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 مارکسیسم سیاسی

ینجم بهرنگی ترجمه/ لج بلک پل  

 

 

 

 آثار که است یستیمارکسر تفک سنت در معاصر مهمِ سازِاندیشه هایجریان از یاسیس سمیمارکساشاره: 

     ،یدارهیسرما به سمیفئودال از گذار سازوکار یزمینه در ژهیو به گوناگون یهاپهنه در یارزشمند

 ی هینظر در یشیبازاند. است آورده دیپد معاصر یدارهیسرما تحوالت و ییبورژوا انقالب یمسئله

 شمار به یفکر کوران نیا آوردره نیترمهم توانیم را دیتول ی وهیش نیادیبن مفهوم و خیتار یستیالیماتر

 زیناچ توانینم را اشیاسیس و ینظر یآمدهایپ و تیاهم نه، خواه میباش موافق آن با خواه که آورد

 .شمرد

 رینظ برنر رابرت و وود نزیسکیم لناِ از درخشان کار چند تاکنون یفکر ینحله نیا متفکران آثار از

 یفارس به یمرتضو حسن همت به برنر بحث و هیسرما یامپراتور ،یدارهیسرما برابر در یدموکراس

. است انتشار دست در زین وود نزیسکیم الن سترگ اثر یدارهیسرما خاستگاه و است شده برگردانده

 نام به امروزه که ییهادگاهید و آرا از است یافشرده و کوتاه یمعرف لِج،بلک پل قلم به حاضر، جُستار

 از ییهامقاله یترجمه با که شودیم کوشش نیز ادامه در. شودیم شناخته یاسیس سمیارکسم

 یستیمارکس سنت در یاسیس و ینظر یهاشیگرا ریسا از انیجر نیا زیتما وجوه بر گرید سندگانینو

 .میفکنیب یتر شیب ییروشنا
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بندی و دفاع از تفسیری انقالبی از ماتریالیسم  با صورتاند  کوشیده نز وودیسلن میکاو  رابرت برنری اخیر،  در طی سه دهه

ها این کار را  آن .آلیسم پسامارکسیستی بپرهیزند رتدوکس و چه ایدهاُ ی ماتریالیسم تاریخیِ چه در ورطه نْتاریخی، از فروافتاد

اند، که از حیث  هرساندانجام  هب ی تاریخی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی های درخشان در نظریه ای از مداخله با رشته

های سیاسی و  در بسیاری از بحث (ها و آرای آن آثارو دیگرانی متاثر از )ها  در این راه، آن .کننده است نوآوری و گستردگی خیره

ار از گذ [ی ئلهمس]از  برنرفراتر از همه، واکاوی  .اند انگیز داشتهبرو تفکر مهم و اساسیْ مشارکتی بدیع، پرشور تاریخیِ

عالوه، آثار مهمی در  به(. ۱)تاثیر قرار داده است داری، تمام تفسیرهای متاخر از این فرآیند را تحت فئودالیسم به سرمایه

، تاریخ هندوچین و افریقای (۳)، ظهور ایاالت متحده مدرن(۲)های بسیار گوناگون مانند نظریه سیاسی کالسیک حوزه

داری در اروپا  سرمایه ، برآمدِ(۷)انقالب انگلیس ، سرشتِ(۶)های چپ جدید ، سیاست(۵)گیری اقتصاد سیاسی ، شکل(۴)جنوبی

، پدید آمده (۱۱)دولت نظام وستفالیِ ، ماهیتِ(۱۰)امپریالیسم جدید ، خصلتِ(۹)، سیر تحول اقتصاد جهانی پس از جنگ(۸)

توصیف  استادانه  رابرنر های تاریخی  ، پژوهشآورد این کوران فکری در اظهارنظری پیرامون تنها دو دست ری اندرسونپِ .است

ی خود را یافته  گمان جانشین شایسته بیمارکس "از اقتصاد جهانیِ پس از جنگ  برنرکه با تحلیل  افزوده استکرده، و 

، وود زسینمیک الن و رابرت برنرنسبت به اهمیت این جریان توافق داشته باشیم یا نه، آثار اندرسون چه با نظر (. ۱۲)"است

 (۱۳.)طلبد توجهی جدی و درخور می

 مارکسیسم سیاسی

ی گذار از  در باره برنربار در پاسخی انتقادی به تحلیل  را نخستین مارکسیسم سیاسیمارکسیست فرانسوی، اصطالح  گی بوآ،

 برنر  او براین باور بود که تزِ .ابداع کردداری  فئودالیسم به سرمایه

ی  و در وهله -ی طبقاتی از سایر عوامل عینی ه به تاریخ است، که در آن مبارزهگرایان رویکردی اراده حاوی

 (۱۴.)جدا شده است -ی تولید معین ی یک شیوه نخست از قوانین رشد ویژه

عنوان توصیفی مناسب از آثار خود و  بهگرمی اصطالح مارکسیسم سیاسی را  به وود سینزمیک النی انتقادی،  رغم این شجره به

کند که  تر، او پافشاری می به بیان دقیق (.۱۵)کند گرایانه از تاریخ نفی می سیری ارادهفمندی آن را بر ت پذیرد، اما داللت میبرنر 

های  های روایت بر کاستی ،"تی اجتماعی اس هخود یک پدید دْی تولی جدی انگاشتن این اصل که شیوه"مارکسیسم سیاسی، با 

 (۱۶.)شود مکانیکی پیشین چیره می

مدل  یْنخست، این جریان فکر :سازد ی اساسی خود را از تفسیر سنتی از مارکسیسم متمایز می مارکسیسم سیاسی به دو شیوه

دوم،  .کند رد می  - خالصه کرده سهمی در نقد اقتصاد سیاسی ای بر که مارکس در مقدمه چنان - تحول تاریخی را کالسیکِ
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 وود،به باور  .فشارند دل، بر الویتِ تبیینِ تغییراتِ مناسبات تولیدی در تاریخ پای میبه جای این م وود سینزمیک النو  برنر

روبنا، با روایتِ /  ی زیربنا دستانه از استعاره ی خام بر استفاده ادوارد تامپسون ای است از کاربست نقدِ مارکسیسم سیاسی آمیزه

ای استوار برای یک برداشت  رکیب این دو عنصر، زمینهمارکسیسم سیاسی با ت .داری انکشاف سرمایه از برنربدیلِ 

 (۱۷.)نهد از تاریخ را از نو بنیاد می گرایانه غیرغایت

کند: میاست و برای این کار دو دلیل ارائه  مارکسگرایانه از  تاکیدی مجدد بر خوانشی غیرغایت خواهان وود سینزمیک الن 

تبیینِ رشد نیروهای مولد در تاریخ قایل  که به الویتِ سنتی، مارکسیسم به نظر او .و دیگری سیاسی ،علمی/ یکی پژوهشی

ی سرشت انسان  چون عنصر سازنده هم، داری است ی تولید سرمایه شیوه نشانِ سرشتکه صرفا  ،ای را است، عقالنیت ویژه

سو به حجابی برای  یککه از  ؛گردد ، به امری طبیعی بدل میسنتی دارانه در مدلِ در نتیجه، عقالنیت سرمایه .انگارد می

سان، اگر تاریخ  بدین. شود شناخت از گذشته، و از سوی دیگر، به مانعی برای تحقق امیدهای سوسیالیستی در آینده تبدیل می

گاه محققان در فهم ویژگی عقالنیت  انجامد، آن داری می بشر چونان روندی بازخوانی شود که به رها شدن از عقالنیت سرمایه

 (۱۸.)یابند مداران امکان فراتر رفتن از آن را درنمی مانند؛ و سیاست داری درمی هسرمای

 روبنا، /  ی زیربنا کارگیری استعاره ، در بهاُرتدوکسهای  کند که بسیاری از مارکسیست چنین استدالل می هم وود 

که جهان  حالیدر  ...هندکا ی ساختار اجتماعی فرومی در حوزه ...ماتریالیسم تاریخی را به جبرباوری جزمی

 (۱۹.)ماند فرد باقی می ناپذیرْ منحصربه نحوی تقلیل بهطرز موثری تصادفی و  بهواقعی و تجربی 

 د اقتصادی و پویایی حیاتباید بین پویایی رش ما نمی"که  اینبا تاکید بر گیری طبقه کارگر انگلیس  شکلدر  ادوارد تامپسون 

او با . کند از این دوگانگی ناپذیرفتنی پرهیز می(، ۲۰)"واسطه قائل شویم خودی یا کامال بی هیا فرهنگی انطباقی خودب اجتماعی

   :گوید اندرکار در انگلستان در آغاز قرن نوزدهم، می توجه به روندهای فرهنگی دست

قه کارگر گیری آگاهی و نهادهای طب ترین تاثیر را بر شکل ی ماشین بخار، بیش ی سیاسی به همان اندازه زمینه

 (۲۱.)برجای گذاشته است

ی  مثابه ی روند اجتماعی به کند که چون تالش ماتریالیسم تاریخی معطوف به مطالعه استدالل می تامپسوندر جای دیگری، 

 (۲۲.)و غیره اجتناب کند سیاست و اقتصاد  واره از پردازیِ شیی یک کلیت است، پس باید از مفهوم

  مستلزمِتامپسون  مدعی است که چارچوب نظریِ وود
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که مناسبات  مادیدر حقیقت برداشتی از امور  ؛باشد اجتماعی  است که کامال اقتصادیبرداشتی از قلمروی 

، اجتماعیکه در تقابل با امر  ای منطقهسازند، نه قلمروی جداگانه از لحاظ  و کردارهای اجتماعی آن را می

 -چنین اشکال و روابط حقوقی  نیست، بلکه هم اقتصادی  صرفاامری  ...زیربناعالوه  به .شود قلمداد می مادی

ای از  ها را به روبنای جداگانه توان آن یابد و نمی ها تجسم می سیاسی و ایدئولوژیکی را در برگرفته و در آن

 (۲۳.)لحاظ مکانی تقلیل داد

های اجتماعی  بندی شکل ،در عوض. رود ر نمیشماروبنا چارچوب مناسبی برای تفسیر تاریخ به/  ی زیربنا سان، استعاره بدین 

 .های در حال تحول مورد بررسی قرار گیرد چون کلیت خاص باید از نظر تاریخی هم

گیری طبقه  شکلپس از نگارش  - تامپسونی عقالنیتِ نهفته در تصمیم  درباره پری اندرسونبنابراین در پاسخ به پرسش 

 کرد گوید که او تالش می می وود جای پرداختن به قرن بیستم، بهقرن هیجدهم در تمرکزِ پژوهش او بر  - کارگر انگلیس

راستی با جدیت دنبال کرده  خود بهبرنر ای که  وظیفه ؛"ی یک شکل اجتماعی را تبیین کند مثابه بهداری  برنشستن سرمایه

 مارکسباور  روبنا، به رویکرد ضدغایت/  بنای استعاره زیر دستانه با گسستن از کاربرد خام مارکسیسم سیاسی ،وودبه باور  .است

ی  ی نظریه مثابه بهتوان  ، را میمارکس، و نه وبرگوید، کار  می وود سینزمیک .شناسی تاریخی وفادار مانده است به روش

 وبربندی کرد؛ از آن رو که  باور او از تاریخ خصلت غایت

نگریست؛ یعنی همان برداشتی که  از تاریخ به جهان میباور و اروپامحور  راستایی، غایت از منشور برداشتی تک

 (۲۴.)بیش از هر متفکر غربی دیگر با آن مخالفت کرده بود مارکس

به  داری روحِ سرمایهداری، دلیل وجودِ  انگاشت وجودِ سرمایه توان بدون پیش نمی"در واقع، مفهوم وبری اخالق پروتستانی را 

  (۲۵)".حساب آورد

داری به شهرها و  که طبق آن سرمایه ؛داری رشد سرمایه مدلِ تجاریای است از  ، رهیافت وبر گونهوودی  گفتهدر این معنا، به 

بر ساکنان روستاهای  ،بورژوازی   / ها شهرکشهرها و  اهالی پیروزیداری با  ها وابسته است و پیروزی سرمایه شهرک

داری در انگلستان،  ز خوانش برنر در باب خاستگاه رشد سرمایهبرخالف این مدل، ا وود(. ۲۶)است مرتبطداری  پیشاسرمایه

داری در  ی سرمایه خصلت کاپیتالیستی شهرها تنها در پرتو توسعه :کند داری کشاورزی، دفاع می چون شکلی از سرمایه هم

ی اساسی  ظیفههای سیاسی، و رو از منظر مارکسیست ایناز  .روستاها حاصل شد و نه صرفا از رشد بورژوازی در شهرها

جوی کشفِ بنیانی برای آزادی و دریافتی روشن از جهان معاصر هستند، نه جست ی کسانی که خواستار گسترشِ پیشاروی همه
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در ) داری در روستاها سرمایه روابط اجتماعیِ قدرت ابتکار و آفرینندگی بورژوازی در دوران فئودالیسم، بلکه تبیین برآمدِ

 .است (انگلستان

 داری لیسم به سرمایهاز فئودا

کماکان نقطه عزیمتی است  داب تزِ"گوید  داری می گذار از فئودالیسم به سرمایه در موردموریس داب تحلیل  یبارهدر برنر

طور قطع حقیقت دارد که تحلیل  نظر از درستی این مدعا، این امر به صرف .(۲۷)"اقتصادی اروپا ی توسعه ی دربارهبرای بحث 

 (۲۸).دابهای استدالل  گذار تا حدی تالشی است برای فایق آمدن بر کاستیاز  برنرخودِ 

 فراتاریخیبا تحسین از گسست او از رهیافت  ،داری مطالعاتی در زاد و رشد سرمایهداب،  بررسی خود را از کتاب برنر،

چون ویژگی  داری مدرن هم سرمایهی  منظر این اقتصاددانان، اخالق ویژه در .کند اقتصاددانان کالسیک و نئوکالسیک آغاز می

 جمله ازکار  تاکید داشت که افزایش بارآوری داب که آناما، با  (.۲۹)شود گر می جلوه یعیطب یامر انسان، طبیعتِبنیادی 

پذیر  امکانتغییر از سرواژ به کارمزدی از حیث اقتصادی  تا بدان پایه که ،استداری  برای گذار به سرمایه الزم های شرط شیپ

به (. ۳۰)پیوندد طور منظم در نظام فئودالی به وقوع می بهدهد که چگونه این افزایش در بارآوری  او توضیح نمیگردد، 

  طور عمده با رشد شهرها بهتواند  می"ی فئودال ی تجارت بر جامعه ویرانگرکند که داستان تاثیر  استدالل می دابگونه،  همین

کوچکی از های  نمونهیا  مدلچون  همدر این مرحله شهرها را  هر آینهخطاست " :ایدافز میسپس ، اما "شود شمردهسان  یک

در یک مدل پویای  را او قادر نیست تحلیل خود از عروج شهرها در قرون وسطیوانگهی، (. ۳۱)"آوریمداری درنظر  سرمایه

کند این نکات را در یک  هد، اما کوشش نمید ی رشد شهرها دالیل چندی ارائه می او درباره .کند دست یکدرونی از فئودالیسم 

 (۳۲.)درهم آمیزدنظریه کامل 

بر این باور است که هم زمان انگارد،  سان می که فئودالیسم را با سرواژ یک حالیدر  دابگوید،  می برنرکه  این، چنان  بر  عالوه

 ی ها پیش از تحوالت دهه سال باید می ودالیسماو فئ مطابق برآورد رو، یناز ا .عمر سرواژ حدود قرن پانزدهم سپری شده بود

  (۳۳.)گیرد در نتیجه، اعتبار مفهوم انقالب بورژوایی در قرن هفدهم مورد تردید قرار می .باشد مرده ۱۶۴۰

ی پیروزی  چون نتیجه داری نه هم داری مدعی است که سرمایه در روایتِ بدیل خود در بابِ گذار از فئودالیسم به سرمایه برنر

ی مبارزه طبقاتی در  آمد ناخواسته ویژه نه محصول برآمد بورژوازی، بلکه پی هقانان بر اشرافیت فئودال در مبارزه طبقاتی، و بهد

 (۳۴.)رود نظام فئودالیسم به شمار می

مدل او از  که کند سو، استدالل می از یک چون .گیرد ی گذار نادیده می نقش شهرها را در مساله برنراین نه بدان معناست که 

داری تجاری در دوران قرون وسطی مبتنی  رشد پیشین سرمایه ِشرط ضروری پیش داری، بر گذار از فئودالیسم به سرمایه
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 برنربا این وجود،  .دهد لندن را در مرکز تحلیل خود از انقالب انگلیس قرار می تاجران  و از سوی دیگر، او جماعتِ(؛ ۳۵)است

 زیرا (،۳۶)ی گذار غیرقابل دفاع است ئلهاز مس سنتی تفسیر اجتماعیگوید که  می

ی جنگ داخلی، تشخیص هرگونه تمایز طبقاتی در میان مالکان بزرگ زمین بسیار دشوار است، از آن  در دوره

 (۳۷.)ها به یک طبقه تعلق داشتند رو که غالب آن

  :گوید میدر اروپای پیشاصنعتی اقتصادی  ی توسعهساختار طبقاتی در روستا و  با عنوانای  در مقاله برنر

ای  ، ظهور مجموعهرشد نسبتا خودکفای اقتصادی سوی به اقتصاد سنتی  از گیری سمتاین  مهم درآمدِپیش

یعنی مناسبات طبقاتی  - روابط طبقاتی یا مناسبات اجتماعی مالکیت در روستا بود فرد از منحصربه

از  :یق پیشینِ فرآیندی دوسویه از برآمد و ستیز طبقاتی بودخود، در گِرو توف ی نوبه بهاین،  .داری سرمایه

 .یابی مالکیت کوچک دهقانی بری از تفوق و از دیگر سو، شکل میان ؛سو، از بین رفتن سرواژ یک

رشد چه که برای  آناما این روند از  .دار درهم کوبیده شد سرواژ در فرانسه در اثر مبارزه طبقاتی بین دهقانان و اربابان زمین

در اروپای شرقی، دهقانان اما  .ی مالکیت کوچک دهقانی انجامید داری الزم بود فراتر رفت، و به برقراری گسترده سرمایه

(. ۳۸)داری کشاورزی مطلوب بود صرفا در انگلستان شرایط برای رشد سرمایه .برقرار شد بار دیگرشکست خوردند و سرواژ 

ی پیروزی دهقانان بر اشرافیت فئودال در  ان، و متعاقب آن در اروپا و جهان، نه نتیجهداری در انگلست سان، رشد سرمایه بدین

 بود.ی مبارزه طبقاتی در روستاهای انگلستان  آمد ناخواسته بورژوازی، بلکه پی مبارزه طبقاتی، و به ویژه نه محصول برآمدِ

او  .طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفت مارکسیستی، به سیاُرتدوکانحراف از  جهتبه  برنریاد شده، نظرات  مطلبدر پی انتشار 

 ی در دهه مارکسکند که آثار  ، استدالل میداری انقالب بورژوایی و گذار به سرمایه  ی مقالهنظر خود، در  در دفاع از تجدید

ذار از فئودالیسم به از گ، در بطن خود حاوی مدلی ناقص فقر فلسفهو  ایدئولوژی آلمانی، ی کمونیست بیانیهویژه  به ۱۸۴۰

خود از گذار را، نه بر مبنای  روایتها باید  مدعی است، مارکسیست برنر .است آدام اسمیت برگرفته ازکه  ،اندداری سرمایه

روایتی مستدل از  آدام اسمیتگرچه  .، بازسازی کنندگروندریسهو  سرمایهویژه  به ،های اولیه بلکه آثار متاخر مارکس نوشته

در (. ۳۹)داری استوار بود در باب خاستگاه سرمایه پذیربسیار تردیدط داد، اما این برداشت بر یک تز داری را بس رمایهسرشت س

رو، در تحلیل خود از گذار از فئودالیسم به  اینو از  ؛گرفت فرض می داری را پیش عامیتِ عقالنیت سرمایه اسمیتواقع، 

 رشد موانع یجو و جست، به آورد دار را فراهم می سرمایه ی رشد افراد معقولِ ه زمینهک عواملیجای پرداختن به  بهداری  سرمایه

های  در جامعه انهدار با توجه به فقدان شواهد تاریخی برای الگوهای رفتاری سرمایه ی برآمد.فئودال نظام درون در یدار هیسرما

 .ابل دفاعکند که این دیدگاهی است غیرق درستی ادعا می به برنر، ،پیشامدرن
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شناسی  آمد اساسی این روش یک پی .همانندی دارد اسمیت رویکردبا  مارکس یمعتقد است که مدل گذار در آثار اولیه برنر،

  مدل او از گذار .دهد دست نمی به، یک نظریه تحول اجتماعی اسمیت جوان این است که او در حقیقت، نظیر مارکسدر نزد 

ون در واقع نه در شهر و نه در روستا، عاملی که موجب تحول از یک شکل از رسد، چ ای به نظر می مدل ویژه

ای کامال  در پیوند با اقتصاد شهری، از آغاز با جامعه .بینی نشده است جامعه به شکلی دیگر شود، پیش

عود ص ...سرانجام و ...عهده ندارد اما فئودالیسم در تحول روستا نقش مثبتی به ...بورژوایی سروکار داریم

 (۴۰.)خودپو است شبه  [روندی]بورژوازی به سوی قدرت، 

 که گوید میبرنر 

که  آنجای  بهالزم است توضیح دهیم که چرا گسترش تجارت  ...ای فئودالی بود اگر انگلستان اساسا جامعه                    

از جانب دیگر، اگر فئودالیسم  ...داری انجامیده است ی سرمایه وسعهنظم کهن فئودالی را بازتولید کند، به ت

 و داری قرار داشت، ی روستایی نیز پیشاپیش در مسیر سرمایه جامعه ...انگلیس در مسیر فروپاشی بود

 (۴۱.)داران نداشتند دار آن شباهتی به سرمایه ضروری است که توضیح داده شود که چرا اربابان زمین

 بیان در اما است؛ ضروری امری کماکان گذار از اجتماعی تفسیر که بردمی نپایا به سخن این با را خود تحقیقی یمقاله برنر

 (۴۲.)گذاشتکنار  باید را  بورژوایی انقالب از مارکسیستی قدیمی مفهوم که است نهفته نکته این ضرورت، این

 موضوعِ به اریخیغیرت رهیافتی را آن که است، شده تدوین رهیافتی علیه جدل در برنر تاریخی شناسیروش سان،بدین

 رواین از و - داریسرمایه تولید مناسبات ظهور برای توضیحیِ کوشدمی طرفی، از و .خواندمی داریسرمایه عقالنیت نتکوی

 :بگیرد مفروض را رفتار از قسم این عمومیت کهآن جای به بیابد، - داریسرمایه عقالنیت برآمد

 را بنیادی شرایطی ...است یافته تکامل تاریخی لحاظ به که تمالکی روابط از ایویژه کامال نوع یغلبه

 و عقالنی را اقتصادی کنش از یالگوهای کردن پیشه منفرد، اقتصادی بازیگران آن تحت که کندمی فراهم

 (۴۳.)است مدرن اقتصادی رشد ضامن خود که یابند،می ممکن

 بنابراین

 یافته تکامل تاریخی لحاظ به که مالکیت روابط از اییژهو کامال نوع یغلبه گرفتن مفروض با اسمیت آدام

 و عقالنی را اقتصادی کنش از الگوهایی کردن پیشه منفرد، اقتصادی بازیگران که دهدمی نشان ...است

 (۴۴.)است مدرن اقتصادی رشد ضامن خود که یابند،می ممکن
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 حدود) سیاه طاعون یدوره از پس و حوالی تا طبقاتی مبارزه الگوی که کندمی استدالل انگلیس، تاریخ خصوص در ،برنر

  آن موجب به که آورد وجود به استثنایی شرایطی ،(۱۳۵۰ هایسال

 سلطنت [استقرار] جهت در یا کنند، تبدیل سرف به دوباره را دهقانان نبودند قادر انگلیس دارزمین اربابان

 از خروج برای جدیدی هایراه جویوجست به که شدند مجبور درازمدت در هاآن ...بردارند گام مطلقه

 (۴۵.)برآیند درآمد بحران

    اجاره داراجاره کشاورزانِ به را خود زمین بزرگ مالکان نظام، این در .انجامید کشاورزی داریسرمایه به دجدی مسیر این

 شرایط چنین در تنها" :آورد فراهم را خودگستر اقتصاد یک سوی به حرکت یشالوده اجتماعی یرابطه این و دادند،می

    از مالتوسی تبیین بر ایکوبنده نقد خودْ تز بسطِ و شرح در برنر(. ۴۶)"دبو پذیرامکان اسمیتی هنجارِبه رشدِ استثنایی،

      کهاین دادن نشان با بلکه ،مالتوس پیروان سوی از شده ارائه دالیل نفی با نه را کار این او .کندمی وارد گذار یئلهمس

 وانگهی، (.۴۷)دهدمی انجام شده منتهی متفاوتی مسیرهای به اروپا، مختلف هایبخش در جمعیتی، مشابه روندهای گونههچ

 به (.۴۸)آمد دست به شهرها اقتصادی رشد از مستقل اروپا سراسر در گوناگون طبقاتی مبارزات نتایج که است مدعی برنر

 .کندمی متمایز مارکس و اسمیت از را خود روشنیبه برنر معنا، این

 یمطلقه دولت این، بر افزون .انجامید دهقانی کوچکِ مالکیت برآمدن به فرانسه در طبقاتی مبارزه گویدمی ادامه در برنر

 وودسینز میک (.۴۹)آمدمی شماربه طبقاتی شبه یپدیده یک و داشت، پیوند مالکیت از نوع این با تنگاتنگی نحو به فرانسه

 استثمار از باالتر سطحی در است تمرکزی" تجسمِ مطلقه دولت ،گویدمی او. دهدمی شرح تفصیل به را نکته این

 از ایریشه طور به را دولت این ،"نبود مازاد اخذ مستقیم ابزار خودْ" انگلیس دولت که واقعیت این ،در مقابل (.۵۰)"فئودالی

 (۵۱.)کردمی اجد دارانهغیرسرمایه ی مطلقه هایدولت

 با نسبتی که آن بدون شود، شهرها رشد موجب توانستمی مطلقه هایدولتمرکانتیلیستی  هایسیاست این، بر عالوه

  :کندمی استدالل وود که گونههمان .باشد داشته داریسرمایه

 به ایذره کهآنبی ...بود بورژوایی کامال انقالبی فرانسه انقالب که باشیم شده متقاعد کامال ما است ممکن

 لزوما دارسرمایه و (شهر یا شهروند یا) بورژوا بپذیریم که مادام ؛باشیم شده نزدیک آن بودن یدارسرمایه

 (۵۲.)نیستند یکی

 شاید" :گویدمی استدالل از شکل این بسط با وود، سینزمیک الن دکترای یدوره سابق دانشجویان از یکی ،ینلمنِکا جورج

   (۵۳)".بگذاریم کنار را بورژوایی انقالب یایده که باشد هترب راستی به
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 انقالب یدرباره ایصفحه هفتصد نگاریتک یک که بود، نلیکامنِ رویکرد در خُلف بُرهان این به واکنش در برنر گویی

 او دهد،می نشان ثرا این عنوان که گونههمان وانگهی، (.۵۴)کرد منتشر ۱۹۹۳ سال در را ،انقالب و بازرگانان انگلیس،

 هشتاد نوشتِپی در برنر  رفت، اشاره ترپیش که ن چنا .دهدمی قرار انقالب از خود تحلیل مرکز در را لندن تاجران جماعت

 را فئودال اشرافیت با نوخاسته بورژوازی رویارویی تواندنمی موجود شواهد و اسناد که مادامی گوید،می کتاب این ایصفحه

 (۵۵.)بود نخواهد دفاع قابل گذار یمسئله از سنتی اجتماعی تفسیر  دهد، گواهی

 چالش، این مدافعان زیرا ؛نمودنمی کنندهقانع چندان سنتیْ اجتماعی تفسیر یبازنگرانه چالشِ برنر منظر از همه، این با

         ایدئولوژیک میِعمو توافق یک چارچوب در خاص افراد و هاگروه منافع تعارض به را [۱۶۴۲-۱۶۵۱]داخلی جنگ

 در مشابه، قانونی و مذهبی هایموضوع سر بر اساسا که را، سانیهم سیاسیِ هایکشمکش" مقابل، در او .کاستندفرومی

 همان در برنر سان،بدین (.۵۶)شودمی یادآور" بود درگرفته داخلی، جنگ از پیش یدوره در رخدادها از کاملی یزنجیره

 این از مارکسیستیِ سنتیِ روایت بر پافشاری انگارد،می ضروری را داخلی جنگ از اجتماعی روایتی دادن دست به که حال

 دارسرمایه یطبقه یک به پیشین قرون در سر یک  زمین مالکان که حالی در گوید،می برنر .خواندمی ناموجه را انقالب

 پادشاهان :بود کرده حفظ دولت راس در را خود موقعیت وسطاییْ قرون میراث یک از رهگذر سلطنت بودند، شده تبدیل

 پاییز تا پادشاه عالوه،به. (۵۷)"بودند مقتدر (patrimonial) میراثیِ -پدر حاکمانِ بلکه نبودند، اجرایی هایمقام صرفا"

 انقالب قلب در اصلی مبارزه رو،این از(. ۵۸)"بود جدا پارچه،یک صورتبه دار،زمین طبقه از عمدتا سیاسی لحاظ به ۱۶۴۱

 مقرر و گرفته شکل سیاسی لحاظ به که بود، مالکیت حقوق از ناشی شانثروت که هاآن) میراثی -پدر گروه بین انگلیس

 که جا آن از .داشت جریان دولت نقش و سرشت گِرد بر کشاکش شکافْ این کانون در .بود دارزمین یطبقه باقی با (بود شده

نیاز   مازاد اخذ فرااقتصادی اشکال به دیگر بودند، رفته داریسرمایه استثمار راه از اجتماعی مازاد تولید سمت به زمین مالکان

 (۵۹.)داشتند احتیاج  ،یمل اما حداقل نقشِ با یدولت به قمطل خصوصیِ مالکیت از حفاظت برای هاآن ،بلکه .نداشتند

 گام برداشتن از شادمان پادشاه و بود، خوشحال حد از بیش پادشاه ندستا در دولتی قدرت تمرکز دیدن از اشرافیت بنابراین،

 گرفتهشکل توافق برای متفاوت مبانی این(. ۶۰)بود یافته تکوین سیاسی حیث از که مالکیتی بر مبتنی، مطلقه دولت سوی به

 به پادشاهان ویژه، به :کند عمل سانییک بُردارِ راستای در توانستمی معینی حد تا تنهایْ دولت قدرت تحول جهت سر بر

 بر را آن پارلمان در حاضر طبقات که داشتند، تمایل معینی خارجی سیاست گرفتن پیش در یا خاص هایجنگ برپایی

 (۶۱.)تافتند نمی

  :گویدمی برنر
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 بودند، کرده رشد دیگریک با زیستیهم در وکم،بیش داری،سرمایه و داریزمین نظام که حالی در

 دارانِزمین یرابطه آنْ در که بخشید شتاب را دولت از جدیدی شکل ظهور داریرمایهس انکشاف

 اساسا موروثی، سلطنت و [. مبودند آورده رو داریسرمایه تولید یشیوه به که مالکانی] دارسرمایه

 (۶۲.)بود هاآن میان ماندگار و بنیادی تعارض و تنش خاستگاه نهایت در و ،متزلزل و مبهم

 ورشدنشعله سرحد تا پادشاه، با جدید تاجران از معینی گروه کشاکشِ چگونگیِ داستانِ انقالب، از برنر روایت حقیقت، در

 سلطنتی جواز از برخوردار تجاری هایشرکت به "سنتی طوربه انگلیسی تاجران ،برنر عقیده به .است رویارو جنگ یک

 هایمالیات رغمبه ،که بود رو این از هم(. ۶۳)"ساختمی فراهم را هاآن تتجار از حفاظت بنیاد که، داشتند عمیقی وابستگی

 ایفا انقالب در کارانهمحافظه نقشی تاجران این کرد، تحمیل گروه این بر ۱۶۲۰ یدهه در پادشاه که ایخودسرانه

 .داشتند سلطنت با تریمتناقض یرابطه که برخاستند تاجران از جدید گروهی هفدهم، قرن اوایل از همه، این با .(۶۴)کردند

 بودند کرده درگیر تولید روند در فعال طور هب را خود بلکه نبودند، صرف تاجرِ شانسنتی همتایان نظیر جدید تاجران این

    یبسته جهان به توانستندنمی بودند، برخوردار تریکم ثروت از شانسنتی همتایان با مقایسه در که اینان، زیرا .(۶۵)

 مانده غافل آن از سنتی تاجران که داشت ترقی امکان جایی در عمال جدید گروه این .یابند راه تجاری رسمی هاینجمنا

 و ترارزان خرید به صرفا که - سنتی تاجران که شرایطی در .بود گشوده آنان رویبه بازار که جاییهمان درست یعنی بودند؛

 اعضای عنوان به، جدید تاجران یدسته کنند، کشیبهره موجود تولیدکنندگان از نستندتوانمی -بودند مندعالقه ترگران فروش

 گروه این. (۶۶)بودند اندوخته تجربه و هکرد تولید روند وقف بینیواقع با را خود لندن، در رشد حالِ در دارِسرمایه جماعتِ

 جدید تاجران این، بر عالوه .شوند مندبهره سلطنت با ابطهر [مواهب] از سرآمدْ تاجران مانند به تواستندنمی تاجران از جدید

 بر نیز را خودسرانه ستانیمالیات پرداخت بارِ بلکه نبودند، سهیم سنتی گروه برای حمایتی مزایای از یک هیچ در تنها نه

 در را رهبری قشن ،۱۶۴۰-۴۲ یدوره در پادشاه یخودسرانه اعمال به واکنش در که بود گروه همین .کشیدندمی دوش

 (۶۷.)داشت عهدهبر انقالبی خروش و جوش

 معاصر سیاست

 روایتی چارچوب در او نبود، آکادمیک مندیعالقه یک روهیچبه برنر برای داریسرمایه به فئودالیسم از گذار یمساله

سر راست  در حقیقت او .کندیم عمل جریان، خالف رادیکالِ یمجله ویراستار عنوان به و تروتسکیستی، سنت از گراندشیانهد

 سیاسی آشکار پیام یک حاوی برنر تاریخی پژوهشِ عالوه،به(. ۶۸)دارد حضور سوسیالیستی جنبش یک در سیاسی سطح در

 این در ،برنر .است نمایان نئواسمیتی مارکسیسم نقد: داریسرمایه رشد خاستگاه او یمقاله در همه از بیش شاید که است،

 والرشتاین ،فرانک تحلیل زا طبقاتی مبارزه [یمولفه] شدنِجاکن داری،سرمایه خاستگاه یباره در خود مدل ستِکارب با مقاله،
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 از هاآن هایروایت از خود ارزیابی ،برنر .(۶۹)دهدمی قرار انتقاد مورد داریسرمایه نیافتگیتوسعه و توسعه از را سوییزی و

 گراییسومجهان نوعی آورپیام هاآن تحلیل که است مدعی او برد؛می پایان به آن سیسیا آمدهایپی نقد با را داریسرمایه

 .انگاردمی ناچیز غرب در را سوسیالیستی تحول ظرفیت خود ینوبه به که است،

     جلوه اندک مولده نیروهای رشد در را جنگ از پس داریِسرمایه موفقیتِ میزان چنینهم دیدگاه این

 فراهم جنگ از پس دوران در را کارگر طبقه آگاهی و جنبش کامل افول مادی یپایه که یروند دهد؛می

 در کارگر طبقه برای داریسرمایه جاریِ اقتصادیِ تنگناهای که را هاییظرفیت دیدگاه این نتیجه، در .آورد

 (۷۰.)شماردمی کوچک آورد،می پدید صنعتی پیشرفته کشورهای

  تکرار را غرب در پرولتری انقالب باب در مارکسیستی کالسیکِ موضعِ یْدارسرمایه قلب در طبقاتی روابط بر تاکید با برنر

 کالسیکِ فراخوان این با را ]فارس[ خلیج اول جنگ در امریکا هایهدف به حمله المللی،بین یگستره در .کندمی

 باور این از و پاگیر، و دست گرایینخبه از همیشه برای و باریک را خود" که رساندمی انجام به امریکایی چپ به مارکسیستی

 ینظریه هر که سانهمان به و. (۷۱)"کنید رها کنند، عمل آن مطابق و دریابند را خود منافع نیستند قادر عادی مردم که

 در نیز برنر سیسممارک بنیادین اهمیت باشد، داشته داریسرمایه حرکت قوانین تحلیلِ در ریشه بایدمی انقالب مارکسیستی

 .شودمی گرجلوه جنگ از پس داریِسرمایه سرشت درک به او تمایل

 مجموعه، این از مقاله اولین در .برآمد بحران و رونق باب در اینظریه بسط و شرح به داردنباله هایمقاله از ایرشته در او

 جهان اقتصاد از فرانسوی تنظیم مکتب شناختِ درآمد، نگارش به گلیک مارک کاریهم با که ،تاریخ و نظریه :تنظیم رویکرد

 از و .دهندمی قرار انتقاد مورد را گرایانتنظیم طلبانهاصالح سیاسی نتایج و شناسیروش ،گلیک و برنر .خواند چالش به را

     خصلت ستندنی قادر هاآن است، ملی اقتصاد گرایانْتنظیم عزیمتنقطه چون که کنندمی استدالل شناختیروش منظر

  :گویندمی سیاسی حیث از گیلک و برنر .(۷۲)دهند توضیح" جهانی مقیاس در را بحران عمومی و زمانهم"

   کارگران مشارکت غیررسمی نقشِ بحران در را کنونی بحران نهایی خاستگاه گرایانتنظیم که جا آن از

    وجوجست ضدتیلوری انقالب یک در را رفتبرون راه [Alain Lipietz] پیتزلی نتیجه، در ...دانندمی

 (۷۳.)انجامدمی جدید طبقاتی سازش یک به رویکردی چنین .کندمی

  چون اما،

 موجب تواندنمی بارآوری رشد نرخ بهبود بنابراین... نیست بارآوری رشد دشواری در کنونی بحران خاستگاه

  (۷۴.)شود رونق و سودآوری
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  وانگهی،

 (...team concepts) گروهی کار طرحِ در کارگران کردن درگیر اقتصادی، بحران تدوام شرایط در

  (۷۵.)کندمی تخریب خود از دفاع برای را هاآن توانایی

 دیگران نظرات نقد از یْجهان اقتصاد از خود تحلیل بندیصورت با اقتصادی ینظریه در خود یعمده مشارکت دومین در برنر

 سمتِ تقدم یعنی بحران، بروز از مسلط تبیینِ قاطع رد با را ،۱۹۹۸ سال در ،جهانی بحران اقتصادِ ،خود اثر وا. رفت فراتر

 تضادهای کند،می تشریح بحران مورد در را خود نظریه او که هنگامی تنها وصف، این با .کرد آغاز (،supply-side) عرضه

 ضمنی گراییمالتوس یک از مارکس بحران ینظریه که بود باور این بر فردیمنحصربه طرز به او .شودمی نمایان اشاندیشه

 از ناشی بحران ینظریه فشرده طور به را آن اندرسون پری که دهدمی بسط را اینظریه مقابل، در و(. ۷۶)بیندآسیب می

 :نامدمی حد از بیش رقابت

 تولید رقابتی و ناهماهنگ ،برنامهبی سرشتِ را آن عزیمت نقطه که کنممی پیشنهاد بدیلی رهیافت من

 (۷۷.)دهدمی تشکیل داریسرمایه

 در را سرمایه زایبحران هایگرایش که روایتی کند؛می رد را اقتصادی بحران از مارکسیستی سنتی روایتِ برنر سان،بدین

 تحقق روند در را سرمایه مشکالت که کندمی روایت این گزینجای را مدلی عوض در و. بیندمی تولید روند خودِ درون

 .کندمی وجو جست

      تشویق را مولد نیروهای رشد مندنظام ایشیوه به که دهدمی قرار مسیری در را آن داریسرمایه ویژگی گوید،می برنر

 نادیده تواننمی را تحقق مشکالت داری،سرمایهیِ رقابت و برنامهبی خصلت گرفتن نظر در با" همه، این با .کندمی

 در شرایط با را خود توانستندمی یا و داشتندمی کاملی اطالعات خود رقبای اقدام از دارانسرمایه اگر عالوه، به (.۷۸)"گرفت

 واقعی جهان در اما (.۷۹)"آوردنمی وجود به مشکلی هزینه کاهش برای فنی تغییرات "گاه آن دهند، انطباق تحول حال

 یمشخصه  رو، این از. (۸۰)"کنند کنترل و بینیپیش خود کاالهای برای را بازار وانندتنمی منفرد دارانسرمایه" داریسرمایه

 شومپیتر شاید"، کندمی اضافه برنر و. است ویرانگری خالق شومپیتر تعبیر به و خطر پذیرش بلکه برنامه، نه داری سرمایه

  (۸۱.)باشد گرفته کمدست را ویرانگری خالق یِانهدام توان

داری  ، از تحلیل اقتصادی خود از سرمایهرونق و حبابو نه در اثر جدیدتر خود،  جهانی بحران داقتصاِنه در  رنربمتاسفانه 

بینانه از های خوشتر با  نقد شدید تحلیل تحلیل او بیش. دهد دست نمی گیری سیاسی و استراتژیک روشنی به معاصر نتیجه

 که است باور این بر و کندمورد امکان تداوم رونق در اقتصاد آمریکا ابراز تردید میاو در  :رسدآینده اقتصاد امریکا به پایان می
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 به ناگواری شرایط در، اشاقتصادی حباب ترکیدن از شدرست پی ۱۹۸۰ یدهه اواخر در ژاپن مشابه ،متحده ایاالت امروزه

المللی تواند به رکودی بین حتمال قوی میتحولی که به ا ؛همراه است رکود کی در فروافتادن که با خطر جدی بردمی سر

 (۸۲.)دامن بزند

 که حالی در .داری مدرن را با افزودن برخی مالحظات سیاسی تکمیل کرده استل اقتصادی برنر از سرمایهیتحل وودسینز میک

مدرنیزه شدن دولت در  نوشته بودند که مشکالت اقتصادی بریتانیا با ریویو نیو لفت  هایدر صفحه تام نیرنو  پری اندرسون

 است که دولت بریتانیا داریِ سرمایه قدیمی سرشت این درستن نظر، که یبرخالف ا وود؛ (۸۳)این کشور برطرف خواهد شد

داری انگلیس پیشرفت آن را سد کرده  مهار سرمایه آزمندی بی" :گوید ، میکند میتبیین  نحو نیبهتر به را افول اقتصادی آن

 صورتداری ناب و خالص کم در انگلستان، مبارزه باید علیه سرمایه ، دستوودرو، از منظر  ایناز (. ۸۴)"آن یماب است، نه اشراف

جدایی اقتصاد از سیاست  هرچند که کندمی استدالل عقب نشینی از طبقه او در کتابِ. (۸۵)گیرد نه با عناصری از رژیم کهن

انتشار  ۱۹۸۶این اثر که در سال  .شودتواند برطرف  های بحران می دورهدر  داری است، اما این جدایی نشان سرمایه سرشت

    وود .داند طبقاتی در غرب می -ی معاصرِ  مبارزه سیاسی ین نمونهبارزتررا  ۱۹۸۴-۸۵ در انگلیس چیانافت، اعتصاب معدنی

 که این مبارزه گویدمی

های آن محدود است، از  تی زمانی که هدف، حصرفا اقتصادیبه وضوح نشان داد که چگونه مبارزه طبقاتیِ 

داری، یعنی ی سیاسی و پرده برگرفتن از ساختارهای قدرت در سرمایه ای برای تغییر پهنهظرفیت ویژه

قادر به انجام  اجتماعی دیگری  که هیچ قدرت چنانها برخوردار است؛  و رویارویی با آن ،دولت، قانون و پلیس

 (۸۶آن نیست.)

، واقع در .کرد ی کارگر انگلیس از پروژه سوسیالیستی دفاع  ها در تاریخ طبقهترین شکستدر پی یکی از بزرگ وودسان،  بدین

 گذاشته کنار را ی تحول سوسیالیستی کارگزار بالقوه عنوانبههای پساآلتوسری، که طبقه  او نقدی بود به سوسیالیست تز کتابِ

باور او،  به (.۸۷)خواند می های حقیقی جدیدسوسیالیستآلمانی، این متفکران را  با یادآوری عبارتی از ایدئولوژیوود  .بودند

 بنیاد نوع هر از ویژهبه و اجتماعی یجدا کردن ایدئولوژی و سیاست از هرگونه پایه"های حقیقی جدید با الیستیسوس

سیال دموکراسیِ راست را تکرار ی سو انگارانه و کهنه های ساده حل راه؛ و از حیث سیاسیْ شوندمشخص می "طبقاتی

 کارگر    یبر آن است که تنها طبقه وودها،  در سنجش با این جدل (.۸۸)کنند می

یابی کامل  بدون دست )ولواش آرمان سوسیالیسم را به پیش ببرد  با تعقیب منافع مادی طبقاتی قادر است

رو که این  آننظر گرفته باشد؛ هم از اش در که حتی سوسیالیسم را به عنوان هدف طبقاتی آن بی(، به آن
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 یدهی تولید بر پایه داری و سازمانکشی طبقاتی سرمایه منافع بنا به سرشت خود اساسا در تقابل با بهره

 (۸۹د.)دار قرار طبقاتی یسلطه

دفاع جزمی از او  .بردهای حقیقی جدید به پایان میآمدهای عملی نقد سوسیالیست کتاب خود را با بحث در باب پی وود،

ی روندهای قرن اخیر و تهی شدن  ه از مشاهدهک استراتژیی :کندای عمده، را رد میی یک سیاست برنامه مثابه انتخابات، به

دیگرند، محدود داری اقتصاد و سیاست جدا از یک، در سرمایهکه جا آن از (.۹۰)اش عاجز است دموکراسی از محتوای اجتماعی

در  .نندبما  دور گیریها از جایگاه واقعی تصمیمشود که سوسیالیستمی سبب انتخابات میدانتی به سوسیالیس کردن سیاست

چیرگی بر دوگانگی  بهتواند امید  کارگر، می یانداز استراتژیکِ سوسیالیستی، استوار بر بنیاد مبارزات طبقهمقابل، یک چشم

 . میان اقتصاد و سیاست را برانگیزد

 که گیردمی نادیده را واقعیت این تْرهیاف این که کندمی تاکید و؛ کندرا رد می سوسیالیسم بازار یایده چنینهم وود

های  از بحران برنرن باور است که تحلیل اقتصادی یا بر او(. ۹۱)داری بر اجبار متکی است و نه فرصتسرمایه اجتماعی ناسباتم

جویی  ی مبارزه طلبی سیاسی، زمینهاصالح تضعیف عینِ در و آورد؛می فراهم نقد این برای محکمی یداری، شالودهسرمایه

، پس بازار تنظیم است بازارمناسبات  کردعمل مستقیم یداری نتیجهسرمایه بحران اگر .کندکارگر را تقویت می یطبقه

ی  ا عامل بحران نیست، پس داعیههسودبر  مزدها فشارعالوه، اگر به .زی جز یک اتوپی نیستچی سوم راه پردازانی نظریه شده

برخالف  وود، .دهد مشروعیت خود را از دست می نْهای بحرا کارگر به منظور اصالح زمینه یی طبقه توقف مبارزات سرسختانه

و داری دامن بزنند، باید مبارزه برای اصالحات را در درون سرمایه ها میطلبانه، اصرار دارد که سوسیالیست های اصالح دیدگاه

یادآور  ترعمومی با بیانیاو  (.۹۲)داری تالش کنندتر، ولو دشوارتر، علیه سرمایه ای گسترده برای پیوند این مبارزات با مبارزه

باید  طلبی طبقه کارگر را بازشناسند، در همان هنگام که میها باید کیفیتِ منعطفِ اصالحنخست، سوسیالیست شود که می

 طریق از تنها سوسیالیسم کرد،می اشاره مارکس که گونهدوم، همان (؛ و۹۳)انقالبی باشند نشینی از سیاست بیمناک عقب

  (۹۴.)است یافتنیدست کارگر طبقه خودرهانی

اتحاد  یمقاله او در .بود استالینیسم با مخالفت در برنر یمایه دست پرولتاریا خودرهانی چوناین مدل از سوسیالیسم هم

  :نویسدمی شوروی و اروپای شرقی

یعنی بالفصل، اش در تصاحب مازاد به اجبار مستقیم از جمع تولیدکنندگان موجب تواناییبوروکراسی به

 (۹۵.)خود را شکل داده و بازتولید کرده است ،کارگر یطبقه
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اش  تباه کرد، فروپاشی را ۱۹۱۷[ انقالب]سان که استالینیسم امیدهای سوسیالیستی  به همان ،افزاید در خاتمه می برنررو،  این از

 .ی یاس شود امیدآفرین باشد باید بیش از آن که مایه

 نتیجه

دانشگاهی، سنتِ کالسیک مارکسیستی را در انکشاف نظریه  فرعی ی است تا فراتر از یک رشته آن مارکسیسم سیاسی بر سر

داوری در این باره که آیا در برآوردن  ،امطور که در جای دیگری گفته همان .چون راهنمای پراتیک سوسیالیستی ادامه دهد هم

گمان حقیقت دارد که مارکسیسم سیاسی توان تحلیلی  اما بی (.۹۶)این هدف موفق بوده است یا نه، هنوز ناممکن است

ی سیاسی و تاریخی از جهان مدرن  های موشکافانه ای از تحلیل ی خود را به اثبات رسانده است، و بر مجموعه العاده فوق

 .یرگذار بوده استتاث
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