744

انقیا د و استثمار را نهاد.  رشد جمعیت را ممکن ساخت و بنیان قشربندی اجتماعی، 

محوری  بنابراین، انقالب زراعی که مبتنی بر بیگانگی از طبیعت بود که در ظهور انسان 

توجه، شد، اساس بیگانگی اجتماعی را افکند. در یک طنز تاریخی بسیار قابلگر میجلوه

نخبگان حاکم با    محوری پایه و اساس جوامع طبقاتی را فراهم کرد که در آن،انسان

های اجتماعی زیردست تسهیل  کشی از طبیعت که توسط استثمار طبقات و گروهبهره

 کنند. شده است، زندگی کرده و می

گروه و  طبقات  انقیاد  )شامل  طبیعت  بر  کنترل  و  مستلزم سلطه  انسانی(  های 

بود: فناوری توسعه  تولید  نیروهای  تدریج در دوران مدرن  هایی که بهوفنها و فوتی 

حال، تا زمان ظهور (. بااین2004  2و هلمنز،  1فتند و به علوم تبدیل شدند )بانچ توسعه یا

کشی از جانوران و داری، جوامع زراعی تا حد زیادی وابسته به بهرهی سرمایهمدرنیته

کرد و  آرامی رشد میگیاهان ماندند و سرعت تغییرات آهسته بود. بنابراین، جمعیت به

آورد  مخرب تنوع زیستی بود، یا زمانی که فاجعه به بار می  ها کمتری زندگی آنشیوه 

شناختی فروپاشیدند، مانند اولین تمدن زراعی ها به دلیل بحران بومو برخی از تمدن

ی فاجعه محدود بود. عالوه بر این، باید به خاطر داشت که حتی در در سومر، دامنه

 3راعی ادغام نشده بود )ولف، های زبخش اعظم جهان هنوز در مناطق تمدن   1400سال  

زیستند،  ها میهای متمدن دنیا، مردمی را که خارج از قلمرو آن(. نخبگان بخش1982

می آنبربر  خوراک نامیدند.  شامل  شبانها  باغچهجویان،  خردهها،  زارعان  و  پا  داران 

ا  نشینِ کشاورزی از طریق »بریدن و سوزاندن« ر کوچ -شدند که اغلب اشکال نیمهمی

می قرار  گردآوری مورداستفاده  و  شکار  را  خود  محصوالت  از  مقداری  هنوز  و  دادند 

 کردند. می

 داری ی سرمایهمدرنیته

کرد و عنان    پا(، انقالبی در نیروهای تولید به1760-1820)  انقالب صنعتی انگلستان

محور را جهانی ساختند. در  داری صنعتی انسان هایی برداشت که تمدن سرمایهاز قدرت

 
1 Bunch  

2 Hellemans 
3 Wolf 

https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Revolution


 

 
 

 ی هومن کاسبیکامران نیری / ترجمه  745

درصد از    3میلیارد نفر بود، فقط    9/0، زمانی که جمعیت جهان در حدود  1800سال  

میلیارد    65/1، جمعیت جهان به 1900کردند. تا سال  آن در مناطق شهری زندگی می

شهر،   12ها شهرنشین بودند، گرچه فقط درصد آن 14که تقریباً نفر افزایش یافته بود 

میلیارد    67/2، جمعیت جهان به  1950. در سال  میلیون نفر داشتندبر یکجمعیتی بالغ  

ها در مراکز شهری سکونت داشتند. تعداد شهرهایی  درصد از آن   30نفر رسیده بود و  

های  یافته بود. جهان طی دهه  مورد افزایش  83میلیون نفر جمعیت به    1با بیش از  

 7/6، جمعیت جهان  2008ای را تجربه کرده است. در سال  سابقه اخیر، رشد شهری بی

تعداد  طور مساوی میان مناطق شهری و روستایی تقسیم شده و  میلیارد نفر بود که به

ی نگارش این  . تا لحظه رسیده بود  400میلیون نفر یا بیشتر به   1شهرهایی با جمعیت  

رود که تا  میلیارد نفر رسیده است و انتظار می  5/7، آن رقم به  2017قاله در سال  م

به دلیل سه عامل  ها  میلیارد نفر برسد. رشد جمعیت انسان  10به نزدیک    2050سال  

استبه یافته  افزایش  نمایی  غذایی،  1:  طور  مواد  توزیع  و  تولید  افزایش  بهبود 2(   )

بیوتیک(، به همراه ( فناوری پزشکی )واکسن و آنتی3بهداشت عمومی )آب و فاضالب( و  

کشورهای  از  بسیاری  در  زندگی  استانداردهای  ارتقای  و  آموزش  دستاوردهای 

 توسعه. درحال

به  سرانه  درآمد  و  جمعیت  رشد  از  »ردپای  اگر  سنجش  برای  محکی  عنوان 

دهد، نک. ادامه(، محاسبات  « استفاده کنیم )کاری که ویلسون انجام میشناختیبوم

  2000و    1000های  سازد که این ردپا میان سالتا حدودی روشن می  1آنگوس مدیسون

 چقدر افزایش داشته است: 

برابر و تولید ناخالص داخلی جهان   13برابر شد. درآمد سرانه    22جمعیت جهان  

ی پیشین است شدت در تقابل با هزارهیش یافت. این امر بهبرابر افزا  300نزدیک به  

ششم رشد پیدا کرد و هیچ پیشرفتی در درآمد سرانه  که جمعیت جهان فقط یک

 وجود نداشت.

 
1 Angus Maddison 
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از  ، توسعه1820از سال   ی جهان بسیار پویاتر بوده است. درآمد سرانه بیش 

 ( 19: ص. 2006، هشت برابر و جمعیت بیش از پنج برابر افزایش یافت. )مدیسون

محور، چگونه انقراض داری صنعتی انسان که پیشرفت تمدن سرمایهبرای درک این 

جریان  ی  ( درباره2013ششم را سرعت بخشیده است، بگذارید بحث هایدن واشینگتن )

انرژی را در نظر بگیریم. درنهایت، تمام گونه  ی غذاییزنجیره و    انرژی از  ای تغذیه  ها 

بهمی که  زمین میواسطهکنند  به  نور خورشید  )تولیدکنندگان  ی  سبز  گیاهان  رسد. 

نیمی    ها تقریباًکنند. آناولیه( انرژی خورشیدی را از طریق فتوسنتز به قند تبدیل می

وری خالص ماند، »بهرهکنند. آنچه باقی میاز آن را برای امرارمعاش خودشان مصرف می

)ان.پی.پی(  می  1اولیه«  است.  نامیده  جانوری  حیات  تمام  مبنای  ان.پی.پی  شود. 

)مصرف بهگیاهخواران  را  گیاهان  اولیه(  معیشت کنندگان  برای  انرژی  کسب  منظور 

کنندگان ثانویه( از گیاهخواران تغذیه اران )مصرف خوخورند. برخی گوشتخویش می

کنندگان ثانویه را  کنندگان سوم( مصرفچیزخواران )مصرفحال، همهکنند. درعینمی

کنندگانی هستند که از مواد  ی غذایی، تجزیهی پیوند نهایی در زنجیره خورند. حلقهمی

و گوشت تغذیه میآلی گیاهان، گیاهخواران  از زنجیرهکنند. دخواران  ی ر هر مرحله 

 رود. از انرژی از دست می %90غذایی، حدود 

 نویسد: ( می2004) 2قول از بویدن واشینگتن با نقل

برابر بیشتر از زمانی که زراعت   12.000انسان در حال حاضر حدود    یگونه

شدن ی صنعتیدرصد این میزان، نتیجه  90کند؛  آغاز شد، روزانه انرژی مصرف می

  1986در سال    درصد به خاطر رشد عظیم شمار ما ... ان.پی.پی زمین  10است،  

و همکاران،    3سکرسد. )ویتوی آلی میمیلیارد تن وزن خشک ماده  132به حدود  

ها در آن زمان مستقیماً بیش میلیارد نفر جمعیت انسان  7/5( از این رقم، 1986

به   1از   را  تن  میمیلیارد  مصرف  غذا  انسانعنوان  این،  بر  عالوه    43ها  کردند. 

 
1 Net Primary Productivity (NPP) 

2 Boyden  

3 Peter Vitousek 

http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_flow_(ecology)
http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_flow_(ecology)
http://en.wikipedia.org/wiki/Food_chain
http://en.wikipedia.org/wiki/Food_chain
http://en.wikipedia.org/wiki/Food_chain
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درصد( از کل ان.پی.پی را در قالب پسماند غذایی، محصوالت   32میلیارد تن )

جنگ و  زراعی  بقایای  میجنگلی،  جذب  غیره،  و  مراتع  و  لی،  ویتوسک  کردند. 

 گیرند: ( نتیجه می1986همکاران )

با حدود  »ما تخمین می آلی معادل  از محصول    %40زنیم که هرساله مواد 

شود.  ها جذب میهای زمینی توسط انسانسازگانی خالص کنونی در بوماولیه 

به ماده  این  از  استفادهمردم  غیرمستقیم  یا  مستقیم  بهمی  طور  سوی کنند، 

کنندگانی متفاوت از آنچه در غیر این صورت بود جریان  کنندگان و تجزیهمصرف

رود.  ها در کاربری زمین از دست مییابد، یا به خاطر تغییرات ناشی از انسانمی

ارگانیسم و  تماماً،افراد  نه  اما  عمدتاً،  مربوطه  ماده  های  این  آلی در جهت از  ی 

های دیگر باید از اتفاق گونهبهقریبکنند و اکثریتاستفاده میها  موردنظر انسان 

مانده گذران کنند. احتماالً از زمانی که گیاهان خشکی برای نخستین  آنچه باقی

 گونه و اقمار آن رخ نداده است«.بار تنوع یافتند، به این اندازه تراکم منابع در یک

  % 60اغلب بر بخش اعظم    هاکنند که »انسانها همچنین خاطرنشان میآن 

  40گذارند«، بنابراین تأثیر ما فقط به  شدت تأثیر میبه  دیگر ان.پی.پیِ زمینی نیز

ان.پی.پی می  درصد  جذب  مستقیماً  این  که  در  برآوردها  نیست.  کنیم، محدود 

سال  مطالعه کالسیک  مسیر  محافظه  1986ی  در  اکنون  ما  و  هستند  کارانه 

حال، سایر محققان  سال آینده هستیم. بااین 25 گسترش جمعیت و تأثیرات آن،

رسند ... ]اما[  کنند و به ارقام مختلفی میهای متفاوتی استفاده میشناسیاز روش 

وری خالص از هر عدد و رقمی که استفاده کنیم، همچنان درصد گزافی از بهره

نین با  کنند. البته، این تصاحب همچها تصاحب میی زمین را انسانی کرهاولیه 

یابد.  سرانه، افزایش می  مصرفتر از آن  ی افزایش جمعیت، و احتماالً مهمادامه 

انسان توسط  ان.پی.پی  از  روزافزونی  و  بسیار  مقدار  بهتصاحب  فشار  ها  وضوح 
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ها است،  سازگانی بومسازگان است. ان.پی.پی بنیان همهبنیادینی بر سالمت بوم

بلوک اگر  بیشبنابراین  زهای  ارتقاء ازحد  برای  تا  کنیم  خارج  بنیان  از  را  یادی 

عاقبت    های طبیعی(سازگان»ستون انسانی« استفاده کنیم، ساختارهای دیگر )بوم

 (.13-12: ص.  2013طور هم هست... )واشینگتن،  راستی همین . و بهریزندفرومی

زیست دارد.  بشرزاد متعددی  علل  انقراض ششم  از البته،  شناسان مدافع حفاظت 

ترین علل  ( برای یادآوری سریع مخربHIPPOزیست اغلب از مخفف »هیپو« )یطمح

های بیگانه  اند از تخریب زیستگاه، گونهها به ترتیب اهمیت عبارتکنند. ایناستفاده می

:  2016رویه. )ویلسون،  ها(، آلودگی، رشد جمعیت و شکار بیشده توسط انسان)معرفی

 (58-57صص. 

از توانست تا دهههای جهان میسازگانبومچگونه این تعرض به   های اخیر عمدتاٌ 

داری نهفته است. ی سرمایهمحوری مدرنیتهتوجه عموم دورمانده باشد؟ پاسخ در انسان

دانلپ   1شناسان کتونجامعه بینی ( »جهان1، ستون  1، جدول  34: ص.  1980)  2و 

 کنند: ایدئولوژی، را به شرح ذیل خالصه می مثابهمسلط غربی«، یعنی مدرنیته به

 مردم اساساً متفاوت و برتر از تمام سایر مخلوقات هستند. •

بر سرنوشت خود چیره هستند و می • بقیهمردم  از  هر  توانند  به  ی طبیعت 

 (2نوشت طریق دلخواه خود استفاده کنند. )نک. پی

 کند. است و بنابراین امکاناتی نامحدود را فراهم می پایانجهان منبعی بی •

همه  • انسان  توقف نبوغ  به  نیازی  هرگز  و  کرد  خواهد  حل  را  مشکالت  ی 

 پیشرفت نیست.

2 

 پیشنهاد ویلسون برای متوقف و معکوس کردن انقراض ششم 

 
1 Catton  

2 Dunlap  
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گردد. در  ناپذیر میکند که تا پایان قرن، انقراض ششم توقفبینی میویلسون پیش

های موجود منقرض درصد از گونه  90تا    50های انقراض جمعی گذشته، بین  رخداد

توانیم انقراض ششم  شدند. بنابراین، بشریت با یک بحران وجودی روبرو است: چگونه می

 را متوقف و معکوس کنیم؟ 

شود که در  زیست آغاز میپیشنهاد ویلسون با نقد وی از جنبش حفاظت از محیط

پیر نبردها  از  انقراض ششم شکست خواهد بسیاری  علیه  اما در جنگ  وز شده است، 

اشاره میخورد، زیرا همان برنامهکند،  طور که وی  . ویلسون ی جامع عمل استفاقد 

کنار گذاشتن حداقل نیمی از سطح خشکی  کند که آنچه باید انجام شود،  استدالل می
باید توسط فعالیت  است که ن  وحشهای حیاتعنوان زیستگاهی زمین بهو دریای کره

( قبالً در کتاب، ویلسون درواقع 188-185: صص.  2016انسانی مختل شود. )ویلسون،  

- وحش »نیمهای حیاتی زمین را که باید در چنین زیستگاهمناطق مشخصی از کره

( این مناطق به این 154-133کند. )همان: صص. زمین« گنجانده شوند، شناسایی می

خوردگی ترین دستهایی از سیاره با کمدر حال حاضر بخش  اند کهدلیل گزینش شده

 دهند. ی جهان را در خود میشدههای شناختهدرصد از گونه 85هستند و حداقل 

کنار گذاشتن حداقل نیمی از سیاره   ضرورتکه دفاع ویلسون از حال، درحالیبااین

حیات  زیست برای  در  موجود  دانش  بهترین  اساس  بر  حفاوحش  از شناسیِ  ظت 

طور . همانتواند کفایت آن پیشنهاد را نشان دهد او نمیشناسی است،  زیست و بوممحیط

از زمان ظهور و گسترش تمدن سرمایه داری صنعتی که در بخش اول توضیح دادم، 

آیا میانسان انقراض شتاب گرفته است.  باشیم که در عین    توانیممحور، نرخ  امیدوار 

ی پیشاانسانیِ  زمینه داری حاضر، به نرخ انقراض پسنخورده گذاشتن تمدن سرمایهدست

سادگی از این ویلسون به میلیون گونه در سال بازگردیم؟  یک تا ده گونه به ازای هر یک 
بر  رود پرسش مهم طفره می تمرکز  با  تا  دارد  او تالش  براچشم. در عوض،  ی اندازها 

واسطه برای تسریع نرخ انقراض، ، علت بیی قرنشناختی« در بقیه کاهش »ردپای بوم

آفرین عمده  از کارایی پیشنهاد خود دفاع کند. به بیان ساده، ویلسون بر دو عامل سهم

کند: رشد جمعیت و مصرف سرانه.  شناختی« تمرکز میدر افزایش سریع »ردپای بوم

 (3نوشت )نک. پی
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طور نمایی افزایش یافته و به تسریع نرخ  به  1800انسان از سال  اگرچه جمعیت  

ای تر که »زنان درجه انقراض کمک کرده است، اما در مناطق ازلحاظ اقتصادی پیشرفته 

:  2016اند«، به ثبات رسیده است. )ویلسون،  از استقالل اجتماعی و مالی را کسب کرده

مناطق، »ازجمله پاتاگونیا، خاورمیانه،  وجوداین، جمعیت جهان در برخی از  ( با190ص.  

جز آفریقای جنوبی«، به  ی تمام آفریقای جنوب صحرا بهعالوهپاکستان و افغانستان، به

طور متوسط سه فرزند برای  دهد )بهسرعت به رشد خود ادامه میدلیل باروری باال به

  2015سال    ی سازمان ملل درهر زن زنده مانده است(. گزارش جمعیت تجدیدنظرشده

میلیارد نفر خواهد رسید   213/11جمعیت جهان به  ،  2100کند که تا سال  برآورد می
شده  بینیکند که رشد جمعیت پیش. ویلسون درک میو آنگاه ممکن است تثبیت شود

باشد، به انقراض سهم داشته  این  ویژه که بخش عمدهممکن است در تسریع نرخ  ی 

هد بود که مردم در آنجا به استاندارد باالتری از افزایش جمعیت در جنوب جهان خوا

کند این مشکل را با این استدالل دور بزند که به خاطر  زندگی نیاز دارند. او سعی می

ای توسط فناوری پیشرفته شکل  طور فزایندهای که به»فرگشت نظام بازار آزاد و شیوه

 (191ص.  شناختی«  کاهش خواهد یافت. )همان:گیرد«،»ردپای بوممی

طور نامحدود ادامه ی رقابت هستند و همین را بهمحصوالتی که امروز برنده

برد،  ی کمتری میها هزینهخواهند داد، محصوالتی هستند که تولید و تبلیغات آن

نیاز به تعمیر و تعویض کمتری دارند و باالترین عملکرد را با صرف حداقل میزان 

رقابت در  دهند. درست همانانرژی نشان می از طریق  انتخاب طبیعی  طور که 

های بیشتری از خودشان به ازای هر واحد هزینه در  ها برای تولید نسخه میان ژن

ارگانیک را به  افزایش نسبت سودپیش مینسل بعد، فرگشت  ی هزینه-به-راند، 

می اقتصاد  فرگشت  باعث  آزاد، تولید  بازار  اقتصاد  در  رقابت  تمام  تقریباً  شود. 

 برد. )همان(یراز فناوری نظامی، میانگین کیفیت زندگی را باال میغ به

از محیط بومالبته، در جنبش حفاظت  تنها هیچشناسی، ویلسون بهزیست و  وجه 

بازار  جادوی  و  فناوری  گرو  در  را  جهان  نجات  برای  خود  امید  که  نیست  کسی 
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ی زمین« اشاره  ژانس کرهدر »اور   2و کالرک   1طور که فاسترنهد. همانداری میسرمایه

 کنند: می

رویارو با چنین مشکالت الینحلی، پاسخ منفعت مسلط همواره این بوده است  

تواند تمام مشکالت را که فناوری، همراه با جادوی بازار و کنترل جمعیت، می

به و  کند  زیستوسیلهحل  توان  از  رشد  مطلق  جداسازی  انباشت  ی  محیطی، 

اقتصادی ب تأثیرات بوم یسرمایه و رشد  را بدون  نامطلوب، میسر  پایان  شناختی 

 ( 2012سازد. )فاستر و کالرک، 

طبیعی با  همدست  ویلسون  و  طبیعی  انتخاب  توسط  آزاد«  بازار  »اقتصاد  سازی 

گذار به »رشد   یداری در آستانهکند که سرمایهدانستن آن با فرگشت، استدالل می

فناوری از  استفاده  با  درنتیجه های صرفهاقتصادی فشرده«  و  منابع طبیعی  جویی در 

رغم افزایش جمعیت و افزایش احتمالی مصرف سرانه  شناختی« علیکاهش »ردپای بوم

 است.

او به مبنای مشخص خوش  عنوان را به   3اصطالح قانون موربینی ویلسون چیست؟ 

ای در مقاله 4ی گوردون مور کند؛ مشاهدهین موردنظر خود ذکر میگواه برای اقتصاد نو

که تعداد ترانزیستورها در یک مدار مجتمع منتشر شد مبنی بر این  1965که در سال  

تر  های پایینشود. درست است که با توجه به هزینهمتراکم تقریباً هر دو سال دو برابر می

شوند،  ای در الکترونیک استفاده میور گستردهطو بهبود عملکرد مدارهای مجتمع که به

ای جدید  برخی از اقتصاددانان استدالل کرده بودند که »اقتصاد اطالعات« نوید مرحله

می را  اقتصادی  رشد  از  بهبودیافته  بااینو  محققان دهد.  و  کالن  اقتصاددانان  حال، 
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بهرهبرجسته  رابرت گوردون، ی رشد  این ن2000  1وری )مانند  با  بودند و  (  ظر مخالف 

 ها را تأیید کرده است.متحده و جهان، سخن آنمسیر متعاقب اقتصاد ایاالت

(  2012انجمن سلطنتی )  2ی زمین و مردم گزارش کرهویلسون همچنین قسمتی از  

زیست تأثیر  از  اقتصادی  فعالیت  »جداسازی  مورد  در  میرا  نقل  به  محیطی«  او  کند. 

عنوان پیشگامان اقتصاد نوین و  نانوفناوری و علم رباتیک به  3شناسی مصنوعی، زیست 

می اشاره  فرضی  اما  جداسازی  چنین کند.  آرزوی  صرفاً  سلطنتی  انجمن  گزارش 
: »جداسازی فعالیت اقتصادی  الوقوع باشدکه واقعیتی قریب، نه اینای را داردجداسازی 

ی مجدد  محیطی، موردنیاز مبرم است؛ برای مثال، با استفادههای مادی و زیستاز توان 

از تجهیزات و بازیافت مواد، کاهش ضایعات، تأمین انرژی از منابع تجدیدپذیر و پرداخت 

(.  8: ص  2012کنندگان«. )انجمن سلطنتی،  تر مصرف توسط مصرفهای گستردههزینه

شناسی مصنوعی، نانوفناوری و علم رباتیک  درنهایت، شور و اشتیاق ویلسون برای زیست 

عنوان پیشگامان جداسازی نیز ممکن است اشتباه باشد. درست است که مشتاقان  به

کنند  یپایان استدالل مچاک فناوری وجود دارند که به نفع پیشرفت اقتصادی بیسینه 

محور چنین است. برای مثال، نک. گزارش داری انسان ی سرمایهرفته، مدرنیتههم)روی

، به سفارش بنیاد علوم ملی و وزارت بازرگانی(. اما بازهم، سایر  2002  5و بینبریج،  4روکو

کارشناسان نه موج جدیدی از رشد اقتصادی را متصور هستند و نه جداسازی رشد از 

فشراستفاده )بهدهی  طبیعی.  منابع  گوردون،  عنوانی  نک.  کروگمن، 2016مثال،   6؛ 

پی2016 )نک.  که  4نوشت  (.  دارد  وجود  باور  این  برای  خوبی  دالیل  درواقع،   )

بوم سرمایه »ردپای  افزایش  به  به  داری  الزام  توسط  زیرا  داد،  خواهد  ادامه  شناختی« 

ازاین  و  سرمایه،  بیشتر  چه  هر  هرچه  انباشت  پویش  طریق رو  از  رشد  برای  بیشتر 

بهکاالیی طبیعت،  و  جامعه  میسازی  رانده  بهپیش  بازده  بنابراین،  با  دستشود.  آمده 

 
1 Robert Gordon 

2 People and the Planet report 

3 Synthetic biology 
4 Roco  

5 Bainbridge 

6 Krugman 



 

 
 

 ی هومن کاسبیکامران نیری / ترجمه  753

طور بهبود علم و فناوری ممکن است منجر به افزایش مصرف شود و نه کاهش آن، همان

سنگ بریتانیا در قرن  برای نخستین بار در مورد صنعت زغال 1که ویلیام استنلی جوونز

 (2010 2نوزدهم خاطرنشان کرد )برای بحث، نک. فاستر، کالرک و یورک،

»ردپای   کاهش  از  ویلسون  دفاع  که  بگیریم  نتیجه  است  منصفانه  بنابراین، 

 داری، معتبر نیست.شناختی« با اتکا بر عملکردهای اقتصاد سرمایهبوم

گوید که صیانت  می  ترتیب، ویلسون باید بر تغییر در اخالق اتکا کند. او به مااینبه

مان  از تنوع زیستی »همچنین مستلزم تغییر بنیادینی در تعقل اخالقی راجع به رابطه 

( اما مبنای این »تعقل اخالقی« چیست؟ و با  167با محیط زندگی است«. )همان: ص.  

سرمایهمدرنیته انسان ی  میداری  استقبال  آن  از  ویلسون  که  تناسبی  محور  چه  کند، 

ها  گوید. اکنون اجازه دهید به سراغ مسائلی برویم که ویلسون باید با آندارد؟ او نمی

 کرد، اما نکرد. وپنجه نرم میدست

3 

 چگونه تنوع زیستی و جهان را نجات دهیم 

 بازگشت به وحش 

اهلیهمان اساس  بر  تمدن  دادم،  توضیح  قبالً  موضوع طور که  بنا شده که  سازی 

تنوع جانوران و گیاهان تحت به نام    1868است که داروین در سال    ایکتاب دوجلدی

گونه تعریف کرد:  ینتوان اسازی را می( منتشر کرد. اهلی2مجلد  ،  1مجلد  )  3سازیاهلی

موجب آن آرایش ژنتیکی ها، چه عامدانه چه غیرعامدانه، بهفرایند فرگشتی که انسان»

دهند که افراد درون آن جمعیت جمعیتی از گیاهان و جانوران را به حدی تغییر می

حیات در  تولیدمثل  و  بقا  برای  را  خود  میتوانایی  دست  از  )بلوملردهندوحش  و    4« 
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بارکر،24: ص.  1991  1بایرین،  از  نقل  به  درباره2: ص.  2006  2،  ویلسون  بحث  ی (. 

های وحشی را به حاشیه ها گونهخسران تنوع زیستی بر این تمرکز دارد که چگونه انسان

در افزایش نرخ انقراض   سازیی نقش اهلیاند. اما او از بحث دربارهکن کردهرانده یا ریشه

سازی در ظهور و  و نویسندگان همکار وی به نقش بنیادین اهلی 3ماند. دریسکول بازمی

 کنند: گسترش تمدن که مسئول انقراض ششم است، اشاره می

ها و مواد مغذی را به ارمغان آورد اهلی کردن جانوران و گیاهان، مازاد کالری

حال، انقالب نوسنگی چیزی بیش از تولید  ینو انقالب نوسنگی را آغاز کرد. باا

می شامل  را  ساده  و  غذای  کشاورزی  اقتصاد  رشد  معنای  به  همچنین  شد؛ 

مجموعهدربرگیرنده بهرهی  امکان  برداری ی  که  بود  جانوران  و  گیاهان  از  ها 

ها را فراهم کرد که بیشتر آنچه را که  ی حیات شهری و گروهی از نوآوریتوسعه 

فرهنگ   برمیمیامروز  در  غیرمستقیم دانیم،  پیامد  مدرنیته  اعظم  بخش  گیرد. 

انتخاب مصنوعی است. گاوآهن به نماد انقالب نوسنگی تبدیل شده است، اما با  

شده  طراحی   بینیم که تغییراتِ هوشمندانهنگاه کردن به تاریخ در پرتو فرگشت می

را ساخت. به تعبیری، طبیعی بود که ابزارهای واقعی    4در ترکیب ژنتیکی زیاگانِ 

شناسان بودند و کشاورزی خانگی اهرمی  زارعان عصر نوسنگی نخستین ژنتیک 

 (.2011بود که جهان را با آن به حرکت درآوردند. )دریسکول و همکاران، 

واضح است که انتخاب مصنوعی از بسیاری جهات با انتخاب طبیعی در رقابت است 

متحده در  ایالت جنوبی ایاالت  48کستری در  کند. جمعیت گرگ خاو آن را تضعیف می

منافع گله  2017سال   در جهت  عمدتاً  دلیل شکار که  به  به  است،  نفر   5.178داران 

ی کارکرد  فرد و حیاتی خود در نحوهرسد. گرگ خاکستری به دلیل نقش منحصربهمی
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ود و  شسازگان تخریب میاست. بدون گرگ خاکستری، بوم  ای کلیدیگونهسازگان،  بوم

 روند. ها نیز از دست میسایر گونه

های نسبتاً معدودی از گیاهان و جانوران در فرایند انتخاب مصنوعی به تفوق گونه 

مانیوک،   ذرت،  جو،  )موز،  محصول  دوجین  یک  تنها  است:  شده  منجر  امروز  جهان 

زمینی شیرین و گندم( بیش  زمینی، برنج، سورگم، سویا، چغندرقند، نیشکر، سیبسیب 

: ص.  1997 1دهند )دایاموند، ی محصول جهان را تشکیل میدرصد تولید ساالنه 80از 

عمده132 بخش  مزرعه  حیوان  پنج  تنها  و  گونه(  از  تشکیل  ای  را  اهلی  بزرگ  های 

 ( 1: ص. 2006دهند: گاو، گوسفند، بز، خوک و اسب )بارکر، می

سرعت در حال  لیدی، بههایی کی وحشی، اغلب گونهالجثه که جانوران عظیمدرحالی

ها هرساله میلیاردها حیوان مزرعه را با بهای هنگفت برای  منقرض شدن هستند، انسان

رسانند. برای مثال، صنعت کنند و به مصرف میدهند، سالخی میکره پرورش میزیست 

از    2011ی چند شرکت فراملی، در سال  داری تحت سلطه گوشت سرمایه   58بیش 
)به مرغ  دقیقمیلیارد  به  58،110،000،000تر،  طور  نزدیک  اردک    3(،  میلیارد 

( را در سراسر جهان  1،383،000،000میلیارد خوک )  1( و بیش از  2،917،000،000)
بر صدها  اند، هرکدام بالغسالخی کرد. سایر حیوانات مزرعه که برای غذا سالخی شده

بوده شاخ  غاز   649,000,000بوقلمون،    654,000,000اند:  میلیون  مرغ  دار،  و 

  2)بنیاد هاینریش بل،   گاو   296.000.000بز و    430,000,000گوسفند،    517,000,000

 ( 5نوشت (. )نک. پی2014؛ برای بحث، نک. نیری، 15: ص. 2014

ی ها رو به انفجار رفته و دامنه حیوانات اهلی دیگری نیز وجود دارند که جمعیت آن 

میلیون    525گسترش یافته است. حداقل    وحشها در سطح جهان به ضرر حیاتآن 

تا    220های خانگی بین  ( و جمعیت گربه2012  3سگ در جهان وجود دارد )کورن،

خانمان  های بیشود که جمعیت گربه میلیون برآورد شده است. تخمین زده می  600

  1های جهان را تقریباً  در همین حدود باشد که باعث شده برخی جمعیت کل گربه
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گربهمیلیارد   سگبدانند.  و  بهها  گونهها  میعنوان  شناخته  بیگانه  یک  های  شوند. 

میلیارد پرنده    0/4تا    3/1ساالنه  خانمان،  های بیزند که گربهی اخیر تخمین میمطالعه

 (2013و همکاران،  1. )السکشندمیلیارد پستاندار را می 3/22-3/6و 

سازی را متوقف کرده و معکوس لیترتیب، برای حفظ تنوع زیستی، باید اهاینبه

پیشنهاد )برای  سینگر،سازیم  نک.  اندیشمندانه،  اهلی1975/2002  2های  اما  سازی  (. 

 گیرد.معضالت اخالقی را نیز دربرمی

 اخالق تنوع زیستی

محیطی جدید  که قبالً اشاره کردم، ویلسون خواستار قسمی اخالق زیست  طورهمان

نمی  شود،می بیشتری  توضیح  هیچ  نظریهاما  به  که  دیگری  جستار  در  ی دهد. 

اجتماعی زیست  به  3شناسی  را  ویلسون  است،  یافته  اختصاص  متفکر ویلسون  عنوان 

بوم با حساسیت  از»مدرنیستی  آنچه  توصیف کردم که  آموزد،  فرگشت می  شناختی« 

ی ی صریحی دربارهسازد، اما متکی بر هیچ نظریهی بشریت متأثر مینگاهش را به آینده

ی دیدگاه علمی به جهان (. برای ویلسون، »غلبه2015bتاریخ و جامعه نیست )نیری،  

بر دیدگاه مذهبی و غیرعلمی، ذهن عقالنی بر ذهن غیرعقالنی، راهیست به شکوفایی  

نامد که در امتداد اومانیسم اوست«. اما اومانیسم  این امر را روشنگری نوین میانسان. او  

ترتیب، اینمحوری است. بهرغم نقش تاریخی مترقی که دارد، نوع مدرنی از انسانعلی

 نویسد: گرا میشناس فرگشتی طبیعتویلسون زیست 

بی بزرگانسانیت  زیست شک  ذهنِ  ما  است.  حیات  دستاورد  کره،  ترین 

و  منظومه  شمسی  می-ی  کسی  بگویدچه  ما    - تواند   ... هستیم  کهکشان  شاید 

بهارگانیسم را  ساده  میهایی  آزمایشگاه  در  را  زودی  کائنات  تاریخ  ما  آفرینیم. 

 (288: ص. 2012نگریم )ویلسون، ی آن میایم و تقریباً به لبهآموخته 
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از دست بلندباالی ویلسون  پاسخ به ستایش  اوردهای فکری بشر  داروین گویی در 

 نویسد: می

مطمئناً تر، هرچقدر که بزرگ باشد،  تفاوت میان ذهن انسان و حیوانات عالی

ها و قوای حواس و شهود، هیجانایم که  . ما دیدهتفاوت در درجه است نه نوع

مختلف همچون عشق، حافظه، توجه، کنجکاوی، تقلید، تعقل و غیره که انسان  

مباهات میبه آن  اوقات در    کند،ها  یا حتی گاهی  اولیه  ممکن است در وضعی 

پایین سطح  حیوانات  در  پیشرفته،  شوندوضعی  مشاهده  نیز  )داروین،    تر 

 ، تأکید از من(105، ص. 1871/1981

شود  های فرضی که ادعا میی تنگ شدن حدود تفاوتامروزه، ما بسی بیشتر درباره

جانوراانسان سایر  مافوق  اخالقی  ازلحاظ  را  میها  قرار  مین  به  دهند،  شروع  و  دانیم 

ایم  های غیرجانوری کردهیادگیری در مورد خودآگاهی، ارتباط و حتی هوش در گونه

 ی تحقیقات جاری در باب هوش در گیاهان(. ، درباره2013 1)برای مثال، نک. پوالن، 

نظریه که  اینجاست  بومنکته  حیاتْ  خود  مانند  فرگشتی  اما ی  است،  محور 
نظرگاه فرهنگی مالزم با ظهور کشاورزی و گسترش جوامع طبقاتی  محوری یک  انسان

 است که عمیقاً در تمدن جاافتاده است.

دختر چارلز   2محوری شد. فرانسیس داروین،ترتیب، حتی داروین قربانی انساناینبه

ا تحت رحمی با حیوانات بیش از همه پدرش رنویسد که اگرچه بردگی و بیداروین، می

می قرار  بهتأثیر  اما  زندهدادند،  علیه  »تهییج  با  بود.  شدت  مخالف  حیوانات«  شکافی 

 ( 14-212: صص. 1990 3)راچلز، 

ها  ی اخالق در روابط ما با آنبا رشد دانش ما از زندگی جانوران غیرانسانی، حوزه

( راچلز  است.  کرده  پیشرفت  نظریه 1990نیز  از  به(  استدالل  برای  داروین  نفع    ی 

آورد که قبل  ی اخالقی برای تمام جانوران استفاده کرده است. او به خاطر میمالحظه
 

1 Pollan 

2 Francis Darwin 

3 Rachels 



 

 

 م؟یچگونه انقراض ششم را متوقف کن 758

صورت خداوند آفریده شده است« یا با این انگاره که  از داروین، با این ادعا که »انسان به

ی »کرامت انسان« )یا برتری او بر باقی  »انسان یگانه موجود عقالنی است«، از آموزه 

اعتبار کردن  ی فرگشت داروین، زحمت بیشد. راچلز با توجه به نظریه می  طبیعت( دفاع

سازد. راچلز مفهوم »فردگرایی اخالقی« را  ها را بر خود هموار میهردوی این استدالل

ی رفتار با یک فرد،  دهد. »نحوهی »کرامت انسان« پیشنهاد میعنوان جایگزینِ آموزه به

که از اعضای گروه ممتازی است یا نه  ی دارد، نه اینی خود او بستگبه خصوصیات ویژه

حتی »گروه« موجودات انسانی ... این امر بدان معناست که زندگی بشر، به یک معنا،    -

که ارزش اعطاشده به حیات غیرانسانی افزایش  ارزش خود را از دست خواهد داد؛ درحالی

رزش« حیات بشر، فرایند عزل  ( مراد راچلز از »کاهش ا5: ص.  1990یابد«. )راچلز،  می

قلهانسان ستیغ  از  که ها  کرد  درک  معنا  این  به  باید  را  عبارت  این  است.  خلقت  ی 

سلسله نظام ارزشِ  همهای  میمراتبی،  آفریقای  تراز  در  آپارتاید  سقوط  همانند  شوند؛ 

چندان به معنای »کاستن ارزش« زندگی سفیدپوستان آفریقای جنوبی،  جنوبی که نه

شناختی بلکه  ای زیست ها بود. )نژاد نه مقولهرابری همگان فارغ از رنگ پوست آنبلکه ب

 برساختی اجتماعی است(. 

با این استدالل   2شناس در دانشگاه راتگرز،فیلسوف و اخالق   1گری ال. فرانسیون، 

کننده از لغو استثمار حیوانات که حیوانات »شخص« هستند و نه »چیز«، دفاعی قانع

این برای جانوران است:    ی برابراصل مالحظهه است. کلید استدالل او، حق  مطرح کرد
اینقاعده رفتار کنیم، مگر  به یکسان  با موارد مشابه  بایستی  که دلیلی  ی اخالقی که 

ی . مطابق با این اصل، هر نظریهموجه برای عدم انجام چنین کاری وجود داشته باشد

می اجازه  که  مشاخالقی  موارد  با  شیوهدهد  به  نمیابه  شود،  رفتار  متفاوت  تواند ای 

(  45-44: صص.  2008قبول واجد صالحیت باشد. )فرانسیون،  ای قابلعنوان نظریه به

ی بنتام در رابطه با حقوق حیوانات که مبنای باورانهفرانسیون با انتقاد از موضع فایده

کند که بنتام  اشاره می  ( است،1975)  آزادسازی حیواناتاثر معروف پیتر سینگر به نام  

هرگز منزلت مالکیت جانوران غیرانسانی موردنظر را زیر سؤال نبرد: »خطای بنتام از  
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ها بودند«.  طریق قوانینی تداوم یافت که مدعی توازن بین منافع مالکان و مایملک آن 

دار ( همانند بردگی که در آن تعادل میان حقوق برده و حقوق برده46-45)همان: صص.  

اممکن بود، هیچ راهی برای تعادل میان حقوق جانوران غیرانسانی و حقوق صاحبان ن

آن مالحظهانسانی  اصل  اطالق  )برای  ندارد  وجود  نیری،  ها  نک.  برابر،  (.  2015bی 

ی برابر بنابراین، کاالشدگی و تملک جانوران غیرانسانی ذاتاً مانع از رعایت اصل مالحظه

سازد.  ها را منتفی میی ما با آناوت اخالقی صحیح در رابطهرو امکان قضشود و ازاینمی

کشی از حیوانات به همان معنایی است که مدافعان  بنابراین، فرانسیون خواستار لغو بهره

 ها. لغو بردگی خواستار پایان بردگی شدند: پایان دادن به امکان مالکیت بر آن

لناک با جانوران غیرانسانیِ متعلق  البته، استدالل فرانسیون اگرچه از جهت رفتار هو

ی اخالقی را در مورد حیواناتی که متعلق به کسانی  ها رادیکال است، مالحظهبه انسان

بی افعال  مرتکب  که  آن نیستند  علیه  و  رحمانه  تجاری  ماهیگیری  و  شکار  مانند  ها 

دایره»تفریحی« می از  بیرون میشوند،  بحث  مالحظه ی  اصل  و  رگذارد؛  برابر  به ی  ا 

سازد که هر  ی فرگشت روشن میحال، نظریهدهد. بااینهای غیرجانوری بسط نمیگونه

نمیگونه فرگشت  در  ای  خاصی  زیستگاه  با  بلکه  جوید،  برتری  دیگران  بر  تا  یابد 

محور و ضدداروینی است  سازگانی که در آن سکونت گزیده است، وفق یابد. انسانبوم

گونه،  آمده توسط یکدستهای بهاشته باشیم تا در ظرفیتهای دیگر انتظار دکه از گونه 

نظریههوموساپینس یعنی   در  باشند.  داشته  تبحر  گونه،  داروین،  سادهی  و  های  تر 

گونه پیچیده هیچ  اما  دارند،  وجود  پایینتر  سطح  یا  باالتر  سطح  ندارد.  ی  وجود  تری 

پیچیدهبه یکویژه،  بودن  نمیتر  باعث  بگونه  که سطح  همانشود  باشد.  که االتر  طور 

می  خاطرنشان  کرهویلسون  بر  حیات  دیدگاه  از  انسانکند،  زمین،  بیی  اند  اهمیتها 

 (. 36-26: صص.  2006که حشرات اهمیت بسیاری دارند )ویلسون، درحالی

است که با کار    1نگرشناسی ژرفشود، بومجنبش اخیری که به این بحث مربوط می

ی تفکر اسپینوزا  ی نائس بر پایهشود. فلسفه فیلسوف نروژی، شناخته می  2، آرنی نائس 

)نائس،   و طبیعت همسان هستند  باور داشت خداوند  است که  : صص.  2008استوار 
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بوم230-251 رویکردی  نائس  اساس،  این  بر  ا(.  را  میمحور  را تخاذ  آن  که  کند 

کند که  نامد. او استدالل میجویان میبینی خوراک نزدیک به جهان  1«حکمت تیبوم »

و شکوفایی   زیستن  برای  برابر  از حق  آن،  غیر  یا  انسان  از  اعم  زنده،  موجودات  تمام 

ها  ی ادراک انسان(، حقی که مشروط به نحوه65-164: صص.  1989س،  برخوردارند )نائ 

ی طبیعت( خاص خودش  حکمت )فلسفه ی نائس، هر شخصی بوماز آن نیست. به گفته

محور شود. برای نشان دادن تنها یک تواند بومرا دارد که بر اساس تجربه و تعمق می

را   3ایپلتفرم هشت مادهیک    2نمونه از چنین رویکرد اخالقی به طبیعت، او و سشنز

بوم  ژرفبرای جنبش  کرهشناسی  بحران  پی حل  در  که  پیشنهاد نگر  است،  زمین  ی 

 کردند. این هشت ماده به شرح ذیل هستند: 

نفسه ارزش  انسانی و غیرانسانی بر روی زمین، فی بهروزی و شکوفاییِ حیات  •

 ها: ارزش فطری، ارزش باطنی، ارج باطنی(. دارد )مترادف

ارزش  • انسانی  این  اهداف  برای  غیرانسانی  جهان  سودمندیِ  از  مستقل  ها 

کنند و همچنین ارزش ها کمک میهستند. غنا و تنوع صور حیات به تحقق این ارزش 

 نفسه هستند. فی

ا حق ندارند این غنا و تنوع را کاهش دهند مگر برای برآوردن نیازهای  هانسان •

 حیاتی. 

ها سازگار  توجه جمعیت انسانشکوفایی حیات و فرهنگ بشر با کاهش قابل •

 تر دارد.است. شکوفایی حیات غیرانسانی نیاز به جمعیت انسانی کوچک

سرعت ضاع بهازحد است و اوها با جهان غیرانسانی، بیشتداخل فعلی انسان •

 رود. رو به وخامت می
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ها بر ساختارهای اقتصادی،  ها باید تغییر کنند. این سیاستبنابراین سیاست •

گذارند. وضعیت حاصل از این تغییرات، عمیقاً  فناورانه و ایدئولوژیکِ اساسی تأثیر می

 متفاوت از وضع حال خواهد بود. 

کیفیت زندگی )مأوا گزیدن   تغییر ایدئولوژیک عمدتاً عبارتست از قدردانی از •

هایی با ارزش باطنی( در عوضِ پایبندی به افزایش استاندارد زندگی. آگاهی  در موقعیت

 ژرفی از تفاوت میان ازلحاظ اندازه بزرگ بودن و باعظمت بودن وجود خواهد داشت. 

می • تبعیت  فوق  نکات  از  که  بهکسانی  غیرمستقیم کنند،  یا  مستقیم  طور 

 ی انجام تغییرات ضروری تالش کنند.اند که براموظف 

نائس و سشنز از دیگران دعوت کردند تا پلتفرم خودشان را طراحی کرده یا پلتفرم  

تصویب کنند. دیدگاهآن  خود  تجدیدنظر دلخواه  هر  با  را  بومها  به های  فراوانی  محور 

ترمیم گسست توانند به  توانند وجود داشته باشند و وجود دارند؛ و همگی میجهان می

 ی طبیعت کمک کنند. ها با بقیهی انسانساله 12.000

 محور داری صنعتی انسانفراروی از سرمایه

و    زمین-نیمها( همان اوایل در کتاب  )عصر انسان   1رغم توجه به آنتروپوسین علی

محیط از  حفاظت  تشکیالت  در  آنتروپوسین  ایدئولوژی  از  )نسخه انتقاد  های  زیست 

تواند پیشنهاد خود برای توقف انقراض  (، ویلسون نمی2شناختیافراطی از مدرنیسم بوم

ی زمین، ی بحران کره ی زمین قرار دهد. )برای بحث دربارهششم را در بستر بحران کره

راکستروم  استفن 2009،  و همکاران  3نک.  از  2015و همکاران،    4؛  پرده  این موضوع   )

برمی ویلسون  پیشنهاد  در  مهلکی  شود،  نقص  پذیرفته  پیشنهاد  آن  اگر  حتی  دارد. 

وحش  های حیاتگسیخته یقیناً نرخ انقراض را حتی در زیستگاهگرمایش جهانی لگام
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کند: اگر  میدهد. همین استدالل برای جنبش عدالت اقلیمی صدق  جهان افزایش می

ناپذیر گردد، آنگاه ممکن است بشریت با انقراض به انقراض ششم اجازه دهیم که توقف

گلخانه گازهای  اگر  حتی  شود،  بهروبرو  گیرند.  قرار  کنترل  تحت  ترتیب، اینای 

 آنتروپوسین است که باید متوقف و برچیده شود. 

آن برای استخراج ثروت   محوری و توالی جوامع طبقاتی که بر اساساما بدون انسان

از طبیعت از طریق استثمار نیروی کار با استفاده از نیروهای تولید هر چه قدرتمندتر  

 اند، آیا آنتروپوسین وجود خواهد داشت؟بنا شده

شناختی جدید، با شناخت  مثابه دوران زمینبحث کنونی در مورد آنتروپوسین به

زمین برانگیخته شده است. اگرچه این موضوع  ی  ها بر کرهدیرهنگام ما از تأثیر انسان

شناسان و دانشمندان دیگر است، اما اجماع نوظهوری وجود هنوز تحت بررسی زمین

توان سرآغاز دوران آنتروپوسین دانست، زیرا ذرات رادیواکتیو را می  1950دارد که سال  

راکنده شدند.  پس از انفجار دو بمب اتمی در هیروشیما و ناگازاکی در سراسر سیاره پ 

دوده پالستیکی،  آلودگی  همچون  دیگری  عالئم  نیروگاهاما  حتی  ی  و  بتن  ها، 

جامانده از تکثیر جهانی مرغ خانگی نیز مدنظر هستند. محرک امروزیِ  های بهاستخوان 

داری در سراسر جهان است که علم و فناوری را در دوران آنتروپوسین، انباشت سرمایه

کار گرفته تا عنان از نیروهای تولیدی بردارد که پیش از این سال گذشته به  250طی 

داری هرگز به تصور درنیامده بودند. ما برای برچیدن آنتروپوسین باید از تمدن سرمایه

 محور فراروی کنیم.انسان

شناختی« برای توضیح این استدالل در رابطه با پیشنهاد ویلسون، بیایید »ردپای بوم

یم. یکی از مشکالت استفاده از محک مصرف سرانه این است که  را از نو مالحظه کن

پنهان می را  مسئله  بوماین  »ردپای  از  مقدار  چه  که  اقلیت  کند  به  جهان  شناختی« 

را تشکیل میی سرمایهی طبقهکوچکی که هسته  میدار جهانی  مربوط  شود.  دهند، 

ها در  ثروتمندترین  میلیون نفر از  5/3(،  2016)  1طبق آخرین گزارش کردیت سوئیس

یا    116از جمعیت جهان(    %7/0سراسر جهان ) یا   %6/45تریلیون دالر  ثروت جهان 

از   میلیارد دالر را تحت کنترل خود دارند )البته حتی در این گروه،    1هرکدام بیش 
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داری جهان در دستان اقلیت کوچکی متمرکز است(. سهم  بخش اعظم ثروت سرمایه

فق  5/3 از  نفر  آدم میلیارد  )یرترین  بالغ  %73ها  تنها  ثروتی  جهان(    1/6بر  از جمعیت 

دالر است )البته اکثریت در این گروه هیچ    10.000تریلیون دالر یا هرکدام کمتر از  

ی ثروتی ندارند یا حتی ثروت منفی دارند، یعنی بدهی(. بنابراین، بدیهی است که هسته 

دهد، مسئول یت جهان را تشکیل میجمع  %7/0دار که تقریباً  ی سرمایهمرکزی طبقه 

( نیمی  بوم %47تقریباً  »ردپای  از  »ردپای  (  کاهش  برای  ما  است.  جهان  شناختی« 

رو به اقتصاد و  داری در جهت انباشت ثروت و ازاینشناختی« باید به سائق سرمایهبوم

ور محداری انسان تنها با فراروی از تمدن سرمایهرشد اقتصادی سودمحور پایان دهیم.  
 توانیم انقراض ششم را متوقف و معکوس کنیم. می

مطالعه پیوهمچنین،  پژوهشی  مرکز  توسط  اخیر  می  1ای  که  نشان  از   %71دهد 

باقی میجمعیت جهان، کم فقیر  یا  روزانه  درآمد  با  و  زندگی    10مانند  کمتر  یا  دالر 

ها  م انسان(. واضح است که استانداردهای زندگیِ بخش اعظ 2015  2کنند )کوچار، می

ها ارتقا  کنند، باید برای رفع نیازهای اساسی آنکه عمدتاً در جنوب جهان زندگی می

ی شدهیابد. اگر از فرهنگِ داشتن به سمت فرهنگِ بودن حرکت کنیم، ثروت انباشته

هسته  %7/0ازحد  بیش یعنی  جهان،  جمعیت  طبقه باالیی  مرکزی  سرمایهی  دار،  ی 

ای آبرومندانه ت جهان که در فقر و درآمد ناکافی برای زندگیجمعی  %71تواند میان  می

ی انسانی  ما برای توقف انقراض ششم و تضمین رشد و توسعهگرفتارند، توزیع شود.  
سرمایه تمدن  از  انسانباید  بوم داری  سوسیالیسم  جهت  در  بوممحور  محور  شناختی 

 .فراروی کنیم

 شناختی و طبیعتسوسیالیسم بوم

وحش کنار  های حیاتعنوان زیستگاهلسون حداقل نیمی از سیاره را به پیشنهاد وی

کند که امید  ی سیاره حفظ میمحور را در بقیه داری انسانگذارد، اما تمدن سرمایهمی

به   انگاره  مباشران خوب طبیعتدارد  اما  بر طبیعت،  تبدیل شوند.  انسان  ی مباشرت 

 
1 Pew Research Center 

2 Kochhar 
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ی جدابافته و  ها را تافتهابژه که انسان-ی سوژهمحور است؛ قسمی رابطه ای انسانانگاره

بقیه از  میباالتر  طبیعت  از  ی  ناشی  ششم  انقراض  که  آوریم  خاطر  به  بیایید  داند. 

رابطه  بلکه به خاطر  سوءمدیریت  با طبیعت نیست،  به سلطه و کنترل بر ی ما  سائق 

محورِ متوالی است. اگر یاد بگیریم که  های طبقاتی انسانسازی تمدنطبیعت برای غنی

محور معکوس کنیم که به طبیعت عشق  ی انسانی بوممسیر خود را به سمت جامعه

گذارد، مجبور نیستیم که در مقام مباشران طبیعت عمل کنیم.  ورزد و احترام میمی

 هیچ مباشری نیاز ندارد. درواقع، طبیعت اولیه است و ما ثانویه.طبیعت به 

، رسیدن به محورشناختی بومسوسیالیسم بومبنابراین، چالش کلیدی در گذار به  

خوشرابطه  و  غیربیگانه  بقیهای  با  بهطینت  است.  طبیعت  اینی  »مباشران جای  که 

یل شویم که تمام اجزای  کره تبدخوب« طبیعت باشیم، باید به جزو مهمی از زیست

می احترام  و  عشق  با  را  آن  میدیگر  قدر  و  و  فهمد  مدیر  میان  رابطه  این  داند. 

رابطه مدیریت نیست.  ابژه،  و  سوژه  بقیهشده،  با  اخالق  ای  اساس  بر  طبیعت  ی 

جای فرهنگِ  جوی ما بهمحیطی سازگار با فرهنگِ بودن است که نیاکان خوراک زیست 

گذاشتند.  ی عمل میمحور، به ورطه داری انسان تمدن سرمایه  یداشتن، وجه مشخصه 

شناختی اقتصادی به سوسیالیسم بوم-بدون چنین انقالب فرهنگی، هر گذار اجتماعی

محکوم به شکست خواهد بود. این انقالب فرهنگی از پیش بخشی از مقاومت در برابر  

بومی بولیوی که حقوق   ی مردمانمحور است که در مبارزهداری انسان تمدن سرمایه

بومیان آمریکا علیه خط    1ی استندینگ راک دارند، تا مبارزهمام طبیعت را گرامی می

محور خود اتکا شدت بوم که بر فرهنگ همچنان به  2ی دسترسی داکوتای شمالی لوله 

کنند )برای  ها در دعاهای خود، حکمت نیاکانشان را منتقل مییابد. آندارند، بازتاب می

کنم،  (. من این موارد را ذکر می5ی شکرگزاری خطابه  4ایروکوا،  3ثال، نک. هودینوشونی، م

محور که قبالً بحث شد، بلکه مبتنی بر حکمت  ها نه مبتنی بر اصول اخالقی علمزیرا آن 

 
1 Standing Rock 

2 North Dakota Access Pipeline 

3 Haudenosaunee 

4 Iroquois 

5 Thanksgiving Address 

http://nmai.si.edu/environment/pdf/01_02_Thanksgiving_Address.pdf
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http://nmai.si.edu/environment/pdf/01_02_Thanksgiving_Address.pdf
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مربوم بوممحور  جوامع  در  درواقع،  جهان هستند.  بومی  بومدمان  علم  شناختی  محور، 

محور به منبع حکمت خواهد بود، نه به هدف ارضای کنجکاوی انسان و سائق انسان

 سلطه و کنترل بر طبیعت.

ازاین و  آنتروپوسین  کردن  خنثی  سایر  برای  و  اقلیمی  بحران  ششم،  انقراض  رو 

بهی زمین، گذار بهای کرهبحران  انسانی  با جمعیت  توجهی کمتر،  طور قابله جهانی 

منطقه  هر  در  و  جهان  سراسر  در  انسانی  حداکثر جمعیت  است.  باید  الزم  زیستی  ی 

حال منابع کافی برای رشد ها باشد و درعینسازگانمبتنی بر اصل »عدم آسیب« به بوم

توسعه انسان و  ریشهی  کاهش  این  شود.  تضمین  انسانها  جمعیت  مستلزم ایِ  ی 

زمان، برای کاهش  طور همریزی دموکراتیک خانواده است. بهتوانمندسازی زنان و برنامه

شناختی« در شمال جهان و افزایش استاندارد زندگی در جنوب چشمگیر »ردپای بوم

جهان و برای جمعیت نیازمند در شمال جهان، تجدیدساختار اقتصادی رادیکال باید  

ی  مثال، در عرصهعنوانمتحده بهگرفتن وضعیت اقتصاد ایاالتانجام گیرد. با در نظر  

نظامی، مواد شیمیایی،  -های بزرگی از صنایع تولیدی مانند مجتمع صنعتیتولید، بخش

)سوخت پتروشیمی  متوقف  صنایع  وقت  اسرع  در  صنعتی  کشاورزی  و  فسیلی(  های 

اهند یافت و آنچه در  خواندازه شدت کاهش خواهند شد. صنایع مالی، بیمه و امالک به

شود. این امر،  ماند، توسط کارگران و شوراهای مصرفی اداره میصورت لزوم باقی می

از بین خواهد برد. تجارت عمده فروشی و  فروشی و خردهصنعت خدمات مدیریتی را 

المللی و ملی حذف خواهند شد یا به حداقل کاهش خواهند یافت، زیرا  ونقل بینحمل 

شود. خدمات درمانی، آموزش، فرهنگ، مسکن و هنر و  ای میو منطقهاقتصادْ محلی  

می غیرمتمرکز  ممکن  حد  تا  اما  یافت،  خواهند  گسترش  با  فرهنگ  کشاورزی  شوند. 

پایا غیرجانوری  ی  استفاده کشت  بوم  1از  کشاورزیو  شد.    2شناسی  خواهد  جایگزین 

شود و فقط آنچه را برای رشد انسان ضروری است و فناوری دچار کاهش مقیاس می

یابد. کار  گذارد. وقت آزاد برای همگان افزایش میرساند، باقی میزیانی به طبیعت نمی

عاملیت اجتماعی  بخش پیدا میشود، وضعی مسرتوقتی غیربیگانه و خالق می کند. 

 
1 Permaculture 

2 Agroecology 
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محور، جنبشی در سراسر جهان، جوانان و شناختی بوموسیالیستی بوم برای انقالب س

توانند تصمیم بگیرند که این گذار چقدر سریع ها میمردم کارگر خواهند بود. فقط آن

که باید به یاد داشته باشیم که در مسابقه علیه زمان  تواند و باید اتفاق بیفتد درحالیمی

 هستیم!

پیشنهادی بیشالبته، این تغییرات   ازحد عام هستند که بتوانند  عظیم و رادیکالِ 

محور سال تمدن طبقاتی انسان  5.000بینی کنند. خنثی کردن  ها را پیشی چالشهمه

ها زحمت خواهد محور سوسیالیستی، بسیار بیش از اینشناختی بوم به نفع تمدن بوم

 تواند اتفاق بیفتد؟ داشت. اصالً می

رفت دیگری  طورکلی درست باشد، هیچ راه بروناین جستار به اگر استدالل من در 

شناختی کامالً محتمل است که گذار به سوسیالیسم بوموجود ندارد.    بحران تمدناز  
فقط یک مثال برای یادآوری   ی ما باشد.های گونهمدت ماوراء قابلیتمحور در کوتاهبوم

که انقالب کوبا مسیر  مبنی بر اینی فیدل کاسترو  سال پس از اعالمیه  56آن به ما:  

سگی در مانزانیلو، کوبا، به آتش کشیده  سوسیالیسم را گزیده است، در اوایل ماه مه »

اند، هیچ قانونی ندارد.  که سگ را آتش زده  که کوبا برای پیگرد کسانی«. بدتر آنشودمی

های فراوان در »مباشرت طبیعت«، رغم پیشرفتواضح است که سوسیالیسم کوبا علی

سال مبارزه برای سوسیالیسم، کوبا هنوز به تالش برای    56رغم  محور است. علیانسان

 محور نپیوسته است. شناختی بومسوسیالیسم بوم 

کمیاب ازمان  منبعی  و  ترین  جهانی  گرمایش  دارد.  قرار  ما  روی  پیشِ  که  ست 

ذات شوند و اگر ویلسون بهبار اقلیمی ممکن است در عرض چند دهه قائمتغییرات فاجعه

توقف پایان قرن  تا  انقراض ششم  بگوید،  تهدید    -ناپذیر خواهد گشت  درست  هر دو 

ودمان. اما  ی خی زمین هستند، ازجمله گونهوجودی برای بخش اعظم حیات بر کره

این فرد بوم با دانستن  انقراض جمعی گذشته به محور  پنج رخداد  طور متوسط  که در 

میلیون سال بازگشت، تسلی خواهد یافت. هیچ دلیلی برای   10تنوع زیستی پس از  

ی خدا، نتواند در موقع مقتضی خردمندانه ، گونههوموساپینستردید وجود ندارد که اگر  

تواند دوباره بیفتد. تا زمانی که خورشید در حدود یک میلیارد  یعمل کند، همین اتفاق م

 سال بعد خاموش شود، جادوی حیات ادامه خواهد داشت.

 

http://forhumanliberation.blogspot.com/2017/05/2610-dog-is-set-on-fire-in-manzanllo.html
http://forhumanliberation.blogspot.com/2017/05/2610-dog-is-set-on-fire-in-manzanllo.html
http://forhumanliberation.blogspot.com/2017/05/2610-dog-is-set-on-fire-in-manzanllo.html
http://forhumanliberation.blogspot.com/2017/05/2610-dog-is-set-on-fire-in-manzanllo.html
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 ها:نوشتپی

عنوان »مقدار فضای موردنیاز برای برآوردن تمام نیازهای یک شخص عادی«  . ویلسون آن را به1

کند. »آن ]مقدار[ شامل زمین مورداستفاده برای سکونت، آب تازه، تولید و تحویل  جامعه تعریف میدر 

حمل و  غذا،  تدفین  پزشکی،  حمایت  عمومی،  کارکردهای  سایر  حکمرانی،  ارتباطات،  شخصی،  ونقل 

( از نظر ریس 189: ص. 2016سرگرمی است«. )ویلسون، 
1
و واکرناگل  

2
تی را  شناخکه تحلیل ردپای بوم 

منابع و جذب پسماند یک جمعیت   استلزامات مصرف  تخمین  »برای  بود  آن روشی  آوردند،  به وجود 

: ص.  1996شده برحسب مساحت زمین مولد متناظر با آن«. )واکرناگل و ریس، انسانی یا اقتصاد تعریف

علی9 حوزه(  در  تحلیل  این  محبوبیت  زیسترغم  مطالعات  بومهای  جنبش  و  از    شناسی،محیطی  آن 

مثال، نک. ونتولیس عنوانبرد )بهشناختی رنج میمشکالت تعریفی، نظری و روش
3
و تالبرت،  

4
 2008 .) 

 
1 Rees  

2 Wackernagel  

3 Venetoulis  

4 Talberth 

http://forhumanliberation.blogspot.com/2016/07/2367-decoupling-of-economy-and-nature.html
http://forhumanliberation.blogspot.com/2016/07/2367-decoupling-of-economy-and-nature.html
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. همچنین نک. پالمب، 2
1
؛ در رابطه با اومانیسم، نک. آبونیانو، 264: ص.  1964  

2
؛ در  70: ص.  1967  

رابطه با علم، نک. کریستین 
3
 ( 350: ص. 2003) 

پردازم.  کنم و گاهی اوقات به مصرف سرانه میگاهی اوقات درآمد سرانه را ذکر می. در این جستار،  3

اندازها اندکی متفاوت هستند. اما مقدار نسبی آن تفاوت، اندک  در واقعیت، این دو سنجه به خاطر پس

 اهمیت است. و برای هدف ما در اینجا بی

شناختی  عنوان مدرنیست بومزیستی را بهتوان پیشنهاد ویلسون برای حفظ تنوع  . با توجیهاتی می4

بیانیه )برای  کرد  بومتوصیف  مدرنیست  نک.  های  بومشناختی،  مدرنیست  ؛  2015،  شناختیمانیفست 

بلومکویست، 
4

شلنبرگر 2015   ؛ 
5

نوردهاوس،   و 
6

آن2015   نقد  برای  آنگ؛  نک.  ترینر،2015وس،  ها،  ؛ 
7
 

2016a  ،2016b.)  های افراطی از دیدگاه مدرنیست  حال، خود ویلسون بیش از همه نگران نسخهبااین

آنبوم وی  توسط کسانی که  آنتروپوسین میها را سینهشناختی است که  تبلیغ میچاکان  شوند  نامد، 

گونه خالصه  ها را این(. او دیدگاه آن100-95، صص.  82-71، صص.  52-47: صص.  2016)ویلسون،  

ای کامالً  بینیبینند، از جهانچاکان آنتروپوسین میی نگاه سینهکسانی که جهان را از دریچهکند: »می

با جهان افراطزیست استفاده میبینی مدافعان سنتی حفاظت از محیطمتفاوت  گرایان در میان  کنند. 

عنوان یک کاال  به  مانده است، برای توجیه حفظ آن بایدها بر این باورند که با آنچه از طبیعت باقیآن

شود. بگذارید تاریخ مسیر  ها بهتر داوری میرفتار کرد. تنوع زیستی بازمانده طبق خدمات آن به انسان

شدن  ی زمین، انسانیتر از همه، بدانید که سرنوشت کرهی خود را طی کند. مهمشدهظاهراً از پیش تعیین

 (.74است«. )همان: ص. 

بازار »گوشت عجیب5 ایاالتوغریب«  .  در  دارد که  عبارتنیز وجود  تمساح،  متحده  از گوشت  اند 

خروس، کبوتر،  من، کروکدیل، شتر، کایوت، جوجهکوتاه، کیی دمآلپاکا، آرمادیلو، خرس، سگ آبی، گربه

پشت، گوزن  قورباغه، ایگوانا، کودو، شیر، الما، میمون، موسکرات، اپوسوم، سمور، شترمرغ، بلدرچین، الک

 گوشت آنالین(.  بازارمثال، نک. منوی این عنوان)بهو گورخر 

ای من و یکی از تأثیرگذارترین معلمانم، تقدیم  این جستار به ناپی، اولین دوست گربهنامه:  تقدیم

دادم. او پانزده و نیم سال    از دست   2008مه    14شب  شود. من ناپی را دقیقاً نُه سال پیش در نیمهمی

 
1 Plumb 

2 Abbognano 

3 David Christian 

4 Blomqvist 

5 Shellenberger  

6 Nordhaus 

7 Trainer 

http://www.ecomodernism.org/manifesto-english
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به من آموخت که گربهای خارقکه گربهسن داشت. ناپی جدا از این ها نیز شخص هستند.  العاده بود، 

ایستم، به  اند با خشیت میی دیگر که مرا احاطه کردههرگاه در باغچه در حضور میلیاردها موجود زنده

می درود  فناپی  من/ما  که  آموخت  من  به  که  تکهفرستم  عظیمقط  بسیار  وجودی  از  کوچک  تر ای 

 هستم/هستیم. 

 ی این جستار سپاسگزارم.های او و ترجمهاز هومن کاسبی به خاطر حمایت
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با   تقابل  در  بودن،  وحشی  و  مطلق  آزادی  برای  طبیعت،  برای  که کالمی  »مایلم 
عنوان موجودی ساکن در ی انسان بهنظاره -آزادی و فرهنگِ صرفاً مدنی، سخن بگویم  

ای افراطی را به زبان خواهم گزارهیا بخشی از آن، و نه عضوی از جامعه. می  طبیعت
ی  اندازهبه  توانم بسیار بر آن تأکید کنم، زیرا مدافعان تمدنآورم، حاال که چنین است می

 ترتیبش را خواهید داد«.تک شما ی مدرسه و تککافی وجود دارند: وزیر و کمیته

 »... در وحشی بودن، کلید صیانت از جهان نهفته است«.

 1862مه   1»راه رفتن« اثر هنری دیوید ثورو،

جاست، خیلی بیشتر احساس راحتی که اینای باغچه مانند آن»من حتی در تکه
پیچد، تا  علفزار می ی زنبورها در که همهمهها هنگامیکنم و باز هم بیشتر در دشتمی

 های حزب ما«. در یکی از کنگره

 1917مه  2 3زندان برسالو،  2ی رزا لوکزامبورگ به سوفی لیبکنشت، نامه

ها  ای است از موجوداتِ قائم به خود: سوژهنه یک ماشین، بلکه جامعه  4سازگان »بوم 
 ها. اگر آن موجودات پشت فرمان باشند چطور؟«و نه ابژه

به قلم رابین وال    5یرین: حکمت بومی، دانش علمی و تعالیم گیاهان بافتن علف ش

   331، ص 2013 6کیمرر، 

  

 
1. Henry David Thoreau 

2. Sophie Liebknecht 
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5. Braiding Sweetgrass: Indigous Wisdom, Scientific Knowledge, and the 
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6. Robin Wall Kimmerer 



 

 
 

 ی هومن کاسبیکامران نیری / ترجمه  775

 مقدمه .  1

پاسخی جستار  ارائهاین  طول  در  که  پرسشی  به  دربارهست  بحث  و  »زوم«  ی  ی 

از من پرسیده شد. این جلسه به لطف آقای فرخ    2021مه    7در    1محورسوسیالیسم بوم 

ی دو  جعفری و دوستان ترتیب داده شد که از من دعوت کردند. ارائه و بحث در ادامه 

محیطجلسه  جعفری  آقای  ابتدا،  در  دادند.  تشکیل  که  بود  پیشین  و  زیست ی  گرایی 

ها روبرو هستیم، معرفی کرد.  ویژه در ایران با آنمحیطی را که بهبرخی مشکالت زیست

ای ی دوم پس از خواندن دو جستار من، »بحران تمدن و چگونگی حل آن: مقدمهجلسه 

بوم )اکتبر  بر سوسیالیسم  »همه2018محور«  و  به(  کرونا  ویروس  بحران گیریِ  مثابه 

ها و طرح سؤاالت برگزار شد. این سؤاالت ی آن(، برای بحث درباره2020تمدن« )مارس  

ترین سؤال  مه آماده کنم. مهم  7ام را برای  پس با من در میان گذاشته شدند تا ارائهس

محور چه تفاوتی با سایر نظریات سوسیالیسم و سوسیالیسم این بود: »سوسیالیسم بوم

ی »زوم« خود  دارد؟« اگرچه رئوس کلی پاسخ به این پرسش را در ارائه  2شناختیبوم

های بسیار بیشتری برای گفتن با جزئیات  ه هنوز حرف عرضه کردم، اما روشن بود ک

 ی این جستار است.بر عهده بیشتر وجود دارد. این وظیفه 

آغازین که در آن اظهارات  از  بر مسئله پس  را  توجه  انسان ها  متمرکز   3محوری ی 

سال از    5.000مدت تقریباً  محوری به که انسانکنم، در بخش دوم برای اثبات اینمی

استداللمشخصه  است،  بوده  بشر  تمدن  بارز  داد.  های  خواهم  ارائه  متنی  های 

زیستانسان اخالق  در  کلیدی  مفهوم  رشتهمحوری  است؛  که  محیطی  فلسفه  در  ای 

یست و محتوای غیرانسانی آن، و همچنین ارزش و زها با محیطی اخالقیِ انسانرابطه 

  6؛ پادوه، 2021  5سزه، -و یوک  4کند. )برنانزیست را مطالعه میمنزلت اخالقیِ محیط

2019) 
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انسان، دراین3در بخش   بهباره بحث خواهم کرد که چگونه  بازتاب  محوری  مثابه 

  12.000گردآوران در حدود  - شکارچیهایی از  بیگانگی از طبیعت پدیدار شد وقتی گروه

انقالب کشاورزی اکنون  فرایند  این  زراعت کردند.  به  پرداختن  به  پیش شروع   1سال 

شهری های دولتسال پیش به تأسیس نخستین تمدن  5.000شود که حدود  نامیده می

 منجر شد.

محور و تفاوت آن با سایر نظریات  های اصلی سوسیالیسم بوم، ویژگی4در بخش  

بوم س سوسیالیست  و  برای  وسیالیست  آن  کلیدی  پیامدهای  از  برخی  و  شناختی 

 گذاری را به اجمال ترسیم خواهم کرد. سیاست

*** 

  1960ی  اجتماعی از دهه-شناختیالوقوعِ بوم های قریبدرک رو به رشدی از بحران 

روبرو است: تغییرات    بحران وجودیوجود داشته است. در حال حاضر، بشریت با چهار  

 ای.های مکرر و نابودی عمومیِ هستهگیریبار، انقراض ششم، همه اقلیمی فاجعه

محیط جنبش  ظهور  بحران زیست با  این  به  پاسخ  در  و گرا  متفکران  برخی  ها، 

پاسخجریان وارسی  به  شروع  سوسیالیست  آنهای  از  برخی  کردند.  رگهها  های  ها 

ها نام خودشان را به اند. برخی از آنرم سیاسی خود افزودهفگرا را به پلت زیست محیط

بوم»سوسیالیست  داده  2شناختی«های  مسائل  تغییر  به  را  خود  توجه  و  عالقه  تا  اند 

ی بشری مشخص کنند. تعداد کمتری تا آنجا پیش رفته شناختیِ رویارو با جامعهبوم

نظریه که  بوماست  سوسیالیست  پردهای  برای  را  گنجاندن  شناختی  صراحتاً  و  اختن 

نظریه مارکس،  طبیعت در  آثار  از  تفسیری  از  استفاده  با  اغلب  پردازی سوسیالیستی، 
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2. Ecological Socialism 
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)به کند  اوکانر، عنوان تدوین  کاول، 1998  1مثال،  فاستر،2002  2؛  بالمی  و    4کالرک  3؛ 

 ( 1نوشت (. )نک. پی2015  7؛ مور،2015 6؛ لووی، 2010 5یورک،

نظریه کلی،  بیان  بوم به  سوسیالیست  و  سوسیالیست  بر  های  عامدانه  شناختی 

داری« تمرکز دارد  هایی در »سرمایهکنند و دومی بر گرایشداری« تمرکز می»سرمایه

شوند. اکثر  شناختی منجر میهای بومزیست شده و به بحران که باعث تخریب محیط

شناختی،  های بومرانی مارکس برای پرداختن به بحاند که نظریهها استدالل کردهآن 

شناختی های بومنیازمند جرح و تعدیالتی است. فاستر و همکاران با استناد به بصیرت

ادعا    9ویژه با ارجاع به »گسست متابولیک«( به2000؛ فاستر،  1999  8مارکس )بورکت،

رغم اختالفات نظری  حال، علیشناختی است. بااینی مارکس ذاتاً بوماند که نظریهکرده

کنند که انباشت  طورکلی استدالل میها از مارکس، همه بههای متفاوت آنو سنجش

بحرانسرمایه مسئول  )رشد(  بومدارانه  از های  شکلی  صراحتاً  برخی  و  است  شناختی 

پذیرند.  شناختی میهای بومی بحران واسطه عنوان علت بیبه»حدود طبیعیِ رشد« را  

حیطه  از  خارج  آنآنچه  بررسی  میی  مالحظهها  هرگونه  تحلیلیِ  ماند،  و  نظری  ی 

ها با آغاز از  است که بسیاری از آن   های بشریشناختیِ تمام تمدنهای ضدبومگرایش

شناختی دچار شدند.  بومهای  پیش از عصر حاضر( به بحران   1900-4500تمدن سومر )

نظریهبه اگرچه  قیاس،  سرمایهعنوان  جوامع  در  زنان  بر  ستم  تحلیل  و  داری پردازی 

اند، اما درک خاستگاه  پردازان بازتولید اجتماعی انجام دادهضروری است، کاری که نظریه

( نیز ضروری است. به این معنی که برای 1884پدرساالری مانند کار فریدریش انگلس )
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ریشهف علل  بحران همیدن  بومایِ  آنهای  خاستگاه  باید  بشر  شناختی  تاریخ  در  را  ها 

طور که پیدایش پدرساالری، خاستگاه ستم بر زنان در تمام  جستجو کنیم. درست همان

زمان با انقالب کشاورزی که  محوری همدهد، ظهور انسان جوامع طبقاتی را توضیح می

مند و نهادینه درآمد نیز  صورت نظامدر تمدن بهسال پیش آغاز شد و    12.000حدود  

می توضیح  را  آن  غارت  برای  طبیعت  بر  کنترل  و  بحرانسلطه  باعث  که  های  دهد 

 شود. شناختی میبوم

  1شناختیهای سوسیالیست بومهای سوسیالیستی و بخش اعظم نظریهتمام نظریه

نظریه چارچوب  ذاتاً  از  خارج  طبیعت  زیرا  هستند،  جامعه  آن ی  مینظری  ماند.  ها 

ها  یافته و منفعل است. انسان شود، معموالً شیئیت که طبیعت در نظر گرفته میهنگامی

باقی می  یگانه  تاریخ  انسانعالوه، مسئلهمانند. بهعاملیت در  فهم  ی  محوری که کلید 

ادعای من جلوهاخالق زیست به  نادیده  محیطی و  از طبیعت است، تماماً  بیگانگی  ی 

بدون  است که    2پردازیِ جیسون دابلیو. مورشود. یک استثنای اخیر، نظریهه میگرفت
داری« را موردتجدیدنظر  ی تاریخ و »سرمایهی مارکس دربارهتالش کرد نظریه  موفقیت

 ( 2016؛ نیری، 2015قرار دهد تا به طبیعت غیرانسانی عاملیت ببخشد. )مور، 

به نظریهبنابراین،  تمام  بوم  پردازیطورکلی  و سوسیالیست  شناختیِ سوسیالیستی 

اند )برای نقد من بر یکی از ماندهمحور باقیفرض، انسانطور پیشکنونی، عامدانه یا به

 (. 2015ها، نک. نیری، این نظریه

بوم  انسان سوسیالیسم  این سنت  از  بازنمود گسست آشکاری  نظریه و محور  محورِ 

بوم سوسیالیست  و  سوسیالیست  فلسفه شناختعملِ  منظر  از  نظریهی  طبیعت،  ی ی 

سرمایه تمدن  از  رفتن  فراسو  برای  عملی  سیاست  و  تاریخ  و  صنعتی جامعه  داری 

 محور است.انسان

 مثابه ستونی از تمدن محوری بهانسان.  2

پیشرفت انجامدوران مدرن بدون  علم و فناوری قابلگرفته در حوزههای  تصور  ی 

ی پیشرفت در اروپای قرن هجدهم  پایه و اساس ایده( که به  2نوشت  نیست )نک. پی
 

1. Ecosocialist 

2. Jason W. Moore 
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های کلیدی در دستاوردهای علمی و ریاضی  ( پیشرفت 3نوشت  شکل دادند. )نک. پی

ویژه  ی فیزیک، نجوم و ریاضیات بودند؛ بهاروپا در قرون شانزدهم و هفدهم در زمینه 

و نیوتن   (1630-1571(، کپلر )1642-1564(، گالیله )1543-1443سهم کوپرنیک )

(1642–1727.) 

 محوری بورژوایی انسان

شناختی، در شاهکار خود با عنوان فیلسوف علم فمینیست بوم   1کروالین مرچنت، 

بوم زنان،  طبیعت:  انقالبمرگ  و  انقالب  1980)  2علمی  شناسی  از  قدرتمند  نقدی   ،)

علمی عرضه کرده و نشان داده است که چگونه نگاه ارگانیک زنانه به طبیعت با نگاهی  

بهرهتقلیل که  شد  جایگزین  مکانیکی  و  سریع گرا  گسترش  با  را  طبیعت  از  کشی 

کند.  سودجویی تجاری، تسهیل کرده و در این فرایند به انقیاد بیشتر زنان کمک می

شناختی معموالً علم را دانش طبیعت  های بومها و سوسیالیستکه سوسیالیست الیدرح

که کار  ی علم هنوز در باب اینگیرند، فالسفهدانند و آن را با پیشرفت همسان میمی

نظر دارند. مرچنت ی طبیعت اختالفی تفاوت آن با فلسفهعلمی دقیقاً چیست و درباره

ی آخر قرن هفدهم  کاریِ طبیعت که در نیمهبرای دست  شناسیعنوان »روشعلم را به

: ص.  1980؛ مرچنت،  4نوشت  نگرد«. )نک. پیبه فعالیت چشمگیری تبدیل شد، می

186) 

بی بهطبیعت  فعال  و  پرسشنظم  تابع  که  شد  مجبور  و  زودی  ها 

بیکن تکنیک  فرانسیس  گردد.  جدید  علم  آزمایشیِ  (،  1626- 1561)  3های 

ع  »پدر  به  مدرن«،مشهور  جامعهگرایش  لم  در  موجود  پیش  از  ی های 
برنامه به  را  برای خودش  طبیعت  کنترل  تبلیغ  در  کمالی  و  تمام  ی 

کرد تبدیل  بشر  فلسفه منفعت  درآمیختن  با  بیکن  بر  .  مبتنی  نوین  ای 
به طبیعی  دستجادوی  برای  تکنیکی  فناوری عنوان  طبیعت،  های  کاریِ 

 
1. Carolyn Merchant 

2. The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution 

3. Francis Bacon 
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ی متالورژی، مفهوم نوظهور پیشرفت و ساختار پدرساالرانهاستخراج معدن و 
کشی از طبیعت شکل داد.  خانواده و دولت، به اخالق جدیدی در تأیید بهره

 ، تأکید از من( 164)همان: ص. 

سلطه ایدئولوژی  ریشه مرچنت همچنین  در  را  طبیعت  بر  علمی  یهودیی  - های 

از بیرون رانده شدن آدم و حوا از    گیرد که طبق آن، ابنای بشر پس مسیحی آن پی می

( در سفر  5نوشت  فرمان خداوند را از دست دادند. )نک. پیباغ عدن، سلطه بر زمین به

پیدایش در تورات عبری و کتاب مقدس عهد عتیقِ مسیحیان، خداوند در ششمین روز 

 خلقت، بشر را برای حکمروایی بر زمین آفرید: 

صورت خود و شبیه خودمان بسازیم، و  آنگاه خداوند گفت، »انسان را به  
بر همه و  بر چارپایان  و  آسمان  پرندگان  بر  و  دریا  ماهیان  بر  و او  زمین  ی 

 خزند، فرمان براند«. ی خزندگانی که بر زمین میهمه
پس خدا انسان را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید؛ ایشان 

 را زن و مرد آفرید. 

د، و خدا بدیشان گفت: »بارور و کثیر شوید  خدا ایشان را برکت دا
و زمین را پر سازید و بر آن تسلط یابید. بر ماهیان دریا و بر پرندگان 

  کند، فرمان برانید«. آسمان و بر هر جانداری که بر زمین حرکت می
 )تأکید از من( 

خداوند  ازحد عمیق در اسرار  وسطایی علیه جستجوی بیشبیکن قیدوبندهای قرون

 را به احکام تبدیل کرد: 

تواند ازپیش در معدن دانش طبیعی« میبشریت فقط با »کندوکاو بیش
ازدست  استیالی  بهآن  بازیابد.  را  بر  اینرفته  بشر  »استیالی محدود  ترتیب، 

 ( 170تواند »تا حدومرزهای موعود آن« گسترده شود. )همان: ص.  جهان« می
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اش به  رش جدید را خود بیکن در رمان اتوپیاییبرخی از پیامدهای منطقی این نگ 

( ترسیم کرد. یک هدف، استفاده از فناوری برای بازآفرینش  1626)  1آتالنتیس جدید نام  

کاریِ حیات ارگانیک برای خلق زیست طبیعی بود. هدف دیگر، دستمصنوعیِ محیط

 های مصنوعی گیاهان و جانوران بود.گونه

ی مواد ها را از تجزیه ها و ماهیها، مگسکرم  ما انواع مختلفی از مارها،
کنند تا مخلوقات ها )در عمل( پیشرفت میسازیم که برخی از آنارگانیک می

تکثیر بی و  باشند  داشته  باشند، و جنس  پرندگان  یا  مانند چارپایان  نقصی 
دانیم  سپاریم، بلکه پیشاپیش میشوند. ما این کار را به بخت و اقبال نیز نمی

چه نوع موجوداتی از کدام ماده و مخلوط به وجود خواهند آمد. )همان:    که
 (183ص. 

 دهد: آید. مرچنت ادامه میتر« منطقاً به دنبال میهای »کاملساختن انسان

بیکن اشاراتی کرده بود که چنین آزمایشی بر روی جانوران و آفرینش  
بهگونه درنهایت  جدید،  انسانهای  میسوی  معطوف  همچنین  شودها  »ما   :
تنها برای  هایی از تمام انواع چارپایان و پرندگان داریم که نهها و محوطه پارک

ها استفاده تماشا یا کمیابی، بلکه به همین ترتیب برای تشریح و آزمایش از آن
کارهایی  وسیله بتوانیم روشن سازیم ]یعنی روشنگری[ که چهکنیم تا بدینمی

نجام داد ... ما همچنین تمام سموم و داروهای دیگر  توان ابا کالبد انسان می
«. )همان:  ، اعم از جراحی و همچنین طبکنیمها امتحان میرا بر روی آن

 (184ص. 

کند که از آن زمان تاکنون در کار علمی به منظور تسلط و  مرچنت استدالل می

 کنترل بر طبیعت، تداوم وجود داشته است. 

 
1. New Atlantis 



 

 

 محور؟چرا سوسیالیسم بوم  782

ی مدرن شدهریزیهای برنامهفکریِ محیطدر آتالنتیس جدید، خاستگاه 
مبتکر    1930ی  و دهه  1920ی  قرار دارد که جنبش تکنوکرات اواخر دهه

محیطآن  و  بود  مصنوعیها  کامالً  انسانخلق  ِِهای  توسط  برای  شده  و  ها 
میانسان مجسم  را  اینها  اغلب  مسئله کرد.  حل  مکانیکیِ  سبک  توسط  ها 

سازگان که مردم فقط یک جزء از آن هستند،  بوماند که به کل  آفریده شده
محیطیِ نگر، از عواقب زیستتوجه چندانی ندارد. مکانیسم در تضاد با تفکر کل

ورزد. به  های مصنوعی غفلت میمحصوالت ترکیبی و عواقب انسانیِ محیط
می نتیجهنظر  یک  مصنوعی،  محصوالت  آفرینش  که  بیکنی  رسد  سائق  ی 

ت بر طبیعت باشد که در آن »غایتِ بنیادی ما شناخت سوی کنترل و قدربه
علل و حرکات مخفی اشیاء و وسعت بخشیدن به حدودوثغور امپراتوری بشر 

مدرن، اهداف    به تأثیرگذاری بر تمام چیزهای ممکن است«. مهندسان ژنتیک
کاریِ مواد ژنتیکی برای اند: دستی تحقیقاتی افزودهجدیدی را به این برنامه

های زنده از طریق  های مصنوعی، تکثیر ارگانیسمش حیات بشر در رحم آفرین
های شدیداً فناورانه.  های نوین منطبق با محیطسازی، و پرورش انسانشبیه 

 (. 186)همان: ص. 

داند، اما به نقش مکمل  خودآیین می-اگرچه مرچنت علم و فعالیت علمی را نیمه

داری و ایجاد تمدن بورژوایی مدرن د سرمایهی تولیآن در حمایت از ظهور و تسلط شیوه

( متأله آلمانی و  1586-1654)  1یوهانس والنتینوس آندرهکه  کند. درحالینیز اشاره می

( راهب دومینیکن برای بهبود اوضاع دهقانان، متکدیان،  1539-1639)  2توماسو کامپانال 

داران توان با منافع سرمایهنشینان و صنعتگران تالش کرده بودند، »بیکن را میآلونک 

 (177داران و دولت همسان انگاشت«. )همان: ص. تولید پوشاک، تجار، معدن

 
1. Johannes Valentinus Andreae 

2. Tommaso Campanella 

https://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Valentinus_Andreae
https://plato.stanford.edu/entries/campanella/
https://plato.stanford.edu/entries/campanella/
https://plato.stanford.edu/entries/campanella/
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کانرهمان کلیفورد  که  علم ر  د  1طور  مردمی  ص.  2005)  2تاریخ  توضیح 250:   )

فیلسوف علم بسیار بانفوذ، دو نوع متمایز از علم را شناسایی    3دهد، توماس کوهن می

هنرهای   بر  مبتنی  علم  از  قسمی  بر  بیکن  کالسیک«.  »فیزیک  و  »بیکنی«  کرد: 

 صنعتگران اصرار داشت. مرچنت، که خودش فیلسوف علم است، با این نظر موافق است:

ان های قرن شانزدهمی که مفهوم پیشرفت را تحول بخشیدند، همگروه
پافشاری  گروه توسعه  و  رشد  افزایش  برای  حاضر  حال  تا  که  هستند  هایی 
سرمایهکرده و اند:  اومانیست  دانشگاهیان  نظامی،  مهندسان  مبتکر،  داران 

تنها کامالً با بهبود وضع های اومانیستی نهها ... دغدغهدانشمندان و تکنسین 
م بر  بلکه  هستند،  سازگار  فناوری  پیشرفت  طریق  از  از بشر  مملو  حیطی 

 ، تأکید از من(80-179ها به زیان طبیعت داللت دارند. )همان: صص. انسان

 مدیریت طبیعت

ی سلطه، کنترل و مدیریت طبیعت طور که در ادامه توضیح خواهم داد، ایدههمان

 سال پیش آغاز شد.  12.000از انقالب کشاورزی سرچشمه گرفت که 

ی سلطه و کنترل متضمن است و بالعکس.  یدهی »مدیریت طبیعت« در االبته، ایده

به طبیعت  درجه مدیریت  میطورمعمول  فرض  را  آن  بر  کنترل  و  سلطه  از  گیرد.  ای 

توسعه  به  را  فصلی  هممرچنت  طبیعت  مدیریت  علمی  ی  انقالب  پیدایش  با  زمان 

سیلوا، یا گفتمان درختان جنگل و تکثیر  ی  طور اخص، او دربارهدهد. بهاختصاص می

اعلیحضرت   زارهاخت در قلمرو  قلم  1664)  4در  به  اولین(  انگلیسی  نویسنده  5، جان  ی 

داری علمی مسیر مشابهی را در سایر کشورهای کند. جنگل(، بحث می1706-1620)

 
1. Clifford Conner 

2. A People’s History of Science 

3. Thomas Kuhn 

4. Silva, or A Discourse of Forest-Trees and the Propagation of Timber in His 

Majesty's Dominions 

5. John Evelyn 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Evelyn
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زیست ]شد[  های صحیحِ حفاظت از محیطاروپای غربی دنبال کرد. اولین خواهان »رویه

 (237توانند به پیشرفت اقتصادی مداوم کمک کنند«. )همان: ص.  که می

باتیست  -ی روند مشابهی در فرانسه در دوران ژاندربارهمرچنت در ادامه به بحث  

کرد »فرانسه به خاطر کمبود چوب پردازد که ادعا میوزیر لویی چهاردهم، می  1کولبر،

 (240از بین خواهد رفت«. )همان: ص.  

ها  وارهنگریستن از چشمان دولت: چگونه برخی طرح در کتاب    2جیمز سی. اسکات 
نا بشر  وضع  بهبود  ماندهبرای  می1998)اند  کام  استدالل  به  (  مدرن  دولت  که  کند 

دهد که دولت  های اجتماعی و طبیعی خود عالقه دارد. او نشان میسازیِ حوزهساده

 پیشامدرن

ی مردم زیردستش، از از بسیاری جهات مهم، تا حدی نابینا ]بود[؛ درباره
ها  تی هویت آن ها و حها، موقعیت مکانی آننظر ثروت، امالک و درآمد آن

ی« با جزئیات از اراضی و »نقشه اطالع بود. فاقد هر چیزی شبیه  عمدتاً بی
بهره از سنجه و معیاری بود که به آن اجازه مردم آن بود. در اکثر موارد بی

اندازی دهد تا معلومات خود را به استاندارد مشترک الزم برای کسب چشم
 ( 2: ص. 1998جامع و فراگیر »ترجمه کند«. )اسکات، 

 دهد: اسکات ادامه می

دائم،   خانوادگی  نام  برقراری  همچون  متنوع  فرایندهایی  ناگهان، 
برداری زمین و ثبت احوال، ابداع  ها، آغاز نقشهاستانداردسازی اوزان و سنجه 

مدت، استانداردسازی زبان و گفتمان حقوقی، طراحی شهرها  ی طوالنیاجاره
سازمان بهحملدهی  و  امور  ونقل،  سادگی  و  شفافیت  برای  تالش  عنوان 

  های اجتماعی درک به نظر رسیدند. در هر نمونه، مقامات با حذف رویهقابل
آدابکه   نظیر  بودند،  محلی  و  ناروشن  پیچیده،  استثنایی  طرز  ورسوم  به 

 
1. Jean Baptiste Colbert 

2. James C. Scott 
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ای استاندارد را ایجاد کردند که  ی زمین، شبکهورسوم اجارهگذاری یا آدابنام
دهی جهان طبیعی نیز طور متمرکز ثبت و ضبط شود. سازمانتوانست بهیم

رفته، کشاورزی عبارتست از بازسازماندهیِ  هماز این قاعده مستثنا نبود. روی
های کشاورزی و سازیِ گیاهان متناسب با اهداف بشر. طرحرادیکال و ساده

دهکدهجنگل مزارع جمعی،  کشتزارها،  رونگارِ  و  علمی  اوجاما داریِ  و    1های 
شده به  ها هر چه باشد، همگی حسابهای استراتژیک، اهداف دیگر آنقصبه 

رسیدند تا زمین، محصوالت و نیروی کار آن را از باال و از مرکز، روشن  نظر می
 سازند«. )همان(  -کاریدسترو قابلو ازاین-تر  و شفاف

روز طیف نسبتاً محدودی از  کند، ام( اشاره می2: ص.  2006)  2طور که بارکر همان

دام  و  تمام  محصوالت  تقریباً  اهلی شدند،  بار  برای نخستین  پیش  ها که هزاران سال 

درصد حجم کل محصوالت جهان از موز،    80کنند. بیش از  جمعیت جهان را تغذیه می

زمینی  زمینی، برنج، سورگم، سویا، چغندرقند، نیشکر، سیب جو، ذرت، مانیوک، سیب

کیلوگرم(   45دم تشکیل شده است. تنها پنج حیوان اهلی بزرگ )بیش از  شیرین و گن

 در سطح جهانی اهمیت دارند: گاو، گوسفند، بز، خوک و اسب. 

های گوناگون مدرنیستِ دید بورژوایی به استیالی انسان بر طبیعت اکنون در بینش

 یابد: ( پژواک می2015) 3«شناختیمانیفست مدرنیست بوم شناختی همانند »بوم

این سیارهگفتن  زمین  حقیقیکه  هرروز  است،  انسان  میی  گردد.  تر 
ها از نو ی زمین به دست انساناند و کرهی زمین ساخته شدهها از کرهانسان

ی زمین با بیان این موضوع اظهار شود. بسیاری از دانشمندان کرهساخته می

 
های اوجاما در اصل توسط جولیوس نایرره در تانزانیا برای تأکید بر اجتماع و خودکفایی اقتصادی ساخته دهکده . 1

گرفتند و با مزارع اشتراکی  ها در مرکز به صورت ردیفی قرار مییافت که خانهشدند. دهکده به این صورت ساختار می

 شدند. پهناور احاطه می

2. Barker 
3. An Ecomodernist Manifesto 

http://www.ecomodernism.org/manifesto-english
http://www.ecomodernism.org/manifesto-english
http://www.ecomodernism.org/manifesto-english
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به دوران زمینکنند که کرهمی ده است:  شناختی جدیدی وارد شی زمین 
 ها... آنتروپوسین، عصر انسان

های رو به ها از قدرتطلبد که انسانخوب چنین می  نِ...یک آنتروپوسی
اجتماعی، اقتصادی و فناورانه ی خود برای بهتر ساختن زندگی مردم،  رشدِ 

 ایجاد ثبات اقلیمی و حفاظت از جهان طبیعی استفاده کنند. 

و    2است که توسط تد نوردهاوس  1ترو« بریکی  مؤسسه ی افکار »زاییده  مانیفست

غلبه بر  گرایی فاصله گرفت تا  زیست تأسیس شد. نوردهاوس از محیط  3مایکل شلنبرگر

محیط مرگ  از  امکان زیستموانع:  سیاست  تا  شلنبرگر، 2007)  4گرایی  بنویسد.  را   )

»مؤسسهروزنامه نوآور،  بریکنگار  همراه  ی  را  سال    نوردهاوسترو«  بنیان    2003در 

 نهادند. 

وضوح  ترو، مشکالت بهی بریک و مأموریت مؤسسه   شناختیمانیفست مدرنیستِ بوم 

شناختی است بوم-شناسی، عمیقاً ضد گویی از بوم . نخست، در عین تملقباری داردفاجعه

کند.  ها دفاع میپروا از برتری انسانستاید؛ یعنی بیها( را میو آنتروپوسین )عصر انسان

ها از تمدن  شوند. دوم، آنها سلطه و مدیریتِ طبیعت به سبک بیکنی را نیز پذیرا میآن 

های وجودیِ کنند که آنتروپوسین و بحران ور تمجید میمحداری صنعتی انسانسرمایه

ها ثنویت میان  شناختیِ آن را برای ما به ارمغان آورده است. سوم، آناجتماعی و بوم

ی رشد  وعده  -مدرک مستدل  بدون هیچ- که  کنند درحالیجامعه و طبیعت را حفظ می

ه آن را »جداسازی  دهند؛ چیزی ککشی و تخریب طبیعت را میاقتصادی بدون بهره

نامند. در طول تاریخ بشر، تمام ثروت از طبیعت، ازجمله طبیعت می  5اقتصاد از طبیعت«

 تواند وجود داشته باشد. انسان، حاصل شده است. هیچ منبع ثروت دیگری نمی

 

 
1. Breakthrough Institute 

2. Ted Nordhaus 

3. Michael Shellenberger 

4. Break Through: From the Death of Environmentalism to the Politics of Possibility 

5. Decoupling 

https://en.wikipedia.org/wiki/Breakthrough_Institute
https://en.wikipedia.org/wiki/Breakthrough_Institute
https://en.wikipedia.org/wiki/Breakthrough_Institute
https://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Nordhaus
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 محوری سوسیالیستیانسان

کنترل انسان انداز سلطه و  اند. چشممحور بودهنظریه و عمل سوسیالیستی نیز انسان

شناختی  بوم-های سوسیالیستی حضور دارد و اعمال ضدبر طبیعت در بسیاری از نوشته 

اند، همانند اتحاد جماهیر ها به نام سوسیالیسم حکم راندهدر کشورهایی که حکومت 

اند. )نک.  ی شمالی، رایج بودهشوروی و اروپای شرقی و همچنین چین، ویتنام و کره

 ( 6نوشت پی

ه انسان برای  تصویر  به  را  توجه  دهید  اجازه  جستار،  این  بیدف  از   پردهمحور 

ترین رهبران سوسیالیست سوسیالیسم جلب کنم که لئون تروتسکی، یکی از درخشان

درباره مفصل  بحث  )برای  است.  داده  ارائه  انسانانقالبی،  نک.  ی  تروتسکی،  محوریِ 

 (2011 1ایروین،

(. این  1924اخذ شده است )تروتسکی،    2انقالبادبیات و    8ی زیر از فصل  قطعه

زمینه  در  کالسیک  اثری  به  کتاب،  راجع  تروتسکی  است.  مارکسیستی  ادبی  نقد  ی 

سال بین  روسیه  ادبی  می  1917و    1905های  روندهای  اینبحث  و  چگونه  کند  که 

ان  گیری آگاهیِ نویسندگنیروهای انضمامی در جامعه، اعم از مترقی و ارتجاعی، به شکل

رود، این است ی اصلی که تروتسکی به سراغ آن میدر آن زمان کمک کردند. مسئله

طور که طبقات که آیا پرولتاریای روسیه باید به »فرهنگ پرولتری« شکل دهد، همان

طور که برخی دیگر از رهبران انقالب روسیه در  اند و همانحکمروای پیشین انجام داده

یا باید برای فرهنگ سوسیالیستی بکوشد که تروتسکی  کردند،  آن زمان پیشنهاد می

تری  کنندهتر و تعیینطرفدار آن بود. این بحث در باب فرهنگ، جزو بحث بسیار گسترده

»نظریه از طرح  پس  که  پاییز بود  در  استالین  توسط  یک کشور  در  ی« سوسیالیسم 

از منابع داخلیِ  ی سوسیالیسم با استفاده  آغاز شد. این نظریه خواهان توسعه  1924

داری  المللی با کشورهای بزرگ سرمایهجمهوری شوروی جوان در ضمن ثبات روابط بین

بود. تروتسکی و بعداً اپوزیسیون چپ از استراتژی گسترش انقالب سوسیالیست جهانی 

محور دفاع کردند که با پیگیری فرهنگ سوسیالیستی جهانی سازگار است. دید انسان

 
1. Irvine 

2. Literature and Revolution 
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لیسم که در این کتاب ارائه شده است، هرگز در بحث و گفتگویی  تروتسکی به سوسیا

 که به دنبال آمد، به چالش کشیده نشد. 

 نویسد: تروتسکی می

رودخانهتوزیع کنونی کوه و  مزارع، دشتها  استپها،  و  ها، جنگلها،  ها 
نمی را  دریا  تغییراتیسواحل  پیش  از  انسان  نظر گرفت.  نهایی در  در    توان 

اهمیت نیستند. اما در قیاس با  ت ایجاد کرده که اندک یا بیی طبیعنقشه 
آینده رخ خواهد داد، فقط دستگرمی نوید حرکت آنچه در  ایمان صرفاً  اند. 

سپارد، درواقع  چیز را »به ایمان« نمیدهد؛ اما فناوری که هیچها را میکوه
ای اهداف  ها است. تاکنون این کار برها و حرکت دادن آنقادر به بریدن کوه

راه برای خطوط  یا  )معادن(  )تونلصنعتی  انجام میآهن  آینده،  ها(  در  شد؛ 
برنامه یک  با  همهمطابق  بیجانبهی  مقیاس  در  هنری،  و  صنعتی  نهایت  ی 

کوهبزرگ مجدد  ثبت  به  را  خودش  انسان  گرفت.  خواهد  انجام  و  تری  ها 
را بهبود خواهد  ها مشغول خواهد کرد و با جدیت و مکرراً طبیعت  رودخانه

کره او  پایان،  در  صورت  بخشید.  به  اگرنه  ساخت،  خواهد  نو  از  را  زمین  ی 
ترین هراسی از بد بودن  ی خودش. ما کوچکخودش، الاقل مطابق با سلیقه

 این سلیقه نداریم.
 ...  

ی سوسیالیستی به طبیعت در تمامیت از طریق ماشین، انسان در جامعه
دهد. او اماکنی را برای ها و ماهیان خاویار آن، فرمان میخروسآن، با سیاه

دهد و  ها را تغییر میکند. او مسیر رودخانهها تعیین میها و برای گذرگاهکوه
اقیانوس برای  میقواعدی  وضع  سادهها  است آرمانهای  دلکند.  ممکن  گرا 

دل هستند.  بار خواهد بود، اما به همین دلیل سادهبگویند که این وضع ماللت
ها به  کشی شده و جنگلی زمین خط البته به این معنا نیست که کل کره

به شد.  خواهند  تبدیل  بوستان  و  بیشهاحتمالپارک  جنگلزیاد،  و  و  ها  ها 
ها  د، اما فقط در جایی که انسان به آنخروسان و ببرها باقی خواهند مانسیاه

دهد که  قدر خوب انجام میدهد که بمانند. و انسان این کار را آنفرمان می
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طور  کند، بلکه همانشود یا تغییر را احساس نمی ببر حتی متوجه ماشین نمی
دهد. ماشین در تضاد با  زیست، به حیات خود ادامه میکه در دوران اولیه می

 نیست. ماشین، ابزار انسان مدرن در هر حوزه از زندگی است. ی زمینکره

ی تروتسکی به  پردهمحور بیباقی رهبران حزب کمونیست شوروی در دید انسان

و دیگران    1که کارل سیگنها قبل از آنمثال، مدتعنوان سوسیالیسم سهیم بودند. به

گونه  را  چندسیارهبشر  اای  برای  ماسک  ایالن  بنامند،  استعمار ای  عازم  تجاری  هداف 

ی تجاری به سفر فضایی ببخشد، نیکوالی بوخارین امکان  مریخ شود و جف بزوس جنبه

 ( 363: ص. 2020ها در کیهان را در نظر گرفته بود. )فاستر، جابجایی انسان

به  به راجع  او  انتقادی  شدیداً  بررسی  در  سوسیالیسم  به  تروتسکی  دید  عالوه، 

دوب  جان  میاستالینیسم،  )تروتسکی،  اره  حیات  1936گیرد  از  وی  انتقاد  اگرچه   .)

شناختیِ امان است، اما هرگونه انتقاد از تأثیر بوماجتماعی تحت لوای استالینیسم بی

میصنعتی کنار  را  شوروی  بینسازی  چپ  اپوزیسیون  بدیل  گذارد.  که  المللی 

الملل چهارم را تحت بین  کرد و انترناسیونالیست انقالبی را برای استالینیسم عرضه می

محور های انسانتشکیل داد، به همین صورت با دیدگاه  1938هدایت تروتسکی در سال  

متحده،  ی حزب کارگران سوسیالیست ایاالتی سوسیالیسم موافق بود. روزنامهاو درباره

،  1980ی  ها قبل از انحطاط آن از اوایل دههالملل چهارم برای دههحزبی پیشرو در بین

ی  تروتسکی در باب جامعهقول فوق از تروتسکی را با نگاه تأییدآمیزی تحت عنوان »نقل

 خود منتشر کرد. 1941ی اوت در شماره 2« سوسیالیستی آینده

های«  های واقعاً موجود و »سوسیالیسمشناختیِ سوسیالیسمبوم-های ضدسیاست

شناختی چین،  بوم -های ضد چین و ویتنام در اینجا نیازی به بحث ندارند )برای سیاست

اسمیت،   به2020نک.  جامعهاین(.  ثنویت  سیاست  -ترتیب،  و  نظریه  در  طبیعت 

 کند. چرا؟سوسیالیستی بیداد می

 
1. Carl Sagan 

2. Trotsky on the Future Socialist Society 

https://forhumanliberation.blogspot.com/2016/05/2339-leon-trotsky-on-socialist-society.html
https://forhumanliberation.blogspot.com/2016/05/2339-leon-trotsky-on-socialist-society.html
https://forhumanliberation.blogspot.com/2016/05/2339-leon-trotsky-on-socialist-society.html
https://forhumanliberation.blogspot.com/2016/05/2339-leon-trotsky-on-socialist-society.html
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ثن  است که همین  این  بنیان دلیلش  آثار  در  به  ویت  مارکسی  گذاران سوسیالیسم 

سوسیالیسم: اتوپیایی  خورد. در کتاب بسیار پرطرفدار فریدریش انگلس به نام  چشم می

 یابیم: ( دیدگاهی مشابه با دیدگاه تروتسکی به سوسیالیسم می1880) 1و علمی 

زمان تسلط محصول با تصرف ابزار تولید توسط جامعه، تولید کاالها و هم
تاریخ می به  تولیدکننده  با سازمان  پیوندد. هرجبر  اجتماعی  تولید  ومرج در 

مینظام جایگزین  مشخصی  و  میان  مند  از  فردی  وجود  برای  مبارزه  شود. 

معنایی معین سرانجرود.  می به  انسان  بار،  از آنگاه برای نخستین  ام 
گردد و از شرایط وجود صرفاً حیوانی  ی قلمرو جانوران متمایز میبقیه

انسانی قدم می واقعاً  که  به شرایط  زندگی  گذارد. کل سپهر شرایط 
اند، اکنون کنند و تاکنون بر انسان حکمروا بودهانسان را احاطه می

گیرند که برای نخستین بار به تحت استیال و کنترل انسان قرار می
شود، زیرا اکنون ارباب سازمان ارباب واقعی و آگاه طبیعت تبدیل می

قوانین کنش اجتماعیِ خودش که تا آن زمان    اجتماعی خودش شده است. 
عنوان قوانین طبیعتِ بیگانه با او قرار گرفته و بر او سلطه رودررو با انسان به

او خواهند گونه مسخر  شوند و اینداشتند، سپس با درک کامل استفاده می
شده  عنوان ضرورتی تحمیل بود. سازمان اجتماعی خود انسان که تاکنون به

نتیجه  به  اکنون  قرار داشت،  او  مقابل  تاریخ  و  آزاد توسط طبیعت  ی کنش 
زاد که تاکنون بر تاریخ حکومت شود. نیروهای عینیِ برونخویشتن تبدیل می

ها از آن زمان است که خود آیند. تنزیر کنترل خود انسان درمیاند، بهکرده
فقط از آن زمان،    -سازد  انسان، با آگاهی بیشتر و بیشتر، تاریخ خودش را می

های اجتماعی به راه افتاده توسط او، در کل و به میزانی دائماً رو به  نهضت
به بار می او را  از قلمرو  رشد، نتایج موردنظر  آورند. این زمان، صعود انسان 

 ، تأکید از من( 1880ادی است. )انگلس، ضرورت به قلمرو آز

 
1. Socialism: Utopian and Scientific 
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تاریخاین دید ثنویت تعالی  از  انگلس حاکی  از نظر  - گرا به جامعه و طبیعت که 

های  جهانیِ وضع بشر است، ]یعنی گام نهادن او به[ »قلمرو آزادی«، تمام محدودیت

کمال گیرد، زیرا طبیعت را تحت سلطه و کنترل تمام و  طبیعی بر نوع بشر را نادیده می

کل سپهر شرایط زندگی ... اکنون تحت استیال و کنترل انسان قرار دهد: »او قرار می

 ...« شودگیرند که برای نخستین بار به ارباب واقعی و آگاه طبیعت تبدیل میمی

طور که محوری انگلس ریشه در ماتریالیسم دیالکتیک مارکسی دارد، همانانسان

 دهد: خودش توضیح می

- کند  تکامل دیالکتیکی که در طبیعت و در تاریخ بروز می  نزد هگل ...
رابطه پیشیعنی  جنبش  آن  علّیِ  متقابل  همهروندهی  خالل  از  که  ی  ای 

کند  های قهقرایی موقت برای خود راه باز میی گامها و از خالل همهوخمپیچ
[ از جنبش Abklatschتنها یک نسخه ]  -یابد و از ادنی به اعلی ارتقاء می

درهرحالخودبه  ولی  کجا  در  نیست  معلوم  که  است  مفهوم  کامالً    خودی 
گیرد. الزم بود که این انحراف مستقل از هر مغز متفکر انسانی، از ابد انجام می

ی ماتریالیستی مجدداً  هنگام بازگشت به نظریهایدئولوژیک مرتفع شود. ما به
[ تصاویر  انسانی،  مفاهیم  اشیای  Abbilderدر  کردیم،  [  مشاهده  را  واقعی 

ی مفهوم مطلق را که در اشیای واقعی، تصویر این یا آن مرحله جای اینبه
سان، دیالکتیک به علم قوانین عمومی جنبش، خواه در مشاهده نماییم. بدین

ها دو سلسله قوانینی یافت: اینجهان خارج و خواه در تفکر انسان، تقلیل می
اند ولی ازلحاظ بیان خود تنها در آن حدودی  نهستند که در ماهیت امر یکسا

ها را آگاهانه به کار ببندد، از یکدیگر متمایزند و  آن  تواندکه ذهن انسان می
که در طبیعت و تاکنون در بخش اعظم تاریخ بشر نیز این قوانین راه آن حال

پایان  ای بیخودشان را غیرآگاهانه و به شکل ضرورت خارجی در بطن سلسله 
ترتیب، خود دیالکتیک مفاهیم فقط به  اینپیمایند. بهتصادفات ظاهری میاز 

شد. موازی با این ی جنبش دیالکتیکیِ جهان واقعی مبدل میتصویر آگاهانه
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عمل، دیالکتیک هگل واژگونه شد و به بیان بهتر، روی پا قرار گرفت زیرا در 

 1( 1886سابق روی سر قرار داشت. )انگلس، 

عنوان  انسان به  2ی استثناگراییی مارکسی ریشه در ایدهویت در نظریهبنابراین، ثن

همان که  دارد  عاملیت  با  یگانه  سازگار  داد،  خواهم  توضیح  بعد  بخش  در  که  طور 

 ماتریالیسم تاریخی است. 

کار بیشتر نیازهای سوسیالیسم نیز به همین صورت به تقسیمشرح مارکس از پیش

بهره به  توسعهوری  برای دستیابی  از طریق  کار  نیروی  باالترِ  فناوری  هرچه  و  علم  ی 

عنوان »قلمرو آزادی از متکی است تا پایه و اساس مادی را برای تمدن سوسیالیستی به

ها جوامعی  ی تمدن( همه2018؛ نیری، ژوئن  2000  3ضرورت« فراهم کند. )چاتوپادهی، 

بوده بهطبقاتی  طبیعت  از  ثروت  استخراج  برای  که  کارگر  سیلهواند  مردم  استثمار  ی 

ی دیدگاه مارکسی این است که انسان سوسیالیست به  اند. وجه مشخصه یافتهسازمان

بهره میلطف  خالص  کار  به  اجبار  از  کار،  نیروی  باالترِ  بسیار  بااینوری  حال،  شود. 

مدیریت   تحت  طبیعت  از  همچنان  جمعیت  نیازهای  تأمین  برای  مادی  ضروریات 

 ( 7نوشت لیست استخراج خواهند شد. )نک. پیی سوسیاجامعه

گرا به طبیعت که در انقالب  ی مارکسی از دیدگاه مکانیکی و تقلیلاگرچه نظریه 

می پیدا  گسست  بود،  شده  کشیده  پیش  بااینعلمی  اما  انسانکند،  هنوز  محور  همه 

پیشرفتمانده و دربارهباقی انسان، خردگرایی و  استثناگرایی  با    ی مسائل کلیدیِ  که 

اصلیِ   روندهای  درون  است،  گشته  ممکن  تولید(  )نیروهای  فناوری  و  علم  پیشروی 

ماند. بنابراین، مارکس و انگلس از بورژوازی روشنگری و انقالب علمی تا مدرنیته باقی می

کنند: »...با بهبود ی علم و فناوری و پیشبرد تمدن، تعریف و تمجید میبه خاطر توسعه

ابزار تمام  بربرترین  سریعِ  ارتباطی، همگان حتی  وسایل  تولید و تسهیل شگرفِ  آالت 

های  ( برخی از جریان 1848کشاند«. )مارکس و انگلس،  ها را به درون تمدن میملت

ی مارکسی سرچشمه گرفتند، همانند آثار ماکس هورکهایمر و تئودور  فکری که از نظریه

 
 ی محمد پورهرمزان با اندکی دخل و تصرف.ترجمه. 1

2. Exceptionalism  

3. Chattopadhyay 
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:  1973/1996  1اند. )جی، اد قرار دادهآدورنو از مکتب فرانکفورت، این نگاه را موردانتق

 ( 8نوشت فصل هشتم( )نک. پی

ی  ی »وضعیت طبیعی« در نظریه ی »بربریت« در سنت فکری غرب، با انگارهانگاره

ارتباط نزدیکی    "اتحاد سیاسی"ها قبل یا بدون  سیاسی »از وضع واقعی یا فرضیِ انسان

پردازان ( این انگاره را نظریه2021مه    26ی بریتانیکا، دسترسی در  دارد.« )دانشنامه

-( و ژان1704-1632(، جان الک )1588-679قرارداد اجتماعی همچون تامس هابز )

این انگاره در ادبیات مارکسی بدون انتقاد  ده کردند.  ( استفا1778-1712اک روسو )ژ
همان است،  شده  استفادهاقتباس  اغلب  شعار  در  که  »سوسیالیسم  شدهطور  ی 

نظر  تر متعاقباً اختالف. محققان مارکسیِ مطلعیابدشناختی( یا بربریت« انعکاس می)بوم

کند که حتی در  (، خاطرنشان می1982شناس برجسته )انسان  2اند. اریک ولف، داشته 

آن   1400 بودند.  »بربر«  جهان  از جمعیت  بسیاری  خوراک میالدی،  شامل  جویان، ها 

نشینِ کوچ -شدند که اغلب اشکال نیمهها، باغداران و زارعان در مقیاس کوچک میشبان

دادند و هنوز مقداری  می  کشاورزی از طریق »بریدن و سوزاندن« را مورداستفاده قرار

می گردآوری  و  شکار  را  خود  محصوالت  چایلد، از  گوردون  ویر  از    3کردند.  یکی 

ستود: »ما دِین سنگینی  شناسان قرن بیستم، »بربرها« را بسیار میترین باستانبرجسته 

شده با هر درجه از اهمیت را تک گیاهان خوراکیِ کشتسواد داریم. تکبه بربریت بی

بیجامعه بربر  )چایلد،  نامی  است«.  کرده  باید  64: ص.  1942/2016ونشانی کشف   )

ی طبقاتی که برای استخراج ثروت از افزود که تمدن چیزی نیست جز شکلی از جامعه

به  تودهوسیلهطبیعت  استثمار  سازمانی  کارگر  پیهای  )نک.  است.  (  9نوشت  یافته 

از تمدن ن ازلحاظ بنابراین، تقبیح بربرها و تمجید  ازلحاظ تاریخی دقیق است و نه  ه 

 سیاسی مترقی. 

 

 
1. Jay 

2. Eric Wolf 
3. Vere Gordon Childe 
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 محوریماتریالیسم تاریخی و انسان

ی رونده در توسعهی مراحل پیشنگاری و هم ایدهی نبرد طبقاتی در تاریخهم ایده

حضور  انگلس  و  مارکس  از  قبل  اروپا  روشنفکری  تاریخ  و  نظریه  در  جامعه،  تاریخی 

انگاره (  1744–1668)  1اتی الاقل به زمان جیووانی باتیستا ویکوی نبرد طبقداشتند. 

کم به  ی مراحل توسعه در تاریخ دستگردد. ایدهاستاد فن بیان در دانشگاه ناپل بازمی

برمی هجدهم  میکقرن  رونالد  کتاب    2گردد.  نجیبدر  وحشی  و  اجتماعی    3علوم 

کند، دانشجوی سابق آدام اسمیت  قول مینقل  4( از افیموویچ دسنیستکی2010/1976)

در یک سخنرانی در   1781ی تکامل تاریخی را در سال  که چهار مرحله   1761در سال  

دهد: شکار و گردآوری، شبانی، کشاورزی و بازرگانی. )میک،  دانشگاه مسکو شرح می

 دارد: ادامه اظهار می (. دسنیستکی سپس در5: ص. 1976/2010

ی بشری در میان تمام افراد بدوی این خاستگاه و سیر صعودیِ جامعه
تاریخ، حکومت،  باید  مردمان  چهار وضعِ  این  با  ما مطابق  است.  مشترک 

ها  های گوناگون آنها را استنتاج کنیم و موفقیتورسوم آنقوانین و آداب
 ک، همان( را در علوم و هنرها بسنجیم. )به نقل از می

بحث  نخستین  نظریه میک  مورد  در  مکتوب  مرحله های  چهار  منتسکیو   ی  به  را 

 دهد. ( نسبت می1977-1727) 5( و تورگو1790-1723(، اسمیت )1689-1755)

ایده دههبنابراین،  در  انگلس  و  مارکس  تاریخی  ماتریالیسم  برای  پایه  های  های 

مطالعه کرده بودند، وجود داشت. نبوغ    دقتها بهگذشته در نوشتار نویسندگانی که آن 

ی ی برتر تاریخ نهفته است. چارلز داروین نظریه ها در نظریه ها در ترکیب این ایدهآن 

 ی فرگشت طبق انتخاب طبیعی را به طریقی مشابه شکل داد. خود درباره

 
1. Giovanni Battista Vico 

2. Ronald Meek 

3. Social Science and the Noble Savage 

4. Efimovich Desnistky 

5. Turgot 
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نامید،  ی استاندارد مارکسی  توان نظریهی رشد و نمو مضامین اصلیِ آنچه مینحوه

دهد،  ی تاریخ مارکسیستی را تشکیل میگیریِ آنچه نظریه جای مناقشه ندارد. در شکل

ی ارزش اضافی و کشف قوانین حاکم  کاربرد آن در نقد اقتصاد سیاسی، تدوین نظریه

ای و درازمدت که امکان هموار های چرخه داریِ منتهی به بحرانی تولید سرمایهبر شیوه

کنند،  ی کارگر صنعتی مطرح میانقالب سوسیالیستی به رهبری طبقهکردن راه را برای  

 ساز از آب درآمد. سرنوشت  1840ی دهه

بخشی موجب رهایی-شمول« که نبرد آن برای خودی جهان مثابه »طبقهپرولتاریا به

گامی در نقد  شود، در کتاب مارکس به نام  ها )و تمام بشریت( میرهایی تمام آلمانی
کند: »پرولتاریا  شود، گرچه خود مارکس اشاره می( ظاهر می1843)  هگل  ی حقفلسفه 

حال، او در  شود«. بااینرفته در آلمان پدیدار میرفته   صنعتیی ظهور جنبش  درنتیجه 

 گوید: ادامه می

در آلمان، بدون درهم شکستن تمام اشکال اسارت، هیچ شکلی از اسارت 
نمی آلمانیرا  شکست.  هم  در  کهتوان  کمال  ها  شهرهبه  خود  اند،  گرایی 

که انقالبی تمام و کمال باشد. رهایی  توانند انقالب به پا کنند، مگر ایننمی
آن  قلب  و  فلسفه  از  عبارتست  رهایی  این  مغز  است.  انسان  رهایی  آلمان، 

تواند خودش را  [ پرولتاریا نمیAufhebungپرولتاریا. فلسفه بدون ارتقای ]
پرولتاری و  ببخشد  ]تحقق  تحقق  بدون  نیز  فلسفه Verwirklichungا   ]

 (10نوشت ( )پی1843تواند خودش را ارتقا دهد. )مارکس، نمی

مسئله  هنوز  مارکس  که  است  ذکر  به  فلسفی مالحظه الزم  منظر  از  را  رهایی  ی 

سازی  اتفاق افتاد و تا زمان صنعتی  1871سال بعد در سال    28کرد. وحدت آلمان  می

آف برای  مکفی  حد  طبقهبه  نظریه رینش  در  محوری  جایگاه  که  صنعتی  کارگر  ی ی 

 ها سال فاصله بود. مارکسی بالغ داشت، هنوز ده

های اقتصادی  نوشتهدستسوی اقتصاد سیاسی با کننده از فلسفه بهچرخش تعیین 
از جریان هگلی جوان و ماتریالیسم حسانی    1844و فلسفی   نهایی  رخ داد. گسست 

( صورت گرفت  1845)  ایدئولوژی آلمانی ( و  1845« )ر باب فوئرباخ تزهایی دفوئرباخ در »
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شناسی را در تحلیل که ماتریالیسم تاریخی را تدوین کردند. سپس مارکس این روش

چاپ شد و    1867در سال    سرمایهداری به کار بست. مجلد اول  ی تولید سرمایهشیوه 

( را ویرایش کرد؛ و  1894( و مجلد سوم )1885پس از مرگ او، انگلس مجلد دوم )

و   1863)نگارش در سال    های ارزش اضافینظریهکارل کائوتسکی ویرایش سه مجلد  

سال در  انتشار  و  )1910-1905های  ویرایش  انگلس  گرفت.  برعهده  را   )1883  )

ترین سهم فکری مارکس دانست و  ی ارزش اضافی را مهمماتریالیسم تاریخی و نظریه

ی قبل از هر چیز یک سوسیالیست انقالبی بود. خود مارکس  حال تأکید کرد که ودرعین

»پیشگفتار« خود در   را در  رشد فکری  این مسیر  از  اقتصاد  مقدمه بخشی  نقد  به  ای 
ی کند. من این خوانش متعارف را مبنای بحث راجع به نظریه ( بازگو می1859)  سیاسی

 گیرم. مارکسی در این جستار می

شناسی  انسانی ماتریالیسم تاریخی بر قسمی  همارکس و انگلس در ساخت نظری 
ی ذات  ی ایدئالیست لیبرال بورژواییِ غالب دربارهها را از انگارهاتکا کردند که آن  فلسفی

ذات انسان، انتزاعی نیست که در باطن هر فرد نهاده شده  ساخت: »انسان متمایز می

ا روابط  مجموعِ  جز  نیست  چیزی  واقعیتش،  در  ذات  این  )مارکس،  جتماعیباشد.   .»

آن1845 ششم(.  تز  »انسانیت :  به  دادن  رجحان  با  را  خود  ماتریالیسم  همچنین  ها 

اجتماعی« تعریف کردند و بر کنشگران طبقاتیِ جمعی در تضاد با کنشگران فردی در 

که منظر ی مدنی است؛ درحالیتاریخ تمرکز داشتند: »منظر ماتریالیسم کهنه، جامعه

ی انسانی یا انسانیت اجتماعی است«. )همان: تز دهم(. باید  ]ماتریالیسم[ جدید، جامعه

تاریخ به  تاریخ  از  انگلس  و  مارکس  دانش  که  داشت  خاطر  منتشرشدهبه  ی نگاری 

بود )نک. پیقابل را    3.000( که حدود  11نوشت  دسترس در آن زمان محدود  سال 

 (12نوشت داد. )نک. پیپوشش می

ها را بسط ( این ایده1845)  ایدئولوژی آلمانیاساس، مارکس و انگلس در    بر این

 دهند: می

سادگی محصول وجود فیزیکی افراد در نظر ی تولید را نباید بهاین شیوه 
گرفت. بلکه صورت مشخصی از فعالیت این افراد است، صورت مشخصی از 

آن زندگی  شیوهبیان  آنها،  خود  جانب  از  زندگی  از  مشخصی  افراد  ی  ها. 
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، با  کنند. بنابراین، آنچه هستندطور هستند که حیات خود را بیان میهمان
ها.  ی تولید آنکنند و هم نحوهیابد، هم آنچه تولید میتولیدشان تقارن می

ها ی تولید آنکنندهماهیت افراد به شرایط مادی تعیین  ترتیب،اینبه

 ، تأکید از من( 1945. )مارکس و انگلس،  بستگی دارد

انساناینبه عامدانه  تاریخی  ماتریالیسم  تمرترتیب،  زیرا  شد،  بنا  بر  محور  آن  کز 

ی بشری در انتزاع از طبیعت است و مبتنی بر آنچه مارکس و انگلس  ی جامعهتوسعه 

دانیم که  امروزه ما می  . سال قدمت داشت  3.000دانستند که حداکثر  ی تاریخ میدرباره

توان ادعا کرد که درواقع تاریخ ما در  سال قدمت دارد. می  300.000بشریت حداقل  

میلیون سال پیش به وجود آمد    5/2ریشه دارد که بیش از    1( هوموجنوسجنس انسان )

یک حدود  استفاده)آتش  و  کنترل  مورد  پیش  سال   2هوموارکتوس ی  میلیون 

 قامتان( قرار گرفت(. )راست 

ی تاریخ خود آگاه بودند. بنابراین،  ی محدود نظریهخود مارکس و انگلس از دامنه

 نوشتند که ایدئولوژی آلمانیها در آن 

توانیم به ماهیت فیزیکی بالفعل انسان بپردازیم و نه  لبته در اینجا نه میا
طبیعی شرایط  میبه  آن  در  را  خودش  او  که  شرایط   -یابد  ای  یعنی 

. نوشتن تاریخ همواره باید از این نگارانه، اقلیمی و غیرهشناختی، آب زمین

آن تغییراتِ  و  طبیعی  کنمبناهای  خالل  از  تاریخ  مسیرِ  در  ش ها 
 )تأکید از من، همان(  ها آغاز شود.انسان

شناختی« داشت )بورکت،  های بومبنابراین اگرچه درست است که مارکس »بصیرت 

اما این2017  3؛ سایتو، 2000؛ فاستر،  1999 ها عارض بر خط اصلیِ رشد فکری و  (، 

شود. برای که برای بیش از یک قرن درک میی مارکسی بودند، چنان سیاسیِ نظریه

 
1. Homo genus 

2. Homo erectus 

3. Saito 
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آن  از  فلسفهالگوبرداری  که  است  الزم  روشها،  ماتریالیستی،  دیالکتیکی،  ی  شناسی 

نظریهفلسفه  و  تاریخ  آنی  سوسیالیسم  بستر ی  در  بشر  تاریخ  دادن  قرار  با  را  ها 

گردد، موردبازنگری قرار دهیم. می شناختی آن که به خاستگاه حیات بر روی زمین بربوم

کنند، هنوز بر  شناختی که از مارکس پیروی میهای بومدر همین حال، سوسیالیست

ی پایدار« دنبال  شناختی« اصرار دارند که در آن شکلی از »توسعهقسمی »تمدن بوم

 (2017 2و ویلیامز،  1؛ مگداف 2017شود. )فاستر، می

 انگی از طبیعتمثابه بیگمحوری بهانسان.  3

 بیگانگی از طبیعت

محوری بیگانگی از طبیعت است و در پایه و اساسِ تمدن قرار دارد؛ یعنی از انسان

را ممکن می آن  و  است  اجتماعی  بیگانگی  بر  تاریخی مقدم  با ظهور  لحاظ  سازد که 

شود. بیگانگی از طبیعت زمانی پدیدار  مالکیت خصوصی، پدرساالری و دولت آغاز می

های ازلحاظ آناتومیک مدرن( حدود  )انسان  3هوموساپینس ساپینس هایی از  ه گروهشد ک

شود، شروع به زراعت کردند.  سال پیش در آنچه انقالب کشاورزی نامیده می  12.000

منصه  300.000کم  دست  ها هوموساپینس به  پیش  بهسال  و  رسیده  ظهور  عنوان ی 

پی-شکارچی )نک.  بودند.  شده  کامیاب  عصر  13نوشت  گردآوران  آخرین  از  پس   )

زمینیخبندان دوران  هولوسین ،  آب  4شناختی  گرمبا  تقریباً  وهوایی  سال    11.650تر 

آغاز شد. درحالی زمان حال  از  پیش  بهرادیوکربن  اقلیمی  تغییرات  از  که  یکی  عنوان 

گردآور به زراعت ذکر شده است، سایر  -های شکارچی دالیل اصلی اشتغال برخی از گروه

شناسی  انسان  ی« در دانشنامهزراعتد )نک. »شونعواملی که سهم داشتند نیز ذکر می

مندِ گیاهان و جانوران سازی نظام(. زراعت، اهلی2021ژوئن    12کمبریج، دسترسی در  

سازگان مصنوعی به نام مزرعه  ( که سپس در بوم14نوشت  گیرد )پیفرض میرا پیش

های اهلی آن برای منفعت زارع وجود دارند. زارع بدل  شوند. مزرعه و گونهمدیریت می

 
1. Magdoff  

2. Williams 

3. Homo sapiens sapiens 

4. Holocene  

https://www.anthroencyclopedia.com/entry/farming
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های وحشی که خارج از  زمان، تمام گونههای مزرعه به ابژه. همشود و گونهبه سوژه می

مندی حذف  طور نظاماستیال و کنترل زارع قرار دارند، بالقوه خطرناک تلقی شده و به

مند و فراگیرتری درآمده صورت نظامسال تمدن به  5.000طول    شوند. این رویه درمی

 است.

مشخصه اینبه وجه  که  فرهنگ/طبیعت  ثنویت  تمدنترتیب،  تمام  و  ی  هاست 

اند، در  های تولید دارد که از زمان انقالب کشاورزی ظهور کرده ای محکم در شیوه ریشه 

تمدن با فرهنگ همسان  های گوناگون مذهبی و سکوالر نقش بسته است.  ایدئولوژی 

به طبیعت  زیرا  شده  فزایندهانگاشته  پیشطور  به  عقبای  است.  زمینه  کرده  نشینی 

پیش از   425/413- 484که نگارش تاریخ جوامع الاقل به زمان هرودت )حدود درحالی

انگلستان، گردد، تاریخ طبیعی یکی از حوزهمیالد( برمی های جدید مطالعه است. در 

 شود. ( »پدر تاریخ طبیعی« قلمداد می8162-1705) 1جان ری 

کردند و زندگیشان در مقایسه با  زارعان اولیه تا چند هزار سال برای بقا مبارزه می

ها  ( اما درنهایت آن15نوشت  ها مساعد نبود. )نک. پیگردآور آن-های شکارچیعموزاده 

پایه و اساس مادی    . این مازاد اقتصادی،موفق به کسب مازاد اقتصادی پایداری شدند 

تدریج مالکیت خصوصی، بهاجتماعی و بیگانگی اجتماعی فراهم کرد.  قشربندی  را برای  

 ی ظهور رسیدند.پدرساالری و دولت به منصه

 ی گیلگمش: حماسه1ی موردی  مطالعه
بوم  از  گذار  دادن  نشان  شکارچیبرای  درباره-محوریِ  )بیشتر  در گردآوران  آن  ی 

به   تمدنانسانادامه(  رابطهمحوریِ  اولیه،  حماسههای  در  را  فرهنگ/طبیعت  ی ی 

کرده بررسی  نوامبر  گیلگمش  )نیری،  نوشته2018ام  نخستین  طوالنی  (؛  ادبی  ی 

 ترین تمدن. شده از قدیمیشناخته 

بافته  همالنهرین است که در گذر زمان بهای از اشعار حماسی بیناین متن سلسله 

زیست،  قبل از میالد می  2.600را که حدود    2گیلگمش حاکم اوروک  اند و ماجراهایشده

 
1. John Ray 

2. Uruk 
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در عراق امروزی است،    1وارکا کنند. اوروک در جایی واقع شده بود که شهر  بازگو می

 گردد. مایلی جنوب بغداد، و قدمت آن به حدود پنج هزار سال قبل برمی 250حدود 

-محورِ شکارچیهای بوم]در گیلگمش[، هم پیوستگی و هم ناپیوستگی با فرهنگ

شود که هر خدا  محوریِ دیرپا در قالب چندخدایی ظاهر میگردآوران وجود دارد. بوم

به یک یا چند نیروی طبیعی گره خورده است، و در بسیاری از تصاویر واقعیت و جادو  

رؤیتنیدهدرهم در  آینده  و  پیشاند  میاها  انکیدو، گویی  خلق نیمه  2شود.  شده  خدای 

عنوان خدا است، بهی باروری، برای توازن با گیلگمش که خودش نیمهالهه   3،آروروتوسط  

شود و از حیوانات در برابر صیادان  زاده میشود که در بیابان انسانی وحشی ساخته می

برای صیانت از جنگل سرو و    4انلیل کند. به همین صورت،  و شکارچیان حفاظت می

کنند  را خلق کرد. بنابراین، خدایان حتی احساس نیاز می  5بههومبهجانوران وحشی آن،  

از طبیعت در برابر انسان های متمدن حراست که با آفریدن موجودات ماوراءطبیعی، 

 کنند. 

که   6شامات حال،  شده است. بااینی پدرساالر قشربندیاوروک از پیش یک جامعه

کند، همچنین کاهنه است. منظور اغوای انکیدو مرد وحشی استخدام میگیلگمش به

ه اندکی  ک  شهر اریدوآید،  اگرچه در این حماسه ذکری از معبد در اوروک به میان نمی

 بعد در نزدیکی اوروک بنا شد، دارای معبد بود. 

می مدرن،  دشوار  روزگار  شکارچیان  از  را  طبیعت  به  گیلگمش  خود  نگرش  توان 

عازم فتح جنگل سرو میبه او  غنائم، متمایز ساخت.  به شود و هومبهویژه شکارچیان 

اند. او پس از  رسمحافظ آن را تا حد زیادی به خاطر هیجان و شکوه امر به قتل می

شود که الوارهایی را از جنگل برای  به، سوار قایقی به مقصد اوروک میکشتن هومبه

را    گاو بهشتکه  کند. او هنگامیعنوان غنیمت حمل میبه را بهکاخ وی و سر هومبه

 
1. Warka 
2. Enkidu 

3. Aruru 

4. Enlil 

5. Humbaba 

6. Shamhat 

https://en.wikipedia.org/wiki/Warka
https://www.brooklynmuseum.org/eascfa/dinner_party/heritage_floor/aruru
http://oracc.museum.upenn.edu/amgg/listofdeities/enlil/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Humbaba
https://en.wikipedia.org/wiki/Humbaba
https://en.wikipedia.org/wiki/Humbaba
https://en.wikipedia.org/wiki/Shamhat
https://en.wikipedia.org/wiki/Eridu
https://en.wikipedia.org/wiki/Bull_of_Heaven
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کند. انکیدو که مردی وحشی زاده کاخ خود آویزان می  برد و درکشد، شاخ آن را میمی

شود. او حتی  وحش تبدیل میشده بود، پس از رام شدن توسط شامات به خصم حیات

به را بکشد. شهروندان عادی اوروک شامل زارعان  کند که هومبه به گیلگمش اصرار می 

ان و صیادانی که از کنند و شکارچیدارانی هستند که از حیوانات اهلی زندگی میو گله

میحیات آنوحش  نگرش  شکارچیزیند.  نگرش  از  متفاوت  کامالً  طبیعت  به  - ها 

ی زمین میلیون نفر انسانی را که در آن زمان بر کره  50گردآوران است که بخش اعظم  

 ی تمدن را احاطه کرده بودند. دادند و مرزهای اولیهزیستند، تشکیل میمی

 ی روزگار مدرن : باغبان2ی موردی  مطالعه
ژانویه  از  2013ی  در  متشکل  گروهی  به  دوره  33،  در  برای  داوطلب  فشرده  ای 

در بخش    1ی تشکل مستر گاردنرزداری در فعالیت داوطلبانهیادگیری دانش و فن باغچه

برنامه  2سونومای پیوستم؛  کالیفرنیا  از  ایالت  تعاون  ای  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 

کالیفرنیا دانشگاه  می  3کشاورزی  مشاوره  و  آموزش  خانگی  باغبانان  به  در  که  دهد. 

اکتبر  خبرنامه منظ  2013ی  ستونی  در  گروه،  نمونهاین  با  از م  سودمند  های 

ی  کنند، ما در مورد نحوهداران خانگی عرضه میهایی که همتایان من به باغچهراهنمایی

 یابیم: ی زیر را میشوند، توصیهداری میها که مخل باغچهمدیریت سنجاب

ها خالص شوید، بهترین رویکرد که تمایل دارید از شر سنجاببا فرض این
ب مردم  اکثر  آن برای  انداختن  دام  طعمهه  از  استفاده  است.  مسموم ها  ی 

ها  تواند به سایر گونه ی جانبی احتمالی که میی دیگری است، اما صدمهگزینه 
هایی موجود هستند  وارد شود، آن چیزی نیست که بخواهید اتفاق بیفتد. تله

سنجاب روی  میکه  عمل  خوب  بسیار  طعمهها  تنها  و  موردنیاز، کنند  ی 

است.  بادام معمولی  تلهزمینی  ناخوشایند  قسمت  به تنها  نیاز  گذاری، 

 
1. Master Gardners 

2. Sonoma County 

3. Agriculture and Natural Resources of the University of California Cooperative 

Extension 

http://ucanr.edu/
http://ucanr.edu/
http://ucanr.edu/
http://ucanr.edu/
https://ucanr.edu/mg/users/documents/5669Newsletters48752.pdf
https://ucanr.edu/mg/users/documents/5669Newsletters48752.pdf
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ها به  که بخواهید هرروز برای جابجایی آن؛ مگر اینها استکشتن سنجاب
دیگری   شخص  گردن  به  را  خود  مشکل  فقط  که  بروید  طوالنی  سفری 

ها به ها را با غرق کردن آناکثر مردم امر کشتن سنجاب  اندازید. می

که ها در تله به حال خود رها شوند، درصورتی ند. اگر آنرسانانجام می
رحمانه ، اما انجام چنین کاری بیمیرندزیر آفتاب بمانند، نسبتاً سریع می

ها  شلیک به آن   دهد.کشد و حیوان را زجر می رسد، زیرا طول میبه نظر می
ده  ی دیگری است، اما بسیاری از مردم دوست ندارند از اسلحه استفاگزینه 

؛ تأکید  2014کاری شود. )به نقل از نیری، نوامبر  کنند و ممکن است کثیف
 از من(

گوید. در  های دیگر سخن میتردیدی نیست که این پاسخ، به زبان جنگ علیه گونه 

دار زندگی  محور، با سنجاب که در یک موقعیت جغرافیایی با باغچهاین گفتمان انسان 

شود که باید نابود کرد. همکاران مستر گاردنر من  رفتار میعنوان دشمنی  کند، بهمی

قلبی بودند. این واقعیت که  طورکلی افراد بسیار مهربان و خوشتر، زن و بهاکثراً مسن 

میآن  روش ها  چنین  بیتوانستند  گونه رحمانههای  علیه  را  کنند،  ای  تجویز  دیگر  ای 

محور بنیادین ها ندارد؛ بلکه به اخالق انسانی آنارتباط چندانی با حیات اخالقیِ آگاهانه

های دیگر  ها بر گونهشود که برتری اخالقی به انسانی تمدن حاضر مربوط میناگفته

می آناعطا  و  ما  منافع  میان  تعارضی  اگر  بنابراین،  آنکند.  باشد،  داشته  وجود  ها  ها 

 بازند. هستند که می

ق کالیفرنیا  گاردنرز  مستر  این،  بر  توصیه عالوه  که  است  اساس  رار  بر  را  خود  ی 

اما  دیدگاه دهند.  ارائه  کالیفرنیا  دانشگاه  طبیعیِ  منابع  و  کشاورزی  واحد  علمیِ  های 

از پیش میهمان بر طبیعت است.  دانیم، خود علم وسیلهطور که  ی تسلط و کنترل 

سنجاب دفع  چگونگی  باب  در  توصیه  فحوای  در  درواقع،  آفات  دفع  یادداشت  از  ها، 

دانشگاه وب جنگ  سایت  رویکرد  این  بنابراین،  است.  شده  »آفات«  برگرفته  به  مانند 

شناسی است که  ی بومکه کامالً مغایر با رشتهرغم اینموردتأیید دانشگاه قرار دارد، علی

از بومهای بومی را بهو گونهشود  در همان دانشگاه تدریس می سازگان  عنوان بخشی 

 کند، نه آفات. قلمداد می

http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/PESTNOTES/pn7438.html
http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/PESTNOTES/pn7438.html
http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/PESTNOTES/pn7438.html
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به را  فوق  میمثال  باغچهراحتی  فعالیت  تمام  به  داد.  توان  تعمیم  متعارف  داری 

های مملو  ست که به بخش مربوطه در هر فروشگاه ابزارآالت سر بزنید و از قفسه کافی

 ها و غیره دیدن کنید. ی جانوران، گیاهان، قارچه های ناخواستاز ابزار جنگی علیه گونه

از  محوری به بنابراین، واضح است که انسان  اثر گذار  از طبیعت، در  مثابه بیگانگی 

شکارچی معیشتِ  شیوه- زندگی  مقام  در  زراعت  به  و  گردآوران  آمد  پدید  تولید  ی 

ریشه  علت  بحران همچنین  بومایِ  سرهای  تمدن  است.  ما  کنونیِ  داری مایهشناختی 

شده  کند، زیرا تمدنی جهانیمحوری را عرضه میترین صورت انسانصنعتی، خطرناک

کشی هر چه بیشتر از طبیعت را با رساندن علم و فناوری است که سلطه، کنترل و بهره

ها(  داری برای ما آنتروپوسین )عصر انسانسازد. سرمایهها ممکن میی اوج آن به نقطه 

بر روی های متعدو بحران  اعظم حیات  آورده است که بخش  ارمغان  به  را  د وجودی 

 کنند. زمین را تهدید می

 محورنظریه و عمل سوسیالیسم بوم.  4

مسئله  محوربومسوسیالیسم   به  آگاهانه  توجه  در  با  که  طبیعت  از  بیگانگی  ی 

  های سوسیالیسم و سوسیالیسمیابد، خودش را از تمام سایر نظریهمحوری بروز میانسان

 کند. متمایز می شناختیبوم

 شناختیِ آنیمیستیماتریالیسم بوم

انگلس را  برای حدود یک دهه، من پیشنهاد بازاندیشی در میراث نظریِ مارکس و  

شناسی ریشه دوانده است،  ای از تاریخ که عمیقاً در بومام تا با استدالل به نفع نظریهداده

ثنویت در باطن ماتریالیسم تاریخی از بین برود )برای جدیدترین بیان امر، نک. نیری،  

ها و درک  شناختیِ انسان(. ماهیت بوم2013؛ همچنین نک. نیری،  2018، اکتبر  2020

ایم تا بتوانیم بهتر بفهمیم که به کدام  که ما چه کسی هستیم و از کجا آمدهز اینعلمی ا

 رویم، از جایگاه محوری در بازنگری من برخوردارند.سو می

می اکنون  مادهما  از  برخاسته  حیات  خود  که  نسب  دانیم  و  است  غیرارگانیک  ی 

میلیون سال   5/2بیش از    رسد که عاقبتویژه نخستیان، میها به پستانداران، بهانسان

  300.000کم  دست  هوموساپینس شدند و متعاقباً   جنس انسانپیش منجر به پیدایش  
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ی خواص  شناسی برآمده که خود نتیجهجامعه از دل زیستسال پیش ظهور کرد. یعنی،  
. درنتیجه، ما فقط مجموع روابط اجتماعی خود  جان استفیزیکی و شیمیاییِ اجسام بی

 5/2شناختی و اجتماعی خود در طی حداقل مجموع روابط بوم در عوض نیستیم، بلکه
 .میلیون سال هستیم

 های جمعی« مثابه »ارگانیسمها بهانسان

پنداشتیم، تنیده در تارهای حیات هستیم.  ی پیش میما بسی بیش از آنچه دو دهه

ارتباط  ه در  هایی کی تمام میکروارگانیسم، یعنی مجموعه میکروبیوم انسانیی  مطالعه

های اخیر پیشرفت بسیاری داشته کنند، در دهههای انسانی زندگی میها و اندامبا سلول

 شود.ها کماکان اندک و نوپا محسوب میاست؛ هرچند دانش ما از روابط آن 

مجموعه  شامل  اجتماعات  میکروارگانیسماین  از  متنوعی  ازجمله  ی  ها 

ویروسباکتری  2آرکیا،   1ها، یوکاریوت و  میها  باکتریها  تعداد  های  شوند. 
های  طور متوسط ده برابر تعداد سلول موجود در بدن یک انسان معمولی به

انسانی    1.000انسانی است، با درمجموع حدود   ژن بیشتر از آنچه در ژنومِ 
شان، تنها  ی کوچک ها به دلیل اندازههمه، میکروارگانیسمحضور دارند. بااین

 2700تا    900دهند )یعنی از  درصد از حجم بدن ما را تشکیل می  3ا  ت  1
بزرگ فرد  یک  بدن  در  باکتری  )  90سال  گرم  ملّی  مؤسسهکیلوگرمی(.  ی 

 (2020مارس   17، دسترسی در ی میکروبیومسالمت انسانی، پروژه

گیرند، اما  کروبیوم را مجزا از بدن انسان در نظر میشناسان، میاگرچه اکثر زیست 

 به نقش اساسی آن در بهروزی ما نیز اذعان دارند: 

میکروب نمیاین  ما  به  ضرری  عموماً  حفظ ها  برای  درواقع  و  رسانند 

کنند  هایی را تولید میها ویتامینآن . برای مثال،اندسالمت ما ضروری
ژن ما  تولیدشان  که  برای  الزم  تجزیههای  موجب  نداریم،  غذا را  ی 

 
1Eukaryotes  

2 Archaea  

https://www.hmpdacc.org/overview/
https://www.hmpdacc.org/overview/
https://www.hmpdacc.org/overview/
https://www.hmpdacc.org/overview/
https://www.hmpdacc.org/overview/
https://www.hmpdacc.org/overview/
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ها استخراج کنیم، شوند تا بتوانیم مواد مغذی الزم برای بقا را از آنمی
می آموزش  ما  بدن  ایمنی  سیستم  مهاجمان به  چگونه  که  دهند 

خطرناک را شناسایی کند و حتی ترکیبات ضدالتهابی مفیدی را تولید  
با دیگر میکروبمی زا مؤثرند. شمار یهای بیمارکنند که در مبارزه 

اند که تغییرات در ترکیبِ همواره رو به رشدی از مطالعات نشان داده
بستگی دارند و این های متعدد همهای ما، با ظهور بیماریمیکروبیوم

می مطرح  را  امکان  این  دست امر،  که  اجتماعاتِ کند  این  کاری 
ان، تأکید از  )هم   ها استفاده شود.]میکروبی[ بتواند برای درمان بیماری

 من(

 کند: شناس سوسیالیست نیز اشاره میمایکل فریدمن زیست

از زیست  اندامشناسان، میکروبیومبرخی  اندام یا  هایی تاکنون  های ما را 
دهند  کنند که کارکردهای فیزیولوژیک مهمی را انجام میناشناخته تلقی می

سیستم سایر  با  ارتباط  در  درعینو  هستند؛  اندامی  از حاهای  بسیاری  ل، 
میبوم ادعا  میکروبی  ارگانیسمشناسانِ  بلکه  »افراد«  نه  ما  که  هایی  کنند 

میکروبیوم  تمامی  و  )پستاندار(  شخص  از  متشکل  هستیم  هایش.  جمعی 
گونه سایر  از  ارگانیسمبسیاری  نیز  آنها  که  هستند  جمعی  را  هایی  ها 

ارگانیسممی  1هولوبیونت  آمدنِ  نامیم،  پدید  زمانِ  همان  از  که  هایی 
سلولابتدایی پروکاریوتترین  امتزاجِ  دل  از  یوکاریوتی  مستقل های  های 
باکتری )سلول  نظیر  هسته  فاقد  قرار  های  فرگشت  با  عمیق  پیوندی  در  ها( 

 ( 2018داشتند )فریدمن، 

 
1 Holobiont 
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آوازه، به همراه همکارش،  پردازِ فرگشتی پرشناس و نظریه زیست  1لین مارگولیس، 

سیگن  سیگن،    2دوریون  و  نظریه2002)مارگولیس  نفعِ  به  هم(  باب  در   3زیایی ای 

هایی با  ی ارتباط فیزیکی میان »ارگانیسماند که به اندرکنش دربرگیرندهاستدالل کرده

شناس فرگشتی برجسته، در »مقدمه« زیست  4اسامی مختلف« اشاره دارد. ارنست مایر، 

استثنائی تلقی مینویسد: »همبر کتاب آن دو می ابتدا امری کامالً  شد،  زیایی که در 

]پدیدهدست که  آمد  عمل  به  کاشف  جهانآخر  تقریباً  جی.  ای[  دانا  است«.  شمول 

بوم2016)  5هاراوی فمینیستِ  جامع(،  علم،  میان  اندرکنش  فیلسوفِ  و  و  شناختی  ه 

ی حیات اجتماعی بدل ساخته زیایی را به بنیانی برای دیدگاه خود دربارهطبیعت، هم

 است.

های جمعی«  شناختی، انسان را شاید بتوان »ارگانیسمترتیب، به معنای زیستاینبه

اش است.  ی سازندهدر نظر گرفت؛ کلیتی ارگانیک که فراتر از مجموعِ اجزای چندگانه

( دارد که  1817نگری فلسفی هگل )ت، قرابت بسیار بیشتری با کلاین دید به انسانی

می ترویجش  نیز  اینمارکس  بر  مبنی  بهکرد،  است«.  کلیت  در  »حقیقت  راستی،  که 

های روده و شخصیت  پژوهشی اخیر موفق به کشف وجود همبستگی میان میکروبیوم

ها در  میکروارگانیسم(. اگر  2018و همکاران،    6نا کیم -ساالن شده است )هاندر بزرگ

توانند بر تاریخ ما در  توانند حتی بر شخصیت ما تأثیر بگذارند، چطور میها میانسان

 مقام گونه مؤثر نباشند. 

فردی  سه توضیح زیست  برای خودِ  ایمنی،  -شناختیِ کالسیک  سیستم 
اند.  ی جدید پژوهش میکروبیوم به چالش کشیده شدهتوسط حوزه  - مغز، ژنوم

نش میشواهد  میکروبان  که  ایمنیِ  دهد  سیستم  ما  بدن  در  ساکن  های 
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می هماهنگ  را  میانطباقی  تأثیر  مغز  بر  ژنیِ  کنند،  کارکردهای  و  گذارند 

ها نه  که انساندرک این.  دهندبیشتری را نسبت به ژنوم خودمان انجام می
هایی جداگانه و منفرد، بلکه برآیند تعامالت همواره در حال  موجودیت 

میکروارگانیسم  تغییر رشته با  از  که  دارد  عواقبی  هستند،  ی ها 
می  شناسیزیست  بهفراتر  صفات رود.  که  را  فرض  این  اخص،  طور 

میممیزه جدا  حیوانات  سایر  از  را  ما  انسان،  بنابراین - کنند  ی  و 
را زیر سؤال  - ایِ سنتی میان هنرها و علوم همچنین تقسیمات رشته

 ؛ تأکید از من( 2019 3و داگالس،  2بوش 1. )ریز، بردمی

اجتماعی ما که بر  -شناختیدرواقع، انسانیت امروزه عبارتست از مجموع روابط بوم

 گیرند: ی متقابل پویایی میان چهار روند شکل میاساس رابطه 

حیات است و ما  -حیات برآمده از نا  که دهدروند ژئوفیزیکی که تشخیص می •

ه گونه در خاک  دوانده  ریشه  میای  نفس  اکسیژن  با  که  انرژی مصرف  ستیم  کشیم، 

ایم وابسته  - ی دماویژه اتمسفر، خاک و بازهبه- زیست فیزیکی خود  کنیم و به محیطمی

 ( 16نوشت که با حیات انسانی سازگار باقی بماند. )نک. پی

ویژه نخستیان، تشخیص  روند فراتاریخی که استمرار ما را با سایر حیوانات، به •

می تجلیل  و  عموزادهداده  و  پستاندار  جانور،  ما  شامپانزهکند.  فرگشتیِ  هستیم.  ی  ها 

 ها در اشتراک داریم.بنابراین، صفات خاصی را با آن

سال پیش    300.000، که حداقل به  هوموساپینسی ما،  روند تاریخیِ گونه •

ا دانش استفاده  م  4جنسان اولیه از جنس انسان: هم  گردد؛ ازجمله میراث فرهنگیِبرمی

میلیون سال پیش تحت  به ارث بردیم که آن را حدود یک  هوموارکتوساز آتش را از  

 کنترل خود درآورد. 
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شیوه • تأثیرات  به  مختص  که روند  امروز  جهانی  فرهنگ  یعنی  تولید،  ی 

 دارانه رشد و توسعه یافته است.صورت سرمایهبه

 عاملیت غیرانسانی 

بوم ماهیت  به  دیدگاه  انسانشنااین  بهختیِ  متعدد  ها،  انواع  متقابلِ  نفوذِ  مثابه 

ای بسیار طوالنی از تاریخ طبیعی و اجتماعی، بازاندیشی دیگری  موجودات در طول دوره

دارد. مارکس در تز نخست در باب  شناسیِ فلسفیِ مارکس روا میرا در رابطه با انسان

ازجمله ماتریالیسم  -حال موجود  نویسد: »نقص اصلیِ تمام ماتریالیسم تابهفوئرباخ می

به   -فوئرباخ تنها  را  حسانی،  امر  واقعیت،  شیء،  که  است  تعمق ابژه صورت  این  ی 
بهدرمی نه  بشر مثابهیابد،  حسانیِ  بهپراتیک ،فعالیت  نه  بنابراین، ،  سوبژکتیو«.  طور 

ا واقعیت  ها ب ، در کنشِ متقابل آن عاملیت،  سوژهها را در مقام  ماتریالیسمِ مارکس انسان

نگرد. این دیدگاه در میان کسانی که خودشان را سوسیالیست  طبیعی یا اجتماعی می

شناختی«  های بومگیرند و حتی در میان کسانی که از »بصیرت شناختی در نظر میبوم

ها نیز  که غیرانسانرغم وجود کوهی از شواهد مبنی بر اینکنند، علیمارکس تبعیت می

 ماند. هستند، پابرجا باقی می از عاملیت برخوردار

ی انتخاب  وسیله در باب منشأ انواع بهاگرچه مارکس و انگلس کتاب چارلز داروین  
می1859)  طبیعی را  نمی(  شواهدی  هیچ  من  اما  آنستودند،  که  اهمیت  یابم  ها 

انسانپارادایم تضعیف  در  را  آن  )یهودیشکن  مسلط  مذهبی  و -محوری  مسیحی( 

تنها داستان آفرینش مسیحی در سفر  ن درک کرده باشند. داروین نهاستثناپنداری انسا

ها در واقعیت  را از اعتبار انداخت، بلکه همچنین نشان داد که چگونه تمام گونه  پیدایش

مراتبی نیست. برخالف ی فرگشت او سلسله ی حیات در نظریه خویشاوند هستند و شبکه

اس بر  که  انگلس  و  مارکس  تاریخی  نظریهماتریالیسم  مرحلهاس  چهار  تاریخ  ی  ایِ 

می فرض  را  نظریهپیشرفت  به گیرد،  داروین  مگر هیچی  نیست،  پیشرفت  شامل  وجه 

افزایش  این داروین،  خود  برای  بدانیم.  »پیشرفت«  را  بیشتر  پیچیدگی  به  گرایش  که 

های »بهتر«  شد، اما نه گونههای »سطح باالتر« میپیچیدگی موجب به وجود آمدن گونه 

زلحاظ کیفی با »حیوانات ها ابه هیچ معنا. عالوه بر این، داروین با این استدالل که انسان

ایم که حواس سطح باالتر« تفاوتی ندارند، حتی پا را از آن هم فراتر گذاشت: »ما دیده
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ها و قوای مختلف همچون عشق، حافظه، توجه، کنجکاوی، تقلید، تعقل  و شهود، هیجان

کند، ممکن است در وضعی اولیه یا حتی گاهی  ها مباهات میو غیره که انسان به آن

پاییناوق سطح  حیوانات  در  پیشرفته،  وضعی  در  )داروین،    ترات  شوند«.  مشاهده  نیز 

 (105: ص. 1871/1981

 افزاید: فیلسوف می 1ز جیمز ریچل 

می غیرانسان داروین  به  راجع  اندیشیدن  هنگام  ما  که  همواره گوید  ها، 
خودمان را  ایم. ما تمایل داریم که  کم گرفتهها را دستغنای حیات ذهنی آن

درعین و  بدانیم  پیچیده  ذهنی  میازلحاظ  فرض  »حیواناتِ  حال  که  کنیم 
جالب هرگونه ظرفیت فکریِ  فاقد  نادرست  توجه صرف«  ]تصور[  این  اما  اند. 

غیرانسان  نهاست.  نیز  ها  را  ترس  و  بلکه وحشت، سوءظن  درد،  و  لذت  تنها 
می آنتجربه  میکنند.  ترشرویی  خوها  فرزندان  به  میکنند.  عشق  ورزند.  د 

ها با حس حیرت و  توانند مهربان، حسود، ازخودراضی و مغرور باشند. آنمی
ها بسی بیش از آنچه بخواهیم کنجکاوی آشنایی دارند. به سخن کوتاه، آن

 (57:  1990اند. )ریچلز، اقرار کنیم، ازلحاظ ذهنی و احساسی به ما شبیه

دانیم. ریچارد  ها میدرونیِ سایر گونه  یاتی حما اکنون بسی بیشتر از داروین درباره

کند که چگونه جانوران غیرانسانی، کیفیاتی  ها را بازگو می( برخی نمونه2021)  2سیمور 

وحش به شود. حیاتها تلقی میگذارند که معموال منحصر به انسانرا به نمایش می

وحش  کند که حیاتیهایی از ادبیات اشاره م نهد. سیمور به نمونهآزادی خود ارج می

ها،  ها و غیره فرار کرده است. در میان آنها، پیچ و مهرهدر اسارت با باز کردن قفل

باغ  از  که  میمون  الندوازده  کن  نام  به  اورانگوتانی  و  گریختند  برلین  از   3وحش  که 

سنباغ آندیهوحش  وقتی  کرد.  فرار  مادهگو  اورانگوتان  کن  ها  تفریحِ  خاطر  به  را  ای 

 
1. James Rachels 

2. Richard Seymour 

3. Ken Allen 



 

 

 محور؟چرا سوسیالیسم بوم  810

کند که برخی  ردند، او نیز با باز کردن قفل در پا به فرار گذاشت. سیمور استدالل میآو

های شیر مثال، او به مورد تامارینعنوان حیوانات غیرانسانی دارای فرهنگ نیز هستند. به 

 2ی پوکو داس آنتاس گاه ویژهکند که از اسارت بیرون آمده و در زیستاشاره می  1طالیی 

ها در اثر نیش مار، نیش زنبور و گرسنگی، برزیل رها شده بودند. آن  در جنوب شرقی

وحش بانان سرانجام پی بردند که رهاسازی حیاتجان خود را از دست دادند. محیط

که  هاست تا قبل از اینریزی برای رهاسازی آناسیر در زیستگاهی جدید، مستلزم برنامه

نویسد: »...رهاسازی  . سیمور میتوانند یاد بگیرندبتنهایی کامالً قادر به زندگی باشند،  به

ای با سرپرستان  ی اجتماعیِ پیچیدهبه سادگیِ فرار نیست. این حیوانات به درون رابطه

  آرام آرام   رفت از آن رایافتند که راه برونانسانی خود کشانده شده بودند و باید اجازه می

 دهد: پیدا کنند«. او ادامه می

زیست بومشناساکار  فالسفه،  آر.  ن،  دونالد  مانند  خطیبان  و  شناسان 

ویلسون،  3گریفین، او.  بکاف،   4ای.  میجر،   5مارک  سافینا،   6اوا  پیتر   7کارل 

ی  و سایرین، تنوع پیچیده  10فرانس دو وال  9پیتر ولیبن،   8اسمیت،-گادفری
ها به ما  آگاهی و حیات احساسیِ حیوانات را به اطالع انسان رسانده است. آن

که صرفاً  کنند )به جای ایناند که برخی جانوران از کلمات استفاده میگفته 
ها در  نهند، دلفینهای میوه بر یکدیگر نام میها تقلید کنند(، خفاشاز آن 

به را  یکدیگر  می  طبیعت  صدا  نهنگنام  پرسرعتزنند،  تولید  با  عنبر   های 
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کنند. کارل  هویت خود را به یکدیگر اعالم می  1های موسوم به »کودا«،تقه 
می تقهسافینا  که  آننویسد  سونار  است،  های  نافذ  و  قدرتمند  بسیار  ها 

از  های عنبر احتماالً میکه نهنگطوری »به  توانند ببینند که درون بسیاری 
ها به  ی ایکس«. آنها با اشعهرسد، مثل کاویدن آنا چگونه به نظر میچیزه

گفته سگما  که  چمنزار اند  و    2های  گشوده  پیچیده،  ارتباطیِ  نظام  دارای 
دهد تا هر انسانی را در نزدیکی خود ها اجازه میمانندی هستند که به آنزبان

دارد، توصیف کنند.   از نظر اندازه، لباس، رنگ مو و هر شیئی که او در دست
ها  طبق آن   اند که اجتماعات جانوری، رسوم اخالقی دارند کهها نشان دادهآن 

شوند؛ و خصوصیات این رسوم در میان  بدرفتاری کنند، طرد میکسانی که  
نهاجتماعات متفاوت آنچه »غریزه« میفقط میان گونه اند و  نامیم،  ها. حتی 

وش زمانی که شکارچی نزدیک او است تواند مکانیکی باشد. شاید خرگنمی
خالقیت و آگاهیِ    ریزی« شده باشد، اما اگر خط گریز او هیچبرای فرار »برنامه 

 شد. گذاشت، او خورده میای را به نمایش نمیزمینه 
شناسان ترندهای مد روز دارند. نخستیها  اند که شامپانزهها به ما گفتهآن 

مؤسسه  روان از  پالنک شناسی  ی  ماکس  نایمگن،   3زبانِ  این    4در  هنگامی 
ی موضوع را مشاهده نمودند که جولی شامپانزه شروع به گذاشتن یک طره

ها به ما  های دیگر از او پیروی کردند. آنعلف در گوش خود کرد و شامپانزه
ها  ای یکسان با انسانهای آینهها و پرندگان دارای نورون اند که میمونگفته 

رسد در همدلی و خودآگاهی نقش دارند.  هایی که به نظر میسلول  هستند؛
بردهآن  پی  نهنگها  که  سلول اند  انسانها  با  یکسان  دوکی  دارند،  های  ها 

ها تعداد  دهند؛ فقط آنهایی که به ما امکان عشق و احساس رنج را میسلول 
اند.  تری داشته ها را برای مدت طوالنیها دارند و آنبسیار بیشتری از آن سلول 
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های  ها و گوزن کنند؛ و نهنگسپاری برگزار میها مراسم خاکها و کالغفیل
کنند و  ها با اشیای موجود در اقیانوس بازی میخورند. دلفینسرخ غصه می

گذرانند تا به شکار. سرپایان درد هیجانی  مدت زمان بیشتری را به بازی می
حرکت سریع چشم را در هنگام    های. بالنفقط درد فیزیککنند، نهرا تجربه می 

 ی رؤیا دیدن است.دهندهدهند که نشانخواب نمایش می
ها  ها برای تقریباً پنجاه میلیون سال قبل از فرارسیدن انسانیعنی نهنگ

می غولدیدهرؤیا  نهنگ«  »مغز  آن  ویلیاماند.  هیثکات  که  برایش    1آسا 
کنیم؛  کند. ما نه صرفاً از شناخت، بلکه از آگاهی صحبت میسرایی میحماسه 

جیک، از موجوداتی که قادر به عشق، بازی و سوگواری هستند. نه صرفاً جیک
های پیچیده و اغلب  ژست، تقه، بانگ، پخش بو و رقص مکانیکی، بلکه نظام

ی هایدگر، »فقیر رخالف گفته نامیم. حیوان، بی آنچه زبان میمولد در آستانه 
 در جهان« نیست. )همان(

محیطی ، کسانی ازجمله دانشمندان علوم اجتماعی و زیست1970ی  از اواخر دهه 

فراخواندن  با  هستند،  کار  به  مشغول  فناوری  مطالعات  و  علوم  در  که  افرادی  و 

چندگانه در  های  اند تا عاملیتهای جدید، میدان دید خود را گسترش دادهماتریالیسم

 کند: ادعا می 2مثال، وادهم عنوانجامعه و تاریخ را در برگیرد. به

حیوان شد  -پردازی در مورد روابط انسانی انتقادی، پیشگام نظریهنظریه 
بسط  بشری  جهان  فراسوی  به  عاملیت  که  کرد  کمک  امر  این  اثبات  به  و 

بهمی حاضر  حال  در  غیرانسانی  عاملیت  گستردهیابد.  درون    ایطور 
هایی  ها پذیرفته شده است، اما فراخوانهای جدید« و فراتر از آن »ماتریالیسم

تر وجود دارند که به چرایی و چگونگی  رو به رشد برای رویکردهای انتقادی
می توجه  عاملیتی  چنین  فراخوان تحرک  این  دغدغهکنند.  عمالً  های  ها 

 (2020آورند. )وادهم، های »قدیمی« و »جدید« را گرد هم میماتریالیسم
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عاملیت که به از مفهوم دکارتیِ  عنوان آگاهی و عقالنیت الزم برای برای فرارفتن 

کنش شناخته شده است، بگذارید به خاطر داشته باشیم که کنشگر انسانی توسط سایر 

ی  ها ممکن نیست یا به نتیجه شود که کنش او بدون آنموجوداتی قادر به عمل می

های بشر اولیه گیریِ سکونتگاهنجامد. نان دارای جایگاه محوری در شکل اموردنظر نمی

تنها به نانوا بلکه به آرد، مخمر، آب، اکسیژن  رو تمدن بوده است. اما پخت نان نهو ازاین 

مثال، گندم( یا میسلیوم )قارچ(  عنوان و آتش نیز احتیاج دارد. بنابراین، اگر هیچ دانه )به

یا   هوا  آب،  منبع  نمییا  نانوا  باشد،  نداشته  وجود  باشد.  تنور  داشته  وجود  تواند 

رابطه اینبه طریق  از  فقط  نان  پخت  کلیهترتیب،  میان  عواملی  ی مشخصی  چنین  ی 

است.  امکان نانواپذیر  ازجمله  مؤثر،  عامل  نه در هر  است،  روابط  این  در  اما  عاملیت   .

یابد، زیرا خود  سترش میشناختی حتی بیشتر بسط و گبوم-ی روابط اجتماعیشبکه 

در مجموعه  که  است  دیگری  متعدد  عوامل  از  ناشی  عامل  بیهر  روابط  ی  از  شماری 

 آیند. شناختی گرد هم میبوم-شناختی یا اجتماعی محیطی/بومزیست 

یا انرژی غذایی خود را از غالت دریافت    درصد از کالری  48طور متوسط  ها بهانسان

سال پیش در غرب آسیا شروع به    75.000بار در حدود    کنند. مردم برای نخستینمی

دانه این  کردند.  غالت  تکخوردن  گندم  ازجمله  گندم  ها،  نیاکان  شیطان،  جو  و  دانه 

ویژه گندم، عجین شده است.  امروزی بودند. بنابراین، تاریخ بشریت عمیقاً با غالت، به

ای چندارگانیسمه  یعنی گونهام که چگونه انسان بودن  باره بحث کردهمن از پیش دراین

اند؛  زیایی شکل گرفتهها خودشان از طریق همبودن و چگونه هرکدام از این ارگانیسم

دانیم که تغییرات اقلیمی، عامل کلیدی  های دیگر. ما میآمیختن ارگانیسمیعنی درهم

دسته  از  برخی  اشتغال  در  شکارچیمؤثر  انقالب  -های  به  که  بود  زراعت  به  گردآور 

میکش فکر  دانشمندان  شد.  منجر  جهانی  تاریخ  در  باعث  اورزی  آذرخش  که  کنند 

واکنش اولیه برانگیختن  اتمسفر  در  شیمیایی  حاوی های  اولیه  اتمسفر  شد.  زمین  ی 

ی دانشمندان این  اکسیدکربن بود. فرضیهگازهایی نظیر آمونیاک، متان، بخارآب و دی 

نیک از مواد شیمیایی غیرارگانیک آفرید.  های ارگا است که این امر یک »سوپِ« مولکول 

 ی حیات انجامید. ها آغاز شد که به صور اولیه ها و واکنشای از کنشترتیب، زنجیره اینبه
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ها باید عاملیت  شناختی آن، غیرانسان بنابراین، برای قرار دادن انسانیت در بستر بوم 

شود  و یا چند موجود درک میعنوان حرکتِ ناشی از روابط متقابلِ دداشته باشند که به

از حوزه و می به کیفیت نوظهوری شود. برخی  تاریخ  تواند منجر  تاریخ، همچون  های 

غیرانسانیزیست  کنشگران  به  توجه  خواستار  صراحتاً  طبیعی،  تاریخ  و  اند  محیطی 

(. بگذارید به یاد آوریم که مارکس  2018  3و سندبرگ،   2رادرفورد   1مثال، تورپ، عنوان )به

زیست عیار باید شامل محیطو انگلس خودشان آگاه بودند که ماتریالیسم تاریخی تمام

زیرا تمرکز  را کنار گذاشتند،  اما آن مسئله  باشد،  تاریخ بشر  برای توضیح  غیرانسانی 

 ی تولید معین بود. ها در یک شیوهها محدود به طبقات اجتماعی و روابط پویای آنآن 

 گردآوران- شکارچیمحوری  بوم

بیکر  صص.  2006)  4گرمی  باستان39- 38:  انقالب (،  محقق  و  برجسته  شناس 

سازی ذهن« مقارن شد که من  کند که پیدایش زراعت با »اهلیکشاورزی، استدالل می

مثابه جایگزین  محوری بهی آن ظهور انسان نامم و وجه مشخصه بیگانگی از طبیعت می

 گردآوران بود.-محوری شکارچیبوم

دیدند. ما این  یش را عمیقاً بخشی از دنیای اطرافشان میجوی ما خونیاکان خوراک

انسان مطالعات  از  را  دربارهموضوع  جمعیتشناختی  خوراک ی  معاصر  های  جوی 

باوری با  های باور آنیمیستی، یا توتمجویان روزگار مدرن با نظامدانیم. اکثر خوراک می

ها  فقط شبیه انسان انسانی نهشوند. در مورد اول، جانوران غیرتر، شناخته میرواج کم

ای از پرسوناژها است؛  ها خزانهزیست آن شوند. محیطهستند، بلکه شخص محسوب می

شکل بیرونی   کههرکدام دارای زبان، عقل، شعور، وجدان اخالقی و دانش، فارغ از این

در اکوادور شرقی و پرو،    5جیواروآن انسان باشد یا حیوان، خزنده یا گیاه. بنابراین، مردم  

دانند که از طریق پیوندهای خونی  می(  aents)  ها، جانوران و گیاهان را اشخاصیانسان
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های باور آنیمیستی نظام (. 1966  1و نیاکان مشترک با هم خویشاوند هستند )دسکوال، 

برای   کلماتی  بهمعموالً  گیاهان  و  حیوانات  افراد،  میان  جداگانه  تمایز  مقوالت  عنوان 

نظام از  و در عوض  به های طبقه ندارند  برابری  اساس  بر  های  مراتبجای سلسله بندی 

های توتمیِ  نظام (.1996  3کنند )هاول، روزگار مدرن استفاده می  2ایِ بندی لینهدسته 

هستند   مناسکی  و  تشریفات  استرالیا،  میان  بومیان  انتزاعی  خطیِ  استمرار  بر  که 

ها هستند که ترین توتمکنند. جانوران مرسوم اجتماعات انسانی و غیرانسانی تأکید می

ها مقوی کنند؛ اما گرچه ممکن است خوردن آن بر هویت یا تمایز فرد یا گروه داللت می

جتماعی ما  ها شرکای اهای باور آنیمیستی، آنیا خوراک اندیشه باشد، برخالف نظام

 . شوند قلمداد نمی

اسطوره و  عرفانی  اخالقی،  خوراکمعانی  جهان  به  میای  روح  بخشند  جویان 

همکاران،    4)کارمایکل اسطوره1994و  نقل  طریق  از  جهان  این  و (.  شده  ساخته  ها 

می ]اسطوره بازسازی  انسان شود؛  همچون  حیوانات  انواع  شامل  معموالً  که  ها  هایی[ 

ها و  گیرد. عالوه بر دنیای حاضر که انسان ها انجام میشکل بین آن شوند و تغییرمی

موجودات غیرانسانی در آن سکونت دارند، دنیایی ماوراءطبیعی وجود دارد. در بسیاری 

کنند.  های زیسته و ماوراءطبیعه وساطت میها میان جهان جو، شمن از جوامع خوراک

تجربهآن  طریق  از  معموالً  خلسهها  می  آمیزهای  وارد  دوم  جهان  را  به  آن  و  شوند 

مارتین، پردازی میمفهوم  ال.  این کتاب  قول( )نقل14: ص.  1993  5کنند )سی.  از  ها 

 (. 59: ص. 2006اند: بارکر، برگرفته شده

جهان این  که  دارم  باور  بومبینیمن  نزدیکهای  اکنون محور  علم  آنچه  به  ترند 

قارچی حیات درونی جانوران، گیاهاندرباره و حتی کل جنگل،  که در ها میها  داند 

ریشهآن  شبکه ها  توسط  درختان  را  های  درختان  میان  ارتباط  که  میسلیوم  از  ای 

 
1. Descola 

2. Linnaean 

3. Howell 

4. Carmichael  

5. C.L. Martin 
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هستند. میسلیوم همان عاملی )مخمر( است که نان   سازد، به هم متصلپذیر میامکان

 دم تمدن. کند؛ قوت الیموت ابنای بشر از سپیدهرا درست می

خواهان ماتریالیسم آنیمیستی هستم؛ ماتریالیسمی که هر موجود روی  بنابراین، من  

شبکه  جزو  را  بیزمین  و  جاندار  موجودات  از  میای  هم  جان  با  ترکیب  در  که  داند 

را میسازگانبوم بههایی  که  از طریق  نوبهآفرینند  را  بیرونش  و  زندگی درون  ی خود 

ای زنده را با همدیگر  ها سیارهسازگانن بومکند و ایها غنی میسازگانارتباط با سایر بوم

همهمی ماتریالیسم،  این  در  کنشگری سازند.  هیچ  زیرا  هستند،  کنشگر  موجودات  ی 

 تنهایی عمل کند. تواند بهنمی

 گرایی چندگانهطبیعت

گیری است. دانا هاراوی توجه را به کار این نوع ماتریالیسم از پیش در حال شکل

گرایی ی او از طبیعت و انگاره  1ادواردو ویویروس دِ کاستروشناس برزیلی به نام  انسان

 کند. )پرسپکتیویسم( جلب می 3و منظرگرایی 2چندگانه

کرد،  کار می  لادواردو ویویروس دو کاسترو که با شکارچیان بومی برزی
گرایی چندگانه  ها آموخت که او طبیعتپردازی در مورد طبیعت را از آن نظریه 

می منظرگرایی  نسخهو  تنها  »آنیمیسم  نوشت:  وی  از نامد.  معنادار  ی 
  - هایی مانند نونایا بچه-ماتریالیسم است«. من راجع به افرادی مانند خودم  

ارواح »باور«  صحبت نمی به دنیای  نه مقولهکنم که  اعتقاد  بومی  دارند.  ای 

نه مقوله  باور بیمقوله   4ای »چتولوسینی«.است و  وقفه غرق در منجالب ی 
کشتار متقابل و منازعات استعماریِ مسیحیت، ازجمله صور عالمانه و سکوالر 

بندی خطاها گره خورده است. یعنی،  مدنی آن، به آموزه، حرفه، اقرار و دسته 
معنادار   کردن  نشانهباور  به  راجع  من  رویهنیست.  مادی،  های  شناسیِ 

 
1. Eduardo Viveiros de Castro 

2. Multinaturalism 

3. Perspectivism 

4. Chthulucene 
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نیست،   3همزیستانهکنم که فقط درونصحبت می  2سازیو هم  1سازی جهان
ماتریالیسم است.  معنادار  ماتریالیسمی  همیشه  تکانهبلکه  معنادارِ  ی های 

های سکوالر روا تر از آن چیزی هستند که مدرنیسمبسیار نوآورانه  4برگشتی،
به زندگی در چتولوسین )نک. پیدارند. داستانمی ( 18نوشت  های مربوط 

ها را در نسبت ها هستند و آنشناسیها و معرفتشناسیمستلزم تعلیق هستی
تاریخ آزمایشی و متهورانه، کمبا  بیشتر  دهند.  میاهمیت جلوه  های طبیعیِ 

ها،  با تمام جذب  5بدون سکنی گزیدن در ماتریالیسم معنادارِ سیمانیماژنیک،

را بازی کرد؛ و    6توان »هرگز تنها« های آن، نمیبستگیها، عواطف و دلدفع
وابسته به یاد گرفتن بازی باشد.    ها ممکن استاحیای این جهان و سایر جهان

 (88: ص. 2016)هاراوی، 

دا به  توجه  میمنه با  فقط  من  جستار،  این  محدود  چنین  ی  بسط  لزوم  بر  توانم 

ماتریالیسم   یا  نیست  بشر محدود  تاریخ  به  تاریخ  آن  که در  تأکید کنم  ماتریالیسمی 

به همه که  ماتریالیسم  از  قسمی  عوض  در  بلکه  نیست،  انسان  عاملیت  بر  ی  متمرکز 

ها قبل  واقعیتی که مدت  بخشد؛موجودات در واقعیت پویای همواره متغیری عاملیت می

 
1  .Worlding  -  شناختی است که حدومرزهای میان سوژه و  سازی به معنای آمیزش امر مادی و امر نشانهجهان

 کند.زیست را حذف میمحیط

2 .Sympoiesis -  واژه از ترکیب »اینsym« و »poiesis  ساخته شده که پوئسیس به معنای ساختن چیزی »

یعنی یک »موناد« -سازی در تضاد با هستی خودکفا و خودآفرین که مستقل از تمام چیزهای دیگر است  است. هم

 به تعامل و همکاری با دیگران نیاز دارد. -به معنای حقیقی کلمه

3 .Symbiogenetic - های پروکاریوتی.های یوکاریوتی از آمیزش میکروارگانیسمولید سلولفرایند ت 

ها،  ها، گسیختگیکند، از جمله قرابتی برگشتی به ما برای درک جذب و دفع عاطفی میان اجسام کمک می. تکانه4

کنار یکدیگر ابداع    های جدیدی را برای زندگی همراه و درها که دائماً راه ها در میان ارگانیسم زنیپس ها و  درآمیزش 

 کنند.می

5 .Symanimagenic -  های مالزم با  مناطق تماس با امر نادیدنی یا با ارواح چیزها که از ایده مربوط به آفرینش

 گیرد.آنیمیسم سرچشمه می
6 Never Alone 
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ها پس از انقراض بشریت نیز همچنان وجود از ظهور بشریت وجود داشته است و مدت

 خواهد داشت.

 محور اخالق بوم

ی اومانیستیِ رهایی از  ی مارکسی بر پروژهام، نظریه طور که قبالً توضیح دادههمان

رکز است. بنابراین،  ی کارگر صنعتی متمطریق انقالب سوسیالیستی به رهبری طبقه 

زیست اخالق  نظریه هیچ  نظریهمحیطی در  یا حتی در  مارکسی  های سوسیالیست ی 

ی گسست متابولیک، استداللی است در  شناختی وجود ندارد. بحث مارکس دربارهبوم

داری تضعیف شده است و این وعده  مورد حاصلخیزی خاک که توسط کشاورزی سرمایه

نیِ علم خاک تحت لوای سوسیالیسم، باروری خاک را برای  دهد که کاربست عقالرا می

ی مثابه شیوه گونه انتقاد از کشاورزی بهکند. هیچی مولد از آن حفظ میتداوم استفاده

شیئیت طبیعت،  از  ثروت  اهلیاستخراج  طریق  از  جانوران،  بخشی  و  گیاهان  سازیِ 

خورد. بنابراین، ثنویت شم نمیآالت در کشاورزی به چ استفاده از علم و فناوری و ماشین

 مانند. محوری باقی میجامعه/طبیعت و انسان

اشاره کنم که حتی طبیعت نیز  نکته  این  به  زیست اجازه دهید  شناسان  گرایان و 

در چشمبرجسته  ویلسون  او.  ئی.  و  داروین  مانند  انسانای  خود  با  انداز  ماندند.  محور 

شناختی از حیات، اخالق  نی و گسترش درک بومی جانوران غیرانساانباشت دانش درباره

 (. 19نوشت محور رشد و تکامل یافته است )نک. پیبوم

از نظریه 1990ریچلز ) ی اخالقی برای  ی داروین برای استدالل به نفع مالحظه( 

آورد که قبل از داروین، با این ادعا که  تمام جانوران استفاده کرده است. او به خاطر می

ورت خداوند آفریده شده است« یا با این انگاره که »انسان یگانه موجود »انسان به ص

آموزه از  است«،  دفاع  عقالنی  طبیعت(  باقی  بر  انسان  برتری  )یا  انسان«  »کرامت  ی 

اعتبار کردن هردوی این ی فرگشت داروین، زحمت بیشد. ریچلز با توجه به نظریه می

میاستدالل هموار  خود  بر  را  مها  وی  بهسازد.  را  اخالقی«  »فردگرایی  عنوان فهوم 

 دهد. ی »کرامت انسان« پیشنهاد میجایگزینِ آموزه
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ی خود او دارد، نه  ی رفتار با یک فرد، بستگی به خصوصیات ویژهنحوه
حتی »گروه« موجودات انسانی ...    - که از اعضای گروه ممتازی است یا نه  این

یک معنا، ارزش خود را از دست این امر بدان معناست که زندگی بشر، به  
یابد.  که ارزش اعطاشده به حیات غیرانسانی افزایش میخواهد داد؛ درحالی

 ( 5: ص. 1990)ریچلز، 

ی خلقت  ها از ستیغ قلهمراد ریچلز از »کاهش ارزش« حیات بشر، فرایند عزل انسان

تراز  مراتبی، همههای ارزشِ سلسلاست. این عبارت را باید به این معنا درک کرد که نظام

چندان به معنای »کاستن  شوند؛ همانند سقوط آپارتاید در آفریقای جنوبی که نهمی

ها  ارزش« زندگی سفیدپوستان آفریقای جنوبی، بلکه برابری همگان فارغ از »نژاد« آن 

ریشه  معنای بود.  به  نیز  را  جنوبی  آفریقای  سفیدپوستان  زندگی  آپارتاید،  شدن  کن 

ت کلمه  بهحقیقی  بخشید!  انسان اینعالی  بر  غلبه  زدودن ترتیب،  معنای  به  محوری 

 بیگانگیِ بشریت متمدن از طبیعت خواهد بود. 

ها  ی دیگر رهاوردهای فلسفی معاصر تحت تأثیر تعالیم داروین و پیشرفتدر زمره

( است که  1975)  2ی پیتر سینگرنوشته  1آزادسازی حیواناتشناسی، کتاب  در زیست

میی  نقطه  شمار  به  حیوانات  حقوق  ادبیات  در  رویکرد عطفی  اخذ  با  سینگر  آید. 

ی موجودات برگرفته شده است، به نفع حقوق معینی برا میلو  بنتامباورانه که از فایده

می استدالل  احساس  تجربهدارای  ظرفیت  اساس  بر  که  تعریف  کند  لذت  یا  درد  ی 

ی گرایانهرویکرد وظیفه( 1983) 4دفاع از حقوق حیواناتدر کتاب  3شود. تام ریگان می

طور که گری ال. حال، همانکند. بااینانات اتخاذ میرا برای دفاع از حقوق حیو  کانتی 

به)  5فرانسیون  حیواناتحیوانات  استثمار  لغو  باب  در  جستارهایی  اشخاص:    6،مثابه 

 
1. Animal Liberation 

2. Peter Singer 
3. Tom Regean 

4. The Case for Animal Rights 

5. Gary L. Francione 

6. Animals as Persons: Essays on the Abolition of Animal Exploitation 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill
http://en.wikipedia.org/wiki/Deontological_ethics
http://en.wikipedia.org/wiki/Deontological_ethics
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ی غرب محورِ فلسفه بینی انسان دهد، نه سینگر و نه ریگان بر جهان( نشان می2008

کند که حقوق بنیادین  ستدالل میاند. او ادر رابطه با منزلت اخالقیِ حیوانات غلبه نکرده

کند. فرانسیون سپس ها را نفی میبشر مبتنی بر آزادی افراد هستند که کاالوارگی آن

کند و ما برای  ها را نفی میشود که کاالشدگی حیوانات غیرانسانی، آزادی آنمدعی می

 حیوانات را لغو کنیم.ی حیوانات، باید کاالوارگی خالصی جامعه از استثمار نهادینه

(، استاد حقوق، در »آیا درختان باید حقوقی داشته  1972)  1کریستوفر دی. استون 

با استناد به داروین از جایگاه    2باشند؟ در جهت حقوق قانونی برای موجودات طبیعی«،

 قانونی برای موجودات طبیعی دفاع کرد. 

انسان تبار  در  می  3داروین  رشاشاره  تاریخ  که  انسان، کند  اخالقی  د 
ها و غرایز اجتماعی« او بوده است. در ابتدا،  های »همدلیگسترش مستمرِ ابژه 

حلقه در  کسان  و  خودش  به  فقط  فرد  توجه هر  اطرافش  محدود  بسیار  ی 
تنها رفاه بلکه سعادت تمام همنوعان خود«  داشت؛ بعداً وی بیشتر و بیشتر »نه
که  تر شدند تا اینتر و گستردهیمهای او مالرا در نظر گرفت؛ سپس »همدلی

ی جامعه  فایدهبه افرادی از تمام نژادها، به کودنان، ناقصان و سایر اعضای بی
 (1972تر بسط یافتند...« )استون، و سرانجام به حیوانات سطح پایین

 اسپینوزاهای  (، فیلسوف نروژی، بر اساس گفته 51-211: صص  2008)  4آرنی نائس 

به  که  کرد  دفاع  چیزی  آن  از  هستند،  همسان  طبیعت  و  خداوند  داشت  باور  که 

ژرفبوم میشناسی  معروف  بومنگر  رویکردی  و  میشد  اتخاذ  جهان  به  او  کردمحور   .

را  فلسفه  خودش  جهان  5حکمتبومی  به  نزدیک  نیاکان  نامید،  آنیمیستیِ  بینی 

کند که تمام موجودات زنده، اعم  ( او استدالل می20نوشت  جوی ما. )نک. پیخوراک

:  1989ستن و شکوفایی برخوردارند )نائس،  از انسان یا غیر آن، از حق برابر برای زی

 
1. Christopher D. Stone 

2. Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects 

3. Descent of Man 

4. Arne Naess 

5. Ecosophy 

http://en.wikipedia.org/wiki/Baruch_Spinoza
http://www.ecospherics.net/pages/DrengEcophil.html
http://www.ecospherics.net/pages/DrengEcophil.html
http://www.ecospherics.net/pages/DrengEcophil.html
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ی ها از آن نیست. به گفته ی ادراک انسان (، حقی که مشروط به نحوه65-164صص.  

ی طبیعت( خاص خود را دارد که بر اساس تجربه حکمت )فلسفهنائس، هر شخص بوم

اخالقی  محور شود. برای نشان دادن تنها یک نمونه از چنین رویکرد  تواند بومو تعمق می

  ایپلتفرم هشت مادهکه خود نیز فیلسوف است، یک    1به طبیعت، وی و جورج سشنز 

ای است، های سیارهنگر که در پی حل بحران شناسی ژرف( را برای جنبش بوم1984)

 د کردند. این هشت ماده به شرح ذیل هستند: پیشنها

نفسه ارزش  بهروزی و شکوفاییِ حیات انسانی و غیرانسانی بر روی زمین، فی •

)مترادف ارزش دارد  این  باطنی(.  ارج  باطنی،  ارزش  فطری،  ارزش  از ها:  مستقل  ها 

 سودمندیِ جهان غیرانسانی برای اهداف انسانی هستند. 

کنند و همچنین ارزش  ها کمک میق این ارزش غنا و تنوع صور حیات به تحق •

 نفسه هستند. فی

ها حق ندارند این غنا و تنوع را کاهش دهند مگر برای برآوردن نیازهای  انسان •

 حیاتی. 

ها سازگار  توجه جمعیت انسانشکوفایی حیات و فرهنگ بشر با کاهش قابل •

 دارد.تر است. شکوفایی حیات غیرانسانی نیاز به جمعیت انسانی کوچک

سرعت ازحد است و اوضاع بهها با جهان غیرانسانی، بیشتداخل فعلی انسان •

 رود. رو به وخامت می

ها بر ساختارهای اقتصادی،  ها باید تغییر کنند. این سیاستبنابراین سیاست •

گذارند. وضعیت حاصل از این تغییرات، عمیقاً  فناورانه و ایدئولوژیکِ اساسی تأثیر می

 ع حال خواهد بود. متفاوت از وض

تغییر ایدئولوژیک عمدتاً عبارتست از قدردانی از کیفیت زندگی )مأوا گزیدن   •

هایی با ارزش باطنی( در عوضِ پایبندی به افزایش روزافزون سطح زندگی.  در موقعیت

باعظمت بودن وجود خواهد   آگاهی اندازه بزرگ بودن و  از نظر  از تفاوت میان  ژرفی 

 داشت.

 
1. George Sessions 

http://forhumanliberation.blogspot.com/2009/07/eight-points-of-deep-ecology.html
http://forhumanliberation.blogspot.com/2009/07/eight-points-of-deep-ecology.html
http://forhumanliberation.blogspot.com/2009/07/eight-points-of-deep-ecology.html
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از   • که  میکسانی  تبعیت  فوق  بهنکات  غیرمستقیم کنند،  یا  مستقیم  طور 

 اند که برای انجام تغییرات ضروری تالش کنند.موظف 

از دیگران دعوت می پلتنائس و سشنز  تا  یا  کنند  را طراحی کرده  فرم خودشان 

ها این  ی مدنظر آنها را با هر تجدیدنظر دلخواه خود تصویب کنند. نکته فرم آنپلت

توانند وجود داشته باشند و وجود محور فراوانی به جهان میهای بومدیدگاهاست که  

 ساله با طبیعت کمک کنند.  12.000توانند به ترمیم گسست دارند؛ و همگی می

توانیم از تحوالت اخیر در تاریخ نگر را در بستر آنچه میشناسی ژرفمن تعالیم بوم

ی جایگاه خود در جهان بیاموزیم، قرار  درباره  1« انداز وسیعتاریخ از چشمموسوم به »

؛ برای اطالعات بیشتر، نک.  2010  4، اسپایر،2007  3براون،  2004،2دهم )کریستین،  می

انداز وسیع، (. هدف تاریخ از چشم5انداز وسیع خ از چشم المللی تاریسایت انجمن بین وب

دیوید   دیدگاه  قوت  نقاط  از  یکی  است.  کائنات  تاریخ  بستر  در  بشر  تاریخ  دادن  قرار 

 ی کنونی بشر است.کریستین، درک بهترِ پیچیدگی فزاینده از مهبانگ تا جامعه

بافتن علف  ره کنم.  گرای بومیان آمریکا اشادرنهایت، اجازه دهید به اخالق طبیعت
نمایش حیرت2013)  شیرین وال کیمرر،  رابین  اثر  عرضه می(  آن  از  را  کند.  انگیزی 

به ما نشان میکیمرر که گیاه به  شناس است،  آمریکا  بومیان  دهد که چگونه دیدگاه 

گرا و مکانیکی علمیِ تمدن  ی طبیعت، برتر از دیدگاه تقلیلی ما با بقیهخودمان و رابطه 

آموزد، این  محور است. ازجمله موارد بسیاری که خواننده میداری صنعتی انسان سرمایه

بخشی دارد، اشتباه  ها، لفظی که حکایت از شیئیتاست که چرا »آن« نامیدنِ غیرانسان

پیشنهاد می او  آغاز    6ی شکرگزاری هودینوشونیخطابهکند که اگر هرروز را با  است. 

رابطه بقیهکنیم،  با  ما  فرهنگِ  ی  نفع  به  او  بود.  خواهد  بهتر  بسیار  طبیعی  جهان  ی 
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به اقتصاد هدیه  و  قدرشناسی  و  استدالل دوسویگی  بازار  اقتصاد  برای  جایگزین  مثابه 

 کند. می

 پیامدهای کلیدی 

محور ی مارکسی و سوسیالیسم بومهای میان نظریهتفاوتای را از  خالصه  1جدول  

 دهد. در باب برخی مسائل کلیدی ارائه می

ی سوسیالیستی  در جستارهای پیشین، بحثی انتقادی در مورد جوانب کلیدیِ نظریه

می2020)نیری،   که  اجتماعی  کنشگران  همچنین  و  تمدن (  از  گذار  در  توانند 

انسانسرمایه صنعتی  بوم   محورداری  سوسیالیست  بشریت  از به  برخی  و  آینده  محور 

؛ نیری،  2018ام. )نیری، اکتبر  های کلیدی آن نقش داشته باشند، عرضه کردهویژگی

برنامه2020مارس   یک  رئوس  همچنین  اولیه (.  مراحل  برای  اقدام  پیشنهادیِ  ی ی 

بوم ایاالتسوسیالیسم  در  اکتبر  محور  )نیری،  عن2018متحده  تحت  بخشی  وان ، 

بوم نیری،  »سوسیالیسم  و 2017محور«؛  استراتژی  به  راجع  بحثی  همچنین  و   )

ی این (. در خاتمه 2017؛ نیری، اکتبر 2017 ام )نیری، ژوئیه ها را ترسیم کردهتاکتیک

پردازم که آن را از نظریات  محور میجستار، من به چهار پیامد کلیدیِ سوسیالیسم بوم

ی تاریخ، برچیدن تمام  سازند: نظریهشناختی متمایز میسوسیالیسم و سوسیالیسم بوم

ساده و  داوطلبانه  سادگی  قدرت،  به  روابط  نیاز  و  اقتصادی،  و  اجتماعی  حیات  سازی 

 فرهنگِ بودن و عشق ورزیدن. 

 ی مارکسی محور و نظریهی سوسیالیسم بوممقایسه 1جدول 

 محور سوسیالیسم بوم ی مارکسی نظریه 
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ی انسانی، یا  »جامعه

 انسانیت اجتماعی« 

]عامدانه به معنای طرد  

 جهان طبیعی[

 شناختیِ آنیمیستیماتریالیسم بوم

 ]صریحاً بر اساس جهان طبیعی[
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اجتماعی که توسط  -شناختیمجموع روابط بوم

گیرند:  ی متقابل پویای چهار روند شکل میرابطه

حیات    که دهد روند ژئوفیزیکی که تشخیص می(  1)
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ای ریشه دوانده  حیات است و ما گونه-برآمده از نا 

کشیم، در خاک هستیم که با اکسیژن نفس می

زیست فیزیکی  کنیم و به محیطانرژی مصرف می

ایم  وابسته - ی دماویژه اتمسفر، خاک و بازهبه-ود خ

( روند  2)که با حیات انسانی سازگار باقی بماند.  

را   حیوانات فراتاریخی که استمرار ما با سایر 

( روند تاریخیِ  3، )کندتشخیص داده و تجلیل می

 300.000که حداقل به  هوموساپینسی ما، گونه

( روند مختص به تأثیرات  4گردد، )سال پیش برمی

 ی مارکس(.ی تولید )همانند نظریهشیوه
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طور که  تاریخ مکتوب آن

  1840ی  در اواسط دهه

شناخته شده بود و  

سپس بسط پیدا کرد تا  

یافته  های پوششدوره

شناسی  توسط انسان

 بربگیرد.اولیه را در  

جنس  میلیارد سال از زمان پیدایش حیات،  3.7
میلیون سال قبل پدیدار شد   5/2که بیش از  انسان

سال   300.000در حدود  هوموساپینسو ظهور 

 پیش.

ی نظریه

 بیگانگی

ی بیگانگی کار در  نظریه

 داریی سرمایهجامعه

سازی  ی بیگانگی از طبیعت که در اهلینظریه

  12.000زراعت ریشه دارد که در حدود مند و نظام

مند و  سال پیش آغاز شد و به مازاد اقتصادی نظام

 تفکیک و بیگانگی اجتماعی انجامید. 
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جان از  شناختیِ طبیعت جاندار و بیاندرکنش بوم

امع طبقاتی، نبرد زمان پیدایش حیات؛ در جو 

طبقات اجتماعی و همچنین مبارزات غیرطبقاتی 

درون و بیرون تمدن، ازجمله مبارزه برای حقوق  

 مام زمین و موجودات غیرانسانی. 

مقوالت 

 تحلیلی اصلی 

نیروهای تولید، روابط  

تولید، روبنا و زیربنا،  

 دیالکتیک 

اجتماعیِ تولید و نیروهای  -شناختینیروهای بوم

اجتماعیِ تولید و اندرکنش  -تخریب، روابط بوم

 دیالکتیکی زیربنا و روبنا 

ی وعده

 بخش رهایی

مثابه  سوسیالیسم به

فرایند انحالل بیگانگی  

ی  )که برحسب نظریه

انحالل هرگونه بیگانگی ناشی از بیگانگی از طبیعت  

 که به تمام اشکال بیگانگی منجر شده است
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 ی تاریخ نظریه

بومنظریه  سوسیالیسم  تاریخِ  پویایی  ی  بر  بوممحور  و  نیروهای  اجتماعی  شناختی 
به   که  انسان  جنس  تاریخ  کل  برای  تولید  و  معیشت  قبل    5/2روابط  سال  میلیون 

. وقتی مارکس و انگلس بستر طبیعیِ حیات اجتماعی را  خواهد شدگردد، متمرکز  برمی

تولید   روابط  و  نیروها  بر  را  توجه  کنار گذاشتند،  تاریخی خود  ماتریالیسم  در ساخت 

شود  ی این موضوع در نقد مارکس از اقتصاد سیاسی نیز دیده میمتمرکز کردند. دنباله

ی ی کارگر )نظریهی استثمار طبقه نظریهداری تمرکز دارد تا  ی تولید سرمایهکه بر شیوه

اقتصاد سرمایه قوانین حرکت  از  بپروراند و  را  اضافی(  اینارزش  ادراک داری که  گونه 

کنونی    19-گیری کوویدام، همهطور که قبالً بحث کردهشده است، پرده بردارد. همان

گیرد  قرار می  ی مارکسیِ بحرانو تأثیر آن بر اقتصاد جهان، خارج از چارچوب نظریه

 (. 2020)نیری، مارس 

ی گسست متابولیک و بحث متعاقب فاستر،  استقبال اخیر از بحث مارکس درباره

شناختی، به دالیل متعددی از مشکالت  ( راجع به گسست بوم2010)  2و یورک  1کالرک

نظریه  و  تاریخی  ماتریالیسم  باطن  سرمایهدر  مارکسیِ  نمیی  اول،  داری خالص  شود. 

داری است که در آن  ی »گسست متابولیک«، نقد کشاورزی سرمایهبحث مارکس درباره

 "احیای"تدالل کرد که  شود. »مارکس اسباروری خاک به نفع سودآوری تضعیف می

به خاک  زیست متابولیسم  پایداری  از  اطمینان  نسلمنظور  برای  آینده،  محیطی  های 

یورک،   و  )فاستر، کالرک  است«.  نقد  46: ص.  2010ضروری  و همکارانش،  فاستر   .)

ها را »گسست شناختی امروز گسترش داده و آن های بوم ی بحران مارکس را به کل حوزه 
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2. York 

بیگانگی کار ادراک  

 شود( می

 محور بوم محور انسان بینی جهان

اخالق  
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 احترام عمیق به طبیعت  ندارد
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شناختی« اند. پرواضح است که »گسست متابولیک« و »گسست بومیدهشناختی« نامبوم

شناختی شناختی یا بحران بوم شناسان آن را اختالل بوم همان چیزی هستند که بوم 

دانیم،  شناختی را به آنچه از پیش میهای جدید هیچ بصیرت بومنامند. بنابراین، واژهمی

 کند. اضافه نمی

م  »گسست  از  مارکس  نقد  انساندوم،  و  ابزارگرایانه  زیرا تابولیک«  است،  محور 

ی آن نسبت به خاک سالم برای بازدهی بیشتر کشاورزی، برای مصرف انسان  دغدغه

ای به خاک سالم وجود ندارد مگر از منظر اومانیستی. بنابراین، فاستر است. هیچ عالقه

تماعی است:  شناختی اساساً محصول گسست اج»گسست بومنویسند: و همکارانش می

ی مبتنی بر طبقه، نابرابری ی انسان بر انسان. نیروی محرکه عبارتست از جامعهسلطه 

 (.47پایان«. )همان: ص.  و اکتساب بی

شناختی« این است که ی مالزم با »گسست متابولیک« و »گسست بوم سوم، قضیه

سرمایه بومانباشت  مشکالت  مسئول  سوسیالیداری  جنبش  اما  است.  ستی شناختی 

همین را بدون هیچ ارجاعی به »گسست متابولیک« از پیش اعالم کرده است. )برای 

ها )مندل بار دیگر  ( درواقع، برخی از مارکسیست178: ص.  1977  1مثال، نک. مندل، 

زمان فرایند ویرانی  اند که چگونه فرایند تولید همباره نوشته یک نمونه است( قبالً دراین 

 (2018آوریل نیز هست. )نک. نیری، 

شناختی« های کنونی راجع به »گسست متابولیک« یا »گسست بومچهارم، در بحث

های مارکسیستی قبل از آن،  شناختی و در نوشتههای سوسیالیست بومیا سایر نظریه

ی سلطه و کنترل بر طبیعت از طریق علم و فناوری و مشخصاً  گونه انتقاد از ایدههیچ

ی تولید مدنظر مارکس بر اساس انجمن که در شیوهدرحالی  در کشاورزی وجود ندارد.

می غیربیگانه  یعنی  واسطه  بدون  اجتماعی  روابط  تولیدکنندگان،  نظر  آزاد  به  شوند، 

ی تعامالت با طبیعت صدق کند، زیرا به دانش علمی برای  رسد که همین امر دربارهنمی

توسل عقالنی انسان  منافع  جهت  در  طبیعت  مدیریت  و  می  سازی  شود.  جسته 

که علم و فناوری ماند، با توجه به اینتنها بشریت بیگانه از طبیعت میترتیب، نه اینبه

ای از تولیدکنندگان  گرایش به تخصصی شدن دارند، محل تردید است که هر جامعه

 
1. Mandel 
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برای   را  الزم  علمی  دانش  به  شدن  مسلح  امکان  خود  اعضای  تمام  به  بتواند  متحد 

ی طبیعت بدهد. نیاز خواهد  هایی با بقیهمدیریت چنین اندرکنش  مشارکت مستقیم در

ها تصمیم بگیرند، یا در بهترین حالت به بود که گروهی از دانشمندان و تکنولوژیست 

گیری برای چگونگی مدیریت طبیعت کمک کنند. مدیریت طبیعت دیگران در تصمیم 

زدایی از طبیعت مان بیگانگیبخشی به آن داللت دارد که برخالف آرتنها بر شیئیت نه

طبقه قرار  ی بیاست، بلکه متضمن نیاز به نخبگانی است که در تضاد با آرمان جامعه

 دارد.

دم تمدن  شناختی« از سپیدههای بومهای متابولیک« و »گسستسرانجام، »گسست

،  اند. سومر، نخستین تمدن، به خاطر نمکین شدنِ خاک سقوط کرد. البتههمراه ما بوده

هدف  های اجتماعی بهپویایی جوامع طبقاتی اهمیت دارد، از آن جهت که فرماسیون

اند. اما بیگانگی از طبیعت استخراج ثروت از طبیعت از طریق استثمار مردم کارگر بوده

از   را  کشاورزی  انقالب  گرفت،   12.000که  شکل  آن  توسط  و  داد  شکل  پیش  سال 

باید  همچنان علت اصلیِ بیگانگی اجتماعی ا ست. برای اضمحالل بیگانگی اجتماعی، 

ی سلطه و کنترل، یعنی مدیریت طبیعت، را از بین  رو ایدهبیگانگی از طبیعت و ازاین 

 ببریم.

خود ارزشمند است، خودی این ایده که طبیعت بدون هیچ منفعتی برای بشریت به

استثن یک  لوکزامبورگ،  رزا  که  بگذارید  دارد.  قرار  بحث  این  محور  میان  در  در  ا 

محوری کرد، توضیح بدهد. او  های برجسته که شروع به گسست از انسان مارکسیست

برای دوستش سوفی لیبکنشت فرستاد،    1917مه    2ای که از زندان برسالو در  در نامه

کنم  ای باغچه مانند اینجا خیلی بیشتر احساس راحتی میمن حتی در تکهنوشته بود: »

تا در یکی  پیچد،  ی زنبورها در علف میکه همهمها هنگامیه و باز هم بیشتر در دشت
 )تأکید از من( «. های حزب مااز کنگره

می نگرانی  ابراز  نامه  همان  در  هملوکزامبورگ  که  حزب کند  در  رزمانش 

او  سوسیال  نباشند.  طبیعی  جهان  برای  او  احساسات  درک  به  قادر  آلمان،  دموکرات 

ها  ی سودمند برای انساننویسد نه ابژهنفسه میفی  عنوان هدفوحش بهی حیاتدرباره
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خوان در و بداقبالی جمعیت بومی آمریکای شمالی را مشابه با بداقبالی پرندگان آوازه

 کند. به انتقاد او از علم، فناوری، کشاورزی و مدرنیته توجه کنید:آلمان توصیف می

خوان در  گان آوازهی دالیل ناپدید شدن پرنددیروز در حال مطالعه درباره
ها را از مکان داری علمی، کشاورزی و باغداری، آنآلمان بودم. گسترش جنگل

های مدرن، هرچه  اند. ما با روششان محروم کردهسازی و منابع غذاییالنه
دست کمابیش  اراضی  توخالی،  درختان  بوتهبیشتر  برگنخورده،  و  های  ها 

ی از دست  آمد. من چندان دربارهد میبریم. قلبم به درخزان را از بین می
ی نابودی سنگدالنه و  قدر از ایدهکردم، بلکه آنها فکر نمیرفتن لذت انسان

دفاع برآشفته شدم که اشک در چشمانم  ی این موجودات کوچک بیمخفیانه

پروفسور سیبر  و  زوریخ خواندم  افتادم که در  کتابی  یاد  زد.  آن   1حلقه  در 
انقراض سرخپو توصیف میکتاب  را  آمریکای شمالی  در  درست ستان  کند. 

آن پرندگان،  بهمانند  از شکارگاهها  متمدن  مردمان  توسط  خود تدریج  های 
 اند. )همان( رانده شده

 کند: وحش همانندانگاری میاو در ادامه نه با همنوعان خود بلکه با حیات

به نظرم میبااین انسان نیستم،  حال، گاهی اوقات  رسد که درواقع اصالً 
ای باغچه مانند  من حتی در تکه بلکه مانند پرنده یا چارپایی در قامت انسان. 

می راحتی  احساس  بیشتر  خیلی  دشتاینجا  در  بیشتر  هم  باز  و  ها  کنم 
علفزار میکه همهمههنگامی در  زنبورها  ازی  یکی  در  تا  های  کنگره  پیچد، 

می ما.  به  حزب  خیانت  انگ  من  به  فوراً  زیرا  بگویم،  شما  به  را  این  توانم 
دانید که من واقعاً امیدوارم سر پست خود، در زنید! شما میسوسیالیسم نمی 

 ی خیابانی یا در زندان بمیرم. )همان( مبارزه

من   بعد،  قرن  همان  یک  و با  سوسیالیست  دوستان  جانب  از  منفی  واکنش 

ام که لوکزامبورگ از آن وحشت داشت، وقتی  شناختی خود مواجه شدهسیالیست بوم سو
 

1. Sieber  
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محوری در مخالفت  ام و از بومهای غیرانسانی و مام طبیعت سخن گفتهدر دفاع از گونه

 ام. محوری دفاع کردهها و انسانبا مظاهر برتری انسان

. مام زمین است  قیدوشرط به طبیعت ومحور مبتنی بر عشق بیسوسیالیسم بوم 

که  ی طبیعت است، نه اینی محترمانه با بقیهواسطه و رابطهاین امر خواهان محبت بی

سوسیالیسم  بنابراین،  شود.  تعیین  فناوری  و  علم  تأثیر  تحت  عقالنی  محاسبات  با 

میبوم دفاع  اجتماعی  و  فرهنگی  انقالب  ترکیب  از  تمدن  محور  زهدان  از  که  کند 

ی طبیعت و  آید تا در جهت یگانگی با بقیهمحور بیرون مینسانداری صنعتی اسرمایه

 همدلی اجتماعی از آن فراتر رود. 

 برچیدن تمام روابط قدرت

مانی استدالل کرد که:  طلب و سوسیالیست، زصلحکارگری  رهبر    1،ای. جی. موست

»هیچ راهی به صلح وجود ندارد، صلح خود راه است«. تمام سیاست مربوط به روابط  

ها و  کنیم. سوسیالیستی پهناوری از روابط قدرت زندگی میقدرت است. ما در شبکه

بومجنبش سوسیالیست  هنگامیهای  را  قدرت  روابط  اغلب  صورت شناختی  به  که 

گراهراسی، استعمار و امپریالیسم جنسی، تبعیض جنسیتی، همگرایی، نژادپرستطبقه 

 کنند. هستند، محکوم می

جنبشبااین بومحال،  سوسیالیستی  و  سوسیالیستی  زیادی  های  حد  تا  شناختی 

اند. فقط یک مثال باید کفایت کند.  ی انسان بر طبیعت بستهچشمانشان را به سلطه

بین گوشت  سال  صنعت  در  تنها  قابل  2011المللی  آن  آمارهای  است،  که  دسترس 

و    2،917،000،000مرغ،    58،110،000،000 را    1،383،000،000اردک  خوک 

اند،  سالخی کرد. سایر حیوانات مزرعه که برای بازارهای گوشت و ماکیان سالخی شده

غاز و    649،000،000بوقلمون،    654،000،000اند:  هرکدام بالغ بر صدها میلیون بوده

گاو )بنیاد    296،000،000بز و    430،000،000گوسفند،    517،000،000،  دارمرغ شاخ

میلیون تن خوراک دریایی    156(. در همان سال، بیش از  15: ص.  2014  2هاینریش بل، 

 
1. A.J. Muste 

2. Heinrich Böll Foundation 
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پرورش آبزیان( در سراسر جهان مصرف شد. )فائو،    2»تولید آبزیان جهان«،   1)صید و 

در   عجیب2014ژوئن    2دسترسی  »غذاهای  در  (  که  دارند  وجود  نیز  وغریب« 

عبارتایاالت گربهمتحده  آبی،  سگ  خرس،  آرمادیلو،  آلپاکا،  تمساح،  گوشت  از  ی اند 

خروس، کبوتر، قورباغه، ایگوانا، کودو،  من، کروکودیل، شتر، کایوت، جوجه کوتاه، کیدم

اپوسوم، پشت، گوزن و  سمور، شترمرغ، بلدرچین، الک  شیر، الما، میمون، موسکرات، 

وغریب(. سایر  برای سفارش پستیِ غذاهای عجیب  بازارمثال، نک. این  عنوان گورخر )به 

را دارند. در چین، کره و  کشورها و فرهنگ انتخاب گوشت مخصوص به خودشان  ها 

عنوان غذا ارزش زیادی  ها برای نهنگ بهشوند. ژاپنیخورده می  فیلیپین، گربه و سگ 

خورند. در افریقا، گوشت حیوان جنگلی مثل ها گوشت اسب میقائل هستند. فرانسوی 

 است.  بسیار محبوبمیمون 

گونه رهایی بشر  کند: بدون آزادسازی حیوانات، هیچمحور اعالم میسوسیالیسم بوم 

ف بیگانگی از طبیعت، بر بیگانگی اجتماعی هیچ پایانی  وجود نخواهد داشت! بدون حذ

بوم  این جهت، سوسیالیسم  از  بود.  رکلو نخواهد  الیزه  که  آنارشیستی  با سنت   3محور 

طور که جان پی. کالرک  کند. همان( سردمدار آن است، نقاط اشتراکی پیدا می2013)

 گوید: می

نظام تمام  نقد  از  عبارتست  مباآنارشی  و  سلطه  آن های  لغو  برای  رزه 
ها، در هماهنگی با اعمال اجتماع آزاد و عاری از سلطه که بدیل واقعیِ  نظام

ها است. آنارشی کل سپهر حیات بشر است که خارج از حدومرزهای  این نظام
داری، گرایی، سرمایهگرایی، ملیدولت-ی اشکال آن  آرخه یا سلطه در همه

هم علیه  تبعیض  نژادی،  ستم  سلطهجنسپدرساالری،  فناورانه،  گرایان،  ی 

 (2014 4پیوندد )سانتورو، به وقوع می  -سلطه بر طبیعت و غیره
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ی طبیعت پیشگام بود. او در  ی بشریت با بقیهرکلو در تفکر انتقادی راجع به رابطه 

، برای 5، فصل 2013) 1ی مدرن«جستار خود با عنوان »احساس به طبیعت در جامعه

ی میان بشریت و طبیعت  عنوان جستار منتشر شد( به رابطهبه  1866اولین بار در سال  

 ی طبیعت پرداخت. هدف رسیدن به تعادلی هماهنگ میان جامعه و بقیهبه

  از شر  آموزد، ما بایدی سوسیالیستی مارکسی به ما میطور که نظریهالبته همان 

که  تواند بیفتد مگر آنتمام روابط قدرت میان مردم نیز خالص شویم. اما این اتفاق نمی

 زدایی از طبیعت نیز بگذاریم. قدم در راه بیگانگی

 برای یک زندگی ساده 

کند: »به هر  ای با وفور نعمات را مجسم میی مارکسیِ سوسیالیسم، جامعهنظریه 

حال، رشد انسان با وقت  ی توانش«. درعیناندازهی نیازش، از هر کس بهاندازهکس به

ای شدیداً  کار بسیار پیشرفته و درنتیجه جامعهها بر اساس تقسیماست. این آزاد همراه  

ای پیچیده ازلحاظ فناورانه  زدایی اجتماعی در جامعهاند. اما بیگانگیفناورانه قرار گرفته 

دانیم، علم و فناوری عمدتاً  طور که میرسد. نخست، همانبه دو دلیل بعید به نظر می

زدایی از طبیعت  شوند که با آرمان بیگانگیطبیعت استفاده میبرای سلطه و کنترل بر 

تواند از بیگانگی اجتماعی رهانیده  ای با فناوری پیچیده نمیدر تضاد است. ثانیاً، جامعه

 شود، زیرا الاقل به نخبگان علم و فناوری وابسته خواهد بود. 

ریجی سلطه و محور نگاه مساعد به رویکرد متفاوتی با کاهش تدسوسیالیسم بوم 

حال،  زدایی از طبیعت دارد. درعینعنوان بخشی از فرایند بیگانگیکنترل بر طبیعت به 

تولید یا  معیشت  اقتصاد  در  غیربیگانه  زیست  با  کار  تأثیر  تأمین  اندک  برای  محیطی 

زدایی از طبیعت ضروریات اساسیِ رشد و بهروزی انسان را روشنگر و الزم برای بیگانگی

ی  یابد تا یک جامعهاز به علم و فناوری در طی زمان به حداقل کاهش میداند. نی می

 انسانی سالم، توانا و کوچک را تضمین کند. 

 
1. The feeling for Nature in modern society 
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ی سادگی داوطلبانه برای مدت طوالنی مطرح بوده است، اما جنبش  اگرچه ایده

 کند: ای از جنبش سبز، اعالم میشاخه 1مهار رشد، 

و مصرف کنیم. باید بیشتر به   تولید  ما باید متفاوت و همچنین کمتر
منصفانه و  بگذاریم  درحالیاشتراک  کنیم،  توزیع  میتر  آب  کیک  رود.  که 

های  بخش در جوامع و محیطهایی که از زندگی لذتانجام این کار به شیوه
ها و نهادهایی است که انواع متفاوتی  مقاوم پشتیبانی کنند، مستلزم ارزش

: ص.  2020و همکاران،    2آورند. )کالیس میاز اشخاص و روابط را به وجود  
5) 

ی ناموزون جهانی، رویکرد مشابهی  محور در حین توجه به توسعه سوسیالیسم بوم 

ی کمتر درآمد روزانهدرصد از مردم جهان با    85، حدود  بانک جهانیدارد. طبق گزارش  

کنند. واضح است  دالر روزانه زندگی می  10ها با کمتر از  درصد از آن  63دالر و    30از  

استفاده می توسط جمعیت مرفه  منابع جهان در شمال جهان  اعظم  شود.  که بخش 

محور بر لزوم انتقال ثروت و دانش از شمال جهان به جنوب بنابراین، سوسیالیسم بوم

کند که برای اطمینان از تأمین نیازهای اساسی همگان به رشد اقتصادیِ  میجهان تأکید  

 شناختی نیاز دارد.مناسب ازلحاظ بوم

بهدرباره قدرشناسی  و  قناعت  حکمت  قطب ی  روابط عنوان  در  ما  اخالقی  نمای 

بوم  میسوسیالیستی  بسیاری  چیزهای  فرهنگشناختی،  از  آموخت.  توان  بومی  های 

 صل »بیعت با قدرشناسی«(.، ف2013)کیمرر، 

بسیار کوچک انسانی  با جوامع  باید  اجتماعی همچنین  تر که مشغول اما سادگی 

 های کافی برای تضمین بهروزی و رشد انسان هستند، ترکیب شود.فعالیت

میلیارد نفر در سال    1داری از  ها همراه با ظهور سرمایهرشد نماییِ جمعیت انسان

شود که تا سال  بینی میبوده است و پیش  2019میلیارد نفر در سال    7.9به    1802

ارزش   9.7به    2050 از حساب  رشد جمعیت، بخشی  نفر برسد.  سرمایه  میلیارد  زاییِ 
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 ی هومن کاسبیکامران نیری / ترجمه  833

آید. بنابراین حجم همواره ون دریافت دستمزد میاست، زیرا ارزش اضافی از زمان کار بد

رو به رشد سود، به نیروی کار همواره رو به رشد نیاز دارد. اما همین نیروی کار همچنین 

ی پولی برای شروع ی کاالیی به سرمایهکنندگان موردنیاز را برای تبدیل سرمایهمصرف

 ند. کیابنده فراهم میصورت گسترش مجدد فرایند انباشت به

ریزی دموکراتیک محور برای توانمندسازی و آموزش زنان و برنامهسوسیالیسم بوم 

ها  خانواده برای کاهش تدریجی اما چشمگیر جمعیت انسانی تالش خواهد کرد. انسان

های بزرگ برای به دلیل توانایی خود در استفاده از علم و فناوری و توانایی بسیج گروه

تنها جزو حیوانات بزرگ  منظور استخراج ثروت از آن، نهسلطه و کنترل بر طبیعت به

ی کیلوگرم( بلکه همچنین در رأس هرم غذایی هستند. ما باید این رابطه  45)بیشتر از  

انسانی   را زوال دهیم که مستلزم کاهش جمعیت  بر طبیعت  بدخیمِ سلطه و کنترل 

اشته باشد. سوسیالیسم  ی جمعیت سایر حیوانات بزرگ تناسب داست تا بیشتر با اندازه

نهد. کیفیت زندگی انسان است که اهمیت دارد،  محور به انسانیت غیربیگانه ارج میبوم

 ی زمین زندگی کنند. که چند نفر از ما بر کرهنه این

 برای فرهنگِ بودن و عشق ورزیدن

بوم  سوسیالیسم  برای  عقالنی  استدالل  من  دادهاگرچه  ارائه  فقط  محور  اما  ام، 

عقلاستدال نیست. درواقع،  لی  بورزیمگرایانه  باید به جهان عشق  .  برای نجات جهان، 

محور راجع به دوست داشتن دنیا است که ما فقط بخش کوچکی از آن سوسیالیسم بوم 

به دانش  روابط قدرت، و توسل آن  از اضمحالل تمام  هستیم. سیاست آن عبارتست 

فقط  محور نه اوری است. سوسیالیسم بومگرایی و پرستش فنعلمی برای از بین بردن علم

داری صنعتی ی تمدن سرمایهنظریه، بلکه راهنمایی عملی برای زندگی حتی در میانه

نسبتاً  محورِمحور است. هدف آن عبارتست از پایان دادن به مسیر انحرافی انسانانسان

نوشت )نک. پی  1مدت در تاریخ طوالنی بشریت. هنری دیوید ثورو، ترنسندنتالیست کوتاه

نویسد: »  ورزد که طبیعت اصل است و جامعه فرع. او میو ایدئالیست، اصرار می(  22

مایلم که کالمی برای طبیعت، برای آزادی مطلق و وحشی بودن، در تقابل با آزادی و  
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عنوان موجودی ساکن در طبیعت ی انسان بهنظاره -صرفاً مدنی، سخن بگویم   فرهنگِ

کند: »در وحشی بودن،  ترتیب، او اعالم میاینو نه عضوی از جامعه«. بهیا بخشی از آن،  

)ثورو،   است«.  نهفته  جهان  نجات  )1862کلید  کیمرر  وال  رابین  »تعالیم  2013(   ،

فوت1علف« بومیِ  دانش  شیئیت و(  مقابل  در  را  شیرین  علف  با  کار  و فن  بخشی 

کنیم که چرا گیاهان جایی که توسط دهد تا درک  گرای علم قرار میشناسی تقلیلروش

روند.  شوند، در حال شکوفایی هستند و جایی که نه، رو به کاهش میبومیان درو می

بقیه در  ریشه  که  میمردمی  دارند،  طبیعت  کنند،  ی  کمک  آن  کامیابی  به  توانند 

 اند.محور، آن را تضعیف کردهکه مهاجران استعماری انساندرحالی

بوم  جهان  محوسوسیالیسم  ازجمله  آن،  وحشی  حالت  به  دنیا  بازگرداندن  یعنی  ر 

گیریم که چگونه همانند نیاکانمان برای دو میلیون سال، انسانی خودمان، زیرا ما یاد می

 (.2017در آغوش مام زمین احساس امنیت و شادی کنیم )نیری، مه 
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 ها:نوشتپی

نام  1 به  فاستر  بالمی  جان  مهم  کتاب  بوم.  و  طبیعتسوسیالیسم  بازگشت  (،  2020)  1شناسی: 

ی  ماند. به گفتهی بررسی این جستار باقی می(، خارج از حیطه2000او )  شناسی مارکسبومای بر دنباله

عنوان  شناسی بهفاستر در این کتاب »ارتباط انتقادی مارکسیسم با گسترش بوم  2پروفسور جان واندرمیر،

می بررسی  را  سیاسی«  موضوع  امر همیک  این  است:  کند.  او  قبلی  مهم  اثر  دیگر  با  شناسی  بومراستا 
های  شناختی« موجود در نوشتههای بومها با زحمت »بینش(. فاستر در هردوی این کتاب2000)  مارکس

ی جامعه  عنوان فلسفهلکتیک« بهی »ماتریالیسم دیاعنوان راهی برای کمک به توسعهمارکسیستی را به

محوری  برانگیز و سودمند است، اما مشکل انسانکند. هرچند که تعهد او تحسینو طبیعت کندوکاو می

دهم، خواه  طور که در این جستار نشان مینهد که هماندر جریان اصلی »مارکسیسم« را به کنار می

 یالیستی است.پردازی و عمل سوسعامدانه خواه نه، بخشی از نظریه

 کنم.عنوان علم کاربردی تعریف می. برای هدف این جستار، من فناوری را به2

ی پیشرفت را مطرح کردند یا نه، موضوعی است که مورد  ی باستان آموزهکه برخی از فالسفه. این3

 نظر محققان قرار دارد. نک. اختالف

Bury 1932, p. 11; Nesbit 1994, p. xi. 
های دوران باستان که بیشترین تأثیر را بر متفکران بعدی گذاشتند،  اضح است که تمثالحال، وبااین

 ( 2021ی فوریه 7، ی استنفوردی فلسفهدانشنامهبه پیشرفت به هیچ معنای اکید آن اعتقاد نداشتند. )

( با اتکا بر فرهنگ خود به عنوان بومی آمریکا، نقد مشابهی  2013شناس )وال کیمرر گیاه . رابین4

 کند. نک. فصل »یادگیری دستورزبان حیوانات«. از علم را عرضه می

که به تشویق  . طبق ]داستان[ معروف به »هبوط« در سفر پیدایش، خداوند آدم و حوا را پس از آن5

ها  های خداوند به آندانش خوردند، از باغ عدن بیرون راند. یکی از نخستین فرمانی درخت  حوا از میوه

 های درخت دانش نخورند. این بود که از میوه

ی سلطه و کنترل بر طبیعت و مدیریت آن مانند تمام جاهای  دانم که ایده. من کوبا را مستثنا می6

های  توجه، عمدتاً خارج از چارچوب سیاستقابل  شناختیِدیگر تفوق دارد، اما برخی جریانات آگاه بوم

 اند.عام حکومت، در آنجا وجود داشته

 ی نیاز در مارکس، نک.. برای بحث در مورد نظریه7

Heller, 2018. Also, see, Burkett 2005 as well as Foster’s essay “The 

Meaning of Work in a Sustainable Society,’ (2017) 
ت با مهر  فاستر بر »قضیهمن  بر اینأیید  بیان لذت  "که  ی مشهور موریس مبنی  هنر عبارتست از 

ها باید »یا در  ها ضروری است و آنکرد که کار خالق برای انسان«، مخالفم. او ادعا می"انسان هنگام کار

 
1. Socialism and Ecology: The Return of Nature 

2. John Vandermeer 

https://plato.stanford.edu/entries/progress/#OveConIss
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ست،  بخش ا حال ساخت چیزی باشند یا ادای ساختن آن را دربیاورند«. اگرچه کار خالق مطمئناً لذت

ی لذت فراوان رزا لوکزامبورگ  ی پرندگان وحشی، مایهی مشاهدهآید. فعل سادهاما تمام لذت از کار نمی

 شد. حس حقیقیِ لذت، ارتباط ما با طبیعت بیرون و درون ماست، خواه از طریق کار خواه نه. می

ابهی را در رابطه با  ، نظرگاه مشی تاریخ بورژواییدمان فلسفهسپیده. ماکس هورکهایمر در کتاب  8

ی سیاسی بود. او استدالل  دهد: »...دیدگاه رنسانس به علم و فناوری، متناظر با سلطهرنسانس ارائه می

کاری و کنترل انسان، با دیدگاه مشابهی  عنوان میدان دستکرد که برداشت جدید از جهان طبیعی به

ترین مدافع این دیدگاه ماکیاولی  از نظر وی، واضحی سلطه تناظر داشت.  عنوان ابژهی خود انسان بهدرباره

:  1973/1996بود که ابزارگرایی سیاسی او در خدمت دولت بورژوایی مورداستفاده قرار گرفت«. )جی،  

 (. 572ص. 

قشربندی  ،  ی شهریتوسعهی پیچیده که با  کند: هر »جامعهگونه تعریف میپدیا تمدن را این. ویکی9

ها ارتباط  شود. تمدنهای نمادین ارتباطات )مانند نوشتار( مشخص می، شکلی از حکومت و نظاماجتماعی

با سایر خصوصیات اجتماعی با آناقتصادی دارند و اغلب  -سیاسی-نزدیکی  شوند؛  ها تعریف میبیشتر 

همچون   انسانسازیِ اهلی،  تمرکزخصوصیاتی  هم  ارگانیسم  سایر  هم  و  کارها،  ها  رسوخ  تخصص   ،

  زراعت، وابستگی اجتماعی به  مالیاتبه فرهنگ، معماری یادبود،    طلبیبرتریو    های پیشرفت ایدئولوژی

 «.طلبیتوسعهو 

ی مارکس،  پروژه. باید توجه داشت که با گذر زمان، جنبش سوسیالیستی فراموش کرده است که  10

فقط رهایی پرولتاریا. پرولتاریا برای مارکس آن عامل اجتماعی بود که این رهایی  رهایی انسانیت بود، نه

کرد. به همین ترتیب، با گذشت زمان، حزب پیشتاز یا دیگر  ی بشریت تسهیل میرا برای خودش و بقیه

 دست جایگزین پرولتاریا شدند. هایی ازاینواسطه

و ویراست آلمانی آن در سال   1888در سال مانیفست  در پانوشت بر ویراست انگلیسی . انگلس 11

ی این جمله که »تاریخ تمام جوامع تاکنون موجود، تاریخ مبارزات طبقاتی بوده است«،  ، درباره1890

  1847اظهار داشت: »پیشاتاریخ جامعه، یعنی سازمان اجتماعی موجود قبل از تاریخ مکتوب، در سال  

ناشناخته بود. از آن زمان، آگوست فون هاکستاوزن به کلی 
1

( تملک اشتراکیِ زمین در  1792-1866)  

روسیه را کشف کرد، گئورگ لودویگ فون مورر 
2

  ]این تملک اشتراکی[ بنیان اجتماعیِاثبات کرد که    

یِ جامعه در  ، و عاقبت معلوم شد که اجتماعات روستایی، شکل بدوتمامی نژادهای ژرمن در تاریخ بوده

( سامان درونیِ  1861-1861) 3اند. لوئیس هنری مورگان جا، از هند گرفته تا ایرلند، هستند یا بودههمه

ماهیت  یعنی کشف افتخارآمیزِ  ی آن را آشکار ساخت، گونهی کمونیستیِ بدوی در شکل سنخاین جامعه

فرایند تفکیکِ جامعه به طبقاتِ  جتماعات کهن،  گام با انحالل اها با قبیله. همی آنها و رابطهحقیقی تیره

 
1. August von Haxthausen  

2. Georg Ludwig von Maurer 

3. Lewis Henry Morgan 

https://en.wikipedia.org/wiki/Urban_area
https://en.wikipedia.org/wiki/Urban_area
https://en.wikipedia.org/wiki/Urban_area
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_stratification
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_stratification
https://en.wikipedia.org/wiki/Centralization
https://en.wikipedia.org/wiki/Domestication
https://en.wikipedia.org/wiki/Domestication
https://en.wikipedia.org/wiki/Domestication
https://en.wikipedia.org/wiki/Division_of_labor
https://en.wikipedia.org/wiki/Idea_of_Progress
https://en.wikipedia.org/wiki/Idea_of_Progress
https://en.wikipedia.org/wiki/Idea_of_Progress
https://en.wikipedia.org/wiki/Supremacism
https://en.wikipedia.org/wiki/Supremacism
https://en.wikipedia.org/wiki/Supremacism
https://en.wikipedia.org/wiki/Taxation
https://en.wikipedia.org/wiki/Farming
https://en.wikipedia.org/wiki/Expansionism
https://en.wikipedia.org/wiki/Expansionism
https://en.wikipedia.org/wiki/Expansionism
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منشأ خانواده، مالکیت  ام که این انحالل را در کتاب  و درنهایت متخاصم آغاز شد. من سعی کردهمجزا  
و    1888، ترسیم کنم. ]انگلس، ویراست انگلیسی  1886، ویراست دوم، اشتوتگارت،  خصوصی و دولت

 ([)با حذف آخرین جمله   1890ویراست آلمانی 

 سال پیش اختراع شد.  5.000دانیم که نوشتار حدود  . ما اکنون می12

1استرالوپیتکوس است که از جنس   ایسردهبه معنای »انسان«(  homōی التین )از واژه هومو. 13
 

را افزون بر    هوموساپینس ی موجودِ  گونه  ،استرالوپیتکوسشده( پدیدار شد.  )در غیر این صورت منقرض

)بسته به گونه(    هوموساپینس ساپینسیا بستگان نزدیکِ    اجداد عنوان  شده که بهی منقرضچندین گونه

، هومونئاندرتالو  هوموارکتوسهمه تر از اند، مهمبندی شدهطبقه
2
میلیون   4/2گیرد. این سرده  در برمی 

3هوموهابیلیس سال پیش با پیدایش 
 ظاهر شد.  

ها، چه عامدانه چه  انسانعنوان »فرایندی فرگشتی ]تعریف کرد[ که  توان بهسازی را می. اهلی14

دهند که افراد  موجب آن آرایش ژنتیکِ جمعیتی از گیاهان و جانوران را به حدی تغییر میغیرعامدانه، به

توانایی خود را   تولید اوالد در حیاتدرون آن جمعیت  بقا و  بلومر دهند« )وحش از دست میبرای 
4

و   

بایرین، 
5
 (. 2: ص. 2006؛ به نقل از بارکر،  24: ص. 1991 

هایی که  ی پناهگاهحتی امروزه در حاشیه-. »برخالف مفروضات پیشین، شکارچیان و گردآوران  15

زده و رو به موت از گرسنگی در ادبیات عامه  وجه شباهتی به یاغیان قحطیهیچبه -در آن ساکن هستند

ز به این خوبی  هرگ  -ازلحاظ رژیم غذایی، سالمت و فراغت خود - ندارند. درواقع، شکارچیان و گردآوران  

هرگز به این بدی    -خوداز نظر رژیم غذایی، سالمت و اوقات فراغت  -شدند. برعکس، کشاورزان  تصور نمی

 (.10-9: صص. 2017اند« )اسکات، به نظر نرسیده

 . مایلم از فرد مورفی برای این پیشنهاد تشکر کنم.16

، ( به تأسی از موریس مندلباوم79، ص  2017. فاستر و بورکت )17
6
ماتریالیسم قرن نوزدهم را »که    

کنند: »جهان  ترین نمایندگان آن بودند«، طبق قضایای ذیل تعریف میی بزرگمارکس و انگلس در زمره

عنوان موجودیتی متمایز از بدن انسان وجود ندارد؛ و هیچ خداوند )یا  مستقلی وجود دارد؛ ذهن بشر به

 های مادی نباشد«.سان موجودیتی وجود آن بهشیوههر موجود غیرانسانی دیگر( وجود ندارد که 

دهد که  رود و ترجیح می. هاراوی از اشاره به عصر کنونی ما تحت عنوان آنتروپوسین طفره می18

عنوان  تر بهتر و مناسبپردازی کند؛ زیرا دوران ما را به نحوی کاملآن را تحت عنوان چتولوسین مفهوم

 
1. Australopithecus 

2. Homo neanderthalensis 

3. Homo habilis 

4. Blumler  

5. Byrne  

6. Maurice Mandelbaum 

https://en.wiktionary.org/wiki/homo#Latin
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طور ناگسستنی با یکدیگر  وار بههای شاخکآن انسان و غیرانسان در رویه  کند که در ای توصیف میدوره

بهپیوند دارند. هاراوی توضیح می « یا خودسازی، مستلزم  auto-poiesisجای »دهد که چتولوسین، 

«sym-poiesisسازی است.« یا هم 

ع دیگری پدرم  . فرانسیس، دختر داروین، نوشت: »دو موضوعی که شاید نیرومندتر از هر موضو19

می قرار  تأثیر  تحت  بیرا  باایندادند،  بودند«.  بردگی  و  حیوانات  با  هنگامیرحمی  داروین  حال،  از  که 

برای  درباره کار  این  که  موافقم  »کامالً  نوشت:  شد،  پرسیده  حیوانات  بر  آزمایش  باب  در  او  موضع  ی 

زمینه در  واقعی  ب تحقیقات  نه صرفاً  اما  است؛  موجه  فیزیولوژی  نفرتی  و  ملعون  کنجکاوی  انگیز.  رای 

آورم، وگرنه امشب  زند، بنابراین کالم دیگری بر زبان نمیموضوعی است که حال مرا از وحشت به هم می

)ریچلز،   برد«.  نخواهد  صص.  1990خوابم  می212-14:  ویلسون  او.  ای.  بی(  »انسانیت  شک  نویسد: 

  -تواند بگوید چه کسی می-ی شمسی و  منظومهکره،  ترین دستاورد حیات است. ما ذهنِ زیستبزرگ

آفرینیم. ما تاریخ کائنات را  زودی در آزمایشگاه میهایی ساده را بهشاید کهکشان هستیم ... ما ارگانیسم

 ( 288: ص. 2012نگریم«. )ویلسون، ی آن میایم و تقریباً به لبهآموخته

شناسی  محور و بومهای میان سوسیالیسم بومهای من پیشنهاد داد که باید تفاوت. یکی از بازبین20

رفته سوسیالیستی نیست.  همنگر رویشناسی ژرفکند که بومنگر را مشخص کنم. او استدالل میژرف

بر آن تأکید کنم؟ من در این جستار  فهمد، چه نیازیعنوان خواننده این نکته را میاگر او به ست که 

نوشته قبلیهمانند  ایدههای  سنتهاام،  از  برگرفتهیی  نویسندگانی  و  متفکران  سوسیالیست  ها،  که  ام 

بومی، فالسفه و اخالقگردآوران، فرهنگ- نیستند، ازجمله شکارچی شناسان مختلف و غیره. چرا  های 

نگرِ نیس  شناسی ژرفایِ بومنگر باید مستثنا باشد؟ در این جستار، من پلتفرم هشت مادهشناسی ژرفبوم

برانگیزی برای حیات روزمره  محورِ ساده و غیرمناقشهکنم، زیرا معتقدم که راهنمای بوممی  و سشنز را ذکر

محور نیز سازگار نیست. درواقع، من در  داری صنعتی انسانترتیب، با تمدن سرمایهایندهد. بهارائه می

بومنوشته خود،  پیشین  ژرفهای  بومشناسان  سوسیالیستی  انقالب  در  متحدانی  را  بهنگر  حساب  محور 

 ( 2018ام. )نیری، اکتبر آورده

با زایش »بوم21 نگر« است و از پنج ستون  شناختی ژرف. مکتب فلسفی ایدئالیست که در پیوند 

می اعتمادبهتشکیل  آزاد،  تفکر  خودکفایی،  ناهمنوایی،  اکثر  شود:  طبیعت.  اهمیت  و  نفس 

ی  ی در باب حقوق زنان داشتند. خود کلمه از واژههای مترقخوار بودند و دیدگاهها گیاهترنسندنتالیست

های کلیدی عبارت  آید. ترنسندنتالیستبه معنای »باال رفتن یا فراتر رفتن« می  transcendereالتین  

ها با آنارشیسم آمریکایی نیز تعامل  متحده، آنبودند از رالف والدو امرسون و هنری دیوید ثورو. در ایاالت

 داشتند.

 

شود که به ما حیات بخشیده است و تمام زیبایی  این جستار به مام زمین تقدیم میه:  نامتقدیم

 پیرامون ما از اوست.
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پور به خاطر تصحیح بسیاری از خطاهای دستوری و تایپی و از فرخ جعفری  از ر. حسنقدردانی:  

قدرشناسی عمیق از فرد مورفی که  برای اظهارنظرهایی که به بهبود روایت کمک کردند، سپاسگزارم. با  

قابل نحو  به  و  کرد  ویرایش  را  نسخه  آنآخرین  کرد.  کمک  من  استدالل  شفافیت  به  هیچ  توجهی  ها 

کاستی و  خطاها  قبال  در  ارائهمسئولیتی  استدالل  و  باقیمانده  مایلم  های  ندارند.  جستار  این  در  شده 

 تار را فاضالنه به فارسی ترجمه کرد. قدرشناسی خود را از هومن کاسبی ابراز کنم که این جس
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 چکیده 

آنتونیو گرامشیفلسفهی  مشخصه  پراکسیس  تاریخیفضایی  ی  نیز  و  سازیِ  سازی 

گرایی مطلق«  های نظری عمیقاً در »تاریخاش است. این ممارستهای تحلیلیمقوله 

تنها ما را قادر  نه یگرامش لیتحل سازی فضامندیِبرجسته اند. تنیده شدهوی درهم 

  که وزن   م،یکن  ی ابی را در آثار او باز  ییایجغراف های مایهدروناز    یاریبس  سازدیم

  عالوه   .کند یراهم ماش فییگراخیتار  یِ خیبر ابعاد تار  د یتأک  یبراتعادل مفیدی نیز  

ی اش دربارهبحثو    یی فضا   ی هااز استعاره  یگرامشی به استفاده  آشکار بر ارجاعات  

وجه   نیبه بهتراش  یدیکل  می از مفاه  یاریکه بس  دهیممینشان    ،جنوبی  مسئله 

مقاله    نیادر    .شوندمی  ریتفس  ی درک وو ماد  یاجتماع نیز  و    فضاییـیاز منظر مکان

از معرف ]این  یهکه هر س  یمدهینشان م  اس،یفضا، مکان و مق  می مفاه  یپس 

  یخیتار  تیزبان، اهمچون  ی هماز مسائل   یگرامش  ل یا تحلمرتبط است ب  ها[ مقوله 

جهان   ک،یکاتول  یسایکل روشنفکران،  و  ،  یوطننقش    ،یطبقات  یمبارزهطبقه 

  ،یقدرت دولت  یاجتماع  یهاگاهیپا  ا، یتالیدولت ا  سرشت  سم، یو فورد  ییگراییکایآمر

  ی که عالقه  شودنتیجه گرفته میمقاله   نیای. در  و هژمون   پاسیوانقالب    سم،یژاکوبن

از  وی    لیتحلوتجزیه  بهنبود بلکه    کیصرفاً آکادم  اسیبه مکان، فضا و مق  یگرامش

 شود. ی مربوط میانقالب 1هایاقتران 

المللی،  گرایی مطلق، روابط بینمکان، مقیاس، تاریخگرامشی، فضا،  واژگان کلیدی:  

 قدرت دولتی. 

 

ی  تنها دربردارندهی پراکسیس گرامشی نه شود که فلسفهدر این مقاله استدالل می

فضاییتاریخی که  است،  مقوله سازی  تحلیلیسازی  دربرمیهای  نیز  را  این  اش  گیرد. 

 
ها، نیروها و فرایندهای تاریخی است که همزمان در  در اینجا به معنای ترکیبی از عامل  (conjuncture)اقتران  .  1

بعد با )م(  افتند. این واژه بعضاً به »شرایط« نیز ترجمه شده است. مترجم )مِنیک شرایط مشخص تاریخی اتفاق می

 شود(.مشخص می
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این استدالل    . اندشده  ده یتن  درهم  وی   مطلق«  ییگراخی»تاردر    قاًیعمهای نظریْ  ممارست

  کاوید میرا    ییایجغراف  هایمایهدرون  طور مرتب رو مفید است که گرامشی بهتنها از آن نه

  کردیدرک ما از روبه    1گر«ید  یکردن چوب در جهتخم»  کهاست    نیز  لیدل  نیبه ا  بلکه

از  (  manquéبازمانده )  دانیجغراف  کی  یکه گرامش  بخشد. مدعی نیستما میاو غن  یکل

  های دانشگاهیمسائل رشته   ها نیا  بود تا مورخ.  دانیجغراف   کی  ترشیب  ایبود    اشرشته 

و    یخیتار  سمیالیو ماتر  یی ایتالیا  یفلسفهپیشادانشگاهی    یهابا سنتتناسبی که  هستند  

  ، که  است  مناسب  قطع  طوربه،  برعکس   . نداشتند  ایتالیا  سازیدولت  یِاسیبا دستورکار س

آوریم،  را    یگرامشییِ مأنوسِ  فضا  یهااستعارهاهمیت    2، (2001)  د یسع  نند هما در نگر 

 ن یا  رایز  .باشد   کنندهگمراهتواند  می  نجایدر ا  ها[]استعاره  نیبر ا  یتمرکز انحصار  ]ولی[

از تحل را  مندیِ  زمانفضامندی و  از    یتر گرامشمهم  ولی  صریحکمتر    یهال یامر توجه 

  ژرفی   یو نظر  عملی  پیامدهای  رهیافت   نیا  . سازدمیمنحرف    ی اجتماع   مناسبات  ذاتی

 ست.نجایمن ا یتمرکز اصل ]لذا[  دارد و

 ی پراکسیسسازی فلسفهفضایی

حالی  سدینویم  یگرامش در  همه  ند، روشنفکر  همه  کهکه،  کارکرد    لحاظ  به  ]اما[ 

کاربردیِ    معنای  یهر کس  کهدر حالیکه،    اضافه کردتوان  می  3ند.ستیروشنفکر ن  یاجتماع 

 
به   های رایجیکی از روش  تکنیکی در نجّاری کهاست از هنر    ایاستعاری « بیان  در جهتی دیگر  خم کردنِ چوب» 1

حزبی میان خود  . لنین از این استعاره در مناقشات سیاسی منحصربه فرد استچوبِ پیچیده و ای سازه  ساختمنظور 

بودند،   ها چوب را به طرف دیگر خم کرده جا که اکونومیستکرد، با این بیان که، از آنها استفاده میو اکونومیست

لنین بر آن بود که مجبور است چوب را به جهت مخالف آن، یعنی به فراخور ضرورت تشکیالتی، سیاسی و مبارزاتی، 

 به جهت صحیح خم کند. )م( 
ی بشری ارائه کرد... او بسیار  از نظر ]ادوارد[ سعید، گرامشی »دریافتی اساساً جغرافیایی و سرزمینی از تاریخ و جامعه 2

عنوان رقابت بر سر قلمرو، اعم از اکنونی و تاریخی،  وکاچ در معنای عملیْ سیاسی بود، دریافتی از سیاست بهتر از لبیش

 .(Said 2001: 464)که باید برنده شد، جنگید، کنترل کرد، نگه داشت، از دست داد، و کسب کرد 

3
  )(1971: 9, Q12§3  -  های گرامشی با استناد به شماره منتخبرو آیین و قواعد مقرر در این مجلد، ارجاع به  پی 

 .( همراه است§و بخش ) (Q) یدفترچه
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 دانیجغراف  یکارکرد اجتماع  لحاظ  به هر کسیدارد، اما    اسیاز مکان، فضا و مق  ]خود را[

نیز صدق می  .ستین امر در مورد خود گرامشی  این    قاًیعم  اندیشمندیاو  کند.  مسلماً 

 صراحت به او بود، اماهای تحلیلی[ مقولهها و ]/یعنی باورمند به بُعد فضایی پدیده گرافضا

چرا را توضیح دهد که    نکته  تواند این دواین امر می  قرار نداد.  تیرا در اولو  ییتفکر فضا

 سرشت   و چرا  1«نپروراند  ح یطور کامل و صر  خود را به  یی ایجغراف  ی هانشی»ب  یگرامش

آن   و  گرفت.  یرا جد  ایاو جغراف اما  شده است.  مورد غفلت واقع   ی اوهشیاند ی ذات ییِ فضا

در   اصل  جواررا  رشته  یموضوع  زبانخود در  تورشناسی  ی  دانشگاه    با گذراندن)  نیدر 

در    آن  سیاو خواستار تدر  .قرار دادمطالعه  مورد  (  1912خود در سال    یایامتحان جغراف

  ی کتاب درس کپیشنهاد یو ؛ شد خیهمراه با خواندن، نوشتن، جمع و تار ییمدارس ابتدا

حاو  یِحزب   ی امنطقه  یهاتیموقع  یِشناختکتابـیخیتارـیانتقاد  ی»بررس  یبالقوه 

پس از ترک    یو  2.«را مطرح کرد  (زیمتما  کیژئواکونوم  یوارهاندام  کی یمعنا)منطقه به 

 ز ی ن  یریادامه داد و پس از دستگ  کیتیو ژئوپل  ایجغراف  ، یشناسن یدانشگاه به کاوش در زم

اشاره    یی ایجغراف  یها رمان  تیاو به محبوب  3. پرداخت  ایو جغراف   خیتار  آموختندر زندان به  

  یبا ورزش، فرهنگ مل  ایجغراف  قیبا تلف  گردشگری  یها کرد که باشگاه  هی و توص  4داشت

ترو این ]  5. دهند  جیرا  برسوای  گرامشی  ژئواکونوم  یکیتیژئوپل  یامدهایپ   ها[   یکیو 

  است یو س  سمیونالیاروپا، انترناس  ا، ی تالیا  یبرا  1920  یدر دهه  یالمللنیب  یهاکنفرانس

  ی« ساختار»عوامل  لحاظ  به  تنها  نه  یاسیس  مسائل  به  مرتباًو    6کرد. تأمل می  ندهیآ  یِجهان

 7پرداخت.می زین یامنطقه لحاظبه  ( بلکهیو طبقات  ی)اقتصاد
 

1
 Morera 1990: 89. 

2
 Gramsci 1985: 415, Q24§3. 

3
 Gramsci 1971: 30, Q12§1; Gramsci 1995: 195–217, Q2§passim, Q3§5passim, Q5§8, 

Q6§39, Q6§123, Q8§47; Hoare & Nowell-Smith 1971: lxxxix. 
4
 Gramsci 1985: 360, Q21§6. 

5
 Gramsci 1995: 153, Q8§188. 

6
 Gramsci 1995: 195–215, Q2§passim, Q3§5passim, Q5§8, Q6§39, Q8§47. 

 Morera 1990: 149برای نمونه بنگرید به  7
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عالقه    نیا و  از  پژواکیشور  در    ییاینیسارد  کی  عنوانبه   وی  اتیتجرب  است 

 اش و حرکت(  Mezzogiornoایتالیای جنوبی )  بخش  نیترستمو تحت  نیتراستثمارشده 

گرفته چنین نشأتها همآن  شمال.  یو مرکز صنعت  مونتیهپ   ]استان[  تختیپا  ن،یبه تور

ی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایتالیاست.  تر در توسعهتأثیرات کلیی از تأمالتش درباره

ی یک دولت کوچکِ مثابهاند:[ نقش واتیکان بهی ]موضوعات متعددیها دربرگیرندهاین

پشتیبانیجهان از  که  ایتالیا  قلب  در  واقع  سنت  وطنیِ  روشنفکر  سوگیریِ با    ینخبگان 

خدمتشدهتیتثب  یِفرامل در  مدید  اروپا رهبرا  ی  مباحثه  ن  بود؛    درازمدت  یبرخوردار 

فرایند  و    1ریسورجیمنتو فضامندیِ    (؛ 1870  یاز دهه  ژهیو)به  جنوب  یمسئله  یدرباره

ا  سازییگانه پ   یزیر سیطرهکه    ای تالیناقص  و    یاقتصاد  های؛ دشواری بود  مونتیه دولت 

در    یاستعمار داخل  واقعوابسته و در    ی، توسعه ی ناموزونتوسعه که از    مستمر  یاجتماع 

  ی طبقات  اتحاد  شکستندرهم  پیوند با  در  هاستیکمون  یاسیس  های ناشی شد؛ چالش  ایتالیا

کارگران   میاناتحاد    جادیو ا  یجنوب  یِکشاورز  دارنیزم  یو طبقه  یشمال  یهیسرما  میان

ها  موانع، چالش  مشتمل بر)  سمیالیو اشکال امپر  تیماه  رییتغی؛  و دهقانان جنوب  یشمال

  ترگسترده  و مشکالت  در اروپا(؛   سم یو فورد  یی گراییکای آمر  یمرتبط با اشاعه  یهاو فرصت

 .یشورو ریاتحاد جماه یالمللنیب یاز انزوا متأثر یستیجنبش کمون

  هایانگیزش  زین  ی نظر اومبرتو بارتول  ریز  یشناسدر زبان  ی گرامش  ی آموزش دانشگاه

علم    کیعنوان  به  یشناس زبان  نوین دومی در خصوص  کرد یرو  برانگیخت. ویاو را   یی فضا

  از زبان  «یی»فضا  یلیتحل  یبارتول  2دنبال کرد.زبان را    یِ اجتماع   نیقوانیِ مرتبط با  خیتار

 غالب، اعتبار خود را   یگفتار  اجتماع  کیبود که چگونه    نیا  یاب یددر پی رکه  پروراند    را

 
1  ( جنبش  Risorgimentoریسورجیمنتو  به  است  ارجاعی  که  است  قیام  یا  رستاخیز  معنای  به  ایتالیایی  در   )

بخشیدن به یکپارچگی/یگانگی  ی دوم قرن نوزدهم برای تحققاجتماعی در ایتالیا در اواخر قرن هجدهم تا نیمهـ سیاسی

گرایانه در برابر  العموم واکنشی ملیی ایتالیا تحت نام »دولت ایتالیا«. این جنبش علیجزیره های مختلف شبهدولت

 1870ی اوج این جنبش انضمام رم به ایتالیا در  تهاجم ناپلئون بناپارت به ایتالیا و اشغال خاک آن کشور بود. نقطه

 بود. )م( 
2
 Gramsci 1985: 174, Q3§74. 
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مفرودست،    ،جوارهمهای  اجتماع بر   بر  :  کندیاعمال  حومه شهر  زبان   ای،مناطق 

بر    فرهنگیِ ـاجتماعیگروه    ش،ی»استاندارد« بر گو  ن یاو همچن  1.«فرودست  گروهغالب 

که یاکرد، به گونه  میکننده را ترسافتیدرزبان  به  زبان معتبر  از    هاینوآور  مداوم  انیجر

و    یمنزودر مناطق    ،یمرکز ی و نه  رامونیپ   یمنطقه  کی در    تر[ اولی ]بیش  یِ اشکال زبان

 ل یتحل  یگرامش  2. خواهد شد  افتی  ،ترکوچک  و نهتر  بزرگو در مناطق  ،  سترس ر دد  نه

ماتربه به سمتی  را    یبارتول کرد    یستیالیشدت  عملیداللتو  خم  برجسته   های  را  آن 

  ـ   دی دیمردم م   متحدساختنبا    یارتباط تنگاتنگ در  انقالب را    یمسئلهاو    رایزساخت.  

ارادهچنان   که  یافه وظی بتواند  چه  که  کند  ظهور  منسجمی  و ی جمعی  اقشار  طبقات، 

  حاصله  ی هایدگیچیپ   3صورت گیرد. زبان    به وساطت  دی ، باسازدمختلف را متحد    ی هاگروه

از    یاریبس  در میان  استفاده از زبان مشهود است.  یبندطبقه   یاو از نحوه  یهال یدر تحل

  ، آورندکه مردم روستانشین چگونه ادای آداب شهری را درمیاین  در مورد، اظهار او  ها نمونه 

دهقانان هنگام نقل مکان به  ،  کنند باالیی تقلید میاز طبقات  چگونه  فرودست    ی هاگروه

زبان   در مورد  ی، کار گرامشکهین خالصه ا  4است.  رهیغ کنند و  شهرها چگونه صحبت می 

تار  یْهژمون  ی ]کسب[برا  ایواسطه   عنوانبه تنها  از    ،ی خینه    ار یبس  زیننظر فضایی  که 

   است. درخور توجه

تری  ه چیزهای بیشکاست    گر ایننشان  راتیتأث  ن یشد، ا  گفته  باالترکه  گونه  همان

مورد دارد،  فضایی  پردازه ینظر  کی  عنوانبه  یگرامش  در  وجود  تحلیل  در  ]بسیار  سازی 

از  بیش از چندی  استفادهتر[  او  این مورد)یی  فضا  یاستعاره  نیمعروف    1به شکل    در 

 .(دیمراجعه کن

 

 
1
 Forgacs & Nowell-Smith 1985: 164–167. 

2
 Brandist 1996: 94–95. 

3
 Lo Piparo 1979; Helsloot 1989; Ives 2004. 

4
 Gramsci 1985: 180–181, Q29§2. 
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 شناسی حکومت شرق/غرب ریخت

 پسند شمال/جنوب شناسی عامهکیهان

 جنگ موضعی 

 جنگ مانوری 

 زیربنا و روبنا 

 بلوک تاریخی 

 یک بلوک هژمون 
 

 مولکولی  دگردیسی

 انقالب پاسیو 

 ی متحد جبهه

 پیشاهنگ

 سنگرها، استحکامات،  

 خاکریز، 

 ی بیرونی محدوده 

 های فضایی در کار گرامشی . برخی استعاره1شکل 

قطع  به  هانیا او  طور  آثار  از  استقبال  با اندبوده  مؤثردر  ما  اما  به    وی   یعالقه  د ی، 

استعار  ی واقع  مندیفضا نه  در    یاجتماع   هایپراتیکو    مناسبات  یِو   سازی مشروطرا 

  . میریدر نظر بگ  ییبا مسائل فضا  ی اجتماع   هایپراتیکو    مناسبات   رابطه با و در    شانییفضا

گرامشی   به  نه  زیرا  نسبت  اجتماعیهمه  تاریخیِ  خودویژگیتنها  مناسبات  که    1،ی 

دو    نیا  واقعبه  حساس بود.  زین  اسیمکان، فضا و مق  در  شانخاص  تیموقعبه  نسبت  

مجموعه   بهمسئله   هر  در  کلی وضوح  بهدر هم  یْاجتماع   مناسبات از    ی  سر    پیوستگی 

را    اس یمکان، فضا و مق  یکه چگونه گرامشآورم  را در نگر می  این  اینک  نیبنابرابرند.  می

تا حد زیادی  کار را    نی او اکه  به ایننظر  حال،    ن یبا ا  .درآمیخت  اشسیپراکس  یدر فلسفه

 ی برا  شانتیاهمتشریح  را قبل از    میمفاه  نیا  دهد، یانجام م  «تئوریکـا شی»پ   یاوهیبه ش

 خواهم کرد.  فیتعر ی، گرامش عملو  هینظر

 ر یسا  ایو/  چهرهبهچهره  هایرابطه از    مندکران  شیبوکم  ساحت  کیبه    محل(  ای)  مکان

 جوشروزمره    یبا زندگ  ؛ عموماً اشاره دارد  یاجتماع   یروهاین  میان  میمستق  هایکنشبرهم

  خورده است.  وند یپ   ی اجتماع   ت یو هو  یجمع  یدارد و با حافظه  ی ، عمق زماناست  خورده

یک  : آنها  کنند آفرینی میمحصورکردن و هم برای پیونددهی نقش  یهم برا  ،آن  یمرزها

که   کنندیفراهم م میتعامالت مستق  یبرا  یکیاستراتژ  گزینشیِ   یِ و نهاد یاجتماع   طیمح

 
1
 Morera 1990: 85. 
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هو  یبرخ عال   هاتیاز  می  قیو  برتری  سایرین  بر  با    یاحتمال  پیوندهای  نیزو  بخشد  را 

و    لیدل  نیبه ادهد.  ساختار می  هااسیاز مق  یعیوس  فی ط  ررا د  گرید   یها و فضاهامکان

  آمیز و تغییرپذیرند ومجادله  پیوستهها  مکان  یو معنا  مرزیابی  ،ینامگذار  گر،ید   لیدال

مختلف،    ی هاتیبا هو  چندگانه  یهابه مکان  توانیرا م  نیمع  یکیزیف  ی مختصات هر فضا

ها توجه ی این جنبه پیوند داد. گرامشی به همه یاجتماع   تیو اهم  ی زمانـیمکان  یمرزها

فرهنگ   م، یعقل سلی اینکه چگونه  درباره  محل ای مکان   تیبر اهمش در نظرات  کرد. و می

،  ییروستامناطق  در انواع مختلف شهرها و    ی زندگ  یبه واسطهروزمره    کِردوکارعامه و  

معمار  ها مکان  یطراح )مانند  ساخته  هایفرم  ا یمدارس(    ی)مثالً  نام    چینششده  و 

ها،  ها )کارخانهکانکنترل م  وی پیکار برای  1ورزید. ، تأکید میردیگی( شکل مهاابانیخ

که مشهور و چنان  2داد را مورد بحث قرار می(  رهیو غ   تها، محالابانیخ  ،یعموم  اماکن

هژمونمی  دیکأ توی    است که  ا  یکرد  کارخانه    االتیدر  در  شدهمتحده  او   3. است  بنا 

  اماکن  یریپذبیبا آسسنجی  در همرا    دارنیو زم  یصنعت  یبورژواز  امنِ تالقیِ   ی هامکان

  تواند یم   ا یکه پرولتار  ی عی)»مکان طب  هاابانیحفاظت از خ  های دشواری کارگر و    یطبقه 

  یریپذرقابتکنکاش در  بر    عالوه  گرامشی  4دهد. قرار می«  گرد هم آیددر آن    نهیبدون هز

و    تیبا حافظه، هو  ها آن  وندیپ   یدرباره  گر، ید   یهابا مکانشان  یدگیتن  ها و درهم مکان

می  زین  یمندزمان مورد  اظهارنظرش  در    ژهیوبه  امر  نیا  5هد. د نظر  عامهدر    یفرهنگ 

  یاجتماع   هایخاستگاه  یش دربارهابحثو    (provincialشهرستانی )طبقات فرودست و  

 ساختن   یبرا  شانیامدهایو پ   یی،فضاطبقات نا و نه    یی خاصفضا  شرایطروشنفکران در  

هژمون مختلف  است.  انواع  واضح  تحلی،  البته  تأک  جنوب  یمسئله از    وی  لیو  بر    دیبا 

 
1
 Gramsci 1971: 30–33, Q12§1; 40, Q12§2; 90–92, Q19§26; 282–283, Q22§2; Gramsci 

1995: 155, Q3§49. 
2
 Gramsci 1977; 1978. 

3
 Gramsci 1971: 285, Q22§2. 

4
 Gramsci 1978: 35, 268–269. 

5
 Gramsci 1971: 93–95, Q19§26; 272–274, Q3§46; 324–325, Q11§12, 453 Q11§16; 

Gramsci 1978: 446. 
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ها، فضاها  در مکان  یو فکر   یاسیس  یروهایو ن  ی( طبقات اجتماع غیر آن  ایداربودن )شه یر

 شود.فراگیر می یو اجتماع یاقتصادمشخصِ حیات  یهااسیو مق

افق  هاشبکهی  دربردارنده  فضا ساختهی  هاو    است؛   یاجتماع   ی حیات شدهاجتماعاً 

ی عرضه اجتماع   مناسبات  یتوسعه   یبرا  کیاستراتژ  های گزینشیِامکانکامل از    ایرشته 

)الف(  نگرد:  نظرگاه درمیفضا را از چند    یگرامش.  که در فضا و زمان امتداد دارند  دارندمی

ب  یی فضا  میتقس ب  نیکار  روستا،  و  ب  نیشهر  جنوب،  و   مختلف   یاقتصادها  نیشمال 

  سازیدولت  ی ندهاایفر  ، یاسیقدرت س  قلمرومندسازیب(  )  ؛یاقاره  ی و حت  یمل   ،یامنطقه 

  یِ اس یو مق  ییفضاتصورات  و )ج(   ؛یاسیس  حیاتبر    یو خارج  یداخل  تأثیرات  کِیالکتیو د

این باور  او   از فضا.  متمایز   یهاییو بازنما   مختلف وجود دارد،   نفسهفینبود که فضا    بر 

کند و در  یم  دیبازتول  سازد،آن را برمیکه    یخاص  یاجتماع   مناسبات مستقل از  ]یعنی[  

بهپیوندد.  به وقوع میدرون آن   یمثابهاو    ،اهل عملو    مندرابطه   قاًیعم  اندیشمندِ  کی 

یی  ایجغراف  گراییجبر  سان[ وی  و ]بدین  1نشد.   ییفضا  سمیشیفت  گونهی اینوسوسه   هرگز

  میسل  بود و هنوز در فرهنگ عامه و عقل  جیقرن نوزدهم را  «یِ»علم  یکه در حوزه   را

  ن یتررا مهم  یانسان  طیمح ایو   یکیزیف  طیکه مح  ایییجبرگراـ    رفتینپذ یابدبازتاب می

تع  ]رویکرد[  نیا  .پنداردمی  شانیخیتار  تکاملو    یاجتماع   مناسبات  یکنندهنییعامل 

در   2بوده باشد.   یگرامش  سیپراکس  یفلسفهمورد لعن و نفرین  همان اندازه    بهتوانست  می

 
1

»ایتالیایی« توصیف کرد، توان روشنفکران »ژاکوبن« ایتالیا را  که میرجوع کنید به استدالل گرامشی مبنی بر این 

ی ادامه "ایتالیایی"این فرهنگ  ایتالیایی بود.  "ملی "های متمادی تنها تجلی »تنها به این دلیل که فرهنگ برای قرن

های یافته با جایگاه وطنی قرون وسطایی است که با سنت امپراتوری و کلیسا پیوند خورده است. مفاهیم عمومیتجهان

 (.Gramsci 1971: 117, Q10II§61یا« ) در ایتال "جغرافیایی"
2

را تسهیل  سازند و نیز آنکند که منابع طبیعی و دورنما، کردار اجتماعی را محدود میکه گرامشی استدالل میبا این

ی کند، »دیدگاه او درباره طور که پاندولفی اشاره میعلیّتی نیست. در واقع، همان کنند، این امر مشتمل بر جبر تکمی

متفاوت بود، و او مراقب بود که خود    ی جنوبمسئلهی برخی از طرفداران  های خطرناک و متکبرانهبندیرو با دستهقلم

]ایتالیا[   شمالآنها منفک سازد. چنین جبرهای جغرافیایی ... فقط به مواضع اقتدارگرایانه و امپریالیستی    گرایی را از ذات 

ی  ای بود به یک مکان پیرامونی که تحت سلطهمحیط سیاسی بود؛ اشاره   مشروعیت بخشید. در عوض، قلمرومندیْ یک

 .(Pandolfi 1998: 286)امپراتوری و راهبرد مرکز قرار داشت 



 
 

 
 

 ی دیحامد سع  یترجمه   /  باب جِسوپ 853

نگرش  ،  نمونه  یبرا  مندی.، یعنی از نظر رابطهکردمیبرخورد    خیتار  همانندعوض او با فضا  

  ، یزبان  تیکه »واقع  قیاسی بود، با این استدالل (  یشناس)زبان  یخیزبان تاردستور به    وی

  نیا  1کامالً مشخصی داشته باشد.«  ی مل  ی تواند مرزهاینم   گر، ید  ی خیتار  تیمانند هر واقع

کاربرد  مسئله در  او  کاوش  خاص  یمحل  یِزبان  هایدر  )ییگراو    ، (particularismsها 

بازتاب یافته   ی مل  یها بر زبان  یخارج  راتیو تأث  ، چندپارگیارضی و    به وحدت   التیتما

خاص فقط   یهاخیاست و تار "یجهان خیتار" شهیهم خیتارگیرد »که نتیجه میاو است. 

قابل  او    دگاهیداین    با  طور مستقیمبه   مسئله  نیا  2وجود دارند.« جهان    خیدر چارچوب تار

است دولت  قیاس  نقدرتِ  هایمخزن »  ی مل  یهاکه  بسته  با   ستندی«  نظر  از    د یبلکه 

مورد بررسی    گرید  یها اسیدر مق  یاسیس  ی روهایها و نبا دولت  شانهای بغرنجکنشبرهم

او   قرار گیرند.   ی خیتار  سم یالی»ماتر  بدویِ را در شکل    ی و مکان  ی زمان  های افقدر واقع 

 3. کندیم بیترک «ییایجغراف

با    مند کران   یچندان تودرتو( از فضاهامراتب تودرتو )و گاه نهشامل سلسله  اس یمق

  . ی و جهان  یاقاره  ، یمل  ،یامنطقه  ، ی محل  نمونه  برای  سان است؛مختلف و ناهم  یهااندازه

 یگرامش  قدرت و کنترل است.  برای ]کسب[   یاجتماع  پیکارهایمعموالً محصول    اسیمق

 ی فکر  ،یاسیس  ،یقدرت اقتصاد  یِاسیمراتب مقسلسله   اس،یمسائل مربوط به مق  نسبت  به

ناسیونالیست »  کیاو    حساس بود.   اریبسشان  ینیسرزمناو    ینیسرزم  هایتجلیو    ی و اخالق

را معموالً    ی خاص  اسیهر مق  بلکه بینگارد  ی هیرا بد  یمل   اس ینبود که مق  4« شناختیروش

  ی او روابط هژمون  ترتیببدین    .کردیم  لیتحلوتجزیه   گری د  ی هااسیبا مقاش  از حیث رابطه 

را در سطح محل بلوک شهرنمونه  برای )  یو سلطه    ی شهرها  گریبر د  سیپار  ی، تسلط 

پ   مثالً)  یامنطقه   فرانسه(، بر  مونتیهتسلط  و    سازییگانهها    ای  ا یتالیا  ناکاملناقص 

غالب شمال و بلوک    یبلوک شهراتحاد میان  بر    یمبتن  پاسیوانقالب    یتیولیگ  یاستراتژ

 
1
 Gramsci 1985: 181, Q29§2. 

2
 Gramsci 1985: 181, Q29§2; cf. Gramsci 1971: 182, Q13§17. 

 .Harvey 1982مقایسه کنید با  3
4
 Methodological Nationalist. 



 

 

 

 لیدر تحل  یسازیی فضا  پردازه یعنوان نظربه   یگرامش 854

و مسلط   پیشتاز  یعنوان طبقهفرانسه به   ی، نفوذ بورژوازمثال  برای)   یمل  جنوب(،  ییروستا

قاره(،  سراسر  آمریکایی  کیفراآتالنت  در  فورد)مانند  و  و سمیگرایی  )مثالً    ایمکرهین  ( 

را مورد کنکاش قرار    ( ایبه آس  کا یاز آمر  ی اسیو س  یاقتصاد  استیالی  احتمالی   جاییجابه

مورد بحث  شناختروش  ی اصول کلداد.  می ایِ  است:  نجایدر  در    در چند حوزه مشهود 

  سازیملتدر    یالمللنیو ب  یداخل  یروهاین  بین  کیارگان  وندیپ   تشریحبر  پافشاری وی  

از  اش  یخیو تار  ییفضا   ی هالیو در تحل  1، «وابستگیو    همپایگیعنوان مشکل »به  ایتالیا

متقابل    ی وندهایپ   قیکه از طر  یمنسجم  یخیتار  یهابلوک  یهاو بحران   تیتوسعه، تثب

 اند. پدید آمده زیربنا و روبنا  نیب

قطعیاز    یگرامش  ،سرانجام تودرتو«»سلسله   ک ی  کهنیا  تصدیق  سادهمراتب  از   ی 

  ،یاز روابط اقتصاد  ز یمتما  یهابا مجموعه  ی،جهانمقیاس  تا    ی محلمقیاس  از    ، هااسیمق

اجتماع   یاسیس کهیو  مق  ای  هر  دارد  اسیدر  میوجود  دوری  او  ،  به   ژهیوبهجست. 

می  ییهاروش کهتوجه  آنْ    کرد  درهمسلسله در  منبع    عنوانبه  اسیمق  یدهیتنمراتب 

توان یرا من یا  نمونه  برای  .کردندیعمل م  یاقتصادـیو اجتماع   ی اسیس  ،یاقتصاد  ی ثباتیب

 او مشاهده کرد:  این یادداشتدر 

 ر ییعناصر تغ  نیا  یاروپا، همه  ی، با گسترش استعمار1870پس از    یدر دوره

سازمان  کنند: یم ب  ی داخل  یِ روابط  پ   یالمللنیو  و  دهیچیدولت   تر حجیمتر 

  یهژمون»فرمول    یبه واسطه   مداوم«انقالب  »هشتم  وو فرمول چهل،  شودیم

 2.و فراتر رفته است افتهیگسترش   یاسیدر علوم س ی«، مدن

  ، یاقتصاد  حیاتمختلف    یهااسیمق  یتسلط نسب  اس،یمق  لیتحل  در  حیاتی  یموضوع 

اخالق  یفکر  ،یاسیس مقیاس   است.  ی و  بر  سازمان  یقدرت »  تسلط  که  در  را  ها  است 

می  معین  ییِفضا   یهااسیمق را[قادر  خود  ]قدرت  سازمان  سازد  در    گرید  یهابر 

 
1
 Gramsci 1985: 199, Q21§1. 

2
 Gramsci 1971: 243, Q13§7. 
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پست  یهااسیمق یا  کنند  تربرتر  امر[  ]  1.« اعمال    میان  ی کل  یرابطه از    تواند یماین 

قدرت و سلطه    کِیاستراتژ   گزینشی   ی هاعنوان عرصه به  سانناهم  ی مختلف و هااسیمق

و  ایو/ فعال  هاتیظرف   ،مشخصات  ها، یژگیاز  درهاسازمان  یهاتیو  که    ی هااسیمق  یی 

  آفرینیِنقش  یبه واسطه   توانندیم  اسیچند مق  ای  کی  .اند ناشی شودواقع شده  گوناگون

  ،ی اجتماع   کارکردهای  متعدد  یهادر درون و در سراسر حوزه   کار  مقیاسیِ  میدر تقس  غالب

نوبه  ایگره  یهااسیمق  کنند.   پیدا  خاصی  یاسیسـیاجتماع   تیاهم  عموماً  خود  یبه 

  ک یخاص در    یهاتی فعال  یارائه   یبرا  ی اصل  گاهیجای  مثابهبه  این همه، اما با  اندغالبنا

ماتریس  نظم م  نیمعی  زمانـیمکان   یا  یا    تابعْ  یهااسیمق  ،سرانجام  2. کنندیعمل 

 شوند.  بدل زیمقاومت ن یهابه محلتوانند می  منتها، اند و یا پیرامونیایحاشیه 

وارد  سلطه    و معاصرِ  یخیتار  یالگوها  لیدر تحل  زاتیتما  نیبا ا  یضمنطور  به  یگرامش

  یسازدولت  ]فرایند[  که در  دریافت   با این استدالل  توانی، او را م نمونه  یبراشود.  عمل می

زیست که میشرایط/اقترانی  او در    رایز  بود تا غالب.   ایرهگ  یسطح مل   ا،یتالیا  یسازو ملت

 توانستینمبود، و    3م یبساز  د یرا با   ها ییایتالیشدن، ادر حال ساخته  ها ییایتالیای  برهه

مسلط در    یهاقدرت  رسیدبه نظر میکه   ـ  یاسیس  ثحیاز    ژهیوبه  ـ را    یمل اسیتقدم مق

استدالل  فرض گرفته باشد. و  ،  کردرا مشخص می فرانسه و آلمان    یعنای یی قارهاروپا

  ی مل  اسیمق  بنیه یکپارچه شده است، شکلی[ ضعیف و بیبه]  در داخل  ا یتالیا  که  کرد یم

 لیتکم  یمسئله هم برا  نینشده است، و ا  چیره  یاو منطقه  یمحل  یهااسیهنوز بر مق

بورژوا برا  ییانقالب  هم    ی گرامش.  کردآفرینی  مشکل  ی انقالب  یستیکمون  یاستراتژ  یو 

ا  یِالمللنیب  ضعفاز    بسیار هوشمندانه  نیهمچن تأث  ایتالیدولت  خارج  ری و  بر   یعوامل 

عنوان تنها بهنه  ییایتالیا  یسم»کاتولکه:    دی دیاو م  گر،ید  یاز سو  آگاه بود.ی آن  توسعه 

روح    ک یدر سراسر جهان،    کینهاد هژمون  کیعنوان  روح ملت و دولت، که به  نیجانش

 
1
 Collinge 1999: 568. 

2
 Collinge 1999: 569. 

3
 Italia fatta, bisogna fare gli Italiani (Italy being made, we must make the Italians). 
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ای ـ  قاره  را  ایغالب و گره  یهااسیمق  ن یب  زیتما  و نیز  1« .شدیاحساس م   ی،ستیالیامپر

ـ برخالف مقیاس   او  اروپا و جهان    استیس   در باب ،  نمونهعنوان  به  . تشخیص داد  جهانی 

 چنین نوشت: 

  ا ی  سیو پار نیبرل نیب  تنبهیک جنگ تن. در ستندین  سانهم زیچ کیدو  نیا

را از دست داده و    اشتی. اروپا اهمستین  جهانو رم، برنده ارباب    سیپار  نیب

وابسته است تا به    ویتوک]و[  به لندن، واشنگتن، مسکو،    ترشیب یجهان  استیس

 2. قاره

 وی به لزوم بررسیِ یطور کلو به

  نیا  ا یآ]اشاره کرد.[    دولت  کی  یو خارج  یداخل   استیس  نیب  کیروابط ارگان

در    برعکس؟  ایکند  یم  نیی را تع  یخارج  استیاست که س  یداخل  یهااستیس

بزرگ با   یها قدرت نیبنیز تمیزدادن دو موضوع ضروریست: ]تمایز[ مورد  نیا

ها  دولتاشکال مختلف    ن یبو نیز    ؛ هاقدرت  ریو سا   یالمللنیب  ینسب  یخودمختار

در داخل و    ی داشت: ارتجاع   است یمانند ناپلئون سوم ظاهراً دو س  ی دولتمثالً  )

 3. در خارج( برالیل

  نیب یک یمکان کنشبرهمبر حسب  دیرا نبا یالمللنی نظم ب ،ی، از نظر گرامشاختصاربه

و   انضمامی یالمللنینظم ب  کی یمثابهبه ی رسماً دارای حق حاکمیت بلکههاملتـدولت

  چونهم)  یالمللنیب   یروهاین  ر یو سا  4ها حکومت  یررسمیغ   مراتبسلسلهبر اساس  نوپدید،  

اند، مورد  شدهمشخص    یو خارج  یداخل  یبافتهو درهم  ده یچی( که با روابط پ یسمکاتول

 
1
 Gramsci 1985: 220–221, Q17§8. 

2
 Gramsci 1995: 195, Q2§24. 

3
 Gramsci 1971: 264, Q8§141. 

4
رقابت  و  امپریالیسم  سلسلهگرامشی  چارچوب  در  را  امپریالیستی  دولتهای  از  سرمایهمراتبی  پیشرفته،  های  داری 

ترتیب مانند انگلستان و آلمان، فرانسه و چکسلواکی و ایتالیا( مورد بررسی داری پیرامونی )بهپیشرفته و سرمایهنیمه

 .(Ghosh 2001: 3–4)قرار داد 
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  منحصر   ی مل  یهژمون]کسب[   پیکار برایاز  هایش  وتحلیلتجزیه نیبنابرامطالعه قرار داد.  

بل  یمل  مقیاسبه   واقع    یبندمفصل  کهنبود  در  مق  تداخلو    ، ی محل  یهااسیمتقابل 

ها  فرصت  یدرباره  وی  .بررسی قرار دادمورد غور و    کیرا از نزد  یو فرامل  یمل  ،یامنطقه 

سراسر در    هااسیمق  کیمختلف در تفک  یاجتماع   یروهاین  یموجود برا  یهاتیو محدود

استنهاد  متفاوت  یهانظم کرده  اظهارنظر   ی ریگشکل  میان  اختالل  خصوصبه  ـ  ی 

و   کنش متفاوتِ یاسیمق یهااو افق  1ی. مل یهادولت یبقا  تداومو  یبازار جهانی فزاینده

چننفوذ   با  کرد.  را    ییهاک یتفک  نیمرتبط  آن  نمونه   ترینپرآوازهمسلماً  مطرح  ی 

سنت  یرونیب  یریگسوو    گرایین وطجهان درروشنفکران  امپراتور  ایتالیا  ی  تا    یاز  رم 

و اروپا    ایتالیا  ورزیاستیها بر سآن  ذاریاثرگمستقر در رم و    معاصرِ  کیکاتول  یسایکل

  پذیرِ دستیابیاسِیمق  جهش  های احتمالو    کیتفک  یامدها ی که در مورد پ چنانو    است.

ن  یبرخ اما  اجتماع   یروهایاز  برای،  به    ازین  نیهمچن  متذکر شد، وی  گر،ید  یبرخ  ینه 

ازاشکال   برا  یاسیمقانیب  یِبندمفصل  نوینی  در    چندگانه  یِاجتماع   یروهاین  جیبس  یرا 

  کرد.  کالبدشکافیو    ییشناسا  دیجد  یخیتار  یهابلوک  ایجاد  ایخاص و/  یهاپروژه  پسِ

  ی اسیس  ی( و راهبردهاریبه ز  بنگرید)  جنوب  یمسئله  پیرامون   شدر نظرات  ژهیوامر به  نیا

جماه  یبرا   درخور اتحاد  شکستن    یشورو  ریقادرساختن  راستای  از   ی ناش  یانزوادر 

 یابد. وضوح می ،نیکشور« استال کیدر  سمیالی»سوس استیس

  ی و فرهنگ  یفکر  ،یاسیس  ،یاقتصاد  سازمان  مختلفِ  یهااسیمق  پیرامون  هااستدالل

قرار داشت.    یجمع  یها اراده  جاد یو ا  یفرد  تیهو  یریگ از شکلیش  هالیتحل  در مرکز  زین

  یی و اروپا   ی مل  ،یخود را محل  2راندلویپ   ]لوئیچی[  کهنی با اشاره به ا  ی ، گرامشنمونه  یبرا

او فقط    کردیاستدالل م  ،شناساندمی شود    یو مل   ییایتالیا  یسندهینو  کی  توانستکه 

را    رایز اروپا  کرده   (deprovincialized)زدایی  شهرستانیخود  بود.   یی و    نیا  3شده 

 
1
 Gramsci 1995: 220, Q15§5. 

2
شد.  جایزه نوبل ادبیات یرنده ب  1934بود که در سال   ایتالیایی نویس مشهورنویس و رماننمایشنامه  لوئیچی پیراندلو 

 م()
3
 Gramsci 1985: 139, Q9§134; 141–142, Q14§15. 
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  ،یی ای او آلبان  ا یآ  ی در این مورد باشد که افکار خود گرامش  ی دهندهبازتاب  تواند می  همشاهد 

 ی امنطقه ،یمحل نظرگاهبوده که از    ستیونالیانترناسیک    دی شا  ا یو    ییایتالیا  ، ییاینیسارد

  یِ اجتماع   یکارکردها  نیب  ی قائل به تمایز، گرامشترکلیطور  به  1.استآغاز کرده    یو مل 

انواع مختلف   بنانهادن( در  کیارگان  ،یی)روستا  یجنوب( و  یفن  ،ی)صنعت  یشمالروشنفکران  

 یِروشنفکران سنت  گراییوطننقش جهان  شاهد این بود که  نیهمچنو    2شد. می  یهژمون

بوده است  رهیجزشبه  یارض  فروپاشی   در تداوم   ییایتالیا از    یگریو در مثال د   3.دخیل 

  ،یمل   یاز زندگ  تنگسس  لیخاطرنشان کرد که روشنفکران به دل  ی، ومقیاسی  کیتفک

است   برنهادنممکن  مل  یپروژه  کی  در  بمانند  ی مردمـیخاص  به جا  ناکام  از    یو  آن 

  یوطنو جهان  یانتزاع   یهاینیبها و جهانفلسفه  ا ی  بهره بگیرند  گرید  ی مل  هایتافتهم

 4عرضه دارند.

 ی جنوبگرامشی و مسئله

  سازی دولت]فرآیند[  در    مرکزی  معضل  کیعنوان  جهات به  یاریاز بس  جنوب  یمسئله 

«  پاسیو »انقالب    بر حسبدوگانه را    یندهاایفر  نیا  یگرامش  مطرح شد.  ایتالیا  یسازو ملت

یابی  در پی دست  ایتالیا  یشمال  یکه بورژواز  به وقوع پیوست  یکرد که زمان   لیتحلوتجزیه 

  عیوس های تفاوتو  منقسمن و گوناهم تیدر مواجهه با جمع رهیجزشبه ساختنمتحد به

با    یسینوهمدر  )  ون«یل  ی»تزها  ،یگرامش  نخستین  ی اسیس  یهانوشته   5بود.  یامنطقه 

مقالهیاتیتول و  ازجنبه  درباره»  او  ناتمام  ی(  از 1926  «جنوب  یمسئله هایی  خبر   ،

اجتماع   یاس یس  ، یاقتصادیکپارچگی سست   مق  ایتالیا  یو  بر  تسلط  فقدان  ی  مل  اس یو 

  یهیالو چند  بغرنج  گیوابستالف(  )  دهند:یسه موضوع را مورد بحث قرار م  هانیا  دهند.می

 ی آن برا  تبعاتشمال و    یو مال  یانباشت به مرکز صنعت  یهیمراکز ثانو  یِاسیو س  یاقتصاد

 
1
 Gramsci 1994a: 267; 1994b: 86. 

2
 Gramsci 1971: 11–12, Q12§1; 93–94, Q19§26. 

3
 Gramsci 1971: 18–19, Q12§1. 

4
 Gramsci 1985: 118, Q15§20. 

5
 Davis 1979 
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پ   ؛ی طبقات  یاتحادها طبقاتشکلاز    حاصل  یهایدگ یچی)ب(    های ناهمسانی  ،گیری 

 اتحاد   یرا برا  یکه راه ژاکوبن  یو اخالق  یفکر  حیات  ی شدهمتالشیو اشکال    یامنطقه 

م   یمل )؛  کندیمسدود  مشکالتپو  ا  ی(  برا  نیکه  رهبر  یامر    جاد یا  ایپرولتار  ینقش 

به   ییایجغراف  نظرو از    دهدرا تشکیل میشاغل    تیاز جمع  یتیکه »اقل]نیرویی[  کند،  یم

  یابی به[ی ]دست برا  روزمندانهیپ   یمبارزه   یرهبر  تواندینم  که  شده است  عیتوز  یاگونه

را   بگیرد قدرت  ا  مفروض  طبقه  یرابطه  معضل   ازقبل  کهنیمگر  با  را   یخود  دهقان 

باشدژرف کرده  برطرف  تول  یگرامش  نیبنابرا  1. نگرانه  خود    ونیل  یتزهادر    یات یو 

 که:  سندینویم

 است.   بنیهبی  اریبس  ایتالیاست، در ا  یدارهیسرما  یکه بخش اساس   ییگراصنعت 

کمبود   لیو هم به دل   ییایجغراف  تیموقع  لیبه دل   هم   ،توسعه  یبرا  هایش امکان

اول است.  ه،یمواد  این  محدود  کهاز  اکثر  روست  جذب    ایتالیا  تیجمع  تیدر 

 ون یلیم  می نوسه  پهلو به پهلوی یکارگر صنعت  ونیلیم  چهار )ناموفق خواهد بود  

  ،ییگرادر مقابل صنعت  دهقان وجود دارند(.  ونیلیم  چهارو    یکارگر کشاورز

به   یعیکه به طور طب  است  یکشاورزاین   را  پاخود  اقتصاد کشور   یهیعنوان 

حاصل از   یهاو تفاوت  ن،یمتنوع زم  اریبس  طیحال، شرا  نیبا ادارد.  عرضه می

در   و  کشت  در  ب   یی باال  زیتما  موجب،  داریاجاره  هاینظامآن  اقشار   نیدر 

و    ایپرولتار  طیبه شرا  اششدن  ترکینزدتا حد    ر،یاقشار فق  شیوعبا    ییروستا

 ی طبقات صنعت  بین  شود.اش، میی رهبر  رشیپذو    مستعد نفوذپذیری  ترشیب

 ت یکه از اهمنهفته است    اینسبتاً گسترده  یِ شهر  یورژوازبهخرد  ،یو کشاورز

و    یابخش عمدتاً از صنعتگران، مردان حرفه   نیبرخوردار است. ا  یی باال   اریبس

 2تشکیل شده است. ی کارمندان دولت

 
1
 Gramsci 1978: 316, cf. 233–234, 299 

2
 Gramsci 1978: 343 



 

 

 

 لیدر تحل  یسازیی فضا  پردازه یعنوان نظربه   یگرامش 860

او    . کندیمطرح م  از نوموضوع را    نیا  جنوب  یمسئله   یاش دربارهدر مقاله  یگرامش

ظرف  یمدع که  از    کمینه  یطبقه   کیکه    ایتالیا  یایپرولتار  تیاست  و   حیث است 

منوط است  و مسلط    شرویپ   یبه طبقه  اششدنلیدر شمال متمرکز است، تبد  ییایجغراف

ِِ  فعال  تیو حما  یواقع  تیرضا  کردنجیبسویژه  ی بهطبقات  یاتحادها  جادیا  در  شاقابلیت  به

  ا یتالیدر ا  یخیتار  حیثدهقانان از    یکه مسئله  کنداضافه میاما    1های وسیع دهقانی. توده

 یمسئله  ا،یتالیدر ا  .ست ین  «یبه طور کل  ارضیو    یدهقان  ی»مسئله   ؛ اینْشده است  نییتع

ا  یواسطه بهدهقانان،   خاص  توسعه  ، ییایتالیسنت  شکل    ا، یتالیا  خی تار  خاص   یو  دو 

 2. یو مسائل جنوب کانیوات :به خود گرفته است خاص و  یمعمول

 قیعم  یلیتحل حاوی ی همگ  اشزندان دفترهای و  پیشین  یهالیاستدالل، تحل نیا

  یاسیس  یروهایو ن  ی از طبقات، مقوالت اجتماع   ]تحلیلی[ نافضایی ـو نه  ـ    شدهییفضا

  کرد:   ییشهر و روستا شناسا  یرا بر اساس رابطه  ایتالیدر ا  مهم   یرویپنج ن  یگرامش  است.

.  یمرکزـیشمال   ییروستا  یروی. ن3  ؛جنوب  ییروستا  یروی. ن2  ؛یشمال  یشهر  یروی. ن1»

او روابط    اساس این، بر    3. اینیسارد  یی در[ روستا  یروین]و   . 5.  لیسیس  یی روستا  ی روی. ن4

  ی شهر  یرویآن ن  ویکه لوکوموت   یقطار  کردناسیق  مبتنی بررا    یامنطقه نایو ب  یشهربینا

ن  نیا  کلیدیال  ؤسگاه  آن  کرد.   کاوش،  باشد  یشمال   دی با  یگری د  یروهایاست که چه 

را    سمیکمون  یسوبه  آمیزیتو موفق  عیسر  یریشوند تا مس  جیبس  ویلوکوموت  نیتوسط ا

بزنند. این مبنا  رقم  او توصبر  با    ایپرولتار  کیاتحاد هژمون  ستیکرد که حزب کمون  هی، 

روشنفکرانِ و  تروخرده  دهقانان  را  آن  جیبورژوا  نهاو  حل  از  قبل  را  درگیری    ییِها 

موضع  کیدر  ی،  اس یسـینظام تدافع   مهم   ن یا  کند. می  یرهبر  یجنگ    نیب  ی اتحاد 

 ی و شهر  ییروستا  یبورژواز خرده   تیرا که از حما  یداران جنوبنیو زم  یران شمالگصنعت 

 برد. یم  نی، از ببودندمند بهره زین
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 1978: 79–82, 129–131, 347, 449–450. 

2
 Gramsci 1978: 443. 

3
 Gramsci 1971: 98, Q19§26. 
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 ی اقتصاد یایجغراف  ی درباره  یگرامشدیدگاه  

توان یدر واقع، م   .ی خیتار  هم   و ند  اییفضایْ هم  اقتصاد  روابطاز    یگرامش  یهالیتحل

بیانی بهتر  ای   اند؛یخی تار  رایز  اندیها مکانگفت که آن او با رد    . اندیزمان ـیذاتاً مکان   ،به 

  ،یستیاکونوم  سمیو مارکس  یاقتصاد  سمیبرالیل  نیزو مبتذل و    کیکالس  یاسیاقتصاد س

 نیو قوان  یسازمان اقتصاد  خاصِ  ی زمانـیمکان   هایمشخصه و  ی وسیع  خیتار  تیموقع  بر

 mercato)  شدهبازار تعیین  است که او مفهوم  لیدل  نیبه هم  کرد. می  د یتأک  یاقتصاد

determinato)  (  تنظ  ی سازمانده  مشخصاشکال قوان  روابط  میو  با    ش یگرا  نیبازار 

  یِانسان اقتصاد  یهابر کنش  یمبتن  یخیفراتار  یاقتصاد  لیتحل  نیگزی( را جاشانهمبسته 

  گرایش و  (  Mezzogiornoایتالیای جنوبی )  وابسته در  یاو توسعه   نیبنابرا  کرد.  عقالنی

داخل  یعموم استعمار  ا  یبه  میان  ایتالیدر  متقابل  فضاهامکان؛ کنش  و    ی اقتصاد  ی ها 

چگونه   کهنیشهر و روستا و ا  نیدر روابط ب  ییایجغراف  تغییراتاز  اعم  ،  مختلف و ناهمسان

و    یبند، مفصلپیوستگیهمو   1کنند؛   یرابطه را بازساز نیداشتند ا  بنا مختلف  های  دسته 

ی را و فرامل  یالمللنیب   ، ی مل  ،ایهمنطق  ، ی محل  ی اقتصادها  ن یبالقوه ب  ا ی  ی واقع  ی هاتنش

  ،یی روستا  یاقتصادها  افتراقیکار، مسائل ادغام    ییفضا  م یبا تقسواکاوی کرد. وی به خوبی  

  تیاهم  ی،خارج  یو هم در رابطه با بازارها   ی قلمرو مل  کیهم در    ی،او منطقه  یشهر

و از  آهنگ بود. هم  مکان و فضا  کشمکش میانظهور و  حالدر  یِبازار جهان  کیدر    اسیمق

سازمان    یبنداسیو مق  سازیفضا  ،گیریجایاز    ی کهبه روابط طبقاتی،  و عمل  ینظر  حیث

  تیزبین را، مفسر  مورِکه  چنان صه،  طور خال   به  داشت.  ایتوجه ویژه  کندی پیروی میاقتصاد

گرامش  ییگراخی»تار م   ، یمطلق«  جامعهنه  ی »گرامش  :کند یاستدالل  به    یشناستنها  را 

از    یعن ی  رد کرد.   زیاز فضا ن   اش[]به خاطر انتزاع  بلکه   ی زمان   طیاز شرا  کردنمنتزع  خاطر

 2. ی«اجتماع  ی ندهاایفر ییِایجغراف طیشرا
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 Gramsci 1971: 90–102, Q19§26. 
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اقتصاد  یگرامش روابط  به  عطف  که    سمیبرالیل  ،یالمللنیب  یبا  دلیل  این  به  را 

اش بر آن و فرض  کندلحاظ میخود    یاقتصاد  یگذاراستیعنوان افق سملت را بهـولتد

بازار سپرده شود،  ی  کنندهقوانین تنظیمراحت به    الیبا خ  تواند یم  یکه اقتصاد جهان است  

نقد کشید.  فِر  استدالل کرد کهاو    ،زمینههمین  در    1به   از  ندنتواینملِسِه پاسه  و    لِسِه 

باشند  یکشاورز اظهار   ند ـدار  شهیر  یبلکه فقط در تجارت و صنعت قو  نشأت گرفته 

با مکان و   یبر روابط خاص  یاسیو س  یاقتصاد متعدد یها استیو س راهبردهاکه   کندمی

بازار جهان  گراییوطنجهان  نیب  نده یتضاد فزا  به  نیهمچن  یو  اند. شده  بنافضا   و    یدر 

  یبرا آغازگاهی  ستیی ، با وی  یکه به ادعا کند ـ امریی اشاره میاسیس حیات گراییِ ملی

به   یامشگر  2. بودمی  ی انقالب  یستیالیدر جنبش سوس  سمیونالیانترناسسوی  ی بههر حرکت

ناموزون و مرکب  توسعه  یی ایپو مند  عالقه  پدیدارشدندرحال  یِ جهان  یدارهیدر سرمای 

که چگونه کاوشی است در این  سمیو فورد  یی گراییکای او در مورد آمر  یهاادداشتی  بود.

و اروپا    جایی بوددر حال جابهمتحده    االتیبه ا  میقد  یاز اروپا  یاقتصاد  دینامیسم  مرکز

سازگار به  میرا  بر  آن[  ]با  ا  .انگیختی  در  لحاظ   یمحدودنگرانه  دگاهی د  جان یاو  به 

 گرایی جبر  کیچه رسد به    ـاتخاذ نکرد    کایآمر  یاقتصاد  شرفتیاز پ   انهیجبرگرای  اقتصاد

که   واکاوی کردرا    اییو ماد  یخیخاص تار  طیدر عوض، او شرا  .انگارانهساده  کِیتکنولوژ

استقرار  ، ازجمله یابد در آنجا توسعه  قادر ساخته بود را   د یجد ی اقتصادـیفن  میپارادا کی

برنامه اقتصاد  )ریزی یک  شهر  (economia programmaticaشده  شرکت،  سطح  ک در 

جامعه  صنعتی تبارمندیآن  .پهناورتر  یو  شد،  اروپا  به  آن  انتشار  مانع  اهم  چه    تیو 

مستلزم    امر  نیا  رای، زبود  یزندگ  روشو    میتنظ  یشیوهانباشت،    میعنوان رژبه  سمیفورد

هم  به میزانی  ،  این با وجود . بودکار  ی فن م یتقسیک و   دیتول یصادرات ابزار فنفراروی از 

 کرد. لیتسه زیرا ن کا یآمر سمیالیامپر یهژمون  افت،یبه اروپا گسترش  ]فوردیسم[ که

که  متحده  االتی از اروپا به ا  ی مرکز ثقل اقتصاد  رییبر تغ  یگرامش  نترن،یبر خالف کم

توانستند در یاگر کارگران م  ورزید.، اصرار میرا توسعه داده بود  یترافتهی اقتصاد سازمان

 
1
 Vacca 1999: 160. 

2
 Gramsci 1995: 220, Q15§5. 
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ا پ   نیاتخاذ  م شیالگو  شوند،  مبنایقدم   تیهدا  جهتکارگر    یه طبق   یبرا  ییتوانست 

  ا یکه آ این پرسش را مطرح کرد  یانهشگویپ   نیاما او همچن  1.جهان شود  یخیتار  یتوسعه 

ثقل مرکز  است  جابه  ممکن  مجدداً  شود]اقتصادی[  اجا  اق  نی،  از  به   انوسیبار  اطلس 

 آرام. انوسیاق

قرار و هند    نیاگر چاند.  ی جمعیت جهان در اقیانوسیه ساکنترین تودهبزرگ

با حجم    کشورهایبه  باشد   تول  عظیمیمدرن  شوند،    لیتبد  یصنعت  داتیاز 

  : زندبرهم می  را  ی تعادل فعل  حقیقتبه اروپا در    یاز وابستگ  شانبرآیند جداشدن

اق  ییکایآمر  ی زندگ]روش[  در محور    رییتغی آمریکا،  دگرگونی قاره  انوس یاز 

 2.رهیآرام و غ  انوسیاطلس به سواحل اق

 ی و قدرت دولت  قلمرومندی  ی درباره  یگرامشدیدگاه  

را   سازیدولت  یمقدرشدهشیازپ   ای شدهدادهشیپ از  یهیپا  سانبه  ی قلمرو مل  یگرامش

  سازی ملت  یِختاری  هایدشواری   به  توجه  با   واقع  در  ـ و  انگارانه فرض نکردوارهبت  ای  یعیطب

او   چنین فرضی را بنا    توانست یکرد، نم  پیکار غلبه بر آن    یبرا  نیزو    تشخیص داد که 

قلمرومندسازیِ س  بگیرد.  ماد  نیاول  یاسیقدرت  مهم  تشک  ی گام  مل  لیدر  و    ی دولت 

گرامش  ستی نعجیب  پس    3است.  یسازملت مطالعه  یکه  دشواری به  از    های ی  گذار 

از آنحکومت مطلقه  به    یی وسطا  قرون  ی هاکمون   ک یدمکراتبرال یل  دولت  کیجا به  و 

ا  یبورژواز مقابل هلند(  ا یتالی)مثالً  ن،  در    یِشرکتـیاقتصاد  یمرحلهاز    فرارویبه    ازیو 

که   یادآور شداو    نیبنابراشان، پرداخت.  یاسیس  چندپارگیبا    ییوسطا  قرون  ی روابط شهر

شده  تعریف   طبقات  گیریشکلکه عدم  ی،  نه ستم طبقات  ایتالیا  پیشین  خیتار  یاصل  نقص

 
1
 Vacca 1999: 9; Baratta 1997 

2
 Gramsci 1995: 196, Q5§8 

شناس سوئدی، در پی »برساختن علم دولت و سیاست بر  کند که چگونه رودولف کیلن، جامعهگرامشی اشاره می 3

را واحد قلمرویی به آغازگاه خود  بهمبنایی جدید بود و  ی علوم  یافته )توسعهلحاظ سیاسی سازمان عنوان ]واحدی[ 

هایی که در جامعه در آن قلمرو ی انسانتیک( و توده شناسی، ژئوپلیجغرافیایی ـ جغرافیای فیزیکی، جغرافیای انسان

 (Gramsci 1995: 325, Q23§25) داد.« کنند )ژئوپلیتیک و دموپولیتیک( قرار میزندگی می
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از سنت  یو مل  ینیسرزم ،یاسیوحدت س ایتالیکه »در انظر به این واقعیت ، و قطعی بود

 ن یهمچن  یگرامش  1. («است  ی در میان نبودهاصالً سنت  دی شا  ا یبرخوردار است )  ناچیزی

این واقعیت  نیرا تضم  یاسیخود وحدت سی خودبه  سرزمینیبود که وحدت    واقف  بر 

 شود: پدیدار می ی اولیو ماک ندبو]ژان[  نی بتقابل وی در  مهم  نیکند. اینم

س  یهاهیپا  نبود زم  یاسیعلوم  بر  را  فرانسه  بس  گذاردیم  ینیدر   ار یکه 

  ن،از نظر بود  است.  ، ارائه کرد  ی اول یبه ماک  ایتال یاز آنچه ا  تر دهیچیو پ   ترشرفته یپ 

قلمرویدولتِ  نهادنبنیان  مسئله  لحاظ  به  )مل    به   یعنی  ـ(  یمتحد  بازگشت 

ا  ستین  ـ  ازدهمی  یلوئ  زمان ب  جادیبلکه مسئله    یاجتماع   یروهاین  نیتعادل 

  یبه لحظه   ن است. بود  افته یاستقرار-تماماً و   یدولت قو  همینمتضاد در درون 

 2زور. یعالقه دارد نه به لحظه تیرضا

اشکال    یواسطه بهدولت    یِنهاد  یکپارچگیمستلزم    نیهمچن  یاسیوحدت س  نیتأم

 ش اتیو ظرف  یروابط اجتماع   ترِوسیع   یهمادی/مجموعه آن در    برنشاندن،  مناسب  یدولت

واحد    کنش در    آفرینینقش  یبرا میانجینسبتاً  و    ی دولت  اختصاصی  ی هاپروژه  به 

از    وی مرتباً  ا،یتالیدر ا  یاتحاد مل ناکام    یپروژه  یهانشانهبا عطف به    است.  یمردم ـیمل

به    روانهیو حزب م  مونتیهپ   یکه تحت سلطه  پاسیوو انقالب    مسائل جنوبو    کانیوات

بر  دولت،    یهیدر نظر  ش یهاسهیمقا  ترینپرآوازهاز    یک یدر    و  .کردیم  اد ی ،  وقوع پیوست

 که:  این باور است

  ، غرب  در؛  بود  ینیو ژالت  کهن  یمدن   یبود، جامعه  زیدر شرق همه چدولت  

لرزه  به  که دولت  یوجود داشت و زمان  ی مدن  یدولت و جامعه  ای ویژه بینرابطه 

 3پدیدار شد.  یمدن  یجامعه  مستحکمساختار باره یکبه ،  افتاد

 
1
 Gramsci 1971: 274, Q3§46. 

2
 Gramsci 1971: 142, Q13§13. 

3
 Gramsci 1971: 238, Q7§16. 
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مطرح    یخیو بلوک تار  ی ، هژمونپاسیورا در مورد انقالب    ی مسائل مهم  رهیافت  نیا

ها در سازوکارهایی که ـ و به میانجی  دشواری از    یگری د  فراوان  یهانمونه  ی گرامش  کرد.

وحدت سیاسی  آن  ـ  تنوع   شودیم   جادیاها  را شناساانبوهی    پذیریِو  آن  اشکال    ییدر 

  هژمونی   تا   پاسیو  انقالب  و   ، تقلب، فسادزوربه میانجی    محض   اجبار  ای ازگستره  ـ  کند یم

اصالحات    ، یعموم  تی ریمد  یِ فن  یمسئله   کیعنوان  به  اساساًموضوع را    نیاوی    .ریفراگ

 قاًیعم]این مسئله را[  درعوض،    .دید نمی  یقانون اساس  یطراح  ای  یدستگاه دولت  یاسیس

لحاظدولت    ی اجتماع   هایپایگاهبا   و سرزمـیمذهب  ، ی طبقات  به  با  و    ینیسکوالر  ]نیز[ 

هممفصل مدن  یاسیس  یجامعه  نیببسته  بندی  معنا  لیتشک  یبرا  ی و  در    ی دولت 

  ی برااو  که    ایپرمایه  یِدر واژگان مفهوم  ]رویکرد[  نیا   .دانستمرتبط می  آن  یچه کپاری

طبقات  لیتحلوه یتجز ن  در  مختلفهای  لحظه و    یروابط  حیث    روهایتوازن    ،یاقتصاداز 

چه آن  ،ی اهداف کنون  یبرای برنهاده بود، بازتاب یافته است.  و اخالق  یفکر  ،ی نظام  ،یاسیس

 یامنطقه ، یمحل یها به خاستگاهگرامشی   توجه  زانیم  دارد، در نظر گرفتن اهمیت ویژه

ها،  روشنفکران، کارگزاران، بوروکرات   یِ مل ـهای جهانی]نیز[ سوگیریو    یی روستاـیو شهر

  ی هاتیبا ظرف  یخنث  یابزار   نکهیافراتر از  دولت    رایز   1.است  رهیو غ   ونیسربازان، روحان

  در ارتباط با   یاسیو به لحاظ س  شدمی  لیتحل  یبه لحاظ نظر  بایستمیگسترده باشد،  

مجموعه  یتعبیه  در  و   ی اجتماع   مناسبات  ترِوسیع   یآن  تمام    یهایژگیبا 

  مندی خود بر فضا  یبه نوبه  هم  نیا  . گرفتیقرار م  یبررسغور و  مورد  شان  یزمان ـیمکان

 داللت دارد.  یاجتماع  یرابطه  کیعنوان دولت بهمندی خیو تار

  «یفرهنگ  ی »هژمون  کینبود که آنها    نیا  ییایتالیروشنفکران ا  یاصل  ینقیصه 

وطنی بودند و  جهانها  از آنجا که آنبلکه    شکل دادند  ریپذ قدرتمند و انعطاف

هیملنه   ن  ی لیاص  یهژمون  چی،  تحقق  دولتیِ  هژمون  نظیر  بود.  افتهیهرگز  ی 

منحرف یا  فرهنگ  مونت،یدپ   یشدهساختگی  از   گرفتهالهام  ی سنت 

 
1
 Gramsci 1971: 79, Q19§24; 203–204, Q13§29; 214–217, Q13§23; Gramsci 1995: 12, 

Q1§52. 
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 یهژمون  گریز از مرکزِو    فیتوانست شکل ضعیرنسانس تنها م  هایاومانیست

 1نبود.  ی مل چرا که، ارائه دهدرا 

 المللی گرامشی و روابط بین

  یسازموفق دولت  ی با پروژه سهیدر مقا  ا یتالیملت اـدولت  ناکامی از    ی گرامش  کهبا این

ها  دهه  زینرسیدن این  سرانجامبه  یحت  که  کند]اما[ تصدیق می،  متأثر شدفرانسه    نیژاکوب

در    یهاملتـو دولت  دیطول کش عم  متغیر  اریبس  یالمللن یب  ینه ی زم  کیمعاصر   قاً یو 

او  به  .بنا نهاده شدند  زیبرانگمناقشه [  ]پیمانکه  یکند که درحالی م  توصیهعنوان مثال، 

را  ملتـدولتمجوزهای    یورسا پروژه  برقرار  مجددا ها    ی کیبلشو  ی انقالب جهان  یکرد، 

زمانی  ملت، اگر  ،یپس از ورسا  .را هدف خود قرار داده است ها از ملت ی محتملاجامعه

اهمیت   نیبنابرا.  بماند  یباق غالب حیات دولتی  توانست افق  ینم  گری، دبه کمال رسیده بود

دارد   کنیم    کهمبرمی    و  یالمللنیب  یروهاین  را  روها ین  یدرون  یموازنه   چگونهتحلیل 

 ر ی اخ یموازنه  چگونه  و  ای آ کهکنیم   یابیارز و  زندرقم می کشور کی یکیتیژئوپل تیموقع

های مترقی و انقالبیْ  شکستن جنبشبا تقویت یا درهم  ،[یکیتیژئوپل  تیموقع  یموازنه   ای]

ا  2.کند یم   تعدیل   را  ی داخل  یروهاین که  تلقی  رونیاز  بود  این  این  اش  است  »ضروری 

بگیریم    را  واقعیت نظر  بیندر  روابط  با  که  داخلیالمللی  مناسبات  ها  ملتـدولت  این 

میدرهم ترکیب  شوند تنیده  و  و  یگانه  نوین،  لحاظ  های  مشخصبه  پدید    را  تاریخی 

ی  رابطه  کی  ی تا حد  یالمللنیب  ی هژمون  کسبخاطرنشان کرد که    نیاو همچن  3. «آورندمی

  ]رهیافت[  نیا 4اثرگذار است. یاو قاره یمل  یهاتمدن  هایتافتهماست که بر  تعلیماتی

آمریکایی مورد  در  تنها  فوردنه  و  ب  سمیگرایی  جنبش  نقش  مورد  در   یالمللنیبلکه 

 . اتخاذ شد زیمتحد ن یجبهه یهاتیآن در فعال آفرینینقشو  یستیکمون

 
1
 Ghosh 2001: 36. 

2
 Gramsci 1971: 116, Q10II§61. 

3
 Gramsci 1971: 182, Q13§17. 

4
 Gramsci 1971: 350, Q10II§44; cf. Gramsci 1995: 207–208, Q3§5. 
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ب  یگرامش ابعاد  در  کاوش  اقتصاد   یِالمللنیهنگام  و    یاسیس  ،یروابط 

ی متشکل  المللنیروابط ب یاساس  یواحدهاگیرد که این را فرض نمی ، ی فرهنگـیاجتماع 

در عوض،  ی سطح ملی بودند.  برساخته  یِجوامع مدن  ای  یمل   یهادولت  ، یمل  یاقتصادهااز  

  شانیو فرهنگ   یاجتماع های  انگارهشیپ   ، یاسیو س  یمتقابل سازمان اقتصاد  ی امدهایاو پ 

 یرا بررس  ی و اخالق  یفکر  ،ی اسیس  ،یاقتصاد  حیات  غالبِ  یهااسیمق  کیتفک  پسامدو  

حساس باشد و    یاسی مقانیروابط ب  یهایدگیچیباعث شد که او نسبت به پ   نیا  رد.کمی

 1اند. سامان پذیرفتهساده  یمراتب تودرتوسلسله کیکه آنها در ش این نبود هرگز تصور

اما با وجود    ارائه نشد.  مندنظامهرگز به شکل    یالمللنیبه روابط ب  یگرامش  رهیافت

بسیار   لیتماارزش این را دارد برخی از پیامدهایش را ترسیم کنیم، به این دلیل که    ن،یا

 اس یمق  کیاز    یشها استدالل  یساده  میآن بر اساس تعم  یبازساز  یبه تالش برا  وسیع

مق  یفرض  یِمل داشت.  وسیع  یِفرامل  ای  کیفراآتالنت  اسیبه  »تر  « یِگذاراسیمقبازاما 

  ره،یبلوک قدرت و غ   ،ی هژمون  ،یخی، بلوک تارپاسیوقالب  ان  نظیر  یمیمفاه  یشدهساده

تصویر بهرا    اسیمکان، فضا و مق  مسائلبا    یگرامش  درگیرشدنِ  یهایدگیچیپ   تواندینم

را   وی  2(، vernacular materialism)اش  یبوم  سمیالی و ماتر  سیپراکس  یفلسفهبکشد.  

  شان، یالمللنیجمله ابعاد باز  ها،تی، نهادها و هوروابط اجتماعی  یِنسبت به ساخت اجتماع 

ـ    »شمال  چونهم  ی مقوالت  یبر ساخت اجتماع   با دقتدر واقع، او    حساس کرد.  اریبس

  ییبازنما  ،ییاروپا  یفرهیختهطبقات    دگاهیددر   شانجنوب« و »شرق« و »غرب«، بازتاب

زندگشان  یماد  تیاهم  و ،  هاتمدن  میان  یهاتفاوت  کیدئولوژیا تأکید  ی  عمل  ی در 

مکان،    یبازساز  یبرا   یو فکر  یماد  پیکارهایمعنا بود که او به    بدان  زین  نیا  3کرد. می

 
1

عنوان نمونه، که در یک کشور بسیار پیشرفته متولد شده است، در  نویسد که »یک ایدئولوژی خاص، بهگرامشی می 

گذارد. این  های آن تأثیر میهای ]نیروهای[ محلی بر ترکیبکنش شود، برهمیافته تکثیر میتر توسعهکشورهای کم 

وجود شرایط چندین بخش قلمروی از حیث ساختاری متنوع،    دلیلالمللی و نیروهای ملی، بهروابط میان نیروهای بین

 .(Gramsci 1971: 182, Q13§17) شود«  تر میی سطوح، درون هر کشور پیچیده با روابط متنوع قدرت در همه
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 Ives 2004. 

3
 Gramsci 1971: 447, Q11§20. 
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،  ایتالیدر ا  یوابسته و استعمار داخل  یتوسعه   سم،ی برالیبه بحران ل  واکنشدر    اسیفضا و مق

بحران   و ب   یهابه  نظم  در  رقابتنیمشابه  با  برخورد    یستیالیامپر  یهاالملل    میانو 

 عالقمند بود.  نوپا سمیالیو سوس یدارهیسرما

دریکم عمدتاً  یحال،  مارکس  شـ  ی  انتزاع   لیتحل  کیکه  از   دیتول  یوه یساده 

های مشخص  شرایط/اقتران و بر    بدیهی پنداشترا    نی ا  ی، گرامشی را پرورانددارهیسرما

که توسط    ی در جهان  افتهیظهور و توسعهدرحال   یِدارهیسرما   ی اجتماع   های بندیصورت در  

 ل یتحلوتجزیه  یدوم، گرامش  شکل گرفته بود، تمرکز کرد.   یکیو انقالب بلشو  سمیالیامپر

  ی دیعنصر کلیک    نیا  ملموس درهم آمیخت.  یاسیس  یها لیو روبنا را با تحل  زیربناخود از  

  ی گریانجیبه نقش روشنفکران در م  مندشنظام  یدغدغهو    اشیخیدر مفهوم بلوک تار

 افت یگسترش  به فراسوی آن  شد و    آغاز  یمل  اسیمقژرفای  از    لیتحل  نیا  1.روابط بود  نیا

ا  یهال ی، تحلبرای نمونه) از روشنفکران  عدم  و    سم،یگرایی و فوردآمریکایی  ،ییایتالیاو 

در مخالفت با    یگرامش،  سوم  از »شرق« به »غرب«(.  اشاعهدر    یکیانقالب بلشو  موفقیت

را    یو مدن  یاسیس  ینقش جامعه ،یاسیس  حیثو چه از   ینظر  حیثچه از    ییاقتصادگرا

ی و مانند  المللنیب]سطح[    تا   متنوع  ی هااسیدر مق  یروابط اقتصاد  دیو بازتول  برساختندر  

داد.  راآن  گرامش  نشان  متأخرترِنظریهدر    گرایی)نو(واقعبرخالف    ی چهارم،  روابط   ی 

در واقع   نکرد.  وارانهبت  لیتحل  یِاصل  اسیمق  ایعنوان واحد  را بهدولت  ـملت  ،یالمللنیب

 برساختن خویش در   ایتالیدولت ا  ناکامیدر مورد »  ممتد  ی عنوان تأملبه  توانیکار او را م

ـ   یدولت مل  کیعنوان  به ملت مدرن   کی  پرزحمت  پدیدارشدن  که  ایناکامی  دریافت 

پنجم،    2. دهد«، بازتاب میمانع از آن شد  یالمللنیو ب  یداخل  یروهایکه توازن نیی را  ایتالیا

  1914های  جنگ بزرگ ]/جنگ اول جهانی بین سالدر طول    هایشی در نوشته گرامش

آن،و  [  1918تا   از  رقابت  پس  آشکار    یستیالیامپربینا  یهابا  خصومت  بلوک    میانو 

عطف توجه نشان  به دو موضوع    طور مشخصبهنوپا،    یِشورو  ریو اتحاد جماه  یدارهیسرما

کارگر و    یجنبش طبقه   ناکامیابی   یِاو منطقه  یمل  نیزو    یالمللنیب  ینه یالف( زم)  :داد

 
 Portelli 1972برای مثال نگاه کنید به   1

2
 Gramsci 1985: 199, Q21§1. 
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 ی برا  یی عنوان مبنابه  سمیو فورد  گراییآمریکایی  یافتنگسترشو )ب(   سم؛یفاش  عروج

مند  عالقه  یالمللنیبه روابط ب  داًیو ششم، او شد   . یو اروپا به طور کل  ایتالیدر ا  سازیمدرن

ی در حوزه ،  یالمللنی ب  ی قدرتِ نیروهایموازنه   یِاسیس  یامدهایدرک بهتر پ   یو برا  بود

به  (  شودیم  ده ینام  ت[اسیسستیزبیوپلیتیک ]یا  )که اکنون    1ک یتیو دموپول  کیتیژئوپل

پرداخت.   امطالعه  برخالف    ،بافتار  نیدر  روشو  بر   2شناختیناسیونالیسم  هنوز  که 

ب  یحوزه  در  یادیز  هایاندیشه است  یالمللنیروابط  بهگرامش  ،اثرگذار  قائل    زیتما   ی 

ب  یمل   ]سطوح[  نیب  یسختوسفت  بلکه مسائل    یالمللنیو  بندیِ  مربوط به مفصلنشد، 

 کرد.  واکاوی  یکیالکتیو د تربغرنج یاوهیمتقابل را به ش  ریو تأث یاسیمقبینا

(  یمنطقلحاظ  به  )  ا یاست    ین ادیبن  یمقدم بر روابط اجتماع   یالمللنیروابط ب  ایآ

هرگونه کنند.  در این شکلی نیست که از آن پیروی می  کند؟از آن پیروی می

اجتماع   کیارگان  ینوآور ساختار  طر  ،ی در  روابط  اشینظامـیفن  بیان  قیاز   ،

  کند.یاصالح م  زین  یالمللنیب  یدر عرصه  کی را به لحاظ ارگان  یمطلق و نسب

بر تغییرات ساختاری نیست،   حتی موقعیت جغرافیاییِ یک دولت ملی مقدم 

لحاظ  )  بلکه حدود  تابعِمنطقی(  به  تا  که  هرچند  است،  ساختاری    تغییرات 

،  زیربنا  برکه روبناها    یحدهمان  در    قاًی)دقها اثرگذار است  بر آن  معینی متقابالً

غ   بر  استیس و  است  رهیاقتصاد  ا  (.اثرگذار  ب  نیبا  روابط  هم    یالمللن یحال 

 3. گذاردتأثیر می(  طرفین  انیم  ی)هژمون  یاسیروابط س  بر منفعالنه و هم فعاالنه  

تحل  یگرامش از    لیدر  میان  همخود  س  یداخل  یطبقات   یاتحادهاپیوندی    استیو 

  کند.یم  وارسیرا    یالملل نیو ب  ی اسیس  ،یاقتصاد  راهبرد  نیب  یوندهایپ   ،یخارج  یاقتصاد

ا  یطبقه  بر  ییِ روستا  یدموکراس  نیب  بایستمی  ا یتالیحاکم  دهقانان    مبتنی  با  »اتحاد 

 ی برا  نییپا   متیو ق  یادار  ییتمرکززدا  ، یهمگان  یرأتجارت آزاد، حق   استیس  ،یجنوب

  ، یهمگان  أیربدون حق   ،یکارگر/یدارهیسرما  یبلوک صنعت  کی»؛ یا  «یمحصوالت صنعت

 
1

 شود. )م( های پویایی که از مردم به دولت منتقل میی ساخت جمعیت و انگیزه مطالعهدموپلیتیک:  
2
 The Methodological Nationalism. 

3
 Gramsci 1971: 176, Q13§2. 
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بر دهقانان،    یبورژواز  یسلطه  بیانشدت متمرکز )دولت به  کیبا حفظ    ،یابا موانع تعرفه

  ی هایطلبانه در مورد دستمزدها و آزاداصالح  استیسیک  با    و (،ریدر جنوب و جزا  ژهیوبه

بالفاصله اضافه کرد،    یگرامش  گونه کههمان  1. را انتخاب کند   ی کی  «یکارگر  یهاهیاتحاد

 برگزید. حل دوم را حاکم راه ینبود که طبقه ی تصادف

 گیری نتیجه

با  کرد بلکه    د یتأک  ی اجتماع   مناسبات  یهمه  یِخیتار  یژگیوخودنه تنها بر    یگرامش

 بود.  آهنگنیز هم  اس یمکان، فضا و مقدر    شانزیمتما  موقعیتبا  ی  کمتر  صراحت

نسبت   نیزو    اسیمسائل مکان، فضا و مق  به  نسبتاو    اساسی  میمفاه  یهمه  باًیتقر  نیبنابرا

دوره مسائل  پوهای  اقتران   ،یخیتار  یساختارها   ، یبندبه  و    ی اجتماع   یهاییایخاص 

حساسی  شامه تول  .دارندی  روابط  بین  ،  شدهتعیین بازار    ،یدیخواه    یی ایپوتقابل 

ی را  اروپا و شورو  یشدهیزیربرنامه  یاقتصادها  یو رکود نسب  سمیو فورد  گرایی آمریکایی

بگیریم  نظر  طبقات  خواه  ،در  روابط  ،  (یفکر  ، یاسیس  ، یاقتصاد  حیث)از    یاشکال 

  یاز نظر جامعهکه  )  خاص   یهادولت  ی ضعف نسب  ایو نقاط قوت    سازیقلمرومندیِ دولت

واسیس می  یمدن  ی  گرفته  نظر  در  خاستگاه(شودنیز  و   ییفضا  های،  روشنفکران 

  ی اتحادها  تیماهو خواه    ،ی و اخالق  ی اسیس  ،یدر سازمان اقتصادشان  متفاوت  ی کارکردها

آوریم[ی ]را در  و نظام   یاسیس  ،یشرکتـیاقتصاد  راهبرداشکال مناسب    ،یاسیس  ، نگر 

همه  یگرامش به  مسائل[]نسبت  این  اندازه  ی  همان  به  ایبه   اندیشمند  کیعنوان  که 

افزون بر    شود. گرا نیز ظاهر میفضا  اندیشمند   کیعنوان  بهشود[،  ]شناخته می  گراخیتار

مندی  زماننسبت به    یاستعاراز نظر    نیزو    ینیبه طور ع   یاز استراتژ  یگرامش  لی، تحلاین

]پدیدهمکانو   داشت.مندی  درخور  توجه  دره  یگرامش  ها[  بر  تنها   آمیختن منه 

  هایمنفذ  یو جستجو  ده یچیپ   ی هاتیو موقع  ها اقتران در    متفاوت  یِ زمانهای  موقعیت

 
1
 Gramsci 1978: 449–450. 
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آ  1مسیرـبهـوابسته اکنونِ    نیب تأک  یهاندهیو  بلکهمی  دیممکن  ذاتاً   را  یاستراتژ  ورزید 

ها، فضاها و  مکان  درون و در سراسر  در  جیبه بس  ازیاز ن  شهیهماو    .نگریستمی  یی فضا

بود    یهااسیمق آگاه  یککه  خاص  انتخاب  زیمتما  یِ کنندگنییتع  یدارا  هر    یهاو 

  ی زمانـیمکان  کنشِ  ی هاافق  یدگرگون   پای  در هر دو مورد،.  خاص خود بودند  کیاستراتژ

  نه یزم  نیتنها در ا  است.در میان  مختلف    یهامندیو مکان  هامندیزمان  درهم بافتنو  

  یگرامش  یعالقه  د.نکنیم   دای معنا پ   ایجبهه و جنگ    موضعیاز جنگ    تصوراتشاست که  

مربوط    ی انقالب  هایاقتراناو از    ل یتحل  بهنبود بلکه    کیصرفاً آکادم   اس یبه مکان، فضا و مق

  یالزم و کاف   ی»با درجه   د یبا  ی جمع  یاراده  کیکند که  یاو استدالل م  سان بدین  .شودمی

  دادیکه رو  ییایجغراف  ی در زمان و فضا  هنگامهمهماهنگ و    ی به کنش  یابیدست  یبرا

  یدربارهگرامشی   مالحظات ،  سخن کوتاه  2. ردیگب« شکل  دهد،میدر آن رخ    یخیتار

 بود.خوان  هم  فضایی نیز  از نظر  عالوه بر تاریخی بودن  چپ  یاستراتژ  یاسیس  یهاشکست 
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ی گذشته، در برابر دیدگان ما یک جریان راست افراطیِ بعضاً »سکوالر« طی دهه

ی توجهی به آن پرتگاهی است که افتادن به ورطهگیری بوده است که بیدر حال شکل

ی  آوری به پندارگونه آمدهای ناگواری خواهد داشت. رکن اصلی این جریان رویآن پی

ا است که سودای  »ایرانی«  رنسانس  رفتهیک  از دست  زرین حیای عظمت  ی »عصر 

پروراند. نظرورزان این جریان، با روش غیرعلمی تاریخیگری خود، ایران« را در سر می

شان سازگاری دارند را تجزیه و تفکیک کرده  عناصر منفردی از تاریخ ایران که با اهداف

 کنند.  و از آن اجزای پراکنده، یک کلیت تصنعی ساختمان می

ای مخیله چنانچه  درون  اوهام صرفاً  نظریهن  چند  میی  بود،  محبوس  با  پرداز  شد 

میبی نظر  به  که  است  این  واقعیت  کرد.  عبور  کنارش  از  آنها  اعتنایی  دیدگاه  رسد 

ی متوسط شهری جای پایی باز کرده است. پرسش  کم در بین بخشی از طبقهدست

زمی که  است  جامعه چگونه  کنونی  شرایط  که  است  این  چنین  نهاساسی  پذیرایی  ی 

وجود آورده است؟ پس باید تشخیص داد که بین ذهن نظرورز و ذهنیت  هایی را بهنظریه 

ارتباطی هرچند غیرمستقیم برقرار است که سپس توسط  الیه از اجتماع  های معینی 

ای به  حواریون آن قدیسان به ارتباطی مستقیم تبدیل گشته و توسط کارگزاران حرفه 

های  پسند سیاسی تکوین یافته و گاه اینجا و آنجا در حرکتساده و عامهشعارهای بسیار  

 گردد.ها جاری میاعتراضی بر زبان

عارضهپی چنین  بالفصل  میآمدهای  را  تنشای  در  جامعهتوان  در  قومی  ی  های 

گسل که  دید  ایران  ناهمگون  ولی  تشدید  پیوسته  را  اجتماعی  بافت  در  موجود  های 

اندازد. آنچه از مغز های اجتماعی را به خطر میو همبستگی جنبشکند و پیوستگی  می

کند، در میان مریدانش به پراکندن تخم کینه و نفرت از »دیگری«، یک مُغ تراوش می

تبدیل می افغان،  از  و  ترک  از  عرب،  ایناز  با »غیر« محور شود.  تمایز  است که  گونه 

دادهای اخیر در آذربایجان از پسِ  شود. رخفهمی کاذب می-سازی و خودتشابه، هویت

جدال  خوزستان،  تشنگان  »پانشورش  »پان-های  و  فضای -ایرانیسم«  در  ترکیسم« 

بی خانوادهعمومی،  در  خود  که  آن  وقتی  نیست.  موبدان  موبدِ  بیانات  با  ای ارتباط 

چون سیدجواد طباطبایی، با توسل به »خردِ ایرانشهری« با تدریس    زبان زاده شده، ترک

می اکید  مخالفت  ترکی  عدم  زبان  و  ترکی  زبان  تحقیر  در  را  خود  »عقالنیت«  ورزد، 
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ی او »کل منابع ادبی موجود کند، تاجایی که به دیدهقابلیت بسط درونی آن نمادین می

 ها تدریس کرد.«)!( ترکیست توان در دو ترم در دانشگاه برای پانآذری را می

همانطور که مالحظه شد، ابتدا باید تاریخ را ازنو ابداع و بازنویسی کرد. سپس باید  

برای  تا  کرد  استخراج  جوهری،  عنصر  یک  »روح«،  یک  جعلی  تاریخ  آن  درون  از 

زمین« هویتی نوین ساخت و برطبق آن نه گذشته بلکه آینده و سرنوشت مردم »ایران 

را مه نیازمند ایران  »توده«  به یک  پیشبرد مقاصد خود  برای  بینش  این  ندسی کرد. 

ی عمل پوشاند.  توان به یک »رستاخیز ملی« جامهای، نمیاست. بدون پایگاهی توده

ای افتخارآمیز، ی استعالیی در انتظار ماست به شرطی که ما با شناخت گذشته آن آینده

ا چنین »رستاخیزی« با رستاخیز آلمان و  ی تحقق آن تبدیل کنیم. آیخود را به وسیله 

می این  به  ندارد؟  »عجیب«  شباهتی  فاشیسم  با  ظهور  معکوس  مخالفت  گویند 

 های عقالنیت اروپامحور! زدگی«، یعنی توسل به همان روش»غرب

 هایدگری در پیکر »روح« ایرانی حضور دازاین  

گذاران فاشیسم ایرانی باشند؟  توانند پایهتوان گفت این نظرورزان، میپس آیا می

گرایش  چنین  میآیا  جنبشهایی  مسیری توانند  چنان  به  را  ایران  در  اجتماعی  های 

آیا  است؟  فرانرسیده  آنها  نظری  مبانی  با  نقادانه  رویارویی  زمان  آیا  کنند؟  هدایت 

 هایدگر خالف واقع است؟ دی چون مارتین یابی نظرات آنها در اندیشمنریشه 

طور مستقیم منظور از »مبانی نظری« این نیست که یک نظرورز لزوماً خود را به

ی اساسی، خروج از شرایط پیرو هایدگر بنامد و یا حتی آثار او را خوانده باشد. مسأله

آین و  آن، گذشته  به  اتکا  با  است که  تجریدی  و خلق یک کلیت  ی  دهبالفعل هستی 

 .گیری کردمردمان یک کشور و یا کل جهان را قالب

چنانی ما یکپارچه نیستند و بین آنها نزاعی درونی  پرستان این میهن  رو، اگرچهازاین 

در جریان است، اساس اختالف آنها نه برسر احیای هویت ملی بلکه برسر ورود اسالم 

باستانی ایران با اسالم، و  آمدهای آن است. چگونگی آشتی دادن تمدن  به ایران و پی

تعادل به دیدهبین »منطقه ایجاد  است.  با شریعت  فراغ شرع«  آقای طباطبایی،  ی  ی 

تا ششم فراهم بود اما »جزمیت احکام شرعی« در  چنین تعادلی بین سده های سوم 

عرصهرابطه  خدا،  و  انسان  طرفین  ی  مجذوبان  نگذاشت.  باقی  انسانی  تأمل  برای  ای 
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تازند ولی بر سر رئوس »امر ملی ایران« ه در فضای فرهنگی به یکدیگر میمشاجره، گهگا

ی نخستین به راست افراطیِ »بعضاً« سکوالر نیز به همین خاطر  توافق نظر دارند. اشاره 

هایی متفاوت که زیر لوای »میثاق ملی« تخم  پرستانی با پیشینه همایش وطن  –بود  

طباطبایی نام بردیم. اینک نام آشنای رضا داوری    تر از سید جوادپراکنند. پیشنفاق می

 کار، را نیز باید به فهرست اضافه کرد. هایدگری کهنهاردکانی، 

چندی پیش ایشان در یک سخنرانی در نشست »تأمل درباره ایران«، از آشنایی  

هاست که »بنده احساس کند سالبرداری کرده، ابراز می ی خود با طباطبایی پردهدیرینه 

عی پیوند روحی با ایشان کردم... آقای طباطبایی فیلسوف سیاست است.« سپس خط  نو

کند: »تنها قومی که بعد از یونان، فلسفه را فرا گرفت ایران اسالمی بود  خود را پیاده می

این در حالی است که سایر کشورهای اسالمی چنین توجهی به فلسفه نداشتند.« سپس  

ها کرد  اید »کاری که دکتر طباطبایی در طول این سالافزدوباره نان قرض داده و می

این بود که به تاریخ سیاست ایران نور انداخت.« در البالی کلمات ایشان برتری عقالنیت  

ایرانی نسبت به سایر اقوام منطقه کامالً پیداست. اما آنچه نامشهود است استنتاج از  

ه مبنای نظری، به روح و ذات ایرانیان آنچه »بود«، تنها قومی که... ایران اسالمی بود، ب

 و از آنجا تبدیل کردنش به امری ازلی است. 

طلبی تلویحی در بین هواداران آنها نمادی کامالً صریح  ی این نوع برتریاما ترجمه

اقسام گرایشمی و  انواع  با  بدین وسیله  و  آریایی،  یابد  نژادپرستانه  و  های شوونیستی 

ها با افتخار و با آب  ایرانیست -ها و پانفاشیست-، تارنماهای نئوروخورد. ازاینپیوند می

گمان آقایان طباطبایی و اردکانی خود را مخالف کنند. بیوتاب سخنان آنها را بازنشر می

، یعنی زمان ظهور نازیسم و  1927پندارند. همانطور که اگر کسی در سال فاشیسم می

زد، او شدیداً با آن مخالفت  فاشیست می  هایدگر برچسبنگارش »هستی و زمان«، به  

دیدگاهمی اما  بود  ورزید.  رشد  حال  در  آلمان  در  که  را  حرکتی  نظری  مبانی  او  های 

 ای در این نیست. گذاری کرده بود، شک و شبههپایه

هایدگر مؤخر ( با  1966ها پس از جنگ دوم جهانی، وقتی خبرنگار اشپیگل )سال

تقد بود که در آن زمان، جنبشی عظیم، یک رستاخیز ملی،  مصاحبه کرد، او کماکان مع

فهمی  -در شرف وقوع بود اما به کجراه رفت! نکته همین جاست. مهم نیست که خود
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ی نخست، شرایط ی تالطم اجتماعی چیست. مهم، در درجههایدگر در یک دورهیک  

؛ و دوم،  دهد ی او را شکل میعینی و ذهنی وضعیت تاریخی معینی است که اندیشه

ای است که همچون سیالبی عظیم خودِ اندیشمند را نیز با خود  آمد چنان اندیشهپی

  –ای فراتاریخی  هایدگر جوهراندیش، از مفهوم هستی، از »دازاین«، مقولهبرد. اگر  می

پرستان ما نیز قایل به ذاتی هستند  پوید، میهنفرا انسانی آفرید که تاریخ خود را می

 که »روح« ایران را ساخته است.  

نه انسان، نه پراکسیس، نه عقل او، بلکه دازاین یا »روح ملی« است که هستی و  

آن    سازد. مسئولیت مردم )فولک( قرابت با آن است و وظیفه اش همراهی بازمان را می

چیزی است که در حال آمدن است. دازاین است که برای اهداف استعالیی خود، انسان 

گیرد. شرط پیروزی رستاخیز آلمان، یا رنسانس ایرانیت، این است که  را به خدمت می

اش، خود را میانجی شناخت آن ذات متعالی کند. ماحصل این کنش،  انسان و اندیشه

شود است. دازاین است لکه صرفاً کشف آنچه می این شناخت، آفرینش چیزی نیست ب

ی ناب،  آفریند. این ماییم که در خدمت »روح ایران« هستیم، نه برعکس. اندیشهکه می

کند. پس پرسیدنی است، این روح، این دازاین، این  جوهر آن حقیقت را مکشوف می

 ست؟دار ای آن را عهدهی مکاشفههستی نامشهود، چیست که اندیشیدن وظیفه 

 ای درباره اومانیسم« »نامه

ها بار کتاب »هستی و زمان« را زیرورو کنید، دهم که اگر دهمن به شما اطمینان می

هستندهدست این  آخر  که  است  این  حقیقت  کرد.  نخواهید  پیدا  دازاین  نام  به  ای 

  ی ناباندیشه  –کند  هایدگر زیست میی استعالییِ  موجودیت نامتعین صرفاً در اندیشه

رو نه قابل توضیح اوست که دازاین را همچون یک چیزِ »درخود« خلق کرده است. ازاین

یک مفهوم تاریک و پنهانی است، نامفهوم است. بدین سان   – است و نه شفافیتی دارد 

از »متافیزیک« پاکسازی  اندیشمندی که به خیال خود کل فلسفه و تاریخ فلسفه را 

اس ابرمتافیزیکی  خالق  است،  این میکرده  در  را صرفاً  اندیشه  اصالت  که  که  ت  بیند 

 ی خود کرده باشد. دازاین و تاریخ آن را موضوع اندیشه

گردد.  اوست که از آنچه نیست، چیزی آفریده که قادر به رمزگشایی از معمایش نمی

کند. لذا با طنابی که خود بافته  ای که تنیده است دوران میهایدگر در درون پیلهذهن  
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می است،   آویز  حلق  را  مدرن، خویشتن  نیهیلیسم  فلسفه،  نفی  با  آخر،  دست  کند. 

ی مقوالت فلسفی را  کند که هر ساحتی از فلسفه و کلیهگذاری میگرایی، را پایهنیست 

انجامد چرا که نزد او، اندیشه نه چیزی را خلق انکار کرده و به نفی سرشت اندیشه می

تأثیر میمی بر چیزی  نه  و  نه سوژهگذارکند  »اندیشه  ابژهد.  نه  و  دارد  علت  ای  ای«، 

 وجودی اندیشمند، کشف حقیقتِ یک نابوده، دازاین، است و بس. 

( تالش 1947ای درباره اومانیسم« ) هایدگر، پس از جنگ دوم جهانی، در »نامهخودِ  

  – آنهم در یک شرایط تاریخی کامالً متفاوت    –کند مضامین »هستی و زمان« را  می

کند. او این نامه را در پاسخ به یک فیلسوف جوان فرانسوی، ژان بوفره، نگاشت    تفسیر

از   در  که  بود.  شده  )اومانیسم(  مداری«  »انسان  موضوعیت  و  مفهوم  جویای  هایدگر 

اند. خوب کند که من را، »هستی و زمان« را، بد فهمیدههایدگر ادعا میاینجاست که  

 ده: هایدگر توجه کنید. چکیبه بیانات 

دهد که  آفریند. آفریننده، دازاین است. اندیشیدن اجازه میاین انسان نیست که می

دازاین را جذب خود کند تا حقیقت آن را بر زبان جاری کند. این است »ذات کنش«.  

کلیه است که  دازاین  تاریخِ  و موقعیتتاریخ،  تعیین میی شرایط  را  انسان  کند.  های 

سازد، دازاین است. اندیشه به دازاین تعلق  دن را ممکن میدازاین »هست«. آنچه اندیشی

دارد. دازاین قدرتی بالقوه است اما نه در ساحتی متافیزیکی در تقابل با بالفعل. دازاین 

قدرت ساکتی است که بر اندیشه اِشراف دارد؛ بر اندیشه و انسان مقدم است. مفاهیمی  

ی ژه و امثال آنها، برآمده از اندیشهچون، خاص و عام، تئوری و پراکسیس، سوژه و اب

ی سوبژکتیویته  ی سوبژکتیویته ناشی شده است. سلطه متافیزیکی است چون از سلطه 

سازد و نهایتاً، »ذات انسان را ها را با دازاین مدفون میی زبان و واژه)ی انسان(، رابطه 

 اندازد.«  به خطر می

ک کند، باید اجازه دهد دازاین بر او پس اگر انسان بخواهد خود را به دازاین نزدی

میانجی با  فقط  و  فقط  کند.  اندیشه  تأثیر  موضوع  انسان  خودِ  که  است  دازاین  گری 

شود. در غیر این صورت، هر اومانیسمی یا بر بستری متافیزیکی استوار است یا خود می

که  ها این است  ی تمام متافیزیککند. پس وجه مشخصه را بستر نوعی متافیزیک می

نمی است چرا که  متافیزیکی  اومانیسمی،  بنابراین، هر  پرسد ذات اومانیستی هستند. 
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رسد که جذب  انسان چگونه به دازاین تعلق دارد. انسان زمانی با ذات خود به تعامل می

 دازاین شده باشد. 

ی او.  بنابراین، ذات انسان را نباید درفعلیت او جستجو کرد، یا در اندام و پیکر زنده

پرسیم: انسان کیست یا انسان چیست؟ نباید آن را در شخص، عینیت وجودی  قتی میو

رو، او، یا »حیوانی عقالنی« پیدا کنیم. انسان را باید در ورای او و ذهنیت او یافت. ازاین

پیش ذات،  و  وجود  چون  را نهادهمقوالتی  موضوع  اصل  که  هستند  متافیزیکی  هایی 

دو بلکه سیر حرکت دازاین ت نه تفکیک یا وحدت آنکنند. آنچه مهم اسفراموش می

کتاب »هستی و زمان« تدارکی بود برای آنچه در حال آمدن است. من در  است.  

نیز  تعبیری  اما حتی چنین  انسان است.  بودم، وجود، جوهر  گفته  کتاب  آن 

می تیره  را  کرد  عرضه  ما  به  را  خود  آنچه  حضور  که  چرا  است  کند. ناکافی 

 ز من است[  ها ا]تأکید

 با این تفاصیل، پرسیدنی است: دازاین چیست؟ 

می آنچه  است.  ظهور  حال  در  چگونگی  چیزی  است.  داشته  حضور  پیش  از  آید، 

ی انسان این است که در پرتو این سرنوشت از ی انسان نیست. وظیفه ظهورش به عهده

خدا و نه    پیش مقدر شده، »از حقیقت دازاین پاسداری کند.« دازاین »هست« ولی نه

رود. دازاین در مجاورت انسان است. اما آنچه خرد است بلکه ار چنین مفاهیمی فراتر می

ی متافیزیکی، دازاین »در خود و برای خود« نزدیک است، بسیار دور است. در اندیشه

نمی رابطه ادراک  سر  بر  موضوع  نهایتاً  است.  سوبژکتیویته  به  وابسته  که  چرا  ی شود 

ای هست، ای است. اگر رابطه نیست. دازاین خود در حکم چنان رابطه   هستی با دازاین

کند.  در درون خودِ دازاین است. اصالت انسان فقط در درون چنین حقیقتی معنا پیدا می

یابی عالم وجود، انسان اساسی نیست. آنچه اساسی است، دازاین است.  بنابراین، در تعین

از درون سفرهای آن بیرون  تاریخ و تمام وقایع تاریخی، فرآیند ش دازاین است و  دنِ 

 کند. آید. در چنین وقایعی است که دازاین خود را به ما مکشوف میمی

هایدگر است. اما من و شما هر چه تالش کنیم،  ی اظهارات خود  نکات باال چکیده

هایدگر  شویم. همانطور که مشاهده کردید، خود  وجه موفق به فهم دازاین نمیهیچبه

نمیه ما  به  روشنی  توضیح  آن  م  بود،  آمدن  حال  در  آنچه  تعبیری،  چنین  با  دهد. 
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بخش که در ناسیونال سوسیالیسم تجسم یافت، نیز  رستاخیز ملی، آن جنبش رهایی

توان بیراهه رفتن هایدگر، چگونه میهمسان فرآیند آمدن دازاین بود. پس برمبنای نظر  

آزادی  آنچه  آن جنبش  کرد؟  نقد  را  تاریخِ  بخش  تاریخ،  اگر  آمد!  بود،  آمدن  حال  در 

دهد که پس  حرکت و سفرهای پرماجرای دازاین است، به چه حقی به خود اجازه می

از هولوکاست، چنین جبونانه و غیر مستقیم به آن انتقاد کند؟ این از منطق درونی او  

در شخص    قابل استنتاج نیست. اگر دازاین فرا انسانی است، چگونه تجسم ظهور آن را

هایدگر  ی آلمان و قانون است.« )نطق  تنهایی حال و آیندههیتلر بازیافت. »خودِ پیشوا به 

 (1933در 

ها سکوت، و همسویی نظری و عملی او با  هایدگر پس از سالطلبی  افشای فرصت

هایدگر، تشویق شمار و گفتاوردهای خود  ی گفتار کنونی نیست. اسناد بینازیسم، مسأله

ویان فرایبورگ به شرکت در »انقالب«، مرثیه خوانی در سالگرد قتل عضو یک  دانشج

های مسلح خودسری که لوکزامبورگ و لیبکنخت  بله همان گروه  - نظامی  ی شبه جوخه 

  – ها که مسبب سرکوب انقالب آلمان بودند  را وحشیانه شکنجه کرده و کشتند، همان

برت مارکوزه و کارل لوییت، به حد کافی  و خاطرات بسیاری از شاگردان او، از جمله هر

کردهجرم   ثبت  را  و  هایدگر  او  نظری  خاستگاه  به  مربوط  هست،  سخنی  اگر  اند. 

آمدهای آن است. افکار اوست که در شرایط کنونی از نو جذابیت پیدا کرده است و  پی

 گردد.  های گوناگون و در جوامع مختلف بازسازی میدر ساحت

داری است ی معاصر و سترونی سرمایهزدهینی جهان بحران این شرایط، وضعیت ع 

ی ایدئولوژیک نیز از دست داده است. جهانی در  که قابلیت نوسازی خود را در عرصه 

زده است، ملموس و حال افول است. اما بدیل جهان کنونی، در تفکری که خود بحران 

سامدرن با تجلیات  های پمحسوس نیست. در برزخ بین این دو جهان است که اندیشه

های پسامدرن را به یکدیگر پیوند  یابند. آنچه تمام گرایشگوناگونش حضوری پررنگ می

زند، اتفاق نظر آنها در »مرگ سوژه« و مفهوم سوژگی است. این آن موضوعی است می

ناچار از مجرای نقدِ هگل و  گرداند. مرگ سوژه، بههایدگر بازمیکه آنها را به مبداء، به  

هایدگر به مارکس و نیز هگل، قدری  کند. پس ضروری است تا در نقد  رکس عبور میما

 تأمل کرد.  
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 هایدگر، ازخود بیگانگی و مارکس

هایدگر«،  ای پیرامون »سیاست در نزد ، هربرت مارکوزه در مصاحبه1977در سال 

مطالعه نکرده    هایدگر هرگز واقعاً مارکس راکند که تا آنجا که او اطالع دارد،  اشاره می

نامه از  آنچه  دربارهاست.  او  میی  بر  اومانیسم  موجود،  ی  روایات  از  برخی  نیز  و  آید 

که  دست است  آن  نشانگر  نوشته کم  »دست  اقتصادیهایدگر  «  1884فلسفی  -های 

هایدگر با مارکس محتاطانه  انتشار یافته بود خوانده است.    1939مارکس را که در سال  

با وسواسی خاصی   نقد بیبرخورد میو  او در  زبان معمول  با  ی سایر  رحمانهکند که 

کند که »جدال بین اندیشمندان، همانند  اندیشمندان مشابهتی ندارد. حتی اشاره می

هایدگر در شرایط اشغال آلمان توسط ی  جدال بین عشاق است«)!( به قول مارکوزه، نامه

احتیاط او در برخورد با مارکس،    فرانسه، و پیروزی ارتش شوروی، نگاشته شده بود. 

احتماالً از این بابت بود که مسیر حرکت جهان در آن مقطع زمانی هنوز مشخص نشده  

 بود.

کند که درخواست مارکس این است که »انسان انسانی«  هایدگر اذعان میهرحال،  به

از هگل آموخت و آن را در مفهومی شناخته و تأیید شود. »ریشه  های آنچه مارکس 

خانمانی انسان  ی بیگانگی انسان تشخیص داد، به موضوع بیاساسی و معنادار به مثابه

گردد. از آنجا که مارکس وارد بعد ذاتی تاریخ شد و این بیگانگی را کشف کرد،  باز می

کند  ی مارکسیستی نسبت به سایر نظرات تاریخی برتری دارد.« سپس شکوه مینظریه 

وارد سارتر  و  هوسرل  چون  را   که  مارکسیسم  با  خالف  بحثی  نشدند،  بعدی  چنین 

 پذیر نکردند. امکان

دار ذات  هگل، طالیه  'پدیدار شناسی روح'حال به نقد هگل و مارکس دقت کنید: »

به معیار خودبنیاد   کار در جهان مدرن است که سپس ]توسط مارکس![  متافیزیکی 

ی دقیقاً همان نقدی که  یعن  –تولیدی نامشروط« تبدیل گردید. این تولید نامشروط  

مثابه ابتدا و  داری دارد: تولید به خاطر تولید، تولید بهمارکس در»کاپیتال« به سرمایه

»شیئیت امر بالفعل است که توسط انسان به عنوان سوبژکتیویته تجربه شده    - انتها  

یند  است.« البته مارکس نیز در »پدیدار شناسی روح« هگل دیالکتیک کار را به مثابه فرآ

هایدگر، بدانگون که کار انسان در این فرآیند کند. اما برخالف  خودسازی انسان درک می

ی از دست دادن عینیت به مثابه  – بخشد  تاریخی، خود را در ضدیت با خود عینیت می
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به ازخودشیء،  ازاین-عنوان  و  تعامل  رو، کنشبیگانگی،  به  و  بیگانگی  رفع  برای  گری 

اما  رساندن عینیت و ذهنی از  ت.  این پرسش که دیالکتیک چیست؟  برابر  هایدگر در 

جا به بحث  توان در اینزند. چرا؟ چون دیالکتیک منفیت را »نمیپاسخ به آن سرباز می

 گذاشت« )!(  

های کمونیسم  توان به طرق مختلفی طرز تلقی خود از آموزه هایدگر، »میبه نظر  

ی بنیادین از تاریخ جهانی را تاریخی، یک تجربهگمان از لحاظ هستی  را بیان کرد. بی

ی شوروی است[ کمونیسم صرفاً ی انقالب روسیه و تجربه دهد ]یعنی تجربهتوضیح می

داند.  بینی نیست. اما مارکس هم آزادی انسانی را در گرو کمونته مییک حزب یا جهان

، در کمونته تضمین است. طبیعت انسانی 'طبیعی'، انسانی  'اشتراکی'»برای او، انسان  

بهمی اومانیسم  از  ما  درک  اگر  پس  شدن گردد.  آزاد  برای  انسان  تالش  کلی  طور 

انسانیتش باشد تا بتواند کرامت انسانی خود را بازیابد، در آن صورت، معنای اومانیسم  

 انسان، متفاوت خواهد بود.« 'طبیعت'و  'آزادی'به لحاظ مفهوم ما از 

که   هماحال  درست  تکرار  هایدگر  را  مارکس  از  عامیانه  مارکسیسم  برداشت  ن 

ویژه آنچه های کمونیستی، بهکند، قابل شک است که نقد مارکس از سایر گرایشمی

با دقت مطالعه کرده    1844های  در همان دست نوشته نامید را  »کمونیسم مبتذل« 

مشخص است که    کند، کامالً هایدگر مفهوم ماتریالیسم را نقد میرو، وقتی  باشد. ازاین

مارکس می از  پسامارکس همآنچه  مارکسیسم  با  دقیقاً  نتیجه فهمد،  لذا  دارد.  خوانی 

ی ماتریالیسم آزاد  لوحانهگیرد که »قطعاً ضروری است که خود را از مفاهیم سادهمی

ی آن. ذات ماتریالیسم در این امر نیست که همه چیز کنیم و نیز نقد پیش و پا افتاده

ی کار است... خطری که اروپا را تهدید  که همه چیز مادهکیل شده است یا آناز ماده تش

کند، عقب افتادن از مسیر اصلی فرارسیدن سرنوشت جهان است... اما متافیزیک،  می

تواند انسان را به چه ایده آلیستی و چه ماتریالیستی، قادر به توضیح آن نیست و نمی

 خانه بازگرداند.« 

این وضعیت، این »نابودگی«، با نفی کردن این نافی، ناپدید    نزد هگل و مارکس،

ای نامشروط که خود را هم به صورت حرکتی »به صورت فعلیتِ مطلق ارادهشود آنمی

کند. اما در چنین ای که شناخت و عشق را اراده میی ارادهمثابهکند. در واقع بهاراده می
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قدرتِ  ای،  اراده  به  میدازاین  اراده  باقی  یک  پنهان  منفیت،  دیالکتیک  ماند.« 

ی مطلق است« اما آنچه در دازاین »نیهیلیستی« است، پاسخی مثبت با  »سوبژکتیویته 

ی انسان، کند. این نفی به سوبژکتیویته گونه، ذات خود را تأیید مینابودن است که بدین

بنابراین، اندیشیدن به  به خرد انسان، ربطی ندارد. اساساً، نفی کردن، کار انسان نیست.

ها  شناسانه بلکه در ورای تمام کنششناسانه است و نه شناختحقیقت دازاین نه هستی

کم است  موردنیاز  ما  زمان  در  آنچه  است.  انسان  تولیدگری  بیشتر  و  و  فلسفیدن  تر 

اندیشیدن است. اندیشیدن به دازاین در توان فلسفه نیست که در شکل »دانش مطلق«  

 آورد. ی دازاین را پیش میی به سخن درنیامدهبلکه واژه هگلی باشد

تبدیل میبی به سرنوشت جهان  دارد  با خانمانی  آلمان  شود. پس »وقتی جوانان 

کردند؛ به چیزی متفاوت از آنچه نظرگاه  مرگ روبرو بودند، به چیزی متفاوت فکر می

خ کردن  قربانی  حال  در  آلمان  جوانان  بله  است.«  آلمانی  فداکاری،  معمول  نفس  ود، 

باد  زنده  – ها، ازخودگذشتگی بود  فداکاری به خاطر فداکاری. شعار فاشیست  –بودند  

ارتباطی  دازاین  با  که  است  جایی  »خانه  است؟  جهان  در کجای  خانه  این  اما  مرگ! 

ای برای هولدرلین، از خانه صحبت کردم، مقصودم  تنگاتنگ داشته باشد. وقتی در مرثیه 

بود. خانه  کنید:«  ذات  وطن  دقت  یا  ناسیونالیستی  ذات،  اما  »این  نیست.«  پرستانه 

گری زبان آلمانی است تا از طریق پیوند سنتی با مردم آلمان میانجینیازمند»  

عجب! ذات این )فولک( راهی به سوی کل جهان و نه فقط در غرب بازگردد.«  

)برخ انترناسیونالیستی  نه  و  ناسیونالیستی  نه  که  چیست  »جهاندازاین  وطنی  الف 

کند؟ آیا در آن  گوته«( است اما کماکان با میانجی گری فولک آلمان راه خود را باز می

ها را جذب خود کرده بود؟ آیا دازاین  ساز، دازاین آلمانیی سرنوشت زمان، در آن وهله

 نیز همانند یهوه، قومی را برای مقاصد خود برگزیده بود؟ 

کند. دازاین یدگر کماکان همان کلمات را تکرار میها،  1966سال بعد، در سال    20

بدون انسان معنی ندارد چون »برای بازنمایی کردن خود و ساختمانش، نیازمند انسان  

می اشپیگل  خبرنگار  وقتی  وظیفهاست.«  شما  آیا  آلمانیپرسد:  به  ویژه  واگذار  ای  ها 

الوگ با هولدرلین شرح دهد: »آری. به همان وجه که در دی هایدگر پاسخ میکنید؟ می
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ی یونانیان است. برای من ]خالف[  ی درونی زبان آلمانی با اندیشهدادم... مقصودم رابطه

 ها به تأیید رسیده است.« )!( این مساله بارها و بارها توسط فرانسوی 

 »مأموریت روحانی فولک«

به فولک،  هایدگر از آغاز مفهوم دازاین رااین یک واقعیت مکتوب تاریخی است که 

تواند توسط  به سرنوشت آلمان پیوند زده بود. به نظر او »وساطت جهان تاریخی فقط می

از آن دفاع  ژرمن  پیدا کرده و  را  آلمانی است  آنچه  آنها  انجام شود، به شرطی که  ها 

توان متوقف کرد به شرطی که »ملت ما در  کنند.« خطرات ناشی از تباهی جهان را می

أموریت تاریخی خود را پذیرا گردد.« اما این ملت، این فولک، به  مرکز جهان غرب، م

مفهوم یک »سوژه« نیست. سوژه، یک مفهوم متافیزیکی است. نباید در آینده از سوژه  

ی سوبژکتیو صحبت کرد بلکه باید آن را به عنوان دازاین ادراک کنیم. »خود و  و عرصه

که   هستند  دازاین  خود  تعینات  به  وابسته  وحدت جهان«  ساختمان  در  را  آنها  باید 

 »هستی در درون جهان« فهمید. 

فاصله آستانهدر  در  جهانی،  دو جنگ  بین  قدرت ی  و  ظهور  آلمان ی  هیتلر،  یابی 

کشوری مغلوب و مطرود بود. بخشی از خاک آن در اشغال فرانسه بود. حس شکست،  

ی ی در یک مدرنیتهی صنعت مدرن، از زندگالعادهی ناشی از رشد سریع و خارق دلهره

روح«، در عین حال همچون فراخوانی به سوی »رستگاری« بود. در چنین فضایی،  »بی

شور و هیجان یک بازسازی، یک رستاخیز ملی، یک انقالب، و امید به فرارسیدن یک 

هایدگر  ها ترجمان سیاسی چنین فرآیندی بودند و  روح جدید در آلمان دمیده بود. نازی

 ن. ترجمان نظری آ

نظیر مواجه شده بود. او در فضای فرهنگی  هایدگر با استقبالی بیهای درس کالس

سابقه یافته بود. اما وقتی دولت وایمار به او کرسی ریاست دانشگاه  و آکادمیک شهرتی بی

هایدگر آن را رد کرد. در عوض، پس از برکناری هوسرل توسط برلین را پیشنهاد داد،  

بالفگوبلز،   )هایدگر  دانشگاه  ریاست  از  کرد.  1933اصله  استقبال  فرایبورگ   )

از  سخنرانی  قدردانی  انتخابات،  در  دانشجویان  شرکت  برای  او  فراخوان  او،  های 

جبهه قهرمانی ترک  برای  وایمار  دولت  دستور  از  که  آلمان  سربازان  جنگ های  های 
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مستقیماً به   اندیشید راهایدگری که برحسب ظاهر سیاسی نمیسرپیچی کرده بودند،  

خوبی حسیات بالفعل فولک را تشخیص  هایدگر بههای کالن وارد کرد.  مرکز سیاست

 داده بود. 

اراده به قدرت، همسویی با و زندگی در یک »وضعیت بالفعل انقالبی«، »شکوه و  

از زبان  عظمت این بیداری« واژه  شدند. همه هایدگر جاری میها و بیاناتی بودند که 

رزه«، بستگی داشت. »تمام چیزهای عظیم در میان تالطمی توفانی صورت  چیز به »مبا

ای  کند، نه در تأمل«. آیندهپذیرند« و »ذات، خود را صرفاً در شهامت بازنمایی میمی

روشن در انتظار آلمان و در شرف وقوع است که باید با افتخار، رشادت و اعتقادی راسخ، 

پذیر را  مرگ  و  شتافت  آن  استقبال  نبردی به  در  باشکوه  است  مرگی  این  گردید.  ا 

مشاهده کرد.    1933مه    26توان در سخنرانی  ساز. اوج چنین فراخوانی را میسرنوشت 

های  هایدگر در بزرگداشت یکی از دانشجویان فرایبورگ، شالگتر، عضو یکی از جوخه

فرانسوی توسط  که  شپارتیزانی  تیرباران  و  متهم  تروریسم  و  خرابکاری  به  بود،  ها  ده 

کند. گوش کنید: »یک جوان قهرمان آلمانی  زا ایراد میدهنده و هیجانای تکانمرثیه 

ها بود... او در  ترین مرگیک دهه پیش با مرگی بسیار سخت روبرو گردید که باعظمت

ترین چیزی که یک مرد قادر به تحمل آن است مقاومت کرد... در واپسین  برابر سخت 

توان بدان دست یافت را کسب کرد. تنها،  ترین چیزی که میدقایق سخت زندگی، واال

ی فولک را اش، در برابر جان خود تصویر بیداری آیندهو صرفاً با توسل به قدرت درونی

باد مرگ! این است معنی  ای بمیرد.« زندهقرار داده بود تا بتواند با اعتقاد به چنین آینده

 اوج نیهیلیسم!  – شود لک ماندگار میکران فوفردیتی کرانمند که در هستی بی

بدون   که  چرا  است.  یک دشمن  کردن  خلق  یا  یافتن  است،  امروز ضروری  آنچه 

می یأس  دچار  »هستی  یک دشمن،  مقابل  در  تنایستادگی  رویارویی  با  بهشود.«  تن 

دشمن بخش بسیار کوچک نبرد است. اما مقابله با دشمن در مفهومی عام و مجرد،  

ت. »باید چنین دشمنی را مجبور به ظهور کرد.« شاید باورنکردنی باشد  بسیار دشوار اس

را در   دازاین  آثارش  اندیشمندی بشنویم که  زبان  از  را  از هالهکه چنین سخنانی  ای 

دقیقه  این  در  وهله،  این  در  اما  بود.  کرده  متجلی  فلسفی  محض  ی تجریدات 

د که در ذهنیت جوانان آلمان ساز«، تجریدات او بیانی انضمامی یافته بودن»سرنوشت 

 ریشه دوانیده بودند.  
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هایدگر پس از مدت کوتاهی از سمت ریاست دانشگاه فرایبورگ استعفا داد،  که  این

دهد. کارل لوییت، یکی  ها را متوقف کرد، واقعیت را تغییر نمیو حمایت علنی از نازی

نویسد، او »جای شکی  « می1936هایدگر در روم،  از شاگردان او، در »آخرین دیدارم با  

در اعتقاد به هیتلر باقی نگداشت... او مثل همیشه متقاعد بود که برای آلمان، ناسیونال  

هایدگر در آن مالقات، حتی در  ی لوییت،  سوسیالیسم مسیری درست است.« به گفته 

 روم، عالمت نازی را بر روی کت خود داشت!

 ی شروعمؤخره: بازگشت به نقطه

ج از  بینبهشاید  روز  آن  آلمان  با  امروز  ایران  جامعههایی،  نباشد.  ی  شباهت 

آبستن حوادث است. چیزی در ایران    –ی ایران، دچار اضطراب و ناآرامی است  زدهبحران 

به انتخابات سال جاری  وضوح نشان داد چه چیزی مرده  مرده است. عدم شرکت در 

نشده است. ریزش یک نظام،    ای است که هنوز به خاک سپرده اما این مرده  –است  

گیرد. بدیهی است که اکنون پیش از آنکه عملی گردد، ابتدا در ذهنیت عمومی شکل می

نظم مستقر توان بازسازی ایدئولوژیکی خود را از دست داده است. توسل به یک دشمن  

خارجی و ادعای مبارزه با آن، و نیز اسالم سیاسی، قدرت تسخیر و مسخ اذهان عمومی  

ا علیرا  اما  است.  داده  ایدئولوژیکیز دست  بدیل    رغم سقوط  هنوز در خرد جمعی   ،

 ی روشنی شکل نگرفته است. مشخص و آینده

مان است. دقیقاً در چنین شرایطی است  های مختلفی دروندر وضع موجود امکان

کنند.  اندام پیدا میی ایرانشهری« توان عرض هایی گوناگون، از جمله »پروژهکه بدیل

هایی تحریف  هایی ریشه بستن آنها در باورها و سنتدر حال حاضر، برتری چنین گرایش

اسطوره و  بهشده  عامههایی  سهلاصطالح  و  مشخصه فهم  وجه  است.  ی الوصول 

معضل آب و نان و مسکن و    –مداری«، انتزاع از شرایط بالفعل هستی اجتماعی  »ایران 

شرایط مرتفع شده، و بازتولید آن وجوه منفک  و توسل به اجزایی از کلیت یک    –آزادی  

ی عام است؛ انتزاع عامی که از روبرویی با وضع موجود خودداری شده در یک نظریه

بندی شده و حاضر و آماده، پاسخی برای  کند، چراکه اساسا در آن ایدئولوژی بسته می

 شود. مشکالت روابط اجتماعی کنونی یافت نمی
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ها، برخی عناصر پیرامونی  تری عام، یک سر این نظریهی سیاسی و در بساز جنبه 

داران نظام پیشین، اعوان و ها، و یک سر دیگرش پرچمنژادنظام حاکم، مانند احمدی

های  توان از انواع و اقسام گرایشی پهلوی است. بین این دو قطب، میانصار خانواده

که  های »جبهه ملی«. با اینها گرفته تا برخی از جناحایرانیست-از پان  –ناسیونالیستی  

طیف  این  زمانی  تقارن  حاضر  حال  همایش  در  به  منجر  گوناگون  و  همگون  نا  های 

تشکیالتی معینی نشده است، اما ترجمان سیاسی مخرج مشترک نظرات آنها در برخی 

کالنالیه متوسط  طبقات  شعارههای  در  ایران  بعضاً  شهرهای  و  ناسیونالیستی  ایی 

بی است.  یافته  تجسم  گرایش نژادپرستانه  این  به  نسبت  شعارها  تفاوتی  این  و  ها 

های عمومی را منحرف کرده،  آمدهای ناگواری دربر خواهد داشت که مسیر اعتراضپی

 کند. و امکان گشایش یک بدیل واقعی را محدود یا مسدود می

وری گذشته و سهم خود در آن و نیز نقد  چپ اصیل و رادیکال در حین نقد ضر

ای نیست که بتوان به زمان گرایان واپسگرا، باید تشخیص دهد که »آینده« ایدهگذشته

تردید مردم  مان است. بیحال تحمیل کرد. عناصر اجتماع بدیل در زمان حال درون

غی  اقتصادی  تورم  برای  خود،  معیشتی  سبد  بیشتر  ادراک سقوط هرچه  برای  ر  ایران 

ومیر ناشی از کرونا، خفقان حاکم و سایر معضالت اجتماعی به آمار و  کنترل، مرگقابل

رغم عدم تداوم در خیابان،  های اعتراضی چند سال اخیر، علیارقام نیازی ندارند. خیزش 

کنش ذهنیت  و  در  اعتصابات  تداوم  و  گسترش  دارد.  دایمی  و  زنده  حضوری  گران، 

های آنها برای کنترل شرایط کاری و رگر، و درخواست ی کاهای اعتراضی طبقهحرکت 

های عمومی جامعه، از جمله واکسیناسیون، خشکسالی محیط کار و پیوند آن با خواست

ی آنهاست. . اقوام همواره آمادگی خود را برای اعتراض و آب، نشانگر آگاهی پیشرفته

گاه دست از تالش  یچسال گذشته، ه  40اند. جنبش آزادی زنان ایران طی  نشان داده

ویژه جنبش  های اجتماعی، بهی سایر جنبشها بعالوهبر نداشته است. تمام این حرکت 

 کنند.  جوانان و دانشگاه، در درون خود بدیل وضع موجود را حمل می

پاسخ توان  از  ایران  رادیکال  این جنبشآیا درحال حاضر چپ  ها  گویی به چالش 

های اجتماعی را در  های حرکتی درخواست یم مجموعه توانبرخوردار است؟ آیا ما می

های عمومی زمانی  ی جامع ولی انضمامی ترکیب کنیم؟ معناسازی از درخواستیک ایده

پذیر است که تشخیص دهیم درون آنها خردی نهفته است. آیا ما آمادگی آن را  امکان
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نضمامی دهیم؟ مسیر  برداری کنیم و به آن وضوحی اداریم تا از این خردِ مستتر پرده

بینی نشده تدارک  ی یک جامعه از پیش مقدر نیست. باید برای رخدادهای پیشآینده

اند، غیر مترقبه که همواره در وضع موجود ریشه بسته های اجتماعی با ایندید. انقالب

پیش قابل  غیر  انقالبو  هستند.  انقالبیبینی  برای  پیش  از  دعوتها  صادر  ها  نامه 

میکنند  نمی انقالب«  »پیشاهنگ  را  خود  که  را  کسانی  معموالً  غافلگیر و  پندارند 

 کنند.  می

های اجتماعی، علت وجودی خود را نه  بار برای همیشه پذیرفت که جنبش باید یک

گرایی، بدان  به نیروهای چپ، بلکه به خود مدیون هستند. پرهیز از آوانتوریسم و اراده

گری خود را معادل خود جنبش تفهیم د و کنشمعناست که چپ در هیچ شرایطی وجو

برای تداوم و تکوین نیازمند خودآگاهی نسبت به حیات  نکند. جنبش های اجتماعی 

خودپوی خود هستند. پی نبردن به سرشت ایجابی جنبش، آن را در کشمکشی دایمی  

است    کند. بلوغ و قوام یابی جنبش اجتماعی بسته به آنخواهد، فرسوده میبا آنچه نمی

که خود را صرفاً با »غیر«، با ضدّ  گر شود، نه اینواسطه -که در خود ریشه بسته و خود

 خود تعریف کند. 

چپ رادیکال باید عناصر دوام و بالندگی یک جنبش را در خود آن جستجو کند.  

رهاییاندیشه نمیی  مداقهبخش  راه  از  بیتواند  اهداف  واسطهی  موجود  »واقعیت«  ی 

اس را  درغیر جنبش  است.  جنبش  خودِ  وجودی  واقعیت  »واسطه«،  کند.  تخراج 

اش نسبت به دیالکتیک درونی جنبش به عاملی »خارجی«  صورت، چپ و اندیشهاین

شود و هدفی خودپرداخته را عمومیت بخشیده و بر مبارزات جاری تحمیل تبدیل می

ند. چپ بارها چنین شوسادگی بازتولید نمیاند و بههای تاریخی، اندککند. فرصتمی

جای بردوش کشیدن بار گذشته، ضروری است  هایی را از دست داده است. اما بهفرصت

تشخیص دهیم که امر ممکن و ناممکن هر دو در بستر شرایطی واحد در تخاصم و هم  

 برند.  زیستی به سر می

از   آشکارش،  فوران  و  زایش  از  پیش  تا  حادثه«،  »وقوع  از  پیش  تا  ممکن  امر 

ودیتی »بالقوه« برخوردار است اما به محض ظهور، »بالفعل« شده و واقعیت جدیدی  موج

وهلهمی چنین  در  آزادیآفریند.  جنبشی  »ذات«  و  »هستی«  که  است  به ای  بخش 
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با یک خودیگانگی می آگاهی عمومی عجین شود،  -رسد. هنگامی که چنین فعلیتی 

ی تاریخی چپ، تفهیم ردد. وظیفهگگر شده و از روحی خودپو برخوردار میواسطه -خود

و تبیین این روح سیال زمان است. گام نخستین، رهاسازی خود از جمود اندیشه است. 

که شرایط رشد ها، به جای آن افتادگی تودههای ذهنی، دعاوی رهبری و عقبفرضپیش

 د. شونانکشافی آن می-بند خودی یک جنبش را تسهیل کنند، راهآزادانه و خودانگیخته 

تعینات   حاوی  و  نیست  ایستا  انضمامی،  این حقیقت  اما  است.  انضمامی  حقیقت، 

متفاوت درونی است. یعنی در عین حال، یک جامعیت است. برای رسیدن به امر جامع،  

به   جنبش،  خود  متحرک  مضمون  به  باید  یعنی  کرد؛  حرکت  عام  به  خاص  از  باید 

رِ سازای آن رجوع کرد. چالش  های مشخص آن، و به تمامیت اجزا و عناصدرخواست 

چپ نیز همین پرداخته کردن وجه عامی است که هم معین و هم مشخص است. این  

ی نظرورزان ناسیونالیست ی مقابل تجریدات عام کلیهوجه عام انضمامی درست نقطه

ایده »ایران«  یا  »میهن«  از  که  نیازاست  فراز  بر  که  اند  ساخته  تمنیات آلی  و  ها 

 ی آن کل انتزاعی در حال پرواز است.های تشکیل دهندهی انسانه خواهانآزادی 
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دقت شود: پرسش بر سر وجود حرکت نیست، بلکه بر سر چگونگی تجسم 

 . آن در منطق مفاهیم است

 3۸:247گفتارهای تاریخ فلسفه، آثار، ی درس چکیده  ،دفترهای فلسفی لنین،

»فلسفه  یاشاره] فلسفه«،  »تاریخ  »فلسفهمترجم:  در  هگل  نیست.  تاریخ«  ی ی 

بالفعل تاریخی را به شیوه  انتاریخ«، رخدادهای  کشد. اما در  امی، به تصویر میضمای 

ی نظری، در اندیشه،  ی آن وقایع تاریخی را در عرصه»تاریخ فلسفه«، عصاره و شیرازه

 کند.[ مجسم می

ای است که شخصیت و منش فردی به میزان به گونه  رخدادها و اعمال این تاریخ

شود. از این جهت، تاریخ فلسفه در تقابل با تاریخ  زیادی در محتوا و موضوع آن وارد نمی

گیرد که در آن فرد برحسب ویژگی، خلق و خوی، استعدادها، عالیق،  سیاسی قرار می

آن یک فرد است،    طور کلی برحسب آنچه که از طریققوت یا ضعف شخصیت خود و به

سترونی خاص،  فردی  هرچه  فلسفه،  در  است.  رخدادها  و  اعمال  و  موضوع  ها 

ی آزادانه و  تر باشد، تاریخ بهتری است؛ و هر چه بیشتر با اندیشههای او کمشایستگی

ای که فاقد ویژگی  مثابه انسان سروکار داشته باشد، اندیشهبا شخصیت جهانی انسان به

 دهد. ای مولد نشان میعنوان سوژههخاص است، خود را ب

شوند، و بنابراین،  های اندیشه در ابتدا همچون موضوعی تاریخی نمادین میکنش

را   آنچه هستیم  ما  اما در واقع  از هستی واقعی ما.  اموری مربوط به گذشته و خارج 

است   طور که در تاریخ اندیشه، آنچه گذشتهتر، همانمدیون تاریخیم: یا به عبارت دقیق

عنوان یک دارایی دایمی  تنها یک طرف قضیه است، بنابراین در زمان حال، آنچه ما به

در اختیارداریم اساساً با جایگاه ما در تاریخ مرتبط است. برخورداری از خردی خودآگاه 

که متعلق به دنیای کنونی ما است، ناگهان پدید نیامده و تنها از خاک زمان حال رشد  

  -ی کار  عنوان نتیجه عنوان یک میراث پیشین، و به دارایی را باید بهنکرده است. این  

 در نظر گرفت.  -ی انسان های گذشتهکار همه نسل

بی در  جهان  روح  نمیاما  فرو  میتفاوتی  ناشی  آن  از سرشت  این  زیرا  رود.  شود، 

ای از پیش حاضر است  فرض این فعالیت مادهفعالیت آن، همان زندگی آن است. پیش
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با افزودن مادهکه بر روی آن عمل می دهد،  ی جدید افزایش نمیکند، و آن را صرفاً 

ابراین آنچه هر نسل در علم و فعالیت فکری پدید  دهد. بنبلکه کامالً شکل و تغییر می

اند؛  های خود را به آن افزودههای گذشته اندوختهآورده است، میراثی است که تمام نسل

همه  خوشبختانه  که  زندگی  معبدی  طول  در  آنچه  تمام  شادمانی  با  انسانی  اقوام  ی 

اند.  به امانت گذاشته  یارایشان بوده و از ژرفای طبیعت و ذهن به دست آورده بودند را

های متوالی، و جوهر فکری  دریافت این ارث، ورود به استفاده از آن است. این روح نسل

را تشکیل می داراییزمان  و  تعصبات  اصول،  مادهدهد.  به  میراث  این  و  آنها؛  ای  های 

شود. به این ترتیب چیزی که دریافت  شود که توسط ذهن دگرگون میفروکاسته می

 شود.یر یافته و موادی که روی آن کار شده است، در عین حال غنی و حفظ میشده تغی

هایی که ممکن است در مورد سرشت و غایات تاریخ فلسفه در ذهن  ها و پرسشایده

شود بستگی دارد. توضیح  جا ارائه میای که در اینما وجود داشته باشد، به ماهیت رابطه 

ای بر خود فلسفه است در همین امر نهفته ه مقدمهی تاریخ فلسفاین واقعیت که مطالعه

گیری این تاریخ در این واقعیت آورده شده است. بنابراین  است. اصول راهنمای شکل 

خاطر ی آن باید هدف اصلی این مقدمه باشد. با این حال، ما باید بهبحث بیشتر درباره 

 ست.  داشته باشیم که مفهوم هدف فلسفه نیز دارای اهمیتی اساسی ا

توان دو حالت مختلف نامید را ازهم  که تکامل چیست، باید آنچه میبرای درک این 

خود -در-عنوان ظرفیت، قدرت، شناخته شده است؛ آنچه من وجودمتمایز کرد. اولی به

 ( است.actusخود، فعلیت )-برای-(. اصل دوم، اصل بودنpotentiaنامم )می

شود و در مورد خرد نیز  منی است، آشکار میبنابراین آنچه در مورد انسان ابتدا ض

طور بالفعل عقالنی است؛  چنین است. پس اگر انسان از هر سو فعلیت داشته باشد، او به

معنای واقعی این کلمه چیست؟ آن چیزی که درخود است    رسیم.و حال به خرد می

 برای انسان شود.باید برای انسان به یک ابژه تبدیل شود، باید به آگاهی برسد، بنابراین  

ی دیگری جز بیرونی کردن آنچه درونی یا  کل دانش، آموزش، علم و حتی تجارت ابژه

از آنجا که آنچه تلویحی است به هستی   مستتر است و در نتیجه عینیت یافتن ندارند.

ماند، زیرا برکل فرآیند  گونه باقی میکند، با این حال همانآید، قطعاً تغییر میدر می
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تکامل ذهن در این واقعیت نهفته است که پیش روی و جدایی آن، به خود    رد.تسلط دا

 سازد. واصل شدن آن را می

آشتی  تعارضی  انتزاع  با  بازمیفلسفه  عینیت  به  و  دارد  ی  مثابهبه  گردد.ناپذیر 

انضمامی، این فعالیت فرآیندهای متوالی تکامل است که نباید چون خط مستقیمی به 

بی مبسوی  بهنهایتی  بلکه  شود،  کشیده  دایرههم  حال  عنوان  در  که  شود  معرفی  ای 

دایره خود،  پیرامون  در  که  است،  خود  به  آن،  بازگشت  کلیت  و  دارد  بسیاری  های 

 گردند. فرآیندهای بسیاری در تکامل است که به سوی خود بازمی

  ای ضروری بوده و هنوز هم آید که هر فلسفهچه تاکنون گفتیم چنین برمیاز آن 

عنوان عناصر مثبت  اند، بلکه همه در یک کلیت بههست. بنابراین هیچ یک از بین نرفته 

فلسفه آن گنجانده شده این  از  اصل خاص هریک  بین  باید  ما  اما  بهاند.  امر ها  عنوان 

اند،  خاص، و تحقق چنان اصلی در طی مسیر جهان تمایز قائل شویم. اصول حفظ شده

نتیجه  فلسفه  ازهی همجدیدترین  و  است،  پیشینیانش  فلسفه اینی  هیچ  هرگز رو  ای 

مردود نشده است. آنچه رد شده است اصل این فلسفه نیست، بلکه صرفاً این است که  

عنوان چیزی که با ما نباید تاریخ فلسفه را به   این اصل را نباید نهایی و مطلق دانست.

 گذشته سروکار دارد درنظر بگیریم.  

گذشته، بلکه با زمان حال سروکار دارد. این یک بیداری مداوم  تاریخ فلسفه، نه با  

های سپری شده به معبد های زماندهد. چنین کاری نباید همچون شکل را تشکیل می 

خاطره سپرده شود، بلکه به همان میزانِ زمان تولیدش، موجودیت داشته و زنده است. 

آید از بین نرفته یا قطع  ن میتأثیرات تولید شده و کار انجام شده توسط آنچه ازپس آ

به گونه نمی آنها  باشیم. شود، چون  داشته  آنها حضور  در  باید  ما  ای هستند که خود 

ی آنها نه داربست نقاشی، نه کاغذ، و سنگ مرمر است و نه نماد یا یادبودی که  رسانه

رسانه این  باشد.  آنها  برای چنین گذاریحافظ  را  مبنایی  یا  را   ها خود گذرا هستند، 

می بید  فراهم  که  هستند،  ذهن  ابدی  وجود  و  مفهوم  اندیشه،  دارای  آنها  اما  آورند. 

اندیشه زنند، و سارقان نمینمی توانند آنها را بربایند. فتوحات اندیشه هنگامی که به 

سازند. بنابراین، چنین دانشی آموختن محض، شوند، نفس وجودی ذهن را میتبدیل می

آنچه   به  آنچه یا دانش نسبت  به  تاریخ فلسفه  نیست:  فاسد شده،  و  مرده، دفن شده 

 شود، بلکه با حال زنده مربوط است.سپری شده مربوط نمی
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ای فقط به این دلیل که تجلی مرحله خاصی از رشد است، متعلق  بنابراین هر فلسفه

ی مردمان خود، دنیای  های خود است. فرد زادهبه زمان خود و مشروط به محدودیت

تنهایی در قالب او تجلی یافته است. او  خود است، که ساختمان و خصوصیات آن به

تواند از زمان خود گریز  خواهد بازنمایی کند، اما نمیتواند خود را هر طور که می می

ی جوهر و هستی اوست.  منزله کند، چرا که او به ذهن جامع واحدی تعلق دارد که به

یت گریز کند؟ این همان ذهن جامعی است که توسط تواند از این وضعاو چگونه می

ی خود است و  که فلسفه اندیشیدن ذهن دربارهشود. اینی فلسفی پذیرفته میاندیشه

ی عصر خود است،  ای، فلسفهرو محتوای تعین یافته و جوهری آن است. هر فلسفه ازاین 

ند در عالیقی که متعلق  توای رشد روحانی است. بنابراین تنها میای از کل زنجیره حلقه 

 به زمان خاص خود است احساس رضایت کند. 

در عصر افالطون، استقالل »من« در درون خویش و هستی آشکارش بر او پوشیده  

بود؛ انسان هنوز به خود واصل نشده و خویشتن را آشکارا عیان نکرده بود. درواقع، سوژه  

فهمید. یک آتنی خود  ه با وجود میواسطفردیتی آزاد بود اما هنوز خود را در وحدت بی

پنداشت اما این امر که انسان در خود و برای خود آزاد است، و در  نفسه آزاد میرا فی

ی انسان آزاد زاده شده است، برای افالطون و ارسطو دانسته نبود.  مثابهسرشت خود به

ی  ودن نفس ایدهکه آزاد بپیشرفتی که توسط آنها انجام یافت بسیار عظیم است، اما این

ها و  انسان است، هنوز در نزد آنها یک کمبود است. حس این اصل موجود، برای سده

ها را به وجود ترین انقالبای بوده است که عظیمها قدرتی فعال و نیروی محرکهسده

آورده است. اما مفهوم و دانش آزادی طبیعی انسان، دانشی نسبت به خود است که 

 سال نیست.کهن

 aعنوان اندیشه و مفهوم ذهن یک زمان خاص، پیشینی )اندازه که فلسفه، بههر  

prioriای که  ای واقعی است، چون اندیشه ( باشد، در عین حال به همان اندازه نتیجه

اند. این فعالیت  تولید شده است و در واقع، زندگی و کنش برای تولید خود، تولید شده

تولید کردن به معنای نابود کردن است. فلسفه حاوی عنصر ذاتی یک نفی است، زیرا  

که دوباره آن را لغو کند.  ی شروعش طبیعت است تا آندر فرآیند تولید خود، نقطه
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اعتنایی  کند که ذهن مردمان راه خود را از بی بنابراین، فلسفه در زمانی ظهور پیدا می

 تفاوتی نخستین زندگی طبیعی گشوده باشد. و بی

شود که یک نسل کالً زندگی  فلسفه برای اولین بار زمانی آغاز میشاید بتوان گفت  

انضمامی خود را ترک کرده باشد؛ زمانی که جدایی و تغییر طبقاتی آغاز شده و مردم  

های درونی و واقعیت  به سمت سقوط خود نزدیک شده باشند؛ زمانی که بین تالش

کننده نباشند؛  ره دیگر راضیهای قدیمی دین و غیبیرونی شکافی به وجود آمده و شکل

تفاوتی نشان دهد یا از آن ناراضی  ی خود بیهنگامی که ذهن نسبت به موجودیت زنده

وقت در چنین وضعیتی است که ذهن به  باشد و زندگی اخالقی منحل شده باشد. آن

ای در تقابل با جهان فعلیت، یک  برد تا برای خود اندیشه فضای روشن اندیشه پناه می

اتوری اندیشه، ایجاد کند، و فلسفه تعاملی است پس از نابودی آن دنیای واقعی که  امپر

خاکستری  با  را  خاکستری  تجریداتش  با  فلسفه  وقتی  بود.  شده  آغاز  اندیشه  توسط 

اش از بین رفته است؛ تعامل فلسفه، آشتی کند، طراوت و زندگی جوانیآمیزی می رنگ

رو فیلسوفان یونانی خود را از اینها است. ازایده  در دنیایی واقعی نیست، بلکه در جهان

نامیدند، چرا که در دنیای اندیشه  کشیدند و مردم آنها را بیکاره میامور دولتی کنار می

 عزلت گزیده بودند. این درمورد کل تاریخ فلسفه صحت دارد.

ی لسفه کنند، چون فورزی نمیطور عام فلسفه های معین صرفاً بهاما مردم در دوره

آید، و خصلت قطعی خاستگاه اندیشه همان  معینی است که در میان مردمی پدید می

کند؛ و با آنها ارتباطی  های تاریخی روح مردمی را اشباع میخصلتی است که تمام جنبه

دهد. بنابراین، یک شکل خاص از فلسفه تنگاتنگ داشته، پایه و اساس آنها را تشکیل می

شود، با نهادها و اشکال حکومتی،  دمی که در میان آنها ظاهر میبا سازماندهی خاص مر

ها، مقارن است. های آن ها، آداب و رسوم و لذت اخالقیات، زندگی اجتماعی آنها و قابلیت

ها و روابط خارجی آنها،  ها و دستاوردهای آنها در هنر و علم، با مذاهب، جنگبا تالش

صل و شکل خاص برتری خود را در آنها حفظ  هایی که این اهمچنین با انحطاط دولت

های جدید که در آنها اصلی واالتر  کرده بود، و نیز با سازمان دهی و پیشرفت دولت

ی طبیعتِ گوناگون خود،  کند. ذهن در هر مورد در کل عرصه تجلی و تکامل پیدا می

ابراین بن  ی خاصی از خودآگاهی بدست آمده را تشریح و گسترش داده است.اصل مرحله 

های گوناگون  فلسفه یکی از این جنبه   ذهن یک مردم در غنای خود یک تشکیالت است.
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های  ی شکلترین شکوفایی است، مفهوم ذهن در کلیهاست. اما کدام یک؟ فلسفه کامل

آن است، آگاهی و جوهر روحانی همه چیز است، روح زمان است همان گونه که روح 

عنوان کانونی واحد، در مفهومی که خود  ر در آن به کند. کلیت متکثخود را عرضه می

 یابد. شناسد، انعکاس میرا می

ی ی حقیقی فلسفه است، حتی اگر مفهوم فلسفه به واسطهاستقالل اندیشه، وهله

ابژه به  را  های کرانمند محدود کرده است هنوز کامل نشده  این تعین رسمی که آن 

رام است را حکمت انسانی یا حکمت دنیوی باشد. این استقالل اندیشه که مورد احت

ی خود داشته و منشأ خود را از جهان گرفته اند، زیرا آنچه زمینی است را ابژه نامیده

اکنون   ها به درستی آن را حکمت دنیوی نامیدند.است. این بود معنای فلسفه که انسان

اندیشه را  فلسفه  مفهوم  بهکه  که  هستی  ای  یک  جهان،  محتوای  است،  عنوان  کامل 

دهد که تعینات موجود در این محتوا چگونه تعریف کردیم، تاریخ فلسفه نشان داده می

 شوند.  رفته رفته نمایان می

شود. پاسخ کلی مطابق  پرسیم فلسفه و تاریخ آن در کجا شروع میدر ابتدا صرفاً می

آغاز می فلسفه در جایی  تاکنون گفته شد.  امربا آن چیزی است که  جامع    شود که 

شود، یا در جایی که هستی به شکلی جامع دریافت  عنوان یک هستی خودپذیرا ادراک  به

شود. پس این درکجا اتفاق  شود، و در جایی که نخست اندیشیدن درباره اندیشه آغاز می

افتاده است؟ از کجا شروع شد؟ این یک پرسش تاریخی است. اندیشه باید برای خود 

ور د به وجود درآید، خود را از طبیعت رهایی بخشد و از غوطه باشد، باید در آزادی خو

عنوان آزاد باید به درون خود وارد شود و  شدن در ادراک حسیِ صرف خارج شود. به

درستی باید از جایی آغاز شود که مطلق  رو به آگاهی از آزادی دست یابد. فلسفه بهازاین 

ی آزاد نه تنها مطلق را اندیشه کند،  دیگر در شکل یک مفهوم معمولی نباشد، و اندیشه

عنوان اندیشه، وجودی )که ی آن را درک کند. یعنی در جایی که اندیشه بهبلکه ایده

عنوان جوهر اشیا، ممکن است خود اندیشه باشد( را درک کند، وجودی که آن را به

 ماندگار همه چیز شناسایی کند و چنین کاری را همچونکلیت مطلق و جوهر درون

 یک موجود خارجی انجام دهد. 
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آورد، یک تعین انتزاعی است که  اندیشه، این تعین جامع که خود را به پیش می

این آغاز در آنِ واحد در تاریخ است، شکلی انضمامی که مردمی  سرآغاز فلسفه است. اما  

اند، که اصل آن همان است که در باال بیان کردیم. اگر بگوییم آگاهی آزادی با  گرفته

شود،  ظهور فلسفه پیوند دارد، این اصل باید در مورد کسانی که فلسفه با آنها آغاز می

اصلی بنیادین باشد. مردمی که این آگاهی از آزادی را دارند، هستی خود را براساس آن  

یابند که قوانین و کل وضعیت مردم صرفاً بر مفهومی که  کنند، و درمیاصل پیدا می

 ، و در مقوالتی که دربردارد، استوار است. دهد ذهن از خود شکل می

ی عملی، واقعیت این است که آزادی واقعی است که آزادی در این ارتباط، از جنبه 

شود که فرد خود را یک فرد مستقلِ  دهد، و این تنها زمانی آغاز میسیاسی را رشد می

ه به آگاهی از  کران است، یا جایی که سوژجامع و واقعی بداند، جایی که اهمیت او بی

شخصیت رسیده است و در نتیجه تمایل دارد که تنها برای خود محترم شمرده شود.  

ی آزاد فلسفی با آزادی عملی این ارتباط مستقیم را دارد که اولی اندیشیدن به  اندیشه

کند، و دومی چون خوداندیش است، به خود  ی مطلق، جامع و واقعی را فراهم میابژه

 خشد. بخصلتی جامع می

از درآوردن.  جامع  به شکلی  را  چیزی  یعنی  امر  ایناندیشیدن  با  ابتدا  اندیشه  رو، 

چه در چیزهای طبیعی عینی و  کند، و یا آنای عینی برخورد میعنوان اندیشهجامع به

ی اندیشه  مثابه ابژهفردی است و در آگاهی حسی همچون امر جامع حضور دارد را به 

خصوصیت آن این است که در تشخیص و شناخت این جامعیت  کند. دومین معین می

مانم.  عینی و بیکران، من، در عین حال با آن از نظرگاه عینیت درحال تقابل باقی می

کند، اما جامعیت صرفاً به  ذهن فردی وجود خود را همچون یک جامعیت ادراک می

رسید تعامل  به  خود  با  که  وجودی  این  است.  خودارتباطی  این  این  معنی  است،  ه 

که مردمی خود را دهد. برای اینکرانی »من«، وجود ذهن را تشکیل میشخصیت و بی

آزاد بدانند و بودن آنها صرفاً جامع باشد، کافی است که موجودیت داشته باشند. این  

ها از نظر اخالق و هر چیز دیگر است. برای نمونه، ما وجود واقعی  اصل کل زندگی آن

رو هرگز  اینشناسیم که آزادی شخصی شرط اول آن باشد، و ازجا مینخود را تنها تا آ

   توانیم برده باشیم. نمی
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ی اندیشه  ی یونانی در نوافالطونیان فرجام خود را در امپراتوری کمال یافتهفلسفه 

یابد که هنوز غیرواقعی است زیرا کلیت و خرسندی، و در جهان بالقوه موجود آرمانی می

نفسه است عنصر جامعیت موجودیت دارد. این جهان همچنان فاقد فردیت فیفقط در 

کند که در تشابه هر دو سوی ای اساسی در مفهوم است. فعلیت ایجاب میکه وهله

-ایده، کلیت مستقل نیز همچون یک چیز منفی برنهاده شود. از طریق این نفیِ خود

بزیسته، که سوبژکتیویته  ابتدا  ایده  پیدا میی مطلق است،  ترفیع  کند. ذهن،  ه ذهن 

ی دانشی نسبت به خود است. اما این فقط تا جایی یک ذهن است که  سوبژکتیویته 

عنوان یک کلیت، خود اوست، و برای خود یک  ای که بهی خود او چیست، ابژه بداند ابژه

 کلیت است.

بالقوه    ی سوبژکتیو در ابتدا فقط صوری است، اما امکان واقعی امر جوهری وایده

جامع است. هدف تحقق بخشیدن به خود و شناسایی خود با جوهر است. از طریق این  

ی  آل دیگر صرفا به ابژهسوبژکتیویته و وحدت منفی و از طریق این منفیت مطلق، ایده

 شود.ای برای خود میشود، بلکه ابژهما تبدیل نمی
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 پیشگفتار   -  1

اکنون در روسیه در حال وقوع است در واقع نشانههای فکری»جنبش  ی  ای که 

ها همواره با تارهایی  هایی است که در زیر سطح، در اعماق جریان دارند. اندیشهجوشش 

 ی مردم پیوند دارند.«نامرئی با بدنه

 1871ژانویه  21مارکس، نامه به زیگفرید مایر، 

ی مارکس را های نوینی از سپهر اندیشهای جنبه دقایق متغیر تاریخی در هر دوره

آورند. این ابعاد نوین هم در زمان حیات خود مارکس و  ی تاریخی میبه روی صحنه 

هم پس از مرگ او به وضوح قابل تشخیص است. تا آنجا که به خودِ مارکس مربوط 

ی نوین و وقفه در شرایط مادی و هم ظهور و حضور یک سوژه شود، هم تحوالت بیمی

انکشافیِ  -ودی اصلی خی تاریخ است که هستهویژه پراکسیس آن سوژه در صحنه به

ی کلیدی، جذب تاریخی که همواره در حال زند. نکتهمارکسیسمِ مارکس را رقم می

عنوان نمونه، تا تاریخی مارکس است. به- ی دیالکتیکیشدن است در پیکربندی اندیشه

ایرلند علیه سلطه  انقالبی در  انگلیس، مارکس استقالل  پیش از ظهور یک جنبش  ی 

دانست. اما بعد نظر  پذیر میقالب اجتماعی در انگلیس امکانایرلند را پس از وقوع ان

 خود را عوض کرد.  

گیری جدیدِ نظری به معنی پشت کردن به انقالب در خودِ انگلیس نبود.  این سمت 

توانست وقوع انقالب در انگلیس را  کامالً برعکس. ایرلند در حکم کاتالیزوری بود که می

گاه  دو مکمل یکدیگر گردند. به بیان دیگر، مارکس هیچ  نیز تسریع کند به وجهی که آن

کرد. چه در داری و انقالب اجتماعی تفکیک نمیهانی سرمایهاستقالل ملی را از بستر ج 

داری در آمریکا، و چه در روسیه پس از الغای سرواژ،  ایرلند، و چه در جنبش الغای برده

حرکت جا  درخواست همه  پژواک  نیز  و  اجتماعی  جدید  و  های  جنب  در  آنها  های 

فکری  جوش  افق  در  تازه  نگاه  یک  به  منجر  که  است  فکری  میهای  گردند.  مارکس 

تاریخ   می  –چنانچه  را  تاریخ  که  کودکانی  و  زنان  و  مردان  معنی  از    –سازند  به  را 

گاه هر تحولی در شرایط عینی، ناگهان یک  دیالکتیکِ انضمامیِ مارکس حذف کنیم، آن
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گیری کند که گویا با هر موضعمارکسِ ناشناخته، مارکسی متفاوت، را به ما معرفی می

 ی خود گسسته است.بانی اندیشهجدیدی، با م

هایی نه چندان دور، این گسست نظری را به »مارکس جوان« و »مارکس  در زمان

می نسبت  مارکسیست بالغ«  اسطوره،  این  گویان  سخن  »راست دادند.  آیین«  های 

نظریه بودند.  کمونیستی  اردوگاه  در  رسمی، )ارتدکس(  کمونیستی  احزاب  پردازان 

کردند، هر چند که  مرتبط می  1846این شکاف نظری را به سال  همچون لویی آلتوسر،  

ویژه فصل نخست ، بهکاپیتال  نزد آنها این صرفاً پوششی بیش نبود چرا که با مارکس

داشتند. خروج   زاویه  اقتصادیدست نوشته نیز عمیقاً  از    1844فلسفی  - های  مارکس 

داری ماعی از زیر یوغ سرمایههای اجتغبارآلود و هم زمانی آن با ظهور جنبش  آرشیوهای

آن  کوسیک،  کارل  چون  اندیشمندانی  آثار  نیز  و  شرقی،  اروپای  در  روسیه  دولتی 

 ی گسست نظری را برای همیشه مدفون ساخت. اسطوره 

(،  1972مارکس )لورنس کریدر،  دفترهای قوم شناسی  اما از پس انتشار رونویس  

پژوهی  یافت. موج نوینی از مارکس ناگهان ازنو یک مارکس دیگر، مارکس مؤخر، ظهور

(، مارکس در  1983)تئودور شانین،    مارکس مؤخر و راه روسیو آثار بسیاری از جمله  

( 2020)مارچلو موستو،    های مارکسواپسین سال(،  2010ها )کوین اندرسون،  حاشیه 

را ها ابرروایتی  رغم برخی تفاوتو بسیاری کتب و مقاالت دیگر انتشار یافتند که علی

اش با کشف یک  های واپسین زندگیاند که برطبق آن گویا مارکس در سالرواج داده

 ، گسست. کاپیتالجهان نوین، با مبانی نظری پیشین خود، ازجمله 

دغدغهازاین  شرایط رو،  به  بنا  نسلی  هر  دهد  نشان  که  است  این  کنونی  متن  ی 

ای های تازهفاسیری نوین، عرصهی هستی اجتماعی خود، با تعابیر و تتاریخی تغییر یافته

ایده پیکر  را »کشف« میاز  مارکس  اینهای  مسأله  برداشت کند.  این  های  جاست که 

ی فکری مارکس تفکیک نکند، و به کمک آن تازه، آن ابعاد جدید را از کلیت منظومه 

رو، معضل اصلی متن کنونی مستدل اجزاء یک مارکس »نوین« را اختراع نکند. ازاین 

ی مارکس است. در این منظر، عدم تداوم  ن پیوستگی و تداوم در مبانی اندیشهساخت

 صرفاً در پرتو تداوم قابل تشخیص است. –حرکت تاریخ  –

 ها« در منظر مارکس»حاشیه  -   2



 

 
 

 علی رها 903

»این حقیقتی است که انگلیس با فراهم آوردن یک انقالب اجتماعی در هندوستان،  

اما    رحمانه داشت و هایی صرفاً بیانگیزه به کار گرفت.  در اجرای آنها روشی احمقانه 

پرسش این نیست. پرسش این است که آیا بدون یک انقالب بنیادین در شرایط آسیا، 

 تواند سرنوشت خود را تعیین کند؟«ی بشری میجامعه

 1853مارکس، »حاکمیت بریتانیا در هند«، 

در   1848-49ی  هااین پرسشی است که مارکس بالفاصله پس از شکست انقالب 

قرار می  و سهلبرابر خود  ساده  ابداً  را  پرسشی  به چنین  پاسخ  مارکس  الوصول  دهد. 

ظهور جنبش  گرو  در  اساساً  آن  به  پاسخ  که  چرا  و  نیافت  »شرق«  در  اجتماعی  های 

داری انگلستان که  ها بود. در حین و پس از تالطمات انقالبی اروپا، سرمایهسرشت آن 

هم درست سابقه برخوردار شد، آنبی مصون مانده بود، از رشدی بیدر کل از توفان انقال

بودند.   شده  اقتصادی  عظیم  رکود  یک  وارد  اروپایی  کشورهای  سایر  که  شرایطی  در 

ویژه به هندوستان و چین، به تالقی روابط  داری به شرق، بهی سرمایهسابقهگسترش بی

پیشاسرمایهسرمایه روابطی  با  با جوامعی  این ری منجر گردید. صرفداداری  از  که  نظر 

ی تسلط و اعمال قدرت انگلیس در دو کشور چین و هند یکسان نبود، در هر دو شیوه 

های  ی استعمار و هم تبانی قدرتهایی گردید که هم سیطرهکشور موجب بروز جنبش 

ام  محلی با انگلیس را هدف قرار دادند. در واقع سرمنشاء آنچه بعدها »بیداری آسیا« ن

 داری جهانی ناشی شده بود. گرفت، از همین تصادم جوامع آسیایی با سرمایه

اوایل دهه  1850ی  مارکس در سراسر دهه  عنوان خبرنگار »نیویورک  ، به60ی  و 

دقت  المللی را به های بینها و سیاستداری، جنگ دیلی تریبون«، کل حرکت سرمایه

های  ی جنگ روسیه و ترکیه، عهدنامهاره کرد. بررسی نظرات او دربدنبال و تحلیل می

ترکمن و  جنگگلستان  افغانستان،  در  انگلیس  حضور  در  چای،  غیره  و  تریاک،  های 

ی حاضر نیست. کافیست یادآور شویم که هیچ فعل و انفعالی در روابط  ی نوشته حوصله 

اشد.  بین کشورها و در درون آنها نبود که مورد بررسی انتقادی مارکس قرار نگرفته ب 

ای در »نیو راینیشه ، به مقاله1850ی  های انتقادی، حتی به فوریهیکی از این بررسی

پولیتیش بازمی-زایتونگ:  رویو«  به اکونومیش  که  نوشته  این  در  مارکس  گردد. 
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»سوسیالیسم چینی« شهرت یافته است، بعضاً از زبان یک مسیونر آلمانی به نام گوزالف  

 کنیم: ی آن را در زیر بازگو میه نظر به اهمیت آن، چکیدهکشد کحکایتی را به قلم می

پیوسته ولی  آهسته  مدت»افزایش  چین،  در  جمعیت  مازاد  وضع  ی  که  هاست 

ها وارد شدند  وقت انگلیسیاجتماعی اکثریت آن کشور را بسیار ظالمانه کرده است. آن 

نگلیسی و آمریکایی  و با زور تجارت آزاد پنج بندر را به دست گرفتند. هزاران کشتی ا

کرده  سفر  چین  ارزان به  و  ماشین  ساخت  کاالهای  با  کشور  و  و اند،  انگلیسی  قیمتِ 

آمریکایی اشباع شده است. صنعت چین که وابسته به صنایع دستی است، در رقابت با  

ی فالکت افتاد و آشکارا توسط انقالبی قهرآمیز تهدید  ماشین فروریخت. کشور به ورطه 

پلبینشده است. در   اند که فقر برخی و ثروت  های معترض کسانی ظهور یافتهمیان 

مالکیت   کامل  الغای  حتی  و  مالکیت،  بازتوزیع  خواستار  گرفته  هدف  را  دیگر  برخی 

 اند.«خصوصی شده

از   پس  گوزالف  جناب  از    20آن  صحبت  نیز  اروپا  به  بازگشت  با  غیبت،  سال 

به گوشش می وقتی معنی سوسالسوسیالیسم  با  خورد.  دادند،  توضیح  برایش  را  یسم 

هرگز می »آیا  گفت:  آموزهتعجب  این  از  دقیقاً همین  توان  ورزید؟  اجتناب  مهلک  ی 

دکترین است که مدتهاست برای شورشیان چین موعظه شده است.« سپس مارکس  

کند که: »به احتمال زیاد سوسیالیسم چینی به همان اندازه با اروپایی مرتبط  اضافه می

ترین و  ی هگل. اما این واقعیتی بدیع است که کهنی چینی با فلسفهلسفهاست که ف

های بورژوازی انگلیس به ایستاترین امپراتوری روی زمین ظرف هشت سال توسط پنبه 

 آمدهایی عمیق دربر دارد. ی توفانی اجتماعی کشانده شده است که برای تمدن پیورطه 

عدی خود به دیوار چین، به این خاستگاه  گرایان اروپایی در سفر بهنگامی که واپس

داند، شاید در پای آن دیوار توصیف کار، برسند، کسی چه میارتجاع بدوی و محافظه

 زیر را بخوانند: 

 جمهوری چین؛ آزادی، برابری، همبستگی!
»Republique Chinoise, Liberte, Egalite, Fraternite! 

های مارکس پیرامون نقد اقتصاد سیاسی  بود که پژوهش  1850ی  درطی همان دهه

، انجامید. این اثر کامالً بدیع که تازه  گروندریسه، یا  1857-58های  نوشتهدستنهایتاً به  

انگلس«، کشف   –ی مارکس  توسط دیوید ریازانوف، مسئول »مؤسسه   1923در سال  
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سال    14ی، رنگ انتشار به خود ندید. سپس  هم به زبان روس، آن1939شد، تا سال  

 50ی  ی دههتا میانه  40ی  ، در آلمان منتشر شد. در اواخر دهه 1953بعد، در سال  

، که با انقالب چین و استقالل هندوستان مصادف بود، بخش بسیار مهمی  20ی  سده

»صورتگروندریسهاز   عنوان  زیر  پیشاسرمایهبندی،  زبانهای  به  مختداری«  لف های 

گاه برای نخستین بار مسلم  ترجمه و منتشر گردید و با استقبالی جهانی روبرو شد. آن

خطی نسبت به مسیر حرکت شد که »ماتریالیسم تاریخی« مارکس، ابداً دیدگاهی تک

 تاریخی جوامع ندارد. 

 آشنایی مارکس با »شرق«  -  3

به  اشتراکی  مالکیت  ویژه»اخیراً  کنجکاوی  یک  اسالوی  عنوان  شده  ی  بازشناسی 

های اقتصادی را  ی نوعیِ اشکال بسیار متنوع این کمونتهاست. اما در واقع هند نمونه

 اند اما هنوز قابل تشخیص هستند.«دهد که تقریباً انحالل یافتهارایه می

 882گروندریسه، ص 

، به وضوح روآوری مارکس به روابط  50ی  مکاتبات مارکس و انگلس در اوایل دهه

میپیشاسرمایهتولیدی   نشان  را  روی داری  بر  بیشتر  او  اصلی  تمرکز  دهند. 

های گوناگون تولید اشتراکی در جهان معاصر بود. این مناسبات کماکان در  بندیصورت 

به بازماندهآسیا،  و  بودند  تولید کشاورزی  غالب  وجه  روسیه،  و  هند  در  این  ویژه  های 

اروپ بندیصورت  از کشورهای  نیز وجود  ها هنوز در برخی  تریر  او  زادگاه  ازجمله  ایی، 

نیز  و  تریبون«  دیلی  »نیویورک  مقاالت  نگارش  برای  تدارک  برای  مارکس  داشتند. 

 کرد. اش پیرامون نقد اقتصاد سیاسی، آثار وسیعی را مطالعه میهای فشردهپژوهش

ی مارکس در این دوره مشخص در دست هنوز فهرست کاملی از متون مورد مطالعه

ی بریتانیا  ی موزهها در کتابخانهدانسته است که او در این زمان هر روز ساعتنیست.  

توان در مقاالت و مکاتبات او پیدا  مشغول پژوهش بود. ردّ پای بسیاری از آن آثار را می

دربردارندهگروندریسه  کرد.   بینیز  منابع  که  ی  است  تأکید  به  الزم  است.  شماری 

بر آثار  متنوع و به زبانجانبه،  های مارکس همهپژوهش های مختلف بودند که عالوه 
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گشتند: تاریخ )تاریخ معاصر، روم و یونان،  اقتصادی، موضوعات دیگری را نیز شامل می

و قرون وسطا(، منابع دوران باستان )ارسطو، هرودوت، گزنفون، هومر، سزار، تاکیتوس(، 

ی ی فرانسوا برنیه دربارهسفرنامهها به جوامع پیرامونی )از جمله  های اروپاییسفرنامه

 ها، و بسیاری آثار دیگر.  شناسی و تکامل زبانها، هند و کشمیر(، زبانمغول

آن میتا  مربوط  کنونی  گفتار  موضوع  به  که  را جا  بسیاری  متون  مارکس  شود، 

ای از این  های نخستین و معاصر پژوهیده بود. فهرست پارهی تاریخ تمدن، کموندرباره

 آثار به قرار زیر است: 

 ها ی تنوع طبیعت انسان کریستوفر ماینر: تحقیق درباره •

 جامعه در شرایط تمدن و بربریتویلیام کوک تیلور: تاریخ طبیعی  •

 های اقیانوس آرام هربرت بنکرافت: نژادهای بومی اقلیم •

 چارلز بروسس: تاریخ دریانوردی در سرزمین استرالیا  •

 ی استعمار و مستعمرات گفتارهایی دربارههرمان مریوال: درس •

 ویلیام پرسکات: تاریخ فتح مکزیک  •

 ویلیام پرسکات: تاریخ فتح پرو •

 : جغرافیای تاریخی عربستان چارلز فورستر •

 استانفورد رافل: تاریخ جاوه  •

 جورج کمپبل: هند مدرن •

 مونتاستوارت الفینستون: تاریخ هند •

 روبرت سیول: تاریخ تحلیلی هند  •

 

ی مستعمرات  های پارلمانی دولت انگلیس دربارهعالوه بر این متون، مارکس گزارش 

های مارکس قابل  ی پژوهشا و گسترهی ژرفکرد. آنچه دربارهرا نیز با دقت دنبال می

نقادانه برخورد  است،  دیدگاهتأکید  تمسخر  گهگاه  و  مطالب  به  او  اروپامحور ی  های 

های جوامع خود مورد  نویسندگان آن متون است که جوامع دیگر را با معیارها و ارزش

سال  انگیز است که مارکس چگونه گاه شمار بیش از هزار دادند. حیرت قضاوت قرار می

( در دفتری یادداشت کرده بود. به هرحال تا  1858تا اوت    999تاریخ هند را )از سال  

کمونآن  به  که  میجا  مربوط  زمین  مالکیت  و  کشاورزی  اولین های  از  یکی  شود، 
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نامهارزیابی در  مارکس  دربارههای  است  در  ای  که  هندوستان  به    1853ژوئن    14ی 

ز اشاره به »خصلت ایستای این بخش از آسیا«، دو  جا پس انویسد. او در آنانگلس می

می برجسته  را  پروژهعامل  یکی  قناتکند؛  حفر  )مانند  عمومی  وسیع  به  های  که  ها( 

هایی که هر  بندی کل امپراتوری به دهکدهی دولت مرکزی بود، و دیگری تقسیمعهده

 ود« هستند.کدام از آنها از یک سازماندهی مستقل برخوردار بوده و »جهانی در خ

شود، در  طور اشتراکی کشت میها، زمین بهکه در برخی از این کمونته اما با این

های  که مالک آن باشد. زمینکارد بدون آنبسیاری موارد، هر کس زمین خود را می

و چراگاه مراتع  است. هر دهکدهبایر،  عمومی  امالک  برابر دهکدهها، جزو  در  های  ای 

دهد،  طور که مارکس توضیح میکند. آند با تعصب پاسداری میمجاور، از مرزهای خو

در سراسر آسیا   'عدم مالکیت بر زمین'کم در این مقطع زمانی، به نظر او »اصل  دست

های مینوی«،  ها استقرار یافت.« با وجود این، در این »جمهوری ابتدا توسط مسلمان 

ابرده آنچه  است.  برقرار  هم  کاستی  نظام  نیز  و  پژوهشداری  ابتدای  مارکس  ز  های 

های روستایی است.  پیرامون جوامع شرقی مشهود است، برخورد انتقادی او به کمون 

چه در این نامه، زمانی که مطالعات او در این زمینه هنوز نسبتاً محدود بود، چه در  

نوشته گروندریسه در  چه  و  پژوهش،  و  سالها  دربارههای  واپسینش  ماهیت های  ی 

مارکس هیچهای  کمون  روسیه،  و دوگانگیروستایی  تناقضات  آن گاه  را  های درون  ها 

 گرفت.  نادیده نمی

ی فناوری  های اشتراکی به عالوهلوحانه که گویا نزد مارکس کموناین قضاوت ساده

داری است، ی پساسرمایهمدرن برای تولید در مقیاسی وسیع، الگو یا مدلی برای جامعه

ای مارکس مشهود نیست. امید است که در بخش بعدی این  هدر هیچ یک از نوشته 

های اولیه« ابداً اختصاص دارد نشان دهیم که »کمون  گروندریسهمقاله که به بررسی  

منشاء از  و  نبودند  صورت یکپارچه  و  بودهبندیها  برخوردار  متفاوتی  ازاینهای  رو، اند. 

راض آنها متفاوت بوده، و از  های تحول یا انقبسته به خصوصیات معین هریک، فرآیند

 های تولیدی متفاوتی به ظهور رسیده است.اضمحالل هر نوع، شکل
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 گروندریسهگذری به درون    -  4

یا    –خیزد  داری و سرواژ بر می»در تاریخ واقعی، کار دستمزدی از اضمحالل برده 

 همچون مردمان آسیایی و اسالو، با زوال مالکیت اشتراکی«

 891، ص گروندریسه

»صورت  ادراک  و  خوانش  برای  نخستین  پیشاسرمایهبندیگام  در های  داری« 

، برنشاندن آن مبحث بر بستر دیالکتیک تاریخ و دنبال کردن مسیر حرکت گروندریسه

ها نه در خود و برای خود، بلکه  ندیب، آن صورت گروندریسهی مارکس است. در اندیشه

پیشمثابهبه سرمایهنهادهی  روابط  شدنِ«  »فرآیند  روابط  های  این  نفی  نیز  و  داری 

کند: »آنچه برای روش ما اهمیت  طور که خود مارکس بیان میموضوعیت دارند. همان

د؛ یا  جا شروع کنای است که پژوهش تاریخی باید از آنبیشتری دارد نشان دادن وهله 

یک شکل صرفاً تاریخی فرآیند تولیدی، به ورای   مثابهجایی که اقتصاد بورژوایی بهآن 

 ( 461های پیشین تولیدی، اشارت دارد.« )ص خود، به شیوه

قوانینی که تاریخاً    مثابهداری به بنابراین، مشاهده و استنتاج قوانین اقتصاد سرمایه

گاه این اشارات، به همراه ادراک دارند. »آن   ی این نظام اشارتاند«، به گذشته»شده

دهند... به این ترتیب، ادراک صحیح در صحیح زمان حال، کلید فهم گذشته را ارایه می

های شدنِ آن را ای اشارت دارد که تعلیق روابط کنونی تولید نشانهعین حال به وهله

پیش را  آینده  کرده،  مینمایان  )صبینی  ازاین462کند.«  روابط  رو،  (  که  همانطور 

ی شرایط کنونی هستند، روابط  های تاریخی و منتفی شدهنهادهداری پیشپیشاسرمایه

های »یک  نهادهداری نیز در فرآیند انقراض خود بوده، در حال فراهم آوردن پیشسرمایه

 باشند. وضع اجتماعی نوین« می

داری هم به خاطر  پس بدون تردید سفرهای اکتشافی مارکس به جوامع پیشاسرمایه

داری است و هم تجسم دیالکتیک تاریخیِ  اثبات سرشت مشروط و گذرای روابط سرمایه

کانون اصلی    1بدیل وضع موجود است.  –نفیِ یک نافی است؛ یعنی رو به آینده دارد  

 
 ، لطفا نگاه کنید به: گروندریسهی بدیل در ی جامعهی متن حاضر درباره برای نظر نویسنده . 1
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ی انسان با کار خود، با طبیعت و مواد و مصالح کار، و جایگاه فرد  نگرش مارکس، رابطه

اج روابط  جامعهدر  با  را  بدوی  جوامع  اساس  از  آنچه  است.  تفکیک تماعی  معاصر  ی 

ی انسان و طبیعت است. »زمین در حکم کارگاه عظیمی  ی بی واسطهکند، رابطهمی

اجتماع است. آنها    مبنایکند؛ خاستگاه و  است که هم ابزار و هم مواد کار را تأمین می

با    تصرف واقعیکنند.  مرتبط می  جامعه  مالکیت  مثابهلوحانه به زمین به خود را ساده

  محصولپذیرد که خود  انجام می  هایینهادهپیشوساطت فرآیند کار، تحت چنین  

تواند خود را به  عنوان مبنای خود، میکار نیستند... این شکل با همان رابطه با زمین به

 (472طرق مختلف متحقق کند.« )ص

ی  تولید اشتراکی، برخالف کارگر جامعههای مختلف مالکیت یا تصرف و  اما در شکل

معاصر، کارگر در مفهوم کنونی یک »کارگر« نیست. او با شرایط عینی کارش به سان  

کند.  عنوان مالکیتی که به او تعلق دارد ارتباط برقرار میوحدت طبیعی کار با مواد کار به

کار  ازاین  خودِ  از  که  است  برخوردار  عینی  یک هستی  از  »کارگر  است.« رو،  مستقل 

ای از یک زنجیر، عضوی  حلقه  مثابه( هستی فرد به کمون زنجیر شده و یا به471)ص

ی معاصر،  وار« فرد در جامعهتفکیک ناپذیر از یک کمونته است که برخالف »انزوای نقطه 

 طور مستقیم به یک کلیت متصل است. به

ما در جوامع کمونی ی مدرن است. ا»اجتماع در ساحت یک انتزاع«، مخلوق جامعه

(  487نیز »هیچ ادراکی نسبت به رشد آزادانه و کامل فرد یا اجتماع وجود ندارد.« )ص

ی داری، »جامعه« جایگزین »طبیعت« شده است و کلیهدر عین حال، در روابط سرمایه

اندام غیرارگانیک او« گسسته شده است. هستی    مثابهپیوندهای انسان با طبیعت »به

ی عضو کمون از شرایط ابژکتیو تولید و بازتولید خود و کمونته، فاقد یک  نشدهتفکیک 

ای است که  ی بورژوایی نیز سوبژکتیویته ی مستقل است. اما کارگر جامعهسوبژکتیویته 

در برابر »آن شیئی که    -از شرایط عینی کار، از مواد و مصالح کار، گسسته شده است  

 (496ی حقیقی شده است.« )صونته ، اکنون تبدیل به کماو ایستاده است

 
https://pecritique.files.wordpress.com/2021/06/ali-raha-alternative-society-by-

grundrisse.pdf 
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روابط  به  مارکس  نگرش  کلی  بستر  حدی  تا  باید  قاعدتاً  رفت  تاکنون  آنچه  از 

تر شده باشد. از وحدت بی واسطه با طبیعت، تا گسست مطلق  داری روشن پیشاسرمایه

ای عقالنی با طبیعت در اجتماعی نوین. این  با طبیعت در اجتماع ناب تا احیای رابطه 

ی دیگری نیز بیان کرد: از وابستگی مستقیم فرد به روابط توان به شیوه را می  فرآیند

به »هستندهاشتراکی،  قبیلهعنوان  موجودی  نوعی،  شکلای  تا  فردیت  ای«  گیری 

(individuationدر یک فرآیند تاریخی. فردیت )که  رغم آنی معاصر، علییابی در جامعه

می تخلیه  را  انسان  پی »محتوای  عالینهادهشکند«  شکل  است؛  ی  اجتماع  از  تری 

چه  جامعه کند،  پیدا  تسلط  طبیعی  قوای  »بر  انسان  مارکس،  بیان  به  آن،  در  که  ای 

 1اصطالح طبیعت و چه طبیعت خود انسان«، »به یک کالم، تکامل فردیت اجتماعی.« به

 (705)ص

ظر مارکس  گردد، در نهای جوامع اشتراکی مربوط میبندیجا که به صورت تا آن

های یکسانی برخوردار بودند.  بندیاین جوامع نه مبداء واحدی داشتند و نه از صورت 

های مجاور،  عوامل متعددی، ازجمله شرایط اقلیمی، حاصلخیزی زمین، رابطه با قبیله

پیشینه  و  درونی  بافت  اسکانمهاجرت،  چگونگی  در  غیره،  و  قبیله  قبیلهی  های  یابی 

گیری کمون، مالکیت جمعی یا مالکیت فردی با  ین، در شکلنشخونی متحرک و کوچ

وساطت کمون و یا تصرف فردی و جمعی زمین بدون حق مالکیت، مؤثر بودند. برخی  

کمون این  کهناز  موجودیتی  از  و  ها  پرو  )مانند  دیگر  برخی  و  بودند  برخوردار  سال 

 های بعد شکل گرفتند.مکزیک( در دوره

مارکس کمونبه کلی،  چند شاخهطور  به  را  تقسیم ها  زیرشاخه  چند  و  اصلی  ی 

کند: رومی )یا کالسیک عتیق(، ژرمنی، آسیایی. در هر یک از این اشکال، رابطه با  می

عنوان نمونه، برداری از زمین متفاوت است. بهی تولید و بهرهزمین، شکل مالکیت، شیوه

این با  ژرمنی،  بالفعل کمدر شکل  با ساطت و حضور  فرد  پیدا میکه  کند،  ون هویت 

گیرد که بخشی از تولیدش به حفظ و  کشت و زرع توسط خانوارهای جداگانه انجام می

 
 منظر مارکس، لطفا نگاه کنید به:  ی مفهوم »فردیت آزاد« دربرای نظر این نویسنده درباره . 1
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ها به سرزمین بقای کمون اختصاص دارد. در شکل رومی، مرکزیت در شهر است و زمین

ها تعلق دارد  روم تعلق دارد. در شکل آسیایی، مالکیت به وحدتی خارج از خود کمون 

های آسیایی، همواره رو، بر فراز کمونمین را صرفاً در تصرف خود دارند. ازاینو زارعان، ز

 گیرد.  ها خراج یا باج میگیرد که از کمون دولتی مرکزی شکل می

بقا، ثبات، رشد و اضمحالل این جوامع به بافت و دیالکتیک درونی هر یک از آن  

از درون شکل ژرمنی، مالکیت  بندیشکل ارباب و ها بستگی دارد.  روابط  خصوصی و 

ی مارکس،  که به دیدهیابد، حال آنداری ظهور میرعیتی، از درون شکل رومی، برده

گیرد. »در عمل بازتولید، نه فقط  ی« مردم شکل میداری عامهدر جوامع آسیایی »برده

هایی  ها به زمینشود، و جنگلکند، برای نمونه ده، شهرک میشرایط عینی تغییر می

های  کنند، بدان سان که کیفیتو غیره، بلکه خودِ تولید کنندگان نیز تغییر می  خالی

ها و  مندیدهند، تواندهند، خود را در فرآیند تولید پرورش میای از خود بروز میتازه

هایی جدید و زبانی  های نوینی از مراوده، نیازمندسازند؛ شیوههایی جدید بارور میایده

ی فرد با کمون دستخوش تغییر گردد، او نسبت  گامی که رابطه ( هن494جدید.« )ص  

کند. چنین تحوالتی همواره »توسط به کمون برخوردی متفاوت و حتی مخرب پیدا می

 ( 487آید.« )صوجود میها بهدیالکتیک خود آن

های تاریخی  نهادهتر اشاره شد، استقرار پیشطور که پیشماحصل این مبحث، همان

داری است که »با منطق عجیب و غریب حق مالکیت، دستخوش عی سرمایهروابط اجتما

(: سلب مالکیت از تولیدکنندگان بالفصل،  458گردد« )صیک باژگونی دیالکتیکی می

 تفکیک شرایط ابژکتیو و سوبژکتیو کار، و تولید »کارگر آزاد«!

 کاپیتال درنگی در    -   5

را از هم تفکیک کنیم... کار جامع    ( و کار اشتراکیUniversal»ما باید کار جامع )

گردد. اما کار  ی اختراعات، اکتشافات، و تمامی کارهای فکری و علمی میشامل کلیه

 ی همکاری مستقیم افراد است.« اشتراکی صرفاً دربرگیرنده

 ( 3:199، )کاپیتال
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با    کاپیتال  مقایسه  جداگانهگروندریسهدر  مبحث  درباره،  های  بندیصورت ی  ای 

انداز نوینی از بدیل روابط اجتماعی تولید  جوامع نخستین ندارد. اما، یکم، چنان چشم

اندیشهداری ترسیم میسرمایه فروکاستن  از درک و جذب آن،  به  کند که پس  او  ی 

ساحتی از یک »جمهوری افالطونی«، یعنی صرفاً به حذف مالکیت خصوصی و تولید 

ایده  1کند. تعاونی، را ناممکن می کند  ی افالطونی را نقد میخود مارکس در کاپیتال 

که محصول کار یک جنس مصرفی است، این کارگر است که باید  چراکه نزد او با این

( از نظر مارکس، نه فقط افالطون، بلکه  1:488خود را با کار منطبق کند، نه برعکس. )

که توجه اصلی آنها کیفیت با این اکثر نویسندگان عهد عتیق، از جمله گزنفون و هومر،

 کاال بود، نسبت به تقسیم کار اجتماعی دیدی غیر انتقادی داشتند. 

در بستر مفهوم مارکس از سرشت »کارِ   کاپیتالدوم، موضوعیت جوامع نخستین در  

در   چه  بنابراین،  است.  درک  قابل  جامع«  کار  انسانی  »روح  و  یافته«  تعاون  آزادانه 

های  زایی«، و نیز فصلچه در فصل »فرآیند کار و فرآیند ارزش نخستین فصل کتاب،  

با  »همکاری«، »تقسیم کار و مانوفاکتور« و »نظریه  ی مدرن استعمار« و غیره، مرتباً 

 شویم.  موضوع جوامع نخستین و نقد مارکس از سرشت محدود آن مواجه می

برداری ای پردهوارگی کاالیی و راز آن«، بر مارکس در فصل نخست، در قسمت »بت

کند که »به محضی که به  داری است، تصریح میوارگی که مختص روابط سرمایهاز بت

و جادویی که  شکل تمام سحر  کاالها،  شویم، کل معمای  وارد  متفاوتی  تولیدی  های 

(  169شود.« )صمحصوالت کار را بر مبنای تولید کاالیی احاطه کرده است، ناپدید می

کند. ابتدا به قرون وسطا و سپس به جوامع  داری گذری میایهسپس به جهان پیشاسرم

هایی مستقل بلکه افرادی شویم، نه انسانیاشتراکی. آنچه در قرون وسطا با آن روبرو می

های شخصی است. با این حال هیچ رمز و رموز، و هیچ چیز بغرنجی در این با وابستگی

برخالف شکل عامِ انتزاعی کار در    جا »شکل طبیعی کار«،روابط مشهود نیست. در آن 

ی اجتماعی کار است.  شکل بی واسطه  –داری، در »خاص بودن آن« است  روابط سرمایه

 
 ، نگاه کنید به:کاپیتال داری درسرمایه-ی پسای مبانی جامعهبرای نظر این نویسنده درباره . 1

https://pecritique.files.wordpress.com/2018/12/post-capitalist-society.pdf 

https://pecritique.files.wordpress.com/2018/12/post-capitalist-society.pdf
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( در نتیجه، روابط اجتماعی اشخاص در ساحت مناسبات اجتماعی بین اشیا  170)ص

 گردد. پدیدار نمی

به که  کاری  یعنی،  اشتراکی،  »کار  به  مارکس  است« سپس  تعاونی  مستقیم  طور 

های خودپوی ی چنین روابطی، لزومی نیست که به شکلکند. برای مشاهدهرجوع می 

های نخستین تاریخ بازگردیم، چون بقایای آنها تا به امروز در هندوستان وجود  دوران 

، در »شکل طبیعی خود، پیشاپیش کارکردهایی  های متنوع کار بارآور نزد آنهادارد. شکل

)ص هستند.«  گفتاوردی  171اجتماعی  بیان  با  صفحه  این  زیرنویس  در  مارکس  از ( 
سیاسی اقتصاد  نقد  بر  میسهمی  اضافه  فقط  ،  نه  طبیعی،  اشتراکی  مالکیت  که  کند 

ها  ها، تویتونی آغاز جوامع مختلف از جمله رومیاسالوی یا روسی، بلکه همچنین نقطه 

ی دقیق  ی مارکس قدری تأمل کنیم: »یک مطالعهها است. حال در این جملهو سلت

که   داد  خواهد  نشان  هندی،  شکل  مشخصاً  و  اشتراکی،  مالکیت  آسیایی  شکل  از 

شکلشکل به  چگونه  بدوی،  خودپوی  اشتراکی  مالکیت  متعدد  متفاوت  های  های 

انواع بدوی و متاضمحالل منتهی می فاوت مالکیت خصوصی رومی و شوند. بنابراین، 

 های مختلف مالکیت اشتراکی هندی منتج شوند.«توانند از شکلژرمنی می

دهد که یکم،  داری، نشان میهای پیشاسرمایهبندیمارکس با عبور از بررسی صورت

سرمایه مناسبات  تاریخ،  کل  با  قیاس  بلکه در  نیست  ازلی  دارد،  کوتاهی  عمر  داری، 

کند که مالکیت و کار تعاونی در جوامع مختلف، در عین تشابه،  می  گذراست. دوم، تأکید 

های  بندیی هریک، زوال آنها به صورت رو، بسته به وجه مشخصه متمایز هستند. ازاین

می منجر  همانمتفاوتی  حال،  عین  در  شکل  شود.  مارکس  شد،  مشاهده  که  طور 

پیشاسرمایهواسطهبی نیی طبیعی همبستگی جوامع  را  نقد میداری  به  کار  ز  و  کشد 

جامعه در  عام  انتزاعیِ  کار  بدیلِ  را  محدود  و  نمیمشخص  معاصر  کار  ی  سنتزِ  داند. 

تصویر   به  بالفاصله  مارکس  که  است  انضمامی  جامعیت  یعنی  عام،  کار  و  مشخص 

 کشد: می

های آزاد را تصور کنیم که با »اجازه دهید که سرانجام برای تنوع، تعاونی از انسان

های تولیدی مشترک فعالیت کرده و اشکال متنوع توانمندی کار را با آگاهی کامل  ابزار

می صرف  واحد  اجتماعی  کار  نیروی  یک  میهمچون  تصریح  سپس  که:  کنند.«  کند 



 

 

 داری جوامع پیشاسرمایهانداز انقالب در  کارل مارکس و چشم  914

چهره  از  نمی»پرده  بر  مادی،  تولید  فرآیند  یعنی  اجتماعی،  هستی  فرآیند  افتد  ی 

اند و زیر نظارت  که آزادانه متحد شده  هاییکه به تولیدی بدل گردد توسط انسانمگرآن

 (173ی آنها قرار دارد.« )ص آگاهانه و با برنامه

کند،  داری اشاره میدر فصل »همکاری«، بار دیگر مارکس به جوامع پیشاسرمایه

ی خود که تاکنون مورد بررسی  این بار با تأکید بر این امر که »همکاری در شکل ساده

ی تولیدات در مقیاسی وسیع است، اما به خودی خود  ی کلیهما بوده است، همراه ضرور

( مارکس با تأیید  453شکل ثابتی نیست که خصلت عصر خاصی را مجسم کند.« )ص  

کند  ، عنوان میهای مدنیی قانوننظریه  نظر سیمون نیکوالس هنری لینگه درکتاب

قبیله میان  در  ابتدا  همکاری  تمدن،  آغاز  در  مکه  صورت  شکارچی  و  یهای  گرفت، 

های کشاورزی هند که متکی بر »مالکیت اشتراکی عنوان یک ویژگی غالب، در کمونبه

ی خودش شرایط تولید« بود. در این گونه موارد »فرد هنوز بند نافش به قبیله یا کمونته

 (  452بسته است و مانند زنبور به کندوی خود وابسته است.« )

سرما برخالف همکاری  نوع همکاری،  رابطه یهاین  »بر  و دارانه،  سلطه  مستقیم  ی 

بندگی، و در اکثر مواقع بردگی، متکی است.« بدیهی است که در منظر مارکس، این  

رغم مالکیت اشتراکی، که یکسره نافی فردیت آزاد تولید کننده است،  نوع همکاری، علی

ل  ی مارکس »یک شکی بدیلِ نیست. به دیدهبه خودی خود ابداً شاخص یک جامعه

تر اجتماع«، تعاونی خواهد بود که در آن »رشد آزاد و کامل هر فرد، اصل حاکم  عالی

 ( 739آن است.« »ص 

 در انتظار انقالب روسیه   –  6

دار یک انقالب پرولتری در غرب شود، بدان سان که  »چنانچه انقالب روسیه طالیه

مالکیت   غالب  است شکل  ممکن  کنند،  تکمیل  را  یکدیگر  روسیه هردو  در  اشتراکی 

 ی کمونیستی گردد.«ی شروع یک مسیر توسعهنقطه 

 1882، مانیفست کمونیستمارکس و انگلس، پیشگفتار چاپ روسی 

انتشار   و  )دسامبر    کاپیتالترجمه  روسیه  و 1881در  صنعتی  کشور  برخالف   )

کمپیشرفته  استقبال  با  آلمان،  حتی  و  انگلیس،  بررسیی  گشت.  روبرو  های  نظیری 
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وجوش فکری چه در داخل روسیه و چه در  و جنب  کاپیتال،ی  ناگون و نافذ دربارهگو

هایی در زیر سطح بود.  میان روشنفکران تبعیدی روس، به نظر مارکس تبلور جوشش

گفتار چاپ دوم آلمانی  وضوح در پیتوان بهآمدی را میخوشحالی مارکس از چنین پیش

ی سکوت« محافل آکادمیک و نشریات  وطئه ( مشاهده کرد. روسیه »ت1872)  کاپیتال 

رسمی در غرب علیه مارکس را شکسته بود. اما رویکرد مارکس و نیز انگلس به روسیه 

(، آغاز شده  1848-49ها پیش، حداقل از زمان انتشار »نیو راینیشه زایتونگ« )از مدت

ادامه های متمادی در مقاالت »نیویورک دیلی تریبون« کماکان  بود و سپس طی سال

 داشت.

ی تزاری بیشتر به خاطر نقش آن امپراتوری پهناور  در اصل توجه مارکس به روسیه

عنوان سکان اصلی ارتجاع در اروپا بود. روسیه بختکی بود که با تبانی با  و استبدادی به

های انقالبی اروپا سایه افکنده بود.  گرا، مثل اتریش و پروس، بر جنبشهای واپسقدرت

هرگونه رخدادی در روسیه، حتی شکست تزار در جنگ کریمه با ترکیه، که  مارکس از 

می استقبال  شود،  آن  تضعیف  به  سرمایهمنجر  رشد  و کرد.  جنب  روسیه،  در  داری 

شکلجوش  و  دهقانی  اصالحاتی  های  باعث  بورژوایی،  نوظهور  اپوزیسیون  یک  گیری 

که نفوذ  این اصالحات با اینبه الغای سرواژ منجر گردید.    1861گشت که مآالً در سال  

مالکان را مقروض و نهایتاً ورشکست نمود، رباخواران در روستاها را تقویت کرد و خرده

عنوان با استقبال بورژازی روبرو گشت. دهقانانی که از زمین برکنده شده بودند، نهایتاً به

ی  کارگران پروژهویژه  کاری، و یا شهرها، به»کارگر آزاد« راهی کشتزارهای بزرگ پنبه

 عظیم راه آهن روسیه شدند. 

پذیر بود، وقوع انقالبی بود که آن کشور آنچه در این مقطع زمانی در روسیه امکان

(  1858اکتبر    8ای به انگلس )ی یک »جنگ داخلی« بکشاند. مارکس در نامهرا به ورطه 

نانقالب شروع شده استابراز امیدواری کرده بود که »در روسیه،   انکار  می...  توان 

بار دوم، سدهکرد که جامعه برای  بورژوایی  ازسر میی  را    –گذراند  ی شانزدهم خود 

جامعهسده مرگ  ناقوس  امیدوارم  که  شانزدهمی  درآورد،  ی  صدا  به  را  بورژایی  ی 

داری به اقصا  طور که بار اول آن را به روی صحنه پرتاب کرد.« با گسترش سرمایههمان

توان ترالیا، چین و ژاپن، و ایجاد یک بازار بالفعل جهانی، چگونه مینقاط جهان، به اس
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بالفاصله خصلتی سوسیالیستی خواهد پیروزی »قریب قاره که  در  انقالب  الوقوع یک 

ی بورژوایی هنوز در  داشت« را تضمین کرد، در حالی که در اکثر مناطق جهان »جامعه

ی دنیا را سرکوب نخواهند ر این »گوشهها انقالب دحال برخاستن است.« آیا آن اقلیم

 کرد؟« 

کند که »روسیه ای به السال ابراز می، مارکس در نامه1859چند ماه بعد، در فوریه  

نظر انداز یک انقالب ارضی در داخل کشور، وحشت کرده است، و احتماالً صرفاز چشم 

ل خواهد کرد.«  از مقاصد دیپلماتیک، دولت برای انحراف، از یک جنگ خارجی استقبا

در   نامه  1860ی  ژانویه   11سپس  میدر  انگلس  به  عقیدهای  »به  من،  نویسد:  ی 

ها در آمریکاست که با  ترین رویدادهای کنونی در جهان از یک سو جنبش بردهبزرگ

ها در روسیه... بنابراین هم  کشتن جان براون شروع شد، و از سوی دیگر جنبش برده

 شروع شده است.«   'اجتماعی'الب در غرب و هم در شرق، انق

ی عملی و هم نظری، مارکس بر آن شده بود تا زبان روسی را بنابراین هم از جنبه

بیاموزد تا به قول خودش منابع اصلی روسی و نشریات معتبر آنها را مطالعه و بررسی 

کم در حد خواندن، به زبان روسی مسلط گردد.  گذرد که مارکس دستکند. دیری نمی

ی کارگر در  وضعیت طبقه یک نسخه از کتاب واسیلوویچ فلروفسکی،    1869سال    در
از سن روسیه را به وجد  ،  او  اثر  این  بود. خوانش  ارسال شده  برای مارکس  پترزبورگ 

، بود. مارکس  ی کارگر در انگلستانوضعیت طبقهآورده بود. طراوت آن یادآور اثر انگلس،  

نویسد: »این نخستین اثری است که حقیقت ( می1870فوریه    10ای به انگلس )در نامه

می بیان  را  روسیه  اقتصادی  بلندپروازیشرایط  این  به  نسبت  هرگز  من  های  کند. 

 ام. اما فلروفسکی از حد انتظار فراتر رفته است.« کمونیستی نظر مساعدی نداشته

اجازه اثری  چنین  که  بود  تعجب  جای  مارکس  سپس  برای  است.  یافته  چاپ  ی 

ما پرولترهای کمی داریم، اما  'نویسد: »اوردی از کتاب را به روسی برای انگلس میگفت

ها از هر پرولتری ی کارگر ما از کارگرانی تشکیل شده است که وضعیت آنی طبقهتوده

داران و سردمداران روسیه بود. با  داران، سرمایه .« فلروفسکی، دشمن زمین'بدتر است

ستی منسجمی ارایه نکرده بود، »مدافع مالکیت اشتراکی  ی سوسیالیوجودی که نظریه

چه باید  بر زمین بود.« به این اثر قطعاً باید »آثار بسیار عالی چرنیشفسکی«، از جمله  
های روستایی روسیه بود؛ کسی که به  را نیز اضافه کرد. او مبلغ و مدافع کمون  کرد؟
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سال نظراتش  سیبریخاطر  به  اجباری  کار  برای  سال  در    های  مارکس  شد.  تبعید 

آلمانی  پی دوم  چاپ  بهکاپیتالگفتار  کتاب  ،  به  منظر  ویژه  در  سیاسی  اقتصاد  رئوس 
میل به  جیمز  چرنیشفسکی  از  و  کرده  برجسته اشاره  منقد  و  محقق  »یک  ی عنوان 

دهند  جای مانده، نشان میهایی که از مارکس بهنویس( دست98برد. )صروسی« نام می

های فلسفی  دقتی آثار و مقاالت چرنیشفسکی، از جمله »نقد تعصبکه مارکس با چه  

 علیه مالکیت اشتراکی«، را مطالعه کرده بود. 

این  نمی اما  کرد.  انکار  را  مارکس  بر  چرنیشفسکی  آرای  از  برخی  تأثیر  توان 

را    کاپیتالتأثیرپذیری دوجانبه بود. البته چرنیشفسکی در آن زمان در سیبری بود و  

بود، این    ندیده  بود.  کرده  پیدا  لوپاتین،  و  دانیلسون  جمله  از  بسیاری،  هواداران  اما 

به نظرات مارکس،  تأثیر  عین حال تحت  رادیکال در  ،  کاپیتالویژه کتاب  روشنفکران 

ها بودند که مسئولیت ترجمه و انتشار آن را به عهده گرفتند. در میان این  بودند. همان

دی در ژنو، نظرات مارکس جای پایی باز کرده  خصوص انقالبیون تبعینسل جدید، به

ها، ازجمله ورا زاسولیچ و »گروه  های روس، و سپس نارودنیکبود. برخی از پوپولیست 

می »مارکسیست«  را  خود  کار«،  و  آزادی  پلخانف  دوره،  این  در  انگاشتند. 

( را تأسیس  1898»مارکسیست«هایی که بعداً »حزب سوسیال دموکراتیک روسیه« ) 

گرایشکردن درمیان  اما  نداشتند.  پررنگی  هنوز حضور  مارکس  د  به  را  خود  که  هایی 

های دهقانی  داری در روسیه و نیز سرنوشت کمون کردند برسر رشد سرمایهمنتسب می

 )آبشین( اختالفاتی جدی پدید آمده بود. 

ای  طی نامه  1881ی  بر بستر این نوع اختالفات نظری بود که ورا زاسولیچ در فوریه 

 های دهقانی گشت. ی انقالب روسیه و آبشین خواستار نظر مارکس درباره

 داری در روسیهی رشد سرمایهمسأله –  6

قتل با  پاریس  کمون  که  وحشیانه»هنگامی  مدافعان  عام  توسط  که    'نظم'ای 

افتاد، فاتحان تصور نمی از ده سال  کردند که در کمسازماندهی شده بود به خاک  تر 
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نقطه در  پترزبورگ،رخدادی  سن  در  دور،  میبه  1ای  از  وقوع  پس  شاید  که  پیوندد 

بایست به استقرار یک کمون روسی منجر می  ای طوالنی و قهرآمیز نهایتاً و قطعا مبارزه

 شود.«

 ی مارکس و انگلس، به مناسبت دهمین سالگرد کمون پاریساز بیانیه

ویژه طور که در بخش پیش مشاهده شد، رویارویی مارکس با انقالب روسیه، بههمان

ه ی او با زاسولیچ آغاز شده بود. آنچها پیش از مکاتبههای دهقانی مدتمعضل آبشین

های روستایی بلکه  های دهقانی در روسیه مدّ نظر بود نه کمونتر در مورد جنبشپیش

ها بود که پس از الغای سرواژ، تاحدی رو به طور مشخص معطوف به جنبش سرفبه

بالفعل یک  نه حضور  و  روسی،  اندیشمندان  آرای  با  مواجهه  خاموشی گرایید. سپس 

های اشتراکی انقالب روسیه و ارتباط آن با کمون ها، بود که به  جنبش دهقانی در آبشین

 موضوعیت بخشید. 

یک نویسنده و جامعه شناس نارودنیک به نام نیکالی کانستنتینوویچ    1877در سال  

های سرزمین ی روسی )یادداشتدر یک نشریه   1877ی اکتبر  میخائیلوفسکی در شماره

مقاله آقای پدری(،  تریبون  برابر  در  مارکس  »کارل  عنوان  زیر  بود  کرده  منتشر  ای 

دار اسالویست و خزانه -تصاددان عامی پانزوکوفسکی«. آقای یولی زوکوفسکی یک اق

ی »پیک « در نشریهکاپیتالای زیر عنوان »کارل مارکس و کتابش  بانک بود که در مقاله

ور شده بود. میخائیلوفسکی با توسل به آن مقاله، مدعی شده  اروپایی« به مارکس حمله

نابود کند تا با هموار   های روستایی رای مارکس، روسیه ابتدا باید کمونبود که به عقیده

 ی یک انقالب سوسیالیستی در آینده فراهم شود. داری، زمینه کردن رشد سرمایه

ای به سردبیر آن نشریه مارکس بالفاصله برای تصحیح بدفهمی میخائیلوفسکی نامه

نظریهمی با  از مخالفت شدید  بود،  نویسد. مارکس پس  او نسبت داده شده  به  ای که 

صرفاً مسیر حرکت نظام    کاپیتال فصل »انباشت بدوی سرمایه« در    کند کهتأکید می

داری در اروپای غربی را دنبال کرده است. اما میخائیلوفسکی این فرآیند معین  سرمایه

کند که گویا مارکس با  طور وانمود میو مشخص را به سراسر دنیا تعمیم داده و این
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ی کشورهای جهان را ازپیش مقرر هفلسفی«، تقدیر هم-ی تاریخی ی یک »نظریهارائه 

 کرده است.  

از ویراست فرانسوی   با تأکید بر »نفیِ    کاپیتالمارکس با آوردن گفتاوردی  عامداً 

از درون  کند که دیالکتیک منفیت، مقولهنفی«، مشخص می انتزاعی نیست، بلکه  ای 

می ظهور  موجود  بالواقع  شرایط  آنچه  نفی  نتیجه  در  کند،  میبرجسته    کاپیتال کند. 

توان چنین امری را با وضعیت کنندگان است.« اما نمی»سلب مالکیت از سلب مالکیت 

داد.   انطباق  است،  اشتراکی  تملک  در  آن  کشاورزی  از  نیمی  که  روسیه  مشخص 

مارکس هشدار میبااین از سال حال،  دهد که »چنانچه روسیه در همان مسیری که 

ن امکانی را که تاریخ به مردمی اعطا کرده  انتخاب کرده است حرکت کند، بهتری  1861

 گردد.« داری میاست از دست داده و دستخوش تمام اختالالت مهلک رژیم سرمایه

کند. برای اولین بار انگلس آن را هرحال مارکس به دالیلی این نامه را ارسال نمیبه

سال   در  و  کرد  پیدا  مارکس  مدارک  و  اسناد  میان  فر  1884در  زاسولیچ  ستاد. برای 

در خارج از روسیه منتشر کرد.    84زاسولیچ نیز آن را به همان زبان فرانسوی در ماه مه  

این نامه سپس به روسی و آلمانی نیز ترجمه شد و در نشریات مختلفی در روسیه،  

عنوان به  1902ها بعد، دانیلسون نیز این نامه را در  آلمان و نیویورک منتشر گردید. سال

کند. سپس این نامه بارها در  ( منتشر میاریخ رشد اقتصادی روسیهتی کتاب )ضمیمه 

ی »انترناسیونال نو« در آمریکا در  شود، از جمله نشریه نشریات مختلف تجدید چاپ می

مارکس و    منتخب مکاتبات،  تهدید روسیه در اروپا در کتابی به نام    1952، در  1939

 گردد.  ( بازنشر می1955انگلس )

بنامه اند. اصل  نویس آن نیز »ناشناخته« نبودهه زاسولیچ و چهار پیشی مارکس 

و یک    1923نامه در سال   آلمان کشف شد  آرشیوهای حزب سوسیال دموکرات  در 

ی آلمانی آن نیز در سال  در برلین منتشر گشت. ترجمه   1924نسخه از آن در سال  

ی »جامعه« منتشر  ی روسیه« در نشریه ای زیر عنوان »مارکس و مسألهدر مقاله  1924

ای زیر انگلس، در مقدمه-گردید. سپس دیوید ریازانوف نیز در جلد اول آرشیو مارکس

( مارکس«  کارل  و  »زاسولیچ  آن1926عنوان  برجسته (  محقق  کرد.  منتشر  را  ی ها 

ی تمام  به چاپ رساند. چکیده  1947ها را در سال  مارکس، ماکسیمیلیان روبل، نیز آن
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توان به این لیست انتشارات  به زبان انگلیسی نیز منتشر گردید. می  1952ها در سال  نامه

 دیگری را نیز افزود.  

سال از نگارش   140پرسش یا »معمای« تاریخی این است که چرا با گذشت بیش از  

اند؟ پرسش اساسی دیگر این  ها موضوعیت یافته و »بحث داغ« روز شدهآنها، این نامه

نویس آن بسیار مشروح، تحلیلی و  نویس، که سه پیشپیشاست که چرا پس از چهار  

ی  ی بسیار کوتاه به زاسولیچ ارسال کرد که در بردارندهآخر یک نامهجامع بودند، دست

ی این سطور مدعی نیست که برای جانبه به پرسش او نبود؟ نویسندهیک پاسخ همه

ست که پس از بازخوانی  ها پاسخی حاضر و آماده در دست دارد. اما امید ااین پرسش

های بعدی این مقاله به  های نامه به زاسولیچ و طرح »نهایی« آن، در قسمتنویسپیش

 آن بازگردد. 

 بازخوانی پاسخ مارکس به زاسولیچ   –  7

آستانه در  که  است  مدتی  روسیه  فراهم »  آن  عناصر  تمامی  است؛  تحول  یک  ی 

ظ اقتصادی، اخالقی و فکری، درحال  ی روسیه از لحاهای جامعهاند... تمام بخشآمده

زوال هستند. این بار انقالب از شرق آغاز خواهد شد که تاکنون سنگر اصلی و ارتش 

 انقالب بوده است.«-ی ضدذخیره

  1877سپتامبر  27مارکس، نامه به فردریک آدولف سورج، 

ورا زاسولیچ، یک جوان انقالبی نارودنیک که هوادار نظرات   1881ی  فوریه  16در  

نویسد و جویای دیدگاه او نسبت به سرنوشت  ای به مارکس میچرنیشفسکی بود، نامه

سوسیالیست آبشین  وظایف  و  روسی  میهای  مطالعهها  نامه  شود.  این  دقیق  ی 

طور تلویحی به د. او در آن نامه بهدهوضوح نشان میگیری خود زاسولیچ را به سمت 

نظرات   مارکس  که  است  این  او  واقعی  درخواست  و  است  داده  پاسخ  خود  پرسش 

ها با انتشار آنها با استفاده از قدرت نفوذ او، رقبای خود  ها را تأیید کند تا آننارودنیک

ها خود را  کدهد، رقیبان نارودنیطور که زاسولیچ توضیح میدر کنند. آنرا از میدان به 

دهند: »مارکس  دانند و دایماً نظرات خود را به مارکس نسبت می»مارکسیست« می

 چنین گفته«.  
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نامه محتوای  به  ورود  از  علیه پیش  مارکس  که  کرد  اشاره  باید  مارکس  های 

گیرد. برعکس، در  کند، هیچ موضعی نمیهایی که زاسولیچ از آنها یاد می»مارکسیست« 

هایی که شما از آنها صحبت  'مارکسیست 'گوید »برای من  اش میهنویس دوم نامپیش

ناشناختهمی کامالً  جنبه کنید  به  که  آنجا  تا  بنابراین  اختالف اند.«  بحث  سیاسی  ی 

مربوط میسازمان روسیه  داخل  انقالبی در  روش معمول خود، های  به  مارکس  شود، 

که او بر خالف  رده بود؛ اینبیان ک  مانیفست کمونیستبند همان اصولی است که در  پای

کند. انگلس بارها به مارکس فشار آورده  ها، از منافع کل جنبش انقالبی حمایت میفرقه

کم یک جزوه علیه السال« بیرون داد و یک بار برای همیشه او را  بود که باید »دست

ت.  دفن کرد. قطعاً هیچ اشتراک نظری بین مارکس و آن »دیکتاتور کارگری« وجود نداش

طور علنی با تأسیس  ی گوتا«، بهاما مارکس با حفظ اصول نظری خود در »نقد برنامه

کند. بنابراین، بعید  یک تشکیالت سراسری و مستقل کارگری در آلمان مخالفت نمی

روسیه  در  دیگر  »سوسیالیستی«  گرایش  یک  نفع  به  و  گرایش  یک  علیه  که  بود 

 گیری کند. موضع 

ها به این معنی است که ما  بود که اعتقاد به نابودی کمون زاسولیچ اما تصریح کرده  

سده سرمایهباید  تا  کنیم  صبر  کند!  ها  پیدا  غربی  اروپای  مشابه  رشدی  روسیه  داری 

ی بسیار مختصرش،  طور که دانسته است، مارکس پیش از نگارش متن نهایی نامههمان

و کالً شبیه خود نامه نویس چهارم خالصه  نویس به قلم کشیده بود. پیشچهار پیش

های درونی  ها ی روسیه و تنشتفصیل موقعیت کمون نویس دیگر بهاست. اما سه پیش

شمول در بدو تاریخ،  بندی جهانعنوان یک صورت طور کل، مالکیت اشتراکی بهآن، و به

ها  نویسکنند. متن پیشداری در روسیه را تحلیل میو نیز وضعیت فعلی رشد سرمایه

بریده یا تکراری است که یا خط خورده، ازنو نگاشته شده التی ناتمام، بریدهشامل جم

هایی گسترده و عمیق هستند اما در آن شکل،  نویسها دستاند. آنو یا کالً تغییر کرده

نویس نخست تا  ی انتشار نیستند. با این وصف، از پیششده و یا آمادهکامل، ویراسته

 گردد. تر میو محتوای آنها هرچه کامل تر، سوم، ساختمان آنها منظم

تردیدی نیست که مارکس خود را درگیر پژوهشی جامع کرده بود که پرورش بیشتر 

گویی به زاسولیچ. در واقع مارکس  آن زمان زیادی احتیاج داشت و نه لزوماً با هدف پاسخ
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یز آمریکا  ی تولید کشاورزی در روسیه و نها بود که خود را مشغول تحقیق دربارهمدت

ای درباره مالکیت ارضی مکشوف ساخته بودند که های تازهکرده بود. این کشورها جنبه 

ازاین بودند.  بیشتر  بررسی  نظریهنیازمند  نقد  در  را  آخرین کالم  هنوز  مارکس  ی رو، 

طور گذرا اشاره نویس سوم به»رانت تفاضلی« ریکاردو به قلم نکشیده بود. ولی در پیش

اع می این کمون کند که  کند، »بدون  زمین خود زراعت میها که هریک در تکهضای 

ی رانت زمین، تشخیص داده است که مقدار واحدی از کار که بر روی  ی نظریهمطالعه

زمین صرف شده است، بسته به حاصلخیزی زمین و منطقه، محصوالت متفاوتی به بار  

کردند و به چه صورتی در کتاب  یها چگونه قوام پیدا م که این پژوهشاین  1آورد.«می

می  کاپیتالدوم   بهترکیب  گمانه شدند،  این  جز  با  پس  ندارد.  دیگری  حاصل  زنی، 

 گردد. ی مارکس ضروری میمقدمات، تأمل در متن نامه

می تأکید  ابتدا  از  »نمیمارکس  من  متاسفانه  که  شما کند  به  انتشار  برای  توانم 

ی همان  پترزبورگ قول متنی دربارهی سنمیتهپاسخی دقیق بدهم. چند ماه پیش به ک

درباره شما  تردید  رفع  برای  امیدوارم  حال  این  با  بودم.  داده  را  بدفهمی  موضوع  ی 

ام، چند خط کافی باشد.« سپس با بیان گفتاوردی از انباشت بدوی اصطالح نظریه به

ه کمون روسی کند که تحلیل کتاب دلیلی بر له یا علی، تصریح میکاپیتالسرمایه از  

ام،  ی آنها انجام دادهای که از منابع اصلی دربارههای ویژهدهد. اما با پژوهشدست نمیبه

اما برای اینبه این نتیجه رسیده که ام که کمون رکن نوزایی اجتماعی روسیه است. 

بتواند چنین کارکردی داشته باشد، باید تأثیرات مخربی که از همه سو آن را تهدید  

 گاه شرایط عادی برای رشد خودپوی آن تضمین گردد.«د برطرف شوند، و آنکنمی

دهد که  های دوم و سوم، نشان مینویسی صریح و کوتاه با پیشی این نامهمقایسه

پژوهش نتایج  کردن  عمومی  برای  هنوز  مارکس  نداشت؛  شاید  آمادگی  هایش 

ی آثار  و معاصر با مطالعه  های بدویی کمون های اخیر دربارههایی که طی سالپژوهش

 
دهد ( به او توضیح می1870آوریل    10شود، مارکس در پاسخ خود )می  کاپیتالوقتی دانیلسون جویای کتاب دوم  .  1

ی بحران عظیم اقتصادی که وجه قصد انتشار آن را ندارم. یکم، به خاطر وجوه تازه هیچکه تحت شرایط کنونی، به

مند بررسی است،  بار نه از انگلیس بلکه از ایاالت متحده، آلمان، اتریش و غیره شروع شده و نیازبرخالف گذشته، این

ی ام، ادامهآوری کرده و دوم، بحران کشاورزی: بخش اعظم مطالبی که در این زمینه از روسیه و ایاالت متحده جمع 

 کنند، نه اینکه آنها را برای انتشار قطع کنم.مطالعاتم را ضروری می 
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مورگان، کوالفسکی، ماورر، ماین، لوباک و غیره انجام داده بود. با این حال، تأمل در این  

گشاید. اهمّ نکات  های جدیدی را به روی ما مینویس پژوهشی و جامع، دریچه پیش

 مورد بررسی مارکس به قرار زیرند: 

 های زراعتی روسی چیست؟ سرشت کمون  •

 های بدوی چیست؟ ها با کمونتفاوت آن •

 کند؟ ها را از بیرون تهدید میچه عواملی آن •

 کند؟ ها را از درون تهدید میچه عواملی آن •

 فرق بین مالکیت اشتراکی و کار اشتراکی چیست؟  •

 ها وجود دارد؟چه ارتباطی بین خود این کمون  •

 چیست؟ های زیرکشت در روسیه ها با سایر زمینی این کمون رابطه  •

داری در درون و بیرون روسیه چه ها با جهان سرمایهمعاصر بودن این کمون  •

 محاسن و معایبی دارد؟ 

ارتباطی حفظ و تحول این کمون  • ها با یک انقالب سراسری در روسیه چه 

 دارد؟

بدیهی است که طرح و بررسی این نکات حیاتی به ورای پرسش محدود زاسولیچ 

از جنبهمی نگرد: تاریخی، »نظری خالص«،  ی متنوعی به موضوع میهاروند. مارکس 

درجه  در  روسیه.  مشخص  شرایط  نیز  و  میجهانی  استدالل  مارکس  اول،  که  ی  کند 

علی»کمون  زراعتی« کنونی،  با کمونهای  های »بدوی« متفاوت  رغم وجوه مشترک، 

ررسی  های روسیه، ماحصل تکاملی نسبتاً جدیدند. سپس مارکس با یک بهستند. کمون 

کند. یکم،  تفصیل تشریح میهای آن را بهآمدها در اروپا و پیتاریخی، فرآیند زوال آن

کمون کمون  برخالف  روسی،  اینهای  با  دوم،  ندارند.  خونی  وابستگی  اولیه،  که  های 

برداری  مالکیت بر زمین اشتراکی است، کشت و کار جمعی نیست. حق استفاده و بهره

مالکیت   با  توأم  ازاینشخصی،  زراعت جمعی.  خود  زمین  قطعه  در  خانواری  هر  رو، 

 ی خود را دارد.کند و خانه و دام و غیرهکند، محصول آن را خودش برداشت میمی
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بنابراین »روشن است که در ساختمان کمون، یک دوگانگی وجود دارد.« »بدیهی  

نظر از شود. صرفی اضمحالل آنها تبدیل میاست که خود این دوگانگی نهایتاً به نطفه 

را   آن  هستی  که  است  عواملی  شامل  خود  درون  در  کمون  بیرونی،  مخرب  تأثیرات 

ازهمزهرآلود می اصلی، کار  عامل  اما  گسیخته است که منبع تصرف خصوصی کند... 

گردد. برابری اجتماعی ی مازاد میاست. این باعث ظهور انباشت اموال منقول و مبادله 

کند که باعث اختالف منافع  ناهمگون به درون کمون وارد می  کند. عنصریرا منحل می

آنمی ذاتی  دوگانگی  بنابراین،  امکانشود.«  را  عنصر پذیر میها دو »بدیل«  »یا  کند: 

ای که در  کند، یا برعکس. همه چیز به بستر تاریخیمالکیت بر عنصر اشتراکی غلبه می

 آن قرار گرفته است بستگی دارد.«

این، بر  ارتباطی  کمون   عالوه  پراکنده و منزوی هستند و بین آن ها  های روسی، 

ازآن  نیست.  مرغوببرقرار  و  بهترین  مرکزی.  استبداد  یک  حضور  و  وجود  ترین جا، 

ها تهی دست  های کشاورزی در تملک مالکان بزرگ و دولت است. زارعان کمون زمین

ری از ابزار و وسایل تولیدی،  های سنگین دولتی، عدم برخورداو فقیرند و زیر بار مالیات

تنهایی خود را از بدبختی نجات بدهند. این باعث  توانند بهبه فالکت کشیده شده و نمی

تواند با  ها تاکنون فاقد ابتکاری تاریخی باشند.« اما انزوای آنها میشده است که »آن 

کس نتیجه ی روسیه، ناپدید گردد.« بنابراین مارمیانجیگری »یک تحول عام در جامعه

باید در روسیه انقالب شود... چنانچه انقالب گیرد که »برای نجات کمون روسی، میمی

موقع انجام شود، اگر تمام نیروی خود را صرف تضمین رشد نامحدود کمون روستایی به

ی روسیه انکشاف پیدا کنند،  سرعت به عنصر نوسازی جامعه توانند بهها میبکند، کمون

 برند.«  داری به سر میت به کشورهایی که در بردگی رژیم سرمایهعنصری برتر نسب

از »نجات« کمون بقا و  اما پرسش این است که مقصود  ها چیست؟ نزد مارکس، 

گسترش آنها در گرو تحول آنهاست به وجهی که »به مرور خصوصیات بدوی خود را  

به و  کرده  سراسر حذف  مقیاسی  در  اشتراکی  تولید  عنصر  مستقیم  توسعه طور  را  ی 

تواند بدون  ی جهان معاصر است و میدورهبرد و همدهند.« روسیه در انزوا به سر نمی

اختاللتجربه  بهرهی  آن  مثبت  از دستاوردهای  آن،  مهلک  وانگهی،  های  برداری کند. 

زده است. یعنی هم در اروپای غربی و هم ایاالت متحده،  خودِ این جهان معاصر، بحران 
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درونی مرحلهسرمایه  تضادهای  به  تودهداری،  با  آنتاگونیستی  تعارضی  مردم  ی  های 

 رسیده است و وجود گذرای آن بر همگان آشکار شده است.  

ترین گفتار و کالم آخر مارکس دقیقاً همان است که یک سال بعد  رو شمردهازاین 

یه  بیان کرد: »چنانچه انقالب روس  مانیفست کمونیستدر پیشگفتار دومین چاپ روسی  

دار یک انقالب پرولتری در غرب شود، بدان سان که هردو یکدیگر را تکمیل کنند،  طالیه

ی ی شروع یک مسیر توسعه ممکن است شکل غالب مالکیت اشتراکی در روسیه نقطه 

 کمونیستی گردد.«

 بندی و کالم آخر جمع  –  ۸

به ساده»النگه  که میقدری  است  آمپریک  لوح  امور  در  من  آزادانه حرکت  'گوید 

  روشهیچ چیز نیست مگر  'آزادی حرکت در ماده'فهمد که این . او ابداً نمی'کنمنمی

 .« روش دیالکتیکییعنی  – پرداختن به ماده 

 1870مه   18ی مارکس به کوگلمان، نامه

با   ارتباط  انگلس  مارکس،  از مرگ  او،  پس  با  تا آخر عمر  و  ادامه داد  را  زاسولیچ 

های  کرد. زاسولیچ و همراهانش انتشار آثار و نوشته دانیلسون و سپس پلخانف مکاتبه می

رفته با گرایش نارودنیکی فاصله  مارکس و انگلس را به عهده گرفته بودند. زاسولیچ رفته 

»گروه آزادی کار« را  های روسی  پیدا کرد و با همکاری پلخانف و سایر سوسیالیست 

های  ها، اتکا به کمونگیری »مارکسیستی« با نارودنیکتأسیس کرد که با یک سمت

ی »حزب سوسیال  ی اولیه روستایی و تروریسم مرزبندی روشن داشت. این گروه هسته

خارق  و  سریع  رشد  با  مواجهه  در  بود.  روسیه«  کارگری  مناسبات  العادهدمرکرات  ی 

روسرمایه در  کمونداری  موضوع  دیگر  هم  انگلس  خود  بهسیه،  روستایی  عنوان های 

 تافت.  کانون اصلی انقالب و نوزایی روسیه را برنمی

نامه در  در  او  زاسولیچ  به  را  1885آوریل    23ای  روسیه  در  انقالب  کماکان   ،

خود هستند.   1789ی انقالب  ها در آستانهی او »روس پنداشت. به دیدهالوقوع میقریب

نظر از در مدت کوتاهی رخ دهد؛ ممکن است همین روزها رخ دهد.« صرفباید  ب  انقال
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ی انقالب شود، انگلس به انقالبی  که چه حرکتی، حتی یک عمل »بالنکیستی« جرقهاین

دست خواهد یافت؛ یعنی    1793سرعت به  به  1789علیه تزاریسم باور داشت که پس از  

 سقوط روبسپیر و سرآغاز ترمیدور! 

، مطلب بسیار مفصلی  1894ی  اً، انگلس یک سال پیش از مرگش، در ژانویهنهایت

های روسی  ی کمونکشد و از مسألهزیر عنوان »انقالب اجتماعی در روسیه« به قلم می

نامهدست میتعبیری متفاوت به به  بازگشت  با  مقاله  این  مارکس به سردبیر  دهد.  ی 

ها، وارد  فاع از مارکس و نقد پوپولیست های سرزمین پدری«، با دی »یادداشتنشریه 

کمون  میمبحث  روسی  »کمونهای  وجود  گردد.  که  است  سال  صدها  روسیه  های 

ی تحول به یک شکل عالی تر مالکیت اشتراکی اند بدون آنکه از درون خود انگیزهداشته 

اند از توها نمیرا ایجاد کرده باشند.« به باور انگلس، ابتکار عمل برای دگرگونی کمون 

ها ناشی شود بلکه »فقط توسط پرولتاریای صنعتی غرب. واقعیت این است که خود آن 

در هیچ زمان و مکانی مگر اضمحالل، چیزی از درون کمونیسم زراعتی برنخاسته است...  

تر تکامل اقتصادی، مسایل و  ی پاییناز لحاظ تاریخی غیر ممکن است که یک مرحله

 تر ظهور کند.« ی عالیتوانست پیش از یک مرحله مشکالتی را حل کند که نمی

توانند باعث زایش یک  های روستایی نمیکند که کمون روشنی تصریح میانگلس به

از آینده آنچه  نجات  غرب،  در  پرولتاریا  پیروزی  از  پس  فقط  شوند.  سوسیالیستی  ی 

امکانکمون  مانده  باقی  تمام ها  مورد  در  بلکه  روسیه،  در  فقط  »نه  این  و  است  پذیر 

کند.« سپس با رجوع به  اری هستند، صدق میدی پیشاسرمایهکشورهایی که در مرحله

، و بازگو کردن کالم پایانی آن، ادامه  مانیفست کمونیستگفتار چاپ دوم روسیِ  پیش

نپیوست.« در عوض، رشد صنعتی سریع در  می به وقوع  اما »انقالب روسیه  دهد که 

 های روستایی بود. روسیه مترادف با تخریب سریع کمون 

گوید او هم در »این ی چرنیشفسکی، میه نقش برجسته رغم اذعان بانگلس علی

شرط حفظ بقایای  آسای کمون دهقانی« تاحدی مقصر است. پیشایمان به قدرت معجزه

کمون، سرنگونی استبداد تزاری توسط یک انقالب است. کالم آخر انگلس این است که 

کند که بدون آن یسرنگونی انقالبی تزار »پیروزی پرولتاریای صنعتی مدرن را تسریع م

روسیه هرگز قادر به کسب یک دگرگونی سوسیالیستی نخواهد بود، حال این دگرگونی  

داری ناشی شده باشد.« )مجموعه آثار مارکس و انگلس،  چه از سوی کمون و چه سرمایه
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ی صحت نظرات انگلس، موضوع متن کنونی نیست و  ( قضاوت تاریخی درباره27:421

ی تشابه و تمایز دیدگاه او با مارکس.  طور مقایسه د است؛ همینبه فرصت دیگری نیازمن

داری در روسیه و تضعیف انکار است، تحلیل صحیح او از رشد سرمایهاما آنچه غیر قابل

آبشین  بیشتر  است. همانهرچه  روستایی  بود:  های  داده  مارکس هم هشدار  که  طور 

اب کرده است حرکت کند،  انتخ  1861»چنانچه روسیه در همان مسیری که از سال  

بهترین امکانی که تاریخ به مردمی اعطا کرده است را از دست داده و دستخوش تمام  

 گردد«! داری میاختالالت مهلک رژیم سرمایه

های آن به زاسولیچ  نویسکم از پاسخ کوتاه مارکس و پیشبه هر تقدیر، آنچه دست

بله یا خیر    –پاسخ صاف و ساده  شود این است که مارکس به جای یک  دستگیرمان می

را درگیر یک بررسی  که سرفصل بدفهمی  – تازه شود، در همان حال که خود  هایی 

از  گوید »نمیکند، به او میجانبه میهمه توانم پاسخ دقیقی به شما بدهم«. مارکس 

او  های مختلف در یک شرایط معین صحبت میامکان پاسخ  تاریخی؛  از جبر  نه  کند 

داری به همین روال در  در این زمان، در شرایط کنونی، چنانچه سرمایه  –  مشروط است

آورند.  روسیه رشد کند، یا اگر انقالب به موقع انجام شود، و الخ، نتایج متفاوتی به بار می

ای که در آن قرار گرفته است بستگی دارد.« درعین حال،  »همه چیز به بستر تاریخی

کند. »روسیه در بستر از شرایط عینی جهان جدا نمیمارکس بررسی موقعیت روسیه را  

تر است، و به بازار جهانی متصل  کند: معاصر یک فرهنگ عالیتاریخی مدرن زیست می

دهد که برخالف غرب، روسیه نه در فرآیند چند سده، بلکه در است.« سپس نشان می

های اعتباری شرکت  ها،آهن سراسری، مبادله، بانکزمان کوتاهی به تولید ماشینی، راه

 و غیره دست یافته است. 

همانطور که مشهود است، در نزد مارکس، کاربرد روش دیالکتیکی، همواره مسیر  

جا به  کند که از کلیت انتزاعی به تفکیک و تحلیل اجزاء آن و از آن واحدی را طی می

دوباره میترکیب  منتهی  انضمامیِ  کلیت  یک  در  آنها  جی  این  خودِ  اما  امعیتِ  شود. 

ازاین است.  تضادمند  میانضمامی،  حمل  را  مختلفی  امکانات  خود  درون  در  کند.  رو 

ی  ها هم دربردارندهآید، خود آن آبشینبنابراین، همانطور که از بررسی مارکس بر می

  –های متفاوتی وجود داردتنش و تعارض هستند، و در درون آنها امکان ظهور بدیل
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ای، عالوه بر یک بررسی  و مقدر نیست! اما هر دگرگونیشده  هیچ چیز ازپیش تعیین 

انسان نیازمند  را در کنش خود میسر کنند. پس  جامع،  هایی است که چنان تحولی 

ها  پرسیدنی است که آیا مارکس امکان انقالب در روسیه را به کنش انقالبی خود آبشین

 کند؟ محول می

پیشین  طور که در بخشبندی کنیم: همانجمع  نه در  های  مارکس  بررسی شد، 

اواخر دههواپسین سال از  بلکه  به شرق و تکامل چندراستایی    1840ی  های زندگی، 

، در فصل اول، با اشاره به قیام تایپینگ کاپیتالجوامع روآورد. مارکس در جلد نخست 

یاد داریم که در  گوید: به، می1848-49های  ( پس از شکست اتقالب 1851در چین )

رسید برای تشویق دیگران، میزها زمانی به رقص درآمدند که به نظر میکشور چین »

بیدار 164ی جهان، دچار سکون شده است.« )ص  بقیه  را  آنچه آسیا  ( درعین حال، 

کرده بود، آنچه »خصلت ایستای« جوامع آسیایی را برهم زده بود، تالقی و تصادم آن 

به این نتیجه   1850ی  مارکس در دهه  داری بود.جوامع با نفوذ استعماری جوامع سرمایه

داری به شرق، بدون  ی ظهور یک بازار جهانی و گسترش سرمایهواسطهرسیده بود که به

انقالب آسیا«،  شرایط  در  بنیادین  انقالب  گوشه»یک  این  »در  غرب،  در  دنیا«،  ها  ی 

 سرکوب خواهند شد.  

آن تا  وصف،  این  کمون با  موضوع  به  که  میجا  مربوط  آسیایی  جوامع  شود،  های 

ی  درباره  کاپیتالو نیز    گروندریسهمارکس تا پایان عمر نظر خود را نسبت به آنچه در  

همان نکرد.  عوض  بود  داده  پرورش  پیشآنها  که  یک  طور  فقدان  شد،  تشریح  تر 

عنوان عضوی زنجیر شده ی فرد بهنشدهی مستقل در آنها و هستی تفکیک سوبژکتیویته 

های کمونی، »مانند زنبوری است که به کندوی خود وابسته است؛ هنوز بند به جماعت

های نامه به  نویسیک از پیشی خود متصل است.« در هیچناف فرد به قبیله یا کمونته

انقالب روسیه نیستند. کامالً برعکس.زاسولیچ، کمون مارکس    های دهقانی سرمنشاء 

تاریخی« بودهکند که »آنکماکان تأکید می ابتکاری  تاکنون فاقد  توانند  اند و نمیها 

تواند با میانجیگری »یک  تنهایی خود را از فالکت نجات دهند. انزوای آنها فقط میبه

 ی روسیه ناپدید گردد.« تحول عام در جامعه
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ی انباشت بدوی سرمایه و  بله مارکس یادآور شده بود که بررسی تاریخی او درباره

  1کند. داری در اروپا، یک حکم عام نیست و در مورد جوامع شرقی صادر نمیرشد سرمایه

داری در اروپا چندین سده طول کشیده بود،  یابی مناسبات سرمایهدرعین حال اگر قوام

که وقوع پیوست؛ مسیری  آسا بهدر مستعمرات، در ایاالت متحده، یا در استرالیا، برق 

داری شده روسیه نیز در آن گام نهاده و در ظرف چند دهه، باعث رشد سریع سرمایه

داری در بود. بنابراین، زمانی که انگلس »انقالب اجتماعی در روسیه« را نوشت، سرمایه

آن  آن  حرکت  تداوم  اجتماعی،  انقالب  یک  بدون  که  بود  کرده  رشد  حدی  به  جا 

شده، هنوز داری جهانیاست: آیا در عصر سرمایه  ناپذیر بود. پرسش کنونی اینبرگشت

سال پیش مارکس به میخائیلوفسکی، ناخواسته حاصل  145توان با توسل به پاسخ می

 رنگ کرد؟ را، کم کاپیتال سال تالش مارکس را،  40

هیچ یک از نویسندگانی که در ابتدای این مقاله از آنها یاد کردیم، چنین باوری  

داری« را پژوهشگران مستقلی هستند که نه »راه رشد غیرسرمایه   ندارند. همگی آنها 

های »جهان سومی« وجه تشابهی دارند. پس باید پرسید که آیا  تابند و نه با نظریهبرمی

به جهان،  عینی  »ضدشرایط  انقالب  از  پس  سایر  -ویژه  نیز  و  ایران،  امپریالیستی« 

اند، به نوعی بر اذهان  ودمحور« شدهاصطالح »خکشورهایی که با نقد »اروپامحوری«، به

ای ما سنگینی نکرده است؟ آیا هیچ یک از این جوامع، از چین گرفته تا ایران، راه توسعه 

دور افکنیم ولی کماکان  را به  کاپیتالتوانیم  اند؟ ما نمیداری پیدا کردهغیر از سرمایهبه

ه عقب بازگردیم و بار دیگر با  توانیم بداری باشیم. ما نمیجویای بدیل مناسبات سرمایه

 های« این یا آن کشور خاص، راه سومی ابداع کنیم. گره زدن فناوری مدرن با »ویژگی

اگر چنین نیست، پس ضرورت مسکن گزیدن در مارکس متأخر برای چیست؟ آیا  

ی بسیار مهم  طور که پژوهشگر برجسته و مستقلی چون لورنس کریدر در مقدمههمان

بر   قومدفترهاخود  علی  شناسیی  در  مارکس،  فردی  آزادی  فقدان  به  اذعان  رغم 

کند این است که آن دفترها »برای مارکس الگوی  های دهقانی، بارها تصریح میکمون 

ای را فراهم ساختند که در تکاپوی ثروت شخصی و خصوصی نیست«؟ )ص  آن جامعه

 
رکن اصلی فرآیند انباشت    2وده و  ، همزاد یکدیگر بکاپیتال  ی انباشت بدوی سرمایه و نظریه استعمار در. نظریه1

 ی کنونی نیست.  دهند. این مسأله نیازمند یک بررسی جداگانه است که در ظرفیت مقالهسرمایه را تشکیل می
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از »فیلسوفی انسان50، ص  35، ص  6 شناسی  »انسان   شناس« به( آیا مارکس مؤخر 

پژوه قابلی چون طور که اندیشمند معاصر و مارکسآمپریک« تبدیل شده بود؟ آیا همان

می تصریح  موستو  اولیهمارچلو  فلسفی  آثار  به  حد  از  بیش  ما  توجه کند،  مارکس  ی 

های اولیه  های آن نوشته توان تشخیص داد که بسیاری از ایدهایم در حالی که »میکرده

ها بیش از حد به »جدال طبقاتی میخکوب« ( و یا مارکسیست 4د«؟ )ص ان مردود شده

های منتشر شده در بررسی مارکس،  اند؟ به بیان او، »تاکنون تقریباً تمام بیوگرافیشده

ی  های مارکس درباره( آیا پژوهش6اند« )ص  های جوانی او بهایی ناموجه دادهبه نوشته 

پیشاسرمایه  این خاطر  جوامع  به  بود که »محتمل داری  مارکس درصدد  ترین بود که 

( با  26ای را که به دنبال یکدیگر آمده اند بازسازی کند«؟ )ص  های تولیدیتوالی شیوه

ی اسطوره 'کند که »مارکس نوزایی سوسیالیستی درستی اشاره میاین حال، موستو به

فرهومند را    'وحشی  گذشته  به  بازگشت  امید  هرگز  او  نداشت.  نظر  در  نداشت.«  را 

 1(30)ص

وضوح نشان داده شد، نزد  طور که در بررسی »پاسخ« مارکس به زاسولیچ به همان

ها شکل  مارکس مبنای یک جنبش انقالبی در روسیه، نه در درون بلکه بیرون از آبشین 

ای چون کوین اندرسون مدعی است که »مبنای انقالب گیرد. اما پژوهشگر فرهیختهمی

د روسیه  در  )صاجتماعی  است.«  دیدگاه  243هکده  که  پرسش  این  طرح  با  نهایتاً   )

سرمایه برای  مارکس  جهانیچندراستایی  دارد؟  شدهداری  اهمیتی  چه  امروز،  ی 

بهبه و  میصراحت  پاسخ  )صدرستی  محدود.«  حد  یک  در  »فقط  که  به  244دهد   )

 »در یک  ی دیالکتیکی جامعه«، صرفاًی »نظریه ی اندرسون، اهمیت آنها از جنبه دیده

نتایج 245شناسانه موضوعیت دارد.« )ص  سطح عام نظری و روش از  اما »بسیاری   )

از جنبه  بیشتر  امروز  مارکس  بهنظری  نژاد، همی  )اینترسکشنالیتی( طبقه،  پیوستگی 

 قومیت و ناسیونالیسم، موضوعیت دارد.« )همانجا(  

 
ی یک وضع مطلوب  مثابههای رومانتیک و بازگشت به »وضعیت طبیعی« انسان بهی نقد مارکس از گرایش درباره .  1

ی هیجدهم رواج یافته بود، نگاه کنید به »مانیفست مکتب تاریخی قانون«، که گوستاو هوگو، روسو و  که در سده 

 (  2:203کشد. )مجموعه آثار، دیگران را به نقد می
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نایی و بر اساس چه  اما پرسیدنی است که آن اجزای گوناگون و ناهمگون بر چه مب

تر تأکید شد،  طور که پیشکنند؟ همانبستگی پیدا مییاری و هماندازی امکان همچشم

در منظر مارکس، جامعیت انضمامی، جمع جبری اجزای یک کلیت نیست بلکه یک 

ی توان اهداف طبقهعنوان نمونه، چگونه میترکیب تضادمند است. در چنین ساحتی، به

های آنها چیست؟ »مخرج سیونالیسم« پیوند زد؟ وجه مشترک درخواست کارگر را با »نا

هاست؟ استقالل ملی است؟ در آفریقا، در آمریکای التین و نیز مشترک« آن درخواست 

ضد امپریالیستی، چه حاصلی به بار   –های ضد استعماری  ایران، انقالب   57در انقالب  

ی دیالکتیکی  نقالب مارکس به »نظریه ی ااند؟ حقیقت این است که چنانچه فلسفه آورده

راهی بیش نیست. آنچه موردنیاز  ی نیمهانداز آینده، خانهجامعه« فروکاسته شود، چشم

راه آنچه  اندیشهگشای جنبش است،  سپهر  است، کل  امروز  اجتماعی  مارکس  های  ی 

 است: چه مارکس مؤخر، چه مارکس پخته و چه مارکس جوان. 

اشتراکی ی  بی واسطه وجه صرفاً به معنی فعالیت  هیچی، به»فعالیت و تمتع اجتماع 

های دیگر  بی واسطه با انسان  تعاون بالفعلنیست... فعالیتی که در    شتراکیو تمتع ا

اجتماع پذیری از خصلت حقیقی مضمون ی  بی واسطهانجام گیرد، هرجا که تجلی  

ا باید از استقرار مجدد وقوع خواهد پیوست... پیش از هرچیز، مفعالیت ناشی گردد، به

  هستی اجتماعی فرد خودداری کنیم. فرد، همان    در مقابلیک انتزاع    مثابهبه  'جامعه'

 است.« )مارکس، »مالکیت خصوصی و کمونیسم«(
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  پرودون ای از شما دریافت کردم که در آن قضاوت مشروح من را درباره  دیروز نامه

عالوه بر این،  ی شما است.  درخواست کردید. کمبود وقت مانع از برآورده کردن خواسته 

ام را به شما  از آثار او را در دست ندارم. با این حال، برای اینکه حسن نیت  هیچ یک من  

توانید آن  کنم. سپس شما میتصر رئوس آن را یادداشت میسرعت و مخثابت کنم، به

طور خالصه هر کاری دوست  به  –را تکمیل کنید، به آن اضافه کنید یا از آن کم کنید 

 دارید انجام دهید.  

اثر دانشهای پرودون را دیگر به یاد نمینخستین تالش آموزی او در مورد آورم. 

زده با مشکالتی سروکله زد نه به صورت شتابدهد که او چگونشان می  دانشگاه النگ

 که برای حل آنها هنوز فاقد اولین عناصر دانش بود. 

تردید بهترین کار اوست. اگر نه به دلیل تازگی  «، بیمالکیت چیست؟اولین اثر او، »

شیوه دلیل  به  حداقل  جسورانه محتوا،  و  جدید  ایدهی  بیان  اثری ی  قدیمی،  های 

مدوران  او  است.  سوسیالیست یساز  آثار  در  که  کمونیست دانست  و  فرانسوی ها  های 

« شده  الغاشهری »ای آرمان« نه تنها به طرق مختلف نقد شده، بلکه به شیوهمالکیت»

است. در این کتاب پرودون تقریباً در همان ارتباطی با سنت سیمون و فوریه قرار دارد 

باخ مطمئناً ضعیف است. با وجود  که فوئرباخ با هگل داشت. در مقایسه با هگل، فوئر

او   ازاین،  برای آگاهی    تأکیدساز بود، چون بر برخی نکاتی  هگل دوران  پس  کرد که 

اما برای پیشرفت نقد مهم بود، نکاتی که هگل در   بود،  ابهامی  مسیحیان ناخوشایند 
 باقی گذاشته بود. رازگونه

تنومند وجود دارد. و   سبکتوان بیان کرد که در این کتاب پرودون هنوز یک  می

ازدید من آن سبک، شایستگی اصلی آن است. واضح است که حتی در جایی که او فقط  

کند  ای مستقل کشف میکند، پرودون همه چیز را به شیوه مطالب قدیمی را بازتولید می

او تازگی دارد و به این عنوان جدید تلقی مییعنی آنچه می  - شود.  گوید برای خود 

»مقدستحریکسرکشی   روی  دست  که  میآمیز،  اقتصادی  مقدسات«  گذارد،  ترین 

مبتکرانه  عامیانهپارادوکس  درک  که  میای  سخره  به  را  بورژوایی  انتقاد  ی  گیرد، 

جا، آشکار کردن احساس عمیق و اصیل خشم از  جا و آنی تلخ، و اینخردکننده، کنایه

خوانندگان »مالکیت چیست؟« را ی اینها  همه  –رسوایی نظم موجود، خلوص انقالبی  

تاریخ   در  نمودند.  ایجاد  نیرومند  آن، محرکی  انتشار  و در نخستین  برانگیخته کردند 
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توان از این کتاب نام برد. اما در علوم و نیز  سختی میمشخصاً علمیِ اقتصاد سیاسی، به

نمونه، کتاب  کنند. برای  در تاریخ رمان، آثار پرهیجانی از این دست نقش خود را ایفا می

ای شورانگیز« را در نظر بگیرید. چاپ اول آن چیزی جز »جزوه  جمعیتدر مورد    مالتوس

چه   ی نژاد انسانیهجونامهو ادبی از ابتدا تا انتها سرقت بیش نبود. و در عین حال، این 

 محرکی ایجاد کرده! 

ی نشان راحتی چند نمونه براتوانستم بهاگر کتاب پرودون را پیش رو داشتم، می

داند، از  هایی که خود او آنها را مهمترین میاو ارائه کنم. او در قسمت  سبک اولیهدادن  

در آن زمان کانت تنها فیلسوف آلمانی بود    -کند  تقلید می  اضدادطرز برخورد کانت به  

دهد که برای  دست میو این برداشت نیرومند را به  –ی آثارش را خوانده بود  که ترجمه 

« درک بشر است، یعنی چیزی که  ورایطور که برای کانت، حل اضداد در »او، همان

 ماند. برای خود او مبهم باقی می

از یک سو   مالکیت چیست؟توان پیشاپیش در  شکنی آشکار، میرغم این بتاما علی

)بعدها   فرانسوی  نظری دهقان کوچک  با خاستگاه  تناقضی  از جامعه  پرودون  نقد  در 

ها  های سنجشی که از سوسیالیست اهده کرد و از سوی دیگر، معیار( را مشبورژواخرده

 به ارث برده است. 

شود. این پرسش به قدری بد فرموله  نقص کتاب با همان عنوان آن مشخص می

با روابط    »روابط مالکیت« باستانیتوان به درستی به آن پاسخ داد.  شده است که نمی

نوبه  فئودالیمالکیت   به  یک  این  خوو  مالکیت  ی  روابط  با  شد.    »بورژوایی«د  مرتفع 

پیشین بیان کرده است. در واقع آنچه   روابط مالکیتبنابراین خود تاریخ نقد خود را بر  

با آن سروکار داشت،   بورژوایی مدرنپرودون  این    مالکیت  بود. چیستی  واقعاً موجود 

»روابط می از  انتقادی  تحلیل  با یک  تنها  داده شود، که  اقتصاد سیاسیتواند  پاسخ   »

مثابه روابطی  آنها به  حقوقیی  که جنبهگردد، نه این  روابط مالکیتشامل کلیت این  

اما از   ، در نظر گرفته شود.روابط تولیدی، بلکه شکل واقعی آنها، یعنی  ارادهوابسته به  

»مالکیت«،   عام  حقوقی  مفهوم  در  را  اقتصادی  روابط  این  کل  پرودون  که   la»آنجا 

propriété»نمی نمود،  گرفتار   ، « بریسوت  که  پاسخی  از  همان  Brissotتوانست  با   »
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مالکیت سرقت » انتشار یافته بود، فراتر برود:   1789کلمات در اثر مشابهی که پیش از  
 «.La propriété 'c'est le vol«، »است

« به سرقتی نهایی در بهترین حالت این است که مفاهیم حقوقی بورژوایی »نتیجه 

« خود بورژوازی نیز کاربرد دارد. از سوی  صادقانههمان اندازه در مورد دستاوردهای »

واقعیت وجودی  عنوان نقض اجباری مالکیت،  « بهسرقت»ی  نهادهپیشدیگر، از آنجا که  
، پرودون خود را درگیر انواع و اقسام مالکیت حقیقی بورژواییطه با  است، در راب  مالکیت

 اوهامی کرد که حتی برای خود او ناروشن است.

با پرودون شخصا آشناً شدم. این را   1844من در مدت اقامتم در پاریس در سال  

می ذکر  اینجا  آنچه  در  مقصرم:  او  »پیچیدگی«  در  نیز  من  حدی  تا  من  چون  کنم 

هایی طوالنی که اغلب تمام  نامند. در جریان بحثها جعل کاالهای تجاری میانگلیسی

ی هگلیسم کردم، چون آلمانی بلد  ودهکشید، من او را به ضرر خودش آل شب طول می

 کارل گرون درستی مطالعه کند. پس از اخراجم از پاریس، جناب توانست به نبود و نمی

«Karl Grünی عنوان یک معلم فلسفه« کاری را که شروع کرده بودم ادامه داد. او به

 فهمید.میآلمانی نسبت به من از این امتیاز برخوردار بود که خودش هیچ چیز از آن ن

 Philosophie،  ی فقرفلسفهمدت کوتاهی پیش از انتشار دومین اثر مهم پرودون،  

de la misère  ی بسیار مفصلی به من ازجمله اعالم کرد که:  و غیره، خود او در نامه

«. چنین نقدی را  J'attends votre férul critique«، »منتظر آرای انتقادی شما هستم»

 Misère de la( )1847و غیره، پاریس  فقر فلسفه  رتاب کردم )در  سوی او پ به زودی به

philosophie.به نحوی که به دوستی ما برای همیشه پایان بخشید ،) 

برای برآورد کتاب او، که در دو جلدِ ضخیم است، باید شما را به ردّی که نوشتم  

تا چه حد در راز  ام که او  ارجاع دهم. من در آنجا، در میان چیزهای دیگر، نشان داده

ی نظرورزانه اشتراک دیالکتیک علمی نفوذ کرده است و برعکس چگونه در توهم فلسفه

ای  عنوان بیان نظری روابط تاریخی تولیدمقوالت اقتصادی را بهدارد، چون به جای آنکه  

های  ایده، آنها را  ی خاصی از رشد تولید مادی منطبق استکه با مرحله در نظر بگیرد  
اقتصاد  پیش موجود درهم می  از  ازلی به خاستگاه  یکبار دیگر  بیراهه  این  از  و  ریزد، 

می ]»بورژوایی  میرسد.  اقتصاددانان  کنونی  وقتی  روابط  که  تولید    -گویند  روابط 
طبیعی هستند مقصود آنها این است که اینها روابطی هستند که در آنها   -بورژوایی  
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یابند. بنابراین خود  قوانین طبیعت توسعه میثروت ایجاد شده و نیروهای مولده برطبق  
این روابط قوانینی طبیعی هستند که از تأثیر زمان مستقل هستند. آنها قوانینی جاودانی  
اما   تاریخ وجود داشته است،  بنابراین  باشند.  بر جامعه حاکم  باید همواره  هستند که 

 اثر من([ 113.«)ص دیگر وجود ندارد

دهم که دانش وی در مورد »اقتصاد سیاسی« که نقد آن  عالوه بر این من نشان می

شدت ناقص و گاهی حتی مانند یک دانش آموز ابتدایی است و  را برعهده گرفته بود، به

که علم از دانش انتقادی جنبش تاریخی استخراج شود، جنبشی که خودش  به جای این

«  علماصطالح »ها در پی یک بهشهریآرماناو و    کند، را تولید می  شرایط مادی رهایی 

از پیش فرمولی برای »حل مسئلههستند که به واسطه ی اجتماعی« پرداخته ی آن 

، مورد ارزش مبادلهدهد که دیدگاه پرودون در  طور خاص نشان میی من بهکنند. ردیّه

او، همچنان مغشوش، نادرست و سطحی است و اینمبنای کل نظریه   که او حتی ی 

  گیرد. ی ارزش ریکاردو را با مبنای یک علم جدید اشتباه میشهری از نظریهتفسیر آرمان 

 ام:در رابطه با دیدگاه کلی او، من نتایج خود را به این صورت خالصه کرده

ای ی بد دارد، این تنها نکتهی خوب و یک جنبه ای یک جنبه ی اقتصادی»هر رابطه 

نمی دروغ  خود  به  پرودون  که  میاست  او  جنبهگوید.  که  توسط  بیند  خوب  های 

ها محکوم  بیند را سوسیالیست اقتصاددانان توضیح داده شده است. طرف بدی که او می

ها این  گیرد. او از سوسیالیست اند. او ضرورت روابط ابدی را از اقتصاددانان وام میکرده

ی )به جای آن که جنبه گیرد  بینند را به عاریت میتوهم که در فقر چیزی جز فقر نمی

ی  ی قدیمی را سرنگون خواهد کرد در نظر گیرد(. او دربارهانقالبی و مخربی که جامعه

به نسبت  را  او خود  برای  علم  است.  موافق  هر دو  با  علم  اقتدار  به  نحیف تأسی  های 

ها است. بنابراین، پرودون  دهد. او مردی در جستجوی فرمول فرمولی علمی تقلیل می

بالد که هم اقتصاد سیاسی و کمونیسم را نقد کرده است: او مادون هر دوی  می به خود

اقتصاددانان، چراکه به عنوان فیلسوفی که فرمول جادویی در آستین آنهاست. مادون 

اقتصادی ناب صرفکرد میخود دارد، فکر می از پرداختن به جزئیات  نظر کند.  تواند 

نه بصیرتی  ها، چون حتی در حد  مادون سوسیالیست  نظرورزانه، نه شجاعت کافی و 

 کافی برای جهشی بر فراز افق بورژوایی دارد... 
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به»او می او  خواهد  پرواز کند.  پرولتاریا  و  بورژوازی  از  فراتر  علم  مرد  صرفاً  عنوان 
است که دائماً بین سرمایه و کار، اقتصاد سیاسی و کمونیسم عقب و جلو    بورژواییخرده

 رود.«... می

ی آن را تأیید رسد، اما اکنون باید هر کلمهد قضاوت فوق شدید به نظر میهرچن

او را رمز سوسیالیسم  کنم. اما در عین حال، باید در نظر داشت که وقتی من کتاب 

اعالم کردم و این را از لحاظ نظری ثابت کردم، پرودون هنوز هم توسط   خرده بورژوایی

و هم سوسیالیست  سیاسی  ابربه  هااقتصاددانان  یک  تقبیح می-عنوان  به انقالبی  شد. 

« او به انقالب شرکت نکردم. خیانتی »همین دلیل من بعدها هرگز در داد و قال درباره

که از ابتدا توسط دیگران و نیز خودش بد فهمیده شده بود و در برآوردن امیدهای  این

 ناموجه ناکام ماند، تقصیر او نبود. 

ی کمبودهای روش بازنمایی  کلیهی فقر  فلسفه   در  ؟،مالکیت چیستدر مقایسه با  

شده  برجسته  نامطلوبی  بسیار  طرز  به  که پرودون  است  چیزی  آن  سبک  این  اند. 

اغلب  فرانسوی  فلسفینامند. واژهمی  آمپولها  - های پرطمطراق نظرورزانه، که مدعی 

به هنگامی  است،  میآلمانی  ظاهر  صحنه  روی  به  دایمی  هوشمنطور  که  دی گردند 

و  فرانسوی  فخرفروشی،  خود،  از  تجلیل  سروصدا،  پر  لحن  باشد.  خورده  شکست  اش 

« و نمایش جعلی آن، که همواره بسیار ناخوشایند است، علمی »وپالگویی دربارهپرت

دایماً گوشخراش است. به جای گرمای اصیل اولین اثرش، او در اینجا در عبارات معینی،  

به را  نخود  امواج  در  منظم  میطور  غرق  لفاظی  نمایش  اگهانی  این،  بر  عالوه  کند. 

اش در اصالت استداللش پیشاپیش  ناخوشایند دانشوری خودآموخته، که غرور طبیعی

داند که با  عنوان یک تازه به علم رسیده، الزم میدرهم شکسته شده است، و اکنون به

عنوان ی که بهبورژوایسپس ذهنیت خرده  آنچه نیست و ندارد، تظاهر به برتری کند.

چون   شخصی  به  عملیCabet)  کابهنمونه  برخورد  که  فرانسه (  پرولتاریای  به  اش 

ای بکند، که نه زیرکانه، نه عمیق  رحمانه وحشیانه ای بیی احترام است، حمله شایسته 

( )حقیقتاً یک  Dunoyerو نه حتی درست است، و از سویی از شخصی چون دانویر )

و تعریف  ایالتی«(  تعصب    »مشاور  در  دانویر  این  اهمیت  تمام  اگرچه  کند؛  تمجید 

اش، اصول تحمل آور و غیر قابلمضحکی بود که با آن درسراسر سه جلد ضخیم، مالل

( هالوتیوس  که  کرد  موعظه  را  کرده Helvetiusخشکی  زیرتوصیف  شرح  به  را  آن   )
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بی  «On veut que les malheureux soient parfaitsبود:» کمال  )از  درخواست  نوا 

 شود(. می

طور غیر برای پرودون، برای کسی که تنها تا چند هفته پیش از انقالب فوریه به

« برای همیشه سپری شده است، انقالب  هادوران انقالب انکاری ثابت کرده بود که »قابل

رایت ی بسیار نامساعدی رخ داد. سخنرانی وی در مجلس ملی، هرچند دقطعاً در لحظه

قیام ژوئن، این    پس ازی تقدیر بود.  کمی در مورد شرایط موجود نشان داد، شایسته

شانس بهره مند شد که پاسخ  آمد خوشعالوه، از این پیعملی بسیار شجاعانه بود. به

تی آقای  )مخالف  یک  (  M. Thiersر  در  را  آن  او سپس  که  پرودون،  پیشنهادهای  به 

ای سکان  ل اروپا ثابت کرد که کدام احکام کودکانهی ویژه منتشر ساخت، به کجزوه

در واقع تا حد یک    تیر، پرودوناین ستون فکری بورژوازی فرانسه است. در مقایسه با  

 غول عظیم منسوخ برجسته شد.

 banqueی »اعتبار رایگان« و بر آن اساس، »بانک مردمی« )کشف پرودون درباره

du peupleاقتصا از آخرین »اقدامات«  بود. کتاب من،  (  او  اقتصاد  دی  نقد  سهمی در 
پاره برلین،  سیاسی،  نخست،  می59-64)صص1859ی  ثابت  نظری (،  مبنای  که  کند 

ی او از درک نادرست عناصر اساسی »اقتصاد سیاسی« بورژوایی ناشی شده است،  ایده

ایی  هاش صرفاً بازتولید طرح ، در حالی که روبنای عملیکاال و پولی بین  یعنی رابطه 

مراتب بهتر توسعه یافته بود. این که تحت شرایط اقتصادی و تر بود که بهبسیار قدیمی

ی کارگر استفاده  توان از سیستم اعتباری برای تسریع رهایی طبقه سیاسی خاصی می

به که  همانطور  قرن  کرد،  آغاز  در  بعداً،  دوباره  و  قرن هجدهم،  آغاز  در  نمونه،  عنوان 

ی دیگر را تسهیل کرد، کامالً  انتقال ثروت از یک طبقه به طبقه   نوزدهم در انگلستان،

شکل اصلی عنوان  به  داری بهرهسرمایهبدون تردید و بدیهی است. اما در نظر گرفتن  
و تالش برای تبدیل یک شکل خاص از نظام اعتباری که برحسب ظاهر شامل    سرمایه

ت یک  سراسر  جامعه،  دگرگونی  مبنای  به  شود،  بهره  است.   بورژواییخردهوهم  حذف 

شدهرقیق  میتر  پیشاپیش  را  توهم  همین  میان  ی  در  اقتصادی  توان  سخنگویان 
( در مورد  1850یافت. جدل پرودون با باستیا )  بورژوازی انگلیس در قرن هفدهم خرده

است. وقتی حتی باستیا او    ی فقرفلسفه تر از  دار در سطحی بسیار پایینی بهرهسرمایه
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مغلوب   میرا  میخود  فرود  او  بر  را  خود  ضربات  حریف  که  هنگامی  و  آورد،  کند، 

 دهد. سرایی مضحک سرمییاوه

ی مالیات نوشت، فکر  ای دربارهچند سال پیش برای جایزه گرفتن، پرودون مقاله

کنم این مسابقه را دولت لوزان ترتیب داده بود. در اینجا واپسین سوسوی نبوغ خاموش 

 .بورژوایی نابخردهماند به جز نمی شود. چیزی برجایمی

نوشته تا آن به  مربوط میجا که  پرودون  آنها  شود، همههای سیاسی و فلسفی  ی 

دهند. عالوه بر این،  مانند آثار اقتصادی او، همان خصلت متضاد و دوگانه را نشان می

نها داری آکردند که نشان دادن دینهای فرانسوی تصور میدر زمانی که سوسیالیست 

بر ولتریانیسم بورژوایی سده هجدهم و بی خدایی سده نوزدهم آلمان تا چه حد برتری 

کلیسا و غیره، که ارزش آنها کامالً محلی و محدود به فرانسه دارد، حمالت وی به دین،  

ای برخوردار بود. همانطور که پتر کبیر بربریت روسیه را با بربریت  است، از اهمیت ویژه

پردازی پردازی فرانسه را با عبارتداد، پرودون تمام تالش خود را کرد تا عبارتشکست  

 شکست دهد. 

کند  زند و در واقع تالش می، که در آن با لویی بناپارت الس میکودتای  اثر او درباره

ای علیه تا او را برای کارگران فرانسوی قابل پذیرش جلوه دهد، و آخرین اثر او، نوشته 

کند،  اعتمادی احمقانه بیان میه در آن برای شکوه هرچه بیشتر تزار عدم، کلهستان

اما با دیدگاه  عنوان آثاری توصیف شوند که نه تنها بد، بلکه بیباید به اساس هستند 

 بورژوایی مطابقت دارند. خرده

تر از این باشد. تواند اشتباهمقایسه شده است. هیچ چیز نمی   روسواغلب با    پرودون

بی شبیه  او  لینگتشتر  که  (Nicolas Liguet  نیکالس  است  مدنی نظریه(  حقوق    ی 

Théorie des loix civiles .او اتفاقاً کتابی بسیار درخشان است 

پرودون به دیالکتیک تمایل طبیعی داشت. اما از آنجا که او هرگز دیالکتیک علمی  

بورژوایی او گری فراتر نرفت. این در واقع با دیدگاه خردهرا درک نکرد، هرگز از سفسطه 

سو و از سوی دیگر بورژوایی از یکتاریخدان، خرده  (Raumer)  رومرمرتبط است. مانند  

های  در سیاست، دیدگاه  روازاینی منافع اقتصادی او و  دربارهساخته شده است. این هم  

در همه کند. و به همین ترتیب در اخالقیات، و  مذهبی، علمی و هنری او صدق می
. او یک تناقض زنده است. عالوه بر این، اگر او همانند پرودون فردی مبتکر باشد،  چیز
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و بسته به شرایط، تبدیل آنها به   یابد که سرگرم شدن با تناقضات خود،زودی در میبه

یی برجسته، خودنما، گاهی رسوا و گاهی درخشان هستند. شارالتانیسم در  هاپارادوکس

ی  ناپذیر است. تنها یک انگیزهعلم و سازشکاری در سیاست از چنین دیدگاهی تفکیک

یهوده،  ی افراد ب، و یگانه پرسشی که برای او، و همه پوچی موضوعماند،  حاکم باقی می

لحظه  و درخشش  دارد موفقیت  اخالقی ساده، که  وجود  آن حس  بنابراین،  است.  ای 

قدرتبه با  مصالحه  از  را  روسو  نمونه، همواره  بازمیعنوان  موجود  ناپدید  های  داشت، 

 شود. می

این  را  فرانسه  رشد  از  مرحله  آخرین  شاید  لوئی  آیندگان  که  کنند  خالصه  گونه 

 ولتر آن بود. -رودون، روسوبناپارت، ناپلئون آن و پ 

ی کسی را  اکنون خود شما باید این مسئولیت را بپذیرید که نقش قضاوت درباره

 که به تازگی مرده است به من تحمیل کردید. 

 با احترام فراوان،

 کارل مارکس 

، تاریخ انتشار:  18و    17،  16  های، شمارهDer Social-Demokratچاپ نخست:  

   1865فوریه  5و  3، 1

1865ژانویه  24تاریخ نگارش:   
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 گفتارپیش

ی غرب که همه چیز گفته و انجام شد، نهایتاً در فلسفه»پس از آن 

اندیشمند واقعاً سترگ وجود خواهند داشت که قابل قیاس با  تنها سه  

 سایرین نیستند: ارسطو، هگل و مارکس«

- ی ژوئنی لوکاچ با پری اندرسون، »نیو لفت رویو«، شمارهمصاحبه 

 1968اوت 

  1938»هگل جوان« اثر جورج لوکاچ پژوهشی کامالً بدیع و وسیع است که در پاییز  

ی جنگ جهانی دوم، امکان انتشار نیافت. لوکاچ با یک  نگاشته شده بود اما در آستانه

  1954منتشر کرد. سپس در سال    1947-48»تجدیدنظر کامل«، این اثر را در سال  

غییراتی در متن، در آلمان شرقی تجدید چاپ  گفتار جدید و اندک تبه همراه یک پیش

گذرد، پژوهش نسبتاً جامع  می هگل جوانسال از نگارش  80که بیش از شد. اما با این

ی  ی نویسندهاست که به دیده  هگل جوانلوکاچ یکی از منابع اصلی سیر تکوین آرای  

گیری نخستین  متن کنونی، هنوز تازگی خود را از دست نداده است. لوکاچ فرایند شکل

( 1797-1800( و فرانکفورت )1893-96»سیستم« هگل را با دقتی کم نظیر از برن )

  پدیدارشناسی روحکند و کل اثر را با بررسی  ( دنبال می03-1801شروع کرده تا ینا )

برد. در این مسیر با منابع نسبتاً محدودی که در آن زمان قابل  ( به پایان می1807)

 اند.شود که هنوز اعتبار خود را از دست ندادهه کشفیات جدیدی میدسترس بود، موفق ب

نیز   هگل جوانی هگل« است،  طور که پدیدارشناسی »زادگاه فلسفهدرواقع همان

پایهنقطه  را  جدید«  »لوکاچ  یک  نظری  مبانی  که  است  عطفی  میی  که  گذاری  کند 

با اذعان به ژرفا و  متن حاضر    1است.  شناسی وجود اجتماعیهستیاش  حاصل نهایی

جا ناممکن بودن بررسی کل کتاب در یک جستار  گستردگی پژوهش لوکاچ، و از آن

محدود کرده    هگل جوانی اوج آن اثر، به بخش چهارم و نهایی  کوتاه، خود را به نقطه

 
ی  ، رجوع کنید به نظر این نویسنده در مقالهشناسی وجود اجتماعیهستیانتقادی لوکاچ مؤخر و    برای بررسی 1

 «.ی جورج لوکاچتأملی اجمالی در میراث دوگانه»

https://naghd.com/2020/06/21/تأملی-اجمالی-در-میراث-دوگانه%E2%80%8Cی-جورج-ل/
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یابی »سیستم« هگل بلکه بررسی  ی کنونی، نه فرایند قوامی اصلی نوشته است. دغدغه

ی چهارم آن اثر است. لوکاچ با خالقیتی  ویژه پاره، بهپدیدارشناسی ی  ارهآرای لوکاچ درب

را صرفاً به سه   پدیدارشناسیانگیز، با تجدیدنظر در »فهرست« کتاب، ساختمان حیرت 

تقسیم می هگل کل  بخش  اما خودِ  روح مطلق.  و  ابژکتیو،  روح  روح سوبژکتیو،  کند: 

 وح تقسیم کرده بود.  آگاهی، خرد، و ر-کتاب را به: آگاهی، خود

عنوان فیلسوف »دیالکتیک ابژکتیو«، طبعاً بخش دوم، یا »روح ابژکتیو«، لوکاچ به

ی بورژوازی مترقی ی اوج »فلسفه ی هگل و نقطهترین دستاورد اندیشه مثابه مهمرا به 

عنوان »پایان تاریخ« و  کند. اما بخش نهایی، یا »روح مطلق«، را به عصر« ترسیم می

کند. به باور این نویسنده،  ی حرکت دیالکتیک نزد هگل شناسایی میین مرحلهفرجام

برانگیز  برد، با نقدی تأملکه در سرتاسر این اثر شگرف هگل را به اوج میلوکاچ با این

نشاند که تا امروز به امری  از »روح مطلق«، در سیر تحول مارکسیسمِ بدعتی را برمی

 ی تبدیل شده است.  مسلم و دیدگاهی کمابیش همگان 

نوشته به  معضل  توجه  با  که  است  لوکاچ  تاریخی  این قضاوت  ی کنونی، سنجش 

تردید کار مشکلی است.  دشواری متن هگل و نیز پیچیدگی بررسی انتقادی لوکاچ، بی

نه  و  آورد  به شمار  بحث  یک  برای شروع  صرفاً مدخلی  باید  را  حاضر  متن  بنابراین، 

ی چنین بحثی کمبودهای  ته باشد. امید است که ادامههمچون مبحثی که خاتمه یاف

ی نظر از نتایج آرای انتقادی نویسندهاحتمالی این نوشته را نیز برطرف کند. اما صرف

گمان تاریخ لوکاچ را همچون اندیشمند بزرگی تثبیت  ، بیهگل جوانی  این سطور درباره

نوین فکری  حرکت  یک  زایش  در  بنیادین  سهمی  که  است  »مارکسیسم کرده  در   ،

 هگلی«، ایفا کرده است.  

 ، تجسم ادراکی نوین از هگلهگل جوان

گیری شود، وار و زیگزاگی است و چون باید دایماً پی»حرکت تاریخ اغلب جهش

لحاظ کردن حجم عظیمی از مصالح غیر مهم، به معنی گسست در مسیر اندیشه 

مناسب است. اما این روش در واقع  است... بنابراین، روش منطقیِ برخورد، تنها روش 

 ی تاریخی آن حذف شده باشد.« هیچ چیز نیست مگر روشی تاریخی که نمایه

 1859، »داس فُلک«، سهمی بر نقد اقتصاد سیاسیفریدریش انگلس، بررسی 
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کند که در خاستگاه نظری  تأکید می  هگل جوانی  جورج لوکاچ از ابتدا، در مقدمه

رخداد بر  او  تمرکز  و  جهانهگل  مهم  در  -های  که  دارد  وجود  خاصی  وجه  تاریخی 

از تمام معاصران خود متمایز میعرصه  را  او  انقالب ی فلسفی،  از  نه فقط  کند. هگل 

ترین ارزیابی آلمانی را ارایه کرد، بلکه او همچنین یگانه اندیشمند آلمان فرانسه عالی

د. »او تنها کسی است  است که برای ادراک انقالب صنعتی انگلستان، تالشی جدی کر

ی فلسفه و دیالکتیک، پیوند برقرار ی اقتصاد کالسیک انگلستان و مسألهکه بین مسأله

نیروهای   و  درونی،  حقیقی،  ساختمان  ادراک  هگل،  هدف  لوکاچ،  تعبیر  به  کرد.« 

داری بود. »هگل تنها شخصی است  ی زمان و تعریف دیالکتیک حرکت سرمایهمحرکه 

 این حرکت را تشخیص داد.« که روند دیالکتیکی

اندیشمندانه  بیان  انقالب فرانسه و  ی اش در هگل، مقارن یکدیگرند. فلسفهظهور 

( به  240هگل، تجسم »یک انقالب عمومی عظیم و ظهور یک جهان نوین است.« )ص  

دهد  هایی را که در فلسفه رخ میی تضادها و جدالی لوکاچ، هگل برآن بود تا کلیهدیده

 اند مرتبط کند. اتی در هستی که در بطن جامعه ریشه بسته به تعارض

(  264گذار یک روش علمی نوین در تاریخ فلسفه است.« )ص  بنابراین، »هگل بنیان

گری رادیکال« را بنا نهاد و کوشید برای تاریخ او نخستین کسی است که یک »تاریخی

تواند بر اریخ »چگونه میی نوین ایجاد کند تا نشان دهد که تیک مبنای روش شناسانه

طوری منطقی بازنمایی شود.« )ص  اساس دیالکتیک درونی اندیشه و ترقی انسان، به

قدمی او در مفهوم  ی تاریخ در این زمان نشانگر ثابتتک نظرات هگل درباره( تک265

دهد گسست یا عدم تداوم در تاریخ به معنی  درستی تشخیص میدیالکتیک است که به

 (320وم و عدم تداوم است.« )ص »وحدت تدا

جامعه بنیادین  »معضل  و او  سوبژکتیویته  بین  فزاینده  تنشی  در  را  معاصر«  ی 

گر اجتماعی  خودمختاری فردیت انسانی از یک سو، و ظهور همزمان یک نظام میانجی

( »اصالت 317ی انسان که به همان اندازه خودمختار است، تشخیص داد. )صو ساخته

تعین است  برداری از کشفیات اقتصادی، صرفاً بر بستر تاریخی قابلر بهرهواقعی« هگل د

می رابطه که  »متاسفانه  خواهد  بکاود.  مدرن  عصر  در  را  اقتصاد  و  فلسفه  متقابل  ی 

که  ( با این319نگاری مارکسیستی کالً در انجام این تحقیق ناکام بوده است.« )ص  تاریخ
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اما    1ادی کامالً پیرو یا »شاگرد« آدام اسمیت بود،ی لوکاچ، هگل در امور اقتصبه دیده

توانست به بسیاری از مقوالت اقتصادی اسمیت وضوح بخشیده و »حتی به ورای خود 

( در واقع ویژگی فلسفی هگل این است که خود را به شرایط  323اسمیت برود.« )ص

اقتصاد، تجسم عقباقتصادی آلمان محدود نمی گی آلمان  افتادکند. »بررسی فلسفی 

 (334نیست.« )ص 

کم  یابد که »دستلوکاچ این فراروی از اسمیت را در مفهوم هگل از »کار« بازمی

تشریح کرد.«   "فتیشیسم"  مثابههای مشکلی را بازنمایی کرد که بعدها مارکس بهروزنه 

دربردارنده337)ص   کار  نزد هگل، مفهوم  است که هم خودی سرشت دوگانه(  - ای 

اآ ازاین فرین وهم  این  رو، در مفهوم »بیرونزخودبیگانه کننده است.  با  شدگی« هگل 

می روبرو  آفریدهواقعیت  خود  اینکه  با  اقتصاد،  جهان  که  او  شویم  بر  است،  انسان  ی 

می کنترل  شدیداً  را  فرد  هستی  و  داشته  اصیل چیرگی  حقیقا  »سرشت  کند. 

( لوکاچ برای تأیید نظر  333  توان در چنان ثنویتی بازیافت.« )صرا می  'شدگیبیرون '

کند: »در فرایند کار، من خود را به یک  خود، بالفاصله گفتاوردی از هگل را بازگو می

. بنابراین من هستی خود را بیرونی موجودیت داردکنم، به شکلی که شیء تبدیل می

(  334کنم.« )ص  کنم و در آن خود را ابقا میمبدل می  چیزی بیگانهکنم، آن را به  می

ها، »هگل دیالکتیک عینیت  ها، اشکاالت و ناروشنیرغم بسیاری نارساییبنابراین، علی

 (335برد.« )ص و ذهنیت، خاص و عام، را به درون مقوالت اقتصادی می

هگل   گوید »دستاورد فلسفی عظیممندی«، میلوکاچ در فصل »کار و معضل غایت

(  363مندی ]تلئولوژی[ را از آسمان به زمین منتقل کرد.« )ص  این بود که مفهوم غایت

کند که »خرد، همان کنش هدفمند است...  تصریح می  پدیدارشناسیسپس با استناد به  

ی تحرکی، همان سوژه است... فرجام همان آغاز است چراکه نقطه -خود  مثابههدف به

 
ی هگل با آدام اسمیت و جیمز استوارت، لطفاً نگاه کنید به نظر این  برای یک برداشت نسبتاً متفاوت از رابطه.  1

 »هگل و نقد اقتصاد سیاسی«،   ینویسنده در مقاله

https://pecritique.com/2021/05/03/ /هگل-و-نقد-اقتصاد-سیاسی-علی- رها 

رآن بود تا »اقتصاد را توسط  کند که برخالف نظریه بازار آزاد اسمیت، هگل بالبته خود لوکاچ نیز تلویحا اشاره می 

 ( 404دولت رام کند.« )ص  

https://pecritique.com/2021/05/03/هگل-و-نقد-اقتصاد-سیاسی-علی-رها/
https://pecritique.com/2021/05/03/هگل-و-نقد-اقتصاد-سیاسی-علی-رها/
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از دیالکتیک کار انسان،  به باو  1شروع، هدف بود.«  ر لوکاچ، هگل با تحلیلی انضمامی 

گر پراکسیس  کند و فرایند میانجیمندی« را الغا میناپذیر »علیت و غایتتعارض آشتی

رو، »هگل طرز تلقی کامالً جدیدی  زند. ازاینی تکامل اجتماعی پیوند میانسان را با ایده

ی فعالی  کند. همان جنبه سفی ارایه مینسبت به جایگاه پراکسیس انسان در نظام فل

اشاره می آن  بر  مارکس  ازاین350کند.« )ص  که  بی(  درایتی  با  لوکاچ  ابراز رو،  نظیر 

ی تاریخ هگل، وحدت دیالکتیکی تئوری و ی اساسی فلسفهوهلهکند که »می

.«  یک کلیت است  مثابهجا موضوعیت دارد، مفهوم تاریخ به... آنچه در اینپراتیک است

 قراول ماتریالیسم تاریخی است.«رو، هگل »پیش، تأکید از نویسنده( ازاین362)ص 

جامعه تضادمند  حرکت  لوکاچ،  بیان  دورهبه  این  در  بورژوایی  برای ی  خاص،  ی 

ی اصلی فلسفه تبدیل  نخستین بار سرشت متعارض خودِ هستی را آگاهانه به مشغله

( هگل با تقسیم  399ند متضاد است.« )صی هگل، معرف ادراک این روکرد. »اندیشه

  مثابهنشاند که بهی مدنی به یک شهروند و یک بورژوا، تعارضی را برمیفرد در جامعه

»تصادم درونی روح با خودش است؛ تعارضی دایمی که فرایند الغای آن نیز دایمی است 

زمان  که هگل در این  ( پس با این403هم جدال و هم حل آن دایمی است.« )ص    –

دربارهبه زیادی  چیز  طبقاتی  مبارزات  شکوفایی  عدم  مبارزه خاطر  و  ی  پرولتاریا  ی 

اقتصادی رو به رشد آن را مشاهده  بورژوازی نمی دانست، »بطالت بورژوازی و قدرت 

 ( 405ی مدرن داشت.« )ص  کرد و بصیرتی غریزی نسبت به جایگاه بورژوازی در جامعه 

ساختمان   لوکاچ  آخر،  بهرشناسی  پدیدادست  »اتوپیای را  یک  تجلی  عنوان 

ی یک حقیقت ژرف آلیستی، دربردارندهرغم خطایی ایدهسنجد که »علیقهرمانانه« می

عمیق   نقد  تضادمند    –اومانیستی، یک  از از سرمایه  –هرچند  اتوپیا  این  است.  داری 

ی از داری است که باید فراروی عینی، یک اعتراض کامالً مشخص علیه سرمایهجنبه 

( اما تمام اتوپیاها بر امید رفع تضادی عظیم  401داری را نشان دهد.« )ص  افق سرمایه

انرژی  رشد  توسط  انسان  »انهدام  هستند:  مبتنی  مدرن  جهان  مولدهدر  او.«  های  ی 

همانازاین  میرو،  تأکید  لوکاچ  که  مناسبات  طور  چارچوب  در  تضاد  این  رفع  کند، 
 

آید که از آغاز توسط  ای بدست میی انسان با کارش، کنشی هدفمند است. در انتهای فرایند کاری، نتیجهرابطه. »1

 284، جلد نخست، ص  کاپیتالآل داشته است.« مارکس، رو حضوری ایده تولید کننده تصویر شده و ازاین
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سرمایه امکان اجتماعی  »پ داری  نیست.  را ذیر  تضادها  تمامی  سوسیالیسم  فقط 

ی متن حاضر، خودِ  ی نویسنده، تأکید از نویسنده( به دیده402.« )ص  کندبرطرف می

در   که  است  تاریخ«  »پایان  از  متفاوت  و  معین  برداشت  یک  معنی  به  مفهوم  این 

 یابد. »سوسیالیسم« تحقق می

 ی لوکاچ در سپهر اندیشه  هگل جوانجایگاه  

ارزشی آن عام  پولی کاالها، همانند شکل  از شکل  »شکل  ها، کامالً 

آل محض محسوس و پیکر واقعی آنها متمایز است. بنابراین یک شکل ایده

 ( 1:189، کاپیتال یا شکلی مفهومی است.« ) 

قفسه  درون  در  شوروی«  جماهیر  »اتحاد  فروپاشی  از  حزب پس  غبارآلود  های 

دست  ناشناختهنوشته کمونیست  »دنباله ی  عنوان  زیر  شد  کشف  لوکاچ  از  و ای  روی 

یا    1925«. ظاهراً لوکاچ این اثر را درسال  تاریخ و آگاهی طبقاتیدیالکتیک: در دفاع از  

( به قلم کشیده  1923)  خ و آگاهی طبقاتی تاریدر پاسخ به حمالت کمینترن به    1926

گویی«  عنوان »انحراف« از مارکسیسم، اثری »التقاطی« و »ندانمبود که آن کتاب را به

رغم »انتقاد  دهد که لوکاچ علی)آگنوستیسیسم( تحریم کرده بود. این اثر مهم نشان می

طور علنی حزب به  از خود«، در واقع صرفاً از روی وحشت از »ارتداد« و اخراج شدن از

»ایده ماهیت  به  روداس نسبت  و  دبورین  بود.  کرده  »اعتراف«  کتابش  آلیستی« 

سردمداران حمالت علنی حزب به لوکاچ بودند که او را به »سوبژکتیویسم« متهم کرده  

طلبانه کند: »هرگاه تهاجمی فرصتدرستی تأکید میطور که لوکاچ بهبودند. اما همان

پذیرد، زیر پرچم مخالفت با سوبژکتیویسم به پیش  البی صورت میعلیه دیالکتیک انق

 ( 48رود. )برنشتاین علیه مارکس، کائوتسکی علیه لنین(« )ص می

ی حزب با دیالکتیک روی و دیالکتیک« رابطه که کانون اندیشگی »دنبالهالبته با این

که اتهام  مل است. آن ی تأ گذارد که شایستهلوکاچ در این اثر بر نکاتی انگشت می  1است،

 
ی »حزب و دیالکتیک« نیست، از طرح و بررسی انتقادی ی کنونی معضل مهم رابطهکه موضوع نوشته  جااز آن.  1

 آگاهی پرولتاریا در حزب خودداری شده است.-تجسم بالفعل خود
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زند، نخست باید مفهوم »سوژه« را درک کند. سپس دریابد که اساساً  سوبژکتیویسم می

)ص چیست؟«  تحول  تاریخی  فرایند  در  سوژه  آن 49»کارکرد  لوکاچ  (  خود  که  طور 

کنند.«  دهد، مخالفان او با ادارکی »مکانیکی«، »سوژه و ابژه را از هم جدا میتوضیح می

یگر، درک آنها از قانون دیالکتیک، حرکتی است که از مشارکت سوژه در به عبارت د

نظریه با رد  لوکاچ  باشد.  یافته  بیتاریخ رهایی  یا  واسطهی تشابه  و هستی،  آگاهی  ی 

ابژه که به او نسبت داده  این اند، معترضانه عنوان میسوژه و  کند که »تشابه آنها در 

 یکی و واقعی تاریخ هستند.« است که لحظات یک فرایند واحد دیالکت

ای غیر ای کانتی است که به شیوهی نظریهی سوبژکتیو، وجه مشخصه نفی لحظه

می هم  از  را  ابژه  و  سوژه  تعییندیالکتیکی،  اهمیت  و  »بر  کنندهگسلد  را  سوژگی  ی 

( از دید آنها، ابژه مساوی »طبیعت« و سوژه 52نشاند.« )ص  هایی ابژکتیو برمیعلیت

یابند که درون خود جامعه فرایندی تاریخی شکل  امعه« است. بنابراین درنمیهمان »ج

ی ابژه و سوژه را تغییر داده است. به بیان دیگر، خود طبیعت دگرگون گرفته که رابطه

از مفهوم می از روابط اجتماعی، خالی  از دستاوردهای مهم  شده و بیرون  گردد. یکی 

آگ»دنباله تفکیک  دیالکتیک«،  و  کلیهروی  کاذب  آگاهی  با  پرولتاریا  طبقاتی  ی  اهی 

طبقات اجتماعی پیشین است. »در عصر انقالب، کارکرد فعال آگاهی پرولتری اهمیتی 

 سازد.  ( چراکه پرولتاریا انقالب و تاریخ خود را آگاهانه می50یابد« )ص نوین می

دفاعیه  از  فرازهایی  اجمالی  »دنبالهبازگویی  لوکاچ در  دیال ی  و  بدین  روی  کتیک« 

  تاریخ و آگاهی طبقاتی ( کماکان بر مبانی نظری  1926خاطر بود که لوکاچ در این اثر )

  هگل جوان، طور که نشان داده خواهد شد، در  سال بعد، همان  10کند، اما  پافشاری می

ی  کند. پس پرسیدنی است در فاصلهنشینی میای عقبطور قابل مالحظهاز آن اصول به 

دو   این  بهنگارش  جهان  بالفعل  شرایط  در  تحوالتی  چه  شوراها« اثر  »کشور  در  ویژه 

( را 1952)  انهدام عقلکشد و سپس  را به قلم می  هگل جوانپذیرد که ابتدا  صورت می 

کند،  ابراز می   هگل جوان  1954گفتار چاپ  طور که خود لوکاچ در پیشنویسد؟ همانمی

اثر در واقع مکمل یکدیگرند. اما موضو با توجه به ظهور  انهدام عقلع اصلی  این دو   ،

انقالبی سوژه، که  - فاشیسم و جنگ دوم جهانی، نه انقالب اجتماعی و کنش انتقادی 

 یابی مبانی نظری »خردستیزی« )ایراسیونالیسم( بود.  ریشه 
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چه بدیهی است، اوضاع جهانی با آن شور و هیجان روح انقالبی و بعضاً اتوپیایی  آن 

اک انقالب  از  ازاینمتأثر  ندارد.  تشابهی  وجه  هیچ  دیگر  لوکاچ  تبر  که  زمانی  رو، 

نویسد، این بار بدون فشار و  می  تاریخ و آگاهی طبقاتی( بر  1967گفتاری جدید )پیش

می »اعتراف«  حزبی،  به  ارعاب  آغشته  نظراتش  انقالبی،  دوران  آن  در  که  کند 

شناسی  هستیتر« شده بود! اوست که نهایتاً در  آلیسم« بوده و از »هگل، هگلی»ایده
ی دانا، نقشی در سرشت و شکل عینیت ندارد.«  کند که »سوژه تأکید می  وجود اجتماعی

است که لوکاچ برای بار نخست مبانی    هگل جوان( اما در  36ی »مارکس«، ص  ه)پار

 کند. ریزی مینظری »لوکاچ مؤخر« را پایه

ی مفهوم همانی یا همانندی بی واسطه -اصطالح ایناساس نقد لوکاچ به هگل، در به

اینابژه نهفته است که او چنین مفهومی را به هگل نسبت می-سوژه که هگل،  دهد؛ 

بهبر همچنین  بلکه  جوهر  در  فقط  نه  را  حقیقت  اسپینوزا،  ادراک    مثابهخالف  سوژه 

کند. قطعاً لوکاچ واقف است که در دیالکتیک هگلی، برخالف منطق صوری، تشابه، می

و عدم اضداد، »تشابه  این  به معنی وحدت  به  پیشاپیش  آنجا که  از  اما  است.  تشابه« 

بینی وایل قرن نوزدهم نقش جوهر را از جهاننتیجه رسیده است که حرکت فلسفی از ا

حذف کرده، بر این باور است که عصر ما نیازمند بازگشت به »مفهوم نوین جوهریت« 

ی جوهر به سوژه، »عینیت« را هگل، با استحاله  پدیدارشناسیی لوکاچ،  است. به دیده

ازاین است.  کرده  در  الغا  جوانرو  می  هگل  بتأکید  است  »ضروری  که  روشنی هکند 

کند که مستقل از امور جهان را یک قانون ابژکتیو اداره میتشخیص دهیم که  

 ، تأکید از نویسنده(276.« )ص آگاهی است

درستی »اولویت علیت« را که بهکند که اسپینوزا با این لوکاچ درعین حال تأیید می

و هدف    تشخیص داد، به قدری روی علیت تکیه داشت که از ادراک »دیالکتیک علیت

)ص   بازماند.«  کار  ]فرایند[  از  340در  هگل  انضمامی  »تحلیل  اسپینوزا،  برخالف   )

آشتی تعارض  انسان،  کار  غایتدیالکتیک  و  علیت  میناپذیر  الغا  را  یعنی  مندی  کند؛ 

گنجاند، بدون  ی علیت میی انسان را به وجهی انضمامی در درون شبکهاهداف آگاهانه

به ورای آن رفته و یا به اصلی متعالی متوسل شود.« )ص   که آن را منهدم کرده، آن 

( با این وصف،  346رو، خود هدف نیز »مشروط به قوانین علیت است.« )ص  ( ازاین 345
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دهد که  که بیانگر کل فرایند است، نشان می  پدیدارشناسیبه باور لوکاچ، بخش نهایی  

بندی  رغم فرمولاظهار علی  گیرد. این»چگونه سوژه محتوای خود را از جوهر بازپس می

غایت ماتریالیستی است که آگاهی را مشروط ای بهی ایدهاش، در بردارندهآلیستیایده

کند. آگاهی صرفاً شکل تجلی واقعیت عینی است«! )ص به انعکاس واقعیت ابژکتیو می 

473)1 

عیت  ی انعکاسی واقخاطر »نظریهکه حتی انگلس را به  1923بدیهی است که لوکاچ  

اولیه نظری  مبانی  از  بود،  به  در ذهن« سرزنش کرده  است  پیدا کرده  فاصله  ی خود 

یافتگی روابط میان خود  وارگی کاالیی« و شیئیتوجهی که گویا مبحث کامالً بدیع »بت

از یاد برده است. اوست که با  ها و اجتماعیانسان نیز ظاهراً  شدن روابط بین اشیا را 

آمیزی که  وارگی توهمنشان داده بود که »بت  یخ و آگاهی طبقاتیتارنظیر در  درایتی بی

پدیده جامعهتمام  در  سرمایهها  میی  را  مقوله داری  شامل  نیز پوشاند«  عینیت  ی 

مثابه  ها با یکدیگر خارج است و برعکس بهگردد. یعنی عینیتی که از »روابط انسانمی

 (  14.« )ص یابدچیزگونگی و روابط اشیا با یکدیگر ظهور می

از هگل درباره  هگل جوانرو، لوکاچ در  ازاین  ی  با بازگو کردن گفتاوردی طوالنی 

ی نیازهای  کند. هگل نوشته بود که کلیه مفهوم »پول«، برداشتی خالف نظر او را القا می

تر نیازی به یک چیز بود، اکنون گردد. »نیاز که پیشانسان در یک نیاز واحد فشرده می

است... به یک چیز درونی. یک انسان به  ذهن  گردد که صرفاً در  بدیل میبه نیازی ت

ها، خصوصیات، و  ی ویژگییابد... پول، انتزاعی از کلیه میزان پولی که دارد واقعیت می

  شخصیت بیی درونیِ  های فردی است. لذا در چنین انتزاعی، روح به یک ابژهمهارت

گیرد که مقصود هگل  ه درایت هگل، نتیجه میاما لوکاچ با اذعان ب  2شود.« مبدل می

)ص   است!  پول«  »عینیت  کردن  می336برجسته  را  (  درونی  تنشی  لوکاچ  در  توان 

را فرآورده از  ی پراکسیس انسان ادراک میتشخیص داد که از سویی جامعه  اما  کند 

هگل  کند. این تعارضی است که  سان چیزی بیرونی تفهیم میدیگر سو »عینیت« را به 
 

 (  15.« )ص واقعیت: »برنهادن خود، تولید و بازتولید خود، این است تاریخ و آگاهی طبقاتیمقایسه کنید با . 1

ی نیاز هستند؛ آنها اشتهای روح اند و همانند گرسنگی، طبیعی هستند. بیشترین چیزها از »امیال دربردارنده .  2

 ، جلد اول، صفحه اول.  کاپیتالکنند، دارای ارزش اند.« مارکس، آنجا که نیازهای ذهن را برآورده می
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ی ی اوج چنین تعارضی در برداشت لوکاچ از رابطهقادر به رفع آن نیست. نقطه  جوان

 شود. ی هگل با عصر روشنگری آشکار میفلسفه 

 مفهوم روشنگری نزد هگل

در   فصل    پدیدارشناسی»هگل  ایمان'در  با  روشنگری    'جدال 

بهنظریه  را  سودمندی  توصیف نتیجه   مثابهی  روشنگری  نهایی  ی 

از این امر ناشی میمی انتزاع متافیزیکی آشکار  این  شود که در کند. 

انتزاعی پولیی روابط در عمل تابع رابطهی بورژوایی کلیه جامعه - ی 

گرایی  ی فایدهاین نظریه  شوند... اقتصاد سیاسی، علم واقعیتجاری می

 است.« 

 ( 5:409)آثار  ایدئولوژی آلمانی

پاره اعظم  کردن بخش  ترکیب  با  لوکاچ  در »روح پدیدارشناسی  ی چهارم  جورج 

کند. خود هگل این  آور میابژکتیو«، تاحدی بستر واقعی مبحث »روشنگری« را ابهام

بیگانه« و »روح از خود مطمئن« تقسیم  -ی وسیع را به »روح ابژکتیو«، »روح ازخودپاره

»جهان روح در    -  1های زیر است:  کند. »روح ابژکتیو« به ترتیب شامل زیرعنوانمی

بندی  »آزادی مطلق و ترور«. تأکید بر بخش  -  3روشنگری«؛  »  -   2بیگانگی«؛  -خود

جا ضروری بود که از ابتدا تشخیص دهیم مبحث »روشنگری«، یکم بر بستر هگل از آن

 فهم است، و دوم، ابداً بیان نهایی »روح ابژکتیو« نیست. بیگانگی روح قابل-معین ازخود

ی  شوند که به دیدهتقسیم میهای گوناگونی  ها نیز به فصلهریک از آن زیرعنوان 

از آن را بهمارکس  غیره  از موجود   مثابهجا که »ثروت، قدرت دولتی، و  نهادهایی که 

سازد،  جا که بیگانگی انسان را برجسته میکند... و از آن اند ادراک میبیگانه شده  انسانی

ر از خاستگاه  ای که فراتعناصر نقد را در خود نهفته دارد و پیشاپیش به شیوهی  کلیه

، جدال  'آگاهی صادق '،  'بارآگاهی اندوه'شده است.    پرورانده و تشریح رود،  هگل می

پست' و  اشرافی  قسمت'آگاهی  این  غیره،  و  غیره،  و  عناصر  ،  مجزا،    انتقادی های 
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شوند.« )آثار،  های کاملی چون مذهب، دولت، هستی مدنی، و غیره را شامل میعرصه 

3:332 ) 

کند که ما در این پاره »خود  ز احتماالً به پیروی از مارکس، تأکید میالبته لوکاچ نی

رخدادهای   کشاکش  در  می  بالفعلرا  )ص  تاریخی  به486یابیم.«  لوکاچ  درستی  ( 

ی مدنی، بحران بیگانه« با زایش جامعه-دهد که ما در مبحث »روح ازخودتشخیص می

مواجه هستیم، یعنی »با تاریخ    ایدئولوژیکی روشنگری و بحران جهانی انقالب فرانسه

ی درستی »فلسفه را به  پدیدارشناسیرود که  جا پیش میواقعی بشریت.« لوکاچ تا آن

نامد که در آن »دیالکتیک کارکرد یک هستی عام نیست بلکه محصول  تاریخ هگل« می

ازاین 497داری است.« )ص  و بیگانگی سرمایه  'بیرونی شدن' ی  رو، در این »مرحله ( 

»جامعهیعال شاهد  ما  روشنگری«  »حقیقت  فصل  در  یعنی  دیالکتیک«  رشد  ی تر 

اوج عظمت آن« هستیم. ) ص  سرمایه ، هرچند 498داری در  لوکاچ  ( در عین حال 

کند که »این حقیقت دارد« که برخورد هگل »حاوی نقد  طور گذرا، تلویحاً ابراز میبه

 ( 492روشنگری است.« )ص 

 مثابهداری را بهها در سرمایهجا روابط بین انسانگل در ایندهد که هلوکاچ نشان می

تشریح کرده است. اما ناگهان، بدون هیچ توضیحی نتیجه   'شدگیبیرونی'ی اوج  نقطه 

ی بشریت بود که او ترین مرحلهی مدنی مدرن، عالیگیرد که »برای هگل، جامعهمی

( لوکاچ  316)ص  1توانست ببیند.« تری را نه دید و نه میدرفراسوی آن هیچ چیز عالی

گرایی  کند که هگل ماحصل عصر »روشنگری«، یعنی اصل سودمندی و فایدهادعا می

بی بهچون را  را  روابطی  و چنین  است  پذیرفته  تکامل  عنوان »مترقیوچرا  ترین شکل 

( »پس تصادفی نیست که  499فهمد.« )ص  انسان و بهترین شکل منطبق با روح« می

دیالکتیک،  یافتکمال زمین'گی  روی  آن صحبت می'بهشت  از  کند، همان  ، که هگل 

آور گیری شتابزده و کامالً شگفت( این یک نتیجه 520است.« )ص  'گراییفایده'جهان 

 
ی مدنی.« »در  رزات اقتصادی فرد در جامعهی ادراک هگل از »مبامقایسه کنید با این اظهار نظر لوکاچ درباره .  1

این ]مبارزه[ به را بهظاهر می  'قلمرو حیوانی روح'نزاعی خونین در    مثابهپدیدارشناسی روح،  این  او  عنوان  شود. 

با همه شکل اصیل وضعیت طبیعی تحلیل می  مثابهبازگشت، درواقع به را همچون جنگ همه  آن  هابز   یکند و 

 (  358)ص دهد.« تشخیص می
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فرض لوکاچ، حتی پیش از شروع پژوهش خود، مطابقت دارد؛  است که در اساس با پیش

ی عصر بورژوایی عرف اوج اندیشهبلکه دیالکتیک هگلی م 1که نه فقط شخص هگل، این

 شود!  جا متوقف میاست و در همان

این نویسنده در بخش بعدی این مقاله تناقض درونی لوکاچ را بررسی خواهد کرد.  

است تا خالف برداشت    پدیدارشناسیکند رجوع به خود  چه اکنون ضرورت پیدا میآن 

دیده به  برسد.  اثبات  به  نویسندهلوکاچ  متن حاضری  زیرفصل ی  دقیق  خوانش  های  ، 

گرایی«، »یقین به ی فایدهی ناب«، »عرصهی ناب و مادهمبحث »روشنگری«، »اندیشه 

ترور« و  مطلق  »آزادی  فصل  نیز  و  میبه  2خود«  نشان  ایدهوضوح  هگل  که  ی  دهد 

فایده اصل  آن،  ماحصل  و  »وجودی »روشنگری«  و  ناب«  »بصیرت  یک  به  را  گرایی، 

یابد. این شیء ناب،  ند که در یک »شیء ناب و ساده« ظهور میکمطلق« تشبیه می 

ناخودآگاه و درخودتنیدگی روح در وجود کنندهمعرف »کار کسل ی صرف، خاموش، 

های معنوی  ( که تجلی واژگونگی تمامی معیارهای انسانی و ارزش 590خود است« ) ص

 است. 

رانسوی قرن هجدهم، با  در بررسی و نقد ماتریالیسم ف  ی مقدسخانوادهمارکس در  

دهد که روشنگری به »دو درستی تشخیص میرجوع به فصل »حقیقت روشنگری«، به

شود که هردو  حزب« یا دو گرایش فکری، »خداگرایی عقالنی و ماتریالیسم منقسم می

،  پدیدارشناسیکنند.« سپس با تلخیص گفتاورد زیر از  را نمایندگی می  یک اصل واحد

گرا شده و به  کند که وقتی »جوهر« به »مفهوم« انکشاف پیدا نکند، واپسعنوان می

با خود وارد جدال   روشنگرییابد. »در ارتباط با وجود مطلق،  »رومانتیسم« استحاله می 

را یک    وجود مطلقشود... یکی از آن دو، آن  منقسم می  دو حزبشود... به نظرگاه  می

پیش بدون  میمطلق  را  ن نهاده  آن  دیگری  آن  و  میامد...  آنها  ماده  هردوی  خواند. 

تمایز آنها نه در واقعیت عینیت بلکه صرفاً در تفاوت   –مفهومی کامالً مشابه هستند  

 
کند که: »ما باید مالحظه کنیم که تا چه حد  زاده بود، برای اثبات نظر خود عنوان میلوکاچ که خود یک اشراف. 1

 ( 365آلیسم، و دید اجتماع برخاسته از آن، در جایگاه اجتماعی خود هگل ریشه بسته است.« ) ص آن ایده 

و   'ناب '، پندارهای  'ترور انقالبی'ی »ظر این نویسنده در مقالهبرای بررسی مشروح این پاره، لطفا نگاه کنید به ن.  2

 «'شیئی'وارگی جهان بت

https://mejalehhafteh.com/2011/07/04/ترور-انقلابی،-پندارهای-ناب-و-بتوارگی/
https://mejalehhafteh.com/2011/07/04/ترور-انقلابی،-پندارهای-ناب-و-بتوارگی/
https://mejalehhafteh.com/2011/07/04/ترور-انقلابی،-پندارهای-ناب-و-بتوارگی/
https://mejalehhafteh.com/2011/07/04/ترور-انقلابی،-پندارهای-ناب-و-بتوارگی/
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،  پدیدارشناسی،  4:132کنند.« )آثار،  ی آغازی است که آن دو جریان اختیار مینقطه 

راسوی فعلیت است: های مفهومی فی اتکای هردوی این گرایش( نقطه591-93صص  

اند. اما  ای ذهنیواسطه، که هر دو برساخته ی ناب یا مطلق و فراست و شهودی بیماده

بی موجودیت  »وجودواسطه چنین  یک  است؛  ذاتی  هستی  یک  فاقد  خود«  -در-ای، 

 1غیرقابل شناخت، یک شیء خارجی، است. 

د که  است  شیء  این  روشنگری  فرایند  کل  نهایی  محصول  هگل  باور  اصل  به  ر 

گرایی و سودمندی نمادین گردیده، شامل همه کس و همه چیز، ازجمله اندیشه، فایده

نوین، »صورت  مثابهشود. سودمندی، بهمی بندی عینیت را  »فعلیت انضمامی« جهان 

ماند، »هیچ چیز نیست مگر  ( آنچه برای خودآگاهی باقی می599کند.« )ص  الغا می

دهی جهان بالفعل و اعتقاد، به  اعضای مشخص سازمانی  نماد یک عینیت پوچ.« »کلیه

اند... دنیای متشکلی که یک متافیزیک  ی خود، بازگشته زمینه  مثابهاین تعین ساده، به

جا که برای انسان همه چیز سودمند است، خود انسان  جا( »از آن محض است.« )همان

که خود را جزیی از   شوداش این میشود، و شاخص اصلینیز بدین طریق سودمند می

از دیگران استفاده کند و  گله برای مصرف عمومی سودمند گردد...  ی انسانی کند، و 

( همه چیز از این خصلت عمومی  580ی دیگران قرار دهد.« )ص خود را مورد استفاده

گردد. »ازمیان تمامی اشکال سودمندی، رابطه با وجود مطلق یا  متقابل برخوردار می

جا( این یک »بصیرت ناب« است که  شود.« )همانین شکل سودمندی میتردین، عالی

ی فکری،  دهد. »این عرصه ریای عامه را فریب میبا نیات پلیدش، اعتقادات ساده و بی

 ( 562کنند.« )ص شود... که با استبداد تبانی و توطئه میی فریب کشیشان میطعمه 

آن از  نیز  روشنگری  را جا که سرشتی  از سوی دیگر،  واقعیت  دارد،  ذهنی  مطلقاً 

کند. به بیان دیگر، فعلیت را وابسته به فعل و کرانمند مجازی کرده، و از معنا تهی می

دهد که این واقعیت به خودی خود اصالتی نداشته، مشروط و  ندانسته، تشخیص نمی

کند و به یک »بصیرت گذراست. بنابراین، عینیت را همچون چیزی خارجی تعبیر می

یابی انسان با  ی ارتباطی »ابژه« و شیوهنفسهشود. روشنگری وجود فی« تبدیل میناب

 
گرایی روشنگری »سنتز« فایده آلیست، به دنبال  عنوان یک ایده مقایسه کنید با برداشت لوکاچ که به نظر او هگل، به.  1

 ( 521با مذهب بود. )ص 
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بندی عینیت« است ی هگل به معنی »الغای صورتکند که به دیدهآن را دگرگون می

کند. این عینیت آگاهی انسان را از این »نماد میان تهی عینیت« منفصل می-و خود

ی دنیای  ادین و بستر تمامی اجزای مشخص سامانهواسطه یا تعین ساده، به اصل بنیبی

 »دین روشنگری« است!  -کند بالفعل تبدیل شده و روح جهان را در خود مستتر می

دهی جهان موجود عنوان »اصل متافیزیکی« سازمانهگل این عینیت کاذب را به

می عینیتمعرفی  انسان  از  که  راکند  ذهنیتش  و  »ناب«  را  ادراکش  و  کرده   زدایی 

کند. درچنین وضعیتی، انسان از خود سلب فردیت کرده، به تعلق »غیر« ساحتی میتک

رابطه و  میدرآمده  واژگون  را  »ابژه«  و  »سوژه«  ازاینی  با  کند.  دیگر  که  دانشی  رو، 

وساطت فعالیت بارآور خود را به عین مرتبط نکند، از این »خود«، یک برداشت خالص 

ای کند. »روشنگری با به ارمغان آوردن اسباب و اثاثیهذهنی، یک تصور محض، پیدا می

ی ایمان برقرار کرده جا و اکنون تعلق دارد، نظم و ترتیبی را که روح در خانه که به این

زند«، و با پیدایش یک دنیای جدید، »امپراتوری ایمان و نیز جهان واقعی  بود برهم می

 ( 512کند«. )ص را سرنگون می

، به عوض برقراری یک دنیای همگون و هنجار، دو اقلیم منقسم  اما این روح جدید 

می ساختمان  را  نقیض  و  ضد  حیطهو  یکی  ابژهکند:  و  »خودبنیاد«  فرد  و  ی  هایش، 

ی آگاهی نابی که به ورای قبلی رفته، فاقد حضوری بالفعل گشته و در  دیگری عرصه

ادامه  حیات می»ایمان«  ای  با  توأم  بالفعل  جهان  یکی  دیگری،  زخوددهد.  و  بیگانگی 

برفراز اولی، در ملکوت یک آگاهی محض که همچون گریزی از جهان واقعی است. بر 

های متکثر و منفرد است که »حاکمیت ترور« ی این اوضاع آشفته، و این »خود« زمینه 

کند؛ حاکمیتی که صرفاً یک کانون خود برنشانده است که خویشتن امکان ظهور پیدا می

تواند چیزی وجه نمیهیچکند. »بنابراین، بهی عام« وانمود میان مظهر »اراده عنورا به

ی پیروزمند  ( حکومت صرفاً همسان یک فرقه605باشد.« )ص    فرقه مگر تجلی یک  

 اش« وجود دارد. است و درست به همین خاطر »ضرورت مستقیم سرنگونی

برد.  گانی به پایان نمیاما هگل فصل »ترور و آزادی مطلق« را با این »سلبیت« هم

با عبور از درون آشوب و اغتشاش موجود، و »وحشت از خداوندگار« حاکم، روح جدیدی  

ظهور خواهد یافت که فرجامش »تلفیق کامل خودآگاهی با جوهر عینی« انسان است.  

آن607)ص   نهایی  (  فصل  در  هگل  میپدیدارشناسیچه  مطلق«،  »دانش  پروراند،  ، 
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ی جدید هستی، یک جهان نوین، و  دهد »یک مرحلهو توضیح میطور که خود اهمان

رو، ضروری است تا در بخش ( ازاین 807یک پیکریابی یا شکل جدید روح است.« )ص 

 بعدی، فصل »دانش مطلق« و چگونگی رویارویی لوکاچ با آن بررسی شود.

 واگرایی مارکس و لوکاچ در نقد هگل 
شاء فعالیت، حرکت زندگی  توصیف دیالکتیک: خودجنبی، من  –»مهم  

توجه: وقتی هگل به و روح: تقارن مفهوم سوژه )انسان( با واقعیت... قابل

گری فعالیت رسد، آن را با میانجیعنوان تقارن مفهوم و ابژه میبه  'ایده'

 نامد.«  عملی و هدفمند انسان، حقیقت می

 (38:229، )آثار، دفترهای فلسفیلنین، 

بخشهمان در  که  بهطور  لوکاچ  شد،  مشاهده  مقاله  این  پیشین  یک  های  عنوان 

اندیشه تکوین  ابژکتیو، سیر  و  فرهیخته  بی  هگل جوانی  پژوهشگر  نبوغی  با  نظیر  را 

می دیدهدنبال  به  اما  نویسندهکند.  پایانی  ی  مراحل  به  که  هنگامی  حاضر،  متن  ی 

ی خود را به بخش »روشنگری« و »دانش رسد، نتایج از پیش ساختهمی  پدیدارشناسی

ی کنکرتی که برای شروع انتخاب  کند. به باور لوکاچ، »هر مسألهمطلق« تحمیل می

به ما  مطالعات  باشید،  آنتیکرده  به  را  ما  پیوسته  و  طور  ماتریالیست  دیالکتیک  تز 

اخ  ( برای همین است که در نقد هگل، روح فویرب398گرداند.» )ص  آلیست بازمیایده

ی مفهوم ویژه دربارهرا احضار کرده و سهم او را در نقد »رازآمیزی دیالکتیک« هگلی، به

ص  هم بر مبنای تقابل خداناباوری و مذهب! )صسازد، آن در نفی« برجسته می »نفی

تر با تأیید  وار »سیستم و متد« هگلی را که پیش( بنابراین، لوکاچ تقابل کلیشه 19-518

برد و  سیستی« )انگلس( بارها تکرار کرده بود، یک قدم به پیش میهای مارک»کالسیک

 کند. خودِ متد را نقد می

دیده بخش  به  دو  این  لوکاچ،  تضادمند    پدیدارشناسیی  و  آنتاگونیستی  »اصل 

می برمال  را  هگل  )ص  دیالکتیک  این516کند.«  با  هگل  چون  چرا؟  فرایند  (  که 

تواند چنین نضمامی توصیف کرده است، نمیای اشدن« درجامعه را به شیوه»بیرونی

ای انتزاعی،  کار گیرد. فویرباخ این کمبود را، گرچه به گونهروشی را در مورد »طبیعت« به 
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( پس  283برطرف کرد و با این کار، »ظهور ماتریالیسم دیالکتیکی را برانگیخت.« )ص 

روی به طبیعت  یا پس  کند، فرایند گذارچه حضور ماتریالیسم فویرباخ را ضروری میآن 

، در مقابل  هگل جواندرستی نقد کرد. لوکاچِ  است که به باور لوکاچ فویرباخ آن را به 

طبقاتیلوکاچِ   آگاهی  و  میتاریخ  پیش  به  را  طبیعت  استقالل  مفهوم  اکنون  کشد.  ، 

( باورنکردنی است  542کند.« )ص »طبیعت، تاریخ خود را دارد که هگل آن را نفی می

شده« کنونی  ی مقابل برداشت مارکس از »طبیعت انسانینظری نه فقط نقطهاما چنین  

نیز در تضاد است. مگر    هگل جوانهای پیشین  است، بلکه با نظر خود لوکاچ در بخش

پیش او  شاخصخود  از  »یکی  که  بود  نکرده  تصریح  رد  تر  در  هگل  مهم  بسیار  های 

تجریداایده طبیعت  به  که  است  این  سوبژکتیو  نمیآلیسم  تحمیل  را  آن ت  بلکه  کند 

واسطه  به  را  می]طبیعت[  تلفیق  جامعه  با  انضمامی  دیالکتیک  )ص  ی  (  413کند«؟ 

بنابراین آنچه با آن روبرو هستیم نه اصلی تضادمند در هگل، بلکه تناقضی درونی و  

 لوکاچ علیه لوکاچ!  –ی خود لوکاچ است ناپذیر در اندیشهآشتی

 محدود به »دیالکتیک طبیعت« نیست. لوکاچ از سویی  اما این تعارض درونی صرفاً

ی تکامل  ترین مرحله عالی  مثابهی مدرن را به مدعی است که هگل شیءوارگی جامعه

می مدعی  مطلق«  »دانش  نقد  در  سو  دیگر  از  اما  است،  پذیرفته  هگل  روح  که  شود 

به درون »سوژه«    پندارد، الغا کرده و »بیرون شدگی« را ، که لوکاچ معادل »عینیت« می 

ی »جوهر«  ی هگل، استحاله ابژه-ی لوکاچ، دیالکتیک سوژهبرده است. بنابراین، به دیده

و جذب آن در »سوژه«، کل جهان عینی و قانون حرکت آن را که »مستقل از آگاهی«  

شیئی،   جهان  مطلقِ«  »وجود  با  هم  که  است  هگل  کدام  این  است!  کرده  نفی  است 

بههمان هست  که  کمالگونه  روحی  میعنوان  تعامل  به  مفهوم یافته،  در  وهم  رسد، 

ی  کند؟ در بخش پیش دیدگاه واقعی هگل دربارهگی، کل جهان بیرونی را الغا میسوژه 

به ازخود  مثابه»روشنگری«  »روح  از  با  -بخشی  آن  تفاوت  و  شد  داده  شرح  بیگانه«، 

از  برداشت لوکاچ برجسته گردید. اکنون ضروری است به نقد ما پدیدارشناسی  رکس 
 رجوع کرد و تفاوت آن را با برداشت لوکاچ مقایسه کرد.  

ی نخست باید از تجریدات پرهیز کرد. برای یک مارکسیست، همیشه و  در درجه 

طور که لوکاچ اشاره کرده بود،  نفسه، بلکه هماندر همه حال، موضوع اصلی نه دانش فی

یشبرد انقالب اجتماعی است. بنابراین، در  »وحدت دیالکتیکی تئوری و پراتیک« برای پ 
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دارانه و توسل به طبیعت پیش از چنین بستری، گریز از اجتماع و جهان بالفعل سرمایه

دوم، ضروری است که بین شخص هگل  1انسان، از جایگاهی انضمامی برخوردار نیست. 

فلسفه به و  فیلسوف  یک  شویم؛ عنوان  قایل  تفکیک  هگل،  تک2ی  جای  به  بر  یعنی  یه 

ی سوم، به عملکرد هگل، مسیر حرکت دیالکتیک را دنبال کنیم، که این ما را به نکته 

ی انقالب تبدیل کرد.  ی هگل را به فلسفه کند که انقالب در فلسفهمارکس، نزدیک می

ی فهم هگل  توان درعین حال مارکس را نیز واسطه هایی، مینهادهبا پذیرش چنین پیش

 مدد مارکس، هگل را »ترجمه« کرد. به کرد. به عبارت دیگر، 

برنهشت نخست علیه فویرباخ! کیست که آن را بارها و بارها نخوانده باشد؟ اصل  

 موضوع اما کاربرد آن در تئوری انقالب است:

کلیه  اصلی  ماتریالیسم»ِاِشکال  موجود  ی  تاکنون  نیز    –های  فریرباخ  شامل  که 

حس  –شود  می واقعیت،  شیئ،  که  است  فقط  این  به صورت  یات،  یا  ابژه  به شکل 

نه    پراکسیس،،  فعالیت محسوسِ انسانیفهمیده شده، نه همچون    ادراک شهودی

آلیسم پرورش  توسط ایده  ی فعالسویهرو، برخالف ماتریالیسم،  طور سوبژکتیو. ازاین به

چنان که هست ای انتزاعی، چراکه طبعاً فعالیت واقعی و محسوس را آنگونهیافت ولی به

نمی  میتشخیص  فویرباخ  ابژهدهد.  ابژه خواهد  از  را  حسی  کامالً  های  مفهومی  های 

فعالیت انسانی را به اما او خودِ  ..  کند.ادراک نمی  ابژکتیومثابه فعالیتی  تفکیک کند، 

 فهمد.« را نمی 'انتقادی-عملی'، 'انقالبی'بنابراین، او معنی فعالیت 

ابژه  -1حال بر بستر بحث کنونی، کمی در آن تأمل کنیم.   از واقعیت،  ای بیرون 

-فعالیت سوژه، فعالیتی ابژکتیو است؛ دیالکتیک انقالبیِ سوژه  –   2پراکسیس نیست؛  

ندرت به مفهوم الب فرانسه، مواجهیم. اما بهبا انقالب، انق  هگل جوانبژه. ما در سراسر  ا

برمی لوکاچ  خود  نزد  بعضاً  انقالب  یا  هدفمندی،  بررسی  در  آنچه  برعکس،  خوریم. 

جهان  چشم حرکتِ  »علیت«،  مبحث  کشیدن  پیش  کردیم،  مشاهده  انقالبی،  اندازی 

 
برد یکسان نیست، یعنی  وجه با طبیعتی که فویرباخ در آن به سر میهیچ»آن طبیعتی که بر انسان مقدم است، به.  1

 (5:28، ایدئولوژی آلمانیشود.« ) طبیعتی است که در هیچ کجا یافت نمی

محصول فلسفیدنی انتزاعی نیست، بلکه محصول آگاهی اجتماعی است.«  کند که دیالکتیک صرفاً  »هگل ثابت می.  2

 ( 495، )ص هگل جوان
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شناخت لحاظ  از  فویرباخ  نظر  »صحت  »آگاهی«،  از  مستقل  هرچند  عینی  شناسی، 

(  559ی »تقدم هستی بر آگاهی« )ص  ( و نیز تأیید نظر او درباره557« )ص  انتزاعی

 کنند! ی عناصر و عواملی که راه رسیدن به آزادی را مشروط میبود؛ یعنی کلیه

شدگی«،  رجوع کنیم. به جای مفهوم »بیرون   کاپیتالحال اجازه دهید به مارکس  

بنشانید. سپس به همراه مارکس    ی کارگر با محصول کارش، با جهان کاالیی، رارابطه 

شود. و یا  ی مرده، حتی ذره یا اتمی مادی یافت نمیتصدیق کنید که در کاال، یا ماده

اصلی متافیزیکی، جهان    مثابهگونه که هگل اظهار کرده بود، »عینیت کاذبی که بههمان

های  افت دهی کرده است« و آن چیز موهوم و مرموزی »که مملو از ظرکنونی را سازمان

( بنابراین، مارکس و هگل، هردو  163های تئولوژیک است.« )ص  متافیزیکی و لطافت

ی بیگانگی »روح« یا  نسبتاً با مفهوم مشابهی سروکار دارند که در عین حال دربردارنده

ذهن است: چرا که آن کاال، آن چوب مصرفی، ناگهان بر روی سر ایستاده و »از مغز  

دهد«؛ یعنی در نظر خود تولیدکنندگان  جیب و غریب بیرون میهایی ع چوبین خود ایده

گیرد. پس آیا  ی بین خودشان، شکل مرموز تعاونی بین اشیا را به خود مینیز رابطه 

انتولوژیک   جهان  ساختمان  تجدید  که  گرفت  نتیجه  هگل  و  مارکس  همراه  به  نباید 

و بیگانگی فرایند تولیدی  بستگی به آن دارد که سوژه، ابژه را به تصرف خود در آورده  

 را پایان دهد؟ 

داری ( از نفی سرمایهگروندریسهجاست که »حرکت مطلق شدن« )اما تازه در این

شود.  تکاملی او آغاز می-جا فرایند خودی منفی سوژه با خود می رسد، و از آن به رابطه 

ی نظری« ایدهی عملی و »وحدت ایده مثابهبنابراین، وقتی هگل »ایده ی مطلق« را به 

ترین تضاد در  ی عالیکند که این ایده »دربردارندهکند، بالفاصله تأکید میتعریف می

ای انتزاعی، بلکه در فرایند بالفعل تاریخ،  خود است.« اگر چنین نبود، نه فقط در عرصه

توانست رهاکننده، پس از انقالب، نمی-ی خودیافت و سوژهحرکت دیالکتیک پایان می

 کامل هستیِ خود، به رشد خود ادامه دهد.   تا نفی 

مسأله این نیست که هگل را به یک انقالبی پرولتری مبدل کنیم. مشکل مارکس  

آگاهی را جایگزین انسانی که -با هگل، بنا به برداشت خود او، این است که هگل خود

رو، مارکس  زدایی« کرده است. ازاین اندیشد کرده است؛ یعنی به نوعی از ایده، »انسانمی

ای انتزاعی« کند که »به شیوهجا اضافه میکند، در همانهرجا که نظر هگل را تأیید می
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محدوده »در  یا  ماتریالیسم،  و  برخالف  »بنابراین،  انتزاع«،  فعال سویهی  توسط   ی 

بهایده ولی  یافت،  پرورش  فویرباخ(  گونهآلیسم  علیه  نخست  )برنهشت  انتزاعی.«  ای 

بیگانگی نهد،  را برمی  شیئیتچه در منظر هگل »معتقد است که آن  بنابراین، مارکس

)  آگاهی- خود »کار  3:335است.«  درون  از  را  »شیئیت«  مفهوم  مارکس  اما   )

ی کلیدی در تشخیص تشابه و تمایز مارکس و هگل  کند. نکتهشده« استخراج میبیگانه

های  دست نوشته بار در    شده نهفته است که برای نخستیننیز درهمین مفهوم کار بیگانه
 پرورده شده است.   1844فلسفی -اقتصادی

می تأکید  هگل«  دیالکتیک  »نقد  در  مارکس  وصف،  این  »دستاورد با  که  کند 

در این است   - دیالکتیک منفیت    –هگل و ماحصل نهایی آن   پدیدارشناسی ی  برجسته 

مثابه از دست ن را به مثابه یک فرایند، عینیت یافتکه اوالً هگل خودآفرینی انسان را به

کند؛ پس بنابراین، به  بیگانگی و فراروی از این بیگانگی درک می  مثابهدادن عین، به

ی  فرآورده  مثابهرا به  -انسانی حقیقی، چراکه واقعی    - جوهر کار پی برده و انسان عینی  

د:  گویی نقد ایجابی خود می( مارکس در ارایه 333فهمد. « )ص  انسان می  کارِ خود

ی طبیعی که از استعدادی ذاتی )یعنی مادی( برخوردار است  که یک موجود زنده»این 

که  باشد که به جوهر او تعلق دارد، و این  بالفعلی  های طبیعیابژههمچنین باید دارای  

گردد،  می  غیریتی  عینی در حیطه  واقعیِازخودبیگانگی او منجر به استقرار یک جهانِ  

را او  لذا جهانی که  غیرمنتظره    و  ابداً  ندارد،  تعلق  او  به جوهر هستی  و  احاطه کرده 

فهم و اسرارآمیزی وجود ندارد. اگر غیر از این بود،  نیست. در این امر هیچ چیز غیر قابل

 (  335شد.« )ص اسرارآمیز می

اینجاست که »هگل اندیشیدن را از سوژه جدا کرده است.« ) (  3:344اما مشکل 

ند یک »حامل« است، و یا به بیان بهتر، در این فرایند، »سوژه« حرکت دیالکتیکی نیازم

رو، هم نه در پیکر یک انسانِ طبیعیِ واقعی. ازاینرسد، آنصرفاً »پس از واقعه« فرامی

نامد، در واقع ذهنیت خودِ اندیشمند است که آن را ی مطلق« میچه هگل »سوژه آن 

سوژه یک  کنشگری  بجایگزین  است.  کرده  زنده  به  ی  توجه  با  مارکس  حال،  این  ا 

کند که نزد  ی بیگانگی«، تصدیق میدیالکتیک هگلی در محدوده  مثبتهای  »جنبه 

گرداند.« این به  هگل، »رفع بیگانگی، حرکتی است که بیگانگی را به درون خود بازمی
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محدودهمنزله  در  است  »فراستی  جهت  ی  بیگانگی  طریق   تصرفی  از  عینی  جوهر 

سر کردن  درون  برطرف  به  بیگانه  است  فراستی  بیگانگی؛  واقعی عینیتشت    یابی 

جهان ی  شدهبیگانهانسان، به درون تصرف واقعی جوهر عینی او از راه نابودیِ خصلت  

 (  341عینی.« )ص 

ای گونهاست )حتی بازهم به  خودبنیادرو، »هگل با درک مثبت منفیتی که  ازاین 

شده(، از خودبیگانگی انسان، بیگانگی جوهر انسان، گم کردن عینیت و واقعیت  بیگانه

او ادراک میمثابه یافتنِ خود، تجسم طبیعت، عینیت و واقعیتانسان را به کند.  یابی 

حیطه )به در  بهطور خالصه، هگل  را  کار  تجرید،  انسان   خودآفرینیعنوان کنش  ی 

  مثابه موجودی بیگانه را به  مثابهی انسان با خود و با تجلی خویش بهفهمد؛ رابطهیم

( نزد هگل، »مطلق« 342کند.« )ص  ادراک می  هستیِ نوعیو    آگاهی نوعیظهور  

خود و  خودآفرینی  حرکت  همین  انسان،  زندگی  »نهایی«  بیان  در عینیت-و  بخشی 

است. پس باید پرسید: این تعبیر مارکس  شدگی ی ازخود بیگانگی و ازخود برون حیطه 

ورزد ابژه« اصرار می-همانی سوژه-چه وجه تشابهی با نظر لوکاچ دارد که با طرح »این

»سوژه«   مثابهعنوان »عینیت« بلکه بهاشکال اساسی هگل این است که حقیقت را نه به 

ایز است؛ دوم،  ی تشابه و هم تمابژه، هم دربردارنده-کند؟ یکم، وحدت سوژهادراک می

ی ی رابطه داری، به وهلهسوژه پس از جذب عینیت در خود با فرآروی از روابط سرمایه 

رسد. بنابراین، به جای آنکه در »سوسیالیسم«، تاریخ به پایان برسد،  منفی با خود می

داری تبدیل  ی انسانی در اجتماع پساسرمایهانکشافی سوژه-به سرفصلی تازه برای خود

 کند:  طور که مارکس تأکید میهمانشود. می

به  کمونیسم چنانچه ما خود  » برمبنای ماهیت آن  به  مثابهرا  نفی،    مثابهنفی در 

توصیف کنیم، هنوز جایگاهی   مالکیت خصوصی  نفی  با وساطت  انسان  تصرف جوهر 

کند... کمونیسم منشأ باشد... جنبشی است که خود را رفع می-خود حقیقتانیست که 

ی بعدی تکامل  و ضروری برای مرحله  بالفعلرو فازی  نفی در نفی است و ازاین   خاستگاه

ی  شکل ضروری و اصل دینامیک آینده  کمونیسم در فرایند رهایی و احیای انسان است.  

ی انسانی  بالفصل است. اما کمونیسمِ به خودی خود هدف تکامل انسان، شکل جامعه

طریق نفی مالکیت خصوصی به خود واصل  نیست... کمونیسم، اومانیسمی است که از  
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اومانیسم    - ای ضروری است  نهادهکه پیش  -شده باشد. فقط از طریق نفی این واسطه  

اومانیسم مثبت، به هستی قدم می باشد،  از خود منتج شده  گذارد.« )ص  مثبتی که 

313 ،305-304) 

 پدیدارشناسی روحواپسین کالم  

ابداً حرفی از خدا    'ی مطلقایده'»باید توجه کرد که کل فصل  

آلیستی باشد  ویژه ایدهزند... و توجه شود، تقریباً هیچ چیزی که بهنمی

است. حاصل    دیالکتیکیروش  اش  کند، بلکه موضوع اصلیمطرح نمی

است. این بسیار مهم  روش دیالکتیکی  جمع، و حرف آخر منطق هگل  

این مضافاً  این  است.  در  هگل،  ترین  آلیستیایدهکه   ترینکماثر 

 اما مسلم!«  'متضاد'وجود دارد. ماتریالیسم   بیشترینآلیسم و ایده
 ( 38:234، )آثار، دفترهای فلسفیلنین،  

نهایی   فصل  که  است  معتقد  لوکاچ  »روح  پدیدارشناسیجورج  با  مقایسه  در   ،

در تازهبردارندهابژکتیو«،  نیست. )صی چیز  پیش( همان499ای  تر مالحظه  گونه که 

ی هگل انعکاس شرایط  تأکید کرده بود که اندیشه  هگل جوان شد، لوکاچ در سراسر  

ی آلمان نیست، بلکه هم در انقالب فرانسه و هم اقتصاد کالسیک ریشه بسته  افتادهعقب

کند که این فصل »خالی از  یکم، ادعا میی ورود به »دانش مطلق«،  است. اما در آستانه

می تصریح  دوم،  و  است«،  »عقبمحتوا  که  و  کند  سیاسی  بطالت  اجتماعی،  افتادگی 

است.«   'دانش مطلق'پوچی زندگی آلمان در این دوره، در واقع مبنای تاریخی زایش  

انگیز لوکاچ، ضروری گیری حیرت ( پس در حین اذعان به ناباوری این نتیجه 507)ص  

 وارد شویم.    پدیدارشناسیطور اجمالی و به همراه هگل به واپسین فصل  است به

ی نخست )آگاهی،  پیش از هرچیز، باید ساختمان آن اثر را یادآوری کرد: سه پاره

آگاهی و خرد(، حرکت جهان را از زمان ارسطو تا »عصر خرد« )ظهور علوم جدید،  -خود

های نظری زایش انقالب فرانسه، عنی زمینهآمپریسیسم، کپرنیک، نیوتون، و غیره(، ی

ی بعدی، روح، دین  دهد، در سه پارهکند. آنچه از پس انقالب فرانسه رخ میدنبال می
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را می کتاب  بنابراین کل  است.  گنجانده شده  دانش مطلق  از و  و پس  پیش  به  توان 

ست: آن  ی عطف تقسیم کرد. پرسش بنیادین هگل این اعنوان نقطه انقالب فرانسه به

که گشایشگر یک عصر کامالً نوین بود، چرا صرف انقالب با تمام عظمتش، با وجود آن

نظر از آزادی صوری در مقابل قانون، به آزادی بالفعل نینجامید؟ چرا به حاکمیت ترور  

- ای پیروزمند منجر شد؟ به تعبیر این نویسنده، چگونه از درون انقالب، یک ضدفرقه

 د؟انقالب سر برون آور

شویم که  را بر این بستر تاریخی قراردهیم، تازه متوجه می  پدیدارشناسیچنانچه  

کشد و  انقالبی را در قالب »روح ازخودبیگانه« به تصویر می-چرا هگل کل تحوالت پسا

دراین فرایند، دین روشنگری و ایمان، و جدال بین آنها، »روح زیبا« )آنها که پای خود 

عنوان اند(، و نیز مفاهیمی چون »وظیفه« )اجرای اوامر به کشیدهرا از آشوب انقالب کنار  

آمیزی نیکی و  جا شناسایی »خود« با قدرت دولتی(، »وجدان« )همیک تکلیف، و از آن 

ی انقالبی صرف بدون لحاظ کردن عینیت( و  گرایی« )توسل به ارادهپلیدی( و »اراده

ی نظری  فاهیم درعین حال در عرصهکند. یکایک این مقدم بررسی میبهغیره را قدم

می میتجسم  مطلق«  »دانش  به  وقتی  بنابراین،  کلیهیابند.  هگل  سفرهای  رسیم،  ی 

دیالکتیک و شکل تاریخی  نو در یک فصل پرماجرای  از  را  اندیشه  در  آن  های ظهور 

جمع آنها  از  کرده،  ارایه فشرده  خروج  راه  یک  پایانی  صفحات  در  نیز  و  کرده،  بندی 

 . کند می

کند. به باور هگل، گرایش مذهبی  »دانش مطلق« ابتدا با دین وحیانی شروع می

ی نفسه« را مرتفع نکرده است. یعنی نزد آن، در اندیشههنوز نظرگاه یک »آگاهی فی

گیرد ( سپس نتیجه می789تمثیلی دینی، عینیت فاقد یک موجودیت واقعی است. )ص  

عرف جوهر روح مطلق باشند، شکل خامی از  جا که از آغاز مکه »مجامع دینی تا آن

تر و شان خشن تر باشد، موجودیتآگاهی هستند که که هرچه روح درونی آنها عمیق

)ص  وحشیانه  است.«  آزاد  802تر  مجامعی  چنین  این  از  را  خود  فردیت  که  زمانی   )

ت ی »روشنگری و بصیرشیء«، به مرحله  مثابههمانی »من به- ی اینکند، به مرحلهمی

آن  ناب« می نه  و  »من«  آن  نه  اما  است.  غیرملموس  و  نامشهود  که  شیئی  به  رسد، 

ی  »شیء«، در خود و به خودی خود، واقعی نیستند و صرفاً در مرتبط بودن و رابطه 
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گردند. بنابراین، »دانش از شیء در این مقطع هنوز به پایان نرسیده متقابل قابل فهم می

 (792است.« )ص 

ی ناب« است که خود را  آگاهی اخالقی« و »اراده-گذار به »خود  ی بعدی،مرحله 

پندارد؛ عملی که از  معادل »عنصر ذاتی مطلق« دانسته و هستی را محصول عمل می

گر  ی من و شیء را واسطه واسطهی بی( این عمل، رابطه 793خود مطمئن است. )ص

ی خود را جایگزین  ادهکند، ولی درعین حال ارکند، یعنی من و شیء را تفکیک میمی

ایم، یعنی به نوعی از تعامل بین  ی »من = من« رسیدهکند. اکنون به مرحله واقعیت می

ی خودبنیاد را برخوردار از دانشی ناب نسبت به خویشتن آگاهی که سوژه-آگاهی و خود

- زیستی نابِ خود-کند. اما بدون گذار از این مرحله، بدون استقالل فردی و یا »خود می

)ص   مرحله798آگاهی«  به  گذار  امکان  نظام(،  »علم  ظهور  و  بعدی  فراهم  ی  مند« 

شود ی »من = من« میگشت. تکوین علم و مضامین آن، میانجی مفهوم بی واسطهنمی

ی نامتحرک« ولی نزد آن »جوهر« هنوز یک »ذات طبیعی ناکامل«، یک بستر »ساده

 (799است. )ص 

ی جهان معاصر و یکایک نمایندگان آن را ندیشهجاست که هگل کل سپهر ادر این

ی واسطههمانی بی- و این  دکارتکند. از  طور فشرده بررسی و نقد میدر یک صفحه به

اندیشه، تا ا اندیشه  سپینوزاهستی و  ی شرق و حضور قدرتمند یک جوهر  و احیای 

و   آن،  الیبنیتسیکتا،  از  رویگردانی  و  انتزاعی،  آن وحدت  از  با وحشت  اصل   که  بر 

که روح در فرایند فرهنگی، چنین اصلی را بیرونی  کند. »اما پس از آنفردیت تکیه می

سازد،  رو آن را به هستی عینی تبدیل کرده و در کل هستی مستقر میکند، و ازاینمی

ی اراده  مثابهی آزادی مطلق، هستی را بهرسد و در حیطه می  'سودمندی'ی  به ایده

،  فیشتهگاه پس از این مراحل، »من = من«  آن  امانوئل کانت(کند.« )ادراک می  فردی

کند. خاستگاه نظری  ترین اصل و تجسم واقعیت ذاتی ارایه میعنوان درونیروح را به

را    شلینگبعدی،   بود  با خود  به معنی تشابه خود  است که آن من = من که صرفاً 

کند. پس  دی، در سرشت جوهر تأمل و غور میی ادراک شهوواسطهکند، و بهتجزیه می

کند و محتوای آن را به تأمل و تعمق مشروط جوهر را کماکان خارج از سوژه ابقا می

 ( 802سازد. )ص می
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داند که »خود را از خود بیرون کرده  اما هگل روح را ناشی از حرکت »خود«ی می

م به بیرون جوهر و هم به درون  سوژه ه  مثابهو خویشتن را در جوهر فرو برده است، و به

خود رفته است، جوهر خود را ابژه و محتوای خود کرده است، و هم تمایز بین عینیت  

گی  ( بدون این »منفیت« )فرایند نفی(، سوژه804و محتوا را برطرف کرده است.« )ص  

گی است. »تاریخ فرایند شدنی  ، تجسم واقعی حرکت این سوژه تاریخمفهوم است.  بی

م خودبر  آگاهِ  فرایند  یک  است،  دانش  )ص  واسطه-بنای  شدن،  807گر.«  نوع  این   )

های روحانی است که هریک کل غنای تکامل  بندیای از صورتنمایش جمعی و سلسله

رود تا سوژه بتواند کل غنای  قدر آهسته پیش میپیشین را جذب و رفع کرده و آن

رد چنین حرکتی، روحی است که جوهر موجود در آن را جذب و نیز درک کند. دستاو

 هم خویشتن و هم جوهر خود را شناخته است. 

که می شناخت  این  و  دانش  و همهاین  عمیق  کانون  خواهد  را  خود  باشد،  جانبه 

کند  کند و با پشت سر نهادن هستی بیرونی خود، در خود تعمق میی خود میاندیشه

کند. بدین سان، »روح در شب  ر می( واگذاErinnerungو پیکریابی خود را به یادآوری )

جا حفظ اش در آنور شده است، اما هستی ناپدیدشدهآگاهی خودش غوطه-تاریک خود

ی شود، مرحلهشده است. و این هستی مرتفع شده، که از نو از بطن دانش زاییده می

جا( چنانچه این  جدید هستی، یک جهان نوین و روش و تجسم جدید است.« )همان

پیش  گیریسمت  نگارش کل  بر بستر  از  قلم    پدیدارشناسیگفتاری که هگل پس  به 

جا گردد. هگل در آنروشنی حرکت انقالبی دیالکتیک آشکار میکشید ادراک شود، به 

 تشریح کرده بود که:  

ی گذار است دشوار نیست. روح انسان با  که عصر ما زمان زایش و دوره»»فهم این

های منسوخ اندیشیدن، گسسته است، و بوده، و روش  ای که تاکنون مستقرنظم کهنه

برآن شده است تا آنها را به قعر گذشته فرونشانده و دگرگون شان کند. ]روح انسان[  

جا،  در واقع هرگز درحال سکون نیست، بلکه دائماً در جریان پیشرفت است. اما در این

دوره یک  از  پس  نوزاد،  یک  تولد  نخستهمانند  با  رشد،  ساکت  ناگهان  ی  نفس،  ین 

گسستی در فرایند ایجاد شده، تداوم تدریجی و تغییرات کمی متوقف گردیده و تغییری 

 شود.شود: نوزاد متولد میکیفی ایجاد می
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به همان وجه، روح زمان نیز که برای یافتن شکل جدیدش به آرامی و آهستگی در  

که  کند. ایننهدم میحال تکوین بود، اجزای ساختمان پیشین را یکی پس از دیگری م

هایی همراه بود. بیزاری و جا، با نشانهجا و آنآن جهان درحال فروپاشی بود فقط، این

پیشپوچی است،  گسترش  درحال  حاکم  نظم  در  که  تعریفای  چیزی نشدهبینی  ی 

ی این موارد حاکی از آن است که چیز دیگری درحال فرارسیدن  نامعلوم است. کلیه

ی تدریجی که صورت ظاهر و ساحت کلیت را تغییر نداده بود، با طلوع  است. این فروپاش

آسا شکل و ساختمان جهان نوین را شود، و با یک ضربت و برق خورشید، گسیخته می

 گذارد. به نمایش می

اما تحقق بالفعل این جهان جدید، درست همانند آن نوزاد است، و اساسی است که  

ی خود، در یک  واسطه ی اول، در وجه بیجهان در وهلهاین را مدنظر داشته باشیم. این  

رسد.  ریزی آن به اتمام نمیشود. کار ساختمان، با پایهساحت عام لخت وارد صحنه می

مشاهدههمین برای  نیست.  کل  آن  خود  معادل  از یک کل،  عام  برداشت  نیز  ی  طور 

توانیم صرفاً  ش، نمیهای های گسترده و انبوه برگدرخت بلوط، با تمام تنومندی، شاخه 

ی شکوهمند جهان روحی، یعنی  ی بلوط بسنده کنیم. به همان وجه، سرلوحه به میوه

 (75-76اش کامل یافت.« )صص توان در مراحل اولیهعلم، را نیز نمی

ی پدیدارشناسی، هگل مسیر حرکت و هدف نهایی آن را اکنون، در واپسین صفحه 

فرایند بازگشایی ژرفای هستی روحانی است؛ این  هدفِ این  کند. »وضوح تشریح میبه

کردن  مرتفع  معنی  به  گشایشی  چنین  درنتیجه،  است.  مطلق  ادراکیِ  مفهوم  همان 

اش را نفی آن بوده، و فردیت خودبنیاد درونی  مکانی»عمق« و »سطح« یا تجسم بعد  

و    باشد.شدنش، و یا کسب جوهرش میمنفیتی که درحکم طرد خود، بیرونی -کند  می

آن است، بدان معنا که این تجسم خارجی    زمانیچنین گشایشی درعین حال تجسم  

رو درآن واحد هم در »سطح« مکان و  یافتن بنا به سرشتش خود را ترک کرده و ازاین

  برد.«سر میهم در»عمق« یا درخود، به

شناسد، مسیر که دانش مطلق، یا روحی است که خود را همچون روح می  هدف»

یادآوری   و  حفظ  در  را  خود  پیدا  بندیصورت   (Erinnerung)حرکت  روحانی  های 

خودی خود موجودیت دارند و  ها بهبندیهم به همان وجهی که آن صورت کند؛ آنمی
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بندی(ها، از حفظ آن )صورت کنند.  دهی میطور که قلمرو روحانی خود را سازمانهمان

مشروط،  جنبه  نمادی  با  آزادشان  هستی  جنبه   تاریخی  از  و  ادراک است؛  ی 

ها  های پدیدار شدن دانش است. هردوی آندهی آنها، علمِ روشی سازماناندیشمندانه

باهم، یعنی تاریخی که اندیشمندانه ادراک شده باشد، درآنِ واحد حفظ و مرگ روح  

 (808« )ص .دهندمطلق را شکل می
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 (1)«اهمیت نفی»جنگ، انقالب و    - 1

جای مانده از آن  رهای بویژه در آلمان، با هلهله آغاز شد. عکسبهجهانی اول،    جنگ

جویند،  دیگر سبقت میدهد که برای شرکت در جنگ از یک جوانانی را نشان می  ،زمان

این جنگ بزرگ و  »کنند. جذابیت  تو گویی خود را برای حوادث شورانگیزی آماده می

های وسیعی از  پیشگام و بخشروشنفکران    از سوی  ماکس وبر،   تعبیربه    «شکوهمند

شد. اشتفان تسوایگ، شخصیت معروف ]ادبی[، حال و هوای روحی  مردم احساس می

تا    ندفراخوانده شدمه  ه»کند:  در روزهای آغازین جنگ را در وین چنین توصیف می

ناچیزشوج توده  دررا    انود  کنمیان  پرتاب  برافروخته  همهنی  که  جایی  خودد،   ی 

همه اختالفات    ی برادری،شده  شود. در آن لحظه، احساس برکشیدهیزدوده م  هاخواهی

 ( 2).«بردطبقاتی، منزلتی و زبانی را از بین می

  ندگی نظری مردم و پیوند زفرسا، وحدت و همبا رودررو شدن کشور با چالشی طاقت

وجود نیامده بود.  ه  شان ضرورت پیدا کرد؛ ضرورتی که هرگز پیش از آن ب  و وجدان

فدا کنند، اما، فلسفه   خود راخواستند جان  سربازان همه جا شتابان به جبهه رفتند و می

آزمون دیگری،  کشور  هر  از  بیش  آلمان،  در  غالب  فرهنگ  سختها و  و    ی  رزمی 

و    کردستایش می  ی مراسم معنویمثابهی بسیار خطرناک را بههای جسورانه فعالیت

 رهانید.  ل بود که فرد را از بیهودگی و ابتذال زندگی روزمره میبرای آن قدرتی قائ

که ایتالیا وارد جنگ    بود و پیش از آن  خود  که جنگ هنوز در مراحل آغازین  زمانی 

ای  به زندگی اجتماعی کنونی جان تازه»شود، بندتو کروچه انتظار داشت که این جنگ  

اما زمانی«ببخشد بردند که، در واقع، سنگرهای    .  به  که همه پی  الی،    گِل وآغشته 

ی دلخراش ناشی از این  ، تجربهاستها  و مرگ در انتظار آن  ،بندی سخت، خشنجیره 

وهوای این روحیه نوشته شد. درست است که در آن سوی اقیانوس امر به حساب حال

بی پایان گرفتن خصومتاطلس،  از  هربرت  هادرنگ پس   ،( (، Herbert Hooverهوور 

رئیس و  آمریکا  دولت  معروف  نمایندگان  از  که یکی  گفت  کشور  آن  بعدی  جمهور 

خدمت کرده است، اما    «تزکیه و پاالیش مردان»یی که اخیراً پایان یافته به  هادرگیری 

بود که حاال دیگر بازتاب ضعیفی در  ای  ی ایدهبندی شدهاین اظهارنظر، احیای سرهم

   ( 3)م داشت.وجدان مرد
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آسای هیتلر نتوانست همان ی نخستین جنگ برق هاحتی بیست سال بعد پیروزی

وجود  ه  ب  1914ی جوالی و اوت سال  هاسطح از شور و شوقی را احیا کند که طی ماه

را    هامدرنیستو ُپسا-بار هم بوده استآورد. ویژگی تجارب تاریخی بزرگ اغلب تأسف

بدین معنا که    –دانند  مفهوم پیشرفت می  تمسخررا   ی خودکند که وظیفهخشنود می 

هایی را به درجات گوناگون یاد  د و درسنگذارتأثیرات عمیقی برجای می  هاهاین تجرب

های تاریخی تأکید ورزیم، اما  وخم پیشرفتدهند. الزم است به ماهیت بسیار ُپر پیچمی

از اصطالح   توانایی انسان به یادگیری و    «پیشرفت»در تحلیل نهایی، استفاده  تلویحاً 

بازگشت به زمان    شناسد، در واقع، رسمیت میهناپذیری زمان تاریخی را نیز ببازگشت

هاست، غیرممکن  ی کاملی از انسانهای نسل پیش از این تجارب تاریخی که مشخصه 

عالقگی ]به  با پیش آمدن بی  1914ی جوالی تا اوت  هااست. فضای طلسم شده ماه

عنوان تجلیل یا  هجنگ[ و برجاگذاشتن آثار خود، هرگز تکرار نخواهد شد. جنگ دیگر ب

بخشی و رشد انسان مورد استقبال قرار نخواهد مثبت در شکلفعالیت روحی یا گامی  

توان از میان  را دیگر نمی  ( 4)«اهمیت نفی»ی  گیری از توصیف هگل، تجربهگرفت. با وام

 برد.

. در آن زمان سقوط تزاریسم ابراز کردتوان در مورد انقالب روسیه  همین نظر را می

های  رستاخیز بود، رستاخیزی که محافل مسیحی و بخشآور نوعی  و انقالب فوریه پیام

بینجامد. آنبانفوذ جامعه به تجدیدحیات کامل  تا  بودند  پیدایش  ی روسیه منتظر  ها 

جماعت بسیار متحد، از میان رفتن شکاف بین فقر و غنا و حتی پایان گرفتن دزدی،  

ماه بعد تکرار شد.    کردند. همین پدیده چندبینی میگساری را پیشدروغ، کفر و باده

شنبه است و سرود حضرت  این تحقق واقعی مزمور )سرود دینی( نماز چهارم شام یک»

 «شودخود که از آلونکش بیرون آورده می  مرد از تختمریم: افتادن ُپر شتاب این بیچاره

پیر پاسکال، از انقالب اکتبر است،   فرانسوی،–ی استقبال ناظر ُپرحرارت مسیحی  شیوه 

از روسیه، جوانی،در عی بلوخ، سقوط    به  ن حالی که در خارج  ارنست  اخالقیات »نام 

دگرگونی قدرت  »و    «ستودی طبیعت بشری را میهاجنبه  ترینکه شیطانیای  سوداگرانه 

   (5)کرد.بینی میرا پیش «به عشق
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دوره گرفتن  پایان  و  داشتند  نفرت  آن  از  همه  که  رژیمی  که  خون ای  سقوط  بار 

را برانگیخته  ای  لوحانهحمل شده بود، در ماه اکتبر نوعی شور و شوق سادهغیرقابل ت

نمی وضعیت  این  همه،  این  با  درگیریبود.  و  تناقضات  برآمد  مقابل  در  های  توانست 

این در  کند.  ایستادگی  جدید  نظم  در  تجربه خونین  نیز  نفی»ی  جا  تأثیر   «اهمیت 

 جا گذاشت. ه محوناشدنی خود را ب

داد  ی آغاز قرن بیستم جنگ و انقالباتی بود که نوید نیل به دولتی را میمشخصه 

هدف  ه  های گوناگون برقرار کند. به دیگر سخن، قهر بکه صلح پایدار را با کاربست شیوه

ب خشونت  مصیبت  همیشگی  نابودی  مشترک  ه تضمین  اردوکشی  شد.  گرفته  کار 

، اگرچه 1900منظور سرکوب شورش بوکسورها در چین در سال  ه  های اصلی بدرتق

ی آن بود، مورد تحسین و تمجید ژنرال فری فرانسوی قرار  ی جمعی مشخصه هاکشتار

  یک ایاالت  - مداران ایدآلیسترؤیای سیاست»گرفت. او این مأموریت را تحقق  

پیدایش جهانی ک، می«ی جهان متمدنمتحده و  دانست و  با مرزهای ملی  ه دیگر 

در واقعیت، اگرچه چهارده سال بعد وحشت   (6)اش نبود«.مشخصه   هادرگیری بین دولت

مانده بود، این    ی جمعی مردم باقیچنان در حافظهو بیزاری از جنگ جهانی اول هم

ای دانست که در این جا بر آن اشاره رفت.  توان دلیل کاهش نفوذ ایدئولوژی امر را نمی

برای خواست  Gaetano Salvemini)مینی  انو سالوهگت ایده  این  ایتالیا، ذیل  (، در 

ب ایتالیا به جنگی که  استفاده کرد:  هورود  بود،  این »تازگی شروع شده  الزم است که 

قابل پذیرش نبود. این عنوان   «خاطر صلحه  جنگ ب». ترک  نابود سازد«جنگ، جنگ را  

  ی حسن همجواریرابطهاین همان ایدئولوژی    ( 7)جا نقل شد.  ای است که در اینمقاله

ن بعدها برای دخالت ایاالت متحده اعالم کرد )و سیاستی است که کاخ  وبود که ویلس

 کند(.  چنان اعالم میسفید با تغییری جزئی هم

را رد کر این فریادهای هیجانی  این    د و مشکلی هم نداشتلنین  که نشان دهد 

فریادها تا چه حد با واقعیت در تقابل قرار دارند. با این وصف، لنین مدافع انقالب برعلیه 

داد، گیرم در پایان فرایندی متفاوت،  جنگ بود و دستیابی به صلح پایدار را نوید می

شود؛ نظامی که در  میسیاسی جهانی آغاز    -از میان بردن نظام اجتماعی  فرایندی که با

 ی عمیقی پیدا کرده است. ی جنگ ریشه آن پدیده
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اند، و نویدهایی را ی قرن بیستمکنیم که مشخصه یی را تحلیل میهاوقتی تراژدی

ها نشدند، جمالت کارل والنتین، هنرمند کاباره  ها و انقالبات موفق به تحقق آن که جنگ 

نظر ه  ب  (۸).تی آینده در گذشته بهتر بود«»حکند:  مان خطور میو دوست برشت به ذهن

ی دستیابی به  رسد آینده دیگر آن اندازه روشن باشد که بتواند قهری را که الزمه نمی

 آن است )خواه در شکل جنگ، خواه انقالب( توجیه کند. 

افول   شاهد  که  کنیم  تأکید  شکوهمندهاروایت»باید  شیوه   «ی  اگرچه  نیستیم. 

ایده  ها مدرنیستساپ  با  بدر چالش  پیشرفت  اهی  متناقض  واقعی  نوعی  پیشرفت  ست، 

از یک اسطوره نیست. یک روایت عصبی  کننده امروزی دایر بر آن  دیگر چیزی بیش 

که  ای کراسیودست آورد، دمه کراسی بوتوان با گسترش دماست که صلح پایدار را می

اش استفاده از قدرت   ی جنگ را برای همیشه در مقیاسی جهانی، حتی اگر الزمههاپایه

از   باشد،  مینظامی  نام چنین چشمبین  به  است که  برد.  غیرمحتملی  عملیات  »انداز 

ها  گیرد. با وجود این، اگرچه این جنگ گر انجام میویران  و  خونین  «المللیژاندارم بین 

دهند،  پیچیده و عظیم رنگ و لعاب میای  رسانه-ی چندرا گسترش و از طریق شبکه 

 فرابخوانند.  ای گذشته راتوانند شور و شوق تودهدیگر نمی

تکوین  جنبه  از  ناشی  ناامیدی  و  یأس  وارسی شود.  باید  نیز هست که  ی دیگری 

  توان آنگیری قالب فکری و نگرشی منتهی شد که میرویدادهای قرن بیستم، به شکل

  - ی اجتماعیپرهیزی به آیندهجای به تعویق انداختن خشونت ه  را چنین خالصه کرد: ب

پرهیزی را در حال حاضر آفرین است، آیا بهتر نبود خشونت سیاسی که تاحدودی مسأله

آسان است، اما جای تأسف    «تغییر عقیده»کردیم؟ درک این  ای فردی آغاز میبر پایه

که از پیش مورد بررسی تاریخی جدی قرار نگرفته است. همگی ما معنای خون و   دارد

های تغییر جهان از برنامهیی که  هادانیم، خون و اشک یی را که ریخته شده میهااشک 

های  ، جنگ یا انقالبی که با شیوهه استالشعاع قرار دادطریق جنگ یا انقالب را تحت 

متفاوتی   نتایج  و  شد  انجام  آورد بهگوناگون  سختیبار  مورد  در  اما  شکست،  و    ها ها، 

کرد، چه  را تجربه    پرهیزی آنعیاری که جنبش الهام گرفته از خشونتی تمامهاتراژدی 

 دانیم؟ می
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 « مجمع صلح آمریکا»و تغییرات در تعریف قهر:    «ی منفیمبارزه»  - 2

هایی که تجسم این شیفتگی ]به مبارزه منفی[ بودند، ابتدا در ایاالت متحده  گروه

تازگی با  هدر پی موج خستگی بعد از جنگ شکل گرفتند، جنگی که ب  1815در سال  

بود،  یافته  پایان  کبیر  ب  بریتانیای  عمومیه  یا  چرخه طور  دنبال  به  طوالنی  تر،  ی 

ناپلئونی باعث شده  ی  دوره  ی انقالبیهایی که درگیری بین رژیم قدیم و فرانسهجنگ 

انجمن  »و حتی    «مجمع صلح آمریکا»متحد شدند و    1825ها در سال  بود. این گروه

عدمرادیکال نیوانگلند تر  گذاشتندرا    «مقاومت  جنبش بنیان  این  اصلی  مانیفست   .

توضیح   «با مذهب مسیح ناسازگار است  ، جنگ» مسیحی صلح دوست در کتاب  

این    داده شده. این کتاب چند سال پیش به همت دیوید ال. داج منتشر شد. موضع

و هر عملی را که    «ی واقعی مسیحیت استی شهادت، روحیهروحیه»کتاب روشن بود:  

دانست، و بنابراین هر شکلی از قهر «  کارانهجنایت»د باید  در تضاد با انجیل قرار گیر

   (9)را.

داری که در ایاالت جنوبی آمریکا نقشی اساسی داشت، نیز بر همین بنیاد  نهاد برده

ظالمانه  مثابههب ستم  و  قهر  میای  تجلی  اعمال  محکوم  انسان  علیه  انسان  که  شد 

های طوالنی  داری مدتبرانگیز نیست، چرا که بردهاین رویکرد چندان تعجب  (1۰)کرد.می

توجیه می بر طرف  بود  پیروز، حقی که  برای طرف  جنگ  برمبنای حقّ  آن هم  شد، 

باره مناسبت داشت(. در در این  1گیری گروتیوس ویژه موضعشد )بهمغلوب تحمیل می

داری زبان به اعتراض گشودند، علیه برده چون روسو  ی  نویسندگان  رویکردمخالفت با این  

،  هافرضدانستند. بر پایه این پیشی حالت جنگ میرا ادامه   دقیقاً به این دلیل که آن

موازات تبلیغ برای الغای بردگی زمانی طوالنی در ایاالت متحده  ه  طلبی بجنبش صلح

نیمه  از  پیش  و مکزیک، کمی  ایاالت متحده  بین  یافت. جنگ  نوزدهم،  ی  ادامه  قرن 

ن جنگ پس از فتح تگزاس امستحکم کرد. فاتح  ،دو هدف را  این  سستنی بینگپیوند نا 

که در خالل جنگ استقالل علیه  داری را و الحاق آن به جمهوری امریکای شمالی برده

 
از شخصیت1583 ـHugo Grotius  (1645-. هوگو گروتیوس  1 ی حقوق و  ی فلسفههای معروف در زمینه( 

زمینهتئوری  در  زیادی  آثار  او  است.  نظر  های سیاسی  از  ولی  است  نوشته  گوناگون  بهفالسفههای  امروز  خاطر ی 

 قوت خود باقی بود.[ ی قانون طبیعت و تاریخ عقاید شهرت دارد؛ شهرتی که تا چند سده بهتحقیقاتش در زمینه
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برای   برقرار کردند.  دوباره  بود،  ملغا شده  آمریکا»اسپانیا  لحظهمجمع صلح  این  ای « 

باعظمت و  می  باشکوه  شمار  کامل    رفت،به  تحقق  ظاهراً  رویدادها  که  دلیل  این  به 

 رساند. میها را به اثبات مانیفست سیاسی و ایدئولوژی آن 

که    شد  ظاهر  زمانی  بعد،  سال  چند  درست  بحران  عالیم  نخستین  همه،  این  با 

شد، انقالبی که در سراسر اروپا در سال  بایست دیدگاهی در مورد انقالب اتخاذ میمی

نهایی    1848 الغای  به  بحران  این  فرانسه،  به  توجه  با عطف  بود.  پیدا کرده  گسترش 

داری در مستعمرات و ظهور یک جمهوری در شهرها منتهی شد که دوباره امیدها  برده

سال وجود آورد، صلحی که تاریخش به انقالب  ه  و نویدهایی را در باب صلح مداوم ب

شباهت به مورد جنگ بین ایاالت متحده و  گردد. با وجود این، بیفرانسه برمی   1789

طلبان و طرفداران الغای بردگی وجود داشت،  مکزیک، نوعی جدایی در روش تعهد صلح

از بردهچراکه یک انقالب خشونت  داری و برافراشتن پرچم صلح  آمیز برای جلوگیری 

امریکا که از این وضعیت ناآرام بود، به ترفند متوسل  پرهیزیالزم بود. جنبش خشونت

ی انقالبی  گیری دربارهشد. این ترفند عبارت بود از استقبال از نتایج ]جنگ[ بدون موضع

اصوالً بر   «مجمع صلح آمریکا» وجود آورده بود. استدالل این بود که ه که آن نتایج را ب

جلوگیری کند، در حالی که موج   هایالتوجود آمده است که از جنگ بین اه  این بنیاد ب

   (11)گرفت.خود میه های داخلی بشورش و ناآرامی در اروپا شکل یک رشته جنگ 

چنان بر جا بود، نُه سال بعد  هم 1848این معضالت سیاسی و اخالقی که در سال 

قشون امپراتوری    علیه ،( هندیSepoysهای )به شکل حادتری برآمد کرد. وقتی سپوی 

گرانه واکنش  ی سرکوب هاانگلیس در هندوستان، شورش کردند، دولت در لندن با اقدام

[  هاتر، شاید شدیدتر از شورش اولیه ]سپوی نشان داد، واکنشی که خشونت آن نه کم

ب غالب  ایدئولوژی  این وصف،  با  شورشیان    «وحشت  و  ترس»بر ردّ  ای  طرز ویژههبود. 

طور نشان   ی خوبی است. او احساسش را اینکویل در این زمینه نمونهمتمرکز شد. تو

ی تمدن و پیشرفت بشریت برای آینده»در هندوستان    «بربریت»دهد که بازگشت به  می

. بدین ترتیب از کشور اصلی در غرب خواسته شد که با قدرت  «بار خواهد بودفاجعه

در دوران ما  »وستان[ برقرار کند:  عمل کند و نظم عمومی را دوباره در مستعمره ]هند 
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کار برد، تقریباً هیچ چیز ه  اش را بی منابع و تمامی ارادهبرای ملت انگلیس، اگر همه

  (12).«غیرممکن نیست

را   ن اصلی سنت لیبرالی، توماس بی. مکالی، حتی از این هم پاایکی دیگر از مبلغ

 گفت[:   فراتر گذاشت ]و

بومیان  هاکاریستم»  بی  را  ملت  سابقه هسپوی،  خاطرم  در  که  برآشفت  حدی 

شود.... احساس تقریباً همگانی این است که  نداشته است. فریاد بلند انتقام شنیده می

جان محدوده  از  در  سپوی  یک  دیوارحتی  اذعان  های  من  و  گذشت،  نباید  دهلی  ی 

 (13). «توانم با آن همدردی نکنماین احساسی است که نمی کنم کهمی

این    به  مارکس  که    «فاجعه»واکنش  حال  عین  در  مارکس  بود.  متفاوت  کامالً 

ی  جانبهپذیرفت که شورشیان مسئول عملیات وحشتناکی بودند، خشم اخالقی یکمی

او  امبلغ بود، به سخره گرفت.  افراط  را که در حد  برترشان  استعمار و تمدن غربی  ن 

بود:   سپوی»معتقد  شرم همه  با  ها رفتار  یک  آوریی  خود،  متراکم  شکل  در  فقط،  ش 

است هندوستان  در  انگلستان  خودِ  رفتار  به  طبیعی  انگلیسی«واکنش  اِعمال  .  به  ها 

ی رفتار کثیف خود  ادامه دادند و اغلب درباره  «مرگ و زندگی»ی  سنگدالنه  «قدرت»

ده  شد که ده تا پانزروزی سپری نمی»کردند:  گویی می  شان الف زده و گزافهیهادر نامه

ما دادگاه نظامی را سوار بر اسب تشکیل »یا    «آویز نکنیمنفرشان ]غیررزمندگان[ را حلق

.  «بستیمکردیم یا به گلوله میآویز می دیدیم یا حلقدادیم و هر کاکاسیاهی که میمی

 آورد کامالً روشن است. از دیگر سو، البته وجود میه  ی این رفتارها ب که همه  «تفریحی»

قشون اروپایی زمانی که رودرروی بومیان  »  -   ی تایمزروزنامهی منتشره در  طبق نامه  -

 ( 14). «شدندگرفتند به دشمن تبدیل میقرار می

کردند: حتی  استدالل می شان چنین چه بود؟ اکثریت «مجمع صلح آمریکا»موضع 

جود این، والیان  ، با وه باشداگر حاکمیت بریتانیا در هندوستان منشاء غیرقانونی داشت

را تضمین کنند. به دیگر سخن، شورشیان    موظف بودند نظم را حفظ و تمکین از آن

شد اطاعت نکرده و در  اشتباه کردند که به قهر متوسل شده، و از قوانینی که اجرا می

جنایت و  یاغی  نهایی  نبودتحلیل  جنگ  برسر  مسأله  بنابراین  شدند.  برسر   ،کار  بلکه 

کاری عمومی و نیروهای نظم و قانون بود. در نتیجه پشتیبانی از نیروهای  برخورد بین بزه

با آماج شکل  طلبی را به خطر نمینظم و قانون هدف صلح انداخت و یا جنبشی که 
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بای  ویژه جنگ  مبارزهه  از  یعنی  بود،  آمده  امر وجود  این  کشورها.  بین  مسلحانه  ی 

اتخاذ شد و در حقیقت عنصری   1848تواند شبیه تکرار دیدگاهی باشد که در سال  می

.  شد مشاهده میهای داخلی و استعماری در تعریف جنگ در آن از لحاظ نکردن جنگ

ه[ تأکید کرد. در عین  در عین حال، مهم است بر عنصر ناپیوستگی هم ]در این زمین

انقالبی مثبت بود، هرچند این رویکرد آشکار  نُه سال پیش نگاه به جنبش  حالی که 

حمایت رسمی آشکاری از نیروهای سرکوبگری شد که مسئول    1857نبود، در سال  

تر بود و  کم، و در راستای نقد مارکس، حتی وحشیانهنوعی قهر بودند، قهری که دست

ی آن یک انشعاب دردناک بود، تشکیالت  آور نیست که نتیجهتعجب  تر قابل توجیه.کم

هویت ندانست.  هم  «مجمع صلح آمریکا»، خود را با دیدگاه  «انجمن صلح لندن»هموند،  

آشکارا برای توضیح   «جنگ»این انجمن ]صلح لندن[ با جدا کردن خود، از اصطالح  

قهر دولت انگلیس را نیز رد   کشمکش در هندوستان استفاده کرد و بدین ترتیب اِعمال

ها  طرفی آنگیری بیتری بود، اما اگرچه موضعگیری متعادلاین، البته، موضع  (15)کرد.

محکوم پاره شورش  با  همراه  را  سرکوب(  )قساوت  استعماری  حاکمیت  عناصر  از  ای 

 داد.ی قهر قرار نمیچنان جزء مقوله کرد، خودِ حاکمیت استعماری را هممی

نهایت روشنگر است: اعالن پرهیزی، بین فصل در تاریخ جنبش خشونت تحلیل ای

هایی را که اتفاق  گیری در رابطه با درگیری اخالق بدون قید و شرط عشق، کار موضع 

می مشکل  عملافتاد  راهنمای  که  کسانی  خشونتکرد،  عام  اصل  بود، شان  پرهیزی 

 دیدگان قرار دهند.  ستمآمیز گرایش داشتند بنیاد نقدشان را بر شورش خشونت 

 و تشدید و افزایش قهر: جنگ داخلی آمریکا   «پرهیزیخشونت»- 3

طلبی در هر دو سوی اقیانوس اطلس، بحران نخستین بحران در جنبش صلح  این

در    1850در سال    «ی فراریقانون برده»تری را در پی داشت.  دیگر، بحران بسی جدی

وب ]آمریکا[ امکان داد تا بردگانی را که به شمال ایاالت متحده وضع شد و به اربابان جن

پوست،  پناه برده بودند دوباره اسیر کنند. معنی این قانون این بود که حتی مردم سیاه

گرفتند. زمانی  اند، در خطر بردگی اجباری قرار میی فراریشدند که بردهاگر متهم می

ر قانون  این  قانون تالش کردند  و  نظم  نیروهای  این  با جنبش  که  اجرا درآورند،  به  ا 
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. در پی این مقاومت،  گرفتدربر میمقاومتی مواجه شدند که طرفداران الغای بردگی را  

ریزی هم توأم بود. مصیبتی  ای پیش آمد که گاه با خونمالحظهی نسبتاً قابلهاشورش 

تا    پرهیزیبا آن دست به گریبان شد از این قرار بود: خشونت   «مجمع صلح آمریکا»که  

آور باشد، نیرویی  تواند شرمکه می  توانست با قانونی درگیر شود که در عین اینکجا می

پوستی حمایت کرد که  شود از بردگان سیاهکند، و تا چه اندازه میرا اجرا می  قانونی آن

، پیرامون سخنداری در امان باشند؟ به دیگر  کوشند با پناه بردن به کانادا از بردهمی

یک جنگ داخلی که در نهان آغاز شده اما چند سال بعد در کانزاس برمال شد، چه 

ره  کاداری نیمه ن نهاد بردهابار برخورد بین طرفداران و مخالفموضعی باید اتخاذ کرد؟ این

پرهیزی بندی به اصل خشونت متوسل شدند. پای  پایان نگرفت و هر دو طرف به قهر

 دچار تزلزل شد.  «مجمع صلح آمریکا»حتی در بین پیروان 

پاره  ای از اعضای  این وضعیت با آغاز جنگ داخلی آمریکا به اوج رسید. در آغاز 

صلح  اسلح جنبش  به  توسل  از  خواستند  ]ایاالت[  اتحادیه  از  و  طلب  ورزند  اجتناب  ه 

تر بر جنگ  دار را تحمل کنند )نقدشان از قهر بیشی بردههاایالت  «آمیزصلح»جدایی  

برده نهاد  بر  تا  بود  از جنگ فورت سومتر، زمانی که  متمرکز  این همه، پس  با  داری( 

خصومت آغاز    اکنفدراسیون حمله نظامی را با فتح محل اتحادیه که در آن منطقه بود، ب 

طور گسترده ه  با پشتیبانی قاطعانه از لینکلن اتحاد خود را ب  «آمریکا  مجمع صلح»کرد،  

آرمان خشونت  که گسترش  جنبشی  مورد هم،  در همین  حتی  کرد.  را احیا  پرهیزی 

خود   یای، گزینش راهبردی همت خود قرار داد، با اتکا به استدالل شناخته شدهوجهه 

د این  که  استدالل  این  با  کرد،  توجیه  جنگرا  نه  یک    ،رگیری  قانونی  سرکوب  بلکه 

کارانه است. سربازان اتحادیه ]ایاالت[ نه سرباز به مفهوم حقیقی کلمه، شورش جنایت 

پلیس این  می  هیی در نظر گرفتهابلکه  بودند. طنز  عمومی  شدند که در خدمت نظم 

ه  دانستند کدر مقیاسی می  «عملیات پلیس»انداز این است که این درگیری را  چشم

ها در  هایی شرکت کردند که سالقبالً هرگز وجود نداشته و صدها هزار انسان در جنگ 

ریزی بسیار زیادی را در پی داشت. اکنون بخش وسیعی از کشور ادامه یافت و خون

این درگیری می اضافه کنیم که  نبود که وضعیت جنگی   هاتوانیم  اگرچه در سطحی 

مع شوند،  کتلقی  بود  کشمکشی  مجموعه  الوصف،  از  بیش  آن  آمریکایی  قربانیان  ه 

 دو جنگ جهانی بود.   طی قربانیان آمریکا 
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دغدغه شویم.  متمرکز  دیگری  تناقض  بر  باشد  بهتر  شاید  اصل اما  به  وفاداری  ی 

را برانگیخت تا لشکرکشی علیه آمریکا«    مجمع صلح»رهیزی اکثریت اعضای  پ خشونت 

ب برقراری مجدد نظم عمومی تلقی کنند. بنابراین،  مثابه تالشی برای  هجنوب را صرفاً 

سربازان   که  بود  این  آن  پیامد  بودند،  پلیس  فقط  ]ایاالت[  اتحادیه  سربازان  اگر 

بزه عادیکنفدراسیون  این ای  کاران  از  پس  حتی  دادگستری  سیستم  که  که    بودند 

ترتیب، چنین   کرد. بدینها را مجازات میی مسلحانه پایان یافته بود، باید آنهادرگیری 

خورده،   طلب هر اقدام مبنی بر عفو و اعتدال نسبت به طرف شکستشد که جنبش صلح

پرهیزی دگرگونه شد ویژه نسبت به رئیس کنفدراسیون را رد کرد. ]جنبش[ خشونت به

 تری تغییر یافت. و حتی به شکل خشونت بدتر و گسترده 

نگران  بسیار  ابعادی  گاه  دیالکتیک  باین  مصیبته  کننده  به  گرفت.  یی  هاخود 

برای   ها وجود آمد. این مصیبته  بازگردیم که در آستانه و آغاز جنگ داخلی آمریکا ب

ویژه عذاب  استیرنز  آوردچارلز  بار  به  )ای  استیرنز  چارلز   .Charles Stearns  از یکی   )

آشتیجذاب و  چهترین  خشونت   ها ه رناپذیرترین  جنبش  الغای در  طرفدار  پرهیزی 

نظامیان خودداری کرد و حتی از از پیوستن به شبه   1840داری بود. او در سال  برده

امتناع  خاطر سر باز زدن از وظیفه به او تحمیل شده بود،  ه  که بای  پرداختن جریمه 

پذیرتر  ه انعطافشباهت به دیگر طرفداران جنبش کو سر از زندان در آورد. او بی  ورزید

گراتر بودند، نه فقط توسل به قهر در معنای دقیق کلمه، بلکه استفاده از هر نوع  و واقع

به دشمنانت  »  ِقدانست. او با اخالرا غیرقابل قبول می  «زنندهجسمی غیرآسیب   »فشار

با مشروعیتی که تورات برای جنگ قائل شده بود، مقابله  آمده  که در انجیل    «عشق بورز

، زمانی که قانون بردگان فراری به اجرا گذاشته شد، 1856. با این همه، در سالکرد

از درگیری پس  آیا طرفدارانمخصوصاً    عدم   های کانزاس، مصیبت بزرگی پیش آمد: 

داری، دستگیری بردگان فراری یا توانستند بدون واکنش به گسترش بردهخشونت می

و مرگ    هارند، اگر نخواهیم به زخمی پوستان آزاد دست روی دست بگذااسارت سیاه

همه این مسائل مخالفت کنند؟ استیرنز تصمیم   کسانی اشاره کنیم که سعی کردند با

کرد که احساس می  را پشت سر خود خراب کند، حتی با وجود این  ها ی پلگرفت همه

ناپذیر  قهر اجتناب   . او معتقد بود که پاسخ قهرآمیز بهاستنکرده    عمل  چنینتاکنون  
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که در هر حال هدف اتحادیه ]ایاالت[    آمده است و این  واقع هم اکنون پیش  است و در

نه انسان که جانوران  »ها  گیرد: در تحلیل نهایی، آنانگیز را دربر میافراد کامالً نفرت

ها برخورد شود و از  با آن  «و ببرهاشیرها  »، که الزم است به همان روش  «اندوحشی

کنیم نگرانی مربوط به وفاداری به اصل که مشاهده می  گونههمان  (16)میان برده شوند. 

پرهیزی علیه افراد بشر با ناانسانی کردن دشمن حل شد. این امر ممکن است  خشونت 

ت. به  انسجام رسمی این هدف را حفظ کرده باشد، اما در کاهش قهر هیچ تأثیری نداش

ی بومی  هاکشی آمریکاییرسد که استیرنز از این قضیه که از مفاهیمی در نسلنظر می

شد که شبیه مفاهیم مورد استفاده او بود، از اندک اطالعی هم برخوردار  استفاده می

 نبود.

در    این همه،  آمریکا»با  آشکارا   «انجمن صلح  دیگران  نبودند.  موافق  آن  با  همه 

پرهیزی را تحت آن شرایط قبول  ز قهر و نقض اصل عمومی خشونت ناگزیری استفاده ا

که وضعیتی که پیش آمده بود استثنایی بود، تضاد شدیدی بین دو    جاداشتند. از آن

ناپذیر بودند، و باید  وجود آمد که به یک نسبت خشن و در عین حال اجتنابه  اصلی ب

(،  Angelina  Grimkeلینا گریمک )جانها را انتخاب کرد. این استدالل را خانم  یکی از آن

( داشت، پذیرفت و در رابطه با بردگان فراری Quakerی کویکری )زمینه فرقهکه پس

 آمد آن کشاکش شدیدی بود وقتی مشاهده کرد که: گیری کرد، امری که پیموضع 

 وچرای.. تسلیم بی چون .ها به نظرم شنیع و زشت استگرچه ریختن خون انسان » 

در این    تر است...تر و زشتقربانی درمانده که سرنوشت برده را داشته باشد، شنیعیک  

کاری   رسد که باید بین دو شر، یکی را انتخاب کنیم، و تنهاصورت، چنین به نظر می

از دست این است که شرّ کممان برمیکه  اگرآید  را،  آزادی  برگزینیم و  را  مجبور   تر 

ریزی خون   هیم. اکنون از پیروزی عدالت و انسانیت بدونباشیم، در خون غسل تعمید د

مقایسه   قابل  همیشگی  بردگی  با  که  است  شرّی  موقت  جنگ  یک  ناامیدم.  کامالً 

  (17)نیست.

شود، مشکالت و  رو میهپرهیزی با یک بحران تاریخی اساسی روبوقتی امر خشونت

تناقض آن بهتر مشاهده  نماید. در این حالت است که  ی آن بار دیگر رخ میهامصیبت 

اندازه که همهشود: جنبش خشونت می از   های سازشپرهیزی به همان  را رد کرد و 

ی جنایی بخشید  ی دشمن جنبه بازاندیشی بر اصول خود سرباز زد، سرانجام به چهره
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تر دامن زد و آن هم  و حتی آن را فاقد صفت انسانی کرد و در نتیجه به خشونت بیش

 د قانون.به خشونتی فاق 

 

 پرهیزی و وفاداری به امپراتوری گاندی: بین خشونت- 4

گیرند، بنابراین پرهیزی بیش از هرکس از گاندی الهام میهواخواهان کنونی خشونت 

بهتر است بر او متمرکز شویم. رهبر جنبش استقالل هند در زندگی خود مجبور شد با  

( بود که از سال  Boerبوئر )ها جنگ  سه جنگ اصلی درگیر شود. نخستین این جنگ

این جنگ لشکر  1902تا    1899 بوئرها  هاطول کشید. در  از امپراتوری بریتانیا با  یی 

ی هلندی در جنوب آفریقا، جنگیدند. گاندی و طرفداران هندی او  هایعنی نوآبادنشین

نقش بود،  که  محدود  انگلیسی  زخمی  سربازان  حمل  و  نجات  به  جنگ  این  در  شان 

ی نظامی نیز  هاها نشاناوطلب در این جنگ شرکت داشتند، و حتی به آنعنوان دهب

کالً مفید است،    روایی انگلیسکرد که حکمفرض حرکت میاین پیش  اعطا شد. گاندی با 

عنوان رعایا، این نیست که به کم و کیف  هی معمولی ما ببنابراین، وظیفه »اعالن کرد: 

این است که   بلکه  زمانی که جنگ به طور واقعی درگرفت چنین  جنگ وارد شویم، 

. احساس او این بود که  «مان هست، انجام دهیمیی را، تا حدی که در امکانهاکمک

یابی به استقالل به لطف دولت بریتانیا  انداز دستاست و چشم  «جنایت»  «،عملیبی»

مایت از ارتش باید اضافه کنیم که اگر چه نقش گاندی به ح  (1۸)اندازد.را به تعویق می 

دست بگیرد، محدود بود، در عین حال، با  ه  که مستقیماً اسلحه ب  بریتانیا، و بدون این 

اشاره کرد که   بود،  »غرور  عظمت که حدود هزار و صد هندی  با  و  بزرگ  یک گروه 

ی جنگ ترک کردند، تا به ارتش بریتانیا کمک  ( را به مقصد جبهه Durbanدوربان )

را   "نشینینشینی از پیِ عقبعقب"ی جنگ در مراحل اولیه  کمکنند، ارتشی که دست

پرهیزی دانست! در  توان چنین نگرشی را مدل خشونت مشکل می  ( 19).«کردتحمل می

که گاندی نه فقط فضایل    پرهیزی داشت، اینی با خشونت کارتباط اند  این امر  حقیقت،

را می انگلیس  نبرد  » ستود  نظامی  میدان  در  بلکه همین  «جنگیدندمیکه شجاعانه   ،

 و این «هر بوئری یک جنگجوی خوب است » داد: ستایش را نسبت به دشمن نشان می
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های  [ نیاز به آموزش مفصل ندارند چراکه جنگیدن یکی از ویژگیهایها ]بوئرآن »که  

بینند،  طور هم وقتی آزادی خود را در معرض تهدید می  . همین«کل این ملت است

توصیف شدند    «شجاع». زنان هم  «متهورانه بجنگند»   «،ون یک انسانچهم»اند    آماده 

پردازی ]نسبت[ به گی بیمی ندارند و حاضر نیستند با خیالهاز بیو»و نشان دادند که  

که قهر در ذات خود محکوم   جای اینبهبنابراین،    (2۰)، «آینده نیروی خود را هدر دهند

ی  طور مستقل، از زاویه ه  تبدیل گشت، ب  که به نماد شجاعت و دالوری  مجردیه  شود، ب

که قهری بود   شد )حتی باوجود اینگذاری  کرد، ارزش های جنگی که دنبال میهدف

کردند(.  پشتیبانی می  آن  از  زدند یا که یک جمعیت کامل، ازجمله زنان، به آن دست می

که آلمان ای  ایدئولوژی این نگاه به قهر گام کوچکی با ایدئولوژی جنگی فاصله داشت،  

 در جنگ جهانی اول به کار گرفت... 

گرفت، کشتاری که در عین حال گاندی کشتار وحشتناک ناشی از قهر را نادیده می

های گوناگون بود، روزا لوکزامبورک بر  ها به شیوهو انگلیسی  هایبوئر  ویژگی سیاست

بوئر او  نمایند  ها یآن ]کشتار وحشتناک[ متمرکز شد.  داری منسوخ در برده»گان  را 

ند،  اسازی و حتی کشتار بومیان مشغول دانست که به اخراج و بردهمی  (21)«خُردمقیاسی  

کردند، در  دانست که گرچه خود را حامی بومیان وانمود میها را نیرویی میو انگلیسی

آن قربانی بوئرکردن  با  اتحاد  در  سرمایها ی ها  انباشت  هدف  به  دستیابی  از  پس  و ،  ه 

نمی راه  خود  به  تردیدی  بریتانیا،  امپراتوری  مقایسهدادندگسترش  بنابراین  بین .  ای 

خشونت )قهرمان  انقالبی    پرهیزی(گاندی  قهر  تأیید  در  تردیدی  )که  لوکزامبورگ  و 

دهد: گاندی قهر جنگ در هر دو سو ]هم  به دست میای  ی غیرمنتظره نداشت( نتیجه

بخشید یا در بهترین حالت به  ومیان[ را مشروعیت میاز سوی استعمار و هم از سوی ب

کرد و  را قویاً محکوم می ، در صورتی که لوکزامبورگ آندنگری اغماض میآن به دیده

بسی پیش از  است،  دهشتناک    یقهر  که مترادف ی خط مشی سیاسی  عنوان ادامه هب

 دانست. شروع جنگ انگلیس ـ بوئر مردود می

نگ جهانی اول آغاز شد، گاندی متعهد شد که پانصد  که چند سال بعد ج  زمانی

به منشی   رفت که  اشتیاقی پیش  با چنان  بریتانیا بسیج کند و  ارتش  برای  نفر  هزار 

نایب نوشت:  مخصوص  ]بریتانیا[  اصلی  »السلطنه  مأمور  من  اگر  که  باورم  این  بر 

طور هم، زمانی    همین  (22).«توانم برای شما نیرو ارسال کنمسربازگیری شما شوم، می
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میهنانی بود که مایل نبودند به جنگ بروند و در خدمت نیروی  که روی سخنش به هم

اشغال  گفت:  استعماری  شوند،  کشته  ب»گر  ما  نگریسته هبه  ترسو  ملت  عنوان 

شود، اگر بخواهیم از این سرزنش در امان باشیم، باید استفاده از اسلحه را می

اگر امپراتوری نابود شود، همراه آن امیدهای  »ر غیر این صورت  . او گفت د«یاد بگیریم

نابود میزنده نیز  این   (23).«شودی ما  از خشونت در  نه در دفاع  پرهیزی، که جا گاندی 

را بسهل است، هم قاطعیت تشویق کرد که در جنگی  ه  وطنان خود  با  طور کامل و 

افتاد، جنگی که طرفداران گوناگون   ها اتفاقدورتر از آن  شرکت کنند که هزاران کیلومتر

دانستند، جنبشی که او خود  معنی میعام بیرا قتل آن گریجنبش انقالبی ضد نظامی

پرهیزی خدمت شایانی به  آورد. بدین ترتیب ]گاندی[ قهرمان خشونتوجودش میه  ب

کرد:   بریتانیا  پادشاهی  نظامی  ماشین  تحکیم  و  سال  »تقویت  پاییز  حدود    1914در 

لیون هندی  ی، و در پایان جنگ یک م«سوم ارتش بریتانیا در فرانسه، هندی بودندیک

همین بودند.  کرده  شرکت  جنگ  در  طوالنی  سفری  طی  از  همت    پس  به  هم  طور 

ها در حقیقت،  عالقه نبودند، آنی بیسربازان وظیفه »ی گاندی، این سربازان  هاموعظه

از سه ارتش   . کوتاه این«شوق   شور وُپر  ن  اهمه داوطلب بودند و آن هم داوطلب که، 

امپراتوری   روسیه،  یعنی  بودند،  گرفته  موضع  جنگ  در  که  و چندنژادی  هابسبورگ 

امپراتوری بریتانیا توانست انضباط ]جنگی[ را تا به پایان رساندن    امپراتوری بریتانیا، فقط

   (24)کشت و کشتار حفظ کند.

 هاعام: گاندی و بلشویک، یا قتل«مردانگی»مثابه آزمون  هجنگ ب  - 5

بوئر و جنگ جهانی اول، گاندی مردم را با لفاظی    –در جریان هر دو جنگ انگلیس  

کرد که نیاز به واکاوی دارد. لحن گاندی نسبت به کسانی  به رفتن در جنگ تشویق می

ی برخورد بود. این شیوهدادند، خشن  عالقگی نشان میکه در جنگیدن علیه بوئرها بی

نهایی آن پیروزی  با بیحتی در صورت  بوئرها  ها ]کسانی که  علیه  به جنگ  عالقگی 

 ( 25)دانست.می  «رفتار زنانه»یافت. او چنین مالحظاتی را صرفاً نشان  رفتند[ ادامه میمی

گرفت  کار میه  میهنانی بگاندی همان رویکرد خشن را طی جنگ جهانی اول علیه هم

بر سر منطق شرکت در کشتار جمعی شک و تردید داشتند، کشتاری که جنبشی  که  
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بین افراد شجاع و کسانی  »کرد:  پرهیزی طرفداری میداد که از خشونترا انجام می  آن

زنانه دارند، نمی رفتار  . در عین حال کسانی که  «تواند دوستی وجود داشته باشدکه 

شدند. احساس گاندی این بود  بودند نژادی جدا از هم تلقی می  «کامالً بزدل و زنانه»

دست ه  را ب   «توانایی قدرت کامل برای ضربه زدن»که پیش از ترک جنگ الزم است  

دفاع از  »زمان  و هم  «کنیمما به امپراتوری کمک می»دهد:  گاندی ادامه می  (26)آورد.

می معینی  حد  تا  را  ازدستهندوستان  مردانگی  و  برفته آموزیم  را  خود  دست ه  ی 

 ( 27).«آوریممی

شد که بود. چنین احساس می  «ننگ رفتار زنانه»بنابراین، هدف زدودن همیشگی  

دست در صورتی  الهاماین هدف  فداکاری  روح  که  است  و  یافتنی  بخش کل جماعت 

ی  فدا کردن پسران در این جنگ نه موجب درد و رنج، بلکه باید مایه»ن باشد:  امبارز

باشد تا«مسرت  شدند  فراخوانده  نیز  زنان  دید  ،  این  کنند:    گاهاز  این  »پشتیبانی 

. وقتی به  «ند از آن استقبال کننداها ]زنان[ را بترساند، بلکه موظفد آندرخواست نبای

اگر سربازان جدید  » ی اساسی نباید غافل باشند:  کنند، از یک نکته شان فکر میپسران 

می  در جاودانه  را  و کشورشان  روستا  خود،  شوند،  دیگر  میدان جنگ کشته  و  کنند، 

را  درنگ آن سربازان بی از   (2۸) ،«دهندشق قرار میسرم  نمونه و ها  این درخواست  بین 

از زنان بوئر میوالدین به فدا کردن پسران شد، شباهت وجود  شان و تجلیلی که قبالً 

ی مبهمی  ها، این قضیه ما را به نیت«از بیوه شدن ابایی نداشتند»دارد، زنان بوئری که  

( Tucholskyولسکی )گرداند. توخکه در ایدئولوژی جنگ در غرب وجود دارد، باز می

ها به کشیشان  نوع دیگری از انسان»دهد:  نشان می  این نیات را چنین  1927در سال  

می حمله  جنگ  این  در  انسانانجیلی  خون کردند،  از  هرگز  که  خسته هایی  آشامی 

  . این زن، در حالی «ی اجتماعی معین، یک نوع مشخص زن آلمانیشدند: یک طبقهنمی

خود را    «پسران و شوهران»گرفت،  خود میه  تری بابعاد هرچه وحشتناک عام  که قتل

اندازه»کرد که  کرد و شکوه میقربانی می ]از آنبه  برای قربانی کردنی کافی   « ها[ 

   (29)وجود ندارد.

محکومیت قهر بر مبنای اصول را، با در نظر گرفتن رابطه بین مردم هندوستان و  

مورد مالحظه قرار داد. روستائیان هندوستان به این برخورد  توانامپراتوری بریتانیا می

ی گاندی نشان  نامهکه زندگی  طوریهمان–حدودی پی برده بودند    ی دوگانه تا مزورانه 
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وادار شدند  »که    و چند روزی پس از آن -کنم  جا به آن مراجعه می  دهد که در اینمی

ب  علیه  بپرهیزند  ترینرحمیحتی  خشونت  از  بریتانیایی  زمانی«افسران  یعنی  که    ، 

این حادثه هیچ    ( 3۰)نام در ارتش بریتانیا را شنیدند، سر به شورش برداشتند.خواست ثبت 

رو هیچاما به  «کندوار سربازگیری می  دیوانه»پذیرفت که  تأثیری بر گاندی نداشت. او می

کنم، هیچ فکر دیگری در سر ندارم، یگری نمیمن هیچ کار د»موضع خود را تغییر نداد:  

کنم و بنابراین، اگر جز سربازگیری کاری انجام دهم،  از هیچ چیز دیگری صحبت نمی

 ( 31) .«جمهوری نامناسبمی مربوط به ریاستکنم برای انجام هر وظیفه احساس می

و   عنوان آزمون مردانگی و بخش مهمی از رشدهگرچه گاندی از جنگ جهانی اول ب

کار ه  بلوغ فرد و کل ملت استقبال کرد، این جنگ محکوم شد و زبانی در مورد آن ب

از طرفداران گوناگون ای  تر از زبانی بود که بخش گسترده  تلح   برده شد که بسیار گزنده و

ها  بخش آنبردند، طرفدارانی که مارکسیسم و کمونیسم الهامکار میه جنبش انقالبی ب

کشتار »دهم، استالین در مورد آن ]جنگ[ گفت  دست میه  ببود. فقط چند نمونه  

ماشین عظیم سوداگر »، بوخارین گفت که این جنگ  «هاکامل نیروی انسانی ملت

نامیدند. برای    «کشینسل»را    ، و روزا لوکزامبورک و کارل لیبکنشت آن«مرگ است

از تروتسکی نقل قول می نهایی  بود که  بررسی  این  کار قابیل  »آورم، نظر تروتسکی 

ناپذیر  هر دو طرف مخالف ]در این جنگ[، سند بطالن  "پرستانهمیهن"مطبوعات  

جامعه اخالقی  استانحطاط  بورژوایی  مفهوم  «ی  حقیقت،  در  اخالقی».  را    «انحطاط 

بودند بشریت بربریت کور بی »  زمانی که شاهد  انکار  غلتد، نمیشرمانه فرو میبه  شد 

گسترش   نتیجه  دیوانه مسابقه »کرد.  خونیی  به  تشنه  از    «وار  استفاده  هدف  به  بود 

بود    «بربریت علمی»یی که با جنگ سروکار داشت.  ها ترین فناوری برای آماجپیشرفته 

گی اجتماعی متمدن فقط برای نابودی بنیادهای زند»که اکتشافات عظیم بشری را  

وجود  ه  ی چیزهای خوبی که تمدن را ب. همه«بردکار میه  و از میان بردن بشریت ب

سالمتی، آرامش، بهداشت،  »آلوده فرو افتاد:  ریزی و سنگرهای گلآورده بود، به خون

ای و در تحلیل نهایی، قوانین  ی دوستانه، وظایف حرفههاروابط خانوادگی روزانه، تماس

. برای مدت مدیدی سربازان متخاصم هر دو سو کوشیدند  «ناپذیراهراً تباهیاخالقی ظ

گرمی پذیرا  ه  با این وضعیت با ستایش از برادری که هم لنین و هم استالین آن را ب
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برادری در مقیاس کالن »شدند، مقابله کنند. استالین مخصوصاً ادعا داشت که این  

که به جنگ و  « بود  هاری بین ملتپیوندهای جدید براد»و    «ی جنگهادر جبهه 

ای ی برادری را نداشت، دغدغهی ایدهظاهراً گاندی دغدغه  ( 32) اد.دکشت و کشتار پایان  

ی گوشت دم توپ برای دولت بریتانیا،  که در هر حال، با تعهد او به سربازگیری و تهیه 

 گرفت.  در کشاکش قرار می

 بسط مفهوم قهر و از دست دادن جهت   - 6

طرز مؤثر و فعاالنه ه  که مانع گاندی شود که ب  جای آن ه  پرهیزی بآرمان خشونت 

به شکل مفهوم افراطی و    شرکت در یک جنگ وحشتناک را تشویق کند، در دست او 

ای است که در پایان  ی معروف نوشته ی قهر تبدیل شد و این حاصل قطعهبسط یافته

یا    «تمدن مدرن لعنتی»منتشر شد. در این نوشته انگشت اتهام به سمت    1909سال  

ها خودداری کند،  تواند از دریدن انسان که نمیای  گرسنه   «ببر »،  «تمدن مدرن مفلوک»

نشانه رفت. این اتهامی بود    (33) کرد،که حاال هندوستان را هم تهدید می  «هیوالیی»یا  

دانستند هیچ کاری برای  کس از آن در امان نماند، حتی پارلمان بریتانیا که میکه هیچ

عد قهر در آن وجود داشت. ی بسیار مساباری نکرده بود که زمینه بهبود و ضعیت اسف 

ی تجاری بر آن حاکم بود،  امتیاز و روحیه پارلمان بریتانیا که خودخواهی طبقات صاحب

انتخابات با اعطای حقوق سیاسی    یزمینه  1833تشبیه شد. در سال    «روسپی»به یک  

هایی از مردم که قبالً از آن محروم بودند، بسط پیدا کرد، اما احساس گاندی  به بخش

، و  «قهر»،  «با اعمال قدرت جسمی»ن بود که این نتیجه ]اعطای حقوق سیاسی[  ای

این نخستین بسط و گسترش مفهوم قهر   (34)دست آمده بود. ه  ب  «قهر حیوانی»حتی  

از نا  1833سال    «ی رفورمالیحه »بود: درست است که     ها های چارتیستآرامیپیش 

 ربط است.  سخن گفتن واقعاً بی «حیوانیقهر »یا  «قهر»ی تصویب شده بود، اما درباره

با این همه، گاندی مفهوم قهر را از این هم فراتر گسترش داد: ]از منظر گاندی[  

ی سنتی روستایی همه  شدن و نابودی جامعهآهن، صنعت، استفاده از ماشین، شهری راه

رد، با این  کمحکوم میای  طرز خصمانه همترادف انقیاد، بردگی و قهر بود. حتی طب را ب

انسان درمان  برای  تالش  در  طب  که  حیوان»ها  استدالل  جریان   «هزاران  در  را 

حکم نهایی او این    (35) .د«درزنده میدر حالت »  ها راآن  کشد و حتییش میها آزمایش
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بارزتر است. ]از نظر گاندی[   از آن بسی  از دنیای پیش  بود که قهرآمیز بودن تجدد 

یی که به نام مذهب به  ها ی مذهبی یا جنگهای سنتی با جنگوتار جامعهی تیرهجنبه 

یافت و هندوستان را هم  انداخت، در مقایسه با بربریتی که از غرب گسترش میراه می

قربانیانی که در آتش تمدن ]مدرن[ از »شد.  کرد، ناچیز تلقی میبه نابودی تهدید می

 (36).«صور نیستشوند، پایانی متی سوزانش نابود میهاطریق شعله 

 «روسپی»ی  بر بنیاد این واکاوی که ده سال بعد تکرار شد )آن هم فقط با حذف واژه

که اساساً   «قهر»ی  و بر مبنای محکومیت یکپارچه   ( 37)در مراجعه به پارلمان بریتانیا(،

و   تناقضات  ]چنبره[  در  که  بود  مشکل  گاندی  برای  داشت،  پایه  مدرن  تمدن  در 

  ی دهندهکه ویژگی قرن بیستم بود، جایگاه خود را بازیابد. این امر توضیحای  درگیری 

ی او  گذاشت. نامهتردیدی است که گاندی در رابطه با فاشیسم و نازیسم به نمایش می

در این خصوص روشنگر   1931( در بیستم دسامبر Romain Rollandبه رومن روالن )

بسیاری از اصالحاتش  »ویژه جالب است: هی موسولینی داشت، باست. نظری که درباره

می جلب  را  تحت«کندتوجهم  مخصوصاً  گاندی  با  »تأثیر  .  ]موسولینی[  او  مخالفت 

داشت که الهام  قرار    «ی دهقانبرای طبقه»و اقداماتش    «شدن بسیار پیشرفتهشهری 

را این حقیقت توضیح   [ . این خیرخواهی ]گاندی«اش بودعشق پرشور به مردم»گرفته از  

دهد که فاشیسم را مترادف با بازگشت به زندگی روستایی و رد تمدن صنعتی مدرن  می

ی اصلی این نبود. با  دانست، تمدنی که بسیار مورد نفرت بود. با وجود این، مسألهمی

گا  وجودی بود  که  مجبور  آهنین»مشندی  بشناسد،   «ت  رسمیت  به  را  موسولینی 

کرد:   اضافه  جامعه»بالفاصله  بنیاد  استقهر  غرب  رد   (3۸).«ی  و  قهر  مفهوم  گسترش 

طور مجزا بسیار مشکل یا غیرممکن ه  های گوناگون قهر را بخشونت اساساً ارزیابی شکل

 کرده است.

این امر با تزلزلی که گاندی طی جنگ جهانی دوم از خود نشان داد، تأیید شد. طی  

کرد، گاندی در دوم  ی تعرض نازی بر انگلیس سنگینی میاین جنگ زمانی که سایه

 : «به هر فرد بریتانیایی»با عنوان زیر نوشت: ای ی سرگشادهنامه 1940جوالی 

که برای نجات شما و    خاطر اینه  د، بی خود را زمین بگذاریهامایلم که اسلحه »

کشورهایی    فایده است. آقای هیتلر و سنیور موسولینی را دعوت کنید تا ازبشریت بی
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ی  ها مالک جزیرهخواهند ببرند. بگذارید آندانید، هر چه را که میکه شما از آن خود می

 ( 39).«زیبای شما و بناهای بسیار زیبای آن شوند

قهری هستیم که ویژگیش قدرت و انسجام است، تغییر    نفی   جا شاهدآیا در این

موضعی که گاندی طی جنگ انگلیس ـ بوئر یا جنگ جهانی اول داشت؟ در واقعیت  

در    -نوشت  1944جوالی    27السلطنه ]بریتانیا[ در  ای که به نایبامر، گاندی در نامه

ر رایش سوم  طرز بارزی به ضر ه  همین گیرودار هم ورق جنگ طی چهار سال بعد ب

را پیشنهاد کرد، به    «همکاری کامل با تالش بریتانیا در جنگ»آشکارا    -برگشته بود

   (4۰)به نفع استقالل هندوستان صادر کند. ای که بریتانیا بالفاصله اعالمیه شرط این

سال این  در  گاندی  موضع  درک  را میکلید  سراغ  ها  او  ناامیدی  و  یأس  در  توان 

گرفت، یأسی که حاصل این حقیقت بود که شرکت هندوستان در جنگ جهانی اول  

کمک اندکی به پیشبرد هدف استقالل ملی ]هندوستان[ کرده بود. در حقیقت، زمانی  

سال   بهار  در  جشن تب   1919که  نایبهاوتاب  کرد،  نه السلطی  فروکش  انگلیس  ی 

قتل مسئول  کبیر  )بریتانیای  امریتسار  قتلAmritsarعام  بود،  نه(  که  جان  عامی  تنها 

داری ی بسیار دامنهتحقیر نژادپرستانهآمد آن  پی  سالح را گرفت، بلکهصدها هندی بی

منظور تحمیل خفت و خواری به ساکنین در سراسر کشور بود. و این حقیقت که به

وآمد داشته باشند. این  رفت  « وپاشان چهاردستیهاخانه  »بهها را واداشتند تا  آن شهر،  

   (41)«.شدنباید فراموش می»خفتی بود که 

طرفانه در جنگ جهانی  ی گرایش گاندی به اتخاذ موضع بیدهندهاین امر توضیح

آرزوی  »دوم بود، به این دلیل که امتیاز مشخصی از جانب دولت بریتانیا در بین نبود:  

گونه که آرزوی خوشی برای ی بریتانیا ندارم، همانخوشی برای هندوستان به هزینه

شکست بخورند و   هاکنم که بریتانیاییآرزو نمی»یا    «ی آلمان ندارمبریتانیا به هزینه

گاندی این ادعای امپراتوری    (42).«را هم ندارم  هاطور هم آرزوی شکست آلمانیهمین

نماینده که  را  نمیبریتانیا  تأیید  است،  رایش سوم  علیه  در جنگ  رهایی  امر  کرد:  ی 

ی جمالتی  افهادعای من این است که ما در هندوستان قانون هیتلری داریم، گیرم در لف»

هیتلر فقط  »،  «هیتلر گناه بزرگ بریتانیای کبیر بود»طور هم گفت:  ، همین«ترمتعادل

 ( 43).«پاسخی است به امپریالیسم بریتانیا
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فریبی و ناسپاسی دولت بریتانیا، تحت  عالوه بر خشم نسبت به عوام   هااین داوری 

و نازیسم داشت. این قضیه  ی فاشیسم  تأثیر درک بسیار غلطی بود که گاندی از پدیده

نامهمی  را دو  در  بارزی  طرز  به  می  ای  توان  ماه  در  کرد:    1940که  نوشت، مالحظه 

خواهم شاهد شکست متفقین باشم. من هیتلر را به آن شریری که نشان داده  نمی»

رسد که نظر میه  گذارد و ب را به نمایش میای  کنندهدانم. او قدرت خیرهشود نمیمی

ممکن »در عین حال هیتلر  «آورد...دست میه ریزی زیاد بیش را بدون خون هاپیروزی 

این اظهارنظر   ( 44)«.بوده باشد، احتماالً هنوز هم باشد  داشتنیاست حتی قدرتی دوست

شود، وقتی در نظر بگیریم که در آن زمان تعرض ]هیتلر[  تر باعث تعجب میحتی بیش

و بود،  خود  اوج  در  فرانسه  روشن   به  که  واقعیت  کشته  این  پیوسته  لهستانی  فکران 

مصطلح شد که    « )هولوکاست لهستانی(کشتار لهستانی»شدند، عملی که گاه به  می

 ادامه داشت.   هاماه

پرهیزی در فصل دوم، پس از  کنیم طرحی از تاریخ جنبش خشونتاکنون سعی می

بررسی نخست  از  مشخص کردن  آمریکا»مان  وفاداری  دس ه  ب  «مجمع صلح  ت دهیم. 

طلبان آمریکایی بسیار ناپایدارتر بود. اما رهبر هند،  اش، از صلحگاندی به اصول دو آتشه 

در مقابل، به تکوین دیالکتیک نامیمونی نپرداخت که به جنایی کردن و حتی ناانسانی  

پرهیزی تا پایان کار.  کردن دشمن منتهی شود، آن هم با پیروی قاطع از اصل خشونت

جنگ خود جنایتی  »که    هم در کار بود: به فرض این ای  های لجوجانهاین همه، تالش  با

تر از هیتلر روزولت و چرچیل کم»شد که  ، نتیجه گرفته می«علیه خدا و بشریت باشد

نمیو موسولینی جنایت این  (45).«شوندکار جنگی محسوب  بازهم  را    این خود  قانون 

را  و وجوه آن هاعیار قهر، تمایز بین جلوهتمام دهد که بر طبق آن محکومیتنشان می

 سازد.  مشکل یا غیرممکن می

که گاندی قاطعانه از بریتانیای کبیر طی جنگ   جاست: در عین حالی  تناقض در این

ای که پشتیبانی کرد و گاه هم با شور و شوق، دقیقاً در لحظه  1914- 18 امپریالیستی

ی ن باشد، چرا که مسأله بر سر رویکردی بود با نقشهنیاز به استفاده از قهر باید روش

انقیاد   و  نابودی  و    «بومیان»آشکاری جهت  نهایی»اروپای شرقی  یهودیان،    «انحالل 

 ی مشروعیت استفاده از قهر مردد بود.  درباره
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ب گاندی  گرفت،  پایان  جنگ  که  آنهزمانی  تا  غیرعادی  که طرزی  رفت  پیش  جا 

از مبارزهغیرمستقیم   ستایش  با  را  انگلیس  استعماری  حاکمیت  علیه  مسلحانه  ی 

توجیه کرد. سوبهاش چاندرا بوس آماده بود در کنار نیروهای    1سوبهاش چاندرا بوس 

 یابی به استقالل باشد: محور بجنگد، در صورتی که قصد او دست

یک    ذاتاً پرست بزرگی بود. او جان خود را فدای این کشور کرد. اوسوبهاش میهن »

ی یک لشکر تبدیل شد و علیه یک امپراتوری بزرگ اسلحه  اما به فرمانده  ،جنگجو نبود

برداشت. سربازان این لشکر هندو، مسلمان، پارسی و مسیحی بودند. او خود را هرگز 

و تمایزات کاستی    واردانست. نزد او جایی برای ذهنیت روستاییفقط یک بنگالی نمی

دید از  نداشت.  هندوستان.   وجود  خادمین  و  بودند  هندی  همه  با  او  یکسان   او  همه 

 ( 46).«کردبرخورد می

در این مورد، حتی قهری پذیرفته شده است که مرتکبین آن خود در کنار هیتلر  

 جنگیدند! می

 تولستوی و گاندی - 7

ای در اکتبر گاندی در مقطع معینی در زندگی خود با تولستوی آشنا شد و نامه

ی این مکاتبات  به او نوشت و سلسله مکاتباتی را با او آغاز کرد، اما ادامه  1909سال  

ناگاه متوقف شد. گاندی و تولستوی ه  یک سال بعد که این نویسنده بزرگ در گذشت ب

با  اغلب  می  را  مقایسه  اهم  ببینیم  کنند،  است؟  معتبر  میزان  چه  تا  مقایسه  این  ما 

تولستوی مقاومت ملی مردم روسیه علیه ارتش ناپلئونی را چگونه توصیف کرده است.  

 
با    1921دنیا آمد. در سال  در شهر کوتاک در ایالت اوریسای هندوستان به  1897. سوبهاش چاندرا بوس به سال  1

ی ملی هندوستان بود. دار کلکته و مدتی در کنار گاندی رئیس کنگره شهر  1930گاندی مالقات داشت. در سال  

یازده بار به مدت سه سال به زندان افتاد. بوس برعکس   41ـ    1920ی  هاطلبانه بین سالخاطر مبارزات استقاللهب

ستقالل بود و  یابی به ا(، معتقد به استفاده از ابزار نظامی برای دست Nehmرقبای درون حزبی خود، گاندی و نم )

اقتدارمدارانه، به سبک ترکیه  همین باید حاکمیتی  از استقالل، هندوستان  باور بود که پس  این  بر  ی کمال  طور 

دست آوردن کمک نظامی ه  برای ب  1941آتاتورک، داشته باشد. به همین دلیل با عقاید گاندی مخالف بود. در سال  

لژیون هندی داوطلبان    1944در سال  نتیجه،  به خارج فرار کرد و پس از مذاکرات بی )زمان جنگ جهانی دوم( 

شد که قشون کمکی ارتش ژاپن    «ارتش ملی هند»گذاری و رهبری کرد و سپس رهبر  خدمت در ارتش نازی را پایه 

 ناپدید شد. 1945بود. سوبهاش چاندرا بوس در ماه اوت 



 

 
 

 های نافرجام معضل اخالقی و وعده  991

را به   توانستند آنرا بسوزانند در حالی که می  ها دهند که علوفه روستاییان ترجیح می

بیش قشونقیمت  به  اشغالهاتر  فرانس  ی  سربازان  به  بفروشند.  از گر  عموماً  که  وی 

می رنج  حملهگرسنگی  با  غافلگیرانه هابردند،  میی  تیراندازی  پشت  از  سریع  شد.  ی 

 ی نامتقارن و نابرابری گسترش پیدا کرد:  مبارزه

  خواست مسابقه طبق قوانین شمشیربازی انجام شود، ارتش شمشیربازی که می»

روسیه   نگ انداخت، مردمفرانسه بود، دشمن آن که شمشیر را فرو نهاد و به چماق چ

شمشیربازی   بودند... ناپلئون این وضعیت را احساس کرد و از این زمان رویکرد درست

چماقی را باالی    جای شمشیر در دست دشمن،ه  را در مسکو در پیش گرفت و وقتی ب

 (47) .«وقفه گالیه کردسر خود دید، بی

پیچیدگی افسران و سربازان مؤدب و از این که معلوم شد دهقانان و روستاییان به  

بر  خوش  تأثیری  این وضعیت هیچ  اما  تعجب کرد.  نباید  نیستند،  ارتش مهاجم  رفتار 

 تولستوی نداشت و او از جنبش مقاومت با حرارت ستایش کرد:  

موارد   که دیگران در  ی آزمون، به پرسش این .. که در لحظه .نفع مردم استه  و ب»

چاالکی چماق  ه  چرا و بوچون   اند، باز نایستند، بلکه بییت کردهمشابه چه مقرراتی را رعا

فرود آورند تا نفرت و انتقامی که در دل دارند    برگیرند و ضربه از پس ضربه ]بر دشمن[

   (4۸).«ترحم دهد جای خود را به تحقیر و

رمان  بی تولستوی در  و صلح»تردید  ادبی  عالی  «جنگ  اثرگذارترین متن  و  ترین 

اختیارمان گذاشته است که   پیرامون را در  نامتقارن  درک مقاومت مسلحانه و جنگ 

اشغالمردم و مخصوصاً طبقه ارتش  علیه  و مسلحی دهقان  تر سازمان  گر قدرتمندتر 

 آالت نظامی را در اختیار داشت(.  ماشین تریندادند. )در آن زمان ناپلئون مخوف

به    1880، در سال  «نگ و صلحج»اگرچه تولستوی چند سال پس از انتشار رمان  

های اساسی معینی بین این  پرهیزی روی آورد، حتی پس از این تاریخ تفاوتخشونت 

شوند وجود داشته است. از  هم مقایسه می  ای ]گاندی و تولستوی[ که اغلب با دو چهره

، چهار سال پیش از آغاز جنگ جهانی اول، درگذشت،  1910که تولستوی در سال    جاآن 

وطنان  ی ارتش بریتانیا از همهاتوان او را با گاندی مقایسه کرد. گاندی برای ردهنمی

کرد. اما در مورد جنگ روسیه با ژاپن در  خود در مقیاس وسیع فعاالنه سربازگیری می
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پرستانه )یا امپریالیستی( بسیار فاصله واکنش تولستوی با وفاداری میهن  1905سال  

جای هنمایش گذاشت. تولستوی به  که گاندی ده سال بعد بای  داشت، همان وفاداری

های امپریالیستی را محکوم، و در  ژاپن[ و درگیری  -وفاداری، این جنگ ]جنگ روسیه

مبارزه علیه این   آن  روسیه استقبال کرد، انقالبی که منشأ   1905برخی موارد از انقالب  

نظم موجود را نابود »شت تا  پنداجنگ بود. تولستوی مشارکت در جنگ را فراخوانی می

مفهوم »اش  تولستوی بعدها در مقاله  ( 49).«نافرمانی»بلکه با    «نه با زور»، البته  «کنند

شان  تسلیم قدرتی نشوند که مشارکت»تقاضا کرد    هامستقیماً از هندی«  انقالب روسیه 

نام  در ارتش ثبت»،  «خواهد، قهری که با گرفتن جان انسان پیوند دارددر قهر را می

قهر می»نکنند« و   نپردازند که به مصرف  را  با    (5۰).«رسدمالیاتی  نقد در مقایسه  این 

 بود.  ای موضعی که گاندی طی جنگ جهانی اول اتخاذ کرد، نقد مترقیانه

تری را ارائه دهیم. اگرچه لنین از توانیم درنگ کنیم و اظهارنظر عامجا میدر این

روسیه شدیداً انتقاد کرد، در عین    1905ایت نکردن از انقالب  خاطر حمه  تولستوی ب

و   «به نجات از شرّ گذشته»که در رمانش    خاطر اینه  حال هم به او اعتبار بخشید، ب

دار داران و دولت زمیندور ریختن کامل کلیسای رسمی، زمینه تالش برای ب»مخصوصاً  

منظور پاک کردن زمین  هداری بی زمینهاهای قدیمی و شیوه ی شکلو نابودی همه

ی دهقانان خُرد آزاد و  ی پلیسی با جامعهها[ و جایگزینی حکومت طبقه ]از لوث آن 

گونه که  ادعای مشابه در خصوص گاندی که، همان  (51) .«برابر، اشتیاق نشان داده بود

بماند، کار  تغییر باقی ی پیشامدرن هندوستان بیایم، در صدد بود جامعهمشاهده کرده

 مشکلی است.

بود و  «  پرهیز از سیاست»که مترادف    خاطر اینه  ب  «تولستویی»ی  هالنین از ایده

بود، انتقاد   «کمال اخالقی خود»گزینی شخصی که هدفش منحصرا چنین از خلوت هم

ی پیش از جنگ جهانی  هاها و حتی دههدر سال  «تولستویی»اگرچه اصطالح    ( 52)کرد.

تبدیل شده بود، بالفاصله پس از انقالب فوریه    ها«ضد میلیتاریست »رای  اول به شعاری ب

مترادف    «یطلبشکست »مترادف    1917 حدودی  تا  پس  آن  از  شد، «بلشویک»)و   )

استقبال کردند و  «  هاتولستویی »همان زمانی که، مثالً کسانی در فرانسه از شکست  

زمان کوتاهی    ( 54)شدت دهد.های جنگی خود را  امیدوار بودند جمهوری روسیه تالش

بعد هم، غرب به ابعاد بحران و فرسودگی ناشی از جنگ در این سرزمین پهناور پی برد،  
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ژوئن   ماه  هفدهم  در  بود.  کشیده  زیر  به  را  تزاری  خودکامگی  که    1917سرزمینی 

نشان    (Il Popolo d Italia« )یتالیاا  ایل پوپولو د»موسولینی خشم خود را در روزنامه  

تحت نفوذ شدید لنین »،  «انقالب روسیه»خاطر این حقیقت خشمگین بود که  ، او بهداد

پتروگراد، که   اهل  بود، تولستوی، یک روسی  از تولستوی فاصله گرفته  قرار گرفته و 

 (55)را در اختیار داشت«. "طلبیصلح"انحصار 

 گاندی، بنهوفر و لوکاچ جوان- ۸

ی فرهنگی متفاوتی داشت و  هاخشونت زمینه عدماگرچه باور تولستوی و گاندی به  

موضعگیریپی در  بود،  متفاوت  آن شان  انگیزهگیری  داشت.  ها  نقش  قویاً  مذهبی  ی 

شان  ی مذهبیخاطر وجدان و انگیزههنوعی به ی دیگری که بهاها با چهرهی آن مقایسه

می رد  را  میخشونت  پیشکردند،  باشد.  جالب  آنتواند  نام  ذکر   الینجتر  را  گریمک 

طلب زمانی که پی برد بین دو نوع مختلف قهر  ی پرشور کویکر و صلحایم، رزمندهکرده

ناپذیر است، در حمایت از اتحاد ایاالت ]آمریکا[ و ارتش آن طی  گزینش یکی اجتناب

موضع  امریکا  داخلی  بنجنگ  دیتریش  داشت.  قاطعی  )گیری   Dietrichهوفر 

Bonhoeffer  ،) نتیجه به  دوم  جهانی  جنگ  طی  معروف،  که  پروتستان  رسید  ای 

 لینا نبود. جگیری آنشباهت به موضعبی

ی ممکن از جمله توطئه قتل او، گزینش  هوفر جنگ با هیتلر با هر وسیله برای بن

تری هست که ( حق داشت که گفت از قهر شرّ بزرگBaldwinبالدوین ) »ای نبود:  ساده

ی رایش سوم و  . حمله«مثابه یک اصل، یک قانون و یک معیارهعبارت است از قهر ب

سابقه وجود آورد که کامالً بیه  وار آن، وضعیت خطرناکی را بی دیوانهطلبانهرفتار توسعه 

بنابراین:   فوق »بود.  انسانضرورت  آزادی  میهاالعاده،  را  مسئول یی  که  و    «نداطلبد 

در هر  »عهده گرفته شود، با این فرض که  ه  فردی هم الزم است ب  «مسئولیت»بنابراین  

 (56) .«شوددو مورد انسان گناهکار می

 ی این امور آگاه بود:  گویی مسیح به همه 

عهده  ه  شان را بها مشارکت کند و بار گناهانتواند در گناه انساناو ]مسیح[ می» 

تنها موجود کامل دانسته شود. مایل    ،ها ی انسان بگیرد. مسیح مایل نیست به هزینه
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که    ی تحقیر بنگرد، در حالیها به دیدهگناه به انسانعنوان تنها موجود بی ه  نیست ب

بار گناهان بشر برهاند. مسیح   بشر زیر بار گناهانش نابود شود، مایل نیست خود را از زیر

انسانهب تاریخی  زیست  در  که  کسی  میعنوان  عمل  مسئوالنه  گناهکار    کند،ها 

 ( 57)«شود.می

د. در  گیرانگیز باشد، گزینش قهر را دربر میبنابراین، تقلید از مسیح اگر شرایط غم 

مقایسهاین کمجا  که  است  شده  گاندی  با  بریتانیا  ای  مردم  از  زمان  همان  در  وبیش 

 خواست که از متجاوزان نازی با آغوش باز استقبال کنند. این زمانی بود که گاندی هنوز

هوفر علیه این نگرش و کسانی که  پرهیزی نپیوسته بود! بنبه جنبش مقاومت خشونت

تنها به  »در واقعیت امر،    ( 5۸)، شدیداً برخورد کرد.«برندپناه می  شرافت خصوصی به  »

تواند سعادت خصوصی خود را در مقابل آلودگی  می  قیمت خودفریبی است که ]گاندی[

عالم مذهبی پروتستان   - کند. این طرز تلقی  ان حفظاز طریق کنش مسئوالنه در این جه 

تواند با خلوص  باور است که می»بر این  ای است که  «دیوانه»  –کند  هوفر[ تأکید می]بن

 ( 59).«ی خود با قدرت شیطانی مقابله کنداراده 

 گوید: اش میگیریاو در نتیجه 

بپرهیزد، با واقعیت نهایی هستی  اگر کسی سعی کند با احساس مسئولیت از گناه  »

گناهی شخصی خود جایگاهی ورای مسئولیتش در گیرد... او برای بیانسانی فاصله می

 ( 6۰)«شود.ها قایل میقبال انسان

تحت   جوان  لوکاچ  که  به  زمانی  تصمیم  اول  جهانی  جنگ  کشتار  و  کشت  تأثیر 

حمایت از انقالب بلشویکی اکتبر گرفت، از استداللی مشابه همین استدالل باال بهره  

و   «وجدان»،  «جدیت»و توسل به    «گناه»گرفت. لوکاچ، در پافشاری بر ماهیت ناگزیر  

حتی اگر  »کند که: ( اعالم میHebbel) ، به همراه هبل«احساس ]اخالقی[ مسئولیت»

من که هستم که بتوانم    - برد  خدا مرا بین گناه و عملی قرار داده بود که از آن لذت می

   (61)«از آن گریزی داشته باشم؟

مبارزه  به  گناه،  ناگزیر  ماهیت  به  اعتقاد  با  جوان  نظام  لوکاچ  علیه  انقالبی  ی 

دانست، در  ا مسئول این کشت و کشتار میر  روی آورد که آنای  اقتصادی-اجتماعی

 هوفر علیه رژیم هیتلر توطئه چید و پایان کارش اعدام بود.که بنحالی
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 مسلط پرهیزی و توسل به قدرت  انقالب ضداستعماری، خشونت- 9

اما آیا این گزینش را می توان منحصراً در گاندی به گزینش متفاوتی روی آورد، 

پرهیزی توضیح داد؟ در خصوص هر یک از سه جنگی که رهبر هند  مفهوم خشونت 

آن دست با  بود  نرم کند،  ]گاندی[ مجبور  کردیم وپنجه  امپراتوری   مالحظه  از  یا  که 

و این را خود   -حمایت کرده استای  گونه ه  ب  «جنگ  زایایپرداختن به م»بریتانیا بدون  

شرطی که دولت بریتانیا به  ه  یا اعالن کرد آماده است از آن ب  -او مورد تأکید قرار داد

پذیرد، چنین هندوستان استقالل اعطا کند، پشتیبانی کند. تصویری که اکنون شکل می

گیری را مشاهده  است: اگر تاریخ بحث استعمار در غرب را بررسی کنیم، برآمد سه موضع

بودند که مأموریت تمدنمی از سویی، کسانی  تأیید  بخش قدرتکنیم.  را  های بزرگ 

جنبشمی از  مستعمرات،  در  حتی  که،  کسانی  معدود  سو،  دیگر  از  ی  هاکردند، 

گیری سومی هم در کار بود.  کردند. در عین حال، موضعبخش ملی پشتیبانی میرهایی

استعمار و هموار   «خشونت »منظور از بین بردن  ه  م از باال بگیری خواهان رفوراین موضع

 کردن راهی برای استقالل نهایی مستعمره بود.

هایی که رفتن او از غرب به هندوستان و  گیری سوم همراه با دگرگونیاین موضع 

گر شد. گاندی، در  جهان استعماری برایش درپی داشت، در نهایت در زبان گاندی جلوه

م بر  حکمحقیقت،  مفید  بسیار  میاهیت  تأکید  انگلیس  نمیفرمایی  و  توانست کرد 

از طریق ترکیب  استقالل را بدون تأیید لندن تصور کند، تأییدی که ضرورت داشت 

های  دست آید. بنابراین، در عین حالی که، ]مردم[ از یک سو، در تالشه  تشویق و فشار ب

تشویق فرمان امپراتور )به هدف  ب  این  فرمایان بهجنگی  خاطر  ه  که مردم هندوستان 

کردند، از سوی دیگر، بر  اند( شرکت میی خودمختاری شان شایسته  وفاداری و شجاعت

باید  عطفی نرسید و بنابراین، میشد. فشار از پایین هرگز به نقطهفشار از پایین تأکید می

دولت بریتانیا  شد. اگر چه فاز فشار، قهر علیه  های برخورد قهرآمیز اجتناب میاز شکل

شد  که علیه بریتانیا اعمال نمی  جایی کرد، فاز تشویق، استفاده از قهر را تا آنمی را رد

نظر داشت؛ قهری که نه علیه بریتانیا، بلکه همراه با آن علیه دشمنان امپراتوری د  م

 شد. ]بریتانیا[ اعمال می
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اکنون باید پرسشی را مطرح کرد: این مشی سیاسی تا چه اندازه موفق بود؟ به   

پرهیزی ی جنبشی بود که به خشونت دیگر سخن، آیا استقالل هندوستان واقعاً نتیجه

اش را باید در پرتو آشوب و بلوای عظیمی  روی آورد؟ تسلیم بریتانیا و ترک امپراتوری 

با جنگ جهانی دوم آغاز شد  به  دید که  پرتو شکستی که ارتش سرخ  ، مخصوصاً در 

خواست آن چیزی را بنا که طبق آن هیتلر میای  ی رایش سوم وارد کرد، نقشهنقشه 

نام   به  آن  از  اغلب  که  آلمان»نهد  می  «هند شرقی  یاد  اروپای شرقی  پایان  در  کرد. 

 ر آورد.صدا ده را نیز ب «هند شرقی بریتانیا»ناقوس مرگ  «هند شرقی آلمان»زودرس 

نتیجه  در  ضداستعماری  جنبش  این،  بر  قدرتافزون  بین  رقابت  بزرگ  ی  های 

از امر «  ارتش ملی هند بوس»امپریالیستی نیز تقویت شد. طی جنگ، ژاپن در هیئت  

چه پس از جنبش استقالل ]هند[ به منظور تضعیف بریتانیا پشتیبانی کرد. توجه به آن 

، هندیانی  «خائنان»خواست  ولت بریتانیا میشکست ژاپن پیش آمد نیز جالب است. د

دهد، اما نتوانست فقط به این دلیل که:    یکه در کنار ژاپن جنگیده بودند، را گوشمال

همه » نظر  هندیاز  سربازان  ها ی  بوس"،  هند  ملی  قطع"ارتش  جهت ،  از  گیری نظر 

س  ونه از بو با این همه، دیدیم که گاندی چگ  (62)«.شان، قهرمانان واقعی بودند  سیاسی

(Bose)  از  ای  تجلیل کرد. بوس رهبر شورش مسلحانه  ، تسلیم سنگاپور»بود که بعد 

. بنابراین  «اسیر شده بودند نجات داد  ها دست ژاپنیه  بیست هزار سرباز هندی را که ب

خواست کسانی را تنبیه کند که سوگند توانیم درک کنیم که چرا دولت بریتانیا میمی

زمان  وفاداری آن  در  اما  بودند،  کرده  نقض  را  امپراتوری  به  دیگر    هابریتانیایی»شان 

. این «توانستند شورشی رودررو را، حتی در بخش فعال نیروهای مسلح، تنبیه کنندنمی

ملوانان    1946ی  در روز هیجده فوریه»شود:  ی جدی دیگری تأیید میماجرا با حادثه

های جنگی در بندر را به تملک  ردند، اکثر کشتینیروی دریایی هند در بمبئی شورش ک

شان قرار داشت،    یها های کشتیکه شهر در تیررس توپ   خود در آوردند، در عین حالی

حمله  سربازخانه  در  انگلیسی  سربازان  به  و  رفتند  ساحل  به  شورشیان  از  گروه  یک 

نیز،  «کردند مورد  این  در  شورشیانانگلیسی».  دهند  قول  بودند  مجبور  را   ها 

   (63).«ببخشند

به  بنابراین، استقالل هندوستان به اقدامی غیر قابل اجتناب تبدیل شد، مخصوصاً 

نمی بریتانیا  که  دلیل  هم  این  آمریکا  حتی  کند.  حساب  متحدی  هیچ  روی  توانست 
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ای به این دلیل که درگیر از بین بردن موانعی بود که برسر راه ناشکیبا بود، تا اندازه

که از آن بیم داشت    خاطر این ه  هم ب  تا حدی جهانی به سرکردگی خود بود و  ایجاد بازار  

وجود آید.  ه  ب  هاو سوسیالیست  های کمونیست سترده گطلبی با نفوذ  که جنبش استقالل 

کرد به سراسر نگ رهبری میه دواین هراس زمانی شدت گرفت که انقالبی که مائو تس

 چین گسترش یافت.  

امان  بخش بیتوان از جنبش رهاییبنابراین، دستیابی هندوستان به استقالل را نمی 

کرد و  ملل مستعمرات به طور عام جدا کرد. این امر در سطحی جهانی تکوین پیدا می

ر در ایجاد هند  ی هیتلویژه در آسیا داشت، نفوذی که شکست برنامهنفوذ ُپرقدرتی به

را    شرقی آلمان و حتی شکستی که بر سه کشور آلمان، ایتالیا و ژاپن تحمیل شد، آن

آن  سنت  کردن  رادیکالیزه  و  استعمار  مجدد  آغاز  برای  که  کشورهایی  کرد،  تقویت 

 راهپیماییگراد و تعهد را برای خود قایل بودند. بدین ترتیب بود که استالین ترینبیش

در ]مائو[  بیشدست  بزرگ  سهم  استقالل  به  هندوستان  ابتیابی  از  ارات کتری 

 پرهیزی گاندی داشت.خشونت 

ُپرعظمت قدرت نظامی در سطح بین اگر نمایش  نادیده بگیریم و  حتی  را  المللی 

منحصراً بر هند شرقی بریتانیا متمرکز شویم، باید این پرسش را مطرح کنیم که آیا این 

یی که در  هاافتاد. متأسفانه با کشمکشخونریزی اتفاق میقهر یا    دگرگونی واقعاً بدون

ای فقط مقدمه»ی بریتانیا  گیری هند و پاکستان منتهی شد، پایان سلطه  نهایت به شکل

نابودکننده آغاز شد،  ای  بود بر جنگ  استقالل ]هند[ در هر دو سوی مرز  از  که بعد 

ی  نمونه   ترینبزرگ»و    ( 64)ند«.آوردزمانی که قطارهای پناهجویان گاه فقط جنازه می

ی آشکارا  چرچیل به گونه  (65).«مهاجرت اجباری قرن در سطحی جهانی وجود داشت

در حقیقت، گاندی    (66)سخن گفت.  «کشت و کشتار وحشتناک»از یک  ای  طلبانهمنفعت

را محدود کند، اما خود در   نهایت تالش خود را انجام داد که جلوی قهر را بگیرد یا آن

]جنبش   جنبش  این  جدی  تاریخی  بررسی  بنابراین،  شد.  آن  قربانی  نهایت 

تواند رویکردی انتزاعی ی آن بود، نمیکنندهبخش و هدایتپرهیزی[ که او الهامخشونت 

های  گونه که چنین رویکردی باید بتواند ویژگیه باشد، درست همانبه این فاجعه داشت

 گذار آن بود.  ی کشوری را تحلیل کند که گاندی بنیانکنندهتعیین
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تواند  بود، بسیار روشن بود که نمی  «پرهیزیخشونت»هندوستانی که حاصل تبلیغ  

هند بود و    -سطلبی خود را حفظ کند. هندوستان وارث ارتش امپریالیستی انگلیصلح

بالفاصله پس از اعالن استقالل ارتش را وارد میدان کرد یا تهدید کرد که به میدان  

خواستند استقالل خود را حفظ  فرستد تا نواحی و قلمروهایی را ضمیمه کند که میمی

از راه هوایی »کنند یا در پاکستان ادغام شوند. حتی پیش از قتل گاندی، هندوستان  

را علی  «یر لشکرکشی کردهای کشمبه دره رغم خواست آشکار مردم تا کنترل خود 

   (67)جا حفظ کند.محل بر آن

 مثابه ایدئولوژی جنگ پرهیزی بهاز گاندی تا داالیی الما؟ خشونت- 1۰

لیبرال مخصوصاً مدت  غرب  داشت.  گاندی  به  تحقیرآمیز  نگاهی  طوالنی  های 

تحقیری که در سخنان چرچیل راجع به گاندی معموالً وجود داشت، آشکار است، وقتی  

،  «که همیشه دشمن ما بوده است»،  «ی مفلوکیپیرمرد کوتوله »و    «گرمرتاض آشوب »از  

پدر» »آن   (6۸)ای«سوخته پیرمرد  که  چرچیل  نظر  ماز  را  است چه  بریتانیا  به  تعلق 

کنار  »و    «طرفدار بیرون راندن بریتانیا از هندوستان است»، و  «خواهد تصاحب کندمی

این همان نخوت و تکبر امپریالیستی  (69).«گذاشتن دائمی تجارت بریتانیا از هندوستان

را در سال  بود که گاه صبغه او  نژادپرستانه داشت، نخوتی که فوران خشم   1931ی 

 توان مشاهده کرد:  می

بینیم آقای گاندی، یک وکیل  آور است که میکننده و در عین حال تهوعنگران »

]لندن[، حاال در سیمای یک مرتاض نوع شناخته شده در    "درجه چهار"گر    آشوب

عین حالی  متمردانه که هم  شرق، در  کارزار  نافرمانیچنان  و    ی  را سازماندهی  مدنی 

رود تا با شرایط انداز باال میشلنگ  ی کاخ سلطنتیهاعریان از پلهکند، نیمههدایت می

 ( 7۰). «مذاکره کند ی امپراتوری سلطنتیبرابر با نماینده

قطع  اینچرچیل،  از  استقالل   نظر  جنبش  از  که  یا  کرد  استفاده  قهر  از  طلبانه 

با آن کارگیری هر نوع ابزار الزم جهت مبارزه  هکرد که بپرهیزی، احساس میخشونت 

ی  ها( و سرکوب Sepoyو در رابطه با شورش سپوی )  1932اهمیت دارد. او در سال  

اقداماتی در هندوستان استقبال   خونباری که خشم مارکس را برانگیخته بود، از اعمال



 

 
 

 های نافرجام معضل اخالقی و وعده  999

بود که  کرد که خشن اقدامی  از هر  بعد»تر  به  زمان شورش  پیدا کرده    «از  ضرورت 

  (71)بود.

هم   امروزه  یک سایهحتی  است.  نرفته  بین  از  کامالً  چرچیل  شخصیت  روشن 

ی مهم ایاالت متحده و غرب استفاده  های روزنامههانگار مورخ که عموماً از ستونروزنامه

و یک لحظه هم    -گردد استعمار باز می»ی محسنات بازگشت استعمار )کند تا دربارهمی

او  »ی گاندی ارائه کرد:  زیر را دربارهنظر    (72)فرسایی کند،( قلم«زودتر از موقع نیست

چون او رویکردی نیمه مذهبی به سیاست داشت،  تر بود و همیک سال از لنین مسن 

تر بود، وجه تر به هیتلر که بیست سال از او جوان اگرچه در دمدمی مزاجی محض، بیش

شود،  مقایسه میی هند با لنین  طلبانهوقتی رهبر جنبش استقالل   (73).«اشتراک داشت

از منظر روزنامهبا او همان برخوردی می با بلشویسم، برخوردی که  نگاران و  شود که 

 رنگ جماعت، پیوند تنگاتنگی با نازیسم دارد.  ن همامورخ

با این همه، گرایش اصلی در ایدئولوژی غالب اکنون بسیار متفاوت است. در آغاز  

مخصوصاً چرچیل در خصوص دشمن   که نفرت و تحقیری که  جنگ سرد، پس از این

، امپراتوری بریتانیا و تمدن غرب فراموش شده بود، گاندی  «ضد حکومتی»،  «شرقی»

انقالبی ملل  ی رهاییهاهدف مقابله با جنبشه  پرهیزی بمثابه مبلغ خشونتهب بخش 

یی که در سراسر آسیا و دیگر نقاط جهان بسط هاتحت استعمار شهرت یافت، جنبش

بدین طریق، گاندی به برابرنهاد مائو، هوشی مین، کاسترو و عرفات تبدیل  یافت.  می

 شد. 

کننده در مرکز قرار رآل پولیتیک همچون روشی تعیین  یپرهیزی در قلمروخشونت 

پرهیزی را امروزه چهاردهمین داالی الما،  عنوان قهرمان خشونت هگرفت. میراث گاندی ب

کنند، از آن خود کرده است. داالی  وقفه تبلیغ میبیای  گونه که کارزار چندرسانه   همان

کند  تنها اعالم میاش برای استقالل یا استقالل نسبی تبت، نه الما، در حقیقت، در مبارزه

خواهد به اصل طبیعت مقدس زندگی وفادار باشد، بلکه از مفاهیمی که گاندی  که می

بهره می آشکارا  داده،  قرار  استفاده  وقمورد  مثالً  به  برد،  تبت  تغییر  از  ی منطقه»تی 

کند که به معنی  کند، از اصطالحی هندی استفاده میطرفداری می(  Ahimsa« )اساهیم

ی حقوق بشر در  این اظهارنظر در کمیته   (74).«پرهیزی استوضعیت صلح و خشونت
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ی صلح نوبل به ارائه شد و دو سال بعد جایزه  1987ی ایاالت متحده در سال  کنگره

ای که هرگز به گاندی اعطا نشد، وارث فرضی  چهاردهمین داالی الما اعطا شد. جایزه

 او ]داالی الما[ به آن دست یافت.  

مقام   )که  سیا  مأمور  دو  که  کتابی  دو  از  واقعیت  است؟  کدام  واقعی  داستان  اما 

شود. یکی از این دو مأمور وضوح آشکار میاند، بهشته متفاوتی داشتند( نوشته یا با هم نو

گر رهبر بودیست موعظه »با داالی الما کار کرد و تحسین و وفاداری خود را به    هادهه

اگر دلیل  »کند:  گونه بیان می  نظر قهرمانش را اینابراز داشت. او نقطه   «پرهیزیخشونت 

رای قهر وجود ندارد، در آن صورت که بدیلی ب مشخصی وجود داشته باشد ناظر بر این

کند:  ضرورت پیدا می«  انگیزه»، و  «روش»که تشخیص بین    . نتیجه این«قهر مجاز است

علیه چین روش ]کار[ کشتن، اما انگیزه همدردی و دلسوزی بود،   ها در مقاومت تبتی»

طور که مأمور  همان  - طور هم داالی الما. همین«کردو این امر کاربست قهر را توجیه می

شرکت آمریکا در جنگ جهانی دوم و جنگ کره را   - سیا از او نقل کرد و او را ستود  

چون   کرد،  ستایش  حتی  و  دم»توجیه  حفظ  آزادیکروبرای  و  رهایی  انجام    «اسی، 

بخش واشنگتن بود، با  ی ارزشمند همواره طی جنگ ویتنام الهامهاگرفت. این ایدهمی

بر این بنیاد، آشکارا   ( 75)که در این مورد متأسفانه نتایج در سطح اهداف نبود.وجودی 

دهد  می  هماهنگی کاملی بین او ]داالی الما[ و مأمور سیا وجود دارد، مأموری که عالمت

آمیز در کنار داالی الما گرفته شود. در حقیقت، که عکس او با حالت دوستانه و محبت 

نیست، درست مانند    «اسلحه»او ]مأمور سیا[ عالقمند است که اشاره کند که طرفدار  

شود، به  ی استفاده از آن ناگزیز میاستاد بودیست محترمش، اما فقط زمانی که مسأله

که در پرتو   پرهیزی را زمانی بنابراین، خشونت  ( 76)دهد.آن رضایت میتأیید استفاده از  

برندههاآموزه  جایزهی  به  ی  ظاهراً  کنیم،  بازخوانی  الما[  ]داالی  نوبل  ی آموزهی 

 شود!بخش سیا تبدیل میالهام

از آن وحشت داشتند،   از همان مؤسسه ]سیا[ که سراسر دنیا  سرانجام مأمورانی 

( فرار Lhasaاز الزا )  1959ی الما را فروکاستند. داالی الما در سال  اهمیت اسطوره داال

نائل    «یش پس از تقریباً ده سالها آمریکا به یکی از هدف»کرد، امری که نشان داد  

آمده است. وقتی داالی الما از مرز بین چین )تبت( و هند عبور کرد، یکی از کسانی  

که به او کمک کردند تا فرار کند به ژنرالی ارتقا داد و دو نفر دیگر از رادیویی که سیا  
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در اختیارشان گذاشته بود، برای فرستادن یک پیام فوری، بدون هیچ دردسری، استفاده 

بااین   (77)«.هواپیما برایمان اسلحه بفرستید  برای سی هزار نفر با»ین بود:  کردند. پیام چن

با فرستادن سالح و تجهیزات نظامی به    1959سال    از  وجود، اگرچه شورش تبت قبل

 (7۸)ترین مناطق تبت تدارک دیده شده بود، اما محکوم به شکست بود.غیرقابل دسترس

علی امر  آموزشاین  پیچیدهرغم  که    ها چریکبه    های  بود  حقیقت  این  نیز  انبار  »و 

یی که هواپیماهای ایاالت متحده با چتر برایشان هاپایان اسلحه از طریق هوا )اسلحهبی

ریختند( در اختیارشان گذاشته شده بود و فرصتی که داشتند تا از مناطق امن  می فرو

آن )  پشت خط مقدم جبهه  مقر موستنگ  )در  Mustangسوی مرز چین در  نپال(  ( 

ها نفوذ کردند به  استفاده کنند. در نتیجه، کماندوهایی که از هندوستان به داخل آن

از پشتیبانی اندکی در بین مردم محل  »، و  «کنندهعموماً مأیوس»نتایجی رسیدند که  

که، ثابت شد تالش برای حفظ جنبش چریکی از طریق هوا    برخوردار« بود. مختصر این

نیروهای    1968، و در سال  «شکست دردناکی بوده است»در سطح گسترده در تبت  

.  «نیروی جدید سربازگیری کند»توانست  و نمی  «افتدچریکی، در موستنگ، »از رمق می

در نتیجه، ایاالت متحده مجبور شد این مأموریت را کنار بگذارد، امری که داالی الما  

خاطر هکند که واشنگتن حمایت خود را باو با تأسف اشاره می»را بسیار ناامید کرد:  

   ( 79)«.قطع کرد  شبه نظامی   های سیاسی و برنامه

ب میهبنابراین،  جانشین  سختی  را  داالی الما  مقایسهتوان  تنها  دانست.  ی گاندی 

گاندیمحدودی که می است،  اول  با گاندی جنگ جهانی  داد  انجام  که  توان  این  ای 

شناسی از سربازان هندی را برای ارتش بریتانیا به امید حق تا عهده گرفتوظیفه را به 

ه ]سوی حاکمان[ لندن بسیج کند. هندوستان بلندپروازی جدا کردن تبت از چین را ب

ی تبتی که سپاهی را با هدف  هاچریک  ( ۸۰)ی از بریتانیای کبیر به ارث برده است:نوع 

اند، تحت رهبری ارتش هندوستان طی  ی جبهه( سازمان دادهمشخصی )نیروی ویژه

و چند سال پس از آن در جنگ بین    1962درگیری کوتاه در مرز چین و هند در سال  

از داالی الما گرفته شده، او را    1972  هند و پاکستان جنگیدند. دو عکس که در ژوئن

دهد که  (، نشان میSujan Singh Ubanهمراه با ژنرال هندی، سوجان سینگ اوبان )

درگیری هند با پاکستان که چند ماه پیش از آن صورت گرفته بود، در   «تأیید»پس از 



 

 

 ی آزاده ریاحیدومنیکو لوسوردو / ترجمه  1002

ی  حمایت داالی الما از برنامه  (۸1)کند.نطقی آتشین ایراد می  «ی جبههنیروی ویژه»برابر  

 توان درک کرد.  اتمی هند را هم در همین زمینه می

بااهمیت ایاالت متحده نقشی حتی  با  بر  مناسبات مشترک تبت  افزون  تر داشت. 

از تحریم ظالمانه اقتصادی و خرابکاری و عملیات تروریستی مداومی که واشنگتن  ی 

ای کرد، شورش تبت بخشی از استراتژی سیا بود و شیوه ]به چین[ تحمیل میتایوان  

و ایجاد انگیزه برای سقوط جمهوری    «جلوگیری از گسترش منابع و ثروت چین»جهت  

شان نرسیدند، ولی چین ضعیف شد و افزون بر آن،  به هدف  ها خلق چین. اگرچه آن 

متحده   ]تب»ایاالت  مقاومت  نیروی  که  اطالعاتی  استفاده  از  بود،  کرده  گردآوری  ت[ 

توانستند  «کرد آمریکا  ارتش  و  آن، سیا  بر  افزون  و    -تجهیزات جدید ».  مثالً هواپیما 

ارتباطاتهاتکنیک »، و  «چترباز به تجربه   «ی جدید  ارزشمند   یهارا آزمایش کنند و 

 ، توانستند«دست آمده  هایی را که از ]ماجرای[ تبت بدرس»دست یابند. در نتیجه،  

بنابر این، جنگی که داالی الما    (۸2)عمل آورند. ه  ب  «هایی چون الئوس و ویتنامدر مکان»

پرهیزی رو بر مبنای خشونت هیچ  بخش آن بود، یا در هر حال به نام او انجام شد، بهالهام

 ها در قرن بیستم.  جنگ  ترینرحمانهبود برای بیای نبود، بلکه تمرین عمومی

توان توضیح داد؟ این بارهم مأمور غالب را چگونه می  و  ی رایجپس بنابراین، اسطوره

طلب تبت در ارتباط بود، به فراهم کردن پاسخ  با رهبر جنبش استقالل  هاسیا که دهه

، سیا دستور گرفت که 1950کند. پس از آغاز جنگ کره در سال  این پرسش کمک می

این    ( ۸3)علیه چین را هدایت کند.  «جنگ روانی»بلکه    « نظامیعملیات شبه»   نه تنها

ب سال  ه  نقشه  شورش  شد.  دقیق  1959دنبال  روانی»تر  استراتژی  دستگاه    «گروه 

جا که ممکن است ادامه دهد و در  شورش را تا آن»حکومتی آیزنهاور را دعوت کرد تا  

، و سیا روابط عمومی یک شرکت  «وندبر حداکثر تبلیغ آن متمرکز ش  های رسانههمه

جهت    (۸4).«کمک کند تا امر مبارزاتی خود را تبلیع کنند  هارا دعوت کرد تا به تبتی

های نخستین جنگ سرد توضیح داده شده بود، و  اساسی این جنگ روانی قبالً در سال

از   (۸5).«طلبی کمونیستی چین بودی آسیا علیه توسعه هاشوراندن بودیست »هدف آن  

ی با آن با بودیسم و معناهای  ساختند، مقابلهجاکه کمونیسم را به قهر مرتبط میآن 

بپرهیزی آن مناسضمنی خشونت  این لحظه  از  «  ی نمایشصفحه » بعد  ه  بت داشت. 

بلکه    ،با وجود این، نه فقط خود رهبر  (۸6)پرهیزی شخصیت داالی الما ظاهر شد.خشونت 
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را از سر گذراندند. بدین  ای  کنندهتمامی جهانی که او تجسم آن بود دگرگونی خیره

داری، که از برده  اییترتیب، تبت پیشامدرن پیشاانقالبی به مکانی جادویی تبدیل شد، ج 

های قهر و خشونت نشانی نیست. در  ی شکلواقع همه  ی حاکم و دربندگی، قهر طبقه

فلورانس »تر شبیه  بلکه بیش  ،نه یک بت   «در روزهای خوش گذشته»واقعیت امر، الزا  

  ( ۸7)( بود که در آن قهر با توطئه و دسیسه در هم تنیده بود.Borgias)  «ی بورجیاسدوره

ی رایج جاری وجود ندارد. جنگ روانی،  اثری از اسطوره   ترینها کوچکدر تمامی این

هالیوود )که تا آن زمان هم نقش اساسی طی جنگ سرد ایفا و    هاروابط عمومی شرکت

 کرده بود( ید طوالیی در معجزه کردن دارند.

با موضع قاطعانه  «ی جوانان تبتکنگره» پا جای داالی الما  که  از تری  گذاشت، 

موقع و به  هاستفاده از سالح و بازگشت به جنگ چریکی طرفداری کرد، جنگی که ب

چنان از احترام درخوری  کمک واشنگتن به راه انداخته شد. در عین حال گاندی هم

  (۸۸)کردند. برخوردار بود و موضعی را که در قبال ترسوها و بزدالن گرفته بود نقل می

  « حزب رادیکال فراملی»از قبیل    -اند  کردند که چپکه ادعا میهایی  سرانجام هم، گروه

بخش  ی رهاییهانه تنها به جنبش  -  (Marco Pannellaدر ایتالیا به رهبری مارکو پانال )

را   زدند، بلکه پا ی  طلبملی )چون جنبش مقاومت فلسطین( برچسب خونبار و خشونت

خبر از و بی  هامشابه برای مقابله با این جنبشی  هااز این هم فراتر گذاشتند. رادیکال

ی قاتالنه  خواهانه که گرفتار تمایالت تمامیت  پرهیزی و در عین اینی خشونتهاآموزه 

ب بودند،  جنگه  شده  از  منظم  صدور  هاطور  برای  واشنگتن  که  کردند  طرفداری  یی 

ابر جنگ ای  مشوق آن بود و تأکید ویژه  «کراسیودم» سراییل علیه  هایی داشتند که 

آیا طرفداری   انداخت.، به راه میها ی فلسطینی خصوص همهه  همسایگان عرب خود، ب

در وجود   ها پرهیزی مغایرت دارد؟ رادیکالاسراییل با اصل خشونت  - های آمریکااز جنگ 

الهام دم منبع  باز هم  پیدا میگاندی  گاندیدستی  از تالشای  کنند،  های جنگی  که 

به   «زنانه بودن»ن خود را به اتهام ترسو و حتی  ایا حمایت کرد و مخالفامپراتوری بریتان

 سکوت واداشت. 

به ایدئولوژی جنگ )گیرم در آن زمان، جنگ سرد(   «پرهیزیخشونت»حاال دیگر  

این همه اما  یافت،  دورهتغییر  نبود. طی  داستان  نقد خشونت، ی  تاریخ،  از  کاملی  ی 
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د از غرب پیوند تنگاتنگی داشته است. چنین بود  اقتن ای متناقض، با  شیوهه  اگرچه گاه ب

تولستوی که ی  نمونهپوستان را رد کرد و  سیاه  که انقیاد  «مجمع صلح آمریکا»مورد  

مسابقه   «امپریالیسم» در خصوص  و  کرد  محکوم  قدرترا  بین  در  تسلیحاتی  های  ی 

مسابقه داد،  ب بزرگ هشدار  که  فاجعههای  به  اول  زودی  جهانی  شد.  ی جنگ  منتهی 

گاه در مشابه دانستن چرچیل با هیتلر توان در مورد گاندی گفت که گههمین را هم می

نازی    «امپریالیسم»داد و بدین طریق امپریالیسم بریتانیا را با  خود راه نمیه  تردید ب

ایدمقایسه می اعالن  امروزه  این همه،  با  پابهآل خشونتهکرد.  از پرهیزی  تجلیل  پای 

کند  مثابه حافظ وجدان اخالقی بشر که احساس قدرت میهرود، غرب بغرب پیش می

 و جنگ را در سراسر جهان به راه اندازد. «بشردوستانه»تا تحریم اقتصادی 

 شخیص و محدود کردن خشونتپرهیزی و ناتوانی در تخشونت  -11

تر جدی گرفته پرهیزی بیشپذیرش آرمان خشونت   هاشبختانه در دیگر موقعیتوخ

اند. اخیراً فائوستو  تر از منظر تعهدی در خدمت خویش به آن پرداخته شده است و کم

)برتی پیشین  Fausto Bertinottiنوتی  )رهبر  بازسازی کمونیستی» (  رئیس   «حزب  و 

از مفهوم خشونتمجلس نمایندگا از ن(  پرهیزی بهره گرفت و کوشید تأکید کند که 

تاکنون بیستم  قرن  کمونیسم  او    ،دوران  نگاه  از  است.  گرفته  صورت  زیادی  تغییرات 

گیری او این است تروریسم و جنگ دو سوی یک سکه )قهر( اند، بدین ترتیب، نتیجه 

همه کنشکه  و  های  عراق  مقاومت  ]جنبش[  مسلحانه  هدفی  حتی  های  فلسطین، 

ی تروریسم بگنجانیم. آیا در این خصوص، تصویر منسجمی  باید در مقولهنظامی را می

ی تاریخ  ی فلسفه پرهیزی خود را بر زمینه نوتی باور به خشونت پیش رو داریم؟ برتی

 : است داربرخورتر ارزش بررسی بیش از قرار داده است که

ای  شیوه  دیناناین هم برای مؤمنان و هم بی  .«خدا در آشوویتس مرد»گفته شد   

دیری نپایید هیروشیما   تصور است. اما بود که بگویند تکرار چنین خشونتی غیر قابل

افتاد، نوعی از خشونت ب نازیسم را شکست داده    دست کسانی ه  اتفاق  اِعمال شد که 

می داشت؟  قانونی  وجاهت  هیروشیما  آیا  قانونیبودند.  بگوییم  از بو  توانیم  زیرا  د، 

کم نازیسم  و  نازیسمآشوویتس  که  دلیل  این  به  و  بودند  مخرب  شامل    تر  اساس  در 

استفاده و  منظم  مینابودی، سرکوب  قهر  از  فراگیر  جامع    شد.ی  کلیسای  آشوویتس 
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طور نیست. تفاوت در    کشی. هیروشیما این]نازیسم[ بود، رنگ واقعی آن در شکل نسل

مهمی  تفاوت  این  و  است  نبودا  این  نابودی  هیروشیما  هدف  شیوه  ،ست.  ی  بلکه 

 ( ۸9)وحشتناک مخالفت با ]نازیسم[ بود.

ی تاریخ و چه منطق اتفاق  واقع تحریف حوادثی است که چه در محدوده  این در

زمانی که جنگ در اروپا    همکه ریخته شد، آنای  ی اتمیهاافتاد. بدین ترتیب، بمب

با آشوویتس   «برای مخالفتای  شیوه»ه تسلیم شود، به  رفت کپایان یافته بود و ژاپن می

اما مهمتبدیل می ب  - جنبه ]این قضیه[ مشروعیت بخشیدن    ترینشود.  طور  ه  گیرم 

)و ناکازاکی( و بدین طریق قانونی کردن عملی    گری هیروشیمابه ویران  -غیرمستقیم  

زمان دریاساالر    دانند و در آنمی  «تروریستی»را    که مورخین سرشناس آمریکایی آن

  (9۰)نامید.  «وحشیانه»را    (، باالترین مقام افسر دستگاه نظامی امریکا، آنLeahyلیهی )

تر از یک کارشناس وجداننوتی[ حتی بیپرهیزی ]برتیبنابراین، فرد طرفدار خشونت

ی طنز جا ارائه آید! با این همه، هدف ما در اینجنگی ]دریاساالر لیهی[ از کار در می

جنبش  دیگر  بار  کرد  اشاره  باید  بلکه  نیست،  واحد  شخصی  علیه  مستقیمی 

قیدوشرط و  پرهیزی نتوانسته است بر سر تعهد خود که عبارت است از رد بیخشونت 

طرز احساساتی نادیده  ه  پایدار خشونت باقی بماند. در این مورد، چنین تعهدی دقیقاً ب

 گیرد.  ررسی تاریخی انجام میشود زمانی که یک بگرفته می

ی کشوری را در نظر بگیریم که نیرویی،  اکنون بیایید به حال توجه کنیم و نمونه 

دهد و  را مورد تاخت و تاز قرار میکند، آنبا نقض منشور سازمان ملل، به آن حمله می

ک  آورد )مثالً عراق(. جنگ در دو جبهه یعنی علیه جنگ از یشغال نظامی در میابه  

سو، و علیه مقاومت مسلحانه )مترادفی برای تروریسم( از دیگر سو، به مفهوم مشخص 

گذشته است )عملی است که    دهد؟ ردّ جنگ مشخصاً در پیوند با کلمه چه معنی می

که ردّ مقاومت مسلحانه    انجام شده و به اشغال نظامی تبدیل شده است(، در عین حالی

کنند  زند که از آن استفاده میبرچسب تروریست می  خورد و بر کسانی با حال پیوند می

اشغال نظامی نجات پیدا کنند. این  چه اتفاق    گیری است که آنموضع  یک   تا از شرّ 

تر صورت گرفته است. در  شناسد، این حقیقت را که قهر پیشافتاده را به رسمیت می

طرز ه  خود اشغال ب  ی قهر، مقاومت مسلحانه در مقابل اشغال را ازتحلیل نهایی مقوله
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ی قهر و تروری باشد که جنگ موجب که فقط ادامه   دهد، ولو اینتری نشان میبرجسته 

شویم کسانی که  آن بوده است. حال اگر به ]مسأله[ فلسطین توجه کنیم، متوجه می

سال    هانقد را به قربانیان دارند. اما ده  ترینکنند، بیشپرهیزی را اعالم میاصل خشونت 

سازی سرزمین قربانیان که هنوز هم  ل نظامی و فرایند سلب مالکیت و مستعمرهاِشغا

کند که در سایه در کمین است، ادامه دارد، و دستگاه نظامی قهّاری از آن حمایت می

 شود. امری است که یا کامالً نادیده گرفته یا کنار گذاشته می

المللی مجموع به وضعیت بینی خاورمیانه عبور کنیم و نظری در  بیایید از محدوده

ماهیت جنگ نه در درگیری  »هابس، مشاهده کرد که:  ماس  وبیفکنیم. فیلسوف بزرگ، ت

کنونی، بلکه در گرایش آشکار به آنست، طی زمان ]جنگ[ تضمینی به عکس آن ]صلح[  

در پرتو این بررسی، گویی ایاالت متحده به تعداد نامعلومی کشور    (91).«در کار نیست

ابرقدرتی به آن  اعالن ها  جنگ کرده بود و مجبورند روزانه تروری را تحمل کنند که 

نابودی   حتی  و  حمله  مطلق  حق  مدعی  آشکارا  که  ابرقدرتی  است،  کرده  تحمیل 

 ست.  هاآن 

جای تمرکز بر چارچوب نظامی، بر چارچوبی اکیداً اقتصادی متمرکز  هاکنون بیایید ب

ی غیررسمی وزارت خارجه آمریکا را مرور کنیم.  ، مجله«رین افرزاف»ی  شویم و مجله

، تحریم اقتصادی عراق، در دنیایی که تحت  «سوسیالیسم واقعاً موجود»پس از فروپاشی  

امریکا متحد شده است، کامل ب هژمونی  را  آورد.  وجود میه  ترین سالح کشتارجمعی 

سالح به  دستیابی  از  صدام  جلوگیری  برای  رسماً  اقتصادی  تحریم  ی  هااگرچه 

شد،   تحمیل  مجموعه»کشتارجمعی  از  بیش  احتماالً  سرد  جنگ  از  پس  دوره  ی در 

بنابراین، واشنگتن، در    (92).«های کشتارجمعی طی کل تاریخ تلفات داشته استسالح

تواند جمعیت یک کشور دشمن را بدون نیاز به شلیک المللی جاری، میوضعیت بین

دیدگاهی که قهر را فقط با جنگ اعالن شده    یک گلوله از بین ببرد. در وضعیت کنونی،

کننده است. اما تعریف تروریسم، صرفاً به  بخشد، ناکافی و گمراهتعین می  «تروریسم»و  

یا جنبش مقاومت فلسطین از فرط    ها گیرانه و عملیاتی که عراقیمعنی حمالت غافل

 کننده است.برند، نیز ناکافی و گمراهاستیصال پیش می

یم. اگر خود را  کنه میشاهدمآشکاری را    سیر قهقرایی  از زمان مارکس به این سو،

ی زمانی  گفت قهر در دورهکنیم و مارکس را فیلسوفی بدانیم که می  به این محدود 
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ایم. این فقط یک  وجه درک نکردههیچوری قهر او را به ناپذیر است، تئمعینی اجتناب 

 ی دیگری را نیز بررسی کنیم:  جنبه است، بیایید جنبه 

  - قتل   دانند، فتح، انقیاد، غارت،گونه که همگان می  در تاریخ واقعی جهان، همان»

رحم همواره سیاسی دل  اند. اما علم اقتصاد نقش اساسی داشته -در یک کالم، خشونت  

 ( 93).«باورهای شاعرانه چسبیده استبه 

داری[ جریان دارد، ابتدا  برای درک ساختار قهری که در تاروپود این نظام ]سرمایه

المللی برمال  را هم در امور داخلی، هم در روابط بین  «باورهای شاعرانه»الزم است این  

 کنیم. 

حتی پس از    توانیم درک کنیم چرا گاندیتنها پس از انجام این کار است که می

که طرفداری از امپراتوری بریتانیا و تمدن غرب را عمالً رد کرد، عضو اخالقی تیپ    آن

ی که طی جنگ جهانی هاخاطر تمامی آن پشتیبانیه]ارتش[ شد. گاندی، مخصوصاً ب

کراسی و از میان بردن  وعنوان بسط و توسعه دمهجانبه باول )که از طرف نیروی سه

جنگ  هاریشه  مییکی  هدایت  همیشه  برای  امروزه  بار  کرد،  بریتانیا  دولت  از  شد( 

کراتیک )مثالً از طرف حزب رادیکال در ایتالیا( معرفی  وگری دمعنوان قهرمان دخالتهب

همینمی و  بشود،  هم  صدور  هطور  قهرمان  با  «کراسیودم»عنوان  همه،    مسلح.  این 

مسأله روانه میانه  رویکرد خصوص  در  او  که  اصل  ی  ای  مبهم  ماهیت  و  دارد  استعمار 

، به آغازگاهی  هاکه طرفدارش است، برای کسانی، حتی در بین چپای  پرهیزی خشونت 

 شود.  برای تضعیف یا از بین بردن مبارزه علیه استعمار و امپریالیسم تبدیل می

 روشنیبسط رویدادها در رابطه با دو جریانی که اخیراً پیش آمده است، این امر را به 

ی بریتانیا به نشان اعتراض  هاتعداد زیادی از دانشگاه 2007دهد. در تابستان نشان می

کند، فراخوانی به بایکوت که اسراییل علیه مردم فلسطین اعمال میای  به سرکوب دائمی 

نویسندگان فلسطینی و    2008فرهنگی اسراییل دادند، درعین حال هم در آغاز سال  

ر کتابی را بایکوت کردند که در پاریس و تورین برگزار شده ی گوناگون بازاهاسازمان

ها تصمیم گرفته بودند شصتمین سالگرد تاسیس اسرائیل را جشن  دلیل اینکه آنهبود، ب

ملت   مظهر  که  شد  انجام  مردمی  از  حمایت  در  ابتکاری  رویداد  دو  این  بگیرند. 

بر آن تحمیل کرده است، ای است که یک کشور ]اسرائیل[ چنین شرایطی را  شدهقربانی
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هایی  تر با افریقای جنوبی نژادپرست )حتی از سوی شخصیت کشوری که هر چه بیش 

پرهیزی ]داالی شود. با این همه، قهرمانان خشونتینسکی و کارتر( مقایسه میژچون بر

: داالی الما در  کردرا نفی می  ها نوتی[ از موضعی دفاع کردند که این بایکوتالما و برتی

 نوتی در مورد بازار کتاب تورین. و برتی (94)ی انگلیس هاورد ابتکار دانشگاهم

سرانجام، مهم است که یک مطلب دیگر را نیز نادیده نگیریم: برچسب تروریسم به  

ب فلسطین(  در  خواه  عراق  در  )خواه  اشغال  علیه  مسلحانه  مقاومت  نوع  معنی  ه  هر 

مردم عادی با مقاومت مسلحانه علیه نیروهای  سطح قرار دادن قهر نامشخص علیه  هم

المللی و منشور سازمان ملل کامالً  گری است که در چارچوب قانون بین متجاوز اشغال

روند،  سادگی طفره میهکه از برخورد با قهر تجاوزگر ب  ند. بنابراین، در عین حالی امشروع

بدون قیدوشرط خشونت، حتی نمجاروجنجال آن  عام و  تواند مانع قهری  یها در رد 

ستم بر  که  میشود  اعمال  ایندیدگان  محدودیتهاشود.  جنبش  ست  اساسی  های 

هایی که در دو فصل آغازین تاریخ خود  پرهیزی در وضعیت کنونی، محدودیتخشونت 

 با نوعی نظم و ترتیب برآمد داشته است.

 ی عمده تاریخی هادریافتی نظری پیرامون بحران- 12

ی تاریخی  هااش دریافتی نظری از بحرانی اصل و پرنسیپ، الزمهمثابههقهر ب  نفی

درگیری مسلحانه و    بی تأمل آرام بر مزایا و معایاجازه  هاعمده است، گویا این بحران

گونه که انقالب اکتبر گذارند. زندگی واقعی با این امر، هماندوستی را در اختیار میصلح

فاوت اساسی دارد. انقالب به جنگی در روسیه پایان داد  وضوح نشان داد، ته در روسیه ب

که طی آن تالش سربازان هر دو سوی نیروهای متخاصم برای دوست شدن و برادری 

ها انتظار داشتند که تحت هر شرایطی یا برای  ی آن با خشونت سرکوب شد، زیرا از همه

های آتش تحویل خه کشتن آماده باشند یا برای کشته شدن. سربازان فراری را به جو

ی آتش از پیش منتظر بود تا متخلفین را اعدام کند، حتی  دادند یا این که جوخه می

ی مبارزاتی ضعیفی از خود نشان داده گرفتند که روحیه را هدف میای  واحدهای نظامی

بودند و در کشتن یا در معرض کشته شدن قرار گرفتن، حرارت کافی نشان نداده بودند.  

برای عمل  ی روسیه، علیستاد مرکز به توپخانه  فقدان مهمات، در دستور دادن  رغم 

داد. حتی  خود راه نمیه  علیه واحدهایی که مظنون به بزدلی و ترس بودند، تردیدی ب
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سربازان »کار انداختند تا شورش  ه  را ب  هاسوی اقیانوس آتالنتیک، در کانادا، مسلسل  آن

سربازای  « فراری به  که  کنند  سرکوب  هفترا  با  اجباری  اعتراض گیری  تفنگ  و  تیر 

های انقالب اکتبر نیاز به گزینش را پیش آورد. با این همه، این گزینش ریشه  (95)داشتند.

  و   پرهیزی نبود، بلکه بین قهر جنگ امپریالیستی از یک سو، و قهربین قهر و خشونت 

انگیز به گزینش غم  جنگ انقالبی علیه امپریالیسم از دیگر سو بود. یک سال بعد، همان

کسانی تحمیل شد که از انقالب اکتبر برای پایان دادن به جنگ در آلمان و اتریش و 

چنان  یی که همهاهابسبورگ الهام گرفتند، سلسلهی هوهنزولرها و  هاسرنگونی سلسله

 پذیرفتند.  حل را نمیکردند یا این راهمقاومت می

نمونه  ایتالیا  این جنگ  در  شد.  تکرار  دوم  جهانی  در جنگ  دیالکتیک  ی همین 

نام در ارتش  را جوانانی برانگیختند که از ثبت  هادهد. مقاومت پارتیزان خوبی ارائه می

ها رفتند. در این مورد هم گزینش بین دو نوع  ( خودداری کردند و به کوهSaloسالو )

د به گوشت دم توپی در  نتوانستها ]جوانان[ یا مینقهر متفاوت ضرورت پیدا کرد: آ 

دست بگیرند  ه  ش سوم درآیند، یا اسلحه بیخدمت جمهوری موسولینی و مخصوصاً را

 و برای نابودی نازیسم و فاشیسم بجنگند.

ی دسامبر سال  این معضالت به درجات گوناگون تا به امروز ادامه دارد. در شماره

تری»ی  روزنامه   2003 را میتوضیح بی  «المللیبون بینهرالد  توانیم نهایت روشنگری 

گر در کنترل اوضاع  شغالای جنگ اخیر علیه عراق بخوانیم. زمانی که نیروهای  درباره

برای مردم عادی عراق )از  »رو شدند، تصمیم گرفتند  هو احوال با مشکالت بزرگ روب

تاکتیک دیگر  و  تروریستی  نوع  بمباران  انتقامطریق  هزینهجویانههای  مشابه(  ی ی 

روشن کنند. را  نکردن  روزنامه  (96)همکاری  این  تحلیل بیایید جمالت  را  آمریکایی  ی 

ی  هاعراقی» ن نظامی یا سیاسی رژیم جدید، بلکه علیه  افقط علیه مخالفنه  ها کنیم: حمله

دلیل هدف  ی عادی نه به این  هاند. عراقیانیز هست که به کار روزمره مشغول  «عادی

اند، بلکه به این دلیل که به  گیرند، که حامیان واقعی یا مظنون جنبش مقاومتمی  قرار

نکرده کمک  آنمتجاوز  تا  نوعی    اند  شرایط  این  در  کند.  نابود  را  مقاومت[  ]جنبش 

ی آن باشند، خواه جنبش مقاومت  دهندهگر انجامهمکاری با قهر، خواه نیروهای اشغال

شود. این قضیه در فلسطین  ناپذیر مییابد(، اجتنابخته تکوین می)که اغلب خودانگی
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با   «همکاری نکردن»کند. در فلسطین مردم مجبورند برای  تر مناسبت پیدا میبیش

اسراییل پی[، مستعمره هاسیاست تصاحب ]سرزمین  اشغال نظامی که  گیری سازی و 

 تری بپردازند.ی حتی سنگین کند، هزینهمی

نظری   میماهیت  تأیید  حقیقت  این  را  پرنسیپ  مبنای  بر  قهر  طی  رد  که  کند 

خشونت هابحران  اصل  ُپرحرارت  حامیان  حتی  عمده،  تاریخی  نهایت  ی  در  پرهیزی 

پرهیزی[ نیاز به سازش هست.  پذیرند که با درنظرداشت ماهیت مطلق آن ]خشونتمی

ایاالت متحده    قانون دستگیری بردگان فراری در  این آن چیزی است که زمان اجرای

پیش آمد و جنگ داخلی آمریکا آغاز شد. زمانی که گزینش بین خشونتی که سیاهان  

بردگی وامی به  آزار میرا  و  اذیت  ایاالت داشت و  آن شکست  قهری که هدف  و  کرد 

بالقوهبرده هدف  و  اندار  بود،  بردگی  الغای  آن  از  جی  رزمنده،  کوویکر  گریمکه،  لینا 

تر به آن اشاره کردیم، آشکارا از انتخاب دوم ]در رابطه  ه پیشک«  انجمن صلح آمریکا»

الهیات    انگیز دفاع کرد. همینبا[ معضل اخالقی غم عالم  بردیم که یک  طور هم پی 

ریزی مسیحی ]بن هوفر[ تالش کرد قتل هیتلر طی جنگ جهانی دوم را مخفیانه برنامه

ی به  دادن  پایان  راه  تنها  را  قهر  این  هوفر  بن  کشندهکند.  و  خشن  قهر  شکل  تر  ک 

اروپای شرقی    «مردم بومی»]هیتلر[ به راه انداخت تا    پیشوادانست، یعنی جنگی که  می

 را نابود کند و به انقیاد کشد.  

مردم را   ،ی تاریخی که ابعاد آن متفاوت استهاگیری ما این است که بحراننتیجه  

نتخاب بزنند. اگر ادعا شود که  ی مختلف قهر دست به اهاواداشته است که بین شکل

شود.  وچراست، ماهیت واقعی این معضل انکار میپرهیزی مطلق و بی چون اصل خشونت 

پرهیزی ممکن است که چشم  وچرا تلقی کردن خشونتاما فقط زمانی مطلق و بی چون

بر تناقضاتی بسته شود که در این زمینه وجود دارد. گاندی در تمامی دوران زندگی  

از مسلحانه  خود  شورش  پیشنهاد  نوع  استعماری  هر  فرمانروایی  علیه  هند  مردم  ی 

تحت شرایط معین را   کرد، اما حمایت یا دادن وعده]انگلیس[ با وحشت اجتناب می

هایی که امپراتوری  کرد، در خصوص جنگ پرهیزی تلقی نمیتناقضی بر اصل خشونت 

ی که به هند استقالل داده شد، گاندی فکر  انداخت. افزون بر این، زمان راه میبریتانیا به

ی ها حتی در مقوله خود راه نداد، زیرا رفتار آن ه  انحالل ارتش یا نیروی پلیس را هم ب

 قهر هم گنجانده نشد. 
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 بیزاری، قهر و پاالیش روانی  -13

معنی آن نیست ه  جا ترسیم کردیم بکه تا این  پرهیزیبررسی تاریخ جنبش خشونت

از   خالی  ای  وظیفه که  آگاهی  شانه  است.  رسیده  فرا  آن  وقت  دیگر  اکنون  که  کنیم 

انگیز قرن بیستم حاصل شد، ما را که به لطف تجارب غم  «جدی بودن نفی»تر به  دقیق

دارد. در این بازاندیشی از چه روشی باید استفاده کرد؟    ی قهر وامی به بازاندیشی مسأله

آ  کنیم.  آغاز  مارکس  بازخوانی  مینبا  مارکس  که  تاریخ »گوید  جا  لوکوموتیو  انقالب 

 (97)«ی نوین استاى است که آبستن جامعهی کهنه قهر، مامای هر جامعه»و    «است

شود. دوتوکویل قبالً در فصل اصلی کتاب دومش تحت  اساساً حقیقتی به ما ارائه می

گ نادر خواهند  چرا انقالبات بزر»توضیح داده بود که  «  کراسی در آمریکاودم»عنوان  

]دوتوکویل[    «بود فرانسوی  لیبرال  اظهارنظر  از  پس  نیم  و  قرن  یک  به  نگاهی  با  اما 

تعداد انقالبات در تاریخ جهان را   ترین بریم که این دوره احتماالً بیش( پی می1840)

ی جهان با چنین ی این انقالبات بود که چهرهدلیل همههواقع، دقیقاً برقم زده است. در

که متن قبالً ذکر شده،    انگیزی عمیقاً تغییر یافت. هشت سال پس از آنفتگسرعت ش

که   «ییانقالب بورژوا»انقالب پرولتری )یا    «مانیفست حزب کمونیست»منتشر شود  

را در    «رهایی ملی» ، و  «انقالب دهقانی»دارد(    «انقالب پرولتری»ی تحول به  زمینه 

آورد، نه فقط به این دلیل که مبنایش  بینی کرد که خشونت به بار میبرابر نظامی پیش

بلکه هم بود،  اجتماعی و ملی گذاشته شده  این سبب که خطر بر سرکوب  به  چنین 

جا که به  کم، تا آندست (9۸) .«دادرا افزایش می یالمللبینی جنگ صنعتی نابودکننده»

 اند. این نکته مربوط است، روشن است که مارکس و انگلس نظری دوراندیشانه داشته 

برانگیز پرسشتر ظاهراً بیش  «ایدئولوژی آلمانی»ی زیر از کتاب از دیگر سو، قطعه 

ی حاکم را به هیچ  این دلیل که طبقهبنابراین، این انقالب ضروری است نه به  »است:  

دیگری همنمی  طریق  بلکه  کرد،  سرنگون  اینتوان  از  طبقهچنین  که  ی رو 

انقالب میکنندهسرنگون  یک  در  فقط  آن  و  ی  برهاند،  اعصار  پلشتی  از  را  خود  تواند 

 ( 99).«ی جدید شودریزی جامعهی پایهآماده

ظاهراً مطرح   ای سازنده برای انسانهمثابه لحظهی نشان دادن سالح ببازهم ایده

را شاهدیم که  «  جدی بودن نفی»جا ما افول  متفاوت. در اینای  د، گیرم به شیوهشومی
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همان است،  انقالب  برای  اصلی  عامل  حال  عین  بدر  بیستم  قرن  که   یشیوهه  طور 

 را تأیید کرد.  انگیزی آنی غمگونههدرخشان و ب

( سورل  آثار  نگرانSorelویژگی  مشخصاً  لحن  او  آن   یکننده(  کتاب  اما  هاست، 

قهر» باب  در  سال    «تأمالتی  در  بیش  1908که  شد،  و  منتشر  نیچه  تأثیر  تحت  تر 

کند،  مخصوصاً برگسون بود، تا مارکس. تأکید بر نقش مثبتی که قهر در تاریخ ایفا می

ی پای دوتوکویل گذاشت( را رد کرد و پا جا  با ژاکوبنیسم )که سورل شدیداً آن  پیوند در  

یی  هایا انقالب روسیه نبود که چند سال پیش از آن آغاز شده بود، یا حتی نسبت به قیام

( در سودان، قیام  Mahdiمستعمره )از قبیل قیام مهدی ) که در جهان مستعمره یا نیمه

بوکسرها در چین و جنبش ملی در فیلیپین که تالش داشت پس از سرنگونی استعمار 

از سلطهاسپا یابد( رخ داد. درنیا،  از این وقایع در کتاب    ی آمریکا رهایی  اثری  واقع، 

ی نظری به یک انقالب پرولتری در آینده داشت، اما در عمل  هاسورل نبود. او اشاره

کرد، اظهار ناشکیبایی او نسبت به ابتذال و بی نام و  قهری که او از آن طرفداری می

شد. بدین  ای مشخص میو احزاب سیاسی توده ها ایش تودهنشان جهانی بود که با پید

وار فرهنگ ضد سوسیالیستی دوباره مورد مراجعه قرار گرفت و  ی نمونه طریق، مشخصه

بازتفسیر شد. در حقیقت، سورل، زمانی که چاپ چهارم کتابش یازده    «انقالبی»با لحنی  

ماهیت ساده بعد منتشر شد،  ب  «انبهجموافقت سه »ی  انگارانهسال  خاطر تحمیل ه  را 

نابودکننده اقتصادی  بربر    تحریم  به روسیه به سخره گرفت و در عین حال، برچسب 

آلمانِ ویلیام دوم خواند. با    «شمالی»ن بربریت  اها را وارثزد و آن  ها بودن به بلشویک 

را تغییر   «تأمالتی در باب قهر»این همه، این امر شرایط این مسأله یا مفهوم عمومی  

 نداد.  

از نظر مارکس و انگلس قهر نقش بسیار متفاوتی داشت. برای درک چگونگی آن،   

پیشرفته کنیم:  آغاز  پرسش  یک  طرح  با  به    ترینبگذارید  باید  چگونه  غرب  فرهنگ 

ی دوم قرن هیجدهم از نظر دو  ی استعمارگری واکنش نشان دهد؟ در نیمههاوحشت 

آمد ناگزیر اهمیتی  (، انقالب پیDiderotرو )( و دیدRaynalفیلسوف روشنگری، رینال )

 دهند: گونه توضیح میرا این ی بردگان فراری پیدا کرد، اهمیتی که آنبود که پدیده

سیاه  آن»  آن چه  که  است  شجاعی  کافی  قدر  به  رهبر  فاقدند  به  پوستان  را  ها 

گیری و کشت و کشتار سوق دهد. کجاست او، آن مرد بزرگی که طبیعت مدیون انتقام
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تردید ظاهر خواهد شد.  بی  …ی خویش است؟دیده و زجرکشیدهفرزندان آزرده، ستم

گر خواهد ساخت و پرچم مقدس رهایی را برخواهد افراشت. این رهبر او خود را جلوه

سیل، آثار محوناشدنی    تر ازها شتابانآن محترم رفقای بداقبال خود را گرد خواهد آورد.  

اسپانیایی، پرتقالی، انگلیسی،    ی مستبدانجا برجای خواهند نهاد. همهخشم خود را همه

ور ی آمریکا در خونی غوطههاشد. مزرعه فرانسوی و هلندی شکار آهن و آتش خواهند

روزانی ه سیهی آن همهابودند، و استخوان  ی طوالنی منتظرشهاخواهند شد که مدت

از شادی تکان خواهند خورد. دنیای قدیم در تحسین   که سه قرن برهم انباشته شدند 

کرد. همه جا مردم از نام قهرمانی که حقوق نوع بشر را   دنیای جدید شرکت خواهد

خواهند کرد، همه جا بنای یادبود به افتخارش برپا خواهد شد.    بازسازی کرد، تحسین

فقط از    پدید خواهد شد و رمز سفید در صورتی که پیروزمندانرمز سیاه نا   از آن پس 

 ( 1۰۰)«انتقام سخن بگویند، وحشتناک خواهد شد!

پرسی  که  زمانی  بعد،  سال  استوشک چند  )ول  یک Percival Stochkdaleدیل   ،)

پوست سنت دو مینیک، با شعری انگلیسی طرفدار الغای بردگی، از قیام بردگان سیاه

کرد. در این  منتشر شد، استقبال میای  در جزوه  1773که برای نخستین بار در سال  

امان خود به دشمن حمله کنند و با  با خشم بی»شعر بردگان فراخوانده شده بودند تا  

   (1۰1). «کن سازنداین نژاد را ریشه  ی خود،پریدهدشمنان رنگ

به    توسل  نوع  این  کردن  فرایند    «انتقامی»و    «جوییتالفی»،  «انزجار»پیدا  که 

زده  هیجان   «شانخون»کند و از ]ریختن[  کاران را تکمیل میو نابودی ستم«  کشتار»

،  حال  ر ه  گیرد، کار سختی است. بهشود، در سنتی که از مارکس و انگلس درس میمی

ی دیگری از این نظر وجود نداشته باشد که به استناد آن انتقام رسد نمونهنظر میه  ب

نابودی نظام بردهاز سوی ستم داری را شامل نشود، بلکه آن نظام را به ضرر  دیدگان 

  کند. یک انقالب برای این   «رمز سیاه»را جایگزین    «رمز سفید»کند و  گر سرنگون  ستم

ی ممکن را علیه جبهه  ترینکه پیروز شود باید دشمن اصلی خود را بشناسد و گسترده

بتواند   «انتقام»و  «جویی تالفی»ی ای که احساسات بالواسطهگونهه وجود آورد، بآن به

ها و آماج انقالب زمینه فراهم  درگیر و روشبرای استدالل و تحلیل منطقی نیروهای  
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پاالیش  » توانند بدون عبور از فرایند  طور که گرامشی گفت انقالبیون نمی  سازد. همان

 های خود دست یابند.به هدف «روانی

 ن، سارتر و انقالبات ضداستعماریوهانا آرنت و نقد او از فان  -14

کنیم.  با آغاز  منفی  نمونه  یک  به  سال    نگاهی  در  آرنت  بر    1969هانا  که  زمانی 

خشونت »  «توفیق» متحده    «پرهیزیسیاست  ایاالت  حقوق  »در  قلمرو  در  مخصوصاً 

پرهیزی هواخواهان خشونت »کرد که  کرد و از این امر اظهار تأسف میتأکید می«  مدنی

بخش  در باب تمجید از قهر رهایی  ید اند، الزم دقرار گرفته  ( 1۰2)«]اکنون[ در موضع دفاعی

ن و سارتر ارائه شده،  وی فانهای مستعمرات که در نوشته دیدگان، ملل تحقیرشده  ستم

ب آرنت  برقرار کند.  تعادل  لفاظیروی زیاده»طرز موثری  ه]نوعی[  از  ُپر  این دو    «های 

ی  هاگیری نویسنده و چهرهدفجای هه  را برجسته و به باد انتقاد گرفت و ب  (1۰3)نویسنده،

کند که  های ضداستعماری بر پایه اظهارنظر مائو حمله میمنفرد، به خود این انقالب 

مفهوم این نقد باید روشن    (1۰4)«آیدی تفنگ بیرون میقدرت سیاسی از لوله»گفته است  

مار کند، بنابراین یک ملت تحت استعباشد: ارتش در نظام دولتی نقش اساسی ایفا می

وجود  ه  عنوان دولت ملی مستقل بنیان نهد، باید ارتش مستقل بهکه بخواهد خود را ب

که یک تمدن کهن )و  ای  ی گستردهآورد. با این همه، از نظر آرنت پیشگامان مبارزه

استعماری رهبری کردند، یک پنجم بشریت( را جهت پاره کردن یوغ استعماری و نیمه 

طرفداران شکل  و  هابه  کور  بیی  حتی  تفسیر  این  تبدیل شدند.  قهر  تمیز  تر  پایهبی 

نماید وقتی بر این حقیقت تأمل کنیم که مائو بر اهمیت پیشرفت اقتصادی، حتی  می

زمان واشنگتن بر آن بود  دست بگیرد، تأکید داشت. در آنه که قدرت را ب پیش از این

ایاالت متحده  تنها راه نجاتش  »تا چین را به حکومتی تبدیل کند که   زندگی با آرد 

ترتیب    «باشد بدین  مستعمره»و  به  شدن  متحده تبدیل  ایاالت  نتیجه  (1۰5).«ی  ی در 

پیروزی نظامی بدون پیروزی در تالش برای ]دستیابی به[ تولید کشاورزی و صنعتی، 

 .نتیجه بوده استشکننده و بی

از    انقالب چین بخشی  داد. طبق نظر آرنت تر را تشکیل میگستردهی  زمینهردّ 

توان داشت. او با نگاه به تاریخ به  نمی  « بخش ملیی رهاییهاجنبش»انتظار چندانی از  

که:   رسید  نتیجه  شورش »این  بودن  قیامهانادر  و  بردگان  پایمالی  و  های  شدگان 



 

 
 

 های نافرجام معضل اخالقی و وعده  1015

از ارث، انگشت افتادند، برای همه به  محرومان  اتفاق  نماست و در معدود مواردی که 

پوست در سنت دو مینیک بردگان سیاه  ییادآوری حماسه   (1۰6).«اندشده  کابوس بدل

( لوورتور  توسن  رهبری  تعیینToussaint Louvertureبه  نقش  و  در ای  کننده(  که 

ی آمریکا داشت، کار آسانی است، اما از نظر آرنت انقالب  داری در قارهفروپاشی نهاد برده

پیش که  عادی  خود  برندهمردم  آن  ملتی  یا  امری بردگان  استعمارند،  تحت  های 

غیرممکن یا خطرناک و زیانمند است. درست است که آرنت دخالت آمریکا در ویتنام  

را محکوم کرد، ولی بنیاد نقد او نه پذیرش حقّ یک ملت تحت ستم به رهبری یک  

ی  هاو خسارات فراگیری است که جنگ در خود متروپل  هاانقالب، بلکه درک هزینه

 نهایت گویاست:  آورد. اظهار نظر او ]در این خصوص[ بیبار میمپریالیستی بها

درمی» افکنیم،  نظر  انقالبات  تاریخ  به  ستماگر  خود  نه  این  که  و    دیدگانیابیم 

تحقیرشدگان بودند که راهنمای مسیر بودند، بلکه کسانی ]این کار را انجام دادند[ که  

تحمل کنند که بر دیگران   توانستندشدند، اما نمییمورد ستم قرار نداشتند و تحقیر نم 

   (1۰7).«ستم و تحقیر روا شود

ی تحت استعمار، هازمان با مبارزه ملتتبار همآفریقایی  ی امریکاییاننگاه به مبارزه

پرهیزی اعتنایی توأم بود. جنبش خشونت اعتمادی و بیدر مفهوم دقیق کلمه، نیز با بی

برآمد کرد و از جمله خواست آن لغو تبعیض نژادی    1958-9ال  برای حقوق مدنی در س

منظور پیشبرد این هدف بود. آرنت  ه  در مدارس و تقاضا از مقامات فدرال برای مداخله ب

مبنای  (1۰۸)«ادغام اجباری از تفکیک نژادی بهتر نیست»به این امر ایراد گرفت و گفت: 

ی نیروهای  این نظر آرنت این بود که ادغامی که اساس آن قانون باشد و از طریق مداخله

 آمیز است.  نظامی فدرال در جنوب حاصل شود، خود یک عمل خشونت

روزبه  رادیکالاعتراضات  بهروز  شد  لوتر طوری تر  مارتین  مشهور  سخنرانی  در  که 

کرد،  ادغام نژادی و برابری را یادآوری می  «رؤیای»جا که    آن،  هم  1963کینگ در سال  

پرهیزی جدی بود، در عین حال  کامالً مشهود بود. اگر چه لوترکینگ در باور به خشونت 

اسفناک»هم   و  سیاه  «شرایط  وصف»پوستان  پلیسوحشتناکی  خشونت  را    «ناپذیر 

ن[ تعادل  پوستاتر جنبش ]سیاههای رادیکالی بعد، بخشهادر سال  ( 1۰9)کرد.محکوم می

گیری را زیر سؤال بردند، این امر البته فقط به علت خشونت  برانگیز این موضع پرسش



 

 

 ی آزاده ریاحیدومنیکو لوسوردو / ترجمه  1016

شد و  تر میم نهادهای دولتی و روابط اجتماعی نبود. فشار جنگ ویتنام ملموس ومدا

هم در  طرز درخوری حفظ کرد، آنه  شد بپرهیزی را چگونه میکه تعهد به خشونت   این

سربازگیری اجباری و وادار کردن جوانان به جنگ در کشوری دوردست و کشتن  شرایط  

پرهیزی[ در چنین شرایطی به امری  ی تعهد ]تعهد به خشونتیا کشته شدن. مسأله

 مسلم تبدیل شد. 

گیر فقط با ظاهر شدن جنبش  خشونت چشم »این همه، آرنت تردیدی نداشت که:    با

بپردازیم. با تکیه بر گزارش    1969بیایید به سال    (11۰).«به میدان آمد  "قدرت سیاهان"

پوستان در ایاالت متحده در این دوره چنین  ی معروف غربی، برخورد با سیاهیک روزنامه

 توضیح داده شده است:  

دهه» سیاهدر  مرد  چهارصد  از  بیش  بی شصت  آالباما  در  دولت وسیله هپوست    ی 

استفاده قهب آزمایشگاهی مورد  از سفلیسعنوان موش  افراد که  این  زجر    رار گرفتند. 

نمیمی معالجه  میکشیدند،  مقامات  چون  اینشدند  اثرات  بر    خواستند  را  بیماری 

 ( 111)مطالعه کنند«.  "از مردمای نمونه"

عذرخواهی کرد. با این همه،    1997ن در مورد این حادثه در سال  ویدنت کلینتزپر

  تبار آفریقایی  هایل قهر بودند، خود آمریکاییطبق ادعاهای آرنت، تنها کسانی که مسئو

 آنان.  ترینکم رزمنده بودند، یا دست

واقع انتقاد از انقالبات    جا نقد خشونت در   توان دریافت، در اینطور که می  همان 

توان در  ن و سارتر را میوی ضد استعماری است. در این زمینه حمله به فانهاو جنبش

گیرد که تمجید  دید. آرنت این حقیقت را کامالً نادیده میای کنندهپرتو جدید و نگران

دیده و تحقیرشده در حقیقت واکنشی بود به تئوری و بخش ملل ستمخشونت رهایی

زدایی، کشتار یا نابودی ملل تحت استعمار که استعمارگری به آنان تحمیل عمل انسانیت

 کرده است.

 نوای بین گاندی و فانه؟ مقایسکاری مشترکشناسایی یا هم- 15

از الهام  آیا  انگلس  و  مارکس  انقالب که  تئوری  در  نهفته  روانی  آن  پاالیش  بخش 

تر بر سارتر است، اما ن و سارتر دیگر اثری نیست؟ تمرکز آرنت بیش وبودند، در آثار فان

ی قهر  ن در رابطه با مسألهون اشاره کرد. چراکه فانوطور ویژه به فان جای آن باید بهه  ب
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ن نوشت: وبخش ملل تحت استعمار منبع ]اطالعات[ در اختیار سارتر گذاشت. فانرهایی

تواند مشوق  تنهایی نمیبه  "گیریاشتیاق مشروع به انتقام"نژادپرستی، نفرت، انزجار و  »

برنامه نیستیک جنگ رهایی نفرت دستورکار و  باشد...    که  طوری  همان  ( 112)«.بخش 

ن در عین حال،  وی پاالیش روانی فراموش نشده بود، اما فانتوان درک کرد، لحظهمی

در سطح فردی، قهر نیرویی  »دهد:  در اختیارمان قرار میای  نهایت سادهاظهارنظر بی

اما عجوالنه    (113)«.کندی حقارت پاک میپاالینده است. ملل تحت استعمار را از عقده

که   خودی خود، بدانیم. نخست اینه ی قهر، بدهندهن را مبلغ تأثیر نجاتواست که فان

بوفان استعمار  تحت  ملل  تمایز  بدون  اینه  ن  ب  خاطر  آرمان  ه  که  به  طبیعی  طور 

شود  در عمل معلوم می»کرد:  شوند، برخورد نمیهای ضد استعماری جذب میانقالب

ای  ی ناسیونالیستی بیش از پارهعیت استعمارگر نسبت به مبارزهای از اعضای جمکه پاره

 ( 114).«ترندفرزندان بومی، نزدیک

که واقعاً بخواهند پیروز شوند نه فقط  ای  بخش ملیی رهاییهابا این همه، جنبش

 ی چنین در لحظه وضوح محدود کنند، بلکه همهمجبورند هدف قهر انقالبی خود را ب

اقتصادی مبارزه را چگونه هدایت    - د انتقال از فاز نظامی به فاز سیاسیمعینی باید بدانن 

ی واقعی اقتصادی و سیاسی  که زمینه  یافته برای اینکنند. بنابراین، کشور تازه استقالل

پیدا کند.   از وضعیت رشدنیافتگی خود رهایی  باید  جهت استقالل خود فراهم سازد، 

ی کارگر،  گیرد و چهرهجاعت در مبارزه را میبنابر این، همت به کار و تولید جای ش

ی . در لحظهکنداشغال میی چریک را  خواه متخصص خواه غیرمتخصص، جای چهره

دست ه  خواهید استقالل باگر می»تسلیم، مثل این است که قدرت استعمارگر بگوید:  

  عالیای  نمونه»، و بدین طریق است که  «های آن را هم تحمل کنیدآورید، باید سختی

. بنابراین، الزم است بدانیم که چگونه به  «شوداستقالل به نفرین استقالل تبدیل می

این امر نیاز به سرمایه،  »این چالش جدیدی که ماهیتاً دیگر نظامی نیست پاسخ دهیم:  

فان  (115).«تکنیسین، مهندس، مکانیک و غیره دارد این  وبه دیگر سخن،  ن، تاحدودی، 

کشورهای آفریقایی نتوانستند از فاز نظامی به فاز اقتصادی انقالب  مسأله که بسیاری از  

های ضد استعماری چین و  ی انقالببرای نمونه تجربه  - فرارویند و هم تحول مثبت  
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مائو داشتیم    توانیم استداللی را که قبالً با اشاره بهبینی کرد. باز هم میرا پیش  -ویتنام

 طر قهر بدون تمایز، هنوز هم بسیار فاصله داریم.  خا ه تکرار کنیم: با تجلیل از قهر ب

در اختیارمان  ای  بندی خام حتی مشمئزکنندهبنابراین، و در نگاه نخست، صورت

توان توضیح داد؟ پاسخ را ایم. این قضیه را چگونه می قرار گرفته است که مشاهده کرده

زدایی آن در اعمال انسانیتپایان حاکمیت استعماری و  ی طوالنی و بیی دورهتجربه 

ردکننده و کنترل کامل بر نظام  خُخاطر برتری نظامی  گران بهگذارد. ستماختیارمان می

ناپذیری را در ذهن قربانیان خود  ایدئولوژیک، توانستند احساس حقارت و ناتوانی جبران 

گرفته بود.  ناپذیری دربر  از شکستای  هالهفرو کنند، و ابرمردان سفیدپوست را ظاهراً  

پوست دقیقاً به همین دلیل، تا به دلیل اقدام به شورش که از همان آغاز بردگان سیاه

ها عمل خودکشی  خود تحمیل کنند: قرنه  محکوم به شکست بود، ترجیح دادند قهر را ب

عمده وقایع  جزء  نوزادها  کشتن  سیاهو  مردم  که  بود  عذابی  و  رنج  تحمل  ی  پوست 

ها  تواند آنکردند که پروردگار رحیمی میدیگر موارد، قربانیان تصور میکردند. در  می

ی  ناپذیر کند. در نتیجه پوست آسیبی متجاوزان و اربابان سفیدهارا در مقابل اسلحه 

سال   بین  که  بود  توهم  وجو  1890و    1889همین  با  بومی،  در    یدامریکاییان  که 

را از خود نشان دادند. همین درک غلط    سراشیبی نابودی قرار داشتند، آخرین مقاومت

است که ده سال بعد، بوکسرها چگونه، هزاران کیلومتر دورتر، خود    ی آندهندهتوضیح 

ناپذیر  نوعی شکستهرا برای جنگ با دشمنی آماده کردند که زیاده از حد قدرتمند و ب

کرد. این  ان میها تجاوز کرده بود، و به لحاظ نیرو غلبه داشت و تحقیرشبود و به آن

ی آن ها. نمونهمالحظه کردتوان  پدیدها را امروزه، گیرم با اندکی تفاوت، هنوز هم می

شبیه هاحمله  بسیار  بردگان  به  تاریخی  لحاظ  به  )که  انتحاری  در  ی  مخصوصاً  اند(، 

انتظار داشتند به جاودانگی  «  شهدا»فلسطین و خاورمیانه است و این حقیقت که این  

کردند  ناپذیری که بومیان آمریکا و بوکسرها داشتند و فکر میی از آسیبو بهشت )شکل

که قهر    ن را مبنی بر اینوادعای فان  (116)توانند با جادو به آن نایل شوند( دست یابند.می

عقده» از  را  استعمار  تحت  میمردم  حقارت  و    « رهاندی  تاریخی  متن  این  بر  باید 

 شناختی دید. مردم

اند  ف متخاصم رفتارهای هولناکی در عراق و فلسطین مرتکب شدهاخیراً هر دو طر

اند. این عملی است که  احترامی کردهخاک افتاده بیو گهگاه هم به اجساد دشمن به
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طور قطع محکوم کرد. با این همه، این بدان معنی نیست هباید بدون قید و شرط و ب

نمی پیشینه که  تحلیل  در  متفاوتی  رویکرد  نتوانیم  حتی  ی  و  سیاسی  ظری، 

ند.  اشناختی این اعمال فجیع داشته باشیم، اعمالی که مورد به مورد آن متفاوتهستی

تواند مفید باشد: زمانی که  جا میهای مارکس شاید در اینای از نوشته یادآوری پاره

داد،  دادند پاسخ میای که به کمون پاریس نسبت می«آتش افروزی»مارکس به اتهام  

تفاوت   «تخریب برآمده از پیروزی»بود و    «تخریبی که برخاسته از دفاع نومیدانه»بین  

شد. این  (117)قائل  در  نیز  داشت  سپوی  در خصوص شورش  که  بمالحظاتی  ویژه  هجا 

ین و هندوستان را  کند که رفتار رذیالنه در چکند. مارکس اشاره میمناسبت پیدا می

هم قدرت استعماری انجام داد، هم مردمی که تحت تجاوز و اشغال نظامی قرار داشتند. 

ی خارج از  هاتفریح» اً با وجود این، در عین حال که، از یک سو، ارتش استعماری صرف

منظور اثبات سرکردگی  ه  عنوان شکلی از سرگرمی بهداد، و از قهر بانجام می  «کنترل

های ناشی از قیام،  جنگ »کرد، از دیگر سو، برآمد  خود بر بومیان استفاده میو برتری  

ملیتجنگ  جنگ  ها های  مذهبیو  مخصوصاً  و  نژادی  بودهای  کار  در  ملل  «  ای  که 

ی قهر را در تالشی ناامیدانه  ها شکل کور و وحشیانهانداختند. آندیده به راه میستم

خود   بردند که نشان قدرت استعماری را برار میکه  منظور پاک کردن آثار حقارتی ب هب

از آن خواستند به داشت و می ها دریغ  رسمیت شناخته شوند، امری که با سرسختی 

ی کنونی بازگردیم. از سویی، ]نیروهای[ پیروز را حال بیایید به خاورمیانه  (11۸)شد.می

های زیردست  انسانکنند و به  کنیم که در چارچوب ارتش منظم عمل میمشاهده می

(Untermenschenنگاه حدوحصر  بی  حقارتی  با  آنمی  (  به  رویکردشان  و    ها کنند 

ازمثابههب انسان تحقیر شده  برتری تکنولوژیک و نظامی    ی موجودات مادون  بلندای 

را سربازی آمریکایی  ای  ند. ترانهاها ]خود[ معرف تمدنی برتراست و با این باور که آن

دهد. این ترانه در سطح  ی درخشانی این نگرش را نشان میخوانده است که به شیوه

نقل  « راسی کوریر دال»ی را از روزنامه در اینترنت موجود بود، ولی من آنای گسترده

شود و گروه کوچکی را کنم. در این ترانه از کشتن یک دختر عراقی ستایش میمی

وار  خون از بین دو چشمش به بیرون پخش شد. و من دیوانه»زنند:  بینم که کف میمی

»میعربچراکه  .  «خندیدم باید  امریکا    فهمیدند ها  دریایی  نیروی  سرباز  یک  با  که 
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ها و فلسطینیان هستند که خارج از چارچوب ارتش سو، عراقیاز دیگر    (119)«.اندطرف

اند  منظم قرار دارند و خشم خود را از مجموعه تحقیرهای درازمدتی که مجبور بوده

ی  گهگاه با حمله به سربازان به خاک افتاده  ،تحمل کنندهای زیردست  انسانی  مثابههب

 اسراییلی و آمریکایی نشان دهند.  

خشونت علیه اجساد دشمن تحت هر شرایطی باشد بربریت است. با این همه، این  

قوت خود باقی است که ]خشونت[ در یک مورد عبارت است از تقلیل مردم  ه  حقیقت ب

موقعیت   به  استعمار  زیردستانسانتحت  دهای  حالی ،  تالش    ر  دیگر،  مورد  در  که 

به  است  استعمار  تحت  مردم  ابتدایی  و  نابرابری ه   ناسنجیده  بردن  میان  از  دف 

بانسانیت رسمیت ه  معنی نفی به  زدا. در مورد نخست، خشونت کور و کنترل نشده 

رسمیت ه  که در مورد دوم مبارزه برای ب  شناختن ]منزلت یک ملت است[ در حالی

گیرد. یک جنبش انقالبی معقول خود میه ستأصل و انحرافی بشناخته شدن، شکل م

می سنجیده  کنشو  بیهاباید  همهی  را  تحقیرکننده  و  اما  شرمانه  کند،  محکوم  جا 

متفاوت، در  ای سنجیده و معقول بودن این جنبش در قدرت ارزیابی خشونت به شیوه 

 وچرای آن نیز هست.  عین محکوم کردن بی چون 

گاندی   است  فانجالب  به  وو  برای  مبارزه  و  بین خشونت  رابطه  در خصوص  را  ن 

تناقض  متواند دیگر مقایسه کنیم. جمع کردن این دو مییک رسمیت شناخته شدن، با

روشنی آمیز باشد، اما، با بررسی دقیق موضع مشترک هر دو مؤلف بهو حتی تحریک

ملت تابع را از عزت    این است که  هاشرارت بریتانیایی»شود. گاندی نوشت:  آشکار می

ملت تحت استعمار  » ن مشاهده کرد که:  ودر عین حال، فان(12۰)،«کنندنفس محروم می

کندند و شاهد تالشی  دست به اسلحه بردند نه فقط به این دلیل که از گرسنگی جان می

ها مانند حیوان برخورد بلکه به این دلیل که استعمارگران با آن  ،ی خود بودندجامعه

آنمی و  میکردند  شعور  فاقد  را  این  «دانستندها  ستم  و  بین  »گران  که  در 

ن  ی عامالکردند که وظیفه القا میای  پذیری و بازدارندگیاستثمارشوندگان حالت سلطه

تر، به  سخت  ر سطح نظامی سفت ود  (121).«کردطرز بارزی آسان میهنظم و قانون را ب

رسمیت  به  کهبرای این  هاشود. بنابراین، آنمردم تحت استعمار برچسب بزدلی زده می

شناخته شوند، مجبورند این اتهام را نیز رد کنند، اتهامی که حاال دیگر درونی شده و  
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دی بحث  ها تبدیل شده است. گاننفس آنترتیب به مانعی بر سر راه احیای عزتبدین

 دهد: گونه ادامه میخود را این 

توانند شریک باشند. شراکتی بین گربه و موش، بین  های[ برابر میفقط ]انسان»

توانیم با  چگونه می  که ما داریمای  مورچه و فیل وجود ندارد... با چنین ترس بزدالنه 

 « برابر باشیم؟ ها بریتانیایی

نیروی  »بنابراین،   ترس  از  که  شریکمادام  نباشیم،  فارغ  با  هانظامی  برابر  ی 

میهنان خود را به همین دلیل بود که گاندی هم  (122).«شویمها محسوب نمیانگلیسی

نام در ارتش امپریالیستی طی جنگ جهانی اول، حتی اگر دولت  دعوت کرد که بر ثبت

بریتانیا  »ت:  ی اساسی اسپیگیر باشند. این یک نکته  بریتانیا مانع ایجاد کند، پایدار و

شجاعت و    (123)،«شناسد رسمیت میها شجاعت و دالوری را بهملت قهرمانان است. آن

دانیم، فراخواندشان تا یک بار برای همیشه گونه که میقهرمانی ملتی که، گاندی، همان

و    «زنانگی» و شجاعت  کنار  را  فان  «مردانگی»خود  بگذارند.  نمایش  به  را  با  وخود  ن 

از   متفاوت  زبانی  از  ب  «خشونت»استفاده  استعمار  تحت  ملت  عمل  »ی  مثابههانقالبی 

 ( 124)سخن گفت. «اجتماعی مطلق

گاند فان  یهم  هم  شیوهوو  را  خشونت  شدن  به   جهتای  ن  شناخته  رسمیت 

شد. با  دانستند، که از طریق مشارکت فعال و حتی قهرمانانه در جنگ حاصل میمی

این، درعی باید دشمنان    ن حالیوجود  را داشت که خشونت  این احساس  که گاندی 

انتظار به رسمیت شناخته شدن را   از آن  امپراتوری ]انگلیس[ را هدف قرار دهد که 

دانست. این اختالف را  ارگران میمن خشونت را در رابطه با حمله به استعوداشتند، فان

 توان ارزیابی کرد؟ چگونه می

را می  رویکرد ان در متن یک سنت دقیق گنجاند، سنتی که مخصوصاً  توگاندی 

 ی آن دهندهرویدادهایی که در پایان قرن نوزدهم در ایاالت متحده پیش آمد، توضیح 

که در جنوب ]آمریکا[ از انواع تحقیر، تبعیض و اذیت   تبارهای آفریقاییاست. آمریکایی

ی اتحاد  های جنگ جبهه   بردند، تالش کردند با جنگیدن در خط مقدمو آزار رنج می

ها از شجاعتی ستایش کردند  ای گروهرسمیت شناخته شوند. در نتیجه، پاره]ایاالت[، به

دفاع از  عضو بی 300« ]اشاره به قتل  پوست در »نبرد زانوی زخمیکه سربازان سیاه
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داکوتای  نظام امریکا در  توسط اعضای هنگ سواره  (Sioux) قبایل مختلف هندی سو

تر ی بعدی هرچه بیشهای گستردهاین ایده در جنگ  (125)از خود نشان دادند.  [جنوبی

با قبول گوشت دم توپ   تبارآفریقایی  هایدست باال را پیدا کرد. بدین ترتیب، آمریکایی

حتی   «نبرد زانوی زخمی»ها تعلق نداشت، یا در مورد  یی که به آنهاشدن برای هدف

یابی به رهایی قرار  اسارت و نابودی بومیان آمریکا، هدف خود را دست  با اجرای سیاست

باید درباره بلندپروازی در همدادند. در این معنا،  رنگ شدن سخن گفت تا مبارزه  ی 

 شد(. گیری میشدن )شناسایی که به ضرر دیگران پیبرای به رسمیت شناخته 

بوئر جنگ  خصوص  در  درباره  -گاندی  بانگلیس،  مردم  بای  فراوان عالقه  وئر  ی 

زنان بوئری تأکید کرد، زنانی که در   «نکردنیی باورهارنج »صحبت کرد، و با حرارت بر 

اجباریهااردوگاه» کار  از   «ی  او  همه،  این  با  بودند.  آمده  گرفتار  اسارت  و  انقیاد  به 

  «مردانگی»آرایی کنند تا میهنان خود دعوت کرد تا در کنار امپراتوری بریتانیا صفهم

ب  «قهرمانی»و   را  بگذارند.ه  خود  دنبال   ( 126)نمایش  نیروی سوم  یک  قیمت  به  رهایی 

آنمی از  آشکارا  گاندی  که  ملتی  ]یعنی[  در  ستا  شد،  این،  بر  افزون  بود.  کرده  یش 

تا   خواست  هندوستان  از کشور  گاندی  اول،  جهانی  فرزندان  همه»خصوص جنگ  ی 

ای ، همان امپراتوری «عنوان قربانی در اختیار امپراتوری قرار دهدهی خود را ببنیه خوش 

آینده»که   در  داریم،  بهانتظار  باشیم،  آن  شریک  نزدیک،  که  ه   ی  مفهومی  مان 

گیری مقررات هدف پی  (127).«ی امپراتوری بریتانیا در خارج از کشور هستندهان دومینیو

مند بودند، اما با  ها از آن بهرهای که آن مندی از خودمختاری سفیدپوستان بود و بهره

برنامه یک  ]خودمختاری[،  آن  به  نبود  نمونه،  باب  از  داشت.  اهمیت  رهایی  عام  ی 

یا   آفریقا  اشارهمستعمرات  این حقیقت  به  یا  نشده که خودمختاری در خاورمیانه  ای 

استرالیا و زالندنو با رهاسازی جماعت سفیدپوست از هر شکل کنترل و ممانعت خارجی  

ای  ی عام رهایی، نقد عمومیموجب نابودی مردم بومی شده است. در چارچوب برنامه

ن )و جنبش وتفاوت اساسی با فانی استعماری یا قهر در کار نبود. این است  هم از سلطه

 کمونیستی(. 

نفع جمعیت ه  مشی گاندی عبارت بود از تقاضای همگونی ب در تحلیل نهایی خط

هندوستان که مورد خطابش دولت بریتانیا بود. تصادفی نبود که گاندی از زمان جنگ  

ی یک هرا اعالن کرد و پیوسته چهر  «پیمان خود با امپراتوری بریتانیا»بوئر    -انگلیس
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کرد. او شک و تردید  میهنان خود برجسته میعنوان مدل برای همهمرد انگلیسی را ب

دانست، ملتی که ممکن بود،  نمی  ی مشارکت در جنگ علیه ملت قهرمانی را وارددرباره

 در نهایت، حتی پیروز هم بوده باشد: 

ها در  گلیسیشید که اگر انیاند ای هم به این میآیا یک مرد انگلیسی حتی لحظه»

در جنگی    رود تا این جنگ شکست بخورند، بر سرش چه خواهد آمد؟ مردی که می

نمی کند،  استداللشرکت  چنین  ارائه تواند  مردانگیش  دادن  دست  از  بدون  را  هایی 

   ( 12۸).«دهد

سال در  گاندی  رویکرد  رادیکالها اگرچه  بعد  محدودیت  ی  این  بر  هرگز  شد،  تر 

که  ای  ی خاصی است، پدیدهی پدیدهدهندهد. این امر توضیح ق نیام یاف اساسی آغازین  

ب دارد،  قرار  خود  اوج  در  هندوستان  در  هم  حاضر  حال  جنبشای  گونههدر  های  که 

ی جمعیت اولیه این کشور مثابههای را بی افسانههاآریایی  - بنیادگرای ُپرقدرت، هندو

هویت راستین خود را با از میان بردن خواهند که  شناسد و از مردم میرسمیت میبه

ترتیب، هم بدین  و مطالبه کنند.  احیا  بیگانه  نفوذ  نوع  به  هر  انگلیسی  مرد  با  هویتی 

هویتی با ایدئولوژی آریایی تبدیل شده که گاندی در قرن نوزده و بیست به آن باور  هم

 داشت.

 تواند تحقق یابد شعار مبهمی که نمی  -16

تاریخیمشخصه  اساسی  اینای  فلسفی  -ی  در  کردیمکه  ارائه  بی  ،جا  نهایت  ابهام 

دهد. آیا این واکاوی مترادف این خواست است که پرهیزی را نشان میمفهوم خشونت 

را منحل کنند؟ ی ملتهمه پلیس خود  نیروی  و  ارتش  و  خلع سالح شوند  ها کامالً 

ور شود ای حمله کند که به مجموعهپرهیزی در صورتی معنی پیدا میخواست خشونت 

ای که واجد شرایط تحمیل قهراند. با این همه، حتی  کند، مجموعه که دولت اداره می

پرهیزی[ در حقیقت چیزی نیست حمله شود، خواست ]خشونت  هااگر به این مجموعه 

چون ملت وانهد. تعریف کالسیک وبر از دولت  که هر ملتی جایگاه خود را هممگر این

نهادی که  ه  ب دارد،  عنوان  انحصار خود  در  را  فیزیکی  از خشونت  استفاده  مشروعیت 

هایی  ها و ارتشمعروف است. با این وصف، حتی اگر هدف رد خشونت را جنگ بین ملت
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شود. مشاهده  پرهیزی[ منتفی نمیجنگند، مشکل ]خشونت ها میقرار دهیم که با آن

گروه که  شخصیت کردیم  و  در  ها  برجسته  آمری»های  صلح  داخلی    «کامجمع  جنگ 

های استعماری طی تاریخ  دانستند. از دیگر سو، جنگآمریکا را عملیات پلیسی ساده می

هایی که ایاالت متحده  المللی معرفی شده و جنگعنوان عملیات پلیس بینههمواره ب

ی همین سنت است. برای حفظ امپراتوری جهانیش به راه انداخته است، تأییدکننده

 ی ایدئولوژیکی دارند.  تری به چنین پشتوانه ا حتی نیاز بیشهدر حقیقت، آن 

یا مجامع گروهترین طرفداران کنونی خشونت برجسته  اعضا  اند.  ی چپهاپرهیزی 

بنابراین، آیا باید از کوبا خواست تا ارتش خود را منحل کند؟ کوبا در چنین صورتی 

تحمیل    ها ض به خلیج خوککند که در گذشته در تعرپیروزی را به قهری واگذار می

ی تروریستی، بلکه مخصوصاً از  شد، و کماکان تا به امروز نه تنها از طریق اقدام پراکنده

ی اقتصادی و تهدید فشار نظامی ادامه دارد. این فشار خود، ی نابودکنندهطریق محاصره

ع جنگ هابس مشاهده کردیم، یک نوتر با استفاده از تحلیل دقیق گونه که پیشهمان

سالح از کوبا در واقع شکلی از طرفداری از فشار  و رویارویی است. بنابراین، تقاضای خلع

جاری امریکایی. رزمندگان    -   جنگ  -چنان  نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی است و هم

اگر  پرهیزی میخشونت  اما  باشند،  قانع  اخالقی  از منظر  اعتقاد خود  با خلوص  توانند 

برپایه را  تحلیل  زمینه   ی  درک  جهت  اخالقی  اشارات  )مجموعه  مسئولیت   ی اخالق 

بی از  اثری  دهیم،  قرار  سیاسی(  درگیری  و  دیده  مناسبات  آن  در  خلوص  و  گناهی 

 شود.نمی

پرهیزی در چپ با چگونگی آغاز آن متفاوت است.  اهمیت گسترش تئوری خشونت 

توجه  عنوانش  که  را جلب میکتابی  ک»کند  مان  بدون  جهان  قدرتتغییر    ( 129)«سب 

تری  را با دقت بیش  اخیراً در محافل چپ موفقیت بزرگی کسب کرده است. وقتی آن

پوشی از فتح و مدیریت قدرت ی چشممثابهبه   «پرهیزیخشونت »واکاوی کنیم شعار  

بار کمونیسم قرن ی مصیبتجانبه  گیرد. بدین ترتیب، بررسی یک ]در ذهن[ شکل می

درجات گوناگون ه بیستم موجب فرار از تاریخ و سیاست و گرویدن به مذهبی شد که ب 

این  تغییر شکل ندارد که همه  است. ضرورتی  لنین سازمانیافته  علیه  را  اما    ها  داد، 

 ی بن هوفر مراجعه کنیم:  جا به گفته ارزش دارد که در این
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بدون ]کسب[»معنای   است. عمل سیاسی  قدرت   اقدام سیاسی درک مسئولیت 

 ( 130).«گیردتواند پیش آید. قدرت در خدمت مسئولیت قرار مینمی

بخش  ی رهاییها تواند خشونت را در جنبشکم میپرهیزی دستآیا مذهب خشونت

محدود کند، حتی اگر نتواند با خشونت امپریالیستی و ارتجاعی چنین کند؟ پاسخ این  

مجمع »های اصلی در  ها و گروهتواند. مشاهده کردیم که چگونه شخصیت است که نمی

خود را به ترتیب    «پرهیزخشونت »ی نیک  هادر اواسط قرن نوزدهم وجدان  «صلح آمریکا

کاران جدایی از اندری شورشی و دستهازدایی هندیانسانیتسازی و  کاراز طریق بزه

برده بیایاالت  که محکومیت  دیالکتیک  این  بخشیدند.  تسکین  جنوب،  قیدوشرط  دار 

تشدیدکننده به خشونت  بود.  نیز مشهود  بیستم  قرن  تمامی  است، طی  آن  نهایی  ی 

توهمات    ینترارزد که توجه داشته باشیم که شعارهای جاری، سرسخت زحمتش می

ای را  جنبش کمونیستی را بار دیگر جلب کرده است، جنبشی که زمان طوالنی جامعه

رود  داد که در آن همه نوع خشونت و قدرت پس از فاز دیکتاتوری از میان مینوید می

بلوخ جوان با تکرار فرمول  -«دگرگونی قدرت به عشق»و در آن   از  بندی اخیری که 

د. با این همه، این تصور که حتی به طرح یک قانون اساسی  آیپیش می  -مشاهده کردیم 

طور ه  زند و بانگ بورژوایی )با اشاره به تداوم دولت و بنابراین، تداوم قهر و قدرت( می

ب ایدهه  خود  نوع  هر  تضعیف  باعث  میخود  قدرت  کردن  محدود  نقش  ی  شود، 

یفا کرد، نقشی که بسط  ا  «قلمرو سوسیالیستی»ی شوروی و در  در روسیهای  نابودکننده

 (  131)یافت و در نهایت هم دولت استثنایی و هم قهر درون آن را تشدید کرد.

ی مبارزه برای  هادیده در انتخاب آزاد شیوهعالوه بر تأیید مجدد حق یک ملت ستم 

ی اشکال خشونت فیزیکی از میان  که همه  رهایی، فاصله گرفتن از انتظار مسیحایی این 

 برای محدود کردن مؤثر قهر و قدرت، یک نیاز اساسی است. خواهد رفت، 

 ای است از:این رساله ترجمه

Domenico Losurdo, Moral Dilemmas and Broken Promises:  A 

Historical-Philosophical Overview of the  Nonviolent Movement, 

Historical Materialism 18 (2010) 85–134.  
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 چکیده 

  اسیتر در مقبزرگ  ریتصویک  از    یکوچک  یقطعه  رانیدر ا  نینفوذ چ  یگسترش حوزه
  یعیمنابع طب  ایسابقه با سرعت بی   نیآن چ  ی که ط  یندیفرآ  دهد؛را بازتاب می   یجهان

برا را  فزایندهه یتغذ  یجهان  رشد  مییاقتصاد  یی  و  اش  آماسیدنِ  پابهبلعد  پای 
. بر  کندپمپاژ می یجهاناقتصاد به    را سرمایهاز کاال و  یمیحجم عظروزافزون، متقابالً 

 ی هایگذارهیسرما  یخیتار  سیرتمرکز بر    با  رساله  نیامتن این تغییر و تطور شگرف،  
و    ی نفت و گاز و پتروشیمی،ی اقتصادی ازجمله در حوزههااز پروژه  یاریدر بس  نیچ

در گسترش شبکه   منافع بررس  ران، یا  ونقل ی حملرساختیز  یهاآن    ی مدهاآیپ   ی به 
میان دو کشور    یاسیو س  یاقتصاد روابط قدرت  فرایند در سپهر  این   پردازد.ی ماین 

در با  مواجهه  پژوهش  نقادانه  و  ی،  اصل  انیجر  یِمحوردولت  کردیروی  نظری  مبانی 
ی  نقاب از چهره  ، »روش تحلیل دیالکتیکی«  نهد و با تطبیقبنیان می تحلیلی نوینی را  

المللی را قوام در سطح روابط بین ها و تعامالت  کنشدارد که برهمساخت قدرتی بر می 
می بخشیده بازتولید  می اند،  استمرار  و  استحکام  را  آن  و  به کنند  از  بخشند؛  آن  تبع 

به ژرفای جامعه رخنه می الیه با مفصلهای سطحی  نیروهای    بندیِ عوامل کند و  و 
ایران  و  چین  روابط  مختلف،  سطوح  و  مقیاس  در  پ  درگیر  در  سازوکارها  وند یرا   ، با 

سرمایهدرون  یتضادها اقتصاد  قوانین  و  و  شیگرا  ،داریی  محور  انباشت  خودگستری 
 . کندواکاوی و تحلیل می ی،دارهیسرما یمحرکه یروین نیتری درونی مثابهبه  هیسرما
را نه صرفاً    رانیدر ا  نوپدیدقدرت    نیا  یندهیفزا  و نفوذ  واردشدن   در خصوص   ق یتحق

در سطح و مقیاس روابط بینادولتی و تجاری در کل، که با برنشاندن آن بر بستر تاریخی 
 ی پیوستگی فزایندههم  ن،ی در چ  یداره یسرما  های ژرفدگردیسی  ی فراگیرترِو زمینه
اش، ردیابی  یداخل یاقتصاد یتوسعه  یهاو ضرورت یآن در اقتصاد جهان ملیاقتصاد 

بنابراین این پژوهش بنا دارد به تبیین و تحلیل این مسئله بپردازد کنیم.  و بررسی می 
ا چگونه  همبه   ندایفر  ن یکه  دو    زمانطور  و    یکیژئواکونومدیالکتیکیِ    آمدپی با 

 . همراه خواهد بود تنیده،درهم ولی زیمتمادو فرایند اقتصادی و سیاسی  ی،کیتیژئوپل

چین، ایران، راه ابریشم نوین، اقتصاد ژئوپلیتیکی، امپراتوری سرمایه و  :  هاکلیدواژه
  ی ناموزون. توسعه 
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 یادداشت مترجم 

تحوالت ژرف و عظیمی شده    خوشداری جهانی در گذر زمان دست نظم مستقر سرمایه 
ی دوم آن از  است. قرن بیستم با افول تدریجیِ هژمونی بریتانیا آغازیدن گرفت و نیمه 

ی آمریکا بر بخش اعظم جهان ناپذیر اقتصادی ایاالت متحدهسو با هژمونی چالش یک
و از دیگر سو با جهان پرتنش دوقطبیِ بلوک شرق و غرب )به رهبری اتحاد جماهیر  

قطبی پایان  و آمریکا( همراه بود. اما سرانجام با ابرقدرتی آمریکا و جهان تک  شوروی
به حیات گرفت. در عوض، قرن بیست  پا  با زوال هژمونی و قدرقدرتی آمریکا  ویکم 

ولی پرتوان   گذاشت و در امتداد این تحوالت، نظم جهانی با ظهور و قدکشیدنِ آهسته
نون قدم در مسیر بازآرایی و بازساختاربندی است. چین اک  شدن چین درحال دگرگون

ای و سوی جهان »چندقطبی« گذاشته است. دریافتن این موجِ برهه المللی بهنظم بین
قدرت افول  و  برخاستن  ریشهتاریخیِ  و  رصدکردن  مستلزم  جهانی  مسلط  یابی های 

مقیاس  هایدگردیسی اقتصادی در  ای و جهانی  های ملی، منطقهبنیادین در ساختار 
 است. 

نوشتار نظری ـ پژوهشی می برآمدن  این  این تحوالت،  بینش و از دل  این  با  کوشد 
ای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  قدرت نوپدیدار چین را از خالل تغییر و تحوالت ریشه

و سیر تاریخی روابط آن با ایران را تبیین    فراخور این دوران چندوچونتوضیح دهد تا به 
کم در ایران،  راستی کمتر کتاب و نوشتارهای آکادمیک و علمی، دست و تحلیل کند. به 

روند. چه خوب  ای میبا این نگرش و متدولوژی به سراغ مسائل مهم جهانی و منطقه 
ی ینانه پا به عرصه بکه نسلی نوینی از جوانان پرشور و پرکار با رویکردی انتقادی و ژرف 

وقتم که اند. بسیار خوشی جهان کنونی گذاشته تحقیق و تفسیر مسائل مبرم و پیچیده
ترجمه  رساله با  این  مخاطبان  ی  به  مبحث  این  شناساندن  در  آموزنده  و  ارزنده  ی 

دانم این نکته را ذکر کنم که پس ام. در ضمن الزم میزبان ادای سهمی کردهفارسی
این رساله را ترجمه کردم، نویسنده برخی نکات جزئی را تغییر و    متن اصلیکه  از این

این تغییرات شامل نگارش دقیق بازبینی قرار دادند.  ترِ برخی فرازها و  و واضح  مورد 
شود  نکات ضروری به متن و بعضاً حذف نکات ناالزم، می  ایمفاهیم و نیز افزودن پاره

ی تا ابهامات احتمالی را رفع نماید و متن با بیانی شیوا و گویا فرموله شود. نیز نگارنده

http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.20903.06565
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باری، و ترجمه  گرانقدر شخصاً زحمت تهیه برعهده گرفتند.  را  ی نمودارها و جداول 
 اتان بیفزاید. نقادانه   به غنای دانش و بینش ی این نوشتار لذت ببرید و  امیدوارم از مطالعه

 م. شکیبا 
 1400آبان 

 
 

 «ی راه ابریشم نوین چین: »ابتکار کمربند و جاده نقشه
 

  

 گاردین منبع: 

https://www.theguardian.com/cities/ng-interactive/2018/jul/30/what-china-belt-road-initiative-silk-road-explainer
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 فصل یکم 

 طرح پژوهش 
 
 
  نیچ  قرار باشداگر  .  اندی جمعیت جهان در اقیانوسیه ساکنترین تودهبزرگ »

  شوند،   لیتبد  یصنعت  داتیاز تول  عظیمیمدرن با حجم    کشورهایو هند به  
بر هم   ی راتعادل فعل  حقیقتبه اروپا در    یوابستگشان از  جداشدن برآیند  

از    یی کایآمر  ی زندگ  [ روش]  در محور   رییتغی آمریکا، دگرگونی قاره  :زندمی
 « .رهیآرام و غ انوسیاطلس به سواحل اق انوسیاق

      
 Q5§8 ،196.، ص 1995گرامشی،  

 

 مقدمه 

بیست اژدهای غول  هماننداستعاری،    در معنایی  ،ویکمظهور چین در قرن  پیکر یک 
ی نفوذ خود را در بسیاری از نقاط جهان حوزهی دامنه  پرتوان  ولیتدریج ماند که به می
حال بلعیدن منابع   در  ایسابقه در ابعاد بیاین اژدها    که طی آن  گستراند؛ فرایندیمی

روبه  داخلی  اقتصاد  تا  است  و  طبیعی جهان  تغذیه کند  را  آماسیدنِ همرشد خود  پای 
از سرمایه و کاالهای ارزان را به اقتصاد جهانی پمپاژ   مقادیر فراوانی متقابالً  روزافزون،

ی معین استحالهاین    انعکاسچین و ایران در جریان است    میاناکنون  کند. آنچه هممی
گذارد. نمایش می  تر را بهدر واقع قسمت کوچکی از یک تصویر بزرگ  کهاست    هانیج

بین پکن و تهران در    1ساله«   25ی راهبردی  شدن سندی درخصوص »توافقنامهفاش

 
1 Alam Saleh, Zakiyeh Yazdanshenas, “Iran’s Pact with China Is Bad News 

for the West,” Foreign Policy. 

https://foreignpolicy.com/2020/08/09/irans-pact-with-china-is-bad-news-for-the-west/
https://foreignpolicy.com/2020/08/09/irans-pact-with-china-is-bad-news-for-the-west/
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به یک  نشان می  99  ماهمرداد این دو کشور درحال ورود  همکاری در   پیمانداد که 
تجاری، سیاسی، امنیتی و فرهنگی هستند. این نیز موجبات فضای جنجالی   هایحوزه

شود که آیا این سؤال مطرح میحال  در سیاست داخلی و خارجی را به همراه داشت.  
کند؟  ای چین ایجاد مینفوذ منطقه برای   استراتژیک گاهیتکیه این سطح از همکاری،  

و   ایران   پیرامون  مناقشاتنگرانی  در  چین  گرفتزمانی    نفوذ  پترولیوم  »که    اوج 
، چین از مزایای هنگفتی بهرمند راهبردیکه طبق این پیمان    کردگزارش    «اکونومیست
توافق این بوده که چین قرار است درمجموع    محور اصلی  طور مشخصبه خواهد شد.  

 120های نفت، گاز و پتروشیمی ایران و نیز  ی بخشمیلیارد دالر برای توسعه  280
کند. گذاری میو صنعتی سرمایه   ترابریهای  ی زیرساختدالر دیگر در توسعه   میلیارد

امتیازات ویژهدر عوض، شرکت  انحصارات و  از    چونها همای در مناقصههای چینی 
شده و یا متوقفموردهای  ی نفتی و گازیِ جدید،  »امتیاز پذیرش یا ردّ هرگونه توسعه 

تا از مشارکت  برند  تمتع می این امتیاز  از  چینی  های  و نیز شرکت   « برخوردارند.  ناتمام
ها، اجزای فرایند ی فناوری، سامانهایران، ازجمله ارائه   های پتروشیمیی پروژههمهدر  

برای تکمیل چنین پروژه نیاز  یا آنو پرسنلِ مورد  امتناع کنند و  بپذیرند.    ها هایی  را 
با حداقل    را   افزون بر این، »چین قادر است محصوالت نفت، گاز و پتروشیمی ایران

تضمینی   شش   12تخفیف  قیمت  میانگین  به  نسبت  محصوالت، ماههدرصد  آن  ی 

بیش  8تا    6ی  اضافهبه  تخفیف  کند.«درصد  خریداری  ریسک  جبران  منظور  به    1تر 
رسماً   از سوی مقامات جمهوری اسالمی ایران  ها و اطالعات هنوزاگرچه این گزارش 

همواره در المللی  و بین  ملی  وحسیاسی در سط  ی منازعهها و  اند، اما تنش تأیید نشده

 2گسترش یافته است. ی آن جریان است و آستانه 

توافق تاریخچه به سفر شی ساله  25ی  نامه ی  ایران  و  پینگ  ی چین    ،جین 
 یدو کشور بیانیه این  گردد. هنگامی  برمی   1394  در بهمن به تهران  ،جمهور چینرئیس 

ی راسخ را امضا کردند که در یکی از بندهای آن از اراده  «مشارکت جامع راهبردی»

 
1 Simon Watkins, “China and Iran flesh out strategic partnership.” The 

Petroleum Economist. 
 .خبرگزاری تسنیم  «دانیم؟چه چیزهایی درباره این سند می |ساله ایران ـ چین 25سند راهبردی »  2

https://pemedianetwork.com/petroleum-economist/articles/geopolitics/2019/china-and-iran-flesh-out-strategic-partnership
https://tn.ai/2298015
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توسعه  برای  عرصهی  ساله  25ی  طرفین  »در  راهبردی  جامع  انرژی، مشارکت  های 

زمینه سایر  و  فناوری  صنعتی،  مشترک«  زیرساختی،  کردههای  از    1اند.صحبت  پس 
ها جنجال سیاسی و امتناع مقامات ایران از اعالم محتوای چنین پیمانی، سرانجام  مدت
مابین  ی همکاری جامع فیدو کشور »برنامه   ی، وزیران خارجه 1400فروردین    7در  

ها در این کردند. آن  تنفیذجمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین« را در تهران  
ابعاد این سند، بُعد اقتصادی آن و گسترش  اعالم کردند که یکی از مهم  بیانیه ترین 

طور مشخص در  به بازرگانی )و  های مختلف تجاری، اقتصادی،  روابط دو کشور در حوزه 
 که با توجه به این  2های مرتبط با انرژی( است. نفت، صنعت و معدن و حوزههای حوزه

تبیین و تحلیل سیاسی    ،بروز بیرونی پیدا نکرده  ابعاد و جزئیات کامل سند توافق هنوز
ی »رانت  ها به حدی رسیده که مسئلهدر افکار عمومی و رسانه  هاحدس و گمان  و نیز

امپریالیستی«  »استعمار هوشمند چین«  3انحصاری  است.    میان کشیدهبه   4و  با  شده 
راهبردیحالاین پیمان  این  از  بیانگر گسترش حوزه  ،  عمدتاً  ایران،  در  نفوذ چین  ی 

ایران و گسترش    نفت و گاز و پتروشیمیگذاری در صنایع  طریق میلیاردها دالر سرمایه
حال پرسش این است که از چه منظر و چگونه گستره و    نقل است.وهای حملشبکه 

ین پرسمان الزم است  سیاسی را رصد و تحلیل کنیم. اـژرفای این تحول بارز اقتصادی
ابعاد سیاسی و اقتصادی آن   هم در سطح نظرورزی و هم در سطح پژوهش تجربی 

 واکاوی و بازنمایی شود. 

 

 

 
رسانی  پایگاه اطالع   «،متن کامل بیانیه مشارکت جامع راهبردی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین» 1

 ی ایران. ریاست جمهور
 .تابناک «،ساله ایران و چین امضا شد 25سند جامع همکاری های » 2
 نقد اقتصاد سیاسی.«، تاراج سوسو ویرانی، آن این» 3
 سی فارسی بی. بیاستعمار هوشمند چین نفیسی، رسول. 4

https://www.president.ir/fa/91433
file:///D:/01%20MA%20International%20Relations/02%20Semester%20II/Theisi/tabnak.ir/004NFs
https://pecritique.com/2019/09/18/%d8%a7%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%b3%d9%88-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%8c-%d8%a2%d9%86%e2%80%8c%d8%b3%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%ac/
https://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-53680567
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 مسئله .1

داری، بزرگ سرمایه  هایو بلوک  هامیان قدرت  درپیهای پیرقابتو  بر بستر تخاصمات  
حالی قدرتدر  همکه  غربی  سلطه   چنانهای  در    بر  خود  اقتصادی  و  سیاسی  نفوذ  و 

خاورمیانهمنطقه چین  می   ی  نوظهور  سان به افزایند،  قدرت  جزو  یک  خود  اگرچه   ،
 ی سومموازات ورود به هزارهکشورهای پیرامونی و از »جنوب جهانی« بوده است، اما به 

باط با  ی قدرت در نظم جهانی را متحول ساخته است. در ارتفضای سیاسی و موازنه 
 چالش کشیدنبا به   شده و   منطقه  کالن  معادالت  سیر تحوالت در خاورمیانه، چین وارد

غربیقدرت به های  قدرت  ،  روابط  برساختن  در حال  و  زده  برهم  را  قوا  توازن  تدریج 
»یک کمربند ی ابریشم نوین تحت عنوان  جاده  طراحی و گشایشرو  پی   تری است.تازه

گذاری ایران با سرمایه  حضور در  ی چین به ی عمدهعالقه ،  2013در سال    1یک جاده« ـ 

 چند مطالعه تنهااین تحوالت،  متن بر  2فزونی یافته است.  سازیراه و   انرژیدر بخش 
 گرفته ی چین به ایران انجام  جریان صدور سرمایه  پیرامونو پژوهش ناچیز و پراکنده  

در   3زد.پردامیآهن  راه   ساخت خطوط به موارد محدودی در بخش انرژی و    صرفاًکه  
مند محدود تجربیِ نظام  تحقیقتنهایی به یک شکاف در  به  ی پروبلماتیکحقیقت، جنبه 

چگونه    که، مبنی بر اینتحلیلی و نظری نیز است  رهیافت  اتخاذاما    مسئلهشود.  نمی

 
1 The One Belt, One Road (OBOR). 

2 Maha S. Kamel, “China’s Belt and Road Initiative: Implications for the 

Middle East.” Cambridge review of international affairs 31, no. 1 (2018): 

76–95. 

3 Garver, John W. China and Iran Ancient Partners in a Post-Imperial 

World (Seattle: University of Washington  Press, 2006); Maloney, 

Suzanne. Iran’s Political Economy since the Revolution New York, NY: 

Cambridge University Press, 2015), 406-411; Zahid Khan and Changang 

GUO. “China’s Energy Driven Initiatives with Iran: Implications for the 

United States.” Asian journal of Middle Eastern and Islamic studies 11, 

no. 4 (2017): 15–31; Mohsen Shariatinia and Hamidreza Azizi. “Iran–

China Cooperation in the Silk Road Economic Belt: From Strategic 

Understanding to Operational Understanding.” China & world 

economy 25, no. 5 (2017): 46–61. 
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و تبیین کرد    کندوکاوقدرتمند چین و گسترش نفوذ آن در ایران را    پدیدارشدن توان  می
 . نشان ساخترا دست ی اقتصادی و سیاسی این تحول  آمدهای بالفعل و بالقوه و نیز پی 

های متعارف روابط  محققان جریان اصلی روابط پکن و تهران را از منظر نظریه 
های تی تمرکز دارند. آنها دولت و سیاستو عمدتاً بر روابط بینادول  انددهبررسی  یالمللبین

نقش روابط سیاسی در    جهت توضیح  ترین واحد تحلیلیعنوان اصلیخارجی آن را به 

اقتصادی  سازماندهی همکاری های ژئوپلیتیکی تأثیر تنش   نیز  و  1میان کشورها های 

  2. اندشان بر مناسبات این دو کشور برگزیدهایهای بزرگ و متحدان منطقه میان قدرت
مداخالت  درازمدتِ  دیگر این است که در بستر تاریخی    دارمسئله، تحلیل  هاسوای این 

این    به   نسبترویکرد چین  برخی از نویسندگانْ  نظامی امپریالیسم غرب در خاورمیانه،  
به  و  ایران  روابطویژه  منطقه  و  »صلح  را   چین  »غیرامپریالیستیروابطی  «، آمیز«، 

 ها خوانش این    به بیانی دیگر  3.کنندمی»دوستانه«، و »همکاری برد ـ برد« توصیف  
ی فراگیر قوانین حاکم مناسبات بینادولتی در سطح جهانی را از بستر تاریخی و زمینه 

روابط    ساختارمابین  های فیکنشبرهم معنا که    کنند ـ به اینداری برمی بر نظام سرمایه 

 
الهام. نقش   1 علی و کشاورزمقدم،  و چین.    ئواکونومیژآدمی،  ایران  پیوند  تحقیقات سیاسی  انرژی در  فصلنامه 

شماره  بین صص.  1392)بهار    14المللی.  شمس   ؛104-75(،  سید  و الدین.  صادقی،  چین  انرژی  امنیت 
 22شماره پیاپی    ـ  22، شماره  7دوره  المللی.  ی تحقیقات سیاسی و بیننامهفصل.  ژئواکونومیک انرژی ایران 

پیرسالمی، فریبرز.  123-85(، صص.  1394بهار  ) چین و ایران؛ راهبردهای سیاست خارجی و چالش ؛ 
 . 63-92(، صص. 1394پاییز ) 3شماره ،  سال هفتم ،روابط خارجی . همکاری های فراگیر 

2 Khan & Changgang, “China’s,”; Anoushiravan Ehteshami, Niv Horesh, 

and Ruike Xu, "Chinese-Iranian Mutual Strategic Perceptions." The 

China Journal (Canberra, A.C.T.) 79, no. 1 (2018): 1-20; 

Mohammadreza hafeznia, Manouchehr Motaqi, Khosrow Bolhasani, 

Reza Roshani. “Common geopolitical concerns and relationships Islamic 

Republic of Iran and China.” Strategic Management Studies of National 

Defence Studies 9, no. 34 (2019): 116-91. 

3 Scott Harold, Alireza Nader. “China and Iran Economic, Political, and 

Military Relations (Santa Monica: RAND Corporation, 2012); 

Shariatinia and Azizi. “Iran,”. 

http://pir.iaush.ac.ir/issue_1118205_1118206.html
http://pir.iaush.ac.ir/issue_1118205_1118206.html
https://lib.uva.nl/discovery/fulldisplay?docid=alma9959881905133&context=L&vid=31UKB_UAM1_INST:UVA&lang=en&search_scope=DN_and_CI_and_PURE&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,China%20and%20Iran:%20Economic,%20Political%20and%20Military%20Relations&offset=0
https://lib.uva.nl/discovery/fulldisplay?docid=alma9959881905133&context=L&vid=31UKB_UAM1_INST:UVA&lang=en&search_scope=DN_and_CI_and_PURE&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,China%20and%20Iran:%20Economic,%20Political%20and%20Military%20Relations&offset=0
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ی اصلی داری در ارتباط با نیروهای محرکهدرونی اقتصاد سرمایه  یشپوالمللی و  بین
 گیرند.می قلمآن بر ایران را  پسامدهایظهور چین و 

به پی این است که برای پی  معضل اساساً تعامالت سیاسی و بردن  آمدها و 
از  ، نمیاین دو کشوراقتصادی   را   جهانینظم    ی کهسازوکارهایها و  شالودهتوان آن 

مندی آن،  مندی و زمانسوای اهمیت مکان   جدا کرد.بر آن استوار است  داری  سرمایه

چه بر متن  کرد تا به دریافت بهتری از آن  مندزمینهی اول باید  این مسئله را در درجه

شناسی، رویکردهای لیبرالی رسد، دست یافت. از لحاظ هستیی ظهور میآن به منصه 
دست  اقتصادی  ازنده سعناصر  راستی  و  و  سیاسی  اجتماعی،  ساختارهای  را  ی  جامعه 

و نیز نه به روابط درونی و متقابل   پندارند.میو ایستا    همازمستقل  گسسته،  هایعامل
عالق  میان مختلف  سطوح  در  تحلیل  با    ندمندهواحدهای  را  آن  نه  نظام تمامیت  و 

 د. ندهپیوند می   اجتماعی معینِ تاریخیـبندی اقتصادیسان یک صورتبه   داریسرمایه
این نکته بسیار مهم بردن به  پی  نظرانه و ایستا،های تنگبرخالف چنین روایت   بنابراین

بین  روابط  کالنِ  قواعد  که  نمیاست  های منطقو    هاپویشاز    مجزاتواند  المللی 
یادآور  گرامشی    آنتونیو  کهچنان  داری عمل کند.ی تولید سرمایهدرونیِ شیوه   مندگرایش

بینشده روابط   ،(« منطقیبهالمللی  هرگونه  طور  است.  بنیادین  اجتماعی  روابط  تابع   )
، روابط مطلق و  اشینظامـی فن  بیان  قیاز طر  ، یدر ساختار اجتماع  کیارگان  ینوآور
ارگان  ینسب لحاظ  به  عرصه   ک یرا  موقعیت  ی م  تعدیل  زین  یالمللنیب  یدر  کند. حتی 

منطقی(  به لحاظ  )   یک دولت ملی مقدم بر تغییرات ساختاری نیست بلکه  جغرافیاییِ
 1« ها اثرگذار است. بر آن   معینی متقابالً  تغییرات ساختاری است، هرچندکه تا حدود  تابعِ

مبنای که  ها،  ی جامعه و پدیدهدهندهاز چیستی عناصر تشکیل  برخالف درک متداول
آن    توانکه می  گسستهی  »اجزای سازنده دهد که  خود را این قرار می  موضوع کاوش

 
1 Antonio Gramsci, Selections from the prison notebooks of Antonio 

Gramsci, trans. Quintin Hoare and Geoffrey Nowell-Smith (London: 

Lawrence and Wishart, 1999), 395. 
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مقایسه داد«  پذیررا  قرار  با هم  تضاد  در  یا  و  دولت  1، کرد  بین  اقتصادی  های  روابط 
ی کاال و خدمات و یا صرفاً به ، مبادلهطور عامبهی تجاری  داری به یک رابطه سرمایه
نیست.    قابل فروکاستن  «بردـهمکاری برد »یا    «صفرـبازی مجموع » دولتیِبیناروابط  

  شانو تبعات  داریاقتصادی و سیاسی سرمایه  الزاماتاین مسئله را باید به  در عوض،  
  در سطح  گسترش   سویبه که هر اقتصاد ملی را    مندیهای قانونگره بزنیم؛ گرایش 

های  ها و دولتمتقابل میان شرکت  ی رقابتیِ؛ امری که در حوزهدهدسوق می جهانی  
های طبقاتیِ  »تکوین روابط و قدرت   در   در تحلیل نهایی  و   در جریان است   داریسرمایه

مشخص« تاریخی  لحاظ  می   به  پیدا  به   2.کندبازتاب  سیاسی  ایننظر  اقتصاد  که 
جهانی  سرمایه ثابت  بافتاری  داری  و  رشته دربرگیرنده   بساکه  ندارد منفصل  ای ی 

ناهمگونناهم و  روابط    سان  مو    بغرنج از  اما  تضادمند  متمایز  و  یان عناصر  دینامیک 
 های نظری و منطق تحلیلیپای تالشیدنِ بنیانی نخست همدر وهله،  پیوند استهم

شناسی انتقادی و تفکر  روش  ی اتخاذالزمه  این مسئلهپژوهیدنِ    ،جریان اصلی

که  است   دیالکتیکی  جهانیِمطالعهبرای    است   »روشی،  فرایندهای    ی  از  متشکل 

 3«مداوم. تکاملحالدر و وابستههمبه 

 ، گسترش جهانیِ ویژه بنگریمی تاریخیِیک نمونه   سانانگلستان به   به  اگر

نظام تجاری نبود  4ی روندهآن در گسترش برون   ناشی از »نقش اقتصاد ملی آن اساساً 

برعکس،   اقتصاد  ]یعنی[    5، اشروندهدرونی  توسعه بلکه  یک   داخلی رشد 

 
1 Mark Ruper, “Marxism”, in International Relations Theories: Discipline 

and Diversity, fourth ed. edited by Dunne, Timothy, Milja Kurki, and 

Steve Smith, (Oxford: Oxford University Press, 2013), 151. 
 0همان  2

3 Bertell Ollman, “Why Dialectics? Why Now?” Science & society (New 

York. 1936) 62, no. 3 (1998), 342. 

4 Outwardly expansding 

5 Inward development 



 

 
 

 اقتصاد ژئوپلتیکی نفوذ چین در ایران 1047

که روابط  مدنظر قرار دهیم    را  رو »ضروری است این واقعیتاز این  1فرد« بود. بهمنحصر
با  بین داخلی  المللی  ترکیب  شوندتنیده میدرهمها  ملتـدولتمناسبات  نوین،    هایو 

سان برآمدن چین و بسط  بدین  2.«آورندپدید می را تاریخی مشخصیاز لحاظ یگانه و  
حوزهدامنه نفوذش  ی  و  قدرت  رای  ایران  زمینه   باید  در  و  گستردهی  بر   ترِ عینی تر 

سرمایهدگرگونی  درونیِ  در  های  آنداری  ارضی  قلمرو  به  درون  تا  طور  برنشانیم 
به فهم کارکردی روابط قدرت در سپهرهای اقتصادی و سیاسی میان دو    ترانضمامی

 کشور پی ببریم.

 پژوهش  هدف .2

ی سازوکارها و ساخت قدرتی بردارد که ضوابط حاکم نقاب از چهره  بنا دارد  این پژوهش
طور مشخص روابط قدرت میان چین و ایران بر آن استوار است  المللی، به  بر روابط بین 

کنند اند، بازتولید میها و تعامالت بینادولتی را قوام بخشیدهکنشـ ساختاری که برهم 
ی حضور  روند فزایندهتری اینجا  بخشند. در سطح معینو آن را استحکام و استمرار می 

ایران در دو دهه  اقتصاد  اوو دخالت چین در  آمدهای  ویکم و نیز پیل قرن بیست ی 
را واکاوی و تحلیل   اقتصادی و سیاسی مرتبط با آن بر روابط قدرت میان دو کشور

های  گذاری چین در پروژهسرمایه  تاریخیِ  سیراین رساله با تمرکز بر منافع و  کنیم.می
و   اقتصادی  زیرساخت  احداثمتعدد  گسترش  حملو  میوهای  ایران،  تا  نقل  کوشد 

بازیابی  ی چین در ایران را  نفوذ برجسته های دخیل در سازوکارهای  محرک و    هامؤلفه
ارائه کند این   .و  بررسی  زمینه در درجه ،  مطلببرای  اول روی  اقتصادی و ی  های 

این سطح از روابط هستند تأملی موشکافانه خواهیم کرد. بر این    سیاسی که بسترساز
،  روابط قدرت میان دو کشورساخت  پردازیم که چگونه  توضیح این مسئله می به اساس 

رشد و   مقتضیات به یافته،های تاریخاً قوامنهادهلزوماً و به حکم شرایط تاریخی و پیش

 
1 Ellen Meiksins Wood. The Origin of Capitalism: A Longer View. Rev. and 

expanded ed (London [etc: Verso, 2002), 174. 

2 Antonio Gramsci, Selections from Prison Notebooks, ed. and trans. Q. 

Hoare & G. Nowell-Smith (London: Lawrence and Wishart, 1971), 182. 
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سرمایهتوسعه  دری  د  داری  ـ  »مرکز«  در کشورهای  مشخص  مورد  این  و  ـ    چین  ر 
 گره خورده است. داری جهانی روابط قدرت در اقتصاد سرمایهسازوکارها و 

دقیق  بیانی  مداخلهتر،  به  که  است  این  رساله  این  هدف  نفوذ   نخستین  و 
داری در چین گره بزند؛  سرمایه  های بنیادیندگردیسیتهران را با    درافزون پکن  روز

در    های اقتصادیو محرک  1978سیاست گشایش در سال    دورانکه از    هاییدگرش

به   سوگیریِپسِ   باویژه  جهانی چین،  نسبت  به جهان«   در  رفتن  سال    1»راهبرد  در 
 «راه ابریشم نوینای »ای و فراقارهی فرامنطقهابرپروژهسازی  سپس عملیاتیو    2000

که گرایش    سئله را در نگر آوریمست این مضروریدوم،   گرفتند.  قوام،  2013سال  در  
خودپیوسته گسترش    برخاسته داری  سرمایه ی  جهانسوگیریِ  و    گستریی  الزامات  از 

و  برای  داریسرمایه   تولید اضافی  ارزش  بی   تولید  است. انباشت  سرمایه  این   2پایان 
ناهم زمان روابطی سلسلهگرایش هم نیز سلطهسان و منازعه مراتبی،  جویانه و  آمیز، و 

کند. داری ایجاد و بازتولید میهای سرمایهسازی در زمان و مکان را میان دولتوابسته
آمدهای اقتصادی  پی   سوگیریِ نظری و تحلیلی خود را بر روی ،  نظرگاهبا حرکت از این  

 ی دارهیدر اقتصاد سرماشان  ی قدرتموازنه گذاری چین در ایران بر  و سیاسی سرمایه 
 .سازیممی معطوف یجهان

این نفوذ ی  عمق و دامنه  یِخینه تنها روند تار یابی به این اهداف،دست   یبرا
نوین ا  قدرت  اقتصاد  لحظه   را  رانیدر  برخی  بر  و  درنگ  واکاوی  تاریخی  مهم  های 

  راهبرد هنگام با برنشاندن آن بر بستر فراگیر و دیالکتیکیِکنیم، که این روند را هممی
 کنیم. می کالبدشکافی رانیا قبال در نیچ یکیتیژئوپلو   یکیژئواکونوم

 
1 ‘Going Global Strategy’ 

؛  : نقد اقتصاد سیاسی )مجلد سوم(، ترجمه حسن مرتضوی. تهران: نشر الهیتاسرمایه(.  1395مارکس، کارل. ) 2
( ایلیچ.  والدیمیر  مرحله  یمثابهبه  امپریالیسم(.  1917لنین.  ترجمهداری سرمایه  ی باالترین  محمد  .  ی 

)میک؛  پورهرمزگان  الن.  ترجمه1388سینزوود،  سرمایه.  امپراتوری  نیکا (.  نشر  تهران:  مرتضوی.  ؛  ی حسن 
Beyond Capital: Towards a Theory of Transition  rosászéM náIstv

(London: The Merlin Press, 1995);  
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 اهمیت و مدافعه .3

آموزهبرخالف   و  )نو(واقع رویکرد  و  لیبرالی  شاکلههای  را  دولت  که  اصلی گرایی  ی 
این پژوهش قصد دارد  گیرند، المللی در نظر میوتحلیل خود در سپهر روابط بینتجزیه 
ها و سازوکارهای مؤلفهکه بر اساس آن    بنیان نهدنظری و تحلیلی نوینی را    هایشالوده

، این  امهای کنونی دانستهی  کم برپایهکند. دست   موشکافی را    ی مذکوردخیل در مسئله

  ، نقد اقتصاد سیاسیمندی است که از منظر مارکسیِ  اولین پژوهش جامع و نظام 
. این رساله یک را به نگارش در آورده است آن های  غور کرده و یافته  در این پرسمان

شدن سرمایه  نظری انتقادی برای توضیح و درک ظهور چین در عصر جهانی  رهیافت
 روندهای کالن و تناقضاتکه بر  ای  گونه به کند،  و راهبرد اقتصاد ژئوپلیتیکی آن ارائه می

ای پسِ پشت تناقضات ویژه پویایی و نیروهداری به ی تولید سرمایهماندگار شیوهدرون
داری، سان متأخرترین دوران نظام سرمایهشدن سرمایه به نمودیافته و/یا مستورِ جهانی

دارد. میچنان  تکیه  مارکس  سرمایهکه  »در  چیز  گوید:  همه  نظر    متناقضداری  به 
 متضادِ به لحاظ اجتماعیهای  « و این »ویژگی هست]هم[    چنین  حقیقترسد و درمی

»مشخصهع  یشدهتعیین که  است«  آن  شیوه ناصر  غالب  سرمایهی  تولید  داری« ی 

ناسازگار   تکامل»  مرادمانکنیم،  صحبت می  تضاد و تناقضهنگامی که از    1است. 

یکدیگر  است، یعنی ]تضاد[ میان عناصری که به    ی یکسان رابطه   یکعناصر مختلف در  

دو زمانی  هم ما با  شدن،  جهانیهای متناقض  گرایش خصوص    در  2.« اندوابسته   نیز

های دیالکتیکی و ارگانیک که در آن  رو هستیم؛ گرایش پیوند روبه روند تضادمند و هم 
رابطه  با هم قرار دارند و هم الزمهواحد در یک  تناقض  ی ی معین، هم در تضاد و 

که ایننظر به کنند.  آن یکدیگر را بازتولید و حفظ می استمرار حیات یکدیگرند و به تبع 
داری آفریند که در آن اقتصاد سرمایهداری شرایطی را میسرمایه تولید  گرایش درونی  

 
1  ( کارل  اقتصاد سیاسی(.  1857][  1377مارکس،  نقد  تدین.  ترجمه.  گروندریسه: مبانی  احمد  و  پرهام  باقر  ی 

 .تهران: نشر آگاه

2 Bertell Ollman. Dance of the Dialectic: Steps in Marx’s Method (Urbana 

and Chicago: University of Illinois Press, 2003), 
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از پیش   امر با تخصصفشرده  پیوسته و درهمهمجهانی بیش  این    شدنیشده است، 
ملی   اقتصادهای  قالب  در  جهانی  منطق  اقتصاد  با  )که  متمایز  و  نسبیمتنوع   مزیت 

  فضا و حاکمیت سیاسی   سرزمینیِ  چندپارگی  هنگام باهم   و  ،شود(شناخته و توجیه می 

   1بوده است. پاهای ملی نیز همدولت

 و صنعتی   شرفتهی تاریخی صدور سرمایه از اقتصادهای پ  حیثاز آنجا که از  
و  بر    یمهم  اتریتأث دردارهیسرما  یتوسعه رشد  و    یکشورها  ی  رشدیافته  کمتر 

است به کنکاش در  الزم    2، داشته است، شودیبه آنها صادر م  هیکه سرما  رشددرحال
 یهیسرما  صدور   و به میانجی چه عامل و سازوکارهایی  که چگونهاین موضوع بپردازیم  

ایران  نیچ کشور  موقعیتبر    به  دو  تقس  این  است؛    یالمللنیبکار    میدر  اثرگذار 
گفته  به  که  مزاروش  سازوکارهایی  استفان  توسعه ی  مطلق  قانون  ناموزون  »تابع  ی 

ا  3است.«  اقتصاد جهان  د یتشدپای  پابه   اساس  نیبر  اقتصادهایادغام  طور به   یمل   ی ، 
زمانی ورزی این است که باید همی فراخور تأمل و اندیشهیابند. نکته توسعه می  نامتوازن

)مرکو هم در یک قطب  تاریخی  که رشدیافتگی  دریابیم  را  فرایندی  ز/شمال  نشینی 
سنگ در قطب مقابل  تر و ناهمجهانی( مصادف است با رشدنایافتگی و یا رشد آهسته

هم فرایند  یک  در  ناموزونی  این  جهانی(.  هم)پیرامون/جنوب  و  هستی زمانی  راستا 
 کردنلحاظبدون  گوید: »سینزوود میطور که میکیابند. آنپذیرند و فرگشت میمی

  ن ی... ب  یتنش دائم  اذعان به و بدون    یمل  یاقتصادها  میان   و رقابت  موزون نای  توسعه 

میان  یبرا  پیکارو    یالمللنیب  یهایهمکار سلطه   4ی«،ملهای  یدارهیسرما  کسب 
. درست  است  ناممکن  هیسرما  یکشور صادرکننده  یو اقتصاد  ی اسیمنافع س  بردن به پی

 دریابیم  خوبیسویی با لی و دیگران، این مطلب را نیز به اینجاست که ما باید، در هم

 
1 Ellen Meiksins Wood. “Global capital, national state”, in Historical 

Materialism and Globalization, edited by Rupert, Mark., and Hazel Smith 

(Abingdon, Oxon: Routledge, 2016), 31. 

 .ی محمد پورهرمزگان ترجمه.  داری سرمایه  ی باالترین مرحله  ی مثابهبه  امپریالیسم(.  1917لنین. والدیمیر ایلیچ. ) 2
3 Mészáros, Beyond Capital, 933. 

4 Wood, “Global capital,” 26. 
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 مناسبات   دیو بازتول  دیتول  یبا پروژهی  سازمندقلمرو  هایممارستجا  در همه»امروزه  که  
]روابط[  عنی)  یدارهیسرما  یاجتماع دولت    یدارهیسرما  ساختازجمله    ،(یطبقاتی 

  ی اقتصاد  سپهر  میان  دوسویه  وندیپ  1« است.  گره خورده،  یاجتماعی  رابطه   کیعنوان  به 
 رد یگینشأت م  ی آنیی روابط میان عناصر سازندهایو پو  یکیالکتیاز تعامل د  یاسیو س

نظم    پویشو    ساخت دولتبر  تأثیرات ژرفی    دیتول  سپهردر    دگرسانی موجب آن  که به 
د سازمیرا فراهم    ییابزارهای انتقادی و پویا »نظرورزانهبینش    نیا  گذارد.یم  یجهان

که   میکار کن  یابه گونه   یداره یسرما  تکامل  ییفضا  ابعاد  یواسطه ها به آن   مددکه به  
فراسوی جغرافصرفِ    به  ب  ییایارتباط  ابعاد  س  یِالمللنیبا  نهد،    یاسیاقتصاد  در  گام 

برا  ییفضا  هنگامهمکه  یحال دولتتصور    نی ا  ی را  در  که   ی دارهیسرما  یتوسعه ها 

و    ی کیالکتید  یرابطه   2«.کندنقش حیاتی دارند، حفظ می   کیتیژئوپل  قی از طر  ازجمله
  نیچ  و اهداف  منافع  اکونومیکیِو ژئو  یکیتیژئوپل  ابعاد و سازوکارهای  میان  بافتهدرهم

منطق  »خواهد بود که من آن را  این    تأویل و تحلیل  نیا  ی، مفهوم محوررانیدر ا

 نخست اهمّ مفاهیمی  . در وهله ناممی م  « هیسرما  ی امپراتور  یِکی تیاقتصاد ژئوپل

کنیم تا در ادامه به شرح و بسط زوایای آن بندی میتعریف و صورتدر زیر  محوری را  
 .بپردازیم

 تعریف مفاهیم  .4

 ی ازهاین  دِی تول  یِو فن  یاجتماع  ساختبه  ارجاعی است    داریی تولید سرمایه شیوه 

( و یو فناور  هی، مواد اولدیابزار تول  ،کار  یرویمولد )ن  یروهایانسان که شامل ن  حیات
تول این )سازمانده  دیروابط  است.  طبقاتی(  روابط  و  کار  ای یاجتماع  یساختارها ها  ی 
ی اختصار، شیوه به   است.  دیدر فرایند تول  هاانسان  بین   مناسبات  یکنندهمیتنظ  هستند که

 
1 Seung-Ook Lee, Joel Wainwright, and Jim Glassman, "Geopolitical 

Economy and the Production of Territory: The Case of US–China 

Geopolitical-economic Competition in Asia." Environment and 

Planning. A 50, no. 2 (2018): 416. 

2 Jim Glassman, "Geopolitical Economies of Development and 

Democratization in East Asia: Themes, Concepts, and 

Geographies." Environment and Planning. A 50, no. 2 (2018): 410. 
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ی مشخص و در یک مقطع تاریخی  ها در یک جامعهتولید به این معناست که انسان 

 »تولید،  یدار هیسرمانظام    در  کنند.یم  تولید  چگونه  و  کنند تولید میچیزی  چهمعین  

...   هیانباشت سرمابخشی از آن به سرمایه یا همان  یتبدیل دوباره ]و[  ی«ارزش اضاف

 1داری است.« ی تولید سرمایهکنندهواسطه و محرک تعیینهدف بی 

در   یدارهیسرما  نظام  یاصلهای  ها و خصیصهنشانسرشت به   شدنجهانی 

دارد اشاره  کنونی  اقتصاد  دوران  آن  در  بهکه  ملی  بی های  قالب  ای  سابقه نحو  در 
جهانی دیتول  شدنجهانی سرمایه،  حرکتشدن  سر  های،  و  و    سرمایه  ع یآزاد 

اقتصاد   2اند. ن درهم ادغام شده در سراسر جها  یمال  سوداگری   ترینگرانه غارت یعنی 
 برد. سر می پیوستگی به تنیدگی و همهمازپیش در جهانی بیش 

تضادمند زمانیِ دو گرایش  هم  شدن به یدر عصر جهان  ی ناموزونتوسعه 

  گستری جهانبه    شیگرامانی  درون  معنا که تضادهایاین  پیوند اشاره دارد. به  و هم
 زمان، و هم  کند و تقویت می  دیرا تشد  یاقتصاد جهان  متقابل  هم وابستگی  یْدارهیسرما

 کند.یم  ریحفظ و تکث   یمل  یاقتصادها  زیو تما  سازییرا با تخصص  هاملتـدولت  ساخت
( به رشدتر رشدیافته و یا درحالکم)پیرامونی    یکشورها  برآیند این تحول این است که

  لی( تبدپیشرفته و صنعتی)مرکز    یبه کشورها  هی و صادرکنندگان مواد اول  دکنندگانیتول
داری به منبع تولید کاالهای تولیدی ی سرمایهو در مقابل، کشورهای پیشرفته  شوندیم

سرمایه  به و  ارزشتب  مراایِ  سرمایه  با  پرقدرت  صادرکنندگان  نیز  و  تبدیل    باالتر 
بندی به مدد سازوکارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی همواره حفظ  شوند. این پیکره می

 کیدر    و ثروت  هیسرما  ،تمرکز و انباشت قدرتگرایش به  رو،  نیاز ا  .شودو تحکیم می 
( بهمرکزقطب  هم(  سازوکارهای   زمانطور  و  و ناتوان  ی،ماندگعقب  ملزومات  سازی 

 کند. را فراهم و بازتولید می ( رامونیقطب مقابل )پ بودنتابع 

 
ی حسن مرتضوی. تهران: نشر  )مجلد سوم(، ترجمه سرمایه: نقد اقتصاد سیاسی .(1395) مارکس، کارل 1

 .293، ص. الهیتا
 .133، ص. امپراتوری سرمایهمیک سینزوود،   2
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ژئوپل اقتصاد  بر    هیسرما   یامپراتور  یِ کیتی منطق  روابط  مشتمل 

معنا  بدین    .قدرت است   یِکیتیو ژئوپل  اکونومیکی منطق ژئوبین    دهیتنرهم دیالکتیکی و د
یی و تضادهای  ایاز پو  شدنی جهان  بر بستر فراگیرِ  یالمللن یروابط ب  یمحرکه  یرویکه ن
ی وقفهو گرایش بی  هیانباشت سرما و سود سازیبیشینهالزامات ـ  هیمنطق سرما ذاتی

  این الزامات تنش و تعارضی  .ردیگی نشأت مگیری جهانیـ   سرمایه به خودگستری و سو 
بر می  را در  متقابل و هم دیالکتیکی  وابستگی  را  گیرند؛ هم  اقتصاد جهانی  پیوستگی 

ها تحت  ملتـپای آنْ قلمرومندسازی سیاسیِ ساخت دولتکند و همتشدید و تقویت می
راستا با منازعه بر سر هژمونی و سلطه بر یکدیگر را تکثیر و  هدایت دولت سرمایه، هم

 کند.بازتولید می

 یدارهیسرما  تکوین  ییفضا  بُعد  یدربرگیرنده  قدرت  یکژئواکونوم منطق  

ن  نیبد  .است  یجهان که   های کرانه  ی تمام  هیسرماگستری  خود  پویای  یرویمعنا 
سود )با    شی افزا  یابی به در جستجوی دست  و  نوردددر میرا    یمل  یمرزها  ییِایجغراف

، ابدیی م  وسعت  یو جهان  یامنطقه  هایدر مقیاس کار(    یرویاز ن  یاستخراج ارزش اضاف
به   که نیز  فزایندهاین  وابستگ  یوستگیپبه    ایطور  جهان  یو  اقتصاد  منتج متقابل  ی 
 شود. می

سرزمینیِ   میتقس  به شرایطی کهاست  ارجاعی    قدرت  کیتیمنطق ژئوپل

در   1ی« اسی س  حاکمیتفضا و    چندپارگیبه    »میل  ی هموارهجهان  یدارهیسرما  اقتصاد
دارد.  مقیاس پیوستار  و  مختلف  اهای  جهان  نیبر  نظم  توسط    یاساس،  معاصر 

شان یمل  یاقتصادها   یِالمللن یرقابت ب  یارتقا  یرا برا  ییهااستیکه سی  مل  هایدولت»
  ، هیآزاد سرما  تحرک  و ارتقای  یداخل  یهیبه سرما  یبازگرداندن سودآور  ایحفظ  جهت  

 2کنند.« می  اتخاذ و عملیاتی

 

 
1 Wood, “Global,” 32. 

 26همان، ص.  2
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 های پژوهش پرسش  .5

که:   است  شرح  بدین  پژوهش  اصلی  س  یاقتصاد  یهاآمدپیپرسش    ی اسیو 

   ؟ها هستندکدام رانیدر ا نیچ یگذاره یسرما

گام و  بهایم تا گامبندی کردهبرای پاسخ به پرسش اصلی چند سؤال فرعی را صورت 
 این پژوهش را به سرانجام برسانیم.  طور انضمامیبه 

ویکم چگونه بوده  روابط تجاری چین و ایران در قرن بیست   یتوسعه سیر   .1
 است؟ 

 ؟ کنداهدافی را دنبال می های خارجی چین در ایران چه گذاریسرمایه .2
شبکه  .3 گسترش  در  چین  حملنقش  چه    نقلوهای  و  است  بوده  چه  ایران 

 ها دارد؟ منافعی در آن

 

 بررسی ادبیات  .6

عمدتاً آن را   ر یاخ یدر دو دهه رانیدر اقتصاد ا نیچ نفوذ یها آمدمربوط به پی  اتیادب
روابط    قیتعم  باعث که  امری    زند؛ پیوند می در منطقه    ن یچ  یانرژ  تیامن  یبا مسئله

، خان و گوئو استدالل در همین چارچوب تحلیلی  1شده است.   دو کشور  ی میاناقتصاد
این یم به  توجه  با  که  اکنند  چ  یکنندهتأمین  نیششم  رانیکه  است،    ن ینفت جهان 

واردات  تأمین    یبرا  ران یا  ی نفت باالدست  یهاپروژه  یرا روانه   یمیعظ  یگذارهیسرما

به رو  نیا  زدنگرهبا    ،آنها  منتها  2است. کرده    خود  نفت  ،  نیچ  یک یتیژئوپل  کردینکته 

 
بازشناسی ابعاد روی آوری چین به خلیج فارس و افشین متقی.    ؛  و کشاورزمقدم. نقش زئواکونومی انرژی   آدمی 1

ایران  فراروی  امنیتی  امنیت،  فصلنامه.  سناریوهای  آفاق  شماره  6دوره  ی  ص.  1392پاییز  )  21،   ،)151-
پورنجفی ؛  129 شریعتیو    وجیهه سادات  آمیز  .  شهروز  دکترین خیزش صلح  ایران در  استراتژیک  ظرفیت 

 . 139-169، صص. (1394)پاییز  3ژئوپلیتیک سال یازدهم شماره  .چین

2 Khan, Zahid & Changgang GUO. “China’s Energy Driven Initiatives with 

Iran: Implications for the United States, Asian Journal of Middle Eastern 

and Islamic Studies 11, no. 4 (2017): 15-31. 
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م که  یاستدالل  روابط    نیچگشایش    استیس»کنند  )اسیسنابا  -nonی 

politicized)  اردها یلیم  انهیخاورم  یکه باعث شده پکن و کشورها،  شودی م  لیتکم 

را   دو کشورکه آنها روابط    برانگیز این استی تأملنکته   1«کنند.  یگذارهیدالر سرما
مشارکت   کیبر    شتریکه اتحاد آنها ب  گیرندمی  جهیو نت  کنندمیقلمداد    شدهی اسیسنا

 2. یاسیائتالف س کیدارد تا  هیتک یو تجار یاقتصاد

ا رابطه کردیرو  نیبرخالف   ریناگز  یمل  یهادولت  نیب  یاقتصاد  ی، هرگونه 
س  یدارا منافع  و  خاصیاسیاهداف  بود.  ی  از مثال،    بابمِن   خواهد  دیگر    برخی 

ساحت   در را ران یدر ا نیچ یگذاره یسرما موج یِو اقتصاد ی اسیس  تبعات گرانپژوهش
ا  کایآمری  متحده  االتیا  میان  یکیتیژئوپل  هایتنش می  ران یو  با  بررسی  کنند. 
ب  کردنلحاظ مالونداریسرمایه  بزرگ  یهاقدرت   نیرقابت  برا  ی،  که  است    یمعتقد 

  ی غرب  بزرگ نفتی  یهاخروج شرکت تبع آن  به و    آمریکا مدت  یطوالن  یهام ی، تحرنیچ
  ق ی از طر  رانیروابط خود با ا  تیتقو  یبرا  ی مناسبیاسیو س  ی، فرصت اقتصاداز ایران

در    یگذارهیسرما است.   نفت  صنعت گسترده  کرده  سیاق،   3ایجاد  همین    به 
ن  پکنروابط تهران و    یسابقه ی ب  دارشدنخنار دامنهامیری و صالحیاختیاری و    ازیرا 
و    یبرا  یسازوکار انزوا  بر  آنها   .شمارندبرمی   تهران  یالمللنیب  متعدد  یهاتنگنا غلبه 

ایجاد  چین  »نگاهکه    رندیگی م  جهینت   صرفاً  ایران،  با  ائتالف  حتی  یا  و  مناسبات  به 
  آنجا   تا   ایران  با  کشور  این  هایسطح همکاری  و  بود   محورمنفعت   و  ماتریالیستی  نگاهی
 جدی   تعارض  دچار  های بزرگبا قدرت  مناسبات  در  کشور  این  منافع  که  یابدمی  تداوم

آنها در    یل ی، اما منطق تحلدارنداشاره  ی حساس  نکته   کیها به  اگرچه آن  4« .نگردد
معنا که عوامل   نیبه ا  .ماندیم  یباق  المللی متعارفی« روابط بینباز  »قواعدچارچوب  

 
 19همان، ص.  1
 30همان، ص.  2

3 Maloney, Iran's Political, 409. 

توسعه روابط ایران و چین در چارچوب   اقتصادی   ـ  خنار، محبوبه. پیامدهای سیاسیامیری، رضا و صالحیاختیاری  4
(.  1397)تابستان    40، سال دهم، شماره  فصلنامه مطالعات سیاسی(.  1384ـ    1392سیاست نگاه به شرق )

 .94ص. 
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از نظر دور نگاه را    یجهان  یدارهیسرماسازوکارهای نظام  مربوط به منطق و    یاساس
کنند. برقرارساختن چنین داری منتزع میی فراگیر تولید سرمایه را از زمینه دارند و آن می

  به   ی دسترس  یبراها  ها و دولت میان شرکترقابت  پیوندی جهت دریافت و شناخت  
ملیِ   هر اقتصاد  درون   هیانباشت سرماتولید و  فرایند    یکه برا  و انحصار آن   یعیمنابع طب

 برخوردار است.  ییباال  تیاز اهم  حیاتی است، معین

برمی ر  ، گاروِیمتفاوت  وبیشمنظر کماز   باالتر  تا سطح  را  کشد و این مسئله 
و گسترش روابط    1990  ی در دهه  نی اقتصاد چ  تقویت سازوکارهای بازارِکه    معتقد است

تهران ـپکن  یاقتصاد  یهای همکار  شیبا افزای  رانیو ا  ینیچ  یهاشرکت   میان  دوجانبه
وی  استدالل  ایران( همراه بود.    در اقتصادی  گذارهیو سرما  رانیوام به ا  یاعطا  )منجمله

است راهبرد،  نیچمقصود  که    این  این  سرما»  از  ساخت    رانیا  یگذاره یتأمین  در 
قابل  ییهاشگاهیپاال باالی  تیبا  گوگرد  ا  غلظت  است.  ران ینفت  بوده  با   سندهینو« 

صادرات »منجر به    دهد که این تغییر، نشان می دوجانبه  یروابط تجار  شیافزابازنماییِ  
و فلزات    ی، مواد معدنخام  نفت  ی در ازا  ران یبه ا  نیچ  یاهیسرما  یکاالها  یادیز  ریمقاد

و   هیسرما  صدور  یبازار مهم برا  کیبه    رانیا  ترروشن   بیانیبه    1  شد.  «ران یا  یاساس
مواد خام    ی کننده تأمینمنبع مهمِ  کیعنوان  حال بهنیو درع  نی چ  یدیتول  یکاالها 

 تیبر موقع  یروابط تجار  ریتأثخصوص  دره است.  شد  لیتبد  نیچ  ی اقتصاد نوظهوربرا
مبادالت   نیکه ااین است ر گاروِبرداشت ، قدرت اقتصادی و سیاسی یها در موازنه آن

« بس  یبراتجاری  طرف  دو  رو  شهیر  استنباط  نیا  2ت.« اس  سودمند  اریهر    کردیدر 
  بازرگانی روابط    یمثابهبه  کشورها  نیب  یروابط اقتصاد  رایدارد، ز  یاصل  ی جریانعامیانه

قلمداد می  یهمکارتبع آن »به و    یعموم و  استنباط  برد«  ـ  بدون ملحوظ برد   شود. 
 ی ناموزونتوسعه روند    میبر حفظ و تحک  مناسبات اقتصادی  نی ا  یهاآمدپیقراردادن  

توان سازوکارهایی را شناسایی و تحلیل کرد که اقتصاد جهانی، نمیدر    یدارهیسرما
 ند.کنارزی و نامتوازنی در این روابط را ایجاد و تحکیم می ناهم

 
1 Garver, China and Iran, 245. 

 .246همان، ص.  2
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 ی عنوان قطب اصل به   ران یا  کیژئواستراتژ  تیاز محققان با تمرکز بر موقع  یبرخ
برایو تجار  یتیترانز به    نیچ  ی، عالقه نیچ  یو جهان  یاکالن منطقه   استراتژی  ی 
که    اندبر آن ها  آن اند.  داده را مورد مطالعه قرار    رانیا  سازیراه   یدر شبکه   یگذارهیسرما

ی، به  کیژئواستراتژ  تیموقعبا برخورداری از    ایران  است که  نیا  یو احتمال  یواقع  بازتاب
خیز خلیج فارس و آسیای مرکزی درآمده است. چین  ی واسط میان مناطق نفت حقله

  1مبدل کرده است.  خود در منطقه  تأمین انرژی  کیتیمرکز ثقل ژئوپلموقعیت ایران را به  
ی« انرژ  شمیابر  یجاده»تا    ی«باستان  شمیابر  یجاده»)از    رانیااین موقعیت    نیهمچن
  ک یبه    ،نی و چ  انهی، خاورمیمرکز  یایآس  ،اروپا  نیب  نیچ  یانرژ  انتقال ، از حیث(نوین

 2. شده است لیتبد نیچ یبرا کلیدی فاکتور

ابا وجود این   رانیا  یکی و ژئواکونوم  یکیتیژئوپل  تیموقع  گران پژوهش  ن یکه 
که چگونه  ماند  پاسخ میچنان بیپرسش هم  نی، اسازندمینشان  را دست  نیچ  یبرا
رهگذر  نیچ ارساختیز  یتوسعه   در  میعظ  هاییگذارهیسرما  از  در  اقتصاد رانیها   ،
ابتکار کمربند »ل  ، کامِکند. پیرامون این پرسمانمیادغام  ش  را در اقتصاد نوظهور  رانیا

خاورمیانه، ازجمله ایران،  در    نیچ  یکی ژئواکونومو    یک یژئواستراتژ  یطلبجاه« را  و جاده
 دهد یم  شیافزا  [در منطقه]  خود را  مداخالتپکن  »آن    چارچوب  که درکند  ارزیابی می
های داخلی خود غلبه کند و نیز نظم مستقر جهانی را برای تضمین استمرار  تا بر چالش 

بازآرایی کند.« و  بازتعریف    یبرا  کند کهمیل  استدال  سندهینو  3صعود و عروج خود 

 
انرژی چین در آسیای مرکزی و خلیج فارس با    ژئوپلیتیک  ای مقایسه   تحلیلو امیدی، علی.    احسان فالحی،   1

(، صص.  1398)تابستان    61، سال پانزدهم، شماره  نامه مطالعات اقتصادی انرژی فصلنگاهی به جایگاه ایران.  
66-29  . 

پیوند ایران و چین. فصلنامه تحقیقات سیاسی   2 آدمی، علی و کشاورزمقدم، الهام. نقش زئواکونومی انرژی در 
؛ سازمند، بهاره و ارغوانی پیرسالمی، فریبرز. ایران، چین  75-104(، صص. 1392)بهار  14ماره المللی. شبین

(، صص.  1392)پاییز    3، شماره  43ی  ی سیاست، دورههای فراگیر. فصلنامههای فراروی همکاری و چالش
 .Mackenzie, Peter. A Closer Look at China-Iran Relations؛  104-83

Roundtable Report. Revision 1, 2010. 

3 Kamel, Maha S. “China's Belt and Road Initiative: Implications for the 

Middle East.” Cambridge Review of International Affairs 31, no. 1 

(2018): 76–95. 

https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA530731.pdf
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ایفا کند.   در ابتکار کمربند و جاده  یتواند نقش مهمی م  ران یهدف، ا  نیبه ا  یابیدست
  ی و برخ  رانیا  میان  یامنطقهیناب  یگذارهیتجارت و سرما»  به همین دلیل است که چین

 1«.زندرا مهمیز می یههمسا یاز کشورها

ی کاربست دو مفوهم مورداستفادهبا    و گوانگ  نه یماَ،  هاقرائت   نیبر خالف ا
« و  کیتی)ژئوپل  «قدرت  سرزمینیمنطق  هاروی،  سرما»(   «قدرت  یدار هیمنطق 
آنها  اند.  گشوده  بررسی و درک این پرسمان  یبرا  گشاتریراهانداز  چشم،  (ی)ژئواکونوم

در  را    ی غنی از ذخایر نفت و گازدر کشورها  نیچ  یخارج  یهایگذارهیسرما  گسیل
  لیو تحل  هیمورد تجز   شدهیصنعتـ    نشینیشهر  یجامعه   کیآن به    داخلی  گذاربا    ارتباط
این دیدگاه    کشور است.  نیا  یتأمین انرژ  تیامن  شی که مستلزم افزا  امری  دهند،یقرار م

 یی ایجغراف  یبه توسعه   هیسرما  »گرایشاز    یناش  ن یچ  هاییگذارهیسرمابر آن است که  
 در جستجویمرزها    طریق درنوردیدناز    دیبا  یداخل  یهیسرما  موجب آنکه به   است

  کیبه  تا حدود زیادی  ما را    بینش   نیا  کهبا آن   2باشد.« به بازارها و منابع    یدسترس
و   یاسیس راتیتأثاز توضیح و تبیین کند، اما یم کینزد  فراخور یلیو تحل یروش نظر

  روابط به  نه صرفاً    نیچ  یاو منطقه   یجهان  این روند عاجز است. راهبردِ کالن  یاقتصاد
  ی پروژه   کی محدود به    و نه،  قابل فروکاستن است  معنای عام  به ی  و تجار  بازرگانی

  ساختن  از طریق  اولیه، کاالها، منابع  هیسرما  یالملل ن یتحرک ب  لیتسه   یکیِ ژئواکونوم

است    3(spatial fix) «های فضایی»ترفند تحت مفهوم    یافرامنطقه  یهارساختیز
درستی به همکاران  و یل کهازحد را مهار کند. چنانانباشت بیش تا از این رهگذر اضافه

کار و منابع   یروی، کاالها، نهیسرما  های»پژوهیدن چگونگیِ تاثیر جریان،  اندمتذکر شده
و    ن یچ]درون ساخت اقتصادی و سیاسی[  هژمون در    است یو س  ی طبقات  مناسبات بر  

 
 . 90-91همان، صص.  1

2 Amineh, Mehdi.P, and Yang Guang. "China’s Geopolitical Economy of 

Energy Security: A Theoretical and Conceptual Exploration." African 

and Asian Studies 17, no. 1-2 (2018): 9-39. 

 . ی حسین رحمتی، انتشارات اختران، تهران ، ترجمهامپریالیسم جدید (.1397) دیوید  ،هاروی  3
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پرسش این    به   پاسخ  یرو، برانیااز  1بسیار پراهمیت است.«   مربوطه  یکشورها  گرید
د  رساله، برای  یمارکس  رهیافتو    یکیالکتیروش  نظریِ  ارائه   را  و  تحلیلی  مبانی  ی 

روابط  سازوکارها و  فرایندها،    بهتر از  درک  بندیم تا بهکار میتر به سویهدرخور و همه
 برسیم. پکن و تهران  

 یک یالکتی د لیتحلروش پژوهش:  .7

ایستایدوری  یبرا روش  و  برداشت  از  آن    یاصل  جریان  گزینی  در  و    «زهایچ»که 

الهام  با    2بندیم.را به کار می  یکیالکتیشوند، روش دی م  یتلق  گریکدیاز    زیمتما  «روابط »
 تیتفکر ما در مورد واقع»   یکیالکتی، روش دکندتعریف میکه اولمان    طورآن مارکس،  از  

با جا عقل   ی نیگزیرا  چ)به  "زچی"  مِیسلمفهوم  است که    یزیعنوان  تاریخی  و    دارای 

مفاه  گرید  یزهایبا چ  یخارج  یوندهایپ با  و  که  )  "فرایند"  میدارد(  تاریخچه  حاوی 

احتمالیآینده با    پیوندهای  چهآن از    یبخشعنوان  به   )که  "رابطه"( و  اش استی  آن 

 3کند.« بازساختاربندی می  شود(یرا شامل مدهد می را شکل  روابط  ریسا

و  نامشهودند یواقع یایدر دندرونی  یها و فرایند هااغلب رابطه که ایننظر به 
پدیدهاز    یخاص  عناصر  پذیریسنجش و    کاوش نیستامکان  هاتمامیت    ،پذیر 

آید. این به حل این مشکل برمی  فرایند انتزاع  کاربستِبا  یکیالکتید سیشنامعرفت

  )هایی( بخش  پیرامونموقت    یمرز  جادیبر، و ا  کردنتمرکز  ای،  گزینیی است تکروش»

روش به    نیا  4« قرار گرفته است.]پژوهش[    توجه  کانون   در   که  هارابطه و    هااز فرایند
اند در قابل مشاهده نبوده  حالبه را که تا ءشی  کی   یهایژگیو»  تا  دهدیما امکان م

 
1 Seung-Ook Lee, Joel Wainwright, and Jim Glassman. “Geopolitical 

Economy and the Production of Territory: The Case of US–China 

Geopolitical-Economic Competition in Asia.” Environment and 

planning. A 50, no. 2 (2018): 416–436. 

2 Bertell Ollman, “The Eight Steps in Marx’s Dialectical Method”, in The 

Oxford Handbook of Karl Marx eds., Matt Vidal, Tony Smith, Tomás 

Rotta, and Paul Prew (Oxford: Oxford University Press, 2019), 98. 

3 Ollman, Dance of, 3. 
4 Ollman, “The Eight,” 3. 
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 رهایمتغتفکیک )موقت(  هاانتزاع نیا یکارمایه 1« .معرض دید ]و سنجش[ قرار دهیم
است. برای این منظور  یتجرب پذیریِسنجش و  ی بررس جهتها آنی دوسویه و روابط 

و    امتداد، )ب( انتزاع  تعمیم  ح)الف( انتزاع سط  کنیم:  استفاده می  گانه از این انتزاع سه
 .دیدمزیت زاویه  ( انتزاعپ)

انتزاع کار بسته،  آن را به  مارکس  که  انتزاع  یهافرایند  نیتراز مهم  یکی،  یکم

آنچه را که مختص  دهد تا  مجال را به ما می  اینانتزاع    روش  نیاست. ا  تعمیمسطح  

معین، سطح  هر  هر دوره و    رایز  میده  صیاست، تشخ  کلیّتو سطح    ی تاریخیهر دوره

 پژوهیدنِ،  ایمنشان داده   1-1شکل  که در    گونههمان  2«. قانون حرکت خود را دارد»
س انتزاع    یداره یسرما  یاسیاقتصاد  عینک  و  سطح  از  بازآرایی  سطح  سه  در  تعمیم، 

شده دسته مشخص  باالی  نسبتاًسطح  از  اند؛  بندی  نسبتاً  سطح  به  از  تجریدی  تری 
سطح    نیترنییسطح انتزاع تا پا  نیاز باالتر  تر،واقعیات اجتماعی، و یا به بیانی روشن

یافته آرایش  سوم(،    یدارهیسرما  دیتول  یوهیش  :اندانضمام  دوران   متأخرترین)سطح 
افراد  یدارهیسرما و  روها  نهادها، دولت  ، )سطح دوم(،  اول(.   یدادهایو    خاص )سطح 

دیدِ خود الزم به ذکر است که هر کدام از این سطوح، انتزاع امتداد و انتزاع مزیت زاویه
 را دارند. 

یک در    زمان   چقدر فضا و چه مدتبیانگر این است که »  امتدادانتزاع  ،  دوم

معین، در مرکز توجه   یروابط مرتبط با هر مسئلهو    هافراینددر برخورد با    یزمان  یبازه

که هر   آفریندمی را    یاندازچشم»  دیدزاویه  مزیت   انتزاعسوم،    3گیرد.«قرار می

برقرار  را  ها  و اولویت   مراتبسلسله  ،، نظمآوردبه رنگی در می  افتدمی   آن  آنچه را که در
  میان  زیانسجام متما کیکند و یم عیرا توز هاات رابطهو درج یها، معانارزش ،کندمی

 
1 Paul Paolucci, Marx’s Scientific Dialectics a Methodological Treatise for 

a New Century (Leiden: Brill, 2007), 127. 

2 Ollman, “The Eight,” 3. 
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رابطه    کیاز    لیحلت  رییتغ  ـ  کردنروش انتزاع   نی ابه مدد    1« .کندحمایت میرا    هابخش 
برقرار    تمامیتعناصر و    را میان  ایدوسویه   پیوند  قادر خواهیم بود  ـ  گرید  ایبه رابطه 

را با روابط چندگانه  معلولی    ـعلت  ی  رهایمتغ  تلفیقی ازدهد  ی ه ما اجازه مسازیم. و نیز ب
با    دهیم.می  قرار  ی«ساختار  لیتحل»در چارچوب  را    رهایمتغ  این،  نیبنابرالحاظ کنیم.  
این متغ  تطبیق  عمل  رهایروش،  صورتهیفرض  سازییاتیبراساس  میها  شوند  بندی 
در (. 2-1در شکل دیدِ تحلیل ساختاری انتزاع مزیت زاویه از   یجربالگوی ت)بنگرید به  

تحل  نیا می  رهایمتغ»،  یلیچارچوب  بر  آن   کنشو    شوندایزوله    ق یطر  از  گر یکدیها 
الگوهای عنوان  به  رهایمتغهای  خوشه [  وشود ]بررسی می  یشیآزما   الگوی  سازیِشبیه 
دادههمین   و  کنند،ی عمل م  یحیتوض زاویهو    شدند  یآورجمعها  که  تغییر  مزیت  دید 

گام  بهاین روش را در ادامه و گام  2.« شوندیطور مداوم اصالح مبه کرد، ]متغیرها نیز[  
 بندیم. کار میبه 

  

 
1 Ollman, Dance of, 100. 

2 Paolucci, Marx’s Scientific, 127. 
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 ها گردآوری داده

به    یبرا و    یاسیس  ی هاآمدپی  ی رونماییبرا  متعددی، شواهد  پرسش پژوهش پاسخ 
  فی، از طنی بنابراشده است.    یآورجمع  ران یدر ا  نیچ  یگذارهیسرما  انیجر  یاقتصاد

 برای.  ایمهاستفاده کرد   دومدست(  یکمتر  زانیو )به م   اولدستاز منابع    یاگسترده
 یگذارهیسرما  یبولتن آمار  اعم ازشده،    یبندطبقه  های، از منابع دادهاولدستمنابع  

 یگذارهیسرما  یابیرد 1، (ی چینوزارت بازرگانمنتشر شده توسط  )  نیچ  یخارج  میمستق
کنفرانس تجارت  های  داده  مجموعه  2آمریکا(،ی کارفرمایی  )توسط مؤسسه  نیچ  یجهان

توسعه  متحد  یو  ملل  ایران،  3،سازمان  مرکزی  بین  4بانک  پول،صندوق   5المللی 

سازمان ملل    یالمللنیتجارت ب  یهاداده  گاهیپا  6ی،اقتصاد  ی هایدگیچیپ  یرصدخانه

 
1 Statistical Bulletin of China’s Outward Foreign Direct Investment 

(Ministry of Commerce). Statistics & Yearbooks,” Purple Culture,  

2 https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/ 

3 https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx 

4 https://tsd.cbi.ir/DisplayEn/Content.aspx 

5 https://data.imf.org/regular.aspx?key=61013712   

6 https://oec.world/en/profile/country/irn/   

https://www.purpleculture.net/statistical-bulletin-of-chinas-outward-foreign-direct-investment-2019-p-31287/
https://www.purpleculture.net/statistical-bulletin-of-chinas-outward-foreign-direct-investment-2019-p-31287/
https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/
https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx
https://tsd.cbi.ir/DisplayEn/Content.aspx
https://data.imf.org/regular.aspx?key=61013712
https://oec.world/en/profile/country/irn/
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مجموعه    1متحد، میدادهو  بهره  جهانی  بانک  ا  2گیریم.های  بر  منابع  نیعالوه   ،
از   یاگسترده  فیاز ط  را  رانیا  یهادر پروژه  نیچ  یگذاره یسرما  در مورد  یاختصاص

فارسی رسم  مطبوعات انگلیسیی  حدی(  )تا  و  همزبان  و  روزنامهچون  زبان،  ها 
گرفته  یهایخبرگزار جهانی  و  از  ایرانی  داده  اطالعات  گونه چ یه  آنجاکهایم.   هایو 

در آنها   نیکه چ  ییهادر مورد ارزش و تعداد پروژه  ایشدهآوریجمعشده و  یبندطبقه 
و    یسیبه انگل  دوم محدوددست   چند منبعکرده است وجود ندارد، من از    یگذارهیسرما
 .اماستفاده کرده یفارس

 هاطرح کلی فصل  .8

. فصل گیردرا در بر می  گریچهار فصل د  این رساله(،  پژوهشفصل )طرح    نیپس از ا
به تدو  افتهیاختصاص    اصلی پژوهش   میمفاه  جوانب   ح یو توض  ینظر  ی مبان  نیدوم 

 ی سیر توسعه که بر    کندکاوش میرا    یفرع  اولین پرسشفصل سوم  متعاقباً،    است.
از  را    این روند متمرکز است و    کمیوست یدر قرن ب  ران یو ا  نیچ  یروابط تجار  یخیتار

 ن یا  .کندتحلیل میوتجزیه  عنوان یک قدرت اقتصادیبه  نی ظهور چخالل بسترهای  
کل  نیچ  برآمدن  ید یکل   هاینهادهشیپمشخصاً  فصل   طرح    ی خیتار  دگرگونی  یو 
در    ران ینفت خام ا  گاهیجا  نیز  وبندی آن  بی، تجارت دوجانبه و ترکرانیدر ا  شحضور

دوم   یفرع  پرسشفصل چهارم به    سپس گیرد.در بر میرا    نیچ  یانرژ  تیتأمین امن
  نیا  پردازد، پاسخ خواهد داد.ی م  ران یدر ا  نیچ  یخارج   یهایگذاره یسرما  اهداف که به  

  رفتن به جهانراهبرد  سازی  طرح و عملیاتیضرورت  ی در پسِ  فصل ابتدا عوامل اصل
 ی اول در دو دهه  رانیمختلف ا  عیبه صنا  نیچ  یهیسرما  صدور  تی را کهتحوالنیز  و  

معاصر است،   قرن  گذرانده  سر  می  از  با کند.واکاوی  ارتباط  سازی  پیادهو    طرح  در 
 ن یچ  آفرینیمنافع و نقش   به پژوهیدنِ، فصل پنجم  »ابتکار کمربند و جاده«  یابرپروژه

شبکه  گسترش  اوحملی  هادر  ا  پردازد.می   ران ینقل  اهداف    نیدر  چارچوب، 
ی اقتصادی  داخل   یازهایبا ن  آن  وندیو پی ابتکار کمربند و جاده  کیتیو ژئوپل  یکیژئواکونوم

 
1 https://comtrade.un.org/data/   

2 https://data.worldbank.org/indicator/bx.klt.dinv.cd.wd?locations=ir  

https://comtrade.un.org/data/
https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=IR
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و حجم  ی  این ابرپروژه  یبرا  رانیا  تیاهم  نیهمچنشوند.  بررسی می  نیچ  و سیاسیِ
ایران وارسی و ارائه خواهد    نقل ومختلف حمل  یهادر پروژه  نیچ  یهایگذارهیسرما
با یک    سرانجام شد. را    .یمرسانیم  انیبه پا  ی جامع و مفصلریگجهینتاین رساله 

تبع به و    شدهبندیصورت  هایه یفرض  ی ابی، ارزپژوهش  یهاافتهی  یبندهدف از آن جمع 
 است.  کار بسته شدهی است که در این پژوهش به لیو تحل ینظر دگاهید آن پاالیش
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 فصل دوم 

 مبانی نظری و تشریح مفاهیم

 

 مقدمه 

 تعمیم انتزاع سطح  بیختن از الَکِ یبه واسطه  ی وکیالکتید لیاز روش تحل آغازیدنبا 
 یعنی  کلیّت، کی در هیأت دیبا یدارهیسرما در باالترین سطح انتزاع، (،سوم)در سطح 

، که در آن رفته و ارگانیکدرونی در یک تمامیت درهمعناصر پیوندی و پیوستاری هم
ش  ییایپو منطق  پیکره  یدارهیسرما  دیتول  یوه یو  را  آن  فقرات  میستون  کند، بندی 

همان تجزیه  شود.  تصر  سانوتحلیل  مارکس  کارل  است:کر  حیکه   نیا  »کلیّت  ده 
ی راستین که  هاشالوده،  کندریزی میپیجامعه را    یساختار اقتصادی  دیتول  مناسبات
از   یاشکال مشخصخوان با آنْ  همو    خیزدبر می  یاسیو س  یحقوق  یروبنا  روی آن،

می  یاجتماع  یآگاه پدید  ن  ینبد  البته نیا  1آیند.«نیز  رابطه  ستیمعنا  بینکه    ی 
ی تر گویا مؤلفهبیانی دقیق  اند. یا به سویهها و روساخت سیاسی و حقوقی یکشالوده

  ی و تولیدی اجتماع  مناسبات  شود وی م  نییتعاولی  توسط   طور کامل و منفعالنه به دوم  
یمثابهبه   یدارهیسرما به    کی  منفک ویژگی کل  عناصر  تعامل  طبیعیِ  های 

، های سازنده عامل   میان   دوسویهو    یکیالکتید  یارابطه پذیر باشند. در عوض،  فروکاست
به   یدارهیسرما امثابهرا  تمامیت  یک  میی  صورت  آنرگانیک  و  و    تیتقو  رابخشد 
آن    نیب  یک یالکتیروابط دترین سطح تحلیل،  ترین و بنیادیدر انتزاعی   .کندمی   میتحک
 است.  هیمنطق سرماو متأثر از تابع  تنیده و متمایزی درهماجزا

اینبرا  نیبنابرا دخیل  روهاین  کهی  چ  سازوکارهایو  ی  ظهور  و   نیمحرک 
ای  ندهیفزا  یمداخله اقتصاد  در  پی   رانی آن  البته  بالقوه  بالفعل  یهاآمدو  روابط    یو 
مفهوم  ها و جوانب  در ادامه شالوده  ،را بهتر دریابیم و تبیین کنیم  دو کشور  میانقدرت  

بندی خواهیم کرد. « را گام به گام پیکره هیسرما یامپراتور  یِکیتیژئوپلاقتصاد  منطق  »

 
1 Marx, Karl. A Contribution to the Critique of Political Economy. Progress 

Publishers, Moscow, 1977, with some notes by R. Rojas (1859).  

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1859/critique-pol-economy/preface.htm
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ابعاد تا    کنیممی  هیتجز  ترمند و مشخصکرانمفهوم  زیربه سه    محوری را  مفهوم  نیا
یی کنیم که شناسایابی و  ریشهرا    یداره یسرما  ی کیتیو ژئوپل  یکیژئواکونوم  و ژرفای

( منطق  پو )  هیسرما  ی ، )ب( منطق امپراتوریکی تی)الف( منطق اقتصاد ژئوپل  :عبارتند از
 ملت.ـ   و دولت هیسرما یی و سرزمینیِفضا

 ی کی تیمنطق اقتصاد ژئوپل .1

  ییایجغراف  ی اسی اقتصاد ساز مفهوم    اختصاری  ی انیبی کیتیاصطالح اقتصاد ژئوپل

اهمیت طرح این    1سازد. معطوف می  یاسیاقتصاد س  ییاست که توجه را به ابعاد فضا

جوانب درک  بر  ناظر  تاریخیِ  فضاییِ  و  جغرافیایی  مسئله  تکوین  و   انکشاف 

 ی جهان  اسیدر مق  هاتوجه دیدگاهجلب  یبرا  (Geo»ژئو« ) از    یسادِ  است.  یدارهیسرما
؛ سازوکار کندیاستفاده م  یدارهیسرما  یتوسعه   یِجهان   یاسیاقتصاد س  لیتحل  به منظور 

 2کند. ی م  فایا   یجهان  یمال  تیریدر مد  یدیکه در آن دولت نقش کل  و نظامی جهانی 
  ی و ژئواکونوم  کی تیژئوپلمقوالت    را با  ییایجغراف  یجنبه  یانتقاد  کردی، رویطور کلبه 

می اسپارک  نمونه  بابمِن  3زند.گره  در    ژئواکونومی،  از   یترفراگیر  یزمینهپسرا 

 
1 Deborah Cowen, and Stuart Elden, “Geo-political economy: An open 

access virtual theme issue,” Society & Space, 2013. 

2 Radhika Desai, Geopolitical Economy: After US Hegemony, Globalization 

and Empire (Routledge: Pluto Press, 2014). 

3 Deborah Cowen, and Neil Smith, "After Geopolitics from the Geopolitical 

Social to Geoeconomics." Antipode 41, no. 1 (2009): 22-48.; Sparke, M. 

(1998). Matthew Sparke, "From Geopolitics to Geoeconomics: 

Transnational State Effects in the Borderlands." Geopolitics 3, no. 2 

(1998): 62-98; Matthew Sparke, "Geopolitical Fears, Geoeconomic 

Hopes, and the Responsibilities of Geography." Annals of the Association 

of American Geographers 97, no. 2 (2007): 338-49; John Agnew, 

Stuart Corbridge, “The new geopolitics: The dynamics of geopolitical 

disorder,” in A World in Crisis?: Geographical Perspectives, second 

edition, eds. R J. Johnston and P. J. Taylor (Oxford: Blackwell, 1989), 

266–288;  Jamey Essex, Development, Security, and Aid: Geopolitics 

and Geoeconomics at the U. S. Agency for International Development 

(Athens: University of Georgia Press, 2013). 

https://philosophyinatimeoferror.wordpress.com/2013/11/18/geo-political-economy-an-open-access-virtual-theme-issue-society-and-space-environment-and-planning-d/amp/
https://philosophyinatimeoferror.wordpress.com/2013/11/18/geo-political-economy-an-open-access-virtual-theme-issue-society-and-space-environment-and-planning-d/amp/
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که امری  1، دهدقرار می  ی«متقابل اقتصاد  یوابستگ  بر متنِ  یکیتیژئوپل  »بازساختاربندی
س  ژرفی  ریتأث ملت    استیبر  ـ  دولت  و    ییزداقلمروبر    زمانهم   .داردقلمرومندی 
ی ه یبا الهام از نظر  لوریت  .گذاردتأثیر می   ی نیز جهان  یاقتصاد  یفضا  قلمرومندسازیباز
در مقابل، و    کشدبه نقد می محور را  دولت  نگرش،  نیوالرشتاامانوئل    یجهان  ستمیس

 یاسینسبت به اقتصاد س یستی الیماتر کردیکه روکند  مسئله را به این صورت طرح می
باجهان بنیادین  ه محرک  ی روین»و    ی«جهان  اس یمق»،  «تیواقع»  ی  ی« دارهیسرمای 

دولت ]نهاد[  ما را از  »  نظرورزانه   چارچوب  نیا  برهانش این است که  2. سان استهم
اقتصاد یی بنیادینِ  ایبه سمت پو  و  سازدی آغازگاه ]فرایند تحلیل و تبیین[ دور میمثابهبه 

بر  ،  در امتداد همین نظرگاه  یگیآر  یووانیج  3کند.«هدایت می  هیانباشت سرما  یِاسیس
حیث  را از    یاقتصاد جهان   یتا توسعه   افکندپرتو می   «قدرت  یداره یمنطق سرمامفهوم »

واکاوی   یاسیس  ی فضا  دارینسبتاً پا  یو سازمانده  ه یسرما  "نایپای ب"  انباشت  نیتضاد ب»

  ینیسرزم  یتوسعه   تعقیب  حاوی  قدرت  ینیمنطق سرزم   ،یگیاز نظر آر  4کند.«

خود،هدفعنوان  به  در  سرماو    ی  فرماندهی دربرگیرنده  قدرت  یداره یمنطق   ی 

  ه یانباشت سرما  یبرا  هدفی  یمثابهبه   ینیسرزم  تصاحبو    ابیبر منابع کم   یاقتصاد
  یقدرت هژمون جهان کطور پیوسته از طریق ی به  ناسازه نیکه ابر آن است او   است.

کند که یاستدالل م  سان دارد وی نیز نگرش و برداشتی همهارودیوید  5. شودمی رفع
و  ی، اقتصادکیپلماتی، دی اسیس دسته از راهبردهای ی »آن نیمنطق سرزممنظورش از 

منطق  گیرد.« و نیز  میبه کار    در راستای منافع خود  یاست که دستگاه دولت  ینظام
کوشد راهی بیابد تا قدرت پولی از آن طریق در تالش برای  ی قدرت »میدارهیسرما

 
1 Sparke, “From geopolitics,” 66. 

2 Peter Taylor J. "A Materialist Framework for Political 

Geography." Transactions - Institute of British Geographers (1965) 7, 

no. 1 (1982): 26. 
 همان، ص. 20 3

4 Giovanni Arrighi, The Long Twentieth Century Money, Power, and the 

Origins of Our times. New Updated Ed.]. ed. (London: Verso, 2010), 33. 
 همان . 5
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کارگیری فضا و در فراسوی مرزها  پایان در سرتاسر فضا، با به یابی به انباشت بی دست

 قدرتْ   یهامنطق  نیب  یرابطه که  ی معتقد است که با اینهارو  1به جریان در آید.«
به همو    زیمتما مسئلهدهی تن  درهم شدت  زمان  کمابیش  اما  اغلب  اند،  و  متفاوت  دار، 

  در خصوصخود    تیحفظ موقع  یهژمون، برا]قدرت[  هر  »است که    یاو مدعدرتضادند.  
باهیسرما  پایانبی   انباشت  پی وقفه  ی ب  دی،  و  گسترش  در  بسط  خود    دیتشد،  قدرت 

این   2« باشد. از   حالبا  تضادهایی  و  تمایزات  چه  که  نیست  فهم  قابل  و  واضح  هنوز 
روابط دوسویه  این منطق  درونی  بر می میان  این ها سر  را  آن  چنین  آورند که هاروی 

دیالکتیکی و تناقضات را در   پیوندیِکه دریافت این همطوریکند، به بندی میصورت
 گذارد.ابهام باقی می 

اساس این  جِبر  ا،  دولت   نیب»کاذب    تقابل  کی  چونهمرا  بینش    نیسوپ 

عنوان  و اقتصاد به   معین  ینیسرزم  یمرزها  درونکه منحصراً    "قدرت  مخزن"ی  مثابهبه 
و  بدون  یمبادله  سازوکار  کی سرزمینیِلنگبدون  مرز  عملمهم  رانداختن  کند، می« 

های  پویش و محرک  است که  نیفرض بر ااینجا    3کشد. کند و به نقد می ارزیابی می 
باصلیِ   سر  هیسرما  یوقفهی تحرک  جهانْتدر  بهدست   اسر  اضاف  یابی  و   یارزش 
 های منطقاین  که    البته نباید چنین استنباط کرداست.    سرمایه  انباشت  سازیبیشینه
( nonterritorialعبارتی ناسرزمینی )ندارند، یا به   ی و »ملی«نیرزمهیچ تبار سقدرت  

 کینه توسط  ی جهانی  سرمایه شدن، »یروند جهانژرفایش    رغمبه در مقابل،  هستند.  
 دارای قلمرو ارضی دولتِ  چندها  یِ متشکل ازجهان  نظام  کی، که توسط  یدولت جهان

 
- 3112صص.    .نشر کالغ   :ی مجید امینی. تهران . ترجمهداری های سرمایهمعمای سرمایه و بحران هاروی، دیوید.   1

311. 
2 David Harvey, The New Imperialism (Oxford & New York: Oxford 

University Press, 2003), 30-33. 
3 Bob Jessop, State Power (Cambridge and Malden MA: Polity Press, 2008), 

189 



 

 
 

 اقتصاد ژئوپلتیکی نفوذ چین در ایران 1069

استدالل  هنگامهم  1« شود.یم  گذاریخدمت که    نیا  تربنیادی،   هایمنطق»است 
سینیسرزم چه  و  ثبات  چه  فرایندقلمرویی  ت یالی،  محصول  و   یکیتیژئوپل  یها، 

اجتماع  هستند  یکیژئواکونوم مبارزات  از  طبقاتیکه  م  محوریِ    2« .ردیگینشأت 
:  رساندمان میاز تحلیل نظری  گرید  بعددو    فیما را به تعر   استنباط،  نیا  ترتیببدین

ـ    دولت  و  هیسرما  یِنیو سرزم  ییو )ب( منطق فضا  ه یسرما  یامپراتور)الف( منطق  
 ملت.

 ه یسرما یمنطق امپراتور .2

 ایپو  گرایش، تعمیم وحانتزاع سطبه میانجیِ عینک سومین سطح از  ،  یمارکس  منظراز  
کند یم  زیسرر  یمل  یمرزها ییِ  ایجغراف  هایکرانه   ی، از تمامخودگستریِ سرمایه  و ذاتی

  نیا  یبرا  گاهیسان عزیمت به گستراند.  ای و جهانی میهای منطقهدر مقیاس   خود را  و
 د یو تشد  »بسط  یبرا  یجهان  دورنمایبه گسترش نامحدود از    هیسرما  رانشفرایند،  

  3شود. ناشی می   ی«مولد اجتماع  یهاقدرت  عظیمو گسترش    یدارهیسرما  دیسازمان تول
 ی دارهیسرما دیتولی واسطه بی هدف و  زهیانگ خودگسترساز در بطنمیل و آهنگ  نیا

.  هیانباشت سرماسازی  بیشینه  و  یارزش اضاف  دیتول )باز(که عبارت است از    نهفته است
  ی هاو ضرورت  ی درونتناقضات  ،  ای، پوآورالزام  یروها ینگرایش و رانش،    نیاآبشخور  

برای استخراج ارزش اضافی    را   ه ی، سرماجملگیکه  هستند    یداره یسرما  دیتول  یوهیش
مناسبات  بازتولید  و  جهانی  بازار  تسخیر  آن،  تصاحب  و  کار  نیروی   ی اجتماع  از 

در مجلد   مارکس کهچنان  .آوردحرکت در میی به مل  یمرزهای، به فراسوی دارهیسرما

 کند: می  میترس  سرمایهسوم 

 
1 Ellen Meiksins Wood, “Logics of Power: A Conversation with David 

Harvey.” Historical materialism:  research in critical Marxist theory 14, 

no. 4 (2006): 12. 

2 Lee, Wainwright, and Glassman. “Geopolitical,” 421. 

3 Rupert, “Marxism,” 160. 
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ی جامعه[ با رانش انباشت یعنی در حقیقت، »قدرت مصرف ]اکثریت گسترده
تر،  رانش به سوی گسترش سرمایه و تولید ارزش اضافی در مقیاسی بزرگ 

می سرمایه   …شودمحدود  تولید  بر  حاکم  قانون  از  این  که  است  داری 
ی موجود که  کاهی سرمایه های تولید، ارزش دگرگونی مداوم در خودِ روش 

ی رقابت عمومی و نیاز به بهبود  هاست، مبارزهاره مالزم با این دگرگونی همو
پایی، و ای برای خویشتنچون وسیله تولید و گسترش مقیاس آن، صرفا هم

می  ناشی  افالس  از  بنابراین،ترس    یابد،   گسترش  پیوسته   باید  بازار  شود. 
طازپیشبیش   آن  بر  حاکم  شرایط  و  روابط  درنتیجه، قانون  شکل  بیعی  ، 

می خود  به  را  تولیدکنندگان  از  هرچهمستقل  و  مهارناپذیر بیش گیرد  تر 

 1.جویدحلی میشود. تضاد درونی با گسترش قلمرو بیرونی تولید راه می

  نیتری، درونکندمی  حیتصر  فراسوی سرمایهاستیوان مزاروش در  که  گونه  همان

 2است.   محورانباشتو    محورگسترشی گرایش  دارهینظام سرما  یمحرکه  یروین

 صرفاً   نهاد  ک ی  هیاست که سرما  ناشی از این واقعیتامر    نی، ایشناختهستی   حیثاز  
نهاییبلکه در    ستین  یماد   است.   یِ مهارناپذیراجتماع  ی مناسباتیک شیوه  تحلیل 

و کنترل آن،   دیتضاد تولعمدتاً در  که  ی ـ  دارهینظام سرما  یساختار   تناقضاتو    تضاد
ساختی مستلزم خودکند ـ  نمود پیدا میو گردش    دیتولتضاد  و مصرف، و    دیتولتضاد  

(constitution-self)   یمثابهبه  ی ساختار  تضادهای  3است.   یجهان  نظام  کی 
مکان کند  های ملی[ نقل]و به فراسوی مرز  به جاهای دیگر  دیبا  یدر سطح مل  هیسرما

  هیسرمامعنای این فراز این است که   غلبه کند.  یساختار  ژرف  یو تضادها  نقایصبر  تا  
باشد  دیبا به   ازین»   قادر  گردش  اقتصاد  کیعنوان  به  راجهان  یبنگاه  از  خارج    ی 

 
(، 1395)مجلد سوم(، ترجمه حسن مرتضوی )تهران: نشر الهیتا،    سرمایه: نقد اقتصاد سیاسیمارکس، کارل.   1

 .294ص. 
2 Mészáros, Beyond, 44. 
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  ی نوع  یابی به ، دست گریعبارت دبه   ای  ،هینظام سرما  یدرون  یگسیختهازهم  یساختارها

 1، پدید آورد.«و گردش دیتول نیب وحدت

تحول  روندها سیر  بالواسطه نتیجه   هیسرما   صدور  یخیتار  و   ن یا  یی 

بر    ی داره یسرماتولید    ماندرون   شیگرا عالوه  گرا  هاویژهخصلتاست.   یهاشیو 
وقتیادشده باالییدارهیکشور سرما  کیدر    هیاز سرما   ی میحجم عظ  ی،  نسبت  به    ی 

 افتهیوسعه ت  کمتر  یبا کشورها  سهیکشور در مقا  نی که ا  بیانگر این است،  شودمتراکم می
آور به یک ضرورت الزام   ی صدور سرمایه طیشرا  نیدر چن  است.  یانحصار  تیموقع  یدارا

می  چنان تبدیل  به در    نیلن  کهشود.  مرحله مثابهامپریالیسم  باالترین  ی ی 
آورد این وجود میرا به   چه ضرورت صدور سرمایه»آن،  هکردتشریح    داریسرمایه 

از کشورها  است که سرمایه  از حد نضج"داری در معدودی  ی و عرصه  "گرفتهبیش 

انداختن سرمایه به  است«   "سودآور"ی  کار  تنگ شده  بازارهای   2...  در  را  نیاز  این  و 
در کشورهایی    داریگیری در تکامل سرمایهکند. این امر تأثیر چشمجهانی جستجو می

می صورت  آنها  به  سرمایه  صدور  میکه  تکامل گیرد  این  سرعت  بر  بسیار  و  گذارد 
دامنهمی بسط  »موجبات  نیز  این  سرمایه افزاید.  روزافزون  تکامل  تمام  ی  در  را  داری 

 یمال  یهی سرما  نیکه ا  یقدرت  3افزاید.« جهان فراهم ساخته و بر عمق این تکامل می
  ی صادرکننده   یشورها»ککه تحت آن    آفریندرا    یط یدهد شرایم  شرفتهیپ  یکشورها  به

ی مالی هیسرما، ولی کردند میخود تقس نیبی کلمه، مجاز یبه معنا  ،جهان را  ،هیسرما

 4کلمه جهان را تقسیم نموده است.«  حقیقیمعنای  به 

داری سرمایه از انتزاع سطوح تعمیم، که به متأخرترین دوران  سطح  دومین  در  
دارد، ذاتی سرمایه  نیا  اشاره  گرایش  و  وابستگیهم  رانش  و  اقتصاد   پیوندی  متقابل 

 
 .48همان، ص.   1
 .72، ص. ی محمد پورهرمزان . ترجمهداری ی سرمایهی باالترین مرحلهمثابهامپریالیسم بهلنین، والدیمیر.   2
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تسر  یجهان  یدارهیسرما دگرشی است  بخشیده  عیرا  فرایند    .  نام    شدنیجهان که 

است، هم  است  گرفته  اقتصادهازاد  ادغام و گشودن  و آسیب   یبا  مقابل  تابع  پذیر در 
با    را شدنیجهاننباید است که  نیاما نکته ا. هیسرما یامپراتور یاقتصاد یهارورتض

شدن  »جهانی، سان دانست. در عوض ارز و همهمدوجانبه  یتجارت آزاد و روابط تجار

کشور    کی یسلطه  1همانا کنترل دقیق شرایط تجاری به نفع اقتصاد امپراتوری است.«
  سلطهتحت  تابع و   تا کشورگیرد  کار میبه را  خود    ی قدرت مالاهرم    هیسرما  یصادرکننده

توسعه   را و  رقابت  تحکیم سازوکارهای  و  بازتولید  ناموزون سرمایهاز طریق  داری، ی 
دولت ابتکار  در این فرایند،  کند. خود یداخل یهیو منافع سرما یهژمون پذیرشبه وادار 

خود در سراسر جهان    یداخل  یهیسرما  یآزادانه   تحرک   نیو تضم  لیتسه   یعمل را برا
خود به    ملی  یدارهیسرما  یتوسعه   هایمندیازیسود و تأمین ن   یابی بهدستدر جهت  

 .ردیگیعهده م

 ملت ـ  دولت و هیسرما   یِنیو سرزم  ییمنطق فضا .3

معنا   ن یبه ا  گیرعالم  یادهیپدسان  به   ه یشدن سرمای جهان  گونه که باالتر ذکر شد،همان

  ابعادو    ی دارای قلمرو ارضی و سیاسیها دولت  ایاست    ینیسرزم نا  هیکه سرما  ستین

ناپدیجهان  ییایجغراف م  یضرورریغ  ای  و  اند شده  دیشدن  نظر  عوض،    رسند.یبه  در 
ب  حیتوض ژئوپل  نیروابط  اقتصاد  و    یِکیتیمنطق  مستلزم   آن یی  فضا  یجلوهقدرت 

پرداز  عنوان یک نظریه به ی  گرامش  تصوری جغرافیایی )مکانیـ  فضایی( است. اگر بینش
 ی توسعه   ییفضا  بیان   بندی کنیم کهتوانیم چنین صورتمی   ،کار ببندیمفضایی را به 

]این  که ،ردیگی شکل م  طبقاتیمبارزات  متأثر از طبقه و ]ملی[ قلمرو»و  یدارهیسرما
 2کند.«نمود پیدا می  یکیو ژئواکونوم  یکیتیژئوپلپیوندِ  دیالکتیکیِ هم  یهادر فرایند  نیز[

داری جهانی )فضا و مقیاس( به توضیح  جا با برشمردن دو بعد فضاییِ سرمایهلذا، این
 آییم. این مسئله برمی

 
 .177ی حسن مرتضوی. تهران: نشر نیکا، ص. . ترجمهامپراتوری سرمایه(. 1388سینزوود، الن. )میک 1
 .426. ص همان، 2



 

 
 

 اقتصاد ژئوپلتیکی نفوذ چین در ایران 1073

ی اول،  گام  تقس1)  فضااز    یلیتحل  بعد  کدر  میانبینکار    می(    المللی 

  ی اقاره،  یامنطقه  ی،مل  چون محلی،هم  یاقتصاد  مراتبیِپیوستار و سلسله  یهاسایمق
دولت و    لیتشک  یها، فرایندیو اقتصاد  یاسیقلمرومندسازی قدرت س»(  2)ی،  و جهان

و    ییفضا»تصورات  (  3)  نیز  وی بر حیات سیاسی«؛  و خارج  یداخل  راتیتأث  کِیالکتید

محصول    اسیمقدر گام دوم،    1« است. متفاوت از فضا  یهاییو بازنما  ی مختلفاسیمق

آن، ازجمله قدرت   یمراتبسلسله  اسیمق  در ارتباط باقدرت و کنترل  پیکار برای کسب  
حائز اهمیت    اسیمق  لیآنچه در تحل  ها است. آن ینیسرزم تجلیو    یاسیو س  یاقتصاد
قدرت   گوناگون  یهااس یبر مق  و سلطه  یهژمون  پیوندی نسبیِتنیدگی و همدرهم  است،

س  یاقتصاد منطقه یمل،  محلیدر سطح    یاسیو  جهان  یا،   هیئتکه در    2ت، اس  یو 
ناموزونتوسعه  پیدا می   یدارهیسرما  ی  مقکند.  بروز و ظهور  بر    ی قدرت، »اسیتسلط 

بر   سازد ]قدرت خود را[قادر می مشخص ییِفضا یهااسیدر مقرا ها است که سازمان 

 3«اعمال کنند. تر،برتر یا پست یهااسی، در مقگرید یهاسازمان

مانی درون و    یکیالکتیاز تضاد د  یفضا ناش  یِنیسرزم  چندپارگی  یدائم  گرایش
خودگستری ذاتی  منطق  یک  هیسرما  یپیوسته   میان  دوسویهو    سو،از   یپیوند 

ها، از دیگر  ملتـدولت   یافتگیِ تاریخیِه یتجزالمللی با  شدن سرمایه در سطح بین جهانی
  داریپد یاجتماعی کلیّت پیچیده  کیدر  اضدادعنوان وحدت به  هافرایند نیا است. سو

و    ،شانت ساختاریتناقضا  رغمبه   نیز   شوند و یم را    گریدیکدائماً  متضمن یکدیگرند 
پای  هم:  یابندتبلور می   این صورت  به تناقضات    ن ی، اخصوصنیدر ا  کنند.یم  دیبازتول

 
1 Bob Jessop, "Gramsci as a Spatial Theorist." Critical Review of 

International Social and Political Philosophy 8, no. 4 (2005): 424-425. 
 .426همان، ص.  2

3 Chris Collinge, "Self-Organisation of Society by Scale: A Spatial 

Reworking of Regulation Theory." Environment and Planning. D, 

Society & Space 17, no. 5 (1999): 568 
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، یمل  یها، دولتیمل  یاقتصادهای، »اقتصاد جهان  پیوستگیفشردگی و همدرهم  عیتسر

 1شوند. محور« نیز تشدید و بازتولید میملی  یهایتیفرامل  یحتو  ،  محوری ملیهاهیسرما

این  ینکته  ساماندهی  تیریمد  که  است   انکارناپذیر   یجهان   یداره یسرما  و 
دولت توسط   از  می   هایملتـانبوهی  عملیاتی  سیاسی  قلمرو  که چنان .  شوددارای 

می  تصریح  سرماکند،  مزاروش  یمثابهبه مدرن    یدارهیدولت  برای   مهم  الزام  کی 

  یِ اسی س  ی ساختار فرماندهچون  هم،  هیسرما  یساختار  تناقضاتو    یر یناپذمهار

، هم  یدارهیسرما  نظامکرد  عمل   ی نقش دولت برا  رایزکند  عمل می   ه یسرما  کلیت

دولت    لیتشک  2اهمیت حیاتی دارد.   ی، و هم در سطح کالن و جهان  یرد و ملدر سطح خُ
 ک داری ینظام سرمایه مولد    یدستاوردها  یحفظ دائم  یتأمین و هم برا  ی مدرن هم برا

که در    ابزارهاییبا تمام    دیبا  هیما»دولتِ نظام سراساس،   نیا  بر  است.  ضرورت مطلق
  لیتحم  قی از طر  ازیدر صورت نـ  خود    یمل  یهیسرما  یانحصارمنافع  از  دارد    اریاخت

توپدار  یپلماسید" مقابل  ـ    (gunboat diplomacy)  "ناو   ی کشورها  تمامی در 
گسترش سرمایه و انباشت،    ازِیمورد ن  یبازارها  ی برا  ]جهانی[  در رقابت  ریدرگ  بِیرق

 3دفاع کند.« 

خالق    یمل  یمرزها  ورای  در  هیسرما  عیسر  تحرکاتاگر    یحت  تر،بیانی روشن   به 
ادغام ازپیش در هم  و بیش   وستهیپ  یمل  یبازارها  یهمه  که در آن  ی هستندطیشرا
در   یجهانی  تنیدهدرهماقتصاد    شدنپارهپاره  شدن بای جهان  اما در آن واحد،شوند،  می

 ش یگرا  نیاحقیقت، » بوده است. در    توأم  ایی و منقطهمل  متمایز و نامتوازن  یاقتصادها 
توسعه  ناموزونبا  دولت ی م  تیتقو   یداره یسرما  ی  که  متما  ملتـشود،  با  کردن  زیرا 
با الزامات   طور پایا بهکه  تضادمند  اثر    کی  کرده است،  ریحفظ و تکث  یمل  یاقتصادها 

 
1 Wood, “Global,” 18 

2 Mészáros, Beyond, 51. 
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شدت   بلکه، ابدیی شدن کاهش نمیکه با جهان الزاماتی ـشود یم تشدید یرقابت جهان

   1«.گیردمی

پایه  رهیافتبر  شالودهی  تاکنون  که  نظری  کردههای  دو سازی  اکنون  ایم، 
 کنیم. بندی میی محوری را صورتفرضیه

 هافرضیه  .4

 یهاشبکه   ساختو    نیچ   یهایگذارهیسرما  یاقتصاد  یها آمدپیترین  اصلیـ  تِز اول  

اقتصاد    در  ران یادغام اقتصاد ا  روند  دیتشد  (1عبارتند از )  رانیدر ا  ونقلی حملرساختیز
میانجیِ به  فراقارهفرامنطقه  یهاپروژه  چین  و  راستاآن    ایای  تأمین   (2)  یدر 

  و تحکیم   ت یتقو  (3یی )نها لیدر تحل  و  نیچ  یاقتصاد   یتوسعه   ترین ملزوماتاساسی 
 در داخل چین.  انباشت سرمایه فرایند

  استمرار حفظ و  (  1یِ این فرایند عبارتند از )اسیس  یهاآمدپیترین  اساسی ـ    تِز دوم

کردن لیتبد  ی حفظ وواسطه   ( به 2)  رانیا  یدارهیسرمای ناموزون  ه توسع  یبندهکریپ
.  نیچی در  اقتصاد   یمتقضیات رشد و توسعه   برآوردن  در راستای  اقتصاد تابع   کین به  آ

جملگیِ )تحوال  نیا  متعاقباً،  تقویت  3تْ  موازنه توان ی،  هژمون  تثبیتو  (  ی مندسازی 
 . را در پی خواهد داشت ران یبر ا  اشقدرت به نفع چین و تفوق برتری

 هاسازی فرضیه عملیاتی  .5

که در    گونههمانکند.  یم  یرویپ  یکیالکتید  لی از روش تحل  هاهیفرضسازی  یاتیعمل
از    ی جربالگوی ت  در این بخش به میانجی و با تطبیقِ،  کنیدمشاهده می  2-1  شکل

 مدد خود را از مفاهیم نظری و انتزاعی به   لیو تحل تبیین ،تحلیل ساختاری دیالکتیکی
صورت سنجش و    انضمامی  یرهایمتغ و  ارائه  میپذیر  محک  بندی  به  را  آن  و  کنیم 

، از منظر  دیدمزیت زاویه   انتزاعدر سطح  اساس    ن یبر اگذاریم.  آزمایش تجربی می 

یِ  و وابستگ  ی وستگیپ  ، روندمفهوم منطق اقتصاد ژئوپلیتیکی و منطق امپراتوری سرمایه

 
1 Wood, “Logics of,” 29. 
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یک اقتصاداقتصا   ی(جانبه)نسبتاً  به  ایران  می  نی چ  د  منتزع  ترتیب  و  بدین  شوند 
  ن ی چ  ی)الف( سطح روابط تجار  :شودیم  گیریاندازهها  شاخصاین  ا  ب  (ی اول فرضیه)

 ی گذارهیسرمامیزان  (  پو )  رانیبه ا  نیچ  یگذاره یسرماجریان    گسیل  ، )ب(رانیو ا
  نیاجا و به طور موقت،  این   . رانیا  ونقل ی حملرساختیز  یهادر گسترش شبکه   نیچ

 رانیاقتصاد ا  تنیدگیو درهم  ادغام  آنپسامد  هستند که    یعلّ  یرهایها متغشاخص

با گسستن موقت پیوندهای متقابل و دیالکتیکی میان متغیرها در   .است  نیدر اقتصاد چ
وابسته   یرهایمستقل بر متغ  یرهایمتغ  تری اثرگذاریِبه طور دقیق   میتوانیماین مرحله،  

 ی پیمایش از مرحله ها  شاخص نیا  کهپس از اینسرانجام،    .میکن  پیمایشو    یرا بررس
هم پیوند داده  ی نتایج را مجدداً به ا تحلیل و در گام نهایی، همه ها رنتایج آن  ،گذشتند

کالن  سطح  در  می و  تبیین  گره تری  تحلیل  این  نهایی  هدف  با  کنیم.  نتایج  زدن 
 الذکر است.های فوقفرضیه

تغعالوهبه  بر جای می  رهایمتغ  نیا  یکمّ  راتیی،  امری  از خود   یخنث گذارند 
  ن یچ  میانروابط قدرت    بر   ی اسیو س  یاقتصاد  کیفی و ژرف  یها آمدپی   بساکه  ندستین

 دید، از منظر مفهومدر سطح انتزاع مزیت زاویه رو،  ن یا  ازرا در پی خواهد داشت.    رانیو ا
درهم روند  زاد  هم،  ملتـاقتصاد ژئوپلیتیکی و منطق فضایی و سرزمینیِ سرمایه و دولت

 ی مل  یاقتصادها  ی ناموزونِ، ملزومات حفظ و استمرار توسعه یوابستگهمآمیختگی و به 
است که    نیا  ی این فرایندو بالقوه   بالفعلآمد  معنا که پی  نیبه ا  آورد؛را نیز پدید می 

 یمقتضیات رشد و توسعه   جهت تأمین  هیمواد اول  یکننده و صادرکنندهدیتولبه    رانیا
و محصوالت   هیسرما  یبه صادرکننده  نی، چشود. در مقابلمبدل می  نیچ  یاقتصاد

دوم    تِز   سنجش  یها، شاخص نیخواهد شد. بنابرا  ل یتبد  ران یبه ا ی با ارزش باالدیتول
ی )از لحاظ ماهیت مبادله ران یبا ا نیتجارت چ بندی و سرشتبیعبارتند از )الف( ترک

 بر اساس صنعت و بخش.   ران یدر ا  نیچ  یگذارهیو مقصد سرما  زان ی)ب( مو  ،  دوجانبه(

فرضیه این  آن  مرتبط  هایشاخص)و  ها  پژوهیدن  به(  با  کارگیریِ مستلزم 

، ی نخستوهله  درمعین است.    یزمان  یبازه  کیتمرکز بر  شناسایی و  با    امتدادانتزاع  

و  ، الزم است به روند  یو جهان  یاقدرت منطقه   کیعنوان  به   ن یدرک ظهور چ  یبرا
 ی قدرت  نیبه چن   چین  شدنل یتبدهی بیفکنیم.  نگا  نیچ  یتحول اقتصاد  یخیتارشرایط  
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ی )هم در سطح داخلی خیتار  و شرایط   فرایند  کی است که در  یی  هاشرط   شیپ  یالزمه
جهانی( سطح  در  هم  کنیم،    و  اکتفا  موجز  تعریفی  به  اینجا  اگر  باشند.  گرفته  نضج 

آن چطشرشیپ» داده  کههستند    ییزهایها  ]پدیدآمدن[بدینو    اندرخ    ی زهایچ  سان 

 زمانی و فضایی ـ یعنی انتزاع امتداد ـ در ارتباط فرایندِ  نیا  1.« اندرا ممکن ساخته   گرید
   شود.یم بندیی تقسیمخیتار یبه سه مرحله  با فرایند مذکور

 

 

  

 
1 Paolucci, Marx’s Scientific, 116. 
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دومفاز
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ایرانحمل ونقلزیرساختیشبکه هایگسترشو



 
 

 

 

 انتزاع امتداد

 

 هاشاخص 
 

 

 

 ؛ سطح روابط تجاری چین و ایران. الف

 ؛ گذاری چین به ایرانگسیل جریان سرمایه . ب

های زیرساختی گذاری چین در گسترش شبکه میزان سرمایه. پ

 . ونقل ایرانحمل

 فرایند و تحکیم تیتقو (3یی )نها لیدر تحل و
 .  در داخل چین است  انباشت سرمایه

اقتصاد  در رانیادغام اقتصاد ا روند دیتشد ( (1) :تِز اول

در اش ایای و فراقارهفرامنطقه یهاپروژه  چین به میانجیِ
 یتوسعه  ترین ملزوماتاساسی تأمین  (2) یراستا

ت  << نیچ یاقتصاد
انتزاع مزی

زاویه
دید 

 

تجارت چین با ایران )از لحاظ ماهیت   و سرشت  بندیترکیب . الف

 ی دوجانبه( مبادله

 گذاری چین در ایران بر اساس صنعت و بخش میزان و مقصد سرمایه . ب

 اقتصادی. 

 تثبیتو ( تقویت 3) تْتحوال نیا جملگیِ
ی قدرت به نفع  مندسازی موازنه ی، توان هژمون

را در پی خواهد  ران یبر ا اشچین و تفوق برتری 
 داشت. 

ی ه توسع یبنده کریپ استمرارحفظ و ( 1) تِز دوم:

  ی حفظ وواسطه ( به 2) رانیا یداره یسرماناموزون 
  برآوردن در راستای اقتصاد تابع کین به کردن آلیتبد

 << نیچی در اقتصاد یمتقضیات رشد و توسعه 

 

 الگوی تجربی از تحلیل ساختاری دیالکتیکی . 2-1شکل 

گشایش و اصالحات از : فاز اول
1978سال 

• یونفرایند شهرنشینی و پرولتریزاس( الف)

• صنعتی شدن سریعِ اقتصاد چین( ب)

راهبرد رفتن به : فاز دوم
2000جهان از سال 

• یم گذاری مستقه سرمایه یتشدید فزایند
ه ای وخارجی و صدور کاالهای سرمای

تولیدیِ چین

ابتکار کمربند و جاده: فاز سوم
2013از سال 

• ، اتصال چین با اروپا ، آسیای میانه، خاورمیانه
های ه آفریقا و آمریکای التین از طریق شبک

زیرساختی حمل و نقل



 
 

 

 های انضمامی استدالل .6

در این بخش  ،  در فرازهای باال   دهشترسیم  یلیتحل  و روش  ینظرمبانی  بر اساس  

تا نشان    م کردیخواهبندی  را ارائه و صورت   های انضمامی رئوس کلی استدالل

وداره یسرما  برتر  قدرت  کینوان  ع به   نیکه چگونه ظهور چ  دهیم تعقیب   ی 

ملزومات طرح و    مالزم است با  رانیدر اقتصاد ااش  منافع اقتصادی و سیاسی

 «. »راهبرد رفتن به جهان« و »ابتکار کمربند و جاده اندازیراه

این   یروابط تجار  یخیتار  فرایند تطور  مونی محوری پیراهااستدالل

ب  نیاقتصاد چ  یاساس   های دگردیسیبر  دو کشور   اواخر قرن    متکی  ستمی در 

  های اجرای سیاست  از زمان  وتحلیل کرده است،تجزیه   یکه ل  طورهماناست.  

  ر ییبا دو تغ  نی چ  یدارهیسرما  یتوسعه   یمرحله  نی، اول1978سال    در  شیگشا

پرولت  شهرنشینی  فرایندالف(  )  است:  بودههمراه    ژرف ساخت و  ریزاسیون 

  ها دوی این دگردیسیهر  .نیاقتصاد چ پرشتاب سازییو )ب( صنعت اجتماعی

  ه یکار و سرمادارانه میان  هیسرما  یاجتماع   مناسباتو    یدارهیسرما   سازوکارهای

،  یاقتصاد  یآزادساز  یحوزه در    نیچ  نوین  راهبرد  1.انداستحکام بخشیدهرا  

خارج تجارت  سرمایگسترش  جذب  اجرا  یخارج  میمستق  یگذارهی،   ی و 

کشور در اقتصاد    نیاقتصاد اپیوستگی  و  ادغام    پیوسته  بازار آزاد،  یسازوکارها

  یفزایندهرشد  بسترهای مساعد برای  و    شدت بخشیدهرا    یجهان  یدارهیسرما

به   ،2000  یدهه  لیاز اواحوالت،  بر متن این ت .چین فرآهم آورده است  اقتصاد

اقتصاد چسازییفرایند صنعتوحدت  ی شدتواسطه  اصلیِ  به    نی،  »کارگاه« 

  هنگام تحول مبرم و ژرف هم  نیا  2.ه استشد  لیجهان تبد  یصادرات  داتیتول

 
1 Minqi Li, The rise of China and the triumph of neoliberalism (Sidmouth: 

Pluto Press, 2008), 69. 

 .75همان، ص.  2
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انرژ  شتریب  تیامن تأمین  بازارها  یدر  را   یدیتول  یکاالها  یبرا  دی جد  یو 

 طلبید. می

تجارت  بخشیدن به سرعت، سازدخاطرنشان می نیز تیکه اسم طورآن 

  ضرورتاً   یتجارت خارج »شدن است، اما  یمهم جهان  یهایژگ یاز و  ی کی  یخارج

به اقتصادها  سازیتخصصی  میل  بر  1دارد.«   یمل  یدر  لِنیا  عالوه   یخنسِ، 

شود باعث می  یمل   یاقتصادها  یسازی و تجزیه تخصصیکند که  یاستدالل م

کمتر   ی اقتصادها  ن یب  ی فیک  ی هاتفاوت و  )مرکز(    رشدیافته 

تبع آن نامتقارنی ساختاری و  پدید آیند و به  رشد )پیرامونی(حالدریافته/رشد

بخشد.  سان را به نفع کشورهای مرکز تثبیت و استمرار میروابط قدرتِ ناهم

پیرامونی پیشرفتهصادرکنندهبه  کشورهای  کشورهای  و  خام  مواد   ی 

میصادرکنندهبه تبدیل  تولیدی  کاالهای  و  سرمایه  برآیندی  این    شوند. 

آفرینی  تر ارزش است که مراتب عالی مندیقانون  گرایش  وانفعاالت، تثبیتفعل

پیشرفته در   سرمایهکشورهای  هموارهی  می  داری  روند    نیا  2ماند. پابرجا 

شده  تجربه    نیز   ستمیقرن ب  انیدر پا   نیو چ  رانیا  یوضوح در روابط اقتصادبه

  ای رسید که در آن مرحله   به  رانیو ا  نیروابط چ  2000  ی. در اواخر دههاست

تبدیل   رانینفت ا  یترین واردکنندهو بزرگ  ی تجار   کیترین شربزرگبه    نیچ

  تنیدگی درهمنه تنها    نیچ  یاقتصاد  یتوسعه ی  دارانه گیری سرمایهسمت   3. شد

اقتصاد سرما  نیا  ی اقتصاد مل ، بلکه  شدت بخشیدرا    ی جهان  یدارهیکشور در 

و انتقال    یانرژمایحتاج  تأمین    یبرا  ی رااو منطقه   ی جهان  یک راهبرد زمان  هم

 
1 Smith, “Towards,” 179-198. 

2 Stephan Lessenich, Neben uns die Sintflut (München: Die 

Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis, 2016). 

3 Aizhu, “Despite Delays,”. 
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سرما  صنعتیو    هیمازاد  جغراف  اشمحصوالت  مناطق  ،  د ی جد  یبالقوه  ییایبه 

 1کند. همانند کشورهای خاورمیانه، تعقیب می

 

 

 جهانراهبرد رفتن به  

انباشت   گیریِ مقادیر فراوانی ازشکل   نیدر چ  یاقتصادسیر تحول و دگردیسی  

ی )عمدتاً تحت  تیملچند  ی هااز شرکت  یامجموعهنیز  و    را در پی داشت  سرمایه

 نیتریکه اصلای  دگرگونی  بر متن این شرایط تأسیس شدند؛   کنترل دولت(

 و شرایط مساعد برای ارائه و اجراسازی راهبرد رفتن به جهان  محرک  یروین

سال   د  2شد.   2000در  عبارت  فزاینده،  گریبه  و  رشد  اقتصاد    گسترش ی 

سرمایدارهیسرما  سازوکارهای  سمت    نیچ  یهی ،  به  جهان  را  به  رفتن 

(Going Global)    ادادسوق چ  راهبردْ  نی.  ای مرحله   به را    نیاقتصاد 

صرفِ    ترپیشرفته  صادرات  ساختکاال  از  آنبه  و  متحول  از به    تبع  یکی 

با   یاستراتژ  نیا  . کرد  لیجهان تبد جای  جایبه    هیسرما   ی اصل  گانکنندرصاد

جهان بنگاهیهدف  مالی  سازی  و  تولیدی  تجاری،    آفرینینقشو    ینیچهای 

ی بنیهتقویت  ،  خارجی  تجارت  گسترش،  داریی سرمایهدر اقتصاد جهان  شتریب

پیوند ژرفگذارهیسرما  افزایش   و   ی مال اقتصاد    تر ی مستقیم خارجی، و نیز  با 

 در دستورکار دولت چین قرار گرفت.توسعه درحال یو کشورها یجهان

 
1 Zhang Mei, “The Present and the Future of China’s Production-Capacity 

Cooperation with Foreign Countries  China Institute of International 

Studies,” China Institute of International Studies, August 19, 2016. 

2 Zhaoxi Li, “China’s Go Global Policy.” in. Chinese Multinationals, 

Larcon, Jean-Paul (Hackensack, NJ: World Scientific, 2009), 32. 

https://www.ciis.org.cn/english/ESEARCHPROJECTS/Articles/202007/t20200715_3615.html
https://www.ciis.org.cn/english/ESEARCHPROJECTS/Articles/202007/t20200715_3615.html
https://www.ciis.org.cn/english/ESEARCHPROJECTS/Articles/202007/t20200715_3615.html
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 ی اها ؤیر  ا ی  ی صحبت انتزاع   صرفاً  جهانراهبرد رفتن به  ،  نیبر ا  افزون

الزام   .نبود  دوارکنندهیام مقتضیات  این  عوض  انباشت در  و  سوداندوزی  آور 

به که  و    ینیچ  یهابر شرکت  یفشار جدسان  سرمایه  بودند  بورژوازی چین 

 راهبرد   نی ا  مقصود نهاییِ  ها را وادار به اتخاذ این راهبرد کالن کرد.ی آن همه

گذاشتن بر  صحه »  همچون  طوری کهبه  بود  نی چ  یدارهیسرماساختار  گسترش  

از کشور« عمل   در خارج  ینیچ  یهاگسترش شرکتتری از بسط و  مراتب عالی

ا  1کند.  پیوندی  دوجانبه    مشارکتیِو    مساعدتی   ی هاپروژه  اکثررو  نیاز  در 

 2راهبرد رفتن به جهان قرار دارند. و  نیچ ی دولت یهابا شرکتبالواسطه 

نت طبقه جهیدر  چ  ی،  نسل    نیحاکم  چندملیتی شرکت   نوینو    های 

فعالیتجهانیضرورت   تسر  لی، تسهشانهایسازی   یبرا  یعمل  باتیترت  عیو 

تقوفرایند  نیا در    تی،  خود  به دستو    یالمللنیب  یهارقابتموقعیت  یابی 

سه هدف    جائوشی،  هامؤلفه  نیا  سوای.  اندخوبی دریافتهتر را بهسودهای کالن

راهبرد شرکت اصل اینهای  یِ  را  جهان  به  رفتن  برای  چنین  چندملیتی چین 

طب  :شماردبرمی منابع  تأمین  انرژ  یعی)الف(  جمله  اول  ی)از  مواد  )ب( هیو   ،)

در   یگذارهی سرما  در تشویقدولت    نقش )  نی چ  یاقتصاد  لیتعد مشارکت در  

 عیو تسر  هی، انباشت سرمایشرکت، سودآور  تقویت و رشدخارج از کشور به  

 یالمللنیب   پذیریرقابتقدرت  ( بهبود  پ)، و  کند( یکمک م  رانهفناو  یهای نوآور

، نیروزافزون بازار چ ی، آزادسازدیدر تول نیچ تیمزیعنی  ) ینیچ یهاشرکت

های فراملیتی  شرکتبه    باهمهمه  ،نی چ  کار ارزانِ  یروین  وفوراز    یمندبهرهو  

 
1 Jonathan Holslag, "China's New Mercantilism in Central Africa." African 

and Asian Studies 5, no. 2 (2006): 142; Friedrich Wu, and Koh De Wei, 

"From Financial Assets to Financial Statecraft: The Case of China and 

Emerging Economies of Africa and Latin America." The Journal of 

Contemporary China 23, no. 89 (2014): 781-803. 

2 David I. Steinberg, and Hongwei Fan, Modern China-Myanmar Relations 

(NIAS Monographs. Copenhagen: NIAS Press, 2012). 
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ی خارج  یها یگذارهیو مشارکت در سرما رفتن به جهان    فرصت و امکان  ینیچ

 1(. دهد می را

ی اول از اواسط دهه  نیچ  یخارج  میمستق  یگذارهی، سرماجهیدر نت

خط به    نیچ »  طوری که، بهافت ی  شیافزا  یر یطور چشمگویکم بهقرن بیست 

پا گذاشتگذاران بزرگ جهانهیسرما مقدم   از    ی  را   یصادرکننده  کیو خود 

به    یهعمد ساخت  هیسرما  یاصل  یصادرکننده  کیکاال   ان یجر  2«.متحول 

پیرامون )یا از شمال جهانی به جنوب جهانی(،  از مرکز به    خارجی  یگذارهیسرما

هم  هم را  توسعهزمان،  ناموزون  تقوی  و  وابستگی کند  یم  تیحفظ  هم    و 

  مداوم   یرقابتکه  ایننظربه  را.  شرفتهیپ   های اقتصادیقدرت  به  ریفق  یکشورها

، ی در جریان استعیمنابع طب  کنترل بر  داری بر سرسرمایههای  میان قدرت

های  قدرت  از سوی  وام   یاعطا  ی خارجی درگذارهیسرما  ی از اهداف اصل  یکی

منابع طبیعی بزرگ سرمایه از  غنی  به کشورهای  اطم  تأمین،  داری  از   نانیو 

بهره برااین  از    نامحدود  یبرداراستخراج و    ی اقتصاد  ی تحقق توسعه  یمنابع 

  ریگکه با رشد چشمدال بر این واقعیت است    ی خیتار  یهتجرب  است.شان  یداخل

چ سرمانیاقتصاد  صادرات  عمدتاًسرعت  به  زین  هی،  و  یافته  به سمت   افزایش 

  دارای ذخایر انرژی فسیلی در  یبه کشورها  ژهیو، بههیو مواد اول  یانرژبخش  

 3. گرویده است ،نیالت یکا یو آمر قایآفرخاورمیانه، مناطق 

 ابتکار کمربند و جاده

 یدر اقتصاد  رانیادغام اقتصاد ای  مضاف بر آنچه فوقاً بررسی شد، روند فزاینده

 لیو تحل  کاوش در ارتباط با ابتکار کمربند و جاده مورد    نیچ  نوپدید و قدرتمند

 
1 Li. “China’s,” 31. 

2 Paul Nash, “China's "Going Out" Strategy”, Diplomatic Courier . 
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جمهوری از سوی رئیس  2013در سال  ی آن  که ایدهپروژه  ابر  نیا  .ردیگیقرار م

  ، آفریقا و ، اروپا خاورمیانه،  یمرکز  یایرا با آس  نیدارد چ  بنا،  چین مطرح شد

را    نیالت  یکایآمر جهان  تا  کند  بهازبیشمتصل  گسترش   میانجیِ   پیش 

در هم    یجهان  اسیارتباطات و تجارت در مق  قیتعمبسط و    ی وگذارهیسرما

اقتصادی طرح و اجرای این پروژه اساساً برآمده از تحوالت   هایمحرک  1آمیزد.

  تبع آن بهو    نیچ  یندشدن رشد اقتصادکُدرونی اقتصاد چین هستند، ازجمله  

به بنا دارد    نی، چعظیم  یپروژه  نیا  و شکوفاکردن  جیبا تروسود.  کاهش نرخ  

: »تأمین  ی عمل بپوشاندجامه   رانیازجمله او  ،  خاورمیانهدر    خود  چندگانه  هدف

بازتعرحمل  اتصال،  یانرژ  تیامن تعمیجهان   تأمین   یهارهیزنج  فیونقل،   قی، 

تجار سرما  یروابط  کشورها  یگذارهیو  ترو  خاورمیانه  یبا  از    ج یو  استفاده 

RMB  2« نفت جهان. دکنندگانیترین تولتوسط بزرگ 

راهبرد رفتن به   «یافتهی  ارتقای »پروژه را نسخه  ن یا  وی،  نیعالوه بر ا

خارج،    یگذاره یسرما»  شیافزا  یبراجهان   زیرساختدر  تشد«  ایجاد    د یو 

توسط    عمدتاًتملک« که  ادغام و  »اجرای    قی طر  انحصارات و تمرکز قدرت از

ی بر این  ، ل و همچنین  3. شماردگیرد، برمیانجام می  نیچ  یدولت  یهاشرکت

  ی جهان  نظاماز گسترش مداوم    یذات  »جزء  ابتکار کمربند و جاده  باور است که

کهدارهیسرما است  آن   ی  ب  محرک  امر    4است«.  ه یسرما  انی پایانباشت  این 

گالسمن   دهد. یم  رییتغ  نیرا به نفع چ  یقدرت در نظم جهان  یموازنه  ریناگز

 
1 “Promote Friendship Between Our People and Work Together to Build a 

Bright Future,” Embassy of the People's Republic of China in the 

Kingdom of Belgium.  

2 Kamel, “China's,” 78. 

3 Yu Jie, “One Belt One Road: A Reality Check,” Medium . 
4 Xing Li, “Understanding the Multiple Facets of China’s “One Belt One 

Road” Initiative,” in Mapping China’s ‘One Belt One Road’ initiative, 

ed. Xing Li (London: Palgrave Macmillan, 2019), 11. 

https://www.fmprc.gov.cn/ce/cebel/eng/zxxx/t1078088.htm
https://www.fmprc.gov.cn/ce/cebel/eng/zxxx/t1078088.htm
https://lseideas.medium.com/chinas-one-belt-one-road-a-reality-check-b28030ac6d3b
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را    نیچ  یگذارهیسرما خارج  »شیوهدر  میمحورن یچای  که بیند  « 

اهدافدهندهبازتاب و  یمل   استیس  ی  تسه  جیترو  یبرا  نیز  آن    تیفعال  لیو 

خود و    یمنافع ملاست تا در سرانجام    خود در خارج از کشور  ی مل  یهاشرکت

 1را تحقق بخشد. یفرایند انباشت داخل مقتضیات

ابتکار کمربند و  کنند که  یاستدالل م دیگران  و    ی لدر همین راستا،  

قدرت    صرفاً   جاده تقلسیاسی  به  بلکه  ستین  پذیرلیپکن    ی پروژه  ک »ی، 

بمحوره طبق  یتوسعه  پروژهاسیمقانی،  ]یا  درهمی  برای  بهای  و    همتنیدن 

مقیاسمتصل در  مختلف  اقتصادهای  منطقه کردن  ملی،  محلی،  و  های  ای 

و  مرکز  ساختنهمراه  یبرا  یافراقاره  جهانی[  محل  ینخبگان  ،  نیچ  یو 

شده در مسیر  کشورهای واقع  ریداران، روشنفکران و طبقات حاکم در ساهیسرما

ممتد با    ی در کشورها  یاقتصاد  ی هاتیفعال  2«است.  ک کمربند ـ یک جاده ی

بر  هم  ،  یع یکار و منابع طب  یروی، کاال، نهیسرما  صادرات، از جمله  این ابتکار

س  ی طبقات  مناسبات چ  کیهژمون  استیو  داخل  و   نیدر  چین  میان  هم  و 

مشارکتکشورها است  کننده ی  اثرگذار  پروژه  این  پروژه  دوم  .در  این    ریتأث، 

در پیوند با  دارد که   نیچ  کیقدرت هژمون  دینامیسم  یِنیسرزم  تجلی بر    یمهم

توانند از  مربوطه قرار دارد که این نیز می  یو کشورها  نیچ  میانروابط قدرت  

 3کنند. تیحما نیچ گرایی ملی یپروژه

اسرانجام روند    نی،  به  ناموزونتوسعهپروژه  و    مرکز   یدر کشورها  ی 

صدور سرمایه   مقاصد  نیتراز مهم  یکی،  باب نمونهمِنکند.  یکمک م   یرامونیپ 

 یبرا  جوارهم  یکشورها  ونقلی حملهارساخت یز  ی، توسعهی به دوم  یاز اول

 
1 Jim Glassman, Bounding the Mekong: The Asian Development Bank, 

China, and Thailand (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2010), 133. 
2 Lee, Wainwright, and Glassman, "Geopolitical,” 427-428. 
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اطم  جیترو بهره  نانیو  بیبرداراز  طبی  منابع  از  تسه  یعیمانع   انیجر  لیو 

 یگذارهیجذب سرما  ی، در ازاعالوه بر آن  آنها است.  یدیصادرات محصوالت تول

به صادرات مواد    یرامونیپ   یکشورها  اکثر،  مرکز  یاز کشورها  یخارج  میمستق

  ی محل  یها رساختیو زها  گذاریو درآمدهای حاصل از آن برای سیاست  هیاول

   1اند. وابسته خود 

 
1.NebenLessenich,   



 

 
 

 اقتصاد ژئوپلتیکی نفوذ چین در ایران 1087

 فصل سوم

 ایران   و   چین  روابط اقتصادی   ی توسعهظهور چین و سیر  

 

 مقدمه 

ظهور و عوامل دخیل در    های تاریخیزمینه شیپ ترین  ایپایه  بنا دارد  فصل  این

را بررسی و بازنمایی    رانیدر ا  نیحضور چ  یخیتار  دگرشاز    یو طرح کل  ،نیچ

 ر یگچشم  و تحول  رییاست که تغ  این  این جنبه از مبحث کلی ما  تیاهمکند.  

 نیچ  یخارج  یگذارهیسرما   یروند فزایندهپکن و تهران و    یدر روابط اقتصاد

از   نیچ  ی، اجتماعی و سیاسی دراقتصاد  هایدگرگونیاز    ی عمدتاً ناش  رانیدر ا

است تاکنون    1980ی  دهه واالیی .  بوده  اهمیت  از  است،   آنچه  برخوردار 

بازنمایی  و  است  یخی تار  طیشرا  موشکافی  زمای  و  ضرورت    یِنیع   ینهیکه 

را پدید آورده    رانیدر ا  نیچ  یندهینفوذ فزافرایند    و به تبع آن  نیچ  برآمدن

که  ،  نیبنابرا  .است است  و  فرایند    نیابایسته  تاریخی  دیالکتیک  بستر  بر 

با  در ارتباط  )  نیچ  ی در دارهیسرما  فراگیر و ژرفای دگرگونی و تطور  هایزمینه 

  1990و    1980  یاز دهه  ی جهانیدارهیاقتصاد سرما  یِبرالیلنو  یساختار نهاد

و  سواینبه   اقتصاد  کی  چونهمآن    پدیدارشدن(  قرن    یجهان   ی قدرت  در 

گ  کنکاشمورد    ویکم بیست  ترتیب  .ردیقرار  ابتدا  بدین  اجتماع ،  ـ  عوامل  ی 

 یپرجلوهو    ی جیتدر  شیافزای  نیروهای محرکه  نیتری عنوان اصلبه  یاقتصاد

روابط   ی تاریخیِسیر توسعه  سپس  .کاویممیرا    رانیو ا  نیچ  یروابط اقتصاد

پرسش ما    شود. لذابررسیده می  گذشته  یها در دو دههآن  یدوجانبه  یاقتصاد

روابط ی  سیر توسعه:  ن بدیق قرار استدر این فصل برای پژوهیدن این پرسما

 ؟ چگونه بوده است کمیوستیدر قرن ب رانیو ا نیچ یتجار

 دریافتن)الف(  گیرند:  ها دو هدف مشخص را پی میمؤلفه  نیا  کاوش 

و    ادغام   دی تشد  قیاز طر  رانی در ا  نینفوذ چ  شیافزا  یو ماد  ینیع   یهانه یزم
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هایی از سازوکارها  بازنمایی الیهو )ب(    نیچاقتصاد  در    رانیا  ی اقتصاد  وابستگی

فصل به   نیا.  رانیاداری  ی ناموزون سرمایه و حفظ توسعه  تیتقو  و فرایندهای

 افتهیخاص اختصاص    یشود که هر بخش به موضوع یم  میتقس  اصلی  دو بخش 

داخل  نیترمهم  نخست،  بخش  است. جهان   یتحوالت  چ  یو  به    نیکه   کیرا 

قدرت تبد اقتصاد  استکر  لیمند  اقتصاد)  ده  رشد  صنعت  یازجمله  شدن،  یو 

انباشت  و فرایند  ،  نیبه چ  ی خارجی هی، ورود سرماریزاسیونو پرولت  ینیشهرنش

  ب یترک  ،یبخش دوم با تمرکز بر روابط تجار  . دهدمورد بحث قرار میرا    (هیسرما

،  نیچ  یانرژ  تیامنتأمین  در    رانینفت خام ا  جایگاهو    و سرشت تجارت دوجانبه

.  پردازددر قرن حاضر می  رانیو ا  نیچ  یروابط اقتصاد  یخیارسیر تکوین تبه  

 بریم. می انی مختصر به پا بندییک جمعبا  را فصلاین ، سرانجام

 نی ظهور چ  ی هاآمدو پی  هازمینه .1

چ جهان  یداخل  تحول  نیچند  تنیدگیدرهم  ماحصل  نی ظهور    بود.   یو 

داخلی تحوالت  اقتصاددرخصوص  اصالحات   سیاستو    نیچ  یاجتماع ـ    ی، 

 1980ی  هبازار آزاد( در ده  تقویت سازوکارهای)  یاقتصاد  یآزادساز  گشایش و 

آن  و تقویت  و  دهه  ژهیوبه  استمرار  موجبات2000و    1990  ی هادر  رشد    ، 

)الف( روند   باتوأمان بود    هادگرش  نیاچین را فراهم آورد.    اقتصاد  یندهیفزا

شدن و انباشت  یصنعتفرایند پرشتاب  )ب(  نیز    و  ریزاسیونو پرولت  ینیشهرنش

اقتصاد  یاجتماع   ی شتابنده  هایاستحاله،  یسطح جهان   در  .هیسرما بر    اییو 

سان سیاست غالب  جهانی و استیالی نولیبرالیسم بهشدن اقتصاد  یجهانمتن  

داری در ربع آخر قرن بیستم، چین را با تحوالت ژرفی مواجه ساخت.  سرمایه

اواخر دهه  یاقتصاد   یهابحران طور مشخص  هب اواسط  1960  یدر   یدهه  و 

  خصوص امریکا و اروپای غربی، ی، بهدارهیسرما  یه شرفتیپ   یدر اقتصادها  1970

 کار ارزان   یرویکه ن  مکان کند نقل  ییبه کشورها  یجهان   یهیسرماباعث شد  



 

 
 

 اقتصاد ژئوپلتیکی نفوذ چین در ایران 1089

چرخش   ن یا  یاصل  مرکزبه    نیچ  بیترتنیبه ا  1موجود بودند. در آن    فراوانی

 یدارهیسرما  سازوکارهای  رفتههمتغییر و تطورها، روی نیا  .تاریخی تبدیل شد

بازاربا    توأمان) اصلی  سرما  نیب  مناسبات(،  سازوکارهای  و  ادغام    هیکار  و  و 

اقتصاد جهان  نیاقتصاد چبستگیِ  همبه رئوس   .ی را تقویت و استوارتر کرددر 

 کنیم.طور مختصر ارائه میمه بهاصلی این تحوالت را در ادا

 نیشدن، نه تنها چیصنعتجهش پرشتاب    یجهی: در نتیرشد اقتصاد

 ن یکه چشود  ی مینیبشی، بلکه پ برکشیده شداقتصاد بزرگ جهان    نیبه دوم

 ترین اقتصاد جهانعنوان بزرگبه  ی آمریکامتحده  االتیاز ا  ندهیآ  یدو دهه  یط

حال،  نیبا ا  2خواهد گرفت.   یشیپ   ( GDPاز لحاظ حجم تولید ناخالص داخلی )

  (، Purchasing Power Parity)  دیقدرت خر  یبرابر   لحاظ شاخصاز  

  نیاقتصاد چ  . از این حیث، ترین اقتصاد جهان استبزرگ  در حال حاضر   نیچ

 یالمللنی گزارش صندوق ب  یپایهبر    3گرفته است.  یشیپ   آمریکااز    اکنونهم

طور  به  نیچ  یناخالص داخل  دیتول  ی ، رشد واقع2010تا    1979  سال  پول، از

  6.8به    2016در سال    زانیم  نیکه ایدرصد بوده است، در حال  9.7  متوسط

درصد کاهش    2.3به    2020درصد و در سال    5.8به    2019در سال    4درصد،

 یاقتصاد  واقعی   در رشد  نی، سهم چسواینبه  1990  یاز دهه  5است.   افتهی

 
1 Li, The rise, 69. 

2 Geof Colvin, “Study: China Will Overtake the U.S. as World’s Largest 

Economy Before 2030,” Fortune, February 9, 

3 Andrea Willige, “The world’s top economy: the US vs China in five charts,” 

World Economic Forum, December 5, 2016. 

4 IMF, Research Dept. World Economic Outlook, October 2016 

(Washington, DC: International Monetary Fund, 2016), 5. 

5 “At glance: People's Republic of China,” IMF. 

https://www.weforum.org/agenda/2016/12/the-world-s-top-economy-the-us-vs-china-in-five-charts/
https://www.imf.org/en/Countries/CHN#whatsnew
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مرکز    نیچ  2016  در سال،  نیعالوه بر ا 1درصد بوده است.   30جهان حدود  

  ن یدر ا  نیچ  در برآیند آنجهان شد و    یصنعت  داتیدرصد از تول  20  باًیتقر

 چین   یرشد اقتصاد  2را از آن خود کرد.متحده    االتیا  جایگاه نخستِ  حوزه نیز

نمایش گذاشته به    ی رادارهیسرما  خیدر کل تار  نظیریبیروند    1978از سال  

نت  و موتورها  ی کیبه    جهیدر  توسعه  یاصل  یاز  و    ی اقتصاد  ی گسترش 

چ  لیتبدی  دارهیسرما اقتصاد  است.  اوا  نیشده   مرکز به    2000  یهه د  لیاز 

از  ی اخیر  مضافاً، در چند دهه  شد.   لیجهان تبد  یصادرات  داتیتول  »کارگاه«

، به  هبود  نیی پانسبتاً    یدارهیسرما  یهای پیشرفته آنجا که نرخ سود در اقتصاد

ارزان  یروین  فراوانیِ  لیدل چین  کار  نرخ  در  برامیانگین  ،  ساالنه   یسود 

درصد   15  باًیتقر  2014تا    1980  هایسال  نیب  نیچ  یصنعت  یهاشرکت

را   نیشدن اقتصاد چیصنعت  یسابقهیب  یخیروند تاراین نیز    3. افتی  شیفزاا

م مهم  نیچ  نیبنابرا  کند. یآشکار  اصل  نیتربه   مولدِ  تِیفعال   محل  نیتریو 

 در آمد.  ی دارهیسرما دیتول یسازیالمللنیب

پیوندی با  در چین در همشدن  یروند صنعتریزاسیون:  و پرولت  ینیشهرنش

جهانی،    هایدگرگونی شهرنشاقتصاد  بخشیدرا    ینیروند  حیث   .شتاب  از 

یافته تکوین  باهم  پیوند  در  پرولتریزاسیون  و  شهرنشینی  فرایند  اند.  تاریخی، 

زمین از  که  فقیر  دهقانان  چه  روستایی،  مناطق  در  برکنده  دهقانان  هایشان 

از  ، ناگزیر راهی شهرها میاندهایی که بدون زمینشوند و چه آن می شوند و 

عنوان »کارگر آزادِ« مزدبگیر آنجا که چیزی جز فروش نیروی کارشان ندارند، به

در   جدی  رییتغ  موجبامر    نیاشوند.  ی تولید صنعتی و شهری میوارد چرخه 

 
1 Li, The rise, 77 

2 Tobias Ten Brink, and Carla Welch, China's Capitalism (Philadelphia: 

University of Pennsylvania Press, 2019), 162 

3 Li, The rise, 75. 
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ترتیب است که فرایند بدین  شده است.  یاجتماع   یهاطبقات و گروه  ساخت

ص فرآیند  با  پرولتاریزاسیونِ سازی/مدرن نعتیشهرنشینی  آن  تبع  به  و  سازی 

سازی فرایند پرشتاب ساخت طبقاتی جامعه گره خورده است. در چین نیز پیاده

توسعه صنعتی و  راستای رشد  بیستم ی سرمایهسازی در  قرن  اواخر  در  داری 

از   ینیتخم  3-1جدول    1را تجربه و تسریع کرده است.  ریزاسیونپرولتفرایند  

  بر دهد.  را نشان می  1999تا    1978از    نیچ   یجامعه  یطبقات  ساخت  رییتغ

ا طبقهبرآورد  نیاساس  سهم  مزد صنعتی  کارگر    ی ،  کارگران  ی شهر  یو 

 درصد   40به    1978درصد در سال    27پرولتاریا( در مجموع از  )پرولتاریا و نیمه

رصد به  د  68که سهم دهقانان از    ی است، در حال  افتهافزایش ی  1999در سال  

  است. افتهیکاهش  ی زمانی در همان بازهدرصد  44

 

 
1 Li, The rise, 75. 

2 Minqi Li, The rise of China and the triumph of neoliberalism (Sidmouth: 

Pluto Press, 2008). 

 طبقات 197۸ 19۸۸ 1999

 بورژوازی/نخبه  1 1.7 3

 طبقهی متوسط  5 6.3 9

 خرده بورژوازی  0.0 3 4

 پرولتاریا  10 11 12

 نیمه پرولتاریا  17 22 28

 دهقانان  68 56 44

 1999، و 1988، 1978ی دورهتغییر ساخت طبقاتی در چین در سه  :3.1جدول 

 .)درصد از کل جمعیت(

های  شده از دادهی اصالحشده توسط نویسنده بر اساس برآوردی از نسخه: محاسبهمنبع

 2.از کتاب »ظهور چین و پیروزی نئولیبرالیسم« اثر مینقی لی 4.4و  4.3جدول 
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ا  نیافرض ما  پیش نخست قرن   یدو دهه  روند در طول  نیاست که 

از  بیست  است.  سو  اینبه    2000ویکم،  گرفته  مثال،  بهشتاب  پی  عنوان  در 

  2014تا    2009از سال    نیکار چنیروی    جمعیت  ،استمرار فرایند پرولتریزاسیون

افزا  2حدود     یکشاورزبخش  شاغل در    تیکه جمعی، درحالهافتی   شیدرصد 

کاهش  ،  ر همان دورهنفر د  ونیلیم  228به  میلیون    297از  ،  درصد   30حدود  

ی »کاربر« برپایه  دیاز تول  نیکه گذار چیی، از آنجانیبر ا  افزون  1ه است.افتی

(intensive-labor )2    فزاینده  بهاولیه پایه  یتولید  »سرمایهبر  « بری 

(intensive-capital )3  افته ی  شی افزا  نیز  کار  یروین  یور، بهرهافتهی  شدت  

کار    یروی ن  وفورکار و    یروین  ی وربهره  شیافزاها،  مؤلفهی این  هر دو  4است.

  کمک کرده است.  هیانباشت سرما  تبع آنبه  به رشد نرخ سود و   نیارزان در چ

]در مبارزه علیه بورژوازی و   یکارگر شهر  یطبقه  »ناکامیتحول،    نیاپای  هم

حاکم[  طبقه  عظ   خلقو  ی  و    ی شالوده  ، کار  یروین  میمازاد    شکوفایی رونق 

 5اند.«بنیان نهادهرا  نیچ یدارهیسرما

بهخارج  میمستق  یگذارهیسرماورود    انیجر زمان ن یچ  ی  از   :

  ی خارج  میمستق  یگذارهیسرماورود    ن،یچدر    ی اقتصاد  یاصالحات و آزادساز

  ی ادغام اقتصاد داخلاین نیز برآیند سازوکارهای  کهبوده  ش یافزارو به  وستهیپ 

 
1 National Bureau of Statistics of China. China Statistical Yearbook 2015. 

(Beijing: China Statistics Press, 2015), 4-1. 

  ند یهر فرآ  در( مورد استفاده هیبا سرما  سهیکار )در مقا  ی رو ین  ینسبت نسب ارجاعی است به    شدت کاریا    کاربر   2

باالبه  . تولید کاال و خدمات کار«  با »شدت  مثال یک صنعت  نسبتاً    عنوان  و  غیرپیشرفته  )مانند کشاورزی 
 دارد.  ازین یکار دست ی رو ین  ی ادیخدمات خود به مقدار ز  ایکاالها  دیتول ی برا سنتی( 

  ژه ی وبه  دیتولعوامل    ر یموجود در رابطه با سا  یواقع  ا یثابت    ی هیمقدار سرما  هیشدت سرما یا    برسرمایه  3

 .کار است ی رو ین
4 Ten Brink and Welch. China's Capitalism, 163. 

 .70همان، ص.  5
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اقتصاد جهان   چین است.  ی در  دهه  بوده  از    انبوهی گذشته،    یدر طول چهار 

خارجهیسرما اقتصاد  یگذاران  ذخ  شدند  نیچ  وارد  ارتش  از    مِ یعظ  یرهیتا 

نرخ سود و    ، تحلیل نهاییو در    برداری کنندبهره  این کشور  کار ارزان  یروین

 2001سال    در  نیچ  به گزارش آنکتاد،  دهند.  شیرا افزا  ی خودهیانباشت سرما

ترین در جهان و بزرگ  یخارج  میمستق  یگذارهیسرما   یورود  مقصد  نیششمبه  

به اوج   2011روند در سال    نیا  1. تبدیل شد  رشددر حال    یدر کشورها  مقصد

دالر    اردیلیم  155به    2019و در سال    دیرس  (دالر  اردیلیم  280  )حدودخود  

خارج  شیافزا  2. افتی کاهش   اقتصاد  یتجارت  رشد  انعکاس  ی و  ورود    بخشاً 

 است. نیچ گذاری خارجی بهسرمایه خیل عظیم

 دگرش  یاصل  یهاها و فراینداز شاخص  یکی  نیدر چ  انباشت سرمایه

  های شالوده)و    یدارهیسرماو گسترش    رشده است.  بود  نیدر چ  یدارهیسرما

  روستایی در   ین، استقرار مهاجرمدرن  یهارساختیز  جاد یمانند اهآن،    یماد

توسعه صنعت  یشهرها،  نوآوریبخش  فناور  ی،  افزا  یدر    ت رقاب  تیمز  شیو 

 گذاری مجدد بخشی از ارزشسرمایهگسترده )  د ی( مستلزم فرایند بازتولیجهان

در    ( است.هیانباشت سرما  سازیاضافیِ ایجادشده توسط کارگر، یعنی بیشینه 

در این میزان  درصد بود،    35  باًیتقر  1980  یانداز در دههپس  زانیکه میحال

 یبه سازمان تجارت جهان نی. ورود چافت ی شی درصد افزا 41به  1990 یدهه

به  2000  سال درصد در  38اندازها را از پسکل   مجموعرشد ، 2001در سال 

گسترش  انداز تنها به  پس  میزانِ باالی  نیا  کرد.  عیتسر  2007درصد در سال    53

  ن یچ  یالمللنیبلکه به تجارت ب  ی مرتبط نیست،و رشد اقتصاد  یگذارهیسرما

 
1 UNCTAD, World Investment Report 2002 (New York & Geneva: United 

Nations, 2002), 6. 

2 UNCTAD, World Investment Report 2020 (Geneva: United Nations, 2020), 

7. 
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سازی سیاست گشایش  پیادهاز زمان    1.نیز مرتبط است  هیسرماورود    انیو جر

اقتصادیو رفرم تول  یگذارهی، نسبت سرما1978در سال    های  ناخالص    دی به 

درصد    40به    1990  ی درصد در دهه  30از    ج یتدرو به  ه نسبتاً باال بود  یداخل

ی  خیحد تار  نیبه باالتر  2010  یهده  لیروند در اوا  نی. ادیرس  2000ی  در دهه

روند، نسبت مصرف خانوار و    نیموازات ابه  است.   دهیدرصد رس  45.5  خود، به

درصد در   50به    2000درصد در سال    62از    یناخالص داخل  دیمردم به تول

از   ی ناش  نیچی  اقتصاد  ی، رشد و توسعهبنابراین   2. افتیکاهش    2006سال  

انداز و نرخ  ها و صادرات است. روند نرخ پسیگذاریهسرما   یشتابنده  شیافزا

بر  شکلبه  منجر    یگذارهیسرما مازاد  چ  تیظرفگیری   )تجمع  نیاقتصاد 

 3. گردد( هیسرما ازحدبیش

خارج تبدیتجارت    ی صادرات  داتیتول  «کارگاه»به    چین  شدنلی: 

دالر در سال    اردیلیم  20از  بیشاز    خارجی آن  حجم تجارت  شیافزا  باعثجهان  

حدودب  1978 در    اردیلیم  510  ه  زمان    .گشت  2001دالر  و  گشایش  از 

  ش یدرصد افزا  14.5آن    یساالنه  یِ، نرخ رشد تجارت خارجی اقتصادیآزادساز

اافتی   برتر کشور    نیبه سوممین  32  جایگاه   از  2004دوره، در سال    نی. در 

پذعبارت دیگر  به  4جهان صعود کرد.   یتجار زمان  در سازمان    نیچ  رشیاز 

  روندی صعودی داشته است. یعنی طور مداوم  آن به  ی، سهم تجاریتجارت جهان

تول2006تا    2000از سال   به  داخل  دی، نسبت صادرات  آنناخالص    23از    ی 

 
1 Joseph P. H Fan, and Morck Randall, Capitalizing China (Chicago: 

University of Chicago Press, 2013), 249-250. 

2 Li, The rise, 88 . 

3 The World Bank, “Gross Fixed Capital Formation (% of GDP),” World 

Bank National, 2021. 
4 Li, “China’s,” 49-52. 

http://data.worldbank.org/indicator/ne.gdi.ftot.zs
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به   استدرصد    37درصد  رفته  میاندر    1.باال  تجاراین  روابط  با   نیچ  ی، 

در سال    نی چ  خارجی  کل تجارتاز  درصد    13از    جنوب جهانی«»  یکشورها

  خارجی   که تجارتیحال  در  . افتی  ش یافزا  2007درصد در سال    28به    1995

واردات   افزایش  لیبه دل  اما،  داشته  مالحظهقابل  شیافزا  طور کلیاین کشور به 

  کهنظر به این   2است.  گیری مواجه شدهیِ چشمتجار  یبا کسر  یعیمنابع طب

  ریبا سا در مقام مقایسه نیچ صنعتیو محصوالت  یاهیسرما یصادرات کاالها

  ی و حفظ بازارها  افتنی،  بوده  شیافزابا شدت بیشتری درحال  جهان    یاقتصادها

توسعه برآورده  یبرا  دیجد متقضیات  سرمایهاقتصاد    یکردن   اشداری نوپدید 

  های چرایی  حیتوض  یبرا  یعامل مهم  نی، اروپراهمیت بوده است. از این   اریبس

 است. رانیبه ا نیصادرات چ شیافزا

به   عظ  انباشت:  جهانرفتن  سرما  یمیحجم   پدیدآمدنو    هیاز 

شرکت  یامجموعه  طلب    یتیچندمل   ی هااز  چین  از  را  جهانی  راهبرد  یک 

در سال    جهان  راهبرد رفتن به  یاندازراه  در پی آن، طرح و  کهکرد، امری  می

منابع    منظوربه  2000 سرمادیجد   یبازارها  افتنی،  اولیهتأمین  ی گذارهی، 

و  خارجی   رقابت  بهبود در سراسر جهان    ی هاشرکت  یِالمللنیب  پذیریقدرت 

آورد  ی،نیچ بر    ی شتر یب  ت یدولت فور  هایبرنامهدر    استیس   نیا  یاجرا  .سر 

با  کرد  دایپ  این  دی تأک.  با  کهبر  از های چین  یگذارهیسرما  د یدولت  در خارج 

به فصل برای جزئیات بیشتر  )  3کند   تیهماهنگ و هداطور مؤثرتری  را به   کشور

مراجعه   فوق   مضافاً  (. نماییدچهارم  ابتدا  نیچ  ی اقتصاد  ی العادهرشد   یدر 

طور که لنین اش بود. آن عطف تاریخینقطه  معنای رسیدن به    به  2010  یدهه

کرد،   توصیف  را  سرماآن  »کم  نیچ  یدارهیاقتصاد  حد    شی بوبیش  از 

 
1 Li, The rise, 87. 

2 Li, “China’s,” 73-74. 

3 Li, “China’s,” 31-32. 
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بودنضج این   .گرفته«  ابررواز  تحلیل،  از  مشخصی  سطح  در  »ابتکار پروژه ،  ی 

، روند  میلیاردی  یگذارهیبا سرما،  دهددرد را تسکین    نیا  دیبا  کمربند و جاده«

توسعه و  تضم  ن یچ  یاقتصاد  یرشد  تثب  نیرا    باالی سطح    1کند.  تیو 

اقتصادیگذارهیسرما ز  یو توسعه   ی، رشد   شیافزا  یالزمهها  رساخت یمداوم 

انرژ انرژیآژانس بینگزارش    یپایه  بر   است.  خامو مواد    یمنابع  در ،  المللی 

  مبدل جهان    یبزرگ انرژ  ی کنندهمصرف  نی به دوم  نی، چ2000  یاواسط دهه

سال  و    2شد پ   2009در  ایشیبا  از  بزرگ  االتیگرفتن  ترین  متحده، 

نفت  3در جهان شد.   یانرژ  یکنندهمصرف از سال   نی چتوسط    خام  مصرف 

.  (دینیرا بب  I  وستیپ )وحشتاکی جهش یافته است  به طرز    سواین  به  2000

که ی، در حالجهینت   در  .پی داشته استدر  را نیز  واردات نفت خام    شیافزااین نیز  

  ی هاسوخت   ریخالص نفت و سا  یترین واردکنندهبه بزرگ  2013در سال    نیچ

نفت خام در سال    یواردات ساالنهاز لحاظ رشد  شده بود،    ل یدر جهان تبد  ع یما

آمر  2017 زد.    کایاز  اساس  بجلو  بینبرآورد  ر  انرژیآژانس  افزاالمللی    ش ی، 

در    ترینبزرگ  یسال متوال  نینهم  یبرا»  2017در سال    نیچدر    یمصرف انرژ

  13.2درصد( رشد کرد و به    3معادل  بشکه در روز )هزار    400جهان بود که  

دو    باًیتقر  این کشوردر    خام  رشد مصرف نفت  4« .دیبشکه در روز رس  ونیلیم

را به خود اختصاص داده    2019نفت در سال    یمصرف جهان  شیسوم از افزا

 
1 Xing, “Understanding the Multiple,” 38. 

2 International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook 2007 (Paris: 

Organization for Economic Cooperation and Development), 3. 

3 Spencer Swartz and Shai Oster, “China Tops U.S. in Energy Use”, The 

Wall Street Journal, July 18, 2010; Barbara Finamore, “China as the 

World's Number One Energy Consumer... and World Leader in Clean  

Energy”, NRDC ,August 04, 2010. 

4 “China surpassed the United States as the world’s largest crude oil importer 

in 2017”, U.S. Energy Information Administration, December 31, 2018. 

https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703720504575376712353150310#project%3DCHENERGY0719%26articleTabs%3Darticle
https://www.nrdc.org/experts/barbara-finamore
https://www.nrdc.org/experts/barbara-finamore/china-worlds-number-one-energy-consumer-and-world-leader-clean-energy
https://www.nrdc.org/experts/barbara-finamore/china-worlds-number-one-energy-consumer-and-world-leader-clean-energy
https://www.nrdc.org/experts/barbara-finamore/china-worlds-number-one-energy-consumer-and-world-leader-clean-energy
https://www.eia.gov/TODAYINENERGY/DETAIL.PHP?ID=37821
https://www.eia.gov/TODAYINENERGY/DETAIL.PHP?ID=37821
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، از جمله انرژی فسیلی  از منابع   یغن   یبا کشورها  یروابط تجار  نیبنابرا  1است.

 نیچ  های چندملیتیشرکت   است.  افتهی  شی افزا  یتوجهشایان  زانیم، به رانیا

انرژمنظور  به سا  نیچ  یتأمین  اول  ریو  نیاز، هیمواد  مورد  حوزه   ی    یدر 

د  ، رشنی عالوه بر ا  2خیز بسیار فعال هستند. یانرژیی  در کشورها  یگذارهیسرما

  یکاالها  خالصِ  صادرات  به افزایش پرشتاب   سازی یو صنعت  یاقتصاد  چشمگیر

 نیشتریبا ب زبانیم اولین کشور نیچ 2006سال   در  .انجامید در چینی دیتول

که این  در حالی  بود،  کشور  خارج  اش درتابعه  یهادر شرکت  نیروی کارتعداد  

)  ونیلیم  24حدود    2004میزان در سال   در   3کارگر  اشتغال  از کل  درصد 

توسعه و گسترش    باز،   3بوده است.   1991نفر در سال    ونیلیم  5( و کمتر از  نیچ

رفتن به جهانِ را به سمت    نیچ  شده دری انباشتهی، سرمایدارهیاقتصاد سرما

کِشاند،  کاال  ی  به فرای صادرکنندهرا    نیاقتصاد چ  راهبرد،  نی. اگسیل کرد  خارج

نیز جهان   و  هدف  پیوستگیو    ینیچ  یهاشرکت  سازییبا  در   شتریب  درهم 

  ی مال   هایفعالیت،  خارجی  تجارتو گسترش    رشدجهان،    یدارهیاقتصاد سرما

الزم    چارچوب،  همیندر    .طرح و اجرا شد  ی اقتصاد جهاندر    یگذارهیو سرما

 را از رهگذر   نیچ  و قدرتمند  در اقتصاد نوظهور  رانیااقتصاد    ترژرفادغام    است

تجار)الف(   بعدی()  یروابط  بخش  سرما   در  و گسترش   خارج  در  یگذارهیو 

ز حملرساختیارتباطات  مورد    در  بیترت)به  ونقلیِ  پنجم(  و  چهارم  فصل 

 دهیم. قرار  لیو تحل  پژوهش

 

 
1 “Country Analysis Executive Summary: China”, U.S. Energy Information 

Administration . 

2 Julie Jiang, and Jonathan Sinton, “Overseas Investments by Chinese 

National Oil Companies: Assessing the Drivers and Impacts,” IEA 

Energy Papers, 2011/3, OECD Publishing.  

3 UNCTAD, World Investment Report 2002, 11. 

https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/China/china.pdf
https://ideas.repec.org/p/oec/ieaaaa/2011-3-en.html
https://ideas.repec.org/p/oec/ieaaaa/2011-3-en.html


 

 

 با یم. شک  ی/  ترجمه  ید یحامد سع 1098

 رانیو ا  نیچ   ی روابط اقتصاد  یخیتار  سیر .2

این ن  نیو چ  ران یا  نیب  یروابط تجار  کهبا  ب  یمهیدر  چندان   ستمیاول قرن 

سطح روابط دو  ،  1949  سال  در  نیچ  سرخ  نبود، اما پس از انقالب  توجهقابل

از دهه    ی نسبیبهبودش(  1350و    1340ی  )دهه  1970تا    1950  یکشور 

 ونیلیم  2.5حدود  شان  یروابط تجار  مجموع کل ، ارزش  اول   یدر دوره  . افتی

بود.   نوساناتلیکن  دالر  دل  ی با  به  تنش  ی هاآمدپی  ل یکه  و  سرد    ی هاجنگ 

دالر در سال    ونیلیم  111از    میزان  نی، اخاورمیانه جریان داشتدر    یکیتیژئوپل

 ( 57  وقوع انقالب  سال قبل از  ک)ی  1978دالر در سال    نو ی لیم  174به    1974

ی رژ  1. افت ارتقا  استقرار  یپهلو  میسقوط  سال  اسالم  یجمهور  نظام  و  در  ی 

به ارمغان دو کشور    یروابط تجار  سو، تغییر چندان ملموسی دربه این   1357

دههنیاورد طول  در  هم1360ی  .  ا،  جنگ  با  پکن    رانیزمان  عراق،  و 

و  یصنعت   پایپابه  2. بود  رانیابه    ی نظام  زاتیتجه  ی اصل  یکنندهتأمین شدن 

و به واردات  افتیگسترش  تدریج  به  رانیبا ا  نی، روابط چیاقتصاد  شتابانرشد  

 یآورد. حجم تجارت دوجانبه  یرو  یمصرف  ی کاالها  یازادر    ینفت  یهافرآورده

دالر در    اردیلیم  1.3به  ش(  1368)  1989دالر در سال    ونیلیم  179آنها از  

یک  از    رانیاز کل واردات ا  نی. سهم چافتی   شیافزاش(  1378)  1999سال  

سال   در  سال    دوبه    1978درصد  در  سال    هشتو    1991درصد  در  درصد 

 3. افتی شیافزا 2003

تا اواخر   رانیو ا  نیچ  یروابط تجار  ایم کهنشان داده  3-1  نموداردر  

اوا  1990  یدهه ازپایین  2000  یدهه  لیو  باق   ونیلیم  500  تر  ماند.    یدالر 
 

1 Mohamed Bin Huwaidin, China’s Relations with Arabia and the Gulf 

(Routledge-Curzon, 2002), 153- 154. 

2 Daniel L. Byman, and Roger Cliff, China's Arms Sales (Santa Monica: 

RAND Corporation, 2000), 8. 
3 Garver, China and Iran, 237. 
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کل صادرات    در   گسترده  رییتغ  آهنگ است باهمآنها    ن یتجارت ب  شتابان رشد  

با    است  زماندوره هم  نیانخست قرن حاضر.    یاوایل دههاز    نیو واردات چ

نگاه به  »سیاست  که  جمهور؛ کسیعنوان رئیسبهنژاد  یاحمد  روی کار آمدن

هیئترا    «شرق  در    در  راهبردی    ی برا  رانی ا  د یجد  ی خارج  است یسرویکرد 

 یدر اواسط دهه  مطرح کرد.  )و نیز روسیه و هند(  نیگسترش روابط خود با چ

، روابط رانیا هیعل  کایآمر سنگین یاهمیتحر  یبحبوحه در  ش(،1380) 2000

  نه   .سرعت گرفت  یانرژ  یهانامهاز موافقت   یارهیپکن و تهران با زنج  یاقتصاد

  یها، بلکه شرکتافتی  فزونی   گیریطور چشمبه  نیبه چ  رانینفت ا  صدور تنها  

نفت نفتی  شرکت  نیگزیجا  زین  نیچ  یبزرگ  و  ی  غرب  المللیبینهای  شدند 

 یدستنییو پا  یباالدست ی هادر پروژه یگذارهیسرما یاز قراردادها یامجموعه 

انرژ بخش  )  رانیای  در  کردند  امضا  بیشتر  را  جزئیات  چهارم  برای  فصل  به 

از   شیبه ب  2000دالر در سال    اردیلیم  1.8از    رانیاز ا  نیواردات چ  (.بنگرید

را نیز    رانیکه واردات نفت از ا  افتی  شیافزا  2014دالر در سال    اردیلیم  27

  6.5کاهش بوده و به حدود  رو به 2015روند از سال  نیالبته ا .شودشامل می

  های آمداز پی  ی ناش  دیکاهش شد   نیا  است.  ده یرس  2020دالر در سال    اردیلیم

 است.  2016در سال  دونالد ترامپ کار آمدنرویپس از  کا یآمر یهامیتحر

وبیش  با روند کل واردات آن کم  رانیبه ا  نی، روند صادرات چعالوهبه

  713حدود    2000  در سال  رانیبه ا  نیارزش صادرات چآهنگ بوده است.  هم

است.    رسیدهدالر    ارد یلیم  24از    ش یببه    2014سال    درو  بوده  دالر    ونیلیم

سیر   نزول کرده است.دالر   اردیلیم  8.5  تا  2020سال    در  این میزان  نیهمچن

اقتصاد  ی خیتار  یتوسعه  ا  نیچ  ی روابط  پیوستگی   بیانگر   رانیو  و  آمیختگی 

از کل واردات   رانیسهم ا  کهنیز است. با این  نیچ  پرنفوذدر اقتصاد    رانیا  اقتصاد

(، 2000ر سال  دهم درصد دسه است )حدود  بوده    زی ناچکنون  تا  نیو صادرات چ

 2020در سال    مجدداًو    افتی   شیافزادرصد    1.5به    باً یتقر  2014سال  اما در  

ترین به بزرگی اخیر  دو دههدر    نی، چعوضدر    .افت یکاهش  دهم درصد  دوبه  
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که  لیتبد  رانیا  یتجار  کیشر است،  نیز  شده  گستره   این  ژرفای    و  مبیّن 

  است. نیبه چ رانیا یوابستگ

 2000اگرچه در سال  ،  مشاهده استقابل    3-2جدول  در  که    گونههمان

 رانیا  مقصد صادراتی  نی( پنجمایتالیو ا  ی، کره جنوبوانی)پس از ژاپن، تا  نیچ

به   صعود کرد و از آن زمان  جایگاه نخستدرصد به    21با    2009بود، در سال  

از   نیسهم چه است.  کرد  حفظ  2019برتر خود را تا سال    تیموقع  باًیتقر  بعد

  ر ی چشمگ  افتو با وجود    رسیده    2014درصد در سال    29  به  ران یصادرات اکل  

درصد   48از    شیبه ب  2019، در سال  در این مقطع زمانی   نیصادرات نفت به چ

 یاز کشورها  نیروند در مورد سهم چ  نی، همنیارعالوه ب  است.  افتهی  شیافزا

فتن با قرارگر  2000  یدهه  یدر ابتدا  نیکند. چیصدق م  نیز  رانیا  مبدأ وارداتی

به خود اختصاص داده  را    رانیدرصد از کل واردات ا  5حدود  در جایگاه پنجم  

به   2014درصد در سال    32و    2007درصد در سال    17با    تیموقع  نیابود.  

درصد   28کاهش، با    ی با اندک  نی. چافتی  ارتقا  رانیا  یواردات  کیترین شربزرگ

 ه است.ماند  یباق رانیا یواردات مبدأترین بزرگ، کماکان  2019در سال 
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 رانیو ا نیتجارت چ  و ماهیت  بیترک .3

تأمل تبدیل کرده  ی قابلرا به یک مسئله  رانیو ا  ن یچ  یروابط اقتصادچه  آن 

منابع    ازایدر    ی و تولیدیاهیسرما  یشامل کاالها  نیکه صادرات چ  است  نای

ا  نیصادرات چ  ب یترک  3-2  نمودار است.    رانیا  و طبیعی   اولیه  را در    رانی به 

دوره دههطی    یزمانی  چهار  م  یدو  نشان  ، 2000سال    در  دهد. یگذشته 

ها به  ینیچ  صادراتدرصد از  40 باًیتقر یبرقو تجهیزات  لیآالت و وسانیماش

ونقل  بخش حمل   یبرا  یاهیسرما  یرا به خود اختصاص دادند. حجم کاالها  رانیا

ساراههمانند  ) و  ریلی ماشین  زاتیتجه  ر یآهن  وساهای  هواپ هینقل  ل ی،  ،  ما ی، 

. افزون  بود  صادرات  از کل   رصد د  19  مجموعاً شناور(  ی هاو سازه  قیقا  و   یکشت

، منسوجات و محصوالت آالت، ابزارات اساسی، فلزیمیمحصوالت پتروشبر این،  

  ی کاالها  ن ی، ارفتههمروید.  نشویدرصد را شامل م  25  یکیو الست  یکیپالست

را در سال    رانیبه ا  نیچ  یصادراتاقالم  درصد از کل    83  ی دیتولای و  سرمایه

اینبه  دادند.یم  لیتشک  2000 سال    بیترک  نیا  کهرغم    2019تا    2005از 
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 2005  یها در سال  یاهیسرما  ی کل کاالهامجموع    اما ،  بودهوسان  در ن  اندکی 

در   است.  افتهی  شیدرصد افزا  96به    2019درصد و در سال    85به    2010و  

از    نیاتفاق واردات چبهبیقر  تیاکثر  ی و محصوالت معدن  ی، منابع انرژمقابل

و   خام نفتمحصوالت  ،وارداتاین از  یادهند. بخش عمدهیم لیرا تشک رانیا

 3-3  نمودارطور که  همان  است.  یی ایمیو ش  یاز آن مواد معدن   ی بخش کوچک

میبه خام  گذاردنمایش  نفت  سهم  چ  از،  واردات  ا  نیکل  گیری اوج  رانیاز 

  76و    1995درصد در سال    55به    1993درصد در سال    3از    شدیدی داشته و

  خام   ، سهم نفت 2018تا    2000از سال  .  است  ده یرس  1999درصد در سال  

  53به    2019   سال   اما در بوده و  شناور  درصد از کل واردات    85تا    43  نیب

، در سال  . مضاف بر ایناست  افتهیدرصد کاهش    20  به  عدب  درصد و در سال

نفت    مشمول  نیبه چ  رانیا  ی صادراتیهادرصد محموله  90  تقریببه،  2000

گاز   تقط  یمعدن  هایروغنو    طبیعیخام،  محصوالت  نفتریو  از    . اندهبود  ی 

درصد واردات را   8 باًیتقر کیو پالست کیو الست یی،ایم یمحصوالت شو  فلزات

درصد و در   13و    86به    2010در سال  به ترتیب    بیترک  نی. اشوند می  شامل

 یافته است. رییدرصد تغ 33و  64به  2019سال 
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 ایران به چین نفت خام  صادرات .4

مناطق واقع    یدر برخسانی تنها  ناهمطور  به  ی جهانانرژ  ریکه ذخااین نظر به

درصد از    65شده است. حدود    مبدل   یکیتیموضوع ژئوپل  ک یبه    ینرژااند،  شده

چهارمین   رانیا  1متمرکز است.  انهیدر خاورم  جهان  ی نفت درشدهاثبات  ریذخا

  است   بشکه(  اردی لیم  157.2ی جهان )با  شدهی نفت خام اثباتی ذخیرهدارنده

ی رتبه ایران، پس از روسیه، در    ،ی گاز طبیعیشدهذخایر اثباتی  در حوزه  و

 2.قرار دارد (تریلیون فوت مکعب 490)با  دوم جهان

 
1 “OPEC Annual Statistical Bulletin 2018,” OPEC (2018). 

 در نقد اقتصاد سیاسیسعیدی، حامد. اقتصاد سیاسی حضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ایران.  2

https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB%202018.pdf
https://pecritique.com/2020/10/04/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9/#_Toc52562609
https://pecritique.com/2020/10/04/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9/#_Toc52562609
https://pecritique.com/2020/10/04/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9/#_Toc52562609


 

 

 با یم. شک  ی/  ترجمه  ید یحامد سع 1104

 

و    فزاینده مصرف    نیشدن چیصنعتفرایند  و    یاقتصاد  شتابانرشد  

  یی از خودکفا  2005  و  1992  یهاسال  نیب  نی. چرا شدت بخشید  یواردات انرژ

کل مصرف نفت   سومکیاز    شیبه واردات بروزافزون    ی نفت به وابستگتولید  در  

تحول  اشداخلی این  برآیند  داد.  وضعیت  چتغییر  سال    نی،  با    2004در 

صعود  جهان  یبزرگ انرژ ی کنندهمصرف نی دومبه مقام گرفتن از ژاپن، یشیپ 

با    نیچشدن  ی عینی را برای جفت زمینه   یْانرژ  برای  افزاینده  ی تقاضا  1.کرد

دهد  مینشان    3-4  نمودار  . خلق کرد  خیز عظیمنفت کشور    کیعنوان  به   رانیا

  1995دالر در سال    ونیلیم  121از    رانیاز ا  نیواردات نفت خام چکه ارزش  

  شیافزا  2008دالر در سال    اردیلیم  15.8و    2000دالر در سال    اردیلیم  1.5به  

واردات نفت از  ،  2010و    2009  یهادر سال  فروکش موقتیاز    پس   است.   افتهی

با توجه به    .دیاوج خود رس   نقطه  دالر به  اردیلیم  21.8ا  ب  2011در سال  ایران  

 
1 Charles E. Ziegler, “The Energy Factor in China’s Foreign Policy,” Journal 

of Chinese Political Science 11, no.1 (Spring 2006): 1-23 . 
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داری تنیده  ی سرمایههشرفتیپ   یدر اقتصادها  طور گسترده و ژرفبه  نیکه چاین

  های و سازمان ملل متحد بر بخشآمریکا    یها میاعمال تحر  در پی   شده است، 

عصا عمل  بهچین وادار شد در روابط خود با ایران دست  ،رانیا  یو انرژ  یاهسته 

واردات نفت   یغرب  یمنافع خود در کشورها تضمین  یبرا  نیچکند. در نتیجه  

 شدت تنزل داد.  را به  رانیخود از ا

ا وجود  سال  نیبا  تا  به ،  2011،  سینوپک،  دولتعنوان  شرکت    یغول 

قراردادنیچ  یانرژ راواردات  ی،  بش هز  9کردن  وارد  یبرا  ی  روزار  در    از   که 

 2013پکن تا سال    1امضا کرد.   رانیا  (سبکنفت خام فوق ی )نوعی  گاز  عاناتیم

از   23وارد کرده است که  نفت خام  دالر    اردیلیم  17نزدیک به   درصد کمتر 

  ارد یلیم  21.8از    ش یبه ب  2014روند در سال    نیکه ایاست. در حال  2011سال  

رس سال    اما   ، دیدالر  کرد.  ارد یلیم  9.4به    2016در  سقوط  از   دالر  پس 

و شش قدرت بزرگ   رانیا  نی( ببرجامجامع اقدام مشترک )  یبرنامه  یتوافقنامه

 بیترتشد و به  ایاح  ی اندک  نیبه چ  رانیصادرات نفت ا،  2015ی  ژوییهجهان در  

   .افتی شیدالر افزا اردیلیم  15دالر و  اردیلیم  11.9به  2018و  2017تا سال 

  ی هامیدونالد ترامپ، تحر  جمهوریریاست  به،  متحده  االتی حال، انیبا ا

  ا ی کرد که هر کشور    د یرا مجدداً وضع کرد و تهد  عانات یو صادرات م  رانیا  ینفت

عالوه بر    خواهد کرد.   میتحر  داشته باشد  رانیبا ا  یرا که روابط تجار  یشرکت

 یتبعه  ششو    نیچ  کریپ پنج شرکت غول  کای آمر  یدارخزانه  2019، تا سال  نیا

 ایران   از  نیواردات نفت چ  وسنگینسخت  یها میتحر  ن یا  2کرد.   میرا تحر  ینیچ

در    نیبه چ  رانینفت ا  ی، محموله سبببدین  .تحت تأثیر قرار داد   شدترا به

دالر در سال    اردیلیم  1.3دالر سقوط کرد و با  ارد یلیم 7به  باً یتقر 2019سال 
 

1 Charles E. Ziegler, “The Energy Factor in China’s Foreign Policy,” Journal 

of Chinese Political Science 11, no.1 (Spring 2006): 1-23 
2 “U.S. sanctions Chinese firms, individuals over Iran -Treasury website”, 

Reuters, September 25, 2019 . 

https://www.reuters.com/article/iran-nuclear-usa-sanctions/u-s-sanctions-chinese-firms-individuals-over-iran-treasury-website-idusl2n26g0di
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پا  2020 گزارش   بهمنتها    . دیگذشته رس  یحد خود در دو دهه  نیترنییبه 

اترزیرو بشکه   557000روزانه    نیانگیطور مبه»  نی به چ  رانی، صادرات نفت 

مارس  نیب تا  تحر[«  2021]  نوامبر  از  قبل  سطح  است.میبه  بازگشته   1ها 

در مارس    ن یبه چ  رانینفت خام ا  صدور  های منتشرشده،گزارش طبق    نیهمچن

  باً یدر تقر  زانیم  نیشتریکه ب  دیبشکه در روز خواهد رسهزار    856به    2021

 2است.  قبلشنسبت به ماه   شیدرصد افزا 129دو سال گذشته و 

 17با سهم    رانیکه ایدر حالایم که  به وضوح نشان داده  3-5  در نمودار

بود، اما سهم    2001در سال    نینفت خام چ  ی کنندهترین تأمینبزرگ  درصد

  2012تا    2000سال  از    رانیا  فروکش کرده است.گذشته    یآن در دو دهه

روسیه از ایران    2012ه است. اما در سال  منبع بزرگ واردات نفت بود  نیسوم

 ی اهسته  یها میتحر  یجهیدر نتپیشی گرفت و جایگاه ایران را از آن خود کرد.  

تنزل  درصد    20  زانیبه م  سواینبه  2010از سال    زانیم نیا  ران،یا  هیعل  کایآمر

 2014  یها سال  یو مجدداً ط  افتی درصد کاهش    7.8به    2012در سال    کرد.

رس  8به    2016تا   قابل  .دیدرصد  کاهش  ابا  از  خام  نفت  واردات   ران،یتوجه 

  ن،یشد. بنابرا  به امری مبرم و فوری مبدل  نیچ  یبرا  دیبه منابع جد   یابیدست

امارات،    ،یبیل  ،یسودان، سودان جنوب  ،یواردات خود را از عربستان سعود  نیچ

  ی هامیتحر  پیِ  حال، درنیبا ا  داد.   شیافزا  هیعمان، عراق، آنگوال، ونزوئال و روس

  ی حجم نفت خام  ران،یا  یگاز  عاناتیبر بخش نفت و صادرات م  کایسخت آمر

در  ،  2016درصد در سال    8با    سهیدر مقا   ،کرد می  یداریخر  رانیاز ا  نیکه چ

  3و در سال بعد به  درصد    2به    یر یبه طور چشمگ  2018و    2017  ی هاسال

 3.9در مجموع    2020در سال    نی، چها گزارش رسانهبر اساس  درصد رسید.  

 
1 Shu Zhang, Chen Aizhu, and Sabrina Valle, “China's Iranian oil buying 

spree crushes demand for Brazil, Angola crude”, Reuters, April 14, 2021 . 

2 “China buying record volumes of Iran’s sanction-discounted crude”, 

Worl Oil. 

https://www.reuters.com/world/middle-east/chinas-iranian-oil-buying-spree-crushes-demand-brazil-angola-crude-2021-04-14/
https://www.reuters.com/world/middle-east/chinas-iranian-oil-buying-spree-crushes-demand-brazil-angola-crude-2021-04-14/
https://www.worldoil.com/news/2021/3/11/china-buying-record-volumes-of-iran-s-sanction-discounted-crude
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  14.77با    سهیکرده است که در مقا  یداریخر   رانیا  از  تن نفت خام  ونیلیم

 1دهد. یرا نشان م  یدیکاهش شد 2019تن در سال  ونیلیم

 

 بندیجمع

در قرن    رانیو ا  نیچ  یاقتصاد  یروابط دوجانبه  یِخیتار  سیر تحولفصل    نیا

  های دگرگونیبر متن  روند    ن یا  لیو تحل  هیتجز  با   کرد.   ی را بررس  کم یوست یب

پژوهش یافته،  نیچدر    یدارهیسرما این   ن ید که ظهور چندهینشان م  های 

اقتصادی  به قدرت  یک  و  ) سان  طراحی  پرتو  به  اندازراهدر  رفتن  »راهبرد  ی 

اش در ایران جهان« و »ابتکار کمربند و جاده«( در تقویت و استحکام موقعیت

است.   یافته  تبلور  و محرک   یواسطهبال  برآیند   ها دگرش  ن یانیز    های توسعه 

 
1 “China's 2020 crude imports FROM US surge 211% to 396,000 b/d, valued 

at $6.28 bil”, S&P Global, January 20, 2021 . 

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/012021-china-data-2020-crude-imports-from-us-surge-211-to-396000-bd-valued-at-628-bil
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/012021-china-data-2020-crude-imports-from-us-surge-211-to-396000-bd-valued-at-628-bil
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نهایی،داخل  یاقتصاد تحلیل  در  و  چین  انباشت تحقق  ی  فرایند  به    بخشیدن 

 ه است. بود هیسرما  انیاپیب

چیناقتصاد  آورسرسامرشد   در   یکنندهنییتع  هایعاملاز    یکی  ی 

  باال بررسی و   فرازهایبوده است. همانطور که در    رانیبا ا  آن  یروابط اقتصاد

از نظر    نیو چ   رانیروابط ا  ماهیتدر    ینقطه عطف  کنونی، آغاز قرن  ارائه کردیم

 یرتبهدر    2000ترتیب، گرچه چین در سال  ه است. بدینبود  یفیو ک  یکمّ

 رانیا  یتجار  کیترین شربه بزرگ  دهههمان  در اواخر    لیکن  ،قرار داشتپنجم  

  ی روابط اقتصاد  محور  حفظ کرده است.  حالبه  را تا   جایگاه   نیشد و هم  لیتبد

زمان  به  آنها منابع  مرور  واردات  معدنی  به  و  ااولیه  ازا   رانیاز  صادرات   یدر 

سو،  تغییر جهت داده است. از یک  یِ چین به ایراندیتولای و  سرمایه  یکاالها

ی  اقتصاد داخل  یو فزاینده  با رشد گستردهتوسط چین    رانیا  نفت خام  واردات

  ی طور متوسط در دو دههکه به   یطوربه،  افتهی   فزونی  یتوجهقابل  زانیمبه   آن

 را به خود اختصاص داده است. رانیاز ا نیگذشته حدود دوسوم کل واردات چ

 جدی بر روابط دو کشور  تأثیر  رانیا  هیو اروپا عل  کا یآمر  یهامی، تحرنیبا وجود ا

میاست  گذاشته را  تغییر  این  وضعیتیلحاظبا  توان  ،  تجارت    کردن  کل  که 

در حال کاهش    2015از سال    اخصو واردات نفت به طور    ی طور کلبه  یخارج

در فروش نفت خود با   رانیکه ابوده    نیا  یاصل  آمدبوده است، رؤیت کرد. پی

جد چشده  مواجه  یمشکالت  اما  خر  نی،  ا  خود  نفت  دیکاهش  با   رانیاز  را 

   کرده است. جبراننفت  یصادرکننده یکشورها  ریسا شدید خرید از شیافزا

سو  تبدگرید  یاز  با  جهان»به  چین  شدن  لی،  صادرات  «کارگاه  این ، 

  ی در دهه  یمصرف  یو کاالها  1360  یدر دهه  ینظام  زاتی از تجه  رانیبه ا  کشور

متحول   1390و    1380  ی هادر دهه  ی و تولیدیاهیسرما  یبه کاالها  1370

شده   لیتبد نیچ ی کاالها یبازار مهم برا کی به  رانی، ابیترتنیبه ا  شد. شده

  ی، صادرات کاالهاتنزل کرده  نیبه چ  رانیا   ینفت  صادراتکه  یاست. در حال
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از کل    96به حدود    2000درصد در سال    80از حدود    نیچ  یدیتول درصد 

گرفت که    جهیتوان نتیم  لذا است. ده یرس 2019در سال  رانیصادرات آن به ا

  ی وابستگپیوستگی و    بیانگرپکن و تهران    نی ب  یروابط تجار  ریچشمگ  شیافزا

ا  ترقیعم ،  تریانضمامیدر سطح    است.  نیچ  اقتصادی  قدرت  به  رانیاقتصاد 

از   یعیدهد تا بخش وسیم  نیبه چاقتصاد دو کشور، این مجال را    فرایند ادغام

ذخایر  از    ی غن  یروابط خود با کشورها  تیتقوبه مدد  خود را    یانرژ  یازهاین

تنها به تجارت دو جانبه    ی، ادغام روابط اقتصادحالنیبرآورده کند. با ا  یانرژ

نم ایمحدود  و  پ   نیشود  و  قوینفوذ    یبرا  یاساس  یهاشرطشیتحوالت  تر 

  ی بوده است که در فصل بعد  هیصادرات سرما  قیاز طر  رانیدر ا  نیچ  ترفزاینده

    پردازیم.میبه آن 
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 فصل چهارم

 ی چین به ایران سیر تاریخی صدور سرمایه

 

 مقدمه 

به    با از    نیکه چ  تحوالتی توجه  ی  کاالهای  کنندهصادریک  را  مقام  از   ی کتا 

 یگذارهینقش سرما  ارتقا داد، پژوهیدندر جهان    هیسرما  بزرگصادرکنندگان  

 .پراهمیت است  اریبس  جهان«،تعقیب »راهبرد رفتن به   در پیوند با   رانیدر ا  نیچ

 یدر دو دهه  رانیبه ا  نیچ  یهیسرما  صدور  سیر تاریخیِفصل    نیرو، ان یاز ا

فرایند،    نیا  لیتحلموشکافی و    یبرا  .دهدمورد تحقیق قرار می  را  حاضراول قرن  

اثرگذار  (  ی اسیو س  ی اقتصاد  های )محرک  یاصل  ی طور مختصر پارامترهاابتدا به

ای دوگانه  کنیم. هدف بعدی این فصل جنبهمی ا ارائه  ترسیم این راهبرد ر  در

ها  ی نیچ  یگذارهیسرمامهم  مقصد  یک  به    تا چه حد  رانیاکه  این؛ )الف(  دارد

کدام  جذب    هاگذاریسرمایه  نیا  کهاین  و )ب(  خاورمیانه تبدیل شده استدر  

که در   ی استفرایند  یمطالعه   آخر  ینکتهاهمیت    .اند شده  ی اقتصاد  یهابخش

  میو تحک  بازتولید   موجبات  پیرامونی  یبه کشورها  مرکزاز    ه یسرما  صدورآن  

آورد. بنابراین، پرسشی که در  فراهم میرا    یدارهیسرمای ناموزون  روند توسعه

های خارجی چین گذاریسرمایه گیرد بدین شرح است:  مرکز این فصل قرار می

 ؟کننداهدافی را دنبال می در ایران چه

  بندیتقسیمشرح  این  فصل به    نیامباحثات  ،  پرسش  ن یپاسخ به ا  یبرا

دارد:  طوربه  نخستبخش    اند. شده تمرکز  موضوع  دو  بر  یکم،    مختصر 

ی که این  و اهداف سازی راهبرد رفتن به جهان  طرح و پیاده  یلهای اصمحرک

گذاری خارجیِ  بررسی روند تکوین جریان سرمایه  کند. و دوم راهبرد تعقیب می

به توالی تاریخ و تحوالت   بعدیبخش  در    سپس  گذشته است.  یدر دو دهه  نیچ

 مشخص طور  به  .پردازیممی   رانیا  در  نیچ  یخارج   یاهی گذارهیسرمامربوط به  
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نفت،  ـ    رانیا  عیصنامتعددی در    یهاپروژهگرفته در  های صورت گذاریسرمایه

انرژیمیگاز، پتروش بحث   را به  ـ  و معادن  یمال  ی، خط اعتباری دیخورش  ی، 

در فصل بعدی    ونقلهای حملدر بخش زیرساخت  گذاریگذاریم )سرمایهمی

 بندی مختصری به پایان خواهیم برد. شوند(. این فصل را با جمعبررسی می

 سازی راهبرد رفتن به جهان ترسیم و پیاده .1

فصل   که  در  گفتیم  چقبلی  سال    نیاقتصاد  تغدست  1978از   راتییخوش 

ی  با آزادساز  نیچ   یدارهیسرما  یاستحاله   یمرحله  نیاول  شده است.  شگرفی

اقتصاد    اقتصادی ادغام  اقتصاد سرما   ملی و   نیا آغاز شد.  یجهان  یدارهیدر 

 ( »استقبال 1):  تنیده قوام گرفتند درهم  سیاستدو    میانجیِ تحول و دگرگونی به

جذب   ی نخست فرایند( »رفتن به خارج«. مراد از نکته 2)و  از ورود به داخل«

بهخارج  میمستق  یگذارهیسرما کار  این  است.  انباشت    گیریشکل  مدد ی 

ی از رهگذر کنترل دولتی بر آن برالینول  یهااست یس  ی، اجرایداخل  یهیسرما

سازوکارها    .شودمی  لیتسه  فناوری  شرفتیپ   و این    مناسبات   تیتقوپسامد 

 .ی بوده استاقتصاد جهاناقتصاد چین به    خوردنگرهو    یدارهیسرما  یِاجتماع 

این  داخلکه  به محض  ی  کارمایهو    رسید  «اشباعبه حد »  شیبوکم  یاقتصاد 

  و دولت حاکم   نی چ  یبورژوازنداشت،  انباشته    یهیسرماکلِ  جذب  کافی برای  

به ضرورت ،  هیانباشت سرماسازی  بیشنیه  و   بیشتر  سود یابی به  منظور دست به

سیاست گسترش   جهانیراهبرد  دولت    میمستق  فرماندهیتحت  سازی  های 

 آن فرا رسیده بود تا استراتژیِ  رو، زماننیاز ا. ه و آن را در پیش گرفتندبردیپ 

ها  سازی این سیاستعملیاتی 1سوی جهان را اعالم و اجراسازی کنند. رفتن به

 یطبقه سوی  از    (Going Outپا بود با پیشبرد راهبرد »رفتن به بیرون« )هم

به   یدسترس  ژرفابخشیدن و گسترش  یبرا  نیچ  یاقتصاد  یهاحاکم و بنگاه

 
1 Li, “China’s,” 32. 
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منابع طبیخارج  یبازارها فناوری عی،  از  بهرهو    شرفتهیپ   ی،  کار   یروینکشی 

 . جهت انباشت سرمایه  ارزان

های شرکتاز    یدیو نسل جد  هیاز انباشت سرما  یمیحجم عظ  لیتشک

در   سازی راهبرد رفتن به جهانپیاده، با  دار نوپایهسرما  یه و طبق  چندملیتی

توسعه ،  2001سال   و  کرد.را    نی چ  یدارهیسرما  یتکوین  دوم  فاز  ژو    وارد 

  ی در گزارش خود به کنگره  (، 1998ـ    2003وزیر وقت چین ) ی، نخستجانگ ر

»راهبرد رفتن به بیرون    دیبا  نیاعالم کرد که دولت چ  2001خلق در سال    یمل

درآورد،به  را   برا  ینسبیت  مز  یدارا  یهاشرکت  اجرا  در    یگذارهیسرما  یرا 

  تجارت  و با پردازشها در خارج از کشور  کارخانه  یاندازراه  1، کند  قیخارج تشو

بهره طب  یرداربو  منابع  طر  یعیاز  مداخله   یهانامهتوافق   قیاز  مشارکتی 

به   ینیچ  هایبنگاهدر خارج توسط    یگذارهیسرما  قیرو، تشونیاز ا  2نماید.« 

استراتژ چ  یسالهپنج  یبرنامه  یدیکل  کِیعنصر  (  2001ـ    2005)  نیدهم 

اقتصاد    تی بر واقع  اثربخشی آنادغام و    یاز فرصت برا  این کشور  شد و  لیتبد

 3استفاده کرد.  یجهان یدارهیسرما

 یدر ابتدا   ،نیچ  وقت   رینخست وز  ، نوِها،  در راستای همین سیاست

  ع یرا تسرراهبرد رفتن به جهان    یما اجراکند که: »تصریح می  2010  یدهه

  د ییو تأ   یبررس  یها، روشدهیمربوطه را بهبود بخش  یتیحما  یهااستی، سکرده

در   یگذارهیسرما  یبرا  طیها و افراد واجد شراکرده و به شرکت  سازیرا ساده

که یی هستیم  ها شرکتمشوق  ما    کرد.  میخواه  مساعدت ارائهخارج از کشور  

 
1 Zhu Rongji, “Report on the Outline of the Tenth Five-Year Plan for 

National Economic and Social Development (2001),” the National 

People's Congress (NPC) of the People's Republic of China . 

2 “China to Open Wider to Outside World”, Embassy of the People's 

Republic of China in the Republic of Lithuania . 

3 Rongji, “Report,”. 

http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Special_11_5/2010-03/03/content_1690620.htm
http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Special_11_5/2010-03/03/content_1690620.htm
http://lt.china-embassy.org/eng/jmgx/zgggkf/t124873.htm
http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Special_11_5/2010-03/03/content_1690620.htm
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ب سطح  درع   فعالصورت  به  یالمللن یدر  فعالنیو  منظم    ما   کنند.  تیحال 

در  یهاییراهنما تقو  یگذارهیسرماخصوص    کالن  را  کشور  از    ت یخارج 

ها  آن  و   میبخشیو محافظت از آنها را بهبود م  برانگیختن  سازوکارهای   ، میکنیم

دو    ی، طجهیدر نت  1« .میکنیمحافظت م  یگذارهیسرما  هایریسک   در مقابل  را

درخور توجهی شتاب گرفته،   زانیمبه نیچ یخارج یگذاره یسرما اخیر یهده

ارتقا یافته است. بزرگ جهان  یگذار خارجهیسرما  نیسوممقام  طوری که بهبه

  ک یاز   ینیچ  های و بنگاه هااست که در آن شرکت  ی خیعطف تارنقطه کی  نیا

صِرفکنندهدیتول سرما  ی  در  جهان  پرقدرتِگذاران  هیبه  سرمایهحوزهی  ی ی 

 اند. گذار کرده مالی 

 در گذر زمان   نیچ  یخارج  می مستق  ی گذارهیسرما

  1990  یدر طول دهه  نیبه چ  ی خارج  میمستق  یگذارهیسرما   هجوم  هرچند

نگرشی  زانیمبه بمنتها  ،  افتی  شیافزا  درخور  قرن   یلحظه   کم یوستیآغاز 

نشان    4-1در نمودار   بود.  جای جهانبه جای  نیچ  یهیسرما  صدوردر    یخیتار

  ( و سهم  انیجری چین )خارج  میمستق  یگذارهیکل سرماایم که مجموع  داده

دالر در  اردیلیم 2.335به  2002دالر در سال  اردیلیم 32.6از ، یعنی برابر 70

است.     2019سال   یافته  جر  نیانگیمافزایش  رشد  گذاری سرمایه  اتان ینرخ 

  . دیدرصد رس  43.5به    2011تا    2003  یهاسال  یط  نیچ  مستقیم خارجی

چیحالدر سال    نیکه  )پنج  باًیتقر  2002در  کل    (0.5دهم  از  درصد 

به توسعه را  درحال  یدرصد از کشورها  5جهان و حدود    گذاری خارجیسرمایه

به  بیترتبه  2011 در سال این میزان یک دهه بعد،  ،خود اختصاص داده است

  5.2از    ن یچ  یجهان  یرتبه   نیهمچن  2. افتی  شیدرصد افزا  17درصد و    3.8

 
1 Wen Jiabao, “Report on the Work of the Government”, People's Daily 

Online, March 16, 2012 . 
2 “Foreign direct investment, outflows by countries,” UNCTD . 

http://en.people.cn/90785/7759779.html
http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx
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  ی و پس از کاهش  افتی  ارتقا  2016درصد در سال    13.5به    2010درصد در سال  

سهم    نی. ادیاوج خود رسنقطه  درصد به    14.1با    2018در سال    ،بعددر سال  

گذاری سرمایه،  نیوجود ا  با  . نزول یافتدرصد    10.4  تا سطح   2019در سال  

از ،  2002وششمین در سال  ی بیست در قیاس با رتبه  نیچمستقیم خارجی  

در   نیچ  یها شرکتکرد.    صعوددوم جهان    یرتبه  به  2019تا    2015سال  

جراهکرد  یگذارهیسرما  جهانکشور    188در    2019سال   و  سهم    انیند  و 

درصد از کل جهان را به    6.4و    10  بیترتآن به  گذاری مستقیم خارجی سرمایه

 1ده است.خود اختصاص دا

 

 
1 Ministry of Commerce of China (MCC), 2019 statistical bulletin of China’s 

outward foreign direct investment. Beijing: China Business Press, 2020), 

90.-94 
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کشور در مناطق   160از    ش یدر ب  ینیچ  یها، شرکت2005در سال  

  ی آن مقصد اصل  ای، آسیامنطقه  ز لحاظ توزیعکردند. ا  یگذارهیمختلف سرما

(،  درصد  3(، اروپا )درصد  3)  قا ی(، آفردرصد  20)  نیالت  یکایبود، پس از آن آمر

های بعدی  به ترتیب در رده  درصد(  1.5)  هیانوسی( و اقدرصد  2)  یشمال  یکایآمر

  ها گذاری ی سرمایهصنعت، مقاصد اصلبر اساس    ی توزیعدر عرصه  .قرار گرفتند

انرژ بخصوص  به)  یمنابع  تجارت  کشتیالمللنینفت(،  قراردادهایرانی،   ی، 

تولیالمللنیب و  معدن  سال    1بود.   دی،  از    7  حدود  2014در  این درصد 

سال  در    ایسهم آس  2.سرازیر شدتوسعه  درحال  یبه اقتصادها  هاگذاریسرمایه

  یکای(، آمردرصد  7.7پس از آن اروپا )  درصد ترقی کرد،  80تا سطح    2019

 هیانوسی( و اقدرصد  2)  قایآفر  ،( درصد  3.2)  یشمال   یکای(، آمردرصد  4.7)  نیالت

به   رانیچارچوب، ا  نیا  در ها را جذب خود کردند.  از این سرمایه  (درصد  1.5)

  ل یتبد  ی خاورمیانهمنطقهدر    نیچ  خارجی  یگذارهیسرما  یبرا  ی مقصد مهم

 . شد

 ران ی به ا  نیچ  ی هیسرما  گسیل .2

 رانیدر ا  یخارج می مستق یگذارهیجذب سرما   .2.1

از    یاسالم  یجمهور  ی قدرت سیاسی توسطقبضهشاه و    میپس از سقوط رژ

انقالب     ی اسیاقتصاد سشده در  تحوالت حادثو    یاسیس  یآشفتگ  ،57درون 

سرما   رانیا کاهش  ا  یخارج  یگذارهیبه    های دگرگونی  . گردید  منتج  رانیدر 

و  به  ـ   سواینبه  1368های  سالاز    ی اقتصاد  و   یاسیس اتخاذ   ی اجراموازات 

با    برالینول  ی اقتصاد  یهااستیس تجویزیدستورالعملمطابق    ی نهادها  های 

 
1 Li. “China’s,” 59. 

2 Dic Lo, “Perspectives on China’s Systematic Impact on Late 

Industrialization: A Critical Appraisal,” SOAS, University of London, 

July 01, 2018 . 

https://www.soas.ac.uk/idcea/publications/working-papers/file139039.pdf
https://www.soas.ac.uk/idcea/publications/working-papers/file139039.pdf
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جهان  یالمللنیب  ی مال ب  ی )بانک  صندوق  نسبتاً    طیشرا  ـ پول(    ی المللنیو 

با    1آورد.فراهم    رانیدر اقتصاد ا  یخارج  یذارگ هیجذب سرما  یبرا  مساعدتری

 ی از سوی سران جمهوری اسالمی خارج  یگذارهیجذب سرما  فتن سیاستریپذ

شهریور  در    «صنعتی  ـ مناطق آزاد تجاری    یقانون چگونگی اداره»  بیو تصو

در    یخارج  یگذارهیمدت پانزده سال، سرمابه  ی طوالن  یاپس از وقفه  1372،2

گرفت قرار  توجه  مورد  بسیارهماما    ، کشور  از    ماند. باقی    نییپا  چنان  بعد 

ی« در خارج  یگذاریهسرما  تیو حما  قیقانون تشوهای طوالنی، »وقوسکِش

سرانجام پس از دو دهه  این نیز    3رسید.   بی تصو  در مجلس به  1380اسفند  

  های برنامهدر صدر   یو رسم یرا به صورت قانون یخارج یگذاره یموضوع سرما

  ران یدر ا  یخارج  یگذاریهسرمامیزان  در   یریگچشم  رییدولت قرار داد و به تغ

است در  همان  .انجامیده  که  است  4-2  نمودارطور  جرنمایان    ورود  انی، 

.  را از سر گذرانده است  یدینوسانات شد   رانیا   به  یخارج  میمستق  یگذارهیسرما

به ش(  1374)  1995دالر در سال    ونیلیم  17ز  ها ایگذاره یسرمااین  مجموع  

سال    اردیلیم  3.5از    شیب در  از    .افتی  شیافزاش(  1381)  2002دالر  پس 

دالر    اردیلیم  1.9به  ش(  1387)  2008، در سال  یدرصد  40  یجیکاهش تدر

  اردیلیم  4.7  ش( تا سطح1391)  2012روند دوباره در سال    نیا  .افتی  تنزل

اباال رفتدالر   افت  نی.  در    یالمللنیب  یهامیتحر  برآیند  عمدتاًخیز که  وسیر 

  تبع آن به.  پیوسته تاکنون استمرار داشته است  طوربوده، به  مختلف  ی اهدوره

  . افت کرددالر    اردیلیم  2تا حدود    2015و    2014در سال  ها  یگذارهیسرما

  5با حدود    2017در سال    رانیا  ی بهخارج  گذاریورود سرمایه  زانیم  نیشتریب

 
اقتصاد سیاسی حضور سپاه پاسداران  ام: سعیدی، حامد.  این موضوع را به تفصیل در دو نوشتار دیگر بررسی کرده 1

(  2021)  های نولیبرالیسم در ایران نشان سرشت( در نقد اقتصاد سیاسی؛ و  2020)  در صنعت نفت و گاز ایران 
 در نقد اقتصاد سیاسی. 

 . مصوبات مجلس شورا.«صنعتی جمهوری اسالمی ایران  –ری قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجا»2
 های مجلس شورای اسالمی.  مجلس پژوهش  ،«گذاری خارجیقانون تشویق و حمایت سرمایه»3

https://pecritique.com/2020/10/04/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9/
https://pecritique.com/2020/10/04/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9/
https://pecritique.com/2021/01/25/%d8%b3%d8%b1%d8%b4%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92283?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20-%20%D8%B5%25
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133816
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رسید.  دالر  اردیلیم خود  اوج  د  زانیم  نیا   به  سال    گریبار   1.5به    2019در 

دالر   اردیلیم  2.4  شرقم در سال قبل  نیکه ا  ی در حال،  افتهیدالر کاهش    اردیلیم

 بوده است.

جهان   ی کشورها  اکثربا    قیاسدر    رانیبه ا  یخارج  ی هیسرما  میزان ورود

ی در خارج  یهیجذب سرما، سهم ایران از  است. به گزارش آنکتاد  بسیار ناچیز

ی خارجی جهان  جریان ورودی سرمایهدرصد  دهم  سه  تنها حدود   2018سال  

محور بوده،  ی منبعخارج  یهیسرما  یه، بخش عمدبخشی  عیتوزلحاظ  به  1است.

)شامل نفت، گاز و    بخش انرژی فسیلیدر  در منابع اولیه و در حقیقت    یعنی

روش  لحاظو به ندرت وارد صنایع تولید شده است.شده و به وارده( یمیپتروش

،  بیع متقابل   یقراردادها  شامل)  یقرارداد  باتیدر قالب ترت  غالباً ،  یگذارهیسرما

BOT   از سال  ایم که  نیز به نمایش گذاشته   4-3نمودار  در  بوده است.   ( رهیو غ

در درصد    80تا    60  نیب  2متقابل«»بیع  ی، نسبت قراردادها 2015تا    2000

نوسانات تا    نیا    است.  سقوط کرده درصد    5به    2019بوده و در سال  نوسان  

ا  کایآمر  نیب  یکیتیژئوپل  هایاز تنش  ی ناش  یحد   ی هامیو اعمال تحر  رانیو 

عل شدهکه  بوده    رانیا  هیسخت  بینشرکت  باعث  نفتی های  بخش    المللی  از 

   FDIاز کل ورود    نی، سهم چی زمان  یبازه  نیا  درخارج شوند.    رانیا  یانرژ

 است.  افتهی  فزونی یتوجهشایان زانیبه م رانیبه ا

 
1 UNCTAD. World Investment Report 2018 (Geneva: United Nations, 2018). 

قراردادهای بیع متقابل »قراردادهای خدماتی با قیمت ثابت/خدمات برگشتی ثابت هستند که پیمانکار هیچ گونه   2
های  نفتی یا گازی را ندارد و در آن یک نهاد ایرانی )مثالً شرکت ملی نفت( برخی از جنبه میدان مالکیتی بر 

مسئولیت میمعینِ  واگذار  خارجی  طرف  به  را  خود   Kuhn, M, andبه    بنگرید    «.کندهای 

Jannatifar, M. “Foreign Direct Investment Mechanisms and Review of 

Iran's Buy-Back Contracts: How Far Has Iran Gone and How Far May It 

Go?” Journal of World Energy Law & Business 5, no. 3 (2012): 207–34. 
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 گذاری خارجی چین در ایران سرمایه   .2.2

شدت   ایطور فزایندهبه  را  این کشوربر  ش  نفوذ  به ایران،  نیچ  ییههجوم سرما

 2000  یدهه  لیاز اوا  نیچ  یخارج  میمستق  یگذارهی. از آنجاکه سرما بخشید

ااوج گرفت  یجهاندر سطح   از عربستان و امارات، سومرانی،  مقصد    نی، پس 

خارجیسرمایه مستقیم  منطقه   نیچ   گذاری  )  انهیخاورم  یدر  است  به شده 

 2004  یها در طول سال  ایم کهنشان داده  4-4در نمودار    (.بنگرید   III  وستیپ 

 رانی( به اسهامو    انی)جر  نیچگذاری مستقیم خارجی  سرمایه، کل  2019تا  

تا   2004  یهاسال  نیب  زانیماین    کهولو این   دالر بوده است.  اردیلیم  30  بایتقر

از    2009 بود  ونیلیم  350کمتر  بهاما در سال،  هدالر  بعد  تدریج شتاب های 

به دالر در   اردیلیم  2  درحدود،  2011در سال    دالر  ونیلیم  1.226  گرفت و 

  افزایش یافت. در   2012دالر در سال    اردیلیم  2.7از    شیببه  و    2011سال  

قرار    گذاری خارجی چین مقصد سرمایهدوازدهمِ  مقامدر در    رانی، ا2011سال  

در   2سقوط کرد.  ودومبیست  جایگاهبه    2014که در سال    یدر حال  1داشت،

ایران در سرمایه که حجم رغم اینبه،  خارجی چین  هایگذاری خصوص سهم 

 2011در سال    رانی، ادر حال افزایش بودهطور مداوم  به  نیچ  یگذارهیکل سرما

ورود    4قرار گرفت.وسوم  بیستدر رتبه    2014و در سال    3ودومبیست  یدر رتبه

ی نقطه دالر به    اردیلیم  4از    شیبا ب  2014در سال    رانیبه ا  نیچ  گذاریسرمایه

و    افت کرددالر    ارد یلیم  2.4تا حد    2015روند در سال    نی. ادیرساوج خود  

 
1 Ministry of Commerce of China, 2014 Statistical Bulletin of Outward 

Foreign Direct Investment (Beijing: China Statistics Press, 2014), 131. 

2 Ministry of Commerce of China, 2011 Statistical Bulletin of Outward 

Foreign Direct Investment (Beijing: China Statistics Press, 2012), 74. 

3 Ministry of Commerce, 2011 Statistical, 79-83. 

4 Ministry of Commerce, 2014 Statistical, 136-140. 



 

 

 با یم. شک  ی/  ترجمه  ید یحامد سع 1120

تدریج روند نزولی  به  دالر(،  اردیلیم  3.7)  2016در سال    نسبی  بهبودیک  پس از  

 فروکش کرد.  2019دالر در سال  اردیلیم 3به کمتر از خود گرفت و به

 

محصولی نیروقائم  ،اسماعیل  وزیر  بزرگ ،  مقام  توافق  به  اشاره    با 

صنعت  یاقتصاد چ  رانیا  یو  سال    نی و  »  1393در  که  کرد  حجم  اعالم 

  تأمین  برای  دالر میلیارد  50 از بیش به دالر  میلیارد 23های چینی از فاینانس

 1« .یافت  افزایش  کشور  اقتصادی  و  عمرانی  صنعتی،  هایپروژه  کل  مالی 

 )صمت(  از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت  آمارهای منتشرشدههمچنین  

سال   از    بیانگر  1399در  بیش  که  است   دالر  میلیون  469  و  میلیارد 2آن 

از   میزان  این.  است  شده   تصویب  کشور  در  خارجی  گذاریسرمایه  درخواست

 
 .جهان نیوز، «ولین فاینانس پتروشیمی با چین باز شدا» 1

http://www.jahannews.com/analysis/394624/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2
http://www.jahannews.com/analysis/394624/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2
http://www.jahannews.com/analysis/394624/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2
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  از   که  است  پروژه  و  طرح  فقره  158  به  مربوط  مصوب  خارجی  گذاریسرمایه

بر  .  دهد می  نشان  را  درصدی  92  رشد  1398  سال  با  سنجیهم  در  نظر  این

 میلیون 486.9با  آلمان دالر، میلیون 543 چین با، شده  های اعالمداده یپایه

  دالر   میلیون  271.6با    کانادا  دالر،  میلیون  363.7با    عربی   یمتحده  امارات  دالر،

گذار در ایران  سرمایه   برترر  کشو  پنج  ترتیب  به  دالر  میلیون  116  با  اتریش  و

  1. اندبوده

در  همان که  می  4-5نمودار  طور  کل  کنید مشاهده  ی یهسرماورود  ، 

ا  نیچ سال    رانیبه  از    62حدود    2019تا    2004از  کل  مجموع  درصد 

ا  یخارج  م یمستق  هاییگذارهیسرما   را به خود اختصاص داده است.   رانیدر 

جهان  یآمارها  هرچند بازرگان  ی بانک  وزارت  حدود  نیچ  ی و    سان ناهم  ی تا 

ترین منبع به بزرگ   ی اخیردو دهه  یط  نیزد که چ  نیتوان تخمی، اما مهستند

که   نشان از این داردشده است. در واقع    لیتبد  رانیدر ا  یخارج  یگذارهیسرما

لحاظ به  نی عالوه بر ا  است.  و متکی  وابسته  نی تا چه حد به چ  در این زمینه  رانیا

اولویت   یدهندهنشان  ، نتایج و آمارها رانیدر ا  نیچ  گذاریسرمایه  بخشیِ  عیتوز

عالقه تأمین    چین  یو  که  اش  یداخل  یاقتصاد  مقتضیاتبه  فوریت است، 

اقتصاد  شیافزا  یرا در راستا  اولیهبه منابع    یدسترس اش را تشدید و  یرشد 

 یگذاریه، سرماییکایمرآ  ی کارفرمایی سسه ؤاساس گزارش م   برکند.  تعمیق می

  صنایع   خدمات عمومی،نقل، فلزات،  و، حمل یانرژ  یهابه بخش  رانی در ا  نیچ

 مستغالت اختصاص داده شده است.   و و امالک  ییایمیش

 یگذارهیسرمامیزان  در    نیچ  ی توسطمصرف انرژ  آورسرسام  افزایش

-6نمودار  که در    طورآناست.    بازتاب یافته  زین  رانیا  یکشور در بخش انرژ  نیا

کیک ( از  درصد   40)ترین برش  بزرگ  ی«انرژ»، بخش  نیز قابل مشاهده است  4

دوم،    جایگاه در  از آن خود کرده است.  را    رانیا  ع یدر صنا  نیچ  یگذارهیسرما

 
 . «، اقتصاد نیوز99گذاری خارجی در سال  درصدی سرمایه 92رشد »1

https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-54/405382-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-54/405382-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84
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بعد  26  با  ونقلبخش حمل )که در فصل  پرداخت  یدرصد  آن خواهیم  (، به 

بخش عموم  19)  اتفلز  هایسپس  خدمات    صنایع درصد(،    8)  ی درصد(، 

 .درصد( قرار دارند 1درصد( و امالک و مستغالت )  6) ییایمیش
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نفت، گاز و   یهاپروژهطرح و در    نیچگذاری  سرمایه   .2.3

 ی میپتروش

های چینی در مجموع بیش از  اگر موقتاً تصویری کلی از آن ارائه کنیم، شرکت

های نفت و گاز و  گذاری در پروژهی سرمایهمعامالت در حوزهمیلیارد دالر    41

ایران انجام داده است )به نمودار   بنگرید(. در    4-1و جدول    4-7پتروشیمی 

میلیون دالر برای سه فقره   23های گازی با بیش از  پروژه  مقام مقایسه، بخش

ی  و پروژهقرارداد گازی در جایگاه نخست قرار گرفته است که از این میزان، د 

میلیارد دالر با موانع مواجه گردید و قراردادهای آن    18.6آن به ارزش حدوداً  

با   نفت  بخش  دوم،  جایگاه  در  شدند.  بخش    12فسخ  در  نفتی  قرارداد  فقره 

میلیارد دالر را به خود اختصاص داده، که    15.6دستی حدوداً  باالدستی و پایین

دار است. قراردادهای راردادهای مشکلمیلیارد دالر آن شامل ق  10کمی بیش از  

ها  های بخش پتروشیمی در جایگاه سوم قرار دارند که ارزش آن متعلق به پروژه

به   را در ذیل    9نزدیک  قراردادها  این  به  مربوط  جزئیات  است.  میلیارد دالر 

 های بعدی وارسی و ارائه خواهیم کرد. بخش
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 های نفت، گاز و پتروشیمی ایران قراردادهای چین در پروژه .4-1جدول  

 بخش نفت 

نوع  سرنوشت قرارداد

 قرارداد 

 **  ارزش 

   )به میلیون دالر(

تاریخ انعقاد   پروژه  پیمانکار)ها(  طرف ایران 

 قرارداد 

 شماره 

 - x 85 NIOC CNPC   1 1379مرداد   حفاری نوزده حلقه چاه 

 - x 65 - 2 1379دی   بلوک زواره ـ کاشان  ساینوپک شنگلی 

 - x 13 NIOC CNPC  3 1380 قرارداد نفتی 
متقابل بیع   -  2550 NIOC CNPCI  1388  رتی میدان نفتی آزادگان شمالی  4 
*  2000 متقابل بیع   -  NIOC  5 1396آذر   میدان یادآوران )فاز یک(  ساینوپک 
- x 87,5 - CNPC  6 1384اردیبهشت   لرزه نگاری در بلوک کوهدشت 

فسخ شد   95قرارداد در سال    x 19,61 NIOC  7 1385خرداد   بلوک گرمسار  ساینوپک 

شرکت چینی کنار    93در اردیبهشت  

 . کذاشته شد

 8 1388 میدان آزادگان جنوبی )فاز یک( NIOC CNPC 2500 متقابل بیع  

  ساینوپک EPC 2550 ODCC سهم ایران  %15سهم چین و    85%

   ناشیونالاینتر

1389فروردین   پاالیشگاه آبادان   9 

خط   شرکت چینی از پروژه کنار گذاشته شد. 

 اعتباری 

2500 NIORDC   کنسرسیومSEI  10 1399 پاالیشگاه نفت اصفهان 

1395مرداد   میدان یادآوران )فاز دوم(  ساینوپک  NIOC 3000 متقابل بیع   -   11 
، و  2و  1میدان مسجدسلیمان )فاز    NIOC CNPCI 300 متقابل بیع   -

 طرح ازدیاد برداشت نفت( 

 12 1395شهریور  

 
 1567۰.11 

   
 مجموع کل 
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 گاز بخش 

نوع  سرنوشت قرارداد

 قرارداد 

 ارزش 

  میلیون دالر)به 

 آمریکا( 

تاریخ انعقاد   پروژه  پیمانکار)ها(  طرف ایران 

 قرارداد 

 شماره 

بیع   تعلیق شد    90در مهر  

 متقابل 

 1 1386اسفند   میدان گازی پارس شمالی  سینوک  شرکت نفت و گاز پارس  16000

کارخانه ایران ال.ان.جی ) فاز   سینوک  شرکت گاز مایع ایران  x 2625 تعلیق شد   91در شهریور  

 دوم(  

 2 1387اسفند  

، این شرکت از پروژه خارج  91در خرداد  

 شد 

x 4700 NIOC CNPC   میدان گازی پارس    11فاز

 چنوبی 

 3 1388خرداد  

 
 23325 

   
 مجموع کل 

 

 پتروشیمی بخش 

 ارزش  نوع قرارداد  سرنوشت قرارداد

)به میلیون دالر  

 آمریکا( 

تاریخ انعقاد   پروژه  پیمانکار)ها(  طرف ایران 

 قرارداد 

 شماره 

 
x 375 

 
NIPIC   1 1392آذر   چساران گپتروشیمی 

 
EPC+F 102 

 
 2 93اردیبهشت   پتروشیمی صدف  -

 
x 2500 

 
CATIC   پتروشیمی گاز بوشهر )آلفین

16) 

 3 1393خرداد  

 
x 406 

 
CPECC  4 1393بهمن   پتروشیمی سبالن 
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توسط شرکت    %15توسط شرکت چینی و    85% 

 ایرانی  

 5 95اردیبهشت   پتروشیمی مهران  CNTIC پتروسامان فراگستر  1403

 
x 3600   پتروپاالیش

 مسجدسلیمان

 6 1395بهمن   مسجدسلیمان پتروشیمی   وهان و

 
x 580 

 
 7 1396تیر   پتروشیمی لردگان  -

  
۸966 

   
 مجموع کل 

 

 شده( هستند. شده و یا فسخدار )تعلیقمشکل ، قراردادهایاندآمده به رنگ قرمز یی کهقراردادهاها و ارزش اسامی پروژه*  

سایت  این وببا استفاده از  م. این تغییریاتبدیل کرده دالررا به  به ارزهای دیگر )ریال، تومان و یورو(گذاری یهقراردادها و سرما یاولیه ارزش  ** در این جداول

(https://www.xe.com/currencytables  و )انعقاد شده، صورت گرفته است.  قرارداددر تاریخی که   اساس نرخ ارز بر

https://www.xe.com/currencytables/


 
 

 

 صنعت نفت

نفت و گاز در    اکتشافبا قرارداد    ،رانیا  ی فسیلیدر صنعت انرژ  نیچ  یگذارهیسرما  نیاول

  ی شرکت مل  (2000)برابر با اوت    79مردادماه  به دنبال آن، در    1آغاز شد.   1376سال  

 ی دالر  ونیلیم  85قرارداد    است(  NIOCآن    عالمت اختصاریِ انگلیسیکه  ن )راینفت ا

به(CNPC)  نینفت چ  یبا شرکت مل  تولبزرگ   عنوان،  تأمیندیترین    یکنندهکننده و 

گاز چیننفت    یدولتشرکت   براو  در    یحفار  ی،  چاه  حلقه  طبمیادین  نوزده  ی  عیگاز 

  یدالر  ونیلیم  13  یقرارداد نفت  کنیز ی  1380در سال  امضا کرد.    موجود در جنوب ایران

 2منعقد شد.  2001در سال   CNPCو  NIOC نیب

با    نیا توافقنامه  یارهیزنجروند  کشوردو  یهااز  دو  میان  پروژه  جانبه    یهادر 

پا  یباالدست دههصنعت    یدستنییو  دو  در  بو  ینفت  همراه  استگذشته  قرارداد ده   .

پتروشیمی نفت و  و شرکت    رانیا  نیب  79ماه  دی کاشان در    ـ  زواره  بلوکاکتشاف نفت در  

عنوان پیمانکار  شرکت ساینوپک چین به به امضا رسید. اگرچه(  یشنگل  نوپکای)س  چین

اما به گزارش   3د، گذاری کنرمایهاین بلوک س  میلیون دالر در  36بود تا  پروژه، تعهد کرده  

ب این شرکت  گذاری کرد. هرچند  میلیون دالر سرمایه  65ا هزینه و ریسک خود،  شانا، 

نفت   ملی  شرکت معیارهای  به توجه با  آن، از نفت فوران  و  هزینه صرف  ودوج سرانجام با 

ی میدان نفتی آزادگان بعدی توسعه  یپروژه  4. ص داده نشدتشخی  تجاری  بلوک  این  ایران

،  82ماه  در دی ترین میادین نفتی ایران، واقع در غرب اهواز، بود.شمالی، یکی از بزرگ

، برای اجرای  CNPCی  ، زیرمجموعه CNPCI رکت ملی نفت ایران و شرکت چینیش

 
1 Ali Sotoudehfar, “On the Status of Iran’s Oil Trade with China in Pre- Nuclear Deal,” 

School of Economics, Renmin University of China,  

2 Garver, China and Iran, 266-69. 
آغاز می شود» 3 زواره  تا  بلوک کاشان  اکتشاف نفت و گاز در  ایرنا؛ »عملیات  نزدیک«.  «،  نفت سبک کشف شد  کاشان   در 

 سی فارسی. بیبی
 . «. شانابلوک15جذب بیش از یک میلیارد دالر سرمایه با انعقاد قرارداد »4

https://ies.ui.ac.ir/article_21970.html
https://www.irna.ir/news/6862283/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.bbc.com/persian/business/story/2004/01/printable/040104_he-ag-kashanoil
https://www.shana.ir/news/134107/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-15%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9
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داد ای دست یافتند. سرانجام قرارنامهی این میدان به تفاهمعملیات فاز نخست توسعه

میلیارد  2به ارزش  «بیع متقابل»در قالب  88تیرماه  در  ی میدان آزادگان شمالیتوسعه 

گزارش داد که   1390تهران تایمز در سال  1میلیون دالر بین طرفین تنفیذ شد.  550و 

میدان نفتی آزادگان    یمیلیارد دالر برای توسعه  8.4سال    10چین قرار است ظرف مدت  

، اعالم  رانینفت ا  ری زنگنه، وز  ژنی، ب96خردادماه  ، در  نیعالوه بر ا  2گذاری کند. سرمایه

سپرده   CNPC  فاز دوم میدان نفتی آزادگان شمالی به شرکت چینی  یکرد که توسعه 

را آغاز   ی نفت خام در آزادگان شمال دیکه تول اعالم کرد 2018ر سال این شرکت د 3شد. 

 4کند. استخراجبشکه در روز  هزار 80به  کی شد نزدیم  برآوردکه  ه استکرد

ی میدان یادآوران واقع در توسعهموافقت کرد که    1383در سال    نوپکیگروه س

(  ال.ان.جی)  ع یما  یعیتن گاز طب  ونیلیم  10و ساالنه    رد یرا بر عهده بگاستان خوزستان  

مدت   کندسال    25به  و شرکت   . خریداری  ایران  نفت  ملی  رویترز، شرکت  گزارش  به 

ی فاز نخست میدان  میلیارد دالری برای توسعه  2قراردادی    96ساینوپک چین در آذرماه  

،  های جهان داشتکه بازتاب وسیعی در رسانه  قرارداد،این    انعقاد   5یادآوران امضا کردند. 

و آسیایی خواسته بود به منظور  های اروپایی  صورت گرفت که آمریکا از شرکت   ایدورهدر  

 
«، شرکت  طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی  100صفر تا  »  ؛«، اقتصاد آنالینآخرین وضعیت توسعه میدان نفتی آزادگان » 1

 ملی نفت ایران. 
2 “China to invest $8.4b in Azadegan oilfield: official”, Tehran Times, August 27, 

2011,  

 داک.اویل «،شد سپرده  چین به یادآوران و شمالی آزادگان نفتی های  میدان دوم فاز توسعه نفت: وزیر»3
4 Chen Aizhu, “CNPC suspends investment in Iran's South Pars after U.S. pressure,” 

Reuters, December 12, 2018,  

5 Hafezi, Parisa. “Iran, China's Sinopec sign oil-field deal,” DECEMBER 9, 2007; 

“Sinopec set to sign deal with Tehran - Business - International Herald Tribune”, 

The New York Times, Oct. 26, 2006,; “Times, Sinopec to develop oil field in Iran”, 

The New York, Dec. 10, 2007,; “$50 billion contracts with China,”  کارون   »غروب 
ی مشعل. نامه«، هفتهراه سرمایهبهچشم   

https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-9/262182-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.nioc.ir/portal/home/?news/100193/100208/179380/صفر-تا-100-طرح-توسعه-میدان-نفتی-آزادگان-شمالی
https://www.tehrantimes.com/news/303291/China-to-invest-8-4b-in-Azadegan-oilfield-official
http://oildoc.ir/وزیر-نفت-توسعه-فاز-دوم-میدان-های-نفتی-آ/
https://www.reuters.com/article/us-china-iran-gas-sanctions/cnpc-suspends-investment-in-irans-south-pars-after-u-s-pressure-sources-idUSKBN1OB0RU
https://www.reuters.com/article/us-iran-china-oil-idUSBLA92867220071209
https://www.nytimes.com/2006/11/26/business/worldbusiness/26iht-sinopec.3666316.html
https://www.nytimes.com/2007/12/10/business/worldbusiness/10iht-chioil.1.8666465.html
http://www.mashal.ir/content/1/%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84/17/%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84-863/12
http://www.mashal.ir/content/1/%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84/17/%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84-863/12
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 ی مجری طرح توسعه در ادامه،    1. افزایش فشار بر ایران، معامالت خود را با ایران قطع کنند

( این میدان MDPشدن طرح جامع توسعه )نهاییاز    95در تابستان    میدان نفتی یادآوران

 2خبر داد. نوپکایس ی فاز دوم این طرح به شرکت چینیو واگذاری توسعه

پیشنهاد سه  بر  یمبن  97ماه  دیدر    استریت ژورنالوال   یگزارش روزنامه رغمبه

دریافت نفت از   یدر ازا  میدان یادآوران  یبرای توسعه   شرکت ساینوپکمیلیارد دالری  

پس از شیوع کرونا در چین و پس  ، »99ی اعتماد در خردادماه  به گزارش روزنامه  3، ایران

از رسیدن این بیماری به مرزهای ایران، این شرکت میدان نفتی را ترک کرده و تاکنون  

شرکت به  پولی  میدانهیچ  در  حاضر  ایرانی  استهای  نداده  یادآوران  نفتی   4.« های 

این میدان به    یقرارداد توسعه گزارش داد که »  99  ماههمچنین خبرگزاری مهر در آبان

چین واگذار شود که   ساینوپک نحوی نوشته شده بود که فاز دوم توسعه آن نیز به شرکت

 5.«اما مذاکرات قطع نشده است این واگذاری متوقف شد

با شرکت چینی   87.5  قرارداد  ایران  84ماه  اردیبهشت  در  ایضاً، میلیون دالری 

CNPC  نگاریلرزه  مربع  کیلومتر  207  بعدی،  دو   نگاریلرزه   کیلومتر  300انجام    برای  

خردادماه  ، در  به دنبال  6اکتشافی  در بلوک کوهدشت منعقد کرد.   چاه  حلقه  1  و  بعدی   سه

بلوک گرمسار بین شرکت    85 ایران و شرکت چ  ملی قرارداد  براایس  ینینفت    ینوپک 

توسعه و  اکتشاف  عملیات  امضا  یانجام  به  گاز  و  رسید  ینفت  تعهد  .  طرفین  حداقل 

 
 .اقتصاد  دنیای  «،میلیارد دالری با چین 05قراردادهای » ؛شانا«، بازتاب گسترده امضای قرارداد نفتی ایران و چین».  1
 . «، شرکت ملی نفت ایران شودتوسعه فاز دوم میدان یادآوران به شرکت سینوپک واگذار می» 2

3 “China offers Iran $3bn oilfield deal despite U.S. sanctions: Wall Street Journal,” 

Tehran Times, January 18, 2019,  
 خرداد. 42 شنبه 1399، 4667 شمارهی اعتماد، «، روزنامههای خودکشی در میدان نفتی یادآوران ضد و نقیض » 4
 .مهر  خبرگزاری «، میدان مشترک یادآوران در ابهام 3و  2توسعه فاز » 5
میلیون دالری برای توسعه   350گذاری سرمایه»«، شانا؛ قرارداد اکتشاف وتوسعه دو بلوک »ساوه« و »کوهدشت« نهایی شد» 6

 .ایران  مرکزینفت مناطق  شرکت«، های اکتشافی کشوربلوک

https://www.shana.ir/news/121108/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-593380
https://nioc.ir/portal/home/?news/100193/100200/176309/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%BE%DA%A9-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://nioc.ir/portal/home/?news/100193/100200/176309/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%BE%DA%A9-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://nioc.ir/portal/home/?news/100193/100200/176309/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%BE%DA%A9-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.tehrantimes.com/news/431977/China-offers-Iran-3bn-oilfield-deal-despite-U-S-sanctions
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/149072/%D8%B6%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%B6%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%B4%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/149072/%D8%B6%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%B6%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%B4%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/149072/%D8%B6%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%B6%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%B4%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/5072978/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%88-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85
http://www.shana.ir/news/55075/
https://www.icofc.ir/index.aspx?userfurl=news&newsview=3467
https://www.icofc.ir/index.aspx?userfurl=news&newsview=3467
https://www.icofc.ir/index.aspx?userfurl=news&newsview=3467
https://www.icofc.ir/index.aspx?userfurl=news&newsview=3467
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عملیات   یمیلیون دالر و مدت آن برا   19.61پیمانکار در این قرارداد نیز مبلغ    یابودجه 

مهر این بلوک اکتشافی که    برگزاریخ به گزارشحال  با این  1.اکتشاف چهار سال است

سال از    10با گذشت   میلیون دالر امضا شده بود،  70تا    50  قرارداد آن به ارزش تقریبی

محیطی به صورت به دلیل عدم اخذ مجوزهای زیست 95در سال  قرارداد آن، آنامضای 

فسخ شدنیمه  با  .  کاره  بلوک    اتیعمل  یهانهیهز  تمامیقرارداد  این  مطابق  در  اکتشاف 

لرزه  رگرمسا حفار  یشناسنیزم  ،ینگارشامل  اکتشاف  یو  چاه  حلقه  عهده  یدو    یبه 

 2بود.  مانکاریپ 

ژاپنی،   شرکت  با  قرارداد  فسخ  از  سال  پس  توسعه  1388در  میدان   یقرارداد 

میلیارد دالر در قالب بیع متقابل میان شرکت ملی نفت    2.5آزادگان جنوبی به ارزش  

آغاز    91امضا شد و عملیات اجرایی این طرح از شهریورماه    ایران و شرکت ملی نفت چین

ماه  اردیبهشت   درشرکت ملی نفت ایران  سال از انعقاد قرارداد،  لیکن، پس از پنج  3. شد

آزادگان جنوبی کنار   یاز توسعه   کشی«به دلیل »وقت  را CNPCI شرکت چینی   93

ترین دلیل تعلل شرکت چینی توان مهمالمللی را میهای بیندر واقع، تحریم  4ت.گذاش

 ی این میدان برشمرد.از توسعه 

امروز« در سال   »از حدود    1395»انرژی  تاکنون   7گزارش کرد که  قبل  سال 

پاالیش ایران و شرکت  و پخش فرآورده  مذاکرات متعددی بین شرکت ملی  نفتی  های 

سازی پاالیشگاه  برای تأمین منابع مالی طرح بهبود فرایند و بهینه   SEIفاینانسور چینی  

  2ی اول این شرکت چینی فاینانسی به ارزش نفت اصفهان آغاز شد و قرار بود در مرحله 

پروژه  2.5تا   این  برای  دالر  ایران  میلیارد  نفتی  کندی  ا  .بازگشایی  حال، شرکت  نیبا 

شد.    کنار گذاشتهاز پروژه    کشی«»وقت  لیهرگز به تعهدات خود عمل نکرد و به دل  ینیچ
 

 .ایسنا«،  قرارداد اکتشاف و توسعه بلوک گرمسار بین ایران و چین امضاشد»  1
 مهر. خبرگزاری «، ها فسخ شدارداد اکتشافی چینیچین/ قر-توافق دوجانبه نفتی ایران » 2

 .ایسنا«، آخرین اخبار از میدان نفتی مشترک آزادگان ». 3
 .شانا«، آزادگان جنوبی ها و ماجرای توسعهچینی»  4

https://www.isna.ir/news/8503-17769/
https://www.mehrnews.com/news/3732344/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%AE-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/95120100725/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.shana.ir/news/248206/%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
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با شرکت دایلم کرهسرانجام،   تأمین منابع مالی طرح  ایران  برای مشارکت و  ی جنوبی 

 1همکاری امضا کرد. ی نامهسازی پاالیشگاه نفت اصفهان تفاهمبهبود فرایند و بهینه

آبادان،    شگاهیپاال  تیتوسعه و تثب  یبرا  یاتوافقنامه  1389بهار  ، در  نیعالوه بر ا

اساخته  شگاه یپاال   نیاول در   ی چین  گذاری شرکتمیلیارد دالر سرمایه  3 با  ،رانی شده 

منعقد    ایران  طراحی و ساختمان نفت  با همکاری شرکت ساینوپک اینترنشنال پترولیوم

تأمین مالی قرارداد  2شد.  این قرارداد،  ایران EPC طبق  اعتباری  به   ـ  از خط  چین 

درصد سهم کارفرمای ایرانی )شرکت ملی    15درصد سهم فاینانسور چینی و    85صورت  

فرآورده پخش  و  خواهد شدپاالیش  انجام  ایران(  نفتی  »  .های  قرارداد  ترین بزرگ این 

پاال   یپسابرجام  یگذارهیسرما گرفت. دانآبا   شگاهیدر  نام  در خبرگزاری   3«  ایران  های 

های بزرگ نفت و گاز  در حالی از دوران پسابرجام برای بازگشت شرکت  95شهریورماه  

می یاد  که  جهان  شرکت کردند  با  ایران  نفت  ملی  چینیشرکت  برای    CNPCI  های 

مسجدسلیمانتوسعه  میدان  رسیده    4ی  توافق  نفت«  به  »میز  گزارش  به  اولین بودند. 

ی میدان نفتی مسجدسلیمان  قرارداد میان ایران و این شرکت چینی برای طرح توسعه 

سال   »برمی  1386به  که  است  آمده  گزارش  این  در  طرح فعالیتگردد.  اجرایی  های 

حلقه   17میدان نفتی مسجد سلیمان در بخش قرارداد بیع متقابل شامل حفاری    یتوسعه 

ها است که اجرای  جریانی چاه  یزدایی و خطوط لوله نمک  برداری،چاه و احداث واحد بهره

مردادماه   از  طرح  سرمایه  86این  با  متقابل  بیع  قرارداد  چارچوب  مشارکت  در  گذاری 

چین و شرکت ملی نفت ایران آغاز و   CNPCI های نفتگران ایران و شرکتشرکت

 
 «، انرژی امروز.خلع ید از دومین شرکت چینی در صنعت نفت» 1
های نفتی ایران؛  شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده«،  میلیارد دالر سرمایه خارجی برای توسعه و تثبیت ظرفیت  3جذب  » 2

 «، جهان اقتصاد.ها صورت گرفتمیلیارد دالری چینی 3گذاری با سرمایه»
 «، شانا.گذاری پسابرجامی در پاالیشگاه آبادان بزرگترین سرمایه» 3
ترین میدان نفتی در خاورمیانه در شهرستان مسجدسلیمان و در استان خوزستان  ، نخستین و قدیمی مسجدسلیمان میدان نفتی  4

 .میالدی( توسط یک شرکت انگلیسی کشف شد 1908خورشیدی ) 1287 واقع شده که در سال

http://94.182.147.175/fa/news/1931/%D8%AE%D9%84%D8%B9-%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA
https://niordc.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=78&pageid=530&newsview=10585
https://jahaneghtesad.com/%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C%E2%80%8C/
https://www.shana.ir/news/275727/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.shana.ir/news/275727/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.shana.ir/news/275727/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
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ی فاز دوم این میدان،  در خصوص طرح توسعه   1«.حلقه چاه در آن حفاری شد  22حدود  

 ی بردارو بهره  ینگهداشت، راهبر  اتیعمل، قرار بود 1390بنا به گزارش جام جم در سال  

چین واگذار    CNPCI میدان نفتی مسجدسلیمان به شرکت    یباالدست  ساتیسأ از ت

چین، ن شرکت  توسط ایمیدان نفتی  ی این  برداری از طرح توسعه زمان با بهرههمشود، اما  

 2.مخالفت کرد  CNPCI به شرکت  این طرحشرکت ملی نفت ایران با پیشنهاد واگذاری  

همکاری در اجرای طرح ازدیاد    یها برای ادامهایران با چینی  95سرانجام در شهریورماه  

طرح،  این شرکت چینی مجری  3. برداشت نفت میدان مسجدسلیمان هم به توافق رسید

دیده  طبق قرارداد بیع متقابلش با شرکت ملی نفت ایران، تعمیر و تعویض تأسیسات آسیب 

ت، . به گزارش میز نفاین میدان را در دستورکار خود قرار داد  ی فاز دومدر طرح توسعه 

بینی شده  میلیون دالر پیش  300گذاری الزم برای اجرای این پروژه حدود  حجم سرمایه»

برداری از این واحد تولیدی  است و چنانچه شرکت چینی، در اجرای طرح تعویض و بهره

 4« .برداری خواهد رسیدبه بهره  [1396]  رو نشود، این پروژه در سال آیندهبا مشکلی روبه

 بخش گاز 

هاست که چین در تالش است انرژی گازی را جایگزین سوخت که مدتاینبه    توجهبا  

،  برای گاز همواره در حال افزایش بوده است  نیچ  یتقاضاسنگ کند و به تبع آن  زغال

 ی است. قرارداد توسعه افتهیگسترش  زیبه بخش گاز ن رانیکشور در ا نیا یگذارهیسرما

پارس شمالی  بهمیدان گازی  ا  یپروژه  نیدومعنوان  ،  مایع  و    رانیبزرگ گاز  گاز  تولید 

اسفندماه  .ان.جی)ال در  سینوک   86(  چینی  و شرکت  پارس  گاز  و  نفت    میان شرکت 

(CNOOC Ltd  ،)ن یارزش اتنفیذ شد.    ،نیچ  ییاینفت در  یدکنندهیترین تولبزرگ 

 
 .نفت«، میز ت در مسجد سلیمان رؤیای تولید دوباره نف » 1
 .3235شماره  ،1390مهر  4ی جام جم، «، روزنامهمخالفت با حضور چینی ها برای توسعه میدان نفتی ایران» 2
 «، خبرگزاری تسنیم. ترین میدان نفتی ایران بازگشتچین به قدیمی»3
 .نفت«، میز ت در مسجد سلیمان رؤیای تولید دوباره نف » 4

https://www.mizenaft.com/gallery/15916/2/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.mizenaft.com/gallery/15916/2/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.mizenaft.com/gallery/15916/2/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.magiran.com/article/2364078
file:///D:/01%20MA%20International%20Relations/02%20Semester%20II/Theisi/چین%20به%20قدیمیترین%20میدان%20نفتی%20ایران%20بازگشت
file:///D:/01%20MA%20International%20Relations/02%20Semester%20II/Theisi/چین%20به%20قدیمیترین%20میدان%20نفتی%20ایران%20بازگشت
file:///D:/01%20MA%20International%20Relations/02%20Semester%20II/Theisi/چین%20به%20قدیمیترین%20میدان%20نفتی%20ایران%20بازگشت
https://www.mizenaft.com/gallery/15916/2/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.mizenaft.com/gallery/15916/2/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.mizenaft.com/gallery/15916/2/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
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  میلیارد  11  و  باالدستی  بخش  در  آن  دالر  میلیارد  5دالر بود )  اردیلیم  16  ازبیشقرارداد  

دار سینوک چین عهده  که شرکت  .ان.جی(ال  هایـ کارخانه  دستیپایین  بخش  در  آن  دالر

با    1بود.   نیچ   برایتأمین گاز    گذاریاز این سرمایه و هدف    تأمین آن عنوان شده است

از تعلیق موقت قراردادش با    90حال مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در مهرماه  این

  2شرکت سینوک چین خبر داد.

میلیون یورویی   625میلیارد و    2ی  قرارداد  87اسفندماه  قرارداد، در    نیعالوه بر ا

( چین  سینوک  شرکت  ما(  CNOOCمیان  گاز  شرکت  براILNGC)   رانیا  عیو    ی( 

ال.ان.جی  ی فاز دوم کارخانهطرح توسعه اجرای   ایران    ی برخاما همانند    منعقد شد.ی 

اگرید   یهاپروژه به  ن ی،  ایران  نیترین قرارداد چعنوان بزرگقرارداد که  در آن زمان    با 

گذار خارجی برای  ناتوانی چین در یافتن سرمایه لیبه دل  91شهریورماه شد، در  شناخته

شرکت   ندگانی، نمانیچ  تختیدر پا  ینشست  در  88در خردادماه    3شد.   تعلیق  ،فاینانس

فاز    یتوسعه   یبرا  یدالر   اردیلیم  4.7  یقراردادملی نفت چین و شرکت ملی نفت ایران  

سال   کی  4امضا کردند.   ،جهان  یگاز  دانیترین م، بزرگیپارس جنوب  یگاز  دانیم  11

  لیبه دلشرکت ملی نفت چین که  کردندگزارش  یرانی اهای رسانه 91خردادماه بعد، در 

متحده    االتیا  یدر واکنش به فشارها  در واقع  در پروژه، که  «سابقهیبی مداوم و »رهایخأ ت

  ،ی طوالن  یدوره  کی پروژه پس از    نیا  یی قرارداد نها  لیکن  5این پروژه خارج شد.   بود، از  زین

توتال    96تیرماه  در    سرانجام از  متشکل  کنسرسیومی  و  ایران  نفت  ملی  شرکت  میان 

 
 .«، شاناقرارداد توسعه میدان گازی پارس شمالی فردا منعقد می شود» 1
 .«، مردمکایران قرارداد با چین در پارس شمالی را موقتا تعلیق کرد»  2
 .دیگر «، راه بزرگترین قرارداد چین با ایران لغو شد«، دانش نفت؛ »میلیارد دالری که از بین رفت 5.5روایت » 3

4 Bruce Pannier, “Is Europe Next, After Major Iran Gas Deal with China?” Radio 

Free Europe, June 05, 2009. 

5 “China pulls out of South Pars project: report,” Reuters, July 29, 2012; Chen Aizhu, 

“China's CNPC ready to take over Iran project if Total leaves: sources,” Reuters, 

MAY 11, 2018. 

https://www.shana.ir/news/127565/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://mardomak.online/story/65668/
http://www.daneshenaft.ir/cms/print.aspx?content=11036
http://rahedigar.net/1391/06/13/3966/
http://rahedigar.net/1391/06/13/3966/
http://rahedigar.net/1391/06/13/3966/
https://www.rferl.org/a/Iran_Signs_Major_Gas_Deal_With_China_Is_Europe_Next/1747803.html
http://www.reuters.com/article/iranchina-southpars-idUSL6E8IT0T020120729;
https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-cnpc-total-idUSKBN1IC0TE
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نفت چین امضا    فرانسه، شرکت ملی  پتروپارس  آن  و  ارزش  که  و    4شد    879میلیارد 

ی فاز  اپراتور پروژه عنوان  بهتوتال  ها،  بندی سهم این شرکتبود. در تقسیم  میلیون دالر

 درصد و  30  نیگاز چ  نفت و   یشرکت دولت  ،سود  درصد  50.1پارس جنوبی صاحب    11

  در پی  1درصد بود.   19.9ی کامل شرکت ملی نفت ایران(  رمجموعه یزپتروپارس ایران )

برجام،  خروج   از  فرانسوآمریکا  نیز  یشرکت  ا  توتال  گزارش    نیاز  به  شد.  خارج  پروژه 

سی  پیانسی  ی به شرکت چینیدالر  اردیلیم یک  یقراردادامضای   96تیرماه  ، در  ترزیرو

تا   را    سهم اجازه داد  پروژه  2از آن خود کند توتال  این  به عهده بگیرد.    و رهبری  با  را 

بر چ  شیافزا با  تا  گرفت    می، پکن تصمکایبا آمر  یتجار  سرد  جنگبر متن    نیفشارها 

و در نهایت    کند  تیفعال  رانیا  یو گاز  ینفت  دانیبزرگ م  یهادر پروژه   علنیت کمتری

وقت» ازای  در  جریمه  ریالی  پرداخت  بدون  چین  هزینهسی.ان.پی.سی.آی  و   ی کشی 

 3« از این پروژه خارج شد. فرصت این قرارداد

 بخش پتروشیمی 

  ینیچ  ی هادر بخش نفت و گاز، شرکت  نیو چ  رانیا  نیقرارداد ب  نیچند  انعقاد   در کنار

  . گسترش دهند  نیز  رانیا  یمیصنعت پتروش  بهخود را    یگذارهیتا سرما   ند تر شدمصمم

اعالم    1392در سال    رانیا  یمیپتروش  عیصنا   یشرکت مل   رعامل یمقدم، مدیرععباس ش

  دارد.  از یدالر ن اردیلیم  31به  یمیتمام پتروشمهین یپروژه 60افتتاح   یبرا رانیکرد که ا

تن   ونیلیم  55کشور را    یمیپتروش  یساالنه  دیها تولبا شروع پروژهاظهار داشت که    یو

 
 “ Iran: Total and NIOC sign contract for  ؛نفت  دانش«،  پارس جنوبی امضا شد  11قرارداد توسعه فاز    » 1

the development of phase 11 of the giant South Pars gas field”, Total Energy, July 

3, 2017. 

2 Aizhu, Chen, “China's CNPC ready to take over Iran project if Total leaves: sources,” 

Reuters, May 11, 2018. 

  آیسیپیان سی  رفتن  از  پس  11  ازف»  مهر؛  خبرگزاری   ،«رفتند  جریمه  ریالی  پرداخت   بدون   IPCلطف  به  هم  هاچینی»   3
 :Chen Aizhu, “China's CNPC ready to take over Iran project if Total leaves  شانا؛   ،«چین

sources,” Reuters, MAY 11, 2018. 

http://daneshenaft.ir/cvid/250/content/10966/قرارداد-توسعه-فاز-11-پارس-جنوبی-امضا-شد.aspx
https://www.totalenergies.com/media/news/press-releases/iran-total-and-nioc-sign-contract-development-phase-11-giant-south-pars-gas-field;
https://www.totalenergies.com/media/news/press-releases/iran-total-and-nioc-sign-contract-development-phase-11-giant-south-pars-gas-field;
https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-cnpc-total-idUSKBN1IC0TE
https://www.mehrnews.com/news/4739691/%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%B7%D9%81-IPC-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.shana.ir/news/294095/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B1-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.shana.ir/news/294095/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B1-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-cnpc-total-idUSKBN1IC0TE
https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-cnpc-total-idUSKBN1IC0TE
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 10تا    8در    یمیپتروش  یصنعت مل  یتوسعه   یبرادهند. در ادامه افزود که  یم  شیافزا

سال بعد، معاون وزیر نفت    کی  1است.   ازین  ی مالیمیلیارد دالر سرمایه  74به    ندهیسال آ

حاشیه در  پتروشیمی  امور  بین  یدر  نمایشگاه  پاالنوزدهمین  گاز،  نفت،  و    ش یالمللی 

بوشهر، لردگان، هنگام و گچساران   یمیپتروش  یهامجتمع   احداثکه    گفته بود  یمیپتروش

 2شده است.  یتأمین مال  ینیگذاران چهیتوسط سرما

احوالی، و  اوضاع  چنین  بستر  از    بر  ماهپس  ب  چندین  و    ایران  نی مذاکره 

پتروشیمی ایران  خط اعتباری چینی در صنعت  اولین    92آذرماه  ، در  ینیچ  فاینانسورهای

برای مجمتع پتروشیمی گچساران بازگشایی و عملیاتی    میلیون دالر  375به ارزش حدود  

  پنج طرح در دست   اعالم کرد که ارزش فاینانس   ایران  معاون وزیر نفت. همچنین  شد

چینی   ساختِ توسط  ایران  پتروشیمی  زده صنایع  تخمین  دالر  میلیارد  دو  حدود  ها 

   .شوندمی

ا دادند که    93ماه  اردیبهشت در    ی رانیمقامات   یمیپتروشطرح ساخت  گزارش 

از  صدف   دیگر  استپروژهیکی  فاینانسکه    هایی  طریق  قرارداد ها  چینی  از  قالب  در 

EPC+F    در جریان مذاکرات میان    نیهمچن  3تأمین شد.   وروی  ونی لیم  102به ارزش

ارشد شرکت سرمایه»ساتیک«    مقامات شرکت چینی گذاری ساتا و مجتمع با مدیران 

در پکن  در  بوشهر  چینی93خردادماه    پتروشیمی  یورو،  میلیارد  دو  با  مالی    ها  تأمین 

بوشهر پتروشیمی  گاز  )پروژه  مجتمع  می  را  ( 16الفین    پتروشیمی  حسن   4. کنندتقبل 

ی  افتتاح سه پروژهفرمان    1400ماه  در اردیبهشت ،  رانیاجمهور پیشین  رئیسی،  روحان

پتروشیمی و    مانیمسجدسل  یمی، پتروشـ عسلویه  سبالن  یمی)پتروش  یمیپتروش  عظیم

 
1 “China to invest in Iran’s petrochemical projects,” Azernews, 16 May 2014 . 

 .پتروشیمی«، پیام طرح پتروشیمی را تامین اعتبار کردند ٤ها چینی» 2

شناسایی پیمانکاران یک پروژه پتروشیمی از طریق  »«، شانا؛  طرح پتروشیمی تامین اعتبار شدند 2» 3

 مزایده.  مناقصه«، مناقصه
 «، خبرگزاری مهر.منابع اعتباری ارزی پتروشیمی بوشهر از طریق فاینانس چین تامین شد» 4

https://www.azernews.az/region/67085.html
https://www.payampetro.ir/fa/newsagency/8257/چینی-ها-٤-طرح-پتروشیمی-را-تامین-اعتبار-کردند
https://www.shana.ir/news/217771/2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.shana.ir/news/217771/2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.shana.ir/news/217771/2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://monaghesatiran.ir/روزنامه-مناقصه-مزایده/اختصاصی-مناقصه-مزایده/گزارش/58120-شناسایی-پیمانکاران-یک-پروژه-پتروشیمی-از-طریق-مناقصه.html
http://monaghesatiran.ir/روزنامه-مناقصه-مزایده/اختصاصی-مناقصه-مزایده/گزارش/58120-شناسایی-پیمانکاران-یک-پروژه-پتروشیمی-از-طریق-مناقصه.html
http://monaghesatiran.ir/روزنامه-مناقصه-مزایده/اختصاصی-مناقصه-مزایده/گزارش/58120-شناسایی-پیمانکاران-یک-پروژه-پتروشیمی-از-طریق-مناقصه.html
http://monaghesatiran.ir/روزنامه-مناقصه-مزایده/اختصاصی-مناقصه-مزایده/گزارش/58120-شناسایی-پیمانکاران-یک-پروژه-پتروشیمی-از-طریق-مناقصه.html
https://www.mehrnews.com/news/2308912/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF
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عسلوحریاکس اعتبار    (هیالل  با  و  را  میلیارد  کرد  304یک  صادر  دالر  این  میلیون  در   .

پروژه  کنفرانس از طریق  اظهار داشت که دو  اعتبار ی نخست  تأمین شده    نیچ  یخط 

اهم  است. افتتاح  با  که  پروژه  نیزمان  شد  اعالم  کارخانه  ون یلیم  406ها  در   ی دالر 

سرما  یمیپتروش آوردهکه    شده   یگذارهیسبالن  طریق  خط    ی از  فاینانس  سهامدار، 

کوتاه تسهیالت  و  چین  است. اعتباری  شده  تأمین  گفته  1مدت  برنامهی  به  ریزی مدیر 

سبالن پتروشیمی  »شرکت  پروژه:  بهمن  یفاینانس  در  دو    1393ماه  سبالن  مبلغ  به 

 2«.ن از محل خط اعتباری چین گشایش و اجرایی شدامیلیون یو  518میلیارد و 

وجود و   با  تحریمهاتیمحدود  موانع  از  ناشی   ی گذارهیسرما  ی، المللنیب  های ی 

در  زمان    مروربه    رانیا  یمیپتروش  صنعتدر    نیچ است.  داشته  فزاینده  روندی 

های  چین از طرح   CPECC هیئتی به سرپرستی مدیرعامل شرکت  95ماه  اردیبهشت 

عنوان نخستین  ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر به  یصنعت پتروشیمی در منطقه

د. در  هاب پتروشیمی ایران بازدید و مذاکراتی را با مسئوالن صنایع پتروشیمی آغاز کر

بازدید،  حاشیه  این  چینیی  را  شرکت  خود  قراردادهای  آمادگی  عقد    EPCFبرای 

ساخت    قرارداد  ین دوره،در هم  3گذاری در این شهر بندری اعالم کرد. منظور سرمایه به

پتروسامان فراگستر و شرکت چینی   رانیشرکت ا میانمهران  یمیپتروشنخستین واحد 

درصد از    85که  منعقد شد    ورومیلیون ی  650یک میلیارد و  ارزش    به سی.ان.تی.آی.سی

مانده توسط شرکت  درصد باقی  15این مبلغ به صورت فاینانس از سوی طرف چینی و  

گزارش داد    99ماه  بهمن در    خبرگزاری پتروشیمی ایران  4شده است.مجری ایرانی تأمین  

 
 ؛  خبرگزاری ایمنا«،  طرح ملی صنایع پتروشیمی را افتتاح کرد  3روحانی  »«، ایسنا؛  افتتاح مجتمع پتروشیمی سبالن در عسلویه»  1

 May 20, 2021,,” Rouhani Launched Major Petchem ProjectsSHANA, “ 

«، انجمن صنفی کارفرمائی صنعت  ها در صنعت پتروشیمی ایرانبازگشایی خط جدید اعتباری چینی» 2

 .پتروشیمی
 «، شانا.گذاری در پتروشیمی ایراندور جدید مذاکرات با چین برای سرمایه» 3
 .ایسنا«، گذار چینیانعقاد قرارداد ساخت واحد پتروشیمی مهران با سرمایه»  4

https://www.isna.ir/news/1400023021815/
https://www.imna.ir/news/494923/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
file:///D:/01%20MA%20International%20Relations/02%20Semester%20II/Theisi/en.shana.ir/news/316453/
http://apic.co/fa/news/607/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://apic.co/fa/news/607/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://apic.co/fa/news/607/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.shana.ir/news/258851/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.shana.ir/news/258851/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.shana.ir/news/258851/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/95020100250/انعقاد-قرارداد-ساخت-واحد-پتروشیمی-مهران-با-سرمایه-گذار-چینی
https://www.isna.ir/news/95020100250/انعقاد-قرارداد-ساخت-واحد-پتروشیمی-مهران-با-سرمایه-گذار-چینی
https://www.isna.ir/news/95020100250/انعقاد-قرارداد-ساخت-واحد-پتروشیمی-مهران-با-سرمایه-گذار-چینی
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منظور توسعه و ساخت  گذاران خارجی و داخلی به قرارداد خود بهتوجهی سرمایهبیکه »

های اقتصادی از عمده دالیلی است که سبب شده تاکنون ارز و تحریم  ثباتی این پروژه و بی

 1«.اجرا نرسد یپتروشیمی مهران به مرحله یپروژه

و    نیچ  »ووهان«شرکت  میلیارد دالری میان    3.6نیز قراردادی    95ماه  در بهمن

مسجدسلیمان پتروپاالیش  پتروش  یگذارهیسرما  یبرا  شرکت  مجتمع    ی میدر 

لردگان اعالم    یمیشرکت پتروش  رعاملیپنج ماه بعد، مد  2منعقد کردند.   مانیمسجدسل

لردگان، واقع در استان   یمی ساخت مجتمع پتروش  یبراری  گذاهیسرما کل مبلغ  کرد که  

از محل فاینانس چین  است که    وروی  ونیلیم  502،  چهارمحال و بختیاری منطقه فالرد

طرح عظیم  روحانی در جریان افتتاح این پروژه اظهار کرده بود که این »  3. شودتأمین می

 4.«میلیون دالر در آن هزینه شده است  800و بزرگ صنعتی رقمی باالی 

 انرژی خورشیدی   .2.4

های حضور چین ساحت از    گری د  یکی  یدیخورش  یانرژ  ی تولیددر حوزه  یگذارهیسرما

گذاران میان ایران و سرمایه اقتصادی    همکاری  یامهنتفاهم  97در ایران است. در تیرماه  

بر این بود  قرار  .کشورهای ایتالیا و چین امضا شدی تولید انرژی خورشیدی از در حوزه 

  500های خورشیدی با ظرفیت  ، نیروگاهاز چین و ایتالیا  های خارجیبا ورود سرمایه  که

لی  ی »همچنین به گفته  .اندازی شودمگاوات برق در استان یزد احداث و راه  1000تا  

  معادن،   استخراج  هایزمینه  در  طوالنی   های سال  شرکت  چینی: »این  شرکت  مدیر   «چی

 
 .ایپنا« های مسوولینافتتاح پتروشیمی »مهران« اسیر وعده»  1
 «، خبرگزاری دانشجو.میلیارد دالری پتروپاالیش نفت مسجد سلیمان با »وهان«چین امضا شد 63.قرارداد » 2
 . شانا«، کندمیلیون یورویی ساخت پتروشیمی لردگان را تامین می 502چین فاینانس » 3
 . ایرنا«، پتروشیمی لردگان به صورت رسمی وارد چرخه تولید شد» 4

http://ipna.news/155696/افتتاح-پتروشیمی-مهران-اسیر-وعده%E2%80%8Cها/
http://ipna.news/155696/افتتاح-پتروشیمی-مهران-اسیر-وعده%E2%80%8Cها/
http://ipna.news/155696/افتتاح-پتروشیمی-مهران-اسیر-وعده%E2%80%8Cها/
https://snn.ir/fa/news/585249/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B3%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
https://www.shana.ir/news/277553/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3-502-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84124530/%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
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  و  تاکنون دو  و  دارد فعالیت  ایران  در  غیره  و   نقلوحمل  خورشیدی،  نیروگاه  احداث  فلزات،

 1« .است داشته گذاریسرمایه ایران در دالر  میلیارد نیم

 خط اعتباری مالی    .2.5

ی نفوذ  گسترش دامنه   یبرا  دیگری  جذاب  یحوزه  کی   ی )یا اعطای وام( تأمین اعتبار مال 

،  انیبیط  ی عل  استیتهران به ر  ت یأ سفر ه  انیاست. در جر  رانیا  و تأثیرگذاری چین بر

ایران به   نامه با دو  دو تفاهم  ران ی، ا96شهریورماه  در    پکنوزیر امور اقتصادی و دارایی 

امضا    رانیا  قتصاد ا  یدالر اعتبار و وام برا  اردیلیم  35  صیتخص  یبرا  ی نیبانک بزرگ چ

  ای نامهتفاهم( CDB)چین ی ه بانک مرکزی ایران و بانک توسعدر این چارچوب،  2کرد.

  و   عمرانی  هایپروژه  مالی  تأمین  تسهیالت  یارائه   موضوع  با  یورو میلیارد  15معادل  

نیز    3کردند.   امضا  تولیدی اعتباری   10قرارداد    ینامهموافقتو  خط  دالری  میلیارد 

های رفاه کارگران، صنعت و معدن، پارسیان، پاسارگاد و  چین با بانک«  سیتیک گروپ»

میلیارد  10گذاری قرار است سرمایه به گزارش ایرنا » 4. امضا شدایران  صادرات  یتوسعه 

های مدیریت منابع آبی، انرژی، محیط ها در ایران به صورت فاینانس در حوزهدالری چینی

 5«..نقل انجام شودوزیست و حمل

 صنعت معدن   .2.6

از است.    رانیدر اقتصاد ا  نیچ  یگذارهیسرما  های بارزعرصهاز    گرید  ی کیبخش معدن  

در کنفرانس  ،  ت عامل ایمیدروأ یس هیئرصمت و  معاون وزیر  مهدی کرباسیان،  ،  باب نمونه
 

“ Italian, Chinese  ؛ فردا  یزد   ،«شد  امضا  یزد  استان   با  چین  و  ایتالیا   کشور  دو  میان   گذاری سرمایه  همکاری   نامه تفاهم »   1

Firms to Help Expand Yazd Solar Capacity,” Financial Tribune, July 09, 2018 . 

2Sep 16, 2017, ,” Mehr News Agency, CBI, CDB ink €15bn MoU“  
 مرکزی جمهوری اسالمی ایران.«، بانک جزئیات دیدارهای هیئت بانکی ایران در چین» 3

“ China provides $10 billion؛شهرسازی  و  راه  وزارت  ،«ایران   در  هاچینی  دالری   میلیارد  10  گذاری سرمایه» 4

September 16, 2017,  Arab, New The,” credit line to Iran 
 . ایرنا«، ها در ایرانمیلیارد دالری چینی 10گذاری سرمایه »  5

http://yazdfarda.com/news/af/145581/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
https://financialtribune.com/articles/energy/89450/italian-chinese-firms-to-help-expand-yazd-solar-capacity
https://financialtribune.com/articles/energy/89450/italian-chinese-firms-to-help-expand-yazd-solar-capacity
file:///D:/01%20MA%20International%20Relations/02%20Semester%20II/Theisi/en.mehrnews.com/news/127837/
https://cbi.ir/showitem/16846.aspx
https://invest.ntdc.ir/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-10-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1
https://english.alaraby.co.uk/news/china-provides-10-billion-credit-line-iran
https://english.alaraby.co.uk/news/china-provides-10-billion-credit-line-iran
https://www.irna.ir/news/82664913/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-10-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 

 
 

 اقتصاد ژئوپلتیکی نفوذ چین در ایران 1139

از مجموع  اظهار داشت که »به آن کشور  روحانیسفر  یگذاری چین و در آستانهسرمایه

ایع  معدن و صنی  فاینانسی که بین دو کشور فعال شده، پنج میلیارد دالر مربوط به حوزه

هایی که ایمیدرو با مشارکت  میلیارد دالر از این رقم در پروژه  4طوری که  معدنی است به

ارزش کل  ،  ی ویهبه گفت  1«.گذاری شده استبخش خصوصی در دست دارد، سرمایه

یک میلیارد و   ویژه اقتصادی المرد یساخت مجتمع آلومینیوم جنوب در منطقه ی پروژه

چین تأمین   یتسهیالت ساخت این طرح از سوی بانک توسعه   است که  دالر  میلیون  200

در قالب   1390قرارداد در سال   نیااست.  شرکت ان.اف.سی چینآن پیمانکار و   شودمی

EPCF 2  فعال شد. 93ماه دیآن در  یامضا شد و اعتبار اسناد 

میلیارد دالری در    2گذاری  سرمایه  ینامهتفاهم  95ماه  اردیبهشت در    نیعالوه بر ا

سازی سایت  فعالمنظور  ، بهشرکت آلومینیوم ایران )ایرالکو( با شرکت سی.آر.ای.سی چین

است  2شماره   واقع  استان مرکزی  در  امضا  ایرالکو که در شهرک صنعتی خیرآباد  به   ،

« بود:  گفته  ایرنا  به  ایرالکو  مدیرعامل  نخستیرسید.  تولیدکنندهایرالکو  شمش    ین 

خاورمیانه محسوب میوآل و  ایران  در  »شودمینیوم  که  افزود  ادامه  در  چینی .«  شرکت 

در حال اجرا دارد و مدت    هایکشور جهان پروژه  76اکنون در    )(CREC  سی.آر.ای.سی

الملل مدیر روابط بین« همچنین،  .کندهای ایران مشارکت میسال است که در پروژه  10

خط   ی اکنون این شرکت در پروژه»شرکت چینی سی.آر.ای.سی نیز به خبرنگاران گفت:  

 3است.« شمال مشغول فعالیت ـاصفهان و آزاد راه تهران  ـآهن قم 

 بندیجمع

 
 «، ایلنا.شد معدنی صنایع و معدن جذب  چین فاینانس  از دالر میلیارد پنج » 1

مجتمع صنایع آلومینیوم  » «، خبرگزاری آنا؛ گذاری در اوج تحریم انجام شدمیلیارد دالر سرمایه 1.2» 2

 . المرد «،جنوب )سالکو(

 «. ایرنا. میلیارد دالری در صنعت آلومینیوم بین ایران و چین امضا شد2گذاری تفاهمنامه سرمایه » 3

 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/631253-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.ana.press/news/229517/1-2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.ana.press/news/229517/1-2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://lamerdsez.ir/مجتمع-آلومینیوم-جنوب/
https://lamerdsez.ir/مجتمع-آلومینیوم-جنوب/
https://lamerdsez.ir/مجتمع-آلومینیوم-جنوب/
https://lamerdsez.ir/مجتمع-آلومینیوم-جنوب/
https://www.irna.ir/news/82061413/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-2%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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از خالل واکاوی    رانی در اقتصاد ا  نیچ  یگذارهیسرما  اهداف   یدنفصل بررس  نیتمرکز ا

  یازهایبرآوردن نه منظور  ب  ی اساساًاستراتژ  نیا  ترسیم.  بود  راهبرد رفتن به جهان چین

شد.  نیچ  ی داخلاقتصاد   این  ترین محرکاصلی  انجام  تعقیب  در  اقتصادی دخیل  های 

از   عظیمی  حجم  انباشت  شامل  کالن  از شکل،  هیسرماراهبرد  وسیعی  طیف  گیری 

)که شرکت چندملیتی  دست  های  بودند(،  دولت  کنترل  تحت  حوزهعمدتاً  به  های  یابی 

 ی ه یتغذ  یبرا  هیتأمین مواد اول  نیزو    یاقتصاد  یهاتی و فعال  یگذارهیسرما  یبرا  دیجد

 اند. ی بودهاقتصاد داخل یو توسعه رشد

نت باال  که    کهچنان  ،جهیدر  فرازهای  داددر  جریان  ورود    اگرچه،  م ینشان 

،  اوج گرفت  بارهش( به یک1381)  2002  سال    از  رانیا   ی بهخارج  میمستق  یگذارهیسرما

جهشی را تجربه کرده است. به   یشیافزاش(  1389)  2010از سال    داین رونحال  نیبا ا

سوم  رانیا  ترتیباین   بزرگ    نیبه  خارجیِ سرمایهمقصد  ی منطقهدر    نیچ  گذاری 

 نیچ  ی اقتصادی، نفوذسان یک مؤلفهگسیل سرمایه به ایران، به   .صعود کرد  خاورمیانه

اقتصاد ا ی رخ  روابط تجار  ینظیر آنچه در حوزه  .تشدید و استحکام بخشیدرا    رانیدر 

  شده است.   لیتبد  رانیدر ا  یگذار خارجهیترین سرمابه بزرگ  1390ی  در دهه  نی، چداده

  ی هایگذارهیسرما  یمقصد اصلگوشزدکردن این نکته بسیار مهم است که    افزون بر این،

نقل وو پس از آن بخش حمل  است  بوده  محوری انرژ  های تولیدی، که اساساً، نه بخشنیچ

توان چنین استنتاج کرد  سرانجام می  دوم و سوم قرار دارند. هایردهدر    بیترتو فلزات به

 ل یو تسه  طبیعی و زیرزمینیاز منابع    یبرداربهره  نیچ  یاهیگذارهیسرما  ی هدف اصلکه  

  ژهیوآن، به  یاقتصاد داخل  یبرا  هی مواد اولو امنیت انتقال    تأمین  ینقل براوحمل  یهاشبکه 

 و فلزات بوده است.  ییایمی، مواد شیعینفت خام، گاز طب

که  نکته است  این  دیگر  ذکر  شایان  پروژه  نیچ  هاییگذارهیسرمای    ی هادر 

آمریکا    ی هامیتحر  شدت متأثر ازصنعت نفت و گاز و پتروشیمی، نظیر صادرات نفت، به

  و  چین  ی اقتصاد داخل  د یشد  پیوستگیپیوندی و همهم  لیدل  به بوده است.    رانیاعلیه  

و سرماتیفعال  ی، دامنهیاقتصاد جهان ا  نیچ  یگذارهیها  تأثیر تنش  رانیدر  های  تحت 
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داری قرار داشته های بزرگ سرمایههای دائمی میان قدرتژئوپولیتیکی در منطقه و رقابت

متحده    االتیا  یشارهاذکر آن آمد، فکه در باال    گونههمانو آن را محدود ساخته است.  

  ی طور بهعمل کند    محتاط  اریبس   رانی خود در ا  یگذارهیسرمابه    نسبت  نیباعث شده چ

اند و  مواجه شده موانع و تنگناهای جدیبا   ی نفتی، گازی و پتروشیمیپروژه نیچند که

نتیجه به   یاجرا  در  شده  ای افتاده    قیتعوآنها  قرارداد  فسخ  به  ورود    است.  منجر 

نیز گسترش یافته است    نقلوهای حملوساز شبکهساخت به    رانیبه ا  نیچ  یگذارهیسرما

فصل  در    ؛ موضوعی کهکندیم  فایا  رانیدر ا  نینفوذ چ  زانیدر م  ی نقش مهمو این نیز  

 . زیمپردایم  به آن یبعد
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 فصل پنجم 

 ایران   زیرساختیهای  شبکهگذاری چین در گسترش  سرمایه

 

 مقدمه 

مستلزم   ی و جهان  یامنطقه  اسیدر مق  نیچ  ی اسیو س یاقتصاد  ت یموقع  تیو تثب  قیتعم

کمربند  طراحی و گشایش »ابتکار    گسترده است.  نقلوتسهیالت حملها و  رساختیز  جادیا

جاده چBRI)  «و  که  قاره  نی(  چهار  به  م  یرا  متصل  مهمکندیجهان  نقش  در    ی ، 

ا  نیچ   ی اسیو س  یاقتصاد  راهبردهای این  . کندمی  فایا  رانیدر  به  پروژه  کهنظر  ی  این 

زمینی و    نقلوحملزیربنایی    هایشبکه ساخت  از    یاگسترده  فیط  یدربرگیرنده  عظیم

فصل    نیاست، ا  ساتیآهن، بنادر و تاسها، راهنفت و گاز، فرودگاه  ی، خطوط لوله دریایی

 کند. وارسی می رانیاسازی ی راه را در گسترش شبکه  نینقش چ جانبههمه طور به

  بیان  با همان  را کماکان  رانیدر ا  نیچ  تأثیرات و نفوذ  لیتحلچه تبیین و  چنان 

بگیریمپا  هشت  یاژدها  یِاستعار  سرما پی  نقش  پروژه  نیچ  یهایگذارهی،    یهادر 

کمربند و  یِ ابتکار  کی تیو ژئوپل  یکیژئواکونوم  پسامدهای کنکاش در  یبرا  رانیا  نقلوحمل 

ا  جاده اهم  رانیبر  است  سزاییبه   تیاز  نخستبرخوردار  مورد  در خصوص  ا.    بدان  نی، 

منابع    انیتأمین جر  یبرا  ییها انیو شر  تمهیدات  دیبا   ترابری  زیرسازهایمعناست که  

به کشورهای    هی، صادرات کاال و سرمامتقابالً و    نماید،   نیو تضم  فراهم  را  نیبه چ  اولیه

فرایند    ن ی، ای مورد دومبه نسبت    کند.  و عملیاتی   لیتسهی ابریشم نوین را  مرتبط با جاده

را مهیا   نیچای و جهانیِ منطقه ی و تداوم هژمون تیتقوزمان خدمات الزم جهت هم د یبا

نقش چین دهد که:  مسئله، این فصل به این پرسش پاسخ می  یبررس  یبرا  نیبنابرا  .سازد

 ها دارد؟ ایران چه بوده است و چه منافعی در آن   نقلوهای حملدر گسترش شبکه 
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ب   نیا  بندیترتیب  بخش  دین  فصل  است.  ژئواکونوم  نخستشرح  و   یکیاهداف 

و جاده  ابتکار    یکیتیژئوپل میان مقتضیات همتا    کاودمیرا  کمربند  دیالکتیکی    پیوندی 

  ی امنطقها نیب  یهاپروژه  ی دخیل در شدهترسیمو اهداف    نیچی  اقتصادی  رشد و توسعه

در   رانیاجایگاه    تی، اهم خش دوم در بشناسایی و بازنمایی کند. سپس  را    یاقارهبیناو  

ابَرپروژه چ  این  نقش  گسترش    نیو  ترابریدر  ارائهران یا  خطوط  با    میزان   ی، 

  را   ،در این حوزه  متعدد  یهاپروژه  ی گذشته درطول دو دهه  در  ینیچ  یهایگذارهیسرما

  های از یافتهمختصر  بندیجمعفصل را با  در پایان، این  .  دهیممورد غور و بررسی قرار می

 . رسانیممی انیبه پا و پاسخ به پرسش این فصل 

 »ابتکار کمربند و جاده«   یو ژئوپلیتیک  یکی اهداف ژئواکونوم  .1

جادهابتکار   و  همبه  کمربند  دربرگیرندهصورت  درهمزمان  هدف  دو    یفشردهی 

  ن یچ  و تقویت رشد اقتصادی  تأمین مقتضیاتاست که اساساً    و ژئوپلیتیکی  یکیژئواکونوم

یک کمربند  » تحت عنوانکه سابقاً   ابتکار کمربند و جاده  کهاین  نخست  کند.یرا برآورده م

جاده یک  می «و  رسمی  اولین  شد،شناخته  سفر  جریان  در   نگیپ   نیج  یش  بار 

»کمربند اقتصادی    معرفی شد.  2013در سال    یبه قزاقستان و اندونز  چین  جمهورسیرئ

ابریشم دریایی قرن   ابریشم« و »راه  و   نیچ  یبلندپروازانه   یپروژهدو  «  ویکمبیستراه 

ی هستند که قرار است اقتصاد داخلی چین را  اقارهفراو    یافرامنطقه   یدیکل  استراتژی

های آسیا، آفریقا و اروپا  قارهبه  تجاری ریلی، زمینی و دریایی    بندِ هم  های شبکه  مددبه

ک سخنرانی   نگیپ   نیج  یش.  ندنمتصل  سال  در  در  که    2013اش  داشت  هدف  بیان 

گشایش   و  ابریشم طراحی  راه  اقتصادی  اقتصاد  جاد یا»  کمربند  ،  ترکینزد  یروابط 

فضا  ها مشارکت  قیتعم گسترش  منطقه  توسعه  یو  ...  ایاوراس  یدر  بهبود   منظوربه، 

شرق  ترابری  یشبکه کردن  متصل  یو کار در راستا یمرزبروننقل وحمل ی هارساخت یز

آسایآس غرب  آس  ا ی،  جنوب  یکدیگر  ایو  در    سفرو    یاقتصادی  توسعه   لیتسه  یبرا  به 

آوردنبه... ]و  ،  منطقه ترتعمل  ، رفع  یگذارهیتجارت و سرما  لیتسه  یبرا  درخور  بی[ 

تجار هز  ،یموانع  سرما   ی هانهیکاهش  و  افزایگذارهیتجارت  ک  شی ،  و   ت یفیسرعت 
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ی در  خود در پارلمان اندونز  یدر سخنران  بعداً او    1ی، است.«امنطقه یاقتصاد  هایانیجر

این چنین معرفی    را  ویکم بیستراه ابریشم دریایی قرن  ، ابتکار ساخت  همان سال

اندکی  هر دو پروژه    2کند. به اروپا متصل    ایدر  قیرا از طر  نیچکرد که این پروژه بنا دارد  

  2015در مارس    شناسانده شدند. دو سال بعد   3بعد زیر نام »یک کمربند ـ یک جاده« 

 احداث   یانداز و اقدامات براچشممقامات دولتی چین با طرح مسائلی در سندی به اسم »

اقتصاد کمربند  جاده  راه  یمشترک  و  قرن    یابریشم  دریایی  ویکم«  بیست ابریشم 

  ایِ کشورهای منطقهمیان   ییو همگرا یهمکار یهااولویتی هایی در زمینهدستورالعمل 

و نیز یک کمربند ـ یک جاده به »ابتکار کمربند و جاده«    4شدند. برشمرده    مسیر کمربند

 نیرا در چارچوب ا  یو اصل کل   ت یپنج اولو  نی، چیرسم صورت  به  5تغییر نام پیدا کرد. 

کرده است:   میترس  کننده در این ابتکاریی شرکتکشورها  نیارتباط ب  یارتقا  یابتکار برا

تأسیساترساختیز  پیوستگیهمبهها،  استیس  سازیهماهنگ و  مراکز  میان  تسهی   ل ی، 

که  در بیانی موجز، چنان  6ارتباطات میان شهروندان. و    یمال   پیوستگیهمبه،  آزاد  تجارت

 
1 Embassy of the People's Republic of China in the Kingdom of Belgium, “Promote 

Friendship Between Our People and Work Together to Build a Bright Future,” 

2013-09-08 . 

2 “Speech by Chinese President Xi Jinping to Indonesian Parliament,” Asean China-

Centre, 2 October 2013 . 

3 One Belt, One Road (OBOR) 

4 “Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century 

Maritime Silk Road (2015),” National Development and Reform Commission . 

5 “Full text of the Vision for Maritime Cooperation under the Belt and Road Initiative”, 

Xinhua . 

6 “Vision and actions on jointly building Silk Road Economic Belt and 21st-Century 

Maritime Silk Road,” National Development and Reform Commission, State 

Council, March 28, 2015 . 

https://www.fmprc.gov.cn/ce/cebel/eng/zxxx/t1078088.htm
https://www.fmprc.gov.cn/ce/cebel/eng/zxxx/t1078088.htm
http://www.asean-china-center.org/english/2013-10/03/c_133062675.htm
http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html
http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html
http://2017.beltandroadforum.org/english/n100/2017/0410/c22-45.html
http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html
http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html
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ها و  رساخت یز  یتوسعهدر تارنمای آن معرفی شده، هدف اساسی ابتکار کمربند و جاده »

 1«است. شمی جاده ابر تاریخیِ ریمسواقع در  یکشورها  یدر ادغام اقتصاد عیتسر

راهبرد به  صرفاً    جادهکمربند و  ابتکار  ،  یکیتیژئوپل  یهایطلبجاه  حیثاز    ،دوم

را   نیقدرت چ  دینامیسم  سرزمینیِ  تجلی  هنگامهم، بلکه  ستین  پذیرتنزل   یکیژئواکونوم

  یهاقدرتدر مواجه با    کیقدرت ضدهژمون  کی یمثابهکند و بهیم  جیترونیز نمایان و  

و مقامات    نخبگانگونه که  همان  شود.یظاهر مچالش کشیدن آن  ویژه آمریکا و بهی بهغرب

از   ی دینوع جد »  نویدبخشِ ابداع  ابرپروژه  ن ی، اکنندتبلیغ و ترویج می  راآن  ن یچ  دولتی

جای خود را متحده   االتیا یهژمونقطبی با  تک جهانکه در آن   ی« استالمللنیروابط ب

در واقع   2خواهد بود.   یدیکل  گریباز  کی  در آن  نیدهد و چیم  ی«جهان چندقطببه »

  مقیاسو کاالها در    هیسرما  انیجر  لیبه تسه  صرفاً  نیچ  یانداز بورژوازو چشم  یبلندپرواز

از رقابت  در  شود.یمحدود نم   یو جهان   یداخل تنیده  های  دولتهای مداوم میان  جهانِ 

و    یسازقلمرومندنوان  ع به  زین  ابتکار کمربند و جاده ،  های فراملیتیغولو    یدارهیسرما

به  مل  تصورات »تجلیی  ژئوپلیتیکیِ  گفتمان  مروج  و  خودنمایی    3ی« نیچ  یرؤیاگاه 

های  طلبیجاه  در پکن  »مسیر نوسازی«  شگاهیاز نما  هنگام بازدید  نگیپ   نیج  ی شکند.  می

رؤیای ملت و هر  ی،  ن یچ  یرؤیاچنین مطرح کرد: »بورژوازی و ناسیونالیسم چین را این

در    که  است  «نیملت چ»احیای عظمت    سویبهراهی  و    ی«ملت قو  یرؤیا«، »فرد چینی

کند که  ارتش چین را تشویق می.« او  معاصر کشور است  خیتار  یترین رؤیابزرگ»  واقع

 4.«ای، آماده سازدهای منطقهها، از جمله جنگ »خود را برای نبرد و پیروزی در جنگ 

آمده    نیچ  ( DailyPeople’s)ی پیپلز دَیلی  تفسیر و تحلیل روزنامهطور که در  همان

 
1 “Belt and Road Initiative,” BRI. 
2 2 Wang Yi, “Build a New Type of International Relations Featuring Win-Win 

Cooperation’, Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China (2016) . 

3 Chinese Dream 

4 “Chinese Dream,” China Daily, 9, 2013-03-22 . 

https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road/
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/wjbz_663308/2461_663310/t1376908.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/wjbz_663308/2461_663310/t1376908.shtml
https://www.chinadaily.com.cn/opinion/2013-03/22/content_16333031.htm
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صحیح  نتشار  »شرح فصیح روایت چین و ا  یبرا  ینه تنها تالش  ابتکار کمربند و جاده،  است

« سرنوشتهمی  »اجتماع/جامعه  جاد یا  یبرااست    اهتمامی  همچنین  بلکه  «نیچپیام  

(Community of Common Destiny). یک کمربند و  ،  گرتحلیل  نیا  یبه گفته«

داشت که   ی ]جین پینگ[جمهور ش  سیرئ  یِنیچ  یبا رؤیا   یارتباط تنگاتنگ   یک جاده

 ظهور ابرقدرت    کیعنوان  به  2049کشور تا سال    نیاست که ا  نیآن ا  ی از اهداف اصل  یکی

یِ نهفته در پسِ ابتکار کمربند و  نیچ  یرؤیا  گرایی،های ملیگفتاورد و روایت  نیا  1کند.« 

  وند یپ   ی و جهان  یامنطقه  اسیخود در مق  ی ملیِ کیتیژئوپل  ینمودیافته  راهبرد  را با   جاده

ترسیم  دهد.یم دستشدهاستراتژیِ  پروژه  این  از  چین  ژئوپلیتیکیِ  موقعیت  ی  به  یابی 

 ای و جهانی و حفظ و استمرار آن است. منطقه  وحهژمون در سط

 در کشورهای ممتد با ابتکار کمربند و جاده  مستقیم  گذاری سرمایه .2

ی راهبرد رفتن به جهان و ترویج آن  گذاری خارجی چین در ادامهگسترش ابعاد سرمایه

به و جاده  ابتکار کمربند  یمثابهاز طریق  بلندپروازانه  کی  در    ابتکار  پیدا کرد.  استمرار 

که  دادهنشان    5-1نمودار   زمان  ایم  راهاز  و  سال    آن  اندازیترسیم    ،2013در 

  کننده در ابتکار کمربند و جادهمشارکتکشور    66در    نیچ  یخارج  یهایگذارهیسرما

دالر در    اردیلیم  20بیش از    به  2013دالر در سال    اردیلیم  12.6از    ایمالحظهقابلطور  به

.  است  افتهی  شیافزا  2019دالر در سال    اردیلیم  18.7به    نزول،  یو با اندک  2017سال  

  میمستق  یگذارهیسرما  انیدرصد از کل جر  13و    افتهی  فزونیدرصد    4.5ساالنه  این روند،  

  یخارج  ی های گذارهی مجموع سرماگیرد.   ی زمانی در بر میدر همان بازهرا    نیچ  یخارج

دالر بوده است. برخالف روند    ارد یلیم  117.31بالغ بر    واقع در این مسیر  یدر کشورها

  یگذارهیسرما انی، جربررسی و ارائه کردیم پیشینطور که در فصل ، همانیِ کلی شیافزا

تنزل    2019در سال    ردال  اردیلیم  3به    2013دالر در سال    اردیلیم  3.6از    رانیا  به  نیچ

حجم   که  اعالم کرد  1400در تیرماه    چین  یوزیر امور خارجه ها،  یافته است. سوای این 

 
1 Willy Wo-Lap Lam, “China’s Global Power Projection Hit With “Strategic 

Overdraft”, China Brief Volume: 17 Issue: 7 . 

https://jamestown.org/program/chinas-global-power-projection-hit-strategic-overdraft/
https://jamestown.org/program/chinas-global-power-projection-hit-strategic-overdraft/
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کننده در کمربند  های چینی در اقتصاد کشورهای شرکتگذاری مستقیم شرکت سرمایه

 1.میلیارد دالر است 130جاده ابریشم، بالغ بر 

 

  ران یا نقلوحمل  یهادر گسترش پروژه  نینقش چ .3

ی ابریشم نوین چین قرارگرفتن در مسیر جادهو  رانیا  کیژئواستراتژ تیبا توجه به موقع

دسترس آب   یو  ا  یهابه  جهان  یامنطقه   تیترانز  دوریکر  یمثابهبه کشور    ن یآزاد،    یو 

 ی ابریشم چین است. عنصر مرکزی در کمربند اقتصادی جاده  نیشود و بنابرایشناخته م

ترانزبه قطب  تجار  یتیعنوان  اایاوراس  ی و  مهم  رانی،  مقصد   ی گذارهیسرما  یبرا  ی به 

در    شده است.   لیتبد  سازیی راهزیربنایی شبکه  یهاپروژه  گستراندندر    خارجی چین

 
 .ایبِنا«، میلیاردی چین در جاده جدید ابریشم 130ذاری گ سرمایه » 1

https://www.ibena.ir/news/125033/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B3%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85
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پروژه  نیا پروژه  ی هابخش،  )شامل  راهزیرساختی  جاده(  های  و  مترو  توسط  آهن،  که 

 شد.  بررسیده و ارائه خواهد   ،شده استو اجرایی   یتأمین مال   ینیچ  ی هاها و بانکشرکت

کند: یکم، راهی است که ایران را از را به هم وصل می  ریلی ایران و چین  سه مسیر

از   با گذشت  بهقزاقستان    ،ازبکستان  ،ترکمنستانمرز سرخس و  متصل    چین  و سپس 

  خشیاست. این مسیر بمسیر ریلی چین ـ قزاقستان ـ ترکمنستان ـ ایران   کند. دوم،  می

ای از کریدور ریلی  شود؛ شاخهبرون رد میمازندران است که از اینچه از راه شرقی دریاچه  

مسیر  سوم،    .رسدفارس میشود و به خلیجشمال به جنوب ایران که از روسیه شروع می

که   (یا امیرآباد/کاسپینبندر    آکتائو ـ  بندر  ترانزیتی چین ـ قزاقستان ـ ایران )ارومچی ـ  

 .( ایران و چین استمسیر ترکیبیِ )حمل دریایی و ریلی
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 ن یچ  های اقتصادیدوریدر کر  رانی اجایگاه   .1.1

ی ابتکار کمربند و جاده  نگارش اولیهرا در  ترانزیتیو   یاقتصادکریدور شش   نیدولت چ

ـ    انهیم  یایآسـ    نیچ   دوریکرها  آناز    ی کی.  بندی کردترسیم و صورت  2015در سال  

  2019بنگرید(. این کریدور از سال    5-2)به شکل    1.است  ( CCWEAC)ی  غرب  یایآس

ی راه ابریشم نوین گنجانده  طور رسمی در پروژهای است که بهراهرو و پروژه  35یکی از  

،  ترانهیمد  یایبه در  نیآهن از چراه   خطوط  کردنمتصلبا    دیراهرو اقتصا  نیا  2شده است. 

ایجاد و    پیوستگیاند، همواقع شده  ریمس  نیکه در ایی  کشورهادر اصل بنا دارد میان  

  یجاده  ریالسعیآهن سرراه»  نیآهن چشرکت راه  2015در اواخر سال    تقویت کند. لذا 

 شکک یبه بو سپس آن را  در قزاقستان،    یرا به آلمات  نگینییو    نیچ  یرا که اورومچ  شمیابر

کند  یآباد در ترکمنستان متصل متاشکند و سمرقند در ازبکستان، عشق   ،زستانیدر قرق

ا  قیاز طر  ا یغرب آس  یبا شبکه  سرانجامو   معرفی    آمیزد،درمی  رانیمشهد و تهران در 

وآمد  رفت  بهکند  یتالش م   نیکه چبه اینرا مشاهده کنید(. نظر    5-3)شکل    3کرد.«

کلیدی  قطب    کیعنوان  به  رانیآهن ا، راهبپوشاند ی عمل  جامه  هیو ترک  نیچ  نیب  یقطارها

می  ترانزیتی نقش  ایفای  پروژه  این  اجرای  پروژهدر  این  جاده  کند.  اصلی  ی  مسیرهای 

مایلی    2000السیرِ  آهن سریعکریدور با داشتن راه  نیا کند.ابریشم نوین را هم متصل می

  ی اصل  چهارراه  کبه یرا    انریاکیلومتر( میان اورومچی و تهران،    3200)چیزی بیش از  

   . سازدمتحول میو اروپا  انهیبه خاورم نیاز چ یاقارهبیناو  یامنطقهبینا ترانزیتی

 

 
1 China-Central Asia-Western Asia Corridor (CCAWEC). 

2 “China denies abandoning BCIM corridor". The Times of India, June 10, 2019; "Joint 

Communique of the Leaders' Roundtable of the 2nd Belt and Road Forum for 

International Cooperation". Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of 

China, 27 April 2019 . 

3 Zheng Yanpeng, “New rail route proposed from Urumqi to Iran,” China Daily, 

November 21, 2015 . 

https://timesofindia.indiatimes.com/world/china/china-denies-abandoning-bcim-corridor/articleshow/69728533.cms
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1658766.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1658766.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1658766.shtml
http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-11/21/content_22506412.htm.
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ی  به دوره  رانینقل اودر بخش حمل  یگذارهیسرما  تأمل این است کهی قابلنکته

 ی مبن  یاخبار  1389در اواخر سال  ،  طور نمونه. بهگرددیبرم ی ابریشم نوین  ماقبل جاده
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ا  نیچ  یدالر  اردیلیم  13قرارداد    یبر امضا اراه   خطوط  یتوسعه   یبرا  رانیو    ران یآهن 

ریلی با    مسیر  یهای چین در منطقه برای توسعه گذاری منتشر شد که بخشی از سرمایه

 1394در سال    یرانیمقام ا  ککه یو نیز چنان  1بود. هدف واردات منابع انرژی و مواد خام  

  نیپس انتظار ما ا  نیاند، اما از اداشته   یتاکنون روابط تجار  نیو چ  رانیا»  :اظهار داشت

  30 نیما ساالنه ب .میخود باش  یی ربنا یز یهادر پروژه نیچ یگذارهیاست که شاهد سرما

سرما  اردیلیم  50تا   بزرگ  میدار  ازین  یخارج  یگذارهیدالر  بخش  چ   یکه  را  آن   ن یاز 

  عیو صنا یکشاورز و نیز  ، ییو هوا  یلی، ریانقل جادهومانند حمل ییهاتواند در بخشیم

،  ی ابریشم نویناهداف جاده  در راستای  2« تأمین کند.  کیو سرام  ی، نساجی مانند خانگ

بازرگان مذاکرات  یاوارد مجموعه  نیچ  ی وزارت  رایزنی  از  چند   و  مورد    نیبا  در  کشور 

سرما ازجمله    یگذارهیمعاهدات  و   نیچ  یگذارهیسرما  یمعاهدهمذاکرات  »دوجانبه، 

است.   «،رانیا ا  3شده  ا  نیبر  در    نیاساس  ا  94تیرماه  وزارتخانه  که  کرد   ران یاعالم 

آسیاییبانک سرمایه  هیئت مؤسسعضو    نیوچهارمیس زیرساخت      (AIIB)گذاری 

و به منظور تأمین اعتبار و    2013در سال  جین پینگ    شیآن توسط    یایدهکه    4است 

د و  های اساسی در کشورهای آسیایی مطرح گردیها و زیرساخت گذاری در پروژهسرمایه

ای زیربنایی  هیکی از اهداف این بانک اجرای طرح   کار کرد.رسماً آغاز به   2016ی  در ژانویه 

با   و جاده  مرتبط  بانک سرمایهایران  ضویت  ع .  استابتکار کمربند  گذاری زیرساخت در 

 
 «، دویچه وله فارسی.میلیارد دالری ایران با چین 13قرارداد خط ریلی » 1

2 Manochehr Dorraj, "The Belt and Road Initiative and China’s Relations with Iran and 

Saudi Arabia: A Delicate Balancing Act." In Critical Reflections on China’s Belt & 

Road Initiative, eds. Chong, Alan, and Pham, Quang Minh (Singapore: Springer 

Singapore Pte. Limited, 2020), 132 

3 See “2015 Business Review XVII: Active and Steady Promotion of the Commerce 

Legal Construction,” Ministry of Commerce People’s Republic of China, February 

1, 2016 . 

4 Angelo Young, “China Welcomes Iran, UAE To Asian Infrastructure Investment 

Bank; Founding Members Now Number 35,” International Business Times, July 4, 

2015 . 

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B7-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DB%B1%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86/a-6419336
http://english.mofcom.gov.cn/article/zt_businessview2015/news/201602/201602012
http://english.mofcom.gov.cn/article/zt_businessview2015/news/201602/201602012
http://www.ibtimes.com/china-welcomes-iran-uae-asian-infrastructure-investment-bank-founding-members-now-1872553
http://www.ibtimes.com/china-welcomes-iran-uae-asian-infrastructure-investment-bank-founding-members-now-1872553
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،  96ماه  همچنین در آبان  1. پیوند زده است  نوین  جاده ابریشم  یآسیا، ایران را با پروژه

خرید  اعالم کرد که  گذاری خارجی ایران  معاون وزیر امور اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه

  2. درصد از سهام بانک توسعه زیرساخت آسیایی نهایی شد  2.8

در مسیر   که کید کردأ ت، در چین ایران کاردار جمهوری اسالمی ،شاه بیگ حسن

کیلومتری از تهران به   926 مسیر ریلیسازی راه ابریشم، چین در حال ایجاد یک جهانی

ساعت کاهش خواهد یافت    6ساعت به    12مشهد است و وقتی تکمیل شود زمان سفر از  

او    .کندمیلیون تن بار در سال کفایت می  10میلیون مسافر و    25جایی  هو برای جاب

در این  که  اشاره به اینکه خطوط ریلی نیز میان دو کشور فعال است تصریح کرد ضمن »

کیانگ در شمال غرب چین تا تهران برقرار است  مسیر که از ارومچی مرکز منطقه سین 

« همچنین  .ابریشم در حرکت هستندکیلومتر طول دارد، قطارهای راه 300و دو هزار و 

حدود دو هفته است  نقل از طریق این مسیر ریلی  واو اظهار کرد که سرعت و زمان حمل

روز زمان نیاز    50تا    45مسیر ترانزیت کاال از چین به ایران از راه دریا به    که  درصورتی

قطار باربری بین دو کشور   5میالدی تاکنون،    2016و افزود که از ابتدای سال    ...   است

جا  هرونیکی و سرامیک و غیره جابتردد کرده است و از این طریق قطعات خودرو، لوازم الکت

خواهبررسیده    ادامهدر    کهچنان   3«.شودمی نشان  فعال  میو  سرما  تیداد،   یگذارهیو 

ونقل  حمل  یهاحوزه   ریسا  یبلکه به توسعه  شودیمحدود نم  رانیآهن اراه   احداثبه    نیچ

 است. افتهیگسترش یی ربنایز یهاپروژه ریها و ساها، بنادر، بزرگراهجاده عم ازا

نخستین قطار ی امید به درونمای مسیر ترانزیتی میان ایران و چین، در بحبوحه 

  ، بدون گذشتن از ایران، کیلومتر  693پس از طی هشت هزار و    99ماه  در دیباری ترکیه  

به این ترتیب    .ی در شمال غرب چین شدواقع در استان شانش  «شی آن»وارد شهر  

آذربایجان ـ قزاقستان ـ چینگشایش   ترکیه ـ گرجستان ـ جمهوری  ترانزیتی  ،  مسیر 

 
1 “Who We Are,” Asian Infrastructure Investment Bank . 

 .مهر«، خبرگزاری یتی را خریدایران سهام یک بانک چندمل»2

 .ایرنا«، راه ابریشم همکاری چین و ایران را گسترش می دهد»  3

https://www.aiib.org/en/about-aiib/index.html
https://www.mehrnews.com/news/2950874/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/2950874/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/2950874/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83186475/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D9%87%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
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روابط  نگرانی نسبت  به  اسالمی  مقامات جمهوری  و  میان کارشناسان  متعددی در  های 

 1که »چین ایران را دور زده است«.ایران و چین بروز پیدا کرد مبنی بر این

 نقل ایران وهای حملگذاری چین در پروژهسرمایه .1.2

ی زمینهدر میلیارد دالر  20حدود  رفتههمروی چین دهد که نتایج این تحقیق نشان می

را مشاهده    5-1و جدول    5-2نمودار  انجام داده است )  ترابریگذاری در بخش  سرمایه

  9.3حدود بیشترین سهم ) ها،ها بر اساس بخشگذاریاز لحاظ توزیع این سرمایه .کنید(

میلیارد دالر آن مشتمل    5که کمی بیش از    آهن اختصاص داردمیلیارد دالر( به بخش راه

دار است که به دالیل مختلف، عملیات اجرایی آن به تعلیق در آمده  بر قراردادهای مشکل

های  اند. در ردههای نامبرده خارج شدههای چینی از پروژهرکتیا تماماً فسخ شده و یا ش

میلیارد دالر( قرار    2.6میلیون دالر( و احداث جاده )  7778بخش خطوط مترو )  بعدی،

از   ارزش  گذاریسرمایهدارند. بخشی  به  مترو  به خطوط  متعلق  میلیون دالر    700های 

 است.شده( دار )تعلیق و یا فسخشامل قراردادهای مشکل

 

 
رنگ  چین کم -هدف از معرفی کریدور ترکیه ؛ »«، اعتماد آنالینچگونه چین ایران را دور زد؟ / راه جدید ابریشم بدون ایران» 1

 .ونقلحمل«، پرتال هرات بود  -آهن خواف کردن خط

 

https://etemadonline.com/content/453647/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://portalhamlonaghl.ir/fa/125303
http://portalhamlonaghl.ir/fa/125303


 
 

 

 .2020تا   2000ی طی دوره یرانراه و متروی ا آهن، جاده و بزرگهای راهبخشدر  های چین گذاریمیزان سرمایه .5ـ 1ل جدو

آهن هراخطوط   

 سرنوشت قرارداد 
ارزش )به میلیون 

 (آمریکا دالر
 پروژه پیمانکار)ها( طرف ایران 

تاریخ انعقاد 

 قرارداد 
 شماره

*  متوقف و قرارداد آن با جمهوری آذربایجان منعقد شد   1 1391بهمن  رشت ـ آستارا  - - 639

 قرارگاه خاتم االنبیا  1940 -
آهن  مهندسی راه

 چین  
 2 1393 تهران ـ اصفهان  

 3 1394بهمن  خط مشهد ـ گلبهار  نورینکو شرکت سپاسد  205 -

- x - -  4 1394 زاهدان ـ بیرجند 

 5 1396مرداد  تهران ـ مشهد  اِگزیم بانک چین   بانک صنعت و معدن ایران   1500 99خروج چین از پروژه در بهمن 

- 540 - CCECC 6 1396دی  کرمانشاه ـ خسروی 

 7 1396اسفند  تهران ـ همدان ـ سنندج سینوماچ  - 837 -

 8 1396اسفند  شیراز ـ بوشهر  سیناکاست  وزارت نفت ایران  700 -

% و شرکت    85میلیون دالر  2380سهم شرکت چینی از مجموع 

 % است  15ایرانی 
 9 1397فروردین  گرگان ـ بجنورد ـ مشهد  سایناهیدرو  شرکت مسکن و عمران قدس رضوی  2023

- 920 
شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای  

 نقل  وحمل
 10 98اردیبهشت  چابهار ـ مشهد  سایناهیدرو 

  مجموع کل     93۰4 

راه بزرگجاده و   

 پروژه پیمانکار)ها( طرف ایران  ارزش )به میلیون دالر آمریکا(  سرنوشت قرارداد 

تاریخ انعقاد 

 شماره قرارداد 

 وزارت راه و ترابری و بنیاد مستضعفان  400  

کنسرسیوم  
STA ( 2و  1 یآزادراه تهران ـ شمال )قطعه 

اردیبهشت  

1388 1 

 2 1396بهمن  ( 3 یآزادراه تهران ـ شمال )قطعه چینگ دا  بنیاد مستضعفان  2200  

  
26۰۰ 

   
 مجموع کل 

 

متروخطوط   
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 سرنوشت قرارداد 

 ** ارزش 

 شماره تاریخ انعقاد قرارداد  پروژه پیمانکار)ها( طرف ایران   (آمریکا )به میلیون دالر

 1 1374خرداد  مترو و قطار برقی تهران  چینیسه شرکت  شرکت راه آهن شهری تهران و حومه  573 

 2 1381آذر  متروی تهران  1خط  سیتیک شرکت راه آهن شهری تهران و حومه  1800 

 3 1383اردیبهشت  متروی تهران  4خط   نورینکو شرکت راه آهن شهری تهران و حومه  680 

 300 - x 315  4 1387آذر  واگن برای تبریز، اصفهان و شیراز 

 1390 - CRRC  1008  5 1395 واگن برای متروی تهران 

 6 1395اسفند  واگن برای متروی تهران  70 نورینکو - 100 

 7 1396فروردین  متروی تهران  6خط  نورینکو - 1200 

 98 - CRRC  100  8 1396اردیبهشت  مشهد  2واگن برای خط 

 پوژن  - 500 

واگن برای متروی اهواز، شیراز و   450

 9 1396اسفند  تبریز

ها  ، ساخت این واگن1399سال 

 10 1396اسفند  واگن متر برای متروی تهران  630 سی.آی.سی  سازی تهران واگن 700 متوقف ماند 

 11 97اردیبهشت  واگن لوکوموتیو باری دیزل الکتریک   50 دالیان  واگن پارس و البرز  70 

 12 1397دی  متروی تهران واگن برای  RTTE 367 واگن پارس  367 

 0 -  
 13 1398تیر  پله برقی  80

 
777۸ 

   
 مجموع کل 

 

 شده( هستند. شده و یا فسخدار )تعلیقمشکل ، قراردادهایاندآمده به رنگ قرمز یی کهقراردادهاها و ارزش اسامی پروژه  *

در  اساس نرخ ارز برو   سایتوباین با استفاده از  ام. این تغییرتبدیل کرده دالررا به  )ریال، تومان و یورو(به ارزهای دیگر گذاری یهقراردادها و سرما یاولیه من ارزش ** 

 انعقاد شده، صورت گرفته است.  قراردادتاریخی که  

https://www.xe.com/currencytables
https://www.xe.com/currencytables
https://www.xe.com/currencytables


 
 

 

 آهن خطوط راه 

 
ی ابریشم  جاده  یاندازاز زمان راه»  ن،یدر چ  جمهوری اسالمیسفارت  ی کاردار  به گفته 

عنوان بخشی از هم به این برنامه به  رانی، دولت انوین و خطوط ریلی میان دو کشور

دهد و امیدوار است سهم میالدی اهمیت می  2025ریلی تا سال    یهای توسعهطرح 

این    1«.درصد افزایش دهد  20و    30به ترتیب  ونقل ریلی مسافربری و باربری را  حمل 

»  طرح  برنامهدر  توسعه  یسالهپنج  یقانون  است.ششم  شده  تصویب  و  تدوین   »2 

 نیچ  یعالقهکند، ی ابتکار جاده و کمربند دنبال میی بازتاب اهدافی که پروژهمثابهبه

  خطوط و گسترش    ی در نوساز  خصوصبه  رانیونقل احملی  هاپروژه  گذاری درسرمایه  به

 
1 Li Tianyang, “Belt & Road Initiative expands China-Iran cooperation,” China 

Daily, January 255, 2019. 

-1396توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )  قانون برنامه پنجساله ششم» 2

 .های مجلس شورای اسالمی، مرکز پژوهش(«٤001

http://www.chinadaily.com.cn/a/201901/25/WS5c4aa81da3106c65c34e6912.html
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014547
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014547
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014547
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014547
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  ژه یوبه  یعمران  یهاپروژه  یدالر برا  اردها یلیم  نی، چبیترتنی. به اردیگیآهن شتاب مراه

 کرده است.  یگذارهیسرما  ونقلزیربنایی حمل یهادر شبکه 

جادهپروژه   نیمهمتر چارچوب  در  چین  که  ریلی  آن  ی  در  نوین  ابریشم  ی 

قرارداد    رانیا.  اصفهان استـ قمـ     تهران  ریالسعیآهن سر، ساخت راهگذاری کردهسرمایه

مالی     ن یآهن چراه  یبا شرکت مهندس  1393در سال  را    ییوروی  ارد یلیم  1.8تأمین 

(CREC)  ساخت   یشده بود، برا  مالیتأمین  نیکه توسط بانک صادرات و واردات چ

این پروژه    اصفهان امضا کرد.ـ    قمـ    آهن تهراندر پروژه راه  رانیا  ریالسع یخط سر  نیاول

کیلومتر   245اصفهان به طول    ـ   کیلومتر و قم  165قم به طول    ـ  شامل دو قطعه تهران

  ر ی السعیقطار سر  نیا 1موافقت کرد.   94. نهایتاً شرکت چینی با دادن وام در تیرماه  است

مسافر در سال زمان سفر را    ونیلیم  16  ونقلحملتخمین  در ساعت با    لومتریک  250با  

اواخر سال  یساعت کاهش م  2به   اعتبار  ،1398دهد. در    اردیلیم  1.94  یپکن خط 

از   کای، با خروج آمرنیبا وجود ا  2کرد.   یی پروژه بازگشا  نیا  یتأمین مال  یرا برا  یدالر

اراهوساز  بخش ساختدر    گریدی  پروژه  فقره  نیپروژه و چند  نیا  ،برجام با   رانیآهن 

شرکت ساخت خطیبی، معاون    1400  بهشت یدر ارد  شیپ   یچند مشکل مواجه شد.

مهم    یهااز پروژه  یکیپروژه را    نیا  ،(CDTIC) نقل کشور  وزیربناهای حمل  یو توسعه 

یک راه«    ـ  قرار است این پروژه هم به طرح »یک کمربند»   گفتها دانست و  برای چینی 

با وجود  نیز تأکید کرد که »  .ایران و چین منتقل شود  یساله  25ی  نامهو هم به تفاهم

تنها    سال  15گذشت   قرارداد  امضای  است  5از  داشته  فیزیکی  پیشرفت  «  .درصد 

وزارت راه و شهرسازی برای تعدیل قیمت احداث  مطابق پیشنهاد  خطیبی تاکید کرد:  

میلیارد یوآن که قبالً قراردادی با این    57برآورد  ، »و بودجهبه سازمان برنامه    این پروژه

های کارفرمایی به  رقم به امضا رسیده بود مورد بازبینی قرار گرفت و با احتساب هزینه

میلیارد   4از مبلغ  « افزون بر این، وی اظهار داشت که » .یلیارد یوآن کاهش دادم  42.5

 
1 “China Finances Tehran-Isfahan High-Speed Railroad," Financial Tribune, July 21, 

2017 . 

2 “China Reopens $1.9b L/C for Tehran-Qom-Isfahan Railroad Project,” Financial 

Tribune, December 18, 2019.  

https://financialtribune.com/articles/economy-domestic-economy/68698/china-finances-tehran-isfahan-high-speed-railroad
https://financialtribune.com/articles/domestic-economy/101287/china-reopens-19b-lc-for-tehran-qom-isfahan-railroad-project
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ایم. دنبال اخذ  یلیارد یوآن دریافتی داشته م  2.2شده و قابل وصول  یوآن فاینانس فعال

 1«.میلیون یوآن هستیم تا به پروژه تزریق شود  13.6کردن ال سی  مجوزها برای فعال

کلیدیِپروژه  نیدوم با    ی  نوینجادهمرتبط  ابریشم  آهن  راه  یمال تأمین  ی 

ـ   انهیم  یایآسـ    ن یچ  دوریکری  ادامه   یلیخط ر  نی مشهد است. ا  ـ  تهران  ریالسع یسر

 یعمده و منابع انرژ  ی به بازارها  یمرکز  یایآس  قیرا از طر  نیچاست که    یغرب  یایآس

در    کند.یو اروپا متصل م  یغرب  یایخزر و قلب آسدریای  و    انهیخاورم  زیخمناطق نفت

السیر  آهن سریعکردن راهبرقی  یبرا  یدالر  اردیلیم  1.5تأمین مالی    قرارداد  96مردادماه  

( نی)بانک صادرات و واردات چ نیبانک چ  میگزاِ نیب   مشهدـ   تهران ی(لومتریک 926)

میلیارد دالر است   1.  7. ارزش این قرارداد  دیبه امضا رس  رانیو بانک صنعت و معدن ا

میلیون دالر توسط ایران تأمین    200میلیارد دالر توسط اگزیم بانک چین و    1.5که  

  دهد. یدرصد کاهش م   50یا  ساعت    6ساعت به    12پروژه زمان سفر را از    نیا  .شودمی

ااین  انیبا بی این مراسم  هیدر حاش رییس اگزیم بانک چینبیسان پینگ، نا    نیکه 

میلیارد    500تاکنون  »کرده است، گفت:    یمال   تأمین  رانای  در  را  پروژه  26بانک تاکنون  

  2ت.«و نیم میلیارد دالر وام تجاری به طرف ایران اعطا شده اس  هشت  دالر تأمین مالی و 

ا وزنیبا  معاون  چ  99ماه  بهمندر    راه  ر یحال،  و    پروژهاین  از    ن یاز خروج  داد  خبر 

 آهن برقی تهران راه  یتواند پروژهفاینانسور چینی اعالم کرده که نمی»  خاطرنشان کرد: 

  نی که ایاز مشکالت  هاینیو فرار چ  کایآمری  شدههای اعمالمیتحر  3.« مشهد را بسازدـ  

 گذارانهیخروج سرما  تواندیاست که م   ی عامل  نیتریقو  کند،درست می  هاتیمحدود

 توضیح دهد. مشهد را  ـ آهن تهرانراهکردن ی برقیاز پروژه ینیچ

ماه  بهمنبه    رانیآهن اراه  یهادر پروژه  نیها، مشارکت چپروژهکالن  اینعالوه بر  

هزار    2یی )معادل  وروی  ونیلمی  639  یکه تهران و پکن قرارداد  یزمان  گردد،بازمی  91

تومان(  500و     ی لیر  دور یاز کر  ایقطعهآستارا،  ـ    آهن رشتساخت راه  یبرا  میلیارد 

 
 «، تابناک ساله شد! 15اصفهان -قم-قطار سریع السیر تهران»  1

 تسنیم.  خبرگزاری «، مشهد با چین امضا شد-آهن تهرانمیلیارد دالری برقی شدن راه 7.1قرارداد »2

 .ایمنا«، خبرگزاری مشهد خارج شد-آهن برقی تهرانچین از پروژه راه » 3

https://www.tabnak.ir/fa/news/1053944/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/05/03/1474373/قرارداد-1-7-میلیارد-دلاری-برقی-شدن-راه-آهن-تهران-مشهد-با-چین-امضا-شد
https://www.imna.ir/news/470241/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF
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متوقف    بعد مدتی   رانیو ا  نیچ  ینامهتوافق  نیااما   1امضا کردند.   ،رانیجنوب اـ    شمال

  ن ی ساخت ا  یبرا  ران یو ا  جانیآذربا  یجمهور  نیب  ید یقرارداد جد  1396در سال  و    شد

جمهور  سیرئ  ،نگیپ   نیج  یبا وجود آن، بالفاصله پس از سفر ش  2پروژه منعقد شد. 

ا  نیچ   ک یبا    گلبهارـ  مشهد    یاحومه  یآهن برق، قرارداد راه 94ماه  بهمن در    رانیبه 

منعقد    ، ایاالنبقرارگاه خاتم  یرمجموعه یز  ، ( و شرکت سپاسدنورینکوشرکت  )  ینیگروه چ

  299شهر جدید گلبهار، مبلغ کل این قرارداد  ی مدیرعامل شرکت عمران گفتهبه  شد.

میلیون دالر( آن از طریق فاینانس    205میلیون یورو )معادل    186میلیون یورو است که  

از  یر راه و شهرسازی  همان سال معاونت وزدر    3شود.یتأمین م  ینیگذاران چهیسرما

چ  رانیا  نیب  ینامهتفاهم  یامضا اعتبارات  به  نیو  تأمین  رمنظور    ـزاهدان    یلیخط 

ا  رجندیب داد.   رانیدر شرق  ا  خبر  بخشراهخط    نیساخت  ـ  شمال    دوریاز کر  یآهن 

اما    کند.یم  لیو افغانستان را تسه  انهیم  یایبه آس  رانیجنوب کشور است که اتصال ا

  006  طول  به  ـ بیرجند  خط ریلی زاهدانها اعالم کردند که  خبرگزاری   98در آذرماه  

اعالم شد    تأمین شود، اخیراً شرکت چینی کیلومتر که قرار بود اعتبارات آن از طریق

میلیون یورو تسهیالت ارزی برای آن مصوب کرده است که از   700 ت دولتأ هی که

 وزیر راه و شهرسازیها،  رغم این تالشبه  4« .محل تسهیالت روسیه تأمین خواهد شد

آمریکا از برجام و تهدید کشورهای طرف  پس از خروج اعالم کرد که » 99ماه در بهمن 

  10  حدود و قرارداد از سوی آمریکا، این کشورها ناچار به لغو همکاری با ایران شدند

 5« .مهم وزارت راه و شهرسازی به همین مشکل دچار شد یپروژه

 
 . ایسنا«، شدآستارا با چینی ها بسته  –تالش  –بندر انزلی   –قرارداد ساخت راه آهن رشت »  1

2 See “Construction of Rasht-Astara Railway to start next year,” AZERTAC, 

November 16, 2017 . 

برقی مشهد» 3 گلبهار   -فاینانس طرح قطار مشهد  «، صبح توس؛ »گلبهار امضا شد  –قرارداد قطار 

 «، قدس آنالین. تمدید شد

 «، ایسنا.بیرجند، محصول مشترک چین و روسیه –آهن زاهدان راه» ٤

 .ایسنا«، شودتامین مالی پروژه اتصال بیرجند به شبکه ریلی به زودی آغاز می» 5

https://www.isna.ir/news/98071612071/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://www.isna.ir/news/gilan-59667/قرارداد-ساخت-راه-آهن-رشت-بندر-انزلي-تالش-آستارا-با-چيني
https://azertag.az/en/xeber/Construction_of_Rasht_Astara_Railway_to_start_next_year-1112195
https://sobhtoos.ir/post/170333
http://www.qudsonline.ir/news/603141/فاینانس-طرح-قطار-مشهد-گلبهار-تمدید-شد
http://www.qudsonline.ir/news/603141/فاینانس-طرح-قطار-مشهد-گلبهار-تمدید-شد
http://www.qudsonline.ir/news/603141/فاینانس-طرح-قطار-مشهد-گلبهار-تمدید-شد
http://www.qudsonline.ir/news/603141/فاینانس-طرح-قطار-مشهد-گلبهار-تمدید-شد
file:///D:/01%20MA%20International%20Relations/02%20Semester%20II/Theisi/راهآهن%20زاهدان%20–%20بیرجند،%20محصول%20مشترک%20چین%20و%20روسیه!
https://www.isna.ir/news/99112115721/تامین-مالی-پروژه-اتصال-بیرجند-به-شبکه-ریلی-به-زودی-آغاز-می-شود
https://www.isna.ir/news/99112115721/تامین-مالی-پروژه-اتصال-بیرجند-به-شبکه-ریلی-به-زودی-آغاز-می-شود
https://www.isna.ir/news/99112115721/تامین-مالی-پروژه-اتصال-بیرجند-به-شبکه-ریلی-به-زودی-آغاز-می-شود
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ادامه  اوحمل  یاهگسترش شبکه   یدر  شرکت ساختمانی مهندسی    ران،ینقل 

  آهن چین وساز راهشرکت ساختی  تابعه  یهااز شرکت  یکی  (،CCECC)  عمران چین

(CRCC،)  ونیلمی 054معادل ) نآوی میلیارد 3.53به ارزش  قراردادی 96ماه دیدر 

در غرب   یکرمانشاه و خسرو  نیب  یلومترکی  263  ی لیخط ر  کیساخت    یدالر( برا

با احداث این طرح امکان برقراری ارتباط ترانزیتی بین کشورهای   1منعقد کرد.   رانیا

آسیای میانه و شرق آسیا و دریای مدیترانه از طریق خاک کشور ایران )کریدور شرق 

  دوریکر ،از خطوط اتصال به عراق  یکیعنوان خط به  نیا شود.به غرب ایران( فراهم می

میلیون   380میلیارد و    2  سه ماه بعد، قرارداد  2خواهد کرد.  لیو اروپا را تکم  رانیا  یلیر

ی آستان قدس رضوی، ، شرکت تابعهشرکت مسکن و عمران قدس رضویمیان    یدالر

بجنورد   ـ آهن گرگان  راهساخت    ی تأمین مال  یبرا  نی چ  یدروینوهیس  یبا شرکت دولت 

شهرهای شمال شرق ایران را به یکدیگر ی  کیلومتر  055ی  هاین پروژ  .شد  ییمشهد نها ـ 

رامتصل می با مسیری جدید گرگان  و  و قوچان  کرد  به   در مسیر شهرهای شیروان 

چینی  ، شرکت  طبق قرارداد  3کند. وصل میریلی اصلی ایران    یشبکهبه  مشهد و سپس  

آستان قدس    و طرف ایرانی یعنی  (میلیارد یوان  10.8  )معادل   درصد فاینانس   85بنا بود  

. اما مدیرعامل شرکت مسکن و دندرصدی این پروژه را متقبل شو  15رضوی نیز سهم  

از  های اعمالبه دلیل تحریماعالم کرد که »  98ماه  عمران قدس رضوی در دی شده 

اند و  شده  طور کامل از کشور خارج قرارداد این پروژه به  های چینیِسوی آمریکا، طرف

 4« .نشده است آهن انجامگونه عملیات اجرایی در خصوص این راه هیچعمالً 

حوزهپروژه در  دیگر  مهم  بسیار  راهی  خطوط  احداث    ساخت   پروژهآهن،  ی 

شده    ی تأمین مال  ی نیچ  یهاسنندج است که توسط شرکت  ـ   همدانـ    آهن تهرانراه

به    96اسفندماه  ( در  نوماچی)سآالت ساختمانی چین  نیماش  ساخت  یاست. شرکت مل

 
1 “CCECC Wins the Bidding of a Railway Project in Western Iran”, China Railway 

Construction Corporation Limited, January 4, 2018. 
 قدس آنالین«، خسروی حلقه اتصال به اروپا-آهن کرمانشاهراه» 2
 2.3b Chinese Deal Finalized for$“؛ایسنا«،  مشهد  –بجنورد    –آهن گرگان  نهایی شدن قرارداد راه»   3

., May 25, 2018Tribune ,” FinancialIranian Rail Project 

 .1398دی  26ی خراسان، «، روزنامهگرگان هم از ریل خارج شد-مشهد» ٤

http://english.crcc.cn/art/2018/1/4/art_441_939439.html
http://www.qudsonline.ir/news/738088/راه-آهن-کرمانشاه-خسروی-حلقه-اتصال-به-اروپا-راه-زائران-عراق-و
https://www.isna.ir/news/97030401669/نهایی-شدن-قرارداد-راه-آهن-گرگان-بجنورد-مشهد
https://financialtribune.com/articles/domestic-economy/87072/23b-chinese-deal-finalized-for-iranian-rail-project
https://financialtribune.com/articles/domestic-economy/87072/23b-chinese-deal-finalized-for-iranian-rail-project
https://www.pishkhan.com/news/170823
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 طرح و ساخت   یدالر( برا  ونیلیم  836.87برابر با  )  ینآومیلیارد ی  5.35ای  نامهتوافق 

 لومتر یک  470پروژه به طول    نیا  . افتندیسنندج دست    ـ  همدانـ    آهن تهرانتوسعه راه 

بری بار  یبرا  لومتریک  120و    یمسافر  یدر ساعت برا  لومتریک  160با سرعت    خطهو یک

پیوند    ـ   همدان و سنندج  ـ به  رانیا  ی غرب  یتهران را به شهرها طراحی شده است و نیز

دنباله  1. دهدمی ریلی  طرح  ی  غرب  یایآسـ    انهیم  یایآسـ    نیچ  دوریکری  این 

(CCAWEC)  عظیم  بیانگر  و  است ا  نیچ  یگذارهیسرما  حجم    ژهیوبه   ران،یدر 

پروژه در  همچنین   ونقلحمل  یهامشارکت  و  مقاصد  دهندهبازتاب  است.  تعقیب  ی 

  ی ونقل جهان حمل   بهبود و تسهیلکه هدف آن  است    ی ابتکار کمربند و جادهشدهاعالم

بینامنطقهتجار  پیوستگیهمو   بیناقارهت  و  ،  96اسفندماه  در    ،زمانهم  2است.   ایای 

ارزش    یقرارداد  نیچ  سیناکاست  گذارهیشرکت سرما وزارت    ونی لیم  700به  با  دالر 

  معاون  منعقد کرد.   لومتریک  450بوشهر به طول  ـ    رازی آهن شراهساخت    یبرا  رانینفت ا

ها  پروژهترین  اصلیاز    یک ی  یلیر  طرح  نیادر این باره اظهار داشت که    ایران  نفت  ریوز

را از   در جنوب بوشهر کلیدی که بندربرای تکمیل کریدور شمال به جنوب ایران است 

پ   .کندیکشور متصل م  ی ریلیشبکه به    رازیش  قیطر   کیشود ساالنه  یم   ینیبشیو 

ا  ونیلیم  12مسافر و    ونیلیم   دوری»کراین پروژه    3جا شود. محور جابه  نیتن بار در 

شمال  راه تکم  ـآهن  را  اساساً    کند  یم  لی جنوب«  راستاکه  ا  ی در   ی برا  رانیهدف 

به  لیتبد ترانزیتی شدن  تجارت  نقل کاال  وحمل  قطب  ی  قارهفارس، شبه  جیخل  نیبو 

 4شود. ی اجرایی میمرکز  یایو آس هیهند، روس

ی مهم است که  هااز پروژه  گرید  یکیمشهد    ـ آهن چابهار  راه احداث    سرانجام

ماه  بهشتیدر ارد  مشهد  ـ   آهن چابهارراه  یپروژه  ری. مددر آن فعالیت داشته است  نیچ

 
  وزارت«، پایگاه خبری شودسنندج به زودی امضا می -همدان   -آهن تهران اجرایی راهقرارداد تامین مالی و تکمیل عملیات »1

  .Sinomach signs $836m railway project with Iran”, 23 March 2018“راه و شهرسازی؛

2 “China's Sinomach to build $845 million railway in western Iran”, March 21, 2018. 

 . ایسنا«، آهن بوشهرمیلیون دالری چین در راه 700گذاری  امضای قرارداد سرمایه» 3
4 “Iran signs deal with China to connect key port to rail network”, Singapore Press 

Holdings digital news, March 7, 2018 . 

http://news.mrud.ir/news/50821/قرارداد-تامین-مالی-و-تکمیل-عملیات-اجرایی-راه-آهن-تهران-همدان
http://www.sinomach.com.cn/en/MediaCenter/News/201803/t20180323_183972.html
https://www.reuters.com/article/uk-china-sinomach-iran/chinas-sinomach-to-build-845-million-railway-in-western-iran-idUKKBN1GX07P?edition-redirect=uk
https://www.isna.ir/news/96121609103/امضای-قرارداد-سرمایه-گذاری-۷۰۰-میلیون-دلاری-چین-در-راه-آهن-بوشهر
https://www.straitstimes.com/world/middle-east/iran-signs-deal-with-china-to-connect-key-port-to-rail-network
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با شرکت ساخت و    نیچ  درویهنایشرکت سا  میان  هیاول  ینامهاعالم کرد که تفاهم  98

  920مشهد به ارزش  ـآهن چابهار ساخت راه ینقل کشور براوتوسعه زیر بناهای حمل 

افزود:    منعقد شد.  وروی  ونیلیم ادامه  تعیین    یبقیهوی در  آینده  مسائل در مذاکرت 

 1. شود و بعد از توافق بر سر مسائل مالی، قرارداد با این شرکت بسته خواهد شدمی

 یایجنوب است که آس  ـشمال    یالمللنینقل بوحمل  دوری از کر  مهمی  یخط بخش  نیا

 کند.  یم  وصلفارس  جیبندر چابهار به خل قیرا از طر یمرکز

 خطوط مترو

ترابری  یهاپروژه  ساخت  ها درینیمشارکت چ  ی طوالن  ی نسبتاًسابقه  رانیا  زیربنایی 

با تأکید بر   نقل شهریویک کارشناس حمل  شود.ینمختم    آهنراه  یهادارد و به پروژه

سنگینی  ی بی.آر.تی. تهران  مترو و هم بر سامانه  یبر شبکههم  چین    یاین که سایه

خبرنگارمی به  ناوگان  می ایمنا کند،  و  ریلی  ناوگان  از  توجهی  قابل  بخش  گوید: 

ی پیپلز دیلی به نقل از روزنامه  نیهمچن  2. اتوبوسرانی تهران، تولید یا مونتاژ چین است

 3شوند. یساخته م  نیدر شهر چانگچون چ رانیا یمترو یها، اکثر واگننیچ

در  گردد.  یبرم  هفتاد شمسی   یتهران به دهه  یدر ساخت مترو  نیچ  تیفعال

هن شهری تهران آدالر میان شرکت راه  ونیلیم  573به ارزش    یقرارداد  74خردادماه  

حومه از شرکت   و  تابعه)یکی  ایدرو(های  چینی  ی  از    و سه شرکت  شرکت )متشکل 

المللی شرکت ملی واردات و صادرات تکنولوژی چین و شرکت بین ،صنایع شمال چین

امضا   همکاری در ساخت مترو و قطار برقی تهرانبرای  (  گذاری چینسپرده و سرمایه

ترین متروی خاورمیانه خواهد  ترین و طوالنیعظیمشود که این مترو »گفته می  .شد

تهران از خیابان میرداماد  ی  خط یک مترو  یتوسعه   قرارداد  81آذرماه  در    و نیز  4«.بود

آهن شهری تهران  راهتا میدان قدس )تجریش(، در پکن به امضای مدیران عامل شرکت  

 
 .ایسنا«، مشهد -آهن چابهار ها به ساخت راهورود چینی» 1
 .ایمنا«، خبرگزاری ل عمومی تهران رنگ و بوی چینی داردحمل و نق» 2

3  “Chinese-built metro in Tehran”, People's Daily Online, September 30, 2014  . 

 .ایرنا«، شرکتهای چینی برنده قرارداد ساخت مترو و راه اهن برقی تهران و حومه شدند» ٤

https://www.isna.ir/news/98021106174/ورود-چینی-ها-به-ساخت-راه-آهن-چابهار-مشهد
https://www.imna.ir/news/486813/%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.imna.ir/news/486813/%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.imna.ir/news/486813/%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://en.people.cn/n/2014/0930/c98649-8789848.html
https://www.irna.ir/news/5834515/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88
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چینی   شرکت  و  )مترو(  حومه  گفته  1. رسید  «سیتیک»و  شرکت    رعامل یمد  یبه 

از  ی کیشرکت  نیدالر است و ا میلیون   800یک میلیارد و قرارداد  نیارزش ا ک،یتیس

 2بوده است.تهران  یمترو  2و  1 خط یاصل مانکارانیپ 

ماه  اردیبهشت در    . افتیتهران ادامه    یدر مترو  ینیچ  یهامشارکت فعال شرکت

ارزش    یقرارداد  نیچ  ینکوینورشرکت  ،  83 با  ونیلیم  680به  راه  دالر  آهن  شرکت 

برا حومه  و  تهران  خط    یشهری  شدتهران    یمترو  4ساخت  اتنفیذ   40  خط  نی. 

اسالمکاظم  کیلومتری به  را  تهران  شرق  شمال  در  جنوب آباد  در  متصل    یغربشهر 

شرکت نورینکوی چین همکار قدیمی متروی    ، یفارس  ی سیبیگزارش ببه    3کند. یم

این شرکت    یمهرشهر به وسیله   ـکرج    ـتهران است و تجهیزات خط متروی تهران  

 نکو یشرکت نور،  96ماه  در فروردین  مزیتای گزارش  همچنین برپایه  4.مین شده استأ ت

  ینیبشیکه که پ دارد  تهران    یمترو  6ساخت خط    ی برا  یدالر  اردیلیم  1.2  یقرارداد

 5.شود لیتکمهمان سال در  شودیم

از    یمترو بخش مهم  یهاساخت واگن  ،خطوط مترو  ی هاعالوه بر ساخت شبکه

بخش    نیچ  ی اقتصاد  تیفعال در    شنهادیپ   به  است.  رانیا  ترابریدر  کشور  وزارت 

ا  یشورا  95شهریورماه   تأمین    رانیاقتصاد  برا  2000طرح  و    یمترو  یواگن  تهران 

انجام    ینیچ  یهاتوسط شرکت  ها عمدتاً واگن  نیساخت ا  6کرد.   بیشهرها را تصوکالن

 یبرا  ینیچ  یهاو شرکت  رانیا  نیب  یونیلیم  یقراردادها  ریاخ  یها. در سالاست  شده

که در    منعقد شده است  رانیمختلف ا  یشهرهاکالن  یها براواگن  نیا  تولید و ساخت

 زیر ذکر خواهند شد. 

 
 . ایرنا«، قرارداد توسعه خط یک مترو تهران در پکن به امضا رسید»1

امضا شد  8/1قرارداد  » 2 چینی  طرف  با  مترو  یک  خط  توسعه  دالری  روزنامهمیلیارد  سرمایه،  «،    5ی 

 .159 شماره، 1385اردیبهشت 
3 “Norinco signs Tehran Metro deal,” MEED, June 11, 2004. 

 سی فارسی. بی«، بیقرارداد ساخت خط چهار مترو تهران » 4
5  “Chinese firms help to update Tehran subway,” Tehran Times, March 23, 2017. 

 . ایسنا«، شود واگن برای متروی کالنشهرها تأمین می  2000» 6

https://www.irna.ir/news/5573166/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AE%D8%B7-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.magiran.com/article/1043821
https://www.meed.com/norinco-signs-tehran-metro-deal/
https://www.bbc.com/persian/business/story/2004/05/040516_he-ag-metro
https://www.tehrantimes.com/news/412131/Chinese-firms-help-to-update-Tehran-subway
https://www.isna.ir/news/95060101157/2000-واگن-برای-متروی-کلانشهرها-تأمین-می-شود
https://www.isna.ir/news/95060101157/2000-واگن-برای-متروی-کلانشهرها-تأمین-می-شود
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(i)  فی  315تأمین    قرارداد واگن  تخصصی    مابین دستگاه  مادر  شرکت 

)یریکو(  حمل  کشور  ریلی  چونقل  شرکت   CRRC Nanjing) پوژن  ینیو 

Puzhen)  ،بزرگ  یک ی ناوگان  جهان،  سازی  واگن  هایشرکت  تریناز  تأمین  جهت 

  )SURO (، شیراز(TURO)های قطار شهری تبریز  مترویی خطوط اول سازمان 

 ی قرارداد، قرارداد  نیدر چارچوب امنعقد شد.    87در آذرماه    )EURO(و اصفهان  

 ون یلیم  300  ینیتخم   ینهیبا هزدستگاه واگن مترویی    215  و آزمایش   ساخت  یبرا

پایهدالر )   قراردادها  ریسا  1امضا شد.هر واگن(    ی برا  وروی  1.078.000ی  ی هزینهبر 

خودروهای ا شرکت »ب  1395ی در سال  دالر  اردیلیم  1.39قرارداد    (ii)  عبارتند از

چینچونچانگ  .آر.آر.سیسیریلی   مترو  دستگاه    1008تأمین    یبرا  «  برای واگن 

  70ساخت    یبرا 95ی در اسفندماه  دالر  ونیلیم  100قرارداد    ( iii)  2؛تهران  متروی

مابین  فی  ییوروی  ونیلیم  98قرارداد   (vi)  3؛ تهران  یمترو  یواگن مترو برادستگاه  

  100ساخت و تأمین    یچون برا چانگ  .آر.آر.سیسازی تهران و سیواگن  تی.وی.وی،

و  4؛ رانیشهر بزرگ ا  نیدوم  ،در مشهد  یلومتریک  14  قطارشهری  2خط    یواگن مترو برا

(v)   دستگاه  450  تأمینو    د یتول  یبرا  96یی در اسفندماه  وروی  ونیلیم  500قرارداد  

شرکت پوژن طبق این قرارداد    منعقد شد.   زیو تبر  رازیاهواز، ش  سه شهر  یواگن مترو برا

سقف   تا  را  پروژه  مالی  اعتبار  شده  متعهد  و    85چین  کند  تأمین  درصد    15درصد 

 5. گذار داخلی تأمین خواهد شدین طرح از سوی سرمایهی اهسرمای مابقی

 
  ونقل ریلی درون دفتر حمل«،  دستگاه واگن مترو در داخل کشور برای اصفهان، شیراز و تبریز امضا شد  215قرارداد ساخت  » 1

واگن قطارشهری    531انعقاد قرارداد ساخت  « ایرنا؛ » واگن مترو با چینی ها منعقد شد  215قرارداد ساخت  ؛ »حومه  شهری و 
 .نیوز«، بنا  هاتبریز، اصفهان و شیراز با مشارکت چینی

2 Zhong Nan, “CRRC to supply Iranian city with 100 subway cars”, 2017-02-24, 

China Daily;  Tehran Times, “Chinese firms help to update Tehran subway,” 

March 23, 2017 . 

3 Tehran Times, “Chinese firms help to update Tehran subway,” March 23, 2017 . 

4 “Supply Iran with 100 subway cars,” CRRC, March 10, 2017;   ارسال تمامی واگنهای خط«
 2 قطار شهری به مشهد تا مهرماه 96«، خبرگزاری  برنا. 

واگن مترو با چین امضا   0٤5قرارداد تولید  ی دنیای اقتصاد؛ »«، روزنامهسازی با فاینانس چینیواگن» 5

 «، جهان نیوز.شد

https://shahrdariha.imo.org.ir/RContent/04A8AB8-قرارداد-ساخت-215-دستگاه-واگن-مترو-در-داخل-کشور-برای-اصفهان،-شیراز-و-تبریز-امضا-شد.aspx
https://www.irna.ir/news/82465249/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-215-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://bananews.ir/news/6776/
https://bananews.ir/news/6776/
https://bananews.ir/news/6776/
https://bananews.ir/news/6776/
http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-02/24/content_28328936.htm
https://www.tehrantimes.com/news/412131/Chinese-firms-help-to-update-Tehran-subway
https://www.tehrantimes.com/news/412131/Chinese-firms-help-to-update-Tehran-subway
https://www.crrcgc.cc/en/g7389/s14333/t281949.aspx
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/497987-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/497987-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/497987-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87
https://donya-e-eqtesad.com/بخش-صنعت-معدن-3/3363338-واگن-سازی-با-فاینانس-چینی
https://donya-e-eqtesad.com/بخش-صنعت-معدن-3/3363338-واگن-سازی-با-فاینانس-چینی
https://donya-e-eqtesad.com/بخش-صنعت-معدن-3/3363338-واگن-سازی-با-فاینانس-چینی
http://www.jahannews.com/news/597059/قرارداد-تولید-۴۵۰-واگن-مترو-چین-امضا
http://www.jahannews.com/news/597059/قرارداد-تولید-۴۵۰-واگن-مترو-چین-امضا
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در   و    (vi)   ،96  ماهاسفندهمچنین  چین  سی.آی.سی  شرکت  کنسرسیوم 

آهن برای متروی تهران شدند.  واگن راه  630ی ساخت  ی مناقصهسازی تهران برندهواگن

می  فاینانس تأمین  نورینکوچین  شرکت  توسط  هزینه .  شودآن  متوسط   یبراساس 

FOB ی کل آن  هزینههزار یورو،    1.078های( بابت هر واگن  )تحویل در بندر شانگ

گزارش   1399های ایرانی در اواخر سال  رسانه  1میلیون دالر برآورد شده است.  700

سال طی مراحل تشریفات قانونی به    4واگن مترو تهران پس از    630کردند که »خرید 

، ی( رجب صالحvii) 2ها متوقف مانده است«.های ترامپ و تحریمدلیل مزاحمت 

شهردار امور  در    یهای معاون  کشور  این  99شهریورماه  وزارت  اعالم  در  با  تهران  که 

 630شدن قرارداد  با محقق »خاطرنشان کرد که  ،  دارد  ازیواگن مترو ن  1050مجموع به  

  3.«دستگاه واگن را عملیاتی کنیم   420دستگاه واگن در تالش هستیم قرارداد تولید  

 خطوط   یاگن مترو براو  367ساخت    و  قرارداد تأمین  ی ( امضاviii)  بعدی   یفقره

ی« بیجینگ ریل ترانزیت تکنولوژ »  واگن پارس و شرکت چینی  مابینفی  تهران  یمترو

(RTTEدر دی )  4به امضا رسید. دالر    ونیلیم  366.9  ی بالغ بر نیتخم  ینهیبا هز  97ماه   

  یرانیدو شرکت امیان  جانبه  قرارداد سه  ،97ماه  ارییبهشت ( در  ixسرانجام )

واگن لوکوموتیو باری دیزل    05ساخت  برای    نیچ  انی)واگن پارس و البرز( و شرکت دال

 ساخت   برای  قراردادی،  98و در تیرماه    .دیبه امضا رس  دالر  ونیلیم  70به ارزش   الکتریک

 5. پله برقی مترو با کشور چین منعقد شد 80

 

 
 

 «، ایسنا. دستگاه واگن متروی تهران 306جزییات قرارداد » 1

ترامپ  630سرانجام  »  2 و  دولت  بین  مترو سرگردان  »  گام«،  واگن  به نو؛  مرکزی  بانک  قرمز  کارت 

 «، مشرق. های چینی متروی تهرانواگن

 «، ایرنا. تهران به بیش از یک هزار دستگاه واگن مترو نیاز دارد» 3
4 “Chinese Firm Signs Contract for 367 Tehran Subway Cars”, Financial 

Tribune, January 09, 2019. 
 نو.  سالم«، پله برقی مترو با چین 80انعقاد قرارداد برای ساخت » 5

https://www.isna.ir/news/96122010792/جزییات-قرارداد-۶۳۰-دستگاه-واگن-متروی-تهران-مناقصه-۹۵۰-واگن-مترو
https://gaame-no.com/31/سرانجام-630-واگن-مترو-سرگردان-بین-دولت-و-ترامپ
https://www.mashreghnews.ir/news/955669/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.mashreghnews.ir/news/955669/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.mashreghnews.ir/news/955669/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.mashreghnews.ir/news/955669/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84023170/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://financialtribune.com/node/96077
https://www.salameno.com/news/21275140/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B8%DB%B0-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86
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 جاده و بزرگراه 

ها  و بزرگراه  در ساخت جاده   ، نخسترانینقل اوحمل   ی هادر شبکه  نیمشارکت فعال چ

فراوان در روند ساخت   یهابیپس از فراز و نش  گردد.یبرم  1380ی  به دهه  کهآغاز شد  

)وزارت   طرف ایرانی   نیب  1382دالر در سال    ونیلیم   254به ارزش    یبزرگراه، قرارداد

و    سازندگی   یهابانکچین ) STAکنسرسیوم    مستضعفان( و  اد یو بن  یراه و ترابر

 الزم به  ی اول آزادراه تهران ـ شمال به امضا رسد.ساخت قطعه  ی برا  شرکت سایناشور(

توسط ایران، نارضایتی  خط اعتبار مالی   دلیل بروز مشکل در باز کردنبهذکر است که  

ای از مدیریت شرکت چینی و بسیاری عوامل دیگر، همکاری با شرکت چینی به نتیجه 

از یک شرکت فرانسوی  پس از انصراف    1سال متوقف ماند.   3  مدت پروژه بهنرسید و  

تهران آزادراه  در  ـ    ساخت  چ87ماه  آبانشمال  و    نیگزیجا  نی،  شد  مجدداً فرانسه 

میان وزارت راه و ترابری و    88ماه  اردیبهشتدالر در    ونیلیم  400  ی به ارزشقرارداد

ی اول آزادراه  به امضا رسید تا قطعهچین     STA بنیاد مستضعفان با کنسرسیوم

تهران را کیلومتر است و    121ماهه افتتاح شود. طول این آزادراه در مجموع  وششسی

رئیس    ، پرویز فتاح 2کند.   یچالوس در غرب استان مازندران متصل م   یحیبه شهر تفر

تهران  98  ماهدر دی  ،بنیاد مستضعفان آزادراه  از قطعه دوم  مسیر  ـ    اعالم کرد: یک 

ها  رود اما کاری با قطعه سوم نداریم و اگر تحریمزیر بار ترافیکی می  1400شمال تا سال  

 3. کنندها این آزادراه را تکمیل میبرطرف شود چینی

بر سر قراردادی مستضعفان    ادیبنبا  «  دانگ یچچینی »  شرکت،  96ماه  در بهمن 

هی. برآورد اولدیشمال به توافق رس ـ سوم آزادراه تهران یو ساخت قطعه یطراح یبرا

بینی  پیش  دالر بود که  اردیلیم  2.2  قطعه  نیو ساخت ا  یطراح  ی مسئولین ایرانی برای

  نیدر فرورد  ،معاون وزیر راه و شهرسازیخادمی،   4شود.  لیسال تکم  4در مدت    شد می

شرکت چینی وارد مذاکره شدیم که مذاکره با یکی از این    5با  اعالم کرد که »  1400

 
 . همشهری «، قطعه قطعه تا شمال» 1

 «، خبرگزاری مهر.شمال متمم خورد-قرارداد آزادراه تهران» 2
 «، همشهری. لقطعه قطعه تا شما» 3

 «، ایرنا.شمال توسط یک شرکت چینی انجام شد-طراحی اولیه قطعه سوم آزادراه تهران » ٤

https://newspaper.hamshahrionline.ir/id/95898/قطعه-قطعه-ش0مال.html
https://www.mehrnews.com/news/876628/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://newspaper.hamshahrionline.ir/id/95898/قطعه-قطعه-ش0مال.html
https://newspaper.hamshahrionline.ir/id/95898/قطعه-قطعه-ش0مال.html
https://newspaper.hamshahrionline.ir/id/95898/قطعه-قطعه-ش0مال.html
https://www.irna.ir/news/82821568/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DB%8C%D9%83-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85
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ها بسیار جدی است و دور جدیدی از مذاکرات فشرده با این شرکت در حال  شرکت

 1« .انجام است

 

 بندیجمع

سرمایه نقش  شناخت  و  کاوش  فصل  این  خطوط  هدف  گسترش  در  چین  گذاری 

های  کنشو برهمهداف اونقل ایران و منافع مرتبط با آن بود. این موضوع در پرتو حمل 

اندازی و  ی ابریشم نوین مورد بررسی قرار گرفت. راهژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی جاده

کند و چین را  گستر میای نفوذ چین را دامنای و فراقارهی فرامنطقهاجرای این پروژه

عنوان بخشی از  دهد. بنابراین، ایران بهسپهر جهانی سوق می  سویبه  بیشترچند قدم  

آسیای ـ  غربی   کریدور چین  آسیای  ـ  سرمایه  ، میانه  مهم  مقصد  در به  گذاری چین 

ی نفوذ و فعالیت  ونقل تبدیل شده است که به حوزههای زیربنایی حملی پروژهتوسعه 

 کند. اقتصادی چین، هم در سطح منطقه و هم در سطح جهانی کمک می

ا داد  نیدر  نشان  قابل  می فصل  ز  یتوجهکه بخش  نقل وحمل  ی هارساخت یاز 

شرکت   رانیا شد  ینیچ  یهاتوسط  نزداندهساخته  واقع،  در  کل سوم  کیبه    کی.   از 

ایرانهایگذارهیسرما در  چین  راه  ی  خطوط  ساخت   ی مترو  یشبکهآهن،  به 

جادهکالن و  است.  اختصاص    ها آزادراهو    شهرها،  شده  اداده  بر    ینکته،  نیعالوه 

وپنجه نرم دست  یالمللنیبو تنگناهای  با موانع    همواره  نیاست که چ  نیاانگیز  درنگ

است   ایقضیه   در بسیاری از مقاطع تاریخی  رانیا  هی عل  کایآمر  یهامیتحر  کرده است.

اجرا  نیکه چ و  طور مستمربه  هاپروژه  یبرخ  یدر  بوده  مواجه  آن  نتوانسته   عمالً  با 

ی مرحله  بهاصال    ا ی  هاپروژهتعدادی از    ی کهطوربه  ،ردیبگ  ده ی را ناد  کا یآمر  یفشارها

 . اند قراردادها شده  منجر به فسخنهایتاً رها شده و  ناگزیراند و یا بههاجرا در نیامد

  ت یموقع  لی به دل  رانیا  ،کند تعقیب می  نیچ  ی کهمنافع  در ارتباط با   نیهمچن

به   یکیژئواستراتژ اتصال   یبرا  کلیدی  ترانزیتیِنقل و  ومرکز حمل  کیعنوان  که دارد 

 
 ، ایلنا.«شمال - تهران آزادراه به هاچینی ورود احتمال» 1
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خاورم  نیچ تلق  انهیبه  اروپا  افزایش   منظوربه  ،یکیژئواکونوم  حیثاز    .شودمی  یو 

مدد  به، پکن  شده در مسیر »ابتکار کمربند و جاده«ی واقعکشورهاپیوستگی میان  هم

ایرانوساز خطوط حمل مشارکت فعال در ساخت  شتر یب  یدسترس  زمانهم  ،ونقل در 

 یعرضه  تیامن  تقویت  ی خزرـ  و نیزمنطقهو    انهیخاورمیـ   از انرژ  یغن  اطقبه من  نیچ

  ل یتسه  یبرا  ایاوراس  بزرگ  ترانزیتیبه قطب    را  رانیا  نیو همچن  کند.را دنبال می  یانرژ

نوین    شم یابر  یجادهکننده در  مشارکت  یبه بازار کشورها  ینیکاالها و خدمات چ  انیجر

 ،رانینقل اوحمل   یها شبکه   مشارکت در احداث،  یکیتیژئوپل  لحاظاز  مبدل کرده است.  

  ت یتقوبخشد.  وسو میسمت  در درون روابط قدرت در نظم جهانی   نیقدرت چ  ییایبه پو

  یهاو شرکت  نیچ  یانحصار  تی، موقعیو اقتصاد جهان  نیچپیوندی متقابل میان  هم

را در دسترس بازارها  یهاول  به منابع  یآن  را در نظم  یفراهم م  جدید   یو  آنها  آورد و 

های  شرکتو    یدارهیبزرگ سرما  یهاقدرت  رقابت مداوم میان  در  یدارهیسرما  یجهان

ترتیب، قدرت هژمون چین از طریق  بدین  دهد.یقرار م  ترفرادست  تیدر موقع  فراملیتی

 شود. تنیدگی منطق ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی تقویت، بازتولید و حفظ میدرهم
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 پایانی گیری  نتیجه

 

بررس به  پژوهش  در   نیچ  یگذارهیسرما  انیجر  یاسیو س  یاقتصاد  ی امدهایپ   یاین 

  ن یا  ،یاصل  انیجر  یِمحوردولت  کردیرونقادانه با    یمواجهه   در   .پرداخت  رانیاقتصاد ا

پ  در  را  تضادها  وند یموضوع  و  سازوکارها  گرا  یمحور گسترش  ،ی درون  ی با    شیو 

 موشکافی   یدارهینظام سرما   یمحرکه  یروین  نیتریدرون   یمثابهبه   هیمحور سرماانباشت

تحل این  . می کرد  لیو  تحقرواز  نفوذ  درخصوص  قی،  و  قدرت    نیا  یندهی فزا  واردشدن 

را نه صرفاً در سطح و مقیاس روابط بینادولتی و تجاری در کل، که بر  رانینوظهور در ا

اقتصاد    یپیوستگی افزایندههم  ن،یدر چ  یدارهیسرما  شگرف  تحوالت  ی فراگیرترِزمینه 

قرار دادیم.  آن    یداخل  یاقتصاد  یتوسعه  یهاو ضرورت   یآن در اقتصاد جهان   یداخل

 رانیدر ا  نیچ  یهایگذارهیاست که سرما  تیواقع  نیاول در پرتو ا  یدر درجه  مهم   نیا

  ی روهاینکه  این   بدون  ؛کرد  یابیملت ارزـدو دولت  میان  یتوان صرفاً روابط تجاریرا نم

  پسامدهایو    یمل  یدر سراسر مرزها  هیسرما  رانش و گسیل  پسِدر    ی بنیادینمحرکه 

بنابراین این پژوهش بنا داشت به تبیین و ملحوظ نظر قرار نگیرد.    آن  یبالقوهبالفعل و 

دیالکتیکیِ    آمدپیبا دو    زمانطور همبه   ندایفر  نیکه چگونه اتحلیل این مسئله بپردازد  

. از این  همراه خواهد بود  تنیده، درهم  ولی   زیمتما دو فرایند    ی،کیتیو ژئوپل  یکیژئواکونوم

اصل پرسش  بود:  نظرگاه،  شرح  بدین  پژوهش  این  س  یاقتصاد  ی هاآمد پیی    یاسیو 

 ؟ ها هستندکدام رانیدر ا نیچ یگذارهیسرما

ژئوپل  مرکزیِمفهوم    کاربستنبهبا   اقتصاد    ه«، یسرما  ی امپراتور  یِکیتی»منطق 

  یمتک  اصلیبر دو محور    پرسش پژوهش ماپاسخ به    یبرا  شدهبندیی صورتهاه یفرض

  ساخت و    رانیدر اقتصاد ا  نیچ  یگذارهیسرما  شیبود که افزا  نیفرض بر ا  ند. نخست،بود

  رانیادغام اقتصاد ا روند  د یتشد  ( 1ونقل همراه خواهد بود با: )زیربنایی حمل  یهاشبکه 

تأمین    (2)  یدر راستااش  ایای و فراقارهفرامنطقه  یها پروژه  اقتصاد چین به میانجیِ   در

  و تحکیم  تیتقو  (3یی )نها  لیدر تحل  و  نیچ  یاقتصاد  یتوسعه  ترین ملزوماتاساسی
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در    ی کمّ  راتییتغبود که    ن یا  ی ماانگارهشیپ در داخل چین.    انباشت سرمایه  فرایند

هم  یاقتصاد  پیوندیهم تجار  چونـ  تقویت و    یخارج  یگذارهیسرما  ،یروابط 

خواهد    یفیک  راتییتغمنجر به    ی ـرساختیز  یهاشبکه   احداث  مددپیوستگی بههم

به همراه خواهد آورد.  دو کشور  میان روابط قدرت  بر یاسیس پسامدهای روند   ن یا شد.

یِ  اسیس  یهاآمدپیترین  اساسیرا مطرح کرد که    مطلب  نیدوم ا  یهیاساس، فرض  نیبر ا

 ی داره یسرمای ناموزون  هتوسع  یبندهکریپ   استمرارحفظ و  (  1این فرایند عبارتند از )

متقضیات    برآوردن  در راستای  اقتصاد تابع  کین به  کردن آلیتبد  یواسطه ( به2)  رانیا

  تثبیت و  ( تقویت  3تْ )تحوال  نیا  . متعاقباً جملگیِنی چی در  اقتصاد  یرشد و توسعه 

را در پی    رانیبر ا  اشی قدرت به نفع چین و تفوق برتریمندسازی موازنهی، توانهژمون

 .خواهد داشت

قرار  دییتأ  زاویه مورد پشتیبانی وما را از دو    هایفرضیهپژوهش،   ن یا  یهاافتهی

دست یابم.    بهتر  ینظر  شیبه پاالتا در نهایت    میشماریها را برمآن  ادامهکه در    دادند

و همکپارچگیدرمورد    سوکیاز   و    ، یاقتصاد  پیوستگیی  ارائه    هاییفاکتشواهد  که 

  یگریاز هر زمان د  شیب  رانیگذشته، ا  یدو دهه  یکه طمؤید این واقعیت است    میکرد

 ک یشر  نیتربه بزرگویکم  در قرن بیست  نیچیکم،    است.  بوده   یمتک  نیبه اقتصاد چ

عنوان کشور مقصد صادرات و هم به  نیعنوان برترهم به  ؛شده است  لیتبد  رانیا  یتجار

مقام  به    ی زمان  یبازه  نیدر ا  رانیا  افزون بر این  .ایرانکشور مبدأ واردات    نیتربزرگ

 اگرچه   .صعود کرده است  انهیدر خاورم  نیچ  یخارج  یگذارهیمقصد بزرگ سرما  نیسوم

است،   زیناچ  نهایتدر جهان بی   نیچ  یخارج  یگذاره یبه کل سرما  رانینسبت سهم ا

دوسوم   باًیتقر  رفتههمروی   نیچ  یهایگذارهیسرما  2019تا    2004  یدوره  یط  ولی

سرما ا  یخارج  میمستق  یگذارهیکل  تشک  رانیدر  میزان   . دهندیم   لیرا  این 

کننده است و در واقع در کمتر کشوری چنین گذاری بسیار چشمگیر و تعیین سرمایه

 ران،یا  سازیی راهشبکه  در ساخت  نیچ  یگذارهیسرما  خورد. ایضاً،ای به چشم میپدیده

  د یتشد  »ابتکار کمربند و جاده«   از طریق کشور را    ن یا  یاقتصاد  فشردگیدرهمروند  

 کرده است.
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  در سراسر مرزهای ملی  هیکاال و سرما   یسریع و آزادانه  انیکه جرییجااز آن   لذا

و بهیجهان   ندیفرآ  بارز  یهایژگیاز  و    احداثاست،    جهانی  اقتصاد  یوستگیپ همشدن 

تضم  لیتسه  یبرازیربنایی    ی هاشبکه  اول  ن یمأ ت   نیو  نیز    هیمواد  و جرو    انیگردش 

ابریشم نوین  ممتد با جاده  یبه بازارها  ینیچ  یو کاالها  هیسرما  یاتیح  تیاز اهمی 

، کننده در این ابتکارمشارکت  یکشورهاات میان  ارتباط  و تقویت  با بهبود  برخوردار است.

ترانزیتی و تجاریمرکز    کی  یمثابهبه   رانیا بهاب یدست   یبرا  کلیدی  ذخایر عظیم    ی 

آن  به    ترتر و مطمئنسهل   یدسترس  نی خزر و تضمی  منطقه   انرژی در خاورمیانه و  

و    نیاشود.  نگریسته می تأ   ی نخستفرضیهباهم    قیحقاشواهد  به   کنندیم  دییرا  و 

  ی الحظه  کمیوست یقرن بسرآغاز  آن    طیکه    دهند بازتاب میرا    اییخیصراحت روند تار

تعیین و  وابستگیوستگیپ   یبرا  کنندهکلیدی  و  ا  ی  اقتصاد  رانیاقتصاد  بوده   نیچ  به 

 است.

  ی روابط اقتصاد  تیتقو  در  نه تنها   هاتغییر و دگرسانی  نیا  تیماه  ،دیگر سواز  

نیز   طرفین  میانروابط قدرت    یفیک  پسامدهای  بساکه  شودی متجلی میکمّ  لحاظاز  

روابط  و معضل    محوردر سطح معینی از تحلیل،  ،  کهیکم این  .قابل رؤیت و سنجش است

و    ییایمیمحصوالت ش  ،ی نفت خام، مواد معدن  فروش  رانیو ا  نیچ  یدوجانبه  یتجار

  ی ( کاالهایو )تا حد  ی و تولیدیاهیسرما  ی( کاالهااً )عمدت  یدر ازا  رانیا  یفلزات اساس

 ران یسهم ا  کا،یآمر  یهامیتحر  یدر نتیجه   ریاخ  چند سالاگرچه در    بوده است.  یصرفم

چ نفت  واردات  کل  یافتهبه   نیاز  کاهش  اما  شدت  کل،  مجموع  عوض،  صادرات    در 

درصد    95به حدود    2000درصد در سال    80از حدود    رانیبه ا  نیچ  یاهیسرما  یکاالها

ارز  است.  افتهی  شیافزا  2019در سال     نیا  گویا  که  نادرستی  ی و خوانشابیبرخالف 

  ی مدهاآیپاما در اصل،    1هر دو طرف سودمند است«،  یشدت برا»به  هامبادلهگونه  

شکل    ن یا  است.  یدارهیسرما  ی ناموزونو حفظ توسعه   تیآن تقو  بالواسطه و بنیادین 

  و نه   ارز داردسان و همطرفین سود و منافعی هم  ینه برا  یاز روابط و مبادالت اقتصاد

تراز و همگن  همتوان از روابط قدرت  ینم  ی و حت.  است  « بردـبرد  یهمکار» بر    یمبتن

 
1 Garver, China and Iran, 246. 
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در چارچوب سرشت و ساخت   رانیادر این سطح از تحلیل،    دو کشور صحبت کرد.میان  

از روابط قدرت،  یرشد و توسعهشدن و  یصنعت  ریمسقادر نیست  نه تنها    این سطح 

 یبرای توسعه  هیمواد اول  ینندهکنیمأ به تدر عوض عمالً، بلکه کند را تجربه  یاقتصاد

بازار عمدهو    نیاقتصاد چ   ل یتبد  نیچ  یدیتول   یو کاالها  هیسرما   یبرا  یامتقابالً به 

 ه است. شد

، نیچ  یهایگذارهیسرما  یمقصد اصل  م،یارائه کردکه در باال  چنان   افزون بر این

گیری و جهتاند. در واقع  بوده   محوریانرژ  های تولیدی و صنعتی، که اساساًنه بخش

 یو نوآور  ی فناور  ا ی  یدیتول  ، یصنعت  ی هاپروژه  ران،یدر ا  نیچهای  گذاریعالیق سرمایه

  ها گذاریسرمایه  . در عوض،ه استشود( نبودیم  مشاهده  شرفتهیپ   ی )که در اقتصادها

به طور   . اندشده  ریسراز  یی ایمیونقل، فلزات و مواد شحمل  ،یانرژ  ی هاعمدتاً به بخش

از سرمانگرانه ژرف ی و  عیاز منابع طب  یبرداراول بهره  یها در درجهیگذارهیتر هدف 

تقویترشد و توسعه  تاج تأمین مایح  یبرا  اولیه اقتصادی و  و    شدن یصنعت  ندی فرآ  ی 

س  یاقتصاد  یمدها آیپ   بود.  نیچ  سازیمدرن آناسیو  اقتصاد   ن یا  ی  که  است 

  هموارهو    مانده  پابرجاچنان  هم  های فسیلی()استخراج و تولید انرژی  رانیا  یِمحصولتک

محور ناهمتوسعه  نیازهایپیش  یکنندهنیمأ ت  بر  کشورها  اقتصادی  سانی   ی در 

 .چرخیده است یدارهیسرما یپیشرفته 

  موارد ذکر شده در فرازهای باال   ی شدن، تمامیجهان  یدرون   درنگ بر تناقضاتبا  

ا به  را  فیم  استنتاج  نیما  که  به هیجهان  ندرایرساند  به    چیشدن  و   یکنواختیوجه 

در مقابل،    .انجامدنمی  طرفین  سانِو هم  متقابلسودمندی    ا یو    یمل  یاقتصادها  یهمگون

  دی تشدگام با  ایم. همفشرده و دیالکتیکی مواجهزمانیِ دو روند تضادآمیز اما درهمما با هم

جهان  پیوستگیهم جهانیاقتصاد  فرایند  ارضیِبا    شدنی،  قلمرو  اقتصاد   چندپارگی 

تخصص  در  یجهان  یدارهیسرما متمایقالب  و  و    ی مل  یاقتصادها  یزسازیشدن 

های ملی برای استحکام و استمرار  این روند از سوی دولت   خواهد بود.  توأمها  ملتـتدول

 ی هیبه سرما  یبازگرداندن سودآور  ا یحفظ  ،  شانالمللی اقتصاد ملیپذیری بین»رقابت
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سرما  تحرک  ارتقای  یبرا  و  ،یداخل عملیاتی  «هیآزاد  و  طور    1شود.می  اتخاذ  به 

رغم این درجه آمیختگی اقتصاد ایران در اقتصاد چین و بهی درهمنتیجهتر، در  انضمامی

منبع استخراج  چنانها، اولی همهای اقتصادی در بسیاری از عرصه از روابط و همکاری

صنعتی پرشتاب  فرایند  دومی  و  است  مانده  باقی  خام  مواد  و  انرژی  تولید  و و  سازی 

 گذراند. »پیشرفت« را از سر می

روابط   فراینددر    نیبود که چ  یی هاپژوهش، چالش  نیدر ا  زیبرانگبحث  ینکته

  هیغرب عل  یهامیاز تحر یناش تنگناهایو  تیمحدودبا  ی ایراناسالم یخود با جمهور 

 زیر همواره    ران،ینفوذ خود در ا  یگسترش حوزه   رغمبه   نیچ  .مواجه بوده است  رانیا

دولبه  و    کایآمر  یتیغ  داشته  نیزقرار  ا  دیشدافت  به    این  از  نفت  و    رانی واردات 

از  و استنباط  حیتوض شده است.منجر  اجرای دردستها پروژه ی ازسرکیکنارگذاشتن 

نهادن به  گردنو  رانیدر رابطه با ا نیچ عصا بودنبهدستاست که این  آمدها این پیش

در   آنمنافع کالن  خوردن اقتصاد چین و  برخاسته از گره  یادیتا حد ز  کایآمر  یفشارها

جهان ماه  زانیم  است.  ی اقتصاد  د  نیچ  کشمکش  تیو  بزرگ    یهاقدرت  گریبا 

ساختار   لیبه دلاست.    داریسرمایهی  ساختار کالن اقتصاد جهان  تابعی از  یدارهیسرما

به به  شده جهانی  شدتبغرنج،  جهان   یوسته یپ همو   یمخمصه   در  قاًیعم   نیچ  ، یبازار 

  نیه هممتروپل غربی گیر افتاده است. ب  یبا کشورها  ی متقابل هیسرما   انیتجارت و جر

  مدتکوتاه  روابط  یخود را فدا  یجهاندرازمدت و  منافع  دورنما و  است که پکن    لیدل

تهران نم با  ااین  ژه یوکند، بهیخود  وابسته    نیچ  اقتصاد  به  یاندهیطور فزابه  رانیکه 

 نِیگزیجا  یدر کشورها  رانیدر ایش  ها تیفعال  کاهشدرحال جبران  مدام    نیاست، اما چ

 است.  خیزانرژی 

اقتصاد  یی نها   لیدر تحل ا  نیچ  ی اسیو س  ی روابط  بازتول  رانیو    د یدر خدمت 

اجتماع  ساخت  طبقات   مناسبات  بازتولید  ،یدارهیسرما  دیتول  ی مناسبات  بازتولید  و  ی 

آن صرفاً به گستر جهان  شیو گرا ن یچ یهیدر هر دو کشور است. صادرات سرماقدرت 

»اضافه  مازاد  یهیاز شر سرما  یخالص بیشو  وانباشت  روابط    ای  ازحد«  صرفِ داشتن 

 
1 Wood, “Global,” 26. 
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یِ »رفتن  هر دو استراتژگونه که باالتر بحث شد همان .ستین قابل فروکاستن یاقتصاد

به باید  را  جاده«  و  کمربند  »ابتکار  و  جهان«  پروژه  سانبه  توسعهیک  کالن  ی ی 

درهمطبقاتی بهمحور،  و  مقیاسمتصل  همتنیدن  در  مختلف  اقتصادهای  های  کردن 

منطقه ملی،  مشارکتمحلی،  برای  جهانی  و  روشای  چین،  بورژوازی  و دادن  نفکران 

کننده در راه ابریشم نوین چین نخبگان، طبقات باالیی و حاکم در کشورهای شرکت 

داری ملحوظ داشت. برآیند این روند حفظ و تقویت و استمرار مناسبات طبقاتیِ سرمایه

در حاکمیت سیاسی    نفعاندار و ذیی سرمایهی طبقه در چین و ایران جهت تداوم سلطه

ذکر است   انیشاهمین ترتیب،  های کارگر و فرودست جامعه است. بهبر اکثریت توده

  ای   .ستین  یاقتصاد نفتی  مسئله   با آن مواجه است  زین  رانیکه ا  معضل و تنگناهاییکه  

  «ی»دولت رانت  یمقولهآن را با    سازی و پاک کردن صورت مسئله،با ساده  توانینم  یحت

سو  هستند که هم  رانیدر ا  یاس یاقتصاد سمسلط    یساختارها   ن یا  در واقع  د.دا  حیتوض

 ی ناموزون سعهو تو  یدارهیاقتصاد سرما  دیملزومات بازتول  ،یجهان  یدارهیبا اقتصاد سرما 

  سویه صورت یک انگشت اتهام نباید صرفاً و به  1کنند.و بازتولید میرا فراهم    رانیدر ا

طور مشخص قدرت نوظهور  داری و امپریالیستی ـ به بزرگ سرمایه هایی قدرتمتوجه 

ایران   بر  حاکم  اقتصادی  و  سیاسی  قدرت  مناسبات  و  سازوکارها  بلکه  شود.  ـ  چین 

  ی ی خود سهم اساسی در حفظ و استمرار بحران و انسدادهای ژرف و گستردهنوبه به

نفعان در  اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارند. یا به عبارتی بهتر، بورژوازی ایران و ذی 

منافع حاکم  سیاسی  همقدرت  در  را  سرمایهشان  جهانی  نظام  با  دنبال سویی  داری 

مدد سرکوب و استبداد در  ویژه بهکنند و استمرار وضع موجود را به هر قیمتی ـ بهمی

داری کنند. برای فراروی از وضع موجودـ  نظام سرمایهقیب میی ایرانـ  تعپهنای جامعه

ی طبقاتی و  یافتههای سازمانحاکم ـ الزم است از پایین و با اتکا به نیروها و جنبش

چالش کشید، درهم شکست و از رهگذر رادیکال اجتماعی قدرت سیاسی حاکم را به

 ا ساخت. انقالب اجتماعیْ از نو نظامی نوین و سوسیالیستی برپ 

 
اقتصاد سیاسی حضور سپاه  حامد سعیدی.    طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است:این موضوع در دو نوشتار دیگر به  1

های نولیبرالیسم در ایران ـ نقش دولت نشان سرشت؛ و  (2020. )پاسداران در صنعت نفت و گاز ایران: یک تحلیل انتقادی 
 در سایت نقد اقتصاد سیاسی. (.2021) سازی و سه دهه خصوصی

https://pecritique.com/2020/10/04/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9/
https://pecritique.com/2020/10/04/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9/
https://pecritique.com/2020/10/04/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9/
https://pecritique.com/2020/10/04/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9/
https://pecritique.com/2021/01/25/سرشت%e2%80%8cنشان%e2%80%8cهای-نولیبرالیسم-در-ایران/
https://pecritique.com/2021/01/25/سرشت%e2%80%8cنشان%e2%80%8cهای-نولیبرالیسم-در-ایران/


 

 
 

 اقتصاد ژئوپلتیکی نفوذ چین در ایران 1175

آن   1ی« رونیو ب  ی درون  »روایی  قیتحق  نیا  قویوجه    ،یشناختروش   حیثاز  

  ی امکان بررس  ،یکی الکتیروش دیک بُعد کلیدیِ  عنوان  انتزاع« به  ندی»فرا  سوکیاست. از  

  ار یرا در اخت  رانیو ا  نیچ  مناسباتدر    لیدخ  هایرابطهو    هاندیفرآ  تردقیقو سنجش  

نقش چین «  امتداد»انتزاع  به مدد کاربست    میتوانستبه همین ترتیب    دهد.یما قرار م

ایران   اقتصاد  را  )و گاه چهل  سالهستیب  باًیتقر  یخیتار  ندیفرآ  ک یدر طول  در  ساله( 

تا    نیا  .میکن  ی و وارسیابیرد به ما کمک کرد  این تحوالت درامر   ی توال  رصدکردن 

 ران، یدر ا  نیچهای  تیفعال  عدد و متمایزمت  و عناصر  هالفهؤم  در میان  انسجام  ی وزمان

فاصله نزدیکدر  رابطهی  و  فرایندها  با  آنتری  و  باشیم  داشته  سروکار  مورد  ها  را  ها 

به دهیم.  قرار  به  ن یا  عالوه، سنجش  با  تعمیمانتزاع    یریکارگروش  به   ،سطح  قادر 

  و روابط قدرت در نظام   دیتول  یوهیش  ی اصل  یمحرکه   یروهایها و نشیگرا  یی شناسا

توانیم آن را بر موارد متعدد دیگری نیز تعمیم  طوری که میبه   است  ی جهاندارهیسرما

  ی جینتاها و  یافتهآن،    ی درونی هایدگیچیهر کشور و پ   بودنویژه  رغم یعل   نیبنابرادهیم.  

 یروندها برا  ترینشمول جهانتوان در  یرا م  دست آوردیم  به   نیو چ  رانیکه از روابط ا

 داد.  میتعم ی )یا شمال و جنوب جهانی( رامونیو پ مرکز   یکشورها میانروابط قدرت 

خاتمه مدتدر  که  نیست  ارزش  از  خالی  نکته  این  ذکر    یهابحثهاست  ، 

م  یزیبرانگمناقشه موقع  ستیمارکس  نظرانصاحب  انیدر  مورد  نظام    نیچ  تی در  در 

، مطابق تعریف و  است که نیبر سر ا جدل اساسی. جهانی در جریان است یدارهیسرما

مرکز، »مقوالت    در کدام دسته ازرا    نیچ  2های جهانی«، ی نظامهای »نظریهبندیدسته 

های آن موقعیت و ویژگی  فیتوصبه    دیو چگونه با  میقرار ده  «یرامونیو پ   یرامونیپ نیمه 

چین از حیث تاریخی در »جنوب جهانی« قرار داشته و جزو کشورهای   کهبرآییم. با آن

 یِدارهیسرما»مرکز«  کشور    کیعنوان  را به  نیچرساله    ن یابوده است، اما    رشددرحال

در عوض،   ست،یمارکس  پردازاننظریه  ریکه سایدر حال  . کندیم  فیتوص  نوپدید تبیین و

 ن یچشان این است که »و استداللکنند « وصف مییرامونیپ کشور »نیمه   کیرا  نیچ

 
1 Internal and External Validity 

2 World-systems theory 
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  ی جهان  نظامدر    ی مرکزبه کشورها  یاز ارزش اضاف  یشتریچنان به انتقال مقدار بهم

در هر    1«دهد.یکند، ادامه م یم  افتیدر  رامونیچه که از پ نسبت به آن   ی،دارهیسرما

ای  ی بایستهنکته  است و استمرار دارد. لذا   باز  هموارهموضوع    نیبحث بر سر اصورت  

شکل ی )بهارزش اضاف  که باید موشکافی و بازنمایی شود این است که چین چه میزان

. منتقل کرده استدر ایران به دست آورده و آن را به چین    هایش گذاریاز سرمایه   سود(

می را  مسئله  ا  باتوان  این  بر  سرما  نیتمرکز  ا  ینیچ  یهایگذاره یکه  چقدر   رانیدر 

  یهاتوسط شرکت   رانیکار ا  یروین  شده ازیِ استخراج سودآور بوده و چقدر ارزش اضاف

تواند موضوع این مطلب می  ، مورد غور و بررسی قرار داد.زده شده است  بیبه ج  ینیچ

  ای باشد. پژوهش جداگانه

 
1 Minqi Li, “China: Imperialism or Semi-Periphery?” Monthly Review, Jul 01, 2021 . 

https://monthlyreview.org/2021/07/01/china-imperialism-or-semi-periphery/
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