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های کسی  گوید که وجود ندارد، ولی تکه به تکه، با گامسخن از پُلی می

شود. شاید این  کند پایش را روی پرتگاه بگذارد، ساخته میجرأت می  که

هرگز به طرف مقابل، که آن هم چه بسا سرابی بیش نباشد، نرسد؛   پُل

در نمی  انسانی  کمال  به  هرگز  که  درازنای  حال شدن  به  که  پلی  رسد، 

اوست  می   شهامت  قهرمان پیش  سرگذشت  است  چنین  و رود.  ها 

 ...هاناقهرمان 

 مانس اشپربر 

پاینده از فعاالن سیاسی جنبش  قلب عارف )علی(    1401خرداد    27سحرگاه جمعه   

اش های سی تا شصت خورشیدی، از تپش باز ایستد و جان شیفته هچپ ایران در ده

پاینده که دربین دوستان به نام علی شهرت داشت، در   خرداد   15آرام گرفت. عارف 

ی پدری و مادری او از  در روستای سلوط از توابع اردبیل به دنیا آمد. خانواده  1321

بودند که در دورهنسل   ایرانیانی  به  دوم  امید دستیابی  به  برای کار کردن و  ی قاجار 

چون حاضر نشدند تابعیت    1317/1939زندگی بهتر به باکو مهاجرت کردند؛ در سال  

ی پاینده در روستای  ایران را ترک کنند از شوروی اخراج شدند و به ایران آمدند. خانواده

 .به تهران مهاجرت کردند 1321سلوط ساکن شدند و در پاییز 

دوران نوجوانی علی همزمان با نهضت ملی شدن صنعت نفت بود و تحت تاثیر دایی  

ی ایران شد. پس از آموزی حزب تودهو جوّ سیاسی دبستان هاتف هوادار سازمان دانش

-دانش  از  شماری  همراه  به  و  شد   تدریج منتقد این حزببه  1332مرداد    28کودتای  

برآمد. در سال  ج  به  سیاسی  موزانآ با حکومت شاه  برای مبارزه  راهی دیگر  ستجوی 

علی اکبر  ،سعید کالنتری آموزان« شد که در همان سال،عضو »سازمان دانش  1337

بر آن نظارت  بیژن جزنی و  بودند  داده  تشکیل…و   عزیز سرمدی ،صفایی فراهانی

 .داشت

دانش سازمان  انحالل  از  محفل1340)آموزان  پس  عضو  پاینده  گروه(،  و  های  ها 

ی ایران«، گروه  ی انقالبی حزب تودهاول ماه مه«، »کمیته سیاسی چپ مانند: »گروه

روز   صبح  بود.  طوفان«  لنینیستی  مارکسیستی  »سازمان  ، 1349دی    9»جریان«، 

و در  مأموران ساواک علی پاینده را به علت همکاری با سازمان طوفان بازداشت کردند  

به   بدوی  نظامی  )  10دادگاه  تجدیدنظر  دادگاه  پنج سال 1351اسفند    28و در  به   )
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حبس محکوم شد. و این در حالی بود که علی عضو سازمان طوفان نبود بلکه با این  

به همراه چند نفر از دوستانش در پی تشکیل    1349کرد و در پاییز  سازمان همکاری می

های قزل  ها و زندانی محکومیتش را در بازداشتگاهرهگروهی با مشی مسلحانه بود. دو

ی مشترک، قصر، قزل حصار گذراند، دو سال هم در زندان اوین آباد، کمیتهقلعه، عشرت

 .از زندان آزاد شد 1356کشی« کرد و روز نهم مرداد  »ملی

-ردهپس از انقالب، پاینده به فعالیت سیاسی ادامه داد و ضمن دوستی و ارتباط گست

الدین صارم های مختلف چپ و ملی داشت، به همراهای که با فعاالن سیاسی گروه

  دادند   تشکیل  گروهی  … و   یوسف قریب ،پرویز بابایی  ، باقر مؤمنی ،صادق وزیری

 .بود زندان سال سه پاینده  هم  دوره  این در. بود آن کارگری بخش  فعاالن از علی و

خاطرات  » گذشت«  برمن  به آنچه  کمک  هدف  با  که  است  پاینده  علی  سیاسی 

جمله آسیب  است.  شده  تدوین  ایران  چپ  جنبش  کتاب  شناسی  آن  پایانی  های 

 :بندی علی از زندگی سیاسی خود و هم نسالنش استجمع 

که جانبداری سیاسی و اجتماعی دارد علم ای است ضمن اینمبارزه مقوله»

می هم  را  خود  به  کممخصوص  من  که  ما،  نسل  اگر طلبد.  هستم،  آن  ترین 

این نتیجه رسیدیم   های خود کمال بهره را ببریم حداقل بهنتوانستیم از توانایی

های منطبق با معیارهای ی کافی از دانش مبارزاتی الزم و بینشکه به اندازه

آموختند مبارزه  جهانی برخوردار نبودیم. ای کاش معلمانی داشتیم که به ما می

ی حِلم است و صبوری است و  گرایی نیست بلکه قصهفقط سلحشوری و آرمان

ی ها در راه ارتقا و اعتالی لحظه به لحظهتهایستادگی و به کار گرفتن آموخ

که آیندگان آنچه که ما نتوانستیم به سرانجام ها. امید آنها و فعالیتدانسته

های خود به سرانجام های مبارزان پیشین و تواناییبرسانیم با آموختن از تجربه

«.برسانند
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های کنونی اقتصادی  های بحران کنم با توضیح ویژگیی حاضر تالش میدر مقاله

حل ی راههای راست قادر به ارائهاجتماعی در ایران نشان دهم که چرا انواع بدیل  –

برون  به  که  مسأله مؤثری  چنین  طرح  نیستند.  بینجامد  بحرانی  وضعیت  از  ای رفت 

ایران امروز نیست، بلکه نشان  معنای نادیده گرفتن توازن بالفعل قبه وای طبقاتی در 

هایی است که استمرار حیات  حلرفت از وضعیت بحرانی و اشاره به راهدادن مسیر برون

امکان را  ایران  در  میدرازمدت  میپذیر  تأکید  مقاله،  این  در  برابر  سازد.  در  که  کنم 

اند  زدا« بدل شده»حیات  های ویرانگر و های امروز ایران که در مواردی به بحرانبحران 

 جز بدیل چپ و رادیکال، وجود ندارد.اکنون دیگر هیچ بدیل راهگشایی، به

 مقدمه 

عدممهم موجود  وضع  ویژگی  چشم ترین  از  کوتاهاطمینان  است.  اندازهای  مدت 

ای و ملی در کار است که به سبب زدا در سطح جهانی، منطقهمجموعه عواملی ثبات

بسا نامترقبه محتمل است. در چنین عملکردشان هرلحظه وقوع رخدادهای تازه و چه

نسداد ساختاری است و بدون هرگونه  هاست درگیر ابستری، نظام اقتصادی ایران سال

رفت از این انسداد را ندارد، اما تاکنون ی سیاسی امکان برونتحول بنیادی در عرصه 

مجموعه عواملی این تحول سیاسی را به عقب انداخته است. این عوامل را در سه گروه 

الف  توان دسته می  شکاف ژئوپلتیک جهانی که باعث شده حاکمیت در   –بندی کرد. 

  –هایی برای حفظ وضع موجود پیدا کند. ب  تزاید لنگرگاههای روبهمیان این شکاف

های پیچیده و چندسطحی سرکوب که تاکنون مانع  اتکای پیوسته و دایم به سازوبرگ

محل زیست   - های اعتراضی در محور فضایی )محل کار  از استمرار و پیوستگی حرکت

سوی دیگر( و در محور زمانی )پیوستگی و    از سویی و مناطق مختلف جغرافیایی از

پ   است.  شده  زمان(  طول  در  ازجمله    – استمرار  و  مخالفان  ناکارآمدی  و  ضعف 

تزاید ای دایم روبهاپوزیسیون راست. مجموع نیروهایی که از بدو انقالب تا امروز با دامنه

ت از وضعیت اند، عمدتاً فاقد شناخبه عنوان مخالفان حاکمیت مطرح بوده و مطرح شده

های آن هستند. این  حلی در برابر بحرانی راه موجود داخل و به تبع آن ناتوان از ارائه 
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های ایدئولوژیکی جا  طبقاتی و کلیشهناشی از موضع  های  بستناآگاهی از جمله در بن

 1دارد که این طیف متنوع نیروها گرفتار آن هستند.

ندارد که در برابر مطالبات مردم کوتاه  در چنین شرایطی، شاهدیم حاکمیت سرِ آن  

گری نگذاشته است. در  ای نیز جز استمرار اعتراض و مطالبهبیاید، برای مردم نیز چاره

ها« وضع موجود پذیرفتنی نیست و  ی حاکمیت و مردم اگرچه برای »پایینینامعادله

های  مرار روش ها« کماکان بر استخواهند به روال گذشته زندگی کنند اما »باالیینمی

مطالبه  بنابراین  دارد.  تأکید  قالب  گریگذشته  در  داخلی  در سطح  اعتراضی هم  های 

سازمانگروه برخی  با  شبکهیابیهایی  عمدتاً  و  مقدماتی  و  های  کارگران  )مانند  ای 

قیام و  اعتراضات  انواع  قالب  در  هم  و  معلمان(  و  شهری بازنشستگان  فضاهای  در  ها 

با فرازوفرودهایی استمرار خواهد داشت. طبیعی است که در افق    های مختلفمناسبتبه

نیست   قادر  سویی  از  حاکمیت  زیرا  نیست.  استمرار  قابل  وضعیتی  چنین  درازمدت 

بهبحران  را  اقتصاد  ساختاری  اکثر های  که  این  از  )بگذریم  بدهد  تخفیف  جدی  طور 

از تشدید بحرانبینیپیش از سویها حاکی  تواند در  دیگر نمی  های کنونی است(، و 

اذهان اکثریت مردم مشروعیت ایدئولوژیک بیابد چراکه توان نوسازی ایدئولوژیک خود  

  2را نیز ندارد.

 
توان برشمرد که عمدتاً طیف دیگری از اپوزیسیون تبعیدی را شامل  البته عوامل دیگری هم در این زمینه می .  1

ها پدید ای در آن های ناسورشده های رنگارنگ مخالفان زخم ی تبعید فعاالن این طیفشدن نامنتظره شود. طوالنیمی

اند که به هنگام زدن به سایر مخالفانی بوده ها باشند در فکر زخم آورده که بیش از آن که به فکر التیام اصولی زخم 

ها همه در حالی است که به سبب حضور فعال  تی کرده بودند. اینها سکوت و یا با نظام حاکم همدسخوردن آنزخم 

ها دچار توهم آگاهی از مسایل درونی ایران  های اجتماعی و آگاهی از دیدگاه برخی کاربران در این شبکهدر شبکه

 هستند.

یقی آن ترکیبی از  دهد. موسبست ایدئولوژیک را نشان میخوبی این بنسرود »سالم فرمانده« به  –توجه به ترانه  .  2

پسند باشد( اما متن آن قادر نیست عناصر  خوانی و پاپ شیش و هشت است )احتماالً برای این که جواننواهای نوحه

گری بیفزاید. در ویدیوی  ی گذشته همراه با تبلیغ نظامیزای جدیدی به ایدئولوژی مذهبی چهار دههمشروعیت

های مذهبی و نمادهای نظامی، نگ سیاه و سفید و گاه سبز، تصویر مکانچه مشهود است تکرار دو ررسمی آن نیز آن

هایی بر روی شلوار و محاسنی بر چهره  ترها اغلب با پیراهنو دختران و زنانی همگی با چادر مشکی و مردان و جوان

 هستیم.
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هایی مانند رضا پهلوی، ولیعهد سابق ایران و پخش در این بستر بحرانی، طرح چهره

به مصاحبه همزمان  تلویزیونیاصطالح  شبکه ی  چند  از  ماهوارهاش  بوی  که  ی دجه ای 

نهانی، دولتآن  یا  آشکارا  غیرمستقیم،  یا  را مستقیم  ارتجاعی  ها  یا  امپریالیستی  های 

ی یکی از سناریوهای محتمل امپریالیستی برای دهندهوضوح نشانکنند، بهتأمین می

ایران است که نه آینده خواهی  تنها در عمل و درازمدت آرزوی دموکراسی و آزادی ی 

تر وهن  کند بلکه از آن مهمه بعد را بار دیگر به شکست منتهی میایرانیان از مشروطه ب

گمان بیش از هر ملت دیگری در این  تاریخی به ملتی است که طی چند نسل و بی

ترین سوابق در میان کشورهای جنوب جهانی درگیر مبارزات منطقه و با یکی از طوالنی

 جویانه بوده است. دموکراتیک و عدالت

ایم های ساختاری که امروز با آن مواجه ترین بحران با توجه به مهم در بحث حاضر،

کنم نشان دهم که  ی امروز ایران تالش میدر جامعهزدا  های حیاتو با اشاره به بحران 

حلی برای ی راه قادر به ارائه  ویژه جریان راست اقتدارگرا، های راست، بهچرا انواع جریان 

تنبحران  و  نیست  موجود  برونهای  و  تخفیف جدی  راه  بحران ها  از  های موجود  رفت 

های  گرایانه یا آن که مشتمل بر عناصر پررنگی از سیاستکل چپبدیلی است که یا به

 رادیکال باشد. 

 های امروز ما بحران

ای داشته باشیم که بحرانی  تر حوزهچه بسا بتوان ادعا کرد که در ایران امروز کم

بحران این  در  نباشد.  کوچک ها  از  سطوح  تا  تمامی  فرد،  یعنی  اجتماعی  واحد  ترین 

محل و  شهر  کار،  محل  اجتماعی،  واحدهای  انواع  خویشاوندی،  نظام  و  های  خانواده 

 ملی در این سرزمین را دربر گرفته است.   – های قومی مختلف زیست گروه

اجتماعی شاهدیم به دو گروه کلی    –ی کلی اقتصادی  هایی که امروز در پهنه بحران 

هایی که به سبب ساخت حاکمیت و دستورکار سیاسی شوند. نخست بحران تقسیم می

های  ایم. در این زمینه انواع بحران ی گذشته با آن مواجهایدئولوژیک آن در چهار دهه  –

از  ها که ناشی است  ها و بحران در روابط خارجی، بخشی از بحران ژئوپلتیکی، تحریم

های زندگی  های ایدئولوژیک حاکمیت بر تمامی مردم با عالیق و سبک تحمیل سلیقه 

توان مثال زد. اما بخش بزرگ و به همان میزان متفاوت و مواردی از این دست را می
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های نولیبرالی ی اقتصادی و اجرای برخی سیاستدارانهپراهمیتی ناشی از رشد سرمایه

های اقتصادی و اجتماعی جاری اثرات هر دو  در بحران   های گذشته بوده است.طی دهه

زا و به بینیم. از همین رو تأکید صرف بر فقط یک بخش، عامل بحرانعامل باال را می

ی تصویری گیرد و به این ترتیب ناتوان از ارائه همان اندازه پراهمیت دیگر را نادیده می

 بود.  های جاری خواهد حلی مؤثر برای بحران جامع و راه

بست اقتصاد را گرفتار بن  1390ی  های امروز اقتصاد ایران را که از ابتدای دهه بحران 

های  کنم. در گروه نخست، بحران بندی میو انسداد ساختاری کرده در دو گروه تقسیم

زدا است های حیاتبخش مالی و بخش واقعی اقتصاد قرار دارند. گروه دوم اما بحران 

دراز حیات  امکان  تحت که  را  ایرانیان  و  ایران  قرار میمدت  با  الشعاع  همچنین،  دهد. 

های راست اساساً  کنم نشان دهم که انواع بدیلها تالش میبررسی مختصات این بحران 

 ها نیستند.ی پاسخ مؤثری به این بحران قادر به ارائه

 های بخش مالی اقتصاد بحران

 بحران بازار پول:   –الف  

بدهی انب به سبب  بانک  اشتههای  از  در  عمدتاً  نهادها  این  اعتباری  مؤسسات  و  ها 

طور جدی شده و معوق نسبت به سرمایه بهوضعیت ناشی از فزونی تسهیالت سوخت 

  90ی  ی دوم دههویژه از نیمههای اخیر و بهاند. در تمامی سالآسیب ساختاری دیده

گریبانگیر مؤسسات  ها به صورت جدی  های معوق بانکی بدهیخورشیدی که مسأله

بانک ها را تعدیل کرد و پنهان ساخت.  ها شد سه عامل ورشکستگی بانکاعتباری و 

های مؤسسات اعتباری شد.  ی عمومی صرف جبران زیانچه از منابع بودجهنخست، آن

های  دوم، تورم سنگین و سقوط دایم ارزش پول ملی عمالً ارزش جاری ریالی بدهی

بانک کاهش  معوق  را  مجموعهها  سوم،  داخل داد.  در  صوری  دادوستدهای  از  ای 

ها )درآمدهایی که  های بانکی برای نشان دادن درآمدهای غیرواقعی در بانکمجموعه 

 ها را پوشاند.دهی آنشد( زیانها نشان داده میواقعاً حصول نشده بود، اما در دفاتر بانک

بازار پول و نظام بانکی    ی نوعی »توقف« در بخشروشن است که این وضعیت نشانه 

ها با نهادهای  گیری آن از سویی فساد ساختاری موجود و ارتباط بانکاست. دالیل شکل



 ت قپرویز صدا 26 

دیگر   سوی  از  اما  است.  خصوصی  و  فرادولتی  دولتی،  اقتصادی  و  سیاسی  قدرتمند 

براساس سیاستتوسعه  بانکی  نظام  و گسترش مؤسسات  ی  تأسیس  و  نولیبرالی  های 

های اخیر در نظام  سال  گیری بحران ای خصوصی نقش مهمی در شکله اعتباری و بانک

بانکی   بخش  در  کنونی  مالی  بحران  اصالح  برای  نخست  گام  است.  داشته  بانکی 

ها  ای از سیاستمالکیت از مالکان خصوصی و نهادهای فرادولتی و اتخاذ مجموعهسلب

بانک ادغام  ملینظیر  و  آنها  استکردن  روشن  بود.  خواهد  بانکی   ها  بحران  که حل 

پرسش این های نولیبرالی بخش مالی است.  کم تجدیدنظر در سیاستنیازمند دست

حلی در برابر بحران فراگیر بازار پول در های راست چه راهاست که انواع بدیل

 ایران دارند.

 ب. بحران بازار سرمایه: 

شکل شاهد  نیز  ایران  بهادار  اوراق  بورس  قیدر  حباب  مستمر  و  گیری  متی 

حباب بعدی  سالفروشکستن  در  آن  فعالیت  ادوار  تمامی  در  جنگ ها  از  بعد  های 

بودههشت امروز  تا  سلبساله  به  که  مالایم  و  گستردهمالکیت  عمدتاً  باختگی  ی 

داران دارای اطالعات نهانی و بزرگ منتهی  نفع سهامای بهداران کوچک غیرحرفه سهام

برداری از آن بود در  خود حاکمیت عامل اجرا و بهره  ها را کهترین آن شده است. بزرگ

تر در شاهد بودیم. اما محدود به آن نیست و پیش از آن در ابعاد کوچک  1398سال  

آن  1393-1392،  1382- 1381،  1374-1373های  سال بودیم.  ابعاد  شاهدش  چه 

عالوه بر    داد،های بعد از حباب تخفیف میسقوط بورس اوراق بهادار را در تمامی سال

گذاری، تورم مزمن ساختاری در ی دولت و نهادهای بزرگ سرمایههای گستردهدخالت

قیمت تدریجی  همگرایی  باعث  که  بود  ایران  سالاقتصاد  جاری  و  های  بعد  های 

ای که از فعالیت این شد. عالوه بر این، در تمامی سه دهههای حبابی پیشین میقیمت

از ناچیزی  سهم  گذشته،  کماکان    بازار  و  گرفته  صورت  نهاد  این  توسط  مالی  تأمین 

طرح کنندهتأمین مالی  منابع  اصلی  شرکتی  و  متعارف  ها  سازوکارهای  بر  عالوه  ها، 

ی عمومی دولت و یا نظام بانکی بوده است. این بازار عمدتاً و  انباشت سرمایه، یا بودجه

وم سهام ضربات گاه بسیار  داساساً در خدمت سوداگران مالی بوده که با دادوستد دست

ترین اصالح این بازار به نفع بخش واقعی  اند. کوچکسنگینی به بخش واقعی اقتصاد زده
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بسیار سخت محدودسازی  مستلزم  اقتصاد  در  تولیدی  در  گیرانه و  ثانوی  دادوستد  ی 

ای ناشی از این دادوستدها  های بسیار سنگین بر مزایای سرمایهبورس و وضع مالیات

های سیاسی قابلیت پایان بخشیدن  ها از سوی کدام جناح کدام مجموعه سیاست است. 

پرسش این است که انواع ها در بورس اوراق بهادار را دارد؟  ی بحران به این سلسله 

 های راست چه پاسخی در برابر بحران بازار سرمایه در ایران دارند. بدیل 

 های بخش واقعی اقتصاد بحران

های  های بخش واقعی اقتصاد که در شکل تورم و رکود همزمان در اغلب سالبحران 

بعد از انقالب نمود یافته است نیز از سویی ریشه در ساختار قدرت سیاسی در ایران  

های بعد از انقالب و  های اقتصادی اجراشده در سالداشته و از سوی دیگر در سیاست 

قدرتمند مالی وابسته به ساختار الیگارشیک   گیری یک الیگارشیبعد از جنگ. شکل

تر سازی باعث فربههایی مانند خصوصیاش از سیاست مندیقدرت سیاسی و نیز بهره

ی گذشته شده است. به نحوی که امروز شدن هرچه بیشتر آن در تمامی چهار دهه

اد  ای قدرتمند در اقتصهای بزرگ چندرشتهشاهد ساختاری از مالکیت تودرتوی شرکت

 هستیم.  

های منتهی  های ایران به درآمدهای نفتی از سالعالوه بر آن، اتکای همیشگی دولت

ی نقدینگی به تورم مزمن، افزایش تا امروز باعث شده تزریق گسترده  1357به انقالب  

های  پذیر و بروز انواع بیماری های مبادلهناپذیر به داراییهای مبادلهنسبت قیمت دارایی

راهاقتصادی   هر  شود.  برونمنجر  برای  ساختار  حلی  با  مقابله  و  موجود  از وضع  رفت 

دموکراتیک مستلزم  سیاسی  قدرت  و  الیگارشیک  ایران  در  سیاسی  مناسبات  سازی 

ها از سوی نهادهای کارشناسی زیرنظر و منتخب مجامع  نظارت بر درآمدهای نفتی دولت

است.   بدیلدموکراتیک  انواع  آیا  که  است  این  قادرند یک  پرسش  راست  های 

پذیر سیاسی طرح کنند که تابع سلطان و شاه و ساختار دموکراتیک و نظارت

مانند آن نباشد و بتواند با مدیریت درآمدهای نفتی در کشوری با هزارویک 

 های ساختاری اقتصاد را حل کند.مشکل مالی این بحران
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موازات آن  اسیون و بهآمدهای مدرنیزرکود و تورم ساختاری همزمان با برخی پی

ی بخش بزرگی  ساز بینواسازی گستردههای نولیبرالی اقتصادی، زمینهاجرای سیاست

نیز در بحران از مردم و شکاف عمیق طبقاتی شده است. پی آمد دیگر فقر گسترده 

های آن بحران حاصل  ترین نمونهتقاضای مؤثر برای بسیاری از کاالها مشهود است. مهم

ی خانوارها است. حل این بحران ت مسکن و میانگین درآمد واقعی ساالنهاز شکاف قیم

اجرای  مقابل  و در  نولیبرالی،  کنار گذاشتن هرگونه سیاست  نیازمند  از هر چیز  قبل 

قالب  سیاست در  پایین  نفع طبقات  به  باالی جامعه  طبقات  از  بازتوزیعی درآمد  های 

باال،سیاست درآمدهای  بر  تصاعدی  مالیاتی  انواع   های  طراحی  و  ثروت،  بر  مالیات 

های انتقالی به نفع طبقات فرودست و میانی جامعه و غیرکاالیی کردن بخش  پرداخت 

های اخیر )مانند آموزش عمومی و آموزش عالی،  شده طی دههبزرگی از خدمات کاالیی

های پرسش این است که آیا انواع بدیلونقل،...( است.  بهداشت و سالمت، حمل

شان نولیبرالیسم است قادر به اتخاذ چنین ه گفتمان اقتصادی اصلیراست ک

 هایی هستند.سیاست 

طور مداوم شاهد خروج دایمی سرمایه  تا امروز به  1357همچنین، از مقطع انقالب  

بوده  ایران  صدها  از  رقم  برآوردها،  تمامی  براساس  اما  نداریم،  آن  از  دقیقی  آمار  ایم. 

بینانه است و حتی ارقام بیش از یک تریلیون دالر نیز  مالً واقعمیلیارد دالر حداقلی و کا

رسد. درست است که بخش بزرگی از این خروج سرمایه ناشی از  آمیز به نظر نمیاغراق 

چشمعدم به  سرمایه  بحران اطمینان  انواع  سبب  به  داخلی  اقتصادی  های  اندازهای 

عث شده متقابالً شاهد ورود  ژئوپلتیک است و عالوه بر آن همین وضعیت با   – سیاسی  

سرمایه در ابعادی بزرگ نباشیم، اما باید به خاطر سپرد که بخش مهمی از راهکارها  

هایی مانند محدودسازی های ملی مستلزم اجرای سیاست برای جلوگیری از فرار سرمایه 

پرسش این است که های حساب سرمایه و راهکارهایی از این دست است.  وانتقالنقل

های راست توان ی امروز بدیلشدهداری جهانیر گفتمان حاکم بر سرمایهآیا د

 هایی را دارند.طرح و اجرای چنین سیاست
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 زداهای حیاتبحران

بحران  به  ادامه،  میدر  اشاره  حیات  هایی  امکان  آن  تعمیق  و  استمرار  که  کنیم 

طور سازد. بهن میدرازمدت را در بخش بزرگی از جغرافیای ایران در افق درازمدت ناممک

 است.   بحران بازتولید اجتماعیو  محیطیبحران زیستمشخص بحث از 

آالینده و  ریزگردها  انواع  از  هوا  آلودگی  و  خاک  فرسایش  حیات  خشکسالی،  ها 

درازمدت در بخش بزرگی از فالت ایران را عمالً ناممکن خواهد ساخت. مقابله با این  

کند که نیازمند همبستگی و  اجتماعی را طلب می  –ی اقتصادی بحران، نظم دیگرگونه

از افغانستان و پاکستان در شرق و ترکیه و عراق در غرب ایران   همدلی با مردم منطقه

اقتصاد متکی به استخراج ها و سیاستو بازنگری کلی در برنامه اقتصادی است.  های 

و پتروشیمی و  های فسیلی، صنایع مبتنی بر تولید انواع محصوالت شیمیایی  سوخت 

پایان، اقتصاد  فرض منابع آبی بیانواع صنایع کانی و فلزی، کشاورزی مبتنی بر پیش

ی هرچه بیشتر فضاهای مصنوع و شهری، دیگر قابل استمرار نیست. وابسته به توسعه

اجتماعی مبتنی بر دولت دموکراتیک مرکزی    –ی اقتصادی  اساساً به یک نظم دگرگونه

ای نیازمندیم که بتواند در  گیر در سطوح محلی و منطقههای تصمیمو شوراها و انجمن

تبعیض  نابههزارتوی  و  منطقهسامانیها  و  ملی  به های  فجایع  ای  وخامت  از  تدریج 

پیزیست  باشد  قادر  و  بکاهد  رامحیطی  سرمایه  ناموزون مرکب  رشد  تعدیل    آمدهای 

های راست پاسخی مؤثر به این بحران پرسش این است که آیا انواع بدیلکند.  

 زدا از ایران دارند.حیات

کند بحران بازتولید اجتماعی دیگر بحرانی که حیات درازمدت ایرانیان را تهدید می

ی ایران را دچار اختالل جدی  است که در افق درازمدت روند بازتولید نسلی در جامعه

هایی  مدد سیاستی حاکمیت در این زمینه تقویت باروری جمعیتی بهکند. برنامهمی

اعتنا به علل ساختاری آن است. بحران بازتولید اجتماعی  از قبیل تشویق فرزندآوری بی

کردن بسیاری از خدماتی که  هایی ریشه دارد که با کاالییدر ایران ازجمله در سیاست 

رایگان ناسبات خویشاوندی بود یا از سوی بخش عمومی بهی آن متکی بر مقبالً ارائه 

تر از میانگین سطح های کنونی را بسیار گرانی زیست متعارف نسلشد، هزینهارائه می

کاری ثباتی بیدرآمد خانوارها ساخته است. بحران بازتولید اجتماعی ریشه در توسعه
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ثبات و به تبع  سترهای اشتغال بیشان در بگیری افراد برای زندگی آتیدارد که تصمیم 

در  اجتماعی  بازتولید  بحران  است.  بسیار دشوار کرده  را  متزلزل معیشتی  آن شرایط 

انداز امیدبخش  هایی ریشه دارد که هرگونه چشمبینوایی گسترده، فقر و فقدان حداقل

لیبرال های نوگیری نفسکند. بحران بازتولید اجتماعی ریشه در شکلرا از افراد سلب می

الشعاع  شخصی تمامی آمال و آروزهایشان را تحت   دارد که به حداکثر رساندن منافع 

 خود قرار داده است. 

برنامه گذاشتن  کنار  مستلزم  هرچیز  از  قبل  اجتماعی  بازتولید  بحران  های  حل 

های  ی سیاستکاری، اعمال گستردهنولیبرالی، ازجمله حرکت در راستای حذف موقتی

ی طیف وسیعی از خدمات عمومی و از میان  زدایی گسترده مدی، کاالییبازتوزیع درآ

ایران   جغرافیای  در  درازمدت  حیات  مایلیم  اگر  است.  نولیبرالی  گفتمان  برداشتن 

های ناشی  محیطی، باید گرهموازاتِ تالش برای تخفیف بحران زیست پذیر باشد، بهامکان

راموش نکنیم که استمرار بحران بازتولید از بحران بازتولید اجتماعی نیز گشوده شود. ف

کند و حل بحران بازتولید اجتماعی بدون  اجتماعی سرزندگی حیات ایرانیان را سلب می

داری ناممکن است.  گرایانه و غیرسرمایههای اقتصادی برمبنایی مردمطراحی سیاست 

هگشا حلی رای راههای راست قادر به ارائهآیا انواع بدیل   پرسش این است که 

 برای بحران بازتولید اجتماعی در ایران هستند. 

 سخن آخر 

مقاله بحران در  بر  حاضر  جامعهی  امروز  اقتصادی  اما  های  شد.  تأکید  ایران  ی 

ها در ایران امروز وجود دارد. اگر در قبال  تری از بحرانمتأسفانه طیف بسیار گسترده

بدیلبحران  اقتصادی  خطابههای  طرح  به  راست  از هایهای  استفاده  خصوص  در  ی 

توسعه سرمایه و  اینگذاری خارجی  مانند  و  اما دیگر  ها دست میی گردشگری  زنند، 

ای را اساساً  های ملی و منطقه ی ایران در حوزههای چندوجهی و متعدد جامعهبحران 

می آننادیده  برابر  در  و  اشاره  گیرند  حاکمیت  ایدئولوژی  از  ناشی  موانع  به  صرفاً  ها 

های راست نیز  های ناسیونالیستیِ بدیلکه توجه کنند انواع ایدئولوژی ند، بی آنکنمی

قومی در ایران هستند.   –های ملی  های تاریخی برخی بحران به سهم خود ازجمله ریشه 
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انواع بدیلبحران  پاک  های راست هیچ راههایی که  با  حلی در برابر آن ندارند و صرفاً 

 کنند.  انکار میها را کردن صورت مسأله آن 

رفت از انسداد کنونی، اتکا به نیروهای اجتماعی درونی و  در این میان تنها راه برون

های شهری برای های اجتماعی مترقی با جنبشهای طبقات و گروهحرکتپیوندیابی  

ها  های غلبه بر بحراناست که قادر به کشف و طرح راه  نهادن بدیلی از دلِ جامعهپی

باشد. راه طوالنی و دشوار و پرفرازوفرودی است. اما راه دیگری نداریم. 
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و    ین روابط چ یگانه سه  ارکان 

 یبرالیسم در عصر نول  خاورمیانه

 

 1مجتبی مهدوی
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 مقدمه 

ی نظم جهانی را آمریکا و رقابت ژئوپولتیکی بر سر آینده-تنش کنونی میان چین

 ,Kolodko, 2020عنوان یک جنگ سرد جدید، یعنی »جنگ سرد دوم« )توان بهمی

p. 5جمهور شی جین پینگ  ( و یا یک صلح سرد توصیف کرد. درست زمانی که رئیس

ی نظامی در تاریخ پکن در  ترین رژههفتادمین سالگرد جمهوری خلق چین را با بزرگ

راهجشن می  2019سال   به  ایاالت متحده تهدید  اندازیِ یک جنگ تجاری و  گرفت، 

ی ایاالت  ( کنگرهOsnos, 2020; Venard, 2019د. ) ای جدید علیه چین کرتعرفه

ای برای پیشگیری از »تهدیدِ« چین، از طریق ، الیحه2020متحده آمریکا، در آوریل  

از   بیش  سیستم  6»تخصیص  برای  دالر  و  میلیارد  موشکی  و  هوایی  دفاع  های 

 ,Gould پیمان }آمریکا{« ارائه کرد. )همسازهای نظامی جدید در کشورهای  وساخت

به2020 و  هوآوی  چینیِ  مخابراتی  شرکت  علیه  کمپین  سایبری،  جنگ  ویژه  ( 

و جنگ تجاری و    19-آن، تنش بر سر شیوع پاندمی جهانیِ کووید  5Gهای  فناوری

تر در نظم جهانی نولیبرال و زوال  ای میان آمریکا و چین، حاکی از بحرانی بزرگتعرفه

توان گفت که چنین قیاس آنتونیو گرامشی، می  هژمونیِ جهانیِ آمریکا است. همسو با 

دهد که در حالی که »کهنه رو به زوال است«، نظم نو هنوز  رقابت و بحرانی نشان می

عنوان یک ( چین به Gramsci, 1971, p. 276; Babic, 2020 زاده نشده است.)

فترت ی قدرت جهانی نوظهور و دومین اقتصاد بزرگ جهان، نقش عمیقی در این دوره

ی درخور توجه این  کند. نکتهدهی به یک نظم نوین جهانی ایفا میجهانی و در شکل

نتیجه آسیایی«،  جدید  »عصر  و  چین  ظهور  که  تحت است  نولیبرال  جهانی  نظم  ی 

ارزان و عظیم چین، قدرت   ایاالت متحده آمریکا است که در آن نیروی کار  هژمونیِ 

 (  Arrighi, 2008)اقتصادی و سیاسی پکن را تقویت کرد. 

جمهور شی جین پینگ، یعنی ابتکار کمربند و  اگرچه نماد سیاست خارجیِ رئیس

رشد چین تحت ریاست  یک بنیان مادی و ساختاری برای تثبیت قدرت روبه  2جاده، 

»شی یا  شی،  ) جمهوریِ  ابتکار  Mulvad, 2019ایسم«  حال،  این  با  کرد،  فراهم   )

راه   ابتکار  یا  و جاده،  زمینهکمربند  باید در  را  بزرگابریشم جدید،  تر یک »جهان  ی 

 
2 Belt and Road Initiative (bri) 
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  ;2020چندگانه«ی در حال ظهور مورد بررسی قرار داد، مفهومی که آمیتاو آچاریا )

های  ای از ارزش ( برای توصیف »جهانی بدون هژمونی یک قدرت واحد یا مجموعه 2019

تری را در نظم  پررنگواحد« به کار برد که در آن مناطق متعدد و بازیگران جدید، نقش  

رو، روابط چین با خاورمیانه  ( ازاینAcharya, 2019, p. 12 کنند. )جهانی ایفا می

زمان  ی تکامل هممثابههای نوظهور روابط، بهرا باید در »شبکه   3و شمال آفریقا )منا( 

(  Bianchi, 2019, p. 2ی در دست تکوین« مالحظه کرد. )چندگانه  4هایابرمنطقه 

مقاله به بررسی تحرکات و تحوالت جدید در روابط چین و خاورمیانه و شمال آفریقا    این

های بزرگ قدیم و جدید در نظم  ای و جهانی بین قدرتهای منطقهدر چارچوب رقابت

 پردازد.  نولیبرال کنونی می

دهد که توسط  درکی که رهبری چین از جهان دارد، چین را در محوریتی قرار می

های تحت ترین حلقه« )سرزمین ی متحدالمرکز احاطه شده است، »درونیدایرهچهار  

ی دوم  های شرق چین و دریاهای جنوب چین، تایوان(، حلقهکنترل یا ادعای چین، آب

ی آسیای مرکزی، ی سوم )شش منطقه )کشورهای همسایه از روسیه تا ویتنام( و حلقه

ی و آسیای شمال شرقی( است. بقیه  آسیای جنوبی، آسیای جنوب شرقی، اقیانوسیه

اروپا و آمریکا به دورترین  جهان از جمله منطقه  ی خاورمیانه و شمال آفریقا، آفریقا، 

در پی    1990ی  ی چهارم تعلق دارند، که چین عمدتاً از اواخر دههحلقه، یعنی حلقه

منابع انرژی   های سرمایه گذاری وویژه به خاطر بازارها و فرصتاعمال قدرت و نفوذ، به

 –Nathan & Scobell,2012, pp. 3 و از جمله موارد دیگر، به آن توجه داشت. )

7  ) 

به   خاورمیانه  از  متحده  ایاالت  خارجی  سیاست  اولویت  تدریجی  تغییر  اما  اخیراً، 

خاورمیانه و شمال آفریقا  شده است.    -سمت خاور دور، منجر به تقویت روابط چین

طور روزافزون به منابع مین موقعیت هژمونیک خود در آینده به برای تضکه چین  درحالی

عنوان یک  نیز به چین به  خاورمیانه و شمال آفریقا نیاز دارد، خاورمیانه و شمال آفریقا

رئیس سفرهای  داشت.  خواهد  نیاز  بدیل  جهانی  به  شریک  پینگ،  جین  شی  جمهور 

 
3MENA; –-  شودخاورمیانه و شمال آفریقا گفته میمنا به کشورهای 

4 megaregions 
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ایران، عربستان سعودی، ترکیه، امارات   های  متحده عربی و توافقنامهپاکستان، مصر، 

»مشارکت استراتژیک جامع« با کشورهای بااهمیت خاورمیانه از جمله ایران، عربستان 

 سعودی، امارات متحده عربی و مصر را باید در این چارچوب مورد توجه قرار داد.  

دست پوپولیسم  رویه پیدایش  و  جهانیراستی  حمایتسازیهای  ی  5گرایانهزداییِ 

قدری حائز اهمیت است، که احتماالً حضور اقتصادی، سیاسی و نظامی چین را بهغرب  

تواند تأثیری دوگانه براین دهد و میی خاورمیانه و شمال آفریقا افزایش میدر منطقه 

های زیر  تواند از جنبه ی چین در منطقه میجوامع داشته باشد. نخست، حضور فزاینده

قا باشد: الف( ایجاد نوعی موازنه در برابر هژمونی سیاسی  به نفع خاورمیانه و شمال آفری

توانمندسازیِ  »چندگانه«،  جهانیِ  نظم  یک  تقویت  طریق  از  آمریکا  متحده  ایاالت 

امتداد مسیرBRICS)  6بریکس ایجاد روابط متقابل در  و   ،)7
BRI ارائه ی نقش . ب( 

بین مالی  مؤسسات  بدیل  یا  و  سلطهمکمل  تحت  از  المللی  غرب  مؤسساتی  ی  طریق 

(؛ ج( تقویت یک »اقتصاد دانش  AIIBهمچون بانک سرمایه گذاری زیر بنایی آسیایی )

 های پاک و تجدیدپذیر در منطقه.« نوآورانه؛و د( بهبود انرژی 8بنیانِ

فزاینده حضور  اما  میدوم،  چین،  جنبشی  و  مدنی  حقوق  زوال  به  های  تواند 

به بینجامد.  منطقه  در  خدموکراتیک  »اجماع  طور  واقعیِ  یا  و  مفروض  گفتمان  اص، 

ی خاورمیانه های خودکامهکه توسط برخی از رژیم 10یا »الگوی چینیِ توسعه«   9پکن«

و شمال آفریقا )منا( به کار گرفته شده است، ممکن است وضعیتِ »نولیبرالیسم بدون  

 داریِ اقتدارگرا در منطقه را تحکیم ببخشد.دموکراسی« و سرمایه

 
5 protectionist trend 

های اقتصادی نوظهور است که از به هم پیوستن حروف اول نام انگلیسی کشورهای  نام گروهی به رهبری قدرت   - 6

 عضو برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی تشکیل شده است.)م( 

 )م( Belt and Road Initiativeحروف نخست »ابتکار کمربند و جاده«  - 7
8 knowledge economy 
9 Beijing consensus’ 

10 Chinese model of development 
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ت بدیل  وسعه»مدل  راه  یک  اینکه  دلیل  به  اغلب  پکن«  »اجماع  یا  چینی«  ی 

واشنگتنعمل نولیبرال  اجماع  برای  قرار    11گرایانه  تحسین  مورد  است،  منطقه  در 

ی اقتصادی بر دموکراسی سیاسی  گیرد. همچنین به دلیل اولویت بخشیدن به توسعه می

ی چین، نولیبرالیسم نمونه  شود کهشناخته شده است. با این حال، چنین استدالل می

چهره با  میرا  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  منطقه  به  جدید  ازاینای  و  مورد نمایاند  رو 

گیرد. بنابراین، پرسش واقعی  این منطقه قرار می  یهای خودکامهاستقبال برخی از دولت

این است که پارادایم اقتصادی و سیاسی چینی تا چه اندازه اقتصاد نولیبرالی، نابرابری 

تواند به اجتماعی و اقتدارگرایی را در منطقه تقویت خواهد کرد؟ و تا چه حد چین می

 توسعه پایدار و عادالنه در منطقه کمک کند؟  

 12ز چین شیفتگی و چین هراسی ی گربه« چینی: فراتر ا»نظریه

واقعی    -چین چیزی فراتر از یک کشور و یا یک تمدن است، یک ایده، یک گفتمان

و یک مسیر است. این ایده حداقل به دو روش مختلف مطرح شده است:    - یا مفروض

عنوان یک الگوی بدیل و یا برترِ توسعه و پیشرفت نسبت ی چین را بهرویکرد اول، ایده

(، الیب  1694.1778کند. برگرفته از سنت ولتر )یم غربیِ روشنگری معرفی میبه پارادا

)1716  –1646نیتس) وولف  کریستین   ،)1679–  1754( کنه  فرانسوا  و   )1694 –  

( و دیگران سنت کنفوسیوسی 2008(، پژوهشگران معاصری همچون دانیل بل )1774

به  را  و  چین  اخالقی  زوال  اصالح  برای  بالقوه  راهی  نابرابری  عنوان  کاهش  و  سیاسی، 

می تحسین  جهان  سراسر  در  اقتصادی  میعظیم  استدالل  چنین  که کنند.  شود 

تواند به برابری اقتصادی کمک کند. بل چنین  مراتب اجتماعی کنفوسیوس میسلسله 

می برای  اظهار  مناسب  بدیلی  جدید«،  »کنفوسیوسیسم  امروز،  چین  در  که  کند 

 دهد.  لیبرالیسم غربی ارائه می

ایده به  دوم  )رویکرد  مونتسکیو  سنت  در  ریشه  چین،  یوهان  1689.1755ی  و   )

( هردر  سنتِ  1803  –1744گوتفرید  این  معاصر  مدافعان  از  یکی  دارد.  دیگران  و   )

 
11 the neoliberal Washington 

consensus 

12 The Chinese ‘Cat Theory’: Beyond Sinophilia and Sinophobia 
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(، چین و  1996) ها برخورد تمدن هراسی، ساموئل هانتینگتون است که در اثرش، چین 

ی غربی و نهادهای دموکراسی، لیبرالیسم و  های واالگرایی را متضاد ارزشکنفوسیوس 

دهد که هیچ یک از این  کند. این مقاله نشان میحقوق بشر و فروتر از آن معرفی می

توانند پیچیدگی  )سینوفیلیا( نمی  شیفتگیهراسی )سینو فوبیا( و چیندو رویکرد چین

ی جایی میان  کنم که چین واقعو واقعیت چین امروز را به تصویر بکشند. استدالل می

»نظریه  و  دارد،  داللت  امروز  چین  بر  پراگماتیسم  است.  گرفته  قرار  قطب  دو  ی این 

گربه«ی معروف دنگ شیائوپینگ به بهترین شکل، نمایانگر چین معاصر است. رهبر 

استدالل کرد: »مهم  ( یک  r. 1978.1989طلب چین، دنگ شیائوپینگ )اصالح  بار 

یا سفی  باشد  زمانی که موش مینیست که گربه سیاه  تا  ی خوبی گیرد، گربهد. گربه 

دهد  ( این نظریه اساساً نشان میIn quotes: Deng Xiaoping’, 2014است.« )

گذاری برای چین، توسعه است و مهم نیست که بتوان آن را با که هدف نهایی سیاست

برنامه میاقتصاد  استدالل  من  آورد.  به دست  بازار  اقتصاد  یا  این  ریزی شده  که  کنم 

ی چین امروز دارد و بر روابط چین و خاورمیانه تری برای مطالعهنظریه، کاربرد گسترده

طور خاص، روابط چین و این منطقه را باید در پرتو  افکند. بهو شمال آفریقا پرتو می

ایده هم  رویکرد  این  کرد.  درک  چینی  توهمپراگماتیسم  چین ی  رمانتیک  و  آمیز 

بدیلمثابهبه همه  ی  و  اقتصادیمتعالی  نظم  هم  -شمول  و  نولیبرال،  مسلط  سیاسی 

داند که فقط مظهر  کشد که چین را اهریمنی میرا به چالش می  هراسیگفتمان چین 

مراتب است و دیگر هیچ! تاریخی طوالنی و غنی از تعامالت میان  خودکامگی و سلسله

به تمدنچین،  سایر  و  بزرگ،  تمدن  یک  خاورمعنوان  وجود  های  آفریقا  شمال  و  یانه 

 شیفتگی تقلیل داد.  هراسی یا چینتوان آن را به چین داشته است که نمی

ی اگرچه چین یک شریک بزرگ اقتصادی و بازیگر سیاسی نسبتاً جدید در منطقه

آید، اما چین و کشورهای خاورمیانه  پسااستعماریِ خاورمیانه و شمال آفریقا به شمار می

آفریقای   شمال  قرنو  برای  بودهامروز  بزرگی  شرکای  متمادی  )های   ,Olimatاند. 

ی کنونی، که به راه ابریشم جدید معروف است، به خاطر  ( ابتکار کمربند و جاده2013

  1453سال پیش از میالد تا  130گذاری شده که از ای نامراه ابریشم چهار هزار مایلی

ی بارز از چنین تاریخ طوالنی تعامالت  پس از میالد وجود داشته است، و تنها یک نمونه

 اقتصادی و فرهنگی بین دو منطقه است. 
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کردهدرحالی استدالل  پژوهشگران  برخی  تحت که  چین  خارجی  سیاست  که  اند 

ی توانت را به »همه   13جمهور شی، از سیاست»حرکت با چراغ خاموش« رهبری رئیس 

عنوان بسط  است، دیگران ابتکارات او را به ( تغییر کرده  Fravel, 2012)  14به کار ببر« 

کنند که توسط  آمیز« ارزیابی میمسالمت  یهای خارجی معطوف به توسعه »سیاست 

 ( است  شده  پذیرفته  که Ferchen, 2016پیشینیانش  نیست  شکی  حال،  این  با   .)

با هدف اتصال اقتصادهای بزرگ اوراسیا از    2013ابتکار کمربند و جاده که در سال  

قرن  طری دریایی  ابریشم  راه  و  زمینی،  مسیرهای  ابریشم،  راه  اقتصادی  کمربند  ق 

ویکم راه اندازی شد، ابتکار و نماد سیاست خارجی شی است. ابتکار کمربند و  بیست 

نقل،  وهای حملی زیرساختجاده در راستای تقویت ارتباطات، عمدتاً از طریق توسعه

ی ابریشم  ست که تالشی در راستای احیای جادهی روز افزون کاالها و خدمات اومبادله

مدرن است. همین امر اهداف ژئواستراتژیک، اقتصادی و سیاسی چین از جمله -پیشا

 کند.  قدرت نرم آن را تقویت می

امروز، به  عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی و  خاورمیانه و شمال آفریقا برای چینِ 

ای با حضور جهانی باقی  یک قدرت منطقه  سیاسی چه معنایی دارد؟ اگرچه »پکن اساساً

)می آفریقا   Scobell & Nader, 2016, p. 9ماند«  و شمال  و خاورمیانه  ( چین 

اقتصادی  Hayoun, 2013, p. 89»همراهان بیگانه« نیستند) ( و روابط سیاسی و 

این دو در یک جهان چندگانه در حال رشد است. در بخش بعدی،  میان  ی نوظهورِ 

گذاری  توان به سیاستی دنگ را میگرایانهکنم که »نظریه گربه«ی عملپیشنهاد می

ی  گانهخاورمیانه ی چین بسط داد و کاربرد ان را مالحظه کرد. این فصل بر ارکان سه

افکند و  ی پراگماتیسم چینی پرتو میروابط چین و خاورمیانه و شمال آفریقا زیر سایه

 کند. در این زمینه طرح مسئله می

 

 
13 .yanghuitaoguang  - اصطالح چینی بــه معنــی »جلــب توجــه نکــن و منتظــر فرصــت بــاش« 

14 fenfa youwei 
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 رکنیی سهکنونی: رابطه چین و خاورمیانه و شمال آفریقای 

کلیدواژه سیاستپراگماتیسم،  توصیف  از ی  پس  چین  خارجی  و  داخلی  گذاری 

ی راه برای بررسی روابط چین و خاورمیانه و شمال  ی یک نقشهمثابهاست و به  1978

با ویژگی ابریشم  های چینی«  آفریقای  معاصر است. این »پراگماتیسم جدید  یا »راه 

( بر سه رکن اساسی استوار است: Kolodko, 2020جای صدور انقالب« )جدید به

سرمایه تجارت،  »انرژی،  از  وسیعی  طیف  به  مربوط  نخست  معاملهرکن  ی  گذاری، 

تسلیحاتی، امنیت و اهمیت ژئواستراتژیک« است. رکن دوم، حول محور سیاست عدم 

کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا است. رکن  ی چین و احترام به حاکمیت  مداخله

های مدنی و  ی چینی« و معنای آن برای جامعهسوم مربوط به اصطالح »الگوی توسعه 

 های این منطقه  است.  دولت

خودکفا بود. با این حال، با    1993در مورد رکن اول، چین از لحاظ نفتی تا سال  

ن، این کشور به انرژی بیشتری ی متوسط چیسیاست نوسازی اقتصادی و رشد طبقه 

صنعتی  »برونبرای  جدیدِ  استراتژی  هدایت  تحت  داشت.  نیاز  »صعود  شدن  و  رفت« 

»توسعه مسالمت یا  مسالمتآمیز«  رئیس  -آمیز«ی  رسمی  هو سیاست  چین،  جمهور 

ی خاورمیانه و شمال  چین روابط اقتصادی خود را با منطقه-(2002.2012تائو )جین 

آمیز« چین را وا داشت تا منابع انرژی د. استراتژی » صعود مسالمتآفریقا تقویت کر

گذاری خود را با کشورهای  های سرمایهخود را متنوع و روابط اقتصادی، تجارت، و برنامه

 ی نفت در منطقه تقویت کند.  تولید کننده

رشد روزافزونِ اقتصادی چین، به نیاز فزاینده به نفت و گاز طبیعی منجر شده و  

منطقهم انرژی  اصلینابع  به  را  آفریقا  و شمال  خاورمیانه  دغدغهی  و  ترین  امنیتی  ی 

برای پکن، هم آسیای مرکزی و هم منطقه تبدیل کرده است.  این کشور  ی خارجی 

توجه و  خاورمیانه و شمال آفریقا، چهارراه ژئواستراتژیک جهان با عمق استراتژیک قابل

بنابرای  روابط صمیمانه منابع ملی گسترده هستند.  با همسایگان آسیای  ن چین  را  ای 

برقرار کرده است، سازمان همکاری شانگهای ) را در سال  scoمرکزی خود   )2001  

بنیان نهاد. این امر نیز حائز   2013تأسیس کرد و ابتکار کمربند و جاده را نیز در سال 

استراتژیک سرزمین ی  عنوان گستره اهمیت است که چگونه خاورمیانه و شمال آفریقا به

شود. پراگماتیسم پکن با ترس از  اش در نظر گرفته میاصلی چین و مناطق پیرامونی
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ی سین افزایش همدردی و همکاری احتمالی میان اویغورهای مسلمان چینی در منطقه 

خاورمیانه   -کیانگ و مسلمانان خاورمیانه و شمال آفریقا، مبیِن روابط مستحکم چین

امنیت چین و جلوگیری از حمایت و همدردی خاورمیانه با اویغورهای    در راستای تأمین

 (Scobell, 2017, pp. 9– 23مسلمان است. )

ی کشورهای خاورمیانه و شمال ی خود را با همه چین توانسته است روابط دوستانه 

های اقتصادی و تجاری خود  آفریقا حفظ کند. پراگماتیسم به چین کمک کرد تا فعالیت

عنوان فرد برای خود به کشورهای این منطقه گسترش دهد، و موقعیتی منحصربه را با  

ترین  بزرگ   1990ی  ترین شریک اقتصادی ایجاد کند. این منطقه از اواسط دهه بزرگ

درصد نفت خام و    44ی نفت چین بوده است. چین در حال حاضر حدود  کنندهتأمین

کند و این میزان ممکن است طی  می  درصد گاز طبیعی خود را از خاورمیانه وارد  33

ی  ترین شریک و وارد کنندهدرصد برسد. چین همچنین بزرگ  70چند سال آینده به  

ایران است. رئیس ژانویه نفت خام عربستان سعودی و  پینگ در  ی جمهور شی جین 

طی یک سفر دو روزه به عربستان سعودی تأکید کرد که »عربستان سعودی   2016

نقطه  اتصایک  )ی  است«  جاده  و  کمربند  ابتکار  امتداد  در  کلیدی   Lifting‘ ل 

China– Saudi ties to comprehensive strategic partnership an 

irresistible trend’, 2016, para. 4 ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی در )

ذاری گ جمهور شی جین پینگ دیدار کرد و قراردادهای سرمایهبا رئیس  2017ماه مه  

65  ( کرد.  امضا  را  دالری  سفر Wong, 2017میلیارد  از  پس  ترتیب،  همین  به   )

  600های تجاری تا  ، طرح افزایش همکاری 2016جمهور شی به ایران در سال  رئیس

عنوان  ( چین همچنین بهWyke, 2016 میلیارد دالر طی ده سال آینده را ریختند. )

( و یمن در نظر گرفته  GCCفارس ) ترین شریک تجاری شورای همکاری خلیجبزرگ

( عالوه بر این، صادرات European Commission on Trade, 2018شود. )می

، صادرات چین 2014عنوان مثال، در سال  چین به منطقه نیز در حال گسترش است. به

میلیارد دالر رسید. عالوه بر این، چین سرمایه گذاری مستقیم    300به خاورمیانه به  

عنوان ها در منطقه را افزایش داده است. بهد و همچنین ایجاد زیرساخت خارجی خو

الجزیره پایتخت کشور میلیارد دالر صرف یک پروژه  11مثال، چین   ی بزرگراهی در 
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عنوان پلی برای تقویت روابط میان چین و آفریقا عمل  الجزایر کرد. در واقع، »الجزایر به 

 (Olimat, 2014, p. 35کرده است«. )

ی »یک ازدواج مثابه( معتقدند که شراکت چین و ایران به2020) حتشامی و هورشا

 - مصلحتی است که با منافع پراگماتیستی گره خورده است«. با توجه به خصومت ایران

تحریم جمله  از  همهآمریکا  اقتصادی  و  های  چین  جهانی  رقابت  و  ایران،  علیه  جانبه 

,  2016گوید )ای است. گارور میایران حائز اهمیت ویژهآمریکا، روابط کنونی چین و  

p. 182قدرت تمام  بین  »از   : بهترین چشم(  ایران  آسیا«،  در  بزرگ  برای های  انداز 

المللی جدید در آسیا است، درست زمانی که  شراکت با چین در ساخت یک نظم بین

است. سیاست    عصر چندقطبی فرا رسیده و نقش آمریکا در آسیا بسیار کاهش یافته

ای، این دو  عنوان یک قدرت بزرگ منطقه »نگاه به شرق« ایران و نگاه پکن به ایران به

نزدیک هم  به  را  توافقنامهکشور  است.  کرده  بیست تر  سالهی  همکاریهای  وپنج  ی 

بین تهران    -هرچند نابرابر– ، مشارکت متقابل  2021استراتژیک ایران و چین در مارس  

م برجسته  را  پکن  مییو  استدالل  کاالبرس  موقعیت کند.  به  توجه  با  ایران  که  کند 

کند، بخش ضروری استراتژیکش که اروپا، آسیای مرکزی و خاورمیانه را به هم وصل می

جاده و  کمربند  برونابتکار  »سیاستِ  این،  بر  عالوه  است.  چین  چین، ی  گرایانه«ی 

تشویق شرکت  به  به سرمایه گذاری در خمعطوف  با  های چینی  از کشور، همراه  ارج 

شرکت به  آمریکا  متحده  ایاالت  گذاشتن فشارهای  کنار  برای  غربی  های 

عنوان بازیگر ی انرژی خود در ایران موجب شده است تا چین بههای حوزهگذاریسرمایه

)ساینوپک(،   و گاز چین  نفت  ایران ظاهر شود. شرکت  نفت  اصلی در بخش  خارجی 

(  CNPCمیدان نفتی یادآوران و شرکت ملی نفت چین )ی  قراردادی را برای توسعه 

برای توسعه  ی میادین نفتی آزادگان امضا کردند. عالوه بر این، موقعیت  قراردادهایی 

تأثیر می نیز  انرژی چین  امنیت  بر  ایران  میانهژئواستراتژیک  در  ایران  زیرا  ی گذارد، 

تنگه   -ی غنی نفت و گاز جهاندو منطقه -دریای خزر و خلیج فارس ی  قرار دارد، و 

کنندگان خلیج فارس هرمز را نیز تحت کنترل خود دارد که بر جریان آزاد نفت از تأمین

های مشارکت اقتصادی چین و ایران  گذارد. از دیگر نمونهبه بازارهای آسیایی تأثیر می

سازی ونقل دریایی ایران توسط شرکت صنایع کشتیی ظرفیت حمل توان به توسعه می

کشتیCSIC)  چین شرکت  و   )( چین  دولتی  توسعهCSSCسازی  و  ساخت  و  ی ( 
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( گروپ  سیتیک  شرکت  توسط  تهران  زیرزمینی  شرکت  CITIC Groupمتروی   ،)

( CRV(، و شرکت خودروهای ریلی چانگ چون )NORINCOصنایع چین شمالی )

اقتصادی ی اول ناشی از مالحظات  رو، »روابط چین با ایران، در درجه اشاره کرد. ازاین

بنای شراکت اقتصادی بین چین و ایران، تجارت انرژی است.«  و استراتژیک است. سنگ 

( Calabrese, 2017, pp. 174– 191عالوه بر این، از نظر چین، ایران به ) ی منزله

مقابله با نفوذ بیش از حد آمریکا است، و از منافع در حال گسترش چین در منطقه 

می )حمایت  به Garver, 2011, p. 77کند.  ایران  )منطقه(  سرپلِ  یک  ی عنوان 

عنوان نخستین خاکریز کننده از امنیت مرزهای غربی چین، بهالجیشی( محافظتسوق 

 .Wenmu, 2013, ppشود. )ی غرب در نظر گرفته میچین در برابر گسترش بالقوه 

شرق،  -تنها تقاطع غرب  عنوانفرد ایران، بهبه( عالوه بر این، موقعیت منحصر 34 –33

روسی  -ترین مسیر دسترسی غیرجنوب برای تجارت آسیای مرکزی، و راحت  -شمال

گاه در ابتکار کمربند و جاده و یک منبع  های آزاد موجب شده است تا به یک گرهبه آب 

ای  مستقل بلند مدت بزرگ انرژی برای چین تبدیل شود. این امر در سخنان علی خامنه

د ایران  رئیسرهبر  با  دیدار  ژانویهر  در  شی  »ایران    2016ی  جمهور  است:  مشهود 

های انرژی آن هرگز  اعتمادترین کشور در منطقه برای انرژی است چرا که سیاست قابل

( گرفت«.  نخواهد  قرار  بیگانگان  تأثیر   ,quoted from Ching & Galloتحت 

2016  ) 

نیروی محرک  اصلی سیاست  منابع انرژی خاورمیانه و شمال آفریقا، در مجموع،  

گذاری و سایر اشکال تجارت، عمدتاً  ی چین در قبال منطقه است. سرمایهگرایانهعمل

تواند از طریق ابتکار  می  در خدمت سیاست انرژی چین است. با وجود این، این منطقه

گذاری چین مانند مؤسساتی چون طور کلی و نیز سیاست سرمایهکمربند و جاده به

سر ساخت بانک  زیر  گذاری  )مایه  آسیایی  بهبود AIIBهای  از  چین  حمایت  نیز  و   )

عنوان مثال، کول بر پیچیدگی  مند شود. بههای تجدیدپذیر و پاک در منطقه بهرهانرژی 

خاورمیانه و شمال آفریقا و انرژی خورشیدی، پرتو   -سرمایه گذاری انرژی سبز چین

ی جدید با این منطقه اریق آن، چین رابطه هایی است که از طافکند، که یکی از راهمی

سیاست   پینگ،  جین  شی  جمهوری  ریاست  دوران  در  چین  است.  کرده  ایجاد 
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هایی را  های چینی کارخانهگرایانه« را دنبال کرده است که بر اساس آن شرکت»برون 

تجاری« ی پایین  کنند تا »از نیروی کار ارزان محلی و تعرفهدر خارج از کشور ایجاد می

در کشورهایی همچون امارات متحده عربی و مراکش بهره ببرند. این امر »روابط چین  

تری از جمله کارفرما  تعامالت گسترده  ها، به مجموعهبا منطقه را از خریدار هیدروکربن

 (Cole, 2016, pp. 59– 60 بودن برای نیروی کار محلی« تغییر داده است.)

ثبات و  دومین رکن سیاست خاورمیانه احترام به وضع موجود سیاسی،  ی چین، 

گری« است. همچنین این رکن را باید  مداخله-حاکمیت دولت از طریق دکترین »عدم

آمیز« و استراتژی سیاسیِ »کسی  در پرتو دکترین پراگماتیستیِ چینیِ »صعود مسالمت

ای، منطقه های رقیب  را نیآزار« درک کرد. اجرای این رکن، مستلزم همکاری با قدرت

مانند ایران، عربستان سعودی، اسرائیل، فلسطین، سوریه و ترکیه است. همین امر منجر  

ی پرواز  ی منطقه به رأی ممتنع چین در شورای امنیت سازمان ملل متحد به قطعنامه

سال   در  لیبی  همان  2011ممنوع  تجارت شد،  به  چین  تا  نشد  آن  از  مانع  که  طور 

رغم مداخله و جنایت جنگی عربستان در یمن  سعودی علی  تسلیحاتی خود با عربستان

ادامه دهد. چین در جنگ داخلی )نیابتی( در سوریه، با به رسمیت شناختن حاکمیت 

جنایات گسترده بر  بستن  فرو  و چشم  سوریه  بشریت، همان رژیم  علیه  رژیم  این  ی 

 جویانه را دنبال کرده است.  سیاست غیر مداخله

ها علیه ی شورای امنیت سازمان ملل برای اعمال تحریمعنامهچین با وتو کردن قط

فعال سیاست  کشورهای  سوریه،  با  چین  تسلیحاتی  تجارت  است.  داده  نشان  را  تری 

خلیج  در  دریایی چین  نیروی  جنگی  ناوهای  اخیر  آفریقا، حضور  و شمال  خاورمیانه 

یایی« سنتی در  فارس و دریای مدیترانه، و تغییر تدریجی از سیاست »ضد دزدی در

تر در منطقه حاکی از رشد حضور سیاسی و نظامی چین  سومالی به سمت حضور فعال

های نظامی چین تنها  در منطقه است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که »هزینه 

هزینه  سوم  آمریکا،یعنی  یک  متحده  ایاالت  است«   230های  سال  در  دالر  میلیارد 

(Kolodko, 2020, p. 7 اما )  سرعت در حال افزایش است. این میزان به 

فعالیت این،  وجود  نشانبا  چین،  اخیر  سیاست  دهندههای  در  تغییر  ی 

ای است، که پکن همچنان یک قدرت منطقه ی چین نیست. درحالیگرایانهمداخلهغیر

کند، شکست  ی خود را دنبال میگرایانهو با احتیاط دکترین پراگماتیستیِ عدم مداخله
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و    2011، بحران پس از حمله به لیبی در سال  2003تهاجم امریکا به عراق در سال  

ی خاورمیانه  ی سوریه، زمینه و فرصتی برای چین فراهم کرده است تا در منطقه فاجعه

فعال آفریقا  پیشینه و شمال  فقدان  این،  بر  عالوه  این  تر شود.  در  استعماری چین  ی 

بیشتر   حضور  به  همهمنطقه  واقع،  در  است.  کرده  کمک  منطقه  در  کشور  ی  این 

کنند.  ی چین استقبال میکشورهای منطقه به دالیل خاص خود از سیاست عدم مداخله

ای که  قطب تجاری  - موقعیت ژئواستراتژیک منحصر به فرد خاورمیانه و شمال آفریقا  

رسد  به نظر می  برای چین بسیار مورد توجه است، و  - کندسه قاره را به هم وصل می

 احترام به حاکمیت ملی و سیاست عدم مداخله برای هر دو طرف مفید بوده است.  

ای برخوردار است. رکن سوم روابط چین و خاورمیانه و شمال آفریقا از اهمیت ویژه

به را  برای توسعه مطرح این رکن سوم، چین  راهی  یا  الگو  ایده، گفتمان،  عنوان یک 

عنوان یک مدل، یک مسیر، و یا یک پارادایم، چه چیزی را به کند. چین امروز بهمی

برانگیز است، که به  ی چینی« یک مفهوم بحث کند؟ »الگوی توسعه این منطقه ارائه می

عنوان ی چینی بههای متعددی تعریف و طرح شده است: نخست، الگوی توسعهروش

اصالحات اقتصادی   »سوسیالیسم با مختصات چینی« توصیف شده است، با ارجاع به 

دنگ شیائو پینگ، که عناصر اقتصاد بازار را با سیستم سوسیالیستیِ چین ادغام کرده  

ی چینی است، که توسط رئیس جمهور  است. این روایت رسمی چین از مدل توسعه

فعلی شی و رهبران ارشد چین تکرار شده است. جالب اینجاست که گفتمان رسمی 

شمول برای کشورهای دیگر مطرح  عنوان یک الگوی همهچین هرگز »مسیر« چین را به

پردازی عنوان یک مسیر متمایز با مختصات چینی، مطرح و نظریهنکرده است. بلکه به

 شده است.  

ارائه شد، که مفهوم   رامو  توسط جاشوآ کوپر  توسعه  الگوی چینیِ  از  تفسیر دوم 

عنوان بدیلی برای نی را بهابداع کرد تا مدل چی 2004جدید »اجماع پکن« را در سال 

شود،  »اجماع واشنگتن«، یک سیستم نولیبرال و بازار محور که توسط غرب ترویج می

( استدالل کرد که اجماع پکن مسیر اقتصادیِ اختصاصاً  2004پردازی کند. رامو )نظریه 

(. نوآوری Elen, 2016گرایانه است که دارای چندین مشخصه است )چینی و عمل

تر  کند، از نظر اقتصادی بیشتر بر پایداری و برابری، و کمترویج و تسهیل میمداوم را  
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ی قدرت و نه هژمونی  کند، و نهایتاً نه تشنهبر تولید ناخالص داخلی کشور تمرکز می

ارزش  اقتصادی  بلکه یک سیستم  پژوهشاست  احتماالً  محور و  آخرین و  محور است. 

چینی را دیوید هاروی مطرح کرده است. در   یبرانگیزترین توصیف الگوی توسعه بحث

تضادی عمیق با روایت رسمیِ مقامات چینی، هاروی الگوی چینی را نولیبرالیسم »با  

توصیف می چینی«  )مختصات  الگو  Harvey, 2005, pp. 120.151 کند.  این   )

در دوران دنگ شیائوپ ینگ دارد، که در آن   1978اشاره به اصالحات اقتصادی پس از  

ای عناصر طور فزایندهدوران، چین »نوع خاصی از اقتصاد بازار را ایجاد کرده است که به 

 .Harvey, 2005, p کند«.)نولیبرال را با کنترل متمرکز اقتدارگرایانه ترکیب می

سال  120 در  من  آن  تین  میدان  در  دانشجویان  کشتار  به  اشاره  با  هاروی   )1989  

دهد که نولیبرالیزه کردن اقتصاد با هیچ  وح نشان میوضکند این مدل »بهاستدالل می

زمینه در  است.«  پیشرفتی  نبوده  همراه  بشر  حقوق  و  مدنی  دموکراتیک،  حقوق  ی 

(Harvey, 2005, p. 123  چین برای جلوگیری از بالیای اقتصادی روسیه و اروپای )

که  ای را پی نگرفت  سازی فوری مرکزی مسیر »شوک درمانیِ« معطوف به خصوصی 

مطرح شده بود. چین    1990ی  المللی پول و بانک جهانی در دههتوسط صندوق بین

»خصوصی یا  چینی«  مختصات  با  »سوسیالیسم  سوی  به  خود  خاص  با  مسیر  سازی 

مختصات چینی« را در پیش گرفت، چین شکلی از »اقتصاد بازار دولت محور را بنیان 

دیک به ده درصد در سال( و افزایش  طور متوسط نزنهاد که رشد اقتصادی چشمگیر )به

به   سال  بیست  از  بیش  برای  را  از جمعیت  بزرگی  بخش  برای  زندگی  استانداردهای 

کند که این مسیر همچنین »منجر به ارمغان آورد.« هاروی سپس به ما یادآوری می

رسد  تخریب محیط زیست، نابرابری اجتماعی و نهایتاً منجر به چیزی شد که به نظر می

 ,Harvey داری است.« )ای همانند بازسازیِ قدرت طبقاتی سرمایهکل آزاردهندهبه ش

2005, p. 122) 

تقریباً دو دهه بعد از تحلیل او، مشاهدات انتقادی هاروی معتبر و مرتبط با چارچوب 

 کند: رسد. او استدالل میکنونی می

قابل   بزرگ،  کار  نیروی  یک  به  نولیبرالیسم  که  آنجا  تا 

عنوان یک اقتصاد  نسبتاً ناتوان نیاز دارد، چین به  استثمار و
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نولیبرال واجد شرایط است، هر چند با »مختصاتِ چینی«.  

نظر می به  از طریق چنین  تا حدی  ثروت  انباشت  که  رسد 

های پنهان و تصاحب آشکار حقوق  کاریترکیبِ فساد، فریب

دارایی مالکیت  و  در  زمانی  که  است  گرفته  صورت  هایی 

 15( harvey, 2005, p. 1441ودند. )مشترک ب

 دهد، او سپس ادامه می

در حالی که در سیاست حزب کمونیست، چندین جنبه  

برای عقیم ساختن شکل یک طبقه وجود دارد که  ی  گیریِ 

دار طراحی شده است، حزب همچنین به پرولتاریایی  سرمایه

گسترده »کاسهشدن  شکستن  چین،  کار  نیروی  برنج ی  ی 

های اجتماعی، تحمیل هزینه  از بین بردن حمایت  16آهنی«،

مصرف انعطافبه  کار  بازار  رژیم  ایجاد  و  کنندگان،  پذیر، 

تر مشترک بوده، تن داده  هایی که پیشسازی داراییخصوصی 

است. چین یک سیستم اجتماعی ایجاد کرده است که در آن  

سرمایهشرکت میهای  آزادداری  و  بگیرند  شکل  انه توانند 

 (harvey, 2005, p. 150عمل کنند. )

 
که ساکنان سرعت در حال افزایش است. درحالی از نظر هاروی، »شکاف میان درآمدهای روستایی و شهری به  - 15

ای یک وعده  شانس باید باشند که هفتهکنند، کشاورزان روستایی خیلی خوش شهری مرفه با بی. ام. و. رانندگی می

ی میان مناطق شهری و روستایی بوده است حال آنکه گوشت بخورند. همیشه تأکید بیشتری بر نابرابری فزاینده 

 ( Harvey, 2005, p. 145 تر شده است« )ای نیز عمیقهای منطقهنابرابری

ویژه زنان جوان مهاجر از مناطق روستایی است.  نیروی کار، بهی  العاده اندوزی، ناشی از استثمار فوقمنبع دیگر ثروت

ی کافی غیرقانونی، مستبدانه و استثمارگرانه است.  اندازه سطح دستمزدها در چین بسیار پایین است و شرایط کار به

آن»سرمایه از  بدتر  توسط شرکتحتی  شده  انباشته  حاصل  ی  مزد  بدون  کار  نیروی  از  خارجی  و  های خصوصی 

 (  Harvey, 2005, p. 148 شود.« )می

16 - iron rice bowl  )اصطالحی چینی برای اشاره به مشاغلی با امنیت شغلی باال )م 
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سازی و بازسازی قدرت طبقاتی  در مجموع، چین »بدون شک به سوی نولیبرال 

 ,Harvey, 2005 هر چند با »مختصات چینی مشخص« حرکت کرده است«.)

p. 151) 

، با عنوان 2020ی کوتاه خود در سال  رسد که هاروی در مقالهچنین به نظر می 

« همچنان منتقد نولیبرالیسم 19داری در دوران کووید  ضد سرمایههای  »سیاست 

عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان »به کند که چین به چین است، و استدالل می

اقتصادی  شکل مؤثری سرمایه بحران  پیامدهای  از  را   2008-2007داری جهانی 

که »کووید    کندنجات داده است.« وی سپس با اشاره به پاندمی جهانی، اشاره می

آمیز علیه انتقام طبیعت نسبت به بیش از چهل سال سوء رفتار شدید و وهن  19

( در extractivismرویه و هنگفت منابع طبیعی )ی استخراج بی واسطهطبیعت به 

 (Harvey, 2020 نظام نولیبرال خشونت آمیز و غیرقانونی است.« )

چین  صریح  و  قاطعانه  کردن  رویکردمحکوم  و  برعلیه   هراسی،  نژادپرستانه 

چین زیرا  است،  ضروری  چینی  آمریکایی  فرهنگ  صدها  نژادپرستانه  هراسی 

تبار را در قبال پاندمی جهانی هدف قرار داد، و یا در اظهارات دونالد ترامپ،  آسیایی

ی او، نمود  جمهور پیشین ایاالت متحده آمریکا و مایک پمپئو وزیر خارجه رئیس

انی تحت عنوان »ویروس چینی« و یا »ویروس ووهان« نام  یافت که از پاندومی جه

(.  2020کند،  بردند )ترامپ از نامیدن ویروس کرونا، به ویروس چینی دفاع میمی

به همان اندازه اما مهم است اذعان کنیم که چنین بحران بزرگ جهانی تا حدی  

»اقتصادی  و  طبیعت،  از  سیستماتیک  سوءاستفاده  در  با    17سازیِ« ریشه  طبیعت 

به  اجرای سیاست زیادی  تا حد  پاندمی جهانی  این  بازارمحور دارد.  نولیبرال  های 

آسیب»شکاف و  بستگی پذیریها  نولیبرال  هژمونیک«  اقتصادی  »الگوی  در  ها« 

 ( Harvey, 2020 دارد.)

 
17 economicalisation 
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ویژه شکل  یک  نمایانگر  توسعه،  سمت  به  چین  مسیر  اقتصاد بنابراین  از  ای 

چه پس از  آن  19(  McNally, 2012است.)  18داری چینی«رمایهداری، یا »سسرمایه

»سرمایه  1989 از  دیگری  نوع  گرفت  اوج  چین  که  در  همچنان  بود  دولتی«  داری 

داری دولتی شوروی بود، نه سوسیالیسم.« فروپاشید سرمایه  1989»آنچه در سال  

ترکیبی«    داری دولتیی چین نمایانگر یک »سرمایهطور خاص، استراتژی توسعه به

داری دولتی و خصوصی تحت ی »ترکیبی از سرمایهاست نه سوسیالیسم. دربرگیرنده

داران جهانی، تأمین نیروی کار  نظارت دولت با تمرکز بر صادرات« است که با سرمایه

رو داخلی  بازار  دولتی،  حمایت  سرمایهبهارزان،  عوض،  در  دارد.  سروکار  داران رشد 

شوند، تکنولوژی را به خصوصی و یا دولتی چین شریک میداران  خارجی با سرمایه

می سیستماشتراک  در  را  چینی  محصوالت  و  عمدهگذارند،  تجاری  و  های  فروشی 

میخرده ادغام  جهانی  میفروشی  نظر  به  چنین  حلقه کنند.  که  مفقود  رسد  ی 

جامعهسرمایه تحقق  برای  کار«،  محل  کردن  »دموکراتیزه  ترکیبی  دولتی  ای  داری 

 (  Wolff, 2020; 2019ویکم است. )تر در قرن بیستتر و انسانیعادالنه

ی چینی، تلفیقی از نولیبرالیسم با عناصر مرکانتیلیسم،  در مجموع، الگوی توسعه 

ریزی شده است و توانسته است که مدلی از توسعه بدون اقتدارگرایی و اقتصاد برنامه

د که این ویژگی خاص مورد استقبال رسدموکراسی را عرضه کند. چنین به نظر می

گیرد که به ثبات ی خاورمیانه و شمال آفریقا قرار میهای خودکامه در منطقهرژیم

رژیم عالقهسیاسی  خود  توسعههای  مدل  و  هستند  را  مند  نولیبرالی  اقتدارگرای  ی 

می آندنبال  اقتصادی  مسیر  که  نکردند  ادعا  هرگز  چینی  مقامات  اگرچه  ها  کنند. 

های اقتدارگرای خاورمیانه و شمال آفریقا برای تحکیم خودکامگی  جهانی است، دولت

 اند.  نولیبرال خود دائماً به دنبال الگوی چینی بوده

 
18 Sino- capitalism 

و آنچه برای حزب   -های اخیر در چین تغییر کرده است(، آنچه در سال p. 351,  2014ی کالین)به گفته  - 19

عیار چینی داری تمام این است که نخبگان کشور، برندگان ثروتمند در آغوش یک سرمایه  -است حاکم حائز اهمیت

 شدن آزرده خاطر هستند.  های صنعتیاز هزینه
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رو به کدام سو است؟ رویکردی   ی خاورمیانه و شمال آفریقا مسیرهای توسعه

 ی مدنی با تأکید بر جامعه

چچشم جهانی  نوین  نظم  یک  برای  چین  چشمانداز  این  آیا  و  به یست؟  انداز 

کند؟ روالن اظهار ی پایدار و دموکراسی در خاورمیانه و شمال آفریقا کمک میتوسعه 

انداز چین برای یک نظم نوین  های ایدئولوژیکِ چشمکند که مبانی فکری یا بنیانمی

ی سنتی چین و تجربیات تاریخی گذشته« الهام گرفته شده است، جهانی از »اندیشه 

های بزرگی از  ی میل به »هژمونی محدود است که آزادانه بر بخشمنعکس کننده  و

از ایده  –شود  جنوب جهان اعمال می از نفوذ غرب و عاری  های  آلفضایی که آزاد 

است«.) دههRolland, 2020, p. 2لیبرال  از  از  1990ی  (  پس  به خصوص  و   ،

به معنای »حق سخن  guoji huayuquanیا  Huayuquan، پکن مفهوم 2013

المللی« المللی« یا »قدرت گفتمان/ قدرت گفتمان بینگفتن/ حق سخن گفتن بین 

را شرح و بسط داده و به کار برده است، تا تمایالت چین برای داشتن حق سخن 

 ه هنجارها و نظم جهانی را منعکس کند.  گفتن، تأثیرگذاری و شکل دادن ب 

ای تکمیل شده است که در چندین قدرت مادی رو به رشد پکن با قدرت گفتمانی

چین نشان داده شده است. این شعارها    huayuquanمفهوم یا شعار برای ترویج  

آمیز« ی دنگ شیائوپینگ در مورد »پنج اصل همزیستی مسالمتی ایدهدربردارنده

،  1989در سال    21جیانگ زمین  20است. مفهوم »همسایگی خوبِ«  8819در سال  

ی مرکزی شانزدهم حزب کمونیست چین  برد« که در کمیته-ی »همکاری بردایده

ی  به تصویب رسید؛ »منافع مشترک/جهان متجانس« که در کنگره  2005در سال  

  طرح شد؛ »داستان چین/ صدای چین«   2007هفدهم حزب کمونیست چین در سال  

جمهور شی جین پینگ در سال  ؛ و شعارهای متعددی که توسط رئیس2012در سال  

از شعارهای شی در یک رویکرد چهار وجهی  مطرح شده است. نمونه  2013 هایی 

های کوچک و متوسط، خالصه شده  کارگیری دیپلماسی در رابطه با قدرتبرای به

ی  نوشت مشترک/ آینده است: »سازش، مودت، منافع متقابل و فراگیر بودن«؛ »سر

 
20 good neighbourliness 
21 Jiang Zemin 
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مشترک برای نوع بشر« یا »چهار فضیلت: با حسن نیت سخن بگویید، برای رفاقت  

،  2014ارزش قائل شوید، عدالت را ارتقا دهید و درستکاری را ترویج دهید.«در سال 

پایدار«، »مسیر چین«، »خرد  شی شعارهایی همچون »مشترک، جامع، همکارانه، 

جمهور  ی رئیس، ایده2015رهنگی« را مطرح کرد. در سال  چین« و »اعتماد به نفس ف

سوی الملل به ی بینشی در باب »دو راهنما« نشان داد که چین باید هدایتگر جامعه

»امنشکل جهانی  نظم  یک  به  »عادالنهدهی  و  کمیته تر«  در  باشد.  مرکزی تر«  ی 

سال   در  چین  کمونیست  حزب  ایده2015هجدهم  او  »نو،  باب  در  آوری، هایی 

او   2017ی سبز، گشودگی و سهیم کردن« را طرح کرد؛ در سال  هماهنگی، توسعه

الملل« با مفاهیم »ایجاد صلح جهانی، کمک به توسعه جهانی و حفاظت از نظم بین

سال   در  آمد؛  کار  کلیدواژه2018روی  متقابل، گفت،  درک  »برابری،  او  و  های  وگو 

»رایزنی صریح، ارتباط صمیمانه، تبادالت عمیق های  ، ایده2019مدارا« بود و در سال  

(  Rolland, 2020, pp. 15– 16, 60– 64و یادگیری متقابل« را طرح کرد. )

جمهوری شی، عمیقاً قدرت گفتمانی خود را بدیهی است که چین در دوران ریاست

تر« المللی »خردمندانه اندازی »بدیل« برای یک نظم بینافزایش داده است، و چشم

 کند.  ائه میار

ها نسبت  انداز چینیبا وجود این، پرسش کلیدی این است که تا چه اندازه چشم

به نظم جهانی با نظم نولیبرال حاضر که چین فعاالنه در آن مشارکت دارد، تفاوت  

اساسی دارد. عالوه بر این، مشخص نیست که چگونه یک نظم نولیبرال با مختصات 

می خدمت  چینی،  در  باشد.  تواند  متقابل  همکاری  و  دربرگیرندگی  صلح،  عدالت، 

رسد که مسیر نولیبرال چین معاصر به سوی توسعه عنوان مثال، چنین به نظر میبه

مسالمت »صعود  بر  مبنی  پکن  رسمی  گفتمان  با  تضاد  »توسعهدر  یا  ی آمیز« 

علیهمسالمت ساختاری  نوعی خشونت  نمایانگر  نولیبرال  الگوی  چراکه  است    آمیز« 

طور که در محیط زیست و کرامت فرودستان داخلی و جهانی است. همچنین، همان

استکهلم )ی تحقیقات صلح بینمؤسسه   2021آوریل    26گزارش   (  SIPRIالمللی 

ی نظامی پکن نمایانگر  رسد که افزایش بودجهنشان داده شده است، چنین به نظر نمی

های نظامی چین،  شود که هزینهیآمیز باشد. تخمین زده میک نظم نوظهور مسالمت
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میلیارد دالر باشد. این امر    252بالغ بر    2020که دومین قدرت جهان است، در سال  

درصدی نسبت به    76و    2019درصدی نسبت به سال    1.9ی افزایش  نشان دهنده

می  2020-2011ی  دهه نشان  گزارش  این  هزینهاست.  که  نظامی چین  دهد  های 

مدت   متما  26»طی  طوالنیسال  است،  یافته  افزایش  دورهدی  افزایش  ترین  ی 

های نظامی  های نظامی{ توسط یک کشور در پایگاه اطالعات هزینه ی}هزینهوقفهبی

SIPRIبه تقریباً دو تریلیون دالر    2021-2020های نظامی جهان در سال  « )هزینه

 یابد.(  افزایش می

اویغورهای مسلمان که منجر   با  پکن  و  رفتار کنونی  فرهنگی  تضییع حقوق  به 

آن میسیاسی  قیامها  سرکوب  و  دموکراسیشود،  در    2020-2019ی  خواهانه های 

به هنگ را  میکنگ  گفتسختی  دربرگیرندگی،  نمایانگر  متقابل  توان  منافع  و  وگو، 

پکن به نخبگان حاکم کمک    22دانست. عالوه بر این، گفتمان »استثناگرایی چینی«

تکمی نظام  تا  فضیلتکند  متجانس،  داخلی  »نظم  ترویج  عنوان  با  را  و  حزبی  مند 

را برای تحکیم قدرت    23مندی ذاتی« مراتبی« برای مردم چین، و ادعای »صلحسلسله 

مراتبی پکن که در داخل توان پرسید که آیا »نظم سلسلهجهانی پکن توجیه کنند. می

ترویج بینمی  کشور  نظم  برای  مطلوبی  »الگوی  )شود«،  است؟«  جدید   المللی 

Rolland, 2020, pp. 25– 26سیاسی نظم  ایجاد  الگو،  این  آیا  اجتماعی  -( 

کند؟  ی خاورمیانه و شمال آفریقا تسهیل میتری را در منطقه تر و دموکراتیکعادالنه

از به ابداع الگوهای  طور خاص این منطقه و آسیا، نیگمان من، جهان جنوب و بهبه

ی توسعه و دموکراسی دارند، و در عین حال  طلبانهبومی فراگیر، دموکراتیک و برابری

ی نوظهور، باید نسبت به آموختن از چین و دیگر کشورها در یک نظم جهانی چندگانه

 گشوده و پذیرا باشند.  

به سه روش توان  از لحاظ نظری، روابط چین و خاورمیانه و شمال آفریقا را می

محور« که همواره بر منافع سیاسی و  بندی کرد. نخست »رویکرد چینمتمایز دسته

عنوان یک ایده و یا یک  اقتصادی چین در منطقه تأکید دارد. در این رویکرد، چین به

 
22 Chinese exceptionalism 
23 inherent peacefulness 
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می رمانتیک  بار  اغلب  مفروض  منطقهالگوی  و  آفریقا  یابد،  شمال  و  خاورمیانه  ی 

ها  مانده خیرات ایدهی منفعل تهو دریافت کننده  -دیگری  -ی فرعی عنوان یک مقوله به

ی  های خودکامهشود. رویکرد دوم که توسط رژیمهای »از ما بهتران« تلقی میو کمک

ارائه می آفریقا  محور خاورمیانه« است که - شود، »رویکرد دولتخاورمیانه و شمال 

توسعه  می»الگوی  اجرایی  و  ساخته  بر  را  چینی«  ایدهکند  ی  بدون تا  توسعه  ی 

دموکراسی، یا اقتدارگرایی نولیبرال را ترویج و توجیه کند. پیشنهاد من، رویکرد سوم 

چشم به  معطوف  که  جامعهاست  نیروهای  انداز  بلندمدت  منافع  و  است  مدنی  ی 

محور، گیرد. دو رویکرد نخست، دولتاجتماعی خاورمیانه و شمال آفریقا را در نظر می

توجه به مسائل و مشکالت ناشی از الگوی ی مدنی، و بیی منافع جامعهکنندهتضعیف 

الگوی توسعه ی چینی هستند. بهتوسعه  انداز آن برای  ی چینی و چشمطور خاص، 

کاستی جدید،  نظم  مهمیک  و  اول  دارد.  دربر  را  متعددی  ماهیت  های  همه،  از  تر 

است.  چینی  پایین  به  باال  از  مدرنیزاسیون  متعددی    اقتدارگرای  موارد  در  امر  این 

سازی  گرا، همانندسازی اجباری، و ملتی فرهنگی دولتمشهود است، از جمله سلطه

دنبال تضعیف و  ی سین کیانگ که بهی اقلیت مسلمان اویغور در منطقه اقتدارگرایانه

ها و ادغام اجباریشان در یک هویت ملی چینی همگن  فرهنگی آن- تحلیل هویت قومی

)  تحت حمایت است.  پایین  به  باال  از  و   ,Mauk, 2021; Bovingdon دولت 

2010; Scott, 1985 ) 

منطقه  ویژگی  همانچندین  یا  کیانگ،  اویغور سین  اکثر ی خودمختار  که  طور 

را »ترکستان شرقی« می اقتصادی و سیاسی  اویغورها آن  امنیت  برای  را  نامند، آن 

می حیاتی  یکچین  تقریباً  منطقه  این  ذخایر  سوکند.  چین،  نفت  و  طبیعی  گاز  م 

توجهی از طال، اورانیوم و سایر فلزات را در اختیار دارد. عالوه بر این، با توجه به قابل

شود، بدین معنا که،  عنوان »سبد پنبه« دیده میوهوای مطلوب آن، این منطقه بهآب 

ی  دهی گسترهای خالی از سکنه به خاطر کشت پنبه مورد توجه زیادی است. زمین

راه  نیز  موقعیت  منطقه  و  است.  چین  مرکز  در  زیاد  جمعیت  برای  بالقوه  حلی 

ی استراتژیک« بازارهای آسیای مرکزی و  این منطقه ان را به »دروازه   ژئوپولیتیکی 

تبدیل می ازاین Downs, 2004کند. )خاورمیانه  ناآرامی(  اعتراضات رو، پکن  و  ها 
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ویژه  بیند، بهی اصلی امنیت ملی مییک دغدغهعنوان  اویغورها در سین کیانگ را به

»ضدانقالب«  از  چین  رسمی  روایت  که  هنگامی  سپتامبر  یازده  از  پس  دوران  در 

شد.   جایگزین  مذهبی«  گرایی  افراط  و  تروریسم  علیه  »جنگ  با  اویغورها 

(Rodriguez- Merino, 2019  ) 

می اظهار  )رابرتز  مطالعه2020کند  به  مجبور  اویغورها  که  و  (  چینی  زبان  ی 

 « چینی  رسمی  بهدکترین  مراکز  هان«  در  سیاسی  »بازآموزی«  از  بخشی  عنوان 

پرورش حرفه  و  آموزش  »مراکز  رسماً  آنچه  یا  و  انبوه  میبازداشت  نامیده  شود  ای« 

ی تحول جمعیت روستایی اویغور چین«، هزاران  هستند. عالوه بر این، تحت »برنامه

ای شوند، و شهرهای روستاییهای مسکونی جدید منتقل میکارخانه کارگر اویغور به 

 کنند.  را که زمانی اکثراً اویغور بودند، خالی از سکنه می

دولت  ازجمله  مسلمان  اکثریت  با  کشورهای  خودکامهاکثر  و  های  خاورمیانه  ی 

  شمال آفریقا، در مورد نقض فاحش حقوق بشر اویغورها، عمدتاً به دلیل روابط قوی

سیاسی حمایت  و  میاقتصادی  پکن  که  عرصهای  در  بینتواند  کند،  ی  ارائه  المللی 

اند. سازمان همکاری اسالمی به همراه چندین کشور با اکثریت مسلمان سکوت کرده

سال   در  متحد  ملل  سازمان  در  غرب  اجازه  2019پیشنهاد  بر  دسترسی  مبنی  ی 

، محمد بن سلمان،  2019در سال    24خبرنگاران به استان سین کیانگ را رد کردند. 

ولیعهد عربستان سعودی و حاکم عملی این پادشاهی، در جریان یک سفر به چین، 

علناً از رفتار چین با اویغورها حمایت کرد. به همین ترتیب، ایران نیز عمدتاً در مورد  

سیاست چین در قبال اویغورها سکوت پیشه کرده است، چراکه پکن همچنان شریک 

 های شدید اقتصادی آمریکا علیه ایران است. اصلی تهران در طول اعمال تحریمتجاری  

ی یک الگوی متکثر و  دهندهی پکن در قبال اویغورها ارائهسیاست اقتدارگرایانه

های  فراگیر از همزیستی برای جوامع خاورمیانه و شمال افریقا نیست که در آن اقلیت 

 
ای مشترک به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان در بیانیه، بیست و دو کشور عمدتاً غربی  2019در سال    - 24

ی وسیع« و »تعقیب و  های خودسرانهکننده از بازداشتهای نگران ها »گزارشملل متحد، چین را به خاطر آنچه آن

تقریباً نیمی  نامیدند، مورد انتقاد قرار دادند، یک روز بعد، سی و هفت کشور دیگر، که  های گسترده« میمحدودیت

ها کشورهایی با اکثریت مسلمان بودند از جمله پاکستان، قطر، سوریه، امارات متحده عربی و عربستان سعودی از آن

 به دفاع از پکن پرداختند.  
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های  ملت وجود دارند. عالوه بر این، رژیمقومی و مذهبی متعددی در قالب چندین  

ی خاورمیانه و شمال آفریقا، از سیاست محدود پکن در فضای سایبری و  خودکامه

می استقبال  داخلی  اینترنت  سیاست صنعت  خدمت  در  امر  این  چراکه  کنند، 

عنوان مدرنیزاسیون اقتدارگرایانه و تکنولوژی پیشرفته بدون آزادی سیاسی است. به

یاهلل )به زبان عربی به معنای بزن بریم(، یک اپلیکیشن چینی است که دفتر  مثال،  

محبوب  از  یکی  و  است،  دبی  در  آن  برنامهمرکزی  در ترین  چت  و  بازی  های 

ی خلیج فارس، مصر، اردن و الجزایر است، اما همچنین از  های عرب منطقهپادشاهی

زبان منطقه پشتهفت  نیز  اردو و ترکی  مانند  نکتهیبانی میای دیگر  ی جالب  کند. 

»قاعده که  است  این  پلتتوجه  این  اساسی  بهی  که  »فرم  25عنوان 
prp شناخته  »

شود به معنای: نه سیاست، نه مذهب، نه پورن« است که نقض این قانون به معنای  می

ی مهم در اینجا  ( نکته Yang & Kerr, 2021از دست دادن حساب شخصی است.)

ی مدنی، مورد استقبال مدرنیزاسیون اقتدارگرا  زدایی از جامعهسیاستاین است که  

اجتماعی،  -دهد، آزادی سیاسی( نشان می1999طور که آمارتیا سن )است. اما همان

پایدار در جهان جنوب تکثرگرایی و دموکراسی، محور موفقیت توسعه ی عادالنه و 

 است.

ی مدنی ایران های جامعهاز بخشتوانیم بفهمیم که چرا برخی  در این زمینه می

ی چین در ایران و نیروهای طرفدار دموکراسی برداشت نسبتاً منفی از نفوذ فزاینده

ایران به سازمان همکاری پیوستن  عموم مردم چندان مشتاق  های شانگهای  دارند. 

(SCO  پس از تأیید عضویت کامل ایران در این سازمان، در سپتامبر )نبودند.    2021

 2021ی استراتژیک ایران و چین در سال  وپنج ساله ی بیست رخی به توافقنامه حتی ب

که شفافیت زیادی  ها، درحالی( از نظر آن2020واکنش منفی نشان دادند. )ما هستیم،  

ی ی نفوذ چین در ایران وجود ندارد، طیف تندروی رژیم به جای گزینهدر مورد دامنه 

متحد )ایاالت  غرب  با  متوازن  به روابط  »نگاه  سیاست  از  )چین(  شرق  و  آمریکا(  ه 

می دفاع  خود  استبدادی  قدرت  تحکیم  اخیر شرق«برای  تاریخ  حال،  این  با  کنند. 

 
 ()م( no politics, no religion, no pornحروف اول انگلیسی سیاست، مذهب و پورن.) - 25
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سازیِ آمرانه خاورمیانه و شمال آفریقا، ناپایداری مدرنیزاسیون، سکوالریزاسیون و ملت

خواه  دموکراسیایران، جنبش سبز    1979و از باال به پایین را نشان داده است. انقالب  

  2013و پیامدهای آن و جنبش پارک گزی    2011- 2010در ایران، بهار عربی    2009

ی مدنی خاورمیانه و شمال آفریقا و واکنش  در ترکیه، همگی نمایانگر مقاومت جامعه

 ,Mahdavi ی اقتصادی بدون دموکراسی است. )اعتراضی به ایده و سیاست توسعه 

2019) 

ه چینی در چگونگی پاسخ پکن به مطالبات دموکراتیک کاستی دوم الگوی توسع

ی خواهانهدموکراسی   ها است. سیاست پکن در قبال تظاهراتمردم و حقوق اساسی آن

کنگ، و روابط پیچیده و نزدیک با خونتای میانمار و کودتای  در هنگ  2019-2020

اخت یک در این کشور، درس چندانی برای س  2021ی  نظامی ضد دموکراتیک فوریه 

ارائه نمی  آفریقای دموکراتیک و فراگیر  اعتراضات  خاورمیانه و شمال  -2019دهد. 

برانگیز استرداد مجرمین مورد امضای پکن، ی بحث کنگ که توسط الیحه هنگ   2020

از اعتراضات را در فوریه آغاز شد، زنجیره به   2019ی  ای  این الیحه  در مخالفت با 

کنگ و حاکمیت قضایی آن، و نسبت به قرار  هنگ های مدنی در  دلیل نقض آزادی 

ی راه انداخت. الیحهکنگ در معرض سیستم حقوقی چین بهدادن شهروندان هنگ

به اعتراض ضدپیشنهادی  و  مقاومت  و  تلقی شد  آزادی  نقض  در  -عنوان  هژمونیک 

نگرانیبحبوحه  آیندهی  مورد  در  فزاینده  در  های  قانون  حاکمیت  و  دموکراسی  ی 

 (Garrett, 2014گ رخ داد. )کنهنگ

دلیل   به  میانمار  که  زمانی  است.  اهمیت  حائز  اندازه  همان  به  نیز  میانمار  مورد 

اقلیت روهینگیا در راخین، از سوی چندین کشور تحت فشار قرار گرفت،  نسل کشی 

پکن از رژیم نظامی و روایت رهبر عملی آن یعنی آنگ سان سو چی حمایت کرد، که  

و نقض فاحش حقوق بشر مسلمانان روهینگیا را اغراق شده دانست و  کشی  ادعای نسل

پاسخ حال  در  مقامات  که  داشت  بودند.  تأکید  تروریستی  تهدید  یک  به  گویی 

(McLaughlin, 2021اخیراً، پکن همچنین با قطعنامه ) ی شورای امنیت سازمان

فوریه  نظامی  کودتای  علیه  متحد  کرد  2021ی  ملل  مخالفت  میانمار  )کودتای  در   .

های امنیتی  گرایانه، که ناشی از دغدغههای موسوم به عمل ( این سیاست2021میانمار،  

اقتصادی پکن است، مورد استقبال رژیم ی خاورمیانه و شمال آفریقا  های خودکامهو 
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های این منطقه چنین الگویی را دنبال کنند، نیروهای  قرار گرفته است، اما اگر دولت

 ها آسیب خواهند دید.  ع مدنی آناجتماعی و جوام

ی نولیبرالی پکن است. نولیبرالیسم نابرابری سومین کاستی در ارتباط با مدل توسعه 

دهد،  های انسانی را به »کنشگران بازار« تقلیل میکند، عاملیتاجتماعی شدید ایجاد می

اظهار ( وندی براون Brown, 2015bبخشد نه به شهروندان. )و به سرمایه قدرت می

های وجود را از ی جنبهکند که »نولیبرالیسم، شکل خاصی از خرد است که همه می

صورت خاموش اجزای اصلی دموکراسی را از کند و بهبندی میحیث اقتصادی صورت 

می فرهنگبین  عدالت،  اصول  و  واژگان  شامل  اجزا  این  عادات  برد.  سیاسی،  های 

 ,2015aز همه تخیالت دموکراتیک است.« )های حاکمیت، و باالتر اشهروندی، شیوه

p. 17فاجعه در »اقتصادی )( ».2015شدنِ هنجاریِ زندگی سیاسی استa, p. 201) 

ی مدنی  های دموکراتیک در جامعهنابرابری اجتماعی منجر به تنزل تدریجی آرمان

ها  ایدهآورد و  ی پوپولیستی را به وجود میهای اقتدارگرایانهشود؛ همچنین گرایشمی

که  ( درحالیMahdavi, 2017, p. 284برد. )و نهادهای دموکراتیک را از بین می

ی مدنی فعال، فراگیر و توانمند برای  ی خاورمیانه و شمال آفریقا به یک جامعهمنطقه 

ی عادالنه، فراگیر و توانمند و نیز به دموکراسی نیاز دارد، الگوی نولیبرالی ایجاد توسعه

ی پایدار و فراگیر را اجتماعی، توانمندسازی اجتماعی، و الگوی توسعه  توسعه، عدالت

 کند.  تضعیف می

از توان پرسید که آیا جوامع مدنی خاورمیانه و شمال آفریقا میاکنون می توانند 

مند شوند و اگر بله چگونه؟ با اقتباس از رویکرد  مزیت روابط چین و این منطقه بهره

بندی این بخش پیشنهاد  گانه را برای پایانمن مالحظاتی سه  ی مدنی اولویت به جامعه

ی این منطقه از تأثیرات بد نظم پسااستعماری است  دهندهکنم: اوالً، چین نه نجاتمی

امروزه »نظریه نیروی شیطانی است. چین واقعی،  پراگماتیستیِ و نه یک  ی گربه«ی 

ی  گانهماتیسم چینی ارکان سهکند. پراگدنگ را در سیاست داخلی و خارجی دنبال می

دهد. چین به منابع انرژی منطقه نیاز دارد، و روابط چین و این منطقه را توضیح می

گذاری مشارکت دارد. با این حال، اگر کشورهای خاورمیانه فعاالنه در تجارت و سرمایه

اند از  توی مدنی آنها میو شمال آفریقا به صورت فعال و استراتژیک عمل کنند، جامعه
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های  گذاری و وامهای سرمایهراه ابریشم جدید چین یا ابتکار کمربند و جاده، و برنامه

بنیانِ نوآورانه، و بهبود ی چین به تقویت اقتصاد دانشی چین، و نیز عالقهبهرهنسبتاً کم

 مند شوند.  های تجدیدپذیر و انرژی پاک در منطقه بهرهانرژی 

های خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین کثر دولتطور خاص، هم چین و هم ابه

بخش از  سرمایهبرخی  از  منطقه  این  اقتصادی  منطقه  های  در  اقتصادی چین  گذاری 

قیمت چینی به منطقه گاه  به  کنند. با این حال، صادرات محصوالت ارزان استقبال می

است از    ی مدنی آن ممکنضرر محصوالت و صنایع محلی این منطقه است، و جامعه

گونه روابط تجاری و اقتصادی آسیب ببینند. تأثیر چین بر خاورمیانه و شمال آفریقا  این

پیچیده است و مستلزم مشارکت و تعامل فعال جوامع مدنی منطقه با دولت چین و 

دولتشرکت است.  چینی  نیروهای  های  به  بایستی  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  های 

های مذاکره برای حفاظت از منافع صنایع  کنند و از مهارت ی مدنی خود تکیه  جامعه

 محلی خود استفاده کنند.  

کننده و نه یک هژمون جهانی است.  دوم، چین نه یک نیروی ضد هژمونیک تعیین

با وجود این، مشارکت چین در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا همراه با دیگر اعضای  

دگانه و چندقطبی را تحکیم بخشد و هژمونی  تواند یک سیستم جهانی چنبریکس، می

تواند به  اش را به چالش بکشد. این امر میجانبهگری یکایاالت متحده آمریکا و مداخله

اجتماعی مترقی خود را دنبال  -نفع نیروهای اجتماعی منطقه باشد تا تغییرات سیاسی

سیا و  دولت،  ثبات  و  حاکمیت  به  چین  احترام  چارچوب،  این  در  ست کنند. 

ای  گری نولیبرال، حائز اهمیت ویژهویژه در عصر مداخلهبه  جویانه«ی آن »غیرمداخله 

ی خاورمیانه و شمال آفریقا از حمایت چین  های خودکامهاست. بدیهی است که رژیم

وبیش به نفع جوامع کنند. با این حال، این سیاست کماز وضعیت موجود استقبال می

های  های تحت حمایت ناتو و غرب، مداخالت و تحریممدنی منطقه بوده است. جنگ

ی اقتصادی، تعدادی از جوامع مدنی منطقه را نابود کرده است. درست است کنندهفلج

ی بشار اسد  ی چین ممکن است به نفع رژیم خودکامهجویانهکه سیاست غیر مداخله 

این یا  باشد،  سوریه  است  در  ممکن  عربستان  با  نزدیک چین  روابط  مداخلهکه  ی به 

نظامی عربستان در یمن کمک کند، اما این نیز درست است که جوامع مدنی منطقه از 

های اقتصادی  مداخالت نظامی تحت حمایت غرب در افغانستان، عراق و لیبی و از تحریم
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ایران و عراق آسیب فراوان دیده ثبات محور بودن، یک سیاست پراگماتیستی در  اند. 

تواند از جوامع مدنی  فع اقتصادی چین است، اما همچنین میاست که در خدمت منا

نظامی مقابل  در  یکمنطقه  مدنی  جانبه گریِ  جوامع  کند.  محافظت  آمریکایی  ی 

ی خود را از های خودکامهخاورمیانه و شمال آفریقا به صلح و رفاه نیاز دارند تا رژیم

 درون به چالش بکشند.  

ه آن را واقعی یا مفروض، رؤیایی و برساخته  چ  -- ی چینیِ«  سوم، »الگوی توسعه 

آیندهمی  --بدانیم شکوفایی  برای  متفاوتی  و  متناقض  نتایج  مدنی  تواند  جوامع  ی 

ی های خودکامهوضوح توسط دولتخاورمیانه و شمال آفریقا داشته باشد. این گفتمان به

دموکراسی«،  منطقه به کار بسته و عملیاتی شده است و وضعیتِ »نولیبرالیسم بدون  

اقتصادی بدون دموکراسی و سرمایهتوسعه  اقتدارگرایانه را در منطقه تحکیم  ی  داری 

حل مشکالت منطقه، نه نولیبرالیسمِ »اجماع واشنگتن« کند. من تأکید دارم که راهمی

است و نه نولیبرالیسمِ »اجماع پکن«، چراکه این دو نمایانگر دو روی یک سکه هستند. 

مسیرهای متمایز به سوی توسعه و دموکراسی نیازمند است: مسیرهایی    به  این منطقه 

جامعه مشارکت  فعال،  شهروندی  مستلزم  مدلکه  نیز  و  مدنی  اقتصادیی    - های 

کشورهای   کند.  تضمین  را  سیاسی  آزادی  و  اجتماعی  عدالت  که  است  اجتماعی 

ا در نهایت بایستی  خاورمیانه و شمال آفریقا بدون شک باید از چین و غرب بیاموزند، ام 

ی عادالنه، جامع و پایدار پدید آورند.  مسیرهای متمایز و خاص خود را به سوی توسعه 

گرایی ارتجاعی و  ی فراگیر و عادالنه بودن، دعوت به انزوا و یا خاصدر پی یک توسعه 

شود: »خاص بودن گونه که گرامشی به ما یادآور میگرا نیست. همانگرایی واپسبومی

 (  p.6,1975گرایی، یک چیز دیگر!« )ودعوت به خاص چیز است و موعظهیک 

 گیری نتیجه

ی چین پرسید:  ، یک گزارشگر از وانگ یی، وزیر امور خارجه2021مارس    24در  

کنید؟« وانگ یی در پاسخ  »سیاست کنونی چین در خاورمیانه را چگونه توصیف می

 اظهار کرد که  
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این برای  از ه)...(  از  رجکه منطقه  ومرج خارج شود و 

ی رقابت ژئوپولتیکی  مند گردد باید از زیر سایهثبات بهره

بهقدرت و  یابد  رهایی  بزرگ  مسیرهای های  مستقل  طور 

را بررسی   ای خودهای منطقه متناسب با واقعیتی  توسعه 

مداخله و  فشار  مقابل  در  باید  منطقه  خارجی  کند.  ی 

جویانه برای اگیر و آشتینفوذناپذیر بماند، و از رویکردی فر

نگرانی که  کند  پیروی  امنیتی  معماری  یک  های  ایجاد 

 مشروع تمام طرفین را برآورده کند.  

؛ تأکید  2021ی جمهوری خلق چین،  وزیر امور خارجه 

 به متن افزوده شده است  

ای« برای دستیابی به امنیت و ثبات در  وانگ یی سپس یک »ابتکار پنج ماده

خاورمیانه پیشنهاد کرد. نخستین ماده »حمایت از احترام متقابل« است که مستلزم 

برای همکاری، توسعه و صلح نگریستن به کشورهای خاورمیانه به عنوان »شرکایی 

ی رقابت جغرافیایی« است. این امر همچنین مستلزم جای درک منطقه از دریچه به

ای یافتن مسیرهای خودشان به سوی احترام و حمایت از »کشورهای خاورمیانه بر

برنامه پیتوسعه«،  در  خودشان  منطقه های  سیاسی  توافقات  ترویج  گیری  و  ای 

تمدن»گفت میان  مسالمتوگوی  همزیستی  به  دستیابی  برای  دوم،  ها  است.  آمیز« 

ی فلسطین، با تأکید دوباره  »حمایت از عدالت و انصاف«، در مواردی همچون مسئله 

دولتی در شورای امنیت سازمان ملل متحد و پذیرش »نمایندگان  - دوحل  بر یک راه

عدم   به  »دستیابی  سوم،  مستقیم«.  مذاکرات  برای  چین  در  اسرائیل  و  فلسطین 

ای ایران از طریق پایبندی به برجام، لغو  های اتمی در موضوع هسته اشاعه«ی سالح 

یکتحریم متقابل جانبههای  پایبندی  و  ایران  علیه  آمریکا  تعهدات    ی  به  ایران 

های کشورهای منطقه  المللی باید از تالشی بین اش. عالوه بر این، »جامعهایهسته 

های کشتار جمعی  ای و سایر سالحهای هستهی عاری از سالحبرای ایجاد خاورمیانه

حمایت کند.« چهارم، »تقویت مشترک امنیت جمعی«، از طریق »ارتقای امنیت و  

با تروریسم برای تضمین یق گفتای، تشوثبات منطقه وگو و رایزنی برابر، و مبارزه 
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گام چارچوبی برای امنیت بهایمنیِ تأسیسات نفتی و خطوط کشتیرانی، و ایجاد گام

ی پنجم  جمعی، جامع، مبتنی بر تشریک مساعی و پایدار در خاورمیانه است«. ماده

همکاری »تسریع  پایانی،  توسعه و  چراکه  های  است  پایدار  محور«  امنیت  و  صلح 

ی غلبه بر کووید  »مستلزم توسعه، همکاری و یکپارچگی« است. این امر دربردارنده

جنگ19 کشورهای  بازسازی  اقتصادی  ،  رشد  در  بیشتر  تنوع  از  حمایت  و  زده، 

چینی« و    -ی نفت با میزبانی »مجمع توسعه و اصالحات عربیکشورهای تولیدکننده

ای وانگ یی برای دستیابی به  ت. )پیشنهاد پنج ماده»مجمع امنیت خاورمیانه« اس

(. اظهارات وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، با  2021امنیت و ثبات در خاورمیانه،  

شود که ی ویژه چین در امور آفریقا، تکمیل میاظهارات ژونگ جیان هوآ، نماینده

 Africaست.« )گوید: »چین نه بد است و نه خوب! چین ترکیبی از این چیزها امی

Research Institute, 2013, p. 34  این کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا )

با چین و سایر کشورهای بریکس نیاز دارند، و همزمان   هستند که به تعامل فعال 

 بایستی مسیرهای مستقل خود را به سوی توسعه و دموکراسی دنبال کنند.  

حالی که روابط نامتقارن اقتصادی    توجه به این نکته حائز اهمیت است که در 

تواند منجر به تفوق اقتصادی چین شود،  میان چین و خاورمیانه و شمال آفریقا می

منطقه این  حال  عین  بهرهمی  در  چین  با  خود  اقتصادی  روابط  از  شود،  تواند  مند 

مند باشد.  ریزی استراتژیک بهرهمشروط به این که فعاالنه عمل کند و از یک برنامه

کنند و هرچه قدرتمندتر باشند از منافع خود بهتر کشورها منافع خود را دنبال می

می منطقهدفاع  نیست.  مستثنا  قاعده  این  از  نیز  و شمال  کنند. چین  خاورمیانه  ی 

پی   فعاالنه در  بریکس  و کشورهای  غرب  دنبال کند.  را  منافع خود  باید  نیز  آفریقا 

نطقه نیز باید چنین کنند. یکی از راهکارهای  تأمین منافع خود هستند، و کشورهای م

»موازنه موضع  اتخاذ  مسیری،  چنین  تعقیب  برای  منفی«عملی  تمام    26ی  قبال  در 

از بروز اشکال جدید  قدرت های بزرگ از جمله آمریکا و چین به منظور جلوگیری 

نظم   چندگانه«،  »جهان  نوظهورِ  و  عصر جدید  در  است.  وابستگی  و  - پسااستعمار 

ی منفی مستلزم آن  بندیِ بدیع و نو از موازنه جنگ سرد، یک صورت -آمریکایی و پسا

 
26 negative equilibrium 



 یآزاده شعبان  ی/ ترجمه   یمهدو   یمجتب 62 

گیری از تجربیات و دستاوردهای جهانی،  است که خاورمیانه و شمال آفریقا با بهره

روابط خود را با شرق و غرب به صورت فعاالنه حفظ کند، و در عین حال مسیرهای 

(،  2014  ;2015وکراتیک دنبال کند. ایان تیلور ) ی دممستقل خود را به سوی توسعه 

کند که روابط  ی وابستگی و یا نظریه نظام جهانی، استدالل میبا اقتباس از نظریه

تواند منجر به »تنوع وابستگی« و یا »احیای وابستگی« شود که در  چین و افریقا، می

توانند  میهای نوظهور غیرغربی، همچون کشورهای بریکس  آن چین و دیگر قدرت

توان نیافتگی را در آفریقا بازتولید کنند. همین امر را می وضعیت وابستگی و توسعه 

که کشورهای  در مورد روابط چین و خاورمیانه و شمال آفریقا مطرح کرد. درحالی

مند  های اقتصادی چین بهرهتوانند از سرمایه گذاری و سایر پروژهمنطقه مطمئناً می

به توسعه  شوند، مشارکت سیاسی  با منطقه به صورت خودکار  اقتصادی چین  ی و 

توانند از چین شود. آنچه کشورهای منطقه میخاورمیانه و شمال آفریقا منجر نمی

بیاموزند این است که همان کاری را انجام دهند که چین انجام داد، یعنی به صورت  

واقعیتمستقل مسیرهای توسعه با  را دنبال کنند.  ای خود  های منطقهای متناسب 

منطقه  یک  آفریقا  شمال  و  ازاینخاورمیانه  نیست،  همگن  و  واحد  مسیرهای  ی  رو 

های آن  اجتماعی هر یک از ملت-های سیاسی و فرهنگیمنطقه متناسب با واقعیت

در جهت یک توسعه فراگیر و عادالنه، چندگانه خواهد بود و بایستی چندگانه و متعدد  

 باشد.  

محور به توسعه، متضمن این   ی مدنی یا جامعهیکرد جامعهبه عبارت دیگر، رو

های جدید، رویکردهای  است که جوامع خاورمیانه و شمال آفریقا نیازمند کشف راه

»مدرنیته و  به سنت بومی،  که  بدیل« هستند  توسعه های  الگوهای  و  محلی  ی های 

منطقه دارد.  توجه  غیره(  و  چینی  )آمریکایی،  و جهانی  خاورمیانه  آفریقا    ی  شمال 

ترکیبی    --محلی »گلوکال«    - نیازمند کشفِ یک »راه سوم« یا یک رویکردِ جهانی  

است. چنین رویکرد از پایین به    --دیالکتیکی از گلوبال )جهانی( و لوکال )محلی(  

برد و در عین حال، به تعبیر والتر باالیی همزمان از تجربیات محلی و جهانی بهره می

کند، بدین معنا که،  های استعمارزدایانه«ی خود را حفظ میافق (، »2015مینیولو )

و توسعه برابریالگوهای دموکراسی  پایدار، فراگیر و  را طرح میی  کند. در  خواهانه 

طور خاص، و ی خاورمیانه و شمال آفریقا بهساختار جهانی نولیبرال موجود، منطقه 
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 ,Mingoloنیاز دارند )   27»نافرمانیِ معرفتی«طور عام، به تمرینِ  جهان جنوب به 

گراییِ واپس گرایانه گرفتار آیند، از نظم هژمونیک که در دام بومی، بدون آن  ( تا 2015

رها شوند. چنین الگوهای اصیل و مردمی توسعه، مستلزم تفکر و عمل مستقل است. 

با اتخاذ   گفتمانی  همچنین مستلزم مشارکت هرچه بیشتر مردم عادی در سیاست 

 تر و حامی عدالت اجتماعی در عصر هژمونی نولیبرال است. خواهانهبرابری 
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  ن یدر ا  م؟یکن  سیو تدر  یرا بررس  لییی اعراب و اسرامناقشه  میتوانمی  ونهگه چ 

 ،الملل دانشگاه آکسفوردروابط بین  یداشت با استاد بازنشسته   میخواه  یسخن  ،مصاحبه

آو شلمیشل  یپروفسور  پروفسور  از  در    می.  ی  مناقشه  با   یزمینه تاکنون هشت کتاب 

موضوع  را   نیاز سه دهه است که ا  ش یب  شانیاست؛ ا  افتهیانتشار    لییاعراب و اسرا

 . د کنس مییتدر

ده شدن  اآشنا شدم که مشغول آم  یهنگام  میپروفسور شل  کیآکادم  یبا کارها  من

دکترا در  یدانشجو  عنوانبه بودم.  لییی اعراب و اسرامناقشه یزمینه در  سیتدر یبرا

بودم که با استفاده از آن  ای  یمناسب آموزش  کرد یرو  افتنی  ر یدرگ  یشناسانسان  یرشته 

  یکردیگرفتم رو  می. تصمکنم  یالملل بود طراحاز مبحث روابط بین  یرا که بخش  یدرس

  اتیکه تجرب  ،کنه مطلب  یخیسانشناسانه و تاران  یهاو بر ظرافت  کنم ای اتخاذ  رشته انیب

هنگام    یمباحثات فکر  طیداد و شرامناقشه قرار می  نیانسانها را در کانون ا  یروزمره

اتخاذ    یایمزا  میمصاحبه پروفسور شل  نیا  ر. دمینما  دی کأ ت  ،ساختمی  ایدروس را مه

الملل روابط بین یمرتبط با رشته یهاو پژوهش سرفصل سیدر تدر یخیتار یکردیرو

را مورد بحث قرار   «نینو اننگارتاریخ»جنبش  یعلم  یاکاره   شانیدهد. امی حیرا توض

به   خود دی و ام دهدمی  حیمبحث را توض نیا یزمینه مورد مناقشه در  م یمفاه  ،دهدمی

 . گذاردمی انیرا با ما در م کیتدموکرا یدولتشکیل )راه حل( ت

تفکر شما را تحت   ریو س  ک یکه حرفه آکادم   یفکر   یاصل  یهاعطفنقطه

 قرار داده کدام است؟   ر یتاث

 ی در دانشگاه آکسفورد در رشته   سیوچهار سال گذشته من مشغول تدریدر س

خواندم؛    خیتار  یکارشناس  یدر دوره  جیام. اما من در کمبرالملل بودهامور و روابط بین

من را  نش یب خیتارعلم   . دیمانمورخ می شهیهم د یبار که مورخ شدکیقول معروف( )به

که    ینسلیکار من بوده است. پروفسور سر اف اچ ه  رد  یفکر  ی اصل  شیشکل داده و آرا

 کرد یرو  نیگفت که به نظر او بهتربه ما می  شهیبود هم  جیاز آموزگاران من در کمبر  یکی

  شود اما فعالً   دایپ   یبهتر  کردیرو  یزمان   د یاست. شا  یخیتار  کردیالملل روبه روابط بین

است. امروز   یالدی شصت م  یدر اواخر دههی  اتفاق  نیاست. ا  یخیتار  ،کردیرو  نیبهتر
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روابط    س یو تدر  یکه در بررس  ی،گرید  کردیهنوز رو  ،سال سن دارم  76هم که من  

 .امافتهین ، پربارتر باشد یخی تار کردیالملل خاورمیانه از روبین

آغاز زمان  نقطه  معموالً  یبرا  نیانتخاب  دشوار  مورخان  و   یکار  است 

بگذارد.   ر یثأتر ت جامع  ر ی تصو  ن یمورد نگارش و همچن خ یتار  ی تواند بر تمام می

انتخاب   لییو اسرا  ی اعرابمناقشه  خ یتار  حیتوض  ی که شما برا  ی نیآغاز  ینقطه

 است؟   ی چه روز  دیکرده ا

 ی. نقطهدیآن را دار  دنیدارد که شما قصد کاو  ی بستگ  یبه موضوع   نیآغاز  ینقطه 

 1917بالفور در سال    یه یانیب  ،لییی اعراب و اسراشروع من در نوشتن در مورد مناقشه 

ا انق  طیشرا  هیانیب  نیاست.  ن  نیفلسط  یستی ونیدرآوردن صه  اد یبه  امروز  در    زیرا که 

  یهاقدرت  ری؛ تصومندم عالقهنیز  تر  جامع  یریتصوبه  د. اما من  کر  ایاست مه  انیجر

 یتنها بررسنه  ،منطقه  یالمللبین  استیدرک س  یشان در امور منطقه. برابزرگ و دخالت

 رونیاز درون به ب  ینگرش  یبلکه بر مبنا  ،به درون  رونیاز ب  ینگرش  یامور بر مبنا  نیا

الملل روابط بین  هب   یمثابه مدخلبه  ی، کتاب کوچک  زمینه  نیاست. من در ا  یضرور  زین

  فشرده   یخیجنگ و صلح در خاورمیانه: تاربا عنوان    ،از انتشارت پنگوئن،  در خاورمیانه

ا1995) کردم.  منتشر  عرب  نی(  به  نقطه  ی کتاب  شد.  ا  یاصل  یترجمه  کتاب    نیدر 

آغاز   یای در خاورمیانه است. نقطه و منطقه  یخارج یروهاین انیاز روابط م ییرمزگشا

 .اول است ی جنگ جهان انیدر پا  یعثمان  یورتامپرا ی فروپاش کتاب نیدر ا

 ی و ارائه  یابیارز  ، رو دارد که شامل کاوش  شیپ  ایای پوفهیمورخ وظ  کی

مورخ   یفهیوظ  یندیفرا  نیمصاحبت  با امروز است. چن  یگذشته برا  هایتیروا

شما   د؟یدار  یمورد چه نظر  نی گرداند. در امبدل می  یاسیس  ذاتاً   ی را به امر

 د؟ یکنمی  فی در کار خود را چگونه تعر  یاسیامر س

بودن    یاسیس  ریغ   یکه ادعا  ییکرد: آنها  میتوان به دو دسته تقسرا می  پژوهشگران

  قیکه تعهد و عال  یی است و آنها  عالقهیذ  ریو غ   ینی کنند که کارشان ع دارند؛ ادعا می

په و  ا پ   النیشمارم. امتعهد می  یاسیاز نظر س  یدارند. من خود را پژوهشگر  یاسیس
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هستند. به نظر من    ی اسیس  قیعال  یپژوهشگران دارا  کیکالس  ی هانمونه  دیادوارد سع

 ن ییرا تع  میسینوآنچه می  یهاروشن  هیسا  ریما ناگز  یاس یس  یهادگاهی و د  هایریگجهت 

بعالوهمی نم  خ یتار  ، کنند.  نوشته  خالء  تاریدر  نسل  هر  را   یجداگانه  خ یشود.  خود 

گذشته از منظر امور    ن یبه ا  ،میسینوکه در مورد گذشته می  ی هنگام  ی نگارد. حتمی

 . می نگرمی یامروز یهاو جدل عاصرم

بن  یکیشما   نوانیاز  مورخان  گروه  ،نیگذاران  از  متشکل  از   ی که 

جمع  یی هانیسیآکادم  صورت  به  که  اسرا  یاست  مورخان   یلییبه 

مشهورنددنظریتجد آدیهست  ، طلب  و   شتری ب  ی کم  دیتوانمی  ا ی.  گذشته  از 

 د؟ییگروه بگو  نیا کیآکادم   یکارها

پاپه و من    النی ا  ،سیمور  یبن  ،فالپان  مهایشامل س  «نیمورخان نو»  یاصل  گروه

 نیدر چهلم  ،1988سر برآورد. در سال    یالدیم  80  یخر دههااو  «نینو  خیتار»بود.  

. عنوان کتاب فالپان  افتیانتشار    یاز هر کدام از ما کتاب  ،لییدولت اسرا  سیسأ سالگرد ت

افسانهلییاسرا  شیدایپ  واقع:  و  مور  اتیها    ی پناهنده  یمسأله  شیدایپ   ،سیبود. 
- 1948،  لییاسرای اعراب و  مناقشه  و   ایتانیبررا نوشت. پاپه    1949-1947،  ینیفلسط

، جنبش  اهللدر اردن: ملک عبد  یتبان آخر هم کتاب من بود:  را منتشر کرد. دست  1951
 صورت. ما به  افتیانتشار    1988سال    ر. هر چهار کتاب دنیفلسط  میو تقس  یستیونیصه

 .میمشهور شد یلییطلب اسرادنظریمورخان تجد  ایو  «نیمورخان نو»به  یجمع

 استمداران یس  معموالًرا    ها نیموجود است اما ا  یم یحج  اتیمناقشه ادب  نیا  یبارهدر

.  اندوردهدرآ ریتحر  یبه رشته  یستیونیصه-پرو  یقو هایشیگرا یدارا سندگانینو ا یو 

 ه یکوچک که بر عل یهودی ، از داوود انهیقهرمانانه و اخالق گرا یریتصو سندگانینو نیا

 ی ستیونالینگرش ناس  نیا  نیکنند. مورخان نومی  میجنگد ترسعرب مقتدر می  ،جالوت

افسانه  یی رودررو  کیجنبش    نی . در واقع ادندیرا به چالش کش بود که    یی هابا تمام 

 .را احاطه کرده بود لییجنگ اعراب و اسرا نیو نخست لییاسرا شیدایپ 

ای یوجود اسناد رسم  یک یدهد.  می   حیرا بهتر توض  «نینو  خیتار»دو عامل برآمد  

ای از منابع  خارج شده بودند. ما به مجموعه   یبندسال از طبقه   30  یهقاعد   به بود که بنا  

 حیکه به توض  یگری. عامل دم یکرده بود  دایپ   یدسترس  یلییاسرا  یاسناد رسم  ی واصل
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بود. تا    1982در سال  لییرساند اشغال لبنان توسط اسرامی  یاری ن ینو خ یتار ی دهی پد

و    یتدافع   ییها جنگ   لییاسرا  یهاجنگ  ی تمام  کهنیدر مورد ا  لییآن مقطع در اسرا

  ی اسیس  یتیوجود داشت. اما در زمان جنگ لبنان نارضا  ینظرهستند هم  ینه تعرض

  نیاآغاز کرده بودند. شان را رهبران  یهازهیانگ دنیوجود داشت و مردم به پرسش کش 

 ریبه دنبال جنگ لبنان نخست وز.  کردمی  قیتر به گذشته کشور را تشویانتقاد  ینگاه 

و  رادیا ریناگز یهاو جنگ یانتخاب یهاای در مورد جنگ یسخنران ،نیمناخن بگ ،وقت

ا  بود.  یانتخاب  یجنگ  1982اعتراف کرد که اشغال لبنان در سال   از   ،اعتراف  نیپس 

  ن یدرهم شکست و ا  یریدرگ  نیدر ا  لیی از موضع اسرا  ی بانیدر پشت  ینظرهم  ی تمام

 .نقش خود ساخت ی فایرا قادر به ا نیوجود آورد که مورخان نوهای به فرج

نو  نامنتقد می  نیمورخان  میادعا  عمل  مغرضانه  آنها  که  و   ندکنکنند 

 ست؟یچ  نامنتقد  ن یمناقشه دارند. نظر شما در مورد ا  نی نامتوازن به ا  ینگرش

ا  ی پژوهشگران  ا یآ بررس  ن یکه  را  میمی  یمناقشه  و   «طرفیب»توانند  کنند 

 باشند؟«  غرض»بی

پ   النی، اسیمور  یبن اتهام  به  مورد حمله قرار   یاس یس  یهایداورشیپاپه و من 

شده است که    فیادعا کرده بود که کار ما چنان ناقص و تحر   نااز منتقد  یک ی.  میگرفت

ادعا کردند که ما دستور   یرگید  نا. منتقدستیشمرده شدن هم ن  خیتار  یسته یشا  یحت

دار  شیپ   یاسیس ما    میرو  هدف    د ی جد  یهاکانون  جادیا  نینو  مورخان  عنوانبهو 

  ل یینامشروع جلوه دادن اسراآنان و  با    یو و همدل  انینیاز فلسط  یبانیپشت  یالمللبین

در    ی مورخ اهداف  ک ی  عنوانبه  ای در دستور ندارم اما مسلماً یاسیاست. من هدف س

به ش نوشتن  دارم. دستور من  دقای هرچه مشروح وه یدستور  و هرچه    ترقیتر، هرچه 

 .مناقشه است نیا خیدر رابطه با تار راتریگ

 شه یپاپه هم  النیدارند. ا  یمتفاوت   ی اسیس  ی هایو وابستگ   کردها یرو  نیمورخان نو

کرد. او  قلمداد می  یاستعمار  یرا از آغازش طرح لییترین ما بود؛ او دولت اسراکالیراد

  وقتچ یه  لییاو اسرا  ینوشت؛ برا  1948در سال    انینیفلسط  ی قوم  یدر مورد پاکساز

چپ؛ به نظر او    ستیونیاما صه  ، چپگرا بود  سیرمو  ی نداشت. بن  یتیمشروع   چگونهیه
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به   ریاخ  ی هادو قرار داشتم اما در سال  ن یا  انی م  ییکامالً مشروع بود. من جا  لییاسرا

را   لییاسرا ،کیپلماتید یعطف اصلبنا بر دو نقطه ام. من قبالًشده ترکیموضع پاپه نزد

ا   یک یکردم.  مشروع قلمداد می آن را    لییبود که اسرا  1947  میتقس  یهیانیب  هانیاز 

ا بودند.  اعراب رد کرده  در   یهودیدولت    کی  یالمللبین  تیمشروع   هیانیب  نی قبول و 

نقطه  نیفلسط دبود.  بس    گریعطف  آتش  اسرا  1949قرارداد  که  تمام  لییبود    ی با 

هستند    لییاسرا  یتنها مرزها   ها نیرا مشخص نمود. ا  ش ی امضا کرد و مرزها  گانش یهمسا

 . مشروع هستند زیشناخته شده  و در نظر من ن یالمللطور بین که به

سال   در  افزا  لییاسرا  1967اما  برابر  سه  را  خود  ساخت    شیقلمرو  به  و  داد 

سرزم  ی نظامریغ   یهاشهرک  ا  انینیفلسط  یاشغال  یهانیدر   یپروژه  نیپرداخت. 

که    یستی ونیصه   یاستعمار سبز»است  ز  «خط  میریرا  کامالً  پا  من  نظر  به  و  گذارد 

.  ستین ی واقع یزی تما گری د ی، اشغال  یهانیو سرزم لییاسرا انیم ز ینامشروع است. تما

 یهودیطلب ی برتر میرژ ک ی ، دیآپارتا  م یرژ کی لییاسرا تیمناطق تحت حاکم ی تمام

ازا تمامن یاست.  من  امروز  ز  لییاسرا  تیمشروع   تیرو  می  ریرا    میرژ  کیبرم.  سؤال 

 . انگیز استکامالً نفرت ، فراتر از نامشروع بودن د یآپارتا

 ی خاموش کردن صدا  ی برا  یزیستصهیونیسم  ایو    ستیزییهودیاتهام    ایآ

میهب  لیی اسرا  یهااستیس  نامنتقد تعرکار  ا  فیرود؟  از   م یمفاه  نیشما 

  ست؟یچ

جار  امروز مباحثات  بر  یدر  د  ایتانیدر  فلسط  لییاسرا  برسرکشورها    گری و   ن یو 

  ستیزی یهودیمن از    فیهستند. تعر  ی دیکل  م یمفاه  ی زیستو صهیونیسم  ستیزییهودی 

صهیونیسمبودن یهودیصرف  به  انیهودیبا    یدشمن است.  با    یزیستشان  مخالفت 

اسرا  یرسم  یدئولوژیا فلسط  یهااستیس  ژهیوهب  ، لییدولت  قبال  در  است.    انینیآن 

  یی ها از جمله انسان   انیهودیمتفاوتند.    مالًا ک  زیدو چ  ی زیستو صهیونیسم   ستیزییهودی 

 ل ییکه اسرا  یای از جهان امکان مواجهه با آنان وجود دارد در حالهستند که در هر نقطه

 ،لییاسرامشخص    یهااستیانتقاد به س  نیاست. بنابرا  نیمع  یمستقل در مکان  یدولت

الحاق   ا یاست و   یقانون  ر یکامالً غ  یکه امر ی اشغال یهانیسازی در سرزممانند شهرک
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 انینیفلسط یکردن حقوق انسان  مالیپا  ایاست و   یقانونریهم غ  نیکه ا  یشرق  میاورشل

 .کامالً موجه است ،است یالمللبینی که تخلف از حقوق انسان

اسرا دولت  س  لییمنتقد  کوچک  شیهااستیو  بدون  با    یتیسنخ  نیتربودن 

دو    نیا  انیم  زیو دوستدارانش تما  لییاست. اما اسرا  یکامالً شدن   یامر  ستیزییهودی 

و   انهستیزیهودی  را ذاتاً   لییتا هرگونه انتقاد از اسرا  ند کنمفهوم را کمرنگ و تالش می

از نفرت و دشمن   ی خلط مبحث  نیبارز چن   یجلوه دهند. نمونه  انیهودی  هیعل  یملهم 

( است. یاچ آر ا  یهولوکاست )آ  ادمانی  یالمللتوسط انجمن بین  ستیزییهودی  فیتعر

محتواست. بنا  یحال کامالً ب  نیع آور و در  ج از قانون اما الزامخار  ،مشروط  یفیتعر  نیا

است که امکان بروز به   انیهودیای از  ژهیشکل درک و  ستیزییهودی »  فیتعر  نیبر ا

معطوف   ستیزییهودی  یکیزیو ف  یبالغ   یرا دارد. اشکال تجل  انیهودیصورت نفرت از  

و مراکز   انیهودی  یجامعه  ینهادها  ،آنان  ییدارا  ایو / و    یهودی  ریغ   ایو    یهودیبه افراد  

 « آنان است. ینید

شمرده بردهد شکل می  ستیزییهودینمونه از آنچه به   ازدهی   ،فیتعر نیبه دنبال ا

  تیموجود  ،مثال  یمرتبط است. برا   لیینمونه با اسرا  ازدهی  نیاز ا  مورد. شش  شودیم

اسرا تالش  لییدولت  کردن    یرا  قلمداد  آن  انهستیزیهودینژادپرستانه  حال  که است. 

نژادپرست   ی را دولت لییاسرا ، بشر بتسلم  قوق از جمله سازمان ح ،انیلییاز اسرا یشمار

رژ اسراقلمداد می  د یآپارتا   م یو  ا  نیا  انیلییکنند. پس چرا  دارند که  را    گونهنیاجازه 

بگو د   ندیسخن  اسرا  گریاما  کردن  قلمداد  نژادپرستانه  با  جهان  به    لییمردم 

 شوند؟   متهم می ستیزییهودی 

  ر یناپذییجدا  ی ئها جزنمونه  ن یکنند که ادروغ ادعا میبه  لییاسرا  یمدافعان تندخو

ای را اتخاذ و تالش  ای اچ آر  فیکل تعر  ا یتانیای هستند. دولت برای اچ آر  فیاز تعر

 ی استثنابه ،را فیتعر نیکند. حزب کارگر ا لیتحم ی محل یهاحکومت کرد تا آن را به 

از طرف البرفتیپذ  ، هااز نمونه   یبرخ به دنبال آن    ی تمام  رفتنیپذ  یبرا  لییاسرا  ی. 

هنمونه  بدون  دستبه  یوشرطدیق  چیها  و  گرفت  قرار  فشار  تحت  زد. شدت  جا  آخر 

سطوح    ی غامض را بر تمام  فیرتع  نیآورند تا امی  یاد یفشار ز  یستیونیصه  یهامحفل

 کنند.  لیتحم ،ها دانشگاه ژهیوهب ، ایتانیبر یجامعه
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معاونان    یای به تمامنامه 2020در اکتبر  ،امسونی لیو نیگاو ،آموزش نیشیپ  ریوز

آن گفته می   یهادانشگاه  یساؤر فرستاد که در  دانشگاهانگلستان  به  شد که  ملزم  ها 

مهلت دارند. در صورت   کریسمسکار تا    نیا  یای هستند و برا  ای اچ آر  فیتعر  رشیپذ

  ف یتعر  نیگفت که عدم اتخاذ اکرد. او می  دیهدآنان را با قطع بودجه ت  یو  ی،چیسرپ 

مورد   نی. در ارندیگیجد نمرا به   ستیزییهودیدهد که آنها  ها نشان میدانشگاه  یاز سو

که آن  ی ب  د یریجد بگرا به  ستیزییهودی  دیتوانبرد: شما میسر میهاو کامالً در اشتباه ب

  یآزاد  هیدولت عل  یاز سو  کارای آشحمله  نی. ادیناقص را اتخاذ کن  قاً یعم  فیتعر  نیا

که    جاستنیبود به قطع بودجه. جالب ا  یدیبلکه تهد  ی تو خال  یربود و نه تذک  انیب

ای مسأله  یهراسنکرد. اسالم  انیب  یهراساسالم  یبارهدر  یزیچ  چیه  امسونیلی و  یآقا

 نیا در شانیاست اما ا ایتانیبر یهادر جامعه و دانشگاه ستیزییهودی تر از عمده اریبس

  چیه  ، اهانینژادپرستانه با س  یاز جمله دشمن  ی،اشکال نژادپرست  گرید  موردمورد و در  

 . نداد حیرا توض یفیتعر نیعلت لزوم چن وقتچیه نکهیتر او مهم اوردیبه زبان ن یسخن

را    ستیزییهودی.  ستین  ستیزییهودیاز    یفیبه داشتن تعر  یاجیاحت  قتیدر حق

باشد قرار دادن    یجوانب نژادپرست  ی تمام  یرندهیتر که دربرگجامع  ی فیدر بستر تعر

خود    فیمن تعر  ،داشته باشم  ستیزییهودیاز    یفیتر است. اگر قرار باشد تعرفهمقابل

تقد  نکه م  یممکن است کس  ،من  فیدهم. بنا بر تعرمی  حیای ترجای اچ آر   فیرا به تعر

اما    د یعمل نما   انهستیزیهودی  ی هازهیبا انگ  ی و  د یباشد. شا  ستیزیهودی است    لییاسرا

چه حائز . آندیرا ثابت کن  انهستیزیهودی  یهازهیانگ  نیشماست که وجود ا  یفه یوظ  نیا

پاآر  اچای    فیاست. تعر  ،ها در دانشگاه  ژهیوهب  ،انیب  یاست آزاد  تیاهم   ی فشارای و 

  ، اماکن دارد. خالصه کنم  گر یها و ددر دانشگاه  انیب  یبر آزاد  یها در آن اثر منفدولت

اسرا نظر من  اسلحه   ستیزییهودیو دوستدارانش    لییبه  به  برارا  به    یای  زدن  انگ 

 . اندکرده لیتبد لییاسرا ناو منتقد ها ینیحقوق فلسط انیحام

در اسرا  ی بارهشما  عرب  لیی واکنش  بهار  آدیانوشته  یمقاالت  یبه   ا ی. 

  د؟یبگذار  ان یرا با ما در م   زمینه  نی تفکر خود در ا ریس  دیتوانمی

کتاب در  عنوان    ی من  دندیجد  یخاورمیانهبا  در  انقالب  و  اعتراض    عرب  یای: 

الملل در ال پروفسور روابط بین  ، ( که فواض گرگس2013،  جی)انتشارات دانشگاه کمبر
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منتشر   «یو بهار عرب  نیفلسط  ،لییاسرا»ای با عنوان  مقاله  ،آن بود  راستاریو   ی،اس ا

که تازه    1987من در آکسفورد در سال  یدکترا یشجودان نیاول ، از قضا ،کردم. فواض

  ی محل  یروهای: از منظر ما نمیگرا هستبود. من و فواض هر دو منطقه  ،به آنجا آمده بودم

  یهستند.  در مقاله  ی اصل  گرانیکه باز  ،المللروابط بین  ی ایآب در در  ینه الوار شناور رو

با   یمواز  یو وجود حرکت اعتراض  یبررس  ار  یبه بهار عرب  لییمن واکنش اسرا  یادشده 

  ل ییدر اسرا  نیعرب و همچن  ی ایدر دن  ناکنم. معترضمی  یادآوری  را  لییآن در اسرا

بهتر بودند. اما واکنش    یاقتصاد  طیو شرا  ی عدالت اجتماع   ی، اسیخواهان اصالحات س

ر وقت  یوزنخست  ،اهو ینتان  نیامیشدت خصمانه بود. بنبه  یبه بهار عرب  لییاسرا  یرسم

ی اعراب و  نشوند مناقشه  زهیدموکرات  یعرب  یکه کشورها  یگفت تا زمانمی  ،لییاسرا

رس  لییاسرا نخواهد  فرجام  اتفاقاًدیبه  عرب  .  دموکراس  ی حرکت  یبهار  به  و    یمعطوف 

  نیداشت که ا  دهی عق  رایجنبش مخالف بود ز  نیعرب بود اما او با ا  یایدر دن  اصالحات

  ی بهار عرب  یروزیدر مورد تبعات پ   ایاست. او به دن  یالمبلکه اس  کیتدموکرا  ینه انقالب

 . غرب هشدار داد یبرا

  یعرب  یدموکراس  لییدانستم: اسرامی  ترشیرا نشان داد که پ   یزیبه من چ  نیا

عرب  یایدر دن  ینسبت به دموکراس  ای دهد که  نشان می  لییاسرا  یکارنامهخواهد.  ینم

 ف یرا تضع نیفلسط یدر پهنه یدر تخاصم با آن بوده و فعاالنه دموکراس ا یتفاوت و  یب

قادر    ،از اشغال  یناش  طیشرا  نیترتتحت سخ،  انینی فلسط  ، 2006کرده است. در سال  

آن   یجهیر غزه شدند که نتارود اردن و نو  یباختر  ی انتخابات در کناره  یبه برگزار

  کا یآمر  ،لییعادالنه و آزاد بود. اما اسرا  ،سالم   ی انتخابات  نیآشکار حماس بود. ا  یروزیپ 

  نی. ازدندحماس سر باز    یشناختن دولت تحت رهبر  تی رسمهاروپا از ب  یهیو اتحاد

  ی که مردم به گروه  ی کنند اما نه هنگاممی  تیحما  یاز دموکراس  یکشورها در تئور

 ! بدهند یأر استمدارانیاز س ندیناخوشا

را برمال کرد و    لییدر موضع اسرا  یاساس  اریای بسنقطه  یواکنش به بهار عرب  نیا

ا بخش  وقتچیه  لییاسرا  کهنیآن  که  اسرا  ینخواسته  باشد.  خاورمیانه  هرگز    لییاز 

  دیویشدن با آن. د  کپارچهینخواسته به خاورمیانه تعلق داشته باشد چه رسد به خواست  

گور به  د یگومی  یداخل  یمباحثه   کیدر    ،ریوزنخست   نیاول  ،ونیبن  فقط   سبب که 
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اما    ش یهاآمد: فرهنگ و ارزش   د یمنطقه پد  نیا  در  لییاسرا  که  بود  یی ایتصادف جغراف

است: خود را   لییدر مورد اسرا  ی دیای کلنکته  ن یاست. ا  ساختهاز غرب    یآن را بخش

ااز غرب به شمار می  یبخش و  با همسا هیپا   لیاز دال  یک ی  نیآورد  گانش  یای مناقشه 

منطقه   یکشورها  ی با تمام   زیآممسالمت  یستیتنها همز  لییهدف اسرا  ،عالوه به  است.

اسراتسین هژمون  لیی.  سلطه  ی خواهان  تثبمنطقه  یو  و   ی استعمار  یپروژه  تیای 

سرزم  یستیونیصه ا  ینیفلسط  ی اشغال  یهانیدر  استین  یدموکراس  نیاست.    نی. 

  .است د یآپارتا  م یرژ کیامپریالیسم در ائتالف با 

جا  یچامسک  نوآم شرورانه یافراط  د یگومی  ییدر  و    ،امپریالیسمترین شکل  ترین 

شهرک  فلسطاستعمار  است.  بد  ،انینینشین  بخت  غرب،  از  امپریالیسم  و    یمشمول 

 . هستند  ،هر دو ی،ستی ونینشین صهاستعمار شهرک 

 د؟یده  ح یمناقشه را توض نیدر ا  یتی هو  استینقش س  دیتوانمی ایآ

 است یدارد و س  تیارجح  زیبر هر چ  تیکه در آن هو  میکنمی  یای زندگ ما در دوره

  ی اصل  ینمونه  کایاز مناطق جهان در خط مقدم جبهه است. آمر  یاریدر بس  یتیهو

اسرا اما  منطقه   لییاست  خاورمیانه  س  یگرید  یو  شاهد  آن  در  که   ی صعود  ریاست 

هومیهست  یتیهو  استیس بر  تمرکز  دموکر  یکمک  تی.  زینم  یاسبه  در   رایکند 

  ، جامعه بوده  ک یاز    یی افراد جز  یاست که تمام   نیبه ا  ازین  کیدموکرات  یگذاراستیس

را   مانیو احساس کنند که به آن کشور تعلق دارند. اما اگر وفادار  یخود را با آن تداع 

 .  شد میجامعه جدا خواه یهیاز بق می( معطوف کنیای )قومفرقه تیبه هو

 ی دولت  عنوانبهکشور    تیبر هو  ندهیتمرکز فزا  ر یچشمگ  ینکته   لییدر مورد اسرا

بن  یهودی فلسط  یریوزنخست   نیاول  اهوینتان  نیامیاست.  از  که  تا   انینیبود  خواست 

  چیبود که ه  یدیشرط جد   ن یبشناسند. ا  تی رسمهب  یهودی  یدولت  عنوانبه را    لییاسرا

 ینیشهروندان فلسط  ،تیدرصد جمع  ستیآن نبود. ب  رشیقادر به پذ  ینیرهبر فلسط

اسرا نم  لییدولت  انتظار دیهستند.  اسرااتوان  آنان  کامالً    یدولت  عنوانبهرا    لییشت 

حق  تیرسمهب  یهودی در   عنوان به  لییاسرا  ییشناسا  یبرا  ی علت  چیه  قتیبشناسند. 

 . وجود ندارد کسچیتوسط ه یهودی مطلقاً  یدولت
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نابرابرتر و    ،ترمتشتت  ،گراترفرقه  ندهیفزا  یبه صورت  لییگذشته اسرا  یدر دو دهه

که کنست    ی هنگام  ، 2018  یهییدر ژو  هاشیگرا  نی ا  ی تر گشته است. تمامنژادپرست 

کند که  می  حیقانون تصر  ن ی. ادیاوج رس  یبه نقطه  ، کرد  بیقانون دولت ملت را تصو

بدان   ن یدارند. ا لیی در خاک اسرا ی مل شتسرنو نییفرد در تعبه منحصر ی حق انیهودی

شوند    لیتبد  تیبه اقل  ایرود اردن و در  انِیم  یدر منطقه   انیهودیاگر    یمعناست که حت

  تنها دولت رسماً  ل ییاسرا  دارند. احتماالً  یسرنوشت مل  نییمطلق در تع  یباز هم حق

  جهان ادعا قانون ملت دولت است. در    نیا  ینژادپرست عضو سازمان ملل است. گواه

خود را نژادپرست اعالم    رسماً  چکدام یهم وجود دارد اما ه  ی گرینژادپرست د   ی هادولت

 .فرد استه منظر منحصرب نیاز ا لییکند. اسراینم

 «ژهیو»به زبان    «یرسم»از زبان    یزبان عرب  لیتقل  ،قانون ملت دولت  گرید  یجه ینت

  گر یآمد.  اما دشمار میهب  یزبان رسم  یدر کنار زبان عبر  ی زبان عرب  لییبود. در اسرا

شهروندان   هینژادپرست است که عل  یآشکارا دولت  لیی. در حال حاضر اسراستین  طورنیا

تبع  ینیفلسط می  ضیخود  آپارتا  دشوقائل  دولت  ساکن  یدی و  بر  که  عرب    ن ااست 

 .  کندظلم می ی اشغال یهان یسرزم

راه  مورد  فلسط  لییاسرا   ی مناقشه  یاحتمال  یهاحلدر  نظر  نیو   ی چه 

 د؟یدار

حل  دولت وجود دارد. اما راه  حل دوراه  یزمینه ای در  گسترده  یالمللبین  ینظرهم

  نیروزها ا نی. استین یعمل اکنون ،بوده باشد  یعمل  یحلراه ی اگر زمان ی حت ،دولت دو

ای متداول است. اما به نظر من راه حل  جمله  «دولت مرده است دو راه حل » که جمله

در مورد    یلییدولت اسرا  چیتا کنون ه  1967از ژوئن    رایز  امد ی ن  ا یبه دن  دولت اصالً   دو

حل که به راه  یکس  یلیینبوده است. در طرف اسرا  یمستقل جد   ینیدولت فلسط  کی

در   را  اسلو  ینامهبود که توافق  طورنیبود؛ ا  نیشد اسحاق راب  ترکیدولت از همه نزد  دو

  در امتداد راه  ینیدولت فلسط کیاز    ی نام  ، اما  ،نامهتوافق  ن یامضا کرد. در ا  1993سال  

نم به تضم  ،شودیبرده  ا  تیموجود  نیچه رسد  از نامه تجربه توافق   نیآن.  ای محدود 

اسلو    یبالفاصله توافقنامه   دیبود. ادوارد سع  حایر غزه و ارادر نو  ینیفلسط  یخودگردان
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به  قرارداد  را  تسل  عنوانبهو    «ینیفلسط   یورسا»مثابه  به  فلسط  میاهرم   ن یکشاندن 

 ، حیصح  یریکوچک در مس  ی قدم  عنوانبهنامه  توافق   ن یاز ا  موقعمحکوم کرد. من آن  

کردم. اتفاقات    تی حما  ،دیانجامیم  ینیکه باالخره به ظهور دولت مستقل فلسط  یقدم 

 . گفت و من اشتباه کرده بودمدرست می دی متعاقب نشان داد که سع

صلح    ندیهدف به شکست کشاندن فرا  ا ب  ی،افراط  یهودی  کیتوسط    نیاسحاق راب

جلوگ حاکم  یریو  به  قلمرو  کردن  واگذار  حت  ی،نیفلسط  تیاز  اما  شد.    نیراب  یترور 

 ل ییاسرا  یراستموافقت نکرد. احزاب دست  ینیوکمال فلسطدولت تمام کیبا    وقتچیه

  یبر تمام  یخیتار  ی حق  انیهودیکنند که  ادعا می  رایند زامخالف  ینیبا دولت فلسط  اصوالً

اند  نشان داده  حاًیصر  لییاسرا  یو راست افراط  اهویدارند. نتان   «لییاسرایبن  نیسرزم»

 . رفتیرا نخواهند پذ ینیدولت فلسط کیهرگز   یطیشرا چگونهیکه تحت ه

به  رایاست ز یدردسری. البته توهم بستین شی ب ی حل دو دولت توهمراه نیبنابرا

حل که ادعا کنند که از راه  دهدیاروپا اجازه م   یهیو اتحاد   ایتانیدولت بر  ، هاییکایآمر

مذاکره است تا تبادل نظر   نیطرف  یبه عهده  تیو مسئول  ندکنمی  ی بانیدو دولت پشت

 نیچن  ،نیطرف  انیقدرت م  م یتقارن عظخاطر عدم. اما بهابند یدست    ی کنند و به توافق

 ل ییگونه اسراه پرسش که چ  ن یتا به ا  دیممکن است. اگر مرا مجبور کن  ریآشکارا غ   یزیچ

کلمه    کیتوانم پاسخم را با  می  ، برد  پاسخ دهم  انیرا از م  ینیدولت فلسط  ینه یگز

و به ساخت   ساختهها  شهرک   یباختر  یدر کرانه  لیی. اسراها سازیکنم: شهرک  انیب

م  د یجد  ی هاشهرک  ادهد یادامه  غ شهرک  نی.  شهرک  یتمام   ، اندیقانون ریها  ها  آنها. 

 انینیصلح با فلسط انیم  دیبا  لییصلح. اسرا  یهستند و نه برقرار  یخوار نیزم  یله یوس

اند و بنا بر اعمال  بوده ها نیها انهیگز  1967را انتخاب کند. از سال    یکی  یخوارنیو زم

عادالنه حل  تنها راه  ،رونی. ازادهدیم  حیرا به صلح ترج  نیزم  لییتوان گفت که اسرامی

 . شهروندانش یتمام  یبرابر برا یبا حقوق کیدموکرات ی دولت ،حل تک دولت استراه

 اریبس  یمصاحبه  نی به خاطر ا  ن یو همچن  دی که صرف کرد  یبا تشکر از وقت

پژوهش و   ریسال که شما درگ  همه نی: بعد از انستیسؤال ا  نیارزشمند. آخر

 د؟یدار  یآن چه احساس یندهیدر مورد آ ،دیامناقشه بوده نیا  استیس



 

 
 

 امروز و فردا   روز،ی: دلییاعراب و اسرا  یمناقشه 83

را از    لییی اعراب و اسراگذشته مناقشه  یدر چهار دهه  ،پژوهشگر  کی  عنوانبه

 ی به رشته  یاریه مطالب بسزمین  نیام و در اکرده  سی و تدر  یبررس  کیای آکادمه یزاو

  ی شخص  اریبس  یمن در سطح  ستم؛ یمناقشه ن  نیطرف ایام. اما من ناظر بدرآورده  ریتحر

ای بالفصل  من به گونه یشخص  یام. گذشتهگرفتهمناقشه قرار    ن یا  ریثأ شدت تحت تبه

 .داشته است ریثأ بر تعهد و نگارش من ت  ریناپذو اجتناب

نقل   لییمن به اسرا  یکه خانواده  یدر بغداد متولد شدم. هنگام   1945در سال    من

  ی . واژهشمارمیعرب م  یهودیخود را    حالنیباا  ،مکان کرد فقط پنج سال سن داشتم

اگر    ، بنا بر نگرش حاکم  رایاست. ز  زیبرانگمناقشه  اریای بس واژه  لییعرب در اسرا  یهودی

باش  ی توانینم  ی باش  یهودی  کی عرب  اگر  و    ی هودی.  ی باش  یهودی  ی توانینم  ی عرب 

برداشت(   نیمن )با ا.  شناسانه استیهست  یریناپذامکان  ک ی  ،نگرش  نیبر اساس ا  ،عرب

عرب   یهودی  کیخود    اتیدر پنج سال اول ح  ریانکارناپذ   ی. من به صورتستمیموافق ن

 . کنم می فیتعر گونهنی را ا تمیخود و هو زیبودم و امروز ن

  ی ای از هماهنگنهیریکه سنت د  یعرب  یدر کشور  ، در عراق   یهودیای  ما خانواده

وجود نداشت. اما در اروپا    «هودی  یمسأله». در عراق  میبود  ،داشت  انی هودیمسلمانان و  

در اروپا    ستیزییهودیبودند؛    «یگری د»  انیهودیوجود داشت. در اروپا    «هودی  یمسأله»

 .  بودند  هاتیاقل گرید  انیدر م ی تیاقل انیهودی ،بلدر مقا ،رشد و نمو کرد. در عراق

اعراب ما  اصل  مذهب    می بود  یدر  عرب  یهودیکه  به  خانه  در  تکلم    یداشتند. 

فرهنگ  ، م یکردمی ما  )مورد    یقیموس  ،بود  یعرب   یغذا  مان یغذا  ، بود  یعرب  ی فرهنگ 

اول تلف  ی ایعالقه(  موس  ی شاد  قیمن  اراده  یهودیو    ی عرب  یقیاز  برخالف  ما   یبود. 

سال   در  ر  1950خودمان  شدشهیاز  کنده  اسرا  می مان  از  آورد  لییو  بر  ما  میسر   .

ه  میستین  ستیونیصه نوپاعالقه  چ یو  کشور  به  مهاجرت  به  .  مینداشت  لییاسرا  یای 

من   یخانواده  یاروپا بود. برا  انیهودی  یاروپا و برا  انی هودی  انیدر م  یجنبش  سمیونیصه

تمام اسرا  ،عراق   یهودی  یجامعه  یو  به  ر  ،دردناک  اریبس  لییمهاجرت  کن شهیمانند 

اصطالح تخصص  درخت  کیشدن   صعود    ا یو    ایآلمهاجرت    یبرا  یستیونیصه  یبود. 

 .بود  لییاسرا  یجامعه  یهاه ی سقوط به حاش  ایو    دایری مشخصا    نیاست. اما در مورد ما ا
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  ی هم کتاب  ،نیام. ابوده  یشخص  اریبس  ی کتاب  یکار بر رو  در حال  ریدر چهار سال اخ

عرب است.   یهودی   کی  عنوانبهام    ی زندگ  لیام و هم خاطرات اواخانواده  خ یدر مورد تار

ثبت سفر    ،است. کتاب  «عرب  یهودی  کی: خاطرات  ایسه دن»کتاب    نیعنوان موقت ا

که در عنوان به آن اشاره شده   ی سوم یایاست. دن لییگان در اسراما از بغداد به رامات

 ی برا  لییقبل از بازگشتم به اسرا  ی، سالگ   18تا    15که من در آنجا از سن  لندن است  

است از   یآورادیادامه دادم. بخش نخست کتاب    التمیبه تحص  ی،سرباز  یفه یانجام وظ

 ان یحیمس ، مسلمانان انیم  یگذشته غالب بود و هماهنگ  یهاکه در زمان ین ید تسامح

 ی هودی  یجامعه  یدر تجربه   ترع یای وسخانواده من و به گونه  یدر تجربه   انیهودیو  

 .شم یندیخاورمیانه ب  یای بهتر براندهید تا به آکر  یاریو    قیعراق. ثبت گذشته مرا تشو

، تشتت، کشمکش و جنگ را کاشت. برآمد ناسیونالیسم  یناسیونالیسم تخم نابردبار

م  یتیاقل  عنوانبه  انیهودیدرک    یجابه  ،عرب همسان   هاتیاقل  انیدر  به  عراق  در 

اسرا با صهیونیسم و  آنان  پاکساز  ی،ستیونیکمک کرد. جنبش صه  لییپنداشتن    یبا 

  یایدر کل دن  انیهودیمسلمانان و    انیمبه وخامت رابطه    نیاز فلسط  یاعراب بوم  یقوم

همز صهیونیسم  افزود.  میدا  یستیعرب  و    ان یم  د  انیهودیمسلمانان  و  عراق    گری در 

  ی،تعمق در مورد جوامع چند فرهنگ  ،نیممکن ساخت. بنابراریغ   را عمالً  ی عرب  یکشورها

 هام بیدواریام  یمن به ادامه  ی دوران کودک  یخاورمیانه  یتیو چند قوم  ی چندمذهب

 .  رساندمی یاریدر کل منطقه  کیو دموکرات زتریآمصلح ،تریای انسانندهیآ
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داری صنعتی، در اغلب کشورهای جهان بخش کشاورزی در دوران قبل از سرمایه 

ای از تولید ناخالص داخلی در این بخش بخش عمده و اصلی اقتصاد بود. بخش عمده

شد و اکثریت جمعیت هم در این بخش شاغل بود و از این بخش کسب درآمد  تولید می

، جامعه و حتی دولت بخش کشاورزی کردند. به عبارت دیگر اساس اقتصادو معاش می

  -که البته هنوز هم چنین است  -اش تولید غذا برای همگان بود  تنها نقش اساسیبود. نه

شد. به این ترتیب،  ی الزم برای صنایع هم باید در همین بخش تولید میبلکه مواد اولیه

قابل نقش  بخش  این  تکامل  و  توسعه  گفته شود  که  و  این  توسعه  در  تکامل  توجهی 

 اقتصاد و جامعه داشته است سخنی به گزاف نیست.  

ی بخش کشاورزی در ایران البته حرف و حدیث زیادی است که باید گفته درباره

ی کشاورزی در  شود. این یک واقعیت تاریخی است که یکی از عوامل مهم که بر توسعه 

تأثیر بسیار داشته عدم بکفایت عرضهایران  ایران است و  از  ی آب در  ه همین خاطر 

شرط توسعه و تکامل  فقط پیشهای آبیاری نههای خیلی دور، تهیه و تدارک نظامزمان

پیش حتی  بیانی  به  بلکه  بود  اسکانکشاورزی  زندگی  ایالتشرط  اغلب  در  های  یافته 

های نامحدود و از طریق  ( »با صرف هزینه و زحمت1928ی فیشر )گفتهایران بود. به

بخش را برای یک سرزمین خشک اند آب زندگیینی ]قنات[ که بناکردههای زیرزمتونل

می تهیه  تشنه  مشخصو  ویژگی  ]قنات[  این  و  ایرانی  کنندهکنند  روستای  یک  ی 

 ( 1).است

وهوا در ایران در گذر تاریخ چقدر خشک بوده و زمین  برای این که بدانیم که آب

ی آماری هواشناسی را بررسی کنیم  هاهم در ایران چقدر تشنگی داشته است باید داده

ی آسانی در دسترس نیست و روشن است که دربارهی کنونی ما هم بهکه حتی در زمانه

است چنین اطالعاتی وجود نداشته   مقالهاین   قرن نوزدهم که موضوع بررسی ما در

طور مشخص برای قرن نوزدهم چنین آماری نداریم و از سوی دیگر نظر به این  باشد. به

مدت زمان زیادی نیاز داشته  -حداقل در گذشته    -که تغییرات اساسی شرایط اقلیمی  

تر به زمان کنونی ما هم  آمدهایش را علنی کند در نتیجه آمارهای اندکی نزدیکتا پی

تقریبمی قابلتواند  بههای  باشند.  نوزدهم  قرن  در  وضع  برای  مثال،  اعتمادی  عنوان 

 آوری شده است. ( جمع69، ص  1933)بوتلر،    1933ه در  جدول زیر از آمارهایی است ک
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 44.1 انزلی 9.2 تهران 

 5.4 کرمان 21.50 تبریز 

 1.7 سیستان  19.5 همدان

 9.8 اهواز  16.28 استرآباد 

 10.9 بوشهر  51.30 آستارا 

 4.7 جاسک 18.5 کرمانشاه 

 3.1 زاهدان  56 رشت 

 6.9 سرخس  9.1 مشهد

 7.6 آبادان 4.4 اصفهان 

 44.2 لنکران  4.8 چابهار
 1933 ران،یدر ا  نچ،یباران ساالنه به ا زانی: م1جدول 

که باران در   -استثنای اطراف استرآبادبه   –خزر    دریایی  به غیراز ایاالت حاشیه 

می سال  ایالتسرتاسر  اغلب  در  عمدهبارد  بخش  دیگر  ماه  های  سه  در  تنها  باران  ی 

ی سال یا آب ندارند و  ها برای بقیهبارد و به همین خاطر، نهرها و رودخانهزمستان می

زیع میزان باران ساالنه های آماری در باره توشان بسیار ناچیز است. دراین جا دادهیا آب

ایالتدهم که روشن میرا به دست می از  برای ماهشود در شماری  بارانی  ها  ها هیچ 

  1. بارید نمی

 
ی دهم که در زمان جنگ دوم جهانی از سوی بخش امنیتی وزارت امور خارجه این آمارها را از کتابی به دست می 1

اش به عموم ممنوع اند که فروشی »خواص« منتشر شد. یعنی حتی روی کتاب هم نوشتهبریتانیا برای استفاده 

دهد  ی بریتانیا که این برآوردها را به دست میکار بخش امنیتی وزارت امور خارجه  یاست. به گمان من، شیوه 

باران در   از مشهد درواقع متوسط میزان  به عنوان مثال برآوردشان  بود.  سال بود و همین طور    26بسیار جالب 

  53بوشهر است که متوسط  تر، برآورد میزان باران در  سال و از بقیه طوالنی  15ی تهران، متوسط باران در  درباره 

کردند و آوری می سال است. درواقع مأموران رسمی دولت بریتانیا که در این شهرها ساکن بودند این آمارها را جمع

 بعد به این ترتیب مورد استفاده قرار گرفت.  
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نچیبه ا ران،یباران در ا  یماهانه  عی: توز2جدول 

2 

تری داشته باشیم بد نیست اضافه کنم که  برای این که از این ارقام درک درست 

 20بشر، متوسط حداقل    ییافتهی عمومی بر این است که برای زندگی اسکانعقیده

دارد) ساالنه ضرورت  باران  از  2اینچ  ساالنه  باران  میزان  اگر  و  کم  10(  باشد  اینچ  تر 

شود که »در هیچ  یزرع« ارزیابی میصحرا« یا »لمی موردنظر از نگاه تکنیکی »منطقه 

طور ( بر این اساس همان3آید«.)فصلی بدون آبیاری مصنوعی کشت در آن عمل نمی

ی  ی های بحر خزر و بخشهای حاشیهکنیم به غیر از ایالتکه در جدول یک مشاهده می

  است و حتی در   تر اینچ کم  20از آذربایجان، متوسط باران ساالنه در دیگر مناطق از  

باشد که اگر ادعای باال را بپذیریم به این معناست  تر میها از ده اینچ هم کماغلب ایالت

 
ی امور خارجه  دهم که در زمان جنگ دوم جهانی از سوی بخش امنیتی وزارتاین آمارها را از کتابی به دست می.  2

اش به عموم ممنوع اند که فروشی »خواص« منتشر شد. یعنی حتی روی کتاب هم نوشتهبریتانیا برای استفاده 

دهد  ی بریتانیا که این برآوردها را به دست میکار بخش امنیتی وزارت امور خارجه  یاست. به گمان من، شیوه 

از مش به عنوان مثال برآوردشان  بود.  باران در  بسیار جالب  سال بود و همین طور    26هد درواقع متوسط میزان 

  53تر، برآورد میزان باران در بوشهر است که متوسط  سال و از بقیه طوالنی  15ی تهران، متوسط باران در  درباره 

د و کردنآوری می سال است. درواقع مأموران رسمی دولت بریتانیا که در این شهرها ساکن بودند این آمارها را جمع

 بعد به این ترتیب مورد استفاده قرار گرفت.  
2 British Naval Intelligence Division, Persia (London 1945), pp.595- 96. 
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یافته بدون آبیاری مصنوعی ممکن نیست. اگرچه ها کشاورزی اسکانکه در این ایالت

درصد از سرزمینی را  96از منابع دیگر خبر داریم که میزان متوسط باران ساالنه برای 

( که در آن صورت مورد آبیاری  4داند)اینچ می  8تر از  شناسیم کمبه اسم ایران میکه  

ای  مصنوعی و کوشش برای حفط و گسترش سازوکار پایداری منابع آبی اهمیت ویژه

 کند که باید به آن توجه خاص اعمال شود.  پیدا می

سرعت   ی آب در تمام طول سال، مشکل دیگر خشکی هوا وعالوه بر کمبود عرضه

هایی را که به پیدایش حوضچه یا حتی  تبخیر آب در ایران است که استفاده از فناوری

کند.  دفاع میشود غیرجذاب و از نظر علمی غیر قابلدریاچه در سطح زمین منجر می 

آن    یبرابر باران ساالنه  13ی تبخیر  برآورد شده است که برای مثال در تهران درجه 

و  6)( بکت معتقد است5است.) ابداع قنات  بود که  این وضعیت خاص  ( که به خاطر 

ایران به صورت مسئلهتوسعه و گسترش آن در گذر قرن برای  ناپذیر و  ای اجتنابها 

های مرکزی  یافته در ایالتحیاتی درآمده بود و افزود »تنها با ابداع قنات، زندگی اسکان

 (  7پذیر شده است«.)ایران امکان 

ته هم باید مورد توجه قرار بگیرد که میزان برداشت محصول از سوی دیگر این نک

مراتب از میزان محصول اصطالح کشت دیم، بههای کشت وابسته به باران، بهدر زمین 

 تر بود. شدند کممصنوعی آبیاری می طوربههایی که  از زمین 

 دیمی آبی  منطقه منبع 

  50-60 آذربایجان  (1810کی نیز)

 10  جعفرآباد)حوالی تهران(  ( 1834فریزر)

 10  زهاب ( 1836راولینسون )

  25-40 کازرون  ( 1841دی بود)

 20-10 20-30 آذربایجان  ( 1843-44ابوت )

 10  خراسان ( 1843-44ابوت )

  60-80 دشت گرگان  ( 1843-44ابوت،)

 8-10  دماوند  ( 1847-48ابوت)

  30-80 مازندران  ( 1847-48ابوت )
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 5-15  کاشان  ( 1849-50 (ابوت 

  30-60 اردکان  ( 1849-50ابوت )

 5-10  کوهپایه کرمان  ( 1849-50ابوت )

  5-30 جیرفت کرمان  ( 1849-50ابوت )

  25-100 سیستان  ( 1849-50ابوت )

 10 30-40 تبریز ( 1864ابوت )

 25-30  رودهن  ( 1874ناپیر )

 20-25  حوالی مشهد   -درروز ( 1874ناپیر )

 10-15  غرب مشهد   -جوون ( 1874) ناپیر 

 10-12 60 کازرون  ( 1878) راس 

 10 30-40 شیراز  ( 1878) راس 

 10  آذربایجان  ( 1888) دبلیو جی ابوت 

  50 حوالی رود کارون  ( 1891) تالبوت

 10-12 50 خراسان ( 1895) الیاس

 8-10  کرمانشاه  ( 1905) گلیدو نیوکومن

 6  بوشهر  ( 1906)  چیک
 نی: برآورد حاصل زم3جدول 

تاریخی، زندگی    یمنظر  سویی ازکه از  نکته روشن شد و آن این تا به همین جا دو

ای از ایران بدون آبیاری مصنوعی غیرممکن بود و از سوی  یافته در بخش عمدهاسکان

نشده  های آبیاریمراتب از زمینشد بههایی که آبیاری میدیگر بارآوری زمین در زمین

 دستی طبیعت بیشتر بود. و واگذار شده به گشاده

وند با بود یا نبود آب در ایران مطرح  ها مسایل دیگری هم در پیالبته در گذر قرن 

اسکانمی نه فقط جایگاه جغرافیایی  عرضه شوند.  به  بلکه یافتگی  دارد  بستگی  آب  ی 

طور مستقیم به همین عامل وابسته است. این هم واقعیت  یافتگی هم بهی اسکاناندازه

با چه سازوکاری برای آبیاری تقسیم می مالکیت  ی  شد بر شیوهدارد که این که آب 

 زمین هم تأثیر داشت.



 

 
 

 ی تاریخی آب و آبیاری در ایرانمسئله 91

در شواهد زیادی از قرن نوزدهم به اهمیت آبیاری و یا اهمیت قنات اشاره رفته  

ی توزیع دهندهتر هم گفتیم هیچ سند دولتی که نشانطور که پیشاست ولی همان

ی اول قرن بیستم  های آبیاری شده و نشده باشد نداریم. ولی از نیمهسراسری زمین 

قبولی برای قرن نوزدهم  تواند برآورد تقریبی قابلهست که به گمان من می  برآوردهایی

بخش اطالعاتی وزارت امورخارجه بریتانیا   1940و    1930های  هم باشد. در طول سال

( به این نتیجه رسید که حدود 1945ی ایران منتشر کرد )ایران،  در کتابی که درباره

های  اند و افزود »زمینآبیاری مصنوعی وابسته های زیرکشت ایران به  درصد از زمین   35

طور مصنوعی آبیاری  های بهاند چون زمین شده اساس تولیدات کشاورزی ایران آبیاری

پردازند که  نشده بارآوری بسیار گوناگونی دارند و عمدتاً هم به کشت محصوالتی می

. از طرف دیگر  (8یابند«)سودآوری مطلوبی ندارند و یا به کشت زمستانی اختصاص می

ایران زیر کشت غالت   کل زمینی که در  1941و    1936های  دانیم که در طول سالمی

برنج    - باید    6374000بود    -ازجمله  آن  به  که  بود  زمین   400جریب  هزار جریب 

زیرکشت   زمین  کل  نتیجه  در  که  کرد  اضافه  هم  را  قند  چغندر  و  پنبه  زیرکشت 

می  6.774.000 از  جریب  بیش  که  یعنی    2.370.000شود  به  35جریب  طور درصد 

( هم تخمین  1953فیت )  1950ی  دهه(. در طول  9شده است)مصنوعی آبیاری می

  40میلیون جریب تنها ده درصد آن یعنی    400دیگری به دست داد که در ایران از  

میلیون جریب    10درصد یعنی  25میلیون جریب قابل کشت بود و از این میزان هم تنها  

شد  میلیون جریب آبیاری می  4عنی حدود  یدرصد آن    40شد که تنها  کشت میهرساله  

و بقیه هم کشت دیم بود. فیت هم براین نکته تأکید دارد که میزان بارآوری زمین در  

  1960ی  دهه(. در اوایل  10مراتب بیشتر از کشت دیمی است)شده بههای آبیاریزمین

( ساله  1962گوبالت  هر  که  شد  مدعی  هم  کشت    14.826.000(  زیر  زمین  جریب 

ها را در ایران شود. او تعداد کل قناتی قنات آبیاری میوسیلهرود که نیمی از آن بهمی

روستا از کل روستاها که    18.000ذکر کرده است که نه فقط    50.000تا    30.000بین  

قزوین، ساوه،  اند بلکه »اگر قنات نبود، تبریز، همدان،  برآورد شده به آن وابسته   45.000

طور کلی گفته  (. به11وجود بیایند«)توانستند به تهران، یزد، کرمان و شیراز هم نمی

می  75شدکه   قرار  استفاده  مورد  مزارع  آبیاری  برای  که  آبی  قنات  درصد  از  گیرد 
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آمد  ها به دست می(. ولی برآورد این که چه میزان از محصول هم از این زمین12آید)می

( 1975اعتماد نداریم. ولی تورنتون )های آماری قابلنیست چون داده  برای ما ممکن

  70حدود    1970های  ی کل خاورمیانه پژوهش کرد مدعی است که در سالکه درباره

 (.13آمده است)ها به دست میدرصد محصوالت از این نوع زمین

 های آبیاری شیوه

 خن گفت:توان سی متفاوت آبیاری میطور کلی از چهار شیوهبه

 قنات   -

 رودخانه و نهر  -

 ی انسان یا حیوان برای آبیاری وسیلهدستی، حمل آب به -

 استفاده از چاه  -

همه شیوه،  چهار  این  میدرمیان  نشان  شواهد  آبیاری ی  اواخر  این  تا  که  دهند 

از شمار کل قنوات در  ترین شیوهی قنات عمدهوسیله به بوده است.  استفاده  ی مورد 

  25.000بکت شمار کل قنوات را در ایران    1952برآوردهای متفاوتی داریم. در  ایران  

( در حالی که چند سال بعد پژوهشگری ایرانی مدعی شد که کل  14ذکرکرده است)

 .(15عدد است) 50.000قنوات درایران حدود 

بود. حتی   پرهزینه  بسیار  از سوی دیگر،  پیچیده و  از سویی بسیار  احداث قنات 

ی ای که برای احداث آن الزم بود، بد نیست اشاره کنم که هزینهی اولیهز سرمایهتر امهم

 حفظ و مرمت قنات هم بسیار چشمگیر بود. 

 1870ی  های دههی ناپیر که در طول سالی این نکته در گزارش محرمانهدرباره

ه آبیاری  هایی که بخوانیم که »زمینای در ایران مسافرت کرده است میطور گستردهبه

اند درصورت وقوع جنگ و قحطی با خطر خالی شدن از جمعیت روبرو با قنات وابسته

های قنات به حفظ و مرمت دائمی نیاز دارد و از آن گذشته باید گاه  هستند چون تونل

هم برای ترمیم مورد استفاده قرار نگیرند چون کاهش آب قنات از یک میزان معین،  

خواهد داشت. کارهای مرمت قنات بسیار پرزحمت و کاربر   خطرنابودی قنات را در پی

 (.16است و با کار چند نفر قابل اجرا نیست و بازسازی قنات هم بسیار پرهزینه است«)
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ی ی یک قنات مشخص در منطقهاز منابع دیگر هم اطالعات مشابهی داریم. درباره

ی مشغول الروبی و تعمیر  طور دائمجوپار )در ایالت کرمان( بکت نوشت که سه کارگر به

ی احداث (. هزینه17شود)تومان در این راه هزینه می  2400آن هستند و سالی هم  

برآورد   1950قنات البته به طول قنات و عمق مادرچاه قنات بستگی دارد. برای مثال در  

متر عمق داشته   60کیلومتر که مادرچاه آن هم    15طول  شده است که احداث قناتی به

تومان    2500اش هم  ی مرمت ساالنههزار تومان هزینه خواهد داشت و هزینه  500باشد  

طور دائم مراقبت شود درآمد گذاری انجام بگیرد و از قنات هم بهاست. اگر این سرمایه 

طول تومان بیشتر خواهد شد. برآورد دیگری هم داریم از قناتی به  7500خالص سالی  

ی متر است که هزینه  80اش هم حدوداً  مق مادرچاهکیلومتر که ع   30تر از  اندکی کم

آن   هزینهتومان می  1.600.000احداث  و  مراقبت ساالنه هم سالی  شود  و  ی مرمت 

شود تا درآمد خالص سالی  تومان خواهد بود ولی احداث این قنات موجب می  8000

نیست   های آماری که داریم برای ما ممکن (. با داده18تومان بیشتر شود)  118.000

های اجتماعی احداث قنات به دست بدهیم ولی بالفاصله باید  بتوانیم برآوردی از فایده

شده در مقایسه با کشت مراتب بیشتر کشت آبیاریاضافه کنیم که با توجه به محصول به

درصدی در    7درصدی در پیوند با نمونه اول و حدوداً    1.5دیمی، نرخ بازگشت تنها  

آید. این را هم باید اضافه کنیم که به  تر به نظر اندکی عجیب مییپیوند با قنات طوالن 

های باال کم برآورد شده  ی مراقبت و مرمت ساالنه قنات هم در نمونهگمان ما هزینه

انجام گرفت خبر داریم که تنها در ایالت کرمان سالی    1935است. از پژوهشی که در  

شد( صرف  تومان می  4.000.000زمان،  آن    یپوند )که براساس نرخ مبادله  500.000

می قنات  مرمت  و  در  19شد)مراقبت  که  دیگر  بررسی  یک  در  شد   1944(.  منتشر 

کیلومتر است و »برآورد   157.500ایران طول کل قنوات موجود حدود    خوانیم که درمی

احداث و حفظ و مرمت قنوات صرف    20کنیم که سالی  می برای  میلیون روز کاری 

 .(20شود«)می

ی آبیاری در فالت قاره  ترین شیوهعنوان مناسب با وجود اهمیت چشمگیر قنات به 

توجه و نیاز به ی قابلی اولیهایران و با وجود تاریخ درازدامن آن در ایران، و سرمایه

همان آن،  دائمی  مرمت  و  برای مراقبت  قنات  احداث  نظام  متذکر شد  نوئل  که  گونه 
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ی علم و مهندسی مدرن  ییر نکرد و احداث قنات در نتیجهچندین هزار سال در ایران تغ

ایران،    های سطحی درتوجه آب فقط با توجه به میزان تبخیر قابل(. نه21متحول نشد)

عملی قنات  از  همهاستفاده  براساس  بلکه  بود  آب  مدیریت  و  آبیاری  شیوه  ی  ترین 

شیوه هم بود. در عین  ترین  ترین و پرمنفعتتوان گفت که علمیشواهدی که داریم می

باره پژوهش کرد به این نکته اشاره دارد که به گمان ما  در این  1952حال، بکت که در  

های آبیاری ایران دارد او نوشت در »روستاهایی که در  توجهی برای نظامآمد قابلپی

ی حول و حوش رودخانه جوویان )در خراسان( قرار دارند، آنها که در حوالی سرچشمه 

کنند ولی آنها که در حول کنند از آب رودخانه برای آبیاری استفاده میندگی میآن ز

کنند  ناچار از قنات استفاده میکنند بهتر زندگی میو حوش همین رودخانه ولی پایین

 (.22شود«)چون آب همین رودخانه به خاطر تبخیر آب، بسیار شور و پرنمک می

ای که باید برآن تأکید کنیم این است که اهمیت آبیاری مصنوعی در کشاورزی  نکته

شده نیست اگرچه این نکته های آبیاریمراتب بیشتر زمین خاطر محصول به ایران تنها به 

از کشور بدون به جای خود بسیار مهم است. واقعیت این بود که در بخش عمده ای 

اعتماد مواد غذایی عملی  ی پایدار و قابلفته و عرضهیاآبیاری مصنوعی کشاورزی اسکان 

دانیم که در چارچوب وضعیتی که در ایران پذیر نبود. به این ترتیب، بعید نمیو امکان

ای برای افزودن بر بازدهی تولیدی  عنوان وسیلهوجود داشت، نقش آبیاری مصنوعی به

قرار گرفته باشد. وقتی به  الشعاع عملی کردن تولید کشاورزی  در بخش کشاورزی تحت 

توجهی از آنها بر وابستگی شدید  کنیم در شمار قابلمنابع قرن نوزدهمی مراجعه می

عالوه بر این نکته کشت و کشاورزی در ایران به آبیاری مصنوعی تأکید شده است. به

اند که این عامل اصلی و اساسی تولید مورد غفلت قرارگرفته که نه فقط  هم تأکید کرده

غذایی هم  احتمال خرابی محصول را زیاد کرده بلکه حتی در مواردی به قحطی و کم

 رسیده است. 

جا کشت دیمی غالب  های جنوبی ایران که در آن ی ایالتنیر دربارهکی  1813در  

قدر کم  افتد، محصول آن بارد که متأسفانه زیاد اتفاق میبود نوشت »وقتی باران کم می

(. مدتی بعد در اواسط قرن نوزدهم  23آید«)ه صورت قحطی درمیشود که معموالً بمی

اینشیل درباره باشد  جا بهشت  ی دشت قزوین نوشت که »اگر آب و جمعیت کافی 

وضوح عامل  به ایران سفرکرد به  1875(. تیلمن که در  24خیزی خواهد بود«)حاصل
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وضع کشاورزی در اصلی کمبود مواد غذایی و قحطی را در ایران بررسی کرد و نوشت »

یقین قحطی  اش به جا خیلی اسفناک است اگر یک سال در ایالتی باران نبارد نتیجهاین

کند  خواهد بود و حتی محصول فراوان ایالت بعدی هم در این مصیبت بزرگ کمکی نمی

 (. 25ونقل وجود ندارد«)چون جاده و ابزار ارتباطی و حمل

کنند  هم داریم این پیام را به وضوع بیان میمشاهداتی که از ناظران اواخر قرن نوزد

نه زمینه  دراین  خراب که  وضع  احتماالً  بلکه  نشد  حاصل  بهبودی  است.  تنها  شده  تر 

خاطر به ایران سفرکرد متذکر شد که سقوط اقتصادی ایران به  1896ویلسون که در  

سیار  شود بخست خاک نیست بلکه »بخشی از ایران که زیرکشت است وقتی آبیاری می

یک بیل خراش بدهید و بذر    خیز و مولد است تنها کافیست که زمین را با هم حاصل

 (.  26بپاشید تا بعد با محصول فراوانش به شما لبخند بزند«)

وضوح قابل رؤیت است این است چه در مشاهدات اغلب ناظران قرن نوزدهم بهآن 

ی کشاورزی در این  توسعه  یترین عامل محدودکنندهکه امکانات آبیاری ناکافی عمده

ها کاری صورت نگرفت بلکه حتی  قرن بود. مضافاً که نه فقط برای گسترش این شبکه 

های موجود هم با غفلت صدمه دیده و از حیز انتفاع افتاده بودند. احتماالً از همین شبکه 

رو بخش کشاورزی و به تبع آن کل اقتصاد بسیار شکننده شده بود چون میزان محصول 

ی مدیریت نامطلوب منابع آبی بسیار متغیر بود. در نبود  یا بارآوری زمین در نتیجه   و

چه که بود، روشن های آبیاری و یا حفظ و مرمت آنگذاری برای گسترش شبکه سرمایه

شود و  ناپذیر میغذایی اجتناباست که خرابی محصول و حتی در مواردی قحطی و کم

توجهی به منابع موجود در ایران فشار جمعیتی قابلها در حالتی است که  ی این همه

ها همیشه در  ی ایالتطور کلی به غیر از ایاالت مازندران و گیالن، بقیهآمد. بهوارد نمی

معرض این مخاطرات بودند و حتی در مورد این دو ایالت هم، حتی آنها از مصایب ناشی  

ها خرابی محصول ورد دیگر ایالت(. ولی در م27امان نمانده بودند)  در  1861از قطحی  

های زیادی داریم از خرابی محصول ای بسیار تکراری بود. گزارشساالنه در واقع پدیده

)تمپل   خراسان،  جلد  1900در  )پریس،  95،  اصفهان  آذربایجان  91جلد    1905(   )

( و  91جلد  1905( کرمانشاه )رابینو،  101جلد    1899، وود  63جلد  1861)دیکسون،  

 (. 75جلد  1880ی جنوبی )راس، هاایالت
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تری ارایه کرده باشم موارد خرابی محصول را با ذکر مأخذ  برای این که تصویر کامل

 دهم.  به دست می 4درجدول 

 منبع سال

1875 F.O. 60-375 

 75جلد  1880راس،  1879

 70، جلد 1882راس،  1880

 74، جلد 1883راس،  1882

 78، جلد 1884-85راس،  1884

 75، جلد 1887راس،  1885

 102، جلد 1888راس،  1886

 102، جلد 1888راس  1887

 76، جلد 1890راس،  1888

 82، جلد 1892تالبوت،  1890

 83، جلد 1892تالبوت،  1891

 95، جلد1893-94تالبوت،  1892

 99، جلد1895ویلسون،  1893

 92، جلد1897ویلسون،  1895

 97، جلد 1898مید،  1896

 101، جلد 1899مید، 1897

 101، جلد 1899مید،  1898

 95، جلد1900مید،  1899

 109، جلد 1902کمبل،  1901

 78، جلد 1903کمبل،  1902

 91، جلد 1905ریچاردز،  1904

 91، جلد 1905مکدوآل،  1905

 1875-1905 ران،یمحصول در جنوب ا ی: موارد خراب3جدول 

ها موارد متعدد خرابی محصول به صورت  یکی از عواملی که باعث شد در این سال

ویژه برنج، از هندوستان وجود داشت.  قحطی درنیامد این بود که امکان واردات غالت، به 
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مخربی  اثرات  ایران  تجارتی  امکانات  بر  کشاورزی  محصوالت  خرابی  که  این  در  ولی 

العاده برای  ی فوق شد بلکه هزینهتر میایران کم  فقط صادراتداشتند تردیدی نیست. نه

تقاضای جمعیت،  فقیرترشدن  نتیجه  در  و  غذایی  مواد  محصوالت  تأمین  برای  شان 

شانسی ایران و  نوشت »این خوش  1879کرد. کنسول راس در  تر میوارداتی را هم کم

اسرزمین  بود چون غالت  ز های مجاور است که محصول در هندوستان خیلی خوب 

گزارش کرد که »تکرار   1897(. مدتی بعد کنسول مید در  28شود«)هندوستان وارد می

ی زیادی ندارد...  ی ایران را به جایی رسانده که با قحطی فاصلهخرابی محصول ساالنه

تواند شکم خود را  دشواری میتوجه غالت داشته باشد بهجای این که صادرات قابلو به

یت داشت که واردات غالت از هندوستان مانع بروز قحطی شد  (. این واقع29سیر کند«)

ولی در عین حال این هم واقعیت داشت که خرابی تولیدات بر میزان کلی تجارت ایران 

نوشت    1900با جهان بیرون هم تأثیر داشت. در این فضا بود که همین کنسول در  

ار بارانی که در سال  طور اصولی به مقد»تجارت این مناطق ]مناطق جنوبی ایران[ به

شود که خود به  بارد بستگی دارد چون باران خوب مشوق صادرات غالت بیشتر میمی

در می بیشتر  واردات  ب30آید«)صورت  قابله(.  نکته هم  این  در عالوه  که  است  توجه 

یافته تا به این میزان وابسته به آبیاری مصنوعی باشد میزان شرایطی که کشت اسکان

زیرکشت قابل  زمین  سهولت  به  که  هم  این  مگر  نیست.  شدن  افزوده  و  گسترش 

برای سرمایهانگیزه آبیاری وجود داشته باشد که  گذاری و رشد شبکههای کافی  های 

ونقل هم بهبود یافته باشد چون گونه نبود. بعالوه، در کنار آن امکانات حملدانیم اینمی

امکانات حمل نبود  انگونقل، زمیندر  تولید محصول مازاد  یزهداران هم  برای  ی کافی 

نداشتند چون اگر امکان فروش و نقد کردن این محصول اضافه وجودنداشته نباشد یا  

ی ای برای تولید محصول اضافی هم نیست. به گمان من رابطهکم باشد بالمآل انگیزه

ه است.  های آبیاری مستقیم و بالواسطگذاری در شبکه ونقل و سرمایهبین امکانات حمل

های آبیاری برای حفظ و گسترش تولید ضروری است در حالی  گذاری در شبکه سرمایه

انگیزهکه اگر امکانات حمل یا کم باشد  افزایش تولید باقی  ونقل نباشد  ی کمی برای 

سهولت مبادله  توان تولید اضافی را با پول و یا حتی محصول دیگری بهماند چون نمیمی

ونقل هم اگر قرار باشد که تنها  نم که از سوی دیگر امکانات حملکرد. البته اشاره بک
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گاه و بیگاه مورد استفاده قرار بگیرد توسعه نخواهد یافت، به عبارت دیگر رشد نیروهای  

پیش تولیدکنندگی  و  سرمایهمولد  برای  اساسی  امکانات  شرط  در  بیشتر  گذاری 

این  حمل  هرجا که  تولید  ونقل و گسترش آن است. و طبیعتاً  نباشد درنتیجه  چنین 

شود نه این که با برنامه اتفاق بیفتد و البته که تولید اضافی  ای تصادفی میاضافی مقوله

 آید.  ونقل درنمیگذاری در حملتصادفی هم به صورت یک عامل فشار برای سرمایه

البته در چارچوب اقتصاد ایران در قرن نوزدهم مختصات ساختاری دیگری هم بود  

میکه   امروزه  که  صورتی  به  خصوصی  بخش  نبودند.  وجود  مددکار  هم  اگر  شناسیم 

ها را  گذاریتنها از نظر مالی توان این نوع سرمایهبنیه بود. نهداشت بسیار کوچک و بی

ای برای تشویق این بخش برای فعال شدن در این  نداشت بلکه دولت هم هیچ برنامه

اطمینانی نسبت به شناخت. بیبه رسمیت نمیها نداشت و حتی وجودشان را هم  حوزه 

آینده و خطر سلب مالکیت بسیار جدی و واقعی بود و درنتیجه بخش خصوصی هم  

های  ی کی نیر که درسالها را نداشت. به گفتهدرعمل تمایلی به درگیرشدن با این پروژه

ایران نظام   ی قرن نوزدهم چند سالی در ایران زیسته بود، این ساده بود تا »دراولیه 

شود از شاه  ی طبقات میپرنسیبی و غصب پیدا کنید که شامل همهمنظمی براساس بی

اندکی   بدون  آداب  رعایت  عدالت،  نظم،  قوانین،  روستاییان. تحت چنین حکومتی،  تا 

می گذاشته  زیرپا  تاریخی  31شود«)مانعی  منظر  یک  از  که  دولت  دیگر،  جانب  از   .)

توانست به این وظایف عمل کند. این  کانات بود دیگر نمیمسئول تهیه و تدارک این ام

که این فرایند از کجا شروع شد بر من روشن نیست ولی به گمان من یک عامل مهم  

این بود که درآمدهای دولت کاهش یافته بود. در کنار به قهقرا رفتن بخش کشاورزی  

های خالصه به اخص، د زمینی بسیار غیرکارآمو اداره  -ویژه امکانات آبیاری در آن  به  -

و    1889لیره در    1.652.820به    1812میلیون لیره در  3درآمدهای دولت از حدود  

فقط میزان کل درآمد دولت  (. نه32رسید)  1907لیره در    1.5تر از  مدتی بعد به کم

ی دولت  تر هم به خزانه افتاد که حتی همین میزان کمتر شده بود بلکه زیاد اتفاق میکم

یقین یک نیروی نظامی وجود دارد ولی  نوشت »به  1888رسید. کنسول راس درنمی

آن تا  است  دهقانان  علیه  کردن  عمل  سربازان  اصلی  مالیات کار  پرداخت  به  را  ها 

در  33وادارند«) که    1886(.  مالیاتی  درآمد  کل  »از  که  کرد  گزارش  هربرت  کنسول 

نیم    5.5تا    5.25حدودا   حدوداً  است  تومان  بهمیلیون  تومان  کسری میلیون  عنوان 
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(. براساس برآورد 34شود«)پرداختی ایالتی که قادر به پرداخت مالیات نیستند کسر می

میلیون لیره نوسان   2تا    1.5هربرت و نرخ مبادله در آن موقع کل درآمد دولت بین  

ت  دوراند سفیر بریتانیا در تهران کل درآمد دول  1895داشت ولی ده سال بعد، یعنی در  

میلیون   1.5را اندکی بیشتر از یک میلیون لیره برآورد کرد و افزود »البته مقدارش باید  

 (.35شود«)ها به خزانه پرداخت نمیی مالیاتهای اخیر همه لیره باشد ولی در سال

برای درمان بحران مالی که دولت با آن روبرو شده بود دولت دست به دو کار بدیع  

   :زد

(. ثانیاً به  101جلد   ،1899های خالصه را در پیش گرفت )پریس،  اوالً، فروش زمین

شدت مخرب دست زد که حکام ایاالت را در های بهنظر من به اجرای یکی از سیاست 

اصطالح »درآمد« بیشتری داشته کرد تا بهتری تعویض میهای بسیار کوتاهمدت زمان

ای به شاه و در  رداخت رشوهها همیشه با پ باشد. خبر داریم که این نوع منصوب شدن

فقط وقت کمی داشتند تا منشاء خیری مواردی به صدراعظم همراه بود. این حکام نه

های  تر در اغلب موارد هم رشوهبرای ایالت مورد حکمرانی خود باشند بلکه از آن مهم

رسازی زودی اصل و فرع را کانسبت باال قرض گرفته بودند و باید بهپرداختی را با نزول به 

ای بیندوزند که دیگر قوز دیگری  مبادا هم اندوخته  باید برای روزکردند. این که میمی

  8یعنی حتی    1888تا    1848نویسد که در طول  ( می36باالی قوز بود. فرد سعیدی )

  20بار تعویض شد، حاکم خراسان را  15سال قبل از ترور ناصرالدین شاه حاکم فارس 

بار تعویض شد. در طول سلطنت   15خوزستان هم حداقل  بار عوض کردند و حاکم  

به   13، حداقل  1848-1896ناصرالدین شاه،   با توجه  راندند.  بر کرمان فرمان  حاکم 

ای شد که  ی حکومت در ایران در قرن نوزدهم، این هم عامل اضافهماهیت خودکامه

ر مورد مردم عادی  تنها داطمینانی بیشتر نهافزود و این بیاطمینان موجود میبرعدم

 گران هم به صورت یک اصل درآمده بود.  مطرح بود که حتی برای حکومت

به بعد مستبدین    1870های  از طرف دیگر با وجود کاهش درآمدهای دولت، از سال

ای به مسافرت به اروپا هم پیدا کرده بودند که طبیعتاً باید  ی ویژهحاکم بر ایران عالقه

سال آخر سلطنت، ناصرالدین    20ده تأمین مالی بشود. در طول  با همان درآمدهای کاهن

ی سفر شاه سه بار به اروپا سفرکرد. جانشین او مظفرالدین شاه که حتی بیشتر شیفته 
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اروپا بود و روایت   اش با جزئیات در شواهد تاریخی هست که وام گرفتند و مال و به 

وپا رفتند. در یکی از این موارد  اموال مملکت را به گرو گذاشتند و بعد به مسافرت ار

ی دولت  درصد وام گرفت و نماینده  8هزار لیره با نرخ    500برآورد شده است که دولت  

که   کند  موافقت  حتی  است  »ممکن  که  کرد  اضافه  بهره    10انگلیس  هم  درصد 

 (. 37بپردازد«)

ود  سو و اتالف منابع محدهای آبیاری از یکآمد غفلت از مدیریت مطلوب شبکه پی

تر شدن بخش کشاورزی در آمد. یکی از تغییراتی بنیه موجود از سوی دیگر به صورت بی

تر طور که پیشکه پیش آمد افزایش کشت دیم در مقایسه با کشت آبی بود و همان

تر بود. موارد مراتب کمایم بارآوری کشت دیمی از کشت آبیاری شده بههم نشان داده

ایم به گمان من شاهدی بر این مدعاست  زارش کردهتر گمکرر بدی محصول که پیش

 شده افزایش یافته بود.  که کشت دیم به زیان کشت آبیاری

های مختلف کشت، این مورد توافق همگانی است که در قرن نوزدهم  در میان شیوه

ی قنات در ایران ی بسیار گستردهی آبیاری در ایران استفاده از شبکهترین وسیلهعمده

بهبود. د آبیاری  نظام  ایران هم  تاریخ  تعیین وسیله ر طول  نقش  قنات  در  کنندهی  ای 

ها تعمیر شده و گسترش  سرنوشت زندگی اقتصادی ایران داشت. هرگاه که این شبکه 

طور کلی رونق داشت و برعکس هرگاه که از این مهم یافتند، کشاورزی و اقتصاد بهمی

گذاری داخلی و یا عدم دوراندیشی و سرمایه  هایحاال یا به خاطر جنگ  - شد  غفلت می

طور کلی  شاهد سقوط تولیدات کشاورزی و اقتصاد به -نکردن برای حفظ و مرمت آنها 

ی نظام آبیاری به اجرا هایی که غازان خان دربارهایم. در قرن چهاردهم پس از رفرمبوده

)پطروشفسکی،   صص1965درآورد  اول،  جلد  دول155-145،  درآمد  کل  از  (    17ت 

به   یافت )همان، ص    21میلیون دینار  افزایش  اگر توجه داشته  170میلیون دینار   .)

مالیاتی هم مورد توجه  بود میباشیم که رفرم نظام  غازان خان  غالب ی  توان به ظنّ 

به نه  افزایش درآمد دولت  تولید در  گفت که  افزایش  بلکه  مالیات  نرخ  افزایش  خاطر 

داریم که در زمان اقامت شاردن در ایران در قرن هفدهم،    عکس، خبراقتصاد بود. به

در  به عباس  از مرگ شاه  آذربایجان و پس  ایالت  در  تنها  در یک    1629عنوان مثال 

(. همو یادآور شده  216تر شد )همان، ص  عدد کم  400ها  ساله تعداد قنات  60ی  فاصله

خراسان بود. او در   های من در اصفهان پسر حاکم پیشیناست که »یکی از همسایه
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موارد مکرر به من گفت که پدر او در اسناد دولتی دیده بود که در آن ایالت ]خراسان[ 

آمیز (. بعید نیست که این رقم مبالغه216هزار قنات وجود داشته است« )همان، ص  42

خبریم، ولی در این تردیدی نیست که  باشد، که اگر این چنین باشد ما از رقم واقعی بی

ایران قنا مناطق  همانند سرنوشتی که دیگر  بعالوه  و  بود  آبیاری خراسان مهم  در  ت 

های مفید و  گران این شبکه بینی سیاسی حکومتدلیل سوءمدیریت و نزدیکداشت، به

 مؤثر آبیاری در آنجا آسیب دیده بودند.  

آمدهای کاهش تولید در اقتصاد ایران خود را به صورت کاهش تجارت یکی از پی

به بعد اتفاق افتاد. براساس برآورد شاردن   1670های  جی ایران نشان داد که از سالخار

)  7یا    6در   سلیمان  شاه  اول سلطنت  و  1666-94سال  بندرعباس  گمرکی  درآمد   )

  9.1بندرلنگه که دو بندر بسیار مهم در تجارت دریایی ایران در آن دوران بودند بین  

تر، در طول سلطنت سال پیش  50د. ولی حدود  میلیون دینار متغیر بو  11میلیون و  

 ( دوم  عباس  بندر حدود  1642-66شاه  دو  این  درآمد گمرکی  دینار    24.5(  میلیون 

ها  (. نظر به این که هیچ تغییری درنرخ تعرفه 574، ص  1975برآورد شد )پطروشفسکی،  

ش  توان نتیجه گرفت که علت اصلی کاهش درآمد دولت احتماالً کاهاعمال نشد، می

به خود  که  بود  خارجی  تجارت  بخش  میزان  عمدتاً  که  مشکالتی  از  بود  بازتابی  نوبه 

بود. مازاد تولید که باید مبادله می ایران با آن روبرو شده  تر شد و  شد کمکشاورزی 

عالوه سطح درآمدها هم به احتمال زیاد کاهش یافت. در نتیجه هم صادرات ایران به

های دشوار برای جذب کاالهای وارداتی  اد در این سالکاهش یافت و هم قابلیت اقتص

 های هیجدهم و نوزدهم هم ادامه یافت.  تر شد. البته این روند نزولی در طول قرنکم

 گونه بود: ی ساختن یک قنات ایناختصار، شیوهطور کلی و بهبه

که باید یک مخزن آبی در عمق داشت. یکی ایندو شرط اساسی باید وجود می

ای باشد که آب گونهکه شیب زمین باید بهل دسترس وجود داشته باشد و دوم اینقاب

به تپهبتواند  کنار  در  معموالً  شرایط هم  این  و  برسد  زمین  به سطح  وجود سرعت  ها 

ی کوه واقع بود  اند که مادرچاه در دامنه ها به این گونه ساخته شدهداشت. و اغلب قنات

دهانه دشو  به  هم  مادرچاه  میی  باز  است  دامنه  آن  پای  در  که  یک  تی  عمق  شود. 

متر بود. مقنی    900متر و طول آن هم    75مادرچاه یک قنات نمونه در ایران حدود  
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برای این که از وجود مخزن آبی مطمئن باشد کار را با چند چاه آزمایشی به نام »گمونه« 

آبی کجا واقع است و بعد شروع می ببیند مخزن  این که  برای  کوشید سطح  می  کرد 

در   A  یهایی را که باید آبیاری بشوند با سطح آب بسنجد و پس آن گاه نقطهزمین

از مخزن آبی جدا میتصویر مشخص می ده  شود که به آن آبشود که قنات درواقع 

خوبی برداری شده این وضعیت را به شود. این تصویر که از کتاب کوروس نسخه گفته می

 دهد. نشان می

 

ی بسیار مؤثر و مفید آبیاری عنوان یک شیوه ی قنات بهالعادهوجود اهمیت فوق با  

آب و خشک، و با وجود تاریخ بسیار طوالنی استفاده از آن در ایران، های کمدر سرزمین 

( یادآور شد نظام ساختن قنات در طول چندین 191، ص  1944طور که نوئل )همان

نوین برای بهبود در ساختن قنات در ایران مورد  هزارسال تغییر نکرد و دانش مهندسی  

آور است این که در شرایط اقلیمی ایران، به نظر چه حیرت برداری قرار نگرفت. آنبهره

قنات بازدهی و کارآمدی ندارد، با این همه   یی شبکهی آبیاری به اندازهمن هیچ شیوه
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از بین رفته و با رفته این نظام آبیاری  به دالیلی کامالً غیرمنطقی رفته در ایران عمالً 

   های غیرکارآمد جایگزین شد.شیوه 

توجه این که احداث و مرمت ساالنه قنات از نظر هزینه، کار دشواری  قابل  ینکته

ایم  تر هم گفتهتوجه نبود. پیشبود. مضافاً که نرخ بازگشت خصوصی و مالی هم قابل

نوع   این  اجتماعی  بازگشت  نرخ  قابلگذاریسرمایهکه  بسیار  بعید  ها  ولی  بود  توجه 

های آبیاری عالقمند و یا  گذاری در شبکه دانیم بخش خصوصی در ایران به سرمایهمی

حتی به انجام آن توانمند بوده باشد. اول این که نرخ بازگشت مالی ناچیز بود و برای 

ود هستند، چنین  سازی سصاحبان سرمایه در بخش خصوصی که عمدتاً نگران بیشینه 

ی الزم هم به گمان من اندکی زیاد بود و  هایی جذاب نبود. بعالوه، میزان سرمایهپروژه

توجهی  برای صاحبان سرمایه در ایران قرن نوزدهم عمالً ممکن نبود در آن نقش قابل

مثالً در ایران   -دولت مرکزی  یداشته باشند. به همین دلیل است که در بخش عمده

شا زمان  صفوی  به  عباس  جماعت  -ه  یا  مسائل  و  این  به  که  بودند  روستایی  های 

ی مالی ضعیف، نه فقط عدم امنیت مالکیت خصوصی داریم  پرداختند. در کنار بنیهمی

وجود    -به تعبیری که از آن داریم    -بلکه در تمام طول قرن چیزی به اسم اعتبار هم  

کنم که حتی اگر آماده بودند که   خواهم به این نکته اشارهنداشت. به سخن دیگر می

به بازگشت  یعنی  نرخ  نبودند.  کار  این  به  قادر  واقعیت  در  بپذیرند،  را  پایین  نسبت 

دار« بودند به  تر »سرمایهی کسانی که تاجر یا اندکی کلیشدهی پولی انباشتسرمایه

اشاره    هایی را بدهد. به چند موردها امکان انجام چنین فعالیتحدی نبود که به آن

نوشت که »متأسفانه این شهر بسیار   1893ی کرمان در کنم: کنسول پریس دربارهمی

یا طبقه  باال  ثروتمندی نیست که به طبقات  ی تجار وابسته فقیر است و در آن مرد 

ی تجار شهر کرمان ادامه داد »در کرمان حتی یک تاجر هم نیست که  باشد« و درباره

]یعنی    10.000 دربارهل  2.500تومان  باشد«.  داشته  سرمایه  همانند  یره[  که  یزد  ی 

های آبیاری مصنوعی بود پریس اشاره  یافته در آن وابسته به شبکه کرمان زندگی اسکان

شهر   این  در  که  سرمایه  250کرد  »کل  که  هستند  تومان    2.000.000شان  تاجر 

  2000اً  تومان )حدود  8.000ی متوسط سرانه هم  لیره( است که سرمایه  500.000)

  1908(. رابینو که کنسول بریتانیا در استرآباد بود در  87، جلد1894شود )لیره( می
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شان ی معمولیگزارش کرد که »در این شهر هیچ تاجر ثروتمندی وجود ندارد سرمایه

 (. 97، جلد1909) لیره است« 200تا  100بین 

 

ایه گذاری الزم گذشته از محدودیت منابع مالی فعاالن بخش خصوصی، میزان سرم

توجهی از های قابلتوانم اشاره کنم که در بخشعنوان مثال، میتوجه بود. بههم قابل

اسکان انواع  دیگر  و  شهرها  از  بسیاری  شبکه ایران  این  وجود  به  آبیاری یافتگی  های 

شهر    گزارش شد که آب موردنیاز  1950ی  یدههبستگی کامل داشت. برای نمونه در  

های  شود که آب را از کوهقنات تأمین می  70شت مسطح واقع است از  یزد که در یک د

ترین قناتی که وجود داشت رسانند. طوالنیشیرکوه در جنوب و جنوب غربی به شهر می

(. 43کیلومتر طول دارد)  120کیلومتر و براساس برآورد دیگر    47براساس یک برآورد  

در   مورددرباره  1933باتلر  آب  که  نوشت  تهران  که  ی  شهر  این  نفر   275.000نیاز 

قنات موجود تأمین    36های کشاورزی از  ی شاه عبدالعظیم و زمینجمعیت دارد و حومه

کیلومتر متغیر بود و در بعضی مناطق هم    24تا    12ها بین  شود و طول این قناتمی

(. تصویر ضمیمه هم یک سند رسمی است که وزارت آب و  44متر بود) 150شان عمق
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ایر در  برق  قنات  1970ی  دههان  تهران مورد از وضعیت  هایی که در حول و حوش 

 گرفتند به دست داده است.استفاده قرار می

ی دیگری که باید بر آن تأکید کنم این است که با توجه به شرایط اقلیمی اما نکته

طور مستقیم  طور کلی بهی پایدار بخش کشاورزی و به تبع آن اقتصاد بهایران توسعه 

سرمایه شبکه به  در  گسترده  همگذاری  و  آن  مرمت  و  آبیاری  گسترش  های  چنین 

برای تسهیل تجارت داخلی وابسته بود. این   - آهن یعنی راه و راه - های ارتباطی شبکه 

ای است که در ایران قرن نوزدهم شاهدی در راستای انجامش نداریم. به  البته مقوله 

تریاک و یا    -آفرین  رای رشد تولیدات نقدینههمین خاطر به نظر من هر کوششی که ب

شد  های آبیاری، درعمل باعث میگسترش شبکه گرفت با توجه به عدمصورت می   -پنبه  

نوبه  تا بخش تولید مواد غذایی بیشتر و بیشتر به بخش کشت دیمی واگذار شود که به

مواد غذایی خود    ی ناپایداری ناپایدارتر مواد غذایی بود. همین عرضهمعنای عرضهبه

تعبیری ادواری آفرین هم غیرمنظم و بهشد که حتی گسترش تولیدات نقدینهباعث می

ی امکانات آبیاری کافی  توفیق دولت در تهیهباشد. به عبارت دیگر به گمان من عدم

تعادل ساختاری درآمد که تداوم یافت. در قرن نوزدهم توزیع  درعمل به صورت یک عدم

آفرین بسیار ناپایدار بود  تولید دیگر بین تولید مواد غذایی و مواد نقدینهزمین و عوامل 

و حتی به نظرم ماهیتی شبیه به »تار عنکبوت« داشت. در دور اول توجه بیشتر به 

ی مواد غذایی مختل شود. واهمه  شد که عرضهآفرین باعث میتولید محصوالت نقدینه

عد زمین و کار بیشتری صرف تولید مواد شد تادر دور باز کمبود و قحطی موجب می 

نقدینه محصوالت  تولید  طبیعتاً  و  شود  کمغذایی  عرضهآفرین  وقتی  شود.  مواد تر  ی 

داران برای  شد و بعد دهقانان و زمینتر میشان در بازار کمشد، قیمتغذایی بیشتر می

نقدینه محصوالت  تولید  به  باز  بیشتر  درآمد  رو میکسب  بآفرین  من  کردند.  گمان  ه 

های مالی و  آفرین عمدتاً با انگیزهواقعیت داشت که روکردن به تولیدمحصوالت نقدینه

ی اصلی  آوردند انگیزهگرفت ولی وقتی به تولید مواد غذایی رو میدرآمدی انجام می

 اجتناب از قحطی بود.  

گزارش کرد   1874کنم: کنسول راس در  به چند نمونه از قرن نوزدهم اشاره می

ها برای ثروتمندشدن با کشت و رشد تولید اقالم سودآور ]مثل  های محلیکه »کوشش
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ی مواد اساسی زندگی در ترکیب با خشکسالی و دیگر  تریاک[ و غفلت از تدارک و تهیه 

ها را ایرانی  یی بسیار پرهزینه منجر شد. این تجربه  1871-72مسایل به قحطی بزرگ  

های محدودتری  ( زمین1874تر کرده است و اکنون )تر و تا حدودی دوراندیشمحتاط

(. پنج سال بعد همین کنسول 73، جلد  1880دهند« )را به کشت تریاک اختصاص می

ای برای سابقهها فعالیت بیدر گزارش دیگری نوشت »در طول دو سال گذشته ایرانی

(. به  73، جلد1888اند« )گسترش و بهبود کشت تریاک در این کشور در پیش گرفته

اختصار بررسی کردیم گسترش کشت تریاک هم موقتی بود چون  دالیلی که در باال به

گزارش   واهمهمی  1882در  که  خرابی  خوانیم  و  خشکسالی  تداوم  خاطر  به  که  ای 

محصول پیش آمد باعث شد تا در چند شهر علیه کشت تریاک سروصدای زیادی بلند  

شت تریاک را دوباره شخم زده، گندم  های تحت کشود و »حتی در چند مورد زمین 

کنسول تالبوت گزارش کرد   1890ی  های اولیه(. در سال70، جلد1882اند« )کاشته

زمین دیگر  موارد  در  »کاهش  که  گفته  پیش  دلیل  همان  به  را  پنبه  زیرکشت  های 

 (. 95، جلد 1893-94اند« )داده

هرگاه که نظام  ( متذکر شد  305، ص  1928طور که فیشر )خالصه کنیم. همان

کرد«  دار و دهقان را تضمین میبختی زمینشد »قنات نیکآبیاری حفظ و مرمت می

این چنین نمیولی به غفلت  شد و در حفظ و مرمت شبکهعکس هرگاه  آبیاری  های 

»زمینمی نمیشد  زیادی  محصول  تحت کشت  زمینهای  میدهند...  بایر  و  ها  شوند 

آیند تا این که زنده باشند... و روستاییان  مردگان درمی  یروستاها بیشتر به صورت خانه 

روند تا زندگی ناپایدار و متزلزلی داشته باشند یا  کنند. یا به شهرها میهم مهاجرت می

سال زودتر از فیشر، در اواخر    40کنند«. حدود  حتی به روستاهای دیگر مهاجرت می

توجه نیست ها قابلهرها و دریاچهی ایران نوشت »شمار نقرن نوزدهم بنجامین درباره

ی آب آن چنان ناکافی است که به گمان من هیچ کشور دیگری نیست که برای و عرضه

کشت و زراعت این همه زحمت و این همه کار برای به دست آوردن آب در آن ضروری  

، ص  1887ی ایران در آن باال باشد« )ی قیمتی به اندازهی این مادهباشد و یا هزینه

410) 

های اخیر که آبی در ایران در سال ی آب و کم گویم که این مقولهالبته به اشاره می

به  بهایران جمعیت  اقتصادش هم  بیشتری دارد و  پیچیدهمراتب  تر شده است،  مراتب 
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 دکتر سعید رهنمای عزیز. درود

« تغییر جهان بدون کسب قدرت: معنی امروزی انقالب ی شما در نقد کتاب »مقاله

 ی فراوان کردم.  ی جان هالووی را خواندم و استفادهنوشته 

در مورد چگونگی تغییر جهان   ای هستم که اساساًحقیقت اینست که من در مرحله 

نظر یکپارچه و منسجمی ندارم. من به اصل مسئله یعنی تغییر جهان باور و امید دارم 

نظریه را    و   ها نظردانم. من هم دهو بدون این باور جهان را قابل زندگی و فعالیت نمی

ام.  نیافته  ی اتصالیدانید ــ ولی رشته ام ــ چیزهایی که شما بهتر از من میمرور کرده

گیرند.  ی نهایی را در نظر نمیپرند و مرحلهلنگند. از مراحلی میها جایی میاین   یهمه

های  جایی هستند که انسان ههای بها همه کوششام که اینمن به این نتیجه رسیده 

کنم که طبیعی  کنند. و چقدر هم مغتنم است. ولی از طرفی هم فکر میامیدوار می

 منسجم باشند. مگر ما هنوز تصویری دقیق از خود سوسیالیسم داریم؟ ها نا است این 

این باور رسیده بودم که تا تصویر یا تصور ما از سوسیالیسم دقت   من چندی به 

چندبار    با صفات سلبی جذب و بسیج کنیم. شخصاً  توانیم مردم را صرفاًنداشته باشد نمی

ام. از فردا تصویر ایجابی بدهم. نتوانسته   های امروز، ام که در حد دانسته خیز کردههم پس

واژه ها خواهان آن ی چپهمه    لفظدر  ی سوسیالیسم که امروز  حتی در مورد خودِ 

عده ولی  آنهستند،  هم  غایتای  ماتریالیسم  را  از  مکانیکی  نظر  یک  مولود  و  گرایانه 

ترین رادیکالالن ماسک تا  یدانند، تردید دارم. در این طیف وسیع که از اتاریخی می

دربر میچپ  را  اولین گسترهها  در  سازمانی گستردهگیرد،  تا  ی  آمازون  از  که  دهی 

 گیرد. شود، »سوسیالیسمِ« منِ نوعی در کجا قرار میهای کوچک را شامل میکمون 

ی خردمندانه و انسانی است. به آن باور و امید دارم ولی  سوسیالیسم من یک جامعه

دانند. من به این قانع  گذارم که از من بیشتر میا به دیگران وامیچگونه و از چه راه ر

تبعیت، به تکیه بر  ی، به آزادگی، به نافرمانی و عدمیهستم که به مبانی بپردازم. به رها 

ها  داری که حداقل اینکلی متفاوت از سرمایهههای بعنوان آرزو به ساختهخرد. الاقل ب

هیچ اقلیتی نباید به اکثریت حکومت کند، تحت هیچ  را ملحوظ دارد. من معتقدم که  

نظر من جز این نوعی دیکتاتوری را جایگزین دیکتاتوری  هعنوان، شورش، قیام، انقالب. ب

 گوید. گوید. عقل سلیم هم چنین میکنیم. تاریخ چنین میدیگری می

https://pecritique.com/2022/02/06/%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%ad%d8%ab%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1/
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عه  ای از جهان اکثریت جامی انقالب قرار ندارد. چپ در هیچ نقطهچپ در مرحله 

ی چپ، کسب اکثریت از طریق اعتالی آگاهی  ی بالفاصله هوظیفدهد.  را تشکیل نمی

اقدامی انفرادی نیست. نوعی تشکل الزم است. چه   بعاًطسوسیالیستی است. این کار  

را چه بنامیم، حزب، که آن نظر از آن ام تشکل چپ، صرف نوع؟ من همانطور که قبال گفته 

مراتب مراتب عمودی مغایر است. مطمئن هستم که سازمانی که سلسلهشورا... با سلسله

ای و حقوق بگیر حرفه  وقت، اش تمامعمودی داشته باشد، رهبری داشته باشد، رهبری

نظر از تفاوت نظرهای داخلیِ تشکیالت حکم واحد باشد، اوامر و دستورات بدهد، و صرف

قطعاً  .... و  دارد.   بدهد  را  قدرت  کسب  و  پیروزی  شانس  بیشترین  مبارزه  میدان  در 

ی آن را ادامهگیرم و آنپیروزی! ولی اگر چنین است من چنین پیروزی را جشن نمی

فکر میایی میهپیروزی  و  برای من  نتایجشان  غمدانم که  عزیز  آور  کنم شما دوست 

دانم. کوشش  ی انسان نمیاست. من کوشش در راه کسب چنین پیروزی را شایسته 

جامعه سوسیالیسم،  پیروزی  این  سرکوب!  پیروزیِ  جامعهبرای  بخردانه،  انسانی  ی  ی 

محکوم    شود آنها را الزاماً نمی  اند. یک مطلوب در نیامدههای گذشته هیچنیست. مدل

کرد. شاید در زمان خود مدل دیگری عرضه نشده بوده است، شاید اجبار زمان و شرایط  

 بوده است. اجبار زمان و اجبار عدم تجربه. اما اکنون چه؟

می عزیز.  رهنمای  همهدکتر  که  میدانم  را  اینها  میی  مورد دانی،  در  که  دانم 

هالو پیشنهادی  می  یوشوراهای  بایراداتی  و  آن،  خودگردانی  مورد  در  ویژه  هبینی، 

اینها بجاست. ر، کشوری، جهانی. همهتدهی آن در مقیاس بزرگچگونگی سازمان ی 

ام،  را ندیدهای. من جوابی ندارم. چون نظری ندارم. چون کارکردن آن ایرادات را ذکر کرده

 جاع داخلی، مافیا .... داری، در مقابل ارتدر مقابل دولت، در مقابل سرمایه

ی گسترش آگاهی سوسیالیستی، تشکل غیر  دانم نظر من در مورد ضرورت اولیه می

دانم. آنچه مراتبی با چه موانع عظیمی روبروست. در عمل چه خواهد شد؟ نمیسلسله 

تر است و باور به اینکه این را اکثریت مردم  ی انسانیمیدانم باور و امید به یک جامعه

 واهند. باید بخ

 با درود فراوان و امید دیدار 

 1400اول اسفند   ، تهران، خسرو پارسا 



 



 

 

 

 
  

 
1 Axel Honneth, (2017) The Idea of Socialism: Towards a Renewal, translated by 

Joseph Ganahl,  

https://www.wiley.com/en-sg/The+Idea+of+Socialism:+Towards+a+Renewal-p-
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 سوی یک بازسازی ی سوسیالیسم: بهایده

 آکسل هونتی نوشته 

 ی انگلیسی جوزف گانال ترجمه 

 2017پولیتی پرس، 

 صفحه  203بوک -ی الکترونیک اینسخه 

کتاب   هدف  هونت  نظریه   سوسیالیسم  یایدهاکسل  بازسازی  برای  تالش  ی را 

های نسل  کند. هونت از فیلسوفسوسیالیستی و انطباق آن با شرایط امروزی اعالم می

سال   تا  و  است  فرانکفورت  مکتب  اجتماعی   2018سوم  تحقیقات  انستیتو  ریاست 

انتقادی »تئوری  و  مکتب  این  اصلی  پایگاه  عهدهفرانکفورت،  را  در  «  هونت  بود.  دار 

ها مقر موقت این انستیتو نازی  یدر دوران سلطه   که قبالً  -دانشگاه کلمبیا نیویورک  

های دو نسل قبلی این  بسیاری از نظریه  ی. او ضمن ادامهاست  تدریس کرده  نیز  - بود  

های جدیدی را در  هابرماس، خود نظریه مارکوزه، و ، آدورنو، پوالک،  مکتب، هورکهایمر

 های مختلف طرح کرده است.  عرصه 

ویژه برخوردش با مارکس، توافقی  های هونت، بهگیری با بسیاری از نظرات و نتیجه 

خاطر اهمیت کتاب و تأکید  هببا این حال،  ها خواهم پرداخت،  به آن  ادامهندارم، و در  

های نظری سوسیالیسم و انطباق  ضرورت تجدید نظر در بسیاری از جنبه  بر درست آن

مباحث اصلی کتاب را برای درک    تأمل منتقدانه برموجود امروز،    آن با شرایط واقعاً

 ی جز ترجمه هدانم. بمناسبت نمیبهتر مسائلی که جنبش چپ با آن مواجه است، بی

سی برگردانده نشده، و ممکن است که هنوز به فارخود آن    2کتاب، از    ی معرفی کوتاه

بسیاری از خوانندگان این بررسی کتاب را نخوانده باشند. به همین سبب و با توجه به  

انگیز مطرح  های مهمی که هونت در این اثر مهم و بحثانسجام و ارتباط تنگاتنگ بحث 

فصل و  کتاب  کلیت  مربوطهکرده،  کتاب،های  نقدِ  معمولِ  روالِ  برخالفِ  تفصیل   با   ، 

انگلیسی    یرو که ترجمه ویژه ازآنکاری ُپرمسئولیت به  داده شده است.   بیشتری توضیح 

 کتاب چندان درخشان نیست. 

 
2 https://tarjomaan.com/barresi_ketab/8602/  
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 ی . در بخش اول خالصهشودیم مطلب در دو بخش مطرح    ن یاساس ا  ن یا  بر

و   نقد    .شودیم   یمعرف  هونت  یهاهینظرکتاب  به  دوم،  بخش   ن ی ترمهمدر 

خوانندگان  یهاجنبه  شد.  خواهد  پرداخته  را    یآن  کتاب   ا یو    اندخواندهکه 

 ماً ی مستق  توانندیمندارند،    هونتطرح شده توسط    اتیبه جزئ  یچندان  یعالقه

 .کنند  مطالعه راخشِ دوم  ب

 : مرور کتاباول بخش

 »سپری شدن« دوران سوسیالیسم پیشین - 1

می  آغاز  واقعیت  این  به  اشاره  با  کتاب  پیش  پیشگفتار  قرن  یک  تا  که  شود 

کم که  بود  قدرتمندی  جنبش  چنان  نظریهسوسیالیسم  میتر  نیازی  که  پردازی  دید 

ای به سوسیالیسم شود، اصل بر سپری یات آن را تشریح کند. اما امروز اگر هم اشارهئجز

شد که جایگاه  س وبر زنده بود متحیر میگوید اگر ماک شدن آن دوران است. هونت می

جا شده، و مذهب نیروی هدو رقیب بزرگ قرن نوزدهم، یعنی مذهب و سوسیالیسم جاب

اما اشاره  اخالقی آینده، و سوسیالیسم مخلوقی متعلق به گذشته به حساب می آیند. 

های  زهبیانگر تمامی حقیقت نیست، و یکی از انگی  زدهشتابجایی  هکند که این جابمی

ای حیاتی  نوشتن این کتاب این بوده که نویسنده نشان دهد سوسیالیسم کماکان جرقه

ی اصلی آن را از زمینه   یی ایدهرا با خود به همراه دارد، مشروط به آن که بتوان عصاره

اجتماعی جدید   یشدن اولیه استخراج کرده و در چارچوب نظریه فکری دوران صنعتی

 جا داد. 

در جوامع امروزی با معمای سردرگمی مواجهیم.  که  خوانیم  کتاب می یهدر مقدم

یک نارضاییاز  شاهد  فزایندهسو  وسیعبخش  یهای  هرچه  اوضاع  های  از  مردم  تر 

اقتصادی و اجتماعی هستیم، و از سوی دیگر این خشم گسترده جهت مشخصی ندارد  

گرا و فاقد هدف تاریخی معینی است. در نتیجه این نارضایی به صورتی گُنگ و درون

می القا  را  تصور  این  و  مانده  نظام  باقی  فراسوی  دیگر  جهانی  تصور  توان  که  کند 

داند، چرا که از زمان انقالب  داری را ندارد. هونت این مشکل را امری بدیع میمایهسر
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بوده    آل ایدهی  های اجتماعی، تصوری از یک جامعهی تمامی جنبشکبیر فرانسه انگیزه

جنبش به  گرایآرمانهای  اما،  گسستگی  کنونی  دچار  بلوخ  ارنست  .  اند شدهقول 

خواهند و چه چیزهایی موجب ه چه چیزی را نمیخوبی واقف هستند کهها بخشمگین 

 ها است اما، هیچ تصوری ندارند که این میل به تغییر به کجا باید بینجامد. خشم آن 

می اشاره  پارههونت  که  »رژیمکند  را سقوط  امر  این  دلیل  کمونیستی«  ای  های 

نستند که  داگوید که مردم خشمگین میکند و میدانند، امری که او آن را رد میمی

تأمین می آزادی  فقدان  به قیمت  اجتماعی سوسیالیسم دولتی شوروی  شد، و  تأمین 

نمی نظام  آن  جامعهورشکستگی  تصور  رفتن  دست  از  سبب  ایدهتوانست  شود. ی  آل 

هایی که آینده را چیزی دانند، ایدهی پسامدرنیسم میای دیگر دلیل این امر را اشاعهپاره

انگارد. هونت این ادعا را نیز با توجه وهای اجتماعی گذشته نمیها و الگجز تکرار شکل 

داند و این سؤال را های حقوق بشر نادرست میهای علم پزشکی و پیشرفتبه تحول

تعالیطرح می انگاشتِ  اگر  این عرصهکند که  در  بهگرایانه  ادامه  ها  فعال  و  زنده  طور 

ح جامعه مطرح باشد. هونت به دلیل سومی  ی تغییر و اصالتواند در عرصهیافته، چرا نمی

تر به  شود، و با آن که نزدیککند که در حد فاصل دو دلیل قبلی طرح مینیز اشاره می

گوید اوضاع اقتصادی و اجتماعی امروز  واقعیت است، قادر به توضیح مشکل نیست. می

آن را داشته  رسد که آگاهی عمومی توان  تر از آن به نظر میتر و مبهمجهان پیچیده

باشد که عامدانه آن را دگرگون سازند. از منظر این دیدگاه فرض بر این گذاشته شده  

از هر تالشی برای تغییرند. بر این اساس گویا  ها »شییءکه نهاد واره« شده و مصون 

اجتماعی   گی )فتیشیسم(، یعنی این که شکل روابطوارهبرداشت معروف مارکس از بت

شود، زیرا تا زمانی که  ی بین اشیاء درآمده، تنها شامل زمان حاضر میمثابه رابطه به

می را  جامعه  تغییر  امکان  کارگران  محدود  جنبش  هونت  نبود.  وضعیتی  چنین  دید، 

داری ی حاضر سرمایه( را به امری که خاص مرحلهreificationوارگی )کردن دید شییء

رسوخ ادعای  و  موجاست،  ساختارهای  بودن  آنناپذیر  بهبود  امکان  عدم  و  را  ود  ها 

 پذیرد.  نمی

ها  گردد که چرا دید سوسیالیستی قادر نیست خشمگین او به پرسش اصلی باز می

رسد،  ناپذیر« به نظر میچه را که »اجتناب توان آن را قانع کند که با یک تالش جمعی می

خ دهد.  کند در فصول مختلف کتاب به این پرسش پاساصالح کنند. هونت سعی می
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ی استراتژی برای تأثیرگذاری بر وقایع سیاسی  جا نه ارائه کند که قصد او در اینتأکید می

بندی صورت-توان بازی سوسیالیسم را میگونه قصد اولیهکنونی، بلکه این است که چه

 اخالقی باشد. -یابی سیاسی کرد، تا بتواند بار دیگر منبعی برای جهت 

 وسیالیسم: آزادی و »آزادی اجتماعی«ی ستکوین و تحول ایده  - 2

ی سوسیالیسم از قرن هفدهم،  کتاب در فصل اول با نگاهی تیزبینانه به تکوین ایده

پردازد: پوفندُرف،  ی دوم قرن هجدهم و قبل از انقالب کبیر فرانسه تا بعد از آن مینیمه 

ن سیمون شناسان آلمانی قرن هجدهم، فوریه و سَنیتس در قرن هفدهم، یزدانالیب

انگلستان، فیلسوف اُوون در  رابرت  لویی بالن،  در فرانسه،  تا  اسکاتلندی،  اخالقی  های 

گوید بر خالف مصلحین قبل از انقالب فرانسه که  پرودُن، و سرانجام مارکس. هونت می

با واقعیات سیاسی آن روزگار )جامعههایخواسته  را در تعارض  آنها  ی شان مستقیماً 

شدند  های بعد از انقالب فرانسه به اصولی متوسل میداد، سوسیالیستمی  فئودالی( قرار

اضافه می او  بود.  جاافتاده  و  نهادینه  که خواست که  نبود  روشن  اما  این  کند که  های 

)»سوسیالیست  فرانسه  انقالب  اصل  سه  با  رابطه  در  اولیه«  و های  برابری،  آزادی، 

آن با  بود؛  چه  مبادلههمبستگی(  فککه  و  های  انگلستان  در  اوون  پیروان  ری 

های  گردد، دیدگاهباز می  1830ی  های فرانسوی به دههای ها و فوریهسیمونیست سن

اجتماعی مطلوب آن  تغییر  بهها در مورد  آنقدر متفاوت است که  توان سختی میشان 

  ها را امری مشترک قلمداد کرد. رد نظم اجتماعی پس از انقالب از سوی هدف نهایی آن

داری بود که مانع آن شده بود  ها از گسترش بازار سرمایههر سه گروه بیانگر خشم آن

که بخش وسیعی از جمعیت بتواند از اصول آزادی و برابری طرح شده در انقالب فرانسه 

 مند شود.  بهره

های  گوید که این هر سه جریان بر آن بودند تا نقشنویسنده به نقل از دورکهایم می

از  )بازار سرمایهاقتصادی   تبعیت  به  بود،  اجتماعی خارج شده  از کنترل  را که  داری( 

ها  تأکیدهای اصولی سوسیالیست   اقتدار اجتماعی و دولت وادارند، اما، دورکهایم به دیگر

کند که دیگران ازجمله توجه ماند. هونت اضافه میبر آزادی، برابری و همبستگی بی

ی سوسیالیستی را صرفاً به توزیع عادالنه  جان استوارت میل و جوزف شومپیتر نیز پروژه
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های  . تأکیدتوجه ماندندمنابع تقلیل داده بودند، و به نیت معنوی و اخالقی این پروژه بی

»هم )اوون(،  متقابل«  »هم»خیرخواهی  و  سیمون(،  )سن  همگانی«  پیوندی  پیوندی 

از انقالب  ( متأثر  normativeتولیدکنندگان« )فوریه(، همگی نشان از اصول هنجاری )

نتیجه می اجتماعی کردن وسایل  فرانسه داشتند، و  نهایی،  گیرد که هیچ جا »هدف 

ها اصل »برابری« به نسبت اصلِ اول »آزادی« و در دیدگاهِ آنخود نبود«،  خودیتولید به

می اضافه  او  داشت.  ثانوی  نقشی  »همبستگی«  سوم  اصلِ  برای و  که  کند 

تر از آن بود که بتوان آن های اولیه مفهوم حقوقی »آزادی فردی« محدودسوسیالیست 

 را با اصل »همبستگی« آشتی داد. 

نتیجه می  نتیجه برساند که ها مییر گیرد که بعضی تعبهونت  این  به  را  تواند ما 

خاطر وجود درک صرفاً حقوقی و فردگرایانه از آزادی در اصول های اولیه بهسوسیالیست 

ها ناآگاهانه قصد  انقالب فرانسه »یک تضاد درونی در آن اصول کشف کردند«. شاید آن

همبستگی، بسط دهند«.    داشتند که »مفهوم لیبرال آزادی را برای آشتی دادن با مفهوم

ها  تری در نسل دوم سوسیالیست کند که این واقعیت را ما به شکل آشکاراو اضافه می

شاهدیم. هم لویی بالن و هم پرودون، که خود مسیر دیگری را پیمودند، در انتقاد خود  

  گیری منافعاز اقتصاد رو به گسترش بازار، بر این تأکید کردند که درک از آزادی به پی

خصوصی و به قول بالن »خودپرستی فردی« تقلیل پیدا کرده است، و باور داشتند که  

ی مادام که چنین است، همزیستی »برادرانه« ممکن نخواهد بود. بالن و پرودون وظیفه

رو بود که تالش ایندیدند. ازسوسیالیسم را در حل این تضاد در اصول انقالب فرانسه می

ها بر این بود که  ید و توزیع را جایگزین بازار کنند. باور آنکردند شکل دیگری از تول

گیری منافع خصوصی، بلکه  شود که آزادی نه به معنی پیاین تضاد زمانی بر طرف می

های فردی در شکل همکاری آزادانه مکمل یکدیگر  ای تلقی شود که تالشعنوان رابطه به

یابد. با این حال به گمان  تحقق می  ی »همبستگی«باشند، و از این طریق است که وعده

پردازان موفق نشدند این مفهوم مهم جنبش سوسیالیستی و این که  هونت این نظریه

گرایانه از »آزادی«، درکی که ارتباط  تر از درک لیبرالی و فردتوان درکی فراگونه میچه 

 ( را ارائه دهد، پرورش دهند. intersubjectivityذهنیتی ) -متقابل بینا 

تر رفت و اعالم کرد که بر خالف حقوق  کند که پرودون یک گام جلووی اضافه می 

فرانسه، )اعالمیه  1793مدنی   چهارمِ  جمهوری  اساسی  قانون  شهروندی،  حقوق  ی 
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ها از »آزادی هر فرد« نه یک »محدودیت« بلکه  ها(، درک سوسیالیست نگارش ژاکوبن

پرودون از »کمک« )ازجمله پیشنهاد یک »کمک« به آزادی دیگران است. اما منظور  

های کوچک کارگری( نوعی حمایت برای  بهره به تعاونیهای بیایجاد بانک مردم و وام

کسب آزادی فردی برای دیگری بود و نه ایجاد شرایطی که فرد خود بتواند آزادی فردی 

نتیجه می کند.  نه سوسیالیست را کسب  که  که  تفاگیرد  پرودون  نه  و  اولیه  وت  های 

 نامم قائل نشدند.  چندانی بین آزادی فردی و آنچه که من »آزادی اجتماعی« می

پایه پرودون  های نظری جنبش این کارل مارکس جوان بود که در همان دورانِ 

از کاربرد واژه های برادری، آزادی، یا  نوین سوسیالیستی را بنیان نهاد. مارکس عمدتاً 

وضوح نشان داد که مفهوم آزادی به شکلی ی به همبستگی پرهیز کرد و از همان جوان

به کار گرفته شده و در سرمایه اقتصاد سنتی  به که در  بازار  اجرا درآمده،  داری  موقع 

خواست با  که  است  فردیتی  جامعهبیانگر  یک  دربرگیرندههای  »واقعی«  همهی  ی  ی 

دی در فرانسه گام های این جوان تبعیرو نوشته این ناپذیر است. ازاعضای اجتماع آشتی 

از همان نوشته جدیدی در مسیر تحول ایده اولیهی سوسیالیسم بود.  اش تفاوت های 

داری و سوسیالیستی آشکار است؛ از ها در دو الگوی اجتماعی سرمایههای انسانرابطه 

ی محصوالت طور غیر مستقیم از طریق مبادلهها بهداری انساننظر مارکس در سرمایه

کنند، و مارکس با کنایه به آدام  پول در بازار با یکدیگر ارتباط بر قرار می  یبا واسطه

گوید که هر طرف مبادله نقش یک »تاجر« را با حق »چاپیدن« یکدیگر ایفا  اسمیت می

تأکید میمی مارکس  روابط می کنند.  این  بهکند که  متفاوتی  خود  توانند شکل کامالً 

ی پول مبادله نشوند؛ در این صورت ازار با واسطه گیرند مشروط به آن که اجناس در ب

نیاز با درک  تولیدکننده  انساناست که هر  به دیگر  را  متقابل، وابستگی خود  ها  های 

کند که مارکس از این طریق الگوی اجتماعی  کند. هونت اشاره میمستقیماً تجربه می

وند و هر فرد تحقق  شهم پیوسته میرا در نظر داشت که آزادی و همبستگی انسان به 

 بیند. های دیگران میشرط تحقق هدفهایش را پیشهدف

ی کار  های اولیه اصل آزادی اجتماعی را تنها در عرصه به باور هونت سوسیالیست

یابد،  کردند، گویی بازتولید کلیت جامعه تنها در این عرصه سازمان میاجتماعی طرح می

د برای  نقش مستقلی  ترتیب هیچ  این  به  است و  این که ممکن  و  موکراسی سیاسی 
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ی سیاسی نهادینه شده باشند، قائل نبودند. او این امر  های دیگر آزادی در عرصهشکل

پرسد آیا  کند و میی سوسیالیستی قلمداد میهای مادرزادی« پروژهرا یکی از »نقص 

می شد  طرح  باال  در  آن  تکوین  شرح  که  اجتماعی  آزادی  الگوی  بدیل  این  توانست 

ها  آمیزی برای فردگرایی و درک لیبرالی از آزادی باشد؟ آیا این سوسیالیست موفقیت

درک جدید و مستقلی از آزادی ارائه کردند، و یا صرفاً برداشت از »همبستگی« یا مفهوم  

 کهنه و آنتیک »برادری« را بهبود بخشیدند؟  

ناپذیری درست یدطور تردی اول بهفرض مدل لیبرالی آزادی را در وهلههونت پیش

زمانی میمی تنها  بیبیند:  افراد  فردی صحبت کرد که  آزادی  از  در  توان  مانعی  هیچ 

البته این آزادی در وهلهگیری هدفپی ی اول محدود به شرایطی  هاشان آزاد باشند. 

ازاست که نتیجه  رو لیبرالیسم اینی عملکرد ما به حیطه آزادی دیگران تجاوز نکند. 

دهد. این مدل لیبرالی از ی یک نظمِ حقوقی قرار میی فردی را در زمینه تضمین آزاد

شود که روسو و به دنبال او کانت طرح کردند که مادام که  تر میآزادی زمانی پیچیده

شود، از آزادی فردی  های افراد از روی غرایز طبیعی و نه از روی قصد اتخاذ میتصمیم

تصمیمی و تعقل است.  -شرط آزادی خودرو پیشیناتوان صحبت به میان آورد، از نمی

ها با این درک روسو و کانت آشنایی داشتند و این را گوید که سوسیالیست هونت می

می چنین  فردی  آزادی  که  بودند  هدفپذیرفته  که  نه  طلبد  و  عقل  برمبنای  ما  های 

 ی طبیعی استوار باشد.  انگیزه

ثبت« از آزادی )اصطالحِ آیزایا برلین(  پیچشی که پرودون و مارکس به این مدل »م

ی فرد قرار داشت. از دادند، به باور هونت تأکید بر مانعی بود که در راه تصمیم آزادانه

ی خود را بر  دیدگاه لیبرالیسم این مانع ازجمله اقتدار فردی یا نهادی است که اراده

از این رفتند، و بر این   ترها فراگوید که سوسیالیستکند. هونت میها تحمیل میسوژه 

شود که به قول هگل »عینی« شود،  باور تأکید کردند که آزادی فردی زمانی محقق می

های فردی همکاری کنند. از  یعنی سایر اعضای جامعه در محقق ساختن این خواست 

) این جماعت  مفهوم  که  مطرح communityجاست  آزادی  اهمیت  حد  همان  در   )

عنوان اش، بههای کلیگیرد و عالوه بر ویژگیی به خود میشود. جماعت معنی خاصمی

ذهنیتی  -شود، جایی که روابط بیناجایی برای همبستگی و مسئولیت متقابل مطرح می

 کنند.  آمیزد افراد نه تنها »باهم« بلکه »برای یکدیگر« فعالیت میدرهم می
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آزادانه تحقق  برداشت،  این  افری خواست در  توسط  نه  فردی  توسط های  بلکه  اد 

ی اصلی سوسیالیسم بر این برداشت استوار  شود. ایده( عملی میcollectiveجمع )

می آینده  در  که  جماعتبوده  الگوی  اساس  بر  را  جامعه  تمامی  بر  توان  مبتنی  های 

تااندازههمبستگی سازمان داد. هونت می اصلِ  ایده سه  این  انقالب  گوید  ای متناقض 

و اصل  یک  در  را  نقطه فرانسه  اساس  این  بر  ساخت.  یکپارچه  جنبش احد  آغاز  ی 

( بر این باور بوده که نه فرد، بلکه جماعت  holisticگرا )سوسیالیستی با برداشتی کلیت

تالش تمامی  است.  آزادی  حامل  همبستگی،  بر  پلیدیمبتنی  حذف  برای  های  ها 

ای بوده که در آن اعضا مکمل و برابر یکدیگر باشند. هونت  داری ایجاد جامعهسرمایه

منتقدان ی خود کوتاهی و کار  های اولیه در تبیین نظریه کند که سوسیالیستاشاره می

دیدند و  ی اقتصادی میرا آسان کردند. قبالً اشاره شد که آنها آزادی را صرفاً در عرصه

 تمامی نادیده گرفتند.  ی سیاسی را بهآزادی در عرصه 

اضافه می بنیانوی  پروژهکند که  سیمون و -ی سوسیالیستی، عمدتاً سنگذاران 

از  ی متافیمارکس، این پروژه را با بار سنگین نظریه  زیکی تاریخی درهم آمیختند، و 

ناپذیر خواهد بود، ضرورتی  ی نزدیک اجتناب جا که مطمئن بودند که انقالب در آیندهآن 

 دیدند.  برای تالش در جهت تغییر تدریجی وضع موجود نمی

 های مادرزادی« سوسیالیسم »نقص

دهد،  می  هونت مفهوم »آزادی اجتماعی« را مبنای تجزیه و تحلیل سوسیالیسم قرار

توانند  ها نمیمفهومی که همانطور که قبالً اشاره شد بر این باور استوار است که انسان

به را  خود  فردی  بهآزادی  بیناتنهایی  آزاد  روابط  به  متکی  آزادی  این  آورند.  -دست 

های مبتنی بر همبستگی است که در آن اعضا نه تنها »با« یکدیگر،  ذهنیتی در جماعت

گوید بر این اساس سوسیالیسم همیشه کنند. او میدیگر« فعالیت میبلکه »برای یک

ی تصوری از یک زندگی  ی توزیع باشد، بر پایهبیش از آن که صرفاً یک نظام عادالنه

کند که مفهوم »آزادی اجتماعی« او هم با  محور استوار بوده است. اضافه می-جماعت

گرا«  باوری کلیت-تر نزدیک به »فردشو بی  ، باوری و هم با فردباوری متفاوت استجمع 

بسته  های انسان را تنها در جماعتی هم)مفهوم فیلیپ پتیت( است که تحقق ظرفیت 
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زمان  ها قربانی جمع شود. آزادی در این مفهوم همآن که فردیت آنبیند، بیمیسر می

مصداق می و جمع  فرد  دو سطحِ  اضافه میدر  او  تیابد.  اجتماعی  آزادی  که  نها  کند 

شناسند، نیست و سطح های کوچک محلی که اعضا یکدیگر را میمحدود به جماعت

ها را در نظر  تواند دربر گیرد؛ مشروط بر آن که رابطه با دیگر آزادی کل جامعه را می

ی آغاز خطای سوسیالیسم است؛ مشکلی که  جا نقطهگوید که اینداشته باشد، و می

 وجه آن شد و کوشید به آن بپردازد.مت  1920ی مارکسیسم غربی از دهه

دهد. اول  ها را مورد بررسی و نقد قرار میفرض اصلی سوسیالیست هونت سه پیش

این که تمام متفکرین سوسیالیسم، از اوون و پرودون گرفته تا مارکس، بر این باور بودند  

جامعه ایجاد  سرنگونی  که  یا  اصالح  با  تنها  همبستگی  بر  مبتنی  اقتصاد  ی  انقالبی 

داری را مانع آزادی قلمداد  های اقتصادی سرمایهها تنها نهادداری میسر است. آن سرمایه

انگیزهمی که  داشتند  باور  که  این  دوم  کردن  کردند.  جایگزین  برای  تمایل  و  ها 

اکنون در روابط حاکم به وجود آمده، و اصل را بر این نهاده بودند که  داری همسرمایه

ن، تولیدکنندگان و مدیران خواستار جایگزین کردن اقتصاد بازار با نوعی نظام  کارگرا

اجتماعی  تحول  که  داشتند  باور  که  آن  سوم  هستند.  تعاون  بر  مبتنی  اقتصادی 

سرمایه بازار  و  است،  تاریخی  یک ضرورت  بحران موردنظرشان  براثر  یا  که  داری  هایی 

می مقاومتایجاد  یا  و  شد  خواهد  نابود  عکسه کند  در  را  نیرومندی  به ای  العمل 

فرض و  تفصیل به هریک از سه پیشبینواسازی فزاینده به وجود خواهد آورد. هونت به

 پردازد. به نظر او سه مشکل بنیانی سوسیالیسم می

 نفی ضرورت آزادی فردی در سوسیالیسم
ازجمله های اولیه  گوید که سوسیالیستنوعی اتهام اکونومیسم( میدر مورد اول )به

( آزادی  تلقی  libertyمارکس حق  حقوقی  امر  یک  را صرفاً  فرانسه  انقالب  از  منتج   )

اجازه میمی را در عرصه کردند که طی آن فرد  اقتصادی  یابد منافع شخصی خود  ی 

ی  ها این نظام اقتصادی را با یک شیوهگیری کند. آنمبتنی بر مالکیت خصوصی پی

کنند،  ر فعالیت میتولید تعاونی که طی آن اعضا نه برعلیه یکدیگر بلکه برای یکدیگ

با  مقایسه می رابطه  در  تنها  را  اجتماعی  آزادی  و  فردی  آزادی  ترتیب  این  به  کردند. 

های آزادی مربوط به حکومت دموکراتیک را که روسو و  دیدند و دیگر عرصهاقتصاد می
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های  بخش این مقولهکردند، نادیده گرفتند. به این ترتیب پتانسیل رهایی  پیروانش مطرح

گونه سن سیمون، پرودون، فوریه،  دهد که چهی را درک نکردند. هونت توضیح میآزاد

به مدنی  به کارکردهای سیاسی حقوق  به درجات مختلف  بالنکی  و  آمده  بالن  دست 

ی یهود« سطح بحث  ی مسئلهکند که اما مارکس در »دربارهاعتنا بودند. او اشاره میبی

تالش یهودیان برای کسب حقوق برابر را در شرایطی   دهد. )او مرتبط با آزادی را ارتقا می

که کل جامعه هنوز به رهایی دست نیافته، ارزشمند و گامی در جهت رهایی قلمداد  

ها از بین رفته باشد، این تالش  کند، اما زمانی که جامعه به رهایی رسیده و تفاوتمی

کند که با آن که مارکس  یهونت تلویحاً اشاره م   3بیند.(را دیگر مترقی و سازنده نمی

پذیرد، اما بر  ی پیشاسوسیالیستی میاهمیت مبارزه برای اختیار و آزادی را در جامعه 

خاطر تجدیدسازمان جماعتی و تعاونی در نظام سوسیالیستی نیازی  این باور است که به 

بود. هونت ادعا می کند که به این ترتیب دیدگاه  به حق خودمختاری فردی نخواهد 

گیری اراده  های اولیه انکار نقش حقوق لیبرالی برای آزادی و شکلی سوسیالیست همه

ها به صرف مشارکت در میان شهروندان آزاد و برابر بود؛ در این شکل اجتماعی، سوژه

می ادغام  جامعه  در  تعاونی  تولید  فرایند  میدر  نتیجه  اساس  این  بر  که  شوند.  گیرد 

بسوسیالیست  دسترسی  به  نسبت  ارزش ها  عرصهه  و  های  ماندند،  ناتوان  سیاسی  ی 

تا جنبش سوسیالیستی صفت »دموکراتیک« را به سوسیالیسم   چندین دهه گذشت 

سوسیال درک  هم  برخورد  این  در  اما  کند.  از  دموکراتاضافه  آلمان  های 

از آن طریق با تحمیل  لیبرال  پارلمان بود تا  دموکراسی، محدود به کسب اکثریت در 

ی اجتماعی« را حل کنند؛ به این ترتیب بر بازار سرمایه، بتوانند »مسئله   هامحدودیت

رادیکال از عرصه خواست  آن  تغییر  و  اقتصاد  عرصهتر متحول ساختن  به  رقابت  ی ی 

 همکاری را کنار گذاشته شد. 

 

 

 
3 K. Marx, (1843) The Jewish Question, 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/jewish-question/ 
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 ی انقالب سوسیالیستیعنوان تنها سوژهی کارگر بهتصور طبقه

انقالبی طبقهدر مورد دوم )اتهام توهم در مو به باور هونت  رد آگاهی  ی کارگر(، 

هاشان  آلپردازانی بودند که گمان داشتند که ایدهسن سیمون و پیروانش از اولین نظریه 

های مخالف نظم موجود است. آنها به این اطمینان های واقعی جنبشبیانگر خواست

از کارگران غیرماهر گرفرسیده بودند که تمامی طبقه ته تا مدیران، منتظر  ی کارگر، 

بورژوایی رها  -ای هستند که با تالش جمعی خود را از یوغ نظم مالکیت فئودالیلحظه 

بینیم، با این تفاوت که  فرض را در آثار اوون، بالن و پرودون هم میسازند. همین پیش

گوید  دیدند. هونت میها این خواست انقالبی را تنها محدود به کارگران صنعتی میآن 

سوسیالیست   که ادعای  برپایهاین  نه  اولیه  )های  »تجربی«  منافع  یا  empiricی   )

)خواست  »واقعی«  گروهactualهای  که  )اینتنشِن(هایی  »قصد«  بر  متکی  بلکه  های  ( 

باید پی او میاجتماعی  بود.  استوار  این نحوهگیرند،  انتصاب چنین گوید  ی برخورد و 

به قنقشی به طبقه از نظریهی کارگر سبب شد که  وبر سِیلی  های  پردازی ول ماکس 

ی سوسیالیستی به ها خطر تبدیل نظریهسیمونیست راه بیافتد. از زمان سندلخواهانه به 

( پدید آمد، یعنی با تجسم یک جنبش  self-referentialارجاعی )-ی خودیک نظریه

بینی کرده،  چه را که خود پیشی کارگر، آن های خاص به طبقه جمعی و انتساب عالقه

تری در کارل  ارجاعانه را با شدت بیش-گیری خودتوجیه کند. به گمان هونت این نتیجه 

و بعدی مارکس،    های اولیهها در نوشته ای تفاوتتوان دید. او با اشاره به پارهمارکس می

نوشته می این  در  میگوید  این  بر  را  اصل  مارکس  همان  ها  مزدبگیران  که  گذارد 

آن که مشخص شود که آیا  ی او انعکاس یافته، بیهایی را دارند که در نظریهخواست 

خوانیم که از نظر مارکس  لزوماً چنین جنبشی در واقعیت اجتماعی وجود دارد یا نه. می

سو مفاهیم  نیمه تمامی  در  که  محصول سیالیستی  شدند،  عرضه  نوزدهم  قرن  اول  ی 

ی ی کارگر بودند، و با این روش صرفاً توصیفی و غیرتجربی، او طبقه فکری جنبش طبقه 

را جزء جدایی انقالبی  تمام جوامع سرمایهکارگر  از  قلمداد کرد. هونت  ناپذیری  داری 

نکفورت تحت رهبری ماکس هورکهایمر  کند که این اعتبار را باید به مکتب فرااعالم می

جامعه »افسانه«ی  تجربی  به شکلی  بار  اولین  برای  که  طبقه شناسانهداد  کارگر  ی  ی 

کند که بعد از جنگ جهانی دوم، زمانی  گاه اضافه میانقالبی را مورد تردید قرار داد. آن

و کارگران    داری غرب رو به تغییر نهادهای سرمایهی کارگر در کشورکه وضعیت طبقه 
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»جامعهیقه اصطالح  و  یافتند،  اکثریت  کار  بازار  در  بل(  سفید  )دانیل  پساصنعتی«  ی 

متداول شد، دیگر هیچ قطعیتی در مورد وابستگی طبقاتی سوسیالیسم در کار نبود. 

این که طبقه نتیجه  به  با توجه  بود و  انقالبی  پرولتاریای  ناپدید شدن  ی کارگر ی آن 

های  آلدر میان مزدبگیران شده بود، دیگر غیرممکن بود که ایدهصنعتی تنها اقلیتی  

سوژه  فکری  بیان  از  انعکاسی  را  این  سوسیالیستی  به  کرد.  قلمداد  موجود  انقالبی  ی 

زنده جنبش  یک  به  اتصال  بدون  که  شد  مواجه  خطر  این  با  سوسیالیسم  ی  ترتیب 

هایش  به نیل به هدفی هنجاری تبدیل شود که قادر  اجتماعی، صرفاً به یک نظریه

 نیست.

 داری ناپذیر سرمایهاطمینان از سقوط اجتناب

گوید در تفکر سوسیالیستی  در مورد سوم )به نوعی اتهام دترمینیسم( هونت می

داری نیز ناپذیر نظام سرمایهفلسفی مبتنی بر تالشی اجتناب-فرض تاریخییک پیش

ری بود که باور داشت که تاریخ بشر مطرح بوده. در این زمینه نیز سن سیمون اولین نف

های علمی و تکنولوژیکی و  ی تحولضرورتاً یک مسیر پیشرفت و تعالی دایمی برپایه

می طی  را  اجتماعی  میبهبود  اضافه  هونت  بهکند.  که  تفاوتکند  نظرها،  رغم 

هایی ضروری ها، گامهای فکری آنهای اولیه بر این باور بودند که فعالیتسوسیالیست 

بی فرایند  سوسیالیست وقفهدر  است.  بشری  پیشرفت  لویی ی  ازجمله  فرانسوی،  های 

مثابه  بینی تاریخی متفکران عصر روشنگری و تأکید بر دانش علمی بهبالن، با خوش

ی تاریخ  جهت بودند. اما پرودون، که متأثر از فلسفه نیروی محرک پیشرفت بشری، هم

اجتما نظم  منادی  را  سوسیالیسم  آن هگل،  جهت  در  الزاماً  بشر  تاریخ  که  آینده  عی 

می میحرکت  تلقی  به کند  نه  را  الزام  این  توسعه کرد،  نتیجه خاطر  بلکه  علمی،  ی  ی 

های طبقاتی در  دانست. این تأکید بر نقش تقابلی طبقات متخاصم میفرایند مصالحه

گمان هونت    ی تاریخی مارکس مهیا ساخت. بهپیشرفت اجتماعی، زمینه را برای فلسفه 

با آن که مارکس بعداً هرگونه تأثیر از این آنارشیست فرانسوی را نفی کرد و برعلیه او  

توانیم  ی ماتریالیسم تاریخی میهایی از تفکر پرودون را در نظریههم نوشت، اما ما نشانه

 ردیابی کنیم. 
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ما  ناپذیری تحول اجتماعی، به نظر هونت  در مورد نظر مارکس در خصوص اجتناب 

پرودون،   و  تأثیر هگل  اول تحت  روایت  روبرو هستیم. در  متفاوت  روایت کامالً  با دو 

ی طبقاتی است، که در هر مرحله منافع اکثریت  نیروی محرک تحول اجتماعی مبارزه 

چیره می بهمحروم  و سوسیالیسم  مرحله شود،  آخرین  طریق  عنوان  از  تکامل،  این  ی 

پرولتاریا  قدرت  اکثریت  کسب  به  می  که  تحقق  شده  تبدیل  دوم،  جامعه  روایت  یابد. 

ی  ی تفکر سن سیمون و باور به وجود یک فرایند خطی پیشرفت فزایندهنوعی ادامهبه

ی انسان در مهار کردن  دانش علمی که نیروی محرک تحول اجتماعی و توان فزاینده

بهره و  تمامیطبیعت  که  است  پیشرفت  این  است. طی  آن  از  فزاینده  روابط    برداری 

عقب معرض  تولیدی  در  مدام  مولده،  نیروهای  با  شدن  منطبق  برای  راکد،  و  مانده 

میدگرگونی قرار  بنیادی  از های  روایت  این  کوهن  جرالد  از  نقل  به  هونت  گیرند. 

گیرد که در هر  خواند و نتیجه میماتریالیسم تاریخی را »دترمینیسم تکنولوژیک« می

های اجتماعی بیانگر یک  ، چرا که در این روایات، تحولدو روایت نقش افراد ثانوی است

تاریخی  درک  ضرورت  او  گمان  به  ندارند.  فاعلین  مشخص  دانش  به  اتکایی  و  اند، 

از آینده  از تحول تاریخی و اطمینان  - ای که در پیش است، نوعی خوددترمینیستی 

از آن بدخشنودی را در میان سوسیالیست از آن شد که    تر مانعها به وجود آورد، و 

های مدام در حال تغییر ببینند، ای از چالشها تحول اجتماعی را همچون مجموعه آن 

های احتمالی آن در جهت ( از فرصت experimentalتوان از طریق آزمونگری )که می

ها، اعم از انقالبیون  ی سوسیالیستبرداری کرد. نتیجه آن که همهبهسازی اجتماعی بهره

توجه ماندند، و حتی  عملی بی-مثابه یک روش تاریخی، به آزمونگری بههاو رفرمیست

آزمون  آن  به  آینده داشتند،  از  اطمینانی که  با  بودند  به تحول تدریجی  ها که معتقد 

گرایی ها و کشف امکانات بالقوه آن توجهی نکردند. )هونت در این جا به آزمون فرصت

خواه امریکایی  ترقی تیست و مصلح اجتماعی ی جان دیویی، فیلسوف پراگماگرایانهعمل

های  و تأکید او بر ضرورت بررسی و آزمون تجربی لحظه  -های خود  بخشیکی از الهام  -

های مختلف ازجمله آزمون و خطا، و یادگیری  مدام در حال تغییر اجتماعی، به شکل

تا تحول  ثابت  مسیر  یک  وجود  تصور  هونت  باور  به  دارد(.  اشاره  عمل  ریخی،  حین 

تجربه سوسیالیست  و  جستجو  از  را  استراتژی ها  آزادی ی  به  نیل  برای  متفاوت  های 

ی ریزی شدهها به این که اقتصاد برنامهی اقتصاد بازداشت. باور آناجتماعی در عرصه
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سرمایه اقتصاد  بدیل  تنها  اقتصاددانان  متمرکز  جزمی  ادعای  مشابه  است  داری 

 ند که بازار از هرگونه نفوذ سیاسی »آزاد« است. داری بود که باور داشتسرمایه

از دوران   این سه »خطا« به باور هونت محصول شرایط ذهنی و اجتماعی منتج 

دهد که  شدن اولیه هستند. وی سپس حکم میداری و صنعتیی سرمایهی توسعهاولیه 

ز جنگ به دلیل همین پیوند سوسیالیسم با انقالب صنعتی ]اول[، به محض آن که پس ا

پیشرفت  اثر  بر  اجتماعی  شرایط  اول  و جهانی  ساختاری،  تغییرات  تکنولوژیک،  های 

سرعت  ها به، رو به تغییر گذاشت، این ایده1970و    1960های  اصالحات سیاسی دهه

ی جایگزین« منطبق با  رو یک »نظریه اینسروصدا رو به زوال گذاشتند. هونت ازو بی

 بیند. ا ضروری میداری رواقعیات امروز سرمایه

 گرایی تاریخیی آزمونمسیرهای نوسازی: سوسیالیسم به شیوه - 3

دیدگاهتجدیدنظر از  هونت  جنبههای  دو  در  سوسیالیستی  یکی  های  مختلف،  ی 

ی آزادی اجتماعی طرح  مربوط به بازسازی نظام اقتصادی و دیگری مربوط به مسئله

 پردازد. یهای الزامات تاریخی هم م شود، و به جنبهمی

 نظام اقتصادی بدیل
ها برای جستجوی  بحث نظام اقتصادی بدیل، با اشاره به تالش اولین سوسیالیست 

بدیلی برای نظام اقتصادی از طریق آزمونگری و استفاده از امکانات جدیدی که بازار  

های فرانسوی های سوسیالیست های اوون و برنامهشود. تعاونیایجاد کرده بود طرح می

ها را  توان آنها بودند که به باور هونت میاز این تالش  هاییبرای توزیع عادالنه، نمونه

گوید  با استفاده از اصطالحی که بعدها متداول شد، »سوسیالیسم بازار« نامید. وی می

به خشونت وحشیانه توجه  با  آن که  اعمال میبا  این  ای که صاحبان سرمایه  کردند، 

خواست ای بود که میی آغاز متحورانه رسد، اما بیانگر نقطهدالنه به نظر میها سادهتالش

فرصت از  عمل«  حین  »آموختن  طریق  بهاز  مارکس،  اما  کند.  استفاده  عنوان ها 

سوسیالیست بااستعداد میان  در  اقتصاددان  روش ترین  این  بار  اولین  برای  ها، 

گرانه« را با تأکید بر کلیت عملکرد سرمایه و عدم امکان جدا کردن اجزای آن،  »آزمون 

های بازار طعانه مردود دانست. مارکس و پیروانش به خاطر همانند دانستن تمام جنبه قا
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های بازار داری بدون آن که تمامی جنبه داری، هیچ بدیلی برای سرمایهبا نظام سرمایه

ها یک  از آن حذف شده باشد، قائل نبودند. و چون تنها مدل اقتصادی مورد نظر آن

ها مبتنی بر  ریزی بود، نظم جدید اقتصادی از نظر آن نامهاقتصاد متمرکز مبتنی بر بر

ی فعالین، و سوی مافوق آن یک  ی عمودی« بود که سوی مادون آن همهیک »رابطه 

به این  و  قرارداشت  سوسیالیست اتوریته  که  بود  تأکیدی  ضرورت  رغم  بر  اولیه  های 

ی ارزشی که تحلیل  هگوید با همی »افقی« بین تولیدکنندگان داشتند. هونت میرابطه 

ی اقتصادی منسجمی را در رقابت داری داراست و این که نظریهمارکس از نظام سرمایه

داری گرا«ی او از نظام سرمایههای اقتصاد کالسیک خلق کرد، درک »تمامیتبا نظریه

ریزی شده،  ها بتوانند به جای یک اقتصاد متمرکز برنامهمانع از آن شد که سوسیالیست

 کردن اقتصاد را مجسم کنند. های دیگری از اجتماعیشکل

چه که مارکس  داری امروز شاهد آن هستیم با آنچه که در سرمایه به گمان او آن 

داری همیشه چنین رسد، اما بازار سرمایهبینی کرده بود قطعاً سازگار به نظر میپیش

آن باشد.  چنین  نیز  که همیشه  ندارد  لزومی  و  مینبود،  مهمگاه حکم  که  ترین  دهد 

ی بازسازی سنت سوسیالیسم بازبینی این درک مارکس در یکی دانستن اقتصاد  وظیفه 

های بدیل از بازار میسر شود. داری است، تا از این طریق امکان استفادهبازار و سرمایه

اولیه نسبت به نهادینه کردن کند که اگر خواست سوسیالیست وی استدالل می های 

سه مدل    4ی اقتصاد را در نظر گیریم، با عطف به اُولین رایت ی در عرصهآزادی اجتماع 

توان طرح کرد: اول، بازار در اقتصادی برای محقق شدن همکاری دوجانبه و افقی را می

کرد که در آن قانون عرضه و تقاضا بر اساس مکانیسم  شکلی که آدام اسمیت تعبیر می 

کند. دوم، بینش »انجمن خیرخواه را تأمین می»دست نامرئی« منافع شهروندان آزاد و  

ی  تولیدکنندگان آزاد« است که در آن شاغالن آزادانه و به شکل دموکراتیک در جامعه

کنند. و سوم، شرایطی که شهروندان به شکلی دموکراتیک مدنی خودگردان فعالیت می

اقتصادی به    کنند، ولی هماهنگ کردن فرایند بازتولیدهای خود را تعیین میخواست 

تنها هیچ یک از این  گوید نهکنند. هونت مینفع کُل جامعه را به نهاد دولت واگذار می

ی سه مدل را نباید کنار گذاشت، بلکه از آنجا که هر سه مدل بر مشارکت و مداخله
 

4 “Erik Olin Wright, Envisioning Real Utopias (London: Verso, 2010), ch. 7.” 

Excerpt From: Axel Honneth. “The Idea of Socialism: Towards a Renewal.” iBooks. 
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توانند به شکل تجربی در شرایطی خاص مورد  دموکراتیک شهروندان تکیه دارند، می

)بازار، جامعهاستفاده قرار گی تا معین شود که در شرایط مشخص کدام مدل  ی رند، 

می دموکراتیک(  دولت  یا  و  عرصه  مدنی،  در  اجتماعی  آزادی  برقراری  خواست  تواند 

ی تبادل نظر  ی خود را بر نظر دیویی در زمینه اقتصادی را متحقق سازد. او تأکید عمده

تر  موازات رفع بیشو این که به  5ارد،گذو ارتباطات آزادانه و دموکراتیک در جامعه می

شود. هونت  تر میموانع ارتباطی بین افراد، امکانات و پتانسیل حل مشکالت جامعه بیش

بیند و تأکید دارد  جا نظر دیویی را با دیدگاه هگل در مورد آزادی یکسان میجا و آناین

و گسترش آزادی    که سوسیالیسم جدید باید حول برطرف کردن موانع ارتباطات آزاد 

می او  گیرد.  شکل  واژهاجتماعی  بیانگر گوید  خود  »سوسیالیسم«  در  »سوسیال«  ی 

آرزوی برطرف کردن تمام موانعی است که در راه اعمال آزادی و همبستگی وجود دارد 

های اقتصادی مختلط« را با تکیه بر این که  کند که بهتر است که »نظامو پیشنهاد می

ی مشارکت  ی اقتصادی تقویت کرد و زمینه سوسیال« را در عرصهتوان »گونه میچه 

 تر افراد را فراهم آورد، مورد آزمایش قرار داد.  ی هر چه بیشآزادانه 

 ساختارزدایی از ایدئولوژی بازار
سازی مفهوم بازار ها پاکهای سوسیالیست ترین وظیفه به گمان هونت یکی از مبرم

هایی از طرف دیگران ازجمله  گوید چنین پروژهست، و میاش ادارانه از اضافات سرمایه

نیز ضروری است که در   6کارل پوالنی، آمیتای اتزیونی، و آلبرت هیرشمن انجام شده، 

ساختارزدایی از ایدئولوژی بازار، بازارهای مختلف را بر مبنای کاالهایی که در آن مبادله  

 
5 John Dewey, Liberalism and Social Action, pp. 41–65.”  Excerpt From: Axel 

Honneth. “The Idea of Socialism: Towards a Renewal.” iBooks. 
6 “Karl Polanyi, The Great Transformation: The Political and Economic Origins of 

Our Time (Boston, MA: Beacon Press, 2001); Amitai Etzioni, The Moral 

Dimensions: Towards a New Economy (New York: The Free Press, 1988); Albert O. 

Hirschman, Entwicklung, Markt, Moral: Abweichende Bemerkungen 

(Munich/Vienna: Hanser, 1989). On the significance of Etzioni and Hirschman in this 

context, see Axel Honneth, Vivisektionen eines Zeitalters: Porträts zur 

Ideengeschichte des 20. Jahrhunderts (Berlin: Suhrkamp, 2014), chs 7 and 8.”  Excerpt 

From: Axel Honneth. “The Idea of Socialism: Towards a Renewal.” iBooks. 
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اش نهاد بازار به اجزای قابل تفکیک  عالوه الزم استشوند، از هم تفکیک کنیم. بهمی

تواند به شکل تعاونی عمل کند. او  تجزیه شود، تا مشخص شود که کدام جزء آن می

گوید که در این راه باید دید که رهایی تدریجی نیروی کار تنها با سلب مالکیت از  می

شکل طریق  از  رهایی  این  که  این  یا  و  است،  ممکن  خصوصی  مالکیت  مالکیت  های 

با بهم راندن مالکیت خصوصی میوجود، همراه  اشاره حاشیه  تواند عملی شود. هونت 

ها را آزمایش کرد تا روشن شود  توان در شرایط واقعی گوناگون این مدلکند که میمی

پیشنهاد  اند. آنمدت« ما مناسبهای »کوتاهیک برای دسترسی به هدفکه کدام گاه 

تمامیمی از  آرشیوی  باید  که  تجربه  کند  آزمایشاین  و  تا ها  آورد  وجود  به  ها 

 ها از آنها بهره گیرند. سوسیالیست 

گرایانه( باید مدام همه  کند که »سوسیالیسم تجربی« )یا آزمونهونت تأکید می

از سوی ها و تجربهنوع تالش نقاط مختلف جهان  را که در  اقتصادی  ابتکارهای  و  ها 

اُولین  ها انجام مینیروی کار و سوسیالیست با عطف به  شود، مد نظر داشته باشد، و 

کند. )موندراگون یک ی »موندراگون« در باسک اسپانیا اشاره میرایت ازجمله به تجربه 

ترین  تاسیس شد و یکی از بزرگ  1956های کارگری است که در سال  فدراسیون تعاونی

 ن سوم است.(های اسپانیا و یک شرکت جهانی با شعب بسیار در کشورهای جهاشرکت

دارد که این تجارب نشان  های اقتصادی مختلف اظهار میهونت با اشاره به ابتکار

اصطالح پرولتاریای  ی کارگر صنعتی و بهدهند که سوسیالیسم تنها بیان فکری طبقه می

گوید  داند. او میکننده میانقالبی نیست، و متصل کردن آن به یک جنبش واحد را گمراه

رفته، باید همگانی بودن این جنبش  های ازدستجای افسوس خوردن برای گذشتهبهکه  

ی  کند که باید حامالن و نمایندگان آگاهی جدید ایدهرا تأیید و تأکید کرد. اضافه می

ی  برگشت، در طرز فکر و ذهنیت همههای غیر قابلسوسیالیسم را با توجه به تغییر

وجو کنیم. برای سوسیالیسم  اند، جستای اجتماعیهکسانی که خواهان گسترش آزادی 

 7ها و وقایع تاریخی که کانت زمانی آن را »عالمت تاریخی« امروزی، چنین پیشرفت 

نشانه بهنامید،  اعتمادهایی  قابل  جنبشمراتب  از  بسیاری  ظهور  از  اجتماعی  تر  های 

ستی، نه فقط یک کند که مخاطبان آزمونگری سوسیالی زودگذراند. سرانجام اضافه می

 
7 Geschichtszeichen 
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بلکه همه اجتماعی خاص  متقاعد شوند که  ی شهروندانگروه  آن که  بر  اند، مشروط 

ی اجتماعی  های عمدهها تنها از طریق همکاری و همبستگی در عرصه آزادی فردی آن 

 شود.متحقق می

 شکل دموکراتیک زندگی   - 4

اقتصادی،  گوید با آن که سوسیالیست هونت می ها در مقاطعی ایجاد دموکراسی 

ها  ی خود داشتند، این نهادهای خودگردان جمعی را در برنامهشوراهای کارگری، و نهاد

ها در آینده نیازی به چنین ی اقتصاد بود، چرا که به اعتقاد آنصرفاً محدود به عرصه

اضا او  بود.  نخواهد  لیبرالی فه مینهادهایی  نیز که عجوالنه مفهوم  بعداً  کند که حتی 

گرایی اقتصادی«  »دموکراتیک« را به آن اضافه کردند، نتوانستند خطای حیاتی »بنیاد

 را اصالح کنند.  

 های اجتماعینظام- تفکیک زیر   
پایههونت می گذاران سوسیالیسم قادر و یا مایل نبودند که فرایند تفکیک گوید 

( عرصه functional differentiationکارکردی  و در (  ببینند  را  اجتماعی  های مختلف 

کند  ها در آینده باور داشتند. او اضافه مینظر گیرند، چرا که به ادغام تمامی این عرصه 

لیبرال آن  پیشگامان  بود که  این در حالی  ازکه  تا الک و هیوم، بین    ها،  هابز گرفته 

ی اقتصاد سیاسی هم که  قائل شده بودند. رشته   ی »جامعه« و »دولت« تفکیکعرصه 

ی دولت در  مداخله هایی بین اقتصاد و دولت و دفاع از عدمدر حال تکوین بود، تفکیک

ی  فلسفه کند که هگل این تفکیک لیبرالی را در  شد. وی اشاره میمعامالت بازار قائل می
ه برعهده دارند، تفاوت  ای کهای مختلف بر اساس وظیفه به کار گرفت و بین عرصه  حق

ی قائل شد. بر این اساس، قانون یا حق، وظیفه داشت که از خودمختاری خصوصی همه

اجتماعی مسئول  »خانواده«،  کند؛  حراست  جامعه  نیازهای  اعضای  ارضای  و  کردن 

پیوستگی  طبیعی؛ »بازار«، تضمین تأمین ضروری وسایل معاش؛ و »دولت«، تأمین هم

اضافه میجامعه. آن  اخالقی و سیاسی کُل  بهکند، که سوسیالیستگاه  این ها  راحتی 

اشاره   'ی حق هگلنقد فلسفه'ی مارکس،  ها را کنار زدند، و برای نمونه به نوشته تفکیک 

 کند. می
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 توجهی به حقوق اجتماعی کم
های مختلف اجتماعی،  توجهی به تفکیک کارکردی عرصهبه گمان هونت صِرف بی

ی کافی تفاوت سطوح تشخیص تجربی و هنجاری ها به اندازهیستسبب شد که سوسیال

های  را متوجه نشوند، و به همین دلیل بالفاصله از سطح توصیف امپیریک به طرح ادعا

لیبرالیسم مقایسه می با  را  این وضعیت  او  لغزیدند.  و میهنجاری  با آنکند  که  گوید 

جز در مورد آدام اسمیت و ماکس  شاید به  --ی اجتماعی خود را  سنت لیبرال، نظریه 

رقبای   --وبر   نسبت  به  را  خود  ظاهری  برتری  لیبرالیسم  توصیفی  توان  نداد،  بسط 

میسوسیالیست  ندیده  را  کارکردی  تفکیک  که  آناش  کرد.  حفظ  حکم  گرفتند،  گاه 

توضیحمی تشخیص،  عدم  همین  که  سوسیالیست دهندهدهد  ناتوانی  دیدن  ی  در  ها 

ی اجتماعی را انکار  جا که هرگونه تفکیک در عرصه( بوده. از آنrightsاهمیت حقوق )

وجود آمده را تنها در شرایطی که هم جهت با حرکت  های مدنی بهکردند، آزادیمی

گوید، که به همین دلیل  هابرماس میدیدند. وی با اشاره به  اقتصاد باشد، مناسب می

رهاییسوسیالیست  نقش  نتوانستند  این  ها  عرصه آزادیبخش  در  را  مختلف  ها  های 

کنند.  درک  می  8سیاسی  اهمیت  اضافه  به  نسبت  سیاسی  نابینایی  این  که  کند 

توضیح اساسی  حقوق  سوسیالیستدهندهدموکراتیک  خودداری  با  ی  ائتالف  از  ها 

 خواهان رادیکال بود.جمهوری 

 ی پُرتنش با فمینیسم رابطه
گوید  کند. میها با جنبش زنان طرح میی سوسیالیستاو همین نکته را در رابطه

ی خصوصی، یعنی قلمروی عشق، ازدواج و خانواده نیز  ی سیاسی، عرصهنظیر عرصه 

ها  ی سوسیالیست ای برای تحقق آزادی اجتماعی باشد، و با آن که همهتوانست زمینه می

ی کار  استثنای پرودون که خواستار حفظ روابط خانوادگی پدرساالر و تقسیم سنتبه  -

خواستار حذف روابط پدرساالرانه بودند، اما همگی این روابط را باز در ارتباط    -زنان بود  

گرایی )مونیسم( اقتصادی« دیده، و نیازی به تدوین  با اقتصاد و روابط تولیدی و »یکتا

 
8 “Jürgen Habermas, Between Facts and Norms (Cambridge, MA: MIT Press, 1996), 

ch. 3.”Excerpt From: Axel Honneth. “The Idea of Socialism: Towards a Renewal.” 

iBooks. 
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ی عشق، ازدواج، و خانواده ( مستقلی برای آزادی در عرصه semanticی )معناشناسانه

های دو طرف،  رغم تالشها، بهکند که به همین دلیل برای دههدیدند. او اضافه مینمی

و رابطه  پرتنش  فمینیستی  نوظهور  جنبش  و  سوسیالیستی  کارگری  جنبش  بین  ی 

ها به اهمیت هنجاری این  ها بود که سوسیالیست ناخوشایند باقی ماند. با همین برداشت

جمهوری  جنبش  فمینیسدو  و  چپ  بیخواه  رادیکال،  که م  زمان  هر  و  ماندند،  توجه 

های خود کنند، با اتهام »بورژوا« و خیانت طبقاتی دست  ها را جذب هدفنتوانستند آن 

چنان قوی  شان زدند. زمانی هم که در طول قرن بیستم این دو جنبش آنرد به سینه 

آن گرفتن  نادیده  امکان  که  بودند  سوسیالیستشده  نبود،  رهها  برای  از ها  شدن  ا 

بار »تضاد عمده و تضاد فرعی«  ی نظری، تفکیک مفهومی نامبارک و مصیبتمخمصه 

 را اختراع کردند. 

 مثابه یک »اُرگانیسم زنده«ها بهنظام- زیر
های  ها به تفکیکتوجهی سوسیالیستبا طرح این نکات و گاه تکرار مکرر اتهام بی

ی هگلی(، هونت باور دارد که  های مختلف اجتماعی )همان سه عرصهکاربردی عرصه

اگر سوسیالیسم قرار است که شکل بهتری از زندگی باشد، الزمست معین کنیم که  

های مستقل آزادی اجتماعی باید در رابطه با یکدیگر قرار گیرند. در هر  گونه عرصهچه 

ها بخشی از کنش متقابل  های آنها، افراد باید احساس کنند که کُنشیک از این عرصه 

ها ازجمله اقتصاد،  و جمعی »ما« است، و در این صورت است که هر یک از این عرصه

زیر ) -یک  ارادهدهنده( دموکراتیک و شکل subsystemنظام  پایهی  بر  افراد  آزاد  ی  ی 

ی خصوصی )عشق، ازدواج و خانواده( تحقق آزادی اجتماعی تلقی خواهد شد. در عرصه

جدیدی است که طی آن هر عضو آزادانه بتواند   آزادی اجتماعی به معنی درک روابط

عرصه خواست  در  کند.  تأمین  دیگران  کمک  با  را  خود  واقعی  سیاسی  های  ی 

شان مکمل مشارکت دیگران است، و  کنندگان باید احساس کنند که نظرهایمشارکت

ی اقتصادی  ی جمعی دارد. آزادی در این دو عرصه و نیز عرصه سهمی در تعیین اراده

ی همکاری و آزادی اجتماعی استوار ی درک لیبرالی مبتنی بر فرد، بلکه بر پایهرپایهنه ب

( دگرساالری  الغای  به  محدود  تنها  جدید  سوسیالیسم  کار  heteronomyاست.  و   )
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عرصهبیگانه در  و  شده  شخصی  روابط  که  است  باور  این  بر  و  نیست،  اقتصادی  ی 

 ل نفوذ مبری شوند.  دموکراسی سیاسی نیز باید از اجبار و اعما

نظام  -کند که صرف تشخیص و تفکیک این سه زیراو با عطف به هگل تأکید می

ها را در رابطه و تقاطعی که با هم دارند درک و بررسی کرد.  کافی نیست، بلکه باید آن

می هماناشاره  که  عرصهکند  این  ساختار  کرد،  طرح  هگل  که  با  طور  اجتماعی  های 

مختلف یکدیگر  شاکارکردهای  همکاری  با  که  هستند  زنده«  »اُرگانیسم  یک  نظیر  ن 

می حفظ  ارگانیک«  »کُل  یک  همچون  را  میجامعه  تکرار  هونت  که کنند.  کند 

نظام مرتبط(  -ی سه زیرسوسیالیسم جدید، آزادی اجتماعی را به کل جامعه )مجموعه

دیدنظر شده  ترین ویژگی این سوسیالیسم تجکند که مهمدهد، و تأکید میتعمیم می

 تر هگلی است تا مارکسی.  بیش

 کننده«ی جامعه، اما توسط کدام نیروی هدایتضرورت »اتوریته
ی آینده، نه برمبنای نظمی متمرکز که از پایین و از درون  خوانیم که جامعهمی

عنوان یک کُل ارگانیک متشکل از کارکردهای  شود، بلکه به روابط تولیدی هدایت می

کند که  گیرد. اضافه میاند، شکل میتبط که مدام در حال متحول شدنمستقل اما مر

ی دموکراتیک زندگی نباید این  های دیگری نیز دارد. اول این که شیوه این نظام ویژگی

در پاسخ    .کننده« نداردی هدایتبار را القا کند که نیازی به »اتوریتهبرداشت مصیبت 

باید   اجتماعی  نیروی  کدام  که  این  میبه  گیرد،  عهده  بر  را  نقشی  اگر  چنین  گوید 

دترمینیسم اقتصادی را کنار گذاریم، مخاطب سوسیالیسم جدید تنها یک دسته کنشگر،  

نخواهند بود.   -یعنی کارگران   -به صرف نقش حساسی که در بازتولید اجتماعی دارند 

ر به  تنها محدود  آنتاگونیسم  این نکته است که  بر  این جا  بین  تأکید هونت در  وابط 

ی سیاسی  دار نیست، و در سطح روابط خصوصی و خانواده، و در عرصه کارگر و سرمایه

ی کل نظام  کنندهی هدایتبین شهروندان و دولت نیز مطرح است. بر این اساس اتوریته

 شود.  نظام مطرح -باید در رابطه با هر سه زیر

ان هدایت چنین ی پیچیده توبرای مشخص کردن این که کدام بخش یک جامعه

ی هابرماس و مفهوم او از »عرصهای را داراست، او به دیویی، دورکهایم، و عمدتاً به  جامعه

کند. در این ی مدنی«، ارجاع میی جامعهمثابه »واسطه ( به public sphereعمومی« )
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کنند، نظرهای مختلف مطرح  کنندگان آزادانه ابراز نظر میی شرکت عرصه است که همه

تواند کل  ی عمومی دموکراتیک بهترین نهادی است که میرو عرصه اینشود، و ازمی

شیوه به  را  بیشجامعه  هرچه  رفع  جهت  در  مدام  و  کند،  هدایت  آزمونگری  تر  ی 

ی ی اجتماعی حرکت کند. در این عرصه نه یک طبقههای مشارکت آزادانهمحدودیت

گوش شنوایی برای شکایت از خاص و نه یک جنبش خاص، بلکه »همه«ی کسانی که 

دارند، شرکت می قدرت  اعمال  و  تصور که وضعیتتبعیض  این  او  باور  به  های  کنند. 

ای که با ورق  تواند انقالب را به دنبال داشته باشد، همچون خانهخود میخودیخاصی به

های  کند که این تصور که ذهنیت بازی ساخته شده باشد، فروریختنی است. تأکید می

کنار گذاشت، چرا که عرصه -ای جهانیی خاصی وظیفهجمع باید  را  ی  تاریخی دارند 

عمومی دموکراتیک مدام در حال تغییر است، و حاملین آرمان سوسیالیستی معین و  

ثابت نیستند. حکم او این است که امروزه، سوسیالیسم آرمان شهروندان سیاسی است 

 و نه مزدبگیران.

 نیی جهاسوسیالیسم، یک پروژه

این سؤال می به  پایان  در  پروژههونت  آیا سوسیالیسم یک  یا  پردازد که  ی ملی 

- ی اجتماعیمثابه یک پروژهی سوسیالیسم بهسو ایدهگوید، از یکالمللی است و میبین

ملت مطرح  -شود که فراتر از محدوده مرزهای دولتسیاسی تنها در صورتی محقق می

ملت  - های مختلف اجتماعی از حد اقتدار یک دولتشود، چرا که امروزه تنظیم عرصه

المللی شده  قدر بینداری آنها است که نظام اقتصادی سرمایهواحد خارج شده، و مدت

رو دکترین سوسیالیستی اینملت واحدی قادر به کنترل آن نیست. از -که هیچ دولت

ی گسترش هاالمللی، و در جستجوی فرصتهم در همین مسیر وابستگی متقابل بین

می این  در  را  مشکل  اما  گذارد.  کنار  را  ملی  مرزهای  باید  اجتماعی،  که  آزادی  بیند 

ی هگلی( به درجات مختلف تحت تأثیر ی اجتماعی )سه عرصههای تفکیک شدهعرصه 

ی اقتصادی عمدتاً توسط  اند؛ ضمن آن که عرصهشدن قرار داشته المللیاین فرایند بین

ی خانواده و  وجه شامل عرصه هیچشود، این واقعیت بهمیی جهانی« هدایت  »جامعه

روابط صمیمی و دوستی، که کماکان متأثر از اخالقیات و شرایط قانونی حاکم در یک  
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شود. )وی در این زمینه مثال ازدواج های مشابه یکدیگر است، نمیکشور و یا فرهنگ

میهمجنس طرح  را  بهگرایان  تفاکند.(  به  اشاره  با  حقوقی  وتعالوه  و  قانونی  های 

های قانونی متفاوت در کشورهای مختلف گوید مادام که تنظیمکشورهای مختلف می

به است،  نمیحاکم  تفکیک راحتی  کنار  توان  کامالً  را  ملی  سطح  در  اجتماعی  های 

 گذاشت.

های مختلف شدن و آگاهی اجتماعی در کشور المللیی بینهونت به مسئله فاصله

مینیز   میاشاره  و  یککند،  از  نمیگوید  »عقبسو  به  نسبت  آگاهی  توان  ماندگی« 

تفاوت ماند، و از سوی ی سوسیالیستی بیها به پروژهشهروندان و تالش برای جذب آن 

ها در جلب رضایت عمومی به خاطر از دست رفتن اقتدارشان، محدود  دیگر توان دولت

سو با خطر پیشگامی )آوانگاردیسم( و  اه از یککند که در این رشده است. او اشاره می

زدگی )پوپولیسم(. با  ( روبرو هستیم، و از سوی دیگر با خطر خلقelitismگرایی )نخبه 

بحث  این  به  میتوجه  نتیجه  نمیها  که  پروژهگیرد  یک  را صرفاً  سوسیالیسم  ی توان 

وطن« »جهان  گوید شک نیست که سوسیالیسم یک تالشالمللی قلمداد کرد. میبین

بین بهو  باید  و  است،  آن  المللی  نظر گرفته شود که در  مثابه یک جنبش جهانی در 

آزمونگریپروژه با  ملی  میهای  اضافه  وی  یکدیگرند.  مکمل  متفاوت  که  های  کند 

به  بینسوسیالیسم  نوین  نظم  یک  سازمانالمللی میعنوان  نظیر  غیردولتی  تواند  های 

های مختلف با هدف  هایی در کشورالملل و صلح سبز، ارگانینالمللی ازجمله عفو ببین

المللی، سوسیالیسم باید ریشه تحقق آزادی اجتماعی بر قرار کند. اما برکنار از سطح بین

حتی و  تشابهدر فضاهای جغرافیایی مختلف  با وجوه  فرهنگی  االمکان  و  های حقوقی 

رفع تنش  برای  د سازد. سوسیالیسم  های عمومی را توانمنداشته باشد تا بتواند عرصه

های محلی، باید در دو شکل ظاهر شود. هونت با استفاده  بین انترناسیونالیسم و سنت

رالز جان  پیشنهادی  تفکیک  می  9از  عرصهاشاره  در  سوسیالیسم  که  جهانی،  کند  ی 

مثابه یک دکترین کلی است، در حالی که در سطح ملی و  نمایانگر آزادی سیاسی به

 
9 “John Rawls, “Justice as Fairness: Political not Metaphysical”, Philosophy and 

Public Affairs, vol. 14 (1985), pp. 223–51.” Excerpt From: Axel Honneth. “The Idea 

of Socialism: Towards a Renewal.” iBooks. 
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پیمحل بر  باید مبتنی  انضمامی فعالیتی،  پایهگیری  بر  ی  ها در جهت بسیج عمومی 

 ی خاص باشد. های فرهنگی مشخص یک منطقهای منطبق با جنبهنظریه 

*** 

 بخش دوم 

 نقد مفروضات هونت  - 1

ی سوسیالیسم را بر محور مفهوم »آزادی« و آنچه که خود »آزادی هونت تحول ایده

می می اجتماعی«  تشریح  شیوایی  و  زیبایی  به  زمینه نامد،  آن  اساس  بر  تا  ی کند، 

 های دیگرش را فراهم آورد.  بحث

 هگل و آزادی

»آزادی اجتماعی« هونت با آن که عناصری از دید مارکسی را به همراه دارد، عمدتاً  

ی فلسفههای او با مباحث  های بحثمتاثر از برداشتی هگلی از آزادی است، و شباهت
اند. بحث آزادی نزد هگل بسیار مفصل است، و در ی آزادی فراوانهگل در زمینه   حق

میاین اکتفا  این  به  کهجا  خود  شود  به  هگل  نزد  مربوط  واقعیت-آزادی  فرد  بخشی 

شود، و به قول آلن وود نوعی »عمل« است که تماماً از سوی فرد و نه چیزی خارج  می

( تعیین  آن  میdetermineاز  اراده(  »بهشود.  که  خودشتمامی  ای  که    با  چرا  است، 

دش از میان  خو  جزبه چیزی    وابستگی ارجاعی به هیچ چیز جز خودش ندارد و هرگونه  

آزاد« )تأکید  10شود.«برداشته می از هگل است.( در جای دیگری در بحث »ذهن  ها 

طور کلی آزادی از به  11گوید »آزادی در محدود نشدن توسط دیگری است.«هگل می

ی مقابل جبر و اضطرار است، و فرد زمانی آزاد است که نظر هگل، آزادی اراده و نقطه 

اما این اختیاری دلخواهانه نیست، و از نظر هگل ما   ه باشد. کنندتعیین -مستقل و خود

 
10 G. W. F. Hegel, (2008), Elements of the Philosophy of Right, edited by Allen . W. 

Wood, Cambridge University press, p. 54. 

 518، ص 1347ترجمه حمید عنایت، انتشارت امیر کبیر،  فلسفه هگل،و. ت. استیس،  11
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( خصوصیت  بر  که  آزادیم  زمانی  همگانی  particularityتنها  و  آمده  فائق  خود   )

(universalعمل کنیم. انسان عقالنی هگل در جامعه ) ی عقالنی منافع فردی خود را

ی عقالنی نیز منافع فردی را  سازد و منافع دیگران را در نظر دارد، و جامعهبیشینه نمی 

ای که در آن راستی هویت خود را با جامعهگیرد. فرد زمانی آزاد است که به نادیده نمی

کند، همسان بداند و احساس کند که بخشی از آن جامعه است و آن جامعه زندگی می

بخشی از اوست. هگل در مخالفت با فردباوری عصر روشنگری و اَتمیسم اجتماعی بر  

های افراد در جامعه باید منافع کل جامعه را در نظر داشته باشد.  ن باور بود که فعالیتای

مراتب فراتر از تعریف محدود لیبرالی از آزادی  که بهاین تعریف وسیع از آزادی با آن

متأثر    --های متافیزیکی و سیاسی هگل  گیری ضمن رد نتیجه   – است، و مارکس هم  

های مهمی دارد. درک مارکس از  از آن است، با مفهوم آزادی در تفکر مارکس تفاوت

( »رهایی«  جمله  از  دیگری  مفاهیم  به  »علیتemancipationآزادی  و  باوری«  ( 

(determinismمی مربوط  هو(  زمینه  این  در  که  ایرادی  قضا  از  مارکس  شود.  به  نت 

 گردد.  نوعی به همین تفاوت بازمیگیرد، بهمی

های  همانطور که در بررسی تفصیلی کتاب در بخش اول اشاره شد، از جمله ایراد

عرصه به  محدود  تنها  را  اجتماعی  آزادی  مارکس  که  است  این  مارکس  به  ی هونت 

های  و شکلدیده و نقش مشخصی برای دموکراسی سیاسی  اقتصادی و روابط کار می

های  ی خواست گوید که مارکس تحقق آزادانهکه میدیگر آزادی قائل نبوده. دیگر آن

دید؛ به عبارت دیگر از نظر  ( میcollectiveافراد بلکه توسط جمع )  فردی را نه توسط

کند  مارکس حامل آزادی، جماعت مبتنی بر همبستگی است و نه فرد. و نیز اضافه می

ای متناقض انقالب فرانسه های اولیه سه اصل تا اندازه وسیالیست که مارکس و دیگر س

 )آزادی، برابری، برادری( را در یک اصل واحد یکپارچه کردند.  

 مارکس و رهایی

مورد نیست. )در  ای به درک مارکس از آزادی بیها، اشارهقبل از بررسی این ایراد 

های  مارکس در رد دیدگاه  12ام.( جای دیگر با تفصیل بیشتری به این مبحث اشاره کرده
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های مختلف اقتصاددانان کالسیک و تأکیدشان بر نقش آزادانه و عقالنی فرد، در نوشته 

های  مستقیم و غیر مستقیم به رابطه و محدودیتگروندریسه،  ازجمله در هر دو بخش  

عین« نیز وابستگی »اجتماعاً مت  سرمایهعملکرد فرد در جامعه اشاره دارد. در جلد اول  

کند. از نظر مارکس هیچ فردی، چنانچه هیچ کاالیی،  فرد را با تفصیل بیشتری طرح می

تنهایی و به خودی خود قابل بررسی نیست. فرد اجتماعی مارکس نیز نظیر درک به

پایه بر  او فردیت بیهگل  از نظر  استوار است.  اَتمیستی  به کلیت ی درکی ضد  توجه 

خوانیم که گروندریسه میمعنی است. در  ست، کامالً بیای که به آن متعلق ااجتماعی

انسان نه فقط یک حیوان گروهی یا جمعی است، بلکه حیوانی است که تنها در میان  

تواند فردیت خود را بروز دهد. اما مارکس آزادی فردی را مشروط به رفع  جامعه می

ها روابط  ترین این مانعمدید. از مههایی که در راه »رهایی« انسان وجود دارد، میمانع

تنهایی قادر  کار مزدی و مبادله است که فرد کارگر کنترلی بر آن ندارد. فرد کارگر به

به رفع چنین مانعی نیست، و تنها اقدام مشترک و جمعی کارگران توان چنین کاری 

 داری نیست. را داراست، و آن هم چیزی جز فروپاشی نظام سرمایه

 باوری مارکس و علیت

مارکس عالوه بر تأثیر عوامل متعدد بیرونی از جمله عوامل جغرافیایی، اقلیمی و  

آنچه که به عنوان کنندهتاریخی، بر تأثیر تعیین از آن یا  ی نوع تولید و روابط منتج 

ناپذیری از تحلیل باوری بخش جداییرو علیتاینکرد. از»زیربنا« معروف شد، تأکید می

جاست که بدون در نظر گرفتن  ی فرد در جامعه است. نکته اینمارکس از رفتار اجتماع 

گرایی صرف روبرو خواهیم بود. نیز علل و عوامل تأثیرگذار»بیرونی«، با نوعی ذهنیت

سؤال این است که از میان مجموعه عوامل متعددی که بر رفتار انسانی تأثیر دارد، از 

ماعی و اقتصادی و تولیدی، کدام  عوامل فرهنگی، نژادی، اقلیمی گرفته تا عوامل اجت

تغییر جامعه و  تحول  متأثر مییک در  آن  از  فرد  تأثیر  ای که   تری کنندهتعیینشود، 

او )و انگلس(   داند.ترین عامل میکنندهی تولید را تعیین درستی شیوهدارد؟ مارکس به

قعی و وسایل  کنند که »..رهایی واقعی تنها در جهان وا، اشاره میایدئولوژی آلمانیدر  

شود،  ریسی ملغی نمیپذیر است... بردگی بدون ماشین بخار و ماشین نخواقعی امکان
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طور کلی مردم تا  توان از میان برداشت و بهشده نمیرا بدون کشاورزی اصالح سرواژ  

قدر کفایت چه از زمانی که قادر نیستند خوراک و نوشاک و پوشاک و مسکن خود را به

نتوانند شد.  نظر کمّی و کیف آزاد  آورند،  نه    'رهایی'ی، به دست  تاریخی است  عملی 

فراهم   کشاورزی،...  بازرگانی،  صنعت،  ]سطح[  تاریخی،  شرایط  اثر  بر  و  ذهنی، 

در    13گردد.« می دیگری  جای  در  فلسفهیا  انسانمی  فقر  بهنویسد،  با  آوردن ها  دست 

ی تولید، روابط  ؛ و با تغییر شیوهدهندی تولید را تغییر میی جدید شیوهنیروهای مولده

ای با ارباب فئودال، و آسیاب  دهند؛ »آسیاب دستی جامعهاجتماعی خود را تغییر می

   14کند.«دار صنعتی را عرضه میای با سرمایهبخاری جامعه

دترمینیسم  مواردی  در  و  اقتصادی  دترمینیسم  را  مارکس  برداشت  این  بسیاری 

نامیده در  تکنولوژیک  »جبراند.  متداول  معادل  نیز  دترمینیسم فارسی  برای  گرایی« 

ی جبرباوری در انگارانهتر کرده است. اتهام دترمینیسم در معنی سادهمسئله را سخت

سوم   جلد  در  جمله  از  مثالً  نیست.  دقیق  چندان  مارکس  »تنوعات    سرمایهمورد  از 

اقتصادی میبی رد صحبت به میان تواند به خود گیانتهایی« که یک زیر بنای خاص 

شمار تجربی متفاوت طبیعی، محیط زیستی،  آورد. تنوعاتی که حاصل »شرایط بیمی

از طریق تجزیه و تحلیل  تاریخی خارجی، و غیره«اند و »تنها  تأثیرات  نژادی،  روابط 

ی تولید به معنی  تأکید بر علیت عامل شیوه  15اند.«تجربی شرایط مشخص قابل درک

اصطالح »روبنا/زیر بنا« عوامل که در برخوردهای زمخت بحث به نادیده گرفتن دیگر  

ی تولید، کدام یک  متداول بوده، نیست. سؤال این است که با کنار گذاشتن عامل شیوه

ای، قادر است که تغییر و تحول  از دیگر عوامل، مثالً عوامل فرهنگی، نژادی، و منطقه

فئودالی از  گذار  جمله  از  مختلف،  جوامع  پیشاسرمایهتاریخی  و  نظام  سم  به  داری 

های گوناگون مکاتب مختلف فکری  ها و تأکیدداری، را توضیح دهد؟ البته بحثسرمایه

 
 297، ص 1379، فصل اول، ترجمه پرویز بابائی، نشر چشمه، ایدئولوژی آلمانیکارل مارکس، فردریش انگلس،  13

K. Marx, F. Engels, (1966), German Ideology, Ch. 1. In Selected Works, Vol. 1, 

Progress Publishers. pp. 26-27 

14 K. Marx, (1955), Poverty of Philosophy, Progress Publishers, Ch. 2 
 136، ص 1384، بازنویس یاشار آذری، نشر کارگری سوسیالیستی، فقر فلسفهکارل مارکس، 

15 K. Marx, (1984) Capital Vol. III, Progress publications. 
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اند و از بحث  در این زمینه، از جمله دید وبری بر تأکید بر اخالقیات پروتستان، فراوان 

تج از آن در  ی تولید و روابط منیک قابل مقایسه با تأثیر مهم شیوهما خارج، اما هیچ

تغییر و تحول جامعه و تأثیرات آن تغییر بر فرد نیستند. از قضا مارکس به دنبال انتشار  

پاره  سرمایهجلد اول   بازی هگلی« و  ها، از جمله اتهام »سفسطه ای انتقاددر پاسخ به 

ارائه روش  به  پژوهشیایراد  نتایج  پیی  در  کتاب  اش،  این  آلمانی  دوم  چاپ  گفتار 

ی مقابل روش هگل است«.  تنها متفاوت، بلکه نقطه»روش دیالکتیکی من نهگوید،  می

از نظر هگل فرایند اندیشه، تحت نام »ایده«، خالق دنیای واقعی است و دنیای واقعی  

شود. »از نظر من، برعکس، ایده هیچ چیز دیگری نیست  پدیدار آن ایده محسوب می

نویسد  گاه جمله معروف خود را میان«. آنی انسمگر انتقال و ترجمان امر مادی در کله

را وارونه کرد...«  باید آن  ایستاده است.  نزد هگل روی سر  توان  می  16که »دیالکتیک 

ی تولید و دیالکتیک مادی مارکس، در واقع  گفت که هر تالشی برای نفی علیت شیوه

که تکیه   تالشی برای برگرداندن مجدد هگل بر روی سر است! باز الزم به تأکید است

بر عامل اقتصادی به معنی نادیده گرفتن دیگر عوامل مهم مؤثر بر تحول اجتماعی نباید  

 به حساب آید، و توجهی که هونت به این مسئله دارد، حائز نهایت اهمیت است. 

زیرنظام هگلی  تفکیک  مورد  در  هونت  که  دیگری  مهم  بحث  به  نکته  های  این 

ها  ها که در انتهای کتاب به آنهای متفاوت آنکارکرداجتماعی )خانواده، بازار، دولت( و  

طور که در بررسی تفصیلی کتاب اشاره شد، به نظر  شود. همانپردازد، نیز مربوط میمی

بی سوسیالیست او  تفکیک توجهی  به  و  ها  زیرنظام،  سه  این  کارکردی  های 

قول ازند، و بهها سبب شد که به اهمیت »حقوق« نپردگرایی/مونیسم اقتصادی آنیکتا

ها و حقوق دموکراتیک را نادیده بگیرند. با آن که  بخش این آزادیهابرماس نقش رهایی

ی سوسیالیستی در رد این ادعا اشاره کرد،  های متعددی در نظریه توان به استثنامی

ی اقتصادی  توجهی در این بحث وجود دارد. این تصور که با حل مسئله های قابلواقعیت

شود، در اذهان بسیاری از خود بر طرف میبازار، دیگر مسائل اجتماعی خودبهو حذف  
 

اول کارل مارکس، »پی گفتار ویراست دوم ]آلمانی[«،   16 آگاه،  سرمایه جلد  انتشارات  ، ترجمه حسن مرتضوی، 

 .42-41، صص 1386
K. Marx, (1983), “Afterword to the Seconf German Edition”, Capital Vol.1, Progress 

Publishers, pp. 27-29 
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نمونهسوسیالیست  دارد.  و  داشته  وجود  بهها  هم  هونت  که  بارزی  آن  ی  به  تفصیل 

مسئلهمی زیرپردازد،  در  رهایی  و  آزادی  نظام    - ی  تغییر  با  که  است  خانواده  نظام 

ن بین  از  خود  خودی  به  مردساالری  مسئلهمیاقتصادی،  است  چنین  نیز  ی رود. 

 نظام دولت.   -های سیاسی و حقوق دموکراتیک در زیرآزادی 

 آزادی فردی 

های آزادی و قربانی شدن  توجهی به دیگر عرصههشدار دیگر هونت مربوط به بی

توجهی به دموکراسی در سنت سوسیالیستی است. تأکید هونت  های فردی و بیآزادی 

باوری/کلکتیویسم سوسیالیسم سنتی مفهوم »آزادی اجتماعی« او هم با جمعبر این که  

ی کسانی که  طور جدی مورد توجه همهاید بهو هم با فردباوری لیبرالی متفاوت است، ب

ی سوسیالیسم و انطباق آن با دنیای معاصر دارند، قرار به ضرورت تجدیدنظر در ایده

ویژه به دموکراسی،  های سیاسی و بهی آزادیگیرد. با آن که شخص مارکس به مسئله 

جاهای دیگر  داری در شرایط خاص، که در  آمیز از سرمایهو حتی امکان گذار مسالمت

توجه نبود، اما تردیدی نیست که توجه عمده او بر رهایی  ام، بیها پرداختهمفصالً به آن

به و  او  از  بعد  اما  بود.  بلشویکاقتصادی  پیروزی  با  روسیه، ویژه  اکتبر  انقالب  در  ها 

بیکم و  تمامتوجهی  آزادیتوجهی  به  در  عیار  دموکراسی  و  فردی  جنبش های 

رواج ثمره  سوسیالیستی  و  بییافت،  نیز دیدیم.  را  آن  و  های  فردی  آزادی  به  توجهی 

هیچ اما  های جنبش سوسیالیستی است که بیترین واقعیتهای اجتماعی از تلخآزادی 

نظریه تجدیدنظری در  پذیرفت. هر  را  آن  باید  اگر  در  و  »آزادی  ی سوسیالیستی که 

 ارزش است.د، بیهای اصلی آن نباش های مختلف اجتماعی« از ستون عرصه 

 ی انقالبی سوژه 

ها این طبقه تنها ی کارگر و این را که از نظر سوسیالیست گری طبقههونت انقالبی

انقالب سوسیالیستی به حساب میسوژه  این زمینه دو  آید »افسانه« میی  خواند. در 

کارگر    یگری طبقه هم را باید در نظر داشت. این که »انتساب« انقالبیی مرتبط بهجنبه 

ی واقعیات  پردازان سوسیالیست ازجمله مارکس بوده و نه برپایهمحصول ذهنیت نظریه

نادرستی است. کارگران در تمام جنبش ادعای  تاریخی،  انقالبی دوران تجربی و  های 
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الملل اول به تا کمون پاریس، و در بین  17اروپا   1848های  داری از انقالبی سرمایهاولیه 

الملل ت داشتند. )مبارزات کارگران بعد از دوران مارکس و در بیندرجات مختلف شرک

ها در محدودسازی  ها و قیامدوم که جای خود را دارد.( مارکس ازجمله به نقش شورش 

دارد.  اشاره  کار  مثال  18روزانه  وضعیت مورد  از  انگلس  جامع  بررسی  و  او  فراوان  های 

به واقعیات تجرطبقه  انگلستان معطوف  نه ثمرهی کارگر  او  پردازی ی خیالبی و  های 

اما این واقعیتی است که مارکس دوران خود را به داری ویژه در رابطه با سرمایهبود. 

کرد. در آنجا  داری آن عصر بود، بررسی میی سرمایهترین جامعهانگلستان که پیشرفته

و مارکس  تر و هم در حال رشد بود،  ی کارگر به نسبت دیگر طبقات هم بزرگطبقه 

کردند،  ی »دو طبقه« را که اکثریت محروم در وضعیت بسیار سختی کار مییک جامعه

های دوران توان کرد که او )و انگلس( در مورد انقالبکرد. البته انکار نمیتحلیل می

ی کارگر دچار توهماتی هم بودند که بعداً هم خود به آنها اعتراف  خود و نقش طبقه

 ام.ها پرداخته دیگری به آنکردند، و در جاهای 

اما اگر هشدار هونت را در زمان حال و با توجه به تمام تغییر و تحوالتی که در نظام  

نظر گیریم، بحث کامالً  سرمایه آن در  از  منتج  و تحوالت طبقاتی  داری حاصل شده 

بی داشت.  خواهیم  را  تحوالت متفاوتی  این  جزئیات  به  نوشته  این  در  بتوان  که  آن 

ویژه به دنبال  ی امروز، بهشدهداری جهانیتوان گفت که سرمایهاختصار میخت، بهپردا

سرمایهسلطه  سرمایهی  از  )مستقل  مالی  سریع  ی  رشد  و  تجاری(  و  صنعتی  های 

ثبات و اقتصاد دیجیتال، تحوالت طبقاتی فراوانی را به همراه  مدت و بیقراردادهای کوتاه

این مسیر طوالن  از زمان مارکس، طبقهداشته است. در  ی کارگر صنعتی که مرکز  ی 

دهد. عالوه  وجه اکثریت جمعیت فعال را تشکیل نمیهیچتوجه تحلیل مارکس بوده به

های درونی این طبقه افزایش یافته، و در مجموع شرایط کار و زندگی  بر آن قشربندی

است. از سوی دیگر    آنها با شرایط دوران »قانون فقرا« در زمان مارکس و انگلس متفاوت 

به  نولیبرال  ایدهایدئولوژی  بخش  مثابه  ذهنیت  بر  مخربی  بسیار  نقش  مسلط  ئولوژی 

 
17 Priscilla Robertson, (1971), Revolutions of 1848: A Social History, Princeton 

University Press. 

18 Karl Marx, (1983), Capital Vol. 1, Progress Publishers, pp. 283-4 
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تر داری داشته است. از آن مهم ی سرمایههای پیشرفته ی کارگر در کشور وسیعی از طبقه 

ی متوسط جدید است که در زمان مارکس عمالً وجود نداشت.  ی طبقهرشد فزاینده

ی کارگر در روابط کاری نیروی ذهنی و فکری خود قه نیز هم چون طبقه البته، این طب

ها را جزئی  ای نیز خیال خود را راحت کرده و آنشود، و عدهفروشد و استثمار میرا می

ی کارگر دارند که  های فراوانی با طبقهآورند، اما تفاوتی کارگر به حساب میاز طبقه 

های  شده است. عالوه بر این نکات، امروزه ما با جنبش  باز در جاهای دیگر به آن پرداخته

های هویتی،  اجتماعی متعددی روبرو هستیم، از جمله طرفداران محیط زیست، جنبش

های ملی و قومی،  های جنسیتی، جنبشجنبش زنان، جنبش ضد نژادپرستی، جنبش

بینند.  و میداری صدمه دیده  ی نظام سرمایهکه خارج از صرف روابط تولیدی از سلطه 

ی انقالبی نیست. آنچه ی کارگر تنها سوژهدهد که طبقه ی این عوامل نشان میمجموعه 

دهد، در واقع شامل حال  های اولیه از جمله مارکس نسبت میکه هونت به سوسیالیست 

ارجاعی،  -شود که به شکل خودهای چپ کنونی میها و جریانای از سوسیالیست پاره

ی کارگر نسبت های مورد نظر خود را به طبقهاثبات تجربی، ویژگیدلخواهانه و بدون  

بهمی اگر  دیگر  عبارت  به  دیگر  دهند.  و  مارکس  مورد  در  هونت  ادعای  این  درستی 

توجه های گذشته را نادرست بدانیم، ادعای او در مورد جریانات چپی که بیسوسیالیست 

داری قرن  های مربوط به سرمایههای طبقاتی و اجتماعی، همان حرفبه تغییر و تحول 

را تکرار می  باید مورد  نوزدهم  از نکات مهمی است که  ادعایی درست است، و  کنند، 

 توجه قرار گیرد. 

 ناپذیری گذارجتناب ا

ها مبنی بر تالشی  فلسفی مارکس و دیگر سوسیالیست -فرض تاریخی هونت به پیش

گوید در خصوص تحول اجتماعی  د. میگیرداری نیز ایراد میناپذیر نظام سرمایهاجتناب 

)مبارزهاجتناب  متفاوت  کامالً  روایت  دو  با  مارکس  تفکر  در  رشد  ناپذیر  و  طبقاتی  ی 

توان »متفاوت« از هم دید،  نیروهای مولده( روبرو هستیم. در واقع این دو روایت را نمی

از زمان نگارش   اشاره داشت، و هیچسرمایه    تا  مانیفستو مارکس  را    به هر دو  یک 

کند که در هر دو روایت نقش  توان مستقل از دیگری دید. به عالوه، هونت اشاره مینمی

ی متفاوت را باید در نظر داشت. درست افراد ثانوی است. در این زمینه نیز دو جنبه
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های ناشی  های ساختاری و بحران خاطر تضادداری را بهاست که مارکس سقوط سرمایه

دانست، و  ناپذیر میدهد، اجتنابهای خود را پرورش میه »گورکَن« از آن، و نیز این ک

آیندهاز آن مهم را در  این تحول  عملی میتر  باور  ی نزدیک  او یک  برداشت  اما  دید، 

نمی»جبر  نادیده  جایگزینی  این  در  را  انسان  نقش  و  نبود،  مثالگرایانه«  ها  گرفت. 

کنم؛  های فوئرباخ« اشاره میو یازدهم »تزاند، و من در این جا فقط به تز سوم  فراوان 

دهند..«، و »..نکته در تغییر دادن ]جهان[  ها هستند که شرایط را تغییر می»...این انسان

پاره  19است..«. ای از جریانات چپ  اما بازهم باید پذیرفت این ایراد هونت شامل حال 

توجه به شرایط و امکاناتی که سرمایه در اختیار دارد، ها که بیشود، چه آن امروزی می

ها که بدون توجه به این شرایط و امکانات در  اند، و چه آن در انتظار مرگ آن نشسته 

اراده  کردن  سرنگون  سرمایهنهباوراخیال  نظام  این داریی  که  است  این  واقعیت  اند. 

ای های پیچیدهها و »چه باید کرد«حلسرنگونی به تدارک شرایط ذهنی و عینی و راه

ها  کوشد به آننیاز دارد که هونت هم در دو فصل آخر، هر چند نه چندان موفق، می

 بپردازد.

 های هونت حلنقد راه  - 2

داری ارائه دهد،  باشد که مدل کاملی از گذار از سرمایه  آن که قصد داشتههونت بی

 پردازد.ی بازسازی نظام اقتصادی و چگونگی برقراری آزادی اجتماعی میبه دو جنبه

 اقتصاد سوسیالیستی و بازار 

های بازار را با نظام  گیرد که تمام جنبهگرا«ی مارکس ایراد میاو به درک »تمامیت

داری بدون آن که  ید، و از این دیدگاه هیچ بدیلی برای سرمایهدداری یکسان میسرمایه

جنبه میتمامی  هونت  نبود.  ممکن  باشد،  آن حذف شده  از  بازار  نتیجههای  ی گوید 

ریزی از چنین درکی برای پیروانش استقرار یک نظام اقتصادی متمرکز مبتنی بر برنامه

شدن اقتصاد  ای دیگری از اجتماعیهها شکلباال بود، و مانع آز آن شد که سوسیالیست

ها تجدیدنظر در  ی سوسیالیستترین وظیفهرا مجسم کنند. از این رو از نظر هونت مهم
 

19 Karl Marx, (1977), “Theses on Feuerbach”, in Marx/Engels Selected Works, Vol. 

1, pp. 13-14 
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اقتصاد بازار و سرمایه از این طریق امکان استفادهیکسان دانستن  های  داری است، تا 

شود. نظر    ی اقتصاد، میسربدیل از بازار و تحقق نهادینه شدن آزادی اجتماعی در عرصه

گری و آزمایش و خطای پراگماتیستی )سبکِ او بر این است که باید به شکل آزمون 

های دموکراتیک ممکن، از مدل بازار اسمیت گرفته  هایی از تمامی مدلدیویی( از جنبه 

های دموکراتیک مبتنی بر  های دولتی مدنی، و مدلهای خودگردانی جامعهتا مدل

های اقتصادی مختلط« استفاده کرد. وی ازجمله به ز »نظامطور کلی امشارکت، و به

رسد که  کند. در مجموع به نظر میهای موندراگون نیز اشاره میمدل فدراسیون تعاونی

 کند. نوعی مدل سوسیالیسم بازار را طرح می

نه   مارکسی  مدل  که  آن  اول  داشت.  نظر  در  را  جنبه  چند  باید  نیز  جا  این  در 

یتمامیت بلکه  کُلیتگرا  مدل  سرمایهک  کُلیت  اجزاء  است.  استقالل گرا  داری، ضمن 

داری شان به تنهایی قابل بررسی نیستند. تصور جدا کردن اقتصاد بازار از سرمایه نسبی

برانگیز است. به عالوه، این که مدل بازار آدام اسمیت را هم نوعی اقتصاد  بسیار سؤال 

آن که در مدل اسمیت بازار نهادی دانسته   رغمساز است. )بهدموکراتیک بدانیم مشکل

ها منافع شخصی خود را با توجه به گرایشی خیرخواهانه و توجه به منافع  شده که سوژه

گیرند!( اما این هشدار هونت که نظام اقتصادی سوسیالیستی بدون  دیگران در نظر می

یان بسیاری  بازار ناممکن است، از یک نظر درست است. برخالف درک سنتی رایج در م

ای  ی سوسیالیسم واقعاً موجود سابق، وجود بازار در پارهاز جریانات چپ، و نیز تجربه

تردید بازار سرمایه و کار باید از  ناپذیر است. بیهای اقتصادی سوسیالیستی چارهعرصه 

از هر جهت   تنظیم دموکراتیک  به شکل  و خدمات  بازار کاالها  اما وجود  بروند،  بین 

ای بوروکرات توجه به نوعی عرضه و تقاضا، عدهها و بیچرا که بدون آن   ضروری است،

یکسان کاال/خدمات،  نوع  جامعه،  افراد  مصرف  مورد  آندر  کیفیت،  سازی  نظر  از  ها 

میقیمت تصمیم  آن  امثال  و  فاجعهها  جز  چیزی  که  برنامهگیرند،  مرکزی ی  ریزیَ 

خواهد بود. حتی به نظر من وجود  ن  - که خود داستان دیگری است    -گاسپالن شوروی  

چه که مارکس در این  ها الزم خواهد بود. آنهای بازار کار نیز تا مدتبخشی از جنبه 

برنامه »نقد  در  می زمینه  طرح  اول  فاز  برای  گوتا«  تفاوت ی  به  توجه  با  های  کند، 

مهارتفوق  وسیع  آن العاده  برای کسب  تالشی که  و  زمان  و  کار  نیروی  امروز  ها  های 

 وجه عملی نیست. هیچشود، بهصرف می



 

 
 

 سوسیالیسم بدون مارکس!  149

پردازان  مثال هونت در مورد »موندراگون«، که مورد توجه بسیاری دیگر از نظریه

داری )و نه ی تعاونی سرمایهمسئله نیست. موندراگون، یک شبکه نیز هست، چندان بی 

نظام   و  آن  مدیریت  سیستم  که  آن  با  و  است،  اسپانیا  باسک  در  سوسیالیستی( 

شرکتتمزدی دس دیگر  از  سرمایهاش  مترقیهای  بسیار  تفاوتداری  اما  است،  های  تر 

ای و  های آن را مدیران حرفه ای شرکتتوجهی در آن وجود دارد، پارهدستمزدی قابل

تر در شعب شرکت در امریکای مرکزی/التین،  کنند، و از همه مهمنه کارگران اداره می

کشور  دیگر  هر  و  نظیر  فقیر،  کشور های  این  کارگران  دیگر  جهانی  آشکارا شرکت  ها 

ی بسیار مهمی است و قطعاً باید از آن آموخت، اما  شوند. با آن که تجربهاستثمار می

 در مورد آن توهم هم نباید داشت. 

ی سوسیالیستی پردازد، »همگانی بودن« پروژهی دیگری که هونت به آن مینکته

وسیالیستی، نه فقط یک گروه اجتماعی خاص  است و این که مخاطبان آزمونگری س

طور که قبالً اشاره شد، با توجه به این اند. واضح است که همانی شهروندانبلکه همه

ی انقالبی نیست، این نظر هونت درست است. اما مشکلی  ی کارگر تنها سوژهکه طبقه

لیل طبقاتی است.  اش به تحتوجهینوعی در کُل کتاب دارد، بیجا و بهکه هونت در این

پروژه که  آن  و  ضمن  نقش  اما  باشد،  داشته  نظر  مد  را  همگان  باید  ی سوسیالیستی 

 اند. موقعیت هر یک از طبقات و اقشار اجتماعی در این پروژه متفاوت

 کنندهی هدایتدموکراسی، مشارکت و اتوریته

می اشاره  باز  سوسیالیست هونت  که  اقتکند  دموکراسی  ایجاد  خواستار  صادی،  ها 

ی ها را صرفاً در عرصههای خودگردان جمعی بودند، اما اینهای کارگری و نهادشورا 

نظام اجتماعی )خانواده، بازار   -دیدند، و او چنین نهادهایی را در هر سه زیراقتصادی می

ی کند که جامعهبیند. اما تأکید میو دولت( که در بخش اول به آن اشاره شد، الزم می

شود،  برمبنای نظمی متمرکز که از پایین و از درون روابط تولیدی هدایت مینه    آینده

کند  بلکه به عنوان یک کُل ارگانیک باید عمل کند. وی به نکته بسیار مهمی اشاره می

کننده« نیاز دارد و این که این اتوریته ی هدایتکه این نظم دموکراتیک به یک »اتوریته 

یک جنبش خاص بلکه از سوی تمامی شهروندان که  ی خاص یا  نه از سوی یک طبقه



 

 

 سعید رهنما 150

تعیین میدر »عرصه دارند  فعال  در جهت گسترش ی عمومی« حضور  و مدام  شود، 

 کند. های اجتماعی حرکت میآزادی 

ترین آن این که های زیادی وجود دارد. مهمهای هونت ابهامطور کلی در نظریهبه

نوعی  اری و استقرار سوسیالیسم است، اما بهدسو مشخصاً خواستار گذار از سرمایهاز یک 

داری امروز همان است  گوید سرمایهکند. مثالً میامکان اصالح نظام موجود را القا می

داری همیشه چنین نبوده، و لزوماً هم چنین  کرد، اما سرمایهبینی میکه مارکس پیش

ی »چگونگی« است.  ها مطرح نیست، مسئلهچه در این بحثعالوه آننخواهد بود! به

های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم  گونه در شرایطی که سرمایه بر تمام عرصهچه 

های مختلف دموکراسی را  توانند از طریق آزمون و خطا شکل ها میاست، سوسیالیست 

میبه دیویی  از  نقل  به  او  که  است  درست  گیرند؟  تبادلکار  چه  هر  که  و  گوید  نظر 

موکراتیک در جامعه بیشتر باشد، پتانسیل حل مشکالت بیشتر خواهد ارتباطات آزاد و د

های دولت، بخش عظیمی  شد. اما پرسش این است که در شرایطی که عالوه بر دستگاه

رسانی در دست سرمایه  ای و اطالعهای پر قدرت رسانهی عمومی« و شبکهاز »عرصه 

چه  سوسیالیست است،  میگونه  آزادها  ارتباطات  و    توانند  کنند.  برقرار  دموکراتیک  و 

ها چیزی جز مبارزه برای کسب قدرت به شکل های دیگر که پاسخ آن بسیاری سؤال 

 کند. دموکراتیک نخواهد بود؛ امری که هونت از پرداختن به آن پرهیز می

جهانی به  آخر  در  پروژههونت  میبودن  اشاره  سوسیالیستی  بهی  و  درستی کند 

اقتصادمی نظام  آن ی سرمایهگوید که  بینداری  ملت  - المللی شده که هیچ دولتقدر 

به ازاینواحدی  و  نیست،  آن  کنترل  به  قادر  تالش  تنهایی  یک  سوسیالیسم  رو 

کند.  المللی است. در این زمینه به دو نکته مهم دیگر هم اشاره میوطن« و بین»جهان 

های  ی مورد بحث )عرصهشدن موجود در رابطه با سه زیرنظام اجتماع المللیاین که بین

بوده،    یکسان پیش نرفته و عمدتاً در رابطه با اقتصاد مطرحخصوصی، بازار، و دولت( به

ی دیگر نیز  های مشخص و قوانین مشابه شامل دو عرصه و ضروری است که با تالش

های مختلف جهان و درجات  های سطح آگاهی در کشوربشود. او همچنین به تفاوت

 کند. شدن آگاهی اجتماعی اشاره میللیالممختلف بین
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 نگاهی به متد هونت   - 3

-ی تفکر مارکسی به قول خودش به فراسوی آن و تفکری »پسازمینههونت با پیش

می حرکت  نظریه مارکسی«  از  وسیعی  التقاط  راه  این  در  تا  کند.  گرفته  هگل  از  ها، 

البته  سوسیالیست  و  سیستمی  دید  لیبرالیسم،  امریکایی،  پراگماتیسم  اولیه،  های 

ی امروز که در دنیای پیچیدهگیرد. با آنیکار مهایی از مکتب فرانکفورت، را بهجنبه 

تواند فارغ از درجاتی  ها یعنی دید مارکسی نمیترین آن هیچ دستگاه نظری، حتی جامع

تناقض اگر  اما  باشد،  التقاط  این دیدگاهاز  بنیانی  را در نظر نداشته های  های مختلف 

خواهیم بود. این    های ناشی از آن مواجهباشیم، با نوعی ولنگاری نظری و سردرگمی

خواننده را  بهسردرگمی  هونت  کتاب  میی  احساس  به  راحتی  او  شدید  گرایش  کند. 

ها  ی ارتباطات اجتماعی و تأکیدپراگماتیسم دیویی، با آن که به نکات مهمی در زمینه

آزمون و  تجربی  برخورد  راهبر  اما  دارد،  اشاره  نمیگری  ارائه  را  مشخصی  دهد؛  حل 

  جاهای دیگرمراتب بهتری ارائه داده که در آنتونیو گرامشی به شکل به هایی کهحل راه

 ام. به آن پرداخته 

کنم، تأکید مکرر او  جا به آن اشاره میای که در این شناسانهیکی از مشکالت روش 

ی با ارگانیسم )اندامگان( بدن است، که بعداً از سوی نظریه   ی جامعه انسانیبر مقایسه

عنوان »دید ارگانیک« معروف شد. این دید در گذشته از  گرا( بهها )دید نظامسیستم 

پردازان، از هگل، مارکس و انگلس گرفته تا دورکهایم و بسیاری سوی بسیاری از نظریه 

های علمی بعدی  چرا که با پیشرفتای بسیار نادرست است.  دیگر مطرح بوده و نظریه

ارگانیک، و اجتماعی( مطرحهای اساسی بین این سیستمتفاوت   - شد    ها )مکانیکی، 

های قبل از انقالب در ایران مطرح شده  هایی که ازقضا در زبان فارسی نیز از سالبحث

تواند  شود، و میی آن که به بحث این کتاب مربوط میتنها در اینجا به یک جنبه  20بود.

 
ی پرداز برجستهداغی نظریهها و نقد دید ارگانیک، کارهای مفصل جمشید قراچهی سیستمی نظریه در زمینه -20

، انتشارات سازمان مدیریت  های اجتماعی، نظامی با پیوند اطالعاتسیستمها قابل ذکر است؛ ازجمله:  جهانی سیستم

های داغی در این زمینه به زبان انگلیسی با تفصیلدی قراچههای بعنامهها، مقاالت، و درس. کتاب1355صنعتی،  

 پردازد. نیز:  بیشتری به این مسئله مهم می

ترجمه سعید رهنما، ویراستاری محمد علی سپانلو،  گرا: فلسفه طبیعی علوم معاصر، جهان از دید نظام اروین الزلو، -

 1355انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، 

https://pecritique.com/2019/06/20/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7/
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و در واقع    -ی فرد در اجتماع باشد  های هونت در مورد استقالل و آزادی ارادهضد تأکید

کنم.  اشاره می  -ی هونت قلمداد شود  تواند پاشنه آشیل یا چشم اسفندیار نظریهمی

ی بدن انسان و حیوانات، جای ثابتی در  دهندههای تشکیلها و سلولهریک از ارگان

ریزی شده عیناً همانطور که  کل بدن دارند و نقش خود را در تقسیم کار از قبل برنامه

دهند و »آزادی« و »استقالل« و »انتخاب« در تغییر نقش  مورد انتظار است، انجام می

به عنوان یک سیستم باز در هر   و موقعیت خود ندارند. برعکس رفتار انسان در اجتماع

تواند نقش و  اطرافش متغیر است، و در شرایط مطلوب می مقطع زمانی متأثر از محیط

کند،  ای که هونت هم در تأکیدش بر آزادی اجتماعی طرح میموقعیت خود را، به گونه

بلکه  های اجتماعی، نه به شکل ارگانیک،  نظام-تغییر دهد. ارتباط هماهنگ و متقابل زیر

با توجه به عوامل متعدد فرهنگی، اقتصادی، و سیاسی سیال و متغیر نظام اجتماعی  

می میتعیین  مشخص  بیشتر  زمانی  هونت  نظری  نقص  این  مسئله شود.  که  ی شود 

ی عمومی برای هماهنگی و هدایت جامعه  ی شهروندان در عرصهی همهضرورت مداخله 

های آن هستند که هدایت سیستم را بر  ولشود. در بدن انسان این مغز و سلطرح می

های بدن. ازقضا تصور هدایت سیستم اجتماعی به  ها و سلولعهده دارند، نه تمام ارگان

رهایی   آرمان  مغایر  و  بسیار خطرناک، ضد دموکراتیک  تصوری  ارگانیسم،  سبک یک 

 انسان است، که هونت بر آن تأکید دارد.

 گیری به جای نتیجه

هایی که ها و مسئله انگیز، ابهامای مباحث بحثرغم پارهبهیالیسم  ی سوسایدهکتاب  

ها اشاره شد، کتاب بسیار ارزشمندی است که ضمن تالش برای رفع  به طور گذرا به آن

نظریهکمبود هشدارهای  سوسیالیستی  از ی  دسته  آن  برای  را  مهمی  های 

نظریهسوسیالیست  انطباق  ضرورت  به  که  سوسیهایی  کالسیک  شرایط  ی  با  الیستی 

گونه با مارکسیسم و  و نه کسانی که برخورد مذهب  –متفاوت و متغیر امروز باور دارند  

های او این است که  ترین تأکیدبه همراه دارد. از مهم  -- پیامبرگونه با مارکس دارند  

سوسیالیسم جدید تنها محدود به الغای دگرساالری )هترونومی( و کار بیگانه شده در  

 
 1356انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، های سازمانی، سیستمسعید رهنما، -
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ی اقتصادی نیست، و بر این باور است که روابط شخصی و دموکراسی سیاسی نیز  عرصه 

باید از اجبار و اعمال نفوذ مبری شوند. و نیز آن که تأکید بر آزادی اجتماعی و جمعی  

عالوه هونت توهمی در مورد  نباید به قیمت قربانی کردن آزادی فردی تمام شود. به

های خاصی  گوید این تصور که وضعیت از جمله میهای سنتی چپ ندارد.  ای تابوپاره

ای که با ورق بازی  تواند انقالب را به دنبال داشته باشد، همچون خانهخود میخودی به

تواند بدون وجود یک  ساخته شده باشد، فروریختنی است. و یا این که امور جامعه می

کنده اداره شود را، رد  مختار و پراهای خودی مرکزی دموکراتیک، توسط شورا اتوریته 

 کند. می

نمونه  نیز  هونت  تالش  که  نیست  از تالششک  دیگری  پارهی  متنوع  از های  ای 

های مارکسی یا قبالً مارکسی است، که به دنبال اثبات این  پردازان چپ با گرایشنظریه 

جنبه و  تاریخی  ماتریالیسم  دیدگاه  که  نظریهنظرند  کلیت  یا  و  مارکس  ها  ارزش  ی 

ی جانبه به اقتصاد، و نیز اتکای بیش از حد به نقش انقالبی طبقهاطر تأکید یکخبه

های مختلف مکتب کارگر در تحول اجتماعی، دیگر مصداقی ندارند؛ از جمله گرایش

های انتخاب عقالنی.  ای چپپردازان مارکسیسم تحلیلی، و پارهای نظریه فرانکفورت، پاره

ها در کار باشد، باید با ذهنی باز  های آنرد کلیت نظریه  آن که نیازی به تأیید و یابی

ی اجتماعی رادیکال  توانند به درجات مختلف در پیشبرد نظریههایی که میبه جنبه 

 ها آموخت. سهیم باشند، توجه نمود و از آن
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  درآمدپیش

پنج جلسه2011سپتامبر    15شنبه  غروب  به  الکالئو«ی  ،  »ارنستو   سخنرانی 

Ernesto Laclau  ( »و »شانتال مووفChantal Mouffe رفته بودم تا کسانی ) که را 

 میالدی 1990ی  ی دههها را از میانهسوسیالیستی« آن  کتاب »هژمونی و استراتژی

ای که مرا  وقت، چندین بار خوانده بودم، برای نخستین بار از نزدیک ببینم. نوشته آن تا

  - خوردم و گیج بودم  زده لیز میکه چند سالی مثل فرد سرگردانی روی زمین یخ  -

ها که تمام شد، در نزدیک  دوباره به تعادل بازگردانده بود. سخنرانی و سؤال و جواب

ی  تر از من که در دوره)دوستی جوان  تبار حاضر در جلسهخروجی سالن، تنها ایرانی

 1985ها را سال  فالنی این حرف یکم آمد. گفت:نخست مهاجرت هم باهم بودیم(، نزد

 اند. ای از این نکات را نشنیدههای ایرانی، کلمهنوشته بودند. اما هنوز هم چپ

مبالغهاحساس می بود،کردم که  این دوست قدیمی من  روز  آن  اما   ای در گفتار 

وگوی  گفتاعتراضی هم نکردم. یازده سال بعد، وقتی که دوباره همدیگر را دیدیم، آن  

ی سخنرانی الکالئو آید که در پایان جلسه کوتاه قدیمی را ادامه داد و گفت: یادت می

های  ایم اما برای بسیاری از چپ و مووف چه گفتم؟ امروز ما و شما از الکالئو عبور کرده

ایرانی هنوز هم آب از آب تکان نخورده است. بدون آن که منتظر پاسخی از من باشد،  

 امه داد: با شتاب اد

اند،  طور کلی به لقای آن بخشیدههای ایران، عطای چپ را به از سابقاً چپبخشی 

ی سوسیالیسم را برای همیشه ترک کرده و اند، خانهشان تبری جسته از گناهان جوانی

گرایی  اند؛ خواه طرفداری از سلطنت باشد، یا انواع ملیهای دیگری پناه بردهبه آشیانه 

 تورکیسم. ل پانگرایی مثو قوم

ای  برند. عدههنوز هم در رؤیای بلشویسم و اتحاد شوروی به سر می بخش دیگری

ها  ی امپریالیست کنند که فروپاشی اتحاد شوروی، توطئهاز این گروه هنوز هم خیال می

ی امروز، همان اتحاد شوروی دیروز و والدیمیر پوتین  و خیانت گورباچف بود، روسیه

گروه دیگری در همین دسته، امروز هم توازن قدرت در جهان را   1ست. هم یکی از رفقا

حال   در  سوسیالیستی(  )چین  رهبری  به  سوسیالیستی  قدرتمدار  اردوگاه  سمت  در 
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ی قدیمی  این گروه در نهایت بر آن است که باید در همان خانه  2بینند. چرخش می

)با ایمان به پیروزی   خطی باشند و وفادار، و هیچ تغییر و نوسازی روا نیستبنشینند، ته

 مان(.  راه

واقعاً موجود بود(   گونه که، اما راه بلشویکی و سوسیالیسم دولتی را )آنبخش سوم

 وگو است.که راه کدام است هنوز در حال بحث و گفتدیگر قبول ندارند، اما در این  

های خارج از مدار اتحاد شوروی در  تر سوسیالیست های کسانی را که پیشآثار و نوشته

های  ی پهناور دنیا هم بحثکنند. در صحنه ایران بودند )مثل خلیل ملکی(، مطالعه می

نند تا بدانند که جایشان  کهای دموکرات را دنبال میها و سوسیالیستمارکسیست -پسا

 گونه؟  ها را نوسازی کنند، اما چهی قدیمی چپقصدشان آن است که خانه کجاست.

توان مشاهده کرد. اما یک نکته روشن های گوناگونی را در این گروه آخر مینحله

این گفت به  با گوش فرادادن  یابی که  در میان سیاسیون چپ، درمی ها وگواست که 

این فرسنگمباحثات  هنوز  پژوهشها  از  دور  به  محیط ها  در  که  است  های  هایی 

  ی سوسیالیسم در جریان است.دانشگاهی و در میان فعالین چپ غربی در زمینه

وگویی  این دوست قدیمی در ادامه گفت: من در زمستانی که گذشت، شاهد گفت

 امروزین چپ.ی مفهوم سوسیالیسم و تعریف بودم میان اصحاب این گروه سوم درباره

را راه جایگزین  دموکراسی »واقعاً موجود«یکی از فعالین در این گروه سوم، سوسیال

باید سوار این قطار  کرد و میمی معرفی از قطار بلشویسم  از پیاده شدن  گفت: »بعد 

گذارند  ی سوسیالیسم را باز هم به بحث میهایی که مقوله داد که آنشد« و ادامه می

کنن روشن  میباید  آنچه  »تفاوت  که  مید  و  سابقون  گویند  آرای  با  نویسند 

ی ویژه با آرای ادوارد برنشتاین، چیست تا الاقل... شائبهمثالً و به  "دموکراسیسوسیال "

دوباره اختراع  و  آمریکا  مجدد  کشف  برای  نیاید«.تالش  پدید  چرخ  از   ی  یکی 

دموکراسی  داری جدا ازبر آن بود که: »سرمایه  وگوکسوتان چپ در همین گفت پیش

ملزوم یکدیگرند. شما چرا این   اند، الزم ودموکراسی، درهم تنیده داری ونیست. سرمایه

 داری تنها با چوب وسرمایه پندارید. حذف دموکراسی ازهم می مفهوم را جدا از دو

 
 « به پیش» ی هیدر نشر مطلب نی ابرای مثال نگاه کنید به   2

https://bepish.org/node/6991


 

 

 علیرضا بهتویی  158

 اساس هر داری و دموکراسی درچماق امکان دارد ولی آن نیز زودگذر است... سرمایه

بزرگوار دیگری در همین دسته که   ناپذیراند!«از جهاتی جدایی هم پیوند دارند وبه  دو

تپید. او بر  رهبران چپ بود، هنوز نیمی از قلبش با بلشویسم می یدر گذشته در حلقه

انسان بود که »سرشت  وآن  نجات خود«، مشکل   ها  برای  بشری  توان  بودن  محدود 

ی تهاجم  ای به اندازهگفت: »از دید من، هیچ پدیدهمی  ها و انقالب اکتبر بود، وبلشویک 

دهد که دوران ما چقدر از روشنفکری تهی شده است... معدل جنبشی به لنین نشان نمی

ی بشر برای اصالح مسیر ترین خیزش آگاهانههای آن شد، بزرگکه لنین یکی از چهره

زح و  انسانی  بسی  محتوای  و  ماهیت  وجود  با  که  بود،  دچار متکشتاریخ  خود  پرور 

داری و سرشت انسان شد. هفت سال در اتحاد شوروی ناظر  تصادفی سنگین با سرمایه

ی نقایص، اولین انتقادکننده به وضعیت... بودم و آخرین  مجموع تحوالت بودم و با همه

شوروی آزمایشگاه   ی آن اتحادفرد رد اساسی شوروی خواهم بود... انقالب اکتبر و آفریده

ی شدند برای سنجش توان بشر برای نجات خود. متأسفانه در این آزمایش توان  عظیم

تواند دال بر نادرست بودن ی کلی این روندها میبشری درخشش پیدا نکرد... آیا، منظره

انقالب اکتبر باشد؟ از دید من نه! عدم اصالح و تحول در جامعه و سیاست و دستگاه  

 اداری نادرست بود«.

که نگاهی به من  ن وقتی که این نکات را تندوتند گفت، بی آندوست قدیمی م

اش را قطع کنم(، نفس عمیقی کشید و ادامه داد: چپ فقیر رانی)که مبادا سخن بکند

های پس  در  سال  -که نسل جوان دوران اوج و فروپاشی حکومت شاه بود    -امروز ایران  

هایی هم که زنده ماندند، چه در  از انقالب، یا کشته شدند، یا به دار آویخته شدند. آن

داخل کشور و چه در مهاجرت، محکوم شدند که برای گذران زندگی، از صبح تا غروب 

روز نیست، بوی نا  ها، قدیمی است، بههای امروز آنکه، حرفوقفه بدوند. نتیجه آنبی

شان برای این کار محدود  . اینان اگر هم تالش برای نو شدن داشته باشند، تواندهدمی

آن از  آموختن  امکان  که  چرا  تقسیماست،  به  اگر  بود.  شده  سلب  »چپ ها  بندی 

باور داشته   3حزبی«-جنبشی« و »چپ سیاسی-ایفرهنگی«، »چپ اتحادیه -دانشگاهی 

تر امکان یافت که در هر  ، کم1357  بینیم که این نسل چپ دوران انقالبباشیم، می

 

 "چپ ایرانی"و   "دیدن خود همچون جزئی از مسئله"محمد رضا نیکفر،  3

https://www.radiozamaneh.com/575277/
https://www.radiozamaneh.com/575277/
https://azadiandisheh.com/%da%86%d9%be-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/
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یک از این سه عرصه رشد کند. به دلیل تالش روزمره برای تأمین نان و زندگی، امکان  

رشد   که  دومی هم  گروه  است.  داشته  علمی  کار  و  فرهنگ  اندوختن  برای  محدودی 

های  گیریهایی هستند که در کارهای عملی و تصمیماندوزند، آنکنند و تجربه میمی

اند.  های زنان و محیط زیست فعالهای کارگران، معلمان و بازنشستگان و جنبشتحادیها

جامعه در  فعالین،  این  کماگر  امروز  ایران  دهند،  ی  بروز  بودن  چپ  از  عالمتی  ترین 

سیاسی چپ در  -الکاتبین است. برای تربیت رهبران و کادرهای حزبیکارشان با کرام

ی  درستی دربارهتوجه کن، محمد مالجو به باز نیست.  ایداخل کشور هم که هیچ روزنه

می ایران  داخل  در  اجتماعی  نیرویی  مقام  در  کهچپ  تشکیالت »هیچ  :نویسد  گونه 

دهی به   سیاسی چپ وجود ندارد . اعضای جریان اجتماعی نامنسجم چپ، در شکل

رشماری جمعی حتی فقط در سطح اجتماعی نیز با موانع حقوقی و حقیقی پ هویت دسته

آن  رو هستنروبه از ...  وسیعی  با طیف  امور کشورداری  از  دوری همیشگی  اثر  بر  ها 

اند... به علل گوناگون از جمله فقدان نسبی امکانات لجستیک مسائل جامعه نسبتاً بیگانه

ها در جامعه تا  های فرهنگی الزم برای رشد آگاهیدهی به فُرمدر وضع کنونی از شکل 

4اند«.انحد زیادی ناتو
  

نیامد که به دوست قدیمی کنی،  ای که تصویر میاین صحنه  -اولام بگویم،  دلم 

دستتیره که  چرا  است.  واقعیت  از  عرصهتر  در  »دانشگاهیکم  و   فرهنگی«  -ی 

آن که اگر    دومها، به اشکال گوناگون، حضور فعال دارند.  جنبشی«، چپ-ای»اتحادیه

شود که تنها به ترسیم صحنه گویی، نمیباشد که تو میوتار  هم روزگار همین قدر تیره

قناعت کرد، غصه خورد و رو به قبله دراز کشید. باید آستین باال زد و از جایی شروع 

نویسد: »احتمال عبور تر من پایان مطلب مالجو را نقل نکرد که میکرد. دوست جوان

عیار جریان چپ و  یِ تمامبست کنونی در گرو توفیق در خودْبازسازجمعی از بندسته 

و  خوانید، تالشتبیین استراتژی روشنی برای حرکت به جلو است«. آنچه در زیر می

برای روشن کردن، دست باالزدنی است  از یک بحث گسترده کم، گوشهآستین  هایی 

   ی مفهوم سوسیالیسم و تعریف چپ در روزگار امروز.درباره

 
 ، نقد اقتصاد سیاسی. ی چرخش قرن؟بست در آستانهبنمحمد مالجو،   4

 

https://pecritique.com/2021/02/21/%d8%a8%d9%86%e2%80%8c%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%b4-%d9%82%d8%b1%d9%86%d8%9f-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%a7/
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 در تعریف مفهوم »سوسیالیسم«

د میامیل  همه(Durkheim, 1959) نویسدورکیم  مشترک  فصل  نحله ،  های  ی 

داری قرن  ی سرمایههای کالسیک این اعتقاد است که در جامعهگوناگون سوسیالیست 

نمی اعمال  اقتصادی  سیستم  کارکردهای  بر  اجتماعی  کنترل  هیچ  لذا  نوزدهم  شود. 

دولت  فعالیت )که  جامعه  اقتدار  تابعیت  نهایتاً  و  نظارت  تحت  باید  اقتصادی  های 

بهنماینده درآید.  است(،  آن  همهعقیدهی  دورکیم،  جریانی  مختلف  ی  های 

متفق  پایاسوسیالیستی،  راه  تنها  که  بودند  تودهالقول  فالکت  به  دادن  کارگر،  ن  های 

 اجتماعی است. ی جمعیی اقتصادی و کنترل آن توسط ارادهدهی مجدد حوزهسازمان

دهی مجدد، بر آن بود که: در در مورد این سازمان د  (Marx, 1992)کارل مارکس 

ی طور غیرمستقیم، با کمک پول و از طریق مبادلهها تنها بهداری، انسانی سرمایهجامعه

ند، با یکدیگر ارتباط  مانهای دادوستد ناشناس میشان در بازاری که طرفمحصوالت 

های انتزاعی یکدیگر  ها تنها به ویژگیکنند. در چنین کنش و واکنشی، انسانبرقرار می

هایی که، در  و منافع شخصی همدیگر توجه دارند و نه نیازهای عینی و فردیت انسان

 بر منافع  ها را صرفاًروند مبادله، با آنها سروکار دارند. به این ترتیب، روابط در بازار، آدم

لذا آنها قادر به احساس همدلی دلسوزانه با یکدیگر و   کند. شان متمرکز میخصوصی 

و  ی حمایتارائه  انسانی  گرم  روابط  بر  متکی  اجتماعی  روابط  تحکیم  برای  الزم  های 

روابط   چنان  مارکس،  گمان  به  مناسب،  جایگزین  و  بدیل  مدل  نیستند.  همبستگی 

ج اعضای  آن  در  که  است  منافع تولیدی  جای  به  را  یکدیگر  فردی  نیازهای  امعه 

در این مدل »انجمن (Marx, 1992). شناسند  شان میی خصوصی خودخودخواهانه

های در کنار هم، اضافه بر آن که در پی تحقق نیازهای خود  تولیدکنندگان آزاد«، انسان

پذیری کامل استعدادهای خودشان هستند، برای دیگر افراد جامعه  و هستی و پرورش

بر این است که »آزادی« و هم توجه و دلسوزی دارند. در چنین مدل اجتماعی، قرار  

تنها »با یکدیگر« کنش  ها نههم پیوند بخورند. در چنین مدلی، انسان»همبستگی« به

 کنند.  متقابل دارند، بلکه »برای یکدیگر« کار و فعالیت می

نوشته  این  که  میامروز  را  بر  ها  مبتنی  مدلی،  چنین  که  است  روشن  خوانیم، 

در   ها و توانایی آنها در همکاری با یکدیگر است.بینانه از انسانخوشدیدگاهی بسیار  

سرمایه علیه  بر  »مبارزه  مارکسیستی،  کالسیک  راه  آثار  در  »مبارزه  معنی  به  داری« 
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»سرمایه جایگزین  ساختار  معنای  به  »سوسیالیسم«  و  تعریف سوسیالیسم«  داری«، 

مبارزه  می این  پیشبرد  اجتماعی  اصلی  نیروی  بر شود.  سرمایهبرای  و انداختن  داری 

ی کارگر« معرفی شده بود. تصور بر آن بود که با تشدید  استقرار سوسیالیسم هم »طبقه 

سو، و پرولتریزه  داری از یک)کارگران( و روابط تولیدی سرمایه تضاد میان نیروهای تولید

افراد در جامعه  داری به  مایهداری از سوی دیگر، این روند گذار از سری سرمایهشدن 

رود. پیشرفت این روند هم با ساده شدن ساختار طبقاتی جامعه،  سوسیالیسم، پیش می

های جامعه را در دست  دار که ثروتشماری سرمایهبا سرعت باالیی خواهد بود )اندک

 اند(. پس فرض بر آن بود که: دارند و در مقابل فقر اکثریت مطلق جامعه که کارگر شده

 روید.  قتصادی به تضاد سیاسی فرامیتضاد ا  - الف

طبقه  -ب یعنی  اجتماعی  تحول  این  اصلی  از  نیروی  گذار  انقالب،  با  کارگر،  ی 

 کند. داری به سوسیالیسم را آغاز میسرمایه

 گیرد.  ای )سوسیالیسم( شکل میساختار تازه -ج

د. به این  رودر این ساختار تازه، هر گونه مالکیت خصوصی ابزار تولید از بین می  -د

گیرد،  طبقه شکل میی بیرود، جامعهترتیب، هر گونه استثمار و ستمگری از میان می

شود و شعار  داری رها میهای رکود و رونق سرمایهاقتصاد و تولید در جامعه از نوسان

 یابد.  اش« تحقق میی توانایی»به هر کس به قدر نیازش و از هر کس به اندازه

هونت   بسیار می (Honneth, 2016)اکسل  روایت  دو  مارکس  کارل  نویسد: 

روایت   در  بود.  داده  ارائه  را  سوسیالیسم  سوی  به  ناگزیر  پیشرفتِ  مفهوم  از  متفاوت 

است    -   نخست هگل  از  متأثر  مبارزها  - که  پیشرفت  ین  موتور  که  است  طبقاتی  ی 

شود. زیرا در هر  ساختار جامعه می  یاجتماعی است که منجر به بهبود دائمی و پیوسته 

بزرگمرحله  گروه  منافع  میای،  غالب  بود(،  شده  گرفته  نادیده  قبالً  )که  شود.  تر 

وجود خواهند   سوسیالیسم، نمایانگر آخرین مرحله در پیشرفتی است که این مبارزات به

از طریق به ستم ) که نمایندهآورد، زیرا که پرولتاریای تحت ی اکثریت مردم است(، 

 دست گرفتن قدرت، تمامی ساختار جامعه را شکل خواهد داد. 

ایده  دومروایت   از  )که  سنمارکس  جبرگرایی های  نوعی  گرفته(،  تأثیر  سیمون 

ی بشری جامعه  ت دانش علمی، موتوراقتصادی است. به این معنا که روند مداوم انباش
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ی اجتماعی عبارت است توسعه  است. در مدل دوم، فرض بر آن است که نیروی محرک

فزاینده توانایی  پتانسیل  یاز  نتیجه  در  طبیعت،  کنترل  برای  بهرهانسان  برداری های 

کنند. در جریان  شوند، و تجدید سازماندهی مجدد جامعه را الزامی مینشده آشکار می

شوند و در نهایت باید  مانده، ترمز پیشرفت میاین روند است که روابط تولیدی عقب

تاریخ بشری هم حصول پیشرفت، جای خود را به روابطی تازه بدهند. در طول تمام  

برای مثال روابط تولیدی عقب شود،  ی فئودالی ترمز رشد میماندهچنین بوده است. 

داری و و این یکی هم سرانجام جایش را به سوسیالیسم  جایش را به روابط تولید سرمایه

)می هماهنگی  الزام  روایت،  این  در  روابط   (harmonyدهد.  و  مولده  نیروهای  رشد 

 آورد.  یدی است که پیشرفت را به وجود میتول

ها فرض  هایی که بین این دو روایت وجود دارد، در هر دوی آنرغم تمام تفاوتعلی

الوقوع ی بعدی ضروری و قریبی تولید »سوسیالیستی« مرحله بر آن است که شیوه

است. چنین شیوه  نظام سرمایهتاریخ  تضادهای  تولیدی،  را حل خواهد کری  د.  داری 

باید با اریک   توان مشاهده کرد.ضرورت تاریخی و جبر تاریخ را در هر دوی آنها می

رایت   گوید مارکسیسم کالسیک دوام موافقت کرد که می (Wright, 2010)اُولین 

دست سرمایه را  سرمایهداری  که  بود  این  تصور  بود،  گرفته  خودبهکم  با  داری،  و  خود 

 اش نابود خواهد شد. های ادواریبحران 

ها  ها و نابرابری های کالسیک مارکسیستی، انواع ستمبندی کنیم: در آموزشجمع 

در جامعه با کسب قدرت توسط »پرولتاریا« از میان برداشته خواهد شد و پس از آن 

می ملغی  تولید  ابزار  خصوصی  روند،  مالکیت  این  در  به»طبقه شود.  کارگر«  مثابه ی 

وظیفه »طبقه  بشری«  عموم  را  ی  خود  تاریخی  سرمایه   -ی  از  گذار  به در  داری 

  به انجام خواهد رساند. -سوسیالیسم 

این مفهوم کالسیک  (Laclau & Mouffe, 1985)الکالئو و مووف   یبه نوشته 

های  »سوسیالیسم«، به دلیل تضادی که میان تئوری و آنچه در واقعیت جامعه در سال

داشت  جریان  نوزدهم  قرن  طبقه  پایانی  که  نشد،  ساده  جامعه  ساختار  کارگر )که  ی 

ی  داری در آستانهه تضاد سیاسی فرا نرویید، سرمایهپارچه نشد، تضاد اقتصادی بیک

الوقوع سوسیالیستی در حال نازل شدن نبود(، دچار بحران فروپاشی نبود و انقالب قریب

جنبه بحثشد.  مورد  مسائل  بحران،  این  دیگر  تاریخی های  مرکزیت  بود:  که  زیر  ای 
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گذاشتند، تعریفی که از مفهوم  میی کارگر«  ی »طبقه های کالسیک برعهدهسوسالیست 

ی بنیادین گذار از یک نوع جامعه به نوع دیگر« داشتند و آن  عنوان »لحظه »انقالب« به 

ی جمعی  ی پس از انقالب سوسیالیستی که در آن »اراده رؤیای اتوپیایی که از جامعه

 کردند. کامالً واحد و همگن« حاکم خواهد شد، ترسیم می

 مفهوم کالسیک »سوسیالیسم«   ها به بحرانواکنش

( بود.  Karl Kautskyواکنش به این بحران از سوی کارل کائوتسکی )  نخستین

ی پردازان مارکسیست بود که چندپارگی را در صفوف طبقه ی نخستین نظریه او ازجمله 

دید: ظهور اشرافیت کارگری، تقابل  می  قرن نوزدهم  90ی  های دههکارگر آلمان در سال

کارگ اتحادیهمیان  عضو  شاخه ران  منافع  تضاد  عضو،  غیر  کارگران  و  مختلف  ها  های 

از تودهمزدبگیران، و این که بخش قابل به  های کارگران کاتولیکتوجهی  های معتقد 

کرد که هرچه منافع  ها بودند. کائوتسکی مشاهده میهای کلیسایی و متأثر از آنسازمان

تری به  گران غلبه داشته باشند، تمایالت بیشاقتصادی بالواسطه در مبارزات کار-مادی

می داده  نشان  چندپارگی  نمیسمت  کارگری  صنفی  مبارزات صرفاً  لذا  و  توانند  شود 

اما تصور کائوتسکی بر آن بود  ی کارگر را تأمین کند.وحدت یا عزم سوسیالیستی طبقه 

های زیربنای  ی کارگر، با پیشرفتهای گوناگون طبقه ها میان بخشکه تفاوت دیدگاه

ی تکنیک در آینده از میان خواهد رفت. امری که  اقتصادی، به دلیل تعالی و توسعه

میمونش را »علم مارکسیستی« تضمین کرده بود. در نتیجه، همه چیز به ظرفیت   ظهور

هایی آن بستگی داشت. مبانی  بینیی این علم و به سرشت گریزناپذیر پیشگویانهپیش

 :1958کائوتسکی، به باور الکالئو و مووف )  یرورتی« در اندیشه اعتقاد به چنین »ض

که گذار   گریزناپذیر تکاملی(، »ترکیبی از مارکسیسم و داروینیسم بود«، یک روند  20

  کرد.ی سوسیالیستی را تضمین میبه آینده

جامعه،»طبقه  در  طبقات  سایر  و  انقالبی«  کارگر  از   ی  کائوتسکی  خوانش  در 

شان در روابط  ( بودند که از جایگاهessentialistگرایانه )مارکسیسم، دارای هویتی ذات

ی سیاست در این خوانش، متعلق به روبنا  گرفت. حوزهتولیدی )زیربنا( سرچشمه می

ها هم از پیش  ی طبقات گوناگون که هویت اجتماعی آن بود که محلی بود برای مبارزه
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از طریق جایگاه آنان در روابط تولیدی )زیربنا(. در این    همانا تعیین شده بود؛ یعنی

آینه فرهنگی،  و  سیاسی  روبنای  و تمام  یتفسیر،  ضرورت نما  زیربنای مندانهبیان  ی 

اقتصادی بودند. در روند تحوالت این زیربنای اقتصادی هم )که در اساس حاصل تحول 

های اجتماعی وجود نداشت.  ودر تکنولوژی بود(، به هیچ ترتیبی جایی برای دخالت نیر

استوار بود که در   دورینگآنتیهای فریدریش انگلس در کتاب  این اعتقادات بر نوشته

ی »باید علت نهایی تمام تغییرات اجتماعی و سیاسی را نه در کله بود؛ جا نوشتهآن 

 ی تولید و مبادله جستجو کرد«.  های شیوهها بلکه در دگرگونیانسان

اندیشههویت در  اجتماعی  و یک  یهای طبقات مختلف  ثابت  برای کائوتسکی  بار 

قه در زیربنا، همیشه شکل گرفته بودند. زیرا که توسط امری »عینی« )یعنی جای هر طب

اقتصادی آن طبقات گره خورده  -در سیستم اقتصادی( تعیین شده بود و با منافع مادی

بودند. در این سیستم فکری، برای مثال ناسیونالیسم حائلی بود که منافع بورژوازی در 

پشت آن پنهان شده بود. یا که دولت لیبرالی فرم و صورت سیاسی ضروری سیستم  

گرایانه که  ای در حال فروپاشیدن بودند با منافعی واپسهقانان طبقهد داری بود.سرمایه

ی کارگر نباید از منافع آنان پشتیبانی کند.  در راستای پیشرفت اقتصاد نبودند، لذا طبقه

میلیتاریسم  طبقه  و  مالی  سرمایه  ایدئولوژیک  یوغ  زیر  پیش  از  بیش  هم  متوسط  ی 

ی کارگر و تهدیدی برای ایی به انزوای طبقه هرفت. سؤال این بود که چنین ارزیابیمی

نمی منتهی  و  سوسیالیسم  سوسیالیسم  پیروزی  که  زیرا  نه،  که  بود  آن  پاسخ  شود؟ 

اند و در درازمدت این ناتوانی سیستم  شده  تضمینی کارگر از سوی قوانین تاریخی  طبقه 

  بورژوایی است که اثبات خواهد شد.

ن تئوری و آنچه در واقعیت جامعه جریان  به این بحران )تضاد میا  واکنش دوم

) داشت( که  revisionismتجدیدنظرطلبی  نوشت  برنشتاین  بود.  برنشتاین  ادوارد   )

پیش سرمایهبرخالف  بزرگ  مؤسسات  کنار  در  مارکس،  و  بینی  ظهور  شاهد  ما  داری 

ی مؤسسات متوسط و کوچک هستیم، صدها هزار شرکت در  یابندهفعالیت گسترش

که مالکان منفرد، خانوادگی یا با کارکنان بسیار محدود دارند. با گذشت    بازار هستند

زمان تعداد این مؤسسات کاهش نیافته بلکه مدام در حال افزایش هستند. وی بر آن 

ی فروپاشی نیست و تا برقراری سوسیالیسم راه درازی داری در آستانهبود که سرمایه

سوسیالیست  لذا  است.  پیش  بایددر  خواستار  در   ها  موجود،  سیاسی  نظام  چارچوب 
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برای  از هر فرصتی  انتخابات شرکت کنند و  اقتصادی و سیاسی شوند، در  اصالحات 

 تغییرات جزئی هم استفاده کنند.  

حساب اساسی با جبرگرایی مارکسیستی بود. برنشتاین مخالف این  این یک تصفیه 

اقتصادایده زیربنای  تکامل  که  بود  مارکسیستی  کالسیک  متوسط  ی  طبقات  و ی، 

نباید انتظار داشت    :نوشتشود. او میکند و جامعه دوقطبی میدهقانان را پرولتریزه می

ی یک بحران جدی اقتصادی که گذار به سوسیالیسم از یک طغیان انقالبی در نتیجه 

ها باید استراتژی خود را تغییر  به وجود آید. لذا در شرایط موجود امروز، سوسیالیست 

ناپذیر  . نوآوری کلیدی نظری برنشتاین، همانا پایان دادن به این جدایی انعطافدهند

فرهنگی روبنای  و  اقتصادی  امر  -زیربنای  خودمختاری  از  او  که  تصوری  بود.  سیاسی 

امر مبارزه اهمیتی حیاتی در  از   ی سیاسی سوسیالیستی داشت.سیاسی مطرح کرد، 

ی اهداف سوسیالیستی کزی اخالقی همهی مرنظر ادوارد برنشتاین، دموکراسی هسته 

تنها یک فرم سیاسی از حکومت مبتنی بر اصل اکثریت است، بلکه دموکراسی نه است.

عنوان یک کل است. با این  شکل مناسبی برای سازماندهی تمامی زندگی اجتماعی به

»سازمان مناسب  فرم  مثابه  به  را  »دموکراسی«  برنشتاین  در  استدالل،  آزادی«  دهی 

 .  (Honneth, 2016) کندمعه معرفی میجا

فعالیت مستقل جریانات   تاریخی  ماتریالیسم  مارکسیسم،  از  برنشتاین  در خوانش 

برد و  قیدوشرط بودن آن را زیر سؤال می بیکرد، تنها  سیاسی و ایدئولوِژیک را نفی نمی

داد که تکامل زیربنای اقتصادی و روابط تولیدی در حرکت این نیروها تأثیری  نشان می

باقیپراکندگی در صفوف طبقه گذارند.قوی می نه  نگاه وی،  از  از ماندهی کارگر،  ای 

وظیفه این  است.  دموکراسی  استقرار  و  رشد  دلیل  به  بلکه  سیاسی  ی  گذشته،  حزب 

سوسیالیست است که برای غلبه بر این تفرق، کار سیاسی بکند. در عین حال، برنشتاین  

 ی زحمتکشان و مزدبگیرانکرد که حزب سوسیالیست باید مدافع منافع همهتأکید می

ی کارگر، اما تأکید داشت که سایر اقشار زحمتکش تنها طبقه  تحت سلطه باشد و نه

برنشتاین،   ران را قبول کنند و تحت رهبری این طبقه باشند. پسهای کارگباید نظرگاه

یک همهاز  که  بود  آن  بر  ستمسو  سرمایهی  از  میدیدگان  حزب داری  در  توانند 

دموکرات گردهم آیند و مبارزه کنند )که یک قدم به جلو بود( اما در عین حال  سوسیال 
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ه کارگر باید تحت رهبری این  های طبقتأکید داشت که »آن دیگران« با پذیرش دیدگاه

 ( Laclau & Mouffe,1985: 46طبقه مبارزه کنند )

( مووف  و  می48 :1985الکالئو   )( تکامل،  مفهوم   = Entwicklungنویسند 

Evolutionتعیین نقش  میکننده(  ایفا  برنشتاین  گفتمان  در  در  ای  پیشرفت  کرد: 

اقتصادی در دستگاه فکری وی، در نهعرصه  ایت توسط قوانین تکامل های سیاسی و 

این قوانین بهخطی به جلو صورت می برنشتاین،  برای  اگر چه  وجه مانند  هیچگیرند. 

شوند،  های آنتاگونیستی را شامل نمیسوسیالیسم کالسیک ارتدکس نیستند، تنها روند

( هم در این روندها موجود است. با این حال  harmoniousهماهنگی و توافق )بلکه  

 در سرنوشت بشریت در این دستگاه فکری حضور دارد. الجرم  ، تعالی و تکامل  در نهایت

های سوسیالیسم کالسیک با روح و شرایط امروزه کامالً قابل درک است که ایده

اجتماعی   شرایط  که  زمانی  لذا،  داشت.  پیوند  نوزدهم  قرن  صنعتی  انقالب  اجتماعی 

پیشرفت فناوری، تحوالت ساختاری و اصالحبه بهدلیل  شدت تغییر کرد،  ات سیاسی 

سوسیالیستیایده کالسیکهای  سوسیالیست  های  میان  در  اول  بخش  نسل  های 

 تری پیدا کردند. جهان، جذابیت کم یپیشرفته 

 داری دموکراسی، سوسیالیسم و سرمایه

در باال آمد که در مدل اجتماعی بدیل موردنظر مارکس قرار بر این بود که »آزادی« 

خواهم روی مفهوم آزادی در سیستم جا میهم پیوند بخورند. در این»همبستگی« بهو 

تری کنم. آزادی در مفهوم لیبرالی آن به شکل زیر اندیشگی سوسیالیستی درنگ بیش

ای معنادار صحبت کنیم  توانیم از آزادی فردی به شیوهشود: ما تنها زمانی میتعریف می

ن هیچ مانعی، اهداف خود را در زندگی تعقیب کنند و به  ها آزاد باشند، بدوکه انسان

آمدهای اعمال  شود که پیتحقق برسانند. این آزادی، تنها و تنها به این شرط محدود می

و رفتار یک فرد به آزادی سایر افراد لطمه بزند. پس در این مفهوم لیبرالی، آزادی فردی  

ی توانند بدون مداخلهکه افراد می  کند در چارچوب یک نظم قانونی است که تضمین می

ها، برای  دیگران و با آزادی کار و زندگی کنند، تا زمانی که در حق برابر دیگر انسان

 برخورداری از همین آزادی اختاللی ایجاد نکنند. 
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ها را از تحقق  ناحق که انسان سؤال بعدی این است که محدودیت غیرعادالنه و به

 اند و با آنها چه باید کرد؟  مدارند، کدامیشان بازها و اهدافآرمان

شود که  گویند: این محدودیت زمانی به یک مانع اجتماعی تبدیل میها میلیبرال 

یک فرد )برای مثال یک مستبد یا فئودال(، یا نهادهایی در جامعه )مثل ارتش، کلیسا  

اراده بخواهند  غیره(  کنندو  تحمیل  جامعه  یک  شهروندان  بر  را  خود  لیبرال ی  ها  . 

عنوان محدودیت و اجبار به حساب بیاید را باز هم  تواند بهی آن چیزی که میگستره

ی دیگران نیز شامل این  گویند حتی تأثیرگذاری بر ارادهو می کنند تر میتر وسیعبیش

 ,Skinner) شودشود، لذا آزادی به »عدم سلطه« هم بسط داده میمحدودیت می

2012)  

پیشسوسیالیست  خیلی  تعریف  این  از  میها  میتر  و  شامل  روند  اجبار  گویند 

کند،  هایش تالش میهایی است که در آن وقتی یک فرد، درصدد تحقق خواستموقعیت

خورد. به این شود، در نتیجه به مانع برمیمواجه می  آن گاه با خواست مخالف دیگران

تواند آزادی تلقی  ترتیب تحقق اهداف فردی هر انسان در جامعه تنها در صورتی می

ی دیگران باشد و دیگران مانعی در راه تحقق آن ایجاد مورد توافق همه  -اول  شود که 

کنند تا اهداف هر فرد  ی افراد دیگر در آن جامعه کمک و حمایت  همه  -   دومنکنند.  

 .  (Honneth, 2016)طور کامل محقق شود به

( به مفهومی فراتر از آن چیزی communityدر چنین دستگاه فکری، »جامعه« )

می بهتبدیل  که  میطور  شود  استنتاج  اصطالح  این  از  فقط  معمول  نه  جامعه،  شود. 

ی مشخصی از همنوایی سایر افراد های مشترک و درجه ای از ارزش عنوان مجموعه به

تر از هر چیزی، احساس مسئولیت و همدردی آن جمع با اهداف آن است، بلکه بیش

مفهوم سوسیالیستی متقابل افراد در برابر یکدیگر است. بنابراین آزادی اجتماعی، در  

گونه با یکدیگر  ای است که اعضای آن بدانآن، به معنای زندگی و کار در چنان جامعه

کنند، تا هر کس به  کنند که از تحقق نیازهای موجه یکدیگر حمایت میهمدردی می

 ,Honneth)آل ی ایدهاش برسد. تابلو بسیار زیبایی است از یک جامعهاهداف زندگی

2016). 
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آزادانه  )تحقق  آزادی  تفکری،  چنین  در  فرد(  اما  هر  اهداف  یا  مقاصد  دیگر    -ی 

تنهایی تحقق یابد. بلکه باید ابتدا مورد توافق جمعی به  افرادتواند توسط  وجه نمیهیچبه

باشد و سپس توسط همان جمعی که این اهداف را تأیید کرده، همان جمعی که با  

از همدی بپوشد. چنین کنند، جامهگر حمایت مییکدیگر همبستگی دارند و  ی عمل 

ای تبدیل  ( به باشنده و پدیدهcollectiveشود که از این مرحله به بعد، این جمع )می

شود. جمع، تنها در صورتی حامل  شود که برتر، مقدم بر و ارجح بر فرد تلقی میمی

ر میان اعضای خود  های خاصی از رفتار را دشود که جامعه بتواند شیوهآزادی فردی می

مهم کند.  نهادینه  جامعه  را  رفتار  آن  نتیجه،  در  و  همانا  بپروراند  رفتارها،  این  ترین 

طوری که هر فرد، در پی آن  ی متقابل میان افراد جامعه است، بههمدردی و عاطفه

ی عمل بپوشانند. جمع، در این معنا  است که باقی اعضا بتوانند به اهداف خویش جامه

 . ( Honneth, 2016) ، مانعی جدی برای آزادی فرد باشدتواندمی

امکان  نقطه  آینده  در  که  بود  کلی  تصور  این  سوسیالیستی  جنبش  عزیمت  ی 

ز جوامع همبسته، وجود خواهد داشت. در دهی جوامع بر اساس چنین الگویی اسازمان

این ایده، سه شعار انقالب فرانسه )آزادی، برابری و برادری( در یک اصل واحد با تفسیر 

عنوان نوعی آزادی که در آن هر فرد مکمل دیگری است، با هم همخوان آزادی فردی به 

کند و دربر  تکمیل میشوند. آزادی در این مفهوم، مطالبات برابری و برادری را کامالً  می

ی همبسته است، که به جای فرد، حامل آزادی است. تمام گیرد. حاال این جامعهمی

سوسیالیست  بعدتر  که  سرمایهاقداماتی  شرهای  بردن  بین  از  برای  توصیه  ها  داری 

عنوان ای بود که اعضای آن مکمل یکدیگر باشند و با یکدیگر بهایجاد جامعه کردند،می

 ابر رفتار کنند. یکسان و بر

تر اشاره شد،  طور که پیشهمان  –  اول ی مهم در این میان آن است که:  سه نکته

حوزهبنیان به  تنها  را  جامعه  در  همبستگی  سوسیالیسم،  محدود  گذاران  اقتصاد  ی 

و به جای    -داری استکه بنیاد سرمایه -ها دنبال سود فردی نباشند  کردند )اگر آدممی

توانند به سادگی  وقت میخویش به فکر سود تمامی جامعه باشند، آن  دنبال کردن عالیق

وقتی که فرض بر آن بود که ساختار جامعه ساده    -دومبا هم همبستگی داشته باشند(.  

آن وقت اگر ساختار جامعه  دار(.شوند در برابر معدودی سرمایهشود )همه کارگر میمی



 

 
 

 کدام چپ؟ کدام سوسیالیسم؟ 169

پیچیده میبسیار  این  از  شد(  تر  )که  جامعهشد  این  در  که  نیست  ممکن  ی  دیگر 

 هویتیوقت شما همی اقتصاد منحصر کرد. آنتر، همبستگی را تنها به حوزه پیچیده

(identification)   توانید تعریف هویت طبقاتی نمی  یو همبستگی را تنها با سویه

  های دیگر )جنسی، »نژادی«، قومی، مذهبی و ...( همکنید، چرا که بسیاری از هویت 

کنند. در چنین ساختار کنند و افراد را به هم نزدیک یا از هم دور میدر جامعه عمل می

تصور میپیچیده آن سادگی که  به  به همبستگی رسیدن،  برای ای دیگر  نیست.  شد 

های رسیدن ها، فرایندوگو، رقابت ایدههای بحث، گفتی این جامعه باید سازوکاراداره 

ی  ی سیاسی و در جامعهن )مثالً آزادی بیان و اندیشه در جامعهبا توافق مورد قبول همگا

در   سازوکارها  این  از  یک  هیچ  اما  باشد.  داشته  وجود  غیره(  و  آزاد  انتخابات  مدنی، 

ی اقتصاد ی دشوار میان حوزهشود. رابطهگذاران سوسیالیسم یافت نمیی بنیان اندیشه

جا که بانیان سوسیالیسم بر این  آناز    -   سومشود.  های سیاسی تعریف نمیو آزادی

داری  ناپذیر است )سرمایهی نزدیک اجتناب باور بودند که انقالب سوسیالیستی در آینده

کند(، هیچ ضرورت سیاسی یا بارِ شناختی برای تالش در راستای گور خویش را می

نمی جامعه  تدریجی  تغییر  و  تکامل  آرام دیدند.تحول،  ساختمانی،  که  نبود  آرام  قرار 

از سرنگونی سرمایهدرست شود. همه چیز در جامعه داری ی سوسیالیستی، که پس 

  .(Honneth, 2016)آمد، ازپیش روشن و آماده بود  می

*** 

که در این زمینه باید مورد تأکید قرار داد، این است که    دیگری ی بسیار مهمنکته

ی  دموکراسی« وجود ندارد. مایه-داری« و »لیبرالی ضروری بین »سرمایههیچ رابطه

داری به عنوان روبنای سرمایهدموکراسی به-تأسف است که مارکسیسم با معرفی لیبرال

انگیز است که این رویکرد هنوز در بخشی از چپ  حزن و این سردرگمی کمک کرده 

 دموکراسی هستند( پذیرفته شده است.  -)که خواهان نابودی لیبرال

لیبرال بنیادین«  »اصول  چارچوب  قدرت-در  تقسیم  اجرایی،دموکراسی،   های 

حقوق مدنی شهروندان و   های چندحزبی،گذار و قضایی، حق رأی همگانی، نظامقانون

بو زنده  ) نیز  مدنی  جامعه  پیش  (civil societyدن  که  از است  بزرگی  بخش  برد 

کند. دموکراسی، امری نبوده که یکباره پذیر میمطالبات دموکراتیک امروزی را امکان
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به وجود آید، تاریخی طوالنی را پشت سر دارد. روندی است همواره در حال شدن و  

د جامعه  آن  یا  این  که  این  از  گفتن  لذا سخن  نیست. تکامل.  دقیق  است،  مکراتیک 

دموکراتیک  دوگانه می  -ی  است.  کاذب  دموکراتیک  روندغیر  که  گفت  های  توان 

ای  یافته است. دموکراسی پدیدهتر توسعهتر یا کمدموکراتیک در این یا آن جامعه، بیش

معنای دفاع از اصول کیفی یا »همه یا هیچ« نیست. مبارزه برای تعمیق دموکراسی، به

 تر کردن آنهاست.  تر کردن و رادیکالینی است که در باال شمردم، ژرفبنیاد

راحتی کنار داری با دیکتاتوری و توتالیتاریسم هم بهنباید فراموش کرد که سرمایه

شیلی سالمی در  پینوشه  دههآید. حکومت  دهه   1970ی  های  آلمان  در  هیتلر  ی و 

امرمثال  1930 این  است.  سازگاری  این  بارز  سرمایه  های  رشد  تکوین که  و  داری 

های لیبرال دموکراتیک در اروپای عصر روشنگری به شکل موازی پیش رفت،  اندیشه

 داری و دموکراسی نیست.روی به معنای همزاد بودن سرمایههیچبه

اندیشه در  دیگر  نادرست  مسلم  فرض  و  قطعی  که  است  این  چپ  از  بخشی  ی 

وچرا، دموکراتیک چونداری الزاماً و بیضدسرمایه  ی سوسیالیستی و پندارد که مبارزهمی

است. فرضی که خطا بودن آن در روندهای تاریخ معاصر ثابت شده و نشان داده است  

طور بدیهی، قطعی و مسلم دموکراتیک نیست. تمام شواهد ی سوسیالیستی بهکه مبارزه

چین در زمان مائو،    تاریخی سوسیالیسم دولتی و بلشویکی، از شوروی دوران استالین تا

ی نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به مجارستان و چکسلواکی،  در حمله 

حزبی، در شکنجه و  های تکهای دموکراتیک در این کشورها، در نظامسرکوب جنبش 

نظام این  در  مخالفان  مجمع زندان  در  بیها،  کشتارهای  در  گوالک،   یرحمانهالجزایر 

های مستقل، و نظایر آنها نشان  های آزاد و اتحادیهیشان، نبود رسانهمخالفان و دگراند 

 (Laclau, 1990)دهد که این فرض غلط است. با این استدالل است که الکالئو  می

داری و تالش در راه سوسیالیسم  سرمایه هاینویسد که مبارزه برای مهار کردن زیانمی

یا    دموکراتیکتواند  می آیا عنصر    ضددموکراتیکو  دارد که  به آن  این بستگی  باشد. 

 رزات مورد تأکید است یا نه. دموکراتیک در این مبا

دیگر هم در حمله ی تئوریک مهم  به دو نکته (Mouffe, 2000)شانتال مووف  

  دموکراسی اشاره دارد.-به لیبرال
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اولنکته )  -ی  اشمیت  ماهیت (Carl Schmittکارل  در  بود:  وجودی   نوشته 

دموکراسی لیبرالی یک تضاد جدی وجود دارد که حیات آن را در مقاطع مختلف تاریخ 

از یکبه مخاطره می بر »جهاناندازد. چرا که  شمول سو در دستورزبان »لیبرالیسم« 

در حالی   شود.بودن« و ارجاع به »انسانیت« )عموم بشری بودن قواعد لیبرالی( تکیه می

برابری، شما باید یک »ما« بسازید که علیه »آنها«   که در دستورزبان »دموکراسی« و 

یعنی    . است و برابری »ما« را با »آنها« و برابری حقوقی »ما« و »آنها« را طلب کنید

  ، مستلزم ساختن مرزی است میان مردم و نخبگان صاحب قدرتبرابری دموکراسی و

عرصه در  مردم  حقوق  که  که  وقتی  زمانی  و  است  شده  گرفته  نادیده  گوناگون،  های 

ها و حقوق شهروندان از سوی نخبگان نادیده گرفته و یا سرکوب ضرورت تعمیق آزادی 

»دموکرا می و  )»لیبرالیسم«  زبانی  دو  چنین  ترتیب  این  با  نمیشود.  در سی«(  توانند 

و دیگری   کندصدایی و توافق تکیه مییکی بر همدلی، هم  درازمدت با هم کنار بیایند.

ی اشمیت به این تضاد درست است. اما  دهد که قطعاً اشارهمووف جواب می  بر تضاد. 

گیری او مبنی بر این که چنین کشمکش و تضادی الجرم و ناگزیر یک دموکراسی  نتیجه 

اگر ما این   دهد، اشتباه است.ویرانگری سوق می-گرا را به سوی خودکثرت لیبرال و  

تنها راه حل آن را کشمکش و تضاد میان »ما« و »آنها« را »آنتاگونیستی« ببینیم و 

آید )یک لحظه فکر بینی اشمیت درست از کار درمیگاه پیشنابودی یکی از طرفین، آن

دد«، »مرگ بر ...«، »سرنگون باد...«(. اما اگر این  کنید به شعارهایی نظیر »نابود باید گر

تلقی کنیم، ماجرا طور دیگری است )در مورد دو   را »آگونیستی«  کشمکش و تضاد 

  5ی این دو مفهوم.( ی من دربارهاصطالح آنتاگونیستی و آگونیستی نگاه کنید به نوشته

مشترکی میان »ما« و »آنها«  ی  حتی اگر هیچ زمینه گونیسم به این معنا است کهآ

راه هیچ  اگر  ندارد،  اختالفاتوجود  حل  برای  عقالنی  باید  حل  ما  هم  باز  نیست،  مان 

حل دموکراتیک راه مان را به رسمیت بشناسیم، اگر آنها هم اعتقاد بهمشروعیت مخالفان

نانی  برای راهبرد امر سیاسی دارند. در این صورت آنها حریف و هماورد هستند و نه دشم

ها  ی روزگار محو شوند. در این حال ما در زمین مشترک »حل اختالفکه باید از صحنه 

 

   ، نقد اقتصاد سیاسیبورژوا«ردههای »خ های »نجس« و مذهبی چپعلیرضا بهتویی،  5

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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دموکراسی، آنتاگونیسم  -جاست که لیبرالاز راه دموکراتیک« در حال بازی هستیم. این

به   میآرا  تبدیل  سیاست،  گونیسم  زمین  در  بازی  قانون  که  وقتی  گونیستی  آکند. 

میان می اختالف  وقت  آن  حل    شود،  خشونت  به  توسل  طریق  از  سیاسی،  نیروهای 

ی سیاسی هم تنها  شود. هدف مبارزهشود و کشت و کشتار از امر سیاسی حذف مینمی

 شود.  کسب قدرت نیست. امر اصالح حیات اجتماعی، مرکزی می

اضافه می نهادمووف  سازوکار  لیبرالکند:  فرایند های  یک  از  متشکل  دموکراتیک 

ها، که برای مثال در  تنش  و   ها وگو میان طرفین ماجرا است. تضادگفتدائمی مذاکره و  

مبارزه میمیدان  بیان  چپ  و  راست  میان  مرز  امتداد  در  سیاسی  طریق ی  از  شود، 

معینی برای  شود و توازن و تثبیتمذاکرات پراگماتیک بین نیروهای سیاسی حل می

و تثبیت موقتی است، زیرا که در  گیرد. اما توجه کنید که این توازن  یک دوره شکل می

شود. حاال  کشی، تقابل، بحث، مذاکره و رقابت آغاز میانتخاباتی دیگر، باز هم این وزن

ممکن است که جریان مغلوب قبلی، نیروی غالب امروز شود. با مروری در تاریخ لیبرال 

، در حالی  یابیم که در برخی موارد منطق و زبان لیبرال غالب بودهدموکراسی، در می-

طلبی تفوق یافته است. نکته آن  که در موارد دیگر منطق و زبان دموکراسی و برابری 

جاست که هر دوی این دو منطق )لیبرالیسم و دموکراسی، یا با زبان سیاسی »راست« 

اند و امکان مذاکره »آگونیستیک« میان آنها وجود  و »چپ«( زنده و فعال باقی مانده

دمکراتیک همیشه فعال و  -این مختصات است که رژیم لیبرالداشته است. با وجود  

   سرزنده باقی مانده است. 

-در تضاد میان »لیبرالیسم« و »دموکراسی« در نظام لیبرال قابل تأمل  دومی  نکته

( پدر فلسفی نولیبرالیسم Friedrich Hayekموکرات، رأی و نظر فریدریش هایک )د

»واقعی« لیبرالیسم تأکید مجددی بکنیم، و آن  نویسد: ما باید بر ماهیت  است که می

خواهد قدرت دولت را به حداقل ممکن کاهش دهد تا به هدف  دکترینی است که می

انساناصلی آرامش داخلی  آزادی فردی برسد. اش یعنی حفظ  »دموکراسی« در    ها و 

ایدئولوژیک فریدریش تابع مفهوم »لیبرالیسم« میهایک، درجه   راهبرد  به    شود.دو و 

ی آزادی فردی قرار دارد. در دستگاه  ی هایک، جوهر اساسی دموکراسی در ایدهعقیده

»آزادی از  دفاع  وی،  از  فکری  دفاع  جایگزین  خصوصی«  »مالکیت  و  اقتصادی«  های 

شود. از نظر او، »دموکراسی تنها تا  ی لیبرال میعنوان ارزش ممتاز در جامعهبرابری به 
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ه و ابزاری برای حفظ آزادی فردی و آرامش درونی افراد  زمانی سودمند است که وسیل

است«. او قاطعانه معتقد بود که اگر بین دموکراسی و لیبرالیسم تعارضی ایجاد شود،  

.  (Hayek, 1944, 1960) اولویت باید به لیبرالیسم داده و دموکراسی باید قربانی شود

جا پیش رفت که الغای دموکراسی های آخر عمر، فریدریش هایک حتی تا آندر سال

   را پیشنهاد کرد.

*** 

طور خالصه  های قرن نوزدهم به امر آزادی بهپاسخ سوسیالیست بندی کنیم:جمع 

داری، تالش برای سود فردی و رقیب  نهادهای سرمایه جا که زیربنایچنین بود. از آن

است بازار  در  دیگران  سرمایه   ،دیدن  سیستم  در  و  پس  فردگرایانه  درکی  داری 

داری از میان رفت، باید نظامی  که سرمایهخودخواهانه از آزادی غلبه دارد. پس از آن

 ی همکاری میان اعضای جامعه را برقرار کرد.  مبتنی بر شیوه

ی اقتصادی در ساختار جامعه است. جا تأکید اساسی بر حوزه ست که در این روشن ا

حوزه تأکید یک بر  »بد« جانبه  آزادی  میان  تفکیک  و  جامعه  ساختار  در  اقتصادی  ی 

در این تعبیر، این امر که در یک   .دارانه ( آزادی »خوب« )سوسیالیستی( است)سرمایه

وگو کرد و برسر اهداف مشترک به توافق  ساختار دموکراتیک الجرم باید نشست و گفت

های کالسیک بر  سوسیالیست  ی شود. دلیل، آن است که ایدهرسید، نادیده گرفته می

ی  ها در حوزهآن بود که با سازماندهی مجدد جامعه بر اساس همبستگی متقابل انسان

ی اقتصادی و جایگزین شدن منافع فردی با همبستگی عمومی، دیگر نیازی به طراح

ی هدایت جامعه و حل اختالفات را دارند(، وجود ندارد.  نهادهای سیاسی )که وظیفه

ها  های دولتی هم دیگر الزم نیستند چرا که دولتاضافه بر این، اعتقاد بر این بود که نهاد

ی اعضای جامعه  های متشکل از همهداران حاکم هستند. انجمنمدافع منافع سرمایه

همکاری یکدیگر  با  به    )که  و  شوند  دولت  جایگزین  بود  خواهند  قادر  دارند(،  متقابل 

ی وظایف سیاسی و اداری رسیدگی کند. دیگر نیازی به یک مقام باالتر و مرجع همه

واالتری که به آنها حق خود گردانی را اعطا کند، وجود ندارد. اما توجه کنید که درست  

توان ک، اصل بر آن است که میی کالسیهادر زمانی که در دستگاه فکری سوسیالیست 

های تعاونی حل  ها را در گروههای فردی انسانی امور مربوط به حقوق و آزادیهمه
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ها برای خودمختاری گاه دیگر نه جایی برای بحث در مورد حق مشروع انسانکرد، آن

اتفاق ماند که آدمماند و نه امکانی باقی میفردی باقی می رند  نظر نداهایی که با هم 

بنشینند، با هم بحث کنند، اختالفات را روشن کنند و در نهایت به یک توافق در آن 

ها در این  ی سؤال لحظه برسند. چرا که همه چیز از پیش روشن است و جواب همه

ترغیبتعاونی است.کنندهها،  همبستگی  جامعهفرض   ی  این  در  که  است  این  ی بر 

دا نخواهد  وجود  اختالفی  هیچ  فردی همبسته،  آزادی  برای  افراد  لیبرال  حقوق  شت. 

ارادهشود، و در نتیجه جایی برای شکلحذف می از طریق بحث و  گیری  ی مشترک 

و گفت نمیجدل  باقی  برابر  و  آزاد  میان شهروندان  انسانوگو  از طریق ماند.  ها صرفاً 

کنند.  یدارند و دخالت م های تولید در کار جامعه مشارکتمشارکت در فرایند تعاونی

آزادی اجتماعی خود را در این حوزه   توانند منافع »عینی« و مشترک وها میاگرچه آن 

نمی دیگر  اما  بخشند،  کنند  تحقق  فکر  خود  فردی  سرنوشت  تعیین  به  توانند 

(Honneth, 2016)  . 

به این نکته هم دقت کنید که وجود این منافع »عینی« و مشترک بین مزدبگیران  

  آن است  فرض برگیری نشده، بلکه تنها  از طریق یک کار دقیق تجربی و علمی اندازه

آن  به هم وصل میکه  را  آنان  که  دارند،  »عینی« مشترک  منافع  جامعهها  و  ی  کند 

می ضروری  را  تولیدکنندگان  در  (Honneth, 2016) کندتعاونی  بار  نخستین   .

دهسال مشاهده  1930ی  ههای  )با  بیمیالدی  قابلی حمایت  بخش  از دریغ  توجهی 

کارگران از حزب نازی( است که در مورد داستان منافع »عینی« و مشترک کارگران و 

های مبتنی بر  با استناد بر داده  .شودی کارگر، کار تجربی میهای انقالبی طبقهخصلت 

 ی کارگر انقالبینی« و »ذاتی« طبقههای »عیکار تجربی علمی، تردیدهایی در خصلت

کالسیک مفروض  می)که  وجود  به  بود(،  مارکسیست  کارهای  با  تحقیقی  آید.  های 

اساس پایان  شود که به این گمان بیپژوهشگران مکتب فرانکفورت، فرایندی آغاز می

طبقهمی در  افراد  جایگاه  میان  ناگزیر  و  ارتباطی الجرم  که  مراتبی بندی سلسلهدهد 

خواسته  و  فرد(  »عینی«  )وضعیت  داردجامعه  وجود  آنها  فکر  طرز  و  عالیق   ها، 

(Horkheimer, Adorno, Torr, & Landmann, 2017 )  تئوری برخالف   .

ی آحاد جامعه را  ی کارگر، منافع و اندیشه همهمارکس، که منافع و ایدئولوژی طبقه 

می تأکیدنمایندگی  جدی می کند،  تقسیمات  امروزی،  مدرن  جوامع  در  که  شود 
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وجومنطقه  اندیشگی  و  طبقاتی  تکثرای، جنسی،  و  چندگانگی  این  پذیرش  دارند.   د 

(pluralismحکم می )ی خودش کند که بپذیریم هر بخش معین در جامعه نماینده

 ی مردم نیست. واقعی همه  یو هیچ گروه معینی، نماینده را خواهد داشت

های سیاسی، یا به عبارت  تر هم اشاره کردم، نادیده گرفتن آزادیچنان که پیش

های کالسیک و  دموکراسی، امری مربوط به دوران سوسیالیست-تر تحقیر لیبرالدقیق

مارکس نیست. در تمام دوران سوسیالیسم دولتی بلشویکی چنین تحقیری، ادامه داشت  

سوسیالیسم طرفداران  از  بخشی  هم  هنوز  بوراووی   و  مایکل  که  آنهایی  عمدتا  )و 

(Burawoy, 2013a) نامد( به چنین تحقیری های جهان سومی می، سوسیالیست

می استداللادامه  به  نمونه  برای  میدهند.  مدعی  که  کنید  رجوع  آزادی  هایی  شوند، 

نیاز دارند و آزادی ی روشنفکران است. زحمتکشان به نان شب  سیاسی مشکل و مسئله

فهم و دفاع است.  برای آنها لوکس است، لذا دیکتاتوری حزب واحد در چین، کامالً قابل

از نظر صاحبان این ادعا، زحمتکشان صغیرانی هستند که رهبران احزاب سوسیالیستی  

ها اشراف دارند، پس بگذار که نان شب آنها را فراهم آورند،  بر منافع آنها بیش از خود آن

شان  روشنفکران را هم بگذار تا به دنبال نیازشان به دموکراسی بروند و در نهایت کشک

ها  کند که دیکتاتوری، نقض آشکار برابری انسان را بسابند. چنین طرز فکری فراموش می

مراتب اجتماعی است، بلکه تثبیت  است، چرا که دیکتاتوری نه از میان برداشتن سلسله 

ی  ت. دیکتاتوری، تقسیم نابرابر قدرت سیاسی است که عدهآن به شکلی وحشیانه اس

 بهره.  ورند و اکثریت بسیار بزرگتر بیکمی از آن بهره

توان در های دموکراتیک هم، میآزادی  دموکراسی و-نوع دیگر این تحقیر لیبرال

گوید: آخر این کدام دموکراسی است که در ایاالت  های شبیه این یافت که میاستدالل

تو میده هر چهار سال یکمتح بین حزب دموکرات و جمهوری بار،  خواه توانی فقط 

ساخته دو  هر  که  کنی  سرمایهانتخاب  منافع  عروسک  ،دارانی  مدافع  و  آنان  های 

ابرقدرت آن  که  چرا  است  مسخره  هم  غربی  مطبوعات  آزادی  رسانههاست.  ای های 

 ،لیاردهای جهان غرب هستندمی)تصویری، صوتی، کاغذی و مجازی( در کنترل مولتی

نابرابری تثبیت  خدمت  در  و  نابرابر  موجود،  دموکراسی  نظام»اساس  های  های 

داری حاکم است،  داری است و تا سرمایهداری است. منطبق بر نیازهای سرمایهسرمایه
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بینیم، دموکراسی چنان که می  6دموکراسی آن با برابری و عدالت همراه نخواهد شد«.

داری  شود، دموکراسی در سراسر جهانی که سرمایهداری همزاد میبا سرمایه  جادر این

تلقی می شود. سؤال تنها این است که بسیار خوب، اما است هم یکسان و مانند هم 

توان آن »دموکراسی سوسیالیستی آرمانی« را ایجاد کرد که نویسنده معتقد  چگونه می

های برابر باشند«. آیا یک  همه دارای فرصت»نه در شکل که در عمل   در آن: است که

ی آماده در جایی هست که بتوان آن را کشف کرد و به کار گرفت؟ یا که باید از  نسخه 

هایی که در عمل و در تاریخ متأخر بشری کسب شده، استفاده کرد، آنها  همین تجربه 

بری هست و  انگام عمیق کرد و تکامل بخشید. واقعیت آن است که نه راه میبهرا گام

های مختلف دنیا  دموکراسی در گوشه-ای. باید به همین تجارب لیبرالی آمادهنه نسخه

نگاه کرد و در راستای اعتالی آنها کوشید. کار سختی است و درازمدت، باید حوصله 

 Judithها هم ناامید نشد . جودیت باتلر )ها و درجازدن کرد و پیش رفت. از پسرفت

Butlerای مداوم است. وضعیتی نیست که به گوید که: دموکراسی مبارزهی( درست م

خاطر توان آسوده تان راحت شود و بتوانید به تعطیالت بروید. نمیآن برسید و بعد خیال

و مطمئن شد. باید همواره تالش کرد، تا بتوان تهدیدهای علیه دموکراسی را شناخت 

سی در خطر است، مجبورید مبارزه کنید و  بینید که دموکراها جنگید. وقتی میو با آن

 7باز هم مبارزه کنید. 

*** 

در باال واکنش کائوتسکی و برنشتاین به بحران مفهوم کالسیک »سوسیالیسم« در 

قرن نوزدهم )تضاد میان تئوری و آنچه در واقعیت جامعه جریان   90ی  های دههسال

دی متفاوت  واکنش  به  باید  حال  کردم.  بازگو  را  همانا  داشت(  که  کنم،  اشاره  گری 

بودالعمل سوسیالیستعکس روسیه  آغاز  سوسیالیست  .های  نقطه  این  از  روسیه  های 

به دلیل عقبمی بورژوازی کشورشان  کردند که  اقتصادی در روسیه،  ماندگی ساختار 

دموکراتیک را ندارد. لذا  -های سیاسیقدرت معمول و الزم برای مبارزه در راه آزادی

 

 اخبار روز   ،ما انتخاب دیگری داریم! ف. تابان،  6

ی شیرین کریمی، نقد اقتصاد  ، ترجمهین، جهان امروز و فمینیسمجنگ اوکراوگو(،  جودیت باتلر )گفت 7

 سیاسی.  

https://www.akhbar-rooz.com/148699/1401/01/17/
https://pecritique.com/2022/05/04/%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%a7%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88-%d9%81%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%81/
https://pecritique.com/2022/05/04/%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%a7%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88-%d9%81%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%81/
https://pecritique.com/2022/05/04/%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%a7%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%88-%d9%81%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%81/
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فرض  همین پیش ای را به عهده بگیرد. کارگر است که باید چنین وظیفه   یاین طبقه 

ی دوم، یعنی به ضرورت کسب قدرت  ی بورژوا، آنان را به نقطهی ناتوانی طبقهدرباره

کرد. توجه کنید که در شرایط اروپای غربی،  ی کارگر رهنمون میسیاسی توسط طبقه 

زی وقتی  بود که  این  ارتدوکس  مارکسیسم  انقالب صورت  سؤال  چرا  است،  آماده  ربنا 

اما در روسیه، این مشکل و معما به   کند؟ی کارگر انقالب نمیگیرد و یا چرا طبقهنمی

ی کارگر باید  شد: حاال که زیربنای اقتصادی حاضر نیست، طبقه امری مثبت تبدیل می

موکراتیک )که  انقالب کند، قدرت را به دست بگیرد تا هم زیربنا را بسازد و هم انقالب د

وقفه انقالب سوسیالیستی را هم به پیش  بورژوازها قرار بود بکنند( و در پی آن و بی

بندی  ی کارگر و حزب آن، توسط لنین فرمول این تفسیر که با پیشاهنگی طبقه   ببرد.

نهایی پیدا کرد، در نهایت به حکومتی خودکامه و تمامیت خواه انجامید. به این معنا  

ی بورژوازی را به دوش گرفت، بعد حزب بلشویک، جایگزین  لتاریا وظیفهکه ابتدا پرو

ی مرکزی و  پرولتاریا شد. سپس، سازمان حزبی جانشین حزب و در قدم بعدی، کمیته

 رهبری را جایگزین سازمان حزبی کردند و سر آخر، دیکتاتور را جایگزین کمیته مرکزی. 

 ولتی  و استقرار سوسیالیسم د  1917انقالب بلشویکی  

انقالبی در روسیه در سال   ، اکثریت قاطع اعضای حزب 1917در جریان حوادث 

با   که اشاره شد،بلشویک باور به انقالب سوسیالیستی در این کشور نداشتند. اما چنان

ایلیچ لنین، رهبر بلشویک ی تئوری تازه ارائه  از ای توسط والدیمیر  ها، تردید بسیاری 

ی کارگر  داری روسیه، طبقه شته بود که به دلیل ضعف سرمایهآنان از بین رفت. لنین نو

دموکراتیک را همراه و همزمان با انقالب سوسیالیستی به پیش  -وظایف انقالب بورژوا

خواهد برد. تصور آن بود که پس از پایان جنگ اول جهانی، اروپا آبستن یک انقالب 

طبقه  و  است  سوسیالیستی  همهسراسری  در  کارگر  کشوری  پیشرفته ی  ی های 

خالف تصور اما در واقع چنین نشد، به  .داری انقالب سوسیالیستی خواهد کردسرمایه

ها  ها، انقالب سراسری سوسیالیستی در اروپا پیروز نشد. به این ترتیب بلشویک بلشویک 

ی مبرم )و در واقع غیرعملی( را پیش رو داشتند، که  در این شرایط تازه چهار وظیفه

 رسید: باید به انجام می
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حفظ کنند در شرایطی که اکثریت  ای دموکراتیک  قدرت سیاسی را به شیوه  - اول

درصد رأی در انتخابات مجلس مؤسسان آورده بودند.   21آرای مردم را نداشتند و تنها  

پیش    -دوم را  اجتماعی  روابط  و دموکراتیک  عادالنه  تغییرات  برای  بنیادین  اقدامات 

سابقه  که هیچ  در کشوری  سلسله ببرند،  و سیستم  نبود  آن  در  دموکراسی  مراتبی  ی 

رشد اقتصادی را برای باال بردن سطح زندگی    -   سومناپذیری داشت.  و انعطاف  سخت

ترین اقتصادهای اروپا در آن روزگار بود.  ماندهمردم تأمین کنند، در کشوری که از عقب

تمام این وظایف را در شرایطی انجام دهند که درگیر تالش برای پیروزی در    -   چهارم

ه قرار گرفته بودند. به قول اریک هابسباوم، تاریخدان رحمانیک جنگ داخلی دشوار و بی

آور نیست که چنین شرایطی، به استقرار یک سوسیالیسم خودکامه مارکسیست، تعجب

ی لنین برای متعهد ساختن دولت  کند: »برنامههابسباوم تصریح می و دیکتاتور انجامید. 

اساساً یک    "سیهتحول سوسیالیستی جمهوری رو"جدید شوروی و حزب بلشویک به  

به  روسیه  انقالب  که  فرض  این  اساس  بر  بود  بزرگ  یا  قمار  جهانی  انقالب  به  سرعت 

. اما چنین انقالب جهانی )که  (Hobsbawm, 1995: 63)روید  حداقل اروپایی فرامی

کرد(، رخ نداد و  تصمیم لنین برای متعهد کردن روسیه به سوسیالیسم را توجیه می

و روسیه  فقیرانه  انزوایی  به  کشور،  مردم  از  نسل  چندین  آن  همراه  به  و  شوروی  ی 

مانده حاال  عقبشدت  (. یک کشور واحد، بزرگ اما به65)ص.  مانده گرفتار شدند«عقب

ای ها اکنون به تنهایی تعهد ساختن جامعهبلشویک   .شدها اداره میتوسط کمونیست 

اروپایی به عهده گرفته بودند که    یک کشورداری )سوسیالیسم( را در  بدیل برای سرمایه

 داری را هم تجربه نکرده بود. هنوز سرمایه

قانون اساسی اتحاد شوروی، اندکی  ، پس از تصویب  1918در پایان تابستان سال  

سرکوب موج  آغاز  از  لوکزامبورگپس  روزا  بلشویکی،  دولت   ,Luxemburg) های 

و   (2004 احزاب  آزادی  مطبوعات،  آزادی  بدون  عمومی،  انتخابات  »بدون  نوشت: 

مبارزهاجتماع  بدون  آزادانهات،  نشاط در همهی  عقاید،  بین  ی  از  عمومی  نهادهای  ی 

مانده  شود که بوروکراسی دولتی تنها عنصر فعال باقینشاطی تبدیل میرود و به شبهمی

ماند  رود. باقی میتدریج در خواب فرو میی مدنی بهدر آن است. فضای عمومی جامعه

انرژی   با  که  حزبی  رهبر  ده  آرمانپایانچند  و  بیناپذیر  و  گرایی  هدایت  حدوحصر، 
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حزبیحکومت می میان  در  که کنند.  هستند  برجسته  تن  چند  تنها  واقع  در  هم،  ها 

کنند  ی کارگر را جمع میگاه هم نخبگانی از درون طبقهرهبری را به عهده دارند. گه

رهبران، به اتفاق    های نوشته شده توسطتا برای سخنان رهبران کف بزنند و به قطعنامه

مطمئناً یک دیکتاتوری   -است    آرا رأی بدهند. این اساساً اعمال قدرت یک باند و دسته

است، اما نه دیکتاتوری پرولتاریا، بلکه دیکتاتوری یک مشت سیاستمدار است... چنین  

توحش به  منجر  لزوماً  می  شرایطی  جامعه  عمومی  کشتار زندگی  برای  تالش  شود: 

دام زندانیان و غیره. این یک قانون کامالً مقدر و عینی است که هیچ حزب مخالفین، اع 

نمی بوراوُیسیاسی  مایکل  کند.«  فرار  آن  از  و  بزند  دور  را  آن   ,Burawoy) تواند 

ادی، استبدادی به لحاظ مانده به لحاظ اقتصعقب  ینویسد، شاید در روسیه می  (2003

فاقد سازمان و  نتیجههای متشکل »جامعهسیاسی  این هم  ای حاصل ی مدنی«، جز 

 شد.  نمی

ی  اگرچه یک سال پس از انقالب اکتبر دیگر کامالً آشکار بود که موج انقالبی دوره

پس از جنگ اول جهانی، در کشورهای دیگر اروپایی شکارا فروکش کرده و روشن بود  

دیگ دههکه  در  رهبری  1920ی  ر  اما  نبود،  غربی  کشورهای  دستورکار  در  انقالب   ،

ادامهبلشویک  امید  انقالب ها در مسکو،  این  اواخر سال  ی  تا  را   رها نکردند  1923ها 

(Hobsbawm 1995: 69درست بر عکس، در این دوره است که بلشویک .)  ها خطای

المللی کارگری.  شعاب در جنبش بینتری را هم مرتکب شدند، یعنی همانا ایجاد انجدی

(، انترناسیونال سوم یا کمونیستی 1916-1889آنها برای جایگزینی انترناسیونال دوم )

الگوی جدیدی را بنیان گذاشتند. این جنبش جدید کمونیستی بین المللی بر اساس 

با کادر لنینیستی  پیشتاز  »انقالبیحزب  ای« شکل گرفت. آن  های حرفههای نخبه و 

جنبش  از  یا  بخش  سوم  انترناسیونال  به  بودند،  شده  رادیکال  که  سوسیالیستی  های 

پیوستند. احزابی ها تأسیس کرده بودند، میکمونیستی جدید )کمینترن( که بلشویک 

که مایل به پذیرش ساختار لنینیستی نبودند، جایی در انترناسیونال جدید نداشتند، به  

بلشویک در  گمان  که  نبردی  در  وجود ها،  جنگنده  سربازان  برای  جا  تنها  بود،  پیش 

 (. به این ترتیب جنبش سوسیالیستی برای همیشه دوHobsbawm 1995داشت )

افراد و احزاب ها، اکثریت چپشد. بر خالف تصور بلشویک  شاخه  های سوسیالیست، 



 

 

 علیرضا بهتویی  180

  بازگشتند که اکثراً انقالب جهانی، به جنبش سوسیال دمکراتیک )انترناسیونال دوم( 

شد. احزاب کمونیست تازه تأسیس شده  روهای ضد کمونیست رهبری میتوسط میانه

های نسبتاً کوچک و پرشوری  اقلیت   ،در اروپا، در اقلیت محض قرار گرفتند. این احزاب

 .تغییری جدی نکرد 1930ی ماندند که وضعیت آنها تا دهه

کمینترن رخ داد، و آن روی ، یک تغییر ناگهانی در  1934تا    1928های  بین سال

چپ و  انقالبی  افراطی  شعارهای  به  فرقهآوردن  بودگرایی  که  ای  این  مثال  )برای 

سالسوسیال  در  اروپایی  مثابه  دموکراسی  به  جهانی  دوم  و  اول  جنگ  بین  های 

آمیز، به گمان فاشیسم« معرفی شد(. روی آوردن به شعارهای افراطی و تعصب»سوسیال 

رغم شعارهای تند و تیز، احزاب کمونیستی در عمل  ین دلیل بود که، علیهابسباوم، به ا

عملی  نه آمادگی و نه انتظار کسب قدرت در جایی را داشتند. لذا باید با شعارهای تند، بی

بار داشت(  اما این تغییر )که از نظر سیاسی نتایج فاجعه  . کردندخودشان را جبران می

از  ت داخلی حزب کمونیست شوروی نیز توضیح داد.توان با تغییرات در سیاسرا می

دولت با  باید  ناگزیر  که  بود  دولتی  رهبر  اکنون  استالین  دیگر همزیستی سویی،  های 

عنوان یک رژیم  المللی اتحاد شوروی، بهبه رسمیت شناختن بین  1920کرد )از سال  می

وان تضاد آشکار و  آغاز شد(. شعارهای تند و تیز کمینترن در واقع جبران خسارت و تا 

جنبش و  احزاب  منافع  با  شوروی  جماهیر  اتحاد  منافع  بین  که  فزاینده  بود  هایی 

 :Hobsbawm 1995) های دیگر بودی دولتهایشان براندازی و سرنگونی همهآرمان

71.)   

های  کمونیست   در نهایت، منافع دولتی اتحاد جماهیر شوروی بر منافع انقالبی و ملی

های دولت  کمینترن غلبه کرد. این احزاب به ابزاری برای پیشبرد سیاستگرد آمده در 

شوروی تبدیل شدند و تحت کنترل شدید حزب کمونیست این کشور قرار گرفتند .  

ی متحد ضد فاشیستی« سیاست رسمی کمینترن از رغم آن که »جبههبرای مثال علی

تغ  1935سال   دیپلماسی شوروی  هنگامی که  اما  بود  بعد  در  به  و  اوت    23ییر کرد 

تروپ، بین آلمان نازی و اتحاد جماهیر   ریبن-پیمان عدم تجاوز یا پیمان مولوتف ،1939

با   مخالفت  به  شروع  اروپایی  کمونیست  احزاب  شد،  بسته  سوسیالیستی  شوروی 

فرانسوی« کردند. اکنون آنها، دوباره در کشورهای  -انگلیسی  افروزان امپریالیست »جنگ 

  (Mandel, 2016) .طلبان« تبدیل شدند دمکراتیک« به »شکست  »امپریالیستی
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وب« های مختلف مجبور به پاکسازی »اعضای نامطلبسیاری از این احزاب در دوره

»باال« می از  آن  دستور  که  »اصالحاتی« شدند  جهانیو  انقالب  کمینترن  به    آمد.  را 

انقالبی مجاز و قابل ( در تعارض با  الفتحمل بود که  فراموشی سپرده بود. حاال تنها 

های  ها قرار گیرد. قصه( تحت کنترل مستقیم شوروی بمنافع دولت شوروی نباشد، و 

دموکرات آذربایجان ایران، امتیاز نفت شمال و برخورد با دولت  ی  ظهور و سقوط فرقه

 فهم برای ما ایرانیان در این زمینه است.های قابلدکتر محمد مصدق در ایران از مثال

بر این اعتقاد است که اتحاد شوروی  (Hobsbawm, 1995: 72) اریک هابسباوم  

خواست که یک ابرقدرت جهانی دیگر بشود، در پی آن هم بود که  جدا از آن که می

بهتری در مقابل سیستم سرمایه به نظر هابسباوم،  بدیل  را،  این فکر  ارائه کند.  داری 

( یا صاحبان مقامات  NomenKlaturaکالتوراها )اعضای فاسد نومنحتی در اندیشه  

ی اریک هابسباوم،  شد یافت. خروشچف، بنا بر نوشتهمهم دولتی و حزبی شوروی هم می

داری زودی سرمایهبه  اشصادقانه اعتقاد داشت که سوسیالیسم، به دلیل برتری اقتصادی

آرام در سیستم رقابت اقتصادی با  امرا »دفن« خواهد کرد. اما چنین اعتقادی هم، آر

پاشی بدون مقاومت  غرب فرسایش یافت و در نهایت از بین رفت. امری که سرانجام فرو

 این سیستم را به دنبال داشت.  

 طور خالصه به شرح زیر بود: روند این فرسایش، به

مقابل  چشم  -الف   در  جهانی  بدیل  سیستم  یک  عنوان  به  سوسیالیسم  انداز 

داری که  داری، به توانایی آن در رقابت با رقیب بستگی داشت. اقتصاد سرمایهسرمایه

»پساصنعتی«   انقالب  با  بود،  شده  اصالح  دوم  جهانی  جنگ  و  بزرگ  رکود  از  پس 

تحول دیگری را از سر گذارند. در مقابل    1970ی  ارتباطات و فناوری اطالعات در دهه

د اتحاد شوروی،  از دههر سالآن سیستم سوسیالیسم دولتی  با  1960ی  های پس   ،

افتاد. حاال اگر رقابتی هم بود، این رقابت نه اقتصادی بلکه  ای عقب میسرعت فزاینده

ی سیاسی، نظامی و عقیدتی تبدیل شده بود. زمانی که  به تقابل دو ابرقدرت در عرصه 

ی اقتصاد  بلعید، چنین تقابلی براهای نظامی، بخش بزرگی از بودجه کشور را میهزینه

 شوروی ویرانگر بود.
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عقب   -ب در  شوروی  اتحاد  نفوذ  مناطق  بخشماندهگسترش  به  ترین  جهان  های 

)به یاد بیاورید یمن جنوبی، اتیوپی، افغانستان و ...(،   لحاظ اقتصادی صورت گرفته بود

های  طلبید. این هم از شوخیها میی سنگینی را برای کمک به این کشور که هزینه

ترین ترین و پیشرفته ریخ« بود. زیرا که سوسیالیسم قرار بود، ابتدا در صنعتیتا »جبر 

 (Laclau & Mouffe, 1985: 58)کشورهای جهان مستقر شود. الکالئو و مووف 

نویسند: تفاوت میان کائوتسکی و لنین در این نکته بود، که کائوتسکی  می بارهدر این

طبقه )آمادگی  روبنا  و  اقتصادی(  )شرایط  زیربنا  میان  انقالب شکاف  برای  کارگر  ی 

با انباشت بیشبهکرد، که  سوسیالیستی( را امری موقت تلقی می تر سرمایه و  مرور و 

دار و انبوه بزرگ کارگران، حل خواهد شد. اما  شماری سرمایهشدت تضاد میان انگشت

درباره وی  تئوری  با  و  لنین،  در برای  ساختاری  امری  شکافی،  چنین  امپریالیسم،  ی 

عث  داری بود که جدایی و شکاف میان مفهوم »طبقه« و »توده« را باسیستم سرمایه 

کوبید. حاال تصور این ی سیاسی در دوران امپریالیسم میشد و مهر خود را بر مبارزه می

انقالب( در حلقه نقاط قدرتمند آن بود که شکاف )و  نه در  امپریالیستی،  های زنجیر 

پیشرفته حلقهسرمایه  ی)کشورهای  در  بلکه  )کشورهای  داری(  آن  ضعیف  های 

ی مثابه نمایندگان طبقهحاال دیگر احزاب کمونیست به مانده( اتفاق خواهد افتاد.  عقب

ی انجام انقالب را به عهده  بالواسطه  یمانده بودند که وظیفههای عقبکارگر، در کشور 

 ها« را بر عهده داشت.  داشتند. حاال »طبقه« و حزب آن بود که رسالت رهبری »توده

رویارو  - ج   این  تنها  که  شود  تصور  هرگاه  است  خطا  جهان  اما  با  خصمانه  یی 

ترین  داری و رؤیای ابرقدرتی بود که اتحاد شوروی را به فروپاشی کشاند. مهمسرمایه

اقتصادی در این    -ی اجتماعی  کنندهعامل، همانا نقایص آشکار درونی و مشکالت فلج

کرد و  پذیرتر عمل میسیستم بود. در طرف مقابل، اقتصاد غرب، بسیار پویاتر و انعطاف

ترین نکته، چنان که  ن مسابقه، به برتری آشکاری دست یافت. در مورد این مهمدر ای

نوشته پیش هم  انعطافعدم  8ام،تر  و  سرکوب پویایی  و  اقتصادی  سیستم  ناپذیری 

آزادی همه و سترونی »جامعهگونه  دموکراتیک  واقعاً    ی مدنی« های  »سوسیالیسم  در 

 

 ، نقد اقتصاد سیاسی.ها که ماندندها که رفتند و آنناتمام: آن  یسمفون علیرضا بهتویی،    8
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وجوش و ی مدنی« زنده، پرجنب عهموجود« بود. کشورهای غرب به برکت یک »جام

پیوندی شهروندان های اجتماعی، همکاری، همدلی و همآزاد، با انواع و اقسام سازمان

را سامان میدر عرصه  بهدادند. سازمانهای گوناگون  انعطافهای  ی  پذیر جامعهغایت 

پاسخ مناسب برای حل آن توانستند چالشمدنی، می ها  ها را در خود جذب کنند، و 

بیابند و سپس از طریق نوسازی مکرر بنیادهای اجتماعی، به بازسازی سیستم، پایداری 

اروپای  و مقاومت آن کمک کنند. در طرف مقابل، سیستم حکومتی در اتحاد شوروی و

پذیری سیستم شرط انعطافی مدنی )که پیشهای آزاد و فعال جامعهشرقی سازمان

را خفه کرد است(  و سیاسی  بود.اقتصادی  این  انعطاف ه  بر  و صلبیت حاکم  ناپذیری 

راه  هر  موفقیت  امکان  و  سیستم،  کمبود  فساد،  بحران  بر  غلبه  برای  پیشنهادی  حل 

طور مکرر کرد. لذا حاکمان بهناکارآمدی دستگاه تولید و اداری را ازپیش مسدود می

کارآیی سیستم  آالت و ناشدن مکرر ماشینمجبور بودند ناراضیان را سرکوب کنند. خراب

ها، تا حد معینی  ی آن، کمبود کاالهای مصرفی و کیفیت پایین آنتولیدی و در نتیجه

ریزی مرکزی دولتی بود، اما بخش دیگر ناشی از ناباوری دلیل ناتوانی سیستم برنامهبه

خوار در  ساالری فاسد و دزد، و مسئوالن رشوهکارگران به ادعاهای پوچ دستگاه دیوان 

. سرانجام مشروعیت (Burawoy, 2019) های حکومتی از باال تا پایین بودهی ردهمه

به  فروپاشید. هر نظامی، بدون داشتن مشروعیت در نظر سیستم  از میان رفت و  کل 

پاشد و »سوسیالیسم واقعاً موجود« راند، دیر یا زود فرو میمردمی که بر آن حکم می

 هم استثنایی در این میان نبود.

)مسکن و کار( را برای شهروندان   زندگی  حداقلی سوسیالیسم بلشویکی،  تجربه 

هایی که همه چیزشان کنترل های فردی انسانفراهم آورد اما به قیمت سلب آزادی

های وحشیانه )از مجمع الجزایر گوالک در اتحاد شوروی شد، بگیر و ببند و سرکوبمی

ستان، چکسلواکی و لهستان(، ضربات سنگین در مجار ی اعتراضاترحمانهتا سرکوب بی

ها در مقاطع  به طبیعت و محیط زیست در این کشورها و نیز با بهای سنگین جان آدم

داری« و کسب قدرت سیاسی  مختلف، بود. نتایج »از بین بردن ماشین دولتی سرمایه

شمالی،    ها در روسیه و انقالبات بلشویکی در سایر نقاط جهان )چین، کرهتوسط بلشویک 
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نویسد: »هرگز برپایی بدیلی دموکراتیک، رایت میگونه که اریک اُولین  کوبا و...(، همان

 .(Wright, 2019)داری نبود« بخش در برابر سرمایهخواهانه و رهاییبرابری 

*** 

 دموکراسی، روایتی دیگر از سوسیالیسم سوسیال

مشاهده نظام  با  استقرار  و  انقالبی  ترور  پیشبرد  مؤسسان،  مجلس  انحالل  ی 

انقالب بلشویکی  در ماه حزبیتک از  در روسیه، احزاب سوسیالیست    1917های پس 

توان به این شکل مستقر نمیهای اروپایی اعالم کردند که سوسیالیسم را  سایر کشور

آن پیش میکرد،  روسیه  در  آرمانچه  نفی  غیردموکراتیک رود  و  های سوسیالیستی، 

ها، که  ها و کمونیست جا بود که دو راه متفاوت شکل گرفت، سوسیالیست است. از این 

 ای را برای سوسیالیسم به اجرا درآوردند.هرکدام طرح جداگانه

وتسکی یک مفهوم دموکراتیک از گذار به سوسیالیسم اول، کائ پس از جنگ جهانی 

کرد. به گمان  الگو استفاده می-ی بلشویکی به عنوان ضدبندی کرد که از تجربه را صورت 

انتقال به سوسیالیسم در جامعه برای  ای شبیه روسیه  ماندهی عقباو هرگونه تالشی 

اجتناب  استقرار  به  این  دموکرات سوسیال  9شود. ناپذیر دیکتاتوری منجر میتنها  به  ها 

های کوچک مثل تغییراتی  مدت )رفرمنتیجه رسیدند که چه برای پیشبرد اهداف کوتاه

در قانون کار و یا آموزش در مدارس( و چه اهداف درازمدت )مثل اصالحات ساختاری 

تر اقتصادی و اجتماعی(  ی کشور و اصالحات برای برقراری عدالت بیشدر شکل اداره

فراموش کرد که در هر قدم باید از طریق ارتباطات دموکراتیک، مشارکت همگانی،  نباید  

های مختلف سیاسی و اجتماعی کارها را به انتخابات آزاد و تشکیل ائتالف بین گروه

 انجام رساند. 

عنوان مسیر اصلی برای اجرای اصالحات در پذیرش نهادهای لیبرال دموکراتیک به

پا اصول  از  یکی  به  سوسیالیهجامعه  که ای  بود  آن  تصور  شد.  تبدیل  دموکراسی 

 
  میاصل بود که منتظر بمان   نیبر ا  یهم مبتن  یپیشنهادی کائوتسک  بدیلتوجه کنید که در آن دوره،  9

  ط یشرا   ،کنند. در آن صورت ی سازرا ساده  یاجتماع یتضادها ،یدارسرمایه ی ای توسعهافسانه ن یتا قوان 

همه  زهیپرولتر   یبرا به  یشدن  ممردم  پدآییوجود  با  همراه  شکاف    ی،روند  نیچن  شرفتی.  هرگونه 

 خواهد رفت. ن یب  از ها رهبران و توده ن یب  ی احتمال
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آمیز مستقر شود. تحول دیگر در احزاب تواند و باید به طور مسالمتسوسیالیسم می

داری،  دموکرات، این بود که این احزاب، اکنون به جای حذف کامل نظام سرمایهسوسیال 

ت حرکت، به سوی اصالحات اجتماعی مترقی و متعهد را هدف خود اعالم کردند. جه

های پس از جنگ دوم،  ویژه در سالتر بود. به این ترتیب، بهیک نظام اقتصادی انسانی

داری ها پیشبرد اصالحات اجتماعی مترقی در چارچوب نظام سرمایهدموکراتسوسیال 

دموکراسی  را هدف خود اعالم کردند. فراموش نباید کرد که محیط اجتماعی که سوسیال 

فعالیت آن  مطلوب می  در  بسیار  شرایط  نیز  کشورکرد  بود.  که  تری  هایی 

ها سکان رهبری را به دست گرفتند و یا با دیگر احزاب، دولت ائتالفی  دموکراتسوسیال 

ها،  ترین و ثروتمندترین کشورهای صنعتی جهان بودند که در آنداشتند، جزو پیشرفته

یک جاافتاده و باثبات )مبتنی  دموکرات-ای طوالنی، یک سیستم سیاسی لیبرالدر دوره

های قوی، تقسیم قدرت بین قوای مجریه، بر انتخابات آزاد، احزاب مختلف با سازمان

ی مدنی باز و شکوفا( وجود داشت. دموکراسی به گذار و قضایی و نیز یک جامعهقانون

  بخشی از فرهنگ جامعه تبدیل شده بود.

ها  باور به »جبر تاریخ«، سوسیالیست   به اعتقاد جان دیویی، سوسیالست آمریکایی،

قدم مطالعه و کشف  بهعنوان امری تجربی که باید قدمرا از درک پیشرفت تاریخی به

می او  بود.  بازداشته  از  شود،  را  شانس  این  تاریخ«،  »جبر  به  ایمان  همین  نوشت 

ی  یدهها برای تحقق اگیرد که خود را جنبشی ببینند که بهترین راهها میسوسیالیست 

آزادی اجتماعی در شرایط تاریخی معین را باید با تجربه و خطاهای مکرر و در روندی 

متکی بر مشاهده و تجربه پیدا کرد. در عوض، گمان سوسیالیسم کالسیک بر آن بود  

دانیم که سازمان اجتماعی جدید آزادی چگونه خواهد بود. ما نیازی که ما از پیش می

شود،  هایی که با تغییر سریع شرایط ایجاد می، به کشف فرصتبه کار تجربی، به آموختن

ها را از  . این اعتقاد سوسیالیسم کالسیک به جبر تاریخ، آن (Dewey, 1963)نداریم

ها خود را کرد که آناعی چنان مطمئن میهمان ابتدا در مورد گام بعدی تغییر اجتم

دیدند که  های کوچک در شرایط معین مینیاز از هرگونه تالش برای انجام آزمایشبی

دهی نهادهای اجتماعی را نشان دهد. به  بتواند اشکال گوناگون مناسب برای سازمان

زین بازار،  هایی چون جان دیویی، با ایمان به جبر تاریخ، تنها جایگگمان سوسیالیست 
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برنامه اقتصاد  و  ی دولتی میشدهریزییک  میانجی  نهادهای  برای  دیگر جایی  و  شد، 

نمی باقی  بازنگری  برای  مجدد  خشکارزیابی  این  در  تئوریک، ماند.  اندیشی 

شان  ی دولتی، درست مانند مخالفانشدهریزیهای معتقد به اقتصاد برنامهسوسیالیست 

اقتصاد کالسیک مث تئوری  اولی میدر  اگر  بودند.  بازار را  ل فریدریش هایک  خواست 

از هرگونه دخالت به کلی ملغی و ممنوع بکند، دومی تردید نداشت که بازاری »فارغ 

مناسب تئوریک،  سیاسی«  نارسایی  این  است.  اجتماعی  ثروت  تولید  برای  نهاد  ترین 

بردهای مختلف ها را از فرصت کاوش، تجربه و آزمایش راههای سال سوسیالیستسال

 های فردی و اجتماعی محروم کرد. برای تحقق آزادی 

ترین دموکراسی در سوئد است، که از موفق آید، حکایت سوسیالآنچه در ادامه می

 های پس از جنگ اول جهانی بود. های این گرایش سوسیالیستی در سالتجربه 

 دموکراسی سوئدی سوسیال

ایاالت متحده    10تر هم نوشته بودم،گونه که پیشهمان انبوه مهاجران سوئدی به 

، حدود یک  1910تا    1870های  نقش مهمی در تاریخ این کشور بازی کردند. بین سال

پنجم جمعیت کل کشور در آن زمان(، به مهاجرت ) اکثراً به ایاالت میلیون سوئدی )یک

ی ورود به ها جوانان آماده برامتحده( رفتند. مهاجرت گسترده )که بخش بزرگی از آن

سیاسی برای رهبران کشور به وجود آورد -بازار کار بودند( یک مشکل بزرگ اقتصادی

و آغازگر یک روند اصالحات اجتماعی شد. حکومتگران به این نتیجه رسیدند که برای  

این جوان  آنان  متقاعد کردن  باید شرایط کار و زندگی  برای ماندن در کشورشان،  ها 

دیگر مهاجران سوئدی در امریکا هم با گذشت زمان، نقش جالبی    بهبود یابد. اما از سوی

های پایانی قرن هجدهم و آغاز قرن نوزدهم بازی  در دموکراتیزه کردن کشور در سال

کردند. کلیساهای آزاد در ایاالت متحده بسیار با قدرت بودند )این هم به دلیل مهاجرت  

ز سرکوب در اروپا به سرزمین آزاد های مذهبی بود که اانبوهی از فعاالن این جنبش

ایاالت متحده رفته بودند(. بخشی از مهاجران سوئدی که در این کلیساهای آزاد فعال  

شده بودند، برای تبلیغ به سوئد بازگشتند و به سازماندهی جنبش »مبارزه با الکلیسم« 

 

 ، نقد اقتصاد سیاسی.مکان، حرکت در زمانجایی در جابهعلیرضا بهتویی،    10
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(Nykterhetsrörelse  ) -  دوره بودکه شعار اصلی فعاالن کلیساهای آزاد در این- 

های لیبرالی و سوسیالیستی ی اندیشهزودی مرکز اشاعههمت گماشتند. این جنبش به

های تحت ستم و محروم از حقوق شهروندی کشور،  و مبارزه برای احقاق حقوق گروه

ها در  دموکرات در این سالمثل کارگران و زنان، شد. بسیاری از فعاالن حزب سوسیال 

ا با  اتحادیهلکلیسم«، کار مبارزاتیمکتب جنبش »مبارزه  و  را شروع کردند  های  شان 

،  1932ها، توسط این جریان پیش رفت. برای مثال در سال  کارگری و تشکل این گروه

ها پیروزی چشمگیری در انتخابات پارلمانی کشور به دست  دموکرات زمانی که سوسیال

11نبش مبارزه با الکلیسم بودند. ی حزب، از فعاالن جنماینده  104نفر از    58آورده بودند،  
 

مهاجران هم آن تأثیر  گروه دوم  تحت  بودند،  آلمان کار کرده  در  بودند که  هایی 

دموکراسی آلمانی به جنبش سوسیالیستی پیوسته و سپس به سوئد بازگشته سوسیال 

با چپ بودند کنید  بلشویک )مقایسه  تأثیر  تحت  آغاز  در  که  ایرانی  روسیه،  های  های 

(،  August Palm)  های معروف این گروه آگوست پالمرا آغاز کردند(. از چهرهمبارزه 

بازگشت به کشور در سال   از  بود که پس  به دور کشور، 1881خیاط سوئدی  ، سفر 

 دموکرات را شروع کرد. های سوسیالسخنرانی و تالش برای تشکیل سازمان

تر درآمد ساالنه  یشسال که از حد معینی ب  21تر از  ، تنها مردان مسن1909تا  

آمد این محدودیت آن بود  داشتند، حق رأی در انتخابات پارلمان سوئد را داشتند. پی

درصد مردم حق رأی داشتند و تمامی کارگران کشور از شرکت در انتخابات  6که تنها 

سوسیالیست  که  بود  معنا  بدان  محدودیت  این  بودند.  مثل  محروم  هم  سوئدی  های 

 ها مبارزه کنند.  بودند، به جای پارلمان در خیابانها مجبور بلشویک 

، مقامات سوئدی، با احساس خطر جنبش کارگری، سرکوب را شروع 1886از سال  

ماه زندان    61دموکرات در مجموع به  ، نُه تن از رهبران سوسیال 1888کردند. در سال  

نقدی محکوم شدند، از جمله کسانی که محکوم شدند آگوست پالم و یالمار    یو جریمه 

کار  ی اشراف سوئد و حزب راست محافظهحزب( بودند. طبقه  یبرانتینگ )رهبر آینده

تحصیل  )که  لیبرال  حزب  بودند.  سرکوبی  چنین  رأس  در  طبقهکردهسنتی،  ی  های 

 
11 Blå boken. Nykterhetsfolkets kalender، Årgång 1933; 

http://runeberg.org/blaboken 

http://runeberg.org/blaboken/1933/
http://runeberg.org/blaboken/1933/
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در   مبارزه برای دموکراسی بود.  در مقابل، از حامیان جدی کرد(متوسط را متشکل می

، تشکیل شد. هفت  SAPدموکرات کارگران سوئد،  ، حزب سوسیال 1889آوریل    23

مثابه نخستین ( رهبر این حزب بهHjalmar Brantingسال بعد، یالمار برانتینگ )

ها از همان آغاز  دموکراتها وارد پارلمان سوئد شد. سوسیالدموکرات سوسیال  ی نماینده

های کارگری کشور داشتند و در ادامه دخالت فعال در تشکیل و گسترش اتحادیه کار،  

اتحادیه و  میان حزب  تنگاتنگی  همکاری  سال  هم،  رفت.  پیش  کارگری  ، 1905های 

تن افزایش یافت. با پیروزی   13دموکرات در پارلمان به  تعداد نمایندگان حزب سوسیال 

ی رأی  ها(، که اجازهها و سوسیالیسترال مبارزه برای حق رأی همگانی )با رهبری لیب

ی شرکت در انتخابات برای زنان، در و اجازه  1909ی مردان در سال  دادن برای همه 

ها ابتدا در پارلمان  دموکرات را به ارمغان آورد، امکان حضور مؤثرتر سوسیال   1921سال  

 و سپس در دولت، فراهم شد.  

می رهنما  سوسیالسعید  که  سایر  ات دموکرنویسد  مثل  سوئدی،  های 

داری و  های پایان قرن نوزدهم »خواستار پایان بخشیدن به نظام سرمایهسوسیالیست 

دموکراسی آلمان و کائوتسکی، این  گذار به سوسیالیسم بودند«. آنها متأثر از سوسیال 

ی میان سوسیالیسم و دیدند. نگاه آنان در رابطه گذار را به شکل یک گذار تکاملی می

ی دموکراسی بنا وکراسی نیز بر این اصل مستقر بود که »سوسیالیسمی که بر پایهدم

مضحکه باشد،  نیست«. نشده  بیش  انقالب    12ای  حزب   1917با  روسیه،  در 

و  سوسیال  اعضا  اکثریت  و  حزب  رهبری  زیرا  شد،  انشعاب  دچار  نیز  سوئد  دموکرات 

 فت کردند. ها و انقالب اکتبر مخالهای آن با سیاست بلشویککادر

احزاب در انترناسیونالیسم سوسیالیستی(    یهای سوئد )مثل بقیه دموکراتسوسیال 

لیبرال چارچوب  حیات -در  دموکراتیک  قوانین  به  و  کردند  فعالیت  و  کار  دموکراسی 

انتخابات،  سیاسی جامعه وفادار ماندند. دموکراسی برای آنان، نه تنها شرکت فعال در 

ی سیاسی )احزاب، مطبوعات، دی، حمایت از آزادی در حوزه های فرپاسداری از آزادی 

ی مدنی«  های »جامعههای مختلف مردمی و سازمانتجمعات و غیره( بود. دفاع از تشکل

های آنان بود. زیرا اعتقاد داشتند، مردم  هایی از اولویتو کمک به تشکیل چنین سازمان 

 

 ، نقد اقتصاد سیاسی. دموکرات سوئد: از سوسیالیسم تا لیبرالیسملحزب سوسیاسعید رهنما،   12
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پایدارتر از دموکراسی و حسازمان کنند. تا سال  قوق خویش دفاع مییافته، به شکلی 

اتحادیه1990 از  ،  بیش  متخصصان  و  کارمندان  کارگران،  مزدبگیران   80های  درصد 

کارفرمایان    یها هستند که هنوز هم با اتحادیهکرد. همین اتحادیهکشور را متشکل می

تعیین دستمزد هر سه سال یک برای  به مذاکره  اقشارها میبار  این،  از  جدا    نشینند. 

های گوناگون فعال هستند،  ها و تشکلشان در انجمنگوناگون مردم برای دفاع از منافع

های  های فرهنگی، هنری و ورزشی تا تعاونیها یا زنان، گروههای بازنشسته از سازمان

سازمان سوئد، کشور  که  است  معروف  مختلف.  در محالت  و مسکن  و  مصرف  هاست 

متشکگروه بسیار  مردم،  مختلف  نکتهل های  آناند.  دیگر  ارتقای  ی  برای  تالش  که 

دموکراسی بود. حضور نمایندگان  های سوسیالهای کار هم از اولویتدموکراسی در محل

ها، ادارات و مؤسسات گوناگون، وضع قوانینی گیری کارخانهها در مراکز تصمیماتحادیه

رسیدگی به شکایات    کند. وجود مراجعی برایکه امنیت شغلی مزدبگیران را تأمین می

 ها بود.ی این تالشازجمله  های جنسی، نژادی و سنیمربوط به تبعیض

بیمه جامع  نسبتاً  بودجهنظام  با  که  اجتماعی  مالیات  های  طریق  از  عمومی  ی 

شد، شهروندان را در برابر مالیات از درآمدهای باالتر( تأمین می ترتصاعدی )میزان بیش

کرد. برای مثال وقتی که کردند، بیمه میخود تجربه میهایی که در زندگی  دشواری 

می بیمار  از  فرد  نوزادان،  از  مراقبت  و  زایمان  دوران  موقت،  بیکاری  دچار  یا  شد، 

قبولی برای تأمین زندگی آنها، تضمین شده بود. سیستم  کارافتادگی و غیره، درآمد قابل

بسیار پایین )از درمان در    یزینهآموزش رایگان )از کودکستان تا دانشگاه( و درمان با ه

ها(، و نیز مراقبت از سالمندان با کیفیت باال برای  ها تا معالجه در بیمارستانکلینیک 

ها )که  ی خدمات در این بخشهمه )مستقل از جایگاه طبقاتی( وجود داشت. اصل ارائه 

 ها بود. و نه درآمد و موقعیت اجتماعی آن نیاز افراددولتی بودند( 

جویان در آموزان و دانشتحصیل تا مقطع دانشگاه هنوز هم رایگان است و دانش

کنند تا به لحاظ اقتصادی مشکلی در  تحصیلی دریافت می  یهزینه طول تحصیل، کمک

ادامه  )به  راه  دبیرستانی  آموزش  نوجوانی در  در  که  آنهایی  باشند.  نداشته  ی تحصیل 

های  »شانس دوم« برای تحصیل در دبیرستان  اند، امکاندالیل گوناگون( موفق نبوده

شود. برای آنان  تحصیلی دولتی می  یهزینهبزرگساالن را دارند که باز هم شامل کمک
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فنیکه عالقه ارتقای سطح تخصص  یا طالب  و  ندارند،  دانشگاهی  آموزش  به  شان ای 

درجه  در  رشته هستند،  در  تحصیل  امکان  نخست  فنی ی  دبیرستان حرفه-های  ا  های 

ای با  های حرفهی دوم از سوی ادارات کار، امکان آموزش مهارتوجود دارد و در وهله

 هزینه برای گذران زندگی فراهم است.  کمک

ونقل )شهری و بین شهری(، در بخش عمومی سازمان داده شده بود. امکانات  حمل 

اد به شکل های فرهنگی، ورزشی و تفریحی، برای کودکان و نوجوانان در وقت آزفعالیت

های  دموکرات یا اتحادیههای وابسته به حزب سوسیالای وجود داشت. سازمانگسترده

 ویژه کارگران،مزدبگیران، امکانات وسیعی برای گسترش معرفت عمومی شهروندان به

 دادند.  های ارتقای فرهنگی( سازمان میهای مطالعاتی کارگران تا دوره)از حلقه 

سوسیال  خارجی  آموزش  وکراتدمسیاست  چپ  جنبش  برای  دوران،  آن  در  ها 

زمینه  یک  خارجی،  سیاست  این  البته  دارد.  الکساندر    یفراوانی  دارد.  هم  تاریخی 

Solzhenit︠)سولژنیتسین   s︡yn, 1994)   ها در جنگ  ، سوئدی1709نوشته بود: »سال

از ر از رؤیای قدرت بزرگ پولتاوا  به بعد  از آن زمان  وسیه شکست نظامی خوردند و 

یا منطقه این مردم به جای سیاست  جهانی و  اصلی  برداشتند. توجه  ای شدن دست 

ستیزه در  خارجی  و  شد  معطوف  خودشان  اجتماعی  و  اقتصادی  شکوفایی  به  جویانه 

طرف ماندند. اکنون های بعد بیهای بزرگ در تمامی سالهای قدرتتمامی درگیری

اند،  زدنی است، دولت رفاهی که ساختهرشد اقتصادی این کشور و دموکراسی آنها مثال

ها که از آن تاریخ به بعد، همواره در  یک الگوی جهانی است. مقایسه کنید با ما روس

زورمدارانه  گسترش  سلطه حال  و  امپراتوری  بودهی  خود  بیی  لجن  ایم،  در  وقفه 

مختلجنگ  فرورفتههای  عقب ف  همیشه  ماندهایم،  باقی  نتوانسته مانده  هرگز  ایم ایم، 

ها قرار ها و بدبختیدموکراسی را توسعه دهیم، و تا کنون هم در معرض بدترین وحشت

 ایم.«گرفته

چپ« خارجی  »سیاست  پیرامون  بحث  در  والتزر  ،  (Walzer, 2018) مایکل 

ابتدا مکتبی سوئد اشاره میازجمله به نمونه ( در  realistsها )رئالیست کند. او در 

حق دارند که مناطق نفوذ های بزرگ  کند که معتقدند قدرتالمللی را نقد میروابط بین

های نظامی و امنیتی  گونه که دخالتدر نقاط مختلف جهان داشته باشند. والتزر همان

ی نظامی  کند، حملهایاالت متحده در عراق یا امریکای مرکزی و جنوبی را محکوم می
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ها، ایجاد  کند. سیاست خارجی رئالیستروسیه به گرجستان و اوکراین را هم محکوم می

توسعهمنا سیاست  چنین  است.  اقتصادی  و  نظامی  قدرت  با  نفوذ  و  طق  طلبانه 

کند )دخالت  ها، یا رسماً دخالت نظامی میای در راستای مکتب رئالیست تجاوزکارانه

اش، به جنگ نیابتی  عربستان سعودی در یمن(، یا با تسلیح و حمایت اقتصادی حامیان

می زورگوییدست  حالت،  دو  هر  در  نتیجه  انسانزند.  حقوق  نقض  ویرانگری،  ،  ها، 

 ی دیگری از استعمار )کلونیالیسم(.خرابکاری و استثمار است و گونه 

و  دموکراتیک  معنوی،  »نفوذ  امر  به  قائل  چپ،  خارجی  سیاست  مقابل،  در 

نمونه انسان خودش  کشور  و  سرزمین  در  که  شود  موفق  چپ  اگر  است.  ی دوستانه« 

انسانی را بسازد، این بهترین راه و روش برای نفوذ  ی عادالنه و  موفقی از یک جامعه

»نگاه کنید، چنین مدلی را شما هم   تواند به دیگر کشورها هم بگوید:معنوی است و می

 مندی را برای مردم کشورتان فراهم کنید«.  توانید دنبال کنید و زندگی سعادتمی

سوسیال خارجی  سیاست  نیز،  خارج  جهان  با  رابطه  تنها  هدموکرات در  سوئد،  ای 

ی عادالنه و دموکراتیک، برای اعمال ی موفق از یک جامعهمبتنی بر ساختن یک نمونه

های  هژمونی معنوی نبود. این سیاست خارجی، در عین حال موفق شد که مثل دوره

های بسیار دشوار و بحرانی تاریخ اروپا )جنگ اول و دوم جهانی  گذشته، کشور را در دوره

تا به امروز، سوئد   بدارد. در دویست سال گذشته( از جنگ به دور نگهو نیز جنگ سرد

نداشته نظامی  دخالت  جنگی،  هیچ  روند   در  است.  نبوده  نظامی  پیمان  هیچ  عضو  و 

ی روسیه، تحت رهبری والدیمیر پوتین، به ای که شوربختانه با حمله تاریخی طوالنی

 مان ناتو شد.  اوکراین، به پایان رسید و سوئد هم عضو متقاضی پی

عدم پیماناما  در  سالعضویت  آن  در  نظامی  و  های  انزواطلبی  معنای  به  ها، 

گزینی هم نبود )که بگذار دنیا را آب ببرد، ما کاله خودمان را بچسبیم که باد عزلت

از آنان که مورد تجاوز و ظلم قرار  نبرد(. بر عکس، هر کجا که توانستند، برای دفاع 

در این زمینه، در  ی تاریخییک نمونه ستقرار صلح تالش کردند.گرفتند و برای امی

طبق پیمان عدم   ، به فنالند بود.1939ی ارتش اتحاد شوروی در نوامبر  جریان حمله 

میان هیتلر و استالین منعقد شده بود(،    1939اوت    23تجاوز آلمان و شوروی )که در  

، دولت شوروی از فنالند  1939ی نفوذ شوروی قرار گرفت. در اکتبر  فنالند در منطقه
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هایی در اطراف مرز فنالند و روسیه را به اتحاد جماهیر شوروی تحویل خواست که زمین 

ها داده شود. دولت فنالند قبول  ی ایجاد پایگاه نظامی در فنالند به شوروی و اجازه دهد

ها در جنگ زمستانی تنها دوازده روز  کرد که شکست فنالندینکرد. استالین گمان می

، اما سرانجام  (Englund, 2015)روز مقاومت کردند  105ها کشد، فنالندیطول می

هزار سرباز تسلیم شد   800مردم کشور کوچک فنالند، در برابر ارتش مجهز شوروی با 

از بخش اتحاد  و شرایط سخت صلح را پذیرفت. مناطق وسیعی  به  های مرزی فنالند 

استالین مرزهای روسیه را به دورتر از لنینگراد   جماهیر شوروی واگذار شد. با این جنگ،

هزار فنالندی در این مناطق مجبور به   400و حدود    ( Hobsbawm, 1995:39)برد  

سوئد در این جنگ به فنالند کمک مالی فراوان کرد. دولت   های خود شدند. ترک خانه

عراده توپ   144هزار قبضه تفنگ و    135سوئد همچنین مقادیر زیادی مهمات شامل  

به فنالند ارسال کرد )فنالند در آغاز جنگ تنها چهار عراده توپ داشت(. آنها همچنین 

جنگندهیک هواپیماهای  این  سوم  هزار ی  حدود هشت  فرستادند.  فنالند  به  را  کشور 

ها جنگیدند. اما دولت و ارتش سوئد، رسماً در  داوطلب سوئدی هم در کنار فنالندی

 .  (Englund, 2015) جنگ شرکت نداشت

عدالتی و جنگ در جهان،  ها در راه مبارزه با بیهای دیگری از تالش سوئدینمونه 

ایاالت متحده در ویتنام  فهرست  نظامی  آنها در مقابل دخالت  زیر است.  وار، به شرح 

و   کردند  اعتراض  شیلی  در  آلنده  سالوادور  علیه  کودتا  علیه  کردند،  فعالیت  و  مبارزه 

ت و پناه دادند، به مبارزان آفریقای جنوبی برای مقابله با آپارتاید،  مبارزان شیلیایی را نجا

تفصیل و درازمدت کمک کردند، برای برقراری صلح میان ایران و عراق تالش کردند  به

های فقیر در  ی مدنی« در کشور های »جامعههای ملی و فرهنگی به سازمانو کمک

ها و سربازان شوروی به مجارستان  د تانک.در عین حال در برابر ورو جهان سوم فرستادند

های رانده  ( اعتراض کردند، یهودی1979( و افغانستان )1968(، چکسلواکی )1956)

در   لهستان  از  سال  1968شده  در  لهستان  در  همبستگی«  »جنبش  مبارزان  های  و 

 را پناه دادند.  1980ی دهه

مردم هر کشوری است اعتقاد این نوع سیاست خارجی بر آن بود که وظیفه و حق  

را بسازند، ما می را  که چگونه کشورشان  آنها  انتقاد کنیم،  یا آن جنبه  این  به  توانیم 

روی حق دخالت )نظامی،  هیچهای دیگری را انتخاب کنند، ولی بهترغیب کنیم که راه
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خارجی   سیاست  نداریم.  تفوق،  و  غلبه  تسلط،  برای  تالش  و  اقتصادی(  و  امنیتی 

های دنیا و همسایگان خویش  ی کشور ها، تعامل و همکاری با همهتدموکراسوسیال 

های  ای با نیروهای خارجی، قبل از هر چیز، با منافع ملی کشور و آرمانبود. هر رابطه 

 شد. طلبانه تنظیم میدوستانه و صلحانسان

با روشنفکران چپ کشور، طی دورهی سوسیالرابطه  ای طوالنی،  دمکراسی سوئد 

اندازی ی آنان در آغاز کار، راه. وظیفه(Östberg, 2005)ای گرم و نزدیک بود  رابطه 

ی حزب، تبلیغ و بسیج برای تحقق آن ی برنامهدهی جنبش، تدوین و توسعه و سازمان

صاحب هم  جنبش،  آغاز  در  بود.  جامعه  سوسیالیستی  تحول  راستای  مدارک  در  ان 

تربیت روشنفکران  هم  و  روزنامهدانشگاهی  کار  در  سازمانگری شده  و  ادبیات  نگاری، 

ترین  دادند. از معروفهای کارگری، نیروی فکری و اندیشگی حزب را تشکیل میاتحادیه

)این از آلوا و گونار میردال  باید  برد که موفق  Gunnar& Alva Myrdalها  نام   )

طرز گری، مبلغ و فعال سیاسی، و مقام دولتی را بهاه، پژوهششدند نقش استادی دانشگ

ی  های دهههای کشور در سالموفقی ترکیب کنند. میردال و تعدادی دیگر از اقتصاددان

ی ( اقتصاددان برجسته Knut Wicksellهای کنوت ویکسل )، با تأثیر از ایده1930

بودند که در ارتباط   (Stockholmsskolanگذاران »مکتب استکهلم« )سوئدی، بنیان

را به وجود  (Keynesianismنزدیک با »جان مینارد کینز«، مکتب اقتصادی کینزی )

 آوردند.  

تعداد زیاد دیگری از این روشنفکران چپ، مقامات حزبی و مناصب دولتی کلیدی  

اتحادیه تبدیل شدند.  رفاه  به معماران دولت  و  کارگران ی سراسری  به عهده گرفتند 

داد که رودولف میدنر  کشور هم، روشنفکرانی را در سیستم خود داشت و پرورش می 

(Rudolf Meidner( و یوستا رن )Gösta Rehn دو اقتصاددان برجسته ،) ،ی کشور

ای اند که در شکل دادن به زندگی اقتصادی کشور نقش برجسته های شاخص آناز چهره 

با روشنفکران چپ در کشور بسیار نزدیک بود، چرا   ی حزبداشتند. به این دلیل رابطه

که برای اعتالی اندیشگی حزب و ساختن کشور به کمک آنان احتیاج مبرم بود. فکر و  

سوسیال جذبه پراتیک  چنان  هم  درخشاندموکراسی  که  داشت  چهره ای  های  ترین 

  کرد.فرهنگی کشور را به سوی آنان جلب می- علمی
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به حزسازمان نزدیک  اتحادیههای  و  سامانب  با  نیز  کارگری  دورههای  های  دهی 

های آموزشی کارگران و سازمان جوانان، برای نشر های زنان، انجمنآموزشی در انجمن 

کردند.  ویژه در میان زحمتکشان تالش میفرهنگ و باال بردن سطح دانش اجتماعی به

اه( پیش رفت نیز در هایی که در سیستم آموزشی کشور )از کودکستان تا دانشگرفرم

دبستانی،  خدمت چنین هدفی بود تا فرزندان طبقات پایین کشور هم از تحصیالت پیش

سنت از  یکی  شوند.  برخوردار  باال  کیفیت  با  دانشگاهی  و  دبیرستانی  های  دبستانی، 

که  شد، قبل از آنها این بود که برای هر رفرمی که پیشنهاد میجاافتاده در این سال

شدند،  اجرا شود، کمیسیونی از دانشگاهیان و متخصان، دعوت به کار می  و پیش برود

بررسی می را  کار  را  چند سالی جوانب گوناگون  المللی  بین  و  داخلی  تجارب  کردند، 

پیشنهاد میمطالعه می پایان گزارش و  این  دادند. در مرحلهکردند و در  ی بعد طرح 

اتحادیهرفرم به  نظرسنجی  برای  اداراها  سازمانها،  و  اظهارنظر های ذیت  برای  ربط، 

کرد و برای تصویب شد. پس از این مراحل بود که دولت، طرح را نهایی میفرستاده می

کرد،  ها کمک میجانبگی و سنجیده بودن رفرمداد. این امر به همهبه پارلمان ارائه می

  شد.اگر چه روند کار طوالنی تر می

رابطه  تا سالی گرم میان سوسیالاین  با روشنفکران  پایانی  دمکراسی سوئد  های 

جنبش  1960ی  دهه موج  شروع  با  اما  داشت.  در  ادامه  دانشجویان  و  جوانان  های 

 ، صحنه به دالیل زیر عوض شد: 1968های سال

جنبش    -اول که  دلیل  این  رادیکال  1968به  سوسیالبسیار  از  دموکراسی تر 

 رفرمیست بود. 

های اجتماعی است که پس از مدتی که مستقر و پایدار این قانون جنبش -دوم  

ویژه در میان  گرا )بهی خود را برای روشنفکران آرمانشوند، آن درخشش و جذبهمی

 دهند. به تالش مداوم در راه این آرمان هستند( از دست می جوانان که حاضر

کارگران و    هایدموکرات و اتحادیهبه دلیلی که در باال آمد، حزب سوسیال   -سوم

به    1930ها در سوئد )از  ی طوالنی در قدرت بودن سوسیالیست کارمندان، پس از دوره

های شغلی و  ای شده بود برای کسانی که همه چیز را برای رسیدن به هدفبعد( جاذبه

از آنای خود میحرفه  اینان بیش  های سوسیالیستی باشد،  که آرمانخواستند. هدف 

 شغلی بود.  هایاستفاده از فرصت
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از جنبش سوسیال   –چهارم   از برخی  این  دموکراسی  به میدان آمده در  تازه  های 

گرفت. بارزترین  ها غافل بود و حتی در برخی موارد، در مقابل و علیه آنها قرار میسال

زیست جنبش  سوسیالنمونه،  که  بود  و  دموکراتمحیطی  صنعتی  تولید  موتور  را  ها 

 های اتمی تولید انرژی، به اختالف جدیوضوع نیروگاهشناخت و بر سر ممصرف می

نتیجه رسیدند. که  بود.  امری  سال  چهل  از  پس  سیاسی  قدرت  جابجایی  آن  ی 

سال  دموکراتسوسیال  در  »سنتر«  1976ها  میانه  حزب  رهبر  به  را  دولت  تشکیل   ،

(Centerpartiet .واگذار کردند ) 

 تی های پس از اقتصاد »کینزی«، دنیای پساصنعسال

های پس از جنگ جهانی دوم،  نویسد: در سالمی  ( Harvey, 2007)دیوید هاروی  

گونه طراحی شد که از بازگشت به شرایط  الملل آن ها و روابط بینسازی ساختار دولتباز

تهدید مرگبار کرده    1930ی  داری را در رکود بزرگ دهه باری که نظم سرمایهفاجعه

باید نوعی سازش    ها، بود، جلوگیری شود. برای تضمین صلح و آرامش در داخل کشور 

الملل، هدف آن بود که  ی روابط بیندر عرصه شد.طبقاتی بین سرمایه و کار ایجاد می

رقابت مجدد  ظهور  دولتاز  بین  ژئوپلتیکی  بود(  های  شده  جنگ  به  منجر  )که  ها 

های  جلوگیری شود. تجارت آزاد کاال میان کشورهای مختلف، تحت سیستمی از نرخ

مبادله )که ثابت  ارز  موافقتنامه  ی  وودز  براساس  برتون   Bretton Woodsهای 

agreements   با تبدیل دالر آمریکا به طال با قیمتی ثابت تثبیت شده بود(، تشویق

 شد.  

آغاز دهه اروپای غربی و آمریکای شمالی    1970ی  تا  میالدی، تمامی کشورهای 

ت باید بر سیاست کرد( پذیرفته بودند که دول که کدام حزب حکومت می )مستقل از آن

اشتغال کامل و از میان بردن بیکاری، رشد اقتصادی و رفاه شهروندان خود تمرکز کند. 

بایست برای دستیابی به این اهداف، آزادانه در فرایندهای  توانست و میقدرت دولتی می

های صنعتی مداخله کردند  ها فعاالنه در سیاستداری، مداخله کند. دولتبازار سرمایه

ب )تضمین مراقبتو  رفاه  استقرار دولت  و  ا  پرورش همگانی  و  آموزش  بهداشتی،  های 

های بازنشستگی( به  ها و صندوق های اجتماعی به بیماران، بیکاران و از کارافتادهکمک

های  سیاست رفتند.سمت تعیین استانداردهای معقول برای زندگی شهروندان، پیش می
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از »مکتب کینزی ای برای  طور گسترده(، بهKeynesianism« )مالی و پولی متأثر 

و اطمینان   )های رکود و رونق اقتصادییدر دوره(های تند و تیز بازار  کاهش چرخش

شد. »سازش طبقاتی« میان سرمایه و کار  از اشتغال کامل مزدبگیران، به کار گرفته می

برنامهبه بود.  داخلی مورد حمایت  آرامش  و  اقتصادی رمثابه ضامن کلیدی صلح  یزی 

ونقل و  های کلیدی )مثل انرژی، حمل دولتی و در برخی موارد مالکیت دولتی در بخش

سیاست این  نبود.  غیرمعمول  در غیره(  را  چشمگیری  و  متوازن  اقتصادی  رشد  ها 

 ی صنعتی جهان، به دنبال داشت.  رفتههای پیشکشور 

اقتصادی ایاالت متحده وابسته  ثبات چنین سیستمی، البته تا حدی زیادی به قدرت  

های  رفت )قدرت اتحادیههایی که در این سیستم پیش میبود. در عین حال سیاست

چانه از  حمایت  و  دولتکارگری  سرمایه،  آزاد  گردش  بر  کنترل  جمعی،  رفاه،    زنی 

های  ریزی توسعه(، منوط به نرخمداخالت فعال دولت در اقتصاد، و درجاتی از برنامه

داری بود. اما زمانی که  ی کشورهای پیشرفته سرمایهباالی رشد اقتصادی در همهنسبتاً  

ی سرمایه، مرزهای دولتی و سیستم نرخ ، فشار برای گردش آزادانه 1960در پایان دهه  

ارز ثابت را زیر فشار گذاشت، وقتی که ایاالت متحده )به دلیل مشکالت مالی ناشی از  

گاه  ین تبدیل دالر آمریکا به طال با قیمتی ثابت نبود، آنجنگ ویتنام( دیگر قادر به تضم

های ثابت ارز ی ذخایر طال فروپاشید. نرخوودز« با پشتوانه سیستم نرخ ارز ثابت »برتن 

ارزها شناور شدند و کنترل دوره  1971در سال   ی گذشته بر کنار گذاشته شد. نرخ 

با    1973با شوک نفتی در سال    زمان،ی سرمایه، کنار گذاشته شد. همگردش آزادانه 

باال رفتن ناگهانی و شدید قیمت نفت توسط اوپک، اقتصاد کشورهای صنعتی درگیر 

ها ادامه یافت. نکته آن بود که ( شد که تا سالstagflationی »رکود تورمی« )پدیده

حل ی دوران رونق اقتصادی بود که مکتب کینزی برای آن راه ( پدیدهinflationتورم )

بینی نشده  اشت )با باال بردن نرخ بهره(. اما، برای مهار تورم در دوران رکود، راهی پیشد

 بود.  

از تبعات جدی حذف کنترل بر تحرک آزاد سرمایه این بود که به سیستم   یکی 

بازی، غارت،  بورس  مالی اجازه داد تا )از طریق نظام بانکی، بازار سهام،  یمالی و سرمایه

تر شدن  مندهای اصلی بازتوزیع ثروت در جامعه به سود ثروتمندز راهو دزدی( به یکی ا

بیش سهم  و  شود  تبدیل  سرمایهاغنیا  از  بگیرد.    یتری  اختیار  در  را  تولیدی 
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ی آموزش، درمان و مسکن(  ها و خدمات دولتی )مثالً در عرصهسازی شرکت خصوصی 

یع به سود مردمان طبقات باالی  توزمالی در راستای باز  یراه دیگری برای مانور سرمایه

عمیق و  فاصلهجامعه  بیتر شدن  و  آزاد  امکان حرکت  باز شدن  بود.  طبقاتی  مانع  ی 

حال عین  در  جهانی  سطح  در  عرصهپیشرفت  ینتیجه  سرمایه  در  شگرف  ی های 

 انفورماتیک هم بود که چنین تحرکی را ممکن و بسیار ساده کرد.  

را در تعیین نرخ بهره و برابری پول ملی در    ها گردش جهانی سرمایه دست دولت

ها  قیمت   یرویهها در مقابله با بیکاری و باال رفتن بیبرابر ارزهای دیگر بست. این ابزار 

تر و فاقد  های با مزد کمگذاری در کشورتوانست، مؤثر باشند. همین پدیده، سرمایهمی

یروی کار در جهان سوم، بسیار  های مستقل کارگری را ترغیب کرد. زیرا که ناتحادیه

تر(  ویژه برای مشاغل سادهتوقع بود. در نتیجه، امکانات شغلی فراوانی را )بهتر و کمارزان 

در کشورهای پیشرفته از بین برد. بسیاری از صنایع )برای مثال نساجی( برای همیشه،  

اگر کردند،  ترک  سوم  جهان  کشورهای  مقصد  به  را  پیشرفته  صنعتی  چه کشورهای 

های کلیدی مثل تحقیق و طراحی در غرب باقی ماندند. بیکاری انبوه و درازمدت بخش

های کارگری را  کارگران صنعتی و معدن )مثل زغال سنگ(، در این کشورها، اتحادیه

   شدت تضعیف کرد.ی خود، بهبه نوبه

اقتصادی »کینزی« پس از جنگ دوم، این  شرطیکی از پیش های اصلی سیستم 

تری  بود که قدرت اقتصادی طبقات باال محدود شود و به مزدبگیران سهم بسیار بیش

درآمد دههاز  در  اقتصادی  رشد  که  زمانی  اما  شود.  داده  ملی  میالدی   1970ی  های 

سازش   ها سقوط جدی کرد، و طبقات باال احساس خطر کردند، متوقف شد و میزان سود

 طبقاتی دیگر معنایی نداشت.

*** 

میالدی به قدرت برگشتند،  1980ی سوئد بار دیگر در دهه یهادموکراتسوسیال 

روی در توافق و همنواختی هیچاما شرایط اقتصادی جهان )به شرحی که در باال رفت( به

این دلیل جنگ میان فراکسیون با سیاست به  نبود.  آنها  اقتصادی کالسیک  های  های 

  چپ و راست در حزب آغاز شد.



 

 

 علیرضا بهتویی  198

های رویارویی با مشکالت و  : یکی از راه(Harvey, 2007: 12)یسد نوهاروی می

ئد با  برای مثال، در سو ، تشدید مداخله و کنترل دولتی بود.بحران »مکتب کینزی« 

یا آموزش  کودکگسترش بخش خدمات دولتی )برای مثال گسترش سیستم مهد ها 

ها  شد تا با این فشارمجدد و بهسازی دانش مزدبگیرانی که بیکار شده بودند( تالش می

ها در داخل کشور مقابله شود. در عین حال چندین بار تالش کردند که باال رفتن مزد

(، جبران کنند تا کاالهای تولید  devaluation) ارز کشور  را با پایین آوردن نرخ برابری

سنتی   هایحل تر شود و قابلیت رقابت پیدا کند. اما این راهشده، در بازار جهانی ارزان 

 داد. دموکراتیک هم دیگر در درازمدت جواب نمیسوسیال 

ر  ، طرحی را منتشر کردند که ب1976های کارگری، در سال  های اتحادیهاقتصاددان

 20کردند، موظف شوند که  نفر در آن کار می  50هایی که بیش از  اساس آن، شرکت 

شرکت سود  بر  مالیات  از  »صندوق درصد  به  را  سال  هر  در  مزدبگیران ها  های 

(löntagarfonder این صندوق بریزند.  اتحادیه-ها  («  توسط  بود  قرار  کنترل که  ها 

این طرح،   یکردند. نتیجه اری مجدد میگذها سرمایهها را در همان شرکتپول  -شوند

سمت  و  خصوصی  مالکیت  اهمیت  تدریجی  مالکیت کاهش  سوی  به  درازمدت  گیری 

بگیران ها و مؤسسات بود که در آینده قرار بود توسط نمایندگان مزدجمعی کارخانه

(  SAF=Sveriges Arbetsgivareföreningکارفرمایان )  یاداره شوند. اتحادیه

ای مستقیم به حرمت مالکیت خصوصی« اعالم کردند.  این طرح را به معنای »حمله 

درصد از سهام    50سال،    20شدند ظرف  بگیران« قادر میهای مزدزیرا که این »صندوق 

اتحادیهشرکت کنند.  کنترل  را  گسترده  یها  تظاهرات  طرح  کارفرمایان  این  علیه  ای 

زند. ولی  ها، برای تعیین مزد سر باز میاعالم کرد که از مذاکره با اتحادیه  سازمان داد و 

های کارگری بسیار قوی هستند و حمایت مردمی هم برای  زمانی که دید که اتحادیه

هایی که  دانای از اقتصادتری را آغاز کردند. عدهشان نیست، کار درازمدتهایخواسته 

»صندوق  بمخالف  مزدبگیران«  لیندبک  های  اسار  )مثل  (  Assar Lindbeckودند 

هایی مثل تقدم مهار تورم بر دموکرات را ترک کردند و با طرح تئوری حزب سوسیال 

مبارزه مرکزی،  بانک  استقالل  یا  کار،  علیه چپایجاد  را  پیگیری  ایدئولوژیک  های  ی 

ر کالس  های جوان درون حزب هم )نظیداندموکرات آغاز کردند. برخی اقتصادسوسیال 

های سنتی آن نجات  ( بر آن بودند که باید حزب را از سیاست Klas Eklundاکلوند  



 

 
 

 کدام چپ؟ کدام سوسیالیسم؟ 199

اندیشکده کرد.  آغاز  را  نوسازی  و  اتحادیهداد  توسط  که  تأمین  هایی  کارفرمایان  های 

می )مثل  بودجه   the Center for Business and Policy Studiesشدند 

(SNS)مبارزه این  به  در  (  ایدئولوژیک  اندیشه ی  فراوان نشر  کمک  نولیبرالی،  های 

اتحادیه تا    یکردند.  که  کشور  شاخه  1983فلزکاران  با  همبستگی  دیگر  برای  های 

همه  یاتحادیه با  همراه  کشور  سراسری  شاخهکارگری  اتحادیهی  گوناگون    هایهای 

مذاکره کارگری دستهبه  میی  کارفرمایان  با  اضافهجمعی  برای کسب  حقوق نشست، 

بیششبی سهم  تا  کشید  کنار  جمعی  دسته  مذاکرات  از  بدین  تر،  کند.  دریافت  تری 

کارگران هم دچار شکاف و جنبش سندیکایی گرفتار    هایترتیب، همبستگی اتحادیه

 انشعاب شد. 

به احزاب بورژوایی   1991های سوئدی، قدرت سیاسی را در سال  دموکراتسوسیال 

بعد از این دوره، به »راه سومی« کشیده شد   دموکرات همواگذار کردند. حزب سوسیال

در بریتانیا آغاز   (Giddens, 2013) که »تونی بلر« با زعامت تئوریک آنتونی گیدنز  

 کرده بود. 

کامیاب  تجربه  سالسوسیالی  در  سوئد،  دههدموکراسی  پایانی   1980ی  های 

یافته در  ی مدنی« فعال و سازمانبست رسید. اما »جامعهطور قطعی به بنمیالدی به

ی مدنی« کنشگر  این کشور تاکنون زنده و پابرجا مانده است. با حضور همین »جامعه

(  1930-  1991سوئدی )دموکراسی  های معینی از دستاوردهای سوسیالو پویا، بخشی

 هنوز هم پابرجاست. 

 های آن آمد»انقالب نولیبرالی« و پی

نولیبرالی«، دوران سیاست »دولت همان »انقالب  با  کردم،  اشاره  باال  در  گونه که 

 1973رفاه« و سیستم اقتصادی »کینزی« به پایان رسید. این »انقالب«، که در سال  

های »مکتب شیکاگو« آغاز شد، بعدتر در  در شیلی دوران پینوشه با کمک اقتصاددان

های »انقالب الد رایگان پیش رفت. اهمّ سیاستغرب هم با رهبری مارگارت تاچر و رون 

نولیبرالی« براین اصول استوار بود: حذف مقررات و هر گونه محدودیتی برای فعالیت و  

گونه  های کارگران و سایر مزدبگیران، کاهش همهشکستن اتحادیهگردش سرمایه، درهم
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مالیات)به مالیات و محویژه  برای صاحبان سرمایه(،  تصاعدی  دود کردن وظایف  های 

 ها(.  هزینه به کم درآمدی کمکهای بیکاری، بیماری، ارائهاجتماعی دولت )مثل بیمه

تازهبالواسطه  ینتیجه  این سیاست  برای شکار ی  )آزادسازی سرمایه  نولیبرالی  ی 

ارزان در در سرتاسر جهان و بهبی های فقیر وآفرینش  ویژه کشور حدومرز نیروی کار 

از پرداخت مالیات(، ناگزیر کاهش جدی سطح  های مالیبهشت  اتی برای فرار سرمایه 

های صنعتی )شمال جهانی( را در پی  در کشور ی متوسط  ی کارگر و طبقهزندگی طبقه

ی نیروی  های جنوبی جهان، استثمار وحشیانه ی همین سیاست در کشورداشت. عارضه

بع طبیعی آنها، محدودیت حاکمیت ملی  رویه از منا برداری بیزبان، بهرهکار ارزان و بی

ی اقتصادی )نابرابر( به معنای رشد اقتصادی در برخی و  ها همراه با توسعه این کشور 

 تحرکی در بقیه بود. رکود و بی

جنبه  به  ورای  مربوط  سیاسیهای  محدودیت  اقتصاد  بدون  کردن  توانمندتر   و 

 برالی« هم اشاره کرده است»انقالب نولی  فرهنگیهای  سرمایه، میشل فوکو به جنبه 

(Dean, 2018)مثابه اصل اساسی  نفوذ »بنیاد گرایی بازار« به  ی. در این تعبیر، دایره

های دیگر مثل  نولیبرالیسم، تنها به میدان اقتصاد محدود نمانده است، بلکه به عرصه 

ها حاال در حال  که آدممدرسه، بازار کار و ادارات دولتی هم رسوخ کرده است. نتیجه آن 

ی  های »با مرتبهیرند تا به رشته ی باالتر بگند، که در مدرسه نمرهرقابت شدید با یکدیگر

تر« های »معتبرتر« وارد شوند، در محل کار »بازده بیشها و دانشگاهباالتر« و دبیرستان

تر« کار بخشداشته باشند تا حقوق باالتر دریافت کنند و در ادارات، »مؤثرتر و نتیجه 

ارائه  قیمت  به  حتی  و  بودکنند،  از  شهروندان،  به  محدودتر  خدمات  کمجه ی  تری ی 

 Humanانسانی ) یاستفاده کنند. به این ترتیب حاال همگی باید به صاحبان سرمایه

Capitalکاسب به  آن  از  بدتر  یا  شوند(  تبدیل  زرنگ  فرومایه کاران  و  )هرچه  تر 

شیوهرحمبی این  بهتر(.  به  تازه  یتر،  اخیر  سال  چهل  در  زندگی،  مسلطی    فرهنگ 

از Zeitgeist)  روح زمانجوامع، به   ( در سراسر جهان تبدیل شده است. شهروندان 

کودکی باید با این راه و روش بار بیابند و رفتار کنند. این فرهنگ، راه و روش حیات  

های آنها را نیز هدایت  سیاسی و حتی چگونگی کار دستگاه بوروکراسی و ادارات کشور 

  کند.می
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ها در کار  نوشته بود؛ دخالت دولتپیامبر »بنیاد گرایی بازار« فریدریش فون هایک  

در راستای برقراری عدالت اجتماعی )از طریق اخذ مالیات   بازار، برای بازتوزیع ثروت و

ها(، نوآوری و خالقیت در جامعه را  درآمدی کمک به کمتصاعدی از ثروتمندان و ارائه

ز کار سخت و جدی  داران و مزدبگیران( را ابرد. زیرا که هر دو گروه )سرمایهاز بین می

تر کار کنم(. پس در کار بازار دخالت نکنید، بگذارید  دارد )چه فایده اگر بیشباز می

ی پیش برود؛ ثروت و فقر از آن کسانی است که شایسته   قوانین بازار و اخالق سنتی

طور اتوماتیک و بدون ها را بهروابط اجتماعی میان انسان  اخالق سنتیاند.  آن 

دولت  میهدخالت  تنظیم  همانا  که  کند،  سرمایهگونه  طور به  داریبازار 

دولت دخالت  بدون  و  میاتوماتیک  تنظیم  را  جامعه  اقتصادی  روابط  .  کندها 

داری« دو مفهوم کلیدی در تئوری نولیبرال بود، که »اخالق سنتی« و »بازار سرمایه

تماعی و اقتصادی  ی مدنی« را در روابط اج های جامعهعدم دخالت »دولت« و »سازمان

ی نولیبرالیسم، »چیزی به نام جامعه وجود ندارد« )مارگارت  در فلسفه  کرد.تضمین می

ها. »جامعه« در فرهنگ لغت نولیبرالی همانا  تاچر(، هر آنچه هست افرادند و خانواده

ی مدنی است. به این ترتیب است که هرگونه های جامعهی سازمان»دولت« به اضافه

های فقیر که  های خانوادهتر دارند )بچهبرای کمک به آنها که امکانات کم  دخالت دولت 

مریض بخوانند،  معلولدرس  و  که ها  بیکاران  باشند،  داشته  بهتری  زندگی  که  ها 

های کارگران و کارمندان برای محدود کردن قدرت  خانمان نشوند و...(، تالش اتحادیهبی

در دفاع از حقوق   ی مدنی های جامعهر سازمانی سایمداران، و مبارزهنامحدود قدرت

بهآن  که  تحتها  تاریخی  بودهطور  اقلیتستم  )زنان،  یا  اند  و  قومی  و  مذهبی  های 

آور، و نقض آزادی فردی تحت تأثیر اوهام  های زیاندگرباشان جنسی( زورگویی، دخالت

 .  ( Hayek, 1996) شوددموکراتیک معرفی میسوسیال 

ای وجود نداشته باشد،  آن بود که دیگر »جامعه«  -در تئوری  - ها  هدف نولیبرال 

 ی جامعه( از میاننیاز در امر ادارهدموکراسی )به معنای دخالت شهروندان آزاد و بی

برابری  دست  که  چنان  )آن  شود  بازتعریف  دولت  وظایف  مهندسان  طلببرود،  و  ان 

ی مدنی نابود و  های جامعههای نادان از آن کوتاه شود( و سازماناجتماعی، و نیز توده

عملی این »انقالب نولیبرالی« این بود    یدرست است که نتیجه  شدت تضیف شوند.یا به
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جویانه جایش را های عدالتایده که دموکراسی خوار و خفیف و نیز دچار اختناق شد،

گسیخته از طبیعت و محیط زیست اوج گرفت.  ی لجامرحمانه داد و استفادهبیبه رقابت  

 دیگر هم افتاد.   یاما یک اتفاق ناخواسته 

داری از هم  عکس اهداف تئوریک نولیبرالی، به جای آن که دولت و بازار سرمایهبه

یش  مجزا بمانند )در واقع دست دولت از دخالت در بازار کوتاه شود(، روال دیگری پ 

ی  کالن به قوه  یهای کالن شدند. سرمایهها فرمانبر و زیر دست سرمایهرفت. دولت

 گذاری هم گذاشت.های قانونگری حتی دست روی روندمجریه بسنده نکرد، با البی

نتیجه  روند یدر  طبقه ها،این  از  بخشی  و  سرمایهکارگران  با  که  متوسط   یی 

شان افت وحشتناک کرده  ضاع مالی و امنیت کاریمحدودیت، اوگسیخته و بازار بیلجام

مداران و احزاب سیاسی خوار و خفیف شده بودند،  بود، در شرایطی که سیاست، سیاست

شدت ضعیف شده بودند،  ها( بهی مدنی )مثل اتحادیههای جامعهدر روزگاری که سازمان

تفاوت، رام و مطیع  و بیشان در نیاید  که از نظر سیاسی آرام بنشینند، صدای به جای این

پولدار که  کنند  تماشا  فقیرتر میفقط  و خودشان  ثروتمندتر  ابراز ها  به  شوند، شروع 

کانال که  وقتی  کردند.  اتحادیهنارضایتی  و  احزاب  اعتراض  ابراز  برای  قدیمی  ها،  های 

بق  اگر سا گشتند.های دیگر برای اعتراض میقدرت بودند، باید دنبال کانالحال و بیبی

این چپ و سوسیالیست بر  نارضایتیها  بودند که  را سازمان  ها  فرودستان جامعه  های 

ی ها هم از صحنه کردند، حاال دیگر، ایندادند و برای احقاق حقوق آنها مبارزه میمی

احزاب  بودند.  شده  خارج  جامعه  در  ضعیف  افراد  و  مزدبگیران  حقوق  برای  مبارزه 

الیسم واقعاً موجود« و برمال شدن مشکالت آن سیستم کمونیست که با فروپاشی »سوسی

نداشتند.   اقتداری  و  اعتبار  دیگر  آهنین  دیوار  پشت  در  مردم  دشوار  زندگی  و 

، از »چپ« به »میانه و مرکز«   ها هم که همگی با شروع »راه سوم«دموکراتسوسیال 

ی« شده بودند.  کشی کرده، و در نهایت تسلیم روح زمان، یعنی »انقالب نولیبرالاسباب 

دموکراسی این تصور بود که ساختار نولیبرالی ای این چرخش سوسیالمبنای اندیشه

تقدیر تغییرناپذیری است که تنها باید بر آن گردن نهاد و خود را بر آن منطبق ساخت.  

   شد.دیگر آبی از چپ برای مشکالت فزاینده و فراوان مزدبگیران گرم نمی
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این    فریبهای عوامناسیونالیستحاال دیگر   تا که  بودند  پیدا کرده  باال  دست 

کنند.  نارضایتی بسیج  را  آمده  ستوه  به  مردم  و  دهند  سازمان  را  افراطیها  ،  راست 

دولت تضعیف  با  مبارزه  روندپرچمدار  علیه  و  ملی  جهانیهای   شدنهای 

(Globalisation سازمان برای  تسهیالت  مخالف  شرکت(،  و  فها  راملی  های 

(Multinational corporation  کشورهای به  شغلی  امکانات  و  صنایع  انتقال   ،)

جنوب جهان و مهاجرت کارگران ارزان از جنوب به شمال جهان شده بود. توجه کنید  

شدن  های جهانیکه خارج از جهان صنعتی غرب هم مردم همین مشکالت را با روند

دار و قوی سیاسی و نیز  بود که احزاب ریشه   بریده داشتند. تفاوت آنجاعنان  یسرمایه

های جهان وجود نداشت )برای مثال  ی مدنی اساسا در این بخشهای جامعهسازمان

جان در ی مدنی« ضعیف و بیی سیاسی« سرکوب شده و »جامعهنگاه کنید به »جامعه

 های آسیایی و آفریقایی(.  روسیه، مجارستان در اروپای شرقی یا کشور

نگاه   وقتی به نیروی اصلی طرفدار و پایگاه اجتماعی راست افراطی در غربالبته  

های سفیدپوست طبقات پایین جامعه تنها  این مرد  یبینید که خشم و کینهکنید، می

ی برند، نیست. قصه، فقط قصهامنیت شغلی و افت درآمد میواکنش به رنجی که از عدم

ک افراطی  راست  لذا  نیست.  طبقاتی  کینهتحقیر  بر  شکسته  از  شده،  بنا  و  توزی  ها 

میباخت دیگر هم شکایت  آسیبهای  به  اشاره  با  سلطهکند.  که چهل سال  ی هایی 

کند  گوید و تبلیغ میبار آورده است، میی کارگر و متوسط بهنولیبرالیسم برای طبقه 

قعیت و  که نگاه کنید سفید بودن و مرد بودن، دیگر حمایت و حفاظی در برابر افت مو

گوید؛  منزلت شما نیست. ناسیونالیسم افراطی با پناه گرفتن درسنگر اخالق سنتی می

آورده ارزان  مهاجر  از کارگران  دفاع  و  فمینیسم  با  بگیرند،  ما  از  را  ما  کارهای  تا  اند 

های ما را علیه ما  کشانند، زنهای ما را به ویرانی و فساد میدگرباشان جنسی، خانواده

 کنند. ، مذهب، آیین و فرهنگ ما را تهدید میشورانندمی

زند،  خشمی که راست افراطی در میان طبقات پایین جامعه در شرق هم دامن می

های مذهبی و قومی است. به این ترتیب، شدت ضدزن، علیه دگرباشان جنسی و اقلیتبه

تنظیم    ها راخودی روابط بین آدمگفت نظم و انضباط خودبهاخالق سنتی که هایک می

سالحی مؤثر در دست راست افراطی و ناسیونالیست، تبدیل   کند، به ابزار جنگ ومی
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چاک های سنتی خانواده سینه.پوپولیسم ترامپی علیه سقط جنین و ارزش  شده است

علیه  می پوتین(  و والدیمیر  اوربان  )ویکتور  او  روسیه، دوستان  و  دهد، در مجارستان 

فمینیسم شم و  از مذهب، چه در  استفاده کشند.شیر میدگرباشان جنسی  ابزاری  ی 

یا حمایت تی با قدرتمداران در کرملین  روسیه  ارتودکس  اتحاد کلیسای  پارتی  شکل 

(Tea Party از ارتدوکس  یهودیان  یا  و  پوپولیست  و  افراطی  راست  و  ترامپ  از   )

ناسیونالیستناسیونالیست از  بنیادگرا  هندویسم  اسراییل،  افراطی  قدرت  های  های  در 

هند و سرانجام استفاده از اسالم توسط اردوغان در ترکیه و طالبان در افغانستان، از  

به ارزش های دیگر این اخالق جنبه  های دینی به  گرایی سنتی است. مذهب و توسل 

 یابی به قدرت تبدیل شده است. ای برای دست مسلکانهابزار کلبی

راسی و لیبرالیسم تعارضی ایجاد شود،  وقتی که هایک نوشته بود که اگر بین دموک

گاه گمان  اولویت باید به لیبرالیسم داده شود و دموکراسی باید قربانی شود، شاید هیچ

جمهور پوپولیست ایاالت متحده که در  ، رئیس2021ژانویه سال    6کرد که در  هم نمی

به ساخ برای حمله  را  طرفدارش  اوباش  بود،  آزاد شکست خورده  انتخابات  تمان  یک 

کنگره بسیج کند تا از انتقال مسالمت آمیز قدرت جلوگیری کنند. غولی از شیشه خارج 

 دید. پردازان نولیبرالیسم به خواب هم نمیشده است که هیچ یک از نظریه

*** 

، در  (Polanyi, 1944) ، با الهام از پوالنی(Burawoy, 2013b)مایکل بوراوی 

ی نولیبرالیسم و بنیاد گرایی بازار در کشورهای نویسد: با غلبه شرح روزگار امروز می

ای شدن نیروی کار و پول شتاب تازهمیالدی، روند کاالیی  1970ی  صنعتی از اواخر دهه 

مزدبگیران بار دیگر در معرض دادوستد بدون کنترل قرار گرفت و به   نیروی کارگرفت.  

  ی از وسیله  پولآمیز شد.  این ترتیب زندگی بسیاری از مزدبگیران، پرمشکل و مخاطره

بندوبار در  در معرض دادوستد بی  توانستی کاال، به یک کاال تبدیل شد که میمبادله

وکارها  ی کسبثباتی ارزش پول و مخاطرههای بورس و ارز قرار گیرد. امری که به بیبازار

هم به کاال    طبیعتپس از آن که   مالی جهانی را آفرید.  یانجامید و هیوالی سرمایه

کاریم،  ذا مینوشیم، زمینی که در آن غ کنیم، آبی که میتبدیل شد، هوایی که تنفس می

 های جدی را شاهد شد.  کنیم، تهدیدهایی که در آن زندگی میبدن
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میالدی که   1930ی های دههدر مقابل چنین تهدیداتی، اکنون )درست مثل سال

بندوبار نیروی کار، زمین و پول را شاهد بودیم( بار دیگر  شدن بیچنین روندی از کاالیی

دموکراتیک است. سؤال این است که آیا یک بدیل سوسیال راست افراطی سر بلند کرده  

هایی برای این وضعیت خطیر ارائه دهد؟ در تواند راه حلیا سوسیالیسم دموکراتیک می

های سوسیالیسم دموکراتیک توانست  های پس از جنگ دوم، اندیشهآن روزگار، در سال

ده از جنگ، دولت رفاه بسازد.  های بازمانداری، بر ویرانههایی از جهان سرمایهدر بخش

 ماند که بتوان آن را بازسازی کرد؟اما سؤال امروز این است که آیا جهانی باقی می

 

 
 

توان تر هم بشود، نمیچنان که در باال هم نوشتم، اوضاع از این هم که بدتر و تاریک

باید به   کشید.تنها به تصویر کردن صحنه قناعت کرد، غصه خورد و رو به قبله دراز  

ها  های قابل پیاده شدن فکر کرد، آنهای جایگزین، به آرمانها و امکانات، به افقبدیل

 ی آزمایش گذاشت.  را مطرح کرد، در موردشان نوشت، صحبت کرد و به بوته
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فانتزی به  فرسوده،  و  خسته  فشار،  زیر  مردم  که  دستوقتی  به های  راستی، 

آورند،  ترامپ، پوتین، لوکاشنکو، اوربان و اردوغان باور میهای افراطی نظیر  ناسیونالیست

گویند،  به مردم زیر فشار می هافریبیابند تا به قدرت برسند. این عوامآنها فرصت می

گردانیم، زمانی که همه کار داشتند و  ی طالیی و مطمئن را به شما بازمیما گذشته

های ما نبودند، آرامش بود و امنیت  خیابانها در  ها و تروریست کاررفاه، وقتی که جنایت

ها و دگرباشان خانواده، اخالق و  دزدیدند. فمینیستبود. مهاجران کارهای شما را نمی

ی راست افراطی، های بیمارگونهکردند. در مقابل این فانتزیمذهب شما را تهدید نمی

ی بازگرداندن نظمی  های دموکرات به تخیلی بسیار قوی نیاز دارند تا بتوانند براچپ 

 عادالنه و انسانی در جهان تالش کنند.  

 2020درست است که برای مثال پوپولیسم راست به نمایندگی ترامپ در انتخابات  

شکست خورد. اما بازگشت به آنچه که در چهل سال گذشته بود، درمان   ایاالت متحده

یست. باید به جلو حرکت ی معاصر نی جدی با پوپولیسم اقتدارگرایانهاساسی و مبارزه

گروه و  مزدبگیران  جدی  مسائل  به  باید  )که  کرد.  فشار  تحت  وسیع  درصد    99های 

راه و  پرداخت  خواسته مردمند(  از  بسیاری  داد.  ارائه  میان  حل  در  حتی  مردم،  های 

میانهگروه خواسته های  برآوردن  با  باید  هستند.  مشروعیت  دارای  هم  مردم،  رو  های 

 ا از قدرت گرفتن بازداشت.پوپولیسم راست ر

 یکم وچپ و سوسیالیسم دموکراتیک در قرن بیست

توان سوسیالیسم را چنین تعریف کرد که در طول تاریخ  نویسد: میاکسل هونت می

طور مدام به دنبال ای از شهروندان، به های تازهو براساس شرایط اجتماعی متفاوت، گروه

اند و این کار را با تالش برای شان بودههایته جلب توجه افکار عمومی جامعه به خواس

اجتماعی در »سپهر  آزادی  نتیجه گسترش فضای  ارتباطات و در  بردن موانع  از بین 

ی صنعتی  اند. با این ترتیب کارگران در جامعه( پیش بردهpublic sphereعمومی« )

رتباطی، بحث  قرن نوزدهم، برای رفع نیازهای موجه خویش درپی از بین بردن موانع ا

داری بازار در آن  ی زندگی اقتصادی بودند. زیرا که سیستم سرمایهوگو در حوزهو گفت

های رشد جامعه بود. خب اگر فکر کنیم  وری کارگران از دستاورددوره مانعی در راه بهره

دوره در  تازهکه  موانع  مختلف،  گروههای  برابر  در  زندگی  ای  تا  دارد،  وجود  تازه  های 
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ی  ای، مطالبهچپ در هر دوره  ینه و برابر حقوق با دیگران داشته باشند، وظیفهآزادا

از هابرماس و مفهوم  (Honneth, 2016) هاستهمگرایی این گروه الهام  با  . هونت 

)عمومی  سپهر»  »public sphere  او گسترده  - (  تعبیری  سازمانکه  از  های  تر 

نویسد که در روزگار امروز در این سپهر عمومی است که  می  -ی مدنی« است  »جامعه

های  توانند آزادانه ابراز نظر کنند. این جاست که گونهی شهروندان یک جامعه میهمه

می مطرح  اندیشه،  ایدهاینشوند.  متفاوت  که  آزمایش  جاست  محک  به  تازه  های 

میدرمی تدقیق  و  تصحیح  اینآیند،  هدایت  شوند.  در  شهروندان  عموم  که  جاست 

آزادانه مشارکت  آن،  می سرنوشت  تأکید  حال  عین  در  عمومی دارند.  سپهر  که  کند 

، دیگر تنها محدود  21دموکراتیک هم مدام در حال تغییر است. سوسیالیسم در قرن  

ی اقتصادی نیست. بلکه به  از بین بردن انقیاد و از خود بیگانگی کارگران در حوزه  به

از میان برداشتن ستم، اجبار و سلطه در تمامی روابط میان انسان ها )از ستم  دنبال 

طبقاتی تا جنسی، از تعدی و آزار قومی تا مذهبی و غیره ( است که مانعی در راه شکل  

راتیک در جامعه است. تنها در این »سپهر عمومی« است ی عمومی دموکگرفتن اراده

سازد به  هایی رویارو شویم که آنها را قادر میتوانیم با اعضای جامعه در نقشکه ما می

هایی در سطح تمامی جامعه متعهد شوند که تنها به منافع فردی آنان محدود  پیشرفت

امر کارگ تنها  آرمان  نیست. سوسیالیسم در چنین تعریفی، دیگر  ران نیست. حاملین 

 شوند.  سوسیالیستی، تمامی شهروندان می

دموکراسی دموکراسی بعد از جنگ دوم، و سوسیالسوسیال ی دیگر آن که،نکته

ی آن، ایدئولوژی دوران صنعتی بود و برای مشکالت  ترین گونهمثابه پیشرفتهسوئدی به

ای صنعتی به کشورهای جهان دوران »پساصنعتی« مثل انتقال سرمایه و تولید کااله

های کشورهای اروپا  شدن امکان کاریابی در بخش صنعت برای کارگران کشور سوم، کم

بسیارگسترده رشد  بخش خدمات،  آمریکای شمالی، گسترش  رایانه  یو  و  تکنیک  ها 

مصنوعی زیست  هوش  مبرم  مسائل  راهو  آمادهحلمحیطی،  و  حاضر  نداشت.  های  ای 

ان مکتب  هیچ  سوسیالاگرچه  تجارب  دیگری،  رشد دیشگی  تلفیق  در  را  دموکراسی 

یک از  رفاه  دولت  ساختمان  و  برابریاقتصادی  و  اقتصادی  نسبی  عدالت  با  های  سو 
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ی عملی  ، در گنجینه -که بتواند در شرایط امروز هم به کار آید  -اجتماعی از سوی دیگر  

 مسائل تازه کافی نبود. اما این تجارب برای رویارویی با این  و نظری خود ندارد.

نامحدود سرمایه  توانآیا میپس   داری که برای محدود کردن قدرت سرکش و 

تازهفاصله به عمق  امروز  دنیای  را در  به چالش ی طبقاتی  را  ای کشانده، دموکراسی 

مقابل صاحبان   را، در  آنان  را خوار کرده و قدرت  و سیاستمداران  کشیده و سیاست 

شان نامطمئن کرده، ارزش  شغلی  یداده؛ مزد بگیران را به آینده  شدت کاهشسرمایه، به

ی  مبادله  یقدر کرده؛ پول را از وسیلهی کارگران را بیمقدار و مقام و مرتبهکار را بی

بازی، معامالت سهام، و خرید و فروش کردن، تبدیل کرده و  کاال به کاالیی برای سفته

و هراسکنندهنگران  ا تر  از  به  ینانگیزتر  را  بشری  زیست  و محیط  طبیعت  تمامی  ها، 

کرده،   تهدید  شایستهنابودی  بدیل  و  کرد  داد کاری  ارائه  چپ ؟ای  و آیا  ها 

 ؟ها راهکار دیگر، و یا جایگزینی برای پیشنهاد کردن دارندسوسیالیست 

( جامعه شناس مارکسیست آمریکایی، از  Erik Olin Wrightاریک اُولین رایت )

دهد. برای مثال در مورد  ها پاسخ آری میگرانی است که به این سؤال جمله پژوهش

)کاالیی در اول  گذشته  تجارب  از  استفاده  با  که  است  آن  بر  کار(  نیروی  شدن 

های شبیه محدودیت طول روز کاری، حمایت  توان راه دموکراسی سوئدی، میسوسیال 

های مزدبگیران در صنعت و نیهای کارگری، تعاوها و اتحادیهاز بیکاران، تقویت تشکل 

های بدیل  های سازمانخدمات را دوباره به بحث گذاشت و به کار گرفت. باید آزمون

ایده با  که  بودند  اجتماعی  گرفته  شکل  دموکراتیک  سوسیالیسم  تجارب   -های  مثل 

سالتعاونی مجارستان  در  دههها  و  1980ی  های  یوگسالوی  در  بازار سوسیالیستی   ،

همبست ایدهجنبش  بر  که  دوره،  همین  در  لهستان  در  معنای  گی  به  سوسیالیسم  ی 

، را مورد توجه قرار داد. همچنین او  -سازماندهی جمعی جامعه از پایین تکیه داشتند

تجربه  میبه  اشاره  تازه  بههای  )کند.  اجتماعی  اقتصاد  به  نمونه   socialعنوان 

economy  اقتصاد بدون سود اشاره دارد توان . با مثالی می( Wright, 2010)( یا 

اقتصاد را تعریف کرد. سال از  های  های خصوصی، برنامههای طوالنی، شرکتاین نوع 

( آمار  برای  مثل  statisticsکامپیوتری   )SPSS    یاStata  می تهیه  با  را  و  کردند 

بردند.  های کالن میفروختند و سودکردند و میروزرسانی میبههای تازه همواره  تکنیک 
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ای ی آمار، خودشان برنامهای از دانشگاهیان متخصص در رشته های اخیر عدهدر سال

کنند.  روزرسانی کردند و میرا نوشتند و به طور مداوم، به  Rتازه و بسیار پیشرفته به نام  

دس در  و  رایگان  برنامه  این  از  نمونه استفاده  است.  دانشنامهترس همگان  دیگر،  ی  ی 

 پدیا است که اُولین رایت مفصل در باره آن نوشته است. ویکی

داری، اریک اُولین رایت در عین حال بر آن است که موتور حرکت سیستم سرمایه

ی امروز تر« است. چنین سیستمی، در لحظهتر برای مصرف بیش»تولید هر چه بیش

های طبیعت و امکانات آن، محدود  بست رسیده است. زیرا که ذخیرهنتاریخ بشری، به ب

کند. این خطر ی چنین روندی تمامی حیات بشری را دچار مخاطره میهستند و ادامه

ی اجتماعی نیست، بلکه تمام بشریت را به نابودی تهدید  برای این یا آن گروه یا طبقه

ی معینی،  توان برای دورهکلی را میوپنجه نرم کردن با چنین مشکند. شاید دستمی

این خطر گرم اما  انداخت.  تعویق  تر« ی »مصرف بیششدن شتابنده زمین، فلسفهبه 

جاست که تنها یک سیستم  کشد. اینداری را به چالش میمثابه موتور رشد سرمایهبه

ال  قبولی برای حتواند بدیل قابلی دموکراتیک جهانی میریزی شدهمشارکتی برنامه

ی سوسیالیستی که  ی خاکی ما باشد. پروژهمحیطی در زندگی کرهمهار بحران زیست 

انداز کند، با توصیف خودش، نوعی اتوپیای واقعی است که چشماُولین رایت تعریف می

(visionپنداره و  گوشه (  در  جنینی  اشکال  در  آن  از  کوچک  مقیاس  در  های  هایی 

بدیل شکل  به  دنیا  نظیرمختلف  بودجه تعاونی  هایی  تنظیم  و  مشارکتی   یها 

(empowered participatory governance  در برخی مناطق شهری در حال )

سو، استبداد بازار و از سوی دیگر سوسیالیسم از  ها از یکتجربه شدن است. این تجربه 

به چالش می را  استبدادی  و  رایت، باالی دولتی  پیشنهادی  اقتصادی  کشند. سیستم 

شرکت  ترکیبی مثل  متنوعی  اشکال  از  برنامهاست  دولتی،  مشارکتی،  های  ریزی 

 های خصوصی با مقررات دموکراتیک، بازارها و سایر نهادهای دیگر. ها، شرکتتعاونی

ی موج سوم سوسیالیسم را پیش  هم ایده  (Burawoy, 2013a)مایکل بوراوی  

یمی نخست،  موج  از  پس  که  یعنی  کشد  دوم،  موج  و  کالسیک  سوسیالیسم  عنی 

دموکراتیک(، در حال  )بلشویکی و سوسیال سوسیالیسم دولتی در اشکال متفاوت آن

ی تنها بر اقتصاد و یا دولت، بلکه بر »جامعهتولد است. به گمان وی، تأکید این موج نه 
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مدنی«  ی  های »جامعهمدنی« است. این سوسیالیسم دموکراتیک، به گسترش فعالیت

پایین )در  هم در سطح جهانی و هم در سطح ملی توجه دارد. به تجربه از  هایی که 

آیندهسازمان را  آنها  دار های جامعه مدنی( در حال شکل گرفتن است، توجه دارد و 

بوراوی، نه درصدد است که بازارها از میان   شناسد. سوسیالیسم موج سوم، به نوشتهمی

خواهد هردوی آنها )بازار و دولت(  ها را ملغی کند. بلکه میتخواهد دولبردارد و نه می

فرمان سازمانرا  کنترل  تحت  و  مسائل  بردار  از  کند.  جامعه  های خودگردان همگانی 

مقیاس  اکنون  است که  اکولوژیکی  برابر فجایع  در  بشریت  از  دفاع  این موج،  مرکزی 

 جهانی دارد. 

ایده اُودر  اریک  پیشنهادی  سوسیالیسم  بازار های  بوراوی،  سوم  موج  و  رایت  لین 

(Market  .حاضر است و مثل سوسیالیسم دولتی بلشویکی، قرار بر لغو بازار نیست )

(  coordinatorکننده )کننده و هماهنگبازار در این دورنمای تئوریک، نقش تنظیم

فعالیت هماهنگی  معنای  به  داوطلبانهدارد،  مبادالت  طریق  از  اقتصادی  ی  های 

ها. رایت استفاده از سیستم بازار در بخش تعاونی را رکز، عرضه و تقاضا و قیمتغیرمتم

یابنده برای سازماندهی  های بدیل گسترش کند، که یکی از راهعنوان مثال طرح میبه

. اما یک تفاوت مرکزی  (Wright, 2010: 91)های اقتصادی بازارمحور است  فعالیت

ایده رومر  ی میان  جان  با  بازار  مورد  در  دو  اقتصاددان    (Roemer, 1996) این 

مارکسیست آمریکایی وجود دارد. در حالی که رومر بازار را در سیستمی سوسیالیستی 

ووی و رایت، برابر و جمعی است. بورا کند، که درآن مالکیت وسایل تولیدتعریف می

 کنند که در آن تنها کنترل دموکراتیک بربازار را در چنان سوسیالیسمی توصیه می

 سیستم اقتصادی وجود دارد.  

هایی که  در پاسخ به سؤال  (Arato & Cohen, 2021)آندره آراتو و جین کهن 

نویسند: سوسیالیسم از رادیکالیزه شدن سه شعار انقالب فرانسه در باال طرح شد، می

می سرچشمه  همبستگی  و  برابری  آزادی،  می گیردیعنی  ادامه  دهند:  و 

از   به  دموکراسیسوسیال » پایبند بود«. در مورد پاسداری  هر سه این اصول در عمل 

شود،  ها تعریف مییعنی »آزادی«، که با حقوق مدنی و سیاسی انسان- نخستین ارزش

ها با لیبرالیسم شریک و همراه بودند. در مورد ارزش دوم، »برابری«، دموکراتسوسیال 

عمیقدموکراتسوسیال  را  مفهوم  این  واقعیها  و  لیبرال تتر  از  در  ر  و  کردند  درک  ها 
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تر بودند. در نهایت، در مورد ارزش سوم یعنی »همبستگی«، که همانا  پیشبرد آن موفق 

ها علیه زنان،  توجه ویژه به افراد ضعیف و ناتوان است، و تالش برای مبارزه با تبعیض

قومی آسیب - تبعیضات  اقشار  سایر  و  جنسی  دگرباشان  علیه  و  پذیر،  نژادی، 

ی درخشانی دارند . به گمان آراتو و کهن، در جوامعی که ها کارنامهدموکراتال سوسی

گفتسوسیال  برای  فضا  هم  هنوز  داشته،  قدرت  تبادل  دموکراسی  و  آزاد  بحث  وگو، 

نزدیک برای  تالش  است.  باز  نمایندهاندیشه  کردن  گروهتر  با  های  مردم  مختلف  های 

ی سیاسی« های متفاوت در »جامعهعرصه   اجتماعی گوناگون، در  -خاستگاه اقتصادی

احزاب »جامعه  ))مثل  اتحادیهو  )مثل  مدنی«  جنبشی  است.  جریان  در  های  ها( 

( این  social movementsاجتماعی  در  محلی  و  سراسری  بزرگ،  و  کوچک   )

برای  وجوکنند. کاوش و جستشوند و شروع به فعالیت میی مدنی« متولد می»جامعه

راه بریافتن  و  حل  فقر  )گسترش  بازار«  گرایی  »بنیاد  از  ناشی  اقتصادی  مشکالت  ای 

ی مزدبگیران در حفظ  شکاف طبقاتی، بیکاری درازمدت گروهی از مردم، ناامنی همه

های زندگی، جداسازی مدارس،  کار و ...(، »مشکالت اجتماعی« )تفکیک طبقاتی محل

بیگانه ...(، »مشکالت فرهنگی« )تضعیف هویرشد  و  اجتماعی، کاهش  تستیزی  های 

به جامعه  سطح  در  گروههمبستگی  با  آسیبویژه  فردگرایی...(،  های  رشد  و  پذیر 

های فسیلی مثل نفت  »مشکالت زیست محیطی« )کاهش تأمین انرژی از منابع سوخت 

و گاز، کاهش آلودگی ناشی از تولید، کم کردن مصرف در جامعه و ...( از جمله موضوعات  

یافته،  چنان شاداب، فعال و سازمانی مدنی« هماین »جامعه هاست.ووگاین بحث و گفت

»جامعه کنار  مهمدر  جوامع،  این  در  پایدار  سیاسی«  محلی  تبادلترین  و  های  نظر 

علیزمینه  تواند  دموکراسی دوران صنعتی، میبست سوسیال رغم بنهایی هستند که، 

به خاطرسپرد که روند دموکراتیزاسیون  اندازی نوین را بگشایند. باید راهی تازه و چشم

ادامه فرایند  یک  بیجامعه،  مسیر  یک  هر جنبش  دار،  راهنمای  چراغ  که  است  پایان 

پرنسیپترقی و  اصول  است.  اینخواه  بر  ناظر  اساسی  تکثر  های  تعمیق  برای  روند، 

   به اعتقاد آنها به شرح زیرند: دموکراسی
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پارهبخش  –  اول تنها  جامعه،  گوناگون  و  های  خواست  هستند.  جامعه  این  از  ای 

های قانونی، حمایت  آید، که از راههای آنان تنها آن زمانی در جامعه به اجرا در میایده

 اکثریت مردم را به دست آورده باشد.  

ها )که حمایت اکثریت را کسب کرده(، امری موقتی است و  پذیرش این ایده -  دوم

 ممکن است خطا بوده باشد، لذا باید امکان تصحیح آن وجود داشته باشد. 

عالیق و ایدئولوژی هیچ طبقه و گروه اجتماعی، حقیقت محض »علمی« و    -سوم

ای به نام »خلق«، های دیگر اجتماعی نیست. لذا پدیدهی تمام طبقات وگروهنیز نماینده

 راد جامعه باشد، وجود ندارد.  ی تمامی افها« که تجسم اراده»مردم« و »توده

های سیاسی فعال در چارچوب قوانین کشور، رقبا و حریفان  احزاب و گرایش  -چهارم

کنند نه این که در صدد حذف و نابودی هستند، نه دشمنان. لذا آنان با هم رقابت می

 هم باشند. 

ها بر  پیرامون ضرورت حفظ بازار، آراتو و کهن معتقدند که: کافی نیست که ما تن

داشتن سیستم رقابتی بازارها بسنده کنیم. بلکه باید مداخله در بازار، وقتی که ناتوان نگه

ی آموزش(، بازتوزیع ثروت از های قابل قبول است )برای مثال در عرصهی مدلاز ارائه 

های این سیستم )برای مثال  ها و تعیین مقررات برای جلوگیری از زیان طریق مالیات

گیری تواند به شکلط زیست( را نیز تأیید کنیم. رقابت آزاد در بازار میدر حفظ محی

از سالمندان، نتایج  انحصارها بینجامد، بازارها در عرصه هایی مثل بهداشت و مراقبت 

را عرضه می نیستند،  بسیار بدی  با کیفیت  اجتماعی  نیازهای  ارضای  به  قادر  و  کنند 

بومی را کنترل، بحران زیست مکانیزم بازار بیوقتی که سود، مبنای این خدمات باشد.  

های کار و تکثر اشکال  کشاند. تالش برای تعمیق دموکراسی در محلتنها به فاجعه می

 هاست.  های آنمالکیت )خصوصی، تعاونی، اجتماعی و دولتی( هم از پیشنهاد

 patriotismدوستی ) به گمان آنها، چپ دموکراتیک باید بر ناسیونالیسم و میهن

& love of country  ،تأکید جدی داشته باشد. اما اگر در تعریف راست افراطی )

ها( را  ها یا هندوها یا مسلمانها )برای مثال سفیدی میانی از »خودی«»ما« تنها عده

کنند و  ی آنهایی که در کشور زندگی میشود، در تعریف چپ از »ما«، همهشامل می

احترام می از محل  ارند و در چارچوب آن زندگی میگذبه قوانین آن  کنند )مستقل 
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کنند که این همبستگی ملی  تولد، مذهب، قومیت و غیره( جزو ما هستند. اما تأکید می

 را باید، به اشکال گوناگون تحکیم کرد.

می کهن  جین  و  آراتو  راستآندره  انتقاد  این  مینویسند،  که  افراطی  گویند  های 

های مردم باشند و مردم، بسیار عمیق  ان که قرار است نمایندهی میان سیاستمدارفاصله

برد، رهبران کاریزماتیک است  حلی که راست افراطی پیش می، درست است. راه  شده

نخبگان کاخ »آنها«،  مقابل  عادی در  مردم  »ما«  نمای کامل  این  نشین میکه  شوند. 

گوید.  های ما را مید، دردزنشوند، یکی از ماها، کسی که مثل ما حرف میرهبران می 

آنتاگونیستی میان »ما« و »آنها« به بر شکاف  آنها،  تبلیغات  تأکید میدر  شود.  شدت 

خبر، »آنها« باید بروند، هر جور اند، فاسدند و از حال مردم بیهایی« که باالنشین»آن 

 که شده.  

اجتناب از تبلیغ برای  گمان آراتو و کهن، با  در مقابل آنها، نیروی دموکرات باید، به

تعامل،   عناصر  که  باشند  سیاسی  فرهنگ  آن  مروج  آنتاگونیستی،  و  افراطی  تضاد 

و  خویشتن  جاافتاده  نهادی  غرب،  جهان  در  است.  برجسته  آن  در  بردباری  و  داری 

ها مورد استفاده قرار بگیرد.  تواند برای ترویج این نگرشدموکراتیک وجود دارد که می

ب پاسخی  آنها  نهاداما  این  ندارند که در جوامعی که  این سؤال  نیستند و ه  ها موجود 

ی قدرتمدران است، چگونه باید این  های دموکرات تنها شیوهی نیروسرکوب وحشیانه 

 وگو را پیش برد؟فرهنگ تعامل و گفت

پیشهمان که  نوشتهطور  هم  اینتر  در  چارهام،  هم  که جا  نیست  این  جز  ای 

ی مدنی« را، هر قدر هم که ضعیف باشند، فعال کرد.  »جامعه  ی سیاسی« و »جامعه

به  کرد.  توجه جدی  فشار  و  فقر  از  آمده  تنگ  به  و  عاصی  مردمان  به مشکالت  باید 

ای آنان مدد رساند و به سازمان دادن دیگران کمک کرد. از  های موجود اتحادیهسازمان

دفاع  -شان  قومی و مذهبیمستقل از تعلق طبقاتی، جنسی،    - ی شهروندانحقوق همه 

کند که  ی مدنی« هم فرقی نمیی سیاسی« و »جامعههای »جامعهدر فعالیت  13کرد.

وقتی که معتقد به دموکراتیزه کردن فضای این (ها و احزاب گوناگون  فعالین سازمان
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یا  )هستند کشورها هستند  ناسیونالیست  سکوالر،  که  یا  معتقداند  و  مذهبی   ،

حقوق زنان برای آنها مرکزی است یا مشکالت محیط زیست، حقوق انترناسیونالیست،  

ها و کارگران. باید به  هاست یا که مشکالت باز نشسته ی آن ترین مسئلهمعلمان اصلی

های گسترده  خاطر سپرد که برای مبارزه در راه برابری و آزادی، سیاست اتحاد و ائتالف

ها و مردم عادی،  بری گسترده بین باالییی آنانی که از نابراضروری است. باید با همه

وگو کرد، با حوصله به مشکالت برند، گفتبین ثروتمندان و انبوه مردم مزدبگیر رنج می

های این مشکالت، به مشورت نشست. به جای  ها در مورد راه حلآنان گوش کرد، به آن

نها را ندارد،  ی خواندن آو »اعالم موضع«، که هیچ کس حوصله  های سیاسی«»اعالمیه

 وگو کرد. با زبان فهما با مردم گفت

*** 

ی اما، پیشنهاد بازتعریف »پروژه  ( Laclau & Mouffe, 1985)الکالئو و مووف  

  د. کننمی  سوسیالیستی« را مطرح و به جای آن »رادیکالیزه کردن دموکراسی« را توصیه

ی مهم مورد تأکید آنها این است که روند رادیکالیزه کردن دموکراسی لزوماً شامل  نکته

مبارزه سرمایهیک  ضد  الزاماً ی  سوسیالیسم  اما  هست،  هم  )سوسیالیستی(  داری 

دموکراتیک نیست. در »دموکراسی رادیکال« پیشنهادی آنها، بسیاری از اشکال تبعیت، 

تن که  فرمانبرداری  و  پیوابستگی  سرمایهها  تولید  روابط  و آمدهای  نیستند  داری 

گری جنسی، نژادی، قومی  های فرهنگی دیگری هم دارند )مثل تبعیض و سلطهریشه 

در پاسخ به سؤال یکی از  تواند و باید که به چالش کشیده شوند.یا مذهبی( نیز، می

پیونددانشجویان درباره ارتباط و  ارنستو های دموکراتیک و سوسیالخواست  ی  یستی، 

گمان  ( Laclau, 1990)الکالئو به  بود:  نوشته  خواست،  تنها من  سوسیالیستی  های 

اند. همان طوری که مردم برای حق رأی همگانی  های دموکراتیک بودهخواست   بخشی از

مبارزه   جنسی  و  نژادی  برابری  همه،  برای  آموزش  و  مدرسه  یا  سیاسی،  مشارکت  و 

 های اقتصادی یا کنترل بر شرایط کار هم در جریان است.کنند، مبارزه برای برابری می

داری الت به وجود آمده از سوی سرمایهبه گمان الکالئو و مووف، مبارزه علیه مشک

ی کارگر نیست.  در دنیای امروز، تنها محدود به مسائل طبقه  بدون کنترل و محدودیت

کشند.  ها رنج میتری از مردم، درگیر این مشکالت هستند و از این آسیباقشار وسیع 

تر(  بیشداری )برای سود و مصرف  باری که تولید سرمایهمشکالت محیط زیستی فاجعه
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آورد، تحرک سریع سرمایه از این سرزمین به سرزمین دیگر برای دسترسی به بار می

ارزان  کار  نیروی  محدودیتبه  و  کمتر  بیشهای  سود  برای  هم  )باز  دولتی  که  تر  تر( 

فرسا با شرایط غیر انسانی در اقلیمی دیگر را بیکاری گروهی در این اقلیم و کار طاقت

ی مزدبگیران در تمام طبقات اجتماعی  نامطمئن کاری برای همه   شود، شرایطباعث می

ی  داری افسارگسیخته های حاصل از فعالیت سرمایههایی از این دشواریگوناگون، مثال

داری در دوران ماست. چنین مبارزه ای )علیه مشکالت به وجود آمده از سوی سرمایه

داری است و  گون، هم ضد سرمایهدنیای امروز( با حضور اقشار گسترده و طبقات گونا

می آن تواندهم  به  مشروط  باشد.  جامعه  در  دموکراسی  تعمیق  راستای  که در 

مبارزهشرطپیش چنین  بودن  های  باز  و  بودن  زنده  همانا:  یعنی  باشند،  موجود  ای 

)جامعه مدنی  چندگانگیcivil societyی  مطبوعات،  و  احزاب  آزادی  فرهنگ   (،  و 

اقامهعه که تأکیدشان بر روندتکثر عقاید در جام ی دلیل است و نه های استداللی و 

ی سوسیالیستی یا ضد  های نازل شده از آسمان و یا زمین. اگر بتوان چنین مبارزهآیه 

گاه  تر مبارزات دموکراتیک جای داد و مستقر کرد آن ی وسیع داری را در پهنه سرمایه

داری  از فعالیت بدون محدودیت سرمایهتوان تصور کرد که غلبه بر مشکالت ناشی  می

بود که تحول و گذار به جامعه انسانیقادر خواهد  اما، چنان که  ای  را فراهم کند.  تر 

کنند، باید توجه کرد که این روند رادیکالیزه کردن مبارزات  الکالئو و مووف تأکید می

معین پایان  به  نقطه  دموکراتیک،  سوسیالو  »حضرت  ظهور  )با  موعودی  و   یسم«ی 

رسد که در آن دیگر همه چیز گل و بلبل ی عدل سوسیالیستی«( نمیبرقراری »جامعه

آید، چنین مفروضات شود و جامعه بدون تضاد، بدون مبارزه و کامالً آزاد به وجود میمی

ای تنها توهمات خطرناک هستند. تا زمانی که تاریخ بشری در جریان شناسانهآخرت 

های دموکراتیک تر روندها و مبارزات برای بهبود و تعمیق بیشاست باید به این تضاد

  فکر کرد.

آن نکته دیگر  گونهی  ما  وقتی  گروهکه  و  طبقات  در گونی  مختلف  اجتماعی  های 

می را  به  جامعه  همه  و  نشدند  ساده  کالسیک،  مارکسیسم  تصور  برخالف  )که  بینیم 

های گوناگون  )اقشار و گروه  های مختلفرهاییی کارگر تبدیل نشدند( آنگاه باید از  طبقه 

ای، یک  سخن بگوییم و نه »رهایی عمومی بشریت«. به این ترتیب هر مبارزه در جامعه(



 

 

 علیرضا بهتویی  216

برای روشن شدن این مطلب الکالئو   مبارزه برای هدفی معین، ناتمام و ناکامل است.

دیکتاتور   آورد: فرض کنید که نیروهای انقالبی، موافق به سرنگونی یک رژیممثالی می

می مرتجع  میو  وظیفه شوند.  که  کرد  فکر  انقالبیشود  جریان  این  سناریوی  ی  در 

به نام طبقه  نخست ی کارگر، ملت آلمان یا امت اسالم، تمام قدرت را  آن است که 

های زندگی اجتماعی این »رهایی« را پیش  تسخیر کند و بخواهد که در تمام عرصه

تواند شروع یک روند دموکراتیزه  می این جریان انقالبیی  وظیفه  دوم ببرد. در سناریوی  

های مختلف در آن جامعه این  کردن حیات اجتماعی باشد. روندی که طی آن گروه

یابند که خود را سازمان دهند، نمایندگان خودشان را با انتخاباتی آزاد، به  امکان را می

های آنان تالش  خواسته  های سیاسی بفرستند تا در راستای تحققگیریمراکز تصمیم 

کنند. اگر این راه دوم پیش برود، آنگاه ما با سناریوی یک چپ دموکرات روبرو خواهیم 

اقشار   آگاهی تمام  باال رفتن  نکته آن است که سوسیالیسم دموکراتیک خواهان  بود. 

ی خویش باشند و نه تنها یک  ی سرنوشت و آیندهمردم است تا بتوانند معماران ویژه

تأکید بر آن است که   اش قرار گرفته است.ی معین که »رسالتی تاریخی« برعهدهطبقه 

فضای رقابت آزادانه همیشه باید در روند مبارزات دموکراتیک حفظ شود، زیرا حتی 

توانند به  ها نیز، در نبود رقابت آزادانه و فضای دموکراتیک، می»پیشروترین« رهبری 

  .اقتدارگرایان دیکتاتور تبدیل شوند 

در برخی   پیشنهادی الکالئو و مووف های اجرایی در »دموکراسی رادیکال«سیاست

شباهتجنبه  سیاستها،  همان  با  معینی  مثال های  برای  که  دارد  هایی 

از  های سوئدی پیش از چرخش به سوی »راه سوم« )با دنبالهدموکراتسوسیال  روی 

برای مثال   (Mouffe, 2018: 40) شانتال مووفبردند.  تونی بلر و شرکا( پیش می

هایی  های فراوانی با سیاست، شباهتارادیکال« پیشنهادی م نوشته است: »دموکراسی

به سوی »راه سوم«  های سوئدی پیش از چرخش  دموکراتدارد که برای مثال سوسیال

که بازگشت به آن مدل قدیمی سازش میان کار و   کندبردند. اما اضافه میپیش می

مطالبات   به  توجه  ضرورت  بر  عالوه  که  زیرا  نیست.  ممکن  دیگر  امروزه  سرمایه 

های فمینیستی و دگرباشان(،  دموکراتیک جدید )برای مثال طرح شده از سوی جنبش

محی نجات  مبرم  ضرورت  نیز  به و  زیست،  امکان  ط  عدم  اصلی  دالیل  از  یکی  وضوح 
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های اقتصاد کینزی با تشویق و  بازگشت به آن مدل پس از جنگ است. زیرا راه حل

تر برای مصرف و رشد اقتصادی، موتورهای تخریب محیط زیست ترغیب تقاضای بیش

ای اجتماعی  هی »دموکراتیک رادیکال« نیاز به بیان خواسته هستند. بنا بر این یک پروژه

هایی برای رویارویی با چالش بحران مبرم اکولوژیک دارد. ضروری است  جدید و طرح

های دموکراتیک و سوسیالیستی حول  های اساسی سنتای میان جنبهکه ترکیب تازه

کدام  ) رادیکال« » دموکراسی(این که چنین بدیلی   مدل جدیدی از توسعه تصور شود. 

ها  خواهد داشت، به گمان الکالئو و مووف، بستگی به زمینههای مختلف  نام را در کشور

سنت نامو  دارد.  کشوری  هر  ملی  یا های  شورایی«  »دموکراسی  نظیر  مختلفی  های 

توان »دموکراسی مشارکتی«، »سوسیالیسم دموکراتیک« یا »اکو سوسیالیسم«، را می

( اصطالح و نام  Norberto Bobbioفیلسوف ایتالیایی نوربرتو بوبیو ) پیشنهاد کرد. 

»سوسیالیسم لیبرال« را پیشنهاد کرده بود که تعریف آن چنان ساختاراجتماعی است 

های گوناگون  دمکراتیک با چارچوب اقتصادی با ویژگی-که ترکیبی از نهادهای لیبرال

نهاد کردن  دموکراتیزه  بوبیو  نوربرتو  تعریف  در  سوسیالیسم  است.  های  سوسیالیستی 

توان و  صاد ی است. بوبیو بر آن بود که اهداف سوسیالیستی را میدولت و سیستم اقت

 ,Bobbio) دموکراسی موجود تحقق بخشید  -های لیبرالباید در چارچوب ساختار 

1987).  

 بینی کنترل نشده هشدار پیرامون خوش

فصل از  سوسیالیست یکی  مشترک  امکان  های  به  آنان  باور  همانا  کالسیک،  های 

برابری ارزشساختن یک سیستم  بر  مبتنی  که طلب  بود  و همکاری  های همبستگی 

ی خود بر یک دیدگاه نسبتاً  داری شود. این امر به نوبه تواند جایگزین نظام سرمایهمی

ها و توانایی آنها در همکاری با یکدیگر استوار بود. در دفاع از این  بینانه از انسان خوش 

اند که تالش برای  ها همواره تأکید داشتهها، سوسیالیست بینانه از انسان دیدگاه خوش

و   شخصی  انسانبه(رقابت  منافع  رفتار  محرک  عوامل  تنها  محصول    )مثابه  واقع  در 

انسان ساختار سرمایه انکار در »طبیعت«  نه واقعیتی غیر قابل  با  داری است و  لذا  ها. 

ها را هم در راستای همکاری و همبستگی سوق داد  توان این رفتارها، میتغییر ساختار

 و تربیت کرد.  
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ی سوسیالیستی، وندی بروان پیرامون پروژه ولین رایتهای اریک اُدر نقد دیدگاه

(Brown, 2020)  چپ پژوهش سیاسی،گر  علوم  دیدگاه   گرای  چنین  به  اشاره  با 

اعتقاد به   آورینویسد: رایت به طرز شگفتها میای در مورد همکاری انسانبینانهخوش 

غایت  دهد: من از دیدگاه بهدر زندگی بشریت و سیاست داشت و ادامه می  عقالنیت

 ی روان انسان، روابط اجتماعی و حتی قدرت سیاسی،ی او دربارهبینانهروشن و خوش 

شوم. من از اعتقاد راسخ او به مارکسیسمی امیدوارانه، که نیچه، فروید،  حیرت زده می

گیری ذهن آدمی« و ماکیاولی، ماکس  ی »تمایالت، روان و شکلرصهو فوکو آن را در ع 

کشند، مبهوت ی »ماهیت زندگی سیاسی« به چالش نمیوبر و کارل اشمیت در زمینه

دلی و  خوانم، از سادههایی را که اسم بردم، میمانم. من خودم شخصاً وقتی آثار اینمی

به حوادثی   وقتی دهد:بروان ادامه می  وندی  گردم. خوش بینی آسمانی ام به زمین بر می

امروز می ما در همین  پیرامون  کنید، میکه  نگاه  که مقصودم چیست. گذرد،  فهمید 

(، کسانی که گناه همه مشکالت  scapegoatها )بسیج کردن مردم در اطراف بالگردان 

رین لوپن  تر است. نگاه کنید که دونالد ترامپ، مارا به گردن آنها بیندازید، خیلی راحت 

گویند: تقصیر تمام مشکالت  های افراطی که به مردم اروپا و امریکا میراست   ییا بقیه

های فقیر است. یا القاعده را نگاه کنید  ها بر گردن مهاجران از کشور امروز در این کشور 

ها را نابود  آمریکا و اسراییل هستند، اگر این  که میگوید تمامی مشکالت مسلمین، همانا

 شوند.  ها حل و فصل میی دشواری شود و همهم، بهشت برین در خاورمیانه ظاهر میکنی

کوشد توضیح دهد که  با گفتمانی که می حال مقایسه کنید این مدعیات ساده را

بیسرمایه ساختهداری  خودمان  انسانها  ما  که  کرده ایمبندوباری  خلق  »نیروی (ایم و 

، منشاء و علت تمامی مشکالت اکنون )دهدنظم مینامرئی« که امروزه به این جهان  

گوید، بخش عظیم  ماست و باید تحت کنترل و با محدودیت باشد. و یا گفتمانی که می

های دموکراتیک و فرهنگ دموکراسی در جوامع نظیر ماست، باید  مشکالت ما نبود نهاد

یاد   ا در هر دو موردهها را آرام آرام ساخت و تکامل داد. طبیعی است که آدماین نهاد

فهمند و  شان را هم بهتر می تر برای حل مشکالت های بسیار سادهحلشده در باال، راه

پذیرند. هضم و درک آنچه که چپ نوین آرزوی وجود آوردن اش را هم راحت تر می

جامعه یعنی  توسعه دارد،  و  بشر  حقوق  و  دموکراسی  با  را  اجتماعی  عدالت  که  ی  ای 

ره وبهره برداری صحیح وکارا از منابع پایه، منابع طبیعی و نیروی انسانی(  پایدار)با ادا
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(، یا  scapegoat) یک »بز بالگردان« کند، بسیار دشوارتر از آن است کهترکیب می

خور دیگران را پیدا کنی، تمام مشکالت را به گردن آن بیندازی و بگویی هر چه چوب 

ی پس از فروپاشی  ثال دیگری توجه کنید: در دورهفریاد دارید بر سر این بز بکشید. به م

دکمه که  بدهید  وعده  مردم  به  که  بود  راحت  شوروی،  میاتحاد  فشار  را  دهیم،  ای 

میسرمایه وجود  به  همهداری  و  و  آوریم  پولدار  غربی،  اروپای  مردم  مثل  شما  ی 

گویید حتا  شوید. حاال این را مقایسه کنید با این که بخواهید به مردم بخوشبخت می

های اقتصادی و حقوقی برای  برای رسیدن به آن رفاه اقتصادی، زمان الزم است تا نهاد

داری را به وجود بیاوریم. کار دراز مدت هم بایست، اگر که  کارکردن سیستم سرمایه

نهاد مثالی  بخواهیم  در  بسازیم.  در کشورمان  را  دیار  آن  در  موجود  دموکراتیک  های 

م خیلی ساده و پذیرفتنی باشد که به مردم خسته و به ستوه آمده  مشابه، شاید این ه 

ایران وعده بدهی که اگر شاهزاده رضا پهلوی دوم را دوباره به تخت بنشانیم، دوباره  

  شود.همه چیز گل و بلبل می

ساختن و حفظ دموکراسی، بسیار دشوار است، از بین    :دهدوندی براون هشدار می

با قدرت گرفتن    1930ی  ی آلمان در دهه گاه کنید به تجربه بردن آن بسیار آسان. ن

 های نوپا به استبدادهیتلر یا کودتای پینوشه در شیلی. تبدیل و وارونه کردن دموکراسی

اکوادور و   ی مجارستان، ونزوئال،به تجربه تواند خیلی سهل و ظریف پیش برودهم، می

ربیت دموکراتیک شهروندان کاری است  های اخیر. در مقابل تترکیه نگاه کنید در سال

طوالنی که به تمرین منظم از دوران کودکی و از خود نهاد خانواده و مهد کودک نیاز  

ی مدنی  ی سیاسی )مثل احزاب( و جامعههای دموکراتیک در جامعهدارد. ساختن نهاد

ک ها(، کاری است درازمدت و پر درد. ساختن فرهنگ دموکراتیک در ی)مثل اتحادیه

از آن هم، کاری به غایت دشوار است. مستلزم یک آموزش  جامعه و حفظ و مراقبت 

حساب پرورش  است،  کودکی  دوران  از  حساسیت همگانی  درازمدت  و  و  شده  ها 

های  ی شهروندان به امر عمومی و حضور مطبوعات و رسانههای مدنی همهدلبستگی

کند  ( را طلب میpublic sphereآزاد است. ایجاد و استمرار یک »سپهر عمومی« )

و گفت بحث  و  دانش  کردن  دموکراتیزه  امکانات  برانگیختن وگوکه  کند.  فراهم  را  ها 

طلبد که مراقب تمرکز قدرت و فساد در استفاده  ی شهروندان را میهوشیاری مداوم همه
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)چه در میان رهبران یا مردمان عادی( باشند   از منافع عمومی در جهت منافع خصوصی

ها در راستای دموکراتیزه کردن جامعه دشوار و بسیار شکننده است و مامی این روند. ت

 تواند از بین برود.  هم می راحتیبه

( عینی  عقالنیت  قلمرو  مدرن،  جهان  در  سیاست  (  objective reasonقلمرو 

تضاد قلمرو  آن نیست،  است.  جنگ  و  متخاصم  خدایان  قلمرو  است،  ارزشی  های 

که   سنتاندیشمندانی  به  باورمند  هابرماس(،  گفت)مثل  دموکراسی  وگویی،  های 

( مشورتی  یا  مشارکتی،  نادیده  deliberativeارتباطی،  را  مشکل  این  هستند،   )

از گفتمان عقالنی در نظمی عقالنی مورد توافق همگان، اعتقاد  می به نوعی  گیرند و 

های  بارزه بر سر ارزش پوشند که اختالف، تضاد و مدارند. اینان بر این نکته چشم می

کم  پذیری این مبارزات را دست های هدایتنهایی همواره وجود خواهد داشت. دشواری 

های دموکراتیک همیشه های حاصل شده در روندکنند که توافقگیرند و فراموش میمی

  . ( Mouffe, 2000) موقتی است

ای را به وجود  ی مشترک سیاسیوندی براون هم اعتقاد دارد که اگر ما بتوانیم اراده

راه زیانحلآوریم،  کردن  مهار  برای  ممکن  سرمایههای  را های  گسیخته  افسار  داری 

های  توان چارهی مشترک سیاسی، میتوان یافت. باز به شرط فراهم شدن یک اراده می

ترین وظیفه و بخش در  الت زیست محیطی پیدا و پیاده کرد. سختعملی برای مشک

با محیط  سازگاری  و  در هماهنگی  اقتصادی  نظم جدید  این  استقرار  برای  راه تالش 

این  ی مشترک سیاسی از طریقی دموکراتیک است.زیست، همانا رسیدن به این اراده 

بتوانیم یک موجودیت دهد. که  روند دموکراتیک است که بخش سخت کار را تشکیل می

مشترک، یک »ما« را، نه صرفاً طراحی کنیم، بلکه در عمل پیاده کنیم و برای استمرار 

گیر فعالیت کنیم. یاد بگیریم که خودمان بر خود حکومت کنیم به  آن پیوسته و پی

هایی  ها و سازمانجای آنکه فقط دیگران برای ما تصمیم بگیرند. اجازه ندهیم آن نهاد

ها خارج شوند.  ایم، از کنترل ما انسانایم و به وجود آورده ها خودمان ساختهانسانکه ما  

ها در جوامعی آزاد که آنها را مستقل و متکی  اما وقتی که بر تربیت دموکراتیک انسان

هم   ( Weber, 1968)کنیم، باید به هشدار ماکس وبر  آورد، تأکید میبه خود بار می

ی رهبران کاریزماتیک در زندگی سیاسی و ظرفیت  توجه کنیم که بر اهمیت و جذبه 

کارانه و  هداف گوناگون )محافظهچنین رهبرانی برای جذب پیروان در راه رسیدن به ا
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ی دیگری بر امر عقالنیت در امر سیاسی  فشارد. این نکته، تبصرهخواهانه( پای میترقی

  است.

مبارزه که  کرد  توجه  باید  نیز  نکته  این  برابری به  و  دموکراسی  برای  همگانی  ی 

از رفاه اجتماعی حقوقی سیاسی به یک درجه ته اقتصادی عموم مردم وابس-ی معین 

مراقبت و  غذا  خانه،  امن،  سرپناهی  باید،  مردم  که  معنا  این  به  درمانیاست.  - های 

بهداشتی داشته باشند تا به میدان این مبارزات بیایند. اگر این شرایط فراهم نباشد،  

شان فکر کنند، که چگونه زنده بمانند. دیگر انرژی توانند به بقای فردیها تنها میآدم

شان باقی نمی ماند.  ی مشترکدن به مشکالت دیگران و یا آیندهو جانی برای اندیشی

شان فکر کنند. به توانند به حقوق دموکراتیکها و گرسنگان به زحمت میخانمانبی

های فقیر دنیا، بلکه با انبوه فقیر شدگان در باقی جهان  این معما، امروز نه تنها در کشور

 هم باید فکر کرد.  

گرا( هم این است که کاران راست ها )محافظهمقابل چپ  یک امتیاز بزرگ، طرف

توانند تکیه کنند. در ذهن بسیاری از مردم، این ها میدر ذهن آدم  عادتآنان به نیروی  

نکته »جاافتاده« است که »تا بوده همین بوده، فقیر بوده، غنی بوده، شاه بوده و رعیت  

به مراتب دشوار عکس، بهها بهچپ   یوظیفه بوده«. را  باور  این  این است که  تر است: 

ها  چه تا به حال بوده، تا ابد هم ادامه یابد. ما انسانوجود آورند که ضروری نیست که آن

نهاد و  نظم  این  را ساخته خودمان  و خودمان هم میها  که  ایم  کنیم  فکر  اگر  توانیم، 

آن  تغییرشان دهیم.  نیستند،  ایدهدرست  ابتدا  باید  برایها  نو  ای ساختن جامعه  های 

ها انسان را آزاد، انسانی و عادالنه را در شرایط معین هر کشوری، تدوین کنند، میلیون 

شان جمع طور مستمر حواس ها متقاعد کنند. سپس باید بهدر مورد درستی آن ایده

طلبی  های به اجرا در آورند، از منفعتای را که قرار است این ایدهباشد که قدرت سیاسی

پذیر و شفاف نگه  ی جامعه را هوشمند، انعطافهای ادارهاد پاکسازی کنند و ارگانو فس

 دارند.  

ها )که قلب و انرژی دموکراسی هستند(،  ما باید با این واقعیت کنار بیاییم که انسان 

کینه، بلندنظر یا سخاوتمند نخواهند شد. زمانی که از  ناگهان و یک شبه خردگرا، بی

دیکتاتوری،   بیبند  و  شوند  استثمار  رها  جامعه  ویژگی  - ثباتی  آن  تمام  تاریک  های 
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انتقامشرایط، کوته بدخواهی،  و هراسنظری،  دارند.  جویی  به همراه  با خود  را  هاشان 

ی نویسد که: تالش برای ساختن جامعهدرستی میبه (Brown, 2019)وندی براون  

ی کنونی را هم در نظر  محیطی لحظه های زیستعادالنه و دموکراتیکی که محدودیت

کنونی زندگی    دوام برای حل و فصل مشکالت کابوسشبهه تنها جایگزین قابلدارد، بی

های بعدی ضرورت مطلق بشری روی زمین است .امری که برای بقای جمعی ما و نسل

تر از هر چیزی کند که دستیابی به چنین بدیلی و حفظ آن، سختدارد. اما یادآوری می

 است که تا به حال در تاریخ انسان وجود داشته است. 

 سخن آخر 

دموکراسی در تالش نیروی چپ برای موضوع مرکزی در سراسر این نوشته، امر  

های دموکراسی و فرهنگ  که ساختن نهادبود و این غلبه بر مشکالت در روزگار امروز

کنم  ای، کاری است درازمدت و طوالنی. اما باز هم تأکید میدموکراتیک در هر جامعه

یأس و   یهایی را که در باال بدان اشاره کردم، خواندن آیهی این دشواری اشاره به همه 

ای وجود ندارد، دنبال  بر و سادهناامیدی نیست. تنها اصرار بر این امر است که راه میان

های آسان نباید بود. درست بر عکس، باید آمادگی برای یک مسیر طوالنی داشت حل راه

 های موقت هم دلسرد نشد.  گردو از پس

باید یاد آوری کنم که آنچه را هم ها، این را هم  راستا با پافشاری بر این دشواریهم

ایم، برباد نرفته  ی فرهنگ ایرانی اندوخته که ما از زمان مشروطه تا به حال در گنجینه 

است. همین تاریخ طوالنی مبارزه در راه دموکراسی، ثروت گرانبهایی است که در ادبیات،  

حافظه و  تاریخ  فلسفه،  است.شعر،  شده  حفظ  ایران  مردم  عمومی  این بخشی   ی  از 

جویانه هایی است که با آرمان چپ و عدالتها هم، حاصل تالش و زندگی انساندستاورد

های ایرانی در این  به مبارزات دموکراتیک در تاریخ معاصر ایران پیوستند. این که چپ

ای مجزا نیاز ها بودند، داستان دیگری است که به نوشته ها در کجای این روایتسال

 دارد.

ها در جهان در چهل سال کنم که یک انتقاد اریک اُولین رایت به چپ می  اما گمان 

های منفی و  تر »ضد« و منتقد پدیدهشود که بیشگذشته، شامل چپ در ایران هم می

های عملی برای مشکالت روزمره،  حلانداز ترسیم و راهناعادالنه بوده تا این که چشم
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ساده کند.  کارائه  تصور  اگر  است  مانند  انگاری  انتزاعی  شعارهای  از  استفاده  که  نیم 

»مبارزه علیه نولیبرالیسم« و یا »مبارزه برای دموکراسی«، قدرت بسیج عاطفی الزم  

ها برای اقدام به فعالیت اجتماعی را دارد. آنهایی که  برای ایجاد انگیزه در انبوه انسان

با چه مشکالتی درگیر   دهند، با این که مردم در واقعیت زندگیچنین شعارهای کلی می

های  ی آنها این است که مردم چگونه باید )بر اساس تئوریهستند کاری ندارند. مشغله

تر این بوده که به مردم »حالی  ها، بیشآنان( رفتار کنند و بیندیشند. لذا همّ و غم آن

  ی آنان »در واقع« چه هست و به آنها رهنمود بدهند که چه کارهاییکنند« که مسأله

دهند، انجام  باید  واقعی«شان  »مشکالت  آن  حل  برای  آن  را  جای  دنبال  به  به  که 

  ها باشند.ی زندگی آدمهای معین، شدنی و ممکن برای مشکالت روزمرهحل راه

چپ در ایران، شاید مربوط به دالیلی باشد که دوست قدیمی   یاین مشکل دیرینه

ق امکان حضور مداوم،  میکرد:  نقل  مالجو  از  و همهمن  علنی  ی روزه در صحنه انونی، 

تر فراهم بوده است. به هر دلیلی که  کم هاسیاسی و اجتماعی در این سالها برای آن 

های عملی و مشخص برای مشکالت بزرگ و  حل هست، این نکته که باید، پیوسته راه

کوچک داشت، نشانی از عمق و غیرشعاری بودن شارحان یک اندیشه است. همراستا با  

باید به بدیل و امکانات، به فرارفتن از   :گوید کهدرستی میبه  14ین نکته، آصف بیاتا

های قابل پیاده شدن هم فکر کرد،  های جایگزین، به آرمانآنچه که موجود است، به افق 

ها  ی آزمایش گذاشت. این بدیلمطرح کرد، در موردش نوشت، صحبت کرد و به بوته

های طبقات پایین  هایی که بچههای کار باشد؛ یا مدرسهتواند، دموکراسی در محلمی

های ساختن  تواند طرح و نقشهجامعه در آن احساس تعلق، همبستگی و رشد بکنند؛ می

انداز درازمدت هم  در عین حال چشم های سازگار با حفاظت از محیط زیست باشد.خانه

به هشدار   روری است کهوگو و بحث گذاشت. در این مسیر ضداشت و آن را هم به گفت

ی های مختلف رشد جامعههم توجه کرد که ما در گام  (Dewey, 1958)جان دیووی  

اند، لذا  شویم که تا به حال وجود نداشته رو میای برای تحول روبهبشری با امکانات تازه

های تازه را آزمود. اما در عین حال باید بر مشارکت  باید به تجارب تازه دست زد و راه

 
   .دانیم ، باید به بدیل بیندیشیم و آن را ممکن کنیم )مصاحبه(آصف بیات،  14

https://meidaan.com/archive/66529
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ان و فتوا از باال( تأکید کرد. زیرا وقتی  فعال شهروندان در این تجارب تازه )به جای فرم

جست در  هستند،  مشکل  یک  درگیر  خودشان  که  کسانی  پیداکردن آن  و  وجو 

-های اجتماعی  هایی برای آن مشکالت درگیر و سهیم باشند، چنین آزمایشحل راه

 شود.های بهتر و پایدارتری منجر میحلتاریخی به راه

، فیلسوف پراگماتیست  (Rorty, 1991) رتیای به ریچارد روپیش تر در نوشته 

درباره بودم که  استناد کرده  و شوق در آمریکایی  و شور  عواطف  احساسات،  نقش  ی 

ها  به گمان رورتی، روی آوردن انسان   15های اجتماعی نوشته بود.اد به جنبشپیوستن افر

های عقالنی و یا مطالعات جدی فلسفی  به یک جنبش، پیش از آن که محصول استدالل 

بیند و  ی روندی است که فرد هویت خویش را با آن جنبش نزدیک میباشد، نتیجه

اش شناسد. احساسات مثبتکلکتیو می  کند، و در نهایت خود را بخشی از آنتعریف می

های نمادها و قهرمانان آنان نزدیک  ها، رنگهای آن گروه، موسیقی و شعر آن با روایت

اش متوجه دشمنان این جنبش. وی برای نمونه رمان است و خشم و احساسات منفی

جنبش   ی فلسفی در بسیجی هزاران مقالهبرد که به اندازهی عموتوم« را نام می»کلبه 

ها را برعلیه داری در ایاالت متحده اثرگذار بود، چرا که توانست احساسات انسانضد برده

ها در جوامع  ی انسانیک سیستم ظالمانه برانگیزد. نکته آن است که در بسیج گسترده

ی سیاسی مترقی  تری برخوردار است. برای مبارزهجنوبی دنیا، این نکته از اهمیت بیش

ی مجرد از شرایط مشخص هر جامعه، حرف  ها( استدالل و فلسفه جنبش ی  )مثل بقیه

را نمی استداللآخر  بهترین  و سیاسی آنزند.  اخالقی  از درون های  هایی هستند که 

آمده )و یا در ارتباط  ها باور کنند، بیرونفرهنگ همان مردمی که باید به این استدالل

دی و عدالت اجتماعی در ارتباط تنگاتنگ با  شده باشند. گفتمان آزابا آن باشد( و ساده

البته سنت گفتمان و  هر کشور  ملی  فرهنگ  در  جاافتاده  آن شکل  های  مذهبی  های 

افتد. شاید در این دو مورد اگر به ایران فکر کنیم، شاهرخ مسکوب و گیرد و جا میمی

اسطوره استفاده از  بهرهاش  در  شریعتی  علی  و  شاهنامه  سنتهای  از  ی  هاوری 

ی شیعی، مثال زدنی باشد. باید به خاطر آورد که وقتی از تالش برای خواهانهعدالت

گوییم، باید به  جویانه سخن میخواهانه و عدالتها حول شعارهای آزادیبسیج انسان

 

  ی.، نقد اقتصاد سیاسی پوپولیستی« الکالئو»شخصیت اقتدارطلب« آدورنو یا »لحظهعلیرضا بهتویی،  15

https://pecritique.com/2019/12/15/%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a2%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%86%d9%88-%db%8c%d8%a7-%d9%84%d8%ad%d8%b8%d9%87%e2%80%8c%db%8c/
https://pecritique.com/2019/12/15/%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a2%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%86%d9%88-%db%8c%d8%a7-%d9%84%d8%ad%d8%b8%d9%87%e2%80%8c%db%8c/
https://pecritique.com/2019/12/15/%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a2%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%86%d9%88-%db%8c%d8%a7-%d9%84%d8%ad%d8%b8%d9%87%e2%80%8c%db%8c/
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های  هنجارها و ارزش   ها فکر کنیم که تاریخی مشترک دارند و بهگروه مشخصی از انسان 

، زبان، مذهب و  بدون سنت های«یک »مردم انتزاعی« و »توده  معینی باور دارند و نه 

تاریخ مشترک. گفتمانی قادر به بسیج مردم است که در ارتباط تنگاتنگ با باورهای  

ادبیات، شعر و داستان  از  های آشنا برای این اخالقی و مذهبی این مردم و بر گرفته 

 مردم است.
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 اشاره

های مطالعاتی نقد اقتصاد سیاسی در  ویکم« یکی از طرح »سوسیالیسم قرن بیست 

سرمایه نظام  چیزگی  بدو  از  است.  جاری  نظام سال  این  منتقدان  و  مصلحان  داری 

میطرح  عنوان  آن  برابر  در  بدیلی  طرحکردههای  نخستین  از  ایجابی  اند.  های 

های وی به  داری  و اشارهرمایههای اولیه تا طرح جامع مارکس در نقد سسوسیالیست 

ی دارانه نیز در پیِ ساختن جامعهموازات آن، مبارزات اجتماعی ضد سرمایهنظام بدیل. به

چه های انقالبی یا رفرمیستی نیز در بین بوده است. اما آنداری از خالل طرحپساسرمایه

به عمل  جامعهدر  پساسرمایهعنوان  نمونی  نتوانست  شد،  ارائه  قابله داری  و  ی  اتکا 

ترین شاهد  ( مهم1991-1917استمراری باشد. شکست سوسیالیسم واقعاً موجود )قابل

 دارانه بوده است.  های عملی برای نظامی غیرسرمایهناکامی بدیل

داری کماکان استمرار یافته، شدت پیدا کرده و اینک  های سرمایهبا این حال، بحران 

رو، طرح ی زمین پیدا کرده است. ازاینابعادی وجودی برای بشریت و کل حیات سیاره

 کند.  افکندن بدیلی در برابر این نظام امروز اهمیتی بیش از هر  زمان دیگر پیدا میو پی

این   اصلی  ویژگیپرسش  چه  از  باید  موجود  وضع  مترقی  بدیل  که  هایی  است 

قابل هم  که  باشد  قابلبرخوردار  هم  و  باشداتکا  را   .دوام  جهان  که  بربریتی  برابر  در 

بیستفرامی را »سوسیالیسم« بخوانیم، »سوسیالیسم قرن  بدیل  این  اگر  ویکم«  گیرد 

عدالت را با خردورزی پیوند   خواهد رهایی و آزادی وگونه میکند و چهگونه کار میچه 

اجتماعی میبزند و جامعه نیروهای  های  توانند نقش سوژهای دیگرگون بسازد؟ کدام 

 ی مارکسی ضرورت دارند؟ تغییر را ایفا کنند؟ چه تجدیدنظرهایی در نظریه

نظران ایرانی که در این چارچوب منتشر  عالوه بر آثار تألیفی پژوهشگران و صاحب

کنیم. بحث  ی همین بحث ارائه میهایی نیز در زمینهاهیم کرد، ترجمهایم و خوکرده

ماه ویژگیحاضر طی  سر  بر  اخیر  بایسته های  جامعههای  پساسرمایهی  میان ی  داری 

فعال   و  اقتصاددان  آلبرت،  مایکل  است.  درگرفته  واروفاکیس  یانیس  و  آلبرت  مایکل 

داری نوشته ی بدیل اقتصاد سرمایهسیاسی امریکایی، کتب و مقاالت بسیاری در زمینه 

کند. یانیس واروفاکیس، اقتصاددان است که از آن تحت عنوان اقتصاد مشارکتی یاد می

کابینهچپ  دارایی  وزیر  نخستین  و  یونانی  عضو گرای  اکنون  که  یونان  در  سیریزا  ی 

ست.  ای با آلبرت در این زمینه داشته انظرهای گستردهپارلمان آن کشور است، تبادل 
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بهازاین  تصمیم گرفتیم  آگاهی خوانندگانرو،  برای  را   نظرات  این  اقتصاد    تدریج  نقد 

 خوانیم.نظرها را میسیاسی ترجمه و منتشر کنیم. اکنون نخستین این تبادل

 داری مشارکتی . دیدگاه پساسرمایه1

 مایکل آلبرت 

سرمایه معرف  نهادهای  من،  دیدگاه  خدر  مالکیت  از:  عبارتند  صوصی داری 

اقتدارگرایانهدارایی کنترل  تولیدی،  کار های  تقسیم  سود،  برای  تولید  کار،  محل  ی 

ازای  شرکتی که در آن کارکنان قدرتمند بر کارکنان فاقد قدرت سلطه دارند، پاداش به

 ریزی مرکزی.مالکیت، قدرت، و/یا محصول؛ و تخصیص توسط بازار و/یا برنامه

بی من،  نظر  وهنبه  و  انگعدالتی  اجتماعی  پیوندهای  غیراخالقی  فروشکستن  یز، 

زدگی، ویرانی همدلی،  دارانه است. آنها بهتتحقیر آدمی حاصل این نهادهای سرمایه

 کنند. گر جهان را بر ما تحمیل میمعنایی دموکراسی و شرایط اقتصادی چپاولبی

درمی مهم  بسیار  پرسشی  این  نظرم،  ویژگیبه  کدام  اقتصادی  افکند.  های 

آیندهدارانه ضروری است تا تضمین کند  ساسرمایهپ  مان آزادانه جزئیات که خویشتنِ 

جا  شان را با کرامت، برابری و همبستگی اجتماعی رقم خواهند زد؟ در اینزندگی آینده

 کنم: های معرف اقتصاد مشارکتی را پیشنهاد میویژگی

و منابع که برای   های کاری طبیعی یا مصنوع، ابزارها، مفهوم جدیدی از محل •

می استفاده  آن  از  جامعه  خدمات  و  محصوالت  اینتولید  ما  را  کنیم.  ها 

مولد« می پیشنهاد می»مشاعات  و  مالکیت خصوصی نامیم  جایگزین  کنیم 

 های تولیدی شود. دارایی

مصرف • و  کارگران  فدراسیون شوراهای  )و  محله  و  کار  محل  در  کنندگان 

ا از آنها برای انتقال نظر همگان در مورد ای شوراها( که م صنعتی و منطقه

اقتصادی، متناسب با میزان تأثیر آن تصمیمات بر آنها، استفاده  تصمیمات 
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میمی شورایی«  »خودگردانی  را  این  ما  میکنیم.  پیشنهاد  و  کنیم  نامیم 

 ی تولید و مصرف شود.جایگزین کنترل اقتدارگرایانه

مدیریتی از  ی قابلاه هم آمیزهمشاغل متشکل از وظایفی است  که به همر •

ی کند که میانگین دستاورد روزانه ها را برای هر کارگر فراهم میمسئولیت 

های شغلی  گر »اثرات توانمندسازی« است. ما این آمیزه را »گروهآنها نشان

کنیم جایگزین تقسیم کار شرکتی شود که نامیم، و پیشنهاد میمتوازن« می

ی کارگر  ی توانمندشده را فراتر از طبقه کنندهگی هماهندر آن یک طبقه 

 دهد. شده قرار میقدرتسلب

پاداش برابر برای مدت زمان، شدت و سختی شرایطی که تحت آن کار دارای  •

ارزش اجتماعی را انجام می دهیم. ما این را »پاداش عادالنه« می نامیم و  

 ا محصول شود.کنیم جایگزین پاداش برای دارایی، قدرت و/یپیشنهاد می

های غیرمتمرکز بر سر تولید و مصرف با توجه ی خودگردانِ همیارانه و مذاکره •

هزینه  فایدهبه  و  زیستها  و  اجتماعی  شخصی،  را های  این  ما  محیطی. 

کنیم جایگزین بازارها و/یا  خوانیم و پیشنهاد میریزی مشارکتی« می»برنامه

 ریزی مرکزی شود.برنامه

از جمله خود من، مدعی هستیم که این پنج هدف نهادی، که    مدافعان این طرح،

ای های زمینهها و ویژگیالبته انتظار داریم برمبنای تجارب آتی تصحیح و با سیاست

شود تقویت شوند، به همراه هم قادر خواهند بود  متنوعی که از عملکرد آینده ناشی می

اقتصادی بی نظام  پایدار و حتییک  پساسرمایههنرمندانه  طبقه، خودگردان،  دارانه ی 

 ی مردم است.ی همهایجاد کند که در خدمت شکوفایی و توسعه

گذاشته مشارکتی«  »اقتصاد  را  آن  نام  مدافعان  از  را برخی  آن  برخی  اند. 

کنیم که ی هوادارانش، از جمله من، ادعا مینامند. اما همه»سوسیالیسم مشارکتی« می

ی توانند همچون یک داربست دوراندیشانهبا یکدیگر می  این پنج نهاد معرف پیشنهادی

توانیم آن را اصالح کنیم و بر روی آن بنایی بسازیم تا به ما  منعطف عمل کنند که می
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دارانه پیش برویم.  انداز اقتصادی پساسرمایهکمک کند در مسیر دستیابی به یک چشم

بخش امید  تواند الهامن دست میکنیم که دیدگاه مشارکتی از ایعالوه بر این، ادعا می

اقتصاد می این  پایداری بخشد.  را  تعهد  و  به جهتباشد  تا  تواند  ما کمک کند  گیری 

هایی غیررفرمیستی بذرهای آینده را در زمان حال بکاریم، دستاوردهای فوری را از راه

هیم خوابه دست آوریم، و مسیری از تغییرات را طی کنیم که از گم کردن جایی که می

 به آن برسیم، مانع شود. 

 2021اکتبر  30

 مراتب کنیم؟خواهیم مذاکره را جایگزین بازار و سلسلهآیا واقعاً می

 یانیس واروفاکیس 

 

ی غریب  داری مبتنی بر این ایدهروشنی غیرعقالنی( سرمایهروح )و بهروح جهان بی

آنها نیستند در حالی که  کنند مالک ها کار میاست که اکثریت فراگیری که در شرکت

این شرکت ندانند  حتی  شاید  هستند   آنها  مالک  که  در کجاست،  اقلیت کوچکی  ها 

آن که  این  از  عدمبگذریم  این  کار کنند.  نابهجا  در  تقارن  فاحش  منبع قدرتی  هنجار 

ی زمین را ویران کنند. بحث  شمارانی است تا زندگی بسیاران و نیز سیارهدستان کم

چراکه    ی بیگانگی فراگیر است،تر از آن، مسألهعدالتی نیست. مهمی بیسألهفقط برسر م

سرمایه خوکچه حتی  شبیه  بیچارگانی  مانند  زندگی  به  محکوم  نیز  های  داران 

 رسند. دوند و به جایی نمیتر روی تردمیل میآزمایشگاهی هستند که سریع و سریع
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این  در  خوشبختانه  دربابنابراین،  نیست  الزم  به رهجا  بخشیدن  پایان  ضرورت  ی 

از یک باور مشترک آغاز  سرمایه داری بحث کنم. الزم نیست بگویم که من و مایکل 

داری باید خاتمه داد تا بتوانیم در مورد نوع پساسرمایه داری  کنیم  که به سرمایهمی

 تحقق موردنظرمان بحث کنیم.قابل

منبع   رمایکل  ناکارایی  و  نابرابری  نبودن،  ابزارهای آزاد  خصوصی  مالکیت  در  ا 

می دنبال  تقسیم  تولیدی  باعث  و  است  انگیزه  تنها  افزایش سود  دلیل  بدان  کند، که 

شود. کامالً درسته!  طور اعم میفرسای کار در شرکت و همچنین در کل جامعه بهجان

به غیرمتمرکز او همچنین  اهمیت سیستم  به  و  پیشنهاد  را  مولد«  »مشاعات  درستی 

ای از محل کار، تا اجتماع و محله و جز آن را کند )که گستره ری اشاره میگیتصمیم

عنوان جایگزینی برای  ریزی مشارکتی بهگیرد(. در نهایت، من با اصل برنامهدربر می

گیری برسر  کننده«( برای تصمیمی هماهنگداران یا هر نوع »طبقه قدرت رؤسا )سرمایه

 کند«، کامالً موافقم. س با دیگران چه میاین که، به قول معروف لنین، »هرک

برد که زنگ  شود. مایکل دو کلمه را به کار میجا شروع میهای ما از ایناما تفاوت

به صدا درمی را در ذهن من  ویژه  خطر  )به  کار  پاداش  به  را  آن  آورد: »عادالنه« که 

او بهکارهای زشت یا کثیف( مرتبط می نوان مبنایی  ع کند و »مذاکره«، که پیشنهاد 

کنندگان و تولیدکنندگان است تا با هم تصمیم بگیرند که  گیری مصرفبرای تصمیم 

چه چیزی و در چه کیفیت و کمیتی تولید شود. دلیل این زنگ خطر اعتقاد عمیق من  

انداز اشکال جدید سلطه و  است که هر دو کلمه گرگی در لباس میش هستند و چشم

 ستم را پنهان می کنند. 

پایین رفتن به نه« را در نظر بگیرید. چه کسی تصمیم می»عادال گیرد که برای 

ای به شما پرداخت شود؟ فکر می کنم پاسخ  فاضالب و نگهداری از آن چه مبلغ عادالنه

این است: جمع. آیا جمع حق دارد مشخص کند که شما بدون این که رضایت داشته  

ید؟ امیدوارم اینطور نباشه. اما، اگر رضایت  باشید باید با آن دستمزد از فاضالب پایین برو

شما الزم باشد، تنظیم دستمزد تفاوت چندانی با مکانیسم بازار ندارد، به ترتیبی که 

 شود. جمع کارفرمای شما می
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ی اجماع است که حاکی از فشار اجتماعی عظیم  »مذاکره« را در نظر بگیرید. نشانه

ی غیرمتعارف اما  ست؛ به عنوان مثال، رد ایدهبر مخالفان برای پذیرش دیدگاه اکثریت ا

 انگیزی را در نظر بگیرید که اکثریت قادر به درک آن نیست. بالقوه شگفت

انداز را که باید از طریق مذاکره به درک مشترکی از آنچه شخصاً، من این چشم

 یابم. میگرانه ای که برای انجام آن دارد برسم، سرکوبباید انجام دهم و پاداش عادالنه

کنم  قبل از اینکه بدیلی برای مذاکره پیشنهاد کنم، در همین اوایل احساس می

الزم است این احساس خفقان را بیان کرد. و از خوانندگان خود بپرسیم: آیا من تنها  

داری کنم آزادی ناب نه تنها مستلزم پایان بخشیدن به سرمایههستم که احساس می

 ای از استقالل از جمع است؟ درجهبلکه نیازمند 

 2021دسامبر  4

 پیوند با متن انگلیسی: 

https://metacpc.org/en/debate/ 

https://metacpc.org/en/debate/
https://metacpc.org/en/debate/
https://metacpc.org/en/debate/
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بازنشستگی یعنی کنار رفتنِ قانونمند پس از کاهش نسبی یا کلی توانایی انجام  

روند کار و فعالیت  حضورمعین    ی کار و یک دوره یا    بگیری«مزد»های  در  اجتماعی 

های مادی یا معنوی مورد نیاز جامعه منتهی  انفرادی که به تولید نوعی از انواع ارزش 

ساالنهمی یا  ماهانه  حقوق  دریافت  و  مادامگردد  مشارکت  ی  اعتبار  به  منظم  و  العمر 

کارگران  شمار  بیشترین  ناگزیر  وضعیت  و  خط  پایان  شدن  بازنشسته  پیشین. 

رو)مزدوحقوق  در  ازبگیران(  درصد کوچکی  اگر  است.  طبقه  این  اجتماعی  زیست   ند 

حمزدوحقوق  و  دولتی  نزدیکیرا  تییکم ابگیران  دلیل  به  که  یا ،  ایدئولوژیک  های 

کالن، میزان سطح ای دارند، مستثنی کنیم، در  های خاص جایگاه ممتاز و ویژهکارکرد

طبقه مبارزرشدیافتگی  عمومی  سطح  کارگر،  سطح    یهی  جامعه،  هر  طبقاتی 

تشکلسازمان رزمندگی  و  حوزه یافتگی  هر  در  بازنشستگی  و  کارگری  های 

مندی کارگران از حقوق و منافع طبقاتی،  کیفیت زیست اجتماعی و بهره  یکنندهتعیین

 امکانات رفاهی و مواهب زندگی در دوران بازنشستگی است.

  قوانین  ؛ایران در  بازنشستگی  یپیشینه

 برقراری  از  پس  شمسی  01/02/1287  تاریخ   در  مورد  این  در  قانون  نخستین

 «وظایف  قانون»  نام   هب  قانونی  که  شودمی  دیده   اول  مجلس  در  و  مشروطه  حکومت

  نظر   در   دیوانی  حقوق   دولت  متوفی   کارمند  بازماندگان   برای  قانون  این   در  د. ش  تصویب

  بدون  مستخدم  که  حالتی  مستخدم  و  دولت  استخدامی  روابط  در  زمان  آن  تا  شد.  گرفته

 . نداشت وجود شود مندبهره مقرری یا حقوق  از کار دادن انجام

  متوفی  مستخدم  تکفل  تحت  که  نوادگانی  و  فرزند  همسر،  مادر،  پدر،  قانون  ینا  طبق

  زمان  برای  قانون  ایندر  . کردندمی  استفاده  کارمند  یماهانه  حقوق   نصف  از  جمعاً  اندبوده

 حقوق   پرداخت  .بود  نشده  فکری  او  ازکارافتادگی  یا  مندیسال  دوران  و  کارمند  حیات

  کارکنان  یخانواده  رفاه   تأمین  راستای  در  قدم   اولین  توانمی  را  بازماندگان  به  وظیفه

 . گرفت نظر در دولت

 از   بخشی  عنوانبه  دولت  کارکنان  اجتماعی  تأمین  یزمینه   در  گذاریقانون  اولین

  ، پیری  مقابل  در  ها آن  بازماندگان  و  کارمندان  از  حمایت  منظوربه  و  استخدامی  حقوق 

در فصل چهارم قانون استخدام کشوری   شد.   انجام  1301  سال  در  فوت  و  افتادگی  ازکار
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زمینهسه    1301آذر    22مصوب   در  پیش  یاصل  شده  بازنشستگی  بینی 

  توانایی   قاعدتاً  که  سنی  به  رسیدن  و  خدمت  انجام  معینی  مدت  از  بعد  کارمند یک( :بود

  مندبهره  حقوق   از  باید   دهد  انجام   خدمتی  کهآن  بدون  دهدمی  دست  از  را  خود  کار  انجام

  خدمت   یادامه  به  قادر  و   شود  افتاده   ازکار  و   علیل  ایحادثه  علت هب  که   کس   هر  دو(  .شود

 که  مستخدم  هر سه(  .کند  استفاده  خاص  مقرری  از  سن  و   خدمت  رعایت  بدون  نباشد

 حقیقت   در  یرد.گ  قرار  است  دولت  که  کارفرمایش  حمایت  در  او  یخانواده  شود  فوت

 است  ایران در بازنشستگی نظام  پیدایش روز 1301 آذر 22 گفت توانمی

  توانستمی  خدمت  یسابقه  سال 25  و  سن  سال  55  داشتن  با  کارمند   قانون  این  در

  در  سپس  و  1324  سال  در  دوم  بار  و  1308  سال  در  یکبار  قانون  این  .شود  بازنشسته

 تاریخ   در  سرانجام  و  گرفت  قرار  نظر  تجدید  مورد  بنیادی  و  اساسی  طوربه  1337  سال

  سال  از  .شد  گذشته  قانون  جایگزین   فعلی   کشوری  استخدام  قانون  1345  خرداد  31

  خارج   اولیه  صورت  از  راآن  مواد  تربیش  گوناگون  تغییرات  بار  چند  نیز   تاکنون  1345

  هایازدستگاه  برخی  است.  داده   ارتقا  دولت   کارکنان  آینده  تأمین  جهت  در  و  ساخته

 شانکارکنان  برای  زمینه  این  در  ایویژه   مقررات  خود  خاص  رایطش  هب  بنا  نیز  دولتی

 اند. کرده برقرار

  اجتماعی  تأمین  سازمان  ؛ایران در  بازنشستگی  یپیشینه

  در   شاغل   کارگران  بازنشستگی  به  شبیه  مقرراتی  برقراری  برای  گام  نخستین

آهن« در سال  طرح تشکیل »صندوق احتیاط کارگران راه  تصویب  دولتی   غیر  های بخش

دیده یا    آسیبرا برای کارگران  ای  ویژه . در این مصوبه، دولت تسهیالت  است  1309

  تصویب  1315در سال  گام بعدی    بینی کرد.آهن پیشفوت شده در حین احداث راه

هیأت    توسطکارخانجات و مؤسسات صنعتی« برای کارگران بخش صنعت    ینامه»نظام

 است.دولت 

بازنشستگی به مفهوم امروزی آن برای عموم کارگران غیر دولتی بعد از تصویب 

بر اینکه  اضافهطبق این قانون، کارفرمایان،    واقعیت پیدا کرد.   1325قانون کار در سال  

 « صندوق بهداشت» دو صندوق شامل    ودند، بایدکارگران ب  یبه رعایت قانون بیمه  موظف
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«  صندوق تعاون»هایی که ناشی از کار نباشد و  در مورد بیماری  انبرای کمک به کارگر

مندی، بیکاری، از کار افتادگی، بازنشستگی، حاملگی  برای کمک در امور ازدواج، عائله

( و  1328)سال    پس از تأسیس وزارت کار  دادند. را در هر کارگاه تشکیل می  و غیره

ماده در    16ی  تصویب  کار  سال  17قانون  همان  بیمهخرداد  و  تعاون   ی»صندوق 

  1331سال  . سپس درکارگران« برای معالجه و پرداخت غرامت کارگران تشکیل شد

های اجتماعی کارگران« برای اولین بار به تصویب رسید و طبق  قانونی بیمه  ی»الیحه 

بیمه نام »سازمان  به  مستقلی  این  آن سازمان  تأسیس شد.  اجتماعی کارگران«  های 

متعهد شد کمک را در مورد کارگران و  سازمان مکلف و  مزایای مقرر در الیحه  ها و 

تصویب هیأت وزیران   ا ب   1342فروردین  در    . شدند، اعمال کندکارمندانی که بیمه می

تغییر نام یافت تا    «های اجتماعی سازمان بیمه»های اجتماعی کارگران به  سازمان بیمه

ادامه دهد.   به فعالیت خود  اجتماعی  امور  اجتماعی  بیمه »زیر نظر وزارت کار و  های 

أمین  در سازمان ت   1354در سال    کهبه تصویب رسید    1347در سال  نیز    «روستاییان

تقریباً تمامی امور   1353تشکیل وزارت رفاه اجتماعی در سال  . با  اجتماعی ادغام شد

  سپرده شد.   این وزارتخانهبه  مختلف جامعه    های گروهدرمان و رفاه    یمربوط به بیمه 

و تشکیل »سازمان تأمین اجتماعی«    1354تصویب »قانون تأمین اجتماعی« در تیرماه  

با تصویب قانونی که    1355. در سال  بود  ایرانأمین اجتماعی  آغاز تحولی نو در نظام ت 

منجر به انحالل وزارت رفاه و تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی شد، سازمان تأمین  

اجتماعی به »صندوق تأمین اجتماعی« تغییر نام داد و تعهدات و امکانات درمانی آن 

دان دوام نیاورد و در سال  به وزارت بهداری و بهزیستی محول شد. اما این تغییر چن

الیحه  1358 تصویب  اجتماعی با  تأمین  سازمان  انقالب  شورای  در  بهای  یک  ،  مثابه 

گری که مطابق »قانون تأمین آجتماعی«  سازمان بیمهدوباره احیا شد.    گر،سازمان بیمه

ی خدمات معینی  از مزد یا حقوق کارگران موظف به ارایه   %33در ازای دریافت ماهانه  

خانوادهبیمه  به و  آنشدگان  میان  ی  قرارداد  واقع  در  اجتماعی  تأمین  قانون  هاست. 

شده است و وظایف و تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر را تعیین گر و بیمهسازمان بیمه

تواند  کند؛ قراردادی که پس از انعقاد هیچ یک از طرفین بدون توافق طرف دیگر نمیمی

ی خدمات  زمان مطابق این قرارداد یا قانون اضافه بر ارایه تغییری در آن ایجاد کند. سا

 ی خدمات زیر نیز متعهد است: درمانی و بهداشتی کامل و رایگان به ارائه 
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پرداخت  بازماندگان ،  ازکارافتادگی ،بازنشستگی یهامستمری پرداخت   ؛ 

. غرامت دستمزد ایام بارداری،  غرامت دستمزد ایام بیماری  ،کاریبی  یبیمه هایمقرری 

هزینه کمک  یپرداخت   یهزینهکمکو    ازدواج  یهزینهکمک،  پزشکیوسایل 

 .  ودفنکفن

ی شود که اوالً شیوه جا آغاز میی مهم بازنشستگان از این ترین مشکل و مسألهمهم

تعیین و برقراری مستمری یا حقوق بازنشستگی منصفانه نیست و ثانیاً هنگام افزایش  

تعیین ساالنه مستمری  نمیی  رعایت  اولیه  قرارداد  یا  قانون  حقوق  شده  تعیین  شود. 

بازنشستگی هر مزدبگیر مطابق عرف و قوانین موجود تابعی از مزدِ دوران اشتغال اوست 

ی کارگری ایران سیاست مزدی حاکم  ترین مشکالت موجود در جامعهو یکی از مهم

 است.

 شورای عالی کار: سیاست تعیین مزد یا توزیع فقر؟ 

رانجام رسیدن به توافق و تعیین مزد  زنی و سطرح دعوا، استدالل و مذاکره، چانه

ترین وظیفه و کارکرد سندیکاها یا هر نوع تشکل مستقل های شغلی عمدههریک از گروه

بزرگ از  یکی  خود  که  دولت،  ایران  در  است.  بازنشسته  و  شاغل  ترین کارگران 

های مستقل و کارآمد کارگری میزان حداقل مزد کارگران  کارفرماهاست، در نبود تشکل

ها، به کمک یک  پیمانی آن را مطابق با منافع خود، و دیگر هممقدار افزایش ساالنه  و

می تعیین  کار(  عالی  )شورای  غیر دموکراتیک  ای که  سویه کند. سازوکار یکسازوکار 

گرایی بر آن نهاده شده است؛ در حالی  جانبه کننده، عنوان سه و گمراه  واقعی غلط، غیربه

های مستقل کارگری عمالً هیچ نقشی در تعیین مزد  بود تشکلکه کارگران به دلیل ن

ای مزدها در واقع پاسخ به دو متغیر است: اول حفظ خود ندارند. ضرورت افزایش دوره

دار شدن  ها. و متغیر دوم سابقهقدرت خرید کارگران در مقابل تورم و افزایش قیمت

هاست. در روابط کار ایران و در  کارگران و افزایش تجربه و دانش و مهارت و کارآیی آن

از   بیش  طرح   50واحدهای  توسط  عمدتاً  دوم  متغیر  از  ناشی  مزد  افزایش  های  نفر، 

شود؛ طرحی که اجرای آن نیازمند کارِ کارشناسی  بندی مشاغل تعریف و اجرا میطبقه 

است. در چند  دقیق و حضور تشکل  کار  و قدرتمند کارگری در محیط  مستقل  های 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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های مستقل از یک سو و حاکمیت قراردادهای موقت  دلیل نبود تشکلته بهی گذشدهه

کم  گاه پاسخ یا دستشدن کارها و مشاغل از سوی دیگر، به این ضرورت هیچ و موقتی

پاسخ درستی داده نشده است. در عین حال، پاسخ به ضرورت اول یعنی افزایش ساالنه  

مقابل  در  کارگران  خرید  قدرت  حفظ  هدف  با  مسأله  مزد  همیشه  مورد  تورم،  و  ساز 

ی افزایش گاه نرخ واقعی تورم مالک محاسبه اعتراض کارگران بوده است. زیرا اوالً هیچ

بگیر« و »سایر سطوح مزدی« و ابداع  مزد نبوده و ثانیاً با تفکیک کارگران به »حداقل

تر از حداقل  هایی ناعادالنه و غیرمنطقی ترتیبی داده شده که مزدهای سطوح باالفرمول

کم درصدی  با  در  همواره  این  بگیرند؛  قرار  ترمیم  و  حمایت  مورد  حداقل  مزد  از  تر 

از حالیست که مزدوحقوق  بگیران اعم از حداقل و سایر سطوح همگی به یک نسبت 

ی این روش ظالمانه  شود. نتیجه بینند یا از قدرت خریدشان کاسته میتورم آسیب می

تدریجی کارگران   دادن  دارندهسوق  و کارگران  و سابقهمتخصص  تجربه  به  ی  کار  ی 

 بگیری یعنی فقیرسازی عمومی کارگران است! سمت حداقل

 مستمری یا حقوق بازنشستگی  

  ، تقریباً و متأثر از سیاست مزدی حاکم  روابط کار حاکم در ایران  در مناسبات و 

  یباره بخش بزرگی از دریافتی ماهانهتمامی نیروهای کار هنگام بازنشسته شدن یک

بخش خصوصی و عمومی(  در هر دو  دهند. سیاست مزدی در ایران )خود را از دست می

تکه شده و بر هر تکه  ی کارگر )نیروی کار( تکهست که مزد یا حقوق ماهانهایبه گونه

می گذاشته  حقوق نامی خاص  کمک  شود:  اوالد،  بن  پایه، حق مسکن، حق  یا  هزینه 

هنگام اخراج یا ترک کار به هر علت و ازجمله   ه؛ وهای ویژ العادهخواروبار و انواع فوق 

یا تعیین    پاداش پایان کار و تعیین حقوق بازنشستگی  یبازنشسته شدن، در محاسبه

در که  ی مهم، چناننکته  .گیردقرار می  مالک عملفقط حقوق پایه    ها،میزان غرامت 

  یبرای محاسبه ، این است که سازمان تأمین اجتماعی  پایین توضیح داده خواهد شد

ای شیوه و فرمول خاص و بسیار ظالمانه  زیر پوشش خودحقوق بازنشستگی کارگران  

تأمل  این مهم نیز قابل.  دهدکه حتا همان حقوق پایه را هم کاهش می  د برکار میهب

که   کارهانیرواست  می   هنگامی  ی  بازنشسته  غالباًشوکه  در  ند  یا    ی آستانه  سالمند 

 یهزینهپرهای  ناتوانی  یا  هاابتال به انواع بیماری   یآستانه  درگیر یا درعموماً    وسالمندی  
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 یتربزرگ ی گسترده و  کم دارای خانوادهو در عین حال کمو روانی هستند    جسمی

  بههم    دیگری  متعدد  اقالمبه عنوان بزرگ خانواده    ،براساس فرهنگ رایجشوند که  می

باره دریافتی  در همین شرایط یک. متأسفانه  شودتحمیل می  هاآن  هایمجموعه هزینه 

آنماهانه قابلها  ی  مقدار  میبه  کاهش  بودن    یابد.توجهی  ناکافی  و  پایین  بر  اضافه 

اولیهحقوق  بازنشستگهای  ساالنهی  افزایش  هنگام  بیشتر  هم  باز  ظلم  حقوق ی،  ها  ی 

ها، که معموالً برای جبران اثر تورمِ ساالنه  گیرد؛ در این افزایش اسمی حقوق صورت می

درصد   با  شاغالن  حقوق  به  نسبت  بازنشستگان  حقوق  غالباً  است،  ناگریز  و  ضروری 

میکم افزایش  رشدیابندتری  و  تکرارشونده  کاستی  این  انواع  یابد.  افزایش  کنار  در  ه 

ها  شود و بازنشستگان از آن ها و مزایای شغلی دیگری که به شاغالن پرداخته می پاداش

فزاینده تفاوت فاحش و  بازنشستگان نسبت به حقوق محروم هستند سبب  ی حقوق 

های اقتصادی، تورم شود. به دالیل برخی سیاستتراز هنوز شاغل خود میهمکاران هم

توجهی در های شاغالن گاه افزایش قابلگریتر مبارزات یا مطالبههمه مهمحاکم و از  

های  ی بیشتر حقوق شود که سبب فاصلهسطح حقوق یا مزایای مزدی شاغالن اعمال می

شود. این مشکالت،  ی بازنشستگان و محرومیت بازهم بیشتر آنان میدریافتی ماهانه

کنار آگاهی عمومی از وضعیت حاکم و تأثیر  ها در  ها و ناهمسانیها، محرومیتتبعیض

ها  مدد اینترنت و فضای مجازی در ایجاد و تعمیق این آگاهیامکانات ارتباط جمعی به

گران، مجموعاً سبب رشد نارضایتی  یابی میان مطالبهو در بروز همگرایی و نوعی سازمان

و طرح مطالبه بازنشستگان  عمومی  اعتراضی  یافتن جنبش  سازی سان ی همو شدت 

در سطوح لشکری و کشوری و بازنشستگان   1398و    1397های  طی سال  واقعی حقوق 

 سازمان تأمین اجتماعی شده است.

 گیری اعتراضات خیابانی بازنشستگانشکل 

ی در نبود هر نوع تشکل مستقل و کارآمد که منافع و مطالبات این بخش از طبقه

های بازنشستگی  ها را پیگیری کند و در شرایطی که هم حقوق کارگر را طرح و تحقق آن

های مختلف  ای خدمات درمانی و حمایتهای بیمهبسیار کم و ناکافی شده و هم پوشش

های مختلف بازنشستگان شامل لشکری،  ی بخشهاتر شده، اعتراضهر روز کم و کم
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سامان موجود بیش  کشوری، معلمان و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی به وضع نابه

نگاری و مراجعات فردی یا چند نفره به  ی دیگری شکل نامهو پیش از هر شکل و شیوه

 مقامات و مجلس را داشته است.

هزینه عمدتاً پیش کشیدن بار  های بیارفجز مقداری تعهای داده شده نیز بهپاسخ

مالی و نبود بودجه و پرهیز دروغین از افزایش نقدینگی و تورم بوده است. فعاالن اولیه  

ها درآغاز یکدیگر را در مقابل مجلس و سازمان برنامه و بودجه  یا پیشروان این حرکت 

ل این دو نهاد بیشتر به بعد شمار اجتماعات مقاب  1397و    1396های  یافتند. از سالمی

پرجمعیت  میو  افراد  تر  شمار  نسبت  بودن  کوچک  یا  جمعیت  کمی  مورد  در  شد. 

ها، باید  کننده در اعتراضات خیابانیِ بازنشستگان به شمار کل جمعیت این گروهشرکت

نفوذ که بدنه را به دو عامل بازدارنده توجه داشت: یکم نبود تشکل مستقل و صاحب

های مستقل و پر نفوذ کارگران شاغل و بازنشسته در کنار پیوند  شکلبسیج کند. وجود ت

میجانبه همه طبقه(  )از  بخش  دو  این  طبقاتی  در ی  تأثیرگذاری  بسیار  عامل  تواند 

همین  حضور  باشد؛  یکدیگر  مطالبات  از  بخش  دو  این  پشتیبانی  و  خیابانی  های 

های  وار( تشکلنیک )اندامپیوندی، تأثیرگذاری و حمایت متقابل در پیوستگی ارگاهم

تواند وجود داشته باشد. دوم این که  ی کارگر نیز میدانشجویی با این دو بخش از طبقه 

های آن( اشخاص سالمندِ بیمار و  بخش بزرگی از جمعیت بازنشستگان )در همه بخش

نشینی هستند که اصوالً توان شرکت در هیچ حرکت اجتماعی و گروهی  ناتوان و خانه

کاری و پرهیز از هر نوع تغییر وضعیت یا ریسک کردن ارند. اضافه بر این محافظهرا ند

از ویژگی نتایج هر نوع  که یکی  به  نسبت  بدبینی  این گروه سنی است در کنار  های 

ی  ویژه چند دهههای تلخ تاریخی و بهحرکت و اعتراض اجتماعی، که ناشی از تجربه

 باید در نظر داشت.   ی مردمان این سرزمین است، نیزگذشته

برای توضیح بیشتر بد نیست یادآوری شود که شمار جمعیت بازنشستگان )تمامی  

بیش  مستمری  اجتماعی  تأمین  پوشش سازمان  زیر  و شمار    3.5بگیران(  نفر  میلیون 

هزار نفر است. اما مجموع شمار جمعیت   550بازنشستگان استان تهران کمی بیش از  

ترین ی خیابانی، در تمامی شهرها و در پرشور و پر جمعیتهاکننده در اعتراض شرکت

هزار نفر بوده است. اما بر این واقعیت نیز باید تأکید کرد که همین    40ها بیشینه  روز 
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نفوذ و تأثیرگذار در میان خانواده  بخش کوچک همیشه حاضر عموماً افراد بااراده، صاحب

 و اطرافیان خود هستند.

سال در  حال،  هر  و  رفته  1398و    1397ی  هابه  فعال  بازنشستگان  شمار  رفته 

کننده در اعتراضات در مقابل دو نهاد یادشده بیشتر شد و گاه به بیش از یکصد  شرکت

می بالغ  البته نفر  که  بوده  بیشتر  خیلی  فرهنگیان  و  معلم  بازنشستگان  شمار  شدند. 

ها(ی صنفی معلمان  نونها)کای خود را داشته و در کنار یا موازی تشکل سازوکار ویژه

اند. حضور بازنشستگان لشکری نیز خیلی زود، به دلیل شاید ترس از تهدیدها  نیز بوده

رفته کم و کمرنگ شد و  ای امتیازات، رفتهیا مالحظات امنیتی و همزمان دریافت پاره

نعتی هایی از کارگران صنهایتاً صف خود را کامال جدا و ناپیدا کردند. در این دوران گروه

ی هفتاد به بعد آگاهی، فضای  های میانی دههپیشرو و فعال در امور صنفی، که از سال

به  رسیدن  راستای  در  تالش  و  طبقاتی  مبارزه  برای  بیشتری  عمل  میدان  و  مناسب 

های  رفته بازنشسته شده و فعالیتوضعیت بهتر یافته یا ایجاد کرده بودند، اکنون رفته 

های بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی که بسیار  ن کانونمطالباتی خود را، هم درو

های  دادند. تالشطور مستقل ادامه میناکارآمد و وابسته هستند، و هم خارج از آن و به

رفت که به بار بنشیند و به رقیبی جدی  این گروه درون کانون بازنشستگان تهران می

ای که،  تبدیل شوند. اما هیأت مدیرهی ناکارآمد و وابسته این کانون  برای هیأت مدیره

ویژه در رأس کانون  های دیگر و بههای شهرها و استان ی کانوندقیقاً مانند هیأت مدیره

ی عرض ی ارکان کانون پنجه انداخته و اجازهوار بر همهعالی بازنشستگان، اختاپوس

باورنکردنی و در    دادند، در ترفندی عجیب واندام و رشد به هیچ مخالف و رقیبی را نمی

بخش با  قوهتبانی  از  از هایی  عمومی شماری  برگزاری مجمع  از  قبل  روز  قضاییه،  ی 

 ها را موقتاً بازداشت و از شرکت در مجمع محروم کردند.  معترضان و کاندیدهای آن

های اعتراضی )و خیابانی( بازنشستگانِ لشکری و کشوری و تجمع   1398در سال  

و گسترش خ رشد  لشکریمعلمان  کرد؛  پیدا  بیشتری  موفق شدند  یلی  معلمان  و  ها 

سازی حقوق بازنشستگان امتیازهایی، هرچند ناکافی اما قابل توجه، تحت عنوان همسان 

نیمه کنند.  کسب  خود  همتراز  شاغالن  سال  با  دوم  محدودیتبه  1399ی  های  رغم 

ناداری، تجمع  تبعیض و احساس  از شدت  اما متأثر  اعترکرونایی  اضی و خیابانی  های 
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جمعیت   شمار  همچنین  و  مطالبات  لحاظ  به  اجتماعی،  تأمین  سازمان  بازنشستگان 

ی زیر پوشش  توجهی پیدا کرد. کارگران بازنشسته کننده، رشد و گسترش قابلشرکت

قالب   در  خود  مطالبات  از  کوچکی  بخش  به  بخشیدن  تحقق  به  موفق  سازمان  این 

های موسوم به سایر سطوح ه بیشتر شامل گروهها شدند. که البتسازی حقوق متناسب

 بهره ماندند. بگیران تقریباً بیشد و حداقلمزدی می

 ترمیم حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی. متناسب سازی

مقوله  کارگران  بازنشستگی  حقوق  مقوله افزایش  است.  دیگر  براساس ای  که  ای 

بیمه پولیِ  قرارداد  یا  رابطه  یعنی  بیمهمنطق خود  با سازمان  تأمین  شده  گر )سازمان 

ی عمومی کشور ندارد؛ منابع  گونه ارتباط مستقیمی با دولت و بودجهاجتماعی(، هیچ

ی آنان در صندوق سازمان  انداز و اندوختهمالی تأمین افزایش حقوق بازنشستگان پس

تواند افزایش  وجه نمیهیچگر است و بههای سازمان بیمهگذاریو سود حاصل از سرمایه

شده  گر و بیمهنقدینگی و مولد تورم محسوب شود. مطابق قرارداد میان سازمان بیمه 

)قانون تأمین اجتماعی( ماهانه درصدی از مزد یا حقوق نیروی کار کسر و به حساب  

ای و در دوران شود. یعنی کارگر با این هدف که از پوشش بیمه گر واریز میسازمان بیمه

ی مناسب برخوردار شود، درصدی  ی خود، از حقوق ماهانهه نسبت سپردهبازنشستگی، ب

کند. قانون سازمان تأمین  گذاری میانداز و سرمایهاز حقوق خود را در این سازمان پس

یک از طرفین بدون ای است که هیچ اجتماعی در واقع همان توافق یا قرارداد دوجانبه 

قانون اساسی    29دولت نیز بر اساس اصل    توافق طرف دوم حق تغییر آن را ندارند.

ها  ی حمایتی دارد، نه مجوز دخالت یا تصرف. سازماننسبت به این سازمان فقط وظیفه 

تشکل بهو  نیز  بازنشستگان(  )و  کارگری  مستقل  )و  های  کارگران  وکیل  مثابه 

ند.  بازنشستگان( باید برکارکرد این سازمان نظارت و در مدیریت آن مشارکت داشته باش

جا باید مورد دقت قرار بگیرد این است که حق بیمه یا میزان ی مهمی که در ایننکته

طور خودکار همزمان با  پردازی کارگران در طول سالهای اشتغال ثابت نبوده و بهبیمه 

وری کارگر، مبلغ  افزایش مزدها، ناشی از تأثیر تورم یا افزایش تخصص و توان و بهره

یابد. به این ترتیب بسیار طبیعی و روشن است که باید در  زایش میپردازی نیز افبیمه 

های بازنشستگی لحاظ شود و به همان نسبت دوران بازنشستگی نیز تأثیر تورم بر حقوق 



 

 
 

 سرگذشت بازنشستگان  247

ها افزایش یابد. این افزایش حق بازنشستگان و منبع تأمین آن نیز سود و کارکرد  حقوق 

گر است؛ و همانطور که اشاره شد سبب  بیمهانداز آنان در صندوق سازمان  سرمایه و پس

ها  ی دولتی ساالنهافزایش نقدینگی در جامعه و مولد تورم نیست، ربطی هم به بودجه

زنی داشته باشد و بگوید  ندارد؛ بذل و بخششی هم نیست که دولت در آن حق چانه

 ها باشد. افزایش سایر سطوح کمتر از افزایش حداقل

 بگیر هستند؟ان حداقلچرا نیمی از بازنشستگ

حتا یک کارگر ساده نیز پس از سی سال کار و به هنگام بازنشسته شدن، دارای 

ماهانه دریافتی  حقوق  و  تخصص شده  و  سابقه  از  معینی  او، دستحد  اندکی،  ی  کم 

ترین مزایای شغلی نیز کنندگان کمبیشتر از حداقل مزد است. کارگران ساده و دریافت

می تالش  ممکن معموالً  شکل  هر  به  بازنشستگی  از  پیش  آخر  دوسال  در  کنند 

واقعیت کافیپردازی بیشبیمه  این دو  به  باشند. توجه  با  تری داشته  بتوانیم  ست که 

جز شمار یا درصدی بسیار کم، هیچ کارگری هنگام بازنشسته شدن قاطعیت بگوییم به

نی هستند که به دلیل  بگیر نبوده است. آن درصد بسیار کوچک نیز عمدتاً کساحداقل

بیماری و حوادث یا بیکاری غیرارادی پس از یک دوره مرخصی استعالجی یا دریافت  

بازنشسته شدهبیمه  بیکاری  اثر ی  در  و  ناخواسته  که  نیستند شمار کارگرانی  اند. کم 

سازی صنایع به شکل گروهی بیکار  های نادرست تعدیل ساختاری و خصوصیسیاست

ی بیکاری های دولتی، پرداخت بیمهد یا در حمایت از همان سیاستاند و در پیونشده

پردازی کافی، بازنشسته شدن زودهنگام آنها به سازمان  ی بیمهو پس از آن بدون سابقه

 تأمین اجتماعی تحمیل شده است.  

ناعادالنهنتیجه  و  غیرمنطقی  روش  محاسبه ی  برای  موجود  حقوق ی  اولین  ی 

، این  ی حقوق ی افزایش اندک ساالنهکارگران در پیوند با سیاست ظالمانهبازنشستگی  

بگیر هستند و شمار  درصد بازنشستگان حداقل  60تا    55شده است که هم اکنون حدود  

کنند. و این چیزی نیست مگر  بسیار زیادی نیز فقط کمی بیشتر از حداقل دریافت می

نتیجهادامه  یا  یا  ی همان سیاست مزدی که هدف  نیروی کار  اش فقیرسازی عمومی 

 گسترش فقر است. 
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 ی حقوق یا مستمری بازنشستگی محاسبه

ماده  با  محاسبه  77ی  مطابق  و  تعیین  برای  اجتماعی  تأمین  سازمان  ی  قانون 

شده« و »سنوات پرداخت حق بیمه«  مستمری بازنشستگی »متوسط مزد یا حقوق بیمه

ی متوسط  ی محاسبه. ایراد این ماده در شیوهگیردمورد استناد و مالک عمل قرار می

بیمه حقوق  یا  تبصرهمزد  در  آن  توضیح  که  است  میشده  دیده  ماده  شود:  ی همین 

ی مستمری بازنشستگی عبارتست از مجموع مزد »متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه 

شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال یا حقوق بیمه 

داخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار«. این روش محاسبه ظاهرِ منطقی دارد و  پر

های مزدی و تورم شتابان و دورقمیِ اقتصاد  رسد؛ اما سیاستدر آن ایرادی به نظر نمی 

ی اسمی یا ظاهری مزدها )نه افزایش واقعی مزد و نه حتی ایران سبب افزایش ساالنه

ی این تورم  شود. نتیجه ی واقعی تأثیر تورم( میدازهترمیم قدرت خرید مزدبگیران به ان 

مالحظه میان عدد و رقم مزد هرسال نسبت و این افزایش اسمی پدید آمدن تفاوت قابل

شود  های قبل و بعد آن است. این تفاوت سبب میبه عدد و رقم همان مزد در سال

تر  ه زیان کارگر و کمآید همیشه بدست میای که از این روش بهمیانگین مزد دو ساله

پردازی باشد. بسیار  ی بهتر کمتر از مزد اسمیِ سال آخر سنوات بیمه از حقوق یا به گفته

یا مزدِ  ضروری  حقوق  رقمِ  و  این روش محاسبه کنار گذاشته شود و بجای عدد  ست 

شده با حداقل حقوق همان سال  پردازی »نسبت« یا »ضریب« حقوق بیمه مبنای بیمه 

جای مجموع عددی مزدها ظرف آخرین دو سال، مجموع با این روش به  لحاظ گردد. 

شده به حداقل حقوق همان سال بر ماه آخر بیمه   24ها یا مجموع ضرایب حقوق  نسبت 

آید که در هر شرایط و با دست میشود و نسبتی یا ضریبی بهبیست و چهار تقسیم می

روش   این  در  است.  پرداخت  و  محاسبه  قابل  تورمی  حقوق  هر  ضریب  یا  نسبت 

بازنشستگان )هر بازنشسته به تفکیک( به حداقل مزد سال بازنشسته شدن کامالً واقعی،  

مشخص و ثابت است. اگر این روش مورد استفاده قرار بگیرد پس از اعالم حداقل حقوق 

محاسبه سال،  یک  هر  با  است.  ساده  کاری  سال  همان  برای  بازنشسته  هر  حقوق  ی 

توان معلوم کرد؛ به  میزان افزایش و رقم جدید حقوق هر بازنشسته را میافزار ساده نرم

بگیران دچار تغییر این ترتیب دیگر در هر سال و متأثر از تورم، قدرت خرید مستمری 

ساله به برگزاری جلسات و مذاکرات مکرر و طرح تر این که همهشود. مهمو کاهش نمی
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ها و تعیین میزان سازی حقوق مسان و متناسبی هکنندهبرانگیز و گمراه مقوالت بحث

درستی اعمال قانون کار به  41ی  ست مادهافزایش مستمری هم نیاز نخواهد بود. کافی

مزد هر سال به با سبد معیشت همان سال محاسبه  و حداقل  طور واقعی و متناسب 

تغییر    سادگی به اینگردد. روشن است که دولت و مدیران سازمان تأمین اجتماعی به

نمی رضایت  روش جدید  گزینش  بهبود و  و  قانون  تغییر  یعنی  امر  این  تحقق  دهند. 

مبارزه و  پیگیری  به  بازنشستگان  نیاز  یافتهی سازمانوضعیت حقوقی  بازنشستگان  ی 

های صنفی مستقل و کارآمد  ی خود به وجود سازمان یا تشکلنوبهدارد. امری که به

های فعالً موجود یعنی  ن اجتماعی نیازمند است. تشکلکارگران بازنشسته سازمان تأمی

ی سازمان تأمین اجتماعی« به دلیل ایرادهای ساختاری  های کارگران بازنشسته »کانون

هایی لَخت، وابسته و نامستقل و ناکارآمد هستند. اعضای هیأت  ای تشکلو اساسنامه

دار و مدیون و در  شستگان، وامی بازنگویی به بدنهجای تعهد و پاسخها عمدتاً بهمدیره

 نتیجه تابع و متعهد به مقامات و مدیران دولتی و تأمین اجتماعی هستند.

هزینه به  اجتماعی  تأمین  نظارت سازمان  و  مدیریت  ضرورت  و  کارگران  ی 

 کارگری 

اجتماعی  ی  مقوله  آن  تأمین  امروزی  مفهوم  و  مجموعه  شاملبه  »مقررات  از  ای 

کارگران شاغل، ازکارافتاده، بیکار و بازنشسته و همچنین    حمایت ازای و  خدمات بیمه

از   به دشواری های  کمکبرقراری    ؛سرپرستخانوارهای بیحمایت  دوران هامربوط  ی 

حوادث  جنگ باالخره  کار  و  و  و  طبیعی  غیر  و  طبیعی  و  رسانی دمتخ  ،حمایت   و   ،

ن وظیفههااتوان توانمندسازی  بر  تأکید  و  تأیید  و  دولت«  گونه ی  این  برقراری  در  ها 

نشینی ناگزیر  ی کارگر و عقبآورد مبارزات و جنبش جهانی طبقهها، همگی دستکمک

سرمایه  تنش سیستم  بروز  از  پیشگیری  برای  )جهانی(  انقالبداری  و  حاد  و  های  ها 

سخن و  اجتماعی  موانفجارهای  شرایط  حفظ  به کوتاه،  نظام  جود  استمرار  منظور 

دارانه در شرایط و توازن قوای طبقاتی دوران بعد از جنگ جهانی دوم  کشیِ سرمایهبهره

هایی برای بازپس گرفتن این  ی هشتاد قرن میالدی گذشته شاهد تالشاست. از دهه

  های همان دوران در ایران نیز دستاوردها هستیم. در همین شرایط و متأثر از ناگزیری
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»سازمان تأمین اجتماعی« پدید آمد؛ با این ویژگی مهم  طی فرآیندی بیش از ده سال 

یا   اصلی  بخش  سرمایه  90که  بهدرصد  سازمان  این  صندوق  غیر ی  و  مستقیم  طور 

های گفته شده، بایستی  شود. متاثر از ضرورتمستقیم توسط خود کارگران تأمین می

های وقت تأمین بشود. به این یج توسط دولتتدری این سرمایه بهدرصد باقیمانده  10

و پس از گذشت دو تا سه دهه از تأسیس با    1357ی اول پس از انقالب  ترتیب در دهه

توجه شده  قدری بزرگ و قابلی شکل گرفته در آن به سازمانی سروکار داریم که سرمایه

توان چشم  دولتی  هیچ  که  رفته است  ندارد.  را  آن  از  وظیفه پوشی  و  رفته  حمایتی  ی 

اندازی  ی دخالتی، دستنظارتی دولت در قبال این سازمان عمومی غیردولتی به جنبه

 و سرانجام تصرف کامل آن تبدیل شد. 

ی کارگر باید در مدیریت و هدایت سازمان تأمین اجتماعی،  روشن است که طبقه 

به کارگران رسانی  ی آن متعلق به کارگران و وظیفه و کارکرد آن نیز خدمتکه سرمایه

شاغل و بازنشسته است، مشارکت و نظارت کامل داشته باشد. امر مشارکت و نظارت 

تا سال   موثر دولت1388کارگران  دخالت  دلیل  به  نبود تشکل،  و  و سرکوب  های  ها 

اساسنامه در  کارگری،  کارآمد  و  تأمین  مستقل  عالی  »شورای  قالب  در  سازمان  ی 

»سه  غیرواقعی  مفهوم  و  که  انبهجاجتماعی«  شورا،  این  بود.  شده  تعریف  گرایی« 

ی دولت، کارفرمایی و کارگری در آن حضور و رأی مساوی داشتند،  گانهنمایندگانِ سه

را عهدهی مدیریت، سیاستوظیفه  این سازمان  بود.  گذاری و گزینش مدیر عامل  دار 

این شیوه  اصلی  این شور ایراد  اوالً کسانی که در  بود که  این  ا در جایگاه  ی مشارکت 

های  ی تشکلی واقعی کارگران و برگزیدهگرفتند نمایندهنمایندگان کارگران قرار می

اقتصادی   دلیل ساختار  به  ثانیاً  نبودند.    - مستقل کارگری در سازوکاری دموکراتیک 

از یک جنس  عمالً  کارفرمایی  و  نمایندگان دولتی  ماهیت دولت،  و  اجتماعی موجود 

گرایی با این ترکیب ادعایی  جانبهها یکی است و سهفع و آرای آن هستند و نهایتاً منا

نماینده تن  سه  واقع  در  نیست.  بیش  و  دروغی  مستقل  واقعا  اگر  حتا  کارگری  های 

ی متحد کارفرمایی و دولتی همیشه ی کارگران باشند، در مقابل شش نمایندهبرگزیده

 در اقلیت هستند و بودونبودشان یکسان است. 

ریاستی  نکته زمان  در  کارگران  حقوق  به  آشکار  تهاجم  و  جمهوری  عجیب 

نژاد رخ داد: دولت وقت حتا نیاز به حفظ ظاهر هم ندید؛ با دخالت آشکار و  احمدی 
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ی آن را تغییر داد و هیأت امنای منتخب دولت را  تصرف غیر قانونی سازمان اساسنامه

 گرایی ادعایی کرد.  جانبه جایگزین شورای سه 

گری یا نظارت کارگران  ی جوامع امر دخالت منطق و عرف موجود در همه   براساس

جا سازمان تأمین  گر )در اینهای بیمهشاغل و بازنشسته در مدیریت و کارکرد سازمان

گیرد.  های کارگران شاغل و بازنشسته صورت میاجتماعی( به کمک سازمان یا تشکل

بازنشسته  و  شاغل  تشکلکارگران  در  که  یافتههاای  سازمان  مستقل  کمک  ی  به  اند 

سازمان این  در  شده  تعریف  دموکراتیک  استخدام سازوکار  با  یا  خود  میان  از  ها، 

منظور حضور در مدیریت یا نظارت بر کارکرد  کارشناسان مورد اعتماد، نمایندگانی را به

ه و  گزینند. این نمایندگان با حضور در جلسات هیأت مدیرگر برمیهای بیمهسازمان

های نظارتی  های سازمانگر از طریق گزارشهای بیمهرصد کردن گردش مالی سازمان

دخالت امور  و...  بورس  زمانو  در  و  برده  پیش  را  نظارت  و  به بندیگری  معین  های 

ها  ی ابزاردهند و در عین حال با استفاده از همههای مربوطه گزارش می)اعضای( تشکل

تحقو روش پیگیر  بازنشستگان در  های ممکن  و  کارگران  منافع  تأمین  و  مطالبات  ق 

سازمان این  با  میرابطه  تحقق  ها  و  پیگیری  جریان  در  هرگاه  که  است  روشن  شوند. 

گر یا با  های بیمهمطالبات موکالن خود با مقاومت و امتناع مقامات دولتی یا سازمان

بدنه و  اعضا  به  دادن  فراخوان  با  بشوند  مواجه  قانونی  تشکلموانع  از ی  استفاده  و  ها 

از  جویی میابزارهای تشکیالتی و خرد جمعی چاره باشد با استفاده  کنند و اگر الزم 

خواهی از همگان جویی و کمکرسانی، چارههای ممکن در جامعه به آگاهیی روش همه

های  ای که تشکلپردازند؛ امر و وظیفهیا مقامات حکومتی و اعمال فشار اجتماعی می

های بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، به دلیل ساختارِ وابسته د یعنی کانونموجو

و نگاهی که به باال و به مدیران سازمان تأمین اجتماعی دارند، هرگز اراده و توان آن را  

 اند و نخواهند داشت.  نداشته 
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کارگران کانون به  خیانت  یا  خدمت  اجتماعی،  تأمین  بازنشستگان  های 

 بازنشسسته 

های بازنشستگان تأمین اجتماعی در سطوح شهری و استانی  چه با عنوان کانونآن 

و عالی یا کشوری وجود دارد و درصد بسیار ناچیزی از بازنشستگان با آن پیوند دارند  

اند  ی که در این قانون به رسمیت شناخته شدههایقانون کار و تشکل  134ی  به ماده

ها و ارتباطات هیأت  ی تشکیل و هم در فعالیتشفافیت هم در شیوه متکی است. عدم

ی اجراییِ نامهها تبدیل شده است. آیینها عمالً به ویژگی مهم آنهای این کانونمدیره

توان به آن و نمیها در دسترس نیست  تشکیل و حدود فعالیت و مسئولیت این کانون

ای نامه یا پیشینهها متن این آیینیک از کانونهای هیچاستناد کرد. در سایت و رسانه

کم برای ی هفتاد وجود ندارد، دستهای میانی دههها قبل از سالهای کانوناز فعالیت

یک کاربر عادی. در سایت وزارت کار نیز سندی در این رابطه قابل دسترس نیست.  

ی اولیه فقط یک کانون برای هم کارگران و هم  نامهتوجه این که در آیین ی قابلنکته

بینی شده است در حالی که این دو گروه تفاوت  طور مشترک پیشمدیران بازنشسته به 

های اساسی )و گاه طبقاتی( با یکدیگر دارند و تنها وجه مشترک این دو گروه  و تضاد

ان تأمین اجتماعی است. حتی هنوز هم گاهی در  قرار داشتن هر دو زیر پوشش سازم

رسانهتابلو و  نامهها، سایت  یا  اجتماعی«  نگاریها  تأمین  بازنشستگان  فقط »کانون  ها 

ای از عدم حضور واقعی  شود. این وضعیت نشانهنقش بسته و اثری از نام کارگر دیده نمی

تشکل این  در  بازنشسته  برساختهکارگران  یا  زرد  حکومهای  مورد  ی  در  است.  تی 

ها باز هم همین عدم شفافیت وجود دارد. هیچ اثر و  های این تشکلی فعالیتپیشینه 

فعالیت که  سالمدرکی  از  پیش  دهههای  آغازین  کانونهای  هشتاد  مختلط  ی  های 

دیده   بدهد  نشان  را  بازنشسته«  کارگران  »کانون  یا  اجتماعی«  تأمین  »بازنشستگان 

تحت این عنوان یا با این مضمون )و احتماالً در حد نام و یک  شود. اگر چیزی هم نمی

ی کارگر بوده است.  طور حتم تحت سیطره و جزئی از خانهدفتر( وجود داشته باشد به

ی کارگر، در  های خانهتازیی هشتاد، که خورشید یکه های دههمقارن با آغازین سال

رت، در حال غروب کردن بود،  های مختلف قدهای درونی جناحاثر رقابت یا کشمکش

بازنشسته برای ایجاد و فعالیت کانون  های گروهی از سندیکالیستتالش های قدیمیِ 
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از خانه البته مستقل  بهبازنشستگان مستقل،  و »کانون کارگران ی کارگر،  بار نشست 

ها تحت  ی تأمین اجتماعی تهران« تشکیل شد. ناگفته نماند که این تالشبازنشسته 

مدیران این سازمان، و با دادن امتیازها و امکانات قابل توجهی شامل مکان برای    حمایت

بودجه و  حقوق  حوزهدفتر،  در  اختیاراتی  و  ماهانه  رفاهی  های  امکانات  از  استفاده  ی 

( و در تکمیل این  1385یا  1384تفریحی سازمان به بار نشست! در این دوران )سال  

هایی از قدرت،  والن سازمان تأمین اجتماعی یا جناحاقدامات و احتماالً با حمایت مسئ

شود که به صدور رای هیأت عمومی دیوان دیوان عدالت اداری برده میای به  شکواییه 

ابطال دستورالعمل مورخ  شود: »با این مضمون منتهی می  1386اسفند    26به تاریخ  

ی  نامهآیین  32ی  ابطال آن قسمت از ماده  - 2وزیر کار و امور اجتماعی    12/8/1372

  .هیأت وزیران«  29/3/1384های غیر دولتی مصوب  اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان

شود با حمایت کامل سعید مرتضوی، که آن زمان در  بر اساس این حکم که گفته می

طور توانند بهسمت قاضی قوه قضاییه بوده، صادر شده کارگران و مدیران بازنشسته می

ی کارگر بر کانون نیز پایان  ی خانهنون اقدام کنند و نفوذ و سیطرهمستقل به تشکیل کا

خانهمی ماجراها  این  پی  در  تشکیل  یابد.  به  اقدام  صادقی  حسن  توسط  کارگر  ی 

های قاضی مرتضوی کند و باز هم در پی حمایتی پیشکسوتان کارگری« می»اتحادیه

ی است که بعد از انجام تحقیق های صنفی کارگرو جناح حامی او از کانون و از انجمن

و تفحص مجلس در مورد سازمان تأمین اجتماعی و برکناری سعید مرتضوی از مقام  

های  ی فساد علیه وی، هیأت مدیرهمدیریت عامل این سازمان و حتی تشکیل پرونده

کانون انجمن تمامی  و  بازنشستگی  کارگریهای  صنفی  شوراها   های  عالی  کانون   و 

ای به طور کتبی و با امضاهای مشخص، در نامهقد، بهیکپارچه و خائنانه و البته تمام

می مرتضوی حمایت  سعید  از  رهبری«،  ادامه»مقام  در  هیأت  کنند.  تخلفات،  این  ی 

طور ها بهها و ازجمله کانون عالی کارگران بازنشسته با تغییر اساسنامههای کانونمدیره

های کاندیداتوری و انتخاب برای ه افزایش یا نامحدود کردن دورهخودسر و غیرقانونی ب

ها  پردازند. هیأت مدیرهعضویت در هیأت مدیره و افزایش اختیارات و حقوق خود می

اند که حتا با مهندسی  گو نبودهی بازنشستگان پاسختنها به بدنهدر هیچ شرایطی نیز نه

ج از نوبت وام یا تورهای مسافرتی رایگان،  انتخابات و خرید رأی از طریق واگذاری خار
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اند. در این دوران دو اتفاق یا دو  العمر و دارای حقوق ویژه کردهدر عمل خود را مادام

کانون  داد که فیتغییر در شرایط  رخ  این تشکل نفسه میها  تقویت  ها  توانست سبب 

رگر. اما این دو رخداد  ی کابشود؛ جدا شدن کانون کارگران از مدیران و استقالل از خانه

با حمایت ضمنی یا با تکیه بر مدیریت سازمان تأمین اجتماعی رخ داد و عمال هیأت  

ی دولت بودند و برحسب  دار مدیران این سازمان کرد. مدیرانی که برگزیدهها را واممدیره

سبب نیست که در  گذاری و اجرا منافع دولت را مد نظر داشتند. بیوظیفه در سیاست

هزینهه دوران  حمایتمین  از  بسیاری  سنگین  و  های  دولت  جانب  از  باید  که  هایی 

شد، بر دوش سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفت.  هایی از جامعه میحکومت متوجه گروه

ی کارگر  های آن را مستقیماً طبقه سازمانی که اساساً غیر دولتی است و منابع و دارایی

هایی  اند و اکنون این منابع توسط مدیران دولتی در راهو سایر مزدبگیران تأمین کرده

هزینه می ریخت دیگر  مرتضوی(  سعید  )امثال  مدیران  توسط  مستقیماً  یا  وپاش  شود 

 رود.  شود و یا به غارت میمی

گونه تشکل مستقل کارگران شاغل و بازنشسته، کوتاه سخن امروزه در نبود هیچ 

بارتر از همه،  های بازنشستگان موجود و، تأسفوندر حاکم بودن شرایط یادشده بر کان

ی کارگران شاغل و  در پراکندگی و تشتتی که میان خود فعاالن و میان فعاالن و بدنه

میلیون کارگر بازنشسته در نهایت    3.6کم  بازنشسته وجود دارد، شاهد هستیم که دست

ای برای تعیین  غل که پایهحقوقی قرار گرفته اند؛ حداقل مزد کارگران شانابسامانی و بی

سوم سبد معیشت یا کسر کوچکی از خط فقر  حقوق بازنشستگان نیز هست در حد یک

های مستقل کارگران شود. رهایی از این شرایط فقط با ایجاد تشکلتصویب و اجرایی می

همه پشتیبانی  و  همکاری  و  بازنشسته  و  از  جانبهشاغل  کارگران  از  بخش  دو  این  ی 

 . پذیر استانیکدیگر امک 
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تالش میدر   تحول جنبشبحث حاضر  و  تغییر  بر  کوتاه  تأملی  های  کنم ضمن 

بگیران دالیل اهمیت  های کارگری و سایر مزدوحقوق اجتماعی کنونی با تأکید بر جنبش

اختصار مطرح هایی کامالً صنفی را در شرایط کنونی، بهاین اعتراضات، ولو با خواسته 

بگیران قبل از هر چیز باید اشاره کرد که اعتراضات کارگران و سایر مزدوحقوق   1کنم. 

ی چند مقطع برجسته داشت. پیروزی اعتراضات درازمدت و پرهزینه  در سال گذشته

ی کارگران  ید از مالک خصوصی این شرکت، اعتراضات گسترده تپه و خلعکارگران هفت

پروژهشرکت در  پیمانکاری  و های  نفت  بی  های  ابعادی  که  داشت،  پتروشیمی  سابقه 

های  کار بخش خصوصی، اعتراضات مکرر پرسنل شرکت اعتراضات متعدد کارگران معدن

ها، اعتراضات پرستاران و پرسنل کادر درمان، اعتراضات پیوسته و  پیمانکار شهرداری 

 پرشور آموزگاران و اعتراضات منظم بازنشستگان به وضعیت نامناسب معیشتی.

های اعتراضی  وبیش پیوسته به موازات چند نوبت خیزش تحرکات اعتراضی کماین  

تشنگان(،   خیزش  به  )موسوم  خوزستان  در  اعتراضات  ازجمله  بود،  برقرار  شهری 

اعتراضات گسترده در اصفهان و نیز اعتراضات چهارمحال و بختیاری و برخی نقاط و  

 رس و مؤسسات مالی. باختگان بوموارد دیگر اعتراضی مانند اعتراضات مال

خواهم به آن بپردازم این است در چارچوب بحث حاضر، نخستین پرسشی که می

های ساختاری روابط قدرت در اقتصاد جمهوری  که این اعتراضات اجتماعی با تناقض

اسالمی چه ربطی دارد. استمرار و تشدید اعتراضات در پرتو پاسخ به چنین پرسشی 

 قابل تبیین خواهد بود. 

های  که براثر تحوالتی که اقتصاد ایران طی دهه  کنماشاره می  ت به این واقعیتنخس

شدت گرفته و بعد از یک   1356تا  1341های ویژه در سالگذشته از سر گذرانده و به

های بعد از جنگ با شدت و حدت استمرار یافته است شاهد  ساله طی سال 10ی وقفه

سرمایهشکل اقتصاد  یک  تحکیم  و  مزدوحقوق گیری  اکثریت  با  تمامی  داری  و  بگیر 

های ناشی از ساختار های بعد از انقالب در دل تناقضایم که در سالهای آن بودهتناقض

 سیاسی خاص ایران قرار گرفته و از همین رو چنان که باید به آن توجه نشده است.

 

در   1400ماه مناسبت یکم ماه مه در تاریخ دهم اردیبهشتی بحث ارائه شده بهمتن ویرایش شده 1

 ی زوم. شبکه
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های سرمایه  اییی اقتصاد ایران، دنبال کردن دورپیمدارانهبا توجه به ماهیت سرمایه

تناقض از  نمایان میبسیاری  را  اقتصاد  این  کند. در بخش مالی شاهد  های ساختاری 

ی آشکار شکست نظام مالی، حجم باالی مطالبات  های مالی هستیم که نشانهانواع بحران 

ها و بحران در های آن ها در قیاس با داراییهای بانکمعوق بانکی و فزونی گرفتن بدهی

سر بوده  بازار  بحرانمایه  این  آن به  هااست.  تبع  به  و  ریال  ارزش  دایمی  مدد سقوط 

یابد. اما  ها اندکی تخفیف میها و افزایش ارزش واقعی داراییکاهش ارزش واقعی بدهی

به سبب این که نظام مالی و بانکی یکی از ابزارهای اصلی در راستای تصاحب از راه  

حل  های قدرتمند حاکم بوده است، و راهفع گروهسلب مالکیت از اکثریت مردم و به ن

هاست، بدون تغییر روابط قدرت  ید از این گروهبحران مالی کنونی ازجمله مستلزم خلع

رو، شرایط ها منتفی خواهد بود. ازاین ی کالن امکان حل ساختاری بروز بحران در عرصه 

شدن بحران سیاسی   یابد که در مقاطع حادبحرانی حاکم بر بخش مالی استمرار می

های  تواند با فروپاشی نظام مالی و بانکی همراه شود. از همین رو، انواع حرکت حتی می

تواند با فرازوفرودهایی  باخته« میهای مختلف موسوم به »مالاعتراضی از جانب گروه

زای ناشی از بحران   یابد. عالوه بر این، در بخش مالی شاهد شرایط بالقوهاستمرار می

بخشچ بر  مالی  بخش  بودهیرگی  اقتصاد  مولد  ریشههای  که  ساختاریایم  و  های  تر 

ی اقتصاد است که این  نیاز حل آن نیز تغییر روابط قدرت در عرصهدارد و پیش  تاریخی

 ی سیاست ناشدنی است.  نیز بدون تغییر روابط قدرت در عرصه 

شکل در  وضعیت  این  حاصل  گذشته،  سال  اعتردر  انواع  سوی گیری  از  اضات 

مالگروه مختلف  اعتباریهای  مؤسسات  برخی  و  بهادار  اوراق  بورس  در  تجلی   باخته 

 یافت. 

بحران شاهد  نیز  اقتصاد  واقعی  بخش  سیاست  در  سویی  از  هستیم.  متعدد  های 

های اخیر )در ی گذشته و کاهش آن در سالانجماد دستمزدهای واقعی طی چهار دهه

شدن  های نیم قرن گذشته(، همراه با کاالییاغلب سال مقابل تورم سنگین دورقمی در

تر خارج از مناسبات کاالیی از طریق برخی از مناسبات  ی انواع خدماتی که پیشگسترده

حق و  فقر  خط  بین  شکاف  که  شده  باعث  بود،  دسترس  در  ی الزحمه سنتی 

افزوده شود. بگذریم از نرخ باالی بیکاری و میمزدوحقوق  ها نفر که  لیون بگیران دایماً 
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انواع سیاست  به سبب  و  ثبات کاری هستند  به فاقد حداقل  نولیبرالی  نوعی  های  مدد 

»اقتصاد اسنپی« در حال گذران عمر هستند. حاصل چنین وضعیتی بینوایی روزافزون  

پاسخ   است.  فراگیر  کارگرطبقهو  شکل  ی  به  گذشته  سال  در  وضعیت  این  انواع   به 

ظهور رسید.    یه بهبود شرایط کار و پرداخت دستمزد به منصاعتراضات کارگری با هدف  

قالب انواع اعتراضات و اعتصابات    آمد وضعیت کنونی دری اجتماعی نیز پیدر عرصه

بگیران  ای از سایر مزدوحقوق کارگران، معلمان، پرستاران و کادر درمان و طیف گسترده

بدون   سنتی  مناسبات  فروپاشی  دیگر  سوی  از  یافت.  مدرن تجلی  نهادهای  که  این 

ها را به ماتریس  کارآمدی جایگزین نهادهای دیرپای سنتی شود انواع دیگری از بحران

های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، بحران های کنونی افزوده است. بحران صندوق بحران 

هاست  ی این بحران بخش درمان و سالمت ازجمله   و  شدن آموزش عمومی و عالی کاالیی

ها نمایان  های مختلف اجتماعی ازجمله بازنشسته ا همه در انواع اعتراضات گروههکه این

 است.

عالوه بر آن، باید از بحران حاد اکولوژیکی در ایران امروز نام برد که بسیار فراتر از  

زیستبحران  منطقه های  و  جهانی  سیاستمحیطی  از  ناشی  نادرست  گذاری ای  های 

ی شهری« بوده که منابع حیاتی آب و خاک  »توسعه   هایصنعتی، کشاورزی، و سیاست

طور جدی  ی این سرزمین را به شدت تقلیل داده و حیات درازمدت در پهنه و هوا را به 

های اخیر ریشه در این  های اعتراضی در سالزیر سؤال برده است. بسیاری از خیزش 

چهار محال و    ،ستانها دارد )ازجمله باید به اعتراضات گسترده در خوزدسته از بحران 

 اصفهان اشاره کرد(.  وبختیاری 

ی متوسط و در  ی کارگر، و طبقههای مختلف طبقه های کنونی عمدتاً الیهبحران 

محیطی وضعیت معیشتی کشاورزان را هدف قرار داده است. اما عالوه  مورد بحران زیست 

آورد.  ی را از پا درمیبورژوازی سنتایم که عمدتاً خردههایی هم بودهبر آن شاهد بحران

کنندگان با بهای  ی روزافزون قدرت خرید مصرفها از سویی ناشی از فاصلهاین بحران 

های بزرگ انحصاری روزافزون کاالها و خدمات مصرفی و از سوی دیگر حضور سرمایه

های اخیر برای نخستین بار طی  فروشی بوده است. از همین رو در سالدر بخش خرده

 ایم. از انقالب شاهد اعتراضات کسبه و بازاریان نیز بودهپس  یهدور



 

 
 

 صنفی، سیاسی است  259

روز های تودرتوی اقتصادی این است که بخش واقعی اقتصاد روزبهحاصل این بحران

تر سیاسی  های عامشود و در بستر بحرانتضعیف و سوداگری مالی بر اقتصاد حاکم می

 تیم.و اجتماعی و فرهنگی، شاهد موجی دایمی از فرار سرمایه هس

از مطالبات  اما در این میان، روی مطالبات هر گروه اجتماعی دست می گذاریم، 

آبه و بگیران، تا مطالبات مربوط به حق صنفی و معیشتی کارگران و سایر مزدوحقوق 

ی روابط قدرت در  های بنیادی در عرصه بینیم که بدون حل تناقضوضوح میغیره به

گویی مؤثر به مطالبات صنفی و معیشتی وجود  پاسخاقتصاد سیاسی ایران امروز امکان  

میندارد.   شرایطی  چنین  و  در  است  سیاسی  صنفی  گفت  قاطعیت  با  توان 

مطالبهمطالبه   گری سیاسی است.ی صنفی طبقات اجتماعی در ماهیت خود 

های بسیار بیشتری در دل خویش  برای همین اعتراضات صنفی کنونی در ایران قابلیت

گیری یک از وضعیت موجود دارد، ازجمله باید به قابلیت استمرار و شکلبرای فرارفتن  

  این جنبش جنبش دموکراتیک فراگیر و حتی قابلیت خلق بدیل وضع موجود از دل  

های  نند یا قیاسخوااشاره کرد. به همین دلیل، کسانی که این اعتراضات را صنفی می

کشند تا بدین ترتیب  را پیش می  98ها با خیزش آبان  ی آننامرتبطی مانند مقایسه

را کمآن  اوالًها  بشمرند، در حقیقت  و خیزش   اهمیت  اعتراضات  این  ذاتی  های  پیوند 

دی  جنس  از  آبان    96ماه  فراگیرتری  می  98و  نادیده  خود  را  سهم  به  ثانیاً  و  گیرند 

نه  گیری بدیلی مردمی از دل اعتراضات هدفمند و آگاهاخواسته یا ناخواسته مانع شکل 

 شوند. می

جایی  ظاهر صنفی از آن به نظر من، چنین امکانی محتمل است که این اعتراضاتِ به 

هایی در ساختار قدرت کنونی ریشه گرفته است، دیریازود  که همگی از مجموعه تناقض

اعتراضات  پراکسیس  تأکید کنند.  بر آن  با یکدیگر شوند و  پیوندیابی  اهمیت  متوجه 

گیرد  ی این اعتراضات چه گونه شکل میهای پیونددهندهکند که مفصل بسا آشکارچه 

ها و طبقات مختلف معترض، کارگران یابد. اما فراموش نکنیم در میان گروهو کارکرد می

ویژگی از  آموزگاران  و  بیانصنعتی  برای  بسیاری  جنبش  های  عام  مطالبات  گری 

گر موفقیت اعتراضات آن است که  عالوه شرط دیدموکراتیک اعتراضی برخوردارند. به

های گذشته  های ناتمام ایرانیان در تمامی دههخود را باید بخشی از جنبش و انقالب
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روابط قدرت  تناقضات ساختاری  بر آن که حاصل  اعتراضات کنونی عالوه  تلقی کند. 

های اعتراضی ایرانیان در تمامی یک قرن گذشته ی جنبشی سلسله است خود ادامه 

 راستایی است.  شرط موفقیت آن نیز درک این پیوند و هماست و 

پایان مایل اشاره کنم که چرا بهدر  این مسأله  به  اعتراضات و  ام  رغم گستردگی 

فاصلهنارضایتی در  آبان  ها  عرصه   88ی  در  مهمی  تحول  شاهد  امروز  اجتماعی  تا  ی 

باید به سه عامل    رکوب،عالوه بر عواملی از قبیل س  ایم. به نظر من در این زمینهنبوده

ی کرونا  ی اجتماعی به سبب شیوع گستردهتوجه کرد. نخست، شرایط ناشی از قرنطینه

ناگزیر یک شرایط فترت  که با فرازوفردهایی تا پایان سال گذشته به 1398از اسفندماه 

تودهدر شکلنسبی   اعتراضات  تحریمگیری  آورد. دوم،  پدید  به تضعیف ای  اگرچه  ها 

مالی حاکمیت منجر شده اما بسیار بیش از آن از سویی جامعه را تضعیف کرده  شرایط  

و از سوی دیگر بهانه برای سرکوب اعتراضات اجتماعی پدید آورده است. سوم آن که  

بحران بحران  مقاطع  از  بسیاری  در  موجود  ژئوپلتیک  تحتهای  را  داخلی  شعاع  های 

هایی  های ژئوپلتیک فرصتاست. شکافای و جهانی قرار داده  های حاد منطقهبحران 

ها  وجود آمده میان قدرتهای بههایی در شکافگاهها برای ایجاد تکیهبرای حاکمیت 

و عالوه بر آن نگرانی از بروز شرایطی بدتر    برای حفظ وضع بحرانی موجود فراهم آورده 

به تبع خود تمایل به حفظ وض را در جامعه دامن زده است و  ع ولو از وضع موجود 

هایی که چیزی برای از دست ددن  و گروهویژه در میان طبقات  نامطلوب موجود را به 

 دامن زده است.  دارند،
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عدالت اقتصادی وکنشگراجتماعی  پاتل کارشناس  خواه و جیسون دبلیو موور راج 

ی  آیینه ی »تاریخ جهان در  بوم، در کتاب آموزندهشناسی و مطالعات زیست استاد جامعه

در تالشی    1ی کره زمین«داری، طبیعت و آیندههفت چیز ارزان، راهنمایی بر سرمایه

داری و کلونیالیستی و  های پیشاسرمایهارزنده از منظری متفاوت به نقد عملکرد نظام

پردازند. آنها با نگاهی عمیق به صنعت کشت نیشکر و سیستم کشاورزی  داری میسرمایه

پایه که کریستف کلمب در جزایر اقیانوس اطلس مبتکرآن بود و سپس با نگاهی  برده

گیری »هفت چیز ارزان« ازجمله نیروی داری، روند شکلنظام سرمایه  نقادانه به عملکرد

کنند  دهند. پاتل و موور استدالل میهای ارزان را در این کتاب شرح میکار ارزان و جان 

داری است. هایی برای مدیریت روابط سرمایهسازی، اتخاذ رشته راهبرد منظور از ارزان 

سرکوبگرانه کمکراهبردهای  با  که  و    ای  حسابداران  روحانیون،  ارتش،  نیروهای 

برای کنترل شبکه مجموعه  راهبردها  از  بزرگی دیگری  زندگی شکل گرفتهی  اند.  تر 

سازی کار  منظور از »ارزان«، همان کم هزینه نیست. گرچه بخشی از آن است. »ارزان 

همه  که  است  خشونتی  است.  کردار  یک  است.  راهبرد  یک  و...  طبیعت  و  جان  ی و 

ترین پرداخت ممکن بسیج و  های کار انسانی، حیوانی و گیاهی و زمینی را با کمنهگو

ی سنگین آن را انسان و طبیعت و کند. ارزانی راهبردی است که هزینه سازماندهی می

 یک میدان کارزار بوده است.«   کنند. ارزانی همواره دیگر جانداران پرداخت می

کنند: »کارکردن« به معنای ریشه التین آن  میپاتل و موور در این کتاب یادآوری  

آور  خودی خود و در شرایطی نسبتاً متعادل، مفهوم و معنایی رنجبه  tripaliāreپالیارِ  تری 

ی  تدریج شیرهآفرین دارد. یعنی فردی را در شرایطی قرار دادن که بهزا و مرگو شکنجه

کنند  درستی استدالل میدر ادامه بهشود. آنها  ی کار کشیده میواسطه جان و روان او به

ای از راهبردها و قوانین سرکوبگرانه به آور »کار کردن« با مجموعهکه عمل رنجهنگامی

مندی اقلیتی اندک  ها برای کسب سود و برای رضایتمندی توسط حکومت شکل نظام

کار و    شود و نیرویآمیز اقتصادی سازماندهی میاصطالح موفقیتعنوان یک امر بهبه

 
این کتاب را    ی کره زمین«داری، طبیعت و آینده ی هفت چیز ارزان، راهنمایی بر سرمایه»تاریخ جهان در آیینه    1

زودی منتشر خواهد شد. از ایشان که  اکنون مترجم گرامی محسن صفاری در دست ترجمه به فارسی دارد که بههم 

 دادند سپاسگزارم. اجازه استفاده از این کتاب در دست ترجمه را برای مطلب باال

 کلیک کنید.  جااینگفتار کتاب ی پیشبرای مطالعه

https://pecritique.com/2021/05/26/تاریخ-جهان-در-آیینه%E2%80%8Cی-هفت-چیز-ارزان-را/
https://pecritique.com/2021/05/26/تاریخ-جهان-در-آیینه%E2%80%8Cی-هفت-چیز-ارزان-را/
https://pecritique.com/2021/05/26/تاریخ-جهان-در-آیینه%E2%80%8Cی-هفت-چیز-ارزان-را/
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میجان ارزان  طبیعت  و  حاصلها  معجونی  شوند،  تولید  و  اجتماعی  بزرگ  مرگ  اش 

 بوم است.  ی جامعه و زیستمرگبارتر برای اردوگاه کار و مجموعه

ای در  بوم نیز در پژوهش آموزندهشناس و پژوهشگر زیستجان بالمی فاستر جامعه

رابطه  بردهمورد  و  شکر  صنعت  پای  قرن  از  که  بهداری  نظام نزدهم  و  طور  مند 

ترین شکل راهبردی را که با اقتدارگرایی و سرکوب یافت با گویا تری ادامهیافتهسازمان

جان و  کار  و  نیروی  نویسنده  از  گفتاوردی  با  شده  انجام  ارزان  طبیعت  و  ارزان  های 

ای  های حارهنویس مشهور اهل اوروگوئه »ادواردو گالیانو« در مورد تخریت جنگلرمان

گونه کشتار  و  ارزان(  )جان)طبیعت  حیوانی  متفاوت  توسعههای  برای  ارزان(  ی های 

 دهد:  صنعت شکر چنین شرح می

ای تبدیل به  ی جنگل حاره»شکر... شمال غربی برزیل را ویران کرد... این منطقه

صورت طبیعی مناسب تولید غذا  ای که به درخت شد. منطقههای بیای از دشت منطقه 

از بود زمین،  مالکیت  بر  حاکم  مخرب  نظام  شد...  گرسنگی  برای  جایی  به  تبدیل   ،

های عقیم، خاکی شسته شده و زمینی فرسایش یافته سنگ التیفوندیو چیزی جز تخته 

ی مزارع نیشکر بر افروخته  بر جای نگذاشت... آتشی که جهت پاکسازی زمین برای تهیه

برد: گوزن، گراز وحشی، خوک،  مرگ فرو می جا به کامشد جانوران و گیاهان را یکمی

های ارزان( ناپدید شدند.  ها )جانخرگوش، پاکا )نوعی خوک امریکای مرکزی( و کرگدن

در مورد قربانی شدن   2محصولی شکر قربانی شدند.« ها همه در پیشگاه فرهنگ تکاین

مثابه نیروی ها، زنان، بردگان، فرودستان بههای انسانی، مردمان بومی و استعمارزدهگروه

نی مزارع  و  معادن  در  که  ارزان  جان  و  ارزان  دادند،  کار  دست  از  را  خود  جان  شکر 

رمان کینساید«  کارائیب،  »جامائیکا  دریای  مناطق  جزایر  از  ایندیز،  وست  اهل  نویس 

که کریستف کلمب پای به سواحل این کند: »دوازده سال پس از این روایت می  چنین

یافته   تر از یک میلیون نفر از مردمی که او در اینجا زندهقسمت از جهان گذاشت بیش

ها ریختند و  ها را به کشتیبود مرده بودند. افزون بر آن، چنان تعداد زیادی از افریقایی

 
ی محسن صفاری. پذیر، تاریخ اقتصادی کوتاهی از محیط زیست. جان بالمی فاستر. ترجمهی آسیب زمین سیاره  2
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ن فرستادند که اغراق نخواهد بود اگر بگوییم اقیانوس اطلس  از افریقا به این سوی جها

 3آشویتس آفریقاست.«

ها، نیروی کار و طبیعت، که طرح نخستین  سازی جانی ارزان راهبرد سرکوبگرانه 

برده  از صنعت  فراتر و نظامپایهآن  با کارکردی  آغاز شد  از گذشته، در  مندی شکر  تر 

داری تا به امروز به  گیری و پیشرفت نظام سرمایهلدوران انقالب صنعتی و سپس با شک

 یافته است.  بارتری ادامه شکل فاجعه

ی چارلز دیکنز در رمان »روزگار مشقت« از زبان استفان بلکپول شخصیت طبقه 

پر رنج طبقه تاون« روزگار  های  ی کارگر و جانکارگر رمان، در شهر تخیلی »کوک 

ای زشت، جایی که در آن ر اعماق استحکامات قلعهکند: »د ارزان را چنین روایت می

ی گازها راهی به برون ندارند کارگران مشغول طبیعت راهی به اندرون و هوای کشنده

  14ها برای  در طول انقالب صنعتی زنان و کودکان بسیاری را در کارخانه  4به کارند.« 

نستند به آنها دستمزد  تواکردند. زیرا صاحبان کار میساعت کار در روز استخدام می

کمتری از دستمزد مردان بزرگسال بپردازند. »چارلز بابیج تئوریسین مدیریت اوایل قرن 

کند که در پشت تقسیم کار به وظایف  نوزده در پرداختن به اصول تقسیم کار تشریح می

انواع  ترتیب  بدین  تا  است  نهفته  فردی  کار  فرایند  کردن  ساده  به  تمایل  مختلف، 

ی کار ارزان بردگان، زنان و کودکان، کارگران مهاجر و  ری از نیروی کار )نمونهتارزان 

رنگین و  انواع گران پناهنده  مانتس  پوستان( جایگزین  پال  شوند.«  نیروی کار  از  تری 

ی النکشایر مملو های اولیهدهد: »کارخانهنگار معروف انقالب صنعتی گزارش میتاریخ

ابرت پیل در کارگاه خود بیش از هزار کودک داشت...  از کودک بود. در مقطعی سر ر

بهگروه شده  عرضه  کودکان  از  نفره  صد  یا  هشتاد  و  پنجاه  قلمروهای  وسیله های  ی 

گله )بهکلیسیایی  جانوار  و  ارزان  کار  نیروی  یکعنوان  معادل  که  ارزان  ششم  های 

دند. جایی که نور ش ها فرستاده میکردند( به کارخانهبزرگساالن دستمزد دریافت می

 5شدند.« ها در آن زندانی میکافی نداشتند. جایی که کودکان سال
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ی کارگر در انگلستان از نرخ باالی فریدریش انگلس نیز در بررسی شرایط کار طبقه 

های عفونی و انتشار مواد  ها و بیماریومیر کارگران که ناشی از آلودگی کارخانهمرگ

ندگی کارگران و محیط زیست و همچنین ناشی از میزان های در محل زسمی کارخانه

 کند.  های جهنمی بود یاد میباالی حوادث کار در درون کارخانه

گام پیشرفت  سرمایهبهبا  نظام  نظامگام  وکوشش  افزایش سود داری  برای  آن  مند 

سیاست  استقرار  با  مقررات سرمایه  و  نولیبرالی  دهههای  چهار  طی  گذشته،  زدایی  ی 

جانان ارز بیشسازی  شتاب  طبیعت  و  کار  نیروی  و  است. ها  گرفته  خود  به  تری 

های کارگری، کاهش قدرت  دهند که با تضعیف تشکلهای کارگری نشان میپژوهش

ها  سپاریثبات سازی و رواج کارهای موقت، برونسازی نیروی کار، بیزنی و ارزان چانه

اری آزاد در نقاط مختلف جهان که های پیمانکاری، ایجاد مناطق تجو تسلط شرکت

تر شدن  ترین حقوق محروم هستند، افزایش ساعات کار، گستردهکارگران آنها از ابتدایی

های مربوط به بهداشت و ایمنی کار به مند و ملغاسازی قانونفساد و اختالسگری نظام

ی شغلی  هابهای جان کارگران، روند کشته شدن کارگران به علت حوادث کار و بیماری

های در حال توسعه و  ی گذشته، خصوصاً در کشورای در چهار دههسابقهبه شکل بی

محافظهکم آمارهای  است.  کرده  طی  صعودی  سیر  میثروت  نشان  از  کارانه  که  دهد 

میالدی به این سو میزان و مرگ کارگران بر اثر حوادث کار  90ی  های پایانی دههسال

بیماری بهو  شغلی  در  اسفناکشکل  های  آمار  این  طبق  است.  داشته  افزایش  تری 

یک میلیون و صد هزار نفر قربانی حوادث  میالدی ساالنه    90ی  های منتهی به دههسال

تر از دو  که در کمدر حالی  6اند )تقریباً سه هزار نفردر روز( های شغلی بودهکار و بیماری

به میزان بیش از دو برابر افزایش  آمار مرگ کارگران در سطح جهان    2017دهه، تا سال  

  2017دهد در سال ی سازمان جهانی کار نشان میکارانهپیدا کرده است. آمار محافظه

های روزافزون و  سبب حوادث کار و بیماریدو میلیون و هفتصد و هشت هزار کارگر به

ی نمونه  یک   7اند. )بیش از هفت هزار نفر در روز( مهلک شغلی جان خود را از دست داده

 
6 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_007969/lang--

en/index.htm 

7 https://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/occupational-safety-and-

health/WCMS_249278/lang--en/index.htm 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_007969/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_007969/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/occupational-safety-and-health/WCMS_249278/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/occupational-safety-and-health/WCMS_249278/lang--en/index.htm
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مرگ  برجسته  آن  بخش    6500ی  در  که  است  قطر  نشین  شیخ  در  مهاجر  کارگر 

فوتبال  ساختمان  جهانی  جام  ورزشی  مجتمع  سال  2022سازی  در در  اخیر  های 

اند از های خود را با هر خشتی که روی خشت گذاشته زجرآورترین شرایط کاری جان

دادند.  می  8دست  همههمچنین  آغاز  با  جهان  دانیم  در  کرونا  مرگبار  ویروس  گیری 

وضعیت ایمنی کارگران خصوصاً وضعیت شغلی کارگران بهداشتی در مراکز درمانی بدتر  

 از گذشته و مرگبارتر شدند.  

 تا مقطع انقالب   1340های  های ارزان در سالجان

ی صنعتی در  قتدارگرایانهی ای چهل خورشیدی با توسعهدر کشور ما نیز از دهه

های  نهاد استبدادی و نظامی ـ امنیتی کار در حکومت شاه و در فقدان جنبش و تشکل

بیماری و  کار  حوادث  میزان  کارگری  جانمستقل  تباهی  و  شغلی  و های  ارزان  های 

 گیرد.  ای سرعت میطبیعت به شکل فزاینده

، در فصل سوم کتاب ارزنده شناسی و مطالعات خاورمیانهآصف بیات استاد جامعه 

انقالب   از « به1357و تحقیقی خود »کارگران در  پر فساد  و  اختصار تصویر دردناک 

نابه شدتوضعیت  و  کار  شرایط  بیماریسامان  و  حوادث  زمانهیابی  در  شغلی  ی های 

»شبه توسعه  مدیریت  تسلط  تحت  صنعتی،  مدیریت  پیشهی  و  سنتی  مدیریت  وری، 

ارائه میدههعقالنی مدرن« در   قابلی چهل خورشیدی  تأمل است:  دهد که  توجه و 

راستی چشمگیر به 1350و  1340ی شدن ایران در دهه شدن و مدرن»سرعت صنعتی 

جامعه قابلبود.  صنعتی  اجتماعی  و  اقتصادی  تغییر  متحمل  ایران  اما  ی  شد.  توجهی 

های مدرن و  انه های کارخستمی نامشهود در پشت این گسترش صنعتی سریع و حصار

چندملیتی نهفته بود. کارگران صنعتی در ایران مجبور بودند تا هم مصیبت خطرات کار 

ی مواقع، یک قانون اعمال  های صنعتی مدرن را متحمل شوند، در همهو هم بیماری

افزاید: »یک بررسی وی می  9جویی در محیط کار به قیمت جان کارگران.«شد: صرفهمی

 
8 
https://www.radiozamaneh.com/693664/?fbclid=IwAR22MwnyBKe6t1j_9tDCsGE

gFvpZFAIbLK196ozdTQtVxWuHttPRPhMo2BE 
 78. ترجمه محمد دارکش.ص57آصف بیات. کارگران و انقالب  9
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های  کار )دوران شاه( حاکی از آن است که میزان حوادث صنعتی بین سالدر وزارت  

دهد که ظرف هشت  رشد چشمگیر کرده است. این بررسی نشان می  1354و    1347

سال، غرامت پرداخت شده )که با دالر امریکا محاسبه شده( به کارگران بابت معلولیت 

یست و هشت میلیون دالر در  به ب  1347از چهار میلیون و هشتصد هزار دالر در سال  

)افزایش    1354سال   است  یافته  به    589افزایش  شده  پرداخت  غرامت  و  درصدی( 

به    1347کارگران برای بیماری ناشی از کار از هفت میلیون و صد هزار دالر در سال  

  519افزایش یافته است. )افزایش    1354سی و شش میلیون و پانصد هزار دالر در سال  

پرداخت شده برای نقص عضو در هر بخش از بدن از یک میلیون و  درصدی( غرامت  

افزایش یافته است.   1354به سه میلیون دالر در سال    1347دویست هزار دالر در سال  

های میدانی و با  درصدی(. در عین حال آصف بیات با تکیه بر گزارش  247)افزایش  

افزاید:  اند میها بودهاین سال  وگو با کارگرانی که خود قربانی حوادث شغلی در بینگفت

تر این است که تصور کنیم  لوحانهاندیشی است و ساده»استناد صرف به این ارقام، ساده

شماری از  های بیافزایش خالص در غرامت، حاکی از لیبرال بودن دولت است، نمونه

شده   کالهبرداری و فساد مبنی بر پرداخت نشدن غرامت )به کارگران( در زمان تعیین

های صوتی و  آصف بیات در همین فصل از کتاب، از گستردگی آالینده 10وجود دارد. « 

شدند  های سمی که باعث بیماری ریوی و مرگ تدریجی کارگران میشیمیایی و غبار

های آلوده که فاضالب و دیگر پسماندهای خود را در فضای شهری و در مورد کارخانه

کردند اشاره دارد. وی همچنین به رگران رها میو محیط زیست و در محل زندگی کا

ی سازمان  ناکارآمدی مرکز تحقیقات بهداشت و ایمنی شغلی که در زمان شاه با بودجه

 کند.  های کار یاد میپردازد و از کمبود بازرسجهانی کار تأسیس شد می

 تا زمان حال   57های ارزان از مقطع انقالب جان

های مستقل در ید از شوراها و سندیکاسرکوب و خلعو پس از    57پس از انقالب   

های تعدیل ساختاری  و در پی پایان جنگ ایران و عراق، با آغاز سیاست  60ی  آغاز دهه

های خصوصی و به نهادهای سیاسی ـ  و نولیبرالی و واگذاری واحدهای صنعتی به بنگاه
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سو، بر اساس  جانی، تا به اینهاشمی رفسن  گو از زمان ریاستاقتصادی فراقانونی و ناپاسخ

قربانی و  ارزان  کار  نیروی  رشد  شاهد  همزمان  و  سال  هر  فراوان  اندوه  با  شدن  آمار، 

سازی طبیعت و نابودی تدریجی آن  های ارزان در نهاد غیر دموکراتیک کار و ارزانجان

ها با  زیساها، ارزان ها در هر دوره از ریاست جمهوری ایم. در این سالدر کشورمان بوده

جانبه مانند خارج کردن  ها و راهبردهای مشخص و اقتدارگرایانه و یکاتخاذ سیاست

) جایی که هر ساله میزان باالیی از حوادث کاردر آنها   –های پنج نفره و ده نفره  کارگاه

های حمایتی  گذاری از شمول قانونی ایجاد اشتغال و سرمایهشود( به بهانهگزارش می

از  مندرج در قا امروز بیش  به  تا  ترتیب  از   90نون کار خارج شدند. به همین  درصد 

از قراردادهای دایم محروم مانده از برخورداری  زنی  اند. کاهش قدرت چانهنیروی کار 

قارچ رشد  و  کار  شرکتگونهنیروی  شرکتی  ـ  نیرو  تأمین  پیمانکاری  که  های  هایی 

ندارهیچ و مزدبگیران  کارگران  با  باعث شدهگونه همدلی  ـ در مجموع  اند موضوع ند 

بی کارگران  بین  ایمنی  قانونی  پزشکی  سازمان  گزارش  اساس  بر  شود.  تلقی  اهمیت 

نفر در حوادث کار جان خود را   977هزار و  15طی ده سال  1387تا  1369های سال

های حکومتی که باید توجه داشت در این گونه گزارش  11اند. در کشور ما از دست داده

های  ای به مرگ کارگران بر اثر بیماریشود متأسفانه هیچگونه اشارههر ساله منتشر می

ازای هریک های سازمان جهانی کار بهشود. این در حالی است که طبق دادهشغلی نمی

ی واسطههشت کارگر به  شود، تعداد خاطر حوادث کار در سال کشته میکارگر که به

 دهند.  های مهلک شغلی تحت عنوان »مرگ خاموش«، جان خود را از دست میبیماری

این مقاولهبا  و  ایمنی  قوانین  با سازمان  نامهکه  مرتبط  کار  بهداشت  و  ایمنی  های 

های ایمنی در کشور ما بر روی کاغذ به فراوانی وجود دارند و گاه  جهانی کار و پروتکل

ولی به سبب اینکه  12رسند، قوانین ایمنی به تصویب مجلس یا شورای نگهبان هم می

تشکل از  محروم کارگران  کار  محیط  در  کارگری  مستقل  و  واقعی  نظارت  های  و  اند 

کارگاهیافتهتشکل و  کارخانه  در سطح  کارگری  ندارد ی  وجود  قوانین  اجرای  برای  ها 

 
11 https://lmo.ir/news/84611-سال-10-کار-حوادث-در-نفر-997-هزار-15-مرگ-

 اخبار =html?t.گذشته
12 https://davtalab.org/2022/1732/ 

https://lmo.ir/news/84611-%D9%85%D8%B1%DA%AF-15-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-997-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-10-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87.html?t=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://lmo.ir/news/84611-%D9%85%D8%B1%DA%AF-15-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-997-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-10-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87.html?t=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://lmo.ir/news/84611-%D9%85%D8%B1%DA%AF-15-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-997-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-10-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87.html?t=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://davtalab.org/2022/1732/
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گیرد  راکز قدرت از باالی سر کارگران صورت میهایی که توسط مدرنتیجه اینگونه تالش 

های آماری در سال  دادهجهت نیست که  مانند. بیاثر روی کاغذ باقی مینتیجه و بیبی

طور متوسط هر روز شش کارگر  دهند که بههای گذشته نشان مینیز مانند سال  1400

میبه دست  از  را  خود  جان  کار  حوادث  کاهشی  خاطر  تأسف  با  و  میزان  دهند  در 

بهمرگ کارگران  نمیواسطه ومیر  دیده  کار  حوادث  که  ی  است  سبب  همین  به  شود. 

ها و صنعت نفت و گاز،  در پتروشیمیای  ژههزاران کارگر قرارداد موقت و پیمانی و پرو

، در کنار  1400ریزی یکسویه در اقدامی هماهنگ واعتراضی در تابستان  خسته از خون 

دایی و برحقّ خود خواهان بهبود وضعیت ایمنی و بهداشت در بیان انبوه مطالبات ابت

ی وزارت تعاون و کار و  کارانهطبق آمار محافظه  1400محل کارشان بودند. در سال  

حادثه مربوط به کارگرانی که زیر پوشش قانون کار    587هزار و    9رفاه اجتماعی تنها  

د کرده است. این در حالی  کارگر یا  751هستند گزارش شده است. این گزارش از مرگ  

ترین  سازی که بیشتر در صنعت ساختمانهای قبلاست که در سال گذشته مانند سال

درصد از حوادث کار در آنجا رخ داده   40کارگران مهاجر در آنجا مشغول کارهستند »

هزار کارگر ساختمانی فاقد بیمه هستند و مجلس در بیمه   500تا    400است و بین  

به همین ترتیب در سال گذشته بر اساس اخبار    13دهد.«علل به خرج میکردن آنها ت

رسانه  و گاز گرفتگی در  منتشر شده در  انفجار  مانند  کار  های رسمی کشور، حوادث 

ی بخار، مرگ  های فرسودهای کارگران بر اثر انفجار دیگصنایع فوالد و مرگ زنجیره

ی تونل کوهرنگ و در صنایع نفت و ه ژروهای انتقال آب از جمله در پ هژکارگران در پرو

ی سازی، سکتههای غیر ایمنی حلواسازی و پنیرسازی و مبلگاز و پتروشیمی، در کارگاه

های  کاری اجباری و خودکشی کارگران و رزیدنتقلبی یا مغزی کارگران بر اثر اضافه

ز کار است  جوان ـ که ناشی از نبود امنیت روانی و خشونت مبتنی بر جنسیت در مراک

اش در دستگاه ریسندگی،  خاطر گیر کردن حجاب و مقنعه ـ و مرگ زن کارگری به

بران و کولبرها را نیز بانان و مرگ سوختها، مرگ سیمگزارش شده است. عالوه بر این

  2020تا    2015های  دهد بین سالایم. جدول زیر نشان میها داشته متأسفانه در گزارش

 
13 https://sobhe-emrooz.ir/1401/01/بیمه-بدون-ساختمانی-کارگر-چندصدهزار/ 
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های مرزبانان  زدگی یا با شلیک مستقیم گلوله به دلیل سقوط، یخکولبر    389سال    5طی  

   14اند. نفر مجروح یا برای همیشه ناتوان و معلول شده  636کشته و 

 

ی جنبه   1400آذر    29ی اعتماد به تاریخ  ی روزنامهدهندهگزارش عجیب و تکان

دیگری از رفتارغیر انسانی و غیر ایمنی برخی صاحبان کار و پیمانکاران را با کارگران 

کارگر قربانی سوختگی الکتریکی، قطع عضو    1300سازد: »... ساالنه  مهاجر آشکار می

ی از قربانبان از اتباع کشورهای دیگر هستند. طبق  شوند. بعض و تبدیل به معلول می

از پرداخت دیهگفته  از کارفرمایان برای فرار  ی  ی پزشک قانونی و وزارت نیرو برخی 

 
14 https://agora.iranacademia.com/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-

%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-

%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%db%95-

.%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-

%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c/?fbclid=IwAR3RiOE4WQMN8-

fgQF8QOuzanIHl_OsI77EcWNo6TQGCVik1ZqbItATHnfc 

https://agora.iranacademia.com/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%db%95-.%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c/?fbclid=IwAR3RiOE4WQMN8-fgQF8QOuzanIHl_OsI77EcWNo6TQGCVik1ZqbItATHnfc
https://agora.iranacademia.com/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%db%95-.%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c/?fbclid=IwAR3RiOE4WQMN8-fgQF8QOuzanIHl_OsI77EcWNo6TQGCVik1ZqbItATHnfc
https://agora.iranacademia.com/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%db%95-.%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c/?fbclid=IwAR3RiOE4WQMN8-fgQF8QOuzanIHl_OsI77EcWNo6TQGCVik1ZqbItATHnfc
https://agora.iranacademia.com/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%db%95-.%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c/?fbclid=IwAR3RiOE4WQMN8-fgQF8QOuzanIHl_OsI77EcWNo6TQGCVik1ZqbItATHnfc
https://agora.iranacademia.com/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%db%95-.%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c/?fbclid=IwAR3RiOE4WQMN8-fgQF8QOuzanIHl_OsI77EcWNo6TQGCVik1ZqbItATHnfc
https://agora.iranacademia.com/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%db%95-.%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c/?fbclid=IwAR3RiOE4WQMN8-fgQF8QOuzanIHl_OsI77EcWNo6TQGCVik1ZqbItATHnfc
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های اطراف تهران معلولیت و پاسخگویی قضایی، اجساد )کارگران سوخته( را در بیابان

 15کنند.« رها می

 سخن پایانی 

درس و  جنبشتجربه  کارهای  توصیههای  و  جهان  و  ما  کشور  و  گری  ها 

دهند برای  المللی مرتبط به بهداشت و ایمنی کار نشان میهای بینهای نهادنامهمقاوله

های شغلی و  متوقف کردن خونریزی یکسویه و کاهش رنج کار و حوادث کار و بیماری

قرار  های واقعی و مستقل کارگری و استها، به رسمیت شناختن تشکل ی جانحفظ همه 

بایست   ترین تالشی است که میترین و نخستین گام و مهمدموکراسی سیاسی ابتدایی

طلبانه و  های اجتماعی و هویتهای جنبشانجام شود. تالشی که در کنار دیگر فعالیت

گام از این ساختاراجتماعی نابرابر بهطلب برای گذار گامخواهانه و احزاب برابری آزادی 

ندگی بهتر و تمدنی عادالنه و پاینده که با انسان و طبیعت در صلح به سوی آینده و ز

 نماید. باشد بیش از هر زمان دیگر ضروری می

 
15 https://www.pishkhan.com/news/251384 

https://www.pishkhan.com/news/251384
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 ی صنعتی، فرهنگ توسعه

 ی کارگر: های طبقهو سیاست
 ی موردی کارگران صنعتی تبریز در انقالب ایران مطالعه 

 

 والنتین مقدم 

 ی عطا رشیدیانیترجمه
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 ی مترجم اشاره

ادامه  تجربه در  بازخوانی  اینی شوراهای کارگری در  ی  ایران،  به سراغ  انقالب  بار 

ی صنعتی، سیاست و فرهنگ ام که نویسنده به واکاوی توسعههایی رفتهیکی از متن

های تبریز پرداخته است. والنتین مقدم در این مقاله حاکم بر شوراهای کارگری کارخانه

گفت  طریق  بنیاناز  اعضای  از  یکی  با  در وگو  آن  تحلیل  و  کارگری  شوراهای  گذار 

ساختاری در کارخانه تولید،  مناسباتِ  به ترسیم فضای کارگری، مناسبات  تبریز  های 

ی های چپ بر مسئلهوضعیتِ فرهنگی و طبقاتی کارگران، و میزان تأثیرگذاری گروه

شوراهای کارگری شوراها پرداخته است. مقدم در این مقاله برخالف نوشتار قبلی خود »

ایران انقالبِ  در  دهقانی  یک و  مقام  در  خود  سیاسی  عالیق  از  گرفتن  فاصله  با   »

شناختی به سیاست و فرهنگ حاکم بر مناسبات کارگری آکادمیسین با رویکردی جامعه

می تبریز  گفتدر  شامل  مقاله  دیدگاهپردازد.  و  »جواد«  با  خواندنی  وی  وگویی  های 

سیاستِ حاکم بر زیست کارگری و تحلیل عاملیتِ کارگران  ی فضای کارخانه و  درباره

در جهان سوم است. آنچه این نوشتار را از دیگر مقاالتِ مربوط به شوراهای کارگری  

کند؛ تحلیل شوراهای کارگری و مناسباتِ عینی و زیست سیاسی و اعتقادی  متمایز می

برخاسته و متناسب با  کارگران از زبان کارگری است که خود از بطن زندگی کارگری  

رادیکال گرایش  های کوچک به سمت گروهشرایط خانواده و کار در کارگاه های چپِ 

 پیدا کرده است. )م.( 

*** 

ی  های تاریخی، عاملیت اجتماعی و آگاهی طبقهله با بررسی سوژه این مقا  چکیده:

 1357ی متأخر، یعنی نقشِ کارگران صنعتی در انقالب  کارگر ، به  وارسی یک نمونه

پردازد. این مقاله با تلفیقِ اجتماعی در جمهوری اسالمی می-ایران و مبارزات سیاسی

نگذار شورای رادیکال کارخانه]ها[ در  تحلیلِ ساختاری و مصاحبه با یکی از اعضای بنیا

ی اقتصادی، ساختار اجتماعی و سیاست طبقاتی  تبریز، به بررسی پیوندهای بین توسعه 

نشان میمی و  درک  پردازد  در  اساسی  عاملی  اقتصادی،  و  فرهنگی  اقدامات  که  دهد 

خشی عنوانِ بی کارگر، و ظرفیت کارگران برای کُنش مستقل )بهآگاهی و سیاستِ طبقه

https://pecritique.com/2021/10/26/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7/
https://pecritique.com/2021/10/26/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7/
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)به جمعی  کُنش  و  صنعتی(  پرولتاریای  تودهاز  انقالبی  جنبش  از  بخشی  ای(  عنوانِ 

 هستند.  

 مقدمه 

درباره مستمر  سوژهبحث  دیدگاهی  تغییر،  اجتماعی  عوامل  و  تاریخی  های  های 

ظرفیتِ کارگران   نیروی کار در جوامع )و اقتصادهای( معاصر وی نقش  مختلفی در زمینه 

سرمایه    - ی رویارویی کاربرای نشان دادن موضع سیاسی انقالبی ارائه شده است. نظریه

یدئولوژیک است که به همان اندازه که دیدگاه و مسلک  طور پیوسته تکاپویی با بارِ ابه

ی  انداز طبقه کند، همان کار را در مورد وضعیت واقعی و چشمنویسنده را آشکار می

می انجام  هم  همانکارگر  تحلیلدهد.  در  که  گرزطور  مختلف  اولف  1982)  1های   )

داده شده  ( نشان  1983)  4( و اندرسون 1984)  3( بوراوی 1981و همکاران )  2هیملستراند 

است، بین کسانی که در سنت مارکسیستی یا حول آن قرار دارند همیشه اتفاق نظر  

مارکسیست نخستین  غالب  گرایش  هرچند  ندارد.  جنبشوجود  تحوالت  با  های  ها 

کارگری کشورهای مختلف زیر سؤال رفته باشد، اما ابزارهای اساسی تئوری مارکسیستی  

اندازهای کار، همچنان سودمند است و این تحقیقاتِ  ائل و چشمدر تجزیه و تحلیل مس

هایی در کشورهای مختلف در مورد علمی منابعی غنی از مطالعات موردی و پژوهش

 جوییِ کارگری است.مبارزه

ی طبقاتی( رابطه وجود دارد، ی اقتصادی و سیاست )مبارزهاین ایده که بین توسعه 

شدن مورد ا سیاستِ طبقاتی را در ارتباط با صنعتیهکماکان مفید است. مارکسیست

ی طبقاتی، عمیقاً تحت  بندی و مبارزهدهند، با این تصور که نظام قشربررسی قرار می

صنعتی  صنعتی، صنعتی یا پسای موجود است، خواه این دوره پیشای فناورانهتأثیر دوره

دیگر همچون گذشته به    سازی و سیاست،( پیوند میان صنعتی 1981ست  باشد. )لیپ

پیش قابل  امری  چنان  یا  مکانیکی  بهصورت  نمیبینی  گرفته  از کار  برخی  شود. 
 

1.Gorz 

2. Himmelstrand 

3. Burawoy 

4. Anderson 
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رادیکال تأثیرات  به  مارکسیست  تجربه کنندهنویسندگانِ  نقطه ی  »در  کارگران  ی  ی 

 5قول بوراوی مسئله »سیاستِ تولید« است، مفهومی که استفنزاند، بهتولید« اشاره کرده

 7ادواردز  6برد. گوردن،ی خود پیرامون کارگران سوئدی به کار میز در مطالعه( نی1979)

های  ی خود به چگونگی تکامل بازار ( ]نیز[ با روشی متفاوت در مطالعه1982)  8و ریچ 

ی کارگر شده  افتادگی و تضعیف طبقه اند که منجر به جدا شده پرداخته بندیکار بخش

ی خود در مورد کارگران در جهان سوم استدالل کرده  ه( در مطالع1982)  9است. لوید

شدن ناقص، و در جایی  سازی گسترده، در وضعیت پرولتری است که در غیاب صنعتی 

انتظار دهی مستقل کارگری وجود ندارد، در بهترین حالت میکه سنت سازمان توان 

پوپولیستی را داشت. در مقابل، جیمز پتراس الل کرده  ( استد1978)  10یک سیاستِ 

توسعه  که  آنجایی  از  که  سرمایهاست  صنعتی(  ی  )تولید  صنعتی  بخش  حول  داری 

صنعتی عامل اجتماعی اصلی در جهان سوم است.   ی کارگر متمرکز شده است، طبقه 

کمک مهمی به   1982ی همفری در مورد کارگران خودروسازی برزیل در سال مطالعه

 کند. م میدرک ما از نقش کارگران صنعتی در جهان سو

مهر   صنعتی  اعتصاباتِ  ایران،  بهمن    1357در  به  1357تا  و  و  ظهور  طور خاص 

سقوط شوراهای کارگری در بخش صنعتی مدرن در طی خیزش انقالبی و پس از آن،  

ی کارگر صنعتی ایران را مطرح کرد. شوراها، که نوعی  پرسش از آگاهی و توانایی طبقه

/ و یا  ، در کارخانهکردندکنترلِ کارگری را اعمال می هایی استقرار یافتند که مالکان 

مدیران آنها در جریان خیزش های سیاسی اجتماعی ضد شاه و بالفاصله پس از آن فرار 

(  1984. مقدم  1980. گودی  1983. بیات  1980کرده یا از آن اخراج شده بودند. )آزاد  

 
5. Stephens 

6. Gordon 

7. Edwards 

8. Reich 

ی کارگر و تهیدستان شهری در جهان سوم )بررسی و تحلیلی پیرامون وضعیت  این لوید تحت عنوان »طبقه  .9

طبقاتی و قشربندی نیروی کار در جهان سوم(« توسط حسینعلی نوذری ترجمه و انتشارات آشیان منتشر کرده  

 است. )مترجم( 
10. Petras 
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از کارخانه ماهیت هر شورا  متفاگر چه  به کارخانه دیگر  اما شوراها حق ای  بود،  اوت 

برای خود قائل   را  مالی محل کار  توزیع و سازوکار  تولید،  از  یا جزئی  مدیریت کامل 

برخی شدند واگذاری  و  زور  ابزار  با  و شوراها  آمد،  پدید  [ مشکالتی  آن  پی  . ]که در 

 . ی تناقضات درونی خود، تضعیف شدندامتیازات توسط رژیم جدید اسالمی و در نتیجه

 داریبندی اجتماعی در حال توسعه که در آن مناسباتِ تولید سرمایهصورت در یک  

کنند،  های تولیدی که در کنار هم زیست میهای گوناگون نظامفراگیر نیست، صورت 

کنند. این پیچیدگی  اشکال فرهنگی، ایدئولوژیکی و سیاسی متناظر با خود را خلق می

اقتصادی، مُنجر به ایجاد یک سیاس شود. در مورد ایران، شروع ت متناض میفعالیتِ 

شدن، جایگزینِ اشکالِ از پیش موجودِ داری، فرایند صنعتیی سرمایههنگام توسعهدیر

کاالیی(  اشتغالی و تولید و تجارت خردهشمار خودفعالیت اقتصادی )مانند بازار، انواع بی

ی سرکوب و در نتیجه   بود.ی نسبتاً جدیدی  شدن، پدیدهنشده بود؛ به هر حال، صنعتی

بتواند   که  بود  نداده  توسعه  را  گفتمانی  سلطنتی  استبداد  بر  مبتنی  فراگیرِ  سیاسی 

عنوان هدفی ضروری،، مطرح کند. عالوه بر این،  دموکراتیزاسیون و مدرنیزاسیون را به

سواد یا با تحصیالت کم و از نظر سازمانی  شدن شتابان، مهاجران بیطی دوران صنعتی

بالقوهی روستایی، جایگاهبهتجربی این  ی طبقه های  اشباع کردند.  را  ی کارگر شهری 

ایدئولوژی اسالمی در جریان انقالب دست باال را پیدا   همان بستری است که در آن 

 کند. کند و بعد از آن پوپولیسم اسالمی را بنا میمی

هرچند در این میان  اقتصاد سیاسی تمایل دارد فضای فرهنگی را نادیده بگیرد،  

تنها به  ی کارگر نههای طبقهتوجه است. سیاست ( یک استثنای قابل1984)  11وُرسلی

ها،  ها، ارزششدن، بلکه همچنین به ایدهی صنعتی ی اقتصادی یا عمق و دامنهتوسعه 

کنش جمعی   13( »رپرتوار«1986)  12ها گره خورده است. آنچه تیلی ها و تجربهایدئولوژی 

 
11. worsley 

12. Tilly 

13  .Repertoire  -  توار« در دیدگاه چارلز تیلی برگرفته از اجرای موسیقی است. در واقع تیلی جنبش اصطالح »رپر

از قطعات موسیقی میرا به صورت مجموعه  باور دارد که جنبش داند که در پی هم اجرا می ای  تیلی  های  شوند. 

 اجتماعی هم چنین امکاناتی را در اختیار دارند. )مترجم( 
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داند چگونه باید انجامش  مجموعه کارهایی که یک گروه می  -یت نامیده است  یک جمع

کند. در  های کنش جمعی آنان را محدود میشامل اشکال فرهنگی که امکان  -دهد  

یک فرهنگ سیاسی دموکراتیک،   غیاب  و  اسالمی  ایدئولوژی مذهبی، فرهنگ  ایران، 

 ی کارگر بودند.  قههای اساسی در شکل دادن به آگاهی و سیاست طبمؤلفه 

مشخصاتِ بارز نقش کارگرانِ صنعتی ایران در انقالب و مبارزات سیاسی و اجتماعی  

 توان بدین ترتیب تشریح کرد:  پس از آن را می

پیشرو1 )نفت،  .  مدرن  صنعتی  کارگرانِ  یعنی  ایران،  کار  نیروی  بخش  ترین 

آخرین قشر اجتماعی    آهن( پتروشیمی، تولید صنعتی، خدمات شهری مانند برق و راه

گسترش یافت، پیوستند. این    1357بودند که به اعتصاباتِ عمومی، که در طول سال  

ی »اشرافیت کارگری« کارانهی ماهیت محافظههایی دربارهزنیامر موجب افزایش گمان

 مذکور شده است.

طبقه2 نه  ایرانی  .  کارگر  یک بهی  صنعتی حول  کارگرانِ  نه  و  کلیت  یک    عنوان 

دموکراتیزهبرنامه برای  منسجم  سازمانی  مدرنیزاسیون  و  بودند.  کردن  نشده  دهی 

ی کارگر دارای تمایزات ساختاری بود؛ همچنین از لحاظ سیاسی و ایدئولوژیکی طبقه 

 گسسته بود.ازهم

هایی که سعی  چپ  1359و    1358های  . پوپولیسم اسالمیِ رژیم جدید، در سال3

استراتژی  بداشتند  و  جامعهرنامهها  برای  را  جدیدی  ایران صورت های  کنند،  ی  بندی 

ی کارگر نسبتاً موفق  سالح کرد. همچنین در جلب حمایت بخش بزرگی از طبقهخلع

ها، این امر منجر به »از دست دادن اعتماد« به بود. ]در نتیجه[ برای بسیاری از چپ 

 ی کارگر شد.  طبقه 

رگری، و همزمان با تشدید جنگ با عراق و  ی پس از زوال شوراهای کا. در دوره4

 گسیختگی را از سر گذراند. ی کارگر دوران بیکاری و ازهمبحرانِ اقتصادی دولت، طبقه

توان در مورد کارگران صنعتی در ایران مطرح کرد. اول  سه پرسش بنیادی را می

یستی، انقالبی،  که، نقش کارگران در انقالب را چگونه باید تفسیر کرد؟ آیا نقشی رفرماین

انقالب برای طبقهجویانه، یا ترقیمنفعت ی کارگر و جنبش  خواهانه داشته؟ دوم، آیا 

ای را در خِالل انقالب  گرد؟ کارگران چه تجربهکارگری گامی رو به جلو بود یا یک عقب

و به تضعیف  را  طبقاتی  آگاهی  روند گسترش  اندازه  چه  تا  برعکس،  یا  آوردند؛  دست 
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کردن  اینمخدوش  سوم  محدودیتد؟  به  توجه  با  کنونی  که،  هژمونی  ساختاری،  های 

 انداز احیای جنبش کارگری چیست؟ پراکسیس اسالمی، و ماهیتِ روابط صنعتی، چشم

های سیاسی کارگران در یکی از مناطق مهم صنعتی این پژوهش به بررسی فعالیت

از آن پردازد: تبریز و پیرامون آن. دلیل  ایران می گیرد که  جا نشأت میانتخاب تبریز 

ترین شوراهای و پس از آن، جایگاه متمایزِ رادیکال1357تبریز در جریان انقالب سال  

کارخانه در  که  را  بهکارگری  بود،  شده  تأسیس  ایران  سراسر  اشاره های  آورد.  دست 

از شهرهای  کنم که تبریز در شمال غربی استانِ آذربایجان شرقی واقع شده و یکی  می

بزرگ ایران است. ساکنان آذربایجان شرقی )و استان همجوارش یعنی آذربایجان غربی(  

با گویش ترکی صحبت میبه »ترک آنها  از  های آذری« معروف هستند؛  بعد  کنند و 

بزرگ فارس]ها[  جامعهاکثریتِ  میترین  تشکیل  را  ایران  قومی  آذربایجان  ی  دهند. 

وش دارد، و تبریز مرکز اقتصادی و سیاسی بسیار مهمی  وخرتاریخی طوالنی و پرجوش 

های سیاسی  ، این استان شاهد فعالیت1285بوده است. طی انقالبِ مشروطه در سال  

دهه در  و  است،  بوده  تازه   1300ی  مهمی  کمونیستِ  حزبِ  توسط  تبریز  کارگران 

  1323-1324های  دهی شدند، و در سالهای کارگری سازمانشده در اتحادیهتأسیس

 ای چشمگیر در خودمدیریتی قومی و سیاست مترقی را رقم زدند. تجربه 

حوزه ایرانی،  کارِ  توسعه مطالعات  انقالب ای  در  ایرانی  کارگران  نقش  و  نایافته 

ام تعداد کمی از منابع دست  مانده است. به همین دلیل، تنها توانستهموضوعی مغفول

همچنین در ایران امکان انجام تحقیقات اجتماعی    14دوم ایرانی را مورد بررسی قرار دهم.

مند تجارب ی موشکافانه و نظامها( که به نوعی مستلزم مطالعهطور مثال پیمایش)به

کارگران در دوران بزنگاه انقالبی، تغییر نگرش آنها نسبت به رژیم جدید و... است، وجود 

 
دهی شد و اولین اعتصاب کارگری در ایران  سازمان  1284ایران در سال    ی مدرن کارگری. نخستین اتحادیه14

ترین جنبشِ کارگری در خاورمیانه را دارد، رغم این واقعیت که شاید ایران قدیمی علیاست.    1288مربوط به سال  

ر تالش کرده اند  ی کارگر ایرانی در مطالعات تحقیقی این منطقه نادیده گرفته شده است. دو اثر اخیاما تاریخ طبقه

الجوردی   )حبیب  کنند.  جبران  را  غفلت  فلور  1364این  ویلم  و  1363،  صنعتی  کار  نیروی  تکاملی  سیر  آنها   )

کردند، در حالی که هر دو مشکالت مستندسازی    1320تا    1300ی  های کارگری را طی دهه جویی اتحادیه مبارزه 

)هنگامی که دارند.  این مسئله  به  رویکرد خود  در  توسط سوسیالیست  خاصی  و کمونیستکارگران  رهبری ها  ها 

 ی نیروی کار ایرانی اختصاص یافته است.ها نیز به مطالعههای دکتری ایرانی شدند(. تعدادی از رساله می
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از مصاحب از اعضای  ه ندارد. اما در عین حال این شانس را داشتم که  ی خود با یکی 

با او صبحت کرده بودم   1364مؤسس شوراهای کارگری صنعتی تبریز که در تابستان  

چارچوبی ترسیم کنم. این مصاحبه در پاریس انجام شد، و جواد که زمانی یک کارگر  

ی  ی به لحاظ اجتماعی گستردهفعال و کنشگر بود، اکنون یکی از اعضای بیکارِ جامعه

های قهوه و  ایرانی است. جواد در طول چند ساعت که همراه با صرف فنجان تبعیدیان  

انگیز از کار، فرهنگ  ی تُرکی پاریس بود، تصویری شگفتای در محلهصرف ناهار در کافه

کرد.  ارائه  تبریز  در  سیاست  ساختن    15و  روشن  برای  جستجویی  در  پژوهش،  این 

ی ایران، ی کارگر در نمونه  طبقه ی صنعتی، فرهنگ و سیاستِپیوندهای میان توسعه 

 برد. کار مینگاری و تحلیل ساختاری را در ترکیب با یکدیگر بهروش مردم

 گویدیک کارگر صنعتی سخن می

سال داشت. او    28در پاریس با هم مالقات کردیم، جواد    1364زمانی که در تیر  

ترکیه به پاریس آمده بود.  دو سال قبل به دالیل سیاسی از ایران گریخته بود و از راه  

ی کارگر صنعتی بود. پدر و پدر بزرگش کارگر  ی اجتماعی جواد از طبقه ی طبقه پیشینه 

ها در آذربایجان  صنعتی بودند. پدرش عضو یکی از شوراهای کارگری بود که دمکرات

بودند.  کرده  پیشینه   16تأسیس  آذربایجانیمانند  از  دیگر  بسیاری  ایران، ی  های 

 
شناختی بود منجر به دیدار با جواد شد، ی تبعیدی در پاریس یک منبع معتبر جامعهکه جامعهام از این. آگاهی 15

  - ی قومی مشابهی داشتیم  به خاطر هوادار بودنم تنها مصاحبه با من را پذیرفت. عالوه بر این، ما پیشینهکسی که  

مدت هایی بودیم که در آذربایجان بودند و هر دوی ما بستگانی داشتیم که در طی حیات کوتاه هر دو متعلق به خانواده 

وهراس بود،  در حرف زدن با من، پر حرف و بدون هولخصوص  جمهوری آذربایجان فعال بودند. در نتیجه، جواد به

. )با توجه به  غلیظ ترکی او را مسخره کنمی  توانستم لهجهشخصه، نمیداد، من بهچرا که، همانطور که توضیح می

جا، توضیح در اینها اقامت در خارج از کشور، هنگام فارسی حرف زدن لهجه دارم( بنا بر برخی دالیل غیر قابلسال

کنند. یکی از اعضای گروه  ی ترکی را مسخره میای لهجهطور گسترده ها )گروه فرهنگی مسلط در ایران( بهارس ف

های طوالنی در جلسات به دلیلِ  تحقیقاتی در پاریس که جواد وابسته به آنها بود، بعداً به من گفت که جواد از بحث

 انگیزی از هژمونی فرهنگ فارس است.غم کند. البته این مسئله، تفسیری غلیظش امتناع میلهجه

( این حزبِ سیاسیِ سوسیالیستی 1360ی دموکرات آذربایجان، کتاب یرواند آبراهامیان را ببیند.). در مورد فرقه 16

عنوان زبان رسمی تعیین کرد، کارگران را تشویق به مشارکت کرد و زیر  اولین دانشگاه استان را ساخت، آذری را به

این جنبشِ مُنحصربه فرد از مشارکت زنان و مردان، مسیحیان همچون مسلمانان، ای ساخته شدند.  ه های عمدساخت
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  13یا    12ها در قفقاز روسیه کار کرده بودند. جواد در سن  های جواد سالپدربزرگ

ماشینسالگی، در کارگاه طور سازی شروع به کار کرد. او در عین حال بههای عمدتاً 

مدرسه می به  روزمرتب  و  روزهای جمعه  در  او  بنابراین  و  رفت،  دیگر  غیرکاری  های 

ی بود. جواد توضیح داد، در نخستین تجربه همچنین تعطیالت تابستانی مشغول به کار  

  30تومان درآمد داشته باشد. )  3اش  ساعت کار کند تا در ازای  15بایست  اش، میکاری

زیر نظر    کارگاه که در  بعد از آن  1354سنت( در سال    30ریال، یا به نرخ ارز آن زمان  

پرداخته توانسته  روز می  ساعت کار در  16یا    15)استاد یا مالک /کارگرِ کارگاه( به    استاد

و    10 کارگاه  نظافت  مثل  زیادی  و  متنوع  کارهای  جواد  باشد.  داشته  درآمد  تومان 

برای صاحب کارگاه    آفتابهبودن را تجربه کرده؛ که ازجمله وظایفش پر کردن  آبدارچی

بوده. این کار]ها[ خوشایند و آبرومندانه نبوده، اما تا زمانی که خودش مهارت کافی به  

تر  ها که کمت آورد، به این کار ادامه داد. وی پس از تشریح وظایف و شرایط کارگاهدس

ها  ی آموزشی و سازنده داشتند، خاطرنشان کرد؛ »به دلیل رنج هایی که در کارگاهجنبه 

ایده از  پذیرای بسیاری  اضافه کرد »دقیقاً به خاطر تجربه کردم،  او  بودم«.  های چپ 

گرا شدن برای من خیلی راحت بود«. از او در مورد ها، چپشرایط موجود در کارگاه

ی  زندگی خانوادگی و اهمیت مذهب پرسیدم. باید متذکر شد که صرف نظر از پدیده

اهلل[ خمینی، احساساتِ ضد روحانیت در میان اقشار وسیعی از مردم اعم از شهری ]آیت

لطیفه  و  حافظ  اشعار  در  که  دارد  دیرینه  قدمتی  روستایی  دیده  و  نیز  عامیانه  های 

گوید:  جواد در پاسخ به پرسش من این نظر را تأیید کرد. جواد با خنده می شود.می

نداشتند.« با این حال،    را دوست ریش ای به روحانیت نداشتند؛ آنها»پدر و مادرم عالقه

کرد«. او گفت که پدرش تنها زمانی  پدر و مادرش معتقد بودند؛ »مادرم همیشه دعا می

ه پیر شد روی به مذهب آورد، چرا که »از آنچه ممکن است پس از مرگ برایش اتفاق  ک

می مالحظه بیفتد  خانواده  این  مذهبیترسید«.  ایام  همچون    ی  مناسکی  را   روضهو 

 داشتند، ولی در سایر موارد، به تعبیر خود جواد، »ضد روحانی« بودند.  

 
پشتیبانی می روشنفکران  و  ]ان[  تجزیه  کرد.کارگر  )نه  از طلبجمهوری خودمختار  آذربایجان پس  دموکراتیک   )

 ی خونین دولت مرکزی سقوط کرد.در حمله 1324خروج نیروهای شوروی در سال 
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سته بودند که به مدرسه برود.  همچنین مشخص شد که والدینش مُصرانه از او خوا

شدم«. اما مادرم  باف میکرد »اگر به خاطر مادرم نبود، از هفت سالگی قالیاو تعریف می

کرد، تا ما ]او و خواهران و برادرانش، چهار برادرش و یک  های مردم کار میدر خانه

ای فنی،  ه خواهر[ بتوانیم به مدرسه برویم. جواد پس از اخذ دیپلم دبیرستان در مؤسس 

های  جا بوده که با ایدهگفت، در همانای تحصیل کرد. او مییعنی هنرستان فنی و حرفه

 ای که پیش از انقالب رقم خورده بود. گرایانه مواجه شده. است مواجهه چپ 

عنوان مرکزِ صنعتی در همان زمان، آذربایجان شرقی، که شهر تبریز مرکز آن بود، به

؛  1979ی دولت پهلوی برای اقتصاد ایران ظهور کرد. )گراهام  ه ی توسعاصلی در برنامه

( تبریز از دیرباز مرکزِ اصلی تجارت )با اروپا و روسیه( و تولید صنعتی  1977مک الکالن  

ی  و اوایل دهه  1330ی  ( در اواخر دهه 1972در مقیاس کوچک بوده است. )عیسوی  

ب  1340 از  عنوان بخشی  اردبیل تحت  و  تبریز  تنوعِرنامهشهرهای  تدریجی  بخشی ی 

عنوان مراکز صنایع مهندسی ایران انتخاب شدند. در این منطقه در سال ای، بهمنطقه 

ی مونتاژ  سازی، و یک کارخانهی ماشینبا همکاری شوروی و چک، یک کارخانه  1349

راه انستیتو تراکتور  شد.  دایر  نیز  آبی  برق  بزرگ  نیروگاه  یک  همچنین  شد.  اندازی 

آموزان سراسر  ولوژی تبریز کامال ً شناخته شده بود و ]برای ورود به آن[ برای دانشتکن

می برگزار  کنکور  نهکشور  بنابراین  دانشجویان شد.  بلکه  »ترک«،  دانشجویان  تنها 

 »فارس« هم در انستیتو حضور داشتند.

نمایشگاه در  انستیتو،  در  میجواد  شرکت  کتاب  گستردههای  مطالعات  ای کرد، 

گروهد در  داشت،  مواجهه  رادیکال  دانشجویان  با  و  اشت،  بحث  که  کوهنوردی  های 

بود شرکت می آن  الینفک  عنصر  سیاسی  دانشجویانِ گفتگوی  با  بار  چندین  و  کرد، 

دیگر   به  جواد  شد،  آغاز  شاه  ضد  جنبشِ  که  زمانی  شد.  درگیر  چپ(  )ضد  مذهبی 

دهی  رد، تظاهرات را سازمانکدانشجویانِ چپ در انستیتو پیوست، اعالمیه پخش می

فعالیتمی و  میکرد  انجام  نیز  دیگری  مشابه  دانشجویان های  پرسیدم،  جواد  از  داد. 

گفت در حالی که دانشجویان فارس نیز در میان  رادیکال بیشتر چه کسانی بودند؟ جواد  

های علنی »ترس« دانشجویانِ رادیکال حضور داشتند، اما اغلب از مشارکت در فعالیت

گرا که  جواد بیش از پیش به ]سازمان[ پیکار، یکی از چند گروه سیاسی چپ داشتند.
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پس از سقوط شاه، به سازمانِ   در جریانِ جُنبش ضد شاه ظهور کرده بود متمایل شد. و

 پیکار پیوست.

نفر نیرو داشت مشغول به    100ی مونتاژ موتور که  بعد از انقالب، جواد در کارخانه

این   شد.  زمرهکار  در  در  کارخانه  که  بود  متوسطی  صنعتیِ  تأسیساتِ  از  بسیاری  ی 

وجود آمدند. طبقِ  باره بهشدن ایران، یک، یعنی دوران شتابانِ صنعتی50و    40های  دهه

طور که هر شرکت  شوند، همانها »بزرگ« نامیده میاستانداردهای ایرانی، این کارخانه

شود. در این  دام خود دارد، چنین نامیده میکارگر در استخ  10ای که بیش از  صنعتی

  75کرد، در مجموع  عنوان یک کارگر ماهر در آن کار میی مشخص که جواد بهکارخانه

از  طیفی  مجموعه  این  در  کار  نیروی  ترکیب  بودند؛  کار  به  مشغول  تولیدی  کارگر 

که در خِالل شد. جواد  سفید را شامل میونقل( و کارمندان یقهرانندگان )کارگران حمل

ی سیاسی«  حضور خود در انستیتو و انقالب، بیش از پیش سیاسی شده بود، به »نماینده

کارگران بدل شد. در همین زمان، در جنبش شوراها که در سراسر بخشِ صنعتِ ایران 

)آزاد   شد.  فعال  بود،  گسترش  حال  دیگر  1358در  با  قابلیت،  این  به  توجه  با  و   )

 کرد. طراف آن ارتباط برقرار میهای تبریز و اکارخانه

 ی کارگر تبریز شدن و قشربندی طبقهصنعتی

دهه اوایل  پروژه1340ی  از  پهلوی  دولت  سرمایه،  توسعه  دو ی  براساس  را  دارانه 

صنعتی  وجودی  ستون  علتِ  کرد.  آغاز  ارضی،  اصالحاتِ  و  واردات  جایگزین  سازیِ 

وارداصنعتی که  بود  این  واردات،  جایگزینِ  ظرفیتسازی  یا  کاالهای  ت  وارداتیِ  های 

رقابتی معین میصنعتی را جایگزین می از  کرد که با نظارت دولتی بر وارداتِ  شد و 

فهم در استفاده از واردات،  های قابلی باال و محدودیتی گمرگی و تعرفهرهگذر هزینه

تی از صنعت شد. در ایران موقعیتی برای حمایتِ دولدر قالب جواز و عوارض عملیاتی می

تولید صنعتی   ناگهانی  رشد  به  منجر  آمد که خود  فراهم  و    -داخلی  بزرگ، متوسط 

کرد. متعاقب  صورت که کاالها را عمدتاً برای بازار داخلی تولید میشد. بدین  -کوچک  

ی تولیدی )هر چند که اغلب در تهران و اطراف آن  های پیشرفته و سادهتکثیر بنگاه

 مختلفی از فناوری تولید و فرایند کار نیز در دل آنها رشد کرد. متمرکز است( اشکالِ 
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شدن، به تغییراتِ گسترده در چهار زمینه استناد پژوهش]های[ مربوط به صنعتی

)بهمی کار  ماهیت  جمعیتکنند؛  شدن(،  مکانیزه  و دلیل  شهری  )مهاجرت  نگاری 

این دست(  بگیر و موای متوسط حقوق ی کارگر و طبقه روستایی، رشد طبقه از  ردی 

سازمان بزرگ،  )خیزش  اجتماعی  و  انسانی  طیف  روابط  با  تعامل  بوروکراتیک،  های 

های اولیه، اهمیت آموزش رسمی و مواردی وسیعی از مردم، سست کردن روابط با گروه

بینی بینی عمدتاً مذهبی به یک جهانها )که در گذر از یک جهان از این دست( و ارزش 

دست آمده است. هر  ود(. این چارچوبی است که در دنیای غرب بهشسکوالر دیده می

اما  توان در فرایند صنعتیچند که عناصر فوق را می پیدا کرد،  شدن جهان سوم نیز 

واضح است که این تمامِ داستان نیست. جهان سوم تجربه و تاریخ کامالً متفاوتی داشته 

شدن  ی وجود دارد( چرا که صنعتیتوجه)و در درون این منطقه هم تمایزات قابل است

ظاهر نامتجانس پیش رفته است. عالوه بر  و مدرنیزاسیون، توأمان با سایر تحوالتِ به

نه خارجی  مداخالت  و  استعمار  ظرفیت این،  در  معاصر تنها  کشورهای  اقتصادی  های 

جهان سوم تأثیر گذاشته است، بلکه در فضای فرهنگی نیز، که واکنش به امپریالیسم 

گیرد، تأثیرگذار  گزینی را به خود میزدن و عزلترهنگی غربی اغلب اشکال افراطی پسف

 بوده است.

تر جهانی بود که منجر به ظهور شدن در ایران بخشی از یک فرایند بزرگصنعتی

( یا کشورهای تازه  1982، فرانک  1983پیرامونی« )والرشتاین  کشورهایی شد که »نیمه

( در مطالعاتِ  1981؛ باالسا  1980دند. )فروبل، هاینرش و کری  ش شده نامیده میصنعتی

شده  ایران بعضی اوقات در فهرست کشورهای تازه صنعتی  1350های  توسعه در دهه 

شدن  های صنعتی( نویسندگانی که در مورد استراتژی 219: 1981گرفت. )لَال قرار می

باشند، چرا که صنعت اند، چه بسا در این مورد دچار اغراق ش ایران صحبت کرده ده 

نمی که  بود  سریع(  چند  )هر  محدود  و  جدید  بسیار  چنین مدرن  متضمن  توانست 

شود. و   17ستایشی  تداوم  موازاتِ  به  مدرن،  صنعتی  بخش  یک  ظهور  این،  بر  عالوه 

 
همکاری س17 سال  ازمان  در  مطالعه  یک  در  توسعه  و  اقتصادی  پیش1356های  کرد ،  مدل بینی  تولید  های  که 

شود )یا تغییر جا میاستاندارد ماشین به سمت کشورهای چون، برزیل، آرژانتین، مکزیک، کره جنوبی و ایران جابه

هنگام  های نابهتوان آموخت، مربوط به قضاوتشماری که از انقالبِ اخیر ایران میهای بی دهد( یکی از درس مکان می

 های اقتصادی« است.در مورد »معجزه 



 

 
 

 کارگر   یطبقه   یهااست یفرهنگ و س  ،یصنعت  یتوسعه 285

فعالیت میگسترش  قرار  »سنتی«  صنعتی  )مقدم  های  ادبیات 1985گرفت.  در   )

به   اقتصاد  از یکبخشموضوعی توسعه، تقسیم  های  سو داللت به بخشهای دوگانه، 

منظور تولیدِ انبوه برای بازار صادرات   ای دارد که بدارانه پذیر و سرمایهمدرن، توسعه

مهیا شده و از سوی دیگر داللت بر بخش معیشتی »سنتی« دارد که به سمت تولید  

ده شده است.  کشاورزی و صنعتگری در مقیاس کوچک و معطوف به بازار داخلی، آما

داری  های انحصاری و رقابتی( و غیر سرمایهداری )شامل شرکتسرمایه  - این دو بخش  

دهی و مقیاس تولید بسیار متفاوت هستند. ویژگی ساختارهای موازی از لحاظ سازمان  -

 و دو بخشی هر چند در ایران نمودی برجسته دارد، اما محدود به ایران نیست. 

کنند،  داری ایفای نقش میی سرمایهپیچیده که در توسعه  ای از روندهایمجموعه 

 (:1971به بهترین شکل در سخنان ساتکلیف بیان شده است )

ای کامالً گسترده در حال وقوع است. اما در  سازی به شیوهشکلی از صنعتی

سازی از عناصر مختلفی تشکیل شده است که همگن  بسیاری از کشورها صنعتی

دهند. آنچه به نظر ید مدرنیزاسیون اقتصادی را بازتاب نمینیستند و بدون ترد

ست که، صنعت مدرن در سطوح رشد و رسد در حال اتفاق افتادن است اینمی

وری، در مقیاسی کوچک، در حال رشد است، در عین حال صنایع  افزایش بهره

پایین سطح  در  احتماالً  بهرهاولیه  کاهش  از  میتری  دوام  سوری  اما  هم  آورند، 

رو، آنچه ممکن کنند. ازاینناچیزی برای امرار معاش رو به افزایش مردم فراهم می

تر است....  تر و شدیدشدن داخلی است که پیچیدهاست اتفاق بیفتد، فرایند قطبی

از آن چیزی است که در صنعتی متفاوت  سازی و چیزی که وجود دارد بسیار 

 موفق گذشته رخ داده است. 

، رویکرد ارتدوکس به مدرنیزاسیون اقتصادی 1980  یو اوایل دهه   1970  یدر دهه

که بخش »سنتی« ناکارآمد و مانعی برای رشد و توسعه  ویژه دیدگاه آن مبنی بر اینو به

)به متحد  ملل  سازمان  مطالعات  با  پژوهشگران است،  و  کار(  جهانی  سازمان  ویژه 
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( 1972)  18ش کشیده شد. بتلهایم مارکسیست در مورد بخشِ غیررسمی شهری به چال

می توسعه استدالل  فرایند  که  سرمایهکرد،  ظرفیتِی  برخی  داری  اِنحالل  و  ابقا 

ی دهد که چگونه توسعه ( نشان می1967های »سنتی« را به همراه دارد. اریگی )فعالیت

را    - دهقانان    - دارانه  ی کنونی[ بخش غیر سرمایه]زیمبابوه  19داری در رودزیا سرمایه

شناسان  کردن آن ادامه داده است. مطالعات انسان»خلق کرده « و سپس به پرولتری

؛ همچنین نگاه کنید به وولپه  1977؛ گودیر1972طور مثال میالسوکس  فرانسوی )به 

های رسمی و غیررسمی اقتصاد است. بسیاری  ی پیوند بین بخشدهنده( نشان1975

د که بخش »سنتی« )همچنین به طرق مختلف  کنناز مطالعات به این امر اشاره می

شود( کاالیی شناخته میبورژوایی، یا خردهداری، یا خردههای غیر سرمایهعنوان بخش به

برای بخش رسمی سرمایه راه در واقع  از  هایی که  داری مدرن هم کارآمد است. یکی 

ت؛ نیروی کار  کند عملکرد بازتولید نیروی کار آن اسداری را تغذیه میبخشِ سرمایه

شود. برخی از مطالعات نشان  داری بازتولید میصنعتی تا حدودی خارج ِاز بخش سرمایه

( که بخش غیررسمی شهری با تحرکِ نیروی کار  1982گی  طور مثال مکدهد )بهمی

تر جمعیت گره خورده است. )یعنی مهاجرت روستایی به شهر( جایی گستردهو جابه

فرما هستند( و در  خش غیررسمی شغلِ آزاد دارند )خویشبخش بزرگی از کارگران ب

 اند. سواد تشکیل شدهی متأخر اغلب از مهاجران روستایی بیدوره

دهد که بیشتر  در حال حاضر، تحقیقات گسترده در مورد بخش غیررسمی نشان می

کنند که به سطح پایینی از مهارت  مقیاسی کار میهای کوچکفقرای شهری در بنگاه

های تولید، از نیروی کار بدون  ی مالی نیاز دارند که اغلب برای کاهش هزینهشتوانه و پ 

می بهره  خانواده،  اعضای  والتون  دستمزد  و  )پورتس  ویژگی1980برند.  و  ساختار   )  

وری پایین، کار  درآمد، بهرهبازارهای کار غیررسمی شامل اشتغال پایدار در مشاغلِ کم

(  1981های خانوادگی و شغل آزاد است. )سازمان جهانی کار ناظر بر مالحظات و ُعلقه

در بسیاری از کشورها سهم زنان »شاغل« در اقتصاد غیررسمی احتماالً از مردان پیشی  

این دست( چرا که  عنوان خدمتکار خانگی، کاسب خردهگیرد، )بهمی از  مواردی  و  پا 

 
18. Bettelheim 
19. Rhodesia 
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ها و سایر مشاغلِ بخش خصوصی  تر در کارخانهعنوان کارگران غیرماهر، راحت مردان به

می )صفا  استخدام  تقسیم1982:6شوند.  بخش(  ذیل  بندی  غیررسمی  و  رسمی  های 

گیرد، هرچند پژوهش در مورد اقتصاد غیررسمی مناطق شهری و روستایی صورت می

 تر است.شهری و ادبیات آن گسترده

ی  د، که از جمله در ایران تعداد زیادی از مردم به صنایع دستی سنتی اشتغال دارن

بافی، چرم و چوب و مواردی از این دست اشاره  کاری، مسگری، قالیتوان به نقرهآنها می

طور مرسوم، تولید کاالهای مصرفی لوکس در برابر کاالهای مصرفی ارزان برای کرد. به

،  های تولید محلی آنها را ندارند کسانی که توانِ مالی خرید کاالهای وارداتی یا جایگزین

در نوسان است. این صنایع، یعنی بازارهای سنتی شهری که میراث صنعتی ایران را 

؛ سازمان جهانی  1970دهند عمدتاً در داخل یا اطراف بازار، قرار دارند. )بارچ  تشکیل می

( من تصمیم گرفتم این میراث را، بخش کارگاهی  1976؛ ویلر  199؛ اَلکان  1973کار  

 صنعت ایران بنامم. 

ها و الگوهای بخش غیررسمی بخش کارگاهی صنعتِ ایران دارای برخی از ویژگی

اگر چه بخش کارگاهی )و در حقیقت، تجارت   در سایر کشورهای جهان ِسوم است. 

خُرده فعالیتخُرد،  و سایر  مقیاس کوچک  عنوان فروشی در  با  اقتصادی که  های  های 

داری است، اما این  رانِ پیشاسرمایهشوند( متناسب با ایغیررسمی یا سنتی شناخته می

های بزرگ  بخش همچنان حفظ و تقویت شده است. این بخش همچنین برای بخش

صنعتی مدرن، همزمان هم کارآمد است و هم ناکارآمد. تا جایی که بتواند برخی اقدامات  

ند  امانند تعمیر، نگهداری و تولید کاال و خدماتی که برای یک بازار معین طراحی شده  -

حساب ی اختیاراتِ بخشِ مدرن نیستند، به انجام برساند کارآمد بهرا که در حیطه  -

های بسیار  که جمعیتِ مازاد را بدون هزینه یا با هزینهتر از آن، به دلیل اینآید. مهممی

برای دولت و سرمایه جذب می تراکمِ  کم  تا جایی که  و همچنین  کارآمد است.  کند 

ها و بازارهای بخش مدرن رقابت کند، ناکارآمد  قادر باشد با فعالیتها  شمار کارگاهبی

می خصوصی  تلقی  بخش  بازارهای  با  رقابت  تشدید  دقیقاً  با    - شود.  ترجیحی  رفتار 
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  -ور مالی و بازرگانی بازار  تر و تالش دولت برای تنظیم عملیات بهرههای بزرگبنگاه

20شد.  بود که بعدتر منجر به بروز مخالفت
 

کرد، اذعان  ی سازمان جهانی کار که از ایران بازدید  ، نماینده1350ی  ر اوایل دههد

داشت که با توجه به افزایش نرخ جمعیت، بخشِ رسمی اقتصاد در جذب کلِ نیروی  

کار ناتوان است، و به زعم خود باور داشت که الگوی کلی، همانا رشد مستمر نیروی کار 

( در  1973شهری خواهد بود. )سازمان جهانی کار    در بخش های غیررسمی روستایی و

تنها در بخش  ای از تولید صنعتی »پربازده« ایران نه، بخش عمده1350ی  پایان دهه

غیررسمی، بلکه در مناطق روستایی واقع شده بود. در مناطق روستایی، نیروی کار زنان  

توسط زنان های روستایی عمبسیار حیاتی است؛ فرش و صنایع دستی در کارگاه دتاً 

 شود. تولید می

ایران کوچک بودن بیشتر مؤسساتِ ]صنعتی[ است. داده های  ویژگی بارز صنعتِ 

نفر را در استخدام    10تر از  ها کمدرصد بنگاه  97دهد که بیش از  نشان می  1350سال  

بندی وجود داشت هزار شرکت خصوصی در این طبقه   219داشتند، با این حال، بیش از  

هزار کارگر داشتند. این جمعیت دوسوم کل نیروی کار صنعتی ایران را    600یباً  که تقر

 160یعنی زمانی که در مجموع    1345داد. همچنین از سال  در آن زمان تشکیل می

هزار کارگر در استخدام بودند و میانگین تعداد کارگران در هر کارگاه    680هزار کارگاه،  

( به این  1345یری نداشته است. )وزارت اقتصاد  نفر بود، این وضعیت تغییر چشمگ  4

رسد که یک کارگر معمولی صنعتی در ایران یا شغل آزاد داشته، یا  ترتیب به نظر می

های  در یک تجارت خانوادگی مشغول به کار بوده است، یا در غیر این صورت، در کارگاه

 دهد. گو را نشان میاین ال  1( جدول  1354:14شده است. )وایلر  کوچک به کار گرفته می

 
ای از دالیل اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک علیه شاه تبدیل شد که در کل  . این بخش کارگاهی به مجموعه20

های خاص خود را علیه طبقه و گروه اجتماعی، نارضایتی دهد. به عبارت دیگر، هر  ماهیت انقالب ایران را توضیح می

همتا از لحاظ تاریخی ای بیدولت پهلوی داشت. این تناقضاتِ متمایز در طی بزنگاه انقالبی، برای خلق یک قیام توده 

 ی ائتالف انقالبی علیه شاه ازهم پاشید.اما پس از آن، عناصر سازنده  به هم پیوستند.
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کوچک مهمصنایعِ  بسیار  اشتغال  منبعِ  ایران  در  صنایع  مقیاس  به  نسبت  تری 

است. در سال  بزرگ بوده  )، شرکت1350مقیاس  و متوسط  بزرگ  یا    10های  گارگر 

به    303.626بیشتر(   نزدیک  و  بودند  کرده  استخدام  را  در   600کارگر  کارگر  هزار 

کوچک  شهری  مشغمؤسسات  )وایلر  مقیاس  بودند.  کار  به  که  14:  1354ول  گویی   )

انگستان قرن هجدهم با ایاالت متحده قرن بیستم در یک مکان با هم حضور دارند.  

پی کار،  بازارهای  و  کار  نیروی  بین  صنعتی،  داللتتفکیک  و  و  آمد  سیاسی  های 

شماره   جدول  در  که  دارد  مشخصی  این    2ایدئولوژیک  است.  شده  داده  نشان 

بحبوبهدیبندسته  در  و  ها  کارگری  شوراهای  که  شد  بحرانی  زمانی  ایران،  انقالب  ی 

 ای حیاتی بدل گشت. کنترل کارگری به مسئله
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بندی خاص خود را از نیروی کار  در مصاحبه ام با جواد، متوجه شدم که او طبقه

آمدهای تمایز بین نیروی کار از خود حساسیت نشان صنعتی تبریز دارد و نسبت به پی

این طرحمی در  تبریز میداد.  از هم مجزا واره، کارگران صنعتی  قلمرو  توانند در سه 

کاران و صنعتی در مقیاس کوچک )شامل الف: تعمیر( تولید  2( کار ساختمانی 1شوند:

از این دست و ب: کارگران نساجی، کفش از این  سازان، قالیمواردی  بافان و مواردی 
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کارخانه3دست(.   به(  مدرن،  صنعتی  کارخانههای  از  ویژه  بیش  که  کارگر    100هایی 

کوچک  صنعتی  تولید  یا  ساختمانی  کار  بخش  در  کارگران  اکثر  قرار  مدارند.  قیاس 

عمدتاً  می ساختمانی  بودند. کارگرانِ  کار  به  بیشترشان در دومی مشغول  گرفتند که 

همانشبه  بودند.  خورده  گره  روستاها  به  کماکان  که  بودند  جواد  پرولتاریایی  که  طور 

ارتباط خود را با روستا   گفت: »مدت زمان زیادی طول کشید تا کارگران ساختمانی 

اقتصادی کارگران صنعتی  -ی اجتماعی های مربوط به پیشینه قطع کنند.« اگرچه داده

ی کارگر تبریز ی طبقه در دسترس نیست، اما اکثر محققان بر این باورند که بخشِ عمده

در نسل دوم یا سوم کار صنعتی هستند. جواد با این موضوع موافق بود، و خاطرنشان  

کارخانه کارگران  که  قدیمیکرد  کارخانههای  چون  تولیدکنندهتری  که  توکل  ی  ی 

 کبریت بود، بالاستثنا از فرزندان شهریِ کارگران بودند. 

دسته  برای  را  کارگاهی  بخش  اصطالح  طبقه ما  دوم  تولید  ی  یعنی  جواد،  بندی 

های تولید  رود، ساختار و ویژگیکار خواهیم برد. همانطور که انتظار میمقیاس بهکوچک 

از متفاوت  بسیار  کارگاهی  بخش  بخش  در  جواد  دیگر  است.  صنعتی  بزرگ  های 

نامید. منظورش این بود های تولید در بخش کارگاهی را »آنارشی در تولید« میویژگی

داد که   توضیح  نیست. وی همچنین  و منظم  تولید، سیستماتیک  این بخش،  در  که 

از  اند و تعداد زیادی  سالگی مشغول به کار شده  13یا    12بیشتر کارگران تبریز از سن  

طور که خود جواد اظهار کرد، اند. همانسالگی شروع به کار کرده  9و    8آنها در سنین  

 کشیدند«. این کارگران »جوانان بالغ« نبودند، »آنها رنج می

کوچک صنعتی  تولید  بخش  در  کارگران  فکر  کارگران طرز  ذهنیت  با  مقیاس 

طور مثال، یک   جواد، بههای بزرگ صنعتی مدرن بسیار متفاوت بود. بنابر اظهارتِبخش

اشتغال( در حالی که بسیاری شود، )بنّای مستقلِ خود  بنّاکارگر ساختمانی آرزو داشت 

ای برای ها مشغول کارگری بودند، تمایل داشتند مغازهاز کسانی که در بخش کارگاه

ی خود داشته باشند. ]بنابراین[ نه در بخش کارِ ساختمانی و نه در بخش کارگاه، مسئله

گفت »هدف خود  کنترل کارگری مورد توجه قرار نگرفت. بلکه همانطور که جواد می

ای در مورد از خودبیگانگی وجود  بورژوایی بود«. و هیچ درگیری ذهنیاشتغالی خرده

نداشت. به جایش، آگاهی از تحرک اجتماعی وجود داشت که متمایز از آگاهی طبقاتی  
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اقضِ کارگران در بخش کارگاهی، مدعی بود که »آنها  است. جواد با تأکید بر ماهیت متن

ساعت کار در هفته برای آنها    60کارگر واقعی نیستند«. جواد با اشاره به کارگرانی که  

ادعا می است،  به شیوهعادی  آنها  استثمار میکرد؛ که  باورنکردنی  تنها  ای  اما  شدند، 

باشند. جواد پشاپیش با    کارفرما ، یا  استاد،  آدم خواستند این بود که  چیزی که آنها می

آقا تبدیل  به حسن    خره،خواهند از حسن  از بابت این مطلب، گفت: »آنها می عذرخواهی
 اختیار کار خود شوند«.خواهند صاحب شوند. این کارگران می

توانند با  راحتی میکارگران بخش غیررسمی به لحاظ ایدئولوژیک،در اکثر موارد، به

های سکوالر و سوسیالیستی.  یابی کنند تا با ایدهذهبی سنتی هویتها و اعمالِ م ارزش 

آن می که  داشت  انتظار  با  توان  که  زمانی  دارند،  روستایی  مناطق  در  ریشه  که  هایی 

شوند، مستعد جذب شدن در یک  ی زندگی شهری ایرانی مواجه میهای پیچدهواقعیت

ی شهری دارند ی که پیشینه جنبش مذهبی پوپولیستی باشند. از سوی دیگر، کارگران

 مندند. های زندگی سکوالر عالقهها و سبکبیشتر به ایده

شروع شد، نه در تولیداتِ   1350ی  ای که در اوایل دههسلسله اعتصاباتِ پراکنده

های بزرگ صنعتی به وقوع پیوست. )به جدول مقیاس، بلکه درکارخانهصنعتی کوچک 

بندی مشاغل و همچنین ، که بسیاری از آنها بر طبقه نگاه کنید( در این موج اعتصابات   3

همچنین در  خوبی نمایان شدند. آناندستمزد متمرکز بودند، کارگران صنعتی تبریز به 

های دیگر در  در این بخش و بخش  1357تا اسفند    1357اعتصاباتِ صنعتی که از مهر  

به لرزه درآوردند. سرانجام،    تهران، تبریز، اصفهان و اهواز به وقوع پیوست، رژیم پهلوی را

ی شوراهای کارگری های صنعتی، مسئلهدر همین بخش  در دوران انقالب و بعد از آن

 ( 1984و کنترل کارگری بر تولید و توزیع، مطرح شد. )مقدم 



 

 
 

 کارگر   یطبقه   یهااست یفرهنگ و س  ،یصنعت  یتوسعه 293

 

این مورد  در  کنجکاوی  کارگران شرکت با  احساس  صنعتی که چگونه  بزرگ  های 

ها شد، از جواد سؤال کردم که آیا او در میان کارگران گیری تضاد با کارگاهمنجر به شکل

کارهای کوچک برای خود  واندازی کسبهای بزرگ و راهتبریز تمایلی به ترکِ کارخانه

مشاهده کرده است. مطالعات در آمریکای التین حاکی از حرکت بخشِ میانیِ صنعت  

سمت  دربارهبه  پژوهشگری  است.  کارگاهی  بخش  چوسوی  بوگوتا  میی  نویسد: نین 

که کارگران  های متوسط کفش، این است که به محض این»شکایتِ مکرر مالکان کارگاه

اندازی کنند«. )پتی  های خود را راهکنند تا کارگاهشوند، آنها را ترک میآزموده میکار

های  کند که تعداد زیادی از کارگران به بیرون از کارخانه( او خاطرنشان می1982:208

شوند تا واحدهای صنعتی خود را راه اندازی کنند. دستمزد بیشتر و حق  روانه می  بزرگ

کند. این در حالیست الوصول می گذاری در یک کارگاه مقدماتی را سهل سنوات، سرمایه

ای کوچک با چندین کارگر تعمیرکارِ خوداشتغال )که مغازه در مکزیک،  1983که سال  

ماهر  کردند( مواجه شدم که قبالً کارگران نیمهدام میداشتند و دو کارگر دیگر هم استخ

ی کارگران های بزرگ خودروسازی بودند. در مکزیکوسیتی پدیدهخط تولید در کارخانه

رسید.  اند، غیرمعمول و نادر به نظر نمیمزدبگیری که اکنون بدل به مالک / کارگر شده
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دفتری این،  بر  بورگی   21عالوه  مطالعه1354)   22و  در  شرکت(  مورد  در  خود  های  ی 

  برگشتیو    درپی و رفتهای پیچندملیتی و ایجاد اشتغال در ایران، به برخی حرکت

کرد که این امر در  اند. اما جواد فکر نمیها، حداقل در تهران اشاره داشته در بین بخش

اندازی  تواند به قصد راهیگفت، فقط یک کارگر خام متبریز یکِ پیشامد رایج باشد. او می

کند. از سوی دیگر، تنها تعداد  ی بزرگ مدرن را ترک  کارگاه برای خود، یک کارخانه

به بخش مدرن صنعتی منتقل می از بخش کارگاهی  نیروی کار  شدند. )در  معدودی 

 ی خود جواد بوده است(حقیقت، این مسئله تجربه 

ک و جابجایی از بخش کارگاهی به بخش  اما طبق اظهارات جواد، بعد از انقالب، تحر

های بزرگ /  بزرگ/ مدرن فروکش کرد. دلیل این امر اینست که پس از انقالب کارخانه 

که،  آموختگان دبیرستان را استخدام کنند، در حالیدادند تنها دانشمدرن ترجیح می

پایه انقالب کارگران با تحصیالت  از  بزرگ    هایی نهم یا حتی ششم در کارخانهقبل 

های  ی اینکه چرا کارگران از کارخانه شدند. اما توضیحات جواد دربارهتبریز استخدام می

گفت به  روند، حتی بیشتر حاوی اطالعاتِ روشنگر است. او میها نمیبزرگ به کارگاه

دلیل شرایطی که قبالً در مصاحبه توضیح داده است، هنگامی که کارگران در معرض  

متفاوت بسیار  کارخانهشرایط  داخل  در  میی  قرار  بزرگ  روابط شخصی،  های  گرفتند، 

های بخش کارگاه جذابیت خود را ساعات طوالنی، کار سخت، درآمد کم و سایر ویژگی

داد. اما در مورد »کنترل« خود کارگران بر روی قدرت و مهارت کار چه از دست می

کنترل، نظارت و    ی بزرگ،هاتوان گفت؟ پاسخ جواد این بود که، اگرچه درکارخانهمی

 مدیریت خارجی وجود داشت، اما او آزادی بیشتری را تجربه کرده است.

گویی که یک رُمانتیسم ویژه در بخش غیررسمی تولید صنعتی، و تولید صنعتی 

بومی وجود داشت.کوچک  برانگیختن  همچنین، به مقیاس و  به  ویژه در غرب، تمایل 

جود دارد. اما در جهان سوم، زندگی روستایی  عواطف و احساسات نسبت به حومه و

طور معمول ناخوشایند است. همین امر ]زندگی سخت در روستاها[ قطعاً در ارزیابی  به

کند. او تصریح کرد، در بخش صنعت جواد نسبت به بخش کارگاهی صنعت صدق می

 
21. Daftary 

22. Borghey 
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سال    10و حدود  اند  توان یافت که در روستا به دنیا آمدهدر تبریز، کارگرانِ زیادی را می

کنند. جواد از من خواست که یک مهاجر روستایی نسبتاً  است که در تبریز زندگی می

ی بزرگ را تصور کنم، جایی که به او، لباس فرم، کفش، بیمه،  وارد به یک کارخانهتازه

گوید »کار در  دهند. جواد میساعت کار در هفته می  45-46ساعت کار روزانه و    8

ساعت    45بایست تنها در سه روز  متفاوت با روستا است، جایی که می  کارخانه کامالً 

طور مشخص در مقایسه های بزرگ، دستمزد بسیار بهتر است )بهکار کرد«. در کارخانه

هایی چون سهم بردن از سود  تر است، و گزینهبا بخش کارگاهی(، شرایط کاری راحت 

وری و در پایین بیشتر به  ها با بهرهکه در اصل معیاری است برای پیوند زدن دستمزد  -

 آید. یک امتیاز به حساب می - پردازیم آن می

تفصیل در مورد تفاوت شرایط کار بین بخش کارگاهی و بخش  از جواد خواستم به 

کرده،  کار می کارگاه بزرگِ صنعتی مدرن توضیح دهد. او در جواب گفت، زمانی که در  

کرده است. اما زمانی که به کارخانه رفت،  می  کیلو بار را بر روی پشت خود حمل  60

گفت کار در کارخانه »مثل بهشت بود«. داده. او میچنین کارهای کمرشکنی انجام نمی

زدم«. او در ادامه گفت »کاری که من طی  های سنگین به باالبر زنگ می»برای محموله 

مییک انجام  کارخانه  در  میماه  کدادم  در  روز  سه  مدت  به  انجام  ارگاهبایست  به  ها 

کلمهمی از  او  کارگاهرساندم«.  شرایط  توصیف  برای  مفرط«  »استثمارِ  استفاده  ی  ها 

 کرد. می

ها بیشتر بود. او تأکید  وری نیروی کار چطور بود؟ جواد جواب داد: در کارگاهاما بهره

 پرداختی کردند. حقوِقای سخت کار میالعادهطور خارق ها بهکرد، که کارگران در کارگاه

ساعت و  کم  کارگاهبسیار  در  واقعی  مهارت  و  بود  طوالنی  بسیار  کار  شکل  های  ها 

میمی او  کارخانهگرفت.  عوض،  در  ماشینگفت،  معروف ِ  در  ی  همیشه  تبریز  سازی 

کردند. در اینجا من بحثی را  وضعیت قرمز بود. کارخانه و کارگران با توانِ کمی کار می

اضافی«   »ارزش  مورد  در  در  »کارگران  نیست.  این  مسئله  گفت  جواد  کردم.  شروع 

وری  کنند.« در واقع، نظرگاه جواد در مورد بهرهتر کار میهای بزرگ بسیار کمکارخانه

ای نبود که من برای اولین بار با آن برخورد پایین در بخشِ بزرگِ صنعتی مدرن، مسئله

وری ]کارگران[  سطوح پایین بهرهی منابع مربوط به صنعتِ ایران به  کرده باشم. همه
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کارخانه کارگران  با  نسبت  اشاره )در  صنعتی(  پیشرفته  کشورهای  در  مشابه  هایی 

این یک گالیهمی / مالکیت  کنند. آشکار است که  از سوی هر دو مدیریت  ی جهانی 

)هالیدی   بود.  و شرکای خارجی  وایلر 1980، جانسون  1979، گراهام  1979ایرانی   ،

سایر  1976 افزایش (  به  مربوط  زمان  آن  در  صنعتی  کار  و  صنعت  مورد  در  نظرات، 

های تولید در ایران و دستمزدهای بیشتر )از جمله حق سنوات خدمت، پاداش،  هزینه

می دست(  این  از  مواردی  و  میمزایا  تعلق  کار  نیروی  به  که  مطالعهشد  ی  گرفت. 

طور قطع این نیروی کار ه بهدهد کهای مربوط به نیروی کار در ایران نشان میپژوهش

شود. البته، آمارهای  ارزان و مطیع، در بسیاری از کشورهای دیگر جهان سوم پیدا نمی

بهره افزایش چشمگیر  از  اغلب صنایع است، بهرسمی حاکی  نیروی کار در  ویژه  وری 

واسطه کاالهای  که  سرمایهکسانی  و  میای  تولید  از  ای  یکی  که  همانطور  اما،  کنند. 

وری کار در صنعت ایران بهبود یافته است،  دهد، در حالی که بهرهلیلگران توضیح میتح

ی بسیار پایینی دارد، هرچند  اما »هنوز هم در نسبت با دیگر کشورهای صنعتی رتبه

 ( 1976:16بعید است که هنوز هم در این سطح از رابطه باقی مانده باشند.« )وایلر 

می نظر  ب به  در  مدیریت  که  به  خشرسد،  نیز  مدرن  فاقد  بزرگ  وحشتناکی  طور 

ایران را بررسی ( که نیروی انسانی رده1980)  23پیشرفت بوده است. جانسون باال در 

ی مدیریت علمی در  یافتهتر توسعه های کمکرده است، این نکته را در سنجشِ تکنیک

میشرکت نشان  بزرگ  کارگران های  عمل  آزادی  به  مربوط  ظاهراً،  مسئله  این  هد. 

این، ثروت نفت ممکن    صنعتی است که جواد به برخی از آنها اشاره کرده است. عالوه بر 

انداز اشتغال و کار بر حرفه تأثیر بگذارد. با یک بازارِ وری، سرمایه و چشماست بر بهره

توان بدون افزایش  های دولتی، میبهره از جانب سازمانهای کالنِ کمشده و وامحفاظت

د، روابط  کناز طرف دیگر، همانطور که جواد اشاره می  24وری، از سود برخوردار شد.بهره

کند: »مالک پیوسته در کارگاه  در کارگاه بین استاد و شاگرد از نظمی متفاوت پیروی می

 
23. Johnson 

. این نکته را جیمز پتراس )ارتباطاتِ شخصی( ساخته است و همچنین همایون کاتوزیان آن را مطرح کرده است.  24

(1981 ) 
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های  حضور دارد.« واضح است که »روابط بسیار متفاوتی از سلطه و تابعیت در بخش

 25مربوطه وجود دارد«. 

الیه بر  مبتنی  که  داشت  آگاهی  کارگری  اشرافیتِ  تز  از  و  محافظهی  جواد  کار 

ی کارگر بود و بر حسب این موضوع موقعیتِ ممتاز خود را بازشناسی  خودآگاه طبقه

، از نقش مهم خود  1340ی  بدون شک کارگران صنعتی ایران در اواسط دهه  کردند.می

یابی مستقلِ کارگری ممنوع بود،  در اقتصاد و جامعه آگاه شدند. هنگامی که سازمان

ی مد نظر رژیم، تشویق شوند.  د که کارگرانِ صنعتی باید به شیوهوجود آماین نگرش به

، از کمبود انواعِ مختلفِ نیروی کارِ ماهر رنج  1340ی  عالوه بر این، ایران در طول دهه

بهمی کمبود  این  سرمایهبرد.  کارِ  مقتضیات  سبب  به  خاص  خارجی  طور  گذاران 

  ل و پرجزییات برای کارگران کارخانهمشاهده بود. بدین ترتیب، یک دستورکارِ مفصقابل

تواند انجام بدهد.  طور ویژه چه کاری را میکرد هرکسی بهوجود داشت که مشخص می 

های مادی  هایی برای کاهش جابجایی شغلی کارگران با استفاده از انگیزه همچنین تالش 

ت، صورت  شدن در سود کارخانه و مواردی از این دسچون افزایش دستمزد، مزایا، سهیم

ها نیز تقاضاهای خاص خود را داشتند.  گرفت. در این میان سرکارگران و تکنسینمی

توانستند بهای  رو میاینگرفت و ازهای مالی خوبی صورت میبه این کارگران پرداخت

خود را تعیین کنند. جواد خاطرنشان کرد که، سرکارگرانی که از میان کارگران انتخاب  

بر کُل فمی رایند تولید اشراف داشتند. سرکارگران نظارت و مدیریت بیشتری شدند، 

داشتند، از آزادی بیشتری برخوردار و صاحب اختیار همه چیز بودند. ]در نتیجه[ تقاضا  

تکنسین  جذب  برای  تقاضا  که  همچنان  بود،  زیاد  سرکارگر  جذب  از برای  که  هایی 

کرده بودند زیاد بود. تمام    را کسب  کارآموزیالتحصیل شده و مهارت  دبیرستان فارغ

های مادی معطوف به کارگران ماهر  های مربوط به کمبود نیروی کار ماهر و انگیزهبحث

گیری تصویری مثبت از خود در بین بخشی از کارگران در بخش صنعتی مدرن، به شکل

ای از نقش مهم خود در  طور فزایندهماهر صنعتی ایران کمک کرد. کارگران صنعتی به 

 
ها جون ناش در سخنرانی در دانشگاه نیویورک اشاره کرد که کارگرانی که وی در پیتزفیلد ماساچوست با آن25

 دهند. های کوچک ترجیح میهای بزرگ را به روابط شخصی بنگاه گاه ساالری بناند که دیوانمصاحبه کرده گفته
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تصاد و جامعه آگاه شدند، و در جهت تحقق بخشیدن به رؤیای شاه در تبدیل کردن  اق

 26ایران به یک قدرتِ صنعتی بزرگ تا پایان قرن روی این نقش اتکا کرده بودند. 

ی ی طبقه ساز رشد خودآگاهی و توسعهآگاهی از نقش خود در این بستر، زمینه

که چرا کارگران صنعتی تا پاییز  م اینکارگر صنعتی شد، این موضوع مدخلی است بر فه

ی نخست، آنها و پس از شروع اعتصاباتِ عمومی سر کار خود ماندند. در وهله  1357

تازگی به ثبات شغلی و  چیزهای زیادی برای از دست دادن داشتند، از جمله اینکه به 

مدیران هایی که صاحبان و امنیت دست یافته بودند. به همین دلیل، در برخی کارخانه

همچنین نه  27بودند، کارگران شوراهایی برای تداوم تولید تشکیل دادند.  آنها فرار کرده

سیاسی سازمانحزبِ  برای  برنامهای  نه  و  کارگران  و  دهی  اجتماعی  تغیراتِ  برای  ای 

اقتصادی وجود داشت که کارگران بتوانند حول آن بسیج شوند. با توجه به این موضوع،  

داد، که چرا این قدر طول کشید تا شور و احساس انقالبی، کارگران توان تشخیص  می

 را نیز در برگیرد.

عامل مهم دیگر، جوان بودن نیروی کار صنعتی است. در تبریز، به همان اندازه که  

ی کارگر  تبع آن طبقهی نسبتاً جدیدی بود، بهصنعت مدرن در مقیاس بزرگ پدیده

های صنعتی در آذربایجان شرقی، یعنی  رین بنگاهتصنعتی مدرن هم جوان بود. بزرگ

کارخانه داشتند،  باالیی  کارگری  جمعیت  تراکم  که  ماشین آنهایی  و  های  مدرن  آالت 

سازی، تولید تراکتور، موتور دیزل، بلبرینگ، تولید  های ماشینمهندسی بودند: کارخانه

ری مواد غذایی،  های زیادی چون فرآوکامیون و مواردی از این دست. همچنین شرکت 

 
سال« خالصه   5سال در    50شدن برزیل بود که به صورت شعار »شتابان صنعتی  یه. استراتژی ایران پیرو برنام26

سازی برزیل ی همفری در مورد کارگران ماشینهایی در موارد دیگر هم وجود داشت. مطالعهشده است. شباهت

می1982) نشان  گروه (  از  برخی  که  قابلدهد  قدرت  کارگری  بههای  آورده توجهی  بهدست  آنها  که  چرا  طور  اند، 

عنوان مثال، کارگران در خدمات عمومی یا تولید و توزیع کردند. )بههای استراتژیک اقتصاد کار میمشخص در بخش

ی سیاسی، شهرها  ی ملی است، ]در نتیجه[ در عرصهانرژی( از آنجا که صنعت برزیل بخش حیاتی و پررونق توسعه

 ی پس از جنگ بودند.ی کارگر از عناصر حیاتی در دوره و طبقه

عطفی دیگر در فرایند  اهلل خمینی و حامیانش، خواستار اعتصاب بودند. نقطه. این مسئله زمانی اتفاق افتاد که آیت 27

اهلل خمینی کارگران صنعت نفت را تشویق کرد تا  انی که آیتزم ،انقالب، بعد از اعتصاب کارگران صنعتی شروع شد

امتناع کردند و استدالل می بگیرند. کارگران  از سر   » از نفت استفاده  تولید »را به خاطر مردم  ارتش  کردند که 

 کند.کند. این دو رویداد ظرفیت بیشتر کارگران در جهت اقدام مستقل را روشن میمی
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های آجرسازی و فلزات در این زمره قرار نساجی، پالستیک، مواد شیمایی و کارخانه

ی صنعتی بزرگ و متوسط در آذربایجان  کارخانه  400گرفتند. در مجموع بیش ازمی

شرقی وجود داشت که عمدتاً در تبریز و شهرهای اطراف آن قرار داشتند. )به جدول  

های تبریز که جدیدتر ساخته شده  ترین شرکتر ضمن بزرگد نگاه کنید(  4شماره  

سال   در  بودند.  جدید  نسبتاً  گروه  یک  صنعتی  کارگران  اصلی  مرکز  ،  1355بودند، 

درصد جمعت   27.6نفر معادل    327.717جمعیت شاغل شهری در آذربایجان شرقی به  

ی بزرگ، رسید. از این رقم، تنها حدود شش درصد در مؤسسات صنعتشهری منطقه می

به کار گرفته شده بودند. بعد از انقالب نرخ مشارکت در آذربایجان شرقی تا حدودی  

سال   در  شاغل  یافت؛ جمعیت  میزان    1361کاهش  درصد جمعیت شهری   26.7به 

دهد، که در آذربایجان شرقی تعداد حقوق بگیران نشان می  1361آمار سال   منطقه بود.

زن بوده است. آنها هنوز   1.815مرد و  24.644در مؤسساتِ صنعتی بزرگ مشتمل بر 

دهند. از  درصد از کل جمعیت فعال اقتصادی آذربایجان شرقی را تشکیل می  6تر از  کم

بندی شده  سفید طبقهیا کارکنان یقه  کارمند عنوان  زن به  214مرد و  3.216این رقم  

ی ی بودند. )سالنامهآبیا کارکنان یقه  کارگرزن    1.601مرد و  21.430بودند در حالی که  

   28(1363آماری 

 

 
شاغلین در مراکز صنعتی بزرگ در ایران تحت پوشش قانون استخدام کشوری هستند. این قانون بسیاری از    .28

طور در آذربایجان شرقی به  1360ی دستمزد، مزایا، ساعت کار و مواردی از این دست است. در سال  کننده تنظیم 

کرد حدود عتی بزرگ کار می سفید که در مؤسسات صنمتوسط دستمزد ماهانه )ازجمله مزایا( برای یک کارمند یقه 

هزار ریال در هر 50هزار ریال بود، در حالی که برای یک کارگر تولیدی در همان شرکت دستمزد ماهانه حدود80

 بندی جنسیتی قابل اعمال است(ماه بود. این حقوق تا حدودی نسبت به میانگین ملی بیشتر بود. )بدون تقسیم
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شاید موقعیتِ مُمتاز و همچنین »جوان«ی نسبی کارگران صنعتِ مدرنِ تبریز )و  

عنوان آخرین شد اینان بههای جنوبی( بود که باعث میکارگران معروف نفت پاالیشگاه

عظیم   تظاهرات  از  پس  که  کرد  خاطرنشان  جواد  بپیوندند.  انقالب  به  خیابانی  گروه، 

سازی به اعتصابِ عمومی )که از  ، کارگران تراکتورسازی و ماشین1357عاشورای سال 

که، پیش از  شد( پیوستند. حال آنقبل در حال انجام بود و شامل کارمندان اداری می

کرده   تظاهرات  رژیم  علیه  دیگران  و  روحانیت  دانشجویان،  ساختمانی،  کارگران  این، 

رگران صنعتی به انقالب پیوستند، دست به اعتصاب زدند و/یا  بودند. اما، همین که کا

کارخانه شرکتمالکیتِ  اهمیت  دلیل  به  پهلوی  دولت  گرفتند؛  اختیار  در  را  های  ها 

هر چند کارگرانِ صنعتی با تأخیر    29صنعتی در درازمدت توان ایستادگی را از دست داد. 

پای رادیکالیسم و  ای را از خود نشان دادند که  داریبه اکثریتِ قدرتمند پیوستند، اما 

 برای پیروزی انقالب حیاتی بود.  

 
ی احمد اشرف و علی بنو عزیزی  توانید به مقالهی زمانی میاین دوره   . برای درک بهتر جزییاتِ درحال وقوع29

مراجعه کنید. این مقاله در کتاب »طبقات اجتماعی، دولت و انقالب در ایران« منتشر شده است و خانم سیهال ترابی  

 فارسانی آن را ترجمه و انتشارات نیلوفر منتشر است.)مترجم( 
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های چپ سؤال کردم. ی گروهاز جواد در مورد خودجوشی کارگران در مقابل مداخله

گفت،  های چپ در اعتصابات صنعتی تبریز تأکید کرد. او میجواد در پاسخ، بر نقش گروه

های چپی  چون خودش نوشته بودند. گروه  گراییکه شعارها و پالکاردها را کارگران چپ 

و  تشویق  کارگران،  جذب  به  و  بودند  فعال  بسیار  تبریز  در  فدایی  و  پیکار  چون 

که  سازمان هنگامی  نتیجه،  در  بودند.  مشغول  قبیل  این  از  مواردی  و  اعتصابات  دهی 

ای جویانهکارگران تصمیم گرفتند علیه دولت تغییر موضع بدهند، مواضعِ نسبتاً ستیزه 

های بزرگی چون  ویژه در کارخانهرا اتخاذ کردند. اعتصابات کارگران صنعتی تبریز به

سازی و تراکتورسازی در آن زمان به بخشی از فرهنگ انقالبی تبدیل شده است.  ماشین

ی سازی در بیانیههای تراکتورسازی و ماشینکارگران صنایع تبریز متشکل از کارخانه

های اقتصادی و سیاسی خود را بیان کردند. و  خواسته   1357آبان    13مشترک خود در  

های زرد موجود، های کارگری و اتحادیهدر کنار مواردی دیگر، خواستار برچیدن تشکل 

های اصیل که از حقوق و اعتبار اجتماعی کارگران دفاع کند  و تشکیل شوراها و اتحادیه

 (1980:16ها شدند. )آزاد  ی کارخانهو عدم دخالت مقامات خارج از کارخانه در امور داخل

 کارگرانِ صنعتی و شوراها 

بیشتر کارگران تبریز که شوراها را بنا نهادند و در آنجا مشغول به فعالیت بودند  

ی یافتههای چپ بودند، کارگرانی همچون خود جواد، که متولد و پرورشمتأثر از اندیشه

کردند. شمار  ی و مجاهدین حمایت میهایی چون پیکار، فدایشهر بودند و از سازمان

دادند. )به این معنی که،  اندکی از فعاالن شورا را کارگرانِ رادیکالِ مستقل تشکیل می

های چپ  های جواد، گروهوابسته به یک یا چند گروه سیاسی موجود نبودند( طبق گفته 

جواد که    کردند. کارگرانی همچوندر تالش برای جذب کارگران، با یکدیگر رقابت می

اعضای مؤسس شورای کارگران ماشین فعاالن شورای کارخانهاز  از  و  تبریز  ی  سازی 

طور ویژه مورد توجه گروهای چپ قرار گرفتند. اگرچه  تراکتورسازی تبریز بودند، بعداً به

ذکر است که بعد از انقالب به گروه  های چپ داشت، اما قابلجواد انتقاداتی از سازمان

های  های گروهوجه فعالیتهیچرغم نقدهایش، بهپیکار پیوست. جواد، علیچپِ افراطیِ  

هایی غیر از کرد. و همچنین نسبت به چپ چپ در بین کارگران تبریز را محکوم نمی
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بهطبقه  آنها  از  یاد میعنوان »بچهی کارگر که  کرد که در بین کارگران روشنفکر«ها 

حقیقت او احترام و تحسین خود را برای کسانی  کردند، کینه نداشت. در  تهییج ایجاد می

گیری جواد در مورد کرد. به راستی که بحث و نتیجه که »شهید شده بودند« بیان می

 بینی و ناامیدی بود. ای از غرور، نفرت، خوشکارگران و انقالب، آمیزه

از  ها  شورا   گذارد که ترکیبتحقیقات پیشین و مصاحبه با جواد بر این امر صحه می

مکانی به مکان دیگر متفاوت است. در تبریز، شوراها متشکل از کارگران، سرکارگران و  

رفته، بیشتر اعضای شوراها از کارگران ماهر تشکیل شده  همها بود. اما، رویتکنسین 

بودند. در واقع، از ابتدا شوراهای تبریز و شهرهای اطراف با مشکالتی مواجه شده بودند.  

ی کارگر بود.  الت آنها، عدم تجانس اجتماعی و ایدئولوژیک طبقه بخش مهمی از مشک

جواد متذکر شد که، قبل از انقالب، اکثر کارگران ماهر مترقی، مذهبی نبودند. آنها در  

توجهی در رفتار خود فکری »باز«  زدند، و در واقع، به میزان قابلمورد مذهب حرفی نمی

مذهبی  نام »دند )مانند مادر من( یا آنچه که او بهداشتند. دیگر کارگران، مؤمنانِ مقید بو

« مقابل  در  میروشنفکر«  اسم  آن  از  مرتجعِ«  تشکیل  مذهبی  با  انقالب،  از  بعد  برد. 

ها و اختالف میان کارگران شدید شوراهای کارگری و استقرار جمهوری اسالمی تفاوت

ذهبی، مترقی، مرتجع  طور که جواد گفت: »ما همه نوع کارگرِ چپ، راست، مشد. همان

 ی همگن یا متحد نبود. ی کارگر یک طبقهداشتیم«. طبقه 

ی نخست ی تراکتورسازی هم تقریباً وضعیتِ مشابهی حاکم بود. در وهلهدر کارخانه

  1358شدند. این شورا تا مرداد ها میشوراها مرکب از کارگران، سرکارگران و تکنسین 

ی مقامات  رش در کردستان باعث شد که حمله رونق زیادی داشت، یعنی زمانی که شو

ی تراکتورسازی تشدید شود. با همه، این شوراها و شوراهای دیگر در به شورای کارخانه

می ادامه  خود  فعالیت  به  همچنان  شرقی،  فعالیتآذربایجان  و  با  دادند  را  خود  های 

بسیار مهم    های چپکردند. مجدداً در این زمینه، نقشِ سازمانیکدیگر هماهنگ می

قابل دستاوردهای  از  یکی  زمستان بود.  در  شرقی  آذربایجان  صنعتی  کارگران  توجه 

 ، تشکیل شورای هماهنگی نظارت و اتحاد هشت شورای کارخانه بود.1359-1358

کارخانه در  کارگری  ماشینشورای  نمایندهی  و    3.000ی  سازی،  بود  کارگر 

کارخا لیفتراک،  در  دیگری  از پیشگام ِشوراهای  دیگر  تعدادی  و  موتور،  تولید  نجات 

نفر از   5.000آمدند. در مجموع، شورای هماهنگی، نمایندگی  حساب میکارخانه ها به



 

 
 

 کارگر   یطبقه   یهااست یفرهنگ و س  ،یصنعت  یتوسعه 303

گیری  های سیاسی فدایی و پیکار در شکل( گروه1980کارگران را برعهده داشت. )آزاد  

 شورای هماهنگی نقش محوری داشتند.

ی شهر بودند.  یافتهرادیکال، متولد و پرورشهای جواد، بیشتر کارگران  بنا بر گفته

طور مثال، بیشتر از شهر تبریز بودند تا روستاها( کارگران زن، که یک اقلیت بسیار )به

دادند نیز در شوراها مشارکت داشتند.  کوچک از کارگران صنعتی تبریز را تشکیل می

های  ا مواجه شده، در بخشبنا به گفته های جواد، بیشتر کارمندانِ زن کارخانه که با آنه

 اند و یا جزو کارکنان دبیرخانه بودند. کنترل کیفیت و خدمات مشغول بوده

که توسط حزب حاکم،   هایی[های اسالمی شکل گرفت. ]انجمنچندی بعد انجمن

رقابت   به  کارگری  شوراهای  با  بودند،  یافته  سازمان  اسالمی  جمهوری  حزب  یعنی 

تعداد زیادی از   1359جایگزین شوراها شدند. با »پاکسازی« سال  پرداختد و در نهایت  

ها  صورت همزمان در کارخانهها بهکارگران آسیب دیدند. جواد تأکید کرد که سرکوب

شد  ها شامل، اخراج و ناپدید شدن کارگران فعال میگرفت. این سرکوبنیز صورت می

گرفت. جواد خاطرنشان کرد میو به دنبال آن »تشدید کنترل« در کارخانه ها صورت  

 1360سال و نیم قبل از سرکوب نهایی اپوزیسیون چپ و لیبرال )که از خرداد  که، یک

ای که جواد مطرح طور کامل به انجام رسیده بود. نکتهکلید خورد( سرکوب کارگران به

از قدرت کارگران صنعتی در ماهمی بود که مقامات جدید  های آخر شورش  کرد این 

ترین زمان ممکن، کنترل خود ه شاه آگاه بودند، و به دنبال این بودند که در سریععلی

بازپس برای  رژیم  دهند.  را گسترش  نیرو  این  ادارهبر  و  مدیریت  از  گیری  کارخانه  ی 

ترفندها گروه این  از  آزمایش کرد. یکی  را  ترفندهای مختلفی  بندی کارگران شوراها، 

شوخی روزگار یکی دیگر از ترفندهایی که مورد استفاده    براساس دین بود. متعاقباً، از

های چپ  طور گسترده مقبول کارگران و سازمانکردن صنایع بود که بهقرار داد، ملی

های تولید، شوراهای کاری در نهادهداد تا با دستبود. این مسئله به دولت اجازه می

کارخانه کنترل  کند.  تضعیف  را  ازفعال  اوقات  بیشتر  صورت   ها  محض  ارعاب  طریق 

میمی واقع  مؤثر  بسیار  شیوه  این  و  کارخانهگرفت  از  صحبت  که  هنگامی  ی شد. 

 30کارگر رادیکال داشتیم، اما بعد از    10تراکتورسازی شد جواد گفت، »در آن شورا  

 شروع شد( منفعل شدند«.  1360گرانه در خرداد خرداد )روزی که برخورد سرکوب 
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 ی کارگرو فرهنگِ طبقه ی کارگرسیاستِ طبقه

و چپدشواری  رادیکال  کارگران  کارگری،  شوراهای  روی  پیش  که  قرار هایی  ها، 

طبقه درونی  تمایزاتِ  نبودند.  ناچیز  تقسیمگرفت،  و  تبریز  کارگر  کار  ی  نیروی  بندی 

پیچیدگی کنار  در  راه  صنعتی،  سر  بر  را  متعددی  موانع  ایدئولوژیک،  و  سیاسی  های 

شوراها   بهقرار میموفقیت  پوپولیسم  داد.  گفتمان جدید  اسالمی،  حیات  تجدید  ویژه 

بود. جواد  آزاردهنده  به تحرکات چپ،  از کارگران نسبت  بسیاری  اسالمی و مخالفت 

ها نصب کنیم، اما  توانستیم پوستر بر روی دیوار دانشگاهمتذکر شد »ما به راحتی می

وجه شدیم که آگاهی کارگران با  در کارخانه امکان چنین کاری وجود نداشت« ما مت

جواد 30ایدئولوژی مورد قبول ما مغایرت دارد و با آنچه ما آموخته بودیم مطابقت نداشت.

از عوامل عقب ایدئولوژی مذهبی و اسالم تنها یکی  ماندگی کارگران معتقد است که 

به عامل  این  تعییناست.  حرفتنهایی  به  توجه  با  نیست.  عواملکننده  جواد،    های 

ی کارگر و  ی کارگران، آگاهی خامِ طبقهماندهتری چون، فرهنگ و ایدئولوژی عقبمهم

آینده مدرن،  فرهنگِ  توسعهفقدان  هستند.  دخیل  امر  این  در  دموکراتیک  و  ی نگر 

ها،  ها و نیندوختهنشانگر اندوخته زمان ی کارگر هممتناقض و نامتوازن صنعت و طبقه

ی کارگر[، همان  اندوخته و قدرت آشکار ]طبقه ر است.نقاط قوت و ضعف در بخشِ کا

زند.  چیزیست که تولید اجتماعی و اهمیت کار صنعتی را در اقتصاد و جامعه رقم می

دهی مستقل ی کارگر بود. امری که موجبِ عدم سازمانکمبود و ضعف، وجه مُمیز طبقه

پاد در گسترش  ناتوانی  و  سرکوبگر  فره-در محیطی  یا  طبقه ایدئولوژی  کارگر نگ  ی 

های چپ در تشخیص این موضوع، از چپ انتقاد  است. جواد به دلیل واماندگی گروه

داری کرد که »هیچ شناختی از جنبش کارگری و همچنین هیچ شناختی از سرمایهمی

 در ایران وجود نداشت«. 

 
در 30 آشتیانی  علی  منتشمقاله .  نشده ای  میر  استدالل  من(  از  متفاوت  بسیار  دیدگاه  با  )و  خط ی  مشی  کند، 

،  1320تا  1300های  ی کارگر شده است. در طی دههزدایی از طبقه جنبش کمونیستی، منجر به سیاستجاسازی  بی

ست. ی کارخانه و محل کار بوده اهای اپوزیسیون و رادیکال به ویژه جنبش کمونیستی، بخش تولیدتمرکز جنبش

های مخالف، ها و جنبشعلیه دولت ملی مصدق و ظهور حکومت استبدادی شاه، کمونیست  1332بعد از کودتای  

کند که، ها تغییر مکان دادند. به این دلیل و دالیل دیگر، آشتیانی استدالل میها، مساجد و بازار به مدارس، دانشگاه 

 های سکوالر یا سوسیالیستی ندارد.گیریهای مهمی از جهتجنبش کارگری در طول انقالب نشانه
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بنیان1348در سال   از  یکی  پویان  پرویز  امیر  هایی فدایی  گذران چریک، مرحوم 

مسلحانه و رد تئوری   مبارزهی اکنون کالسیک خود تحتِ عنوانِ ضرورتِ  ، جزوهخلق
به تشریح وضعیت درون کارخانه  »بقا« پویان  پردازد و  ها میرا نوشت. در آن جزوه، 

های سوسیالیستی ای از آگاهی طبقاتی، ایدئولوژی، فرهنگ و پذیرش ایدهارزیابی منفی

ارائه می به  توسط کارگران  مبارزهدهد.  بود که  معتقد  او  و دیگر دالیل،  دلیل  ی  این 

ای که  مسلحانه امری ضروری است. استدالل پویان توسط سازمان متبوعش در مقدمه

جزوه تجربهبر  اندازه  از  بیش  استداللی  عنوان  تحت  شد،  نگاشته  و  اش  گرایانه 

داشته باشد،    انگارانه، مورد تردید قرار گرفت. سازمان ممکن است دیدگاه دیگریساده

های جواد،  اما مشاهدات پویان همچنان مرتبط و درخور توجه است. با توجه به گفته 

ماهیتِ برخی از این مشاهدات مانعی جدی علیه مواضع سیاسی و سوسیالیستی بودند.  

عقب از  را  من  تا  کرد  موضوع  این  صرف  را  مصاحبه  از  مدتی  فرهنگی  جواد  ماندگی 

ماندگی را با شیوع نژادپرستی، تبعیض  کند. من و جواد این عقببسیاری از کارگران آگاه  

ستیزی جنسیتی در میان کارگران در جوامع صنعتی پیشرفته و مشکل تاریخیِ یهودی

هم دو،  هر  اما،  کردیم.  عقبمقایسه  که  بودیم  ایدئولوژیک عقیده   / فرهنگی  ماندگی 

د در ایران بوده است که همین  فرد خوهای منحصربه کارگران صنعتی ایران، دارای ریشه 

کرد. اگرچه آزار و اذیت جنسی زنان  ای مواجه میامر کار سیاسی را با مشکالت عدیده

ساز نبود، اما کارگران به طرز غیرمعمولی  ی ایاالت متحد مشکلکارگر در ایران به اندازه

سیار  های زننده در این محیط بگرا و سکسیست بودند و رد و بدل شدن جوکجنسیت 

شد. جواد خاطرنشان کرد که  رایج بود. این موضوع مربوط به قبل و بعد از انقالب می

جنسیتی تفکیک  مناسب،  سرگرمی  و  تفریح  شکل نبود  به  مشابه،  عواملی  گیری  و 

طور کلی  شد که به لحاظ جنسی بسیار سرکوب شده بود. هرچند به جماعتی منجر می

اوضا بزرگ،  مؤسسات  در  صنعتی  بهکارگران  میع  جواد  داشتند.  بهتری  گفت  نسبت 

ی کارگران، تلویزیون و رادیو داشتند. کارگرانی که درکارخانه های بزرگ مشغول همه

گفت انقالب، کارگران را سیاسی کرد، اما آنها  به کار بودند ماشین هم داشتند. جواد می

 را از لحاظ فرهنگی زیرورو نکرد. 
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بریز مطلع کرد، و با عبرت گرفتن از شکست چپ  در ت جواد من را از تجربیاتِ خود

توانیم با شعارهای مارکسیستی ]مبارزه را[ شروع  در ایران، خاطر نشان کرد که »ما نمی

ی کارگر واقعی دست به مبارزه بزنیم«. او به صورت مختصر کنیم، ما باید با خود طبقه

ه چیزی تحتِ عنوان کارگر  کردیم کای اشاره کرد که: »ما در آن زمان درک نمیبه نکته

اهلل[ خمینی، ضد چپ یا ضد  مرتجع هم وجود دارد و در شورا، با کارگران طرفدار ]آیت

میاندیشه مماشات  سوسیالیستی  او  های  چون  بود،  کارگر  او  چون  ؟  چرا  کردیم«. 

 »آگاهی کاذب« داشت. 

که  ی پیچیده است. هنگامی  ی آگاهی کارگران یک مسئلهروشن است که مسئله 

طبقه  سیاستِ  و  صنعتی  کار  مورد  میدر  فکر  کارگر  مواجه ی  ناسازه  دو  با  ما  کنیم 

عنوان سنگِ محک آگاهی  ی اول این است که همزمان که کارخانه بهشویم. ناسازهمی

می قلمداد  جمعی  مقاومت  و  عرصه طبقانی  بالقوهشود،  طبقه ای  از  جزئی  برای  ی ی 

ی دوم بیشتر به اقتصادهای  کند. ناسازهارائه میشدن و اشرافیت کارگری هم  متوسط 

ی ی سلطهعنوان عرصهشود، جایی که کارخانه بهی صنعتی غرب مربوط میپیشرفته 

همبی از  میقیدوشرط،  معرفی  سردرگُمی  ایجادِ  و  زوال  )بریورمن گسیختگی،  شود. 

بوراوی )1974 تولی1984(  برای  بومی  واقعی  سیاستِ  د وجود ( معتقد است که یکِ 

توان با شناسایی تنوع سلطه و با تمرکز بر مبارزاتِ حول هر دو ناسازه را می دارد؛ که

محور تولید، حل کرد. »سیاست تولید« برخاسته از پویایی خود فرایند تولید است که 

سازمان برای  را  کارگران  ظرفیت  و  میآگاهی  پدید  خود  در  دهی  آنچه  مانند  آورد، 

 صنعتی بزرگ تبریز و دیگر جاهای ایران رخ داد. های بنگاه

جنبش  از  بخشی  صنعتی،  کارگران  جمعی  اقدام  چه  اگر  ایران،  انقالب  طول  در 

فرد خودش نیز بود. اعتصاباتِ  های منحصربه تر بود، اما دارای ویژگیاجتماعی گسترده

کارخانه در  شورش  و  پوپولیستی  صنعتی  اقدامات  از  باید  را  در تودهها  شورش  و  ای 

نوشته است که در مواقعی شبیه به   1984در سال    31ها متمایز کرد. جان نش خیابان

گیرند که زندگی روزمره، رفتار آنها را  ی هژمونی قرار میاین، کارگرانی خارج از سلطه

 شوند. کند و به بازیگرانِی در تاریخ تبدیل تنظیم می

 
31. June Nash 
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ا ایرانی به دلیل تجربیاتجواد با دیدگاه من موافق بود که  شان در  مروز کارگرانِ 

با قبل مترقی پویایی فرایند کار( هرچند، به  انقالب، در مقایسه  تر هستند. )عالوه بر 

ی فرهنگی و بلوغِ سیاسی نیاز است. برای جواد  تری از توسعه تر و پیوسته فرایند عمیق

امه امری ضروری است، ضمن مبارزه حولِ شوراها و سندیکاهای کارگری اصیل و با برن

دهی شوند تا موجب درک و دریافت کارگران بایست سازمانکه سمینارهایی نیز میاین

طور که جواد متذکر شد، »کارگران باید به  از نقش خود در تولید و جامعه شود. همان

 گیری کشیده شوند. ما باید کنش و خط مشی را تغییر بدیم«. فرایند تصمیم

بحث جدر  دربارههای  ایرانی  محافل  انقالب  اری  این  آیا  )که  انقالب  ماهیت  ی 

»اسالمی«، »بورژوازی«، »فاشیستی« یا »پوپولیستی« بود( آنچه اغلب فراموش شده،  

که مطالبات طبقاتی در طول و بعد از مبارزات ای انقالب است و اینماهیتِ چندطبقه

ر میان محققان ایرانی، پیرامون دار دضد شاه صورتبندی شده است. در بحث های ادامه

آمدهای اعتصابات و اعتراضاتِ صنعتی من از یک سو، پیشنهاد تشکیل نقش، محتوا و پی

ملی برای  مردمی  تقاضای  و  کارگری  کنترل  حول  جنبش  و  های  شوراها  قله  سازی 

را ارائه دادم و   های بیمه، تجارت خارجی(ها، شرکت« )صنایع، بانک32فرماندهی اقتصاد 

دموکراتیکِ خودمختار ]خودآیین[، مالکیت اجتماعی و  -ز سوی دیگر، پروژه سوسیالا

ام. با درنظر گرفتن این دلیل و دیگر دالیل، من  ریزی منطقی را پیشنهاد کردهبرنامه

و تمایزی تحلیلی میان انقالبِ ایران و   -کنم  انقالب ایران را ماهیتاً مترقی قلمداد می

تواند کند که، عناصر یک رپرتوار میشوم. تیلی استدالل میجمهوری اسالمی قائل می

های  تظاهرات اکثریت ملت، اعتصابات، سایر فرم  -با تجربیاتِ جدیدی از اقدامات جمعی  

ی انقالبی در ایران،  ها تغییر کند. به همان اندازه که تجربهدادخواهی و اعتراض و انقالب

گر اضافه کرد، من انقالب را نمایانگر یگ گام رو  ی کارعناصر حیاتی را به رپرتوار طبقه 

نظر می برای جنبش کارگری در  توسعه به جلو  و چون  بهگیرم.  شدت در ی صنعتی 

هایی برای بازسازی کالن بعد از جنگ در حال  دستورکار رژیم کنونی ایران است )برنامه

دان و از میدان  ی کارگر، سرگرانجام است( هیچ دلیلی وجود ندارد که بپذیریم طبقه

 
32  .The commanding heights of the economy  -   های فرماندهی اقتصاد اصطالحی است که لنین  قله

 کند.داری« بر آن تأکید میدر کتاب خود تحت عنوان »امپریالیسم، باالترین مرحله سرمایه
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را   1363در شده است. هنگامی که یکی از اعتصاباتِ بزرگ کارگران فوالد در سال  به

می یاد  برنامهبه  که  طوالتیآوریم  تعطیلی  برای  دولت  فوالد  ی  بزرگ  مجتمع  مدتِ 

آب می  بر  نقش  را  مازاد  انبوه کارگران  کردن  تلقی  زائد  و  ما  اصفهان  به  کند، حسی 

 ه صدای کارگران صنعتی شنیده خواهد شد. گوید که دوبارمی

ها و همچنین تجربیات  ها، و سایر بدبیاریرپرتوار هر جمعیت به وضوح شامل ناکامی

ی خود در مورد کارگران آمریکا نشان ( اخیراً در مطالعه 1986)  33مثبت تر است. دیویس

»بی او  خود  تعبیر  به  )یا  است  طبقهداده  کهمیلی  آمریکایی«(  کارگر  ی تجربه  ی 

طور خالصه اختالفات در به  - ها و مسیرهای مسدود شده  ها، فرصتها، بدبیاریناکامی

یک عامل    -شناسی شکست نامیده شود  جنبش کارگری و آنچه که ممکن است روان 

انداز سیاسی آن است که باید  ی کارگر و چشماساسی در ارزیابی وضعیت فعلی طبقه 

توسعه در همسان اقتپنداری  و سیاست طبقهی  قرار صادی  ی کارگر فوق مورد بحث 

ی  شمول پرولتاریا یا مبارزهطور کلی، تئوری جهانبگیرد. به همین دلیل است که به

توان براساس  انداز کار در جوامع معاصر را نمیفایده است. مشکالت و چشمطبقاتی بی

بلکه به جای آن می پیشینی حل کرد،  از مجرای مطالاصول  عات موردی، در  بایست 

کند،  های تطبیقی که مقاومت و مبارزات کارگران را مستند میمیان کشورها، پژوهش

ی کارگر انگشت تأکید  و بر روابطِ جاری میان اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اقدامات طبقه

 34گذارد. می

 منبع اصلی: 
Val Moghadam, Industrial Development, Culture and Working-Class 

Politics: A Case Study of Tabriz Industrial Workers in the Iranian 

Revolution, International Sociology Vol. 2, No. 2. pp.151-175, June 1987. 
 

 
33. Davis 

مقاله34 نمونه  ساالنهی  یک  نشست  از  پیش  شده  جامعهارائه  انجمن  ) ی  امریکا  نه1986شناسی  که  است  تنها  ( 

های مردمی کند، بلکه ظرفیت بخشی جنوبی و تایوان را مستندسازی میمقاومت کارگران در آرژانتین، برزیل، کره 

 دهد.برای تغییر سیاست اقتصادی را نشان می
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های کارگران کارخانجات مختلف گردهماییگزارش زیر مربوط به یکی از نخستین  

ی کارگر« است. روزهایی که  محل »خانه  ، در1357تهران در روزهای پس از انقالب  

توانستند گرد هم آیند  دست آمده میهای بهکارگران برای رهایی از ستم در پرتو آزادی 

نند. در این  ها و مطالبات صنفی و سیاسی و مطالب هشدارآمیز خود را بیان کو خواسته 

بسته مورد  در  کارگران  کارخانهگردهمایی  اخراجشدن  بیکاری گسترده، حقّ ها،  و  ها 

یابی مستقل و اعتصاب و  داشتن مسکن و شغل مناسب، موضوع معیشت و حق تشکل 

ها و انتظارات خود را خطاب به حکومت تازه به قدرت  ای از خواسته آزادی بیان، مجموعه

کنند. کارگران در این جمع از مطالبات برحقی شجاعانه طرح میرسیده با صدای رسا و  

تنها  ، نه57کنند که متأسفانه اکنون با گذشت بیش از چهار دهه از انقالب  صحبت می

های اقتصادی تعدیل  برد سیاستاند بلکه با پیشهای ابتدایی محقق نشدهاین خواست 

کاری و قراردادهای موقت و پیمانی،  اتثبزدایی و رواج بیساختاری و نولیبرالی، مقررات 

های سنگین بر کارگران و مزدبگیران پیش رفت، شرایط که همه با تحمیل فشار و هزینه 

تر ها کارگر و معلم و کارمند و بازنشسته سخت کار و امنیت شغلی و معیشت میلیون 

کارگر و    ترین بخش کارگری ازجمله کارگران مهاجر و زنانایشده است. بعالوه حاشیه

اند. آمارهای موجود حاکی از آن مراتب دشوارتر قرار گرفته کودکان کار در موقعیتی به

شدت کاهش پیدا کرده  گام بهبهها کارگر وکارمند و معلم گاماست قدرت خرید میلیون

است. میزان حداقل دستمزدها در این چهار دهه با آهنگی کندتر از نرخ تورم رسمی،  

ها در زیر خط فقرتعیین شده است. به همین سبب است که کارگران الدر بسیاری از س

های صنفی جاری خود در پی سرکوب مزدها و کاهش قدرت خرید، همچنان  در اعتراض

زند،  اش را فریاد میگرسنگی خود و خانواده  57محمد که در مقطع انقالب  مانند گل

 زنند!  د میشان را فریاامروزه نیز آنان گرسنگی خود و خانواده

زنده آرشیو  از  زیر  پیمان  گزارش  توسط دکتر  که  است  یاد دکتر خسرو شاکری 

در دسترس قرار گرفته است. در ادامه و   نقد اقتصاد سیاسیزاده برای انتشار در  وهاب

ای  الخطی و سجاوندی( اشارهای تغییرات رسم ی متن کامل گزارش )با پارهقبل از ارائه 

 کنیم. ی کارگر میگیری خانهمختصر به شکل 
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 ی کارگرگیری خانهی شکلپیشینه

شتاب توسعهبا  شرکتگیری  ایجاد  و  صنعتی  دههی  در  تولیدی  چهل  های  ی 

شدت های کارگری بهتشکل  1332که در پی کودتای  پس از این  -یدی، بار دیگر  خورش 

شاهد تالش و تحرک طبقاتی محدود کارگران در صنایع مختلف    - سرکوب شده بودند  

کشور بودیم. از جمله، در صنعت نفت و در پاالیشگاه آبادان، صنعت کفش، چاپ، بافنده،  

هایی را  های مستقل کارگری تالشیجاد تشکلسوزنی و فلزکار، فعاالن کارگری برای ا

های  ی چهل برای کنترل تالشآغاز کردند. به همین سبب حکومت شاه در اواخر دهه

ی این نهاد  ی کارگر اقدام کرد. اهداف اولیهمستقل کارگری به تأسیس نهاد دولتی خانه

م پلیسی حکومتی در اساس جلوگیری از شروع و رشد اعتراضات کارگری و اجرای نظ

به  - نام  تحت  کارخانهنظامی  در  )حراست(  »حفاظت«  و  »انتظامات«  و  اصطالح  ها 

سال  محل در  بود.  کار  همه  1353های  انحالل  اتخاذ با  و  موجود  سیاسی  احزاب  ی 

ی  های بعد »خانهحزبی توسط شاه، حزب رستاخیز تشکیل شد و در سالسیاست تک

از خانهکارگر« تحت نفوذ حزب رستاخیز قرار گرف نام آن  ی کارگر به »سازمان  ت و 

بیات می تغیر کرد. آصف  ایران«  از   1350های سال  نویسد: »گزارش کارگران  حاکی 

ایناتحادیه   397وجود   از  کارگری  سال  ی  در  است...  )حکومتی(  دولت    1356گونه 

د که همراه  را بنا نها  "سازمان کارگران ایران"ها را در هم ادغام کرد و  تعدادی از اتحادیه 

اتحادیه سال  با  رسمی  ارقام  طبق  شدند...  ملحق  رستاخیز  حزب  به  کارفرمایان  های 

ی  اتحادیه  20سندیکا و    845، این سازمان )سازمان کارگران ایران( متشکل از  1356

  1کارگری با سه میلیون عضو کارگر بود.«

اعتصابات    در جریان انقالب، همراه با خیزش جنبش کارگری و شروع  1357سال  

عمومی، فعاالن کارگری ساختمان »سازمان کارگران ایران« را به تصرف خود درآوردند  

ی یداله خسروی )خسروشاهی(  ی کارگر تغییر دادند. به گفتهو نام آن را دوباره به خانه

ی کارگر در جریان انقالب توسط  یکی از رهبران کارگری در پاالیشگاه تهران: »خانه

بازگش هواداران  کارگران  بود.  سندیکا  چند  و  بیکار  کارگران  مرکز  عمدتاً  که  شد  ایی 
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های  ی کارگر چند بار توسط گروهوآمد داشتند. خانههای سیاسی نیز در آن رفتسازمان

آشکارا در خیابان آن دوران  فعالیت میفشار که در  با ضرب ها  از دست  کردند  وشتم 

تعدادی از همین    1358م در اواخر شهریور  جا که بیاد دارکارگران بیرون آمد. تا آن

آبان بخشی از    5ی کارگر را گرفتند. در بعدازظهر روز شنبه مورخ  های فشار خانهگروه

ی کارگر را پس گرفتند.  کارگران با شعار »حمله به کارگران، حمله به انقالب است« خانه 

معی پس از پایان نماز  بعدازظهر ج  2حدود    1358آذر ماه    2اما باالخره در تاریخ جمعه  

وشتم تخلیه جا را از افراد مخالف خود با ضربی کارگر حمله کردند و آنجمعه به خانه

ای مخصوص زیر نظر آقای علی ربیعی تشکیل شد و دیری  کردند. در آن وقت، کمیته

 2ی کارگر به تصرف هواداران حزب جمهوری اسالمی درآمد.نپایید که خانه

 

 گزارش

 

 اجتماع کارگران گفته شد: در  

 خوابم!« »انقالب پایان نیافته است زیرا من هنوز گرسنه می

( کارگران کارخانجات مختلف تهران در  1357شنبه هشتم اسفند )روز سه   عصر

ی کارگر واقع در خیابان ابوریحان گرد هم آمدند تا راجع به مسائل مختلفی که  خانه

گفت:  یبان هستند صحبت کنند. دوست کارگری میگربهکارگران این روزها با آن دست

ام. چون قبال شرم داشتم که حتی از جا آمده»من امروز برای اولین بار است که به این

 کنم«جا صحبت میاین خیابان رد بشوم. ولی امروز با تمام غرورم در این

ده ولی  های فرمایشی »سازمان کارگران ایران« بوی کارگر قبالً محل سندیکاخانه

به  این خانه را  را فتح کردهاند و آنروی خود گشوده اکنون کارگران درهای  تا  جا  اند 

ی  ی کارگر واقعاً خانهگیری داشته باشند و خانهجایی برای صحبت و درد دل و تصمیم

 کارگر بشود. 

 
ی اجتماعی و فرهنگی »اندیشه و جامعه«  یداله خسروی. )خسرو شاهی(. بگذار سخن بگویم. گفتگو با ماهنامه  2

 .36.ص 1381. اردیبهشت 23شماره 
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های سفید و بزرگ  های کارگران روی پارچهی کارگر، خواسته بر در و دیوار خانه

 کرد. شده بود که از میان آنها این شعارها جلب توجه مینوشته 

 »ما خواهان حق اعتصاب، حق آزادی بیان و عقیده هستیم.« 

 های واقعی هستیم.«»ما خواهان تشکیل شوراهای کارگری و سندیکا

 های آنهاست.«»اعتصاب یکی از حقوق مسلم کارگران برای برآوردن خواسته 

 خراجی بر سر کار هستیم.«»ما خواهان بازگشت کارگران ا

های یکی از کارگران مسئول جلسه شروع شد. او گفت: »دوستان  جلسه با صحبت 

هایمان  ایم تا حرفکارگر، ما کارگران خوشحالیم که برای دومین بار دور هم جمع شده

مان مربوط است. تمام  آید و به زندگیهایی که از دل برمیرا با خیال راحت بزنیم. حرف

هایتان صحبت کنید. االن سه توانید بیایید و راجع به مسائل روز و تمام درددلیشما م

و ما می بیکارند  میلیون کارگر  نیم  آنها صحبت کنیم و همچنین خواهیم دربارهو  ی 

 ها و شوراهای کارگری بحث کنیم.«ی سندیکادرباره

 دردهای کارگران چیست؟

ن از مسائل و مشکالت امروزی کارگران سخن راند و چنین گفت:  از کارگرا  یکی

عده»مسئله  و  هستیم  روبرو  آن  با  امروز  ما  که  را ای  آن  دولت  مسئولین  از  ای 

ی نان و شکم خالی زن و بچه وجه شوخی نیست. مسئلههیچگویند، بهمی  "کارگربازی"

ای این آقایان این سؤال ی حیات است. هیچ بری ادامه پوش است. مسئلهو لباس و تن

آید که کارگری که چهار ماه است بیکار شده، در این مدت از کجا آورده تا  پیش می

 حداقل از گرسنگی نمیرد؟  

دانیم که با حقوق بخور و نمیر  از یکدیگر رودربایستی نداریم. خوب میما کارگران،  

قوق نگرفتن از کجا رسد. امروز پس از چند ماه حمان به آخر ماه نمیهیچ وقت پول

نمی لباس  ما  بیاوریم؟ مگر  را  نان  پول  و هزار خرج دیگر  باید  و درمان  خواهیم؟ دوا 

ها را از کجا بیاوریم؟ دزد هم که نیستیم. پس چه کار کنیم. آیا  ی زاغهنداریم؟ کرایه

  هایمان از کارفرما دعوت به صبر و حوصله بنمایند؟ آیاباید باز هم ما را در قبال طلب

باید ساعات کار را بیشتر کنند؟ مگر چقدر خاطر این کارفرمایان عزیز است و قدرشان  
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هیچ سر  از  ما  نه!  شود؟  آنها  منافع  فدای  باید  ما  جان  حتی  که  از عظیم  کدام 

 توانیم بگذریم... گذریم. نمیهایمان نمیخواسته 

ر کار خود های اساسی ما این است که تمام کارگران باید سیکی دیگر از خواسته 

ای نباید تعطیل شود و کارگران را آواره کند. کارفرمایان تا وقتی  برگردند و هیچ کارخانه

می خویش  که  مراد  وفق  بر  را  وضع  که  حاال  ساختند،  پول  کار  نیروی  از  توانستند 

 زنند. های جدید میبینند دست به حیلهنمی

د. ما همبستگی خود را با  انی زیادی از کارگران اخراج شدهدر این چند ماه عده

کنیم و همگی در کنار هم در یک ستون برای گرفتن تمام کارگران اخراجی اعالم می

خواهیم که بدون وقفه و با  کنیم... و از دولت و وزارت کار میهایمان مبارزه میخواسته 

 های به حق ما حمایت کند.« قاطعیت تمام از خواسته 

و مسکن کارگران سخن به میان آورده و اظهار   ی بیمهاین کارگر سپس از مسئله

ی تبلیغاتی خوبی در دست  ی بیمه و مسکن کارگران تاکنون وسیله داشت که مسئله

های  ها بوده است که امیدوارم دیگر این چنین نباشد و اضافه کرد:»و حاال ما با ستمدولت

ایم و درد همدیگر را داران و در رأس آن دربار منفور شاه و امریکا آشنا شدهسرمایه

طور کلی  داران و بهی ما زحمتکشان سرمایهایم که دشمن دیرینه شناخته و فهمیده

داری است. ما امروز با اتحاد خود با شرکت در غم و شادی یکدیگر دست  نظام سرمایه

داری را درهم بریزیم و از بنیاد براندازیم و ابتکار  رویم تا نظام سرمایهدر دست هم می

باید با هوشیاری کامل انجام دهیم. دولت موقت که طرح دولت آینده را در دست    را

های ما جواب مثبت بدهد. همه چیز از آنِ همه باید باشد و باید  دارد باید به خواسته 

طور مساوی و برادرانه تقسیم شود و اگر هم کسی در گذشته از طریق اعمال زور  به

 بگیریم. ما باید از ثروت ملی حقی داشته باشیم.«  چیزی به دست آورده باید از او پس

 گیرند؟چرا جلوی حرف زدن را می

گرفتاری مورد  در  کارگران  از  دیگر  درست یکی  مبارز  کارگران  برای  که  هایی 

میمی کسی  »تا  گفت:  غیره  و  زدن  کتک  و  تهدید  مثل  حقوق  شود  و  حق  از  آید 

اش کنند.  خواهند خفه ند و میدهکارگرصحبت کند فوراً یک چیزی به او نسبت می
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که از کسی  چرا؟ ما انقالب کردیم که آزاد باشیم. بتوانیم حرفمان را آزادانه و بدون این

 ترسی داشته باشیم بزنیم.« 

 هاپابرهنه

مسئله به  اینکارگری،  و  تلویزیون  و  رادیو  میی  ادعا  مال که  تلویزیون  شود 

ه که از روز اول پیروزی انقالب مسئولیت آن زاداست اشاره کرد ]صادق قطبها  پابرهنه

ها است.[  کرد رادیو و تلویزیون مال پا برهنهرا به عهده گرفت از کسانی بود که ادعا می

تر و فقیرتر هاست.به خدا از من پابرهنهگویند تلویزیون و رادیو مال پا برهنهو گفت: »می

 یار کرده است.«ی سرنوشت من سکوت اختکس نیست. پس چرا دربارههیچ

 کارگران ستون فقرات جنبش 

دوست کارگر دیگری از شرکت تکنوکار پشت بلندگو رفت و چنین گفت: »دوستان  

ی کارگر و مخصوصاً کارگران متحد و مبارز صنعت نفت پیشگامان و ستون کارگر، طبقه

میهن  کنونی  جنبش  انقالبفقرات  که  نیستیم  حاضر  ما  اکنون  هستند،  را مان  مان 

راضی  نیمه  جزئی  تغیرات  به  و  کنیم  رها  همه  کاره  آن  از  بعد  ببینید  حال  شویم. 

خصوص دیده و بهای عاید ملت ستمی ارتش مزدور شاه چه نتیجه های وحشیانهکشتار

شمار کارگران ی کارگر گردیده است. حال چه تضمینی وجود دارد که مشکالت بیطبقه 

آسانی از  دار که حاضر نیست بهبا یک دستور و با طرح یک قانون حل شود؟ سرمایه

کشی از نافع خود دست بردارد و حتی با وجود حکومتی با ادعای خیرخواهی به بهرهم

ی کارگر ادامه خواهد داد. بنابراین کارگران باید از حقوق خود دفاع نموده و هیچ  طبقه 

 ی کارگران جلوگیری کند.  طلبانههای حقفرد یا گروهی حق ندارد از فعالیت

 گوید محمد سخن میگل 

کارگری   لهجهسپس  با  بود  نشسته  موهایش  روی  پیری  گرد  شیرین که  ی 

آذربایجانی خود شروع به صحبت کرد: »چهل سال است که کارگرم. از این چهل سال 

نتیجه هیج  کوبیدهکارگری  را  ما  همیشه  نگرفتم.  کارخانهای  اسیر اند.  را  کارگران  ها 

کشد. من انقالب  کار را میدهد. حداکثر  ترین حقوق را میاند و کارفرما همیشه کمکرده
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خوابم. انقالب وقتی تمام شده که ما  دانم چرا که من هنوز گرسنه مییافته نمیرا پایان

کارگران با اتحاد خود استعمارگران و نوکرانشان را از بین ببریم و حاکم سرنوشت خود 

بوده و نبوده  ها و عمال استعمار هنوز هستند. تا  بشویم. االن شاه فرار کرده ولی ساواکی

دانست حقوقش چیست. فعالً  کارگر پول نداشته. مسکن نداشته. کارگر هیچ موقع نمی

ام. فرار  طور است. به نظر من چیزی عوض نشده است. من دو انقالب دیدههم همین

از کارگران صحبت نمیشاه را دوبار دیده انقالب  این  از ام. در  شود. رادیو و تلویزیون 

اتحاد نداشته گویند. هنوز سرمایهمیزندگی ما چیزی ن داران در قدرت هستند. ما تا 

ی استعمارگران هنوز وجود دارد. کارفرماها هنوز سر جایشان  باشیم هیچ نداریم. دسیسه

ها را سرکوب نماییم. نگذاریم انقالب به هدر برود. برای هستند. بایستی با اتحادمان آن

ا تشکیل دهیم. و در انتخابات نمایندگان خود دقیق  های واقعی راین کار بایستی سندیکا

ها را بگیرد. اگر انقالب بر باد رود  تواند جلوی زالو باشیم. اتحاد ما کارگران است که می

 دوباره برای سالیان دراز بایستی در زنجیر باشیم.  

مان بسته بودند هیچ باز نشده. ما هیچ موقع اتحاد  کارگران! زنجیری که به دست 

ایم. ما بایستی با صفوف متشکل باز هم پیش  ایم و در نتیجه سرکوب شدهم نداشتهمحک

برویم. من یک مسلمانم. من چون زحمتکش هستم در صفوف کارگران قرار دارم. من 

 دانم رنج چیست.«می

 سر کردن کارگران   های اجتماعی، سازمانی برای دست بهبیمه

ی کارگران و این که حقیقتاً  ی از بیمههای اجتماع سازمان بیمهیکی از کارکنان  

داران بوده و نه در خدمت کارگران سخن گفت: این سازمان در خدمت دولت و سرمایه

وجود آمد که از نظر درمان کارگران های اجتماعی ظاهراً به این منظور به »سازمان بیمه 

سرمایه نظام  حقیقت  در  اما  بگذارد.  رفاه  در  سازمانرا  سری  یک  پیچیده  هداری  ای 

ها  کند که هر گاه کارگران با اشکاالتی در زندگی روبرو شدند به این سازماندرست می

 رجوع داده شوند و در این ترتیبات پیچیده سردرگم شوند.« 
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 زنبور عسل و زنبوردار 

ن را مانند رابطه بین داران و کارگرای بین سرمایه با ذوق رابطهیکی از کارگران  

دهد،  کند حاصل میزنبوردار دانست. چون کارگر مثل زنبور عسل کار میزنبور عسل و  

ی کوچکی  رسد و مثل زنبوردار فقط تکه دار از راه میوقت سرمایهکند و آنسازندگی می

 برد. اش را میگذارد و بقیهاند میاز حاصل را برای آنها که زحمت کشیده

 تاداش را هم نفرسوزیر کار خودش نیامد و نماینده

جلسه شروع  برای   در  نمایندگانش  یا  و  کار  وزیر  آقای  برای  که  بود  شد  گفته 

ی کارگر خواهند آمد. ولی تا آخر وقت از آنها خبری رسیدگی به کار کارگران به خانه

بعدازظهر در میان شور و شوق و همبستگی کارگران به پایان   9نشد. جلسه در ساعت 

 اسفند موکول شد.   17ی بعدی به پنجشنبه رسید و جلسه

 ها ها و اطالعیهخواندن پیام

های کارگران کارخانجات مختلف ها و اطالعیهها پیامدر ضمن، در بین سخنرانی

جنوب،  نفت  شرکت  آتمسفر،  کارخانجات  ناسیونال،  ایران  شد:  خوانده  زیر  شرح  به 

کارخانهکارخانه روزنه،  میرال، شرکت  زیبا،  ی شیشه  قرقره  موتور،  ی  لیالند  کارگران 

 ی ایران کاوه و... کارخانه
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ی جهانی که هااند از این به بعد نقشه ی اعالم کردهتازگبه   بوستن  دولتیِمدارس  

پیترز خواهد بود. چنین چیزی ظاهراً در    2ی تصویرِکنند، براساس سامانهاستفاده می

ی نسبیِ  ی تصویر اندازهتاریخِ مدارس دولتیِ آمریکا سابقه ندارد. چرا؟ چون این سامانه

نگاریِ جهان،  دهد. چنین سبکی از نقشه کشورهای مختلف را درست و دقیق نشان می

ی  یافتهی کشورهای توسعهنماییِ اندازهبزرگدهد، از  می  که شکلِ کشورها را تغییربااین

کوچک و  شمالی  آمریکای  و  اندازهاروپا  کمنماییِ  کشورهای  آسیا،  یافتهترتوسعه ی  ی 

 پرهیزد.آفریقا، و آمریکای جنوبی می

 
 ترزیپ  رِیتصو یسامانه

ها  نزدیکیِ قطبافتد: در  ترِ مرکاتور میی تصویرِ رایجاین اتفاقی است که در سامانه

دهد. به همین دلیل،  تر نشان میتر و در نزدیکیِ استوا زمین را کوچک زمین را بزرگ 

توسعه  بزرگ»شمال جهانیِ«  واقعاً هست،  آنچه  از  نظر مییافته،  به  مناطق  تر  و  رسد 

از   ژهیوبه رسد. این موضوع  نظر میتر بهکوچک -اندیافتهکه عمدتاً کمترتوسعه -اِستوایی

 
2 Projection ای از  کردنِ سطحِ کره برای اینکه بتوانند نقشهاست برای تختی تصویر یا افکنشْ روشی : سامانه

 آن تهیه کنند.
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نظر مشکل  نقشه این  اولین  است که  بهآفرین  دنیا  استعمارگرانِ  های مرکاتوریِ  دست 

 اند. اروپایی تهیه شده

ها  بیان ساده، علت این است که جهان گِرد است و نقشهبه  علت این مشکل چیست؟

وقت پوست را تقال کشیده باشید و آنی دنیا را روی پوستِ پرتخت. تصور کنید نقشه

صورت مسطح درآورید. محال است پاره نشود.  درسته و کامل بگیرید و بخواهید آن را به 

ای کنید، نقشهاما فرض کنید بتوانید پوست پرتقال را کش بدهید. وقتی این کار را می

 دهد. می که روی سطح پوست رسم شده، تغییرِشکل

 
 آر اِشتِربه  لیمرکاتور. دن رِیتصو یسامانه

 

 



 

 

 اسد یبن  یعل  یدونالد هوستون / ترجمه  322

به  کار  این  که  سامانهتغییرشکلی  است.  چشمگیر  بسیار  دارد،  تصویرِ دنبال  های 

به تغییر میگونهمتفاوت هم هریک  را  نقشه  مرکاتور، دهد. سامانهای شکلِ  تصویرِ  ی 

ینلند است. برابرِ گر  14دهد؛ اما در واقعیت، آفریقا  تر از آفریقا نشان میگرینلند را بزرگ 

ی نواحی مختلفِ جهان )و طبق استداللِ بعضی، اهمیت این ی تصویر، اندازهاین سامانه

ها نیست؛  کشکند. پس این قضیه صرفاً گرفتاریِ نقشه نواحی( را در نظر شما عوض می

 ای سیاسی است.بلکه مسئله

رای حفظ ی تصویر را بکشِ عصرِ روشنگری، این سامانهگراردوس مرکاتور، نقشه

نما به کار بیاید. اگر  ی درجات قطبدرست شکلِ کشورها ابداع کرد تا برای محاسبه 

نما برایتان خیلی بااهمیت خواهد شانزدهمی باشید، درجات دقیقِ قطب  دریانوردی قرن

های جهان  ی نسبیِ خشکیخواهید که تصویرِ بهتری از اندازه ای میبود. اما اگر نقشه

ها را دهد ولی مساحتها را تغییر میآید که شکلزی به کارتان میبه دست بدهد، چی

 ی تصویرِ پیترز. حفظ کند؛ مثل سامانه

 
 م(. گراردوس مرکاتور 1569مرکاتور ) ینقشه یِاصل ینسخه

 

https://images.theconversation.com/files/162018/original/image-20170322-31187-1nsly2w.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/162018/original/image-20170322-31187-1nsly2w.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/162018/original/image-20170322-31187-1nsly2w.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/162018/original/image-20170322-31187-1nsly2w.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip


 

 
 

 دهد یم  رییتان را به جهان تغپنج نقشه که نگاه 323

تصویرکشیدنِ  دهد تغییرِ نوع بهی تصویرِ پیترز و مرکاتور نشان میتفاوت سامانه

کنیم که هرکدام  ی دیگر یاد میجا از چهار نوع نقشهنقشه چه اهمیتی دارد. در این

 معنی سیاسی خاصی دارد.

 باال جنوب  

 
 آر اِشتِربه  لی. دنترزیپ یباالجنوب   ریتصو یسامانه

ای نیست قرارداد. هیچ دلیلِ علمیبنا به شمال سمتِ باال است. نه؟ بله؛ ولی صرفاً  

توانیم شرق یا غرب یا هر  که بگوید شمال باید باالتر از جنوب باشد. به همین طریق می

های  ی جهتی که نقشهکردنِ آگاهانهیم. واژگون نما را باال بگذارجهت دیگری از قطب

ی تصویرِ  لحاظ سیاسی اثری دارد مشابهِ استفاده از سامانهند، بهکشجهان را طبق آن می

از کشورهای درحالپیترز:   بیشتری  تعداد  نیمباالگذاشتنِ  در  عمدتاً  ی  کرهتوسعه که 

 دادن به این کشورها.اند و به این طریق، بیشتر اهمیت فقیرترِ جنوبی 

نقشه  اولین  از  بعضی  شناخته اما در  را  ی جهان، جنشدههای  باال    خودخودبه وب 

در  گذاشته ادریسی، جغرافی  1154سال  اند. مثالً  نزهة  عرب، در کتابش،  دانِ  شریف 
ف اآل  یالمشتاق  جنوب نقشه(،  ی روجار  کتاب)   فاق اختراق  و    باالییی  آسیا،  اروپا،  از 
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توان در مرکز دید، ی عربستان را میجزیره این نقشه، شبه آفریقای شمالی کشید. در  

 جای اینکه رو به پایین باشد )که تصویری آشنا است(، رو به باال دارد.البته به 

 
 لریکُنراد م/یسیاِدر فیکتاب نزهة المشتاق. شر یِنیبازآفر

 مرکز آرام

النهارِ مبدأ یا  های جهان این است که مرکزشان نصفها در نقشهیکی دیگر از عرف

)شرقی صفردرجه  جغرافیایی  دل-طول  کامالً  موضوع  این  اما  باشد.  و  غربی(  بخواهی 

ی در گرینویچِ لندن در آن قرار دارد. نتیجه سلطنت  یرصدخانهعلتش موقعیتی است که  

که آفریقا نیز  ت )بااینی متعارفِ جهان جا گرفته اساین شده که اروپا در مرکزِ نقشه 

 دهد. بیش استعمارگرانه را نشان میواندازی کمنیز چشمچنین موقعیتی دارد(. این 

 
 ایمدی کی(/وDEMIS) سیسرورِ دممرکز. مپآرام  ینقشه
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های  گوشهسادگی  النهارِ مبدأ در مرکز آن است، بهی آشنایی که نصفدر نقشه 

هایی  ای دوپاره نشود. اما نقشهگذارند تا هیچ قارهنقشه را پایینِ مرکزِ اقیانوس آرام می

دارد؛ چون گوشه  کارایی  باشد  آرام  اقیانوس  به هم که مرکزشان  نقشه  از  های  راحتی 

می پایین  اطلس  اقیانوس  برجسته مرکزِ  موقعیتِ  شرقی  آسیای  به  کار  این  تری  آید. 

راند. بسیاری از کشورهای اقیانوسیه و آسیا از ی نقشه میپا را به حاشیهدهد و ارومی

های آمریکامرکز هم کاربرد دارد؛ اما بدیِ  کنند )نقشهمرکز استفاده میهای آرامنقشه 

 شدنِ آسیا در طرفینِ نقشه است(. ها دوپارهآن 

نواحیِ جهان   ی ما بهالنهارمحورِ از جهان است که نوعِ اشارههمین دیدگاهِ نصف

کند.  کند. برای مثال، »خاورِ دور« به دوربودن از گرینویچِ لندن اشاره میرا تعیین می

ای که اروپا سمت چپ آن و آمریکا سمت راستش است با آنچه انتظار داریم، دیدنِ نقشه

بهنمی اما  بزنیم،  اندازهخواند؛  جهان  از  که  دیگری  دلخواهِ  برشِ  هر  است.  ی  درست 

 جهان گِرد است. هرحال، به

3سمتقطب  ری ی تصوسامانه
 

  نقشه  وسط  ای را درقاره  نام بردیم،   ها اینجا از آن  که تا   یریتصو  ی هاسامانه  تمام در  

های  بدیل  از  ی کی.  نظر برسدبهتر  ها برجسته قاره  یبقیهاز    شود گذارند که باعث میمی

که است  این  روشی  شمال  چنین  نقشه    را  قطب  مرکز  دبگذاریمدر  از   نیزم  دنی. 

  . کننده استکند و گیجمییابی ما را مختل  شمّ موقعیت  یبیطرز عجبه  یقطب  اندازِچشم

این چشم اِ  انداز،از  کره  یی نحنابا  پنهان  جنوبی    یکرهمین  ،دارد  نیزم  یکه  از چشم 

 زمان دید. کره را همتوان هر دو نیمنمی چون ماند؛می

 
3  Azimuthal polar projection  
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 آر اِشتِربه  لیسمت. دنقطب یفاصلههم  رِیتصو یسامانه

سامانه  اما تصودر  تصویر جنوب  یکرهمینی،  شمالمحورِ  قطب  رِیی  به  هم  را  ی 

نتیجه   اند کهکشیده آن،در  دوناتی درآمده که دورتادورِبه  جنوبگان  ی  ی نقشه  شکل 

  ؛ کندیم  عیانرا    یر یی تصوسامانه  نیچن  موضوع ضعفِ  نیاست. ا  شکل را گرفتهای دایره

  از از قطب شمال  هافاصله . اماکندیم عوض را هایخشک کلِهم مساحت و هم ش چون

  یغربیدر محور شرق  است،  از مرکز دورتر  است. فقط جاهایی که  قیدق  هاتجه  تمام

 .شودیتر مبزرگ

 
 سازمان ملل متحد  یلوگو
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سمت نقش شده است.  قطب  یرِی تصوسامانه، همین  متحد  مللِ   پرچم سازمانِ  روی

درپرچمِ  نخستین  در که  سازمان  این  شد،    1945سال        ی شمال   یکایآمرطراحی 

یک سال  (.  شدبه باال کشیده می  اشیغرب  یدرجه   90  یِ)که خط طولتر بود  برجسته 

  نیبه ا  تری داشت؛طرفانهی کردند که شکل بیپرچم طراح  ی دیگری براینقشه  بعد، 

  آرام(   انوسیاق  یانهیم  در  ،یشرق  یدرجه   180)ی  المللن یب  خِیتار  خطِ  آن،در    که  صورت

جنوبگان    یعنی  ؛شودیمتوقف م   یجنوب  یدرجه  60نقشه در عرض    نی. ارو به باالست

 .پیدا نیستدر آن 

 هانگارهنقشه

 
( و مارک  لدیگروپ )دانشگاه شف  یساس  /Worldmapper.org.  دهندگانیمشارکتِ رأ  ینگاره نقشه

 ( گانیشی)دانشگاه م ومنین
اندازه  ایدن  دنِیکش  شینمابه   یبرا  گرید  راه دادنِ  با    کشورها  ینشان  نسبت  در 

امروز  ستیدیکل  یی هاشاخص جغراف  هکه  توجه  جمعاست    دانانیمورد    ت،یمثل 

همان  ست،یزطیمح توسعه.  مو  که  زد  توانیطور   دیتول  یِجهان  ینقشه  در  ،حدس 

اروپا  یشمال   یکایآمر  ی،ناخالص داخل تقریباً تر است؛ درصورتی از همه برجسته   و  که 

 است تر  برجسته   نی چهند و  ،  تیجمع  ینگارهنقشهدر    ردونشانی از آفریقا پیدا نیست.

اندونز همسا  یو  استتر  بزرگ  مراتببه  ،ایاسترال  اشهیاز  شده  داده    شاید   اما  .نشان 

  یدر آن اقتصادهاای که  ؛ نقشهباشد  ترها جالباز این  دهندگان یرأ  مشارکتِ   ینقشه 
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 بسیاری از مردم احتماالً   کهاست    یزیچاز  تر  کوچک  یشمال   یکایتر و آمربزرگ  دْرشروبه

 . کنندمیتصور 

زمانی  هر  از  بیش  از    میدار  از ین  اکنون  را  بب  های زاویهجهان  هیچ    .مینیمتفاوت 

 .ت استصرفاً متفاو تر نیست؛ بلکهی دیگر درستای از زاویه زاویه 

 پیوند با منبع اصلی: 

https://theconversation.com/five-maps-that-will-change-how-you-
see-the-world-74967 

 

https://theconversation.com/five-maps-that-will-change-how-you-see-the-world-74967
https://theconversation.com/five-maps-that-will-change-how-you-see-the-world-74967
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 انتخابات فرانسه: 

 چپ و انتخاب از میان بد و بدتر 

 

 استاتیس کووالکیس 

 طاهرخانی صطفیی مترجمه
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ی  ی اســتاتیس کووالکیس، اســتاد اندیشــه ای نوشــتهمقاله یمطلب زیر، ترجمه

منتـشر ـشد. این مقاله، به   ژاکوبنآوریل در  21ـسیاـسی کینگز کالج لندن، اـست که در 

تراتژی انتخاباتی »رأی به  ی رویکرد جناح چپ رادیکال فرانسـه در مواجهه با اـس بررـس

دتر )لوپن(« می د )مکرون( برای ـحذف ـب اـب ــه بودن این پردازد. مـحل ارـج اقشـ ع و مـن

 افزاید.استراتژی انتخاباتی در فضای سیاسی ایران، بر اهمیت این نوشته می

*** 

شود، امانوئل  در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که یکشنبه برگزار می

راست لوپن،  مارین  مقابل  در  کمال  و  تمام  نولیبرال  یک  قرار مکرون،  افراطی  گرای 

چهارم آرا را آوریل، هرکدام از این دو، حدود یک   10گیرد. در دور اول انتخابات در می

)به دادند  اختصاص  دوم،    23.1و    27.4ترتیب  به خود  پیروزی در دور  برای  درصد(. 

نیاز به جلب حمایت گستردههردوی آن میان رأیتر، بهها  گرا  دهندگان چپویژه در 

ها یعنی ژان لوک مالنشون، با اختالفی ناچیز نتوانست لی آنکه نامزد اصدارند، درحالی

درصدی و چشمگیر مالنشون، باعث افزایش رأی کلی    22به دور دوم راه یابد. آرای  

ی بعدی رقابت قرار درصد( شده و او را در موقعیتی استراتژیک برای مرحله   32ها )چپ 

ها(، مالنشون سوسیالیست ی چپ معتدل )سبزها و  خورده داد. برخالف احزاب شکست 

دهندگان او نباید از  یک از رأی از مکرون حمایت نکرد، اگرچه قویاً تأکید کرد که هیچ

 لوپن حمایت کنند. 

بهرسانه اصلی  جریان  بیهای  نوعی  را  مالنشون  موضع  به سرعت  نسبت  اهمیتی 

ه حمایت از داند کتهدید راست افراطی جلوه دادند و آن را مردود دانستند. اما او می

دهندگان خودش خواهد شد. یک نظرسنجی مکرون باعث ایجاد تفرقه در میان رأی

این تفرقه    -جنبش حامی کارزار مالنشون    -   ی مردمی اتحادیهالین در میان حامیان  آن 

کننده، رأی سفید )یا باطله( یا رأی ندادن )به  هزار شرکت215را تأیید کرد. دو سوم از  

و   37.6ترتیب   درحالی  29  درصد  کردند،  انتخاب  را  یکدرصد(  تنها  )که    33.4سوم 

جمهور فعلی حمایت کردند. حامیان جنبش به حمایت از لوپن  درصد( از رأی به رئیس
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روزنامه لوموند،  نکردند.  هم  فکر  حامیان  حتی  میان  »در  که  نوشت  میانه  چپ  ی 

 مالنشون، رأی به مکرون برای دور دوم در اقلیت است.«

حال این وضعیت چیز ین روزنامه نسبت به این امر ابراز تعجب کرد، باایناگرچه ا

انتخابات ریاست  2017ازاین در سال  جدیدی نیست. پیش اولین بار در تاریخ  برای   ،

جمهوری فرانسه، مجموع تعداد افرادی که در دور اول رأی داده اما در دور دوم از رأی  

هزار به   960و تعداد آرای سفید و باطله، از  میلیون رأی(    1.6دادن اجتناب کردند )  

از   بین    4بیش  برآوردها،  اساس  بر  رسید.  رأی  36تا    24میلیون  از  دهندگان  درصد 

درصد نیز رأی سفید یا باطله را انتخاب کردند.   17مالنشون در دور دوم رأی ندادند و 

بنوا هامون، کاندیدای سوسیالیست سبز، تعددر میان رأی به  اد کسانی که  دهندگان 

بین   ندادند،  باطله    24تا    17رأی  یا  سفید  رأی  و  اساس    10درصد  بر  بود.  درصد 

چندان ناچیز از آرای چپ، حتی از لوپن  های مختلف، اقلیتی کوچک اما نهنظرسنجی 

 دهندگان به مالنشون.درصد از رأی  19تا   7حمایت کردند: بین 

، شانس پیروزی لوپن 2017در سال  حال، امروز یک تفاوت عمده وجود دارد:  بااین

این امروز  بود.  انتخابات نزدیک به صفر  های موجود همگی طور نیست: نظرسنجیدر 

تر است.  دهند، اما این تفوق نسبت به پنج سال پیش بسیار کمبرتری را به مکرون می

آستانه افراطی در  راست  فرانسه،  تاریخ  در  بار  اولین  داردبرای  قرار  . ی قدرت گرفتن 

به نظر میبااین به  رسد که گزینه حال،  از طریق رأی دادن  لوپن«  ی »متوقف کردن 

رأی  میان  در  کممکرون  حتی  چپ،  دارد. دهندگان  محبوبیت  پیش  دور  از  تر 

مینظرسنجی  نشان  موجود  بین  های  که  رأی   70تا    60دهد  از  به درصد  دهندگان 

یا باطله بدهند و یا حتی به لوپن    مالنشون قصد دارند که یا رأی ندهند، یا رأی سفید 

ها  ی گذشته در سوربن و دیگر دانشگاهرأی دهند. شعار »نه مکرون نه لوپن« که در هفته

 رونق گرفت، حکایت از همین موضع دارد.

، حزب مالنشون، موضع  ناپذیری تسلیمفرانسه ی جنبش  اوگو برنالیسیس، نماینده

 گونه خالصه کرد:خود را این 

ما   بااین»حرف  شود.  داده  لوپن  به  اضافی  رأی  هیچ  نباید  که  است  ما  این  حال 

ی مشترک باشیم. این از نظر سیاسی غیرممکن توانیم با حزب مکرون در یک جبهه نمی
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است. بعد از این پنج سالی که شاهد بودیم، این کاری غیرقابل درک است. این کامالً  

 اند متقاعد کند.«به ما رأی دادهدهندگانی را که به مکرون بستگی دارد که رأی

ی اصلی همین است: »بعد از این پنج سالی که شاهد بودیم« از نظر سیاسی مسئله 

دفاع است که جناح اصلی چپ خواستار رأی به مکرون شود. این نکته که بخش غیرقابل

  ورزند نیز شاهدی جمهور فعلی امتناع میدهندگان، از تأیید رئیستوجهی از رأی قابل

 بر همین امر است.  

 سیاست ترس

این موضع بیدر رسانه امتناع شود. گفته میدرنگ رد میهای عمومی،  شود که 

اسیر چپ  »خشم«،  برابر  در  شدن  تسلیم  معنای  به  مکرون  به  دادن  رأی  از  گرایان 

»احساسات« شدن و درنتیجه »هموار کردن راه« برای راست افراطی است. بنابر این  

تر« انتخاب  در موضع »عقالنیت« مستلزم این است که »شیطان کوچک  منطق، ایستادن

از دید چپ برای »توقف فاشیسم«  از شود. درنتیجه مکرون، چه  برای »دفاع  ها، چه 

 جمهوری« در زبان جریان اصلی، باید انتخاب شود. 

هایی منطقی در دفاع از رأی تاکتیکی به مکرون توان استداللشکی نیست که می

اد. اما واضح است که استداللی که در باال ذکر شد هم صرفاً بر احساسات استوار  ارائه د

می حتی  را  احساس  این  عقالنیت.  نه  و  مدرن  است  سیاست  در  اصلی  احساس  توان 

 دانست: ترس.

دربارهآن  ماکیاولی  نیکولو  که  میطور  حاکم  امنی  بسیار  حاکم،  »برای  تر گوید، 

دانیم که وقتی این ترس که دوستش داشته باشند«. و میاست که از او بترسند، تا این

کند که در دیگر کارکرد نداشته باشد، گریبان خودِ حاکم را گرفته و او را مجبور می

ن سازد: خشونت وحشیانه. بنابراین، استدالل  مواجهه با شورشیان، واقعیت خود را عیا

بر »شیطان کوچک را میمبتنی  بهتر«  دانست  واکنشی  بیشتر   توان  را  ما  »آنچه که 

 ترساند«. می

ی سیاسی، ترس نقشی دوسویه داشته است: عاملی ضروری برای  در تاریخ اندیشه

ثباتی درونی  حال، عاملی که موجب متمرکز شدن بیظهور هر قدرت حاکم و درعین

کند تا تصمیم  ها را وادار میشود.در نظر تامس هابز، ترس از مرگ انسانحاکمیت می
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عنوان تنها راه فرار از »وضع طبیعی« و »جنگ همه  د که یک قدرت مستقل را بهبگیرن

اقتدارگراترین نوعش،  علیه همه« ایجاد کنند. بنابراین، گویی هر نظم سیاسی، حتی 

ومرجی که در زندگی اجتماعی در زمان فروپاشیِ قدرت حاکمیتی برقرار نسبت به هرج

  1640ی  نند آنچه هابز در بریتانیا در دههگردد، ما شده و منجر به جنگ داخلی می

و   داوطلبانه  اقدام  یک  حاکمیتی  قدرت  به  رضایت  هابز،  نظر  از  است.  مرجح  دید، 

ی آن، سوژه، تحت تأثیر ترس  وسیلهحال نوعی سلب مالکیت از خود است که به درعین

را کند که صیانت نفس همگان  از مرگ، »آزادی طبیعی« خود را به قدرتی منتقل می

کند. وقتی این ضمانت، کارایی خود را از دست داد، شهروندان آزادی طبیعی تضمین می

گیری برای انعقاد پیمان ها را به تصمیمیابند، تا زمانی که ترس از مرگ آن خود را بازمی

 دهد. جدید حاکمیت سوق می

ها  ت ی درخواسعنوان »خطرِ« بیشتر، در خط مقدم همهی لوپن بهبنابراین، ایده

برای رأی دادن به مکرون در دور دوم انتخابات قرار دارد. نگاهی به یک نمونه بیندازیم:  

آوریل، روز گردهمایی اصلی کارزار انتخاباتی مکرون در مارسی، وی    16در روز شنبه، 

سخنرانی خود را با فهرست بلندباالیی از موضوعاتی آغاز کرد که معتقد است راست 

آن  از طریق  ایجاد میافراطی  ما  برای کشور  رئیس  ها »خطری  روز،  در همان  کند«. 

ی مارین لوپن  فرانس اعالم کرد که »برنامه  -دو -( در اوMEDEFی کارفرمایان ) اتحادیه

ی لوپن  خطری برای فرانسه است«. در سطح ملی نیز همان سازمان اعالم کرد که برنامه

ی ی اتحادیهار گرفتن در حاشیه »منجر به عقب ماندن کشور از همسایگان خود و قر

می حرفاروپا  این  حرف شود«.  به  شبیه  بسیار  توصیف  ها  برای  که  است  هایی 

به که  میکاندیداهایی  شناخته  تجارت«  »دشمنِ  میعنوان  استفاده  به شوند،  شود. 

زند و درنتیجه، ی لوپن »به اعتماد بازیگران اقتصادی آسیب می، برنامهMEDEFی  گفته 

کاهش میسرمایه را  ایجاد شغل  و  بودجهگذاری  بدون  و  زیاد  افزایش خیلی  ی دهد. 

 بست بکشاند.« تواند کشور را به بنهای عمومی میهزینه

سال  نظرسنجیبرای  »رتبه ها،  نوعی  درست ها  لوپن  مارین  برای  ترس«  بندی 

اند تا »خطری« را که بر اساس افکار عمومی، او برای  هایی طرح کردهاند و مدلکرده

می ایجاد  اندازهکشور  باید  کند،  حریف  ترس،  بر  مبتنی  گفتمانِ  این  در  کنند.  گیری 
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هایی که پیشنهاد  تر از طریق محتوای سیاستماساساً از طریق »تصویر« خود و بسیار ک

کند، اهریمنی جلوه داده شود. بنابراین، واکنش راست افراطی نیز در همین سطح  می

از فرد، بدون تغییر  تصویر عمومی است و به همین دلیل، به دنبال »اهریمن زدایی« 

بازی اوست:  واقعی  ماهرانهموضع  طرز  به  لوپن  که  اسای  داده  انجام  موفقیت ای  ت. 

اهریمن  استراتژی جناح مخالف  استراتژی  بر ضعف  مبتنی  از هر چیز  بیش  او،  زدایی 

به هدفش،  که  باشد،  است  او  سیاست  واقعی  ماهیت  از  آگاهی  افزایش  آنکه  جای 

ی این استراتژی نیز همانی است که مکرون ترین نسخه برانگیختن ترس است. مضحک 

احساسات دستکاری  است:  انجامش  پی  باج  در  برای  رأی عمومی  از  دهندگانِ  گیری 

تمایل به رأی دادن: تنها راهی که یک نیروی اقلیت چون او، برای پیروزی در انتخابات بی

 دارد.

 یک کاندیدای ضداجتماعی

تر،  طور دقیق کند. یا بهبله، کامالً درست است که لوپن یک »خطر« را بازنمایی می

یک زندگی انسانی سازگار نیست. هرچقدر هم به    ی او با هیچ شکلی ازاجرای برنامه

حال،  این موضوع بپردازیم و با قدرت و دقت بر آن تأکید کنیم، بازهم کافی نیست. بااین

ها  ی کسانی که به بد بودن لوپن باور دارند، نمانیم و از آنکه صرفاً در دایرهبرای این 

ی او نیز تأکید کنیم: این  برنامهفراتر برویم، الزم است بر ویژگی عمیقاً ضداجتماعی  

ها«، بلکه به حقوق و منافع حیاتی اکثریت مطلق  تنها به »اقلیتی او نهواقعیت که برنامه

 کند. نیز حمله می

برای چپ، چالش اصلی، واسازی همان چیزهایی است گفتمان لوپن را برای بخش 

عیت مادی و موقعیت  ی بهبود وضکند: یعنی وعدهتوجهی از کارگران جذاب میقابل

ی کسانی  ها« و همهسازی تبعیض و طرد علیه »خارجی ها از طریق نهادینهاجتماعی آن

 ویژه مسلمانان، که اولین هدف هستند. شوند، بهکه تهدیدی برای ملت محسوب می

طور عمده از های بزرگ بهبرای انجام این کار، باید نشان داد که حتی اگر شرکت

نمی کم  واقعیت  این  از  چیزی  کنند،  حمایت  برنامهمکرون  که  و کند  اقتصادی  ی 

اصلی منتفع  و  است  مالیات  کاهش  اساس  بر  و  نولیبرالی  عمیقاً  لوپن،  اش، اجتماعی 

ی چیزهایی  ورکاری است برای نابود کردن همهثروتمندان هستند. این برنامه، عمالً دست
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گونه بهبودی برای دستمزد و حمایت  ی هیچکه از خدمات عمومی باقی مانده، بدون ارائه

طور گسترده ها، حذف و طرد بسیاری از کسانی که بهی ایناجتماعی. و عالوه بر همه

 کنند. ای خود به این خدمات کمک میاز طریق فعالیت حرفه

استدالل  ینکته این  که  است  این  جذاب مهم  احساسی  نظر  از  همچنان  نیز  ها 

هستند. تمرکز صرف بر ترس، و ادعای سخن گفتن به نام نامی »عقالنیت«، استراتژی 

طرف قرار نگیرند، اگر از  سیاسی مؤثری نیست. اما اگر عواطف و احساسات فقط در یک

بُعدی عاطفی نیز در دل خود داشته  بخش،  های رهاییعقالنیت جدا نشوند، و اگر ایده

ی بدی نیست.  توان گفت که توصیه به »خشم« لزوماً توصیه باشند، در این صورت می

سوفی گاالبرو فیلسوف فرانسوی، اخیراً با الهام از آلبر کامو بیان کرد که برخالف ترس،  

 جای شورش، محرکی است برای انفعال و رخوت: که به

شکل جمعی و آگاهانه وادار را به کنش خالقانه، به»خشم احساسی است که ما  

کند. خشم، احساسی زیبا و نجیب است که به آزادی، به عدالت و امید به دنیایی  می

 تواند به پیروزی منجر شود.«.بهتر پیوند خورده است. اگر این پیوند برقرار بماند، می

 انحراف اقتدارگرایانه 

پیش می این سؤال  آشکار میآید: خشم عظحاال  را  کند؟  یم مکرون چه چیزی 

دهندگان چپ از حمایت از او، حتی با وجود خطر پیروزی لوپن، عالمت چه  امتناع رأی 

 چیزی است؟ 

دهد: حمایت از مکرون  ی اوگو برنالیسیس که در باال نقل شد پاسخی ارائه میبیانیه

ای که  داریم. تجربه  ای است که از ریاست جمهوری اوبرای دور دوم، در تضاد با تجربه

برانگیزاننده شک،  درعینبدون  اما  است،  عمیق  خشمی  احساس  میی  بر حال،  توان 

شود:  اساس این تجربه، چند استدالل کامالً عقالنی نیز ارائه داد که با این شروع می

های قبلی نبود. درواقع، مکرون فقط  ی خطی سیاستی اول مکرون، صرفاً ادامهدوره

ور »معمولی« نولیبرال نبود. بلکه او مرزهای یک رژیم نولیبرال خودکامه جمهیک رئیس

می که  اصطالحی  تنها  و  گذاشت.  سر  پشت  کند، را  توصیف  را  او  رژیم  اوضاع  تواند 

 خشونت است. خشونتی اجتماعی، فیزیکی و نمادین. 
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ی اوج دوران ریاست جمهوری مکرون بود که  زردها نقطهسرکوب جنبش جلیقه 

  - به معنای واقعی کلمه    -ی عبور وی از همان مرزهای مذکور است. خون  ندهدربردار

ریخته شد و وسعت سرکوبی که در آن لحظه آغاز شد باعث ایجاد گسست در آگاهی  

گری، میزان نفرت طبقات حاکم  دهی و توجیه این وحشیی سازمانجمعی شد. نحوه

خشونت نامحدود برای سرکوب یک ها برای توسل به  ها و نیز عزم آنو نمایندگان آن

 جنبش مردمی را آشکار کرد. 

های شومی مانند کریستف کاستانر، وزیر کشور وقت، یا دیدیه  حتی بیش از چهره

اللمان، رئیس پلیس پاریس، این لوک فری، وزیر آموزش سابق بود که تشنگی خون 

ده »اجازه  کرد:  اعالم  و  آشکار  شکل  بهترین  به  را  فرانسه  از بورژوازی  ]پلیس[  ید 

های خود استفاده کنند. یک بار برای همیشه. بس است! . . . ما چهارمین ارتش  سالح

ی  ها را از بین ببرد.« از آن زمان به بعد، ایدهتواند این تفالهبزرگ جهان را داریم و می

تر از همه های بزرگی از جامعه، مهم»در یک طرف بودن« بودن با این افراد، برای بخش

 تصور شد. برای طبقه کارگر، کامالً غیرقابل - اما نه صرفاً  -

شدت  زردهای بهفعال«، موضعی است که مورد حمایت سخنگویان جلیقه   »تحریم

مخالف جناح راست افراطی، مانند پریسیلیا لودوسکی یا ژروم رودریگز است. این امر، 

رد. همان موضعی که  های اجتماعی گسترده حکایت دااز محبوبیت این موضع در الیه

، در گزارش لوموند دیده  ناپذیری تسلیمفرانسه های یک جوان فعال در حزب  در حرف 

 شود:  می

»مسئله اصالً این نیست که من بخواهم به لوپن رأی بدهم. اما این موضع، درمورد  

در حمایت از مکرون رأی   2017مکرون هم صادق است.« اگرچه این جوان در سال  

عداً، در جریان تظاهرات جلیقه زردها، من واقعیت این دولت نولیبرال را دیدم،  داد، »اما ب

 با خشونت، حمله و مجروح کردن مردم، که موجب شد احساس گناه کنم« 

شود،  های نژادی مختلف شنیده میهای متشکل از اقلیت صداهای مشابهی در محله

دار بود. طرد مکرون به حدی  ای برخورجایی که مالنشون در دور اول از حمایت گسترده

رسیده است که »نه به لوپن« حتی در میان کسانی که مستقیماً هدف گفتمان راست 

 افراطی قرار دارند نیز دیگر کارساز نیست.
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 شورش انتخاباتی 

بدنه میان  شکاف  یکجامعه  یاین  مکرون،  رژیم  و  فرانسه  نیفتاد.  ی  اتفاق  شبه 

آمیز پلیس و سرکوب قضایی قبل و بعد از آن،  درواقع، این وضعیت با هجوم خشونت

های اجتماعی و  گام شکل گرفت و بیشتر شد. در پنج سال گذشته، هم جنبشبهگام

ی خود، این وضعیت را حس کردند. این شرایط، با  هم افراد عادی در زندگی روزمره

بخشند،  ای از قوانین نافی آزادی همراه شده که وضعیت اضطراری را تداوم میمجموعه 

کنند و به پلیس و  شدت محدود میدهند، حق تظاهرات را بهمهاجران را هدف قرار می

هراسی دولتی نیز با قانون »ضد  دهند. اسالمهای اطالعاتی اختیارات گزافی میآژانس

همه که  قانونی  است،  رسیده  جدیدی  سطح  به  سوءظن  تفکیک«  به  را  مسلمانان  ی 

اجازهمی و  و نگرد  انحالل  آن  ی  عبادتگاه  و  انجمن، محل کسب  را  تعطیلی صدها  ها 

 دهد. می

سازمان اقتدارگرایی،  کارزار  افزایش  با  و  داد  قرار  هدف  نیز  را  فاشیسم  ضد  های 

گرایی  وپرورش، ژان میشل بالنکر و فردریک ویدال علیه »چپ عجیب  وزرای آموزش 

ال کرده بود، ادامه یافت.  های کشور را اشغاسالمی«، »قانقاریایی« که ظاهراً دانشگاه

ویژگی بارزترین  از  یکی  تحقیر  درنهایت،  و  تکبر  نمایش  مکرون،  دوره  درواقع   -های 

 جمهور و وزرایش بود.بود که روحِ کالبد رئیس -ای از نفرت و ترس از مردم آمیزه

ی این وقفه، روی دیگر خشونت فیزیکی است که مشخصه این خشونت نمادینِ بی

، در مورد این مفهوم 2000ی  شناس، در اوایل دههاست. امانوئل تری، انسانها بوده  سال

 معروف که پیر بوردیو ابداع کرد، توضیح داد:

»خشونت نمادین، نوعی خشونت متمایز، خودمختار و قائم بالذات نیست که در  

دقیق بیان  به  گیرد.  قرار  وحشیانه  نیروی  از  استفاده  و  فیزیکی  خشونت  با  تر،  تضاد 

صورت مستقل ]از سایر اشکال خشونت[ استفاده کرد. در اصل و در توان از آن به مین

ماند... خشونت فیزیکی  این مفهوم، خشونتِ فیزیکی قرار دارد و باقی می  ی مرکزیهسته 

 و خشونت نمادین دو روی یک سکه هستند.«

یا حتی،    -ی رادیکال مالنشون، امتناع از رأی دادن به مکرون  در نظر حامیان برنامه

لوپن   به  رأی  اقلیت(،  در  )و خوشبختانه  افراطی  موارد  برخی  به  - در  عنوان یک باید 
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انتخاباتی علیه خشونتی که بدنه طور مستقیم یا غیرمستقیم در ی اجتماع بهشورش 

ها، این کار درواقع  به کرده است، درک شود. برای آندوران ریاست جمهوری مکرون تجر

ناشدنی  یک کنش غایی در دفاع از خود در برابر مکانیسمی است که این انتخابات تحمل

 کند.  را از طریق خشونت فراگیر تحمیل می

این بار، لوپن ممکن است  بله، باید پیامدهای احتمالی آن را نیز در نظر گرفت: 

ربرنده انتخابات  محتملی  این  مرحله،  این  در  اگر  حتی  شود،  جمهوری  ترین یاست 

ی مکرون و دولت او است  سناریو نباشد. اما اگر چنین شود، مسئولیت آن کامالً بر عهده

 کند.  و نه بر عهده مالنشون و جناح چپی که از اطاعت و بیعت با بلوک حاکم امتناع می

باشد   چه  هر  دوم  دور  در  جمعی  یا  فردی  رأی    – موضع  انتخابات،  تحریم 

مکرون   به  تاکتیکی  رأی  یا  که    –سفید/باطله،  است  این  چپ  برای  حیاتی  مأموریت 

های انتخاباتی  دادن در این بازی   های اجتماعی که حاضر به باجاتصال خود را از بخش

ای نیستند، قطع نکند. برای این منظور، الزم است که از دست مواضع اخالقی کلیشه

  - های بزرگی از مردم  از تکرار صرف ارجاعات تاریخی که برای بخش  خالص شویم و

دارند قانع شدن  به  نیاز  افرادی که  از   -دقیقاً  برویم. خروج  فراتر  دارند،  معنای کمی 

که سیاست واقعی راست فرهنگ ترس و در عوض تکیه بر هوش جمعی برای توضیح این 

 افراطی چیست، به همان اندازه ضروری است. 

ای که در صورت پیروزی لوپن باید  ی استراتژی مرحله، تفکر جدی درباره  در این

دنبال شود نیز به همان اندازه ضروری است. واضح است که فریادهای جادویی برای  

ی انتخابات دعوت به »قیام« یا »مقاومت« جواب نخواهد داد. قیام گسترده علیه نتیجه 

آن    - تغییر  برای  شرایط  ایجاد  به  رسد  باید    -چه  مردمی  بسیج  نیست.  آسانی  کار 

قدم ایجاد شود و موفقیت آن نیز به استراتژی اتحاد و مبارزه در سطوح نهادی،  بهقدم

 سیاسی و انتخاباتی بستگی دارد.

لحظه  حاضر  حال  در  ژوئن  پارلمانی  نظر انتخابات  به  زمینه  این  در  حیاتی  ای 

نتیجهمی ریاسترسد.  انتخابات  بی  چه  هر  میجمهوری  چپ  انتخابات  اشد،  تواند 

کننده برای شکست  ای تعیینپارلمانی را به یک »دور سوم« انتخاباتی تبدیل کند: لحظه

برای هردوی  ممکن  سناریوی  بدترین  که  افراطی،  راست  و  مکرونیست  بلوک  دو  هر 

از فرانسوی آن  او  استدالل مالنشون است.  او را هاست. این دقیقاً  ها خواسته است که 
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که توجه به این وزیر انتخاب کنند و اکثریت پارلمانی را شکل دهند، بینوان نخست ع به

جمهور چه کسی باشد. چیزی که باید دید این است که آیا این قمار جسورانه در رئیس

مالنشون را به    ی مردمی اتحادیهتواند بسیجی را شکل دهد که  برابر منطق ترس، می

 جمهوری برساندیا نه. ل در یک انتخابات ریاستتاریخ چپ رادیکا بهترین نتیجه 
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 اما توییتر قبل از این هم افتضاح بود

 

 گراف  رایان زیک 

 ی مصطفی طاهرخانیترجمه



 

 

 ی طاهرخان  یمصطف  ی/ ترجمه   گرافکیز  انیرا 342

ترسند که توییتر تحت رهبری ایالن ماسک، جوالنگاه افراد متعصب و  ها میخیلی

بگذارد،  که چه کسی باید توییتر را کنار  جای بحث بر سر اینآزارگر بشود. شاید! اما به

مانند، قرار است دقیقاً چه کاری انجام  بهتر است بپرسیم کسانی که در توییتر باقی می

 بدهند؟ 

*** 

هفته گوشکلّ  گذشته،  حرفی  از  شد  پر  لیبرالمان  خرید  های  برایشان  که  ها 

 توییتر توسط ایالن ماسک، نه صرفاً یک خبر بد، که یک خبر آخرالزمانی بود. 

سوی فروپاشی  تردید تسلط ماسک، گامی مهم بهبود که »بییک نفر توییت کرده  

دموکراسی است«. الیزابت وارن هم این معامله را »خطرناک برای دموکراسیِ ما« اعالم  

 کرد.

توییتر   که  ببینیم  کنیم،  نگاه  گذشته  به  بعدها  اگر  »شاید  گفت:  دیگری  توییت 

د«. یکی دیگر ابراز تأسف کرده  آخرین میخ را بر تابوت مقابله با تغییرات اقلیمی کوبی

ماسک مانند میهمانی در یک کلوپ شبانه برلین -بود که ورود به توییتر در دوران پیشا

 ومیش هوای وایمار« بود.»در گرگ

این خالصه  داستان  توقف  ی  غیرقابل  اقلیمی  تغییرات  است،  مرده  دموکراسی  که 

ها فقط  ی اینییترند و همهاست، جهنم خالی شده و شیاطین همه در راه آمدن به تو

 به این دلیل که ثروتمندترین مرد جهان، توییتر را خریده است.

ی واقعی با شیطان را زمانی انجام دادیم که گفتار  اما واقعیت این است که معامله

زنی در مورد تغییراتی که های اجتماعی منتقل کردیم. گمانهعمومی خود را به شبکه 

یتر ایجاد کند، پوششی بر مشکل واقعی است: خشم ما بر  ماسک ممکن است در توی

 است.  اساس یک الگوریتم فوران کرده، و افکار و توجه ما به یک کاال تبدیل شده
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 جهنم واقعی، همان کاربران آنالین هستند

رسند، عجیب  های آخرالزمانی زیادی ملودرام به نظر میی این حرف که همهاین

نه ی از ویژگینیست: چنین فضایی  بلکه یکی  اصلی سایتی است که  ک مشکل،  های 

 ی ما، ایالن، تازه مالکش شده است. زمانه 1امپراتور ادگلورد 

سال شبکه در  طراحان  از  بسیاری  اخیر،  کردههای  اعتراف  اجتماعی  که  های  اند 

ها  شبکه ی ما در این  هایی که میانجی تجربههایشان اعتیادآور است و الگوریتمسیستم 

های« منفی در مغز  گیرند که ما چه محتوایی را ببینیم، از »محرکهستند و تصمیم می

از کنند. بر اساس نتایج یک مطالعهما سوءاستفاده می ی دانشگاهی با عنوان »خشم 

این شبکه  تصمیم  الگو«،  و  طریق  بیشتر  احساسی،  و  است که محتوای منفی  این  ها 

 تر پخش شود. سریع 

با کلیک  درنتیجه، اساساً  نفرت کار میتوییتر  این های ترس، خشم و  البته  کند. 

های  نکته، خیلی هم چیز جدید و بدیعی نیست. درواقع، آگاهی نسبت به بد بودن شبکه

حال، به نظر  ها شده است. باایناجتماعی، تبدیل بخشی از فضای گفتاریِ همان شبکه

ی پر از نفرت، که درون دستگاه یا حتی  رسد که بخش وسیعی از جمعیت از این فضامی

 شوند.  رود، سیر نمیعلیه خود دستگاه به کار می

های دیجیتال، در دوران قرنطینه گویند. زمان مصرف ما از رسانهاعداد دروغ نمی

گویند که برنگشته است. برآوردها می  2019افزایش یافت و هنوز به میزان قبل از سال  

کنیم، از هشت ساعت در روز فراتر رفته است، نمایش نگاه میمقدار زمانی که به صفحه

طور متوسط بیش از دو ساعت در  یعنی تقریباً نیمی از عمر بیداری ما. یک آمریکایی به

کند، که بیشتر از آن چیزی است که بسیاری  های اجتماعی صرف میروز را در شبکه 

الین«  الین« و »آفن دنیای »آنکنیم. تمایز میااز ما صرف صحبت رودررو با مردم می

 معنی شده است.دیگر تقریباً بی

ها در مورد آزادی بیان به همین دلیل است که من یکی از مفروضات اساسی لیبرال 

کنند که تعهد ماسک به آزادی بیان در توییتر به ها ادعا میبرم. آنرا زیر سؤال می

 
1 .Edgelord Emperor از اشرار دنیای فانتزی ،warhammer 
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اطالعات نادرست و آزار و اذیت تبدیل  انگیز جدید،  ای از سخنان نفرتسونامی فزاینده

به نظر می فرا خواهند گرفت.  را  اخبار جدید  رسد که  خواهد شد که همچون سیل، 

افرادی که در دنیای آفاستدالل آن الین شرور  ها این است که سخنان بد، از سوی 

د  یابد. توییتر بای الین گسترش میصورت آن ها بهشود و شرارت آن هستند، سرازیر می

لطمهآن  عمومی  یکپارچگی گفتار  به  تا  ندهد  راه  اندرونی  به  را  نرسد. حاال که  ها  ای 

 ی فاشیسم خواهد بود. خواهد این کار را انجام دهد، مسئول موج فزایندهماسک نمی

نفرت ساختار  شاید  چه؟  باشد  برعکس  روند،  این  اگر  شبکه پراکنانهاما  های  ی 

 ما را به این روز انداخته است.  اجتماعی است که افکار و ارتباطات

سال   نیویورک2018در  رسوا ،  داستان  خاص  کنندهتایمز  نقش  مورد  در  ای 

ای در سریالنکا منتشر کرد. شورای روابط خارجی بوک در تقویت خشونت فرقهفیس

های  های اجتماعی منتشر کرد و به تبدیل نفرت ناشی از شبکهنیز گزارشی درباره شبکه 

خشونت واقعی، که باعث افزایش خشونت در نوجوانان آمریکایی شده است،  اجتماعی به  

جای  پندارند: بهها درستش میها شواهدی باشد علیه آنچه لیبرال پرداخت. شاید این

های  فرمهای دیجیتال، شاید باید مردم را از پلتفرمهای بد از پلتداشتن انساندور نگه

 های بدی نشوند. دیجیتال دور نگه داریم تا انسان

که ایالن ماسک آن را بخرد، برای برانگیختن حقیقت این است که توییتر قبل از این

زیرا این طراحی   –گرایی سیاسی طراحی شده بود  خشم، ایجاد نفرت و افزایش فرقه

ها  الین شوند و هر دقیقه نگاه کردن آنتری آن شود کاربران برای مدت طوالنیباعث می

ی  ساز است. پس مشکل، تعهد ماسک به آزادی بیان نیست. انگیزهش، پولنمایبه صفحه 

 زا است.های خصوصی است که برای گفتار عمومی خطرآفرین و مشکلسود پلتفرم

 شوندجا میمیلیاردرها جابه

آن  در  آزادی  معنای  به  بیان،  یک آزادی  توییتر  نیست.  واقعاً  نیست.  شدن  الین 

زمان محصول و مشتری آن هستند، چه ماسک  ها، همشرکت میلیاردی است و انسان

 باشد چه نباشد. 

سرمایه از  کنفدراسیونی  به  متعلق  توییتر  گذشته،  هفته  همین  بود.  تا  داران 

تریلیون دالر   7گذاری با  دار آن گروه ونگارد بود، یک شرکت سرمایهترین سهامبزرگ
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بیست تقریباً  سهامدارایی،  دومین  ماسک.  دارایی  از  بیشتر  برابر  بزرگش،  وپنج  دار 

Kingdom Holding  ط شاهزاده میلیاردر سعودی ولید بن طالل  بود. شرکتی که توس

ی حقوقی، فاش شد که چگونه توییتر شود. سال گذشته، در جریان یک پروندهاداره می

در سرکوب مخالفان و منتقدان رژیم سعودی توسط ولیعهد محمد بن سلمان، شریک 

 بوده است.

اداره برای  میلیاردرها  جای  شدن  عوض  واقعاً  خآیا  تفاوت  توییتر،  ایجاد  ی  اصی 

 خواهد کرد؟ 

همان درست  است،  »نه«  احتماالً  که  پاسخ  این  پستواشنگتنطوری  از  که  بعد 

  سیلیکون ولیدوست میلیاردر ماسک، جف بزوس، آن را خرید، تغییر خاصی نکرد. اما 

شود. در زمانی  باید خوشحال باشد که این، تنها سؤالی است که در این زمان پرسیده می

میلیون   70های اجتماعی،  های صاحب شبکهفناوری، ازجمله شرکتچند شرکت بزرگ  

ی دور باطل  هزینه کردند. در میانه  2021دالر برای البی کردن با دولت فدرال در سال  

الین، کسی به سخنان مقامات دولت آمریکا در مورد لزوم  خشم در باب آزادی بیان آن 

فیس سودآور  بسیار  انحصار  دشکستن  توییتر  و  زمینهبوک  توجه«، ر  »اقتصاد  ی 

 نپرداخت. 

شان های فناوری در حال سود بردن از این باورند که مشکل اصلی محصوالت شرکت

کنند. باوری که ناگزیر  ها استفاده نمیصرفاً این است که برخی افراد به درستی از آن 

پاداش  های خوب  شان باید به حرفشود که برمبنایای منجر میبه مدهای روشنفکرانه 

 های بد را مجازات کرد.  ]الیک[ داد و حرف

درباره سروصداها  این  میان  عمیقدر  بحث  ماسک،  ایالن  ایجاد  ی  باب  در  تر 

توانند تعامل  هایی که میهای اجتماعیِ کامالً دموکراتیک، گم شده است. شبکهشبکه 

سازنده یا  مثبت  بهانسانی  درواقع،  و  کنند  تقویت  را  شیطانتری  های  فرشته  ها، جای 

گیری سپهر عمومیِ  توان در خصوص بازپسدرون ما را پرورش دهند. فراتر از این، می

 ی دنیای فیزیکی صحبت کرد؛ جایی که آزادی بیان، آزادتر است.متروکه

در عوض اما، گویی مقدر است که »سایت جهنمی«، نام مستعاری که به آن مشهور 

که چه ی ایناقی بماند، و ما نهایتاً بتوانیم دربارهاست، تا ابد کانون ارتباطات انسانی ب
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از این رسانه انکارناشدنی است، بحث کنیم. به نظر  کسی مستحق بیرون رانده شدن 

پرومتهمی توییتر، همگی  کاربران  زنجیر شدهرسد که  تایپ  ی  به  ابد محکوم  تا  و  اند 

ی  حال، لوگوی پرنده های فالکت ما هستند، و در همانکاراکتر در ماشین 280کردن 

 خورد.توییتر هم هرروز جگر ما را می

 خب! اگر موافق هستید، لطفاً این مطلب را ریتوییت کنید.

 پیوند با منبع اصلی: 
https://jacobinmag.com/2022/04/elon-musk-twitter-social-

media-platforms-private-capitalists 
 

https://jacobinmag.com/2022/04/elon-musk-twitter-social-media-platforms-private-capitalists
https://jacobinmag.com/2022/04/elon-musk-twitter-social-media-platforms-private-capitalists
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های سنگینی را متحمل شدند.  ی اخیر ضربه کوین در هفته رمزارزهایی مانند بیت

خوشبختانه نشان داده شد که این اما  -کنیم متأسفانه، ما پایانِ رمزارزها را تجربه نمی

 کند. ادعا دروغ است که این پول آینده همه را ثروتمند می

کوین تبلیغ قدر برای بیتی امریکایی که آندانیم امروز مت دیمون ]هنرپیشه نمی

 کند. کرد[ چه می

که در لیگ قهرمانی    Crypto.com  تبلیغ چند میلیون دالریسال گذشته، او در  

فوتبال امریکا )سوپر بال( پخش شد، خیلی برای ارز دیجیتال تبلیغ کرد. در آنجا، او در  

کرد، با هیجان بسیار گفت: »بخت و اقبال حالی که به چیزی شبیه به مریخ نگاه می

ویل هانتینگِ نابغه«، با بازی در  شود«. او با روزهایی که در فیلم »نصیب شجاعان می

جنگد  پولدارها در بارها میی کارگر اهل جنوب بوستون که با بچه ی طبقه نقش یک بچه

 ی زیادی دارد.از امپریالیسم امریکا ارائه می کند، فاصله نقدی کوبندهو 

کند و بسیاری از مردم عادی که ارز دیجیتال را  اکنون قیمت رمزارزها سقوط می

تبلیغ کرده    های دیگرسلبریتی، و انبوهی از  کیم کارداشیان،  جیمی فالونکه دیمون،  

 باخته شدند. البودند م 

لونا    TerraUSDترا    رمزارزهایی مانند در   stablecoinsکوین«  و »استیبل   Lunaو 

آنها در چهل و هشت ساعت گذشته مملو از    فضاهای مجازیکانون توفان قرار دارند، و  

های ویرانگر و خطوط تلفنی اورژانسی برای پیشگیری از خودکشی بوده است.  روایت 

توانم پول بانک را بدهم.  هزار دالر ضرر کردم، نمی  450یک نفر نوشت: »من بیش از  

من خودکشی    خانمان خواهم شد تنها راه نجاتام را از دست خواهم داد. بیزودی خانهبه

 است.« 

که بسیار بازنشر شده گفته شد: »اگر یک ماه پیش    ها توییتهمانطور که در یکی از  

گذاری کرده  ، چهارمین ارز دیجیتال محبوب در آن زمان، سرمایه"لونا"دالر در    100

روز و گفته شد که بودید اکنون چهارصدم یک دالر دارید.« دقایقی بعد، این توییت به

هزارم دالر ارزش دهتر از یک پنی است. لونا در زمان نگارش این مقاله سهش آن کمارز

و   روی یک دالر    TerraUSDدارد  الگوریتمی  به صورت  بود  قرار  آن که  با  مرتبط 

 شود. سنت معامله می 11تثبیت شود، اکنون با قیمت 

https://twitter.com/cryptocom/status/1453685475626082310?s=20&t=C1OKtPu4pGUNg3CmP-8r4A
https://www.youtube.com/watch?v=mJHvSp9AKYg
https://jacobinmag.com/2022/01/nfts-fallon-paris-hilton-bored-ape-digital-imagery-commodification
https://www.bbc.com/news/technology-59964648
https://slate.com/technology/2021/10/ben-mckenzie-crypto-celebrities-kardashian-brady-lohan.html
https://slate.com/technology/2021/10/ben-mckenzie-crypto-celebrities-kardashian-brady-lohan.html
https://slate.com/technology/2021/10/ben-mckenzie-crypto-celebrities-kardashian-brady-lohan.html
https://www.reddit.com/r/terraluna/
https://twitter.com/paleofuture/status/1524724947460911104?s=20&t=n-M8zByCPXkj7zLqLu3BnA
https://twitter.com/paleofuture/status/1524724947460911104?s=20&t=n-M8zByCPXkj7zLqLu3BnA
https://twitter.com/paleofuture/status/1524724947460911104?s=20&t=n-M8zByCPXkj7zLqLu3BnA
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هفته بیش    ترین و پرطرفدارترین رمزارز، طی یککوین، قدیمیدر همین حال، بیت

درصد سقوط کرده است. اگر ارزش آن   50درصد و در شش ماه گذشته بیش از  16از 

رمزارز  بودند  رسیده  باور  این  به  که  عادی  مردم  از  بسیاری  کند،  سقوط  همچنان 

شوند. کل اقتصاد السالوادور،  مسیرشان به سوی امنیت مالی است، از هستی ساقط می

 تبدیل کرد، ممکن است ورشکسته شود. پول ملیکه بیت کوین را سال گذشته به 

گویند که »دست هنوز به مردم می  میلیاردرهای رمزارزبا این حال تعداد زیادی از  

داشت نه این که فروخت(. مایکل سایلر، میلیاردر که به  دارید« )رمزارز را باید نگهنگه

در راه است«.    کوین بازها است، در توییتی نوشت: »بهترین اتفاق هنوزنوعی پدر بیت

کند، یا با کاالها یا  البته، وقتی »ارزهایی« دارید که هیچ دولتی از آن پشتیبانی نمی

تواند مبلغی را  ها میهای واقعی مرتبط نیستند، ایجاد جوّ هیجانی در مورد آندارایی

 شان را افزایش دهد. شدهکه مردم مایل به پرداخت هستند و بنابراین »ارزش« اعالم

های مرتبط با رمزارزها و انواع دارایی   NFTsهای غیرقابل تعویضتوکنزها،  رمزار 

العاده پایین باعث  ی فوق های بهرهاند، زیرا نرخشدت متورم شدهدر دو سال گذشته به

رمزارزها در  گذاری در سهام، ابزارهای مالی و  الوصول برای سرمایهشد انبوه پول سهل

 دسترس باشد. 

قانون ایجاد  تری نسبت به وال استریت بیحتی غرب بسیار وحشی  دنیای رمزارزها

برداری با رمزارز چنان های کالههای پونزی و طرحهای دیجیتالی، طرح کرده است. سکه

کنند. یکی از  یشود و بسیاری از آنها حمایت مرایج هستند که آشکارا از آن بحث می

ن داد: »به یک طرح  اش را با این فراخوان مهیج پایادر ماه دسامبر نوشته  نویسانوبالگ

 هرمی بپیوندید. حباب نیست مگر اینکه بترکد.«

حباب مشکل  میاما  همیشه  که  است  این  زیربنایی  ها  کاالهای  »ارزش«  ترکند. 

فروشید بخواهند بخرند.  یابد که مردم چیزی را که میها تنها تا زمانی افزایش میحباب

ختگی است که در فضای مجازی در مورد رمزارزها، چیزی که می فروشید یک توکن سا

 کند. زندگی می

دهد،  حاال که فدرال رزرو اعالم کرده نرخ بهره را چند بار در سال جاری افزایش می

کنند. قرار بود نشینی میها مانند رمزارزها عقبترین داراییگذاران از پرنوسان سرمایه

https://jacobinmag.com/2021/09/el-salvador-bitcoin-law-nayib-bukele-authoritarianism
https://twitter.com/saylor/status/1525087468864815105?s=20&t=dvjcyc5_Cp7Avhh3DAY67Q
https://jacobinmag.com/2022/01/nfts-fallon-paris-hilton-bored-ape-digital-imagery-commodification
https://jacobinmag.com/2022/01/nfts-fallon-paris-hilton-bored-ape-digital-imagery-commodification
https://jacobinmag.com/2022/01/nfts-fallon-paris-hilton-bored-ape-digital-imagery-commodification
https://jacobinmag.com/2022/01/cryptocurrency-scam-blockchain-bitcoin-economy-decentralization
https://www.drorpoleg.com/in-praise-of-ponzis/
https://www.drorpoleg.com/in-praise-of-ponzis/
https://www.drorpoleg.com/in-praise-of-ponzis/
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سانات ارزهای دیجیتال  عنوان راهی برای تخفیف نوبه  Terraهایی مانند  کویناستیبل 

هشدار  طور که بسیاری از کسانی که به رمزارزها مشکوک بودند  عمل کنند. اما همان

 بوم رمزارزها هستند. ترین مکان برای سقوط زیستواقع محتملها بهکویناستیل  اندداده

شوند  هایی هستند که به یک دارایی )معموالً دالر( متصل میها توکناستیبل کوین 

گران  چین و بدون مقررات مزاحم معامله شوند. معاملهرعت بالکتوانند به همان ساما می

می که  زمانی  پرریسک رمزارزها  ارزهای  از  عقبخواهند  برای  تر  آنها  از  کنند،  نشینی 

کنند. آنها  های خود استفاده میداری داراییخرید و فروش ارزهای دیجیتال دیگر یا نگه

رسانی  عنوان سیستم آب ارند که اغلب بههای رمزارزها نقش دآنقدر در عملکرد صرافی 

کوین در »تتر« درصد از معامالت بیت  70عنوان مثال، حدود  شوند. بهبه آنها توصیف می

 ترین استیبل کوین است.شود که محبوب انجام می

ناپایدار است. یکی از   دو مدلها بر اساس یکی از  کویناما »ثبات« پشت استیبل 

ی دیجیتال نشان دهنده یک دالر است ن هر سکهی پشتوانه که در آطریق یک ذخیره

کس دقیقاً  کند، اگرچه هیچ شود. »تتر« از این مدل استفاده میکه در بانک نگهداری می

ز آن بازرسی ی دالری دارد. دادستان کل نیویورک که اکه واقعاً چقدر ذخیره  داندمین

ی های مالی هنگفتی را برای ادامهپروا زیانطور غیرقانونی و بیکرد گفت که تتر »به

از ماندهبرنامه تتر  ی حسابی خود و محافظت  ادعای  های خود پوشش داده است... 

ی دالر آمریکا برخوردار مبنی بر اینکه ارز مجازی آن همیشه به طور کامل از پشتوانه 

 د.«است، دروغ بو

است. ناشران این نوع از    Terraمدل دیگر استیبل کوین »الگوریتمی« مانند »ترا«  

کنند  نویسی حفظ میکنند که ثبات قیمت را از طریق کد برنامهها ادعا میکویناستیبل 

های موجود تر از قیمت دالر تعداد سکهها به باال یا پایینکه در پاسخ به حرکت قیمت

تغییر   تعدیلمیرا  طریق  از  بنابراین  قیمتدهد،  تقاضا  و  عرضه  هماهنگ  های  را  ها 

 کنند. می

: »استیبل گویدمیاما همانطور که دیوید جرارد که در مورد رمزارزها شکاک است  

الگوریتمی تاکنون نتوانسته کوین های  اند ثبات خود را حفظ کند. استیبل کوینهای 

 ر کارند.«الگوریتمی تا زمانی که ثبات نداشته باشند د

https://slate.com/technology/2021/10/tether-crypto-danger-ben-mckenzie.html
https://slate.com/technology/2021/10/tether-crypto-danger-ben-mckenzie.html
https://slate.com/technology/2021/10/tether-crypto-danger-ben-mckenzie.html
https://slate.com/technology/2021/10/tether-crypto-danger-ben-mckenzie.html
https://foreignpolicy.com/2022/05/12/cryptocurrency-crash-2008-financial-crisis/
https://www.bloomberg.com/news/features/2021-10-07/crypto-mystery-where-s-the-69-billion-backing-the-stablecoin-tether
https://foreignpolicy.com/2022/05/12/cryptocurrency-crash-2008-financial-crisis/
https://foreignpolicy.com/2022/05/12/cryptocurrency-crash-2008-financial-crisis/
https://foreignpolicy.com/2022/05/12/cryptocurrency-crash-2008-financial-crisis/
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ها در حال سقوط است )و وقتی شما هم  آیا این پایان رمزارز است؟ وقتی قیمت

بیت دارید  دوست  من  کره مثل  روی  از  را  چنین  کوین  کنید(  محو  زمین  ی 

 هایی جذاب است.بینیپیش

و صدها رمزارز کوچک   Terra  ،Lunaهایی مانند  رسد. سکهمتأسفانه، بعید به نظر می

شان  هایخواهند کرد. و بسیاری از مردم در این فرایند داروندارشان، خانه  احتماالً سقوط

و خیلی چیزهای دیگر را از دست خواهند داد. اما میلیاردرهای زیادی که روی رمزارزها 

بکشانند  قمار کرده به نیستی  را  باعث شوند رمزارزها همچنان ما  تا  از    –اند  بگذریم 

 بیت کوین.  بر ماینرهایصنعت عظیم و انرژی

که این یک توانند حفظ ظاهر کنند: اینبا این حال، بدون شک رمزارزها دیگر نمی

که بیت کوین پول آینده است، یا اینکه  طرح مؤثر برای ثروتمند شدن سریع است، این

مهم و   .)!( است  تورم  برابر  در  تحت  پوششی  رمزنگاری  »جامعه«ی  اینکه  از همه،  تر 

ی ما با هم ثروتمند شویم. اگر این آغازِ  خواهد همهدارد که می  رهبری میلیاردرها وجود

 افتد. پایان این داستان بلند است، دیر یا زود اتفاق می

 

 پیوند با منبع اصلی: 

https://jacobinmag.com/05/2022/crypto-cryptocurrency-

bitcoin-stablecoin-crashing-terra-luna 

https://jacobinmag.com/2022/05/crypto-cryptocurrency-bitcoin-stablecoin-crashing-terra-luna
https://jacobinmag.com/2022/05/crypto-cryptocurrency-bitcoin-stablecoin-crashing-terra-luna
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نما  گیل  نالیف قرار است،  اروپا  نهاد    شِی قهرمانان  امسال،  باشد.  اروپا  اوج فوتبال 

دستِ دولت فرانسه داد تا نوعِ  به(، دستوفا یفوتبال اروپا )  هیورزش، اتحاد  ن یحاکم بر ا

نما  یمتفاوت  اریبس ارائه دهند    شیاز  غ   یهااز مصداق   یکی  –را   ی منتظرهر یخشونتِ 

داشته   یدر پ   یمرگبار  یآمدهایکه ممکن است پ   یرسم  یهاقامم  یِانگارو سهل  سیپل

 استیر  یدوره  نیامانوئل ماکرون با سروصدا به دوم  کهن یباشد. تنها چند هفته پس از ا

ماکرون و    یفرانسه   یِ رودررو  یندیناخوشا  ینهیآ  س،ی پار  یِکرد، باز  دایراه پ   ی جمهور

 مدرن گرفت.  یباز نیا تیوضع

 «یگری»وحش

نباشند،    یبا بازنمود خود راض  ییدولت مکرون از رودررو  یتعجب نبود که وزرا  یجا

قربان ترد  انی و مقصر دانستنِ  ب  یدافکنی و  اصل موضوع، واکنش    اعتباریو  دادنِ  جلوه 

  «ی»سرکوب  ایگفت که صحبت از »خشونت قانون«    2019نشان دهند. خودِ ماکرون در  

  یکلمات  نیقانون چن  تِیتحت حاکم  ی» در دولت  ست«یمانند فرانسه روا ن  یدر کشور

 .«ستین  یرفتنیپذ

 استمدارانیهزاران شاهد، از جمله س  یحت  ا یکه صدها    ستیانداز، مهم نچشم   نیا  از

  لِیدلیب  یها شاهد استفادهآن  د،یتردیوجود داشته باشند. ب   ، ییایتانیبر  سیو افسران پل

بودند    ورپولیهواداران ل  هیفلفل عل  یِآور و اسپرانسه از گازِ اشکضدشورشِ فر  سِیپل

 . شدند یم تیورزشگاه هدا یورود نیخطرآفر یهاراهکه به تنگ

  ی سازمانده  یایشد که »کالهبردار  یمدعکشور مکرون،    ریوز  1ن،یدارمان  جرالد

ابعاد انبو  یشده و در  او ادعا کرد که سگسترده و    ی حت  ای   ی ه« صورت گرفته است. 

نظر  اند: »آشکارا بهحاضر شده ومیدر استاد یجعل یها طیبا بل ورپولیهزار هوادار لچهل 

.«  دهدیرخ م   یسی انگل  یهاباشگاه  یبرخ  یتنها برا  ، دست  ن یاز ا  ی که اتفاقات  رسدیم

  ی آور اقدامی بشردوستانه: » ضرورکرد که استفاده از گازِ اشک   دیتأک  نیهمچن  نیدارون

 وپا له نشوند«. دست ریبازکردنِ محوطه بود تا مردم ز یبرا

 
1. Gérald Darmanin 

https://www.theguardian.com/football/2022/may/30/liverpool-fans-caused-initial-problems-in-paris-says-french-sports-minister
https://www.theguardian.com/football/2022/may/30/liverpool-fans-caused-initial-problems-in-paris-says-french-sports-minister
https://www.theguardian.com/football/2022/may/30/liverpool-fans-caused-initial-problems-in-paris-says-french-sports-minister
https://www.politico.eu/article/france-sport-minister-amelie-oudea-castera-blame-liverpool-paris-stadium-chaos/
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آمل  ریوز تأک  تکراررا    نیموضع دارمان  2کاسترا،-اودئه  یورزش،  ا  یادیز  دیو   نیبر 

 دن یرس  یبرا  دیاز بروزِ مشکل در راهِ هواداران رئال مادر  یگزارش  چیکرد که ه  تیواقع

 وجود نداشت:  نالیبه ف

ها از اتوبوس   دنیرس  یِبندبا زمان  دیکه باشگاه رئال مادر  تیواقع  نیا

از ابتدا تا به انتها، بر آمدنِ هواداران    یزیهرچ  رِیفراگ  یِدهفرودگاه و سازمان

  با   تضاد  در  شدتبه  که   – نظارت کرده است    یادیتا حدِ ز  س یخود به پار

  تفاوت  –  دیانجام اشن هوادارا  یِگریبود که به وحش ورپوللی باشگاه  کردارِ

 کرد.   جادیا یادزی

ا  شیپ  اودئه  نیدارمان  کهنیاز  او  تحق  یبهانه  نیکاسترا  به   ی طبقات  ریآغشته 

دو دسته   نیا  نی ب  یتضاد فرض  مزیتا  شیریاز آ  3ی( را هوا کنند، کِن اِرل«یگری)»وحش

  نیشاهد ا  کیاز نزد  ،یفرانسو  استمدارِیبرخالفِ دو س  یکرده بود. اِرل  حیتشرهوادار را  

 افتضاح بود: 

اخت  نیزم  یشمال  یگوشه  هایدیمادر در  و    اریرا  داشتند 

شمالِ ورزشگاه واقع شده    یِلومتریک  کی هواداران، تنها در    یی آگردهممحل

 یعموم  یزودتر به محوطه  یاز هواداران در روزِ باز  یاریبس  نیبود، بنابرا

مناسبدندیرسیم   4یدنسن شمال  دنیرس  یبرا  ستگاه یا  ن یتر.  ضلع    ی به 

  ی هایدر جنوب. در ورود   RER  ستگاهِی بود، نه ا ی دنسن  یمترو  گاه، ورزش

مادر  ، یشمال  ترِضیعر تنگ  د، یهواداران  آن  ازدحامِ   ی راهبا  سببِ  که 

  ها، یورپولیل  ییِآشد، مواجه نشدند. در مقابل، از محلِ گردهم  های ورپولیل

شرق اِستادو    یلومتریک  10در    5نسنس،یها هزار هوادار را به کور دئه وکه ده

با ورزشگاه  تا  عمومحمل  فرانس کشاند،  طول   قهیدق  45حداقل    ،ی ونقلِ 

 
2. Amélie Oudéa-Castéra 

3. Ken Early 

4. Saint Denis 

5. Cours de Vincennes 

https://www.politico.eu/article/france-sport-minister-amelie-oudea-castera-blame-liverpool-paris-stadium-chaos/
https://www.irishtimes.com/sport/soccer/2022/05/29/ken-early-uefa-are-lucky-the-paris-shambles-did-not-have-far-worse-consequences/
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  یدنها قبل به سنوجود نداشت که هواداران ساعت  یلیدل  چی. هدیکشیم

 . دیآ ش یپ  ی مشکل کردندیم  ینیبشیپ  نکهای مگر – بروند 

 خالصه کرد: نیآمد را چن ش یکه آن شب پ  یمشکل یاِرل

به سمتِ   تِیجمع  انِیبود که جر  نیا  یاساس  مشکل در حالِ حرکتِ 

  ت یریمد  یبود. برنامه  یجنوب  یهایورود  شِیاز گنجا  شتریب  اریورزشگاه، بس

که    یاساساً مستلزمِ عبوردادن شتر از سوراخِ سوزن بود و هنگام   ت،یجمع

  ی هایکار با اسپر  اق یاشتبا  سیپل  یروین  ست،ین  یآشکار شد که شتر ردشدن

 آور خود را شروع کرد . . . . اشک یهافلفل و گاز

از   یخوب برا  لییدل  دیبا   سیبپندارند، پل  شوندیکه وسوسه م  یکسان

خود داشته باشد،    ییایمیش  یافزارهاچماق و سرکوب   دنِیکش  رونیغالف ب

مردم    یِکارضدشورش، کتک  سِیپل  یداشته باشند که برا  ادیخوب است به  

خرمحشرِ    ن یشانس بود که اخوش  وفا یبخش کارشان است.    نیتربخشلذت

 دنبال نداشت. به یبدتر یآمدهایپ  ی نسازما

افراد  در امر،  م  یواقعِ  اداره  را  مدرن  فوتبالِ  را    کنند،یکه    ک یتجارت،    کیآن 

سرگرم تقاضا  یمحصولِ  م  یبا  ا  انگارند، یانبوه  ناد   تیواقع  نیو  که    رندیگیم   دهیرا 

  یوودیپرفروش هال  لمیکدام ف  رندیگیم  میتصم  نماروها یکه س  یاوهین شهماهواداران به

 توانینم  ی . اما حتزنندیمتنوع نم  ی هاباشگاه  نیاز ب  ابرا تماشا کنند، دست به انتخ

 انِیمشتر تِیگردانندگان داشت تا بلکه امن ن یبه ا ید یها امسطحِ رقابت نیدر معتبرتر

 کنند.  نیرا تأم فرضشیپ 

 زخم  یرو  دنیپاش  نمک

ضدشورش موردِ استقبالِ   س یپل  یحیعادات تفر  یدرباره  ی است مشاهدات ارل  ممکن

قدرانِ »پاسداران   ی کاف   یبه اندازه  میتوانیما هرگز نم  کنندیواقع نشود که فکر م  یافراد

اما  میباش  ت«یامن پل  یکسان  یبرا   ناًیقی.  فرهنگِ  نزد  سیکه  از  را  تجربه   کیفرانسه 

 نیکه ب  یاکنندهتظاهر  وچهارست یداشت. از جمله آن ب  اهدآشنا خو  ینیاند، طنکرده

 . کور شدند  یکیپالست یهاگلولهبا   2019تا مه 2018نوامبر 

https://www.politico.eu/article/yellow-jackets-blinded-police-weapons-france-protests/
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دادنِ اصل موضوع، جلوه  اعتباریو ب   انیدولت فرانسه با مقصر دانستنِ قربان  ی»وزرا

گذشته متفاوت بود، چون شاهدان   یشنبه   عیواکنش نشان دادند.« وقا   سیبه انتقاد از پل

مجبور   یفرانسو  یها سیاز آن دست که معموالً پل  یوجود داشتند، شاهدان   ی ادیز  اریبس

  یراشان باشند. بنگران سیپار  ی هان ینشها در حومهنوجوان   ت یذهنگامِ آزار و ا  ستندین

را رد  یرسم تیسرعت روابودند که به ورپولی مسابقه از ل یروزها سینمونه، افسران پل

تکان اوضاعِ  آن  در   « چرخان    هاینرده  مقابلِ  در  هواداران  رفتار  دهنده، ¬کردند: 

  کهنیبا اشاره به ا ورپول،یباشگاهِ ل یِدرابرتسون، مدافعِ اسکاتلن  یبود«. اند زدنی¬مثال

از طرفِ    ماًیاگر مستق  ی است، حت  ی او تقلب  طیاش گفته شده بود که بلاز دوستان  ی کیبه  

 . دیرا به چالش کش یجعل یهاطیبل یخود رابرتسون آمده باشد، ادعا

از حزب   استمدارییس  ورپول،یل  7یِ، شهردارمحل6روتِرام   ویاستضدشورش به    سِیپل

 شد. یبربیاز او ج انیجر نیحفاظ باال برود، در ا کیکارگر، گفت از 

تا بگو  سیپل  شِیپ  در از آن  ی کی  اند، دهیرا دزد  زامیچهمه  میرفتم  ها 

ها  بر سر آن  ورپولی.« چند هوادار لدیخوش آمد  سیجواب گفت: »به پار

هنگام  اد یفر تنها  ماست«.  شهردار  »اون  جوان   ی کیکه    ی زدند:  دو  از 

ژاندارم آمده بودند، نامِ مرا گوگل    یکمک در ترجمه برا  یکه برا  یفرانسو

باور   دادند،  نشان  ژاندارم  به  و  تا  کردند  برد  مرا  بالفاصله    ط یبل  ک یکرد. 

 کنم. هیته یالمثن

که پس از ورودش    ی در مورد اتفاقات  وفا، ی  س یرئ  ن،یاز الکساندر چفر  د یگویم  روترام

 خواست: حیبه ورزشگاه رخ داد، توض

را   ییها یو آنچه را که شاهد بودم و نگران  کردم  یخود را معرف  مؤدبانه

نداشت. او به من گفت:    شیبرا  یتینظر، موضوع اهمکه داشتم شرح دادم. به

 
6. Steve Rotheram 

7 .Metro Mayor - شود و ریاستِ شورای مقامات شهری این شهردار با رأی مستقیم مردم محلی انتخاب می

ی نظارتی و  ها با منافع عمومی است و جنبهگیریگیرد. نقشِ او اطمینان از انطباق تصمیم را برعهده می

ن مقام، با مقام شهردار که صاحب قدرت اجرایی و متعاقباً مسئولیت حقوقی و  ترتیب، ایگیرانه دارد. به اینتصمیم 

 اجتماعی است، متفاوت است. شهردار شهر لیورپول، جوانا مری اندرسون است.

https://www.theguardian.com/football/2022/may/31/champions-league-paris-final-fiasco-triggers-hillsborough-survivor-trauma
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خودمان را به کشتن   م،یمسابقه فرصت داشت  یِبرگزار  ی» تنها سه ماه برا

  شتر ی: »من ب م. که من پاسخ دادم«یرا برگزار کن  ی باز  ن یا  میتا بتوان  میداد

 زیآمنیکشته نشوند«. او اشاره کرد که حرف من توه  رونینگرانم که مردم ب

 است.

پار  ورپولیهواداران ل  یبرخ   1989در سال    لزبورویه  یفاجعهبازماندگان    س،یدر 

حادثه نود  یابودند،  جان  کووکه  گرفت.  را  نفر  که    نیگاردبه    8یکاول  نیهفت  گفت 

برخوردِ دولت    ینحوه  نیمچنبالفاصله خاطرات آن روز را زنده کرد. او ه  س،یاتفاقات پار

 لزبورویکه پس از ه  ییها گذاشتن اروپا را با سرپوش  قهرمانان  گیل  نالِیف  یمکرون درباره

 کرد:  سهیرخ داد، مقا

 یهمه  خوانم،یرا م   گذارند یم   مانیرو  شِ یها پ که آن  ی تیبار که روا  هر

چ درباره  ییزهایآن  پ سرزبان  لزبورویه  یکه  انداختند،  ام چشمان  شِیها 

 بار نیاست که ا  ت یواقع  نیا  دهد، یم  امیکه تسل  یزی. تنها چشوندیظاهر م 

  یهاما رسانه  کهنیبودند که اتفاق افتاد، و ا  یزیجهان شاهد چ  یهارسانه

  رِ یاز ز  توانندیها نمآن   نیبنابرا  م،یخودمان را دار  یهانیو دورب  یاجتماع 

هر   حال،نیا. باابندی  یاز آن طفره روند، خالص کوشندیکه م یتیبارِ مسئول

ا م  تیروا  نیبار که  ا  خوانم،یرا  ام نمک به زخم  ،ی است که کس  نیمثل 

 بپاشد. 

 ی مال  نگیدوپ

  ییِ تکرار نشد. اما دروغگو  لزبورویه  یِجمعشامگاه شنبه، تلفاتِ دسته   خوشبختانه

 لزبورو،یه  گرِید  یبازمانده  کی.  ستیهمانند ن  دادیدو رو  نیا  وندِیپ   یمقامات، تنها رشته 

آن روز   زِیآمطعنه  راثِیم ،درخشدیم دیاکنون خورش در کتاب خود، و  9، یتمپان انیآدر

 است. دهیرا به بحث کش سیفوتبال انگل یبرا

دربارهدروغ  کهیدرحال ل  ورشِی  یها  پل  ورپولی هواداران  کارها  سی به    ی و 

مسابقات    یبود، مسئوالن برگزار  اندازنیطن  ای تانیبر  یعمومِ  یهنجارشکنانه هنوز در فضا
 

8. Kevin Cowley 

9. Adrian Tempany 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87_%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88
https://www.theguardian.com/football/2022/may/31/champions-league-paris-final-fiasco-triggers-hillsborough-survivor-trauma
https://www.faber.co.uk/product/9780571295128-and-the-sun-shines-now/
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.  کردندیاستفاده م  10ی صندل تمام یهاورزشگاه غِیتبل یفرصت برا نیدر انگلستان، از ا

فرا  یبخش  نیا ل  یندیاز  که  به    گِی بود  را  انگلستان  اولِ  جهان  کیسطحِ    یِمحصولِ 

تبدبه سودآور  روزنامه  لیشدت  قربان  یکرد.  که  اهر  لزبورویه  ان یسان  جلوه   منیرا 

مرداک  داد، یم روپرت  همان  تلو  ی به  پخش  حق  پول  که  داشت  را    یایونیزیتعلق 

موشک  پرداخت،یم سوختِ  برا  یِکه  ل  یالزم  گرفتنِ  قرار  مدار  فراهم    ربرت  گی در  را 

 . کردیم

همچنان   یسیبزرگ انگل   یهاباشگاه  د،یسازوکار جد  یدهه  نینخست  باًیطولِ تقر  در

دست  فوتبال به  یایاز دن  میرمستقیغ   ای   میمستق   توانستندیکه م  یدرآمد  یهاانیبه جر

شان از  و سهم  ،یمال   یبانیپشت  یقراردادها  ، یابیبازار  ،یفروشتیآورند، اتکا داشتند )بل

تلو درآمدِ  مونیزیخروارها  سپس  آبراموو  ،یروس  اردریلی(.  سال    چ،یرومن    2003در 

برتر به    گی[ لی]مسئوالن برگزار  ن،یبه اوکرا  هیروس  ی. پس از حملهدیرا خر  یچلس

آبراموو  دیسر  جهینت  نیا ]به همکار  یاچهره  چیکه  پوت   یمظنون  را  نیبا  او  و  است   ]

باشگاه کردند.   به فروش  اوکرا  هیروس  یحمله   لِیبه دل  وفای مجبور   گیل  نالیف  ن،یبه 

طور که جاناتان  همان  ب،یترتنیامنتقل کرد. به  سیقهرمانان اروپا را از پترزبورگ به پار

 بودند:  دهیها از اصطبل رمها بود که اسبداده، مدت صیتشخ 11لسون یو

 کی  یگذارهیسرما  تِیقابل  یانجام داد، جداساز  چیکه عمالً آبراموو  یکار

موفق از  زم  تیباشگاه  ن  نیدر  در   ز یو  آرسنال  بود.  تجارت  معمول  قواعدِ 

  که یساخت. در حال  دی جد  یومیاستاد  تدیونایرقابت با منچستر  یکوشش برا

 . کردیمستقل رفتار م چیآبراموو

را   سهیسر ک یپوند   اردیلیم 1.5 یبود، با کمک یکه مالک چلس یدر مدت چیآبراموو

آرسنال، آرسن ونگر از    ی شل کرد که ظاهراً باشگاه هرگز آن را پس نخواهد داد. سرمرب

 کرد.  ادی یمال  نگیموضوع به عنوان دوپ  نیا

درصدد    انهیرو او در خاورمدنباله  ینفت  دارِهیبنا گذاشت که سرما  ییالگو  چیآبراموو

  ،ی امارات متحده عرب  ی فعل  رِیوزنخست   نِیجانش  ان،یآل نه  دیاند. منصور بن زااز آن   دیتقل

 
10. all-seater 

11. Jonathan Wilson 
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  ریام  ،یبن حمد آل ثان  میاست. تم  یتیمالک منچسترس  تدیونا ی  یگروه ابوظب  یِانجیمبه

به پار  یورزش  یگذار  هیسرما   یانجیمقطر،  باشگاه  مالک  )  یقطر،  ژرمن  (  PSGسن 

  یبرتر کسب کرده، پار  گیل  ریدر پنج فصلِ اخ  ی چهار قهرمان  یتیکه س  یاست. در حال

  ن یا  یفرانسه شده است. هر دو  گیبار قهرمانِ ل  8فرانسه،    ریفصل اخ  10سن ژرمن در  

سال  باشگاه از  ا  2019ها  ف  سونیبه  رس  نان قهرما  گیل  نالیبه  دال  اند، دهیاروپا    ل یو 

را به   هارقابت  نیدر ا   یزود، قهرمان  ای  رید  میوجود دارد که انتظار داشته باش  یفراوان

 موفق شد.  2021و  2012 یدر سال ها ی گونه که چلسدست آورند، همان

گرفت    می]فارس[، تصم  جیخل  یهمکار  یبزرگِ شورا  دِیسف  یگذشته، کوسه  سال

شده بودند.    تیشورا به آن هدا  نیقناتِ ا  یهایماه   ترشیرا دنبال کند که پ   یریمس

درصد از سهام    80نظرِ محمد بن سلمان،    رِیز  ،یسعود  یعموم  یگذارهیصندوقِ سرما 

  میتوانیم   12چنان باشد که بود،هم  زیچهمهگرفت. اگر    اریرا در اخت  تدیونای  وکاسلین

از جام  زین  وکاسلین  نده،یآ  یهادر سال  میانتظار داشته باش و    یداخل  یهاسهم خود 

 را به کام کشد.  ییاروپا

به  مطمئناً نقش  سلمان  بن  جدمحمد  به    یتری مراتب  حمله  تا   منی در  داشت 

اوکرا  چیآبراموو به  اجبار  نیبنابرا  ن،یدر حمله  به ترکِ  روس نشانه  یِالزام  از   یاتاجرِ 

باالتر  رهنگامید  یِاخالق  یِداریب ن  نیدر  برستی سطوح  دولت  واقع،  در  فعاالنه    ایتانی. 

 کند.   یریگسهل  ها یتوسط[ سعود  وکاسلیتصاحب ]ن  ی هبرتر دربار  گیکرد تا ل  یزنیرا

 ی بعد یمرحله

بار در چهار سال گذشته، مجبور    نیدوم  یبرا  ی تیمنچسترس  13،یماه جار  لیاوا  در

روزِ فصل صبر کند. با    نیبرتر تا آخر  گِیل  ی از کسب عنوانِ قهرمان  نانیاطم  یشد برا

مع لآن  یاصل  فِی حر  فِیتوص  ، یمنطق  اری هر  تبه  ورپول،یها،  کوچک،   مییعنوان 

ناموفق سوپر   یکه از پروژه  دی سا  ی باشگاه مرس  یی کای مالک آمر  ،ی. جان هنرمعناستیب

ثروت خود را به دست آورده است.    یی کاال  یگرکرده بود، با معامله  ت یاروپا حما  گیل

 
12. Ceteris paribus 

 است ماه مه   31تاریخ انتشار مطلب . 13
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  290از    شیب  یگذشته کم  یوانتقاالت در دههدر بازارِ نقل  ورپولیخالصِ ل  کردِنهیهز

 پوند بوده است.  ونیلیم

فوتبال مدرن وجود ندارد:    ی اسیدر مورد اقتصاد س  یایمنطق  زیِچ  چیحال، ه  نیا  با 

کرده است.   نهیهز کنانیباز دِیخر یاز سه برابر برا شیب  باًیدوره، تقر نیهم  یط یتیس

روند را به   نیشکست ا  یاتا اندازه  ش،یلیجک گر  یِپوند  ونیلیم  100  دِینمونه، خر  کی

نشد. دستاورد    گیدر ل   ی تیس  یموضوع مانع از قهرمان  نین، ایبا وجود ا  د، یاثبات رسان

بهتر  توانندیاست، اما همچنان نم یاستثنائ ،یتیبا س کینزد نیچن یدر رقابت ورپولیل

برا  دیاز هماورد خود شوند، و شا  قوان  یتریمدتِ طوالن  ینتوانند  برابرِ  گرانشِ   نِیدر 

 کنند.  ی ستادگیا یاقتصاد

امتداد خط سِ  اگر پ   یکنون  ری فوتبال در  به  اس  ش یخود  آرود، ممکن    نده، یت در 

  یی هاتیکه هنوز محدود  یزمان   م، یحساب آوربه  ییکلوپ را عصری طال-والیدوران گوارد

  یزدگاز هواداران با حسرت  یاریگونه که اکنون بسقدرت پول وجود داشت )همان  یبرا

و آرسنال، که درست قبل از آمدن   تدیوناین منچستری فرگوسن و رقابتِ ب-به دوران ونگر

  ی دگرگون  یروند، به قسم  نیا  ستاندنیا  ی(. براکنندیرخ داد، نگاه م   چیرومن آبراموو

 است.  یافتنیورزش دست یایدن یبه آن فراسو  ی ابیکه دست م یدار ازین یاجتماع 

 

 : یبا منبع اصل  وندیپ

https://jacobin.com/2022/05/champions-league-paris-

madrid-liverpool-police-macron 

https://jacobin.com/2022/05/champions-league-paris-madrid-liverpool-police-macron
https://jacobin.com/2022/05/champions-league-paris-madrid-liverpool-police-macron
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اندیشمند مارکسیست   فمینیست، که    -الکساندرا کولونتای دیپلمات بلشویک و 

 150اندازهای رهایی زنان در سوسیالیسم بود،  چشمپیشرواش در جستجوی    هاینوشته 

 ویکم مارس به دنیا آمد. سال پیش در چنین روزهایی در سی

*** 

مالقات کردم، هنرمندی اسپانیایی که چندین سال از عمرش را   1من با دُرا گارسیا 

ی زندگی آلکساندرا کولونتای کرده بود. دیدار ما  در اواخر صرف مطالعه و تحقیق درباره

 واقع در بروکلین اتفاق افتاد. در این موزه  Amant فوریه در گالری به نام »معشوق«  

ک از جمله یک نمایشگاه و دو فیلم به تماشا  ی این اندیشمند بلشویآثار گارسیا درباره

جذاب بود؛ در باغی سرباز و    -2وِک ی بوشدر محله  – گذاشته شده بود. فضای موزه  

به مجسمه ما جور درمیمزین  با موضوع  گالری  این  نام  پرشور.  و  برهنه  زنی  آید؛  ی 

برای زنان رهایی  تواند  کولونتای در این باره بسیار قلم زده است که چگونه کمونیسم می

 تر به ارمغان آورد. را در عشق، سکس، رمانس و رفاقتی شایسته

از دیدار با گارسیا، نمایشگاه اش را دنبال کردم، نمایشگاهی که به بررسی پیش 

نامهتاریخچه  میان  از  کولونتای  آثار  انتشار  ویراستی  و  کتابها  مختلف  هایش  های 

ها و پالکاردهایی است که اعتراضات چپ فمنیستی پردازد، و در کنار آنها کنار عکسمی

  3کند. خیلی کوتاه با مسئول و سرپرست ارشد گالری، روث استِوِز را مستندسازی می

صحبت کردم. با تعجب به من گفت که اولین بار است که کارهای گارسیا در ایاالت  

در اینجا نه«،  متحده به نمایش گذاشته شده است. »او هنرمند مهمی در اروپاست اما  

 گردد.»شاید به مضمون« کارهایش باز می  استوِز تأکید کرد که تفاوت

به خصوص    - ای حق با استِوِز است که مضمون کار گارسیا  تقریباً بی هیچ شبهه

کولونتایپروژه گاهی     -ی  از  هر  تنها  زیرا  نیست،  آمریکا  هنر  جهان  مناسب  چندان 

دنبال می را  اعتراضی  اسیاست  عمدتاً  کند.  و  نیست  کمونیسم  پذیرای  هنوز  فضا  ین 
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اداره می ایده مهربانانه برخورد توسط میلیونرها و میلیاردهایی  این  با  شود که خیلی 

 کنند.  نمی

می سر  در  را  جهانی  رؤیای  خلق  کولونتای  در  رفیقانه  مردان  و  زنان  که  پرواند 

دارد، را در مرکزش  برابری جنسیتی  نظامی که  یعنی  کنند؛  مشارکت می   کمونیسم، 

عیار  تمامی اجتماعی شده، از مادران حمایت تمامداری بههای خانهنظامی که در آن کار

دهد که لذت والد بودن را بدون محرومیت از مشارکت  میها فرصت  شود و به آنمی

های عموماً محقق نشده کولونتای درباره  امروز، آرمان   کامل در نیروی کار تجربه کنند.

ویژه با  رسد، بهدیگری مرتبط به نظر می ی کارگر بیش از هر زماندی زنان طبقه آزا

ایاالت متحده به شدت  نظر به مخاطرات برسر سقط جنین قانونی )که هم اکنون در 

دولتی کار مراقبتی،    هایهای ریاضتی به زیرساختمحدود شده(، تهاجم دائمیِ سیاست

ورزی و ی پایین و شرایط کاری بد و شرایط عشقهاانبوهی از زنان کارگر با دستمزد

 داری است.سکس که همچنان در اسارت بازار سرمایه

و  سوسیالیستی  تفکر  و  سازماندهی  احیای  با  همچنین  شرایط،  این  به  توجه  با 

توان دریافت که افراد زیادی دوباره به سراغ کولونتای فمینیستی در سراسر جهان، می

خوانی فمینیستی سوسیالیست  های کتابدر بسیاری از گروهنتای های کولوبیایند. ایده

های اخیر فمینیستی چپ بخش کتاببخش و آگاهیالهام  گیرد، و مورد بحث قرار می

چرا زنان در سوسیالیسم سکس بهتری دارند: و    4بوده، از جمله کتاب کریستن قدسی، 

با   5و کتاب جودی دین   ,Bold Type)(2018 نفع استقالل اقتصادیدیگر دالیل به

 . (Verso, 2019) ی تعلق سیاسیرفیق: جستاری دربارهنام 

ای در این جریان احیای ]آرای[ کولونتای بازی کرده  کنندهدورا گارسیا نقش تعیین

است. آثار و زندگی نویسنده و دیپلمات کمونیست موضوع نمایشگاه گارسیا با عنوان 

در اطراف استکهلم برگزار شد و پس    در یک گالری  2018درسال    که  بودعشق سرخ  

از آن جنگی همین عنوان در مورد میراث این متفکر کمونیست منتشر شد. گارسیا  

اش باعث شد به عنوان بخشی قبلی  ر اینطور توضیح داد که تمرکزش بر هانا آرنت در کا
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شوخی و صدایی که  ی سوئدی دعوت شود. گارسیا دلیل این دعوت را با  از این پروژه

آورد چنین اعالم کرد: »اگر هانا آرنت را دوست  ادای تبلیغات سایت آمازون را درمی

 تان بیاید!« دارید، شاید از آلکساندرا کولونتای خوش 

کردم، ما تازه نوک   پس از یکسال سروکله زدن با کولونتای گفت: » فکر می  گارسیا

ی آن است.  عالوه  اش نتیجهادامه داد و اثر تازه ایم.« او تحقیقاتش رای یخ را دیدهقله

ی کولونتای فیلمی  اثر اخیر او دربارهانقالب: به عهدت  وفا کن!  بر نمایشگاهی با عنوان  

 کشاند. های کولونتای در روسیه میکه ما را تا بایگانی عشق با موانعش است به نام  

از    ز یکی از آثار به جای مانده، اتوانستم چیزی آرزو کنماگر میاو در فیلم دومش،  

دوران کولونتای در مکزیک به عنوان سکوی پرش برای بررسی اعتراضات و بیان هنری  

کوییرفمینیست  و  میها  استفاده  کشور  آن  در  معاصر  رابطههای  با کند.  کولونتای  ی 

مکزیک، کشوری که در آن مقام سفیر شوروی را داشت، برای گارسیا موقعیتی غنی  

و گسترش   است. اقتصادی  روابط  ایجاد  برای  با دستوری صریح  را  او  استالین  ژوزف 

با   مالقات  یا  سیاسی  سازماندهی  با هدف  نه  اما  فرستاد،  مکزیک  به  فرهنگ شوروی 

خواست که بدون خصومت با ایاالت متحده، با مکزیک  ها. )استالین از او میکمونیست

ونسردی ادامه داد: »صدالبته، معلوم است  ی مستحکمی برقرار کند.( گارسیا با خرابطه 

 که او با کمونیست ها مالقات کرد.« 

ذاتاً   بود که »فرهنگ« شوروی  این  تناقضات نقش کولونتای در مکزیک  از  یکی 

ها را بفروشد زیرا چیزی بود که اتحاد جماهیر شوروی  بایست فیلم سیاسی بود. » او می 

با ذصادر می را  موضوع  این  گارسیا  فیلمکرد«  که  البته   « داد.  توضیح  مثال  های  کر 

هایی برای پروپاگاندا نیز هستند.« گارسیا توضیح  هایی ممتازند، اما  فیلمشوروی فیلم

استقبال ابهام موجود در مأموریت خود رفت و سرگِئی آیزنشتاین    داد که کولونتای به

 هایش و سپس خود او را.«را به مکزیک آورد: »اول فیلم

اند استالین در تالش بود تا کولونتای را با فرستادن ای گمان کردهدرحالی که عده

گارسیا باور دارد   -اش را تشدید کرد وهوای گرم مشکالت سالمتیآب  -به مکزیک بکشد

پیچیدهی آنرابطه  مأموریت کولونتای در مکزیک  این حرفها و  از  بود. گارسیا  تر  ها 

تری  های سادهاستالین قصد داشت کولونتای را بکشد، راهصراحت اذعان کرد: »اگر  به

 وجود داشت.« 
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کند. در آن زمان،  ی انتشار ]آثار[ کولونتای کاوش میاین نمایشگاه در تاریخچه

ترجمه نویسنده بر  محدودیتی  نحوهها  یا  کتابها  ارائه  انتشارات  ی  نداشتند.  هایشان 

از کتاب بازارگرمی در ردهق سرخ،  عشهای کولونتای، یعنی  مکزیکی یکی  برای  ی  را 

ناشر   پورن« قرار داده و نام آن را تغییر داد. گارسیا در ادامه چنین توضیح داد: »»نیمه 

وبیش  اثر کولونتای را از هر پیام انقالبی تهی کرد و بر این واقعیت دست گذاشت که کم

درباره نامهباصراحت  گارسیا  آمانت،  نمایشگاه  در  است.«  سکس  خشم ی  با  توأم  ی 

 کولونتای به ناشر را درباره این اقدامات خودسرانه در معرض عموم قرار داد.

درباره  گارسیا  مشاهدات  دیگر  تاریخچهاز  گفتهی  به  کولونتای  آثار  انتشار  ی  ی 

شود:  های متعدد فمینیسم همزمان میخودش آن است که همیشه »این اتفاق با موج

و حاال هم اکنون.« یکی   90و  70/ 60های دیگر دهه، سپس سکوت، بار 1930ی دهه

از کتاب   1971کردم ، ویراست سال  ها برای من که این نمایشگاه را دنبال میاز شگفتی

ی بود، نوشته  خودنوشت یک زن کمونیست که از حیث جنسی رهایی یافته  یزندگینامه

موج دوم درجهان  و  کولونتای با پیشگفتاری از ژرمن گریر، فمینیست شناخته شده  

حرمسراخواجه کتاب    ینویسنده دهه ی  در  )گریر  ترنس  .  مسائل  مورد  در  اخیر  های 

ی گارسیا راستی متمایل شده است.( به گفته های دستمتاسفانه به شدت به گرایش

در بستر آمریکای التین، احیای کولونتای با تأکید بر طبقه همراه شده است، »که در  

  - و در کنار –ب بود... فمینیسم ]بورژوایی[ زنان پرولتاریا را همانند  فمینیسم سفید غای

 نادیده گرفته بود.« "پوستزنان رنگین"

پردازد. او به عنوان به تناقضات زندگی کولونتای می  عشق با موانعگارسیا در فیلم   

قانونی،  ای بود: سقط جنین  تنها زن در نخستین دولت بلشویک، مسئول اصالحات عمده

پشتیبانی و حمایت پس از زایمان، دستمزد برابرِ زنان و مردان، پیشگیری از بارداری و  

بهبود دسترسی زنان به آموزش. بیشتر این دستاوردها در دوران استالین از دست رفت. 

به   باورنکردنی  بود، به طور  زنان متعهد  آزادی  به  این حال، کولونتای همانطور که  با 

 سم شوروی نیز وفادار ماند. ی کمونیپروژه

به عنوان مثال، استالین باردیگر سقط جنین را غیرقانونی کرد، و گارسیا در این  

کند.  فیلم، شواهد مستندی از واکنش متناقض کولونتای به این موضوع  را بررسی می
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کرد، گفت:  گارسیا در مورد تمایل کولونتای برای دفاع از سیاستی که از آن حمایت نمی

با آن کند.  مخالف باشد، اما هرگز به حزب پشت نمی  »هرچقدر هم که ممکن است 

 تصور او از سرباز بودن  اینگونه بود.«

ی او این  داند.  به گفتههای امروزی مرتبط میگارسیا آثار کولونتای را با جنبش

های امروز در مورد خانواده،  ایده که »انقالب بدون انقالب جنسی وجود ندارد« در گفته

 اندازد. داری فاقد کیفیت است، طنین میدر سرمایه جنسیت و اینکه چرا سکس

که امتناع کولونتای از ائتالف با نیروهایی که »فمینیسم   دهدگارسیا توضیح می

ای نامیم( نیز به همان اندازه مسئله نامد )یا آنچه ما امروز فمینیسم لیبرال میبورژوا« می 

 معاصر است.  

به »آواز افسونگر« فمینیستنویسد، زنان کارگر  می  1905او در سال   های نباید 

ها تنها خواستار امتیازهای برابر با همسرانشان هستند بورژوا گوش بسپارند، چرا که آن

 شان را کنار نخواهند گذاشت.گاه امتیازهای طبقاتیاما هیچ

ی کارگر باید »نیروهایشان  کشد که زنان طبقهدر مقابل، او این موضوع را پیش می

ی سوسیالیستی زنان آزاد خواهند فقای مرد متحد کنند زیرا تنها در یک جامعهرا با ر

 شد.«

*** 

های کولونتای به انتخاب گارسیا و با خوانش زنان هنرمند معاصر  ای از نامهگزیده

 قابل دسترس است. لینکدر این 

تاراج زنان:   لیزا فیدرستون، از نویسندگان نشریه ژاکوبن، و همچنین نویسنده کتاب
 است. مارتکننده برای حقوق زنان در والتعییننبرد 
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های امروز شاید آرای ویرجینیا وولف از مد افتاده باشد، شاید  برای برخی فمینیست 

بسا  کنند، و چهی »اثر ادبیِ« صرف مراجعه میمثابهدوستان به آثار او بهترِ رمانبیش

ی مسائل  که بسیاری از آثارش دربارهبرای برخی او اصالً فمینیست به شمار نیاید؛ ولو آن

توانیم از آرای وولف است. پرسش اصلی نگارنده این است که آیا می  زنان نوشته شده

پیچیدگی فهم  سفید  برای  زن  وولف  ویرجینیا  ببریم؟  بهره  امروز  جهان  مسائل  و  ها 

ی مرفه انگلستان قرن بیستم بود، دیدگاه او چه کمکی به فمینیسم  لیبرالی از طبقه 

ارائه  تحلیل اینترسکشنالیتیولف یک توان با آرای ویرجینیا وکند؟ چطور میامروز می

افراد جامعه تعهد سیاسی داشت؟ وولف جنگ  دیدهداد و در عین حال به ستم  ترین 

ی او با جنگ و  های آغازینِ جنگ جهانی دوم را تجربه کرد، مواجه جهانی اول و سال

 های میان دو جنگ جهانی اروپا را درنوردیده بود چگونه بود؟فاشیسمی که در سال

ی ویکتوریا زاده شد  ی انگلیسی، در دورهنویسنده(،  1941-1882ویرجینیا وولف )

های گوناگون نوشته شد و موضوع اصلی ی مدرن درگذشت. آثار او در سبک و در دوره

هایش شرایط زندگی زنان بود، تا حدی که یکی از اتهاماتی که علیه بسیاری از نوشته 

ر شرایطی که باید  وولف زمانی مطرح شد این بود که »خانم وولف بیهوده و نامربوط د

ی  اما مبارزه  1نوشت.«گرفت، در مورد مشکالت زنان میها کاری انجام میبرای فاشیست 

هایی  هایش، در میان کلماتِ مکتوبش جاری بود، در فعلوولف با فاشیسم در عمق نوشته

نوشت دانست، وقتی میگزید، چرا که او قدرتِ جمله را در فعلِ آن نهفته میکه برمی

سراید: »آه از چمن برداریدم! لرزانم، من سوزانم!« که یادآور شعر شِلی است که می  »من

قدرت کلمات نظر داشت.   واقع او در نقد وضع موجود بهکاهم، ناکامم!« بهمیرم! میمی

ای که زنان و مردان در آن قرار داشتند ی وولف در نقد شرایط اجتماعی و سیاسیمبارزه

اش ی مبارزهاما برای آنان که با آثار وولف آشنا نبودند فهم شیوه  همواره جریان داشت،

،  (1938گینی )سهو    (1929اتاقی از آن خود )دشوار بود. عالوه بر دو اثر فمینیستیِ  

خوانند، تمامی آثار ویرجینیا وولف از منظری های جوان آن دو را میکه هنوز فمینیست 

وگوهایش با کالیو بل نیز ارند. چنانکه در گفتفمینیستی نکات بسیاری برای آموختن د
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نویس مدرنی  های جنسی و جنسیتی آغازگرِ پیدایش زنِ رمانشود سیاست روشن می

 2نام ویرجینیا وولف شد. به

، وولف در  (2006ی کمبریج بر ویرجینیا وولف )مقدمهبه تعبیر جین گلدمن، در  

های زندگی شخصی، خانوادگی و  ها زن در بستر سیاستآثارش به ترسیم تقالی نسل

کند  فرهنگ مردساالری را نقد می  ( 1922اتاق جیکوب )پردازد. او در رمان  اجتماعی می

ی جنسیت، های جنگ ایجاد شده و نیز مسئله نویسد که به دلیل کشته و از خالئی می

کند، شرایطی که در آن به مردان  شرایط پساجنگ بررسی میرا در    3طبقه و سوژگی 

بهطبقه  بود.  داده شده  رأی  زنان حق  از  بخشی  به  و  کارگر  دریایی    ی  فانوس  سوی 
شکل  (1927) که  است  میرمانی  ترسیم  را  هنرمند  یک  کند  گیری 

(ku ̈nstlerromanو به )ی فمینیستی است. وولف در  دهندهواقع یک اثر خودبازتاب

)او )  (1928رالندو  جنسیتی  دورهgender politicsسیاست  در  را  مختلف  (  های 

ها را حین حرکت خورشید بازی نور و سایه و رنگ  (1931امواج )کند، در  بررسی می

کند که گویا نشان از یک سیاست جنسیتی دارد. بخش  در آسمان چنان توصیف می

رمانِ   مقد  امواجنخست  کتاب  در  آفرینش  بخش  با  میاغلب  مقایسه  که  س  شود 

آورد، »خورشید هنوز طلوع کند که به جهانی تاریک نور میدمی را توصیف میسپیده

شد از آسمان تمییز داد... زن زیر خط افق خوابید... یک فانوس  نکرده بود، دریا را نمی

برداشت«، در این اثر زن هم عامل اسیر در نظام مردساالر توصیف شده و هم کسی که  

  امواج های اخیر بر رمان  کند. در سالی ذهنیت مردانه )خورشید( را غصب مینشانه

نهفته معانی  که  شده  نوشته  پسااستعماری  و  فمینیستی  مردساالری، تفاسیری  ی 

درون و  رأی  حق  برای  مبارزه  آشکار مایههمجنسگرایی،  را  آن  ضداستعماریِ  های 

ی پارگینر، که بعد  رمانِ خانواده-ی وولف در نوشتن جستارسازد. هدف اصلی و اولیهمی

رمان   اثرِ  به دو  بلند    (1937ها )سالتبدیل شد  نوشتن (1938گینی )سهو جستار   ،
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مدد  آن به  هستی کنشگر ای که انسان بهتوان سوژگی را آگاهی انسان از آگاهی خویش در نظر گرفت، آگاهی می    3

 شود.های خود تبدیل میو تغییردهنده در راستای خواسته
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ای به نام  ی پارگینر از مقالهرمان خانواده-ی زندگی جنسی زنان« بود، جستار»درباره

 4ده شد. وگویی بود برای انجمن ملی خدمات زنان، زاهایی برای زنان«، که گفت»حرفه 

( و  1929)اتاقی از آن خود  های فمینیستی  اما دو اثر مهم وولف در بستر سیاست

( است. در اولی وولف شرایط تاریخی، سیاسی، اجتماعی و ادبی را در  1938)  گینیسه 

های زنان در آن واقع است. و در دومی همین مسائل  گیرد که زندگی و نوشته نظر می

ی فمینیستی علیه طلبانهیک جدال صلح  گینیسهکند،  را در شرایط جنگ بررسی می

از تجربهبرآ  گینیسهفاشیسم است. جستار ضدفاشیستیِ   ی خود وولف ی زیسته مده 

ی خاطراتش نوشت: »و حاال آرزوی ناگهانی نوشتن  در دفترچه 1935است، او در سال  

ی  ی همهی ضدفاشیسم امانم را بریده. اِل و من... بحثی طوالنی داشتیم دربارهیک جزوه

جزوه در  است  خوب  که  بنویسم.«چیزهایی  سال  5ام  در  عمرش  وولف  پایانی  های 

 نوشت.فمینیستی بود که علیه فاشیسم می

 1909برای حق رأی زنان شروع به فعالیت کرد. در آوریل    1909وولف در سال  

پوند برایش باقی   2500ای به ارزش ی او، کارولین املی استیون، فوت کرد و ارثیه عمه

حساس از قرار معلوم، پیوستن به گروه همگانی هواخواهان حق رأی به وولف ا  6گذاشت.

ی آن نوشته بود که صدای سخنرانان »مثل طنین  پوچی و حماقت داده بود و درباره

صدای یک ناقوس بود« و در طول این دوره »بسیار وقتش برای حق رأی هدر رفته 

در انگلستان بود؛ زنانی که    8ها آمیز سافرجتآن زمان دوران اعتراضات خشونت   7است.« 

کردند، زندانی  ها را منفجر میشکستند، بانکرا می  هاخواستار حق رأی بودند شیشه 

  انداختندمیکردند، خود را جلوی اسب پادشاه  شدند، تا حد مرگ اعتصاب غذا میمی

می فدا  را  خود  جان  خواسته و  به  را  همگان  توجه  تا  وولف  کردند  کنند.  جلب  شان 

مببه نوع  این  از  در  صراحت  که  همانطور  و  خودارزات،  آن  از  از    اتاقی  نوشت،  هم 

 
 .132و  131، 125، 116، 109، 99، 87گلدمن، صص   4

 .52بونرو، ص   5

 .18گلدمن، ص   6
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زنان، با شرط سنی، حق رأی به   1918در سال    10جست.دوری می  9»فمینیسم مطلق« 

ها نبود، هرچند  ی شکستن پنجرهدست آوردند، بسیاری معتقدند که این دستاورد نتیجه

ما گفته شده حق رأی  ها کمک کرده باشد؛ اجوییی آن ستیزهممکن است یاد و خاطره

ی با همه  11ی زنان در طول جنگ جهانی اول اعطا شد. پرستانهبه دلیل کارهای میهن

 دهد تا حق رأی.اینها وولف نظرش این بود که پول به او آزادی بیشتری می

 اتاقی از آن خود توانیم از زبان خودش در  توضیح علت این رویکردِ وولف را می 

ام در شبی به من رسید که تقریباً همان  نویسد: »خبر ارثیه میبخوانیم، در جایی که  

حق رأی –رسید از آن دو  زمان قانون اعطای حق رأی به زنان تصویب شد... به نظر می

چون آن پول فکر وولف   12تر است.«ام قطعاً بسیار مهمپولی که صاحبش شده  -و پول

ی معیشت. به زعم وولف یک درآمد ثابت تغییر چشمگیری  کرد، آزاد از دغدغهرا آزاد می

ای که با داشتن پول به دست آورد. در واقع وولف به آزادی ی آدم به وجود میدر روحیه 

اهمیت می بیشتر  بود،  آزادیآورده  به  تا  بهداد  با  به دستای که  رأی  ن آ  آوردن حق 

یادداشت بود. و در  کاغذ تحریر است که رسیده  ارزانیِ  نوشت »البته به خاطر  هایش 

از نظر وولف با داشتن   13ی دیگری در نویسندگی موفق شدند.« ها پیش از هر حرفهزن 

رسد. »الزم نیست از پول نه تنها کار و تالش، بلکه نفرت و تلخکامی نیز به پایان می

تواند آسیبی به من برساند. الزم نیست تملق مردی را بگویم؛  مردی متنفر باشم؛ او نمی

متوجه شدم که رفته  ندارد که به من بدهد.  به او چیزی  رفته موضع جدیدی نسبت 

ی شرایط زندگی و در ادامه پس از شرحی درباره  14کنم.«ی دیگر بشریت اتخاذ مینیمه 

شکالت و موانع را درک کردم،  نویسد »زمانی که این مزنان و مشکالت اقتصادی آنان می

تدریج جای خود را به ترحم و مسامحه داد؛ و بعد طی یکی دو سال،  ترس و تلخکامی به

 
9 the arrant feminism 

 .91، ص اتاقیوولف،   10
11 Quentin Bell, p 14. 
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ی  ترحم و مسامحه از میان رفت و رهایی بزرگ از راه رسید، که آزادی اندیشیدن درباره

 15خودِ مسائل بود.« 

شه و آثار نویسندگان  های حق رأی زنان از هر جهت بر اندیی اینها سیاستبا همه

حلقه اثر و هنرمندانِ  بود،  آن  اصلی  اعضای  از  یکی  ویرجینیا وولف  که  بلومزبری،  ی 

برابری   1928گذاشت. در سال   زنان  به  آن  اساس  بر  که  تصویب شد  قانونی  نیز که 

شد ویرجینیا وولف توجه چندانی به آن نشان نداد، و  سیاسی کامل با مردان داده می

ن بل حتی ممکن است وولف فراموش کرده باشد که این امر مهم روی به نظر کوئینت

در اروپا    1930ی  ها، وولف به طور ساختاری با فاشیسم دههی اینبا همه  16داده بود. 

 کرد. مبارزه می

منتشر کرد، زمانی که بیش از ده سال از   1929را در سال   اتاقی از آن خودوولف 

های متعاقب آن  و از خاکسترهای جنگ و بحرانپایان جنگ جهانی اول گذشته بود  

ی »فاشیسم« به گوش تمام  راستی افراطی سربرآوردند و دیگر کلمههای دستگرایش

دانستند در ایتالیا حزبی به نام »حزب ملی فاشیست« ها میها خورده بود. خیلیاروپایی

می از  فعالیت  حزب  این  موسولی  1943تا    1922کند،  بنیتو  بود.  پایهفعال  گذار  نی 

ها در  در طول این سال  17ها از زنان نفرت داشت. فاشیسمِ ایتالیا همچون اغلب فاشیست 

 و عمل فاشیستی فعال شدند.  سرتاسر اروپا احزاب متعددی با اندیشه 

اما فاشیسم چیست؟ فاشیسم یک ایدئولوژی سیاسی در طیف راست افراطی است،  

های مهلک اقتصادی و اجتماعی برای بسیج  ان جنبشی پوپولیستی است که در بستر بحر

طلبانه برای احیا وار مردمی از تمام طبقات اجتماعی، بیشتر بر ناسیونالیسمِ توسعهتوده

های پیشامدرنِ پدرساالرانه در یک نظم جدید متکی است. این نظم  و بازتولید ارزش 

 تواند بر اساس یک ملت، یک مذهب و یک نژاد شکل بگیرد.  می

ای ها به ملت نگاهی مردساالرانه است. در حقیقت فاشیسم ایدئولوژی ه فاشیستنگا

سرتاپا مردانه است و به همان شدتی که با سوسیالیسم ضدیت دارد با فمینیسم و هر  
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های تاریخی عموماً معتقد بودند که نوع دگراندیشی و دگرباشی مخالف است. فاشیست 

ها برای مرادنگیِ صرف  ری است. البته فاشیست داری و فرزندآوی اصلی زن خانهوظیفه 

(Masculinity ارزش قائل نبودند و فقط مردانگیِ برخی مردانِ نژاد غالب را ارزش )

نظمیِ  ها و یهودیان را محرکان بیها و کمونیستآوردند. آنها سوسیالیستبه شمار می

دانستند.  ی آن میههای انقالبی فاشیستی را نظم مرداندانستند و شاخص»زنانه« می

دانستند که با نقشه و فریبکاری صفت« میها را نژادهایی »زنها یهودیان و لهستانینازی

اهداف خود می مردانه. به  با صراحتِ  نه  نوشته  18رسند،  از  در  های وولف وقتی حرف 

از فعالفاشیسم به میان می های فاشیستی در مناسبات  شدن رگهآید در واقع حرف 

است، نه فاشیسمِ   1930یِ  ی لیبرال انگلستان دههتر در جامعهی و به طور دقیقاجتماع 

 تواند فعال شود.  جا میهای فاشیستی همهتاریخی ایتالیا و آلمان. از نظر وولف رگه

فاشیست از  همجنسبسیاری  همچون  را  زنان  دیدهها  به  تحقیر  گرایان  ی 

یا دستمی زننگریستند،  بودند که  باقی  کم معتقد  باید در »جایگاه مناسب« خود  ان 

اصطالح روشنفکر  اعالم کرد که »زنِ به  1937بمانند. ارگان گارد آهنین رومانی در سال  

های فاشیستی همواره اقدامات  امروزی عنصری مطلقاً ستروَن برای جامعه است.« رژیم

نان را از بازار کار  آوردند. آنها سعی داشتند ز ای را علیه زنان به اجرا درمیسرکوبگرانه 

و دسترسی فاشیستخارج  کنند.  آموزش محدود  به  را  آلمان، چه در  شان  در  ها چه 

ی  ایتالیا و چه در کرواسی از زنان توقع داشتند که شهروندان، سربازان و مادران آینده

شان  های ملی را به فرزندان بایست ارزش نژاد را به دنیا آورند و پرورش دهند. زنان می

ها برای نیل به خودکفایی اقتصادی باعث  آموختند و در عین حال خواستِ فاشیستمی

ها  ها معموالً جنبشکننده نیز اهمیت پیدا کنند. فاشیستشد زنان در جایگاه مصرفمی

هایی  ی خود مختص به زنان را هم داشتند. سازمانهای ساخته و پرداختهیا سازمان

ها این بود  ی حزب فاشیست. هدف این نوع سازمانجنسیتی و کامالً تحت سیطرهتک

   19ی مدنی را کامالً در خود مستحیل کند.های فاشیستی جامعهکه دولت
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گرا های ضدفمینیسمِ غیرسیاسی یا راستها حمایت زنان فعال در جنبشفاشیست

عقیده بودند که جای زن در خانه  را هم جلب کردند. این زنان با مردانِ فاشیست هم

است. به هر حال، حضور در خانه برای بسیاری از زنان بورژوا امتیازات خاصی داشت،  

های بزرگ و یا فعالیت به عنوان »پرستار« در خانه ها و خدمتکارها در ی بچه مثل اداره

بر سیاست های خیریهسازمان تأثیرگذاری  راه  این  از  این ی مهم و گاه  های حکومت. 

کردند،  زنان عالوه بر سوسیالیسم و لیبرالیسم و دموکراسی به فمینیسم نیز حمله می

ان خانواده است و از  های خیریه و بالی جآنها معتقد بودند که فمینیسم آفت فعالیت

خدمت به  حاضر  که  زنانی  میشمار  کم  باشند  از  رسانی  برخی  دیگر  سوی  از  کند. 

ها  خوردگانِ تبلیغات فاشیستی بودند، از فاشیستی فریبها نیز، که از زمرهفمینیست 

های  ی برخی گروههای اولیهتوقع داشتند که به زنان حق رأی اعطا کنند، چون در برنامه

ها  فمینیست ی اعطای حق رأی به زنان نیز اعالم شده بود، برخی دیگر از شبهفاشیست

گرا مشهور بودند بر نقش خانواده در اجتماع ملی تأکید  های خانوادهکه به فمینیست 

های زیادی با  ها داشتند. به این ترتیب گروهداشتند و خود بالقوه اشتراکاتی با فاشیست

راک تمام آنها انزجار از چپ و احزاب سنتیِ راست و  فاشیسم همراه شدند و وجه اشت

ی مناسبی برای مطالبات  یک از دو طیف چپ و راست را نمایندهلیبرال بود، آنها هیچ

 دانستند.  خود نمی

فاشیست حامیِ  که  زنانی  این  اما  در  جایی  شدند  متوجه  زود  خیلی  بودند  ها 

از آن رو فاشیست شده بودند که  ایدئولوژی ندارند زیرا مردان فاشیستِ فعال درست  

به  می اکثر قریب  فعالیت  روابط میان زن و مرد به حالت »عادی« برگردد.  خواستند 

جنبش در  زنان  میاتفاق  منحصر  فاشیستی  خور  های  در  عموماً  که  کارهایی  به  شد 

شد که اساساً خدمات بازتولیدی و رفاهی بود. مردان فاشیست شان دانسته میطبیعت 

شان فراتر نگذارند قبول داشتند خواست زنان پای خود را از گلیم آنکه دلشان میدر عین  

یافته ضروری است. آلمان نازی معتقد بود تنها  که فعالیت زنان برای تحقق ملتی بسیج 

اند که شایستگی ایفای نقش مادری یا آوردن فرزندان «یافتهقدر »تکاملزنان آریایی آن
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اما، وولف چطور فاشیسم را برمال   20ینی کلمه[ داشته باشند.اصلح را ]به معنای دارو

 سازد؟ می

، یک سال پس از آغاز جنگ جهانی دوم، ویرجینیا وولف جستارِ 1940در سال  

ی هوایی« و آسمانی را هنگام حملههایی در باب صلح بهتلخی نوشت به نام »اندیشه

جنگیدند، او نوشت:  ا یکدیگر میتوصیف کرد که در آن مردان جوان انگلیسی و آلمانی ب 

»مدافعین مَردند و مهاجمین مرد. به زنان سالحی برای هجوم و حتی برای دفاع داده  

پرسد اگر این جنگ برای دفاع از آزادی درگرفته، ما زنان چطور بدون  نشده« و بعد می

می میسالح  پاسخ  و  بجنگیم؟  میتوانیم  که  و  دهد  بجنگیم  ذهن  قدرت  با  توانیم 

جنگند کمک کند. اما  مان که در آسمان میهایی بیافرینیم که به مردان جوان ندیشها

پیش از آن باید مردان را خلع سالح کرد و باید دانست که جنگِ ذهنی به معنای جنگ  

 21علیه جریان رایج است، نه همراهی با آن.

زب از  بلندگوها  در  که  متالطم  و  سریع  است  جریانی  چیست؟  رایج  جریان  ان  و 

می جاری  کلمات  از  سیالبی  در  درخشان سیاستمداران  جستار  این  در  وولف  شود. 

ام آزادم و نه نویسد که نه من، زنی که با ماسک گازی در دست در تاریکی نشسته می

یک  ای؛ هیچای در دست نشسته ای مکانیکی با اسلحهتو، مردی که در آسمان در جعبه

بودیم می آزاد  اگر  نیستیم.  با هم گفتت آزاد  بپرسیم  وانستیم در خیابان  و  وگو کنیم 

ای است عاشق قدرت که  جوی مستبد، دیوانههیتلر کیست؟ و پاسخ بشنوم: یک سلطه

گوید: »زنانِ توانا در فرودست شنود که میباید مهار شود. و بعد وولف صدای زنی را می

وجود دارد.« به زعم وولف  اند زیرا هیتلریسمی ناخودآگاه در قلب مردان  نگاه داشته شده

باید این هیتلریسمِ درونی را بکاویم، باید بیندیشیم و دقیقاً به آن تمایلی بیندیشیم که  

کردنِ دیگران است. اگر زنان بتوانند جوست و به دنبال چیرگی بر دیگران و بندهسلطه 
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ه چراکه  شد،  خواهند  رها  استبداد  از  نیز  مردان  کنند،  رها  بندگی  از  را  یتلرها  خود 

 22شوند. ها هیتلر میی بندهواسطه به

بود: »اوج جنگد، زمانی در دفترچهمردی که در آسمان می ی خاطراتش نوشته 

و  ابدی  شرافت  یک  برای کسب  مبارزه  است،  واقعی  دشمن  علیه  مبارزه  من  آرزوی 

های  الای که پوشیده از مدها و بازگشت به خانه با سینه باشکوه با شلیک آخِر به بیگانه

هایم و همه چیزم را وقف  ام، تحصیالتم، فعالیتافتخار است... برای همین تمام زندگانی

تازد، با غرایزی کهن که با  ام.« به تعبیر وولف مرد با صداهای درون خود پیش میکرده

تصور کنید سیاستمداران برای   23اند. داشته شدهو گرامی  آموزش و سنت پرورش یافته

ی صادر کنند که برای حفظ میهن باید فرزندآوری کنند و زنی در دفترچهزنان فرمان 

زندگانی تمام  برای همین  و  است  فرزندآوری  آرزوی من  »اوج  بنویسد:  ام،  خاطراتش 

یک آزاد نیستند و هر دو از ام.« هیچهایم و همه چیزم را وقف کردهتحصیالتم، فعالیت

راهببرند و رنج میهیتلریسمی درونی رنج می به  خشند.  باید  این است که  حل وولف 

های افتخارآمیزتری برای خود و آنها  مردان جوان و به خودمان کمک کنیم و فعالیت

نویسد: »کمک به زنان  می  گینی سهتعریف کنیم تا بر هیتلریسمِ درونی غلبه یابیم. در  

فکر مستقل برای اینکه با مشاغل امرار معاش کنند کمک به آنها برای داشتن سالح ت

کند تا ذهنی از آن ترین سالح آنهاست. این سالح به آنها کمک میاست که هنوز قوی

ای از آن خود داشته باشند تا با آن به شما کمک کنند که از جنگ جلوگیری خود و اراده

 24کنید.«

دست  کند که جنگ فقط بهبه ما یادآوری می  گینیسهبه نظر جنیفر آلسوپِ محققْ  

مند در گفتمان و قدرت  شود، بلکه مستلزم تغییر نظامالمللی متوقف نمیبین  بازیگران

بیرون »دیدگاه  وولف  زعم  به  است.  کشور  از  خارج  و  داخل  دموکراسی  ها«  راندهدر 

(Outsiders نه فقط منظری منحصربه )که صلح ممکن  فرد از امکانِ صلح )یا از این

دهد که با دیگران  ما این فرصت را نیز میدهد، بلکه به  است چگونه باشد( به ما می
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دارند، از دیکتاتورها  ی وولف »آنان که زنان را در خانه نگه میهمدلی کنیم. به نوشته 

رانده« یا »خارجی« است ی فرد »بیرون ی زیسته بهتر نیستند.« برای زنان داشتن تجربه 

به جنگ را انجام پرستی جنگ را درک کنند و وظایف مربوط  گذارد حس میهنکه نمی

زنان )بیرون برای  به راندهدهند. »کشور ما«  انگلستان  از  ها( چه معنایی دارد؟ چقدر 

زنان تعلق دارد؟ »در طول تاریخ با من )زن( همچون یک برده رفتار شده است.« و من  

خواهید به جنگ پایان  »به عنوان یک زن کشوری ندارم.« بنابراین به زعم وولف اگر می

پرستی« خالص کنید  ید خود را از چیزهایی به نام »غرور ملی« و »برتری وطندهید با

  25تا ما و شما، زنان و مردان، با هم به مفاهیمی جدید و ضدجنگ بیندیشیم. 

از صحنه گینی عکسوقتی وولف در سه را توصیف میهایی  کند، که  های جنگ 

فاشیستدهندهنشان بیتوانیم شیوههاست، میی قساوت  به ی  را  ان  او  شدت تجسمیِ 

ها را توصیف ها در جنگ فضای داخلی خانهدرک کنیم، او برای بیان قساوت فاشیست 

گزیند از نابودی زندگی  هایی که وولف برمیکند نه سپهر عمومی خیابان را؛ عکسمی

  گینیخانوادگی حکایت دارد و از تأثیر فاشیسم بر خلوتِ خانه و خانواده. او در انتهای سه 

دهد. و به باور او پیشگیری از جهان عمومی جنگ را به جهان خصوصی زنان پیوند می

 26شود.جنگ تنها با تغییرات جنسیتی در آموزش، اشتغال و زندگی فکری ممکن می

ماری زعم  جستار  -به  گَتِنز  راستای    گینیسه لوئیز  در  جامع  است  تالشی  وولف 

درباره وولف  تحلیل  فاشیسم.  برای  جنسیت  اهمیت  کردن  بر  تئوریزه  فاشیسم  ی 

کند که توزیع  مناسباتِ مردساالرانه میان مردان و زنان متمرکز است، وولف استدالل می

جنسیت میان  قدرت  زایندهنابرابر  که  است  کلیدی  عنصری  در  ها  است.  فاشیسم  ی 

به  گینیسه  جنسیمثابهفاشیسم  نظام  پیامد  بلکه  نیست،  مفرط  گمراهی  نوعی  - ی 

به کشورهایی که در دهه توجه  به جای  است. وولف   1930ی  جنسیتی مردساالرانه 

ظاهر کشوری  کند، که بههای فاشیستی را تجربه کردند، به انگلستان نگاه میحکومت 

از تمام موقعیتمدموکراتیک بود، و نشان داد که زنان به شکل نظام های عمومیِ  ند 

هایی که به آنها اختیارِ شوند، از تمام موقعیتدارای منزلت و قدرت کنار گذاشته می
 

25Jennifer Allsopp, opendemocracy, 27 April 2015. 
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شوند، نشان داد که آن کشور داد کنار گذاشته میداشتن عاملیت سیاسیِ واقعی را می

ن نوزدهم  نفوذی زنان را تا قرقدرتی و بیبرای زنان چقدر غیردموکراتیک بود. وولف بی

کند، زمانی که وجود فضاهای مجزایی که زنان را در خانه و خانواده محدود  دنبال می

قدرتی  کرد عرف بود. به زعم وولف محدودکردن زنان به خانواده نه فقط منجر به بیمی

قدرتی زنان درون خانواده هم  شود، بلکه منجر به بیزنان در امور همگانی و عمومی می

طردمی و  حوزه نظام  شود.  از  زنان  نظاممندِ  حیاتی  عنصر  عمومی  فاشیستی  ی  های 

توان مخاطبِ چنین نقدهایی  وقتی به وولف نقد شد که تمام مردان را نمی  27است.

ورزی نسبت به مردان است، پاسخش این بود که »در شرایط  قرار داد و این نوعی غرض

 28د نیست.«کنونیِ دنیا یک مرد داورِ خیلی خوبی برای جنسیت خو

دهد که خانواده به  ی متوسط نشان میی طبقهتحلیل آشکارساز وولف از خانواده

با   نهادی است  باشد  مقابل قدرت و کشاکش جهان عمومی  پناهگاهی در  آنکه  جای 

سوژه تولید  وولف  نگاه  در  عمومی.  جهان  شرایط  بازتولید  برای  حیاتی  های  اهمیت 

فاش تولید  برای  خانواده  در  در جنسیتی  او  است.  برخوردار  اساسی  اهمیت  از  یسم 

کند که برای زنان سیاستِ ضدفاشیستی باید پیش از هر چیز بر استدالل می  گینیسه 

لیبرال  فمینیسم  برخالف  اما،  وولف  باشد.  متمرکز  زنان  )نسبی(  اقتصادی  استقالل 

زنان طبقهدهه از طریق ورودشان به مشاغ های اخیر، رهایی صرفِ  ل و  ی متوسط را 

نمیحرفه  پیشنهاد  حرفهها  و  مشاغل  این  چراکه  ساختار  کند،  از  بخشی  خود  ها 

نظامیمردساالرانه و  جنگ  که  میاند  تولید  را  استراتژی  گری  وولف  عوض،  در  کند. 

ها  دهد. استراتژی وولف این است که زنان وارد مشاغل و حرفهدیگری را پیشنهاد می

مشا آن  نهادی  ساختارهای  اما  نظام جنسیبشوند  با  و  نشناسند  رسمیت  به  را  - غل 

ی  جنسیتی موجود در آن نظام »همدستی« نکنند، و این کار را از طریق یادآوری فعاالنه

 تاریخ انقیاد زنان انجام دهند. 

از مفاهیم مورد توجه collaboration)  همدستی ی بعد، مفهوم  چند دهه ( یکی 

بوردیو میان عامالن اجتماعی و دنیای    شناس فرانسوی پیر بوردیو بود. به زعمجامعه

 
27 Marie-Luise Gättens, p 21 & 22. 
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رابطه بر میدان  اجتماعی  بتواند  اینکه میدانی  برای  از نوع همدستی وجود دارد و  ای 

شناسی  دیگری مسلط شود وجود همدستان الزم است. بوردیو معتقد است که جامعه

متفکران   تواند این نوع همدستی را برای ما نمایان سازد. مثالً از میان روشنفکران ومی

اند  کنند؛ کسانی که بیشتر مایلها همدستی میباید توجه کنید که چه کسانی با رسانه

کنند و  ی تمام مسائل اظهار نظر میها حضور داشته باشند و معموالً دربارهدر رسانه

ها دعوت شوند و اگر به آنها  اند که به کارهایشان توجه شود، به برنامهدائماً به دنبال این

شود و همدستی منجر کنند. این تمایل منجر به همدستی میجه نشود اعتراض میتو

ها را شود. البته بوردیو هرگونه همکاری با رسانهبه وابستگی و عدم استقالل فکری می

نمی بههمدستی  همدستی،  سبب  که  دارد  توجه  عواملی  به  اما  تبعیتِ مثابهداند  ی 

شود. مثالً  های خودمختار میی هنجارهای حوزهکنندهقیدوشرط از الزامات تخریب بی

شود که از هایی میی حرفمرور تکرارکنندهها حضور دارد بهمتفکری که دائم در رسانه

ژورنالیست شایسته نظر  و  جذاب  فکریها  استقالل  و  است  توجه  دست ی  از  را  اش 

می  29دهد. می دربارهیا  زنی  که  زمان  هر  گفت  میتوان  دروغ  سنش  بهگی  واقع  وید 

تکامل است. همدست  شده  بشریت  کلیدواژه  30نایافتگی  رو  این  در  از  بوردیو  که  هایی 

ی برد، در نیمهشناختیِ ساختار سلطه به کار میاواخر قرن بیستم برای تبیین جامعه

اول قرن بیستم از سوی ویرجینیا وولف طرح و تحلیل شده بود. ستم و تبعیض برای  

ان به مشارکت فردی و همدستی در سطحی وسیع نیاز دارند.  آورشحفظ زیست زیان 

اند و به خصوص برای زنان های وولف برای کسانی که تحت ستمترین پیامیکی از مهم

پایانی   صفحات  در  پیام  این  نکنید.«  همدستی  سلطه  و  تبعیض  نظام  »با  است:  این 

 نوشته شده است.  گینیسه 

ای نوشته شده که  زادهی در پاسخ به نجیبای خیالدر قالب نامه  گینیسه جستار  

زنان  از  فرهنگ«  و  آزادی  از  محافظت  »برای  مبارزه  و  فاشیسم  ضد  بر  مبارزه  برای 

دیده   فرصتی  حکم  در  درخواست  این  وولف  نگاه  از  است.  کرده  حمایت  درخواستِ 
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.  1930ی  ی بریتانیای دههی متوسط در جامعهشود برای بررسی موقعیت زنان طبقه می

شود و هر بخش حول موضوعی خاص متمرکز است. این جستار به سه بخش تقسیم می

پردازد.  می  31نویس برای حمایت از یک سازمان خاص یک گینیدر پایانِ هر بخش نامه

برای  گینی  یک  پرداخت  با  و  است  متمرکز  عالی  آموزش  به  زنان  نیاز  بر  اول  بخش 

ها  دوم موقعیت زنان را در مشاغل و حرفهرسد. بخش  بازسازی کالج زنان به پایان می

کند شغلی پیدا  دهد و با دادن یک گینی به سازمانی که به زنان کمک مینشان می

شود. بخش سوم بر سیاست و فرهنگ متمرکز است و با اهدای یک گینی  کنند تمام می

یوستن نویس اما از پ رسد. زنِ نامهزاده به پایان میبه سازمان ضدفاشیستی آن نجیب

کند زیرا به باور او هدف این سازمان تغییر مناسبات جنسیتیِ به این سازمان امتناع می

کند که زنان فرم )صورت( سازمان سیاسی  موجود نیست. در عوض، وولف پیشنهاد می

ها(. و  ی غیراعضا )بیرونیها یا جامعهراندهخود را پیدا کنند؛ چیزی مثل انجمن بیرون

که خود را محور اصلی خانواده جنسیتی، و در این-در نظام جنسی  اعضای این انجمن

پرورش باشند، در  اجدادی بدانند، مشارکت فعاالنه نداشته  آبا و  مردان و   و سرزمین 

طلب و دارای صفات مردانه با هدف ساخت ملتی مردانه مشارکت فعاالنه  زنانی جنگ

 32فعال در نظر بگیرند. نداشته باشند و استراتژی خود را همین عدم مشارکت 

جنگ جهانی اول مناسبات بین دو جنس را به طرز چشمگیری تغییر داده بود. در  

دادن   با  مبارز،  زنانِ  مطالبات  از  بخشی  به  پاسخ  در  سیاستمداران  انگلیس  و  آلمان 

های شغلی به زنان، مراتب قدردانی خود را از حمایت  های تحصیلی و موقعیتفرصت

های  کردند. وقتی امکان ظهور زن مستقل فراهم شد واکنشز جنگ ابراز  ی زنان افعاالنه

تندی ابراز شد که با بحران اقتصادی شدت گرفت. بسیاری خواهان بازگشت زنان به  

ها مدافعان صریحِ یک سیاستگذاری جنسیتیِ ارتجاعی  خانه و کانون خانواده بودند. نازی

از سیاست و بازگ به    - در مقام مادران ملت-رداندن آنان  بودند که مدعی نجات زنان 

گذاریِ جنسیتی به جای برانگیختن  جایگاه واقعی خود، یعنی خانواده بودند. این سیاست

 
چهارم اونس شد و تقریباً یکدر انگلستان ضرب می  1814تا    1663های  ای بود که بین سالگینی یا گینه سکه   31

ها از آنجا  خت سکهی گینه در غرب آفریقا، جایی که طالی مورد استفاده برای ساطال داشت. نام این سکه از منطقه

 آمد، گرفته شده است.می
32 Marie-Luise Gättens, p 22. 
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ای از سوی مردان و نیز از سوی زنان به دست  های گسترده، حمایت گستردهمخالفت

جداگانه برای بسیاری ها مبنی بر اجرای فضاهای جنسیتی ی نازیآورد. در واقع، وعده

شان ثبات  ی متوسط جذاب بود، زیرا آنها توقع داشتند این امر به زندگیاز زنان طبقه 

های  و در سال  1930ی  بخشد. اما جنسیت برای بسیاری از تحلیلگران فاشیسم در دهه

گرفت و تحلیل وولف  ی دومِ اهمیت قرار میای بود که در درجه ی مسئلهبعد به مثابه

 33مروز منحصر به فرد باقی مانده است.تا ا

زنان طبقهوولف می را گوید  ترتیبات جنسیتی سنتی  اگر  )انگلیسی(  ی متوسط 

بپذیرند و از آن پیروی کنند باید درگیرِ آن شوند. آنها در جایگاه دختران یا همسران 

برای مردان   ی خود سهم ببرند، در ازای آن، آنها باید خود راتوانند از امتیازات طبقهمی

ی خود به زعم وولف شامل  ی خود مطلوب سازند، سهم بردن از امتیازات طبقه طبقه 

هزینه  کمکپرداخت  اندک  خوابگاه،  »غذا،  و  هزینههای  توجیبی  پولِ  برای  ساالنه  ی 

است که محدودیت نشان میلباس«  را  این مشارکت  مطلوب های  و  یعنی  دهد.  بودن 

نگاه این مردان و این خود یعنی حمایت از منافع اقتصادی    پایبندی به مفهوم زنانگی از

 های سیاسی آن مردان. و دیدگاه

ی متوسط  ی طبقه ای را که خانوادهوولف ارتباط تنگاتنگ میان ترتیبات جنسیتی

بر آن استوار است، منافع طبقاتی و ناسیونالیسم، که در مورد بریتانیا با استعمار پیوند  

توان را می  گینیسههای مرکزی در  سازد. به این ترتیب یکی از استداللدارد، آشکار می

شده را تولید  های جنسیتیی متوسط سوژه ی طبقه د: خانوادهبه این صورت خالصه کر

از این رو نه فقط مدام تقسیم میان خصوصی و عمومی را بازتولید میمی کند،  کند، 

شود که  جا سه دلیل دیده میکند: »همینگری و جنگ را بازتولید میبلکه مدام نظامی

را به جنگیدن سوق می ، منبع خوشبختی و دهد: جنگ یک حرفه استجنس شما 

هیجان است، و راهی است برای بروز صفات مردانه که بدون آن نوع بشر رو به نابودی  

رفت.« سیاست  34خواهد  رو  این  حوزهاز  بههای  عمومی،  سیاستی  های  خصوص 

 ی خصوصی بستگی دارد. های حوزهناسیونالیسم و استعمارگری، به سیاست

 
33 Ibid. 
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ی مدرن این است که امر خصوصی را به رانههای حیاتی نظم پدرساالیکی از مؤلفه 

ی امری کامالً متضاد با عمومی و در نتیجه غیرسیاسی در نظر بگیرد. به واقع این مثابه

وولف در    گینیسه تقابل برای حفظ انسجام این نظم ضروری است. در بخش سوم از  

ه اقتدار فرهنگی  دهد کی اخراج زنان از کلیسا )در انگلستان( نشان میبحث خود درباره

و نیز برتری اقتصادی به جداییِ جنسیتیِ خصوصی از عمومی در نظم فرهنگی غربی  

آوران خود دانشی بستگی دارد: »اما هنگامی که کلیسا به یک حرفه بدل شد و از پیام

پیام به آنها مزد داد، یک جنس در آن باقی ماند و   ویژه طلب کرد و برای ابالغ این 

پذیرد که وقتی زنان را از کلیسا،  البته کلیسا هرگز نمی  35زده شد.« جنس دیگر کنار  

کند این کارش خدمت به منافع اقتصادی مردان است  ها، حذف میهمچون سایر حرفه

ی متوسط از تمام گری است. در عوض، مردان طبقهیا در خدمت تمایل مردان به سلطه

کنند: »طبیعت حافظ  نترل استفاده میشان برای کابزارهای امتیاز خود برای تأمین میل

اوست.«  حافظ  مالکیت  اوست؛  حافظ  قانون  جسورانه    36اوست؛  وولف  این،  بر  عالوه 

کند که درست همین دفاع از منافع جنس مذکر است که نهاد کلیسا را با  استدالل می

کند: »تأکیدی که هم کشیشان و هم دیکتاتورها بر ضرورت وجود  فاشیسم مرتبط می

)وجود دو  دو ج اثبات ضرورت  برای  دارند  عمومی(   / مردان و خصوصی   / )زنان  هان 

کند برای زنان در نتیجه وولف استدالل می  37ی آنها کافی است.«عرصه( برای سلطه 

شان در خانواده  طلبانه باید با امتناع از پذیرش نقش سنتیگسست از سیاست برتری

از هر چیز به معنای شغل و درآمد  آغاز گردد. سیاست ضدفاشیستی برای زن پیش  

 خود زن است.  

یادداشت  گینیسه در   به  میوولف  رجوع  مردانی  لذت های  جنگیدن  از  که  کند 

ی زادهدانند. یک اشرافبرند و میدان جنگ را میدانی برای بروز »صفات مردانه« میمی

می راه  دیگر  ساعت  یک  خدا،  لطف  »به  بود:  نوشته  انگلیسی  هنگ  جوان  چه  افتیم. 

یدوارم من و فرانسیس دوشادوش  باشکوهی! چه مردانی، چه اسبانی! تا ده روز دیگر ام
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نویسد که بیم دارد »اگر سرانجام و جوانی دیگر می  38ها بتازیم.« مستقیم به سمت آلمانی

صلحی دائمی برقرار شود... دیگر راهی برای بروز صفات مردانه که با جنگیدن پرورش 

نخواهد داشت.«می در    39یابد وجود  توقف جن  گینیسهوولف  برای  زنان  قدرت  گ  از 

شوند  اندیشانه به نظرش تا زمانی که زنان از قدرت دور نگه داشته میگوید و سادهمی

شود جنگ پایان  اند اداره میای که مردان مقرر کرده و قدرت بر اساس شرایط تاریخی

شده  های ویرانها و خانهنخواهد یافت. »باید اهمیت بنیادین این وحدت را که جنازه

یم، زیرا سرنوشت ما نیز همین خواهد بود اگر شما در بیکرانگی  کنند درک کناثبات می

ی خصوصی غافل شوید، یا ما غرق در شدت عواطف های عمومی خود از چهرهانتزاع 

خصوصی خویش جهان عمومی را از یاد ببریم. هر دو خانه عمومی و خصوصی، مادی  

ی عمومی و  حوزه  گینیسهدر  40ناپذیرند.«شوند، زیرا از هم جداییو معنوی، ویران می

از آن خودگیرند.  وگو با یکدیگر قرار میی خصوصی در گفتحوزه    گینیسهو    اتاقی 

 پرهیز و ضدجنگ است.متونی خشونت 

ی مردانگی و کاالیی برقرار است جنگ  های سرکوبگرانه به زعم وولف هرجا انگاره

شود جنگ  دیده گرفته میهای زنان نااند و دیدگاهوجود دارد. هرجا مردان در قدرت

انگاره با  مقابله  صلح  برای  وولف  اصلی  پیام  مردبودگیِ  برپاست.  اصلی  های 

(manlinessاست که به لحاظ فرهنگی تحمیل می )ها از گیری رسانهشود. و بازپس

ی امروز جهان، فرهنگِ  ابرثروتمندان برای احیای تفکر مستقل ضروری است. در جامعه

ی عمومی همچنان حاکم است. وولف بحث »نگرش کاالیی«  حوزه  جنگ در مدارس و در

خواهد  داریِ مدرن رونق دارد. وولف میکند، همان چیزی که امروز در سرمایهرا طرح می

تجارت اسلحه در همه جا متوقف شود، همه خلع سالح شوند و پولی که در تجارت  

به نظر وولف پول   اسلحه در گردش است صرف آموزش شود. به خصوص آموزش زنان. 

شود انسان بدون ترس و بدون چاپلوسی لب به سخن باز کند. پرسش دیگری  باعث می

 
 .20همان، ص   38

 .21همان، ص   39

 .197، ص گینیسهوولف،   40
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توانند در نهادهای عمومی و در  پردازد این است که زنان چطور میکه وولف به آن می

آن بی  شوند  موفق  مردان سیاست  به  خطاب  و  شوند؟  مسلط  فرهنگ  از  بخشی  که 

آید تکرارنکردن جنگ بهترین کمکی که از دست ما برمیگوید برای پیشگیری از  می

از روشواژه پیروی نکردن  یافتن واژههای شما و  تازه و  های شما و به جای آن  های 

 41های تازه است.آفریدن روش

بخش در  آن خودهایی  وولف  از  اتاقی  می  از  که به »خشم«  جوامعی  در  پردازد. 

شدن دلیل بسیار است. کسانی  ی خشمگین تبعیض و ستم و نابرابری مسلط است برا

کنند،  وپنجه نرم میکنند روزانه با خشم دستاند یا تبعیض را تجربه میکه تحت ستم

تواند فرد را به انجام کارها یا بیان عباراتی وادارد  خشم همواره کنار آنها ایستاده و می

خشمگین    اتاقی از آن خودتر اثر مثبت دارد و بیشتر اثر منفی. ویرجینیا وولف در  که کم

ای با عنوان »اتاقی از آن خود  کند. کوئینتن بل در مقالهاست اما خشم را سرکوب می

نویسد که ویرجینیا وولف خشم را احساس می  42گینی« به نقل از الکس زوردلینگ و سه

کرد اما آن را سرکوب کرد: »به جای خشم آیرونی داریم و به جای زهرخند افسون.« می

نکوهشِ خشم است. »وقتی مشغول خیالبافی بودم، خشم قلمم    اتاقی از آن خودواقع  به

کرد؟ چون او در ادامه خاطرنشان کرد؟« واقعاً چه میجا چه میرا ربوده بود. اما خشم آن

نویس زن( عصبانی باشد »هرگز نخواهد توانست نبوغش را تمام  کند که اگر او )رمانمی

آیند.  شده از آب درمیهایش بدشکل و تحریفبرساند. کتاب  ی ظهورو کمال به منصه

جایی که باید با آرامش بنویسد با خشم خواهد نوشت. جایی که باید عاقالنه بنویسید  

43احمقانه خواهد نوشت.«
 

نرم می پنجه  و  آن دست  با  وولف  ادامه در مورد خشمی که  در  نظرات  بل  کرد 

رسد و معتقد است که جوهر فمینیسم ویرجینیا وولف این عبارت  منتقدان وولف را برمی

است: اگر بخواهید برادرتان را وادارید که معقوالنه رفتار کند ممکن است بکوشید که  

یابید که بهتر است او را متقاعد سازید. و  حتماالً درمیاو را مجبور به این کار کنید، اما ا

از سافرجت را  وولف  ویرجینیا  راه  فمینیسمْ  نوع  هنوز ها جدا میاین  آمریکا  کرد. در 
 

41 Jennifer Allsopp, opendemocracy, 27 April 2015. 

42 Alex Zwerdling 
43 Quentin Bell, p 13. 

https://www.opendemocracy.net/en/5050/womens-power-to-stop-war-rereading-virginia-woolf/
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می فمینیست  منتقدانِ  از  او گروهی  که  است  این  وولف  ویرجینیا  کار  عیب  گویند 

کند،  زند و ریشخند مید میخشمگین نشده، او وقتی باید فریاد بزند و تف بیندازد لبخن

 44فهمید که »خشم منبع اصلی انرژی خالق است.«او باید می

 

گفت  گینیسه  عزیزتریندر  از  یکی  با  دوستانه  وولف، وگویی  ویرجینیا  های 

ی محبوبش جولیان بل که در جنگ کشته شده بود، نوشته شد. کوئینتن بل خواهرزاده

می صلحاستدالل  نوع  دو  که  صلحطلبکند  دارد:  وجود  )ی  محدود   limitedطلبیِ 

pacifismو صلح )( طلبیِ تامTotal pacifism صلح .)  طلبی محدود هر نوع تجاوز

این نوع صلحرا محکوم می امپریالیستی بدون رضایت  کند،  طلبی حکمرانی نظامی و 

نیز محکوم میحکومت  را  این نوع صلحشوندگان  اما   طلبی مقاومت مسلحانه درکند، 

 
44 Ibid. 
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سازی نیروهای مسلح برای هدفی صرفاً  برابر تجاوز، شورش مسلحانه علیه استبداد، آماده

وضوح طلبی تام بهکند. صلحی سالح برای قربانیان تجاوز را محکوم نمی، یا تهیهدفاعی

طلبِ تام، بایستی  کند. فرد صلحهرگونه کاربرد نیروی نظامی را برای هر هدفی منع می

توانند دالیلی برای توجیه  د که استدالل کند که تمامی متجاوزان میمجاز دانسته شو

شدنی  تجاوز خود بیابند. با وجودِ این به نظر کوئینتن بل میان این دو یک تفاوت تعریف

طلب تام را بپذیریم در عمل هیچ کاری  وجود دارد. بل معتقد است که اگر اصول صلح

طلب تام بود؟ پاسخ کوئینتن بل به  لف یک صلحتوان انجام داد. و آیا ویرجینیا وونمی

گوید خلع سالح  طلب تام به همه می، مثبت است. صلحگینیسهاین پرسش، با نگاه به  

طلب  اش یک صلح های روزانهطلب تام و در یادداشتیک صلح  گینیسه شوند. وولف در  

 45محدود است. 

، عالوه بر نبرد در  1941هزینه نبود. در مارس  اما آرای ویرجینیا وولف برای او بی

ویژه علیه اعضای  های جنگ جهانی دوم، نبرد دیگری نیز علیه روشنفکران و بهمیدان

انگلیس در جریان بود. صلححلقه  پارلمانِ  دوستی آنها به  ی بلومزبری در مطبوعات و 

نشینی بودند  طلبانِ برج عاجمنتقدانْ این روشنفکران صلح  شد، از نگاه خیانت تعبیر می

گرفتند و  که شجاعت، از خودگذشتگی، انضباط و مقاومت مردم عامی را به سخره می

های بیست و سی  با فرار از خدمت در جنگ جهانی اول جان به در برده بودند و در دهه

  تایمزی  ی روزنامهسرمقاله  اند.خوش و خرم زیسته و با اطوار روشنفکری فخر فروخته 

ی بلومزبری را متهم کرد  با عنوان »محاق روشنفکری« حلقه   1941مارس    25به تاریخ  

دهند  که برای آنان زحمت و تالش از مد افتاده است و آنها درخشش سریع را ترجیح می

اند،  زدهنگری افراطی را با ابهام و انحطاط پیوند  اند، جزئیو ترفندسازی ادبی پیشه کرده

معناست، هنرشان بازی در تاالرهاست، آثارشان  گری با آواهای بیشان در نثر تجربه ابداع

شان سپری شده، گرچه اشباحی از  کند، دوراننخست مردم را گیج و سپس کسل می

میدانها میآن دوران هنوز در خیابان آینده دارند در  های  چرخند، هنرمندان جوانِ 

بینند، این جنگ هنرمندانی خواهد پرورد که هنرشان بیرون از  می  نبرد بریتانیا دوره 

آمدهحلقه  اول  جنگ  از  پس  که  آنان  برخالف  باشد،  درک  قابل  هم  بلومزبری  اند  ی 

 
45 ibid, p 18. 
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هنرمندان آینده به فضیلتِ نظم، از خودگذشتگی و مقاومت که نیاز امروز ملت ماست  

پاسخ سرمقاله  این  البته  بود.  خواهند  آتشوفادار  که  های  شد  نوشته  و  گرفت  ینی 

ها پیش برآمدن فاشیسم را هشدار دادند، آن هم زمانی که  روشنفکران مورد حمله سال

که کردند. آن سرمقاله چند روز پیش از آن منتقدین فعلی دلجویی از پیشوا را توصیه می

نامه وولف  را در آبویرجینیا  و خود  بنویسد  عزیزانش  برای  های سرد  ی خداحافظی 

 تایمز ی  توان مطمئن بود که او سرمقالهی اوز غرق کند منتشر شد، گرچه نمیانهرودخ

نه،   یا  داشت  او  عصبی  فروپاشی  در  نقشی  آیا  بود  خوانده  اگر  و  نه  یا  بود  خوانده  را 

ای که به خودکشی او منتهی شد. حمله به روشنفکران به همین جا ختم نشد،  فروپاشی

او به اطالع عموم  در روزهایی که ویرجینیا وولف نا  پدید شده بود و هنوز خبر مرگ 

پنجمِ  ستون  را  روشنفکران  پارلمانْ  در  کارگر  حزب  نمایندگان  از  یکی  بود،  نرسیده 

بود   مسیحی  و  پاکیزه  و  معقول  و  لطیف  »هرچه  گفت:  نطقش  در  و  خواند  دشمن 

حب  های ادبیات آلوده شد، هر کس صای طعن و استهزا قرار دادند، چشمه مایهدست

گرفت، این  اعتنایی قرار میکرد مورد بیبصریت معنوی بود و عالئم زمانه را درک می

اش کار ستون پنجم  ها ادامه یافت و همهی ملت ما سالشگردها برای تضعیف روحیه 

نشین النفس، برج عاجهای ضعیفدشمن بود.« به عبارت دیگر روشنفکران نه فقط آدم 

ی خودی نیز به بلکه خائن و جاسوسِ دشمن در جبهه  و فراری از جنگ معرفی شدند،

رفتند. تجربه   46شمار  عمرش  پایانی  روزهای  در  وولف  ویرجینیا  که  بود  فضایی  این 

 کرد. می

ای توان نویسندههایی که در ابتدای این نوشتار طرح شد. میاما بازگردیم به پرسش

های زندگی شخصی،  ر سیاست ها زن در بسترا که در تمام آثارش به ترسیم تقالی نسل

از زن خانوادگی و اجتماعی می بودن به پردازد فمینیست دانست. وولف با درک خود 

می زنان  و سیاسی  اجتماعی  و در  شرایط  نویسندگی  داشت که »در  بیم  او  اندیشید، 

و با حساسیتی که ناشی از نگرش فمینیستیِ او بود جهان    47بودن شکست بخورد« زن 

 
 ی علیرضا آبیز.، نوشتههای ویرجینیا وولفنامهسیاه فایل صوتی رادیو نو،   46

 .75گلدمن، ص   47

https://www.navaar.ir/audiobook/8470/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%9B-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D9%88%D9%84%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%86%D9%88
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می درک  خوانشکردرا  بسا  است،  .  شده  وولف  ویرجینیا  آثار  از  که  فمینیستی  های 

های اخیر، و به طور مشخص ی کمّی نشان داده شد که در دههعالوه، در یک مطالعهبه

مارس هر سال، در فضای آنالین توجه رو به گسترشی  8و دقیقاً در روز  2007از سال 

می آثارش  و  وولف  ویرجینیا  با به  واقع  در  جستجوی    شود،  آمارهای  گرفتن  نظر  در 

نام و آثار ویرجینیا وولف در سرتاسر جهان به این توجه روزافزون پی برده  اینترنتیِ 

چهره   48شد،  حضور  در  همچنین  هم  و  دانشگاهی  محافل  در  هم  وولف  ویرجینیا  ی 

ی ویرجینیا وولف و توان نقش اندیشهدهد و نمیفرهنگ عامه این اقبال را نشان می

اندیشهاثرگ او را در  از فمینیسمِ ذاری  انکار کرد. اما وولف  ی فمینیستی دنیای امروز 

بود، دوری می غالب  بیستم  اوایل قرن  انگلستان  به  محض، فمینیسمی که در  کرد و 

 ی عملی.  داد تا به جنبهی نظری فمینیسم بیشتر اهمیت میجنبه 

نگاه وولف به وضعیت معیشتی زنان نوعی نقد اقتصاد سیاسیِ انگلستان بود، او باور  

دهد تا حق رأی، چرا که از  ی بیشتری میداشت که استقالل مالی به زن آزادی اندیشه

به وابستگی فکری می او وابستگی مالی منجر  زنان  نگاه  به رهاییِ فکری  باید  شود و 

 اندیشید.  

ی نخست قرن بیستم نیروهای فاشیستی و  درست مثل نیمه   در جهان امروز نیز

ی فاشیسم در جهان در گردش است، چند هفته پیش از نگارش این متن روسیه اندیشه

ی نظامی کرد و جنگی خونین درگرفت، هنوز جنگ در جریان است  به اوکراین حمله 

شود. از این رو میها تکرار  و سخنان فاشیستی، نژادپرستانه و استعمارگرانه در رسانه 

ی قلمی وولف با فاشیسم منظرهایی فکریِ قابل اعتنایی به روی  ی مبارزهدرک شیوه

داد امروز ای که ویرجینیا وولف نسبت به آن هشدار میگشاید. هیتلریسمِ درونیما می

به ما یادآوری   گینیسهدر سرتاسر جهان مصادیق عینی بسیار ملموسی دارد. وولف در  

شود، بلکه مستلزم تغییر المللی متوقف نمیدست بازیگران بین ه جنگ فقط به کند کمی

خواهیم  مند در گفتمان و قدرت در دموکراسیِ داخل و خارج از کشور است و اگر مینظام

پرستی«  به جنگ پایان دهیم باید خود را از چیزهایی به نام »غرور ملی« و »برتری وطن 

های جنسیتی، به مفاهیمی جدید و  ا، فارغ از برچسب هخالص کنیم تا با تمام انسان

 
48 Paula Maggio, blogging Woolf, Friday 8 March 2019. 

https://bloggingwoolf.org/2019/03/08/virginia-woolf-feminist-or-not-musings-on-international-womens-day/
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ضدجنگ بیندیشیم. و برای مبارزه با فاشیسم بایستی بدانیم که محدودکردن زنان به  

شود، بلکه منجر قدرتیِ زنان در امور همگانی و عمومی میخانواده نه فقط منجر به بی

نیز میبه بی زنان درون خانواده  باید دانست کقدرتی  از ه طرد نظامشود و  زنان  مندِ 

های فاشیستی است. ویرجینیا وولف به ما  ی عمومی عنصری حیاتی برای نظامحوزه 

جنسیتیِ موجود، که حافظِ تبعیض، نابرابری و نژادپرستی  -گوید که با نظام جنسیمی

ی  های همدستی و یادآوری فعاالنهی شناخت شیوه واسطهاست همدستی نکنید، و به

 های سلطه و تبعیض نشوید. د زنان همدستِ نظامتاریخ انقیا
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یکی  [ که  بدن  ی خارج]  ی جانب  یفضا  ن یادیبن  تیبحث از اهم  دراشتروس    نیارو

  جادیاانسان    یستادهیا  تیوضع  یبه واسطه  که  است  یفرد  به  منحصر  یی فضا  ابعاد  از

.  کند یم  درنگ  3(157)  جنس«  دو  کردنپرتاب  یوهیش  در  ریچشمگ  »تفاوت  بر  شده،

 ف ی توص  نیتفاوت را چن   نیکودکان دختر و پسر، ا  ری تصاو   و  مطالعات  به  استناد  با  یو

 :  کند یم

[  بدن  یخارج]  یجانب  یفضا  از  یااستفاده  چیه  ساله  پنج  دختر

 را  اشتنه.  کشدینم  ها کناره  یسو  به  را  ش ی بازوها  او .  کندینم

.  دهدیحرکت نم   مانند،یم   یرا که کنار هم باق   ش یپاها.  چرخاندینم

باال    کند،یپرتاب م  یبراآماده کردن خود    برای  که  یکارتمام   همانا 

 سمت   به  و افق و خم کردن ساعد به عقب    یبردن دست راست به سو

....  شود یرها م  یسرعت و هدف مشخص  رو،ی... توپ بدون ناست  داخل

خود را به   یپرتاب، بازو  یدر همان سن، هنگام آماده شدن برا  یپسر

را  کشد،یها مسمت عقب و کناره   چرخاند، یبه سمت خارج م  ساعد 

را م  یتنه  پا  کندیو خم م   چرخاندمی  چاند،یپ ی خود  را   یو  راستش 

با تمام   باًیپرتاب خود را تقر  تواندیم  یبدن   حالتِ  نیا  در  او.  بردیعقب م

با شتاب قابل و  شودیرها م   یامالحظهقدرت کنترل کند... توپ    در . 

 4( 157-160. )شودیهدف روان م یبه سو یمنحن ریمس کی

 
3 . Erwin W. Straus, “The Upright Posture,” Phenomenological Psychology 

(NewYork: Basic Books, 1966), 137–65. References to particular pages are indicated 

in the text. 

 رسند همچنان ادامه دارند. برای مثال نگاه کنید به:مطالعاتی که به مشاهدات مشابهی می  .4

Lolas E. Kalverson, Mary Ann Robertson, M. Joanne Safrit, and Thomas 

W. Roberts, “Effect of Guided Practice on Overhand Throw Ball Velocities 

of Kindergarten Children,” Research Quarterly (American Alliance for 

Health, Physical Education, and Recreation) 48 (May 1977): 311–18. The 

study found that boys achieved significantly greater velocities than girls 

did. See also F. J. J. Buytendijk’s remarks in Woman: A Contemporary 

View (New York: Newman Press, 1968), 144–45. 
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  پردازد، یبه ذکر چند نکته م  ر«یچشمگ  »تفاوت  نیا  حیتوض  یتالش برا  در  اشتروس

ا  رشدنیدرگ  یبرا  هرچند با توجه به    او   باور  به .  کندینم  یمسئله درنگ چندان  ن یبا 

  کی  »ظهور  امر،  نی اکه    رسد یبه نظر م  ن،ییپا  نیچن  ینیتفاوت در سن  نیا  یمشاهده

  نیا  منشأ   نییتع  در   او  حالنی( است. با ا157)  «یاکتساب  نه  و  شناختیزیست  تفاوت

سن مورد مشاهده  . از آنجا که شکل پرتاب در کودکان کمکندیرا گم م  ریمس  تفاوت،

( با اشاره  1966) اشتروسباشد.   هانهیس رشد از یناش تواند ینم تفاوت  نیاقرار گرفته، 

  ز ین  برندیراستشان را م ینه یآمازون که س  زنانکه   رسد«یبه نظر م  ی »قطع  کهنیبه ا

 یشتریب  شواهد  ،(158)  کنند«یو سوزان ما پرتاب م   یمر  ،ی»توپ را درست مانند بت

 ترفیها، ضعمورد پستان   گذاشتن  کنار  با  شتروس. اکندیم  ارائه  هانه یرشد س  ریدر رد تأث

  از   که  ردیگیم  جهیاما نت  ردیگیمسئله در نظر م   حیعنوان توضبودن عضالت دختر را به

به سمت عقب    عضالت  یِکشش یسازآماده  با   را  ینسب  ضعف   نیا  رودیم  انتظار  دختران

 زنانه«   کردی»رو  کی   به  ارجاع  با  را  پرتاب  یوهیش  در  تفاوت  نیا  اوها جبران کنند.  و کناره

  دارد،   شناختیزیست   یاهیپا   تفاوت  نیا  او   ی. برادهدیم  حینسبت به جهان و فضا توض

ا م  ستا  یبدن   ساختار  از  ی ناش  خاص  طوربه  کهرا    نیاما  ]در  کندیرد   جه ینت  واقع. 

چون دخترها »زنانه«    کنندیمتفاوت از پسران پرتاب م   یاوهیبه ش  دخترانکه[    ردیگیم

 هستند.  
که    یدگاه یداست که در    نیا  است،  یشگفت  یه یما  ح«ی»توض  نیا  از  شیب  آنچه

 ی سته یز  یتجربه   یدر ساختار و معنا  یاکنندهن یینقش تع   بدن،   رفتار و حرکتِ  یبرا

  هم آن   ،صفحه از نوشتار   کی  تنها  ،[الیستانسیاگز  یدارشناسیپد   ی عنی]  است  قائلانسان  

زنانه   بدنحرکت    یوه ی رفتار و ش  انیم  «یر ی»تفاوت چشمگ  نیبه چن  یتصادفبه شکل  

 ستین  یتیفعال  تنها  وجهچیهبه   کردنپرتاب  که  چرا.  است  شده  دادهو مردانه اختصاص  

از   «یانوعاً »زنانه  یِهاروش  چنانچه  واقعبه.  باشد در آن قابل مشاهده   ی تفاوت  نیچن  که

و حرکت   چن  بدنرفتار  پس  دارد  ز  حاالتدر    یتفاوت  نیوجود   ی برا  دیبا  ستهیبدن 

 
کنم، کــه کنــد، همچنــان کــه مــن در ایــن جســتار چنــین مــیکردن تأکیــد میبایتنجیک در طرح مثــال پرتــاب

جهــان را از -در-موضوع مهم برای بررسی نه پدیــدار کــامالً فیزیکــی بلکــه روشــی اســت کــه هــر جــنس بــودنش

 افکند.  رح میطریق حرکت ط
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  که  ستین  اشتروس  تنها   حالنیباابه دغدغه شود.    ل یتبد  الیستانسیاگز  دارشناسی پد

  ، زنانه و مردانه  بدنرفتار و حرکت    انیتفاوت م  یامدهایو پ   یمعان   حاالت،  فِیتوص  در

 .  ماندیناکام م 

نوع   در   شتروسا  حیتوض  محاسن  از تفاوت  ش  ها جنس  ی خصوص   یوهیدر 

  با.  دهدیقرار نم  اشحیتوض  یهیرا پا   کالبدی  ی هایژگ یو   یاست که و  ن یکردن اپرتاب

سن  است  شده  قانع  حالنیا ا  ینییپا  نیکه  آن    نیکه  در    نشان  کند،یم  بروزتفاوت 

آن به ذات رازآلود    حیتوض  یبرا  ریناگز  جهیدر نت  ست؛ی ن  ی تفاوت اکتساب  ن یکه ا  دهد یم

  تواندیم  مرد  و   زن  ی شناسروان  و  رفتار  ان یم  ی واقع  تفاوت  کهنیا  د یشا .  گرددیم زنانه باز

شکل و به    نیتربه کامل  ،یستینیاز منظر فم  بازگردد،  یابد  ای  یعیطب  یزنانه«  »ذات  به

 یبه واسطه  یانسان  یهست  هر.  باشددوبووآر رد شده    مونیتوسط س  مندنظام  یاوه یش

ن  کی  یژهیو  یهست   شود؛یم  فیتعر  اشتیوضع محدود  متناسب  زیزن    یهاتیبا 

وضع زن   حِ«ی»توض.  شودیم   نیمع  اشتیوضع  یو اقتصاد  ی اجتماع   ، ینگ فره  ، یخیتار

است.    ریناپذفهم  یفروکاستن آن به امر  ، یعیو طب  یخ یرتاریغ   یبا توسل به ذات زنانه

  ی واقع  یهاتفاوت  منکر  سمِ«ینالی»نوم  دام  در  افتادن  از  دیبا  زنانه  ذات  نیا  رد  با  اگرچه

  وجود یازنانه یابد-یازلذات  اگر ی حت. میکن زیپره مردانه  و زنانه اتیتجرب و رفتار در

  وضع  در   زنانه  یهست  از  فرد   هر  یشالوده  هماناوجود دارد که    یمشترک  »اساس  ندارد،

- یاجتماع   طیشرا  از  یامجموعه   در  زنان  تیوضع  5. است«  موجود  یِعرف   و  یآموزش

 از  ،هر زن  یموجود برا  امکانات  و   ها فرصت  ها، تجربه   یگوناگون   رغم یعل   ن، یمع  یخیتار

  د یتأک  به  الزم  اگرچه.  سازدیم  ریپذفهم  و  ف یتعرقابل  را  آن  که  است  برخوردار  یایگانگ ی

  یِخیتار  یهدر طول دور  ژهیو  یاجتماع   یریگشکل  کیخاص    ، یگانگی  نیا  که  است

 است.  یاژهیو

م  بووآر ز  ق،یعم  اریبس  یتیروا  شودیموفق  و  ارائه    تیاز وضع  رکانهیشفاف  زنان 

بدن   یریگو جهت  تیبه وضع  یگاه یجا  دنیدر بخش  یادی تا حد ز  زیاو ن  حال نیدهد. باا

 از که   یهنگام  او. ماندیاش کرده، ناکام م احاطه  یستی زن در ارتباط با آنچه در کنش ز

با    بدنمند   یهست ارتباط  و  واقع  د، یگویم  سخن  رامونشیپ زن  بر  بارز   یهاتیغالباً 
 

5 . Simone de Beauvoir, The Second Sex (New York: Vintage Books, 1974), xxxv. 

See also Buytendijk, 175–76. 
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 ی بار  مثابهبه  را  بدنش  چگونه  زن  که  دهد یم  حیتوض  او.  شودیمتمرکز م  کیولوژیزیف

  ی ائسگی بلوغ،    انیبدن در جر  کیولوژیزیو ف  یهورمون  راتییو چگونه تغ  کند یم   تجربه 

  که  است  باور  نیا  بر  نیهمچن  او.  شودیم  تجربهترسناک و مرموز    ی به شکل  یو باردار

 ی واسطه به    نوع  والزاماتِ  یی مانادرون   عت،یطب  در  زنکردن    محبوس  با  دارها،یپد  نیا

  گرفتن دهیناد   با  بووآر  6.کنندیم  نیسنگرا    اشیهست  اش،ت یفرد  از  او  کردن  محروم

مح  نسبتزن    یواقع  یتنانه  یمندجهت   و  حرکت  7یمندتیموقع و   رامونیپ   طیبه 

آناتوم  دهد  نشان  تا   است  آن  بر جهانش،   ف  ی که  کنون  درزن    یولوژیزیو   اشیشکل 

  8.ناآزاد اوست تیوضع یکنندهنییتع ،یحد تا  حداقل

پر  ینوشته  دنبال  به  شکافحاضر  پد  ی کردن  در  هم  که   یدارشناسی است 

تئور  همو    الیستانسیاگز به   یستینیفم  یدر  و  دارد  ردوجود  به    حاالت   یابیاختصار 

فضا  ییابتدا با  ارتباط  و  م  ی رفتار، شکل حرکت  زنانه    یبرخ  نیهمچنپردازد.  یبدن 

که زنان نوعاً    کندیم  بر آن تأکید و    ریپذرا فهم  یجی را  عموماًو    ریپذمشاهده  یهاروش

.  کنندیم  حرکت  مردان   از  متفاوت  یشکل  به  و  کنندیمرفتار    آن  با  مطابقدر جامعه  

  ییادعا  ،یبشر  اتیتجرب  یمندتیدر خصوص موقع  یشناخت یهست  یدغدغه  با  راستاهم

بر    یمبتن یدارشناسانهیپد  فیرفتار زنان و توص یژگیو نیبودن ا شمولراجع به جهان 

آن دسته از   یزنانه  بدنمندِ  یِهست  حاالت  فیتوص  یمدع  صرفاً   حاضر،  تیرواآن ندارم.  

.  کنندیم   یزندگ  یو تجار  یمعاصر، شهر  یصنعت  یشرفته یکه در جوامع پ   است  یزنان

را در بر    گرید  یدوران  ای  گرید  یاممکن است جامعه  ابد ییبسط م  نجایکه در ا  یعناصر

 . ستیامر ن نیا یبررسمقاله   نیاما هدف ا ردینگ ا ی ردیبگ

 
6 . See Beauvoir, The Second Sex, chapter 1, “The Data of Biology.” 

7 . situatedness 
ی او در این خصوص که سرکوب زنان ریشه در طبیعت دارد  نظریهکند که مبنای  شوالمیت فایرستون تأیید می  .8

 و برای غلبه بر آن باید از خود طبیعت فراروی کرد، روایت بووآر است. نگاه کنید به : 
The Dialectic of Sex (New York: Bantam Books, 1970). 

ی الصــاق آن بــه منبــع طبیعــت بــه کرد که فایرستون به خــاطر تثبیــت وضــعیت زنــان بــه واســطهبووآر ادعا می

ــه ــرای نظری ــه فایرســتون ب ــن امــر ک ــن شــکل، مقصــر اســت. اگرچــه ای ــووآر الهــام میای ــرد، نشــان اش از ب گی

 دهد که شاید بووآر به حد مطلوب از علل طبیعی فاصله نگرفته است.  می
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ا  یاتنانه  بدنمند و حرکتِ  یهست  یدامنه  محدود    زیمد نظر است ن  جان یکه در 

که مرتبط با    شومیمتمرکز م  یاتنانه  یهاتیاول بر آن دسته از فعال  یوهله  دراست.  

  آن  ای   و   ،داردرا در بر  یاست، که حرکات کل   کل  کی مثابه  بدن به  یریگرفتار و جهت

  در یو امکانات بدن   ها تیظرف تقابل و  روین یریکارگبه  ازمندی ن که یی ها تیفعالدسته از 

  است،   نظر  مد   امر  بدو  در  که  ی حرکت  نوع.  زهاستی چ  یریپذانعطاف  و   مقاومت برابر  

را   یمشخص  یفه یوظ  ای  هدف  کی  انجام  قصد  آن  یواسطه   به  بدن  که  است  یحرکت

.  پردازمیبدنمند زنانه وجود دارد که به آنها نم  یهست  یهاه یاز سو  یاریرو بسن یاازدارد.  

بدنمند    یهست  یهاه یسو  گرید  ازآن است.    یجنس  بعد  در  بدن  یهست  آنها  نیترمهم  از

م بررس  ریسا   انیکه در  بدن  یموارد مورد  است که    ی قرارنگرفته، حرکات  ساختارمند 

رقص  یبرا-ندارند   یهدف خاص   با   مرتبط  لیدال  بر  عالوه  سوژه،  تیمحدود.  دنیمثال 

عموماً    که  کل  کیمثابه  استوار است که بدن به   یاز مرلوپونت  گرفتهنشأت  باورِ  نیفضا، بر ا

دار است، معرف ارتباط سوژه با  جهت  رامونشیپ   و   زها یچ  یسو  بههدفمند    ی به شکل

آن   چارچوبغالباً در    ای که بدن زنانه نوعاً    ییهاتمرکز بر روش  نیبنابرااست.    رامونشیپ 

  ی هست  ساختار  یکنندهآشکار  تواند یم  خاص  طوربه  کند، یم  حرکت  ا ی   رفتار  ها، روش

  9. باشد  زنانه

 از   منظورم.  کنم  روشن  را  »زنانه«  یهست  از  مقصودم  است  الزم  لیتحل  آغاز  از  شیپ 

زنان به    یکه همه ستین  یآلودذات راز   ای  یژگیو  ،با فهم بووآر از آن  سوهم  «،ی»زنانگ

 یامجموعه  بلکهزن هستند از آن برخوردارند.    شناختیزیستکه به لحاظ    نیا  یواسطه 

جامعه  یِ نوع   تِیوضع  یکنندهن ییتع  که  است  طیشرا  و  ساختارها  از در  بودن    ی ازن 

 
هدف هستند. او شود که بیهای هستی زنانه« به دقت بر آن دسته از حرکات متمرکز میک در »پویش بایتنجی  .9

و نه کارهایی که برای    – برای مثال راه رفتن برای راه رفتن    –کند که از طریق این نوع حرکات ابرازگرانه  ادعا می 

می صورت  خاص  هدفی  چهره انجام  که  است  میگیرد  بروز  مردانه  و  زنانه  هستی  ناب   Woman: A)یابد  ی 

Contemporary View, 278–79)   ی اساسی اگزیستانسیالیستی است  . چنین رویکردی در تعارض با انگاره

بخشد. درحالی  مندی فرد ساختار میه به موقعیتافکنی غایات و اهدافی کجهان عبارت است از طرح-در-که بودن

که  های غیرابزاری چیزهایی برای آموختن وجود دارد، با توجه به اینکه در اندیشیدن به حرکات زنانه در فعالیت

انجام وظایف ]کارهای هدفمند[ برای ساختار هستی انسانی اساسی هستند، برای شروع بررسی توان حرکتی زنانه  

ام، الزم است پدیدارشناسی تمام عیاری از هستی ی هستند. چنانکه در پایان این جستار اشاره کرده ی بهترنقطه

 زنانه این حرکات غیرابزاری را مورد مالحظه قرار دهد. 
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 ی تیوضع نی گرفتن آن چن شیبا درپ  زنان نوعاًکه  ستا یروش نیهمچن و ،خاص است

  یضرورت  ی عنی  - »زنانه« باشد  ، یزن   چیهندارد    یضرورت  ، یفیتعر  نیچن  با .  ندیزیرا م

  10. ندزنان وجود داشته باش  تیوضع  یِ نوع   یو رفتارها  کنندهزیمتما  ی ندارد که ساختارها

  ی نوع   تِیاز وضع  و  فیتعر  از  زنان  یبرخ  یفرارَو  و  زیگر   »زنانه«،  یهست  از  برداشت  نیا

 ام دستانهشیپ   یاشاره.  سازدیمتفاوت را ممکن م  یهازنان در درجات مختلف و از جنبه

  نهد،یم  یرو  شیپ  را  زنانه  بدنمند  یهست  از  یحاالتکه نوشتار حاضر که    روستآن   از

برخ  د ینبا به  ارجاع  ا  یها تیفرد  یبا  ابعاد  در  که  نم  نیزن  قرار    ای   رند،یگینوشته 

 شود.   یباطل تلق رند، یگیکه در آن قرار م  یمرد  یهاتیفرد

 یسته یز  بدن  یتئور  در  موجود  یهارت یبص  جا، نیا  در  شده  داده  بسط  تیروا

درباره  یتئور  با   را  یمرلوپونت )  تیوضع  یبووآر    در.  کندیم  بیترک  (1974زنان 

توص  نیتریاهیپا م  نی چن  ،یفیسطح  مرلوپونت  کنم یفرض  بدن    یکه شرح  ارتباط  از 

  یکل  یبه روش  افتهی( بسط  1962)ادراک    یدارشناسیپدبا جهانش، چنان که در    ستهیز

  از رفتار تنانه  یسبک  ،اخص  یامرتبه   در  اگرچهصادق است.    ی انسان  ی هر هست  یدرباره

از ساختارها و    یخاص  حاالت  یرندهیدربرگزنانه است و    یکه مختص هست  دارد  وجود

  11بدن در جهان است.  یهست طیشرا

 ی جامعه  در  زن  ی هست  از  بووآر  تیروا  به  حاالت،  ن یبسط ا  یبرا  یعنوان چارچوببه

  ف یتعر  یو تعال   ییمانا درون  انیم  یاهیپا  یتنش  یواسطه   به  که  کنمیم  هیتک  پدرساالر

و در    یذاتریغ   ،یگرید  مثابهبه  را  او  د،یزیم  آن  در  زن  که  یفرهنگ  و  جامعه  12. شودیم

 همزمان  زن  نیبنابرا.  کند یم   یمعرف   ا مانصرف و درون  ی مثابه ابژهنسبتش با مرد و به

که   است  یتیو خالق  ینییآخود  ته،یویمحروم از سوبژکت  یاجتماع   و  یفرهنگ  لحاظ  به

  یدهی ااست.    شده  دهیبخش  مردان  بهپدرساالر    یو در جامعه  استمعرف انسان بودن  

 
 ضمناً با توجه به توضیح باال احتمال دارد که مردان حداقل از بعضی جهات »زنانه« باشند.  .10

ای از توان حرکتی مردانه نیز وجود دارد، به همان اندازه که ی، همچنین حاالت ویژه بودگدر این سطح از ویژه   .11

 بیش نوعاً مردانه است، وجود دارد.وسبک حرکتی خاصی که کم

12 . See Beauvoir, The Second Sex, chapter 21, “Woman’s Situation and Character.” 
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ا   تنش   انگری نما  زنانه  بدن  یفضامند  و  یحرکت  توان  ، یرفتار  حاالتاست که    نیمن 

 است.  بودن صرف یابژه کی و تهیویسوبژکت انیم ، یی مانادرون و  یتعال  انیم  یمشابه

ارائه   بخش به    زها، یبا چ  یرفتار، تعامل جسمان   ی درباره  یمشاهدات خاص  یاول 

که    شده  دادهاختصاص    خود  از  تنانه  ریاستفاده از بدن در انجام کارها و تصو  یهاراه

  حاالت از    یادارشناسانهیپد   یِکل   تیروا  دوم،   بخش .  افتم ی زنانه    یِهست  از  یِرا نوع  ها آن 

  حاالت، نیبسط ا به  غالباً ،دهد. بخش سومیبدن زنانه به دست م یرفتار و توان حرکت

چهارم،   بخش در سرانجام. پردازدیم  هاآن  یشده به واسطه  جادیا یِفضامند یمعنا در

 یشتریب  یهاپرسش  نیفهم سرکوب زنان و همچن  یبرا   نوشته  نیها از دل اداللت  یبرخ

 . ستا  شتریب  ی هاپژوهش ازمند ین  کهشده   دهیکش  رونیببودنِ زنانه  -جهان-در  یدرباره

1 
ش  یایاساس  تفاوت در  اشترواس  پسرها    کردن پرتاب  یوهیکه  و  دخترها  توسط 

م  از    یاندازه  به  دخترها  که  است  نیا  کند، یمشاهده  در  بدن  کلپسرها   ان یجرشان 

نم استفاده  نم  چرخند،ینم  گردند، ینمبر  آنهاکنند.  یحرکت  عقب  جلو یبه  به  روند، 

  حرکتیب  ینسب  طوربه  دارند   لیتما  شتریب  دخترها.  شوند یو خم نم  کنندیحرکت نم

  کردنپرتاب.  کشندیممکن نم  یتا جا  زیجز در مورد بازوهاشان که آنها را نبه  بمانند، 

بدن توسط دخترها    یریگکاربه  یوهیدر ش  ینوع  یکه در آن تفاوت  ستین  یتنها حرکت

  ی هاتیفعال  ر یسا  در   بدن  حرکت  و   زنانه  رفتار  بر  تأمل .  باشد   داشته  وجودپسرها    و

 یریگکاربه  در  یناکام  با، غالباً  کردنپرتابمانند    ز،یموارد ن  نیا  که  دهدیم  نشان  یجسم

توانا جانب  ی حرکت  ی هاییکامل  و    در  ی حت  فرد .  شوندیم  مشخصبدن    ی فضامند 

در    ی تفاوت نوع   کی   یمشاهدهقادر به    ،مردان و زنان  یِبدن  یهایریگجهت  نیترساده

راه رفتن و   یوه یش  در  مردها  با  اسیق  در  عموماً  هازنخواهد بود.    یحالت و کشش بدن

ندارند.    یکسانی  یگشودگ  ،برداشتن   گام بدنشان  با  مردانه در    یهاگام  نوعاً در نسبت 

بلند مرد،  بدن  با  گامنسبت  از  است.    یهاتر  زن  بدن  با  نسبت  در  معموالً    مردزنانه 

به شکل  شیبازوها  و گشوده  یرا  مبازتر  برداشتن   دهدیتر حرکت  قدم  هنگام  نوعاً  و 

ناچار    جهیو در نت  میپوشیشلوار م  ش یاز پ   ش یما ب  نکهیدارد. با ا  ترپرنوسان  یآهنگضرب 

زنان    حال نیباا  م، یمحدود کن  راهنیپ  دنینشستن خود را به خاطر پوش  ینحوه  میستین
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  دست  و  دارند  نگاه  هم به    کیرا نسبتاً نزد  شانیدارند هنگام نشستن پاها  لیهمچنان تما

  شانیدارند پاها  لی تما  اند، کرده  هیتک  یی جا  به   ا ی  اند ستادهیا  ی وقت  مردها .  باشند  نهیس  به

در   آنچه  از  بازتر  تما  دارند، نگاه  شود، یم  ده ی د   زنان  موردرا  ما    و  ها دست  م یدار  لی و 

  تفاوتِ   نیآخر.  کنندیم  محافظت   ای   لمس   را  مانبدن  که   م یده  قرار  یطور  را  مانیبازوها 

 زنان  و  دختران.  کنندیم  حمل  را  یابسته  ا ی  کتاب  کی  هر  که  ستیاوهیش  انیم  ایگو

را در    کار  نیااما مردها    فشارند یم  نهیکه آن را به س  کنند یحمل م   ی حال  در   را  کتاب

 . خوردیشان کنارشان تاب مکه دست  دهندیانجام م یحال

ا  جنس  هر  افراد  که  یکردیرو    ش یپ در    یاتنانه  یکارها  ازدسته    آن  نجامدر 

است، غالباً متفاوت است. در واقع   یعضالن  یقدرت و هماهنگ  رو،ین  ازمندیکه ن  رندیگیم

و محدوده  ها زن  ان یم  ی واقع   ی تفاوت نوع  در  بدن   یو مردها  دارد.    شانیقدرت  وجود 

  ازمند ی که ن  یی زنان و مردان در انجام کارها  انیمشاهده شده م  یهااز تفاوت  یاریبس

  ی اوهی ش  به  مربوط شتریب  بلکه  یعضالن  قدرت  به  مربوط  صرفاًنه    است،  هماهنگ  قدرت

  اغلب هازن. کندیم   استفادههدفمند  یاز بدن خود در انجام کارها ،است که هر جنس

  دن،یکش  اد، یز  یروین  با  راندن  دادن،  هل   ن،یسنگ  یزهایچ  حمل  و  کردن  بلند  در  را  خود

از   یی انجام کارها   هنگام  زنان  ما .  دانند ینم  مندبا قدرت، توان  چاندنِیپ   ای   گرفتن  فشردن،

 جادیاو  گرفتن قرار وضع میتنظخود،  یتمام توان عضالن آوردنگرددست غالباً در   نیا

به استفاده از   یلیتما  یجسم  یانجام کارها  در. زنان  میمانیو سطح اتکا ناکام م   توازن

کار    در  را  خود  توان  ، یعیسهل و طب  یشکل  به  مردان  که  گونه  آنخود    ی توان بدن   تمام

 مردان   از  ترکم  زنان  ،یزیچ  کردن  بلند  یبرا  تالش  درمثال    یبرا.  ندارند   کنند، یم  ریدرگ

  شان یهاران   یرو  را  وزن  قسمت  نیشتریب  و  نگهدارند  استوار  را  خود  شوندیم  موفق

 متمرکز  -هابازوها و شانه  -بدن  از  ییهابخش  یرو  م یدار  لیتما  ما  عوض  در.  ندازندیب

 قدرت  ازندرت ممکن است  به  و   هستند  مرتبط  کار  با   شکل   نیترمیمستق  به  که  میشو

 ، یزیچ  چاندن یپ   ای   چرخاندن   هنگام   کهنیا  گری د  مثال.  میکن  استفاده پاها در انجام عمل  
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  عمل   ییکارا  یبرا  که  شانه  زور  از  و   م یکنیم  متمرکز  مچ  و  دست  در  را  خود  توان

   13. میبرینم یابهره  ستیضرور

مپرتاب  یدرباره  نیشیپ   ینمونه  را  به طیکردن  فعال  یعیوس   فیتوان    یهاتیاز 

  یهاو تالش  ستندی ن  یورزشکاران برتر   وجهچیهگسترش داد. مردان امروزه به  یورزش

  یدالور  یادعا  شی باشد، نما   یقی مهارت و توازن حق  شیاز آنکه نما  شیب  شانیا  یورزش

تر آزادانه   یزن خود با حرکت  یعموماً نسبت به همتا  ده ید  یکه آموزش کم  یمرداست.  

کردن پرتاب ینوعاً دخترانه برا یاوه یتنها شنه. پردازدیم یورزش تیبه فعال ترگشوده و

خوردن و ضربه    باال رفتن، تاب  دن،یدو  ینوعاً دخترانه برا  ییها وه یوجود دارد بلکه ش

  یحرکت  خدمت  در  یتمام به  بدن  که  است  نیا  آنها  مشترک  وجه  نینخست.  هست  زینزدن  

مستق  الیس نم  میو  زدن  رد، یگیقرار  و ضربه  تاب خوردن  مورد  در  مثالً  توان   ،بلکه 

است که حرکت   نی ا  اشتراک  نیدوم  شود؛یم  متمرکزقسمت از بدن    کیدر    یحرکت

هدف و دنبال    یخم شدن، کش آمدن به سو  افتن، یگسترش    افتن، ی  دستبه    لیزن تما

  کند یم  احاطهما را    یی زنان، هنگام ورزش، فضا  از  یاریبس  تصورِ  درکردن آن را ندارد.  

  یحرکت ما فضا  یبرا  دسترس  در  یاز آن وجود ندارد؛ فضا  رفتنامکان فرا  یی که گو

  ل یتما  مردان  از  شی ب  زنان  بال، یوال  ای بال  مثال در سافت  یبرا  ن،یاست. بنابرا  یمحدود

به   دنیرس  یبرا  دنی به پر  یترکم  ل یتما  نیو همچن  دارند،   جاکی  در  دنمان  ثابت   به

در حال پرواز حرکت    توپِ  یسو  به   غالباً   مردهاگرفتن آن دارند.    یبرا  دنی توپ و دو

با حرکتِیم  یبرا  کهنیا  یجا  بهها  . زنشوندیخود با توپ مواجه م  متقابلِ   کنند و 

شدن توپ واکنش   کینزدو سپس به    مانندیمنتظر م  معموالًبروند،    شیمواجهه با آن پ 

  ییکه گو م یدهیپاسخ م  یطور  د یآیکه به سمت ما م  ی غالباً به توپ  ما .  دهند ینشان م

  ای دادن  یجا خال  ختن،یگر آن، به  ما بدن بالفصل ما را نشانه رفته است و واکنش  توپ

تر از  کم  زنان   ِیورزش  حرکات  عالوه، بهحرکت توپ است.    برابر  درخودمان    از  اظتحف

  نشانه  یجا  به  مثال  یبرا.  است  همراهآگاهانه  خود   ییِ جابه جا  و  یریگجهت  بامردان  

 
زنان صرفاً مختص جوامع صنعتی پیشرفته است، جایی که الگوی زن بودن  گفتنی است که احتماالِ این نوعیِ   .13

بورژوا نسبت به اغلب زنان قابل تعمیم است. این نسبت به جوامعی که در آن برای مثال اغلب افراد از جمله زنان  

ی خودمان دهند، قابل اعمال نیست. البته این مشاهدات خاص همچنین در جامعهکارهای سخت جسمی انجام می

 دهند، صادق نیست.  نسبت به زنانی که کارهای سخت انجام می
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به ضربه    لیتما  م،ی کن  تیآن هدا یسو  به  را  توپ  میخواهیم  که  خاص  یانقطه   گرفتن

 .  میدار «ی»کل یدر جهت آن هزدن ب

 برخورد  دیو ترد  نانیشرم، عدم اطم  با   همراه  ایبا اش  یبدن   یریدرگ  در  غالباً   ها زن 

  تیمقصودمان هدا  یمان ما را به سوبدن  که  میندار  کامل  نانیاطم  نوعاً  ما.  کنندیم

سو ما نسبت به توان کیدوگانه وجود دارد. از    یدی ترد  نجا یا  در  من   نظر  به .  کند یم

بارها در پ میخاطر ندار  نانیاطم  ردیانجام گ  د یانجام آنچه با  یخود برا   ی هایروادهی . 

  ی آسانبهخطر  یب  یریمردها از مس  که  ی حال  در   ام،کرده  کند   را  کار   روند   یجمعدسته 

خود را امتحان    یپا  ریز  ی هاسنگ  اطیاحتبودم و با    ستادهیمن در کنار ا  کردند، یمعبور  

عبور   یآسانبه   گرانیکرده بودم. گرچه د  بند  ختهیآو  یهاو دستم را به شاخه  کردمیم

مطمئن    ی قدم  یمن هم ساده است، هرچند وقت  یمن باور نداشتم که کار برا  کردند،یم

  من،  نظر به  د،یترد نیا گرید یسو. کردمیمهم زدن عبور هچشم ب ک یدر  داشتمیمبر

  ن یب  ما  توجه  غالباً.  دارد  وجود  مردان  از  شیب  زنان  در   که  است،  دنید  بیآس  از  ترس

  میتقس  بخشد،  تحقق  را  آن  دی با  که  یبدن   و  شود  محقق  د یبا  حرکت  نیح  در  که  یهدف 

از   شیاغلب بدن خود را ب  ما.  کند  ظحف  بیآس  از  را  خود  دی باکه    حال  نیع  در  شود،یم

اهداف  یبرا  ی انجیم  کیکه به شکل  آن  بار  بهرا    آن  میمان تجربه کنتحقق   یشکل 

که قصد    میمعطوف کن یمان را به کارتوجه کهنیدر عوض ا و . م یکنیم  درکشکننده 

 را   خود  توجه  دیبا  که  میکنیم  احساس  نیچن  م،یمان را داربدن  یانجام آن به واسطه 

   . دهندیم انجام میخواهیم را آنچه که م یابی نانیاطم تا  میکن  مانیهابدن معطوف

برشمرد  یهمه ا  ش یوبکم  زنان،   از  یاریبس  در   میآنچه  به  احساس    جادی منجر 

اعتمادبه  یدیامنا  ، یناتوان نبود  م و  بشودینفس  ما  تما  ش ی.  مردان  که    م یدار  ل یاز 

ـ و غالباً    دستانهشی پ   یبه شکل  ما   14. میریکم بگشدت دستخود را به  یبدن   یهاییتوانا

 
 نگاه کنید به:   .14

A. M. Gross, “Estimated versus Actual Physical Strength in Three Ethnic Groups,” 

Child Development 39 (1968): 283–90. 

ترین گــروه، در هــا بــه جــز جــوانهــای ســنی متقــاوت، دخترهــا در تمــامی رده در آزمایشــی از کودکــان در رده 

تــر تر ارزیــابی کردنــد، و هــر انــدازه دخترهــا بزرگارزیــابی قــدرت، خــود را نســبت بــه پســرها کــم تــوان-خــود

 کنند. تری برای خود ارزیابی میشوند قدرت کممی
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 انجام   به  یترکم  توان   جهینت  در  و  میکنیم  یابیکار را فراتر از توان خود ارز  -اشتباهبه

  م،یمانیم  ناکام  کار  انجام  در  مطمئن،نا  نیچن  یقلب  با   دی تردیب.  میدهیم  اختصاص  آن

]  ینی بشیپ   به  و   میشویم  سرخورده  تحقق[  کار  انجام  در  یناتوان  بر  یمبنخود 

  عدم   دچار  میبرس  نظر  به  پاودستیب  کهنیا  از  کار   شروع  همان   از.  میبخشیم

  هر.  میبرس  نظر  به  یقو  چندان  میخواهینم  هم حال    نیو در ع   میشویم   نفساعتمادبه

خود را از   چنانچهزنند.  یما دامن م  یو سرخوردگ  ییپا ودستیبه ب   هاینگران  نیا  یدو

کار  به  یتمام توان خود را هنگام انجام کار بدن  یدرستو به  میها رها سازوخمچیپ   نیا

شد.    میخواه  ریاست، غافلگ  ییمان قادر به انجام چه کارهابدن  کهنیواقع از ابه  م،یریگ

  15. رندیگیکم م دست مردان، از شیب را شانی وردها ادست  زنان که شده مشخص

حرکت و رفتار بدن زنان انجام شده است    یکه تاکنون درباره  یاز مشاهدات   کیچیه

  ی هاجنبه یکه برخ  ی آن دسته از زناندر  نی. همچنستیزنان صادق ن یهمه یدرباره

  گونه چیه.  ستینبرخوردار    ی کسانی  درجات  ازامر    نیدر آنها بروز دارد، ا ینوع  یرفتارها

  جنسِ   افرادِاز    یفرد  زین  و   ی نوع   ی رفتارها  دسته  نیا  انیم  یزیاسرارآم  و  یذات  ارتباط

  ی ناش  م، یپردازیم  آن  بهکه بعداً  چنان  رفتارها،  نیااز    یاریبسوجود ندارد.    ،ماده بودن

  اوصاف،   نیا  گرفتن  نظر   در  با   ی حت.  کارهاست  انجام  در  بدن  از  استفاده   و   نیتمر  کمبود  از

سخن گفت.    ی رفتار و حرکت بدن  ی عام زنانه  یوه یمعقول از ش  ی شکل  به  توانیم   هم   باز

 . پردازدیمرفتار و حرکت  حاالت یِبنداز دسته یشرح خاص  یبه ارائه ی بعد بخش

 

 

 

 

 
 نگاه کنید به :  .15

Marguerite A. Cifton and Hope M. Smith, “Comparison of Expressed Self- 

Concept of Highly Skilled Males and Females Concerning Motor 

Performance,” Perceptual and Motor Skills 16 (1963): 199–201. 

کم  یلی بیشتر از مردان، دستهایی مانند دویدن و پریدن را خزنان مرتباً سطح دستاوردهایشان در مهارت 

 گیرند.  می
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2 
حرکت  یگانهسه   حاالت بروزِ    یتوان  شامل    ی تیقصد  16،مبهم   یایتعالزنانه 

  نیخود است. منشأ ا  رامونیپ   به  نسبتدر حرکت زنانه    18وستهیناپ   ی وحدتو    17بازدارنده 

خود  حاالت   بدنش  از  زن  یتجربه  از  که  است  زنانه  رفتار  یتنانه  یارجاع -متعارض، 

 . شودیم  ی ناش یتوانمند مثابهبه آن یتجربه  حال نیابژه و در ع  کی مثابهبه

را    یفهیوظ  ،19،ادراک  یدارشناسیپددر    یمرلوپونت .1  ی بندصورتخود 

پ   داندیم  یهست  یساختارها بن  بوده  ینیشیکه  بازتاب   یهمه  اد یو  جهان    یروابط  با 

 خط  د، ی آیم  وجود  بهسوژه    یبرا  یچگونه جهان  کهنی در پاسخ به ا  یوپونتهستند. مرل

نه در ذهن و    تهیوی سوبژکت  دادنیجا  یواسطه  به  تماماًرا    یپرسش  نیسنتِ چن  رِیس

در    ی آگاه   گاه یجا  همان  ستهیز  بدن  به  یمرلوپونت.  دهد یم   رییتغ  ، تنبلکه 

  تنها   او،   از  ش یپ   مدارِ«شه ی»اند  متفکران  گرید  و  سارتر  که  دهد یم  را  یاشناسانهیهست

 بدن [ است.  خود  یبرا]  20لنفسه   وجودِ  که  روازآن   یتعال  گاهی جا:  یعنی دادندیم  یآگاه  به

 است که به کنشِ  آن خود و کنش بر آن و درون  رامونیپ  یسو به خود یریگجهت  در

به    یمثابه حضور ناب در جهان و گشودگ. بدن بهدهدیشکل م  نینخست  بخشِ-معنا

اول  یهاامکان   یسو حرکت   ، یالتفات  کنش  نیترییابتدااست.    ت یقصد  گاهی جا  نیآن، 

  یاست. برا  آن  دربا حرکت کردن    و  رامونشیپ به خود با توجه به    دادن  جهت  یبدن برا

  چنگ آوردن و از آنِشدن، فرا  کیجا وجود دارد که بدن قادر به نزدسوژه جهان تا آن

 مقاصدش باشد.  یدر راستا رامونشیساختن پ  شیخو
  کیجهان است،  یبه سو یایو گشودگ یتعال  کهنیا نیع  دربدنمند زنانه  یهست

که    اکنوناست.    شده  نیسنگ  یی ا ماندرون  یواسطه که به  یایمبهم است، تعال   ی تعال

 
16 . ambiguous trancendence  

17 . inhibited intentionality  

18 . discontinuous unity  
19 . Maurice Merleau-Ponty, The Phenomenology of Perception, trans. Colin Smith 

(New York: Humanities Press, 1962). All references to this work are noted in 

parentheses in the text. 

20 . being for itself 



 

 

 ی عیصن  نینگ  ی/ ترجمه   انگی  ونی مار  سیریآ 406

  م،یریگیدر نظر م  ستهیز  بدن  درناب،    یآگاه  یرا به جا  یو تعال  تهیویسوبژکت  گاه یجا

ماناست. اما  بودنش درون  ی و ماد  یعیطب   ثیمبهم است چرا که بدن از ح  یایهر تعال

که منفعل باشد، که لمس شود    ستین  یاسته یبدن ز  چیحاضر ه-شهیهمامکانِ    نیا

عنوان از آن به   جانی که در ا  آورد،یکه به دست م چنان   دیدست آبه  کند،یچنانکه لمس م

 یچنان که مرلوپونتآن   ستهیبدن ز ی. تعالکنمیم  ادیزنانه    یسته یبدن ز  یابهام در تعال

  بدون  و  گشوده  یجهت  در  اش،ییمانااز بدن در درون  ،کنش  یواسطه به  کندیم  فیتعر

ناب است،    ال یکنش س  کی  ، یتعال   مثابه به   ستهیز  بدنرود.  یفرام  جهان  یسو  به  وقفه

پ  بدنمند زنانه    وجود.  شودیاست که بر جهان اعمال م  ییهاییتوانا  یوسته یفراخوان 

 م ییبهتر است بگو  ا ی   ماندیم   یباق  ییمانابلکه در درون   شودیآغاز نم  ییماناصرفاً در درون

  ی به سو  بردن  دست  وچون به چنگ آوردن    یاگر با حرکات  یحت  شود،یدر آن غرق م

 جهان حرکت کند.  

 انیجر  به  بدنش  تمام  سپردن  از  نوعاً  زن  کی  که  م یکرد  مشاهده  نیشیپ   بخش  در

 متمرکز   خود  بدن  از  بخش  کی  در  تنها  را  حرکت  غالباً   و  کندیم  یخوددار   حرکت

 انجام  یبرا  بدن  از  یقسمت  تنها.  ماندیم   حرکتیبدن نسبتاً ب  یکه باق   یدر حال   کند،یم

 ن یهمچن.  است  دوانده  شهیر  ییا مانبدن در درون  یکه باق   یدر حال   دارد، یمبر  زیخ  کار

شدن در ارتباط   ریدرگ  یزن اغلب به توان بدن خود برا  کیکه    م یمشاهده کرد  ترشیپ 

که    دیزیم  یمثابه بارمواقع بدنش را به  شتریب  جهیاعتماد ندارد. در نت   زهایتنانه با چ

 حال محافظت شود. نیحمل و در ع  د یبا

که    ی (؛ امکانات110-112)  دهد یم  قرار  یرا در توان حرکت  ت یقصد  یمرلوپونت .2

،  148)  دارند   یبستگبدنمند    توانمِ« یم  »من   به حالت و حدودِ   شوند یدر جهان گشوده م

  ک ی  با   رامونشیپ   به  نسبت  خود  رفتار  یواسطه  به زنانه غالباً    ی هست  حال نیا  با(.  137

  اغلب  زنان . شودینم  ها امکان با  بدنمند  یارابطه  وارد  مطمئن و  ابهام یب توانم« یم »من

فراتر   ،است  ریپذانجام  یآسانبه  ینسب  یتالش  با  که  را  یکار  شروع،  از  شیپ   دارند  لیتما

 از  چه کند یم استفاده  تر کم خود ی واقع  یی توانا از نوعاً  زنانه بدناز توان خود بپندارند. 

در    یِ و هماهنگ  یمهارت واقع   ثیخود و چه از ح  یک یزیو قدرت ف  ابعاد  تِیظرف  ثیح

زنانه  ی هست.  اشدسترس  با    بازدارنده   یتیقصد   ، بدنمند  همزمان  که  »من    کیاست 

  ازحال[    نیو ]در ع   داردیمبر  زیشده خ  ینیبشیپ   ی هدف  به  دنیرس  یبرا  توانم«یم
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از   یلیتحم  توانم«ی»من نم   کی  یبه آن هدف به واسطه   دنیرس  یوقف کامل بدن برا

به انجام برسد    دی را که با  ی هدف  بازدارنده،  ریغ   یتی قصد  21. کندیم  ممانعت خود،    یسو

  وندیپ   یناگسستن  ی مندجهت  کیآن هدف در    یو حرکات بدن را به سو  افکندیطرح م

فعال  یواسطه  هب  که  زند یم سازمانده  تی آن  را  م  کند می  ی بدن  وحدت  .  بخشدیو 

  یمعنادار  یهاو امکان  بخشدیخود ساختار م  رامونی پ   به   بدن  یحرکت  توان  و  تیظرف

 ی اجرا   یبدن را برا  یخود، توان حرکت  یکه به نوبه  افکندیاز حرکت و عمل طرح م

کردن':  خواندیم  فراآنها   قصد    ان یم  ی هماهنگ  یتجربه   از  استعبارت    ،فهم  آنچه 

  131،  101به    دینگاه کن  نی؛ همچن144)  'قصد و اجرا انیو آنچه داده شده م  م یکنیم

هدف و اجرا را قطع  انیمتقابل، م یسازیشرط یرابطه  نی(. حرکت زنانه غالباً ا132و 

  یهماهنگ  ازمندین  درست،  یاجرا  یبراکه    یحرکاتاز    دستهآن    دراغلب    هازن.  کند یم

جهت بدن    یمندو  روش  یهدف   به  نسبتتمام  به  است،  حرکت    یمشخص  متناقض 

کار   یاما همزمان در برابر اجرا  افکند،ی م  طرح  اجرا  یبرا  را  ی هدف  شانبدن.  کنندیم

هدف مورد    یبدن زن او را به سو  ،یکیزیف  عمل  کی   انجام  در.  شودیدچار انقباض م

همراه   م،یمستقریطور غ بلکه به  م،یمستق  ی سهولت و به شکلنه به  غالباً  اما   برد، ینظر م

معمول   یجه یمجدد که نت  ی ابیآزمودن و جهت   یاز تالش برا  ی هدررفته ناش یبا حرکت

 زنانه است.   دیترد

 
درخصوص جنبه 21 فیشر  کارهای سیمور  از  تفابسیاری  به صورتی وتهای مختلف  بدن  تصویر  در  های جنسی 

ارائهدعوت  پدیدارشناختی  توصیف  با  اینکننده  در  آن  شده  تأیید  در  او  نتایج  از  استفاده  اگرچه  است.  مرتبط  جا، 

ها حال من به برخی از این یافته اش وجود دارد. بااینگیریها دشوار است چراکه نوعی بعد نظرورزانه در نتیجهتوصیف 

 داشتن کیفیت مذکور، اشاره خواهم کرد. با در ذهن 

ــد، او یکــی از یافتــه ــه پاهــای خــود اضــطراب دارن ــان بیشــتر از مردهــا نســبت ب های فیشــر ایــن اســت کــه زن

ی خــود عنوان اضــطراب دربــاره کنــد. او ایــن اضــطراب پــا را بــهتر به مطالعــاتی بــا نتــایج مشــابه اشــاره میپیش

در درک و تصــویر بــدن، پاهــا بخشــی هســتند کــه بیشــترین ارتبــاط را کنــد، چــرا کــه  توان حرکتی تفســیر می

 با توان حرکتی دارند. نگاه کنید به:
Fisher, Body Experience in Fantasy and Behavior (New York: Appleton-Century 

Crofts, 1970), 537. 

زدارنــدگی و شــرم کــه مــن آن را رســد کــه بــا نــوعی از باها و تفســیر او دقیــق باشــد، بــه نظــر میچنانچه یافته

 دانم، در پیوند است.  ای از رفتار بدن زنانه میجنبه
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با اهدافش است،    وند یپ هم  که  ها امکان  از  ی نظام  مثابهبه  ستهیز  بدن  هر  یبرا  جهان

  ها یریپذنامملو از نفوذ  سته،یهر بدن ز  یجهان برا  ن،ی بر ا  مضاف (.  131)  شود یم  داری پد

 یبرا  ی عنی.  ابدییم  ظهور  ش یها یو سرخوردگ  ها تیبا محدود   وند یپ هم  یی هاو مقاومت

»من   یرا برا  ییهاتیمحدود  توانم«ی»من نم  کیکه    رسدینظر م  بهوجود بدنمند،    کی

آنجا که قصد  زنانه  بدنمند  وجود  حالنیا  با.  کندیم   جادیا  توانم«یم   بازدارنده   یتیتا 

از    ینظام   زین  و  دبا مقاص  ارتباط  درکه    رسدیبه نظر م  هاامکان  از  یااست، مجموعه 

  ایبدنمند زنانه با سرکوب    وجود.  شودیظاهر م  شیدها یبا ترد  مرتبط  یِهایسرخوردگ

را نسبت به   توانم«ی»من نم   کیو    توانم«یم»من    کیخود،    یداشتن توان حرکت  غیدر

  یبازدارنده اقدام به انجام کار  یتیقصد  با  زن  که  ی هنگام.  افکند یهدف واحد طرح م  کی

را طرح   توانم«ی»من م  کی  نیبنابرا  -  افکندیآن عمل را طرح م  یهاامکان  کند،یم

 خود   یهاو نه به واقع امکان  «ی»کس  یهااما آنها را صرفاً به مثابه امکان  –  افکندیم
 . افکند یرا طرح م توانم«ی»من نم کی واقع  درو  – افکندیم طرح

سوبژکت  یاکنندهبیترک  و  بخش وحدت  کارکرد   .3 در  کانت  که   یته یویرا 

  یافکنطرح  یواسطه   به  بدن .  کندیم  اعطا بدن    به  ی مرلوپونت  دهد، یقرار م   ییاستعال

متحد    آن  با   و  بخشدیم   وحدت  رامونشیپ  به  کند،یآن حرکت م  یهدف که به سو  کی

امکان   یواسطه   به  شود؛یم طرح  ییهابردار  چ که  است،  پ   زهایافکنده  در  با    وندیرا 

م  گریکدی قرار  خود  با   مثابهبه   را  رامونیپ  یفضا  بدن  یمندجهت   و  حرکتدهد.  یو 

عمل واحد   نیعالوه در هم(. به143)  بخشدیاز وجود خود، سازمان م  دارادامه   یامتداد

.  شودیم   بیترکخودش هم دستخوش    شود، یم  بی ترک  رامونشیآن بدن با پ   ی که ط

  نیا  آورم،یجمع نم  کیبهکیبدنم را    ی من اعضا'است.    ن یو آغاز  الفوریبدن ف  بیترک

  'بدن من هستند  خودِ  ،: آنهاشودیدر من محقق م  شهیهم  یو برا  کباریترجمان و اتحاد  

(150  .) 
 در  رامونشیبا خود و هم با پ  هم است که    نیحالت وجود بدنمند زنانه ا  نیسوم

  ازمندی از حرکات که ن  یاریاشاره کردم که در بس  ترشی . پ ردیگیقرار م  وستهیپ نا  ی وحدت

  رد، یانجام گ  یدرستکل است تا عمل به  کیعنوان  بدن به  ی فعاالنه و هماهنگ  یریدرگ

بدن را نسبتاً    یاز بدن مستقر کنند و باق   یدارند حرکت را تنها در بخش  لیزنان تما

از بدن که به   ی. بخشستینخود    با   یوستگیپ   در  یحرکت   نیچنرها کنند.    حرکتیب



 

 
 

 دختر   کیکردن مانند  پرتاب  409

تعال  یسو   در  مانند،یم  حرکتیب که    ییها بخش به    نسبت  یحد   تااست    ی هدف در 

زنانه در    یریاز درگ  یاو هدرشده که غالباً جنبه  یمندفاقد جهت  حرکتِ.  است  گسست

  بازدارنده   تیقصد  خصلتاست.    یفقدان وحدت بدن   نیهم  انگرینما  زیاست ن  عمل  انجام

ارتباط م  آن،  یواسطه   به  که در جهان و   امکانِ  انیهدف و اجرا، م  انیحرکت زنانه، 

 است.  وستهیوحدت ناپ  نیخود مولدِ ا کند،یبدن را قطع م  تیظرف

 ی و اجرا   جهان  یسو  به  یمتعال  یحضور  مثابهبه  بدن  کهن یا  یبرا  یمرلوپونت  نظر  از

  بدن(.  123)  باشد  داشته  وجود  ابژه  کیعنوان  به  تواندینم  ابد،ی مقاصد، وجود    بالفصل

  میبتوان  کهآن منظور    به'.  دهدیجهان ارجاع م   یهاخود بلکه به امکان  به  نه   سوژه  مثابهبه

]بدن[    آن  یبرا  ابژه  است  الزم ابتدادر    م، یدرآور  حرکت  به  ابژه  کی  یسوبه  را  خود  بدن

  حاالت   (.139)  باشد  داشته  تعلقخود«  -»در  قلمرو  به  دی نبا  ما  بدن  باشد،  داشته  وجود

زنانه    یگانهسه  بدنمند  وجود  قصد  یتعال  –متناقض  وحدت    بازدارنده  تیمبهم،  و 

زمان و در   کیدارند که غالباً وجود بدنمند زنانه در    شه یر  تیواقع  نیدر ا  –  وستهیپ نا

  ک ی  غالباً  زنانه   بدنمند  وجوداست.    ابژه  هم و    سوژه  هم خود،    یعمل، برا  کیارجاع به  

  یهاامکان  به  که  همچنان[  گرددیم   باز]  خودش  به  رایز  ستین  جهان  یسو  به  ناب  حضور

   22. گرددیم  باز جهان در

 ی . براکشندیم   ریرا به تصو  یارجاع -خود  نیا  ن،یشیپ   بخش  مشاهدات  از  یبرخ

زنان تما   د یآیم  شانیا  سمت  بهرا که    یئیدارند حرکت ش  ل یمثال مشاهده شد که 

که    میکرد  مشاهده  نیهمچن.  رندیبگ]در نظر[    رفته  نشانه  را  آنها  که  یمثابه حرکتبه

که آن را به    رنددا  دنید  بیپنهان و بعضاً آگاهانه از آس  ی ترس  داشتن  به  شیزنان گرا

 
ی تصویر عمومی از بدنشان این است که زنان  ترین تفاوت میان زنان و مردان درباره فیشر متوجه شد عمده   .22

وجه به آن، داشتند. او به  خواند، یعنی آگاهی از بدن و تی بسیار باالتری را از آنچه او »اهمیت بدنی« میدرجه 

دهد که ها چنین توضیح میی این یافتهکند. فیشر درباره ی یکسانی دارند اشاره میتعدادی از مطالعات که نتیجه

شان هایشان توجه کنند، آن را بیارایند و تزیین کنند و نگران این باشند که بدنشوند که به بدنزنان اجتماعی می

 آید. در چشم دیگران چطور می 

Fisher, Body Experience in Fantasy and Behavior, 524–25. 

 همچنین نگاه کنید به: 
“Sex Differences in Body Perception,” Psychological Monographs 78 (1964), no. 

14. 
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  ش یارجاع است که زن ب-رو خودوجود بدنمند زنانه ازآن یعنی. م یدهی حرکت نسبت م

وجود   نیهمچن.  داندیم  آن  یابژه  حرکت بداند، خود را  ینندهیاز آن که خود را آفر

بدن خود نامطمئن   یهاتیزن از قابل  کیارجاع است که  -خود  ی بدنمند زنانه تا به حد

  یعمل  انیتوجه خود را م  دی بر حرکاتش تسلط کامل ندارد. او با  کندیاست و احساس م

 کند.   میشود، تقس  تیریو مد قیانجام کار تشو یبرا  د یکه با ی انجام شود و بدن دی که با

حرکت    زنانه،  یسوژه  که   استارجاع  -خود  یحد  تا   زنانه  بدنمند   وجود  ت ینها  در

  یهاداللت  چهارم  بخش   در .  انگاردیم  ، شودیم   نگاه   آن  بهکه    ی مثابه حرکتخود را به

که خاستگاه   یگرید یرهینگاه خ یعنوان ابژه زن را به یِ اجتماع  وجودِ نِیادیبن تِیواقع

 .  میکنیم یبدنمند اوست بررس یارجاع -خود یاصل

بدن    زنانه،  وجود  که  دارند  شهیر  تیواقع  نیا  در  زنانه  بدنمند  وجود  حاالت  اجماالً

  واداشت   شبلندش کرد و به حرکت  دیشکننده که با  زی چ  کی  –صرف    زِیچ  کیمثابه  را به 

  آن  بر  ی عمل  و  شودیم  نگاه  آن  به  کهاست    یهست  یدارا  ثیح  نیاز ا  و  کند، یتجربه م
که    چناندارد    وجود  ی ماد  یزیمثابه چبه  یاسته یهر بدن ز  دی تردیب.  ردیگیم  انجام

  یزیمثابه چوجود بدنمند زنانه، بدن اغلب به  یبرا  حالنیا  با .  یمتعال  یامثابه سوژهبه

زن   ک یکه    جاآندر جهان. تا    زهایچ  گر یمثل د  یزیچ  شود، یم  سته یاز خودش ز  ریغ 

را از    یاخواهد داشت و فاصله  شهیر  یی مانا در درون  د، یزیم  زیچ  ک یمثابه  بدنش را به

به مثابه حرکت امکان  ریدرگ  انیو در جر  یمتعال  یبدنش  جهان، حفظ    یهاشدن در 

 .  کند یم

3 
  یفضا  ، ینیع   ی و فضا  یداریپد   ای  ستهیز  یفضا  انیم  یافاصله  یمرلوپونت  یبرا 

و    یرونیب گریکدینسبت به    ها تیدر آن تمام موقع  که هستمتحدالشکل هندسه و علم  

توان حرکت  یناش   ،یداریپد   ی فضا.  رندیپذتبادل ز  است  یاز  روابط  به    ،فضا   یسته یو 

بدن   یهاتیظرف  یواسطه  قصد  یحرکت  روابط    شکلحرکت    نیا  ی دآورندهی پد  یو 

 .  رندیگیم

  امکان  ،خود  حرکتِ  لیو تحل  ابدییم   یهست  کنش،در    یروشنبهبدن ما    یفضامند'

بهتر  دنیرس درک  برا  یبه  م  مانیرا  کن102)  'سازدیممکن  نگاه  به    دی، 
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 یِ و حرکت  یرفتار  یژهیحاالت و  اگر  ،گرفت  جهینت  دی با  اساس  نیا  بر(.  148،149،249

زنانه   یهست.  ندوجود دار  زیزنانه ن  یفضامند  یژهیحاالت و  ند، زنانه وجود دار  یتنانه

دارد    دوگانه  یساختار  ییگو  چنانکه  دیزیمثابه محصور شده و محدود کننده مفضا را به

 .  کند یدر فضا تجربه م شده  دادهقرارمثابه  و زن خود را به 

 

و   از  ،یمشهور  یمطالعهانجام    ی ط  کسونیار  کیار  شیپ   هاسال .1 دختران 

 یاصحنه   ، یبازاسباب  چند   با   تا   خواست  یاز نوجوان  ش یپ   نیدر سن  یپسران متعدد

با    یداخل  ییفضاها   نوعاً   دخترها   که  افتیدر  او بسازند.    ی الیخ  لم یف  کی  یبرا همراه 

و    یوارهاید ترس  یکل   بهبلند  حال  کنند، یم   میمحصور  فضاها  ی در  نوعاً  پسرها    یکه 

دارد که او    یزیبر آن چ  دی تأک  به  ل یگرفت جنس زن تما  جهینت  او .  سازند یم   یرونیب

م   یفضا  ای   'یدرون  یفضا' حال  نامد، یبسته  مر  ی در  جنس  او  آن   رب   دکه    ی فضا'چه 

  د یتأک  ،است  رونیکه گشوده و معطوف به ب  فضامند  یریگجهت  کی  ای  خواندیم  'یرونیب

  یفضا'  دخترها:  دهدیم  دستبهمشاهده    نیکاوانه از اروان   یریتفس  کسونیار.  کند یم

و    کنند؛یم  ریتصو  شانیهاواژن  و  هارحم   محصور  یفضا   از  یبازتاب  عنوانبه   را  'بسته

به  'یرونیب  ی فضا'پسرها   بازتابرا  نر  از  یعنوان    را   یحیتوض  نیچن  من  23.شاننهیآلت 

 و  کنند  طرح  محصور  ییفضا  دارند  لیتما  دخترها  اگر.  ابمییم   کننده  نامتقاعد  یکلبه

  که  است  تریرفتنی پذ  اریبس  دارند،   رونیب  به  معطوف   و   باز   یی فضا   طرح  به   شیگرا پسرها

  ندیزیآن بدن خود را م  قیهر جنس از طر  یکه اعضا  یاوهیاز ش  میبدان  یبازتاب   را  امر  نیا

 .  دهندیو آن را در فضا حرکت م 
به گشودن   یل یتماخود    یکه زنان در حرکات هرروزه  می کردبخش اول، مشاهده    در

  و  ستادنیا  نشستن،  هنگام  شانیپاها   و   ها دست  که   هندیم  حیترج  آنها   ندارند، بدنشان  

 
23 . Erik H. Erikson, “Inner and Outer Space: Reflections on Womanhood,” 

Daedelus 3 (1964): 582–606. 

کــه بــه این زده اســت. او در عقایــدش بــا اهمیــت بخشــیدن ویــژه هایش نیــز جنســیتتفســیر اریکســون از یافتــه

ــای  ــه او آن را فض ــی«، ک ــای درون ــدن می درون»فض ــران ب ــه دخت ــق ب ــد، متعل ــاره دان ــه درب ــت، در ادام ی اس

دهــد ســازگار کنــد، کــه بایــد بــا هــر آنچــه زن انجــام میمثابه رحــم و مــادر بــالقوه بحــث می»طبیعت« زنانه به

 باشد. 
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  از  استفاده  به  یشیگرا  نیهمچن  زنان.  باشد  بدنشان  به  دهیچسب  ای   کینزد  رفتن،  راه

شدن به عقب و  شدن، خمخم  دن،یکش  افتن،یدست  یخود برا  ی بدن  یهاییتوانا  تینها

  منجرحرکت    ا ی به تحقق بهتر کار    امر   نیکه ا  ی زمان  یحت  ، بلند ندارند   یهابرداشتن گام

که    یی در دسترس بدن زنانه است نسبت به فضا  یکیزیفکه به لحاظ    ییفضا  یعنی.  شود

وجود   رسدینظر م  بهدارد.    یشتریدر آن ساکن است شعاع ب  ای کند  یاز آن استفاده م

  آوردیکه او را در بر گرفته به وجود م   یی خود و فضا  انیم  الیستانسیاگز  یحصارزنانه  

بردن در دسترس او قرار چنگ زدن و دست  یکه به او تعلق دارد و برا  ییکه فضا  یطور

  یگرید ینمونه 24.ستین ابیدستحرکت او  یآن برا یورا یفضا  و شده محدود  ،دارد

مثال    یذکر شد، برا  ترشیکه پ   ستیازنانه، مشاهده  یستهیز  یمحصور بودن فضا  نیاز ا

تما  ورزش،  در ب  زیندارند خ  لیزنان  بلکه  مواجه شوند  توپ  با حرکت  و    شتر یبردارند 

که    دهند یبه حرکت توپ واکنش نشان م  یماندن دارند و تنها زمان   جاکیبه    شیگرا

 .  شود وارد اند،قرار گرفته آن در که یی فضا درونتوپ به 

  بدن انیم  درنگیب  ی وندیپ  فرابرنده،  عملِ  یِ بدن  وحدت  ی مرلوپونت تیروا در .2

  رد، یگیم  خود را در بر  یتمام فضا  ،از حرکت  یالحظه   هر'.  آوردیم  دیپد   ی رونیب  یفضا  و

به واسطه   نیحرکت نخست  ژهیوبه آغازگر  یکنشور  یکه    و  جانیا  ان یم  یوندیپ   ،یو 

 ، محصور  یفضا  کیزنانه، طرح    یهستخصوص    در  اگرچه(.  140)  'کندیم  برقرار  جاآن 

  ی که فضا  ثیآن ح  اززنانه    یهست  ی. براکندیرا قطع م  'اجآن 'و    'جانیا'  انیامتداد م

  یی فضا  انیم  ییجداوجود دارد.    دوگانه  یفضامند  کی  جداست،  'جاآن'  یاز فضا  'جان یا'

 که   یمحصور  یفضا  و  ستین  وندیپ   در  من   بدن   ی هاامکان  با   و  ست  'جاآن'  که

  هدف   انیم  یوستگیناپ   یتجل  دارم،  سکونت  آن  در  بدنم  یهاامکان  با  من  و  ست'جان یا'

عدم  من  که  است  هدف  صیتشخ  توان  و عنوان  به  را    بودنِ  یرقطع یغ   و  نان یاطمآن 

  'جاآن'  یفضاکردم.    یبندصورت زنانه،    یتوان حرکت  یبازدارنده  ت یقصد  یمشخصه 

  در  تواندیم  'یکس'  که  افکند یم  طرحن  آ  دررا    یی هازنانه امکان  یهستکه    ستییفضا

 
تری بدنی مشخص  مرزهایهای فیشر این است که زنان نسبت به مردان خود را برخوردار از  از دیگر یافته   .24

کنند و از آن فاصله  شان متمایز میتری خود را از فضای پیرامونیبه شکل واضحکنند. آنها نسبت به مردان  تجربه می

 گیرند. نگاه کنید به: می
Fisher, Body Experience in Fantasy and Behavior, 528. 
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  دارد   وجودزنانه    یهست  یبرا  'جاآن'  ی فضا  نیبنابرا.  توانمیاما من نم  کند،   حرکت  آن

 . نگردیبه آن م  حرکت در آن صرفاً ی که به جا ی مکانعنوان اما به
 

مثابه زنانه از خود به یهست یتجربه ،زنانه یحاالت فضامند از حالت نیسوم .3

فضاست؛    یدهندهلیتشک  یاصل  یسوژه  ،بدن  ،یمرلوپونت  نظر  از.  ستفضا  در  قرارگرفته

  یاصل  یسوژه   و  منشأ   عنوانبه  بدن(.  142-102وجود نخواهد داشت )  ییبدون بدن فضا 

- 49،  143)  کندینم  اشغال   زهایچ  گری د  با   ریپذ تبادلبرابر و    یتیروابط فضامند، موقع

فضا وجود دارد    در  بدنگفت که    توانیو نم  ستیابژه ن  کی  ستهی(. چرا که بدن ز247

به بدن من اطالق    جا«نی»ا  ی(. واژه40-139وجود دارد )  وانیآب در ل  کهچنان  که 

  گردد، یباز نم  یرونی مختصات ب  ای   ها تیموقع  ریدر رابطه با سا  نیمع  یتیشود به موقعیم

 واقع  و  ابژه  کی  در  کنشور  بدن  انداختن  لنگر  به  ها،مختصات   نی اول  قرارگرفتن  به  بلکه

 (.  100)گردد«یباز م   فشیوظا برابر در بدن شدن
  کهرو شکل گرفته  بدنمند زنانه ازآن   یهست  که  جاستآنزنانه    یفضامند  تناقض

زنانه،    ی هستکه    ییست. تا جاا  فضامند   یسوژه  یدهندهشکل  زین  خودو    است  فضامند 

به را  تعالبدن  قصد  ی مثابه  نحو  د، یزیم  تیو  به  زنانه  فضا شکل    یبدن  به  کنشورانه 

و روابط فضامند    ستا  یی فضا  دانِیبه م  دنیوحدت بخش  یبرا  ی دهد و مختصات اصلیم

و   ییمانا زنانه با درون یجا که توان حرکت. اما آنافکندیرا مطابق با مقاصد خود طرح م

که    یی جا  تا.  شودیم   ستهیگرفته زمثابه شکلبه  ی بدن  یشده، فضا  نیسنگ  ی بازدارندگ

بدن    د،ی زیابژه م  کی مثابه  خود را به   جهیارجاع است و در نت-وجود بدنمند زنانه خود

خود را   کهنیزنان در عوض ا ،مشاهداتم در بخش اول براساسوجود دارد.  فضا درزنانه 

بدانند  یسوژه  حت  حرکت  حرکت،  به  حرکتِ  یغالباً  به   به  ابژهخود   ی حرکت  یِمثابه 

از قصد  دهندیواکنش نشان م ا  گانهیب  یکه  به    یهست.  ستصادر شده  زنانه  فضامند 

 در  ست،ین  زن  خود  ی قصد  یهاتیظرف  از  یناش  که  ها یهماهنگاز    ینظام   یواسطه 

  داشتن نگه  تحرکیببدن زنانه به    لی. تمااست  قرارگرفته  خود  یبازدارندگ  و  ییمانادرون

  یدهندهتمام بدن است، نشان  یی ا یپو  ازمند یکه ن  ییهنگام انجام کارها   ،از آن  یبخش
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زنان    ل یاست تما  همچناناست.    مکان   دردوانده    شهیمثابه ر وجود بدنمند زنانه به  یژگیو

 آن ابژه.  یبه سو رفتن  یشان به جابدن یجانب دانیابژه به م کیورود  یبه انتظار برا

ز  یمرلوپونت  و   مختلف  حواس  یبیترک  یوستگیپ همهب  باتاث  صرف  یادیتوجه 

  گر یبا تمام موارد د  یمتقابل   یِشرط  یِدر رابطه  کیکه هر  کندیم  ستهیز  بدنِ  ی هاتیفعال

 ی ریپذ برگشت   یرابطه  کی  در   یحرکت  توان  و  یبصر  ادراک   خاص،  طوربه.  رندیگیقرار م

 یگرید  عملکرد  در  اختالل  به  منجر  یکی  عملکرد  در   اختالل  مثال  یبرا  دارند؛  قرار

  مفروض   را  یحرکت  توان  و  یبصر  ادراک  یریپذ برگشت   چنانچه(.  133-37)  شودیم

نشان   آنها  از  برآمده  ی فضامند و  زنانه  یحرکت  توان  حاالت  از  نیشیپ   یهاتیروا  م،یریبگ

 حاالت خاص خود را خواهد داشت.   زین یبصر یکه فضا دهندیم

  یژگیو  خصوص  در  جنس  دو  انیم  را  یی هاتفاوت  ،یشناختروان  متعدد  مطالعات

است که   نیا شدهبحث  اریبس آن یدرباره که  یجینتا از. اندکرده گزارش فضا از ادراک

  یی ادعا شده است که مردان توانا  ی عنیهستند.    «یدان یم  ی»وابسته به فضا  زنان  اغلب

روابط موجود   دنید   وآن اجسام    یرامونیپ   یفضا  از  رونیب  اجسام،در بلند کردن    یشتریب

دارند اجسام    لیها تمازن  کهیدرحال  دارند،   ریپذ تبادلو    الیس  یعنوان روابطدر فضا به

توان    یدربارهفوق    شرح  25.نندیبب  رامونشانیپ   طیمح  در  شده   تیتثبو    گرفتهیرا جا

  اگر. کندیم ر یپذدرک یبه لحاظ نظر را هاافتهی نیا  یحد تا زنانه  ی و فضامند یحرکت

  کند، یو محصور تجربه م  دوانده شه یر  را  خود  زن  که  است  چنان   زنانه  بدن   ی فضامند

 
 شمار مطالعاتی با این نتایج بسیار است. نگاه کنید:   .25

Eleanor E. Maccoby and Carol N. Jacklin, The Psychology of Sex 

Differences (Palo Alto, Calif.: Stanford University Press, 1974), 91–98. 

طور فضــایی بــرای تعمــیم اســتقالل میــدانی بــه هــای توانــاییشناســان از نتــایج آزمایشبرای چندین ســال روان

گیری شــد کــه جــهکلی و از آن برای تعمــیم توانــایی »تحلیلــی« کلــی اســتفاده کردنــد. براســاس آن چنــین نتی

ــه طــور  ــه مردهــا برخوردارنــد. اگرچــه اخیــراً چنــین تعمیمــی ب ــایی »تحلیلــی« کمتــری نســبت ب زنــان از توان

 جدی زیر سؤال رفته است. برای مثال نگاه کنید به:
Julia A. Sherman, “Problems of Sex Differences in Space Perception and 

Aspects of Intellectual Functioning,” Psychological Review 74 (1967): 

290–99. 

کنــد درحــالی کــه در کارهــای فضــایی زنــان نســبت بــه مــردان دارای وابســتگی میــدانی بیشــتری او اشــاره می

هــا اغلــب بــه خــوبی مــردان کننــد، زنهای غیرفضــایی کــه اســتقالل میــدانی را ارزیــابی میهستند، در آزمایش

 کنند. عمل می



 

 
 

 دختر   کیکردن مانند  پرتاب  415

  ی هست  یبرا  زین  یبصر  یکه فضا  شودیم  نیا  جهینت  یریپذبرگشت  یپس براساس انگاره

در نسبت با مقاصد    یبصر  یفضا  در  ایاش.  هستو سکون    یحرکت  یانسدادها  یزنانه دارا

قابل    یاز روابط بالقوه  الینظام س  کیبدن، در    یشدهینیبشیپ   یهات یمختلف و ظرف

در   برخوردارندخود    یهامکان  از  زین  آنها   بلکه.  رندیگینم  قرار  ریپذتبادلو    رییتغ و 

 اند.  لنگر انداخته  شیخو ییمانادرون

4 
آن   ی و فضامند  ی زنانه و توان حرکت  یتنانهاست که حاالت رفتار    نیمن ا  یدعو

  یمعاصر، نسبت به هست  یدر جامعه  یمختلف  درجاتبه    ند،شد  فیتوص  جا نیکه در ا

در ذات    دیتردیو نه ب  یولوژیزینه در ف  ،یآناتوم  در  نه  آن  منشأ   گرچه.  اندزنان مشترک 

زنانه است.   ب  یدر جامعه  که  است  زنان  تیوضع  در  آن  یشه یر  بلکهرازآلود   همعاصر 

 .  است شده دیقم  زده،ت ی سرکوب جنس یواسطه 

جنس  زنان جوامع  جسم  زدهت ی در  لحاظ    اد ی   که  یمادام.  اندت یمعلول  یدارا  یاز 

  ی مردساالر زندگ  یجامعه  یاز سو  یلیتحم  فیخود را مطابق با تعر  ی هست  م یریگیم

نظر جسم  م،یکن وضع  یاز  در  قرارگرفته  د میهست  ابژه و    تیمعذب، محدود،  ما    گری. 

  یی ای بر دن  افتن یتسلط    یکه برا  میستین  ابهامیگشوده و ب  ییهایتعال  سته،یز  ییهابدن

  ست ین  ی. شکمیرویم  شی به پ   مان،یها یافکناز مقاصد و طرح  برآمده  و  خودمانمتعلق به  

  ی فوق درباره  فاتیاز توص  یعضب  ا یکه تمام    دارند  وجود  یواقع   یزنانجوامع معاصر    درکه  

بروز    یزن خاص  یحاالت در مورد هست  نیکه ا  یدر موارد  حالنی. با استیها صادق نآن 

 بیترتن یاهستند ـ به  یقطع  یمنف  یشکل  به  همچنان  ستند،ین کنندهنییتع  ای ابندیینم

که  یزیمثابه چاغلب به ای و ختهیگراتفاق است که از آن  ای یشانسخوش  یروکه او از 

 بر آن غلبه کرده است.    دیا یبر آن فائق ب د یبا

  داشته   لیتفص  به  ازیناز آن آشکار است که    شیببدنمند زنانه    ی از حاالت هست  یکی

  یبدن  توان  تمام  از  که   نشده  داده  امکان  نیا  دختران  و  زنان  به  مواقع  شتریب  در.  باشد

  پسرها  یاندازه  به  آنهاو    کنند  استفاده  جهان  با  گشوده  و  آزادانه  یریدرگ  ینوع   در  خود
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تر  تحرکدختران غالباً کم  یباز  26. اندنشده  قیتشو  یبدن   خاص  یهامهارت   تیتقو  یبرا

  قیبرنامه، دخترها تشو- فوق   ی هاتیپسرهاست. در مدرسه و در فعال  یو محصور تر از باز

و    ورزش  کهنیابه    شوندینم برابدن  ا یکنند  را  اهداف  یاب یدست  یشان  دقت  به  ی به 

در سرهم    ی کم  نیدختران تمر  عالوه به.  رندیکار گشده بهکنترل  یبه شکل   شده، نیمع

اش در    ایکردن  مهارت  جهینتو  گسترش  دارند.    یهادر   زنان  از  کهنیا  تاًینها فضامند 

  است،  ی کیزیف  قدرت  و   تالش  ازمندی ن  که  دهند  انجام  را  یی کارها  شودینم  خواسته

انتظار    ییکارها  نیچن   انجام  شتریب  و  شتریب  شوند،یم  تربزرگ   هرچه  پسرها  از  کهیدرحال

  27. رودیم

و تنها منشأ    شودینم  یناش  تیبدنمند زنانه صرفاً از محروم  یهست  حاالت  حالنیباا

 از   یایجابیا  خاص  سبک.  است  یعامل مهم دیتردیب  نیااگرچه    ست،ی ن  نیآن نبود تمر

ن  یهست  رفتار زنانه  در  زیبدنمند  با  دختر  که  دارد  است،    کهنیا   افتنی وجود  دختر 

راه    –   کندیبدن زنانه را کسب م  یرفتار  فیعادات ظر  یاری. دختر جوان بسآموزدیم

دختر   کیدختر، رفتار کردن مانند    کیو نشستن مانند    ستادنیدختر، ا  کیمانند    رفتن

 شودی او گفته م  بهکند.    دیفعاالنه حرکات خود را مق  یبه شکل  آموزدی. دختر مرهیو غ 

انجام    کهنیارا پاره نکند و    شی هانشود، لباس  فیکث  ند،ینب  بیمراقب باشد که آس  د یبا

  شودیم  یاتنانهاو دچار شرم    جهیخطرناک هستند. در نت  شیکه دوست دارد برا  ییکارها 

افزا سن  با  بهابدییم  ش یکه  خود  تصور  با  م.  شکننده  را  خود  دختر،  .  پنداردیعنوان 

م نشان    دخترها   که  کنندیم  ابراز  قاطعانه  جنس  دو  هر  از  ی کودکان  دهد یمطالعات 

پرسه بزنند    توانندیپسرها م  که یبه خانه بمانند، درحال  کینزد  د یو با   28رترند یپذب یآس

 
 شود. نگاه کنید به:  به دخترها الگوهایی از دختران و زنانی که به لحاظ جسمی فعال هستند ارائه نمی  همچنین .26

Mary E. Duquin, “Differential Sex Role Socialization toward Amplitude 

Appropriation,” Research Quarterly (American Alliance for Health, 

Physical Education, and Recreation) 48 (1977): 188–92. 

ــی کتاب ــردان بررس ــال، م ــان فع ــر زن ــیزده براب ــا س ــن کتابه ــا در ای ــه آنه ــان داد ک ــان نش ــی کودک ــای درس ه

 شوند. رو میبینند و سه برابر زنان نسبتاً دارای تحرک، با مردان نسبتاً فعال روبهجوش میوجنبپر

کند که این تمایز در اجتماعی کردن پسرها ، دخترها در های جنسی«، استدالل میشرمن در »مسائل تفاوت  .27

 شود.  های فضایی می»ور رفتن« و کشف کردن و غیره است که منجر به تفاوت میان آن دو در توانایی

 نگاه کنید به:  .28
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کنند کاوش   را   خود  نگارد،یب  زنانه  تیموقع  در  را  خود  شتریب  هراندازه  دختر  29. و 

  خود  بدن  ساختن  معذب  جهت  در  ترفعاالنه  و  کندیم   تصور  ترتحرککم  و  ترشکننده

 شق  رفتن   راه  نیتمر  صرف   وقت  ها ساعت  داشتم،   سال  زده یس  ی وقت  من .  کند یم   اقدام

 .  کردمی»زنانه« م یو رق و بسته

  حل   ،یفضامند  ادراک  در   یجنس  تفاوت  یدرباره  یمشاهدات   ثبت  به  که  یمطالعات 

  با  هاتفاوت  نیا  ابندییدرم  نیهمچن  پردازند، یم   یحرکت  یهامهارت  و یفضامند مسائل

  ی تفاوت  چیه  باًیتقر  کوچک  ی لیخ  یهابچه  در  کهیدرحال.  شوند یم  شتریبسن    شیافزا

در  تفاوت  شود،ینم  دهید  رهیغ   و   یفضامند  ادراک  حرکت،   ،یحرکت  مهارت  در ها 

. چنانچه شوند یم  شتریب  ینوجوانبه دوران    دنیرسو با    شوند یظاهر م  ییابتدا  یمدرسه

رشد به عنوان    ندیافر  با  زمانهمهستند که    جهینت  نی ا  دیباشند، مؤ  قیدق  هاافتهی  نیا

  30. شوندیم  داری پد  زنانه بدنمند   یفضامند و ی حرکت ،یرفتار حاالت ،دختر کی

 مراتببه  که  دارد  وجود  زنانه   بدنمند   یهستحاالت    یبرا  یگری د  منشأ  حالنیباا

است که    نیها اشاره کردم، احاالت که در بخش قبل به آن  نیا  یشهی. رستا  تر قیعم

  مردساالر   یجامعه  درآن    یشهیر.  دی زیمثابه ابژه و هم سوژه مزن، بدن خود را هم به

حقکندیم  فیتعر  صرف  بدنِ  و  ابژه  عنوانبه   را  زن  که  است در  جامعه   قتی.    یدر 

  ی اساس  یبخش.  شوندیم  ستهینگرعنوان ابژه و بدن صرف  به   وستهیزنان، پ   زده،ت یجنس

است که ممکن است به او به عنوان   یشگیامکان هم  ن یبا ا  ستنیزن بودن، ز  تیاز وضع

به عنوان بروزِ   خود  یمعرف عوض    درکه    شود  ستهینگر  یگوشت  ای اندام و    ا ی صرف بدن  

  ی معرف   یگری د  یاستفاده  و   قصد   یبالقوه  یابژه  مثابهبه  را  خودقصد،    ا ی کنش    ک ی  یزنده

 
 L. Kolberg, “A Cognitive-Developmental Analysis of Children’s Sex-Role 

Concepts and Attitudes,” in The Development of Sex Differences, ed. E. E. 

Maccoby (Palo Alto, Calif.: Stanford University Press, 1966), 101. 

29 . Lenore J. Weitzman, “Sex Role Socialization,” in Woman: A Feminist 

Perspective, ed. Jo Freeman (Palo Alto, Calif.: Mayfield Publishing Co., 1975), 111–

12. 

30 . Maccoby and Jacklin, The Psychology of Sex Differences, 93–94. 
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نسبت به اوست، اما خود    گرانی در نگرش د  شده، ابژهبدنمند    ی هست  ن یا  منشأ   31. کند یم

به    نهیدر آ  .ردیگیصرف در نظر م   یابژهمثابه  فعاالنه خود را به  یزن هم اغلب به شکل

خ م   شود،یم  رهیآن  برا  شودینگران  آن  م  گرانید  یکه  نظر  به  را    رسد،یچطور  آن 

 .  کندیم  نشیو تزئ  کندیآن کار م یدهد و رویشکل م د،یآرایم

ش  یهست  نیا خود  ءشدهیبدنمند  خود    ی وندهایپ   ی آگاه-از  بدن  با    باخبرزنانه 

  ته یویو سوبژکت یمثابه انسان، تعال. او بهردیگیاز بدن خود فاصله م جهیو در نت شودیم

 که یااندازه تا نیبنابرا.  کند تجربهصرف  یابژه کیخود را به مثابه  ستیاست و قادر ن

  بدن  از  ناچار  و  ستین خود  با  شدن  ی کی به  قادر  د، یزیم  صرف  بدن  کی  عنوانبه  را  خود

که »او را در    یاءکنندهیبا آن است. نگاه ش  یوستگی ناپ   کی  در  و   رد یگیم  فاصله  خود

]در مکان[ آگاه    بودن  گرفتهتواند او را از حالت فضامند قراریم  دارد«،یخود نگاه م  یجا

ن  لیتما  ییاز چرا  نیو همچن  کند زنان به گشوده حرکت  و نگهداشتن    کردنمستمر 

آزاد،  یبدن در امتداد گشودنزن،  یبراشان. بسته در اطراف  ی در حالت شانبدن یاعضا

 است.  یبودگابژهدعوت به  رونیب یبه سو جسورانه  یریگفعال و باز و جهت

برا  دهیبه د  دی تهد  حالنیباا  شدن  ابژهبه    دیتهد  ستنیزن تنها شامل ز  یشدن، 

صورت  نی. حادترکندیبدن خود را تجربه م یتهاجم به فضا  دیتهد نیهمچن او. ستین

  معرض  در  روزانه  طوربه  ما   اما است.    یتجاوز جنس  د یتهد   تنانه،تهاجم فضامند و    نیا

 به   شدن  لمس  زنان  مثال،  یبرا.  میهست  هم  ترفیظر  اریبس  ییها وهیش  به  ییها تهاجم

  تن آن    بهکه مردها    رند یپذیم  را  – مردها  ی عنی  –   یکسان   دست   به  و   طیدر شرا  ها، وه یش

 
ی دیگری شوند و شیءشدگی به واسطهی دیگری بدل به شیء میروشی که در آن زنان از طریق نگاه خیره    .31

 ی یکسانی نیستند. نگاه کنید به: ها که در روایت سارتر شرط خودآگاهی است، پدیده 
Being and Nothingness, trans. Hazel E. Barnes (New York: Philosophical Library, 

1956), part 3. 

شــناختیِ هســتی بــرای دیگــری، ابــژه بــودن بــرای خــود اســت، ابــژه شــدنی ای هستیی پایــهدرحالی که وهلــه

ــرار می ــان در معــرض آن ق ــد بهکــه زن ــرای خــود تلقــی میگیرن ــه صــرفاً ب ــاره مثاب ــویش خــاص شــود. درب ی پ

 شدن جنسی، نگاه کنید به:  ابژه 
Sandra Bartky, “Psychological Oppression,” in Philosophy and Women, ed. 

Sharon Bishop and Marjories Weinzweig (Belmont, Calif.: Wadsworth 

Publishing Co., 1979), 33–41. 
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  زنانه   ی فضامند  از  یحالت  عنوانهب  که  یابسته  یفضا  از  یبخش  من   نظر  در  32. دهندینم

  یمرز  افکندنطرح   به  ل یتما  زنان.  است  یتهاجم  نیچن  با  مقابله  شد،  فیتوص

حفظ فاصله    یراب  سو«،   »آن  با  یگسست  و   ردیبگ  دربر  را  ها آن  که   دارند   یشناختیهست

  ی خود زندگ  رامونیمحصور و بسته در پ   یخود را به شکل   یکند. زن فضا  جادیا  ، یگریبا د

مثابه  به  افتنی  یهستکه در آن    دیبز  یکوچک  ی فضاکم آن را به مثابه  تا دست  کند،یم

   .باشد ممکنآزاد  یسوژه کی

  زنان   یهاتیوضع   و   هاتجربه  از  ییهاجنبه   یبررس  یبرا  است  یدیتمه  جستار،  نیا

که    ییهاپرسش  طرح  با  دارم  قصد.  تسا  نشده  پرداخته  هاآن  به  یکاف  یاندازه  به  که

جستار توجه خود را بر    ن ی. ادهم  انی است، کار را پا  یشتریتفکر و پژوهش ب  ازمندین

کارها جهت  یکیزیف  یاقسام  در   یاتنانه   یریگو  را  بدن  کل  که  است  کرده  متمرکز 

بدن زن در    یتجربه   یدرباره  یبه بسط گزارش  میبخواه. اگر  کند یم  ریدرگ  یکل  یحرکت

و   ی جنس یدر هست اشاز بدن او یدر تجربه  ن،یالزم است عالوه بر ا م،یبپرداز تیوضع

  تأمل رقص،  مانند  دارند،  فهیوظ ا ی کار  یجنبه ترکم که  یی ها تیفعال یدرباره نیهمچن

  جا نیا  در   شده   ارائه  فیتعر  ا ی آ  که  است   نیا  شودیم   مطرح  که  یگرید  پرسش   .میکن

نوع کار، خصوصاً اگر کار   ایآصادق است.    یگرید  یکیزیدر مورد هر نوع کار ف  کسان،یبه

  سؤال   است؟  مؤثر  زنانه   یهست  بدنمند  حاالت  بر  است،مردانه    ایباشد که زنانه    یحرکت  ای

  یهست  حاالت  انیم   وندیپ   از  ینظر  یحیتوض  بسط  به  قادر  زانیم  چه  تا  کهنیا  گرید

کنم  یمثال من احساس م  یبرا  م؟یهست  خود  یتجربه   و   یهست  ابعاد   ریسا   و  زنان  بدنمند

اعتماد نداشتن  توانا  یکل  یکه  به  نسبت  اغلب  هدا  ی شناخت  یهاییکه  خود    گرتیو 

  یریردگقابل    میخود دار  ی که به توان بدن  ینیآغاز  دیدر ترد   یاتا اندازه  م،یدچارش هست

ه  پرداختن  حالنیباااست.   ا  کیچیبه  مشاهدات  پرسش  نیاز  انجام  بدون  و  بدواً  ها، 

براساس مطالعات    و  ستین  ممکن  ستهیشا  یاطالعات به نحو  یآورو جمع  شده تیهدا

 .  ردیبگ صورت یعیوس ابعاد  در است الزم و   نشده  انجام ی مشاهدات نیچنمن 

 
32 . See Nancy Henley and Jo Freeman, “The Sexual Politics of Interpersonal 

Behavior,” in Freeman, Woman: A Feminist Perspective, 391–401. 
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 وگوی یاسمین میظر با بریجیت فولر گفت

 



 

 

 فولر   تیجیبا بر  ظریم  نیاسمی  یوگو گفت 422

 

 

 

ممتاز جامعه استاد  فولر،  از بریجیت  یکی  و  دانشگاه گالسکو  در  شناسی 

زمینهنظریه در  برجسته  جامعهپردازان  مطالعات ی  و  فرهنگ  شناسی 

ی ها و مقاالت متعددی دربارهفمینیستی است. ازجمله کتاب  –مارکسیستی  

یر بوردیو از وی منتشر شده است. یاسمین میظر، پژوهشگر های پیاندیشه

وگوی حاضر را در ی کریتیک گفتارشد دانشگاه آکسفورد و سردبیر نشریه

با وی   کریتیکی  در قالب سلسله وبینارهای نشریه  2022تاریخ هفتم مارس  

 نقد اقتصاد سیاسی  -م داده است.  انجا

*** 

اید ی م: قبل از هر چیز اجازه بدهید به خاطر وقتی که در اختیار ما گذاشته

وگوی از شما تشکر کنم. بیش از یک دهه پیش در گالسکو در دفتر شما گفت

ای در مورد رهایی زنان، مطالبات زنان از جامعه، مشکالت مربوط به مادر مشابه

خالصه بسیاری چیزها داشتیم... مشخصاً از آن زمان همه چیز   شدن، کار و

گردد: سعی های خودم برمیخیلی تغییر کرده است. تا جایی که به استدالل

داری نولیبرال وضعیت را از ام این موضوع را در نظر بگیرم که آیا سرمایهکرده

اهم در مورد خوجهاتی برای زنان بدتر کرده است یا خیر. بنابراین، ابتدا می

من  که  است  نمونه  فقط یک  این  افغانستان.  کنم:  با شما صحبت  نمونه  یک 

توانستم موضوع دیگری را انتخاب کنم. با این کنم. میتصادف انتخاب میبه

ام و بسیاری از زنان دیگر طور خالصه در مورد این موضوع نوشتهحال من به

گوی خود را در این مورد ضبط واند، بنابراین خواستم گفتبه آن پاسخ داده

 کنم.
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هنگام  آن  از  گرفت؛  افغانستان  از  خروج  به  تصمیم  آمریکا  اوت،  ماه  در 

درستی اشاره  در افغانستان، که به  -ای  زنان جوان حرفه  -تاکنون ما با زنان  

کند، چگونه شان محروم میاند که طالبان چگونه آنها را از حقوق اولیهکرده

دست آورده بودند از بین رفته است،  های گذشته بهسال  دستاوردهایی که در

انکار نیست. اما ها کامالً درست است؛ قابلایم. تمامی اینوگو کردهبارها گفت

شنوید استثنای معدودی از آنها، هرگز نمیها، شاید بهوگودر تمامی این گفت

به سال مردم  یاکه  تجربیات شخصی خود  منظر  از  تنها  گذشته  محیط   های 

اند نگاه کنند، آنها به این سالها از منظر آنچه ای که زنان تجربه کردهبالفاصله

کنند. افغانستان تا ماه ژوییه تر اتفاق افتاده نگاه میطور گستردهدر کشور به 

در اشغال نیروهای نظامی آمریکا و بریتانیا بود و در این مدت بخشی از مردم 

بسیار  -  و  کوهستانی  مناطق  افغانستان  در  روستایی  مناطق  از  هدف   -ی 

هواپیماهای بدون سرنشین، هواپیماهای نظامی و هواپیماهای آمریکایی قرار 

چه ما عقاید آنها را تأیید کنیم یا نه، این افراد، از جمله   -گرفتند. به هر طریقی  

زن اتحاد  یک  طالبان،  حامی  دستزنان،  معنی ستیز  این  به  شدند.  راستی، 

فت که طالبان از ناکجاآباد برنگشتند. آنها پایگاهی )در میان مردم( توان گمی

داشتند، اگرچه به نظر من، فردگرایی زنانی که در افغانستان با آنها مصاحبه 

نمی اجازه  آنها  به  است  جامعشده  تصویر  امپریالیسم، دهد  ببینند:  را  تر 

رابطه با حقوق زنان   داری و چیزهای دیگر. در واقع، این اتفاقات فقط درسرمایه

کنند که به ی ما را تشویق میها در غرب همهشود، و تا حدی رسانهارائه می

این اتفاقات چنین بنگریم. ما قرار است پیشرفت زنان در جامعه را بر اساس 

های برتر و ی شرکتتعداد زنان در هیأت دولت، تعداد زنان در هیأت مدیره

کنم این فردگرایی را از منظر آنچه فکر می  خواهمغیره قضاوت کنیم. من می

کند زیر سؤال ببرم. ی آن صحبت مینسل من از طرفداران رهایی زنان درباره
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در مورد رهایی  مسأله فقط برسر »رهایی من« به بلکه  نبود،  عنوان یک فرد 

 جامعه از مشکالتی بسیار فراتر از صرف سرکوب زنان بود. 

یاسمین، در مورد   در دورهاینب ف:  بیست ساله حکومت طرفدار غرب  که  -ی 

حقوقی به زنان داده شد، با شما موافقم:    --مهوری اسالمی افغانستان مورد حمایت ناتوج

بهره بودند. همچنین از جمله حق آموزش و حق کار که تحت حکومت طالبان از آن بی

برای   که  نبودند  غرب  طرفداران  تنها  که  کنیم  بیان  که  است  تالش مهم  حقوق  این 

کردند؛ برای نمونه رهبر ائتالف اسالمی شمال، احمد شاه مسعود، که بعداً در سال  می

کرد که زنان باید حق آموزش و ترور شد، از این جمله بود. مسعود تأکید می  2001

حق کار خارج از خانه را دارا باشند و این جنبش، همچنان که شما هم بیان کردید،  

گونه بود که ما با قاضیان زن، استادان  زنان در افغانستان را رهانید. این  تعداد بیشتری از

ها مواجه شدیم که این امری میمون است. اما  دانشگاه زن و زنان شاغل در دیگر شاخه 

در  غرب  حمایت  مورد  رژیم  توجیه  برای  فمینیسم  گفتید،  هم  شما  که  همچنان 

ویژه در تقابل با حکومت طالبان،  ، بهمثابه حکومتی »مدرن« و »مترقی«افغانستان به

 مورد استفاده قرار گرفت. 

می درست  این،  بر  نهعالوه  مستمر  گویید،  کنترل  تحت  دوره  آن  در  مردم  تنها 

نیروهای متفقین از طریق حمالت هوایی و غیره بودند، بلکه رژیم مورد حمایت غرب  

ثال، این وضعیت منجر به  عنوان مهایی از مردم شد. بهمنجر به فقر شدید برای بخش 

کردند و بسیاری  تر از یک دالر در روز زندگی میشرایطی شد که نیمی از جمعیت با کم

شان مجبور درصد از آنان، به دلیل فقر یا به دلیل بیکاری پدران  50از کودکان، شاید  

پژوهش بر  بنا  )به ترک تحصیل شدند. به عالوه،  آلکس مارشال  دولت    1(، 2016های 

تنها تولید هروئین را از میان نبرد، بلکه منجر به گسترش کشت ق ایاالت متحده نهمتف

ی حکومت کرزای شد. بسیاری از دهقانان  استان( در دوره  32استان به    24خشخاش )از  

از زمین بیرون رانده شده   اقتصادی بودن کشاورزی معیشتی  سابق، که به دلیل غیر 

ای با کار در مشاغل بسیار  ای حاشیهداشتن زندگی  بودند، مجبور به رفتن به شهرها و 

 
1 Marshall, A. (2016) From Civil War to Proxy War: past history and current 

dilemmas, Small Wars and Insurgencies, 27, 2, 183-195. 
 های کوچکها و شورشهای کنونی؛ جنگ)از جنگ داخلی تا جنگ نیابتی: تاریخ گذشته و ناسازه 
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هزار نفر در سال    120درآمد شدند. برای نمونه، ما شاهد افزایش جمعیت کابل از  کم

ای کوتاه  هستیم؛ این رشدی عظیم در دوره  2021میلیون نفر در سال    4,6به    1940

است: فساد کالن،  موازات فساد گسترده در هر سطحی شکل گرفته  است. این تغییرات به 

داری و این به چیزی که شما در مورد سرمایه  - فساد خرد، فساد دولتی. به نظر من  

طور اخص خدمات عمومی در تنگنای  جا که، بهاز آن  -گویید مربوط است نولیبرال می

سنت در    50التحصیالن دانشگاه کمتر از  جا که حتی فارغمالی قرار گرفته است، تا آن

درآمد   بخشداشته ساعت  این  در  شاغل  افراد  یا  اند،  و  آموزش  بخش  نمونه  برای  ها، 

ارائه  برای  آورده شهربانی،  به دریافت رشوه روی  را ی خدمات خود  این فساد  اوج  اند. 

های مختلف خود از عدم حمایت ارتش افغانستان از حکومت اشرف  طارق علی در تحلیل

معلوم شد که   2رها کرده بود، بیان کرد.غنی در زمانی که طالبان شروع به حمله به شه

ارتشی از اشباح وجود داشته، ارتشی که برخی سربازان اسماً مشغول انجام وظیفه در  

کردند، اما آنها هرگز در واقع وجود نداشتند و دستمزدهای  آن بودند و حقوق دریافت می

زگشت طالبان به کردند. پس احتماالً حق با شماست: با آنها را افسرانشان مصادره می

عنوان کنترل ناامنی ناشی از این همه فساد  هایش، شاید بهرغم وحشیگریحکومت، علی

 تلقی شد و بنابراین توسط بسیاری از مردم در مناطق روستایی مورد حمایت قرار گرفت. 

مراتبی رسد که این امر منجر به تسلط مجدد سلسله انگیزی، به نظر میطور غمبه

افغان شده، و در عین حال بههاز خانواده  ی شدت به بازسازی مجدد سلطهای حاکم 

ی دوران ای مشخصه ها یاری رسانده است. چنین سلطه مردانهمردانه در این خانواده

که    3نامد، ( بازارهای »فک شده« می1944/1971قبل از آن چیزی است که پوالنی )

 بل رؤیت است. ی جوامع، اما در اشکالی خاص، قاتقریباً در همه

که از نظر تاریخی،    - دانید  و شما خیلی بیشتر از من در این باره می  - باید اضافه کرد  

تر از مسیحیت بوده است، به این معنا که معمای تثلیث مقدس را اسالم دینی عقالنی

 
2 Ali, T. (16.8.2021) Debacle in Afghanistan, New Left Review, Sidecar  

 نقد اقتصاد سیاسی در  ی فارسیترجمه 
3 Polanyi, K.M. The Great Transformation, Boston: Beacon Books. 

 ی فارسی ترجمه

https://pecritique.com/2021/08/17/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D9%84%DB%8C/
https://pecritique.com/2021/08/17/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D9%84%DB%8C/
https://pecritique.com/2021/08/17/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D9%84%DB%8C/
https://shirazehketab.com/product/detail/382/%D8%AF%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF--%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%B3%D9%88%D9%85
https://shirazehketab.com/product/detail/382/%D8%AF%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF--%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%B3%D9%88%D9%85
https://shirazehketab.com/product/detail/382/%D8%AF%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF--%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%B3%D9%88%D9%85
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پیامبر شکل نمی از طریق  و مردم، که  بین خدا  واحد  ارتباطی  تنها یک خط  پذیرد. 

کند )ر.ک.  ذیرد. اما عالوه بر آن زندگی مذهبی و سیاسی را تلفیق میپ گیرد، میمی

که به حکومتی تئوکراتیک منجر شود بیشتر بنابراین، احتمال این  4(.1992فرگوسن:  

 رود.  به شمار می است. حکومت طالبان نوعی حکومت تئوکراتیک

باید اضافه کنم این است که  از   ی م: کامالً درست است؛ تنها چیزی که 

منطقه است که چنین   هایجنگ  طور خاصبسیاری جهات شرایط منطقه و به

گروه به  را  در  وزنی  مردم  از  بسیاری  این،  بر  عالوه  است.  داده  اسالمی  های 

کرده آنها حمایت  از  به گذشته  موسوم  اسالمی  گروه  که  نکنید  فراموش  اند: 

شد که باید مجاهدین، ناجیان افغانستان بودند. در واقع این نیرویی تلقی می

تبدیل به اتحاد شمال شدند، برخی از آنها شد. خب، برخی از آنها  حمایت می

با طالبان باقی ماندند، برخی دیگر القاعده بودند )این افراد بیشتر با سرویس 

 مخفی پاکستان مرتبط بودند(. 

انگیز، شکل بازگشت طالبان به قدرت بود. شاید وقتی اما واقعیت تأسف

سیاسی را هم در کنند، حتی شرایط  زنان غربی با این زنان افغان صحبت می

نمی باید نظر  حکومت  نوع  آن  »دوران  است:  این  همه  نظر  بنابراین  گیرند. 

شان بود یا کرزای قبل از او.« حکومت غنی که آخرین  -العاده بوده باشد  فوق

ها تمایل دارند این ایده را درز بگیرند که تنها قشر خاصی از زنان دارای آن

 -ی مناطق شهری  امل، و نه حتی در همهنه آزادی ک  - سطحی از آزادی بودند  

گیرند که یک زیرساخت نظامی اما این شرایط را از این واقعیت جدا در نظر می

ها، که گیرند که آدمزمینه وجود داشت، آنها این واقعیت را نادیده میدر پس

اند، برخی از آنها هیچ ارتباطی با طالبان یا القاعده یا هیچ کس دیگری نداشته

 5اند. افغانستان به گوانتانامو برده شده و شکنجه شدهاز  

 
4  Ferguson, H.(1992) Religious Transformations in Western Society, London: 

Routledge.  
5 Butler, J.(2003) Precarious Life, London: Verso.  
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توانم دلیل منطقی برای نادیده بنابراین، این ناامیدکننده است و من نمی

جا که برخی که بگویم، از آنانگاشتن )این واقعیت( از طرف آنها بیابم، جز این

زنانی که کنفرانس برگزار میاز  این مورد  ز اوضاع کنند، اهای دانشگاهی در 

سیاسی غافل نیستند، اما اهمیتی برای این موضوع قائل نیستند. شاید هم من 

گیری خودم این پرسم ... اما نتیجهکنم، به همین دلیل هم از شما میاشتباه می

مان های سیاسیبسته به دیدگاه  - ی ما را  داری نولیبرال همهاست که سرمایه

ر حال حاضر این غالباً فرد است که فردگراتر کرده است. د  -کم یا بیش    - 

 -کرد ای که مارگارت تاچر وجود آن را انکار می»جامعه« - اهمیت دارد. »ما«  

شوید که فقط به موارد فردی نگاه دیگر مهم نیست. بنابراین، شما تشویق می

داری نولیبرال است. شاید من اشتباه کنید و این خود محصول جانبی سرمایه

کنم تجزیه و تحلیل کنم که چرا در چنین وضعیتی تالش می  کنم: من فقط می

 ایم. قرار گرفته

کنم بتوان به آنچه که گفتی از دو جهت برخورد کرد. یکی تأمل در  ب ف: فکر می

گذرانند،  این واقعیت است که آنچه در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان از سر می

افغانستان، چیزی است که مارکس آن را »انباشت    مثالً در آفریقا، در آمریکای التین و در

عنوان مثال، اشکالی نامد. من قبل از فقیر شدن دهقانان به آن اشاره کردم. بهبدوی« می

خواری( به خود گرفته است، از فساد در افغانستان شکل غصب غیرقانونی زمین )زمین

این احساس تدریجی همراه است که روش زندگی کشاورزی   با  برای تعداد  اما  دیگر 

زیادی از دهقانان ممکن نیست: یا باید فرزندان خود را به شهرها بفرستند و یا همگی  

 مجبور خواهند شد کشاورزی را کنار بگذارند. 

تر در بریتانیا است که سیلویا فدریچی در کتاب خود،  این شبیه دوره بسیار قدیمی

کنم بتوان ارتباطی  من فکر می  6(، به آن اشاره کرده است. 2004)  کالیبان و ساحره

 
ی ناهنجار قانونی ر. ک. به کیفرخواست قدرتمند جودیت باتلر از ایاالت  عنوان یک پرونده در مورد خلیج گوانتانامو به

 آمیز زندگی مخاطره متحده، 
6 Federici, S. (2004) Caliban and the Witch, New York: Autonomedia.  
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نویسد که از قرن پانزدهم به بعد در  تجربی با این برقرار کرد، زیرا او در مورد روشی می

شد و مزارع کوچک در  سازی میها خصوصیبریتانیا و جاهای دیگر، بر مبنای آن زمین

موقعیت زنان  طور همزمان یک تنزل آشکار در کار و  شدند. بهتر ترکیب میمزارع بزرگ

به وجود آمد. جبران خسارت مرسوم قبلی برای تجاوز جنسی در میان زنان طبقات 

طور کلی وجود تر کاهش یافت، در حالی که تمایل بیشتری برای کنترل زنان بهپایین

ی داشت. در اوج خود، این شکل جدید مطیع کردن زنان منجر به تعقیب و محاکمه

و قرن هفدهم،    1450ی بین  ها هزار زن در دورهکه که ده  ساحران اروپایی شد، تا آنجا 

ی قانونی  اغلب با زنده سوزانده شدن مجازات شدند. )در اسکاتلند، این آزار و شکنجه 

سوزانده شد. با    1706زنان تا اوایل قرن هجدهم ادامه داشت، آخرین جادوگر در سال  

توانید بگویید  متهمان مرد بودند، می تنها پانزده درصد از 7که در اسکاتلند،توجه به این 

 ترین شکل است.(ترین و وحشیانهی مردانه در خشن ی سلطهدهندهکه این نشان

  یبنابراین، شاید کامالً تصادفی نباشد که طالبان، با شکل مشابه خشن و وحشیانه

مردانهسلطه  دورهی  در  خود،  کردهی  ظهور  حصارکشیای  نوع  همان  که  ها  اند 

اینن )»زمی البته،  بدوی سرمایه.  انباشت  نوع  دارد، همان  جا وضعیت خواری«( وجود 

گذاری خارجی از سوی غرب  تر است، زیرا در افغانستان درجاتی از سرمایه بسیار پیچیده

ی مرکب ناموزون« را در مورد آن به کار  نیز وجود دارد. شاید بتوان اصطالح »توسعه 

 زده شدم. ر شگفتبرد، اما من از این مشابهت بسیا

سرمایه به  بازگشت  فردگرایانهبا  بسیار  ذهنی  چارچوب  که  نولیبرال  را داری  تری 

، زمانی که موج دوم جنبش  1980ی  و اوایل دهه  1970ی  چه در دههانگیزد، با آنبرمی

ی بسیاری داریم. کردیم فاصلهبینی میفمینیستی را آغاز کردیم، پیش-سوسیالیستی

او به شکلی بسیار   - ائل، کار نانسی فریزر بسیار حائز اهمیت بوده است  در مورد این مس

کننده اشاره کرده است که چگونه در آن زمان گرایش رایج چپ به مسائل مربوط قانع

 
 ی فارسی ترجمه

7 C. Larner (2000) Enemies of God: The witch-hunt in Scotland, Edinburgh: John 

Donald. 

افزایش تمرکز دولت و تحوالت در  فزاینده کلیسای کالوینیست،  با قدرت  اقتصادی  تغییرات  در اسکاتلند، چنین 

 .دشمنان خدا: شکار جادوگران در اسکاتلندسیستم حقوقی همراه شد. ر. ک. به 

http://www.cheshmeh.ir/Book/17787/38225/%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D9%87%20%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%20%20%D8%A8%D8%AF%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%A8%D8%AF%D9%88%DB%8C
http://www.cheshmeh.ir/Book/17787/38225/%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D9%87%20%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%20%20%D8%A8%D8%AF%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%A8%D8%AF%D9%88%DB%8C
http://www.cheshmeh.ir/Book/17787/38225/%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D9%87%20%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%20%20%D8%A8%D8%AF%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%A8%D8%AF%D9%88%DB%8C
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اقتصادی توجه داشت: در وهله نابرابری  تولید و  ابزار  اول ملیبه مالکیت  و  ی  سازی، 

تالشبه آن  و    دنبال  حقوق  با  رابطه  اتحادیه در  و  بهبود دستمزد  برای  کارگری  های 

های موج دوم توجه خود را به این واقعیت مد نظر ما بود. فمینیست   8(2013شرایط کار )

جنبه بر  زمان  آن  معاصر  چپ  که  کردند  پرده  جلب  مردساالرانه  قدرت  مهم  های 

اغ می آنها  بود که  معنی  این  به  زنان، که  تولیدمثل  بر  نظارت  این چپ  از  کشید.  لب 

گرفت.  شدند، را نادیده میدسترسی به پیشگیری از بارداری یا سقط جنین محروم می

ی این چپ در مورد سدّ راه زنان دارای تحصیالت عالی شدن کور بود و خصلت مردانه

حرفه و  میسیاست  نادیده  را  و  ها  اقتصادگرایانه  مفاهیم  ما  دیگر،  عبارت  به  گرفت. 

کرد، مورد انتقاد  م دستمزد خانواده آن را نمایندگی میگرای چپ را، که سیستدولت

نان  »دستمزد   : دادیم  »کمک قرار  و  مردان،  برای  خانواده«  مندی«  عائله  یهزینه آور 

 شد. تکمیلی که به زنان داده می

اجازه   است.  بوده  غرب کامالً موفق  تا حدودی در  فمینیستی  موج دوم  مطالبات 

داری دو نوع انتقاد از سرمایه  1960ی  توان گفت در دههبدهید این را کمی باز کنم. می

  9داریروح جدید سرمایهوجود داشت. یکی »نقد هنری« بود که بولتانسکی و چیاپلو در  

کن کردن کننده، ریشهداری به خاطر تحمیل کار بیگانهاند: نقد سرمایهبه آن پرداخته 

انعطاف عدم  دلیل  به  و  دیگریخالقیت،  کار.  سرمایه  پذیری  از  مبنای انتقاد  بر  داری 

از مطالبات جنبش کارگری کالسیک   بیشتر  نقدی که  به عبارت دیگر،  بود،  استثمار 

می لفاظیناشی  و  چیاپلو  و  بولتانسکی  بر  تکیه  با  فریزر  نانسی  که  چیزی  های  شد. 

بر   داریکند، این بود که روح جدید نولیبرالی سرمایهداری نولیبرال استدالل میسرمایه

اصالحاتی تأکید داشت که در واقع »نقد هنری« را تسخیر کرده و با آن همراه شده.  

های مدیریتی اشاره کردند که اکنون بر شکل جدید  بولتانسکی و چیاپلو به ایدئولوژی 

پذیری، و بازیگران نوآور در یک اقتصاد  ی سطوح و انعطافکارآفرینی، خالقیت در همه

دجهانی آزادانه  که  میشده  پرسه  جهان  سراسر  مکان  ر  یک  به  محدود  دیگر  و  زنند 

 
8  Fraser, N. (2013) Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to 

Neoliberal Crisis, London: Verso.  
9 Boltanski and Chiapello (2005 [1999]) The New Spirit of Capitalism, London: 

Verso. 
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گونه پیوند خانوادگی و یا کسانی که کار  کنند. برای کسانی که هیچنیستند تأکید می

طور ها خوب بود. به عبارت دیگر، همانی اینهایی نداشتند همهعاری از چنین فرصت

رای تعداد کمی از افرادی که که بولتانسکی و چیاپلو اظهار داشتند، برای نخبگان و ب

سال   در  فریزر  نانسی  کتاب  بود.  خوب  شدند،  نخبگان  آن  از  ، 2013بخشی 

فمینیسماقبالیخوش  بر جنسیت  های  آنها که چشم  ارزیابی  از  فراتر  را  بُعد دیگری   ،

می بود  میبسته  او  سرمایهافزاید.  جدید  روح  که  درجه گوید  از داری،  خاصی  ی 

های تاریخی را  ویژه زنان، قائل است. او کنایهبرای نیروی کار، بهپذیری بیشتر  انعطاف

 کند: در اینجا به دقت ارزیابی می

پروژه خدمت  در  دوم  موج  کلامیدهای  دیدگاه  با  عمیقاً  که  بودند  از ای  ما  نگر 

های احساسی که  عنوان جریانکه امیال اتوپیایی بهی عادالنه در تضاد بود. اینجامعه

داری پسافوردیستی، فراملی و نولیبرال، داری، سرمایهشکل جدیدی از سرمایهگذار به  

:  2013ی خوبی از مکر تاریخ است )بخشند حیات دومی یافتند، نمونهرا مشروعیت می

211.) 

به عبارت دیگر، فمینیسم باید تا حدودی بهبود یافته و اجازه دهد شکل جدیدی  

این امر تمرکز فزاینده و یکجانبه   یعیت یابد. هزینهعنوان مترقی مشروداری به از سرمایه

با نگرانیها، بر جنگبر هویت تقابل  اجتماعیهای فرهنگی و در  - ها در مورد قدرت 

های  ای از آن فرهنگ، به هویتعنوان جنبه آمیز و فردگرایی مالکانه بهاقتصادی تبعیض

 پردازند.جنسیتی و یا جنسی محدود می

شما متشکرم. اکنون توضیحات بیشتری دادید و این دقیقاً ی م: بسیار از  

همان چیزی است که من باید بشنوم تا دید بهتری از کنه مسأله داشته باشم. 

قصد دارم به موضوع دیگری، یعنی خشونت علیه زنان بپردازم، و بازهم این 

ا خشونت در آنج  ی مورد شاید مربوط به خاورمیانه یا جوامع مسلمان و مقایسه

نمونه با  باشد. این روزها  شویم. شما احتماالً های هولناکی مواجه میبا غرب 

 -کنید، اما چند مورد بریدن سر زنان اخبار را در ایران یا پاکستان دنبال نمی

توسط شوهران یا برادرانشان صورت گرفته است. در دو موردی   -زنان جوان  
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تگان نزدیک انجام شده اما که من دنبال کردم این مجازات هولناک توسط بس

صدها مورد از این دست وجود دارد و این دو مورد منحصر به فرد نیستند. 

امر مشروعیت می این  به  قرآن  که  استدالل  این  در  بخشد، حقیقتی حقیقتاً 

خواندم و یکی از دوستانم به آید که در کودکی قرآن میوجود دارد. یادم می

ست که به اطاعت زنان اشاره دارد. اگر من گفت: »خب یک سوره در قرآن ه

توانید آنها را بزنید.« گهگاهی هم مدافعان و هم مخالفان این کار را نکردند، می

انکار کنند، بنابراین نمیاسالم به آن سوره استناد می این واقعیت را  خواهم 

  ی ادیان با آزادی زنان مشکل دارند، زیرا تاریخی هستند.کنم. به نظر من، همه

می دورانی  به  قویآنها  بسیار  پدرساالری  که  نظامرسند  بود:  های تر 

 مراتب مردساالرتر بودند. پیشافئودالی یا فئودالی در سازمان اجتماعی به

اما چیزی که درک آن برای من دشوار است، تنها تأکید بر این نوع خشونت 

سیستم است، برخالف آنچه که من آن را »خشونت عادی« علیه زنان توسط  

تر های عمومینامم، مثالً از طریق تبلیغات و مکانیسمداری مدرن ما میسرمایه

ای کوتاه به آن پرداختیم، اما فکر تبلیغاتی آن. ما یک دهه پیش برای دوره

بهمی وضعیت  اکنون  بهکنم  است.  بدتر  و مراتب  خاورمیانه  در  مثال،  عنوان 

هایی که با استفاده از داروها یا کرمآفریقا شرایطی داریم که تعدادی از زنان  

کنند و این برای تقلید کند، صدمات جدی به خود وارد میآنها را سفیدتر می

از تصویر زنان غربی است. مثالً در ایران )که یک جمهوری اسالمی است( شاهد  

هم جراحان   -یکی از بیشترین موارد جراحی زیبایی هستیم. جراحانی هستند  

های زیبایی از کشور که یک ماه برای انجام عمل  -راحان اروپاییایرانی و هم ج

روند. وقت ویزیت آنان کامالً پر است و درآمد )محل سکونت خود( به ایران می

کنند. نتیجه در ایران بسیار وحشتناک است: ما زنان جوان زیادی کسب می

هر زن غربی. زیادی داریم که دقیقاً شبیه یکدیگر هستند، همه با تصویری از ظا

توانم بگویم که آنها بیشتر شبیه کنم: میهوش مصنوعی کار می  ی من در زمینه
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های واقعاً ها بر اساس تصاویر مشابه یا همانند، با لبها هستند، زیرا آنربات

بینی کوچکبزرگ،  به  - های  عرب  و  ایرانی  بزرگزنان  بینی  کلی  تری طور 

اند. وقتی این ی بزرگ و غیره جراحی شدههاگونه  - ها دارند نسبت به اروپایی

اش غربی است و ربطی به بینم که ریشههای به یک معنی خشن را میجراحی

توانیم لرزم. در واقع تنها چیزی که به خاطر آن نمیاسالم ندارد، بر خود می

همچنین  ما  است!  زیبایی  جراحی  همین  بدانیم  مقصر  را  اسالمی  جمهوری 

هایی کرم  -ها سرزنش کنیم  ا به خاطر استفاده از این کرمتوانیم اسالم رنمی

می ایجاد  و خاورمیانه صدمات جدی  هند  آفریقا،  در  زیرا کرمکه  های کنند، 

دانم(، تر هستند، ممکن است کارساز باشند )نمیوضوح سالمقیمت که بهگران

ستند خرند که کامالً خطرناک هاما بدیهی است که بیشتر مردم آنهایی را می

و هرگز نباید مورد استفاده قرار بگیرند. همچنین خشونت مداوم علیه بدن 

عنوان که چه چیزی باید بهزنان وجود دارد، به معنی تحت نظر قرار دادن این

ی مناسب، خط کمر مناسب پذیرفته شود. مردم داروهای وزن مناسب، اندازه

 کنند.ین مصرف میبسیار خطرناکی را برای کاهش وزن و یا حفظ وزنی مع

خواهم این دو نوع خشونت را با هم مقایسه کنم. البته من از بنابراین می

ها ها وقتی فمینیستکنم خیلی وقتکنم اما فکر میخشونت نخست دفاع نمی

کنند و به قتل توسط مردان خشن، ضرب و از خشونت علیه زنان صحبت می

کنند، به ت اسالمی اشاره میشتم توسط مردان خشن یا اقدامات داعش یا دول

کنند. برای آنان این رسد در مورد این نوع خشونت کامالً سکوت مینظر می

مقایسه نیستند. به رسد. با این حال، به نظر من ارقام قابلپذیرفتنی به نظر می

ازای هر زنی که ممکن است با ضرب و شتم توسط یک مرد خشن در ایران 

گیرند و های وحشتناکی قرار میکه تحت عملکشته شود، صدها زن داریم  

گیرند. فروشند و برای انجام این کار پول قرض میهای خود را میاغلب دارایی

گونه باید این نظم پرستش نوع خاصی از زیبایی است، این بینشی که مردم چه

داری ایجاد کرده است، و با این حال زنان مفسر ما در غرب باشند، که سرمایه
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هراسی در این وجود درت به آن اشاره دارند. به نظر من یک عنصر اسالمنبه

از اسالم به دارد: عنصری  را چیزی محدود  نژادپرستی که مشکل  یا  هراسی 

توجهی نشان  پندارد. چنین عدمبخش خاصی از مردم یا یک مذهب خاص می 

زیرا   خواهند به واقعیت نگاه کنند، های غربی اغلب نمیدهد که فمینیستمی

خواهید از آنچه واقعی است دوری کنید.  واقعیت بسیار زشت است و شما می

می میفکر  اما  زدم،  حرف  زیاد  خیلی  میکنم  آیا  که  بپرسم  توانید خواستم 

 برداشت خود از این پدیده را بیان کنید؟

اید.  ای بسیار جذاب و غیرمعمول گرد هم آوردهب ف: شما مسائل خاصی را به شیوه

دهید اوالً بگویم که خشونت مردساالرانه علیه زنان مختص اسالم نیست. همانطور   اجازه

اند، قانون ی خود نشان دادههر دو در مطالعات جداگانه  11و مری موری  10که باربارا تیلور

ی انگشت شست« نام  شود که »قاعدهشرعی مسیحیان )قانون کلیسا( شامل چیزی می

تر از انگشت شست مرد نیست کتک  با چوبی که کلفت  توانگرفته است، که زن را می

نباید موجب خون  انتظار وجود داشت که در خانوادهزد. در ضمن  این  ی ریزی شود. 

پدرساالر، مرد سرپرست خانواده بتواند و باید هم همسر و هم فرزندانش را تنبیه کند.  

سکو، وقتی برای اولین  این واقعاً فقط در آغاز قرن بیستم کاهش یافت. در واقع، در گال

به اینجا آمدم، بسیاری از زنان صبح روزهای شنبه با چشمان کبود   1960ی  بار در دهه

شدند: زنانی که شب قبل توسط شوهران مست خود کتک خورده بودند. اما  ظاهر می

کند این است که )بر  آنچه اسالم و برخی دیگر از ادیان، مانند هندوئیسم را متمایز می

از جمله سر بریدن یا سنگسار    -کنید  آن( خشونت علیه زنان که از آن صحبت میاساس  

بخشی از حفظ »ناموس خانواده« است. چنین ناموس   -اند  زنانی که مرتکب زنا شده

 
10 Taylor, B. (1983) Eve and the New Jerusalem: socialism and feminism in the 

nineteenth century, London: Virago. 
 فمینیسم در قرن نوزدهمحوا و اورشلیم جدید: سوسیالیسم و 

11 Murray, M. (1995) The Law of the Father? Patriarchy in the Transition from 

Feudalism to Capitalism, London: Routledge. 
 داری قانون پدر؟ پدرساالری در گذار از فئودالیسم به سرمایه
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  یدر یک جامعه  - نامد  می  12نمادین«   ییر بوردیو آن را »سرمایه آنچه پی  - خانوادگی  

های درونی است که  ی الگوهای ازدواجدهندهنکشاورزی بسیار مهم است و تاحدی نشا

من از آنچه شما در مورد سر بریدن    13شود. عنوان محافظت از دارایی خانواده دیده میبه

توسط  1990ی دانم که گزارشی که در دههام. اما میگویید شوکه شدهزنان جوان می

ز زنان در پاکستان  درصد ا   95گفت که  های سازمان ملل انجام شد، مییکی از آژانس

اند، چنین آماری باورنکردنی است. بدیهی  کتک خوردن از شوهرانشان را تجربه کرده

دهد که چنین خشونتی طبقات مختلف را است که این تحقیق سازمان ملل نشان می

شک همیشه گیرد. زندگی بسیاری از زنان به دلیل خشونتی که شوهرانشان، بیدربر می

 گیرند، تیره شده است.موس خانواده، علیه آنها به کار میبر مبنای توجیه نا

مقابل   این موضوع در  به  نامتناسب  توجه  را در مورد  بسیار معتبری  نظرات  شما 

درمان از  سیاهاستفاده  زنان  روی  بر  زیبایی  جراحی  و  سفیدکننده  و  های  پوست 

کنید. اطالعات شما در مورد این موضوع خیلی بیشتر از امروزی بیان می  یخاورمیانه

توان این را بسط داد. در بریتانیای معاصر ما با  من است. با این حال، به نظر من می

بی )بیماری  آناروکسیای  الگوهای  اپیدمی  به  این  هستیم.  رودررو  عصبی  اشتهایی( 

بینند، مرتبط است. ز اندام بسیار الغر زنانه میها، اویژه در آگهیغیرواقعی که زنان، به

شوند،  کاری و یا فوتوشاپ میها دستدانیم که بخش بسیار زیادی از آن آگهیاکنون می

ها  شود که دهاشتهایی منجر به این میهای حقیقی مربوط نیستند. بیو در واقع به بدن

ها  بور شوند، بخشی از آنهای روانی مجهزار زن جوان به بستری شدن در بیمارستان

بازنمیمی را  خود  مثل  تولید  توانایی  هرگز  آنها  از  دیگری  بخش  و  یابند.  میرند 

ای  عنوان وسیله های انجام شده این را به درک زنان جوان از کنترل تغذیه بهپژوهش

ویژه در جوامع بسیار رقابتی که در آن کند، بهبرای کسب استقالل شخصی مرتبط می

های اجتماعی خطرات بیشتری  دانیم که رسانهر ممتد هستند. همچنین میتحت فشا

های غذایی سالم باشند، ممکن  اند، زیرا اگر به دنبال رژیم را برای زنان جوان ایجاد کرده

 
12 Bourdieu, P. (2000) Pascalian Meditations, Cambridge : Polity. 

 های پاسکالی مراقبه
13 Bourdieu, P. (1990) The Logic of Practice, Cambridge: Polity. 
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هایی که موجب آسیب رساندن آنان شده، به آگهیاست از طریق مسیری از پیش تعیین

افسردگی، صورت  در  یا  و  باشند  خود  توصیه  به  دربارهبه  نحوههایی  خودکشی ی  ی 

های غیرشخصی به زنان و دختران  هدایت شوند. تبلیغات تجاری اغلب این نوع آسیب

 جوان را به همراه دارد.

ی های پررونق پزشکی نام برد. حوزهعنوان یکی از شاخه از جراحی زیبایی باید به

، فروش اغلب غیرقانونی اعضای  انددیگری که مردم شروع به تحقیق در مورد آن کرده

به تخمک بدن،  فروش  اگر ویژه  صورت،  هر  در  است.  شده،  جهانی  که  زنان  های 

توانید پول بیشتری از آنانی که تحصیالت ندارند، برای هاروارد باشید، می  التحصیل فارغ

دیگری است که در آن بازار آزاد   یتخمک )اووسیت( خود دریافت کنید... این حیطه

نابرابری)متأ  به همراه آن،  یافتن است.  تر  های موجود بزرگسفانه( در حال گسترش 

مردم ناامید از تأمین    -افغانستان اکنون یکی از آنهاست    -شوند. در برخی از کشورها  می

ی خود، احتماالً دهقانان بسیار فقیر سابقی که قبالً در مورد آنها صحبت غذای خانواده

کلیه حتی  خوکردیم،  میهای  فروش  به  را  توماس  د  رمان  نام    14هاردیرسانند.  با 

( در مناطق روستایی غربی انگلستان اتفاق  1886-7در قرن نوزدهم )  15نشینان جنگل

میمی داستان  اصلی  قهرمان  محور  حول  موهای  افتد،  تمام  است  مجبور  که  چرخد 

هان، موارد مشابه،  اش بفروشد. اما امروز در جاهای دیگر جخاطر خانوادهزیبایش را به

آمیز مانند تولید تخمک زنان فلسطینی برای زنان اسراییلی، ادامه دارد.  در اشکالی کنایه

ویژه، منجر به نوعی اعوجاج شده است که بر مبنای  گویید، نژادپرستی، بهاما درست می

(  شهرهای غربیآن یک مدل هنجاری واحد از زیبایی زنانه بر زنان خارج از مرکز )کالن

 شود.تحمیل می  -تبار داخل آن و زنان آفریقایی -

ی م: بله، کامالً صحیح است. من نگران این موضوع هستم که خواهران ما 

که ما باید حداقل برای دهند. یا ایناین شکل از خشونت را مورد توجه قرار نمی

 
14 Thomas Hardy 
15 The Woodlanders  
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متمرکز  اسالم  یا  و  خاورمیانه  سوم،  جهان  بر  آنها  که  باشیم  خوشحال  این 

 اند؟هشد

انگارانه وجود دارد که از منظر آن در اسالم اشکالی  ب ف: مطمئناً دیدگاهی ساده

ی مردساالرانه وجود دارد که بدتر از هر جای دیگری است. شاید بهتر  از سوءاستفاده

ی زنان در آفریقا که توسط  باشد بگوییم نوعی استاندارد دوگانه وجود دارد: ما از ختنه 

شود آگاه هستیم، از خشونت علیه زنان در پاکستان بسیار  انجام میمسلمانان آفریقا  

ها و  های مدرن آگاه باشیم که از طریق آنها رسانهتر از روشآگاه هستیم، اما شاید کم

طور کلی ما را با مفروضات خاصی، نه فقط دررابطه با بدن مطلوب، بلکه در  فرهنگ به

انجام کارها، هماهنگمورد روش به  های درست  نظر من  کرده است.  به  عنوان مثال، 

می بچه  هم  که  زنانی  از  بسیاری  که  است  میعجیب  هم  و  کار  خواهند  خواهند 

دار شدن کنند که باید بچهبخشی داشته باشند، در بریتانیا و آمریکا احساس میرضایت

ند، شوند که بخواهند مدرک خود را بگیررا به زمانی دور موکول کنند. آنها تشویق می

سپس بخواهند دکترای خود را بگیرند، سپس شغل خوبی پیدا کنند، سپس بخواهند  

دست بیاورند. این بدان معناست که بسیاری از  اندکی امنیت شغلی و موقعیتی دائم به

اندازند، زمانی که با خطر فرسوده سالگی یا دیرتر به تعویق می  35دار شدن را تا  آنها بچه

تخمک  مواجشدن  میهایشان  میه  نظر  به  عجیب  من  برای  بنابراین  که  شوند.  رسد 

کند که به زنان اجازه دهد در مراحل اولیه طوری تغییر نمیساختارهای اجتماعی به

دار شوند، به آنها اجازه دهد در همان زمان یا بعداً مدرک تحصیلی را، با امکانات  بچه 

قیمت  نه  و  مناسب  قیمت  با  یا  رایگان  حال حاضر  سرسامهای  مهدکودک  در  که  آور 

تحصیل در   یها برابر با هزینهی برخی از مهدکودکشود، اخذ کنند. )هزینهاعمال می

هزار دالر است    450هاروارد    درآمد والدین دانشجویانهاروارد است؛ متوسط  دانشگاه  

باالترین    - ایاالت متحده درصد در سلسله   2درآمد قشر  این16مراتب درآمد  مه  ها ه(. 

 تغییر آنها در حد ظرفیت بشر است. -ترتیبات اجتماعی قابل تغییری هستند 

 
16  Piketty, T.(2014) Capital in the Twenty-First Century, Cambridge, Mass.: Belknap 

Press, 485.  )ترجمه ی فارسی( 

   485، ص. سرمایه در قرن بیست و یکمهاروارد، ر. ک. به    در مورد والدین دانشجویان

https://negahpub.com/shop/liberal-arts/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%85/
https://negahpub.com/shop/liberal-arts/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%85/
https://negahpub.com/shop/liberal-arts/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%85/
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قدر وقت شما  خواهم که اینخواهم دو سؤال دیگر بپرسم: عذر میی م: می

ای است که شما با فیونا ویلسون در سال را گرفتم. اولین سؤال در مورد مقاله

مجله  2004 تعددرباره  سوسیولوژی ی  در  تناسب  عدم  برخی  ی  در  زنان  اد 

جا، در دانشگاه مشاغل نوشتید. شما معماران را مورد بررسی قرار دادید. این

نگاه می به اطراف  من  برخی زمینهآکسفورد،  بهکنم: در  ویژه مهندسی و ها، 

ریاضی ازجمله   - محور  موضوعات  فیزیک،  بلکه  شیمی،  نه  فیزیک،  مانند 

مانی که من دانشجو بودم تغییر این تناسب از ز  -فیزیک نظری، و محاسبات  

زیادی نکرده است. این )تناسب میان تعداد دانشجویان زن و مرد( در آن زمان 

عالی نبود، بنابراین ما هنوز دقیقاً همان درصد دانشجویان زن را در بیشتر این 

بینیم. وقتی به سطح تحصیالت تکمیلی برسید، درصد )زنان(  موضوعات می

میکم هم  بن تر  میشود،  آیا  که  کردم  فکر  آن ابراین  مورد  در  چیزی  توانید 

ای مبنی بر عدم اجازه بینم، سیاست عامدانهچه من میبگویید؟ برمبنای آن

این حیطه در  تحصیل  برای  زنان  به  خیلی دادن  نابرابری  اما  ندارد.  وجود  ها 

 شود کهشود. از سنین بسیار پایین به زنان گفته میتر از این شروع میپیش

خود آنها را از برخی مطالب »نیازی به یادگیری ریاضیات ندارید!« و این خودبه

کنید سیاستی عمدی وجود دارد که از دخالت  که فکر میکند. یا ایندور می

زنان در برخی از این موضوعات جلوگیری و در نتیجه این عدم تناسب را حفظ 

 کند؟می

دهید  محور انجام میای که با مهندسی و سایر دروس ریاضیب ف: بله، این مقایسه

 جالب است، زیرا طبیعتاً یک عنصر ریاضی در معماری وجود دارد.  

ای اساسی از  و جنبه  -گوییم فمینیسم در جوامع غربی جان گرفته است  وقتی می

به  از خود  به درجه   این  -ای( مترقی است  عنوان )جامعهتصویر غرب  ی اغلب مربوط 

ی آتنا سوان وجود دارد که عنوان مثال، برنامهمعینی از حرکت به داخل نهادهاست. به

فناوریبه و  علمی  پزشکی،  موضوعات  به  سیستماتیک  به (STEMM) طور  طور و 

های برابر برخوردار پردازد تا ارزیابی کند که آیا زنان از فرصتها میتر به دانشگاهگسترده
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کنم خطر نادیده گرفتن  ستند یا خیر. البته این چیز خوبی است، اما همچنین فکر میه

برابری زیبای  نیز وجود دارد.    یطلبانه و واقعیت زندهشکاف بین شعارهای  اجتماعی 

حوزه  در  زنان  که  اجتماعی  ساختارهای  حرفهبنابراین  مانند  کار،  از  خاصی  ی های 

های این  فاوت از لفاظی مبهم در مورد باز بودن دروازهکنند بسیار متمعماری، تجربه می

به شما  آنچه  برخالف  این،  بر  عالوه  است.  زنان  روی  به  دانشجوی  حرفه  یک  عنوان 

ها، از  اولیه بین جنسیت   برابریمهندسی تجربه کردید، معماری دقیقاً به دلیل وجود  

در مقابل، آمارهای    17نظر پذیرش دانشجویان برای آموزش معماری، بسیار جذاب است.

ای در مورد خاستگاه طبقاتی )دانشجویان معماری( وجود دارد، یک  دهندهبسیار تکان

دانشکده مورد  در  بارتلتمطالعه  معماری  عمده  18ی  مدارس  از  یکی  که  لندن  ی  در 

می نشان  است،  تنها  معماری  که  در    2دهد  ریشه  معماری  دانشجویان  از  درصد 

های قومی در  گر )ماهر( دارند. همچنین تعداد زیادی از اقلیتی کارهای طبقهخانواده

  -ی معماری خیلی کم حضور دارند. اما اگر جنسیت را در نظر بگیریم، اگرچه  دانشکده

ی تعداد دانشجویان )زن و مرد( برابر است، اما تعداد معماران زن به اندازه   -در ابتدا  

های اخیر ی مهم این است که در سالکتهن  19تعداد مردان معمار مشغول به کار نیست.

ثبت بریتانیا  معماران  ثبت  هیأت  در  کار  برای  که  زنانی  کردهتعداد  میزان نام  به  اند 

کردند،  درصد از زنان کار می  28، تنها  2018در سال  - توجهی کاهش یافته است  قابل

بریتانیا در سال   کار  نیروی  قبلی  نظرسنجی  بر  بنا  زنان    درصد  33،  2014اگرچه  از 

عالوه بر این، شواهد نشان از آن   20(.2016مشغول به کار بودند )اوبراین و همکاران،  

ی معماری در تناسب معکوس با افزایش سن آنان قرار  دارد که مشارکت زنان در حرفه

 
17 Fowler, B. and Wilson, F. (2004) Women Architects and their Discontents, 

Sociology, 38 (1): 101-119: 106. 
 "های آنهازنان معمار و نارضایتی "ر. ک. به 

18 Bartlett School of Architecture 
19 O’Brien, D., Laurison, D., Miles, A., and Friedman, S., Are the Creative Industries 

Meritocratic? Cultural Trends, 25(2) 116-131. 
 "ساالر هستند؟آیا صنایع خالق شایسته  "ر. ک. به 

20 Fowler and Wilson, 2004: 106. 

 درصد از زنان در هیأت ثبت معماران قید شده بودند. 12تنها  2003در سال 
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تر از مردان است و شکاف  ها کمدارد: حتی تعداد مدیران و شرکای ارشد زن شرکت 

طور متوسط عنوان مثال، در حالی که معماران مرد بهبارزی وجود دارد. بهدستمزد بسیار  

پوند در هفته است، که این به    581پوند در هفته درآمد دارند، درآمد زنان تنها    732

 (.2016پوندی در هفته است )اوبراین و همکاران،   151معنای تفاوتی 

اغلب   21است که نانسی فریزری اول آن چیزی  جا دو جنبه وجود دارد؛ جنبهدر این

های  برای نمونه توزیع نادرست پاداش  - کند  عنوان »توزیع نادرست« یاد میاز آن به

ی »تشخیص  جا مسألهکند، اینطور که او استدالل میاقتصادی و یا حقوق. اما همان

دگاهی  نمادین نیز مد نظر قرار دارد. ما باید دی  ینادرست« استعدادها و در نتیجه سرمایه

 داشته باشیم که هر دو جنبه را در نظر بگیرد. 

  ی مذکر سلطه شاید قبالً به این موضوع اشاره کرده باشم، اما شخصاً کتاب بوردیو،  

می  22(2001) مفید  بسیار  سلطهرا  مورد  در  او  زیرا  بهیابم،  مردانه  نمونه ی  ای عنوان 

کند. بر مبنای این سلطه،  نامد صحبت میکالسیک از آنچه که »پارادوکس دوکسا« می

می طبیعی  دنیایی  مثابه  به  را  اجتماعی  جهان  خشونت  مردم،  انواع  واقع  در  پذیرند. 

که زنان قادر به تفکر ز مختلف وجود دارد: اینآمیهای تبعیضنمادین از جمله کلیشه

اینکه آنها   از رهبری امور هستند. در مورد    - در معماری    - انتزاعی نیستند یا  ناتوان 

چه عادات طبقاتی شما باشد و چه در این مورد، عادات جنسی    - که عادات شما  این

وجود دارد،    شناختی تبدیل شده است ناآگاهیبه یک ساختار اجتماعی زیست   - شما  

شود، اما در واقع  شناختی شده است به این معنا که مانند پوست دوم احساس میزیست 

خانواده  توسط  که  است  تاریخی  ناخودآگاه  زندگی  یک  در طول  دولت  و  کلیساها  ها، 

های  بندیانجام دهید تا این طبقه   انقالبی در آگاهی  ها القا شده است. پس بایدنسل

جا که آنچه زنانه  و زنانه است را زیرورو کنید. عالوه بر این، از آن  پایدار آنچه مردانه

تان گنجانده  ی ایستادنی راه رفتن شما، در نحوهاست در واقع در بدن شما، در نحوه

 
21  Fraser, N. and Honneth, A. Redistribution or Recognition? A Political-

Philosophical Exchange, London: Verso. 
 فلسفی  -بازتوزیع یا برسمیت شناسی؟ تبادل نظری سیاسی  

22 Bourdieu, P. (2001) Masculine Domination, Cambridge: Polity. 

  ی فارسیترجمه

https://www.agahpub.com/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D9%8A-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1_42653
https://www.agahpub.com/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D9%8A-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1_42653
https://www.agahpub.com/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D9%8A-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1_42653


 

 

 فولر   تیجیبا بر  ظریم  نیاسمی  یوگو گفت 440

آموزش دهید تا بتوانید چیزها  -شده است، شما باید آن تمایالت بدنی را آموزش و باز

 را تغییر دهید. 

کنم  ی معماران زن و مردی که با آنها مصاحبه کردیم تعمق میهبنابراین، وقتی دربار

کردند که زنان »طبیعاً« بیشتر از مردان در مراقبت از کودکان  بینم که آنها فکر میمی

اجتماعی  این در واقع یک ساخت  از شیردهی،  غیر  به  مشارکت دارند، در حالی که، 

ترین  ته است که مردان در »اصیل است. همچنین از لحاظ تاریخی، این تصور وجود داش

کار بردن امکانات برای ساختن بناهای تاریخی بسیار ماهرتر هستند،  وظایف« مانند به

ساده کارهای  به  زنان  که  حالی  یکنواخت در  و  شدهتر  محدود  نامرئی  اغلب  و  اند.  تر 

در برخی نویسد که زنان ممکن است  هایی میبنابراین، بوردیو، برای مثال، در مورد راه 

های  از مشاغل پذیرفته شوند، اما با این حال، این امکان وجود دارد که آنها به بخش

عنوان مثال، نه به جراحی  ها راهنمایی شوند. بهتر افتخارآمیز آن حرفه تر مهم و کمکم

 های کم اعتبارتر، مانند پزشکی کودکان.  مغز در پزشکی، بلکه به تخصص

یرید، بناهای نمادینی که از زمان ساختمان اپرای سیدنی  اگر معماری را در نظر بگ

رفته باال  جهان  سرتاسر  شدهدر  ساخته  مردان  توسط  عمدتاً  عراقی اند،  معمار  - اند. 

هایی به طور کلی چنین پروژهتوجه است. به بریتانیایی، زاها حدید، یک استثنای قابل

دهند را مد  ری واقعاً انجام میشود. در حقیقت، اگر آنچه زنان در معمازنان داده نمی

نظر قرار دهید، به احتمال زیاد خواهید دید که تخصص آنها )ساخت( مسکن، مدرسه،  

 فضای داخلی بازیافتی و غیره است.

شاید باید اشاره کنم که یکی دیگر از نقاط تمایز معماری، داشتن نظمی زمانی بر  

ری بسیار سخت است: شما باید  مبنای فرهنگ ساعات کار بسیار طوالنی و یک نظم کا

موقع، و اغلب در طی کار شبانه به انجام برسانید. بنابراین، این  ی خاص را بههر پروژه

ی خود، به این معنی  شرایط چندان مناسب صاحب خانواده بودن نیست، که به نوبه

 75از معماران زن مورد مصاحبه، در مقابل  درصد  31تنها  - ی ما  در نمونه - است که 

مرد( صاحب فرزند بودند. این اختالف بسیار بزرگی    30زن،    10از معماران مرد )  درصد

 است.

 1997اندازد که در سال  شناس دیگری به نام مانوئل کاستلز میاین مرا به یاد جامعه

افزاید، این  الوقوع پدرساالری هستیم. با این حال، او مینوشت که ما شاهد پایان قریب
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می استدالل  من  دیگر،  عبارت  به  بود.  نخواهد  مخملی«  »انقالب  باید  یک  که  کنم 

های حمایت  ها و زیرساختوضعیت زنان در این محیطمطالبات مستمری برای بهبود  

های بیشتر. عنوان مثال، »مردان نوین« بیشتر، مهدکودکاز آنها وجود داشته باشد. به

ای که پیمانکاران ساختمانی از وجود زنان  های متحول شده، به گونهدر معماری، پاسخ

گیری هستند. رشد آنها  شکلدر محل استقبال کنند. این نوع ساختارها هنوز در فرایند  

 برد. و تغییر نگرش زمان می

خواهم ی م: بسیار از شما متشکرم؛ بسیار مفید بود. آخرین سؤالی که می

از شما بپرسم سؤالی است که ممکن است به یک جلسه کامل در مورد آن نیاز 

ی من به کل برانگیزترین سؤال باشد: اشارهداشته باشیم. شاید هم این بحث

بحث  این  تراجنسیتیموضوع  فمینیسم - های  با  تقابل  در  فمینیستی 

برانگیز شده است انحصارگرایانه است. از برخی جهات این مسأله چنان بحث

که حتی ورود به این موضوع بسیار دشوار است، اما اگر شما موضوع را معرفی 

 کنید، شاید بتوانیم در آینده مجددا آن را مورد بررسی قرار دهیم؟

گویم.  های زمانی و مکانی مواجه هستیم، بنابراین مختصر میما با محدودیت  ب ف:

عنوان ساختی بینم. وقتی از جنسیت بهمن خودم را در هیچ یک از این دو اردوگاه نمی

شود، تا حد زیادی با مردان و زنان تراجنسیتی همنظر هستم. من  اجتماعی صحبت می

شود نباید  د جنسیتی که در بدو تولد تلفظ میگوینکنم حق با آنهاست که میفکر می

کنید مراجعه  ریپون  جینا  پژوهش  )به  ندارد  جنسیت  مغز  باشد.  شما  (.  23سرنوشت 

به نظر من قابل قبول و  بنابراین، اگر احساس می کنید در بدن اشتباهی قرار دارید، 

اند درک  های رادیکال نتوانسته درست است که آن را تغییر دهید. برخی از فمینیست 

اجتماعی است. برعکس، آن ها تمایل  کنند که جنسیت در چه مقیاسی یک ساخت 

کنند، چنان  عنوان زنان )تراجنسیتی( معرفی میدارند مردان بیولوژیکی را که خود را به

ای سودجویانه، برای  در نظر بگیرند که انگار آنها به شکلی استراتژیک، حتی به شیوه

 
23Rippon, G.(2020) The Gendered Brain, London: Vintage.  

 زدهمغز جنسیت
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کنند. این  طور اخص برای زنان ایجاد شده است، عمل میبهدسترسی به امکاناتی که  

حساب حد  از  بیش  تصویری  خواسته مطمئناً  از  انگیزهگرایانه  و  زنان  ها  اکثر  های 

 تراجنسیتی است. 

ها جای  توانم با تمام وجود در اردوگاه تراجنسیتیاما من، به چند دلیل ساده، نمی

های زیادی را  به یک زن تراجنسیتی سال  بگیرم. به نظر من اگر قبل از تبدیل شدن

رغم سرکوب تستوسترون، از عنوان یک مرد سپری کرده باشید، احتماالً، حتی علیبه

تر( خواهید داشت. بنابراین، در  نظر آماری قدرت و استقامتی بیشتر و هیکلی )درشت

فوتبال، به احتمال  های ورزشی زنان مانند دو و میدانی و یا  مقایسه با زنان، مثالً در رشته

زیاد در مقایسه با زنان در موقعیتی برتر قرار خواهید گرفت. از این روی، باید گفت که 

های باز وجود  زنان و هم رشته   یهای ورزشی ویژهممکن است نیاز باشد که هم رشته

توز  داشته باشد. همچنین غیرقابل تصور نیست که در وضعیتی استثنایی، مردی کینه

عنوان یک زن معرفی کند تا از همسری فراری  د به پناهگاه زنان، خود را بهبرای ورو

تواند صرفاً بنا بر تمایل  انتقام بگیرد. به این دو دلیل بسیار متفاوت، تغییر جنسیت نمی

 شخصی از نظر اجتماعی اعمال شود.

( )که موجب گشایش فضای  2022مارس  3من از اصالحات اخیر دولت اسکاتلند )

ها بوده  کنم. کامالً واضح است که اگر عضوی از این اقلیتاجتماعی است( حمایت می

های تاریخی اثری مخرب بر سالمت جسمی و روانی شما گذاشته و هنوز باشید، کلیشه

می است    - اما    24گذارد. هم  داده  تشخیص  اسکاتلند  دولت  که  دربرداری   - همانطور 

 25ری زنان در تضاد باشد. ها ممکن است گاهی با برابتراجنسیتی 

با این حال، همچنین نگران این هستم که صرف کردن چنین مقداری از نیرو در  

آن سایر مسائل مادی    یمورد این بحث به نفع حاکمان در قدرت است زیرا در نتیجه 

که در غرب شاهد بازگشت اشکال  ماند. بنابراین، با توجه به اینمبرم از نظر پنهان می

 
24 Morgan, S. (2017) Constructing Identities, Reclaiming Subjectivities, 

Reconstructing Selves: an interpretative study of transgender practices in Scotland, 

PhD thesis, University of Glasgow. 
 ی دکترا.نامهجنسیتی در اسکاتلند، پایان های تراساخت هویت، بازیابی ذهنیت، بازسازی خود: مطالعه تفسیری رویه

25https://equalityinsport.org/docs/300921/Guidance%20for%20Transgender%20Inc

lusion%20in%20Domestic%20Sport%202021.pdf  

https://equalityinsport.org/docs/300921/Guidance%20for%20Transgender%20Inclusion%20in%20Domestic%20Sport%202021.pdf
https://equalityinsport.org/docs/300921/Guidance%20for%20Transgender%20Inclusion%20in%20Domestic%20Sport%202021.pdf
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کردیم با تأسیس دولت رفاه از  رابری حاد ثروت و درآمد هستیم که فکر میقدیمی ناب

ی  ی دههکه بخواهیم به چپ مردانهبین رفته، این امری ضروری و جدی است. بدون این

گذارد، اکنون درستی ژرفای کج فهمی آن را به نمایش میبازگردیم، که فریزر به  1960

ای استثنایی  ای دورهطور فزایندهبه  1980و    1932های  ی بین سالیابیم که دورهدرمی

رغم قابل  های اقتصادی، علیداری بوده است. آن دوره زمانی بود که نابرابریدر سرمایه

  10بینیم که هم یک درصد و هم  توجه بودن، کاهش یافته بود، در حالی که اکنون می

افزایش دادهدرصد باالیی ثروت و درآمد خود را به برای یک دوره طبقهاندشدت  ی . 

پایینمتوسط   اما  داشت.  خوبی  وضعیت  اکنون    50ترین  پساجنگ،  جمعیت  درصد 

طبقه به از  بسیاری  که  حالی  در  است.  فقیر شده  متوسط  شدت  بین  )طبقه ی   10ی 

ثباتی  درصد پایین( نیز اکنون همه جا با درآمدهای رو به وخامت و بی 50درصد باال و 

زندگی    ی(. بحران فعلی هزینه202026,  12-510:  2014پیکتی,    مواجه هست )ر.ک.

زندگی برای همه   یبر نگرانی من از این نظر افزوده است. البته این یک بحران هزینه 

دهد، در حالی که احتماالً زندگی  خوبی خود را با آن وفق میدرصد برتر به  10  -نیست  

ی  کاهش بودجه   2008پس از بحران مالی  تر خواهد شد.  ای اسفناکطور فزاینده بقیه به 

داری سرمایه  یی نظام بهداشت عمومی، هنر و غیره در نتیجه آموزشی دولتی، بودجه

 نولیبرال، بسیار شدیدتر شد. 

ام. ترین چیزی است که در مورد کل بحث تراجنسیت شنیدهی م: این جامع

 - ر دو طرف  های خاصی از هتنها چیزی که باید اضافه کنم عدم تحمل بخش

های در مورد گوش دادن به استدالل  -های طرفدار تراجنسیت  اما عمدتاً گروه

شویم زیرا ها مواجه میدیگر است. بنابراین ما فوراً با ممنوع شدن فمینیست

اند. از برخی جهات این نیز به هدر دادن منابع است: آنها اظهار نظری کرده

های خود در مورد فمینیسم به دانشگاه توانند برای توضیح دیدگاهمردم نمی

 
26 Piketty (2014) op.cit. and Piketty (2020) Capital and Ideology, Cambridge, Mass. 

Belknap Press.  
 سرمایه و ایدئولوژی. ,2020, م. ق. و پیکتی, 2014ر. ک. به پیکتی,  
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ی تراجنسیتی اند که برای جامعهای نظری را بیان کردهبروند زیرا در مرحله

ماند که رو به افول قبول نیست. به نظر من این به شکلی از سانسوری میقابل

موذیانه نحوی  به  اما  میاست  مردم  تر  یا  یا می  خودسانسوریشود:  کنند 

های آنها دیگر شوند زیرا »در جایگاه صحیح قرار ندارند«، دیدگاهسانسور می

قابل قبول نیست. این یک وضعیت خطرناک است، مشکالت کافی در مورد  

ابراز نظر در دفاع از حقوق زنان، برابری جنسیتی و غیره وجود دارد، و نیازی 

برخی در  از خصومت  چنین سطحی  کردن  اضافه  که   به  کسانی  علیه  موارد 

 کنند که دیگران با آن موافق نیستند وجود ندارد.نظراتی را بیان می

ب ف: در این مورد کامالً با شما موافقم. آیا »عدم واگذاری کرسی دانشگاهی« نباید  

عنوان مثال،  سالحی باشد که فقط در موارد بسیار استثنایی باید از آن استفاده کنیم؟ به

هایی نوشته و  کرسی دادن به مورخی به نام دیوید ایروینگ، که کتاب چند سال پیش، 

کرد، از نظر من اشتباه بود. اما در  منتشر کرده بود که صریحاً هولوکاست را انکار می

به موافقم،  شما  با  من  صورت،  این  دانشگاهغیر  در  بحثویژه  به  نیاز  ما  غیر  ها،  های 

 شخصی، اما بالمانع داریم. 

که سیار مفیدی بود: چیزهای زیادی از آن یاد گرفتم. از اینی م: بحث ب

 قرار دادید سپاسگزارم.   کریتیک وقت خود را در اختیار وبینارهای  

 

 وگو )به زبان انگلیسی(:پیوند با فایل شنیداری گفت
https://users.ox.ac.uk/~ouit0578/BF-

podcast.m4a?fbclid=IwAR3t7QSIX7gljZ4lOd3JYljqQoPhzE7EQ2Uv

W6Ihj1TEiDDlFQo1dotUeZU 

 

https://users.ox.ac.uk/~ouit0578/BF-podcast.m4a?fbclid=IwAR3t7QSIX7gljZ4lOd3JYljqQoPhzE7EQ2UvW6Ihj1TEiDDlFQo1dotUeZU
https://users.ox.ac.uk/~ouit0578/BF-podcast.m4a?fbclid=IwAR3t7QSIX7gljZ4lOd3JYljqQoPhzE7EQ2UvW6Ihj1TEiDDlFQo1dotUeZU
https://users.ox.ac.uk/~ouit0578/BF-podcast.m4a?fbclid=IwAR3t7QSIX7gljZ4lOd3JYljqQoPhzE7EQ2UvW6Ihj1TEiDDlFQo1dotUeZU


 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
ی 

صاد سیاس
نقد اقت

 

 ی ساد:  بووآر درباره 

 از سکسوالیته تا اخالق 

 

 جودیت باتلر

 ی نگین صنیعی ترجمه 



 

 

 یعیصن  نینگ  یباتلر / ترجمه   تیجود 446

 ساد را سوزاند؟ آیا باید  

واقع  برانگیز است. بهی مارکی دو ساد، از بسیاری جهات تعجبداوری بووآر درباره

نام این متفکر عمیقاً با مبارزات فمینیستی پیوند خورده، حال آنکه نام ساد سبب پدید  

آمدن چیزی است که آن را سادیسم جنسی می نامیم. در حالی که بخش بزرگی از  

دنبال مجازات و تسلط یافتن بر زنان از  است، ساد به  رهایی زنان شدهآثار بووآر وقف  

وبندها در امر جنسی[  ]آزادی از قید   لیبرتیناژاست. او خالق نوعی  راه سکسوالیته بوده  

است. دو پرسش به    بود که آن را با دقت در آثار تخیلی و جستارهایش مستند کرده

خواند و دیگر اینکه آیا باید او را  وآر ساد را میکند: نخست اینکه چرا بوذهن خطور می

ی فمینیستیِ مبتنی سوزاند یا نه؟ اما پرسش اصلی در فهم اشتراک موجود میان فلسفه 

دار آن است و فلسفه، و نیز پراکسیس،  لیبرتیناژی که  بر آزادی است که بووآر طالیه

 گراست. نسی دگرجی سلطه بر زنان در یک رابطهدر آن ژوئیسانس زاده

انگیزند،  میدست را برای از این ی پرشماری که مصالحه های پیچیدهاز میان پرسش

پرسد آیا باید ساد را سوزاند، منظورش سادِ  اند. هنگامی که بووآر میبرخی شایان توجه

ی های ساد را بسوزانیم؟  در حالی که در واقع از خود دربارهمؤلف است. آیا باید کتاب

گستر از چند جهت! کند: پرسشی آتشهای او سؤال میکتاب  مطلوب بودن سوزاندن

گذاران، برای مثال هایی است که قدیسین و بدعتی هیمهاین پرسش یادآور خاطره

های  هایی، خصوصاً کتابشدند. همچنین اشاره به کتابها سوزانده میدارک، در آنژان  

  16و  15های یا در اواخر قرنگذاران و یهودیان، که در آتش تفتیش عقاید اسپانبدعت

درست کمی پس   1951شدند. ضمناً نباید از یاد برد که جستار بووآر در سال  سوزانده

ها انسان با آتش، گاز و ابزارهای دیگر در از پایان جنگ جهانی دوم منتشر شد. میلیون

ها،  کولیها،  های نامطلوبش )یهودی اقداماتی برای پاکسازی دولت آلمان نازی از دیگری 

( کشته شدند.  ها و مبارزان مقاومتها، معلوالن، غیرآریاییگرایان، کمونیست جنسهم

خواست با سوزاندن ده جلدِ کند که پسر ساد میای به این موضوع میبووآر خود اشاره

، پدر و آثارش را نفی کند. چنین است که با سوزاندن   روزهای فلوربلآخرین رمان او،  

تردید، به طور ضمنی با حامیان پاکسازی  کشیم و بیآتش مییش را بههاساد، کتاب

آمیز تمامیتِ بخشی از مردم و در نتیجه باورهای آنان همراه اجتماعی در حذف خشونت

 شویم.  می
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از لحاظ سیاسی به جبهه گرا نزدیک بود، ساد را تبدیل  ی مقاومت چپکامو که 

ای که رژیم نازی مرتکب شدند. او در  و گسترده  مندرحمی نظامدار بیکند به طلیعه می

ای ها در بخشیدن چهرهرئالیست-متنی پیش از متن بووآر نسبت به موضع برخی از سور

اقتدارگرای آزادیِ، چنین -عنوان فیلسوفِ ضد رمانتیک به ساد و درشمار آوردن او به

 دهد: واکنش نشان می

ت جوامع  کوچک،  مقیاسی  در  ساد  پیش،  قرن  به مامیت »دو  را  آزادی خواه  نام 

ای نیستند. تاریخ و  واقع، در پی چنین آزادی ها، بهستود که شورشای میگسیخته لگام

 1شود.«تراژدی عصر ما با او آغاز می

را  بااین ساد  کامو،  جستار  به  مستقیم  پاسخ  بدون  بووآر  که  است  روشن  حال 

برنمی مدرن  فاشیسم  به»پیشگام«  رد  با  او  و  شمارد.  فاشیسم  از  ساد،  کشیدن  آتش 

فاصله میاخالق  توأمان  بهگرایی چپ  او  آثار  از سوزاندن  امتناع  بهگیرد.  معنای  نوعی 

انگیزی است. روشن است که »سوزاندن« آثار ناخوشایند،  تأیید توانایی این آثار در  تأمل

میبه طرح  فمینیسم  که  نیست  مسایلی  حل  برای  راهی  عنوان  مساهیچ  یا  یل  کند، 

اومانیسم اگزیستانسیال و یا سیاست ترقی که بووآر به انتخاب خویش مدافع آن است. 

دهد که فمینیسم روشنی نشان میها و زمان آن به ی طرح پرسششیوه بووآر باتوجه به 

روشنفکری و هر قسم عملِ  -های ضدطریقی یکسان خود را از جریانو فلسفه باید به

عنوان یک روشنفکر  ی او به کند که وظیفهکنند. او تأیید میمرتبط با تفتیش عقاید، رها  

 ی ابعاد وضعیت بشری است. ها و همهفمینیست، گشودگی نسبت به دشواری 

که آیا باید آثار ساد را سوزاند یا نه، به حقوقی  در بستر فرهنگیِ آمریکا، پرسش از این

بهارجاع می یافته است.  دهد که  اول« رسمیت  عقیده  آیا بهموجب »متمم  آزادیِ  نام 

ها برایمان دشوار است یا اینکه  ناگزیر از پذیرش گسترش عقایدی هستیم که قبول آن 

انگیزند؟ آیا باید ساد را در آتش افکند؟ یا امکان دارد، بدون اینکه او  در ما بیزاری می

ند یا آثارش هایی از آثارش بگیریم؟ آیا باید او را سوزارا چندان محق بدانیم، بعضاً درس

 
1 . Albert CAMUS, L’Homme révolté, in Roger QUILLOT et 

Louis FAUCON (éds.), Essais d’Albert Camus, Paris, Gallimard, « La Pléiade », 1965, 

p. 457 
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فلسفهمی غنای  به  فلسفه توانند  جمله  از  فمینیستی  بیفزایند؟ ی  جنسی  آزادی  ی 

اعتبار کردن آثار اوست بلکه لحاظ کردن  معنای بیمعنای تأیید و نه بهخواندن ساد نه به

سوی وضعیت انسان در  این نکته است که تأمل در کارها و نیات او گشایش افقی نو به

ابعاد   از  اجازه مییکی  ما  به  این  و جنسیت است.  یعنی جنس  آن،  دهد که  بنیادین 

 دست بیاوریم و به تعریف بهتری از اهداف خود برسیم. شناخت بهتری از خود به

را   ساد  موارد  از  بسیاری  در  فمینیست،  دوبووآر  سیمون  که  نیست  انتظار  از  دور 

عش در پذیرش روابط جنسی  اش با زنان، امتنارحمانهمحکوم کند، از جمله: رفتار بی

حال  ی جنسی. باایندر چهارچوبی از احترام متقابل، اِعمال سلطه و خشونت در زمینه 

در تفسیر    2آیا باید ساد را سوزاند؟ ی خودش،  وضوح ما را به خواندن ساد و مقالهاو به

تشویق می نشان میشخصی وی  ما  به  این جستار،  که ساد  کند. حین خواندن  دهد 

شود، یا  خوانده شدن دارد. برای وضوح بیشتر باید گفت که او با ساد متحد نمیارزش  

ای برای آن نوع  کند که او را تبرئه کنیم، او را الگویی برای عمل یا نمونهپیشنهاد نمی

دهد. او در پایان با قاطعیت  کند نیز قرار نمیآزادی جنسی که خود برایش مبارزه می

مثابه یک کنش فردی در اشتباه  برداشت خود از شورش به کند که ساد در  اعالم می

می »کنش«  معنای  از  که  چرا  پایهاست  انکار  از  و  نخبه گذرد  فرهنگیِ  های  گراییِ 

که الگو باشد، مسیرهایی  کند. ساد بدون ایناش امتناع میهای جنسی و ادبیاستراتژی 

این بیندیشیم  شود بهب میگشاید، خصوصاً سبی سکسوالیته میرا برای تأمل در زمینه

و مسلط دست مطلق  وضعیتی  به  زمینه  این  در  است  قادر  فرد  آیا  نوعی    که  و  یابد 

شود: آیا از تکینگی رادیکال را ادعا کند. پرسشی که ما را به پرسشی دیگر رهنمون می

توان به دیگری دست یافت؟ آیا یک تعهد پرشور توان منعطف ای جنسی میطریق رابطه 

ی دیگری را دارد؟ اهمیت ساد برای بووآر از آن روست که آثارش، محرک  ارادهکردن  

انتقادی و سازنده در زمینه اندیشه ای که ممکن  اند. عقیدهی سکسوالیته و اخالق ای 

ی مهمی برای ساد به  نظر برسد، چرا که روشن است اخالق، دغدغهاست متناقض به

 
2 . Simone DE BEAUVOIR, Faut-il brûler Sade ?, Paris, Gallimard, « Idées », n° 268, 

1972, p. 11-82. Cet essai a d’abord été publié dans Les Temps Modernes, n° 74, 

décembre 1951 et n° 75, janvier 1952, puis en 1955 aux éditions Gallimard dans la 

collection « Les Essais » sous le titre Privilèges. 
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مردن اعمال او و تبدیل او به مجرم مبتال به  آید. وسوسه برای غیراخالقی ششمار نمی

بااین است.  قوی  نمیبیماری،  بسنده  توضیح  این  به  بووآر  جنبهحال  از  های  کند. 

هایش )که در هر  یِ خوانشِ او از ساد این است که اعمال او را مانند نوشتهغیرمنتظره 

کند.  قی تلقی میحال صورتی از رفتار هستند( دارای ساختاری مبتنی بر مالحظات اخال 

استفاده برای  را،  او  »سادیسم«  نوحتی  این  از  نابهنگام  و  -ی  برخاسته  باید  واژه، 

های اخالقی در نظر بگیریم. او متوجه است که ساد پیوسته خود  گرفته از دغدغهشکل

کند که از جرم در پرتو شرایط اجتماعی زمان دفاع کنیم  کند: پیشنهاد میرا توجیه می

ی رویکردی خواند و خود را نمونه هایش فرامیدرک دیگری و پذیرش انتخاب  و ما را به

 کند که باید از آن پیروی کرد.  انتقادی معرفی می

 مسیر ساد

افکنیم به ساد،  ی ساد، نظری میی تحلیل بیشتر از داوری بووآر دربارهپیش از ارائه 

شویم که ساد موردِ متوجه میترتیب بهتر  اینشهرت رساند. بهاعمالش و آنچه او را به

دهد چیست.  ارجاع در جستار بووآر چه کسی است و دلیل عنوانی که به او نسبت می

اشراف در خانواده  1740ساد در سال   به  پدر  از سوی  تباری که  با  پرووانس  اهل  ای 

ی بوربون بود که تاج و تخت فرانسه رسید، متولد شد و رشد یافت. مادرش از خانوادهمی

، پیش از ازدواج با مادر ساد، در باغ تویلری 1724در دست داشتند. پدرش در سال    را

ای اختیار  اندکی پس از ازدواجش معشوقه  1733به جرم لواط دستگیر شد. در سال  

پس از مرگ دختر    1740کرد. ساد )دوناسیَن آلفونس فرانسوا، مارکی دو ساد( در سال  

به خانواده  ککوچک  مادرش  آمد.  میدنیا  رنج  مزمن  بیماری  نوعی  از  در ه  را  او  برد، 

آوینیون و سپس در نزدیکی ورسای با کمک خدمتکاران مختلف بزرگ کرد. ابتدا یک  

ای پاریسی شد، سپس  وارد مدرسه  1750عهده گرفت و در سال  راهب آموزش او را به

ما همچنان نظام در هنگ بورگونی شد. او نامزد کرد ابه ارتش پیوست و کاپیتان سواره

به بیماری مقاربتی مبتال شد.    1763بود و در سال    دلیل رفتار »منحط« خود شهرهبه

در همان سال با رنه دو پالژی دو مونتروی بر خالف میل قلبی ازدواج کرد و با عجله  

کاری در اعمال جنسی پرداخت. در سال ای روستایی اجاره کرد و در آن به افراط خانه
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زیر  1963 را  سال    خود  در  و  یافت  بدهی  از  سنگینی  ارکوی« »پرونده  1968بار  ی 

ی کوچکی در روستای اوتوی اجاره کرد،  ها افتاد. پس از آن ساد خانهناگهان برسر زبان

ی جنسی بپیوندند.  کرد به قرارهای متعدد او برای رابطهاو از مردم، غالباً زنان، دعوت می

اش در ی استخدام به خانهشد و او را با وعدهاو سپس متوجه مستخدمی به نام رزکلر  

بست و شالق زد، و در حالی که بر  اوتوی کشاند. براساس برخی شواهد، او زن جوان را  

میبریدگی داغ  موم  بود،  کرده  ایجاد  زن  پشت  بر  که  فریادهای  هایی  زن  ریخت، 

را در اتاقی  دنبال ارگاسمی که پرآشوب گزارش شده، رزکلر کشید. او بهوحشتناکی می

حبس کرد اما او موفق شد از آن فرار کند )او از دیوار باغ عبور می کند و در خیابانی  

کنند(. تحقیقاتی که  ای زن او را تا نزد پلیس همراهی میجا عدهآید که از آن فرود می

شود و تمام جراید اروپایی آن را بازتاب  گیرد موجب رسوایی میدر پی آن صورت می

به    دهند.می با مداخله  6ساد  اما  زندان محکوم  به خانوادهماه  نزدیک  بستگانی  ی  ی 

کند بر طردشدگی اجتماعی فائق شود،  دنبال آن ساد تالش میشود. بهسلطنتی آزاد می

موجب قانون  کند که بههایی شرکت میکند و در دوئلبدهی روی بدهی انباشت می

ها از دست قانون موم کردن متهم شد، ماهبه لواط و مس  1772اند. او در سال  ممنوع 

از زندان فرار کرد و    1773گریخت تا اینکه سرانجام دستگیر و زندانی شد. در سال  

با شکایت خدمتکاران جوانی که به کمک همسرش استخدام کرده    1777مجدداً در  

ی مهمی را آثار ادب  1789تا    1778های  ی سالبود به اتهام آزار به زندان افتاد. در میانه

هایی برای تئاتر بود. روایت شده ها نمایشنامهی تحریر درآورد که تعدادی از آن به رشته 

پنجره  از  او  را تشویق میکه  باستیل، شورشیان  از آن به ی سلول خود در  کرد. پس 

منتقل شد و سپس در سال   سال    1790زندان دیگری  از    1791آزاد شد. در  یکی 

هایی در باب  . رساله های فضیلتژوستین یا شوربختینتشر کرد:  ترین آثار خود را ممهم

 1793ی قوانین منتشر کرد و باز هم در سال  لیبرتیناژ و جزواتی علیه اِعمال سختگیرانه 

فلسفه در یکی از مهمترین رساالتش    1795اش دستگیر شد. در  به دلیل عقاید سیاسی
اتهام پورنوگرافی به  به  ژوستینِ نوشار  به دنبال انت  1799را منتشر کرد. در    اتاق خواب

به آسایشگاه روانی شَرانتون انتقال یافت. در سال    1803زندان افتاد، سپس در سال  

نام    1807 با  او  رمان  فلوربلده جلد  آن  روزهای  از  پیش  بهدرست  پسرش  که  دست 

ی بناپارت شخصاً با آزاد  1811آتش کشیده شود، توسط پلیس توقیف شد، در سال  به
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دلیل ارتباط با دختری در شَرانتون یعنی جایی که به  1814او مخالفت کرد. ساد در سال  

   3ساله در آن محبوس بود، درگذشت. 17

 ی جنسی ساد نظریه

شده در آثار او در های توصیف اگرچه آثار ساد  داستانی است اما بسیاری از صحنه 

هایی آموزشی  ند که با رسالههای دقیق و منظمی از کنش جنسی او هستواقع گزارش 

های باروک و  اند. این داستانی آزادی، سکسوالیته، قانون و طبیعت همراه شدهدرباره

از صحنه  تکراری  افراطگاه  فلسفی  های  و  سیاسی  تأمالت  با  جنسی  اعمال  در  کاری 

های ساد دارای بعد آموزشی پررنگی هستند که عموم را ی رماناند. همهبرجسته شده

ها و آسیب وارد آمده به نیروی حیاتی  نشدنی رانهی سرکوبالزامات طبیعت، جنبه   از

توان چنین برداشت کنند. اگرچه میها از سوی تمدن و اخالق آگاه میجنسی انسان

کرد که میان آثار ساد و فمینیسم اشتراکات چندانی وجود ندارد اما باید اشاره کرد که  

از رانهاو همانطور که مدافع آزادی ج افراد  نسی بود  هم دفاع  های بروزیافته از سوی 

 مثل یگانه غایت سکسیوالیته نبود.کرد. باید افزود که برای ساد تولیدمی

شناسی  دهد که، »سکسوالیته نزد ساد به زیست بووآر همچنین به این امر توجه می 

است...«بازنمی اجتماعی  واقعیتی  بلکه  س   4گردد:  ساد  نزد  واقع  همواره در  کسوالیته 

از  بخشی  سکسوالیته  ساد  برای  که  است  متوجه  همچنین  بووآر  است.  »عمومی« 

رانه به  فروکاستنی  که  است  زیست»طبیعتی«  واژهی  او  برای  نیست.  ی  شناختی 

ی معانی متنوعی است که همگنی زیادی با هم ندارند. برای مثال  »طبیعت« دربرگیرنده

طب بُعدی  دارای  سکسوالیته  هیچاگر  باشد،  سبب  یعی  آن  طبیعی  سازمان  در  چیز 

ی شود که زایش، شکل اجتماعیِ انحصاری یا ممتاز آن باشد. برای ساد دو نوع رانهنمی

طبیعی وجود دارد: اولی افسارگسیخته، دارای نیرو و ابرازگر است، دومی از خود حفاظت  

ی دارای ویژگی رانهکند و هدفش این است که از نابودی ارگانیسم جلوگیری کند.  می

 
 شمار کامل زندگی ساد نگاه کنید به:  برای اطالع از گاه   .3

Laurence BONGIE, Sade : a biographical essay, Chicago, University of Chicago 

Press, 1998, p. 271-280. 

4 . Simone de BEAUVOIR, op. cit., p. 43. 
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ازاین-خود و  است  اخالق  و  تمدن  خدمت  در  عموماً  ایستادن  حفاظتی،  به  تمایل  رو 

ی قانونی  ی ابرازگر و برخوردار از نیرو دارد. ساد مخالف قدرت تمدن و ترجمه دربرابر رانه 

کند. او برای  ای را که مختص انسان است سرکوب و تضعیف میآن است چرا که نیروی 

پردازد. زای تمدن، به ترویج آزادی جنسی تحت نام لیبرتیناژ میبا آثار آسیب  مقابله

های آن نه تنها  گوید، از نظر ساد قوانین موضوعه برای مهار طبیعت و دشواریبووآر می

جای دهد، »قوانین بهنام »عدالت« گسترش میکند بلکه ظلم را بهاوضاع را بدتر می

مضمون از بهاو با نقل  5کنند.« عدالتی را تشدید میفاً بیی جهان، صراصالح نظم اولیه

 گوید:  ساد می

ها موجب تشدید  آنکه از خشونت طبیعت بکاهد با برپا کردن چهارچوب»جامعه بی

تر توسل شود. در حقیقت جز این نیست که برای مقابله با شر به شری بزرگ آن می

 6جوید.« می

 اِر :ی میشل فهبه گفته

ترویج ساد  به  منتسب  لیبرتیناژِ  لذت»چنانچه  است  گر  ممنوعه  لواط،    –های 

ویژه و پیش  به  –بار و غیره  های همراه با خشونت، روابط گروهی مرگلزبینیسم، لذت

بی با  مبارزه  هدف  با  چیز  هر  سرکوباز  تمدنی  از  ناشی  »اکولوژیک«  گر  تعادلی 

 7واخالقیاتی ساختگی است.«

دنبال مقابله  شورد، انرژی بهیعت اولیه در برابر طبیعت ثانویه میطور که طبهمان

وجه نیازمند وجود  هیچبا نیروی »حفاظت« است. از نظر ساد حفاظت از ارگانیسم به

عبارتی، تمایز مشهوری را که فروید میان اروس )لذت( و  گر نیست. بهقوانین سرکوب 

در   )مرگ(  لذتتاناتوس  اصل  قائل  1920)  ورای  پیشمی(  ساد  میشود،  کرد،  بینی 

ی مرگ که مرتبط با تکرار، اجبار و سادیسم  با رانه -لیبیدو  – تمایزی که در آن اروس 

ی نخست با لذت پیوندی ندارد  کند. از نظر فروید، سادیسم در وهلهاست، مقابله می

 
5 . Simone de BEAUVOIR, op. cit., p. 62 

6 . Ibidem, p. 63. 

7 . Michel FEHER, « Introduction : Libertinisms », in Michel FEHER (éd.), The 

libertine reader : eroticism and enlightenment in eighteenth-century France, New 

York, Zone Book, 1997, p. 35. 
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فردیت وضعیتی  به  تکرار  طریق  از  است  بازگشتی  انسانی، بلکه  ارگانیسم  از    زدوده 

اولیه  طبیعت  به  بیبازگشتی  ساد  می.  مرتبط  فردیت  با  را  سادسیم  اما  تردید  داند 

طور در  زند. برای او طبیعت دوگانه است. اگر او اینهمچنین آن را به طبیعت پیوند می

دهد و به  ی اولیه و دارای نیرو، خود را با حرکتی متناسب بروز میگیرد که رانهنظر می

داند که این طبیعت اولیه با عمل خود قادر  ر است، همچنین میصورت بالقوه ویرانگ

ی« ساد  به یک معنا، »طبیعت اولیهی خود را محدود کند. نیست نیروی ویرانگر بالقوه

ی قدرت ویرانگر تاناتوس است.  چنان که دربردارندهی نیروی اروس است آندربردارنده

و متفکر، »تمدن« نه صرفاً برای جلوگیری باید این نکته را یادآوری کرد که برای این د

واژه اساس  بر  اولیه[،  طبیعت  ]این  اثرات  بکارگرفتهاز  بلکه  های  فروید،  توسط  شده 

معنا، ساد، انتقادی  اینی آن است. به همچنین برای محدود کردن نیروی ویرانگر بالقوه

(  1930های آن  ی روانی و لیبیدویی »تمدن« )تمدن و ماللتکه فروید نسبت به هزینه

بینی کرده بود. اما اگر فروید نسبت به تمدن و نقش آن در هدایت  وارد می کرد را پیش

ی  دهد، ساد به مسیر خود در معرفی قدرت دوگانهی مرگ روی خوش نشان میرانه 

گر »تمدن« دهد که توانایی مقابله با قوانین اجتماعی و سرکوب اروس طبیعی ادامه می

اِر، برای ساد »رد زایش و نابودکردن موجودات زنده ابعادی از  ر میشل فه را دارد. از نظ

انسانی طبیعت هستند«. شایسته  رفتارهای  وجود   8ترین  برای ساد ممنوعیت طبیعی 

 تعریف، همواره ساختگی و در نتیجه همواره مشکوک است. بهندارد: ممنوعیت، بنا

گرایی[ صرف ندارد: او از ژوئیسانس  لیبرتیناژ ساد هیچ ارتباطی با هدونیسم ]لذت

مند از رضایت جنسی، علوم  کند، بلکه رویکردی نظامخود تجلیل نمیخودی جنسی به

ارائه میجنس تبادل جنسی  از  بووآر، ساد مؤلف  ی کاربردی و ساختاری  نگاه  از  دهد. 

تبادل جنسی خود است، او در نظام جنسی خود و در محقق ساختن اعمال مجرمانه و  

از یک »اصل« جنسی، هر چند به شیوه انکارناپذیری در پیروی  ای عجیب، به شکل 

 9دش »عاشقی هوشمند و سرد است«.ی خوگفته زند. او بهاست که دست به عمل می

لگام به وجود یک »آزادی  ی« ساده،  گسیخته چنانچه وسوسه شویم مانند کامو قائل 

 
8 . Michel FEHER, op. cit., p. 35. 

9 . Simone de BEAUVOIR, op. cit., p. 33. 
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شویم که »دیوانگی« او روشمند ای نزد ساد باشیم، وقتی متوجه مینااندیشیده و تکانه

شده برای دستیابی به تأثیرات خاصی است همه چیز  و شامل اقداماتی عمدی و حساب

نگرانپیچیده و  میکنندهتر  بیتر  مسئول  طرح،  یک  همواره  احساس  شود.  واسطگی 

هایش  شود که نوشته ای نمیی تکنولوژیک رنج جسمانیاوست. او صرفاً مجذوب جنبه

بینی و فرمان دادن به درد و لذت در  کنند، بلکه با پیشبا جزئیات آن را توصیف می

کند. او در این  خود را بر علوم جنسی حک می  های خاص، نشانفواصل معین و با روش

یابد. هدف  داند، به تسلطی ویژه دست میفرایند که آن را هم طبیعی و هم علمی می

خواهد خود را به عنوان اش نیست، او میدهی به درد و لذت شریک جنسیاو تنها شکل

 ای مسلط به شریک جنسی خود بشناساند.  ابزاری کامل و اراده

ن بااینمیاگرچه  است،  نیک  اخالقی  لحاظ  به  ظلم  این  که  کرد  تظاهر  حال  توان 

توان گفت که تا جایی که عمل به آن متکی به انبوهی از توجیهات است، بخشی از  می

یک اخالق است. در واقع ساد معتقد است که در شرایط تحمیل شده توسط اخالق  

ای ها، خشونت جنسی وسیلهپذیری انسانتمایز و جایگزینبورژوازی و حاکمیت عدم

برای برقراری مجدد فردیت و اشتیاق است. از نظر بووآر، ساد روابط بنیادین میان خود 

و دیگری را زیر سؤال می برد و در جستجوی شناخت مرزها و شرایط امکان این روابط 

»او می بهاست؛  را  است که جدایی  رفتاری  این  اندیشیده  وسیله نویسد،  استبدادی  ی 

هایش از آن کند یا در نوشته منظور فقط این نیست که او شرارت می  10کند«.ران میجب

می توجیه سخن  او  میگوید،  ارائه  شر  برتری  برای  مفصلی  استدالل  های  بووآر  کند، 

روشنی به  1795او در سال    11کند که او »عمیقاً باور دارد که جنایت نیک است«.می

بووآر   12نحوی در پیشرفت روشنگری سهیم باشد«. اعالم کرد که امیدوار است صرفاً »به

ای نیست، کند: »فضیلت، سزاوار هیچ تحسین و قدردانیمنظور او را چنین خالصه می

ی الزامات یک خیرمتعالی نیست بلکه در خدمت منافع  دهندهچرا که نه فقط بازتاب

 
10 . Simone de BEAUVOIR, op. cit., p. 33. 

11 . Ibidem, p. 74. 

12 . Donatien Alphonse François (marquis) DE SADE, La Philosophie dans le boudoir, 

cité in ibidem, p. 47. 
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به کسان را  آن  که  است  میی  گرفتن    13گذارند«. نمایش  درپیش  با  خود  ساد  بنابراین، 

تفاوتی ناشی از  پردازد. او بیمقابله با ریاکاری اخالق بورژوازی می  موضعی اخالقی به

شمولی کند و در برابر واقعیتِ کورِ انتزاعاتی مانند جهاناخالق بورژوازی را محکوم می

ایستد، او مخالف نابود کردن طبیعت  تی که اعمال می کنند، میو برابری نسبت به خشون

داند.  پذیر نمیدست اخالق انتزاعی است. بووآر می نویسد »او ترور را توجیه و زندگی به

زای اصول انتزاعی نیست: بدل  یابد، چیزی جز بیان نفرت ی قانونی میوقتی قتل جنبه

ای کاذب و خشونتی  گرفتن در مقابلِ برابریاو با قرار    14شود«.به چیزی غیرانسانی می

به ارزش برآمده  به  دروغین  انتزاعی  میمیانجیِ  متوسل  مشخص  کامالً  تا  هایی  شود 

الزامات جنایت و ستم خود را توجیه کند. او خود را به  از  دلیل عدم پیروی وفادارانه 

می شماتت  خودطبیعت  فرایند  گرفتار  درنتیجه،  و  می-کند  او شودسرزنشگری   .

 شود:  ای انحرافی برای بووآر بدل به متفکر آزادی میشیوهمعنا و شاید بهاینبه

ی گراست که در پی شکستن زندان ظواهر است. جامعهمثابه یک اخالق »ساد به

شورد، یادآور »آنها«یِ هایدگر است که در آن ای که او در برابرش میزده-ورز و راز-راز

از طریق تصمیمی فردی شواصالت هستی بلعیده می او بازیابی آن  د و همچنین نزد 

 15شود.«ممکن می

بووآر برخالف تمامی ادراکات شهودی موجود، حامی این ایده است که اخالق برای 

ای را ای فراگیر است. از نظر او، زندگی ساد برای ما امکان تأمل در شیوهساد دغدغه

را در قالب سادیسم به سکسوالیته بدل آورد که اخالق از طریق آن خود  وجود میبه

کند و باعث می شود از خودمان بپرسیم چگونه، وقتی شرایط اجتماعی از هر امکان  می

تواند خود را ابراز کند. در در چهارچوب سکسوالیته میخود  کند،  دیگری ممانعت می

بووآر درباره نظام اخالقی نشی زندگی ساد پیش میحقیقت مسائلی که  از  أت  کشد 

مینمی او  ساد  گیرند.  آنچه  نهایت  در  آیا  یا    –پرسد،  نویسنده  فرد،  یک  مثابه  به 

بهانجام می  -سیاستمدار   از  ی »کنش« قرار میواقع در مرتبه دهد،  بووآر  گیرد. مراد 

 
13 . Ibidem, p. 68. 

14 . Simone de BEAUVOIR, op. cit., p. 26. 

15 . Simone de BEAUVOIR, op. cit., p. 75. 
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حال، مسئله برای او ساز در شرایط جمعی هستی است. بااینای دگرگون کنش، مداخله

دنبال محقق ساختن چه د بلکه این است که عمل او بهکناین نیست که ساد چه می

می او  میچیزیست،  فراتر  صرف  نفی  از  ساد  عمل  چنانچه  بداند  اگر  خواهد  رود، 

به اصالح شرایط هربه آیا قادر  آفرینشگر است و  آیا عملی  بتوان چنین گفت،  ترتیب 

اً در پی توضیح پذیرد که غالبزندگی عادی است. بووآر نظرگاه برخی منتقدان را نمی 

های سیاسی و آثار ادبی ساد براساس روابط جنسی او هستند و از آن مانند کلیدی  کنش

کنند. سکسوالیته کلید نیست،  شناختی آثارش استفاده میبرای فهم اهداف ضمنی روان

معنای توسل جستن صرف حال، این توضیح بهچرا که خود نیازمند توضیح است. بااین

معنای بازاندیشی این مجموعه تأثیرات دوران کودکی نیست، بلکه بیشتر بهبه رویدادها و  

گسترده طرحی  چهارچوب  میدر  ساختار  را  ساد  زندگی  که  است  جان  تر  و  بخشد 

ایده  16دهد. می آن  یا  این  با  همواره  که  ازپیشطرحی  منطبق  شدهتعیینی  فردی  ی 

ای از چنین تحلیلی پیش  ، نمونهنیست. بلکه موضوع تفسیر است. بووآر در بازنگری ساد 

بندی کرد: چگونه کند شاید بتوان چنین صورتای را که طرح مینهد. مسئلهروی ما می

هایش و همچنین در پرتو ها و کنشاش کرده و نوشتهساد را در پرتو آنچه با زندگی

 ی تکینی که با خودش برقرار کرده است، بفهمیم؟ رابطه 

 تبیین ساد

وهلهاز ساد چه می او در  بووآر،  نزد  بدانیم؟  از هر چیز توانیم  پیش  و  ی نخست 

مینویسنده شناخته  نیز  »منحرف جنسی«  عنوان  تحت  که  واژهایست  او  آیا  ی شود. 

ی برد؟ آیا تسلیم انواع سکسولوژیِ رایج در اوایل دههکار می»منحرف« را با کنایه به

طور در نظر  نحرف« بوده و ما او را همانگوید که او »مشود؟ یا صرفاً به ما میمی  50

بهمی او  نشان میگیریم؟  آشکارکنندهدهد که سکسوالیته صراحت  ی وضعیت  ی ساد 

 
نهادند که متمرکز بود بر عواطف یاد در شناختی اثرگذاری پیش های روان.منتقدانی چون کلوسفسکی خوانش 16

اش به  شد نسبت به مادرش داشته: »رخدادهای اصلی زندگیگرفته میویژه احساس نفرتی که فرضکودکی و به

ی  پای این عقده به آسانی در هر لحظه  ی نفرت از مادر است. ردی نادر و کمتر بروزیافتهشکل تکینی مؤید عقده 

 توان آن را موضوع ثابت ایدئولوژی او دانست.«  شناسایی است. حتی میآثارش قابل 
Pierre KLOSSOWSKI, « Le père et la mère dans l’œuvre de Sade », in Sade my 

neighbor, Evanston, IL, Northwestern University Press, 1991, p. 127 
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هنجار تلقی شود. میان جایگاه  ویژگی و نابه-عنوان فردمعنا، نباید بهانسانی است و دراین

 ی او پیوند وجود دارد: نویسندگی و سکسوالیته 

عنوان منحرف جنسی، بلکه با ایجاد پیوند  عنوان مؤلف و یا به»در واقع ساد نه به

 17کند.«ها را به خود معطوف میمیان این دو بعد از وجود خود است که توجه 

بووآر تالشی برای تبیین تمایالت و روابط جنسی ساد، میلش به تسلط یافتن بر  

برای اشکال متفاوت شکنجهروسپی کند. برای او  ی جنسی نمیها یا حتی رجحانش 

کاوی تا آنجا که برای نزدیک  شده از طریق سکسولوژی، حقوق و رواناطالعات گردآوری

ی انگیزد رابطهی او را برمیشدن به حقیقت ساد است، فاقد جاذبه است. آنچه عالقه

برانگیزانندهاینهای توضیحی ساد است بهمیان سکسوالیته و نظام ی  ترتیب که یکی 

 کوشد ساد را توضیح دهد: او نمی دیگریست. اما 

جای تن دادن به آنها تحت عنوان یابند که او بههای ساد زمانی ارزش می»ناهنجاری

 18پروراند.« ی آنها میشده، نظامی عظیم برای مطالبهطبیعت داده

که  هم باشیم  چیزهایی  دانستن  جستجوی  در  چنانچه  عکس،  جهت  در  و  زمان 

گویند، واضح است که چیزی از آن به ما  اش به ما میندگیی زهای ساد دربارهنوشته 

وجه به زندگی یا ارتباط  هیچمانند. و این امر بهناپذیر باقی میگویند، بلکه انتقالنمی

نمی »او ]ساد[ میمربوط  است که  این  به  مربوط  بلکه  تجربه شود  ما  کوشد  به  را  ای 

ویژه که  کند  نمبودگیمنتقل  که  است  این  در  دهد«. یاش  انتقال  به  تن   19خواهد 

شمار آورند  ای درجه دو بهکه برخی منتقدان ادبی تمایل دارند ساد را نویسندهدرحالی

نیستند«، »خواندنی  نهایتاً  آثارش  نشانه  20که  او  ویژگی  این  از  برسازندهبووآر  ی  ای 

سازد. کدام فردی در پی آن است که در خودِ عملِ ارتباط ، خود شخصیت و آثارش می

درک این واقعیت رسید که ساد برای مردمی  توان به ند؟ چگونه میناپذیر گردارا انتقال

کند در عین اینکه  کند؟ او آثارش را منتشر میزمان آنها را نفی مینویسد که هممی

 
17 . Simone de BEAUVOIR, op. cit., p. 12. 

18 . Simone de BEAUVOIR, op. cit., p. 12. 

19 . Ibidem. 

20 . Ibidem, p. 12. 
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کند،  کند. او بدنی دیگر را برهنه میکم دشوار میفهم آنها را، اگر نگوییم ناممکن، دست

دهد. تاریکی، امکان حفظ  هیچ عمل متقابلی نمیی  کشد اما اجازهزیرسلطه میاو را به

 کند.  را برای او ممکن می فردیت مطلق و مسلط

ای میان سکسوالیته و اثر وجود دارد. الزم است از  وضوح برقراری رابطهدر اینجا به

اصل   گویی  که  است  سکسوالیته  به  اثر  فروکاستن  اول  مورد  شود:  پرهیز  دام  دو 

اثر  کنندهتبیین  خود  میی  فراهم  بازمیرا  دومی  و  سکسوالیته  کند،  فهم  به  گردد 

توانیم از  میانجی اثر؛ همان چیزی که ظاهراً ساد امیدش را داشت. همچنین ما نمیبه

زندگینوشته  از  دیگر  سوی  از  و  کنیم  استفاده  سکسوالیته  توضیح  برای  برای ها  اش 

ناپذیر  ها انتقالدر نوشته ها بهره نبریم، چرا که زندگی چیزی است که  توضیح نوشته 

اش به  ها و زندگیتوانیم مانند برخی روانکاوها برای توضیح نوشته عالوه نمیماند. بهمی

اش را  خواهد زندگیسکسوالیته متوسل شویم. پس چگونه باید پیش برویم؟ ساد نمی

درباره امر  این  کند.  منتقل  مکتوباتش  جنسیدر  زندگی  خصوصاً  او،  زندگی  و    ی 

دنبال توجیه زندگی  هایش بهکه هرچند نوشته گوید؟ اینچیز به ما میهایش چهشته نو

پوشانند. بنابراین ممکن نیست  نمایند و میکنند، محافظت میباشند، آن را پنهان می

ی خود با شکست مواجه نشوند، زیرا چگونه ممکن است بدون آشکار  در تحقق وظیفه 

ه کنیم؟ حتی اگر زندگی براساس »اصولی« پیش  کردن چیزی از زندگی، آن را توجی

شود، ممکن نیست. از نظر  هایی که از طریق آنها معرفی میبرود، فهم دقیق آن با واژه

ای است که برای مخفی کردن ویژه تاریک نزد ساد وجود دارد و آن شیوهبووآر چیزی به

می ]ساد[  او   « دارد:  تجربهخودش  کند  کوشد  منتقل  ما  به  را  پس  ای  زین  که 

اما برای بووآر، چیزهایی    21انتقال دهد«. خواهد تن بهاش در این است که نمیبودگیویژه

ای از توان بیان کرد، مانند کنش ویژهی یک زندگی نمیطور کلی دربارههست که به

گاه به طور حال آزادی هیچشناسیم، بااینبینیم، حضورش را بازمیآزادی. اثراتش را می

پذیر  کمک آنها دریافتیابد و بهشود که در آنها ظهور میا پدیدارهایی تعریف نمیکامل ب 

فاصلهمی آنگردد.  آزادی  میان  نمیایست  و  پیوندیم  در  آن  با  را  چنان که  آن  توانیم 

شکلی غیرمستقیم، شناخته  ها، همواره بههایی که با آنچنگ آوریم و جلوهببینیم یا به

 
21 . Simone de BEAUVOIR, op. cit., p. 12. 
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زمان این دو حقیقت  معنای همواره در نظر داشتن همویس بودن بهننامهشود. زندگیمی

خودآیینی و خلوص خود    بخشد و دراست که آزادی چیزیست که به زندگی ساختار می
ویژه برای ساد،  کند که سکسوالیته، به. بووآر تأیید میآیدچنگ نمیشکلی مستقیم بهبه

سکسوا به  عادت،  طبق  احتماالً  است.  آزادی  بهبیان  چیزی لیته  اضطرار،  نیرو،  مثابه 

مثابه  اندیشیم یا بهناخودآگاه، چیزی  کالبدی، ورای کنترل خودآگاه یا فوران طبیعت می

با    50ی  آگاهی که نیاز و میل در آن خانه دارند. بووآر در اوایل دههفضایِ روانیِ پیش

به آنها اعتراض   طور ضمنی و مصرانه نسبتها آشنا بود و در جستارش به این تئوری 

معنا نیست که فرد با فاصله بایستد  اینقلمرو آزادی به داشت. ادعای تعلق سکسوالیته به

اش چیست؟ آزادی را نباید با انتخابی  و از منظری ابزاری تصمیم بگیرد که سکسوالیته 

بسیار وسوسه می انگاشت.  یکی  ابزاری  نظمی  دارای  و  آزادی  آگاهانه  بگویم  شوم که 

جا در سطح قرار های آزادی همانخود دارای بعدی ناخودآگاه است و مکانیسمی خودبه

زنیم، تولید  اند تا ما آنها را بدون توسل به تفسیر بفهمیم. ما دست به عمل مینگرفته

از آزادی هست که در سراسر این فرآیند می اثر، ردی  کنیم و درون نتیجه، کنش و 

کرده است. ما شناختی از آزادی خود پیش  د عمل میعمل کرده یا بهتر است بگوییم بای

 از تحقق آن نداریم، چرا که نسبت به آنچه هستیم همزمان مسئول و ناآگاهیم.  

دو بعد از آزادی ساد حائز اهمیت است: از یک سو اختیار کردن آزادی از طریق  

تأییدی در امر جنسی در برابر قانون و به نام »اخالق«ی برساخته با ظرافت، از  -خود

ناپذیر باقی بماند. از آنجا که سوی دیگر اراده به ارتباط به نحوی که بخشی از آن انتقال

یابد، ساد با پنهان کردن خود در ارتباط و جایی بروز میه جابهمثابآزادی ازطریقِ یا به 

به را  آزادی  انکارناپذیر  بودن  نادیدنی  ارتباط،  طریق  بهاز  خود  مینفع  چه  کار  گیرد. 

رود و سادیسم جنسی وجود دارد؟ کار پنهان ساختن میپیوندی میان این زبانی که به

 است؟ کدام محصولِ اراده بر این دو فعالیت مؤثر 

بووآر در جریان تالش برای فهم ساد، در پی یافتن »علل« درونی برای حاالت روانی  

خود گرفته.  توانستند علت صورتی باشند که میل او بهساد یا انگیزه های او نیست که می

کوشد از  کند تا به علل. پرسش او چیزی است که ساد میاو به اهداف، بیشتر توجه می
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قلمروی تحقق آن دست یابد و چگونگی تبدیل این سکسوالیته به طریق سکسوالیته به

 رساند؟ ترتیب این پژوهش را به انجام میبخشیدن به خود. او به چه

قطع نسبت به شرایط تاریخی توجه دارد. او همچنین برای درک ساد به آن بووآر به

توضیح میارجاع می »اشرافیت سقوط دهد.  به یک  تعلدهد که ساد  و  کرده«  دارد  ق 

دهد.  اش را نمیاش به او امکان متمایز کردن خود و تأکید بر تکینگیزندگی بورژوایی

اش به چیزی مانند کند که ساد در جهان خیالی زندگی جنسیاو حتی استدالل می

شود که این موقعیتِ اقتدارِ بازیافته راهی برای جبران زوال »فئودالی مستبد« بدل می

عیت طبقاتی اوست. از این گذشته، او در طی دوران انقالب فرانسه  ناپذیر موق بازگشت

های اشرافی خود او معرف دشمن  نویسد. در حالی که ریشه ( و ترور همچنان می1789)

ی نیروهای انقالبیست. او در جریان انقالب منتهی به حاکمیت ترور و اِعمال وحشیانه

ی فرصتی  کنندهترور برای ساد فراهمکند.  اصول »کلی« آن، مخالفت خود را ابراز می

است برای محکوم کردن عمل »قانونی« قتل؛ شهروندانی که از خط رژیم جدا شدند،  

شمولی«، »برابری« و »عدالت« اعدام شدند. بووآر، ساد را  نام »قانون«، »جهانقاعدتاً به

قاتی خود را دهد. او امکان بازیابی امتیازات طبی خطیر تاریخی قرار میدر این دوره

ی اشراف به دست نیروهای  کند که سلطه و امتیاز طبقهای زندگی میندارد و در دوره

شده ملغی  سیاسی  و  یک  اجتماعی  مانند  زیستن  امکان  از  دیگر  تنها  نه  او  اند. 

بی کودکیآریستوکرات  دوران  در  حتی  او،  برای  آریستوکراسی  بلکه  است  اش،  بهره 

هویت رؤیای گذشته،  از  ازدستبخشی  پیش  از  رفتهی  که  است  موقعیتی  و  رفته  رفته 

نام طبیعت و آزادی عمل  شود. حتی وقتی سخن از مقابله با ترور است، او بهتر میخیالی

بهمی هرگز  نه  و  از کند  اشرافیت  باایندستنام  چیز  رفته.  سکسوالیته  قلمرو  در  حال 

 اش نیست. اورهای سیاسیدهد، چیزی که شاید در هماهنگی کامل با بدیگری رخ می

از میل به احیای قدرت فئودالی در نظم زندگی   از نظر بووآر، کنش جنسی ساد 

 بورژوازی الهام گرفته است:

افولی که زمانی صاحب قدرتی عینی بودند و دیگر  ی روبهشده از طبقه»آنها محروم

طور نمادین  ههایشان بکوشند در کنج خانهای بر جهان ندارند، میهیچ قدرت واقعی
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نوستالژی  که  کنند  احیا  را  و  موقعیتی  منزوی  مستبد،  فئودال  موقعیت  دارند:  را  اش 

  22مقتدر«.

نمیاینبه دیگر  او  بهمعنا،  فعلی  اجتماعی  شرایط  در  ژست تواند  مؤثری  شکل 

بهمقتدرانه  جز  ژستی  چنین  کند،  اتخاذ  را  آریستوکرات  یک  خیالی شیوهی  ای 

شود. او  سوالیته فضایی است که تصور این ژست در آن ممکن میتصورناپذیر است. سک

دهد. اما این موقعیت  ی شخصیت او ارجاع نمیکنندهعنوان علت تبیینی ساد بهبه طبقه 

کند. او  ی خود آن را مدیریت میشیوهوجود دارد، مانند یک باخت، یک رؤیا و ساد به

حال این موقعیت معرف او نیست. اگرچه اینباید خود را در نسبت با آن شکل دهد، با

واقع ناگواری قرار گرفته است، همچنین در پی غلبه یافتن بر آن  در وضعیت تاریخی به

به بووآر حقایق  از نظر  تبیین هیچتنهایی بهاست.  باید  وجه  این مورد  نیستند و در  گر 

دان منسجم رسی نداریم و آنچه موجود است چنپذیرفت که ما به حقایق، چندان دست

ای است کند، شیوههایش ما را جلب مینیست؛ »آنچه نزد او بسیار بیشتر از ناهنجاری

آن درقبال  میکه  درپیش  دربارهها  آنچه  میگیرد«.  »از  اش  او  که  است  این  دانیم 

   23اش، اخالق ساخت« و »از سالیقش اصولی بیرون کشید«.سکسوالیته 

این فهم  بهته که ساد چگونه سکسوالی برای  بدل  را  اخالق میاش  کند، الزم  نوعی 

سکسوالیته  تبدیل  چگونگی  به  راهاست  که  یازیم  دست  ابزاری  و  جایگاه  به  حل اش 

او، از طریق آن خود را    اش که پاسخی است به ازدست دادن موقعیت اجتماعیخیالی

آثارش   آموزیم، او کانفورمیستی است که چه درطورکه از بووآر میکند. آنتحمیل می

کند  آمد میوها رفتخانهزمان به فاحشه و چه در خانواده به تعهداتش پایبند است و هم

ای بند بگشاید که در مواقع  از امتناع و نفی خود نسبت به هنجارهای بورژوایی  تا آزادانه

که خودش خارج از قلمرو سکسوالیته تابع  کند. ساد درحالیدیگر خود از آنها تبعیت می

 کند.  در این قلمرو تبعیت را طلب می است،

کرد که  شک بر بووآر آشکارست که ساد در جهانی مشخصاً بورژوایی زندگی میبی

عنوان یک شهروند »عادی« مشارکت داشت در آن )پیش از آنکه مجرم شمرده شود( به

 
22 . Simone de BEAUVOIR, op. cit., p. 12. 

23 . Ibidem, p. 15. 



 

 

 یعیصن  نینگ  یباتلر / ترجمه   تیجود 462

  بخش در تمام ابعاد قواعد اجتماعی ای رضایتخواست زندگیو حتی، از نظر بووآر، می

به  24بسازد. میاو  درونی  عملش  و  خود  در  را  هنجارها  نمونه،  شهروندی  و  مثابه  کند 

جایگزینازاین  میحیث  میپذیر  نتیجه  بووآر  به گردد.  او  برای  سکسوالیته  که  گیرد 

اش را شود که هنوز در آن امکان محقق ساختن تکینگیجایگاه ممتاز آزادی بدل می

خانه که او در تواند خود را ابراز کند ]...[ فاحشه آن میدارد: »تنها یک جاست که او در  

تواند لذتش را  با توجه به اینکه او می  25یابد از رؤیاهایش بند بگشاید«. آنجا امکان می

رو که زند. ازآنبه عمل می  در آنجا بخرد، همچنان در دل یک سیستم بورژوایی دست 

است که می لذتش  این »حقِ«  این مکان  بورژواخرد،  در  فردگرایی  را  -نوعی  لیبرالی 

می میتأسیس  فاصله  آن  هنجارهای  از  ظاهر  در  اگر  حتی  بیکند،  ساد  گیرد.  تردید 

سازی هنجارهای الزم چالش کشیدن عادیای که در تالش برای به درست در دقیقه 

ر،  برای زندگی بورژوایی است، درگیر مبارزه با تاریخ و شرایط خود نیز هست. از نگاه بووآ

ی هنجارها در چهارچوب زندگی بورژوایی  ای از میل به فراروی از محدودهاو هیچ نشانه

وکاری بزرگ برای متمایز ساختن  از خود یا خواستی برای تبدیل شدن به صاحب کسب

آور است که او خارج  دهد : »حیرت خود در بازار یا در محیط اجتماعی خودش بروز نمی

دیوارهای   کوچکخانه 'از  سر  هیچبه  'شی  در  را  خود  قدرت  از  استفاده  رؤیای  وجه 

مثابه  واقع به«. سکسوالیته به26خوردچشم نمیای در او بهطلبیپروراند و هیچ جاهنمی

زمان ابراز  طور همکند. این ابراز به شود که او در آن خود را ابراز میقلمرویی پدیدار می

تکینگی هست«،  که  آنچنان  او  هم»خود  و  زمانهاش  نمایش  و  چنین  پیشین  ی 

دهد،  اش را بروز می ی فئودال مستبد است. چنانچه او تکینگی رفته یعنی زمانهدستاز 

 
 اند. نگاه کنید به: های اخیر این فرض را به چالش کشیده بیوگرافی  .24

Laurence L. BONGIE, op. cit. 

سال پس از چاپ ی ژیلبر لِلی یکدر فرانسه کتاب زندگی تاریخی مارکی دو ساد همراه با مروری بر آثار او نوشته

ی زندگی و آثار ساد منتشر شد. اخیراً کتابی درباره   1957و پس از آن در سال    1952اول جستار بووآر در سال  

 منتشر شده است، نگاه کنید به:  
Annie LE BRUN, Soudain un bloc d’abîme, Paris, J.-J. Pauvert, 1986, et Sade, aller et 

détours, Paris, Plon, 1989. 

25 . Simone de BEAUVOIR, op. cit., p. 16. 

26 . Simone de BEAUVOIR, op. cit., p. 17. 
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ی شرایط و غایات  دهندهای از هنجارهاست که نشاناین امر همواره از مسیر مجموعه

بر    رسید که سادنظر میی اول بهتاریخی تجسدیافته در میل خود اوست. اگر در وهله

فعالیت و  متفاوت  میخودهای  هدایت  را  آنها  و  دارد  تسلط  متنوعش  در  های  و  کند 

نگاهشان میفاصله از هم  از دستگیریی مشخصی  بعد  و  به  دارد،  اعمال کریه  دنبال 

تنها تسلط خویش را بلکه احترام بورژوایی خود را ی ارکوی( نهاش )پروندهرحمانهبی

واقع  خود است، به  ی که در »مکان«های مختلفِ زندگیِدهد. او هنگام نیز ازدست می

کجاست؟ آیا هنگامی که در خانه است واقعاً در خانه است؟ آیا وقتی سر کارست، حقیقتاً 

خانه است، تماماً در آنجا حاضر است؟ آنجاست؟ آیا درست است بگوییم وقتی در فاحشه

کانی نیست که در آن است، توانیم فرض کنیم که این خودِ منقسم هرگز در میا می

ی خود از مکانی که در آن امکان بازیابی خود را داشت. آیا باید  دلیل انتزاع پیوسته به

ی او از جایی به جای دیگر بازشناسیم؟ چه ای از آزادی را در لغزش پیوسته فعل ویژه

ه پلیس  گذرد که در نهایت با اقدام خودش بتواند باشد؟ چه بر او میای مینوع آزادی 

 شود؟ی رسوایی نزد همگان میشود و تبدیل به نمونه تحویل داده می

این مقطع می بهبووآر در  او  اما دریافتن  را دریابد.  معنی تخیل کردن کوشد ساد 

را می  او  داستان  اگر  و  اتفاق  اوست.  این  احتماالً  است:  و گمان  براساس حدس  گوید 

دیشیده باشد. پیش آمده که بووآر بدون اشاره به ترتیب افتاده و شاید او چنین اناینبه

نهد که  نویسد و در نتیجه دیدگاهی را پیش روی میماهیت حدسی تحلیل خود می

های  صراحت از پذیرش حرفزمان بهمدعی دسترسی ممتاز او به نظرگاه ساد است. او هم

آنچه در    –ذیرد  پ اش کرده نمیزند، و آنچه را ساد مدعی است با زندگیساد سرباز می

به  از  گفتن آن  او  برای ساختن  بووآر کوششی  نکرده است. جستار  وفور هیچ کوتاهی 

توان آن را متعلق به زمان مینوست، برای بازسازی جهانی برای او از نظرگاهی که هم

رسد این مقاله  ساد تصور کرد یا اقرار کرد که به بووآر تعلق دارد. همچنین به نظر می

ی »او« با ساد همدلی  بووآر را نیز مصادره کرده است که با استفاده از واژه نظرگاه خود

کند؛ که مستلزم دسترسی به خودِ واقعیتِ ساد است. در مواقع دیگر، دیدگاه بووآر  می

کند: او یک قرن  ی خصوصی ساد، اشاره میرسی به قلمروبه محدودیت امکان دست
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ممکن بودن نفوذ به قلمروی خصوصی او آزرده شود و از نابعد از مرگ ساد متولد می

 های بازمانده از آثار مکتوب او ندارد.  کمک بایگانیای جز بازسازی او بهاست؛ و چاره

با قاطعیت گزارشی از احساسات او در آن دوران ارائه می کند، گویی از آنها  بعضاً 

 نویسد:  اش میباخبر است. برای مثال در خصوص پس از محکومیت و دستگیری

کند  دهد؛ التماس میی اول با دعا، تواضع و شرم واکنش نشان می»ساد در وهله

داند؛ طلب  بگذارند بار دیگر همسرش را ببیند که خود را متهم به آزردن شدید او می

گشاید؛ این صرفاً ریاکاری نیست؛ آن روز و کند و دلش را نزد او میاعتراف نیوش می

ای که تا آن زمان  دهد: کردارهای طبیعی و معصومانهروی میروز بعد مسخ هولناکی  

 27شوند.« منشأ لذت بود ناگهان به اعمالی قابل مجازات بدل می

ی توانسته چیزهایی از مادرش در این خصوص که ابژهکند که او میبووآر تصور می

از   حال  این  با  باشد،  آموخته  است،  چیزی  چگونه  بودن  یعنی  1763رسوایی  سال  ، 

میدستگیری  اعالم  »ساد  زندگیاش  طول  تمام  در  که  خواهد  کند  محکوم  یک  اش 

  28بود«.

 همدلی انتقادی بووآر 

ی  کوشش برای توضیح ساد، تنها گردآوری رویدادهای تاریخی مربوط به او یا مطالعه

ر جای او تصوجا مانده از او نیست، بلکه در معنای دقیق کلمه، خود را به های بهنوشته 

ی  منزله بود. بازسازی یک زندگی بهکردن است چنان که گویی در خودآگاه ما حاضر می

ی امکان انسانی است. تالش برای فهم ساد، بازشناسی این  عرصهپذیرش ورود آن به

انسانی برای ما عجیب نباشد، حتی ساد را نیز میاست که چنانچه هیچ توان به چیزِ 

ی  ر کردن او با انتخابی که خاص خود اوست، بر وظیفهتصور درآورد. بووآر حین تصوی

هم در زمانی مناسب، و از طریق ایجاد آنچه کند، آناومانیسم )پس از جنگ( تأکید می

ند  هایی مورد نیاز است که طغیانگربرای غلبه بر دشواری موجود در تصور کردن دیگری 

راحتی به همدردی ت که بهآیند. »این عین خیانت به ساد اسچنگ مییا به سختی به

 
27 . Simone de BEAUVOIR, op. cit., p. 19. 

28 . Simone de BEAUVOIR, op. cit., p. 19. 
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نویسد، چرا که این همدلی چیزیست که ساد تحت عنوان تمایل او می  29با او بپردازیم«. 

همین دلیل  کند. به»طبیعی« برای ایجاد درد و برانگیختن تن در برابرش مقاومت می

د  کناست که بووآر در عین توانایی عجیبش برای همدلی با ساد، دقیقاً به او خیانت می

به  این نقطه  او در  به ما بشناساند.  را بشناسد و  او  از ساد فاصله میتا  گیرد،  صراحت 

اگرچه معتقد است که فرد برای هر دوی آنها ارزشمند است، اما نهایتاً هر یک به دیدگاه  

شوند، متعهد  ی آن به فتح فردیتشان نائل میای که افراد به واسطه متفاوتی در شیوه

جا که »کنش« نزد بووآر در معنای هنجاری آن عبارت از شرایط جمعی  گردند. از آنمی

کند که  این دلیل محکوم مییا مشترک هستی و دگرگون ساختن آنهاست، ساد را به  

ماند.  اش ناکام میهای نفسانینهایتاً در رساندن فرد به جهانی مشترک از طریق روش 

 نویسد:  چنین است که می

ها را  ترین انتقادکنندهتوان قانعنام فرد است که میرسد که به نظر میحال به»بااین

آشوبد. همین  ست و جنایت او را برمینسبت به ساد طرح کرد، چرا که فرد بسیار واقعی

رسد: هیچ چیز برای من واقعیت ندارد مگر  نظر میی ساد افراطی بهجاست که اندیشه

 30گریزد.«واقع از آن میی دیگری بهصمیمانه گیرد و حضور  ام آن را دربر میآنچه تجربه 

نام خود مطرح کند. چرا که تواند بهاین اعالم آخر از آن دسته است که بووآر نمی 

ی دهد که حضور صمیمانه دهد، نشان میاش از ساد انجام میآنچه او در تحلیل بردبارانه 

از طریق نوشته هستی انتقال میهایش دربارهاش که  ی  بد مانند آنچه دربارهیای ساد 

نشان می او  نیست.  او عجیب  برای  نوشته،  بهخودش  را  مثابه یک  دهد، چنانچه ساد 

امکانی که دست نگیریم،  نظر  انسانی معین در  بهامکان  ما هم  کم  آن  از  بالقوه  شکل 

ایم. چنانچه فهم ساد که امکان همدردی با دیگری را زیر هست، مرتکب اشتباه شده

یابی به ساد از  د بر فهم بووآر از آن غلبه کند، تمام تالش بووآر برای دستبرسؤال می

 افتد.  خطر میاش بهنامهطریق زندگی

تواند بر احساسات و عواطف خود اعتماد  در حالی که ساد باور دارد انسان صرفاً می

می مخالفت  در  بووآر  »به کند،  انسانگوید  میان  اعتماد  قابل  پیوندهای  تنها  ها،  واقع 

 
29 . Ibidem, p. 79. 

30 . Simone de BEAUVOIR, op. cit., p. 75-76. 
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به و  از خود در جهانی مشترک  فراروی  با  پروژهواسطه پیوندهایی هستند که  های  ی 

 31آیند.«وجود میمشترک به

ها هیچ اشتراکی با هم ندارند و اینکه  ووآر، اظهار صریح ساد را مبنی بر اینکه انسان ب

به خود  فردیت  در  فرد  بههر  اقتداراست  دارای  بالفعل  یا  بالقوه  کامل  صورت  طور 

کند  دهد که ساد چگونه در رفتار جنسی خود فرض میپذیرد. برای مثال نشان مینمی

ها برای ی دالیل و مثالاند. و هنگامی که با ارائها لذتی درد یکه همه قادر به تجربه

انگارد که برقراری ارتباط با  شود، چنین میتوجیه جرایمش به مخاطبانش متوسل می

شود.  این مخاطبان از طریق به اشتراک گذاشتن دنیای زبانی مشترک تا حدی ممکن می

استداللاینبا دیگر  میحال  نشان  بووآر  اوهای  که  سولیپسیسم   دهد  نوعی  امکان  بر 

نویسد که ساد صرفاً  گذارد. برای مثال او می]خودتنهاانگاری[ فردی سادمآب صحه می

ای کشد. و تأیید چنین رابطهچالش میرا به  32وجود روابط پیشینی میان خود و دیگری

مثابه یک واقعیت انتزاعی پیشینی نسبت به هر کنشی، ممکن نیست. ساد نیز مانند  به

گیری  شویم چنین نتیجه ای نیست. وسوسه میبووآر منکر امکان برقراری چنین رابطه 

از یک کنش محقق شود و کنیم که هر دو باور دارند که یک رابطه نمی  تواند خارج 

ای  اینکه یک دنیای مشترک محل انجام کنش است. چنانچه باید بازشناسی اخالقی

سی با توسل به طرح انتزاعی برابری انسانی  نسبت به دیگری داشته باشیم، این بازشنا

جهان همهشمولیو  ی  دربرگیرنده  که  با  ای  رابطه  ساد  برای  بود.  نخواهد  ماست،  ی 

توان از آن فراتر مثابه محدودیتی است که نمیمیانجی بدن باشد که بهدیگری باید به

ر و متجاوزانه رفت، و چنانچه بشود از آن فراتر رفت، جز از طریق یک کنش جنسی پرشو

 نخواهد بود.  

کند که برای او »کنش« در معنای هنجاری آن باید  هرچند بووآر صراحتاً اشاره می

به اما  باشد،  میجمعی  شیوه نظر  خصوص  در  محدودیترسد  به  اندیشیدنش  های  ی 

مثابه محدودیتی است که باید از  نظر است. رفتار او با بدن انسانی بهاجتماع با ساد هم

ای وجود دارد که همواره را رفت، محدودیتی که ورای آن فردی غیرجسمانی و ارادهآن ف

 
31 . Ibidem, p. 76. 

32 . Simone de BEAUVOIR, op. cit., p. 76-77. 
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رسد بووآر این دیدگاه را نظر مینیامده است. بهدست  تمامی بهمنزویست و هیچگاه به

 نویسد:  کند وقتی میتأیید می

ارزشی که به خود ی خودش شهادت نمی »هرکس ]هر وجدان[ جز درباره دهد؛ 

حال  کند : بااینبرای او هیچ حقی در راستای تحمیل آن به دیگری ایجاد نمی  بخشد،می

 33هایش مطالبه کند.«شکلی تکین و زنده در کنشتواند آن را بهاو می

مثابه مانع و محدودیت  ممکن است از بووآر انتظار داشته باشیم نسبت به فهم بدن به

را بسط دهد که هم بدن  از  مفهومی  و  باشد  بر زمان تضمینمعترض  اراده  اتصال  گر 

رسد بدن نیست که ما را از نظر میتنانگی و ارتباط آن با دیگران است. اما در اینجا به

دست و  ]خودتنهاانگاری[  میسولیپسیسم  رها  اینترسوبژکتیویته  به  بلکه یابی  کند، 

ین را  آلی افراد تکشکل ایدهای مشترک که بهسوی پروژه»کنش« با سوق دادن ما به

 کند.  حذف نخواهد کرد، این واقعیت مشترک را محقق می

مثابه  آن را به   جنس دوم ماند که آیا بدن، که بووآر در حال این سؤال برجا میبااین

معنای جهانی اینترسوبژکتیو و راهی برای  »یک وضعیت« توصیف می کند، همچنین به 

نیست. در جستار حاضر بووآر خروج از سولیپسیسم و در نتیجه گریزگاهی از سادیسم  

نمی ما  به  تضمینی  بهچنین  به سادومازوخیسم  راجع  اما در بحث خود  روشنی دهد. 

تحلیل سارتر(  تفاوت  تحلیل  همچنین  )و  ساد  تحلیل  از  را  می  34خود  کند.  مشخص 

مثابه آنچه ضامن پیوند میان امر سادیستی و  توان مالحظه کرد که او انفعال را بهمی

آمیختگی و آنچه  ی مشترک درهممثابه وضعیت پیچیدهشناسد، بهی است میمازوخیست

 کند.  شناسی سولیپسیسم پیشنهادی ساد فراهم میجایگزینی برای فرض هستی

 
33 . Ibidem, p. 76-77. 

 برای تحلیل سارتر از سادومازوخیسم نگاه کنید به:    .34
L’Etre et le néant, « Les relations concrètes avec autrui », Paris, Gallimard, 1943, p. 

431-503. 

آورد و واضح است که توسل او به انفعال، اوتیسم و مسموم کردن کمک  بووآر در اینجا ذکری از سارتر به میان نمی

 کند. شایانی به تئوریزه کردن سادیسم می
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فراموشی است، خوانشی نو از -ی خودبووآر با این استدالل که ساد ناتوان از تجربه 

فراموشی، از حال رفتن  - انند خودهای او لذت هرگز م دهد : »در داستاناو را بسط می

  35شود.« و رها شدن پدیدار نمی

ی میلی پرشور برای تماسی اروتیک، ساد تنهاست، گویی این تنهایی  درعین تجربه

ساد اشاره    36عنوان »کلید اروتیسم«از اساس است. بووآر به این »انزواگرایی عاطفی« به

سازد و برای توجیه اعمال خود که ساد از خود یک قهرمان طبیعت میکند. درحالیمی

تر از طبیعت سرزنش شود، حتی خود را برای عدم پیروی جدیبه طبیعت متوسل می

 شکلی متناقض: کند، بهمی

کند: او چنان هوشیار و اش رها نمی»حتی برای یک لحظه، او خود را در حیوانیت 

باقی میآ بهماند که گفتمانگاه  اینهای فلسفی  برانگیختگیجای  برای  اش که مانعی 

 37آمیزند.«باشند، برای او تحریک

همان ساد  بووآر  نظر  و  از  جمعی  »کنش«  یک  به  بخشیدن  تحقق  از  که  طور 

بازمیدگرگون تجربهساز  دست ماند،  از  نیز  را  جنسی  روابط  در  سرگیجه  ضروری  ی 

بووآرمی مواجهه   دهد.  یک  در  سرگیجه  که  دارد  اما  باور  است،  ضروری  جنسی  ی 

انفعالی کلی و قویاً در برابر آن مقاومت مییابد که ساد بهدرمی کند. بدون سرگیجه، 

شدن مبهم« عشاق در  ریزند و مسیر را برای »یکی لطف آن موانع فرونخواهد بود که به

دادرابطه  دست  از  توان  بدون  بگشایند.  جنسی  تجربه ی  هوشیاری،  سرگیجه ن  و    ی 

ماند، بریده از دیگران، »مقتدر« و در نهایت، حاضر برای خودش انفعال، ساد بافاصله می

»اتیست«  بووآر  واژگان  با  اتیسم، همباقی می  38یا  این  فیزیکی سولیپیسم  ماند.  پیوند 

دیگر.   انسانی  هستی  واقعی  حضور  بازشناسی  در  ساد  برای  بود  مانعی  طبق  فلسفی، 

آور و منفعالنه است که قادر به درک  ای سرگیجه فراموشی«-برداشت بووآر، تنها با »خود

 شویم.  حضور اصیل دیگری می

 
35 . Simone de BEAUVOIR, op. cit., p. 32. 

36 . Ibidem. 

37 . Simone de BEAUVOIR, op. cit., p. 32. 

38 . Ibidem, p. 33. 
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شود.  بنابراین درست در همین نقطه است که موضع ساد از موضع بووآر متفاوت می

ال استبداد اش، بر »انزواگرایی«اش فائق بیاید. از نظر بووآر اشکتواند بر هوشیاریاو نمی

اش، امتناعش از انفعال  گیرد تالشی است برای جبران ناتوانیکار میای که او بهجنسی 

به  است.  سرگیجه  و  و  کردن  مدفون  برای  توانش  از  بدنش،  از  همواره  او  اصطالح 

اش دور است. همچنین تنها راه برای بازگشت به بدنی  پوشی از شفافیت آگاهیچشم

 وکاستن دیگری به بدنش است:  زند، فرکه آن را پس می

کاود و نیاز دارد  »عاشقی منطقی و سرد که مشتاقانه ژوئیسانس معشوقش را می

یابی به  ی آن تصدیق کند چرا که راه دیگری برای دست خود را به عنوان پدیدآورنده

 39وضعیت جسمانی خود ندارد.« 

حس هیچ لذتی  بیبرای بووآر روشن است که ساد از اِعمال درد بر بدنی ساکن و  

 نویسد: برد. او با تفسیر منطق ساد، چنین مینمی

شده من نیز بدل به گوشت و خون شوم، الزم  که از طریق درد اعمال»اما برای این 

 40است در انفعال دیگری وضعیت خودم را بازشناسم.«

د دنبال متفاوت ساختن خورسد که ساد بهنظر میی اول بهبنابراین اگرچه در وهله

ارادهاز معشوقه  او  است که  واسطه  این  به  بدن دیگری هایش  بر  است که  ی حاکمی 

ی حاکم« برای رسیدن به شود که تنها راهی که این »ارادهشود، معلوم میاعمال می

ی خودش است حتی اگر با هایش دارد، تصور کردن انحالل اقتدار و اراده لذت در کنش

که ساد بعضاً بساط تازیانه خوردن خود را مهیا . اینواسطه یا از طریق جایگزینی باشد 

کند، برای بووآر دلیل مضاعفی است که نشان از سرشت ناگزیر این دیالکتیک دارد. می

انجام میهمینبه بر روی دیگران  اعمالی  او  اگرچه  اما صحنه ترتیب،  را چنان دهد  ها 

ی آن بدل به نمایشی در  سطهواچیند که در حال انجام این اعمال دیده شود که بهمی

 شود:چهارچوب خود صحنه شود. که منجر به ایجاد این نظر نزد بووآر می

 
39 . Simone de BEAUVOIR, op. cit., p. 33. 

40 . Ibidem, p. 34. 
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تابد،  کند که خود برمی»با اندیشیدن به بدنی که خشوتنی را نسبت به آن اعمال می

 41آورد.«چنگ میخود را در دلِ انفعالش به مثابه سوژه باز به

چگونه این دیالکتیک را به پرسش می کشد و در تالش  دهد ساد  بووآر نشان می

دهد  اثر سازد. اما او همچنین نشان میاست تا آن را تا جایی که به او مربوط است بی

تواند  کند میکه چگونه از طریق مثال مردی که از بازشناسی حضور دیگری امتناع می

شود،  ادالت جنسی ظاهر میی انسان را چنان که در تبساختار واقعی اینترسوبژکتیویته 

نشان دهد. بووآر با اصرار ورزیدن بر درک ساد، با رها ساختن خود، از طریق انتقاد و با  

همدلی نسبت به منطق رفتاری ساد، نظر او مبنی بر اینکه نیازی به درک دیگری نیست 

وضعیت    شود بر آنچهکند. به این ترتیب بووآر با سرپیچی از دستور او موفق میرا رد می

و نوشتار ساد زیر سؤال بوده است، روشنایی افکند. از   داند و همواره در رفتارانسانی می

کند و اروتیسم  ی قتل با مجازات اعدام مخالفت مینظر بووآر ساد در عین نوشتن درباره

ی توان آنها برای واکنش  او صرفاً متکی بر زنده نگه داشتن قربانیانش نیست بلکه بر پایه

 42ت : »برای لذت بردن از تحقیر جسم و ستایش آن باید به جسم ارزش بخشید«. اس

برابر سوءاستفاده در  بهاو  به ساد  نسبت  امر  نظر بخشنده میهای جنسی  این  و  رسد 

 نویسد: ی پرسش است. او مینظر شایسته به

نه  »آنچه او در هر حال نسبت به آن اطمینان داشت این بود که افرادی که از تازیا

 43ستانان مضر هستند.«شوند کمتر از مالیاتگاه یک دختر راضی میبهزدن گاه

دهد یا  آیا این بووآر است که در حرکتی برای همدردی این نظرگاه را پیشنهاد می

سپارد  آمیزد؟ آیا او چنان خود را به صدایش میها درهم میساد است؟ آیا صدای آن

ا بووآر قائل به تمایزی اخالقی میان ستم جنسی که در نهایت ممکن نیست بگوییم آی

عدالتی اجتماعی هست یا نه؟ اگر او حق گسستن بند از تخیالت جنسی خود در و بی

جا مشغول به کار بودند نیز باید از حقوقی  خرید، پس زنانی که در آنخانه را میروسپی

حافظت در برابر های پزشکی و مشدند که شرایط مناسب کاری، مراقبتمند میبهره

خود مخالفتی نسبت به  خودیخشونت را برای ایشان تضمین کند. دیدگاه اخالقی به
 

41 . Ibidem, p. 43. 

42 . Simone de BEAUVOIR, op. cit., p. 26. 

43 . Ibidem, p. 64. 
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پذیرد که مسئولیت جمعی عنوان نهادی اجتماعی میفروشی ندارد، بلکه آن را بهتن

گری  ممکن است ساد به آشکار شدن واقعیت اجتماعی روسپی نسبت به آن الزم است.

ها در  انجامد الزم است از حقوق روسپیدی که به دوام ساد میکمک کرده باشد، اما نق

هایی که به آنها رفته دفاع کند. در این شرایط است که ستم جنسی بخشی  برابر خشونت 

درستی به سپهر عدالت سیاسی تعلق داشته باشد. حق  از آن چیزی است که باید به

ق حمایت جنسی تکمیل شود. کند، باید با حی جنسی، که ساد آن را تأیید میرابطه 

ی عدالت سیاسی  عنوان بخشی از حوزهی آخری است که بووآر آن را به این همان نکته

 توانست چنین کند. توانیم تصور کنیم که میشناسد، هرچند مینمی

دنبال »رمانتیک« از سوی دیگر، روشن است که بووآر از همان ابتدای جستار نه به

دنام کردن اوست. برای درک اهمیت اخالقی ساد، الزم است کردن ساد و نه در پی ب 

قضاوت دربارهتمام  انتقادی  ها  همدلی  با  و  درآوریم  تعلیق  حالت  به  را  او  ی 

ی اخالقی این نیست که بداند آیا این رفتار  نویس همراه شویم. برای او مسئلهنامهزندگی

گوید  ی ما به ما چه میدربارهباید بخشوده شود یا نه، بلکه این است که چنین رفتاری 

های انسانی را بشناسیم. در پاسخ به  ی امکانشویم مجموعه و اینکه چگونه موفق می

  – عبارتی، برای شناخت ساد تالش کرد حتی اگر  دستور اخالقیِ شناخت خود باید، به

به این دلیل که   از دیگری در نهایت ناممکناو می  –یا دقیقاً    انگارد چنین شناختی 

 است. 

 



 

 

 
 

 اندیشه 



 

 

 

 
  

 
1Moment  ی التین  از ریشهmomentum  ،به معنای حرکت، نیروی رانش و ... استmovement  در معنای

است. می ریشه گرفته شده  از همین  نیز  و جنبش  نیز   Momentدانیم که  حرکت  کوتاه  زمان  معنای مدت  به 

باشد که در فارسی به دقیقه، آن یا لحظه برگرانده شده است. با این حال نباید حضور مستتر جنبش و حرکت  می

ی پویه برای این کلمه بهره جسته است.  این واژه را فراموش کرد. به همین خاطر ادیب سلطانی از معادل خالقانه  در

عاملی صحبت می مثابه  به  از جنگ  بالبیار  اینجا  که  آن جایی  تعین  از  را  فلسفه  به سمت  لنین  کند که حرکت 

گیرد )دقیقه( را نیز  کوتاهی که این تعین صورت میی  بخشد، معادل پویه را بهتر دیدیم؛ هر چند که باید دوره می

: »لنین   ی فلسفی؛ تعین  : پویه1914-1916فراموش نکرد. الزم به ذکر است که عنوان اصلی مقاله چنین است 

 یافته توسط جنگ در سیاست«. )م( 

  
ی 

صاد سیاس
نقد اقت

 

فلسفی،   ی 1: پویه1914-1916نین ل

 جنگ و سیاست بدیل 

 

 اتین بالیبار 

 نیای محمد حاجیترجمه
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 ی مترجم: چرا لنین؟ و چرا اینجا و اکنون؟مقدمه

دوباره درگرفتن  و  اوکراین،  به  روسیه  نظامی  امپریالیستی  تهاجم  جنگ  یک  ی 

)سیاست   امپریالیسم  ازقبیل  اقتصاد  موضوعاتی  امپریالیستی،  جنگ  امپریالیستی، 

ی ملی را بار دیگر به صحنه آورد. و کیست که منکر شود، سیاسی امپریالیسم( و مسئله

شلخته  ولو  که حضور  لنینی  است؛  لنین  احضار  معنای  به  صحنه،  در  مفاهیم  این  ی 

است در مورد ایران سخن میگوییم اما واضح    –ها جریان غالب در میدان نظریه  سال

او را طرد کرده بود، میدان واقعیت به صحنه کشاند. )ناگزیر   -که محدود به ایران نیست

جنگ   توجیه  برای  نیز  پوتین  حتی  که  داشت  قطعیتی  چنان  لنین  حضور  بودن 

اش را لنین قرار داد.( اشباح لنین احضار و پرگویی  امپریالیستی اش، مخاطب پرخاش

آمدند.  صحنه  به  لنینی  مفاهیم  از    شد؛  دفاع  را،  آن  هیاهوی  و  صحنه  مرکزیت  اما 

امپریالیستی در مقابل امپریالیستی دیگر، و نهایتا توجیه کلیت امپریالیسم اشغال کرد.  

از سوی دیگر، در مواردی، با ارجاعات پراکنده به لنین، شاهد حضور خسته و کناری او  

بی بودیم؛  جنگ  کردن«  »محکوم  منظور  بیبه  تبیینی،  تهیچ  پشت  هیچ  اما  حلیلی. 

 ی مفاهیم چیست؟اندازی شلخته ی این شلنگ صحنه 

تاریخی و بزنگاهی معینی دارند. اما با در  -های مادیها ریشههر کدام از این جریان 

سال گرفتنِ  دلنظر  طرد  لنین  خواهانهبهها  مارکسیسم-ی  کالسیک  مبناهای  از   - و 

بیصحنه  ماشین  یک  به  او  تقلیل  نظریه،  االکلنگاندیشهی  سازماندهی،  های  بازیی 

لوکزامبورگ   و  لنین  بین  تفننی  و  اساس -کودکانه  مجموع  که  از  متفاوتی  فهم  های 

سوژه )سازماندهی،  مسئلهمسائل  امپریالیسم،  انقالب،  مسئلهی  ملی،  و  ی  زمین  ی 

از یک سو به دیگر سو، دست شستن از تحلیل   و غلتیدن دلخواهانه  - دهقانان( دارند  

سازی داخلی ی توضیح روند نولیبرالیسم و خصوصیمنطق امپریالیستی، به بهانهکلیت  

توجه به تحلیل تعینات نهادین این دو( و در نتیجه،عمالً، وانهادن »تفسیر« مفاهیم  )بی

های سیاسی حاضر موسوم به »محور مقاومت«،که  ترین جریانلنینی به یکی از مرتجع

گیرد، عجیب نیست که اکنون شاهد رژه اشباح  یهر دم حضور و هیاهویشان فزونی م

ی ی لنین در مرکز صحنه باشیم. در هر حال بزنگاه کنونی، ضرورت مواجهه کژدیسه 

نقادانه، بس به دور از تقبیح و تقدس هایی را که در بهترین حالت محدود به اخالقیات  

 عمومی است، تذکر داد.  
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این صورتدر  به  بالیبار  متأخربندیجا  )جنگ،    های  سیاسی  مسائل  از  لنین 

ها و تأمالت فلسفی لنین ی انقالب( به میانجی اندیشهی ملی، سوژهامپریالیسم، مسئله 

ی به غایت مهم »کاربست« نظریه، دیالکتیک، تضاد(  ی نظریه و پراتیک، مسئله)رابطه 

کند:  تکرار میی مسائل فوق ضرورت مواجهه با لنین را  پردازد. صرفاً نگاه به سیاههمی

تحلیل تمامی  اگر  پاسخحتی  لنین،  بیهای  نیستند(،  )که  نباشند  ما  روز  تردید  های 

پرسش مسائل،  این  اندیشهتمامی  در  از جهشی  بالیبار  هستند.(  ما  روز  لنین های  ی 

ای گوید که محصول تأمالت دوگانه و متقابل به فلسفه و جنگ بود؛ دو حوزهسخن می

های فلسفی لنین مورد جا پتانسیلاپذیری با سیاست دارند. در اینن ی جداییکه رابطه 

که  رغم اینشوند که علیهای درخور توجهی ارائه میتوجه قرار میگیرد. تزها و تحلیل

های مهمی را برای اندیشدن به لنین و تأمالت  یابند، سرنخای بسط نمی به صورت بسنده

ی شوند: رابطههای بزرگی میی پرسشانگیزندهکنند، و بار دیگر براش فراهم میفلسفی

های فلسفی لنین )تزهای دفترهای فلسفی(  سیاست بدیل لنین )تزهای آوریل( با جهش

های تاریخ قرن بیستم )پس  ترین و حادترین بزنگاهچیست؟ چرا لنین در یکی از فشرده

اول جهانی( به سراغ مقوالت فلسفه  بلاز جنگ  هگل،  که همچنین ی غرب )نه صرفاً 

تر و  نیس و کانت( رفت؟ این دو پرسش مستقیماً به موضوع کلیارسطو، اپیکور، الیب

 خورد. ی فلسفه با سیاست گره میآور رابطه هراس 

ای تحت در مجموعه   1988در انتها گفتنی است که این مقاله اولین بار در سال  

 Philippe   ی فیلیپ سولزویراسته )گردآوری و    2فیلسوفان و جنگ جهانی اولعنوان  

Soulez-  منتشر شد  (8استاد وقت دانشگاه پاریس 

*** 

را انتخاب کردم تا میان فیلسوفانی که    -و محدودکننده  –من این عنوان پیچیده  

»پیشاروی جنگ« قرار گرفته بودند، جایگاه ویژه لنین را مشخص کنم. واضح است که 

از این رو نمیای به فلسفه نمیلنین به صورت حرفه  توانست در این زمینه پرداخت، 
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ائل باشد. با این حال،  ( برای خود ق3»مأموریت«ی را )حتی ماموریت »تدارک انقالب«

ارتباطش با فلسفه و  نمی او را در این مورد »آماتور« در نظر گرفت. چرا که در  توان 

است که محل    -کردامری که لنین خود را وقف آن می  -جنگ، خود ماهیت سیاست  

بحث است. و این چیزی بود که، با تفکر در مورد آن، در نظرم قابل توجه آمد: نزد لنین  

با تمام    – ی فلسفی، در معنای دقیق کلمه، وجود دارد و این دقیقاً جنگ  پویه  تنها یک 

کند. اگر این نکته است که آن پویه را متعین می  -مخاطرات و پیامدهای بالفصل اش

ابژه که  باشد  نمیدرست  را  فلسفه  ابژه ی  از  مسئلهتوان  کرد،  جدا  سیاست  باال  ی  ی 

تردید برای فهم جایگاه لنین  باشد. در هر حال، این مسئله بیتواند برای فلسفه مهم  می

شود، بسیار مهم  در تاریخ، از جمله در تاریخ جنبش اجتماعی که »لنینیسم« خوانده می

توانیم تصور کنیم که برچسب لنینیسم بیش از این که  است. به عنوان یک اصل می

 گیرد.یمسئله و معضل باشد، تضادی را در برمشامل تداومی بی

در یک   1917- 18و لنین بعد از    1914سخن گفتن از تفاوت بین لنین قبل از  

معنا امری معمول و پیش پا افتاده است. افراد زیادی بالفاصله متوجه این تفاوت شده  

با وجود این، تفسیر این    4اند. ی خود، اثرات آن را توصیف کردهاند و هر یک، به شیوه

چرا که عالئم این گسست بزرگ که از یک سو با جنگ و    تفاوت همچنان دشوار است

 مانند. سوی دیگر با انقالب مشخص شده است، ثابت نمی

  -ها را اعالم کردکه لنین پیوندِ ضروریِ بین آن   –این دو واقعه )جنگ و انقالب(  

اکتبر   لنین  را شکل داد. »لنین جدید«  برای متفکران معاصر یک مجموعه  بالفاصله 

شود، لنینی که  بخش انترناسیونال سوم ظاهر میمثابه الهامی لنینی که بهیعن  -است  

 
ی روشنگری با انقالب فرانسه اشاره دارد؛ در  احتمال قریب به یقین بالیبار به بحث رایج در مورد نسبت فلسفهبه  3

 های آن انقالب را تدارک دیده بود.)م( ی روشنگری و انگاره این معنا که فلسفه

آزمون تاریخ و قدرت« ی  »لنینیسم و بلشویسم در بوته Moshe LEWINویژه نگاه کنید به کار موشه لوین به 4

Léninisme et bolchévisme à l’épreuve de l’histoire et du pouvoir )   یا به کار جمعیLes 

aventures du marxisme    هدایت بررسی  .  .Syros, Paris 1984انتشارات    René Galissotبه 

Georges Haupt    »تحت عنوان »جنگ و انقالب نزد لنینGuerre et révolution chez Lénine که بسیاری

وبعد از آن شکافی    1914ی لنین قبل از  نویسد: » در اندیشهازعناصر اساسی نوشته را از او وام گرفته ام، بالفاصله می

می   ,rééditée in G. HAUPT, L’historien et le mouvement social, Masperoشود«  ایجاد 

Paris 1980, p. 237-266). 
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عنوان   تحت  کتابش  مجدد  انتشار  در  دربارهسورل  خشونتتأمالتی  درود ی  او  به   ،

کارل اشمیت از سویی   5ی »اصالت تصمیم« فرستد، حتی لنینی که منبع الهام فلسفهمی

شود. لنینی که بر بستر فجایع جنگی که  میو کینز ) در اردوگاه مقابل( از سوی دیگر  

مثابه چالشی برای این جهان یا همچون پیامبری برای آن جهان را غرق کرده بود، به

 ای، شکل گرفت. »لنینیسم« پیرامون چنین چهره  شد؛درک می

تری انجام دهیم؟ تا آنجایی که به تحلیل ما  توانیم تحلیل دقیقبا این حال، آیا نمی

از اوت  مربوط است، دوره باید بررسی کنیم  اولین ماه  1914ای که  را    1917های  تا 

این دوره بر حسب نوشته دربرمی انترناسیونال دوم )مجموعه  گیرد:  از ورشکستگی  ها 

  آثار، جلد
شود. در این دوره ( را شامل می24( تا تزهای آوریل )مجموعه آثار، جلد  621

که بالفاصله ناپدید شود. به عبارت بهتر: بر بستر  برای این  - بود که فلسفه وارد عرصه شد

ای بود که گویی لنین به سوی نوعی از  جنگ و اضطرار بر آمده از جنگ، امور به گونه 

داشت. اما برای گام برمی  -که بیرون از فلسفه در حال رخ دادن بود  -»پایان فلسفه«  

در اثر مشخصی که  –رای خود فلسفه حرکت به سوی »پایان فلسفه«، این پایان باید ب

 شد. نمایان می -کند ماهیت آن را بفهمد و آن را به نگارش درآوردتالش می

هم لنین آثار و مقاالت فلسفی نوشت. بدون در   1914-15توجه کنیم که پیش از 

ی آثاری که در آنها از مفاهیم فلسفی مارکسیسی استفاده کرد؛  نظر گرفتن مجموعه

، در اثری تحت 1894طور مشخص، بررسی او در به 1914فلسفی پیش از  یکی از آثار

شناسی ماتریالیسم تاریخی را بر  است؛ اثری که معرفت  7اند... دوستان مردم کیانعنوان  

دهد. بررسی فلسفی  ی »ابژکتیویسم« و »سوبژکتیویسم« توسعه میی نقد دوگانهزمینه 

اثر  1908دیگر او در   ی است؛ اثری که علیه فلسفه  8ماتریالیسم و امپریوکرتیسیسم، 

 
5 Décisionniste 

  Éditions Sociales, Parisی فرانسوی رایج مجموع آثار لنین خواهم آورد:ها را بر اساس ترجمهنقل قول 6

– Éditions en langues étrangères, Moscou, 1958 à 1976, 45 tomes plus deux volumes 

d’index 
7 Œuvres, tome 1. 
8 Œuvres, tome 14 
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است. دقت و فنی بودن مفهومی این کتاب، که بر اساس تحقیقی گسترده   9بگدانفی 

...(  درباره و  ماخ  کانت،  دیدرو،  )برکلی،  فیلسوفان  به ی  است،  گرفته  تمامی  صورت 

ها، لنین، در  انگیز است. با این حال، من معتقدم که در این مطالعات و بررسی ستایش

ی خود تولید  معنای دقیق کلمه، فیلسوف نیست. آنچه که او در این مطالعات به شیوه

های ایدئولوژیکی درون بحث فلسفی از پیش موجودی است که لنین کند، استداللمی

  - کندی مارکسیستی« اشغال میهای ممکن را در میدان متکثر »فلسفه از جایگاهیکی  

داد. این در حالی است که، در  میدانی که سیمان سوسیال دموکراسی را تشکیل می 

هایی برای ی مطالعاتی، طرحهای سادهیادداشت  –  1914-1915»دفترهای فلسفی«  

های اولیه برای ن سایر یادداشتهای »شخصی«، همزمانویستعریف دیالکتیک، پیش

بینیم که به شکل متناقضی )اما  می  –ی ملی و ...  مطالعه در مورد امپریالیسم، مسئله

»بنیانبی پرسش  با  لنین  ابهامی(،  مقوالت هیچ  معنای  یا  غربی،  متافیزیک  های« 

جهت بار مواجهه با خود پرسش است و نه  شود؛ اینی این متافیزیک، مواجه میسازنده

ی مارکسیستی«. اما این عمل خوانش انتقادی  اشغال جایگاهی در درون میدان »فلسفه 

نمی منتهی  فلسفی  به یک گفتمان  و هگل(  ارسطو  نمی)از  و   ( منتهی شود  توانست 

 . 10ای ننوشت گاه، به واقع، اثر فلسفی، دیگر هیچ1915شود(. برعکس، لنین، بعد از 

طور کامل  ی لنین با گفتمان فلسفی بهکوتاه، رابطهی  در واقع، از طریق این تجربه 

پویه اگرچه  معنا  این  به  کرد.  تعینتغییر  فلسفی  امتداد  ی  جنگ  بزنگاه  توسط  یافته 

ای است که ایدئولوژی اثر ماند. و این پویهتوان گفت بینیافت، اما به هیچ عنوان نمی

به  مختلفتش  اشکال  تمام  در  ناد»لنینیستی«  شناخت  دارد. تمامی  آن  از  رستی 

ای متعلق به لنین، های مختلف »لنینستی« برای ساختن تصویری از فلسفهایدئولولوژی 

گسترده صورت  به  و  مجبورند  ماتریالیسم  به  )مشخصاً  جنگ  از  پیش  آثار  به  ای 

 
9 La philosophie bogdanovienne 

من مقاالتی را که لنین بعد از انقالب برای ترغیب به مطالعه در باب دیالکتیک و ماتریالیسم نوشت، مشارکت     10

منشویک یا اولین -یا درگیرهای نهایی در کشمکش بلشویک  Proletkult در مجادله ی مرتبط به فرهنگ پرولتری  

مثابه  در تحول فلسفه ی شوروی نقش بزرگی ایفا کردند را بهها درباره ی علم و تکنولوژی نوشت و همگی  بحث

نمی نظر  در  فلسفی  به  آثاری  کنید  رجوع   le livre anthologie de René ZAPATA, Luttesگیرم. 

philosophiques en U.R.S.S., 1922-1931, P.U.F., 1983. 
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فلسفی«   به »دفترهای  ایدئولوژی  این  امپریوکریتیسیسم( متوسل شوند. هنگامی که 

از یرجوع می ) و  یا  ادداشتکند،  اثر  از یک  به قطعاتی  های شخصی }این دفترها{  

جانبه از آنها به عمل آورد و  رسد( مجبور است خوانشی گزینشی و یکها میگویهگزین

ویژه،  ناپذیر آن را منکر شود. این امر همچنین، و حتی بهدر عمل جایگاهِ اساسا سکون 

کند؛ یعنی  هانری لفور( صدق می،برای گرایش »دیالکتیکی«، »هگلی« )دبورین، لوکاچ

ماتریالیسم و  واره کردن این دفترها، و خالف  »مکانیزم«  ی بتگرایشی که، به هزینه

 11، در آن به جستجوی ابزارهایی برای بدیل دگماتیسم رسمی است.امپریوکریتیسیسم

ی تکین است که بایستی پرسشگری ما را پیش از هر چیز، وجود همین »پویه«

 کند: شماری دقیق غرابتِ تام این پویه را مشخص میبرانگیزد. یک گاه

اوت  1 آن 1914(  دنبال  به  و  و در کشورهای متخاصم مختلف  اروپا،  در  : جنگ 

گیری »اتحاد مقدس« در عرض چند هفته و حتی چند روز، وحدت سوسیالیسم شکل

جنگ »امپریالیستی« را    های مقاومت در برابرشکند و تمام برنامهاروپایی را درهم می

ای که توسط جنگ ی » استفاده... از بحران اقتصادی و سیاسیکند؛ حتی برنامهنابود می

های  داری« که در قطعنامهی سرمایه آید جهت... تسریع سرنگونی سلطهبه وجود می

مانند سایر مخالفان )    -( ذکر شده بود. در نظر لنین 1912( و بال )1907اشتوتگارت )

بار بود. در این  ها  فاجعه گردانی از این قطعنامهروی  - دانیم انگشت شمار بودند(می  که

کرد: هم از خود جنگ زمان لنین، در سوییس، کامالً منزوی شد. جنگ لنین را طرد می

 و هم از سیاست.

انتهای  2 ، در جلساتی شرکت کرد که  1914( در این شرایط لنین چه کرد؟ در 

نگارش    .ترتیب داده بودند  12پرستی(«-پتریوتیسم )میهن  -»سوسیالپناهندگان مخالفِ  

را دربارهدانشنامه  ایمقاله به  ای  از هر چیز شروع  پایان رساند و پیش  به  ی مارکس 

ای است که، برای اولین بار، پیشنهاد  ها کرد. این درست همان دورهخواندن متافیزیسین 

 
در   et N. GUTERMAN H. LEFEBVREهانری لفور و و گوترمان   ی مهم  رجوع کنید به مقدمه 11

ویراست شان از دفترهای فلسفی درباره ی دیالکتیک هگل. همین مضمون مقدمه را لفور در کتاب شناخت اندیشه  

 های لنین در مورد کالوزویتس اطالعی نداشته.هانری لفور از وجود نوشتهرسد کهی لنین نیز آورده است. به نظر می
12 Social-patriotisme 
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کنار بگذارد و بار دیگر نام »کمونیست« را کرد که حزب انقالبی نام »سوسیالیست« را 

 اتخاذ کند. 

تماماً درگیر کار است؛ کار سیاسی    1915-1916بینیم که در سال  ( در عوض، می3

( و کینتال )در  1915و به همان اندازه کار تئوریک: کنفرانس زیمروالد )در سپتامبر  

ی انترناسیونال دوم« ی »ورشکستگای از متون درباره ( به میانجی سلسله 1916آوریل  

و تنظیم شعار »تبدیل جنگ امپریالیستی به جنگ داخلی انقالبی« تدارک دیده شد؛  

ها« نبود، بلکه جریان پاسیفیستی  شوونیست  -شعاری که صرفاً جدلی علیه »سوسیال

می بر  در  نیز  دورهرا  همان  این  نگارش  گرفت.  مرحلهی  باالترین  ی امپریالیسم 
منتشر شد(. این دوره، همچنین    1917)اثری که بعدها در آوریل    استداری  سرمایه

 است. 13حق ملل در تعیین سرنوشت خود« ی بحث پیرامون »دوره

اش از ی جدیدی از متون، تحلیل، سلسله 1917و آغاز    1916( در انتهای سال  4

سی  ی این متون: پیش از همه، بررکند. )از جملهامپریالیسم را در جهت دیگری خم می

دربارهالعادهفوق  مارکسیسم؛  »کاریکاتور  عنوان  تحت  اکونومیسم  "ی  ای 

ی  منتشر شد، و سپس »برنامه  1924«است  که پس از مرگش در سال  "امپریالیستی

بار  ( (. تحلیل لنین از امپریالیسم این23نظامی انقالب پرولتری« )مجموعه آثار، جلد  

مثابه پایان قاطعی  که جنگ جهانی را بهکند  گیری میعلیه رادیکالیسم »چپ«ی جهت

بیند. لنین با انتقاد از این ایده و  می  -به سود آنتاگونیسم طبقاتی  –ی ملی  بر مسئله 

تمایز   برقراری  ضرورت  دادن  علت  –نشان  معلولبرحسب  و  شانها  بین    - های 

ناسیونالیسم  های تحت سلطه )در اروپا و خارج از اروپا( و ناسیونالیسم دموکراتیک توده

خیزند(  دموکراتیک کشورهای قدرتمند )که برای تقسیم جهان با یکدیگر به مقابله می

های  ها »ناخالص« و محصول ترکیب همزمان جنبشبه این ایده رسید که تمامی انقالب

خواست  و  کردن طبقاتی  محکوم  امتداد  در  تحلیل  این  هستند.  ملی  سیاسی  های 

اش( قرار میگیرد. تحلیلی که مبتنی بر آن ل ویلسونی»پاسیفیسم بورژوایی« )در شک

های اصلی تحمیل و در افق مذاکرات ی شکست امپراتوری »صلح امپریالیستی« در ادامه

 
13 Œuvres, tome 22 
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امپریالیست پدیدار میمخفی  »  ها  مثابه  به  پیشاپیش  لنین{  نظر  }بنابراین در  شود، 

 شود. ی جنگ امپریالیستی با وسایلی دیگر« محکوم میادامه 

عطفی اساسی را در تفکر سیاسی لنین دهد که نقطه شماری به ما اجازه میین گاها

که بر اساس   –گرایی اقتصادی  عطفی که با تأخیر رخ داد. تکاملتشخیص دهیم، نقطه

اش گرایانهچه در شکل پیشرفت   -های« تاریخی استوار بودگیری کلی از »گرایشنتیجه 

داری( بر  اش )سقوط سرمایهگرایانهدر شکل نابودی  داری( و چه)تغییر تدریجی سرمایه

نمیاندیشه )دیری  است  مسلط  دوم  انترناسیونال  سوسیالیستی  }این ی  که  گذرد 

اندیشه سراغ  به  میگرایش{  نیز  سوم  انترناسیونال  میی  این  آید(.  که  بینیم 

الهامتکامل )از جمله    1915-1916بخش متون  گرایی،عموماً،  ی حلهباالترین مراست 
ی  تر با »تاکتیک« تعریف شدهای، هرچه کم و کم(. در حالی که چنین ایدهداریسرمایه

و ابتدای    1916هایی که او در انتهای  گرایی با تحلیللنین، سازگاری دارد. اما این تکامل

شود.  دهد، عمیقاً تصحیح میی انقالبی، صورت می، یعنی درست پیش از لحظه1917

بهتنها  نه تاریخی  تحوالت  میتمام  گرفته  نظر  در  »ناموزون«  امری  بلکه  مثابه  شود، 

به سیاسی  میدان  میپیچیدگی  پدیدار  امری  غیرقابل  عنوان  قاطعی  طور  به  که  شود 

توانیم آن را ها«ی }کلی{ است. آنچه که،همراه با آلتوسر، میتقلیل به منطق »گرایش

درونی  فراتعین  بنامیم  آنتاگونیسم  14کشف  طبقاتی  و  - های  نظری  میدان  در  کشفی 

 استراتژیک.

ای ی رزا لوکزامبورگ به طور ویژهی لنین با اندیشهی اندیشهدر این مورد مقایسه

در  قابل که  زمانی  لوکزامبورگ  و  لنین  است.  »ورشکستگی« 1914توجه  برابر  در   ،

بودند، هر دو در این دیدگاه شریک  سوسیالیسم نهادی}انترناسیونال دوم{ قرار گرفته  

صلح تکامل  ظواهر  بردن  بین  از  با  جنگ  که  سرمایهبودند  توهمات  آمیز  و  داری 

عمل کرده است. به این ترتیب این جنگ   15پارلمانتاریسم به عنوان »آزمون حقیقت« 

اش، به  بود که سوسیالیسم را تحت فشار قرار داد و آن را، به خاطر گرایش رفرمیستی 

ها و شرایط  ای دادهریشه سازیساده»خودانتقادی« عملی واداشت. لوکزامبورگ با یک 

 
14 Surdétermination intrinsèque 

15 Épreuve de vérité 
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برآورد:  فریاد  در    16نبرد طبقاتی،  مارکس  پیش  داریم که چندی  قرار  ما در وضعیتی 

ای غیر از انقالب  که چاره  17ترسیم کرده بود، وضعیت بحران نهایی   مانیفست کمونیست

می اما  لنین  بهندارد.  و  بیشتر  چه  هر  که  دیدگاه  رفت  این  از  را  خود  کامل  طور 

ی انداز انقالبی را در عنصر دورهجدا کند و چشم  -در معنای دقیق کلمه  - آخرالزمانی

ی تردید امر پیشینی، در شکل نوعی از فلسفهها ثبت کند. بیو پیچیدگی بزنگاه  18زمانی 

طور مشخص در اعتقاد همیشگی به افق انقالب کمونیستی جهانی بیان  تاریخ، که به

گاه در دیدگاه لنین ناپدید نشد. اما به قیمت تضاد و تنشی به غایت شدید،  شود، هیچمی

گرایی« استراتژیک، و  »تحلیل تالش کرد که بین این امر پیشینی و شکلی از »تجربه

پیوند برقرار کند.    -در خودِ مفهوم انقالب متجسد شود  که بنا بود  -شرایط مشخص«  

همچنین او تالش کرد اعتقاد به افق انقالب کمونیستی را با تعدد نیروهای اجتماعی  

درگیر در فرایند انقالبی، تکثر اشکال نبرد سیاسی پرولتری )»صلح آمیز« و »خشن«( 

زمانی مشخص، و تضادهای    یی دورهو گذار از یک شکل به شکل دیگر )بنابراین مسئله

 متوالی گذار انقالبی( پیوند دهد. 

 1914-1915ی فلسفی«  توان در ارتباط مستقیم با »پویهاین تکامل فکری را نمی

این صورت ظاهر می به  نداد، چرا که مضامین دیالکتیکی که  شوند دقیقاً همان  قرار 

انگیز،  التی کوتاه اما شگفتی اتصاتوان،به واسطه مضامینی هستند که استمرارشان را می

ی »تقلیل دادن« یکی )تکامل فکری( به دیگری  جا مسئله تردید در اینکشف کرد. بی

صرفاً )پویه چیز،  هر  از  پیش  بلکه  نیست،  دیگری  در  یکی  »انعکاس«  یا  فلسفی(  ی 

ی{ یک ی آنها  کوشید، برای}ارائه هایی است که لنین به واسطه توصیف ارتباط تالش

 همزمان به موضوع فلسفه و جنگ بپردازد. 19جدید، سیاست 

انطباق بین این تکامل فکری از سویی و تغییر همچنین نمی توان بر همزمانی و 

  -در مقایسه با لنین پیش از جنگ- سبک،از سوی دیگر، تأکید نکرد؛ تغییر سبکی که  

 
 ی ژونیوس« لنین مقایسه کنید.ی جزوه »جزوه ی ژونیوس« لوکزامبورگ را با جزوه »درباره  16

17 Crise finale 
18 La durée 

19une nouvelle politique   سیاست جدید در اینجا منظور هم فهم جدیدی از سیاست است و هم پراتیک

 شود. )م( های لنین در آن بازه متجلی میجدیدی که در تاکتیک 
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ست،  ی لنین پس از جنگ است. اگر نگوییم لنین پیش از جنگ »دگماتیک« امشخصه 

ای ثابت دارد )این  توان گفت که او کسی است که به لحاظ فلسفی موضع و آموزه می

رسید بیش از هر چیز تأییدی  که به نظر می  1905ها«ی  »درسموضوع حتی پس از  

دموکرات اتخاذ کرده های داخلی حزب سوسیالبر موضع رادیکالی است که در بحث 

 کند.( بود، صدق می

« داری در روسیه ی سرمایهتوسعه ن تداومی اساسی را بین »توادر این خصوص، می

« دربارهو  مسئلهتزهایی  ملیی  در  ی  تحلیل  1913«  حتی  »ورشکستگی« های  و 
مثابه نیرویی همگن و به  مشاهده کرد. تداومی که در آن پرولتاریا به  انترناسونال دوم 

می شناسایی  هژمونیک  بالقوه  وظیفهصورت  که  در شود  بورژوایی«  »انقالب  انجام  ی 

در حالی که پس   20مانده و همزمان انقالب سوسیالیستی را برعهده دارد.ی عقبروسیه 

والی )انقالب فوریه، اکتبر و پس از آن  و بیش از آن در جریان سه انقالب مت  1915از  

ها بود، شاهد این هستیم که او به  درگیر در آن  -اگر نگوییم سرگردان  –نپ( که لنین  

هایش را در مورد نقش پرولتاریا  طور مداوم نه تنها »تاکتیک« بلکه حتی تعاریف و تحلیل

ی انقالبی« تغییر و حزب، حتی ترکیب آنها و در نتیجه، در تحلیل نهایی، هویت »سوژه

-ی سیاسیی ساختن یک سوژهی انقالبی، به جای اینکه نتیجه بار سوژهدهد. اینمی

قتصادی از پیش مفروض و تثبیت شده باشد )حتی در شکل »آگاه شده«ی آن، که در  ا

برایواقع »ترجمه«ی طبقه  و  نتیجهی درخود  مثابه  به  است(  ی یک ساختمان  خود 

کند و به این معنا همیشه به عنوان یک مسئله مطرح است. ظهور میسیاسی پیچیده  

ی انقالب که تفکر  گری دائمی در باب سوژهتوانیم بگوییم که پرسشبه نظر من، می

هایی بود که جنگ پیش لنین را در طول جنگ به خود مشغول داشت، متأثر از پرسش

ی بود که جنگ بالفاصله به  اهای فلسفیکشید، و همچنین متأثر از طرح مجدد پرسش

پرسش زد.  دامن  سوژهآنها  موضوع  باب  در  دائمی  نهایتاً  گری  انقالب  شیوه- ی  ای به 

 
20 Le Développement du capitalisme en Russie, 1899, Œuvres, tome 3 ; Thèses sur 

la question nationale, 1913, Œuvres, tome 19 ; La faillite de la IIe Internationale, 

1915, Œuvres, tome 21. 
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بیان فلسفی این    21به »محو پرولتاریا« در معنای کالسیک آن منجر شد.   - دراماتیکی

رابطه  است:  چنین  مثابه  مسئله  به  دیگر  »پراتیک«  و  »تئوری«  بین  کاربست ی 
(application)  نمی گرفته  نظر  بهدر  بلکه   بخشیقواممثابه  شود، 

(constitution)شود. ی »تئوری« و »پراتیک« دیده مینشدهمتقابل و از پیش متعین 

ویژه که این  جا، یادآوری مختصر محتوای »دفترهای فلسفی« ضروری است، بهاین

نگاری  ترش تاریخدقیقمسئله، موضوع جذاب تاریخ نگاری ) به زبان امروزی و در معنای  

ی رسمی )مجموعه کشد . کسانی که مجلد منتشر شده( را به پیش می22»دریافت«

ای خالصه - گیرد: دانند که این اثر موارد زیر را دربرمیاند، می( را خوانده38آثار، جلد 

ی ی هگل، که محدود به فلسفهی تاریخ فلسفههایی دربارهیادداشت  -از منطق هگل؛  

های  ی تاریخ )لنین معتقد است، بخشای بر فلسفه ای از مقدمه خالصه  -ان است؛  یون

ی تاریخ جهانی« که در واقع  ی مهمی نیست، غیر از »ایدهدیگر کتاب حاوی هیج نکته

ی هراکلیتوس ای از کتاب السال دربارهخالصه  - به علم مارکسیسم منتقل شده است(؛  

ای خالصه - کشد(؛  های هگلی آن را به نقد می) که لنین در تمامی صفحات پیشفرض 

ی ارسطو را کشتند و ی فلسفهها عناصر زندهمختصر از متافیزیک ارسطو )» کشیش

مرده کردند«(؛  عناصر  جاودانه  را  آن  دربارهخالصه  - ی  فوئرباخ  کتاب  از  الیب  ای  ی 

. همانطور که ی دیالکتیک«ی مسئله ای »درباره و در نهایت طرحی پنج صفحه   -نیتس:  

چرخد: پرسش از تضاد، همچنین حول ی اساسی حول یک پرسش میبینیم، نکتهمی

همانی  ی اینبندی »منطقی« هگل را )دربارهای( که صورت ی تاریخی )یا چرخه رابطه 

به بحث های  ضدین، ذات و نمود، ضرورت و تغییر، یا مطلق و نسبی، کلی و جزئی( 

ی اپیکور  پیش از هر چیز، تقابل بین ارسطو و هراکلیت و فلسفهی یونان )  درونی فلسفه

 کند. انگیزد( مرتبط میدهد، توجه خاص او را برمیای که هگل آن را ارائه میبه شیوه

 
21 Cf. mon commentaire dans E. BALIBAR, Sur la dictature du prolétariat, 

Maspero, Paris 1976, p. 131 sv., et surtout celui de Robert LINHART, Lénine, les 

paysans, Taylor, Ed. du Seuil, Paris 1976. 
22Reception  نوشته ی مرضیه  تاریخ نگاری دریافت توان به مقاله برای اطالع کلی در مورد این نظریه می

 رجوع کنید. )م(  ملکشاهی و علی خزاعی فرد

http://ensani.ir/file/download/article/1548225633-9932-96-4-1.pdf
http://ensani.ir/file/download/article/1548225633-9932-96-4-1.pdf


 

 
 

 ل یبد  استیجنگ و س  ،یفلسف  یهی: پو1914-1916  نیلن 485

انگیزی دارد: این نسخه های حیرت ی رسمی حذفیات و از قلم افتادگیاما این نسخه

ی کالوزویتس را در برندارد لنین دربارهامروزین    -در معنای دقیق کلمه  –هایِ  یادداشت

های  یابیم(، این در حالی است که در نوشته هایی که در سایر جلدها نیز نمی)یادداشت

گون به هگل، تقریبا همیشه با ارجاع به کالوزویتس  متأخر لنین، ارجاعات صریح و اشاره

ی ویراستار گانههمراه است. پس چرا این جداسازی صورت گرفته است؟ این برخورد دو

ی لنینستی موارد چه دلیلی دارد؟ شاید به دلیل سانسور ایدئولوژیک: در بنیان »بدنه« 

توان مشاهده کرد. چنین سانسور ایدئولوژیکی  مشابه دیگری از چنین سانسوری را می

ی »اساس دیالکتیک« یقیناً حاصل نافهمی تام از مسیر و معنای تأمالت لنین درباره

برگزیدهتأمال  -است   فیلسوفان  از  خوانش  جریان  در  که  میتی  صورت  که ای  گیرد 

ی  ی خود فیلسوفانی »اساسی« هستند. همچنین حاصل نافهمی نحوههرکدام به نوبه

 کند. ای است که لنین از آن فیلسوفان میاستفاده

کند؟ اگرچه نقدِ بالفصل  واقع لنین در خواندن هگل چه چیزی را جستجو میبه

رد    امروزین به  دو  هر  پاسیفیسم،  نقد  و  کائوتسکی  امپریالیسم«  »اولترا  از  لنین 

شمارهوطن جهان هدف  )کانت  دارند  ارجاع  کانتی  در گرایی  لنین  حمالت  یک  ی 

دفترهای فلسفی است(، هگلی که برای او بیش از همه مهم است، هگل »تاریخ جهان،  

اش، توانست ی دولتا فلسفهدادگاه جهان است« نیست. جایگاهی که هگل، در رابطه ب

تعیین کننده نقش  اختصاص دهد،  ایفا  به جنگ  به هگل  لنین  بازگشت  ای در مورد 

ای، حتی لفظی، با هگلیانیسمی که  کند. به همین خاطر است که هیچ گونه مواجه نمی

گیرد. ) هگلیانیسمی که منتقدان فرانسوی  گرایی آلمانی مدعی آن بود صورت نمیتاریخ

توتالیتاریسم، می»پان تئوری  پیشگامان  یعنی  فلسفی«،  رد ژرمنیسم  را  آن  خواستند 

ی کالوزویتس  در کتابش درباره  R. Aronهمانطور که آرون    –. عالوه بر این  23کنند(

کند، در  کالوزویتسی طراحی می  - های هگلیترکیبی که لنین از فرمول  -دهد نشان می

 
23 Cf. Charles ANDLER, Le Pangermanisme philosophique, Paris 1913. 
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}چنان که گویی{ نبرد طبقاتی تحقق آن جنگ    -عیار«  ی تئوری »جنگ تمامادامه 

 24نیست.  -عیار خواهد بود تمام

این ترکیب )ترکیب هگل و کالوزویتس( اساس مسئله است. ) لنین با طرح این   

که کالوزویتس  مبنی بر این  -کند ای که بارها تکرار میعقیده  –ی اساساً نادرست  عقیده

است،  بوده  اساسمسئله   25»شاگرد هگل«  به صورت گذشته ی  را  تاریخ  ی  بطن  به  نگر 

بخشی دوگانه است: کند( اما این موضوع در واقع به معنای یک جسمیتمنعکس می

( توسط پراگماتیسم کالوزویتسی   Vernunftبخشی نظرورزی هگلی )یا عقل  جسمیت 

( توسط   Verstand  26ی تحلیلی: مثابه کاربست فاهمهبخشی این آخری )بهو جسمیت 

 دیالکتیک هگلی. 

ی استراتژی یا تکنیک کند، ایدهآنچه که لنین در نظریه کالوزویتس تصحیح می

مثابه ابزارهای »سیاستِ« اساسا تغییرناپذیرِ دولت است؛ به این معنا سیاست  نظامی به

از شرایط بزنگاهی باقی می ارزیابی کالوزویتس مستقل  ماند. جنگ )یا بهتر است  در 

کنند( شکلی  های تاریخی تغییر میهایشان با توجه به دورهها که مشخصه جنگبگوییم  

 
های  ( به ارتباط نزدیک بین یادداشت  sv., 213 sv., 330 sv.ouvr. Vit. P 61 .ریمون  آرون در تفسیرش )   24

تنیدگی« این دو را ی »درهم کند، اما محدوده ی کالوزویتس با تأمالتش در مورد دیالکتیک اشاره می لنین درباره 

در نظر تافتگی« مضامین مارکسیستی و کالوزویستی توسط لنین را اینگونه  کند. او »درهمبرای لنین محدود می

پذیر« که استفاده ی تاکتیکی دارد. خوانشی  گیرد که لنین از جنگ ابزاری برای انقالب ساخت، ابزاری »انعطافمی

های تحلیل لنیستی درستی پرسش محدوده دهم، متفاوت است. از این گذشته، آرون بهکه من در اینجا پیشنهاد می 

سازی تفسیر لنین از کالوزویتس را با تفاسیر پیشگامان  مگون وضوح کامل هکشد. و بهاز ناسیونالیسم را پیش می

لودندروف  به  –سوسیالیسم  -ناسیونال احمقانه  Ludendorffطور مشخص  به شیوه )تفسیر  که  کمابیش  ای  های 

 Cf. Ch. ROIG, La grammaire politique de Lénine, L’Âge) کند.یابد( رد میماهرانه بسط می

d’Homme, Lausanne, 1980). 

ی  ی سیاست به واسطه»تز اساسی دیالکتیک با به کاربستش در مورد جنگ« این است که » جنگ امتداد ساده    25 

ی خشونت( فرمول کالوزویتس، یکی از بزرگترین مورخان نظامی،  تر، به واسطهطور مشخصابزارهای دیگر است« )به

ها را  یافت این چنین است. دیدگاه مارکس و انگلس، که تمام جنگ ی }خوانش{ هگل غناهایش به واسطهکه ایده 

گرفتند، نیز همیشه  دیدند( در نظر میها و طبقات مختلف ) که گهگاه منافعشان را در آن میادامه ی سیاست قدرت

 .LENINE, La Faillite de la IIe Internationale, Œuvres, tome 21, p) بدین گونه بوده است.«

 ,Œuvres, tome 21, p. 314 ; tome 24توان در   سایر ارجاعات صریح به کالوزویتس را می  (222-223

p. 408-409, p. 412 (La guerre et la révolution, mai 1917) .یافت 
26 Entendement analytique 
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آن جریان می را در  ماهیت سیاست  دیالکتیک  که  با  تطابق  ترتیب در  این  به  و  یابد 

به شکل تحقق آن سیاستبدل     28و »عینیت نمود«،   27ماندگار تمایزها«»پیدایش درون

ی سیاست با »ابزارهای متفاوت« است،  ه شود. بر اساس فرمول معروفِ جنگ اداممی

جنگ صرفاً تجلی سیاست نیست: جنگ جریان سیاست، شرایط آن و بازیگران آن را  

 دهد. نیز تغییر می

ی تضاد  کند، ایدهدر تقارن با تصحیح کالوزویتس آنچه لنین نزد هگل تصحیح می

ای ثبت  به گونهدهد که »مطلق در درون نسبی«  دیالکتیکی است که امکان این را می

ی باشد که بسیج  29ها و مستقل از امر »رویدادپذیر«شود که مستقل از شرایط و بزنگاه

ی عملی )پراتیک( دیالکتیک تاریخی  گیرد: بنابراین، ترجمه ها در آن صورت میتوده

بلکه همچنین متضمن خواندن  نیست،  مارکس  از طریق  تنها متضمن خواندن هگل 

را، بهمی  30کالوزویتس است. این مسئله  این توان  در  اختصار،  تنها،  نه  بیان کرد:  گونه 

متوقف   گاه  هیچ  طبقاتی  نبرد  تأثیرات  )یعنی  دارد  تقدم  جنگ  بر  سیاست  جنگ، 

شود، هرچند اثراتش » با وسایلی دیگر«، »تحت اشکال دیگر« باشد( در نتیجه نه  نمی

از »ساده ی نظامی  است که مسئله   سازی«تنها پیچیدگی نبرد طبقاتی همیشه فراتر 

می سادهتحمیل  بازنمایی  از  همیشه  جنگ  بلکه  نبرد  کند،  »دوتایی«  و  شده  سازی 

می فراتر  نیز  رد  طبقاتی  معنای  به  آن(،  در  مداخله  )برای  بزنگاه  به  اندیشیدن  رود. 

دوگانهساده سادهسازی  است:  تاریخی  فرایند  تحمیل سازیی  جنگ  سویی  از  که  ای 

رسد جنگ آن را، با »درهم  ای که به نظر میسازیعبارت بهتر، ساده  یا به  - کند  می

می محقق  طبقاتی  سیاست  مقطعی  سادهکوبیدن«  و  که  کند؛  دیگری  سازی 

 
27 Genèse immanente des différences 
28 Objectivité de l’apparence 
29 Contingente 

 Ka Mehو استاد کاماHü Yehآهی کشید و گفت: »استاد هو یه  Mè Tiنگاه کنید به برتولت برشت: مه تی     30

کنند، بسیاری این سخنان را بس مخرب پذیری امور صحبت می بر اساس »روش اعلی« بیش از اندازه در مورد زوال

پذیری امور همچون تهدیدی برای حاکمان عمل کنند ویژگی زوالآوردند. آنها گمان میو ویرانگر به حساب می

ی چگونگی نابودی و زوال امور مشخص گونه به کار برد. بلکه بایستی درباره کند. اما »روش اعلی« را نباید اینمی

 Mè Ti, Livre des retournements (tr. fr. Paris 1978) p. 53صحبت کرد.«  
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»ارتدوکس« صورت میمارکسیست آنهای  ارائهدادند  با  که صرفاً  هم  موضوع  این  ی 

امبورگ، که به جنگ طبقاتی را جایگزین جنگ ملی کنیم. )ازجمله کسانی، مثل لوکز

 اردوگاه سوسیالیسم خیانت نکردند( 

توان شاهد به اجرا گذاشتن چنین دیالکتیکی بود.  لنین، می  1914-1915در متون  

اولین »کاربست« لنین از فرمول کالوزویتسی زمانی است که او انشعاب به وجود آمده  

ها«، حامیان اتحاد مقدس،  درون سوسیالیسم اروپایی )بین »شوونیست  -توسط جنگ–

ی از پیش موجود سیاست سوسیالیستی مرتبط  هاها( را به گرایشو انترناسیونالیست 

ادامهمی را  انشعاب  این  یعنی  انقالبی کند،  جناح  و  رفرمیست  جناح   بین  تضاد  ی 

بیند. این »توضیح« در واقع یک توضیح خردگرای  می  31مارکسیسم )مستقل از افراد(

بینی بوده است. به  نگرانه است، چنان که گویی اتحاد مقدس از قبل قابل پیشگذشته

ماند. و منطبق با این ایده است که گرایانه باقی میاین معنا، این توضیح همچنان تکامل

ه« و وابسته به بورژوازی در ی حضور »بدنی بیگان»خیانت« }انترناسیونال دوم{ نشانه

استثمار   32ها«یریزهدرون جنبش کارگری است و همچنین منطبق با تئوری »خرده

می قرار  کارگری  اشرافیت  فساد  خدمت  در  که  است  بنابراین  امپریالیستی  گیرد. 

ی پرولتری »ناب«ی نیز وجود دارد که ذاتاً با فرض این توضیح این است که تودهپیش

ا مخالف  و  جنگ  پرولتاریا  سندیکایی  و  سیاسی  رهبری  چرخش  اگرچه  ست، 

 های بسیج آن، پرولتاریا را به صورتی مقطعی اتمیزه و ناتوان کرده است.محدودیت

با بسط سیستماتیک شعار »تبدیل جنگ امپریالیستی به جنگ داخلی انقالبی«،  

این شعار    شاهد حضور استداللی بودیم که به نحو چشمگیری متفاوت بود. مطرح شدن

در عوض، در این شعار شاهد    33از سوی لنین از سر استیصال و به عنوان تنها چاره نبود، 

 
31 Cf. La Faillite de la IIe Internationale, cit., p. 243 sv. ; L’opportunisme et la faillite 

de la IIe Internationale, Œuvres, tome 22, p. 115 sv. 
32 Miettes 

جایی که لنین در مقابل جریان اند: »از آنمانند برخی دیگر چنین تفسیر کرده   Marc Ferroمارک فرو      33

 article) پرستان( توان رودررویی نداشت، موضوع تبدیل جنگ اروپایی به جنگ داخلی را پیش کشید.«)میهن

Première Guerre Mondiale, Encyclopaedia Universalis)  در عوض ما تحلیل ظریفGeorges 

Haupt  ی بزنگاه و تحول ساختاری امپریالیسم در جنگ استوار را از پیدایش این شعار را که بر اساس تحلیل دوگانه

 (.art. cité p. 251 sv) دهیم.است ترجیح می
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ایده اینکاربست دقیق  بر  اساسی هستیم مبنی  بلکه  ای  نیست  فاجعه  که جنگ یک 

بگیرد. قرار  تحلیل  مورد  باید  آن  خاص  تضادهای  که  است  مورد    34فرایندی  این  در 

انگلس آموزنده است: لنین )برخالف مارکس و انگلس( به    ی لنین با مارکس و مقایسه

ها در جنگ هستند،  مند نبود، بلکه این واقعیت که توده جزئیات عملیات نظامی عالقه

عیار« یا »جنگ مردمی« تنها این  ی »جنگ تمامکرد. او از ایدهتوجهش را جلب می

نمی و  است  جامعه  یک  عمل  که جنگ  کرد  را حفظ  آواقعیت  برخورد توان  به  را  ن 

کند که بتوان اعالم کرد، جنگ،  ای که این امکان را فراهم میها فروکاست. نکتهدولت

است:   ویژگی دوگانه  دارای  آغاز،  به1از همان  بین قدرت( جنگ  برخورد  های  عنوان 

های متخاصم از نیروی رقیب جهت رام کردن  ای که قدرت( »استفاده« 2امپریالیستی  

ی نهایی متشکل از ها در وهلهکه خود این قدرتکنند؛ حال آن د« میپرولتاریای »خو

های پرولتر یا پرولتریزه شده هستند. }با این مختصات{ مدت زمان جنگ عامل  توده

ها و شرایط عینی  ها را در پی دارد، بلکه دادهسازی است که نه تنها تشدید رنجسرنوشت 

مانند تمامی    –های رقیب{  مناقشه }قدرت  دهد. اگرو ذهنی مناقشه را نیز تغییر می

دورهنفرت  -ها جنگ  در  مناقشه  که  است  معنا  این  به  کند،  تشدید  را  ملی  ی های 

ای دوگانه خواهد داشت: داری رخ داده است. بنابراین جنگ نتیجه »پختگی« سرمایه

که کاری، بلی قابل دستعنوان یک »شیئی« سادهها در جنگ، نه بهدرگیر کردن توده 

مدت  مهارناشدنی خواهد بود. محدودیت نظامی در کنار  مثابه قدرتی که در طوالنیبه

در   را  دموکراتیک  عظیم  اشتیاق  مقابل،  در  رقیب،  سریع  نابودیِ  استراتژیِ  در  ضعف 

ای که بازسازی ساده و ناب »انضباط« اجتماعی و بورژوایی انگیزد؛ به گونهها برمیتوده

سازی جهت تحول  های سرنوشت ما، در عین حال، امپریالیسم گامکند. ا را غیرممکن می

»سرمایه برخواهد به  تولید،  کردن  ملیتاریزه  و  سرمایه  تراکم  طریق  از  دولتی«،  داری 

این  لنین  که  کنیم  توجه  جنبهداشت.  دو  به  میجا  اشاره  اضداد  ای  وحدت  که  کند 

 
تحلیل   34 معنای  و  جهت  اینجا صرفاً  در  را خالصه کرده من  از کالوزویتس  لنین   le tome 23 desام  های 

Œuvres, notamment p. 20 sv ; p. 84 sv. ; p. 150 sv. ; p. 193 sv. ; p. 226 sv. ; p. 288 

sv.. ی جنگ« کالوزویتس ی »دیالکتیکی« که لنین از »درباره توانیم متوجه شویم که استفاده ها می ما در این تحلیل

استراتژیسین از  است،  کرده  آن(  مشهور  »فرمول«  ))یا  هستند  بودن  کالوزویتسی  مدعی  که   ,Fochهایی 

Schlieffen)   کالوزویتسی ( .تر استcf. R Aron, ouvr. Cit., p. 28 sv.) 
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  -کند بازتعریف می   191735-9231های  گونه که او در سالآن  –دیکتاتوری پرولتاریا را  

می وهلهتشکیل  در  که،  کنیم  توجه  همچنین  از  دهند.  تحلیل  این  نهایی،  ی 

تاریخیِ جنگ بر حسب نیروها و تعارضات اجتماعی، باور لنین به امکان   36»تولیدگری« 

کند. همچنین منطبق بر این تحلیل لنین  عملی انجام جنگ علیه جنگ را توجیه می

نسخه ]یا  پاسیفیستی  ایدئولوژی  که  حالی  )در  داشت  از باور  پاسیفیستی  ی 

ن به چنگ گرفتن جنگ وجود  انترناسیونالیسم[ ناتوانانی خود را نشان داده بود( امکا

شد، در معنای وارد  جایی که به شخص لنین مربوط میدارد )به چنگ گرفتن تا آن

 مثابه فاکتوری برای برهم زدن منطق صرفاً نظامی آن است( شدن به جنگ به

تواند سوسیالیسم »تولید« کند، در حالی که سوسیالیسم، در  اما جنگ چگونه می

بینیم که پاسخی باز  آور، میود؟ با بازگشت به پرسشی دلهرهجلوگیری از آن ناتوان ب

اجتماعی دارد.  وجود  پرسش  این  تودهبرای  پنهان  شورش  و  اقتصادها  در  شدن  های 

ی شرایط انقالبی باشد، شرایطی  تواند تعیین کنندهجبهه، یا در پشت جبهه، تنها می

است که این واقعیت که   که مقدر نیست که در مسیر یک گسست تکامل یابد. در اینجا

یابد. در این صورت، برای دانستن این  ای میجنگ واجد یک تاریخ است، اهمیت ویژه

طبقاتی« »آگاهی  نوع  چه  است  ممکن  جنگ  تحلیلی  که  بایستی  برانگیزد،  را  ای 

داد.   37تمایزگذار ارائه  تقسیمات  این  تکامل  چگونگی  و  پرولتاریا  درونی  تقسیمات  از 

بایستی   نظر گرفت.  همچنین  نیز در  را  اروپا  در  نقیض »احساس ملی«  و  اثرات ضد 

موضع اصولی )دموکراتیک( در حمایت از »حق ملل در تعیین سرنوشت خود« )از جمله  

های چندملیتی که بر مبنای امتیازات فراخوان برای نابودی ]حداقل موقت[ امپراتوری 

 
 مقایسه کنید با: 35

 mon livre cité, Sur la dictature du prolétariat, et pour une mise au point récente mon 

article « Dictature du prolétariat » dans le Dictionnaire critique du marxisme, dir. G. 

Labica et G. Bensussan, P.U.F., 2e édition, 1985 
36 Productivité 
37 Une analyse différentielle 
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گریزناپذیر برای تبدیل    - ظ سیاسی به لحا-ای  مثابه پویهکاست ملت مسلط قرار دارد( به

 38شود.دارانه ظاهر میشرایط انقالبی به جنگ داخلی ضد سرمایه

که آیا در این تحلیل لنین، چیزی بیش از رد ناسیونالیسم  برای مشخص کردن این

ی او گرایانهتوانیم به نقد شدیدا تقلیلای وجود دارد، ما نمیی تودهمثابه یک پدیدهبه

مثابه نقاب ایدئولوژیک منافع امپریالیستی( و امتناع او از ورود به  پرستی« )بهاز »میهن 

ی »متجاوزان« و »مورد تجاوز قرار گرفتگان« اکتفا کنیم؛ بلکه  درباره  39پایانجدل بی

را   او  امپریالیسم  مفهوم  تدریجی  تحول  تزهای  به  – باید  هواداران  با  بحث  در  ویژه 

با دقت    -های خلع سالح که در طول جنگ ظهور کردندپاسیفیستی و طرفداران پروژه

پروژه این  علیه  لنین  اصلی  اعتراض  که  است  واضح  کنیم.  به  وارسی  معطوف  ها 

ای که در شعارهای ویلسون در این خصوص  مرکزی است. سوگیری -»سوگیری« اروپا

نشان میبه لنین  است.  قابل مشاهده  دولوضوح  اتحاد  آن شرایط،    دهد که چرا، در 

اروپایی »یا اساساً ناممکن است، یا ارتجاعی است«. به این معنا این اتحاد بیانگر تحول 

»صلح   است.  جهان  مجدد  تقسیم  یا  امپریالیستی«،  »صلح  به  امپریالیستی  جنگ 

ی همان فرایند تقسیم مجدد جهان که از پیش آغاز شده بود، اما  ادامه  40امپریالیستی«:

لنین »متافیزیکی«( برابرنهاد مطلق جنگ و صلح. در واقع،  این بار تحت ظاهر )به بیان  

یا    کلی جنگ در اروپا، صرفاً و به صورت ناب »اروپایی« نیست، بلکه توسط ساختاری  

ها را }از قبل از این شرایط{ متمایز ناپذیری انواع ناسیونالیسمطور برگشت که به- جهانی  

میتعین  -کند می منظر،  این  از  است.  شرایط توانیافته  نیز  اروپا  خود  درون  در  یم 

 (1916استعماری را شناسایی کنیم )شاهد این موضوع انقالب ایرلند در 

این نکته درست است که لنین تنها پس از بازگشت به روسیه )بعد از انقالب فوریه( 

توده ناسیونالیسم  از  طبقاتی«  »تحلیلی  کرد  تالش  که  ناسیونالیسم  به  –ها  بود  ویژه 

ها و دولت ملی  ای که بین تودهانجام دهد ) یعنی تحلیلی از وابستگی  -دهقانان روس

 
38 Bilan d’une discussion sur le droit des nations à disposer d’elles-mêmes (1916), 

Œuvres, tome 22, p. 344 sv. 
39 La casuistique 
40 Cf. Oeuvres, tome 21, p. 351 sv. (À propos du mot d’ordre des États-Unis 

d’Europe) ; tome 23, p. 212 (Pacifisme bourgeois et pacifisme socialiste) 
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می برقرار  اضطراری  شرایط  منظر در  از  را  تحلیل  این  او  حال،  این  با  شود(. 

شناسانه« صورت نداد )به احتمال قریب به یقین به دلیل فقدان مفاهیمی که به  »روان 

های »نژاد« و »خصلت ملی« را از سویی و »آگاهی  او اجازه دهد تقابل متقارن ایدئولوژی

برحسب   41آپورتیک،   ایطبقاتی« را از سوی دیگر در هم بشکند( بلکه تنها، به شیوه

بورژوایی این تحلیل را انجام داد. به همین دلیل ترکیب اجتماعی بلوک دهقانی یا خرده

شود، بلکه تنها به صورت حل تئوریکی به پرسش داده نمیاست که در نهایت هیچ راه

ای که با تحلیل لنین های تاکتیکیحلشود. )راههای تاکتیکی ارائه میحلدرپی راهپی

 
41Aporetique   ریشه از  برگرفته  اپوریا  صفتی  یونانی  بن  ἀπορίαی  و  معنای گذرناپذیر  معنای  به  در  بست. 

های سقراطی به  مانند. برخی از دیالوگ پاسخ میشود که بیفلسفی کلمه به گفتارهایی پیرامون پرسشی گفته می

آپورتیک به نگارش درآمده شیوه  تناقضای  پیرامون مسئله،  این معنا که گفتارهای  به  را پیش  اند  ها و تضادهایی 

ماند. بنابراین چنین گفتارهایی با شک و شبهه همراه هستند و  تاً مسئله گذرناپذیر/بی پاسخ میکشند که نهایمی

دهند. به این معنا آپورتیک هر دو این معنا را با هم دارند. در ویکیپدیای نهایتاً حکم قطعی در باب پرسش نمی 

که شنونده یا خواننده  ه در عین اینشود کهایی اطالق می فرانسوی نوشته شده است »آپوری برای ارسطو، پرسش

های زیر را کند.« داریوش آشوری معادلکند بین دو دعوی یکی را برگزیند، او را غرق در تردید می را ترغیب می

 آور )م( انگیز، شکشبهه -2انگیز پرسش -1برای صفت آپورتیک قرار داده است: 



 

 
 

 ل یبد  استیجنگ و س  ،یفلسف  یهی: پو1914-1916  نیلن 493

»دفاع  1917  در هواداران  مقابل  انقالبی« در  شروع   42طلبی  پرولتری  »کودتا«ی  و 

 43شود(می

انگارهگیری باید گفت که، به نظر میعنوان نتیجه به ی  رسد که جنگ }فهم از{ 

ی  »شرایط انقالبی« را عمیقاً متحول کرد. این انگاره دیگر فرضی مسلم نیست که با ایده

ی تحلیلی  دردنشانش جنگ است( مرتبط باشد، بلکه نتیجه   داری )که»پختگی« سرمایه

از تأثیرات خود جنگ بر ساختار جهانی متمایزی است که در آن کشورهای »پیشرفته«  

ویژه در مورد  کنند )امری که به مانده« همبود هستند و در یکدیگر نفوذ میو »عقب

طور مداوم از تز  ن بهروسیه صادق بود(. به همین دلیل است که، در همان زمان، لنی

جانبه )در کشوری انقالب جهانی دفاع کرد و تالش کرد که از »صلح جداگانه« و یک

نقطه به  تضادهایش  بهکه  بودند(  رسیده  گسست  بر  ی  کردن  کار  برای  ابزاری  مثابه 

ایدهمجموعه  لنین هیچگاه  این حال  با  استفاده کند.  نیروها}ی جهانی{  روابط  ی  ی 

یک کشور« را نپذیرفت. مضاف بر این، او در این شرایط از همسان »سوسیالیسم در  

کردن انقالب با »استقرار سوسیالیسم« دست برداشت. انقالب که از واقعیت جنگ ناشی  

 
42jusqu'au boutiste révolutionnaire   ادل دفاع طلبی انقالبی انتخاب شده است و به جریانی در فارسی، مع

ی جنگ علیه آلمان بودند؛  شود که پس از انقالب فوریه ) و تشکیل دولت موقت( در روسیه مدافع ادامهاطالق می

ی جنگ جهت دفاع از منافع و دستاوردهای پرولتار پس از انقالب فوریه و تحت توجیه این دسته این بود که ادامه

ها و جناح راست اس. موقت )لووف و کرنسکی( امری ضروری است خود دولت موقت و در کنار آن منشویک  دولت

کردند. در مقابل لنین سیاست شکست طلبی انقالبی را پیش پا گذاشت. لنین در برابر  آر از این سیاست حمایت می

ی جنگ برای دستیابی به صلحی که  امهی پیشین برای اصالح دولت موقت و حمایت از ادی دستهروانهتالش راست

»دستاوردهای دموکراتیک« انقالب فوریه را برای پرولتاریای روسیه محفوظ نگه دارد، در »تزهای آوریل« نوشت: »  

ی یک صلح به ای ناگسستنی وجود دارد...پایان دادن به جنگ به واسطه...بین سرمایه و جنگ امپریالیستی رابطه

ونه ای که با خشونت تحمیل نشده باشد، بدون سرنگونی سرمایه ممکن نیست...« و در ادامه  واقع دموکراتیک به گ 

نویسد: » به  می  - انعکاس این هشدار استراتژیک شدیدا امروزین است  – ای  تر به شکل هشداردهنده چند سطر پایین

این حکومت )یعنی حکومت سرمایه از  امپریجای »مطالبه کردن«  از  اینکه  الیست بودن خود دست  دارن( جهت 

بایستی ماهیت این حکومت افشا    -قبول است، چرا که موجب اشاعه توهمات می شودامری که غیرقابل-بکشد،  

 شود.« )م( 

 cf. Œuvres, tome 24, p. 9 sv., et p. 47دهد. )این نقد دوگانه  مرکز »تزهای آوریل« را شکل می 43

sv. : Les tâches du prolétariat dans notre révolution ; ainsi que p. 156 sv. : projet de 

résolution sur la guerre.). 
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کم معنا،  یک  در  بود،  مردم،  شده  دموکراتیک  شورش  )بیانگر  بود  سوسیالیسم  از  تر 

ادامه حتی  یا  ملی،  سرمایهجنبشی  بی  و  دولتی(  از داری  بیشتر  دیگر  معنای  ه 

ی کمونیستی متصل شد )حتی در شکل »کمونیسم سوسیالیسم بود: بالفاصله به پروژه

عطف  جنگی«(. خالصه: در اینجا یک گسست به لحاظ تاریخی فراتعین شده، و نقطه

و   هگل  »پراتیک«  خوانش  از  که  درسی  با  که  است  موجود  جدیدی  دیالکتیکی 

 طابقت دارد.کالوزویتس گرفته شده بود، م

با این حال باید پذیرفت که این جهش فکری تنها به عنوان یک گرایش وجود دارد،  

ی این مسئله های متضادش را با خود دارد. جهت متقاعد شدن دربارهگرایشی که جریان

را از این منظر بازخوانی کنیم. این کتاب تالشی    دولت و انقالبکافی است برای مثال  

است برای ثبت مجدد تکین و جزئی بودن انقالب روسیه در یک منطق کلی؛ اثری که 

ناتمام ماند،    44توانیم ناتمام ماندنش را به مثابه یک دردنشان  بگیریم: دولت و انقالبمی

پردازی در مورد آن از تئوری   نه تنها به دلیل شرایط و اضطرار آن )» انقالب کردن بهتر

،  1914ی ناممکن بودن درونی خود این پروژه. از سال  است «( بلکه شاید در نتیجه 

راند، با این حال لنینِ »تئوریسینِ« انقالب،  لنینِ »فیلسوف«، لنین انقالبی را به پیش می

 ماند.  مدام از لنینِ پراتیسینِ انقالب عقب می

 

 منبع:
http://revueperiode.net/le-moment-philosophique-determine-

par-la-guerre-dans-la-politique-lenine-1914-1916/ 
 

 
44 Œuvres, tome 25. 
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 مقدمه 

به   پرولتری«لیسنکو؛ تاریخ واقعی یک »علم  این مقاله، در واقع پیشگفتار کتاب  

منتشر شد. اما در   1976قلم دومنیک لکور، شاگرد و دوست آلتوسر، است که در سال 

مجدداً به چاپ رسید. به لحاظ تاریخی،    تنهایی ماکیاولی ای مستقل در کتاب  قالب مقاله

ای است که در آن آلتوسر به صورت آشکار با نام بردن از شوروی این مقاله اولین مقاله

کند.  کشد و آشکارا با آن مرزبندی میاعی و سیاسی آن را صراحتاً به نقد میروابط اجتم

ی »خطا« تئوریک مسئله   -به تحلیل سیاسی  1ی لیسنکو او در این نوشته با نگاه به قضیه

گوید که »دیگر وجود ندارد« چرا که با  پردازد. از تاریخ طوالنی خطایی سخن میمی

یافته«. و از تاریخ  ایم: »تاریخِ پایانپشت سر نهادن آن، به سراغ »دستورکار روز« رفته 

های  گر به ریشه اند؛ عللی که اگوید که موجب ظهور خطا شدهطوالنی عللی سخن می

شان چه  کنند و تاریخشان پرداخته نشود، خطا را در خفا حفظ میسیاسی و تئوریک

 ناپذیر« باشد. بسا »پایان

و بر بستر   -اینه همچون شعاری کلیشه   –آلتوسر در این مقاله، به صورت نظری 

های مارکسیستی پیشین خود )سطوح مختلف و ناهمگن تضاد، فراتعین،  سازیمفهوم 

 
، تزهایی مبنی بر رد علم ژنتیک ارائه 1930ی  شناس شوروی اشاره دارد که در دهه ی لیسنکو، به زیستقضیه 1

توان بذرهای بهتری را  ح و پیوند بذرها، بدون تعدیالت ژنتیکی مبتنی بر علم ژنتیک، میداد. و معتقد بود با اصال

به تز  این  کرد.  آزمایشواسطهتولید  برخی  بررسیی  در  مسلط  تز  به  و  »اثبات شد«  نیز  تجربی  ناقص  های های 

جایی رزی در شوروی، و از آن ی این تز، همزمان بود با مشکالت قحطی و کمبود مواد کشاوبیولوژیک بدل گشت. ارائه

ای دستاوردهای  ی برخی نتایج تجربی در بهبود بذرها »دفاع کند« و تا اندازه توانست از تزش به واسطهکه لیسنکو می

مدتی نیز به همراه داشت، حزب کمونیست شوروی به طور کامل از آن دفاع کرد. این مسئله موجبات اخراج و  کوتاه 

ی ژنتیکی شد که معتقد بودند تزهای لیسنکو واجد  اً محکوم کردن دانشمندان برجستهبه سکوت واداشتن و بعض

تز لیسنکو به صورت رسمی از طرف حزب مورد پذیرش قرار گرفت و    1948معیارهای دقیق علمی نیست. در سال 

را تسهیل و پشتیبانی    ی خام »دو علم«بندی ایده ی لیسنکو، صورتی مهم دیگر این بود که، قضیهتبلیغ شد. اما نکته

در   فرانسه  کمونیست  شد. حزب  داده  قرار  بورژوایی«  »علم  مقابل  در  پرولتری«  »علم  و  تعمید  1948کرد.  در   ،

اش  ی حزبی خود روشنفکران برجستهمثابه »علم پرولتری« مشارکت فعالی داشت و در کنگره های لیسنکو بهآزمایش 

ی کمونیست، لویی آراگون  ها شاعر برجستهترین این شخصیتشده شناخته  را به تبلیغ این ایده تشویق کرد. یکی از

ی لیسنکو مورد تردید و نقد قرار  به تدریج ایده   1952قد از این ایده دفاع کرد. به هر صورت از سال  بود که تمام

نتیک را به  گرفت و سپس حزب کمونیست فرانسه این تز لیسنکو را مردود شمرد و جایگاه ژنتیک و دانشمندان ژ

 رسمیت شناخت. )م( 
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می توضیح  و...(  سیاسی  فروتعین  پراتیک  و  تحلیل  میدان  در  خطا  چرا  که  دهد 

است. هماناجتناب  میناپذیر  آلتوسر شرح  که  رابطه   رونددهد  طور  حقیقت  ی کشف 

سوژه  ابژکتیویته معصوم  برابر  در  ناب  جریان  ای  در  حقیقت  کشف  نیست.  ناب  ای 

اش« به »معیارها« و »حقیقت   گیرد که »هنجارها«،»مبارزه«ی تضادمندی صورت می

نمی  پیشینی مشخص  »تحلیلی مشخص« طلب صورت  »شرایط مشخص«،  هر  شود. 

بندی از موضوع روند کشف حقیقت از روند »مبارزه«، »انحراف« کند. در این صورتمی

ی ی خطا، مسئلهناپذیر است. بنابراین، در گام بعدی، تحلیل از مسئلهو »خطا« جدایی

دهد  روشنی توضیح میباره، بهکشد. آلتوسر، در اینبا خطا را به پیش می  ی مواجههنحوه

گونه پذیرش خطا و »تصحیح« آن بدون تحلیل علل آن و بازگشت به »دستورکار  که چه 

تواند به شکل پارادوکسیکالی  می  -شودکه هیچ گاه متوقف نمی–روزِ« مبارزات تاکتیکی  

برای   از تمهیداتی  ادامه ممکن کردن شرنشان  باشد.  ایط جهت  ی حیات خطا داشته 

ریشه تحلیل دالیل  بدون  پایهتصحیح حقیقی خطا  علل  با  مبارزه  و  بروز خطا  ای  ای 

 ی استراتژیک( ممکن نیست.)مبارزه

کند، یکی از نقاط  فلسفه به دلیل اتصاالت عمیق و روابط وثیقی که با سیاست برقرار می

ویژه  حتی یا شاید بهتر باشد بگوییم به  – ای که  حوزه حساس مبارزه استراتژیک است.  

در تبیین تاریخ و در تحلیل خطاهای سیاسی، عموماً یا به هیچ    -هااز جانب مارکسیست

خودی تسلیم مقوالت فلسفی بورژوایی  شود و در نتیجه، تحلیل به شکل خودبه گرفته می

عمدتاً پیرامون تضاد، دیالکتیک ای و کلی ) نامههای درسکه به کلیشهشود و یا اینمی

فروکاسته می کنیزی میو حرکت(  به  بدل  گاه،  فلسفه،  طریق  این  به  که شود.  شود 

کارکردش تسکین و تسالی خطاهای استراتژیک سیاسی است و گاه، نقش مریدی را  

های تاکتیکی است. در مقابل این  کند که مشغول توجیه و »تفسیر« پراتیک بازی می

است که آلتوسر در تحلیل خطای سیاسی، بار دیگر به فلسفه   -ن غالبهمچنا– روند  

توان درک این الی خطوط آن میدر البه   گردد. با اندکی سر خم کردن بر متن،برمی

فلسفه دوره )مشخصاً  سیاست  و  فلسفه  نسبت  از  آلتوسر  فکری  و ی  مارکسیستی  ی 

 سیاست مارکسیستی( را خواند.
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*** 

که لیسنکو شارالتانی بیش نبوده و تمام موفقیتش به دلیل  اعالم ایناکنون دیگر،  

کودکانه  2خودسری  کار  بوده،  تاریخ  استالین  بررسی  به  اقدام  که  حالی  در  است.  ای 

 لیسنکیسم از منظر مارکسیستی بسیار خطیرتر است.

عنوان فرصتی برای ذکر برخی نکات استفاده کنم؛  خواهم از این کتاب، فقط بهمی

 اند. وضوح در مقابل دیدگان ما قرار دارند و در خاطرمان ثبت شدهنکاتی که به

تاریخ   از  سال  پنجاه  به  قریب  لیسنکیسم،  طوالنی  و  جنجالی  ماجرای  که  چون 

پوشش می را  نیروهای دستگاه کشاورزی،  شوروی  متوالی  به صورت  ماجرا  این  دهد، 

د و سرانجام )در مراسم تقدیس  سپس دستگاه فلسفیِ رسمی شوروی را به حرکت درآور

های جهان را  ( دستگاه رسمی شوروی و همچنین تمام کمونیست 1948و تثبیت سال 

این تاریخ طوالنی، رسواکننده و دراماتیک که بر یک شیادی تئوریک بنا    - بسیج کرد

این تاریخ صرفاً  ها سال انشعاب، تراژدی و قربانی در پی داشت:  شده بود؛ در طول ده
 .نداردوجود 

این از این تدفین سیاسیبا توجه به  تئوریک تاریخ لیسنکیسم صورت  -که پیش 

ی شوروی به خواب رفته  های مختومهها و پروندهگرفته، این تاریخ در سکوت بایگانی

خواهی جان  تردید، همچنان در ذهن کسانی که از سرکوب و باجاست. این تاریخ، بی

ما هیچ یک از فیلسوفان شوروی، هیچ یک از دانشمندان  دهد ااند، جوالن میدر بردهبه

شوروی نخواسته یا نتوانسته صدای خود را برای نوشتن این تاریخ از نظرگاه مارکسیستی 

 3ی این تاریخ، پرتوی به تاریکی بیفکند. بلند کنند، و از زیر سایه

ناکی که با  که، این موضوع به همان میزان که در مورد واقعیت هولبا توجه به این 

انترناسیونال نام مضحک »کیش شخصیت« متبرکش کرده ایم صادق است، در مورد 

کند، باید به  نیز صدق می  4های تاریخی جنبش کارگریسوم و بسیاری از دیگر رویداد

 
2 arbitraire 

 هایی دارد، کتابی مارکسیستی نیست.  با این که سودمندی  Roy Medvedevکتاب روی مدودف 3

با کتاب    BETTELEHEIMبا کتاب بحران جنبش کمونیستی؛ بتلهایم    CLAUDINدو استثنا: کلودین 4

 ی طبقاتی در شوروی.مبارزه 
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اولین بار در حضور ناسازه ای غریب اذعان کنیم: احزاب کمونیست، که مارکس برای 

ی علمی برای فهم تاریخ مجهز کرد و زمانی که موضوع بر سر ها را به ابزارهاتاریخ، آن

قدر ناتوان از شرح ، چهبندندها است عموماً آنها را به کار میسایر نیروها و سایر تاریخ
 خوردند.  به ویژه وقتی که شکست می  -مارکسیستی تاریخ خودشان هستند

نمی تاریخ  ما  حال  هر  در  که،  ساده  استدالل  این  با  و  توانیم  است  تار  و  تیره 

اراده روشن  و هوشیارترین  راه گم ها هم مقهور شرایط میترین  آن مسیر  و در  شوند 

توانیم با این عنوان که گذشته، سنت و نیروی  کنند، از مسئله فرار کنیم؛ ما نمیمی

شان را بر حال بگسترانند، از  توانند سایهقدر از آن هراس داشت( میعادت )که لنین آن

که برای  توان تحلیل کرد )ولو آنفرار کنیم. چرا که خود همین شرایط را نیز می  مسئله

شان نیازمند تولید مفاهیم جدید باشیم، چرا دست به این کار نزنیم؟(. در نهایت،  فهم

های تاریخ، به  ترین مکافاتاگر تحلیل یک خطا نادیده گرفته شود، با این حال تاریک

ی ها در انتها، ولو در سکوت، خطایشان را، به واسطهکمونیستای وضوح دارند که  اندازه

 شان( بپذیرند. تصحیح )در یک جزء و یا در خط سیاسی

اند، دیگر این مسئله که در مورد اما، خواهند گفت که اگر آنها خطا را تصحیح کرده

ی  روند« چه اهمیتخطایشان سکوت کرده باشند، چه اهمیتی دارد؟ و اگر آنها »پیش می

اعتنایی{ رو برگردانند؟ مگر شوروی چنان که به نظر  ی بیدارد که از خطایی }به نشانه

را که موجب شده بود نظام سوسیالیستی   5آید »تجاوز به قانونیت سوسیالیستی« می

این نه  به »کیش شخصیت« فروکاسته شود، »تصحیح« نکرد؟ مگر  آنها  اصطالحاً  که 

برگردان  با  را  لیسنکیسم  ژنتیک و اعادهخطاهای  از  دن مناصب دانشمندان  ی حیثیت 

تر شان »تصحیح« کردند؟ مگر حزب کمونیست فرانسه، که پیشرفتهتوانایی قدرنادیده

از سایر احزاب بود، و رهبرانش در تجلیل و اعتالی لیسنکیسم و تز »دو علم«، پشت  

کیسم و تهدید و  با رها کردن ایمانش به لیسن  -»روشنفکران بزرگ« پناه گرفته بودند  

به »تصحیح امور« نپرداخت؟ و اگر کسی هیچ توضیحی نداده است،    - ارعاب مبارزانش  

را »تصحیح« کرده دارد؟ چرا که خطا  اهمیتی  این  چه  نشاندن  بر صدر  برای  و  اند... 

تئوری متوسل شویم که در  »استدالل«، همیشه می  بر  پراتیک  تقدم  تئوری  به  توان 
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استدالل  قواره این  از تمام تحلیلی  ارزشمندتر  های  دوخته شده: یک عمل مشخص 

 جهان است!

ی مارکسیسم نیست. لنین را ها شایسته باید بگوییم که هیچ کدام از این استدالل

به یاد بیاوریم که در فرایند تصحیح شناخت به خطا جایگاه ممتازی اعطا کرده بود، تا  

تجربه پراتیک  در  که  خطا  حدی  سیاسی  و  علمی  بهی  اکتشافی را  اصل  بر    6عنوان 

پذیری« پوپری گوشزد »حقیقت« مقدم دانست. ) این را باید به تمام هواداران »ابطال 

شکست   مقابل  در  کردن  سکوت  و  بستن  چشم  که:  کرد  تکرار  بار  چند  لنین  کرد(. 

تر  تر از شکست خوردن است؛ چشم بستن و سکوت کردن در مقابل خطا مهلکمهلک

 است. از ارتکاب خطا

در  و ما می پذیرفت:  را  آورد و خطا  این موضوع مثال  برای  بار  او چند  دانیم که 

ی کمونیسم  لیتوفسک، که دست از تحلیل شرایط آن نکشید؛ درباره-ی برستمعاهده

 جنگی وقتی که گفت »ما اشتباه کردیم«. و اما چرا؟... 

های هولناک انقالب شوروی  اش با تضادنگار نبود، اما، در مقام مبارزاتیلنین تاریخ 

مواجه شد؛ او هشدار داد که به دلیل عالقه به تاریخ نیست که جنبش کارگری باید  

مرتبط با    سیاسیی خود را تحلیل کند و بشناسد، بلکه این موضوع به دالیل  گذشته

که در تاریکی نجنگیم. چرا که به منظور تصحیح همین اکنون ضروری است: برای این

باید به عمق امور رفت و پیش از هر چیز شرایط وقوع    -علت آن  شناختبا  -واقعی خطا  

خطا را تحلیل کرد. در غیاب شناخت علت خطا، در بهترین حالت تنها بخشی از خطا 

ی پراتیک از نظر لنین کامالً متفاوت  و آن هم به صورتی سطحی اصالح خواهد شد. ایده

که جنبش  اع از تقدم تحلیل، با دفاع از اینی »تصحیح« مقطعی بود. لنین با دف از ایده

، پیروز شده یا شکست خورده(، انجام دادهچه که  اش را بشناسد )یعنی آنکارگری تاریخ

 کرده است. مارکسیستی دفاع میتقدم سیاست از 

ی خطا  برای ارزیابی دقیق آنچه که لنین مدعی آن است مبنی بر اینکه سکوت درباره 

ارتکاب  مهلک از  مسئله تر  بایستی  است،  جدی خطا  بسیار  را  خطاها  به  پرداختن  ی 

 بگیریم. 

 
6 heuristique 
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کنیم و  عنوان دین نگاه نمیمان هم بهچون، ما که دینی نداریم. حتی به تئوری 

دانیم که  هیچ ایمان دینی هم به اهداف و غایات تاریخ نداریم. تحت این شرایط، می

به برای خود پرولتاریا نیز، که نبرد  رود و  پیش نمینبرد طبقاتی در وضوح و روشنی 

پیش می به  بورژوازی  نبرد  از  متفاوت  را  روشنیطبقاتی خود  و  ای وجود  برد، وضوح 

گوییم که هر بار باید وحدتش را  سخن می  7ای مرکبعنوان طبقه ندارد. از پرولتاریا به

نیروهایی که  تواند با روابط واقعی  ی طبقاتی است که پرولتاریا میبسازد. و در مبارزه

ی طبقاتی است که  ها رمزگشایی کند؛ در مبارزهدرگیر در آنهاست مواجه شود و از آن

رفتهپرولتاریا می مبارزاتی خود تواند،  و  به مواضع طبقاتی  و  بسازد  را  رفته، وحدتش 

تواند به تعریف »خط« مبارزاتی اش نائل آید. هیچ یک  دست یابد؛ در نبرد است که می

پذیرد.  ی نابِ شرایط صورت نمی ر روشنی یک آگاهی ناب در مقابل ابژکتیویتهها داز این 

رفته، ، رفتهیابد که فقطی روابط متضادی قوام میچون که تمام این فرایند تحت سلطه 

و تحقق میکشف می روابطی که میشود  غافلگیرییابد.  وقوع  توانند  از  هایی حاصل 

را در خود داشته باشند. به همین دلیل    10)فروتعین(  9)فراتعین( یا تأخیر  8پیش از موعد 

 
7 Classe composite 

8 anticipation 

9 retard 

گرا از مارکسیسم،  گرایانه، و غایتی آلتوسر در تقابل با خوانش قدرگرایانه، تاریخ یکی از مفاهیم مرکزی پروژه  10

ی است. این مفهوم با فهم آلتوسر از تضاد، کل، سطوح مختلف کل و رابطه   (surdétermination)مفهوم فراتعین  

ساز هگلی گرا، همگن و یکسانمارکسیسم نه کل غایت  این سطوح با یکدیگر گره خورده است. در نظر آلتوسر کل در

است و نه کل مکانیکی متشکل از اجزاء ممتد دکارتی. آلتوسر در تقابل با این فهم، از مفهوم ساختار واجد عنصر 

  – ها نیز تاریخ و تضادهای  های مختلفی دارد و هر کدام از این ساحتگوید. ساختاری که ساحتمسلط سخن می

کننده در ها نیست، اما این کل یک ساحت تعیینمستقل خود را دارند که همگن و یکسان با سایر ساحت  -نسبتاً  

واسطهوهله به  است.  اقتصادی  ساختار  همان  که  دارد،  نیز  نهایی  تعیینی  وهلهی  در  انسجام  کنندگی  نهایی  ی 

قابل ساختار، هر پدیده و پیامدی نه به  شود. در این فهم از  فهم میساختاری که ناهمگن، مرکب و متکثر است 

تعین    -که نسبتاً مستقل هستند    -های مختلف ساختار  ی مجموع تضادهای ساحت ی یک تضاد که به واسطهواسطه

ندارد، بلکه توسط مجموع تضادهای ساختار که دارای ساحت  یابد. به این ترتیب هیچ پدیده می ای تعینی تکین 

های تواند حامل تحقق امکانشود. تداخل این تضادها با یکدیگر میاست، تعیین میی نهایی  کنندگی در وهلهتعیین

ی  دهد. اما آلتوسر برای توسعهها را میها و جهشبندی به ما امکان فهم گسستباشد. این صورت  ایغیرمنتظره 

از    1975در سال    (soutenance d’Amiens)ی دانشگاه آمیَن«  اش برای اولین بار در »دفاعیهمفهومی نظریه
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به   است، ضرورتاً  مسلط  آن  بر  که  روابط  از  نظامی  در  طبقاتی،  نبرد  مسیر  که  است 

عالمتواسطه  خطاها  میی  گاه  که  خطاهایی  است؛  شده  یا  گذاری  دراماتیک  توانند 

روابط متضادی که    تراژیک باشند. امکان این خطاها، درست مانند امکان انحرافات، در

ی طبقاتی است حک شده است. حتی اگر از پیش امکان انحرافات و  حاکم بر مبارزه

ها توسط اقلیتی نادیده انگاشته شده، انکار شده، خلع سالح شده یا مغلوب، اعالم  خطا

شود  مثابه خطا محکوم و پذیرفته میاست که خطا به  11شده باشد، همیشه پس از واقعه 

پذیرف به)اگر  انحراف  از واقعه است که  انحراف محکوم و  ته شود!( همیشه پس  مثابه 

 
کند. برای فهم این مفهوم بگذارید مثالی بزنیم: در هر  استفاده می   (sous-détermination)تعین«  -مفهوم »فرو

سازد. اما این روابط تولیدی به  فرماسیون اجتماعی، روابط تولیدی مسلطی وجود دارد که ساخت اقتصادی را می

تولیدی مسلط آغشته به روابط کهن است و گاه در کنار روابط کهن  صورت ناب و خالص وجود ندارد، گاه آن روابط

برند. مسلط بودن یک رابطه تأثیر روابط دیگر را  ی تضادمند به سر میی روابط مسلط( در یک رابطه ) اما با سلطه

اینحذف نمی  این است که در هر شیوه کند. مسئله در  تعیینجا  تولیدی عالوه بر ساحت  ی هلهکننده ) در وی 

به  ساختارهای  ما  ساحت،  هر  در  مسلط  ساختار  و  و  نهایی(  تضادها  در  که  داریم  نیز  دیگری  روابط  از  مانده  جا 

تداخل میساحت دیگر  تعینهای  ما شاهد  اتصاالت  این  در  و  نمیکنند.  متعین  تحقق  هایی هستیم که  و  شوند، 

های ممکن شدن و از دست رفتن یک امکان در  کند که امکانبندی از مسئله به ما کمک مییابند. این صورت نمی

کند، »فروتعین... نه تنها امکان اندیشیدن به  طور که بالیبار اشاره میشرایط مشخص را بیندیشیم و بفهمیم. همان 

) Waldدهد.«  را نیز می  "از دست رفته"انقالبات  تولید رویدادها، بلکه همچنین امکان اندیشیدن به تکامالت و  

»  saison Le climat d’une nouvelle « Étienne, « Balibar Aliocha, Lasowski

).:p.41 Althusser et nous », dans : , révolutionnaire   

مکمل متقارن در نظر ی مهمی که در رابطه با این دو مفهوم وجود دارد این است که نباید این دو مفهوم را  نکته

تعین« پیامدهای  -گرفت، این دو مفهوم همزمان در تعین تمامی تضادها در کار هستند ) اما اضافه شدن مفهوم »فرو

که آلتوسر در متن »دفاعیه ی دوم اینخاص خود را داشت: راه را برای پرداخت »ماتریالیسم تصادف« باز کرد( نکته

تعین را بر حسب جمع یا تفریق مقداری  -که »مسلم است که نباید فراتعین و فرو  سازددانشگاه آمیَن« خاطرنشان می

از تعین اضافه شده )به( یا کاسته شده )از( یک تضادِ پیشاپیش موجود در نظر گرفت... فراتعین و فروتعین استثنائاتی  

 : Althusser Louis, « 8. Soutenance d'Amiens (1975) », dans) در نسبت با تضاد ناب نیستند«

, Solitude de Machiavel.:p.215)   
می »فروتعین«  کشیدن  پیش  اهمیت  باب  در  میو  تاکید  »فروتعین«  بر  تعمداً  »من  برخی  نویسد:  که  چرا  کنم، 

ی تعینی که  تعین، یعنی آستانه-ی فروی اضافه کردن مکملی ساده به تعین، کنار آمدند، اما ایده راحتی با ایده به

های انقالبی راکد یا ناپدید  شوند، جنبشها سقط میپذیرند؛ یعنی این موضوع که انقالبشود، را نمینمیمحقق  

 .(ibid:2017)غیره«  یابد وشود توسعه میشوند، امپریالیسم در حینی که پوسیده میمی

می ساختابنابراین  از  استعالیافته  یا  بیرونی  امری  معنی  به  »فرو«  یا  »فرا«  که  عناصر بینیم  برعکس  نیست،  ر 

 )م( زنند.های آن را رقم می ها و محدودیت ماندگار ساختار هستند که تحوالت، جهشدرون 

11 Après coup 
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جایی که نبرد، حتی برای کسانی که امکان  شود )اگر پذیرفته شود!( و از آنپذیرفته می

ای که از  کنندهاند، بدون حضور قاضی قضاوتروشنی دیدهخطا و انحراف را از قبل به

رد، باید به شکل متناقضی بگوییم که خطا بدون  کند، جریان داباال تعیین تکلیف می

می رخ  بدون وجود هنجار  انحراف  و  پیش{  }از  انحراف  وجود حقیقتی  و  دهد. خطا 

نشده، درجا زدن، نادانی، شکست یا بحرانی است  روی کنترل چیست؟ خیلی ساده، کژ

 شود.ناگهان، بدون وجود حقیقت یا هنجاری، در واقعیت حفر میآرامی یا بهکه به

این برای  میحال،  بازگردیم،  لنین  به  )یا  که  خطا  وجود  پذیرش  آیا  که  پرسیم 

پذیرشِ   بدونِ  و  سکوت  در  آن  »تصحیح«  به  کردن  بسنده  و  واقعه  از  پس  انحراف( 

ی تحلیلِ مارکسیستی از تاریخ واقعی خطا )یعنی تحلیل شرایط و دالیل مسئولیتِ ارائه 

روی ی کژه. اگر حزب، در برابر خطایی که به واسطه گویم نآن( کافی خواهد بود؟ من می

از شرایط واقعی رخ داده است، به صرف پذیرش خطا بسنده کند )خطایی که اکنون 

آ بدون  و  است(  گشته  دفاع  دربارهن غیرقابل  چیزی  بگوید  که  آن  بدون    –ی  یعنی 

بخواهد آن خطا را »تصحیح«   -تخصیص تحلیلی مارکسیستی واقعی و عمیق به آن

ی اصلی خطا، در خفا حفظ خواهد شد.  کند، خیلی ساده به این معنا است که هسته

بیش خطا،  مورد  در  خطا  سکوت  استمرار  معنای  به  اوقات  بخش    -تر  منهای 

توان خطایی  گونه میراستی، چهبه  ی سکوت است. اما، در سایه  -شده«ی آن»تصحیح 

می امتناع  آن  شناخت  جهت  تحقیق  از  که  )میرا  کرد؟  تصحیح  امتناع  کنیم،  گویم 

گونه ایم( در نهایت، چهی تاریخ آن خطا و تحلیلش سکوت کردهکنیم، چرا که دربارهمی

؟ شناختی از آن نداریمتوانیم به صورت جدی مدعی »تصحیح« خطایی باشیم که  می

به »تصحیح« دل د را محکوم  تنها بخشر چنین شرایطی خود  از خطا  بخواهیِ  هایی 

میکرده چشم  به  همه  از  بیش  که  ناخوشایند  ایم  و  آزاردهنده  همه  از  بیش  یا  آیند 

ی اینها به آن معنا است که  هستند؛ یعنی عناصری جزئی و سطحی از خطا. باری، همه

که نظم موجود مختل نشود و این نظم هم  کنیم«  وجور میاوضاع را به طریقی »جمع

منظور بیش از هر چیز نیازمند سکوت است. حتی اگر فرض بگیریم که »تصحیح« به 

ی خطایی سکوت امتداد حیات خطا در آرامش صورت نگرفته باشد، مادامی که درباره

 یابد. کنیم، آن خطا امتداد میمی
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که میهمان گفتن  طور  دروغ  و  کتمان خطا  بین خطا،  مرز  موارد  این  در  بینیم 

ی اوقات چشم بستن )آگاهانه یا پذیرفته شده(  ی خطا بسیار ظریف است: عمدهدرباره

کند. اگر لنین چنان اهمیتی به  را فاش میسیاست  های خطا، در واقع، نوعی از  بر ریشه 

پرداختن به خطا همیشه امری  ه این خاطر بود که  داد، بی پرداختن به خطا میمسئله 
توانیم بگوییم که  و درگیر در یک سیاست است. بنا به شهادت زمان، میسیاسی است، 

هایش، مستلزم طور که از بین بردن خطا در ریشه راه سومی وجود ندارد: درست همان

نکاراده  نابود  نتیجه  در  و  شناخت  تحلیل،  از  امتناع  است؛  سیاسی  در ای  خطا  ردن 

ای سیاسی است. حتی اگر چنین اراده و خواستی اعالم هایش هم مستلزم اراده ریشه 

داری از خطا و  ای برای جانباراده  -نشود، اما این اراده به صورتی مسکوت وجود دارد

 که خطا بتواند در آرامش به حیاتش ادامه دهد. دالیلی سیاسی برای این

ی که با اصطالح بسیار مشهور »کیش شخصیت« مشخص آیا باید بار دیگر به واقعیت

ی آن واقعیت همچنان ادامه  شده، بازگردیم؟ باید چنین کنیم، چرا که سکوت درباره 

دارد. ممکن است جلوگیری از تدفین وقایعی که آنقدر به طول انجامید و به آن میزان 

مورد  ( بیدهدتراژیک بود زیر خاک »کیش شخصیت« )که هیچ چیزی را توضیح نمی

ی بیستم »خطا« را پذیرفت و آن را »تصحیح کرد« ) و گویند، کنگرهبه نظر برسد. می

چنین خطایش را  کنند که کدام حزب را در سراسر جهان سراغ دارید که ایناضافه می

رسد که ترمیم  بپذیرد؟(: به »قانونیت سوسیالیستی« تعدی شده بود، و اکنون به نظر می

و همین(. رهبران شوروی به این طریق »امور را تصحیح کردند«، و  شده باشد )همین  

از پیش این خطا را شناسایی کرده  »زیاده روی« را اصالح کردند. تمام صداهایی که 

بودند، در زیر تلی از توهین، آزار و مرگ خفه شدند. اما زمانی رسید، که بحرانِ آشکار  

ی واسطهاین ترتیب خطا پس از واقعه، بهشد. به  عیان شد، و بایستی خطا پذیرفته می

تصمیماتی محدود که فرمانش داده شد، به شکلی معین و محدود پذیرفته شد. اما در  

جست شوروی، باب  اجتماعی  فرماسیون  تاریخ  در  خطاها  آن  عمیق  دالیل  وجوی 

اش، »خط« سیاسی شوروی در زیربنا و روبنا: سکوت. در اینجا من از  تعارضات طبقاتی

کنم  کنم: من از سکوتی صحبت میهای آن لحظه صحبت نمیسکوت -وت یا نیمهسک

که بیست سال است دوام آورده. روشن است که رهبران شوروی از مواجهه با تحلیل 

کنند؛ خطایی که  مارکسیستی این خطای عظیم امتناع کردند و همچنان نیز امتناع می
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ت دولتی به خاک سپرده شده است.  ها قربانی، در سکوپس از به جا گذاشتن میلیون 

امیال گذرا به  رجوع می  12آنها حتی  روشنگری  برای  کردند که خروشچف و سترونی 

اتحاد جماهیر شوروی در یک   است که  این شکل  به  بود.  آورده  به وجود  را  امیدش 

توان با قاطعیت شرط بست که برد. میمند در باب تاریخ خود به سر میسکوت نظام

ا خود نظام شوروی بیگانه نیست: این سکوت، سکوت نظام شوروی است.  این سکوت ب

ی خطا یا به معنای استمرار  شنویم: سکوت دربارهبار دیگر انعکاس سخن لنین را می

خواهیم شرایطی استمرار یابد که خطا رخ  که تعمداً میشرایط امکان خطا است یا این

تواند این  یابد. و این میخطا دوام میکنیم،  ی خطا سکوت میدهد. مادامی که درباره

معنا را هم داشته باشد که سکوت به هدف تداوم یافتن خطا است: برای بهره بردن از 

 ای که از تداوم خطا انتظار داریم. های سیاسیمزیت

اش ناپدید شده،  ایمن منکر این نیستم که اشکال خونین سرکوب در ابعاد توده

نهایت  های مستقیم }اشکال جدید سرکوب{ بیکه قربانیگونه که منکر نیستم  همان

میکم قربانی  همچنان  اما  اردوگاه  ترند،  ازجمله  استالینی،  سرکوب  سیستم  و  گیرند 

های استالینی در زندگی  استالینی در شوروی پابرجاست. همچنان که ماهیت پراتیک 

ای کونومیستی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پابرجاست. در پس پشت آنها ماهیت خط ا

بند ایدئولوژیک کلمات اومانیستی در شکل کانفورمیستی و مغلق ادامه دارد که با ترجیع 

 
12 velleités 
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بیاوریم؟ برهانی که اگر    14آیا باید برای این مسئله برهان خلفی   13مضاعف شده است. 

 صریح و گویا نباشد مضحک خواهد بود. 

فرانبه عمومیِ  اذهان  در  شوروی  سوسیالیسم  »نجات«  مسئوالن منظور  سویان، 

رسمی حزب کمونیست فرانسه توضیح دادند که »مشکالتی« که اتحاد شوروی در گذار 

به »سوسیالیسم دموکراتیک« با آنها برخورد کرده، صرفاً مشکالتی مرتبط با شکل و  

فرم است، چرا که اتحاد جماهیر شوروی تنها از آنچه »مربوط به سوسیالیسم« است، 

خواهید؟ اتحاد جماهیر  ودش است، عقب مانده است. گواه مییعنی آنچه مربوط به خ 

)رشد  دارد  اختیار  در  را  »دموکراسی«  به  رسیدن  برای  الزم  وسایل  تمام  شوروی 

کند ) »نیاز  « را نیز احساس می»نیازشاقتصادی، فرهنگ عمومی شده( و عالوه بر این،  

ه چیزی کم است؟  ی خودشان( پس چ بنا به گفته  -یافته«به یک دموکراسی گسترش 

ی  بخواهیم صریح بگوییم: هیچ چیز. تنهای یک فاکتور مکمل کوچک، که آن هم ایده

سوسیالیسم »دموکراتیک« است. این ایده هنوز محقق نشده است، اما محقق خواهد  

این  واقعیت  شد: کافی است کمی دیگر منتظر بمانیم. اما بدبختی، یا بهتر است بگوییم  

به  شوروی  که  نمیوضواست  دربارهح  عقبخواهد  دیالکتیک  وسایل  ی  ماندگی، 

دموکراتیک، نیاز به دموکراسی و نهایتاً مکمل »دموکراتیک« چیزی بداند. خالف آنچه 

اصطالح دیالکتیکی که هیچ نشانی از مارکسیسم  گویند، و بر خالف این بهکه به ما می

نه وسایل »سوسیالیسم   گونه بیندیشیم که رژیم شورویتر است که اینندارد، صحیح

کند. اگر دالیل طبقاتی »خطا«ی  دموکراتیک« را دارد و نه نیازی به آن احساس می

 
، اساساً ربطی به  1956ی بیستم، در سال واقعیت این است که روابط تولیدی و اجتماعی شوروی پس از کنگره  13

یکی از اولین روشنفکران مارکسیست اروپا بود که از دیدگاه مارکسیستی به نقد  سوسیالیسم نداشت. آلتوسر خود  

های اومانیستی و ایدئالیستی حاکم در احزاب کمونیست وقت،  ها مبادرت ورزید و در مقابل درکتئوریک آن سیاست

از کنگره  از سوسیالیسم توجه کافی نداشت. شپس  اما به گسست کیفی شوروی  ایستاد.  از  ی بیستم،  وروی پس 

های ایدئالیستی بود؛ شوروی در ادامه ی ایدئولوژی های غلط گذشته به عالوه ی سیاستچیزی بیش از ادامه   1956

ی آمیز خروشچف مسیر سوسیالیسم را به کلی رها کرد. آلتوسر شخصاً، هزینهبا پیش گرفتن سیاست سه مسالمت

اش از حزب کمونیست فرانسه، که عموماً پیرو و مدافع  گسستبه خاطر عدم  60ی های اواخر دهه گزافی را در سال 

 گنجد.جا نمیهای شوروی بود، پرداخت. اما دالیل عدم گسست سیاسی او از حزب کمونیست فرانسه در اینسیاست

 )م(
14 Preuve à contrario 
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تردید به دلیل فراموشی یا  بزرگ تاریخی بر اساس اصول مارکسیستی تحلیل نشده، بی

پرتی نبوده است، بلکه به این خاطر بوده که در جاهایی، در درون خود روابط  حواس 

نیازمند« این خطا است؛ و نیاز  به لحاظ سیاسی »و برای حفظ آن روابط  اش،اجتماعی

 دارد که آن خطا با آن روابط اجتماعی دوام یابد. 

سرایی )برای خودمان( دست  هر چیز را باید به نام حقیقی اش بخوانیم و از داستان 

خواستند بکشیم. باید این امر بدیهی را بپذیریم: واقعیت این است که رهبران شوروی ن

واقع مارکسیستی موجود بهره بگیرند. آنچه که »تصحیح« خواهند که از تحلیل بهو نمی

عرضی/تصادفی  امری  یا  افتاده  تأخیر  به  صرفاً  امری  بخشی    15نشده،  بلکه  نیست، 

به لحاظ سیاسی  جدایی این خطا، در آن نظام،  از نظام شوروی است، چرا که  ناپذیر 

می ایفا  اساسی  دنقشی  اینکند.  تمایزگذاریر  دقیقجا  حتی  و  داستان ها  های  ترین 

های استالینی، که ی اصلی پراتیک دهند. خط و هسته چیزی را تغییر نمی  16گرانه توجیه 

شده رها  تحلیل  بهبدون  تعقیب اند،  را  دیگر  مناطق  و  شوروی  تاریخی  مسیر  آرامی 

شدهمی رها  تحلیل  بدون  خطاها  این  اگر  که  است  روشن  دالیل  کنند.  به  دقیقاً  اند، 

ها را دست نخورده باقی بگذارند و تداوم یابند، چرا که این خطااست: برای این  سیاسی

کلی  که حضور آنها برای روابط اجتماعی موجود ضروری است. پس باید پرسش را به

این بر  تئوری مضحک مبنی  این  و  تصادف/ یک عرضِ«  تغییر دهیم  گویی »یک  که 

ر سوسیالیسم عارض شده است را کنار بگذاریم )یعنی این تئوری که مکانی« ب-»زمانی

تزلزل  ارسطویی  جوهر  مانند  سوسیالیسم  تمایز  گویی  بایستی  بنابراین  است(؛  ناپذیر 

امروزه،  عرض را کنار بگذاریم، و خیلی ساده، اما با جدیت تمام از خود بپرسیم:    -جوهر
 ری را ساخته کدام است؟ای که فرماسیون اجتماعی شوروروابط اجتماعی

بی تردید، رویداد لیسنکو، در تاریخ وزنی همسان با »کیش شخصیت« ندارد. اما  

ای است. و این درس مستقیماً به ما مربوط است، چرا که حزب  دارای درس آموزنده

در مورد این رویداد خط مقدم    1952تا    1948های   ی سالکمونیست فرانسه در فاصله

ایدئولمبارزه از لیسنکیسم{ را اشغال کرده بود. در این  ی  وژیک و سیاسی }در دفاع 

 
15 accident 

16 apologétique 
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اما چه را »تصحیح کردیم«.  نیز خطا  این صورت مورد  در  تحلیلی.  هیچ  بدون  گونه؟ 

ریشه چه  به  است  ممکن  علتگونه  شناخت  با  و  بیابیم  دست  روی  ها  بر  خطا،  های 

کهمعلول بخشی  تنها  به  را  پدیده  تمام  کنیم؟  عمل  آن  را   های  آن  »تصحیح«  قصد 

به وجه   را  استالینی  انحراف  تقلیل دادیم. درست مانند شوروی که واقعیات  داشتیم، 

ترتیب  همان  به  نیز  ما  داد،  تقلیل  سوسیالیستی«  قانونیت  به  »تعرض  قضاییِ  تماماً 

های بیولوژی، تحت دخالت دولت،  ی پرسشلیسنکیسم را به یک حماقت تئوریک درباره

که  که موضوع جایگاه علمی »تصحیح« شد، به محض اینبه محض اینتقلیل دادیم.  

این بدون  گذاشته شد،  کنار  علمی  پژوهش  در  دولت  دخالت  و  علم«  »دو  که  تئوری 

درباره رفتیم.  روز  دستورکار  سراغ  بدهیم،  این  از  بیش  مسئلهتوضیحی  قشر ی  ی 

و   بودند  دولتی  ایدئولوژی  این  درگیر  که  »روشنفکران«  و  اجتماعی  تهدید  طناب  با 

کردند سکوت اختیار خواهی و سرکوب به دولت بسته شده بودند و به آن خدمت میباج

ها  داد و بر تودهی خود خدماتی را نیز به روشنفکران ارائه مینوبهدولتی که به  -شد  

 سلطه داشت.

ی خط سیاسی،  چیزی در مورد روابط و تعارضات طبقاتی گفته نشد، چیزی درباره

گرایانه که تمام نظام بر آنها بنا شده بود، گفته نشد. چنان که چیزی صادی و ارادهاقت

های لیسنکو را ضمانت ی رسمی ماتریالیسم دیالکتیک که تئوریهم در مورد نسخه 

تئوری می نشد.  گفته  نوبهکرد  به  که  تثبیت هایی  و  »اثبات«  در خدمت  ی خودشان 

به نسخه  بودند. »تصحیح« کنترل  عنوان »علمی رسمی ماتریالیسم دیالکتیک  العلوم« 

رانند،  ی لیسنکیسم، این واقعیات را که بر سرنوشت تاریخی این کژروی فرمان میشده

ی سکوت رسمی، مسیرشان را پی  دست نخورده باقی گذاشت. این خطاها تحت سایه

 گرفتند. 

نمونه تمامی  میبین  اشاره  مورد  یک  به  تنها  من  مورد  ها،  ی فلسفهکنم: 

فلسفه بهمارکسیستی.  و  بود  دیده  بسیار صدمه  این  از  پیش  رویداد  ای که  وضوح در 

لیسنکو نیز چنان صدمه دید که تحلیل این خطا بایستی، بررسی عمیق این فلسفه را 

ی خاصی از  توانستیم ببینیم که نسخه داد. در این صورت، میدر دستورکار روز قرار می

آن ی  شناسانههستی -گونه بگوییم بگذارید این  –ی  نی نسخهی مارکسیستی، یعفلسفه 

ای که استالین در کتاب تاریخ حزب هاست که در شوروی تثبیت شده است؛ نسخه سال
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ی مسلط در شوروی و تمام احزاب کمونیست  مند کرده بود و به نسخهکمونیست قاعده

ی مارکسیستی، که  سفه توانستیم بفهمیم که برخی از تضادهای پیشین فلبدل شد. می

های آنها را در متون مارکس و انگلس نشان داد، به استالین و دیگران توان نشانهمی

شناسی هل دهند. به این  ی مارکسیستی را به محاق هستیامکان این را داد که فلسفه

می فلسفهطریق  تاریخ  از  دورنمایی  بود؛  توانستیم  تناقضی  حامل  که  کنیم  ای کسب 

ی آثار سیاسی و تئوریک وی حضور و مداخله در وضعیت پراتیک به واسطه تناقض دع 

ایم که  بندی محدود کردهمارکسیسم؛ در حالی که در این آثار خود را به تزهایی نیم

 دار هستند.  مشکل  - به دالیلی روشن-نظام این تزها  

ی های مارکسیستی مسئلتوانستیم به صورت جدی یعنی به شیوهکه میخالصه این

ها و انحرافاتش را طرح کنیم، تا به این وسیله بتوانیم به  ماتریالیسم دیالکتیک، تضاد

ی مارکسیستی و مسیر »انتقادی و انقالبی اش« )مارکس(  صورت حقیقی درگیر فلسفه 

نسخه و  شدند.  رها  موجودشان  وضعیت  در  امور  نه.  اما  ماتریالیسم  بشویم.  مسلط  ی 

کرد که  کرد و عنوان میشناسی ماده ترجمه میا به هستیدیالکتیک، که ماتریالیسم ر

دیالکتیک ماده بیان »قوانین« ماده است مسیر خود را پیش گرفت. و این نسخه مانع  

گونه که تمام غنای دیالکتیک  بازشناسی این نکته شد که تمام غنای ماتریالیسم، همان

که »قوانین« آن را بیان کند.  ینی ماده است؛ نه ادر این است که بیانگر تزهایی درباره

اش را پی گرفت. و ما باید بدانیم که این نسخه،  ی مسلط مسیر سادهدر هر حال نسخه

توانند با  امروز نیز، مسلط است. چون که فیلسوفان شوروی و شاگردان آنها هرگز نمی

دهند  یگرایی« ماعتراضات کالمیِ سلبی و سترون )مانند هشدارهایی که علیه »استنتاج

نفی سلطه و  از  آن(  مضحک  نسخه های  فلسفهی  رسمی  بگریزند؛  ی  مارکسیستی  ی 

ی مارکسیستی، که به غیر از استثنائاتی، همچنان بر »تفسیر« و دفاع  ای از فلسفه نسخه 

کند؛ و به همان اندازه نیز ارتجاعی و  از واقعیات مستقر علمی و سیاسی پافشاری می

اند که مارکس گفته بود دیالکتیک مارکسیست فراموش کرده   ثمر است. آیا فیلسوفانبی

تواند  تواند »انتقادی و انقالبی« باشد و میتواند از یک سمت به سمت دیگر بغلتد: میمی

 گر وضع موجود باشد«؟ »تجلیل 
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این  میبرای  برسیم،  پرسش  سیاسی  عمق  به  موجب که  که  سکوت  این  پرسیم: 

شود، برای چیست؟ به این  ی مارکسیستی میفه ای مسلط فلسحفاظت و دوام نسخه

ی این نسخه، به کار »تجلیل گرانه دلیل است که کارکرد عمیقاً کانفورمیستی و توجیه 

آید  از وضع موجود« و تبدیل کارگزاران این نسخه به نگهبانان عمومی تولید تئوریک، می

پراتیک با  پراتیکو  این  دارد:  تناسب  کامالً  جاری  سیاسی  آن های  به  سیاسی  های 

کار  نسخه  در  را  خود  اساساً  که  ایدئالیستی،  سنت  بهترین  دارند.  »نیاز«  فلسفی  ی 

کند، در خدمت این امر است که پیشاپیش )یعنی پس از واقعه(  »تفسیر« محصور می

برای تمام تصمیمات سیاسی روز، ضمانت و توجیهات اعلی فراهم کنند. چرا که، اگر 

های جاری است، باید بگوییم که اساساً در  گوش پراتیکبهحلقهنگوییم این سنت غالم 

کند و  ها است. حال این مسئله که این فلسفه چیزی تولید نمیجهت خدمت به آن

اینبه ندارد؛ حال  اهمیتی  ناتوان است  از خودش  بیرون  به  افکندن  پرتو  از  که  تمامی 

مدتفلسفه  مارکسیستی  مخاطبانی  ی  جذب  از  عاجز  است  است، ها  حزب  از  بیرون 

ی مارکسیستی حداقل به ایدئولوژی درونی حزب خدمت  این فلسفه  17اهمیتی ندارد: 

دهد؛  های مشترک در اختیار کادرها و مبارزانش قرار میای از گذرواژهنامهکند و واژهمی

های بازشناسی داخلی است که به تحکیم وحدت سازمان  این واژگان سیستمی از نشانه

ی مطلوبی است، اما وحدت به خودی خود، وحدت نند. وحدت سازمان ایدهککمک می

هایی دارد، چرا  ها البته هزینه مطلوب نیست! تمام اینای  و به هر وسیلهبرای هر هدفی  

ی ضمانت »قوانین« دیالکتیک، به  که سقوط فلسفه به ایدئولوژی پراتیک )که با ارائه

به  -شود که حزب را کند( موجب میقویت میی خود ایدئولوژی سیاسی حزب را تنوبه

تماماً در درون خود محصور کند. این نسخه از    -ی قطع اتصالش با جهان خارجواسطه 

سودمندی  از  را  حزب  سیاسیفلسفه،  فلسفههای  یک  که  حقیقی ای  مارکسیستی  ی 

ه همان  ب-ی تئوری  ها، در زمینه ی زمینهتواند در همه)یعنی »انقالبی و انتقادی«( می

 کند. به همراه داشته باشد، محروم می -ی پراتیکاندازه در زمینه

اند(، ما  آمدهای حادتری نیز بودهآمد را در نظر بگیریم )پیاگر فقط همین یک پی

اش از لیسنکیسم و سکوتش  ای بابت دفاعدانیم که حزب کمونیست فرانسه چه هزینه می

 
 اضافه شده است. نهایی ماکیاولیتی این مقاله در کتاب ی منتشر شده این جمله در نسخه 17
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دانیم که  درگیر در این مسئله پرداخت. میهای سیاسی، تئوری و فلسفی  درباب پرسش

سادگی به دستورکار روز گذر کرد، به این  حزب کمونیست فرانسه به این جهت که به

ی مارکسیستی فرار کرد، به این جهت جهت که از بحث در باب تحریف ارتجاعی فلسفه

از روشنفکران    ای »انتقادی و انقالبی« نکرد، تعداد کثیریکه این فلسفه را بدل به فلسفه

رفته، حزب را ترک کردند و  را از دست داد: تمام آن کسانی که، به همین دالیل، رفته

 تردید، در ادامه به این حزب ملحق نشدند. کسانی که، بی

گویم.  ی لیسنکیسم، از »روشنفکران« سخن میتصادفی نیست که در مورد قضیه 

ها را مد نظر داشت: برای  علم« آنی مسلط ماتریالیسم دیالکتیک و تئوری »دو  نسخه 

  - به دلیل تقسیم کار موجود    -شان. روشنفکران  شان و به خدمت گرفتنمتحد کردن

ویژه به پرسشطور  به  آنای  هستند.  حساس  فلسفی  و  تئوریک  به  های  پیشاپیش  ها 

ی کافی موانع ایدئولوژیک و طبقاتی برای نپیوستن به حزب کمونیست دارند: اما  اندازه

وسیلها به  و  تئوریک  شیادی  با  را  روشنفکران  انقالب،  و  نقد  نام  به  بخواهیم،  ی گر 

»تجلیل فلسفه  که  در ای  که  کرد  تعجب  نباید  کنیم،  متحد  است«  موجود  وضع  گر 

جاهایی که امکان آن را دارند )برای مثال در فرانسه( از حزب فاصله بگیرند. همچنین 

ی بین حزب کننده«ی رابطه رسش تحریک نباید تعجب کرد که، حتی طرح درست »پ 

 دشوار باشد.  - جدای از حل آن –و روشنفکران 

آن  خود از  بنابراین  و  دارد  سیاسی  خصلتی  خطایی،  هر  به  پرداختن  که  جایی 

نتیجه نشانه اتخاذ شده، مجبوریم  است که  از سیاستی  رها کردن  ای  گیری کنیم که 

حال خود، به معنای پی گرفتن خط و پراتیکی  ی مسلط ماتریالیسم دیالکتیک به  نسخه 

اصطالح »تصحیح شده«  است که مبتنی بر آنها هیچ »نیاز«ی به تحلیل علل خطای به

ایناحساس نمی را »تصحیح« کردیم. نسخهشود. ما  لیسنکو  ی ی مسلط فلسفه گونه 

جود مارکسیستی، از قضا، دست نخورده باقی گذاشته شد چرا که نیازی به خدمات آن و

 داشت.

 تاریخ لیسنکو پایان یافته است. تاریخ علل لیسنکیسم ادامه دارد.

 ناپذیر؟یافته. تاریخ پایانتاریخ پایان
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 منبع: 
Althusser Louis, « Histoire terminée, histoire interminable », dan: 

Lyssenko. Histoire réelle d'une «science prolétarienne», sous la direction 

de Lecourt Dominique. Paris, La Découverte . 
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 های قدیم خوانش

 گیرد.تر را فرض میهای قدیمیهای جدید« وجود برخی خوانشسخن از »خوانش 

اقتصادی و تحلیل اجتماعی همچون سرمایه، بستگی  خوانش متون کالسیک و  هایی 

های پیشین بر سر  زیادی به شرایط تاریخی، تضاد طبقاتی، وضعیت سیاسی و مباحثه

های  ی خوانشتوانم طرحی از همه موضوع مورد نظر دارد. من در گفتار پیش رو نمی

تمرک قصد  اما  کنم،  ارائه  سرمایه  از  خوانشمتفاوت  بر  که  دارم  را  مسائلی  بر  های  ز 

 ی نوع مشخصی از تفاسیر تولیدمحور شده است.  تر تأثیر داشته و منجر به سلطه قدیمی

سال طول کشید تا کتاب سوم منتشر    30پس از انتشار کتاب اول سرمایه، تقریباً  

انه تولید داردهد که کتاب اول، که بر تحلیل فرآیند سرمایهشود. این واقعیت نشان می

ها، خود را بر درک ما از هر سه کتاب مسلط خواهد کرد. به نظر  تمرکز دارد، برای دهه

دهد و دو جلد  ی اصلی تحلیل مارکس را شکل میتواند هستهرسید کتاب اول میمی

 کند. آید، ارائه میدیگر تنها مسائلی اضافی را، که عمدتا به کار متخصصان می

برای سرمایه یک   بود  مارکس  بنا  را در سر داشت. کتاب آخر  طرح چهار جلدی 

 عنوان های اقتصادی را ارائه کند. او هرگز این کتاب را ننوشت. آنچه بهتاریخی از نظریه

منتشر شد هرگز جایگزینی برای کتاب چهارمی که مارکس در  های ارزش اضافی  نظریه 

نیست. مقوالت مور سر داشت،  از  یکی  تاریخ  تنها  مذکور  نظریهکتاب  او،  نظر  های  د 

های فرایند پژوهش مارکس است.  کند که فقط یکی از بخشارزش اضافی را ارائه می

بندی پخته و فراگیری از تفاوت رویکرد فقدان کتاب چهارم به معنای آن است که صورت 

های متعدد سرمایه  های اقتصاد بورژوایی در دسترس ما نیست. پانوشتمارکس و نظریه

ها حاوی اشارات مهمی است. با وجود این، ما هنوز با فقدان یک  اریخ نظریهی تدرباره

رو هستیم. این فقدان، در نهایت به نفع  بهنگر و کامل در این زمینه رو بندی جزءصورت 

ی تفاوت نقد اقتصاد سیاسی مارکس و اقتصاد بورژوایی  انگارانه دربارهیک دیدگاه ساده

 شود.  تمام می

س اقتصاد  نقد    یاسینقد  دنبال  به  تنها  سرمایه(،  کتاب  فرعی  )عنوان  مارکس 

های علم اقتصاد  هایی مشخص نبود، بلکه هدف خود را نقادی بنیاننویسندگان و نظریه

اقتصاد   تعیین کرده بود. هرچند زمانی که مارکس کتاب اول سرمایه را منتشر کرد، 



 

 
 

 مارکس   ی«هی»سرما  دیجد  یهاو متن   دیجد  یهاخوانش  515

ی دانش بود، اما در حال از دست سیاسی کالسیک هنوز مکتب مسلط در این حوزه 

ی ، نظریهوارگیشکل ارزش و بتدادن موقعیت خود بود. مارکس با ساخت دو مفهوم  

ارزش کار در اقتصاد سیاسی کالسیک را به نقد کشید. با این همه، تنها چند سال پس  

ای در تغییرات گسترده های مطلوبیت نهایی،از انتشار کتاب اول سرمایه ظهور نظریه 

به اقتصادی  نظریه گفتمان  این  سریع  تسلط  آورد.  دریافت  وجود  بر  عمده  تأثیری  ها، 

ی نظری جدیدی گشوده شد  نظریه اقتصادی مارکس گذاشت چرا که با ظهور آن جبهه 

در این    سو و مطلوبیت در سوی دیگر شد.های ارزش کار از یککه منجر به تقابل نظریه 

دار، اهمیت چندانی به تفاوت رویکرد مارکس و مکتب کالسیک اسمیت و ریکاردو  وگیر

های کالسیک  گرایی، تئوری مارکس متعلق به نظریه شد. از نظرهواداران نهاییداده نمی

ها بر ویژگی علمی اقتصاد سیاسی کالسیک  بود. با وجود این، بسیاری از مارکسیست 

نقطه به نظریهی شرعنوان  از  و  تأکیدتأکید  مارکس  پژوهش  برابر  وع  در  کار  ارزش  ی 

کردند. در چنین شرایطی، ارزش نقد عمیق مارکس به  گرایان دفاع میی نهاییحمله 

تر از آنچه باید، نمایانده شد؛ تحلیل شکل ارزش و مقوالت اقتصاد سیاسی کالسیک کم

، هردو تا حدودی به یکسان،  ددانان مارکسیست و غیر مارکسیستوارگی را اقتصابت

 گرفته شد.   نادیده

از گفتمانی که حول   تبعات  سرمایهاین صورتبندی ویژه  ی مارکس شکل گرفت، 

 مهمی به همراه داشت: 

نظریه »نظریه اول،  اصطالح  از  هرگز  )او  مارکس  ارزش  استفاده  ی  کار«  ارزش  ی 

قیمت را توضیح دهد، در  ، که باید روابط  کار متجسم در تولیدعنوان نظریه  نکرد( به

نظر گرفته شد. فرض بر این بود که فرایند تولید بایستی عینیت ارزش و میزان ارزش  

یک کاالی مشخص را تعیین کند. عالوه بر این هر تحلیلی که مبادله و گردش کاال را  

 عنوان اقتصاد »بورژوایی« قلمداد شد. کرد بهدر تعیین ارزش لحاظ می

ر به  توجه  با  و  جنبهدوم  که  حالی  در  اعتبار،  و  پول  باال،  بنیادین  ویکرد  های 

 تلقی شد.  ی کاال دارانه تولید سرمایهی ای بر پیکرهداری هستند، زائدهسرمایه

نهایت، درک نظریه بر تضادهای  ی بحران مارکس، تحت سلطهدر  تأکیدتأکید  ی 

نظریهتولید سرمایه از  برداشت  این  قرار گرفت.  بحران  دارانه  موارد ی  بسیاری  که در 
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می مرتبط  سود«  نرخ  نزولی  گرایش  قانون   « به  در مستقیماً  ریشه  که  قانونی  شد، 

ای دیگر نگاه تولیدمحور را عیان دارانه داشت و به گونهی بازدهی و تولید سرمایهتوسعه 

 کرد.  می

  مارکس عمدتاً به مثابه اقتصادی بدیل در رقابت با   سرمایه،  1960ی  تا اویل دهه

شد. نقد مارکس، تقریباً به نقد اخالقی استثمار، و تزی که بر  اقتصاد بورژوایی دیده می

کرد، تقلیل  ی تولیدی تاریخی و نه ابدی و طبیعی تأکید میعنوان شیوهداری بهسرمایه

ای اقتصاد که در تحلیلش از شکل ارزش و  داده شده بود. نقد مارکس بر مقوالت پایه

 ، به شکلی وسیع نادیده گرفته شد. وارگی بیان شدهبت

 به این سو   1960ی های جدید از دههخوانش

  سرمایه های جدید و متفاوتی از  به این سو در چندین کشور، خوانش  1960ی  از دهه

هاوس،  مارکس پدیدار شد. مکتب آلتوسر در فرانسه، ترونی و اپریسم در ایتالیا و بِک

های بعد هم  های متفاوت را فراهم کردند. در دههرایجهالت در آلمان غربی، این خوانش

های دیگری در جهان آنگلوساکسون پدیدار شد. یکی از منابع الهام مهم در این  خوانش 

ی ارزش مارکس بود. عالوه بر این، در  ی نظریههی مقاله رابین دربارها، ترجمهخوانش 

های  ی خوانشی برای ارائه هایی هشتاد، شاهد تالشی هفتاد و اوایل دههاواخر دهه

جدید در شوروی و آلمان شرقی هستیم که عمدتاً در ارتباط با ویراست دوم مجموعه  

 آثار مارکس و انگلس قرار داشت. 

ها در این گفتار ناممکن است. بنابراین تمرکز ی تصویری از تمامی این خوانشارائه 

 Neueخوانش جدید مارکس )خود را بر مباحثی در آلمان غربی که بعدها با عنوان  

Marx-Lektüreدهم. رویکرد شخصی من هم ریشه در  شود، قرار می(, شناخته می

 همین خوانش دارد.

که  1 نکته  این  بر  غربی  آلمان  در  جدید  خوانش  »اقتصاد    سرمایه.  فقط  نه 

، نه فقط نقد  سرمایهکند.  دانش اقتصاد است، تأکیدتأکید مینقد    مارکسیستی« بلکه

م پایهنتایج  مقوالت  نقادی  بلکه  اقتصاد  سنتی  شخص  »اقتصاد  است.  آن  ای 

ای، بسیار بیشتر از نقد مارکس به اقتصاد، به جریان مارکسیستی« در سطح مقوالت پایه
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اقتصاد   نقد  مارکس،  بنابراین، خوانش جدید  است.  نزدیک  دانش  از  این شاخه  اصلی 

 سنتی مارکسیستی را هم در دستورکار خود قرار داد. 

عنوان توضیح روابط قیمت بلکه  ی ارزش کار، عمدتاً نه به. در این خوانش، نظریه2

بر چگونگی  به توضیحی  تولیدمثابه  توسط  ارزیابی  کنندگان خصوصی  تأسیس جامعه 

های قدیمی دو مسئله به شکلی گسترده مورد  شد. بر اساس این رویکرد، در خوانش

)که    وارگی بت  دهد: ا در مرکز توجه قرار میغفلت واقع شده بود که خوانش جدید آن ر

ایدئولو همزمان نقد نظریه )که   تحلیل شکل ارزشژی را در خود دارد( و  های سنتی 

 شود(.های غیر پولی ارزش میشامل نقدی بر نظریه

ای در ی موجود در کتاب سرمایه نه تنها به شکل نظریه. در این خوانش، نظریه3

شود، واقعیتی  دیده میی غیر شخصی  ی سلطهنظامی اجتماعی بر پایهباب استثمار بلکه  

دارانه آن داری را به شکلی بنیادین از نوع سرمایهی پیشاسرمایهکه تمام اشکال سلطه

دارد، در جامعهکند. در حالی که حکجدا می تمام جوامع وجود  در  ی  ومت طبقاتی 

ی حاکم  عالوه طبقهکند. بهی خود را تحت شرایط متفاوتی اعمال میداری سلطه سرمایه

 دار، خود تحت انقیاد این شکل غیر شخصی سلطه است. سرمایه

خوانش جدید در آلمان غربی، با تأکید بر این مسائل نوین، اتکای خود را بر بیش  

دهد: عالوه بر  ز سه کتاب متعارف سرمایه که توسط انگلس ویرایش شده بود، قرار میا

، اولین ویراست کتاب اول  ای بر نقد اقتصاد سیاسیمقدمهو »متن فرعی«    گروندریسه

کرد،  ی شکل ارزش ارائه میبندی متفاوتی که از مسئلهسرمایه هم، با توجه به صورت 

 مورد اقبال واقع شد.  

نتیج بهه در  دیگر  سرمایه  مباحث،  این  که  ی  یافته،  تمامیت  و  کامل  اثری  عنوان 

با مطالعهمی نمیتوان  تلقی  برد،  پی  آن  نهایی  به کنه  پروژهی دقیق  انتقادی شد.  ی 

های  سو در برابر خوانشعنوان امری دیده شد که باید »بازسازی« شود: از یک مارکس به

در برابر نقصان و ابهامات خود متن مارکس.    ی سنتی و از سوی دیگرسازی شدهساده

این بازسازی باید از طریق تبیین »منطق درونی« استدالل مارکس صورت گیرد. برای 

بک مثل  نویسندگان،  همچون برخی  ابتدایی  متون  در  درونی«  »منطق  این  هاوس، 
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آن  شود تمایلی برای عامه فهم کردن متن در  که تصور می  سرمایه از کتاب    گروندریسه

 شود. تر دیده میوجود دارد، روشن

ای آغاز تفاوت رویکرد شخصی من با خوانش  این گرایش به بازسازی، دقیقاً نقطه  

توان گیرد که میای را پیشفرض میجدید در آلمان غربی است. »بازسازی« وجود هسته 

ست که  ی مفسرانی اشدهها، این رویکرد، تالش شناختهآن را عیان کرد. از برخی جنبه

ی یک متن را برای ما روشن یا منطق واقعی یک  کنند قصد »واقعی« نویسندهتالش می

 بیان کنند.  -ی آن تر متکی به جهت نویسندهدر شکلی کم -متن را 

ای در سرمایه، که به سادگی قابل »بازسازی« باشد،  من منکر وجود چنین هسته 

پایه مقوالت  در  حتی  ابهامات  هستم.  سرمایه،  دارد.ای  وجود  ابهامات    1عمیقی  این 

  سو مارکس به دنبال از یک محصول حضور متقاطع دو گفتمان متفاوت در سرمایه است.

او نهانقالبی علمی   نقد نظریهاست.  اقدام به  کند، بلکه در یک  هایی مشخص میتنها 

سست گیرد. )این گها در آن ریشه دارند، قرار میی علمی که این نظریه گسست با عرصه

دهد متفاوت است(. از  با آنچه آلتوسر در تبیین تفاوت علم و ایدئولوژی به آن ارجاع می

طور کامل بر بستری علمی  برانگیز نیست، مارکس بهسوی دیگر، که چندان هم تعجب

هایی از  آید. بنابراین در بخشکه اقتصاد سیاسی کالسیک در آن ریشه دارد، فائق نمی

یک حضور دارد. با این همه این دو گفتمان از هم جدا نیستند،  ، گفتمان کالسسرمایه

می قرار  هم  با  تقاطع  در  و  انها  ویژهگیرند  علمی  مسئله   ایمشکالت  ی همچون 

 آورند. ی »تبدیل ]ارزش به قیمت[« را به وجود میشدهشناخته 

 جدید در متون جدید ویراست دوم مجموعه آثار  هایبینش 

در طول قرن بیستم، متون جدیدی از مارکس منتشر شد. با انتشار این متون، هر 

مسئله با  اندیشه نسل  در  جدیدی  روبهی  مارکس  با  رومیی  تنها  این،  وجود  با  شود. 

 
 برای مثال نگاه کنید به:  1

Die Wissenschaft vom Wert (Science of value), 6th ed. (Muenster: Dampfboot, 

2014). 

 شود.( زودی منتشر میی انگلیسی به)ترجمه
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انگلس  و  مارکس  آثار  از مجموعه  نه  2ویراست دوم  ما  او  است که  آثار  تمامی  به  تنها 

جلد است(، بلکه   114ر زمان تکمیل شامل دسترسی خواهیم داشت )ویراست جدید د

ایی که از مجموعه شویم. پیش از ویراست دوم، دستنوشته رو میروبه  اصلی با مارکس  

او منتشر می این متون،  آثار در دسترس  بود. در  کمابیش ویرایش شده  شد، معموالً 

کردند  کردند متن را خواناتر کرده و به شکل نهایی که فرض میویراستاران تالش می

نزدیک بود،  آن  دنبال  به  آنها صورت مارکس  پاراگرافبندیتر کنند.  ترتیب  و  را ها  ها 

کردند.  عناوینی اضافه و نظم مشخصی را به متن اعمال میدادند، عناوین و زیرتغییر می

آغاز شد و    سرمایهاین شکل از فرایند ویراستاری با ویرایش انگلس از جلد دوم و سوم  

( ادامه  1846و1845)  ایدئولوژی آلمانی و    1844فلسفی    -های اقتصادی  دستنوشته با  

انتقادی« دارد. این -پیدا کرد. در مقابل، ویراست دوم مجموعه آثار رویکردی »تاریخی

های مختلفش )حذف  ویراست جدید شامل تمام متون در شکل اصلی آنها همراه با گونه

ی تقریبا »نهایی«  این ایده که یک گونه  های نویسنده( است. در ویراست جدید،و اضافه

شود؛ ما تنها متون مختلف را در اختیار داریم  از متن قابل ارائه است، اسطوره تلقی می

ی مفسری  ی ویراستار، بلکه مشغلهای بر دیگری نه وظیفه و تصمیم بر سر ترجیح گونه 

رد. دخالت ویراستاری ی اول به ویراستی صحیح از متون نیاز داشود که در وهلهتلقی می

ناپذیر صورت گرفته و این تغییرات به دقت در و تصحیح متن تنها در موارد اجتناب

شود. هر جلد از ویراست دوم مجموعه آثار، شامل دو کتاب  ها«، ثبت میبخش » ضمیمه 

های مختلف،  ها، شامل گونهگیرد و دومی به نام ضمیمهاست: اولی متون را در برمی

های ویراستاران، فهرستی از موارد ویرایش شده و توضیحات ضروری  تصحیح   فهرستی از

باقیمی متون  تمام  آثار،  مجموعه  دوم  ویراست  این،  بر  عالوه  شامل  شود.  مانده 

کتابنویسپیش نامهها،  عالوهها،  به  خالصهها  یادداشت نویسیی  و  شامل  ها  را  ها 

گذارد. برای رسیدن به  را به نمایش میشود. این ویراست جدید، مسیر تکامل متون  می

 
آغاز شد و هدفی برای    1927سال  انتشار اولین مجموعه آثار مارکس و انگلس به ویراستاری دیوید ریازانوف در   2

در برلین شرقی منتشر شد.    1975فاشیسم و استالینیسم شد. اولین مجلد از دومین ویراست مجموعه آثار، سال  

لنینیسم در مسکو برلین شرقی بود. پس از سقوط شوروی و  -ی مارکسیسمی مشترک مؤسسهویراست جدید پروژه 

 ی آکادمی علوم آلمان، ادامه پیدا کرد.روژه اتحاد آلمان، ویراست جدید، در قالب پ
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مجموعه دوم  ویراست  هدف،  نهاین  آثار  دستنوشته ی  شامل  برای  تنها  مارکس  های 

های چاپی، تا جایی که حاوی تغییراتی به دست مارکس و  سرمایه، بلکه تمامی نسخه

در شش جلد متفاوت ارائه شده    سرمایهشود. برای مثال، کتاب اول  انگلس باشد، می

های خود مارکس )دو ویراست اول به زبان ست. این شش جلد شامل تمامی ویرایشا

های انگلس )ویرایش  ی فرانسوی که خودش تصحیح کرده( و ویراست آلمانی و ترجمه 

ی فرانسوی را به هایی تصحیح شده از ترجمهسوم و چهارم به آلمانی که انگلس بخش

ها شامل  شود. بخش ابزار راستاری خود او( میی انگلیسی به ویآن افزوده و اولین ترجمه 

را نه    مارکس ی  شود. ویراست دوم مجموعه آثار، سرمایهتغییرات در متون پیشین می

 گذارد.  عنوان متنی از پیش آماده بلکه همچون یک فرایند به نمایش میبه

به شکلی تعیین کننده درک ما   ی ویراستاری گسترده،تا به اینجای کار، این پروژه

تر کرده است. در ادامه این گفتار، مختصری از آنچه ی انتقادی مارکس را عمیقاز پروژه

 کنم.  به زعم من ماحصل نقادی اقتصاد سیاسی توسط مارکس است را ارائه می

 به این سو  1857ی انتقادی از نه یکی، بلکه دو پروژه

فرضی آغاز  ی آثار مارکس و انگلس با پیشکار بخش دوم ویراست جدید مجموعه 

سه   که  گذاشتند  این  بر  را  فرض  ویراستاران  است.  یافته  عمومیت  اکنون  که  شد 

سالنوشته دست فاصل  حد  بزرگ  اقتصادی  گروندریسه،   1865تا    1857های  ی   (

های ارزش اضافی ، که شامل نظریه1863-1861های اقتصادی  نوشته ، دست 1857/58

که حاوی متونی است که انگلس    1865-1863های اقتصادی  نوشته دستشود، و  می

نویس سرمایه هستند. انتشار جلد اول  برای ویرایش جلد سوم از آن بهره برد( سه پیش

 شد.  ی نهایی سرمایه تلقی میعنوان مرحله به 1867سرمایه در 

نتیجه  در  معتقدم  این، من  از مجموعه  با وجود  ویراست دوم  انتشار  آثار، حاال  ی 

ها نشان  تر به این دستنوشته فرض را به نقد بکشیم. نگاهی دقیقتوانیم این پیشمی

بخشی از شش کتابی    63-1861های اقتصادی  دهد که » گروندریسه« و دستنوشته می

ی نقدی بر اقتصاد سیاسی اعالم کرد، شش  بوده است که مارکس طرح آن را در مقدمه

الکیت بر زمین، کار مزدی، دولت، تجارت خارجی، و بازار  کتابی که شامل سرمایه، م
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ی تحلیلی از »سرمایه در معنای  ، تمرکز بر ارائهسرمایههدف از نگارش    3شد. جهانی می

، مارکس هیچ جا نه به 1863بود. پس از    4های بسیار« عام« در مقابل »رقابت سرمایه

اشاپروژه آن  عام  معنای  به  سرمایه  نه  و  کتاب  بخشرهی شش  نهایتاً،  نکرد.  های  ای 

شد، در سه کتاب  مهمی از طرح شش کتاب که شامل مالکیت بر زمین و کار مزدی می

ی این مفاهیم در قالبی مستقل ناممکن بود. به عالوه،  ادغام شد، چرا که ارائه   سرمایه

ی محتوایی مشخص )از ارزش  مشخص شده بود که ارائه   63-1861های  نوشته در دست

های بسیار( ناممکن است. به  ود( در سطحی مشخص از انتزاع )در انتزاع از سرمایهتا س

، بر رابطه میان  سرمایهجای »سرمایه در معنای عام« مارکس تالش خود را در کتاب  

سرمایه»سرمایه »مجموع  و  فردی«  میی  متمرکز  اجتماعی«  در  ی  تالش  این  کند. 

بنابراین، باید    5اع، قابل مشاهده است.چندین جای این کتاب، در سطوح مختلف انتز

بین دو پروژه تمایز قائل شویم: طرح ابتدایی شش کتاب که » سرمایه در معنای عام«  

سرمایه »رقابت  با  تقابل  در  میرا  قرار  بسیار«  بنابراین  های  سرمایه.  و  دهد 

  ، بلکه اولین سرمایهنویس کتاب  نه سومین پیش  65- 1863های اقتصادی  نوشته دست

 آن است. 

 های سرمایه نوشتهسرشت ناهمگون دست 

دست از  دقیق  خوانش  این،  بر  از  نوشته عالوه  پس  می1865های  که  نشان  دهد 

توانیم دو دوره،  ، می1865ی سرمایه نرسید. پس از  ای نهایی از ارائه مارکس به مرحله

ی  : در فاصلههای متفاوت )شامل متون منتشر شده( را از هم تفکیک کنیمنویسبا پیش

نویس کوتاه برای جلد دوم و سوم سرمایه،  عالوه بر چند دست  1871تا    1866های  سال

اولین ویرایش کتاب اول سرمایه و »دستنوشته دست ی طوالنی دوم« برای  نوشته ی 
 

3 Karl Marx, “A Contribution to the Critique of Political Economy, 1859,” Marx 

EngelsCollected Works (MECW), vol. 29 (London: Lawrence & Wishart, 1987), 

261. 
4 Karl Marx to Engels, 2 Apr. 1858, MECW, vol. 40 (London: Lawrence & 

Wishart, 1983), 298. 
, مفهوم سرمایه در معنای عام شکست این پروژه در  Die Wissenschaft vom Wertدر فصل پنجم  5

 و مفهوم جدید در سرمایه به طور کامل ارائه شده است. 63-1861های نوشتهدست
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مارکس مجبور به متوقف کردن این کار   1871آماده شد. در سال    سرمایهکتاب دوم  

س اتفاق افتاد که منجر به نگارش جنگ داخلی در فرانسه شد. از یک سو کمون پاری

های ویراست اول کتاب اول سرمایه به فروش  توسط او شد و از سویی دیگر تمام نسخه

و سوم سرمایه، مارکس مشغول بازبینی اولی   ی کار روی کتاب دومرفت. به جای ادامه

ی مفهوم در ارائه  شامل تغییرات ) به خصوص  73-1872های  شد. ویراست دوم سال

ی فرانسوی جلد اول هم  شد. عالوه بر این کار ترجمههایی میشکل ارزش( و الحاقیه

آغاز شد. مارکس الحاقیه و تصحیحات بیشتری به این ترجمه اضافه کرد که در یک 

به بعد بود که او فرصت   1875منتشر شد. تنها از    1875و    1872های  بخش، بین سال

او دستنویس مفصلی    1875کتاب دوم و سوم سرمایه را ادامه دهد. در  یافت تا کار روی  

ی ی عددی بین نرخ ارزش اضافی و نرخ سود را آماده کرد و در فاصلهبا موضوع رابطه 

ی  نویس برای کتاب دوم سرمایه را به پایان برد. همهکار چندین دست 1881و  1876

وم مجموعه آثار منتشر شد. با توجه به ها برای اولین بار در ویراست دنوشته این دست

از    1870تا    1866روشنی دوران  توانیم بهها، مینوشته این دست   1881تا    1870را 

ی نهایی  تفکیک کنیم. با این همه حتی در دوران بعدی هم کار کتاب سرمایه به مرحله

ی محتوای تنها قصد بازبینی اساسگونه که خود مارکس توضیح داد، او نهنرسید. همان

بلکه به دنبال بازنویسی کامل تمامی کتاب اول    6فراهم شده برای کتاب سوم را داشت،

 7.بود

، اثری یکدست است.  سرمایهبرای بیش از یک قرن ما باور داشتیم که هر سه کتاب  

بر   متکی  ویراستی،  برساخت  یک  اثر  این  که  برسیم  نتیجه  این  به  باید  حاال 

زماننوشته دست در  تنها  نه  که  است  به  هایی  متعلق  بلکه  آمده،  فراهم  مختلف  های 

بینشدوره مختلف  سطوح  با  کاری  متفاوت  در های  اول  کتاب  است.  مارکس  های 

ویراس یعنی  آن،  صورت  از  فراگیرترین  که  چهارم،  است،   1890ت  بوده  دسترس  در 

. انگلس  75-1872و ویراست فرانسوی    1872ترکیبی است از ویراست دوم آلمانی در  

 
 ن.ک. 6

interview with John Swinton, MECW, vol. 29, 583–85. 
7. Marx to Danielson, 13 Dec. 1881, MECW, vol. 46 (London: Lawrence & Wishart, 

1992), 161. 
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ی فرانسوی ایجاد کرد و امروز ویراستی از کتاب اول در اختیار  تغییراتی جزئی در ترجمه 

 کرد.  ماست که خود مارکس هرگز تصور نمی

دوم   اساس»دس  سرمایهکتاب  گستردهنوشته تبر  فاصلههای  در  که  دوم«،  ی ی 

دست  1870تا    1868 و  شده  در  نوشته فراهم  که  هشتم  و  هفتم  ششم،  پنجم،  های 

آماده شده، تدوین شده است. تمامی این متون زمانی آماده  1881تا    1876ی  فاصله

ای  ه ویژه در ایدههای مختلف، بهتوجهی در زمینههای قابلشد که مارکس به پیشرفت

ی بحران رسیده اش و نظریهدر شکل اجتماعی  خنثی نبودن پول، بازتولید کلی سرمایه

مبنای دست بر  این همه، جلد سوم  با  است.   65-1863های  نوشته بود.  شکل گرفته 

به آنها   1865ی پول بحران و اعتبار مالی که مارکس پس از  های جدید دربارهدیدگاه

 ندارد.  رسیده بود، در این کتاب جایی  

از مداخالت  سرمایهطور ویژه کتاب سوم(  های دوم و سوم )بهمتن کتاب ، حاکی 

کند، تغییراتی در نظم متن،  ها نمیای به آنویراستی متعددی است که انگلس اشاره

ها. با این مداخالت، انگلس به دنبال  بندی و اضافه کردن عناوین و زیرعنوان بازصورت 

د. اما تغییرات ویرایشی او منجر به تغییر معنا و گاهی ناخواسته، تر کردن متن بوپذیرفهم

بحث نزد مارکس )در سطحی از انتزاع  ی سرپوش نهادن بر عدم رفع مشکالتی در ارائه

 ی بحران( شده است.شد و در مورد نظریه که مسائل باید ارائه می

 ی ارزش نظریه

بندی جدیدی از مفهوم ورت زمانی که مارکس مشغول آماده سازی ص  72-1871در  

نویسی را آماده کرد که  شکل ارزش برای دومین ویراست کتاب اول سرمایه بود، دست

ی دوم ویراست دوم از مجموعه آثار منتشر شد. ویراستار عنوان  در بخش ششم از پاره

 .Ergänzungen und Veränderungen zum 1ها و تغییرات جلد اول سرمایه«  »افزوده

Band des ‘Kapitals’  دست این  کرد.  انتخاب  آن  برای  شامل  را  نوشته، 

و  نویسیحاشیه  مارکس  توسط  ارزش  مفهوم  صورتبندی  از  مختصری  های 

شد که در قرن بیستم وسیعاً مورد بحث واقع  های روشنی از پرسشی میبندیفرمول

رک ی مشتشد. آیا عینیت ارزش محصول تولید کاالیی به خودی خود است، یا نتیجه
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بندی خود از این پرسش در ابتدای نوشته مارکس صورت تولید و مبادله؟ در این دست

شدگی کار انسان  بندی، او کت و پارچه را به عینیکند. در این صورت جلد اول را نقد می

کاهد. آنچه در این تقلیل گرایی فراموش شده بود این است که هیچ یک از این  فرومی

[, نیست.  Wertgegenständlichkeit] حاوی عینیت ارزشدو در خود و برای خود  

بیرون از  هستند که مشترکاً حامل آن باشند.   عینیتاین دو تنها تا جایی حاوی این  

نه کت و نه پارچه   -شوندارزش قلمداد میهم ای که این دودر رابطه  - رابطه با یکدیگر

ارزش عینیت  به دارای  عینیت  جسمیت  یا  خود مثابه  خودی  به  انسان  کار  یافتگی 

مبادله هم  8نیستند. فرایند  در  تنها  پارچه  و  کت  این،  وجود  میبا  تلقی  شوند.  ارزش 

گوید: محصول کار در انزوای خود، نه واجد ارزشی است روشنی میمارکس در ادامه به

دیگر شود که در یگانگی با محصوالت  و نه کاال است بلکه تنها زمانی به ارزش بدل می

ی این مالحظات است که مارکس جمله پیش رو را در  احتماالً در نتیجه  9کار قرار گیرد

می وارد  سرمایه  دوم  عینیت  ویراست  کار،  محصوالت  که  است  مبادله  با  »تنها  کند: 

یابند، که در تمایز با اشکال محسوس عینیت آنها، مثابه ارزش میاجتماعی یکسانی به

10قرار دارد«. عنوان اشیای مصرفی به
  

بندی مثابه محصولی خالصاً اجتماعی صورتمارکس پیش از این عینیت ارزش را به

رسد که  بندی میبه روشنی به این جمع   72-1871های  نوشته کرده بود، اما در دست

تنهایی،  ارزش در یک کاالی منفرد قرار ندارد و فراتر از این، محصول منفرد کار انسان به 

نیس کاال  است:  حتی  مانده  ناتمام  منظر  این  از  اول  جلد  بازنویسی  این  وجود  با  ت. 

 اندازی درمتن باقی مانده که منجر به تفاسیر مختلفی شده است.  های غلطبندیفرمول

 قانون گرایش نزولی نرخ سود

ی موجود در کتاب  ترین گزارهقانون گرایش نزولی نرخ سود، مشهورترین و پرمجادله

دربارهسرمایه بحث  به  ورود  جای  به  است.  مارکس  مارکس  ی  استدالل  بسندگی  ی 

 
8 Karl Marx, “Ergänzungen und Veränderungen zum ersten Band des ‘Kapitals’” 

(Dec. 1871– 
9 Ibid., 31.a 
10 Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, vol. 1 (Harmondsworth: 

Penguin, 1976), 
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ی این گزاره، قصد دارم به شواهدی اشاره کنم که نشان از شک خود مارکس به درباره

توان ی مارکس با این قانون را میترین مواجهه دارد. جدی 1870ی این قانون، در دهه

یافت. پس    65-1864های  مربوط به سال  11،سرمایههای سومین کتاب  نوشته در دست

  30ای به انگلس به تاریخ  کند: در نامهبار به این قانون اشاره میاز این، مارکس تنها یک

ریزی طرح کتاب سوم سرمایه بود. اما او در تمام  ، زمانی که او مشغول پی1868آوریل  

رگز به این قانون  پردازد، ه که به موضوع بحران می  1870ی  های مربوط به دههنامه

ی بحران مارکس را  کند. این موضوع، وقتی باوری عمومی را که اساس نظریهاشاره نمی

نزولی نرخ سود میبر پایه آوربه نظر داند مد نظر قرار دهیم، شگفتی قانون گرایش 

 رسد.  می

این، ویراست دوم مجموعه بر  آثار، چندین دستعالوه  را در خود جای ی  نوشته 

شود. به شکلی ویژه،  هایی عددی در موضوع نرخ سود مربوط میداده است که به مثال

ای نوشته و دست  12فراهم شده،   1860ی  هایی که در اواخر دهه نوشته ای از دستپاره

به سال   فرمول  1875،13مربوط  برای  تمایل خود  از  مارکس  که  »قوانین جایی  بندی 

هایی از محاسبات عددی متعددی از ی مثالگوید، حاوسخن می  14حرکت« نرخ سود 

رسد ی نرخ ارزش اضافی و نرخ سود است. در این متون مارکس به این نتیجه میرابطه 

وار سرمایه، فاکتوری کافی برای نزول نرخ سود نیست. هر چیزی که افزایش ترکیب اندام

دست این  در  مارکس،  سود.  نزولی  چه  و  صعودی  نرخ  چه  است؛  ها،  نوشته ممکن 

 های محاسبات عددی پیام روشنی دارند. کند، اما مثالگیری روشنی را ارائه نمینتیجه 

نسخه به  مارکس  که  کوتاهی  یادداشت  همه،  این  دومین  با  از  خود  شخصی  ی 

نتیجه  حاوی  است،  کرده  اضافه  سرمایه  اول  کتاب  روشنیویراست  »اگر گیری  است: 

ای تر در شاخهتر و کوچک ای بزرگسرمایهگسترش، تنها در شکل کمّی باشد، پس برای  

 
11 Marx to Engels, 30 April 1868, MECW, vol. 43 (London: Lawrence & Wishart, 

1988), 21. 
12 Karl Marx, “Über Mehrwert- und Profitrate, Gesetze der Profitrate, Kostpreis 

und Umschlag des Kapitals,” MEGA2 
13 Karl Marx, “Mehrwertrate und Profitrate mathematisch behandelt,” MEGA2 
14 Ibid., 129. 
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از یک کسب افزایش  وکار، نرخواحد  های سود برابر با بزرگی ترقی سرمایه است. اگر 

سرمایه  در  سود  نرخ  پس  شود،  کیفی  افزایش  به  منجر  بزرگکمّی،  همزمان های  تر 

از تغییر توان فهمید، منظور مارکس  ی مسئله میچنانکه از زمینه  15یابد«. افزایش می

کند،  »کمّی« شکلی افزایشی از ترکیب ارگانیک سرمایه است. پس آنچه او اینجا بیان می

 دقیقا در تضاد با قانون گرایش نزولی نرخ سود نزد او قرار دارد.  

اضافه   1883انگلس یادداشت مورد اشاره را به سومین ویراست آلمانی کتاب اول در  

به نظر اشاره یادداشت  توان پرسید آیا مارکس به  رسد که میمنفک می  ایکرد. این 

های  نوشته حال، پس از انتشار دستکرد. به هرجدیت موضوع این یادداشت را دنبال می

حاوی محاسبات عددی در ویراست دوم مجموعه آثار، محتمل است که مارکس بسیار  

 باشد.  کشیده ها پرداخته باشد و از قانون نرخ نزولی سود دستآگاهانه به آن

 1865ی بحران پس از نظریه

ی بحران در کتاب سرمایه، مربوط به فصل پانزدهم  ی نظریه ترین بحث دربارهمفصل

از کتاب سوم است. این فصل ذیل بخشی آمده است که به »قانون نرخ نزولی سود«  

های درونی قانون« برای آن انتخاب شده است به  اختصاص دارد و عنوان »تحول تضاد

ی بحران پیوندی ناگسستنی با قانون نرخ سود دارد. یرسد از نگاه مارکس، نظریهنظر م

های زیادی را به دفاع جانانه از این قانون به باور من این پیوند )مفروض(، مارکسیست 

ی بحرانی در کار ند بدون قانون نرخ نزولی سود، دیگر نظریهها نگران داشته است. آن وا

عنوان فصل  چه ما بهها حاصل ویراستاری انگلس است. آنی ایننباشد. با این حال همه

می دستنوزدهم  در  مجموعهنوشته شناسیم،  مارکس،  اصلی  و های  اشارات،  از  ای 

و   حذف  و  خام  مواد  این  به  بخشیدن  نظم  با  انگلس،  است.  ناتمام  مالحظات 

بخشبازصورت  یکدستبندی  شکلی  آن  از  عال هایی  به  است.  داده  آن  به  وه،  تر 

هایی با عناوین مشخص، و در آخرعنوان کلی فصل که  بندی این فصل به پارهساخت

ارتباطی گسستاهمیت کمی هم ندارد، بر پایه ناپذیر با قانون نرخ سود قرار دارد.  ی 

ی ها کار خود انگلس است. خوانشی دقیق از مصالح مذکور، حتی از زاویه ی این همه

 
15 Marx, Capital, vol. 1, 781. 
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دهد مارکس چندین رویکرد به بحران داشته است. در های انگلس، نشان میویراست 

نتیجه، یکی از این رویکردها در ارتباط با قانون نرخ سود قرار دارد، اما بقیه کامالً از هر  

 گونه گرایش نرخ سود، مستقل هستند. 

نظریه از  سنتی  درک  مشکل  تنها  انگلس،  نیست.  ویراست  مارکس  بحران  ی 

کند، در  ، که معموال نقش مهمترین منبع را بازی میی کتاب سوم سرمایهنوشته دست

شکل گرفته است. منابع اصلی دیگر، که مارکس خود در بخش   65- 1864های  سال

ریکاردوی   به  اضافینظریهمربوط  ارزش  می  های  اشاره  آن  سال  به  به    1862کند، 

ادامه پیدا کرد. یکی از نتایج  1865های مارکس پس از  گردد. با وجود این پژوهشبازمی

ی بحران قابل ردیابی است. جایی که هرگونه نظریه  سرمایهاین فرایند در کتاب دوم  

به این    1870ی  مارکس در اواخر دهه  16شود. مبتنی بر مصرف ناکافی با قطعیت رد می

پردازد.  است، می  سرمایهی  نوشته ی هشتم« که اخرین دستنوشته موضوع در »دست 

ی مصرف ناکافی به چشم  ، هنوز عناصری از نظریهسرمایهنوشته کتاب سوم  در دست

17خورد.می
  

بحرانی اتفاق افتاد. مارکس چنان با جدیت به این بحران پرداخت   1886در سال  

نویس کتاب اول سرمایه، درست پیش از فرستادنش برای  ر دستکه اشاراتی را به آن د

ناشر، اضافه کرد. این اشارت نشان میدهد که چه چیز در این بحران او را چنان تحت  

مالی آن. تأثیر قرار داده بود؛ جنبه پانزدهم    18ی عمدتاً  در مصالحی که انگلس فصل 

ی مالی نقشی ندارد و بحث  یهکتاب سوم سرمایه را ازآن مهیا کرده است، پول و سرما 

ی تولید است. در بخش پنجم کتاب سوم سرمایه مالحظاتی در  بحران عمدتاً از زاویه

بحران  نقش  سرمایهباب  در  مالی  اعتبارات  بهرهزای  طرح  ی  هیچ  اما  دارد،  وجود  دار 

ای ، برای مارکس انگیزه1866مندی به آن موجود نیست. به طور مشخص، بحران  نظام

ه نگاهی تازه به مقوالت بحران و اعتبارات مالی داشته باشد. پس از پایان تصحیح شد ک

 
16 Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, vol. 2 (Harmondsworth: 

Penguin, 1978), 
17 Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, vol. 3 (Harmondsworth: 

Penguin, 1981), 
18 Marx, Capital, vol. 1, 822. 
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این بحران را در   یی نهایی کتاب اول سرمایه، مارکس اطالعات زیادی دربارهنسخه 

پارهچه دفتر از  او  این  بر  عالوه  کرد.  گردآوری  مجله ای  از  زیادی  اکونومیست  های  ی 

اعتبار و بحرادرباره استفاده کرد. ویراست دوم مجموعهن ی پول،  را  بناست ها  آثار  ی 

یابیم  های مارکس درمیتمام این مصالح گردآوری شده توسط او را منتشر کند. از نامه

 ایجاد کند.   داری بهرهای در بخش مربوط به سرمایهکه او قصد داشت تغییرات عمده

اولین بحران طوالنی ر  1870ی  در طول دهه  داری  کود در سرمایهمارکس شاهد 

او، ادامه پیدا کرد.  1890ی  ی این دهه آغاز و تا دههبود که در نیمه از مرگ  ، پس 

ای جدید است و توجه مارکس مشخصاً به این نتیجه رسیده بود که این بحران پدیده

های اصلی، کرده بود.  های ملی و نرخ مبادله بین ارزای به ارتباط میان بحران، بانکویژه

به روسی بود، از او    سرمایه های دوم و سوم  ی کتابتی دنیلسون که در حال ترجمه وق

را   سرمایهتواند کار کتاب  ی روند پیشرفت کارهایش پرسید، مارکس گفت: نمیدرباره

آن از  نقطه پیش  به  جاری  بحران  باید  که  گفت  او  برساند.  پایان  به  برسد،  اوجش  ی 

ی روشنی دریافته بود نظریهضم کند. مارکس بهاین بحران را ه  19های نظری«»جنبه 

 بحران او به هیچ وجه کامل نیست.  

ها »تصادفی«  ی بحران مارکس این بود که نشان داد بحرانبزرگترین دستاورد نظریه

نتیجه  قابلو  اشتباه  چند  به ی  بحران  درک  نیستند.  خطای  اجتناب  یا  تصادف  مثابه 

هاست:  های نئوکالسیک و کینزی در مواجهه با بحرانی بنیادین نظریهپذیر ایدهاجتناب 

اولی نقش کم بازار و دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد و دومی نقش بیش از حد 

کنند. در مقابل، مارکس دقیقاً موفقیت  بازار و دخالت کم دولت را عامل بحران تلقی می

  های آیندهب زیرساخت ساز سود را عامل تخریعنوان یک نظام بیشینه داری به سرمایه

داری است. مارکس تنها موفق  داند. بنابراین بحران، ذاتی سرمایهبرای تأمین سود می

نظریه ارائهشد  اما  کند،  عرضه  عمومی  سطحی  در  را  خود  بحران  سطوح  ی  ی 

تری از بحران، شامل نظام اعتبار مالی و تحلیلی که شامل تفکیک انواع مختلف انضمامی

 داری باشد، پراکنده باقی ماند.  هبحران درسرمای

  
 

19 Marx to Danielson, 10 Apr. 1879, MECW, vol. 45 (London: Lawrence & 

Wishart, 1991), 354. 
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 ای است از بخش اول کتاب زیر: این مقاله ترجمه

 150 years of Karl Marx's “capital” reflections on the 21th 

century  

 

http://users.ntua.gr/jmilios/150_years_capital_-_web_-_en.pdf
http://users.ntua.gr/jmilios/150_years_capital_-_web_-_en.pdf
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 مقدمه 

ترین اثر جورج لوکاچ است؛ اثری ترین و مهم، جامعشناسی هستی اجتماعی هستی

در سن    1971سال تالش و پژوهش است. لوکاچ در ژوئن    30ی او حاصل  که به دیده

و نیز   60ی هایی در اواخر دهه سالگی چشم از جهان فرو بست. خود او در مصاحبه  86

(، بارها به این اثر اشاره و آن را  1923) گاهی طبقاتی بر تاریخ و آ  1967گفتار در پیش

شناسی...« منتشر کند. آنچه زیر عنوان »هستیی خود معرفی میماحصل نهایی اندیشه

های نسبتاً کاملی است که هنوز برای انتشار آماده نشده  نوشته، برگرفته از دست  شده

ی دوم کتاب به ترتیب  یکم از پارهی نخست، و فصل  بودند. فصل سوم و چهارم از پاره

منتشر    1978های »هگل«، »مارکس« و »کار« به انگلیسی ترجمه و در سال  زیر عنوان 

فصل »کار« که موضوع بررسی جستار کنونی است، برای بار نخست در پاییز   1شدند. 

بود. در نشریه   1970سال   یافته  انتشار  این   2ی »تلوس« زیر عنوان »دیالکتیک کار« 

کار   –  2مند؛  ای غایتی برنهادهمثابهکار به –  1فصل به سه قسمت تقسیم شده است:  

آمدهای  ابژه در کار و پی-ی سوژهرابطه  –  3و  ای برای کنش اجتماعی؛  عنوان نمونه به

 آن. 

کانون اصلی مباحث لوکاچ در این فصل، تالش برای فراروی از تعارض بین »علیت« 

عقیدهو »غایت به  است که  )یا هدف(  تاکنون مورد مندی«  ارسطو  زمان  از  لوکاچ  ی 

دیالکتیک کار در    ی فیلسوفان بوده است. لوکاچ بر این باور است که با تکیه برمجادله

از تنش بین آن دو  اندیشه فراروی  را برطرف کرده است.  ی مارکس، چنین تعارضی 

همچون  مقوله  تضادمندی  مقوالت  انتقادی  بررسی  که  دارد  دربر  تبعاتی  بنیادین،  ی 

»شناخت آزادی«،  و  »ضرورت  اختیار«،  و  »جبر  اجتماع«،  و  و  »طبیعت  شناسی 

 
1, Merlin Press, London, 1978The Ontology of Social Being  

متن انگلیسی است. خوشبختانه، فصل »مارکس« از این مجموعه به همت آقای کمال  ی ارجاعات این نوشته به  کلیه

 خسروی اخیراً به فارسی ترجمه شده و توسط نشر »چرخ« در ایران منتشر شده است.

ی لوکاچ«، فصل »مارکس« ای زیر عنوان »تأملی اجمالی در میراث دوگانه تر در مقالهی متن کنونی، پیشنویسنده 

 گذاشته است. لطفا نگاه کنید به لینک زیر:را به بحث  

https://naghd.com/2020/06/21 /دوگانه%-میراث-در-اجمالی-تأملیE2%80%8Cل/ -جورج-ی 

2labor/-of-dialectic-the-and-http://www.telospress.com/lukacs  

https://naghd.com/2020/06/21/تأملی-اجمالی-در-میراث-دوگانه%E2%80%8Cی-جورج-ل/
https://naghd.com/2020/06/21/تأملی-اجمالی-در-میراث-دوگانه%E2%80%8Cی-جورج-ل/
http://www.telospress.com/lukacs-and-the-dialectic-of-labor/
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شود. به باور لوکاچ،  ف و وسیله« و غیره را شامل میشناسی«، »است و باید« »هدهستی

ی فرایند تاریخی تکوین کار صدق  مندی فقط و فقط دربارهدر نزد مارکس مفهوم غایت

ی کار با مواد خام طبیعی و ابزار و وسایل تولید و از چه بیرون از رابطه کند. هر آنمی

غایتآن  با  باشد،  کار  محصول  مارکسی  جا  متعین  فرآوردهمندی  و  مفاهیم  بیگانه  ی 

 آلیست و یا الهیاتی است. شناسان ایدهی کیهاننظرورزانه 

چه لوکاچ  درعین حال، بستر زمانی نگارش این اثر را نباید از نظر دور داشت. آن 

به  را  مارکسیسم  که  نبودند  مارکس  مخالفان  فقط  بود،  روبرو  آن  با  زمان  آن  در 

هایی  کردند. از درون مارکسیسم گرایشمتهم میطبقه(  ی بیگرایی« )جامعه»آخرت 

کل مخالف مفهوم  ویژه لویی آلتوسر،  پدیدار شده بودند که بهچون »ساختارگرایی«، به

عنوان عامل خودآفرینی انسان و اجتماع انسانی بودند و چنین مفهومی را گی بهسوژه 

ی آنها،  ادند. به دیدهدی مارکس نسبت میهای دیالکتیک هگلی در اندیشهماندهبه پس

»تاریخ فرایندی بدون سوژه است«، نه مبدأیی دارد و نه حرکتی که هدفمند باشد. رواج  

از جنبشها و چیرگی نسبی آناین گرایش میان بخشی مهمی  اجتماعی  ها در  های 

های آن دوره رهبرانی  توان انکار کرد. جنبشی نوزدهم را نمیسده  70و    60ی  دهه

ای را که از یک ی مبارزاتی کردند که هرگونه نظریهدیکت را وارد عرصه چون کوهن بن

بینی« ناشی شده باشد نفی کرده، معتقد بودند به مرور »تئوری را در سر راه »جهان 

 و شکست جنبش، نیازی به یادآوری ندارد.   1968ی عطف  کنیم.« نقطهبرداشت می

ی لوکاچ، پاالیش نظری مارکسیسم ی چنین اوضاعی بود که برابنابراین در بحبوحه 

موضوعیت یافته بود. او از دو سو با حمالت وارده بر مارکس مواجه بود. اما فصل »کار«،  

توان آن جانبه است که مییک دفاعیه نیست، بلکه برنهشت برداشتی ویژه، بدیع و همه

تالشی است    نظر از معرفی این اثر،ی کنونی، صرفرا »مارکسیسمِ لوکاچ« نامید. نوشته

گویی به این پرسش که: جورج لوکاچ در به تعامل رساندن مفاهیم بنیادین  برای پاسخ

و متعارض باال، تا چه اندازه موفق بود؟ آیا مفهوم کار نزد او، آخرین کالم در دیالکتیک 

جا باید تأکید کرد که بررسی زیر صرفاً تالشی مقدماتی است که مارکسی است؟ همین

 وگویی باز و سازنده است. مدد گفتیابی بیشتر بهمنیازمند قوا
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 طرح چارچوب کلی مساله   -  1

کلیه در  که  دارند  وجود  خصوصیاتی  کنیم:  مشترک  »خالصه  تولیدی  مراحل  ی 

  شرط عامپیشاصطالح  اند؛ اما بهعنوان وجه عام برنهاده شدههستند که توسط ذهن به

به  با آنجز وهلهتولیدات هیچ چیز نیست  انتزاعی که  تاریخی  ها هیچ مرحلههایی  ی 

 توان ادراک کرد.«واقعی تولید را نمی

 88، ص گروندریسهارکس، م

پیش در  لوکاچ  میجورج  معین  ابتدا  همان  از  کتاب،  کوتاه  برای  نویس  که  کند 

شناسانه، باید با تجزیه  ای هستیبازنمایی از مقوالت مشخص هستی اجتماعی به شیوه

ی مارکس«  باید توسط آنچه لوکاچ »روش دوگانهو تحلیل کار آغاز کرد. چنین کاری می

انجمی تجزیهنامد،  »ابتدا  پذیرد.  انتزاعی،  ام  تحلیلی  توسط  هستی  نوین  ترکیب  ی 

پیشمثابهبه )یا  بازگشت  برای  درآمدی  اجتماعی  ی  هستی  ترکیب  سوی  به  روی( 

کند،  طور که او عنوان می( آنiعنوان چیزی ادراک شده در واقعیت کلی آن.« )ص  به

رودار مبارزه برای زیستن ی نخست به پیدایش آن در گیجوهر کار انسانی در درجه 

کنشگری -ی مراحل رشد خود، محصول خودکه در کلیهبستگی دارد، و سپس به این

 انسان است.

بازسازی پیدایش و تکوین هستی اجتماعی و تفکیک آن با هستی ارگانیک توسط  

همان است.  پسینی  روشی   در  کار،  مارکس  که  می  گروندریسهگونه  کند،  استدالل 

ای نخستین در اندیشه، به کلید آناتومی میمون است، و بازسازی مرحله   آناتومی انسان

امکانای عالیی مرحله واسطه  ازاین تر  تأکید میپذیر است.  ابتدا  از  لوکاچ  کند که  رو، 

ی  مارکس درباره  کاپیتالبررسی فرایند تکوین کار، یک تجرید است. سپس گفتاوردی از  

ی که کار مولد »شرط زیست انسانی است که از کلیهکند؛ اینوجه عام کار را بازگو می

واسطه بندیصورت  که  است  ابدی  ضرورتی  است؛  مستقل  جامعه  رابطه های  ی ی 

 3رو خود زندگی انسانی است.« متابولیسم بین انسان و طبیعت، و ازاین 

 
کند. »فرایند کار ...شرط عام گفتاورد مارکس با متن لوکاچ مطابقت کامل ندارد ولی کال همان مفهوم را القا می.  3

رو از هر ارتباط متقابل متابولیسم انسان و طبیعت است؛ شرطی تحمیل شده توسط طبیعت که دایمی است، و ازاین
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پیش چنین  »هستینهادهبا  اصلی  مبحث  وارد  لوکاچ  عامی،  انتقادی«  ی  شناسی 

شود. گشایشگر این مبحث، گفتاورد بسیار مشهور دیگری در فرایند کار میمندی  غایت

کند. به لحاظ اهمیت گذاری میی نظر لوکاچ را پایهمارکس است که شالوده  کاپیتالاز  

این گفتاورد، بازگو کردن کل آن ضروری است و نیازمند دقت بسیار است: »ما کار را  

می پیش  بهدرشکلی  که  خصنهیم  اخص  عنکبوت  طور  یک  باشد.  داشته  انسانی  لتی 

دهد که به اعمال یک بافنده شبیه است، و زنبور با ساختن کندوی  اعمالی انجام می

را خجالت  انسانی  از معماران  بسیاری  از  زده میخود،  را  بدترین معمار  آنچه  اما  کند. 

از ساختمان آنبهترین زنبور متمایز می ، در  کند این است که معمار سلول را پیش 

بنا می نتیجهذهن خود  کار،  فرایند  هر  پایان  در  ابتدا  ای حادث میسازد.  از  شود که 

آل وجود داشته است. رو به وجهی ایدهپیشاپیش توسط کارگر ادراک شده بود و ازاین

کند، بلکه همچنین هدف خود را در تنها در شکل مواد طبیعی تغییر ایجاد میانسان نه

ی فعالیت  زد. و این هدفی است که او از آن آگاهی دارد و شیوهساآن مواد متحقق می

ی خود را تابع آن کند.«  کند و او باید ارادهناپذیری یک قانون تعیین میاو را با انعطاف

 (284)ص 

کند که این یک درستی تصریح میلوکاچ با تأسی به این دیدگاه بنیادین مارکس، به

مندی امری است که توسط کار برنهاده شده  . غایتشناسانه استی کلیدی هستیمقوله 

و هر غایتی، یک برنهاده است. فرایند کاری و محصول آن، معرف ظهور یک »عینیت 

گیرد که »برنهادهای  یابد. سپس نتیجه مینوین« است که درون هستی مادی تحقق می

به باور لوکاچ این    (3یابند.« )ص  ای مادی واقعیت میمند همواره و نهایتاً به شیوهغایت

مندی دیگری وجود ندارد، کامالً بدیهی  که نزد مارکس بیرون از فرایند کار، ابداً غایت

از شکل  یکی  نه  کار  مارکس،  »برای  غایتاست.  پدیداری  یگانه  های  بلکه  عام،  مندی 

 
کند مشترک است.« )ص  که انسان در آن زیست می   ی جوامعیشکل زیستی مستقل است، و به بیان دیگر، در کلیه

  کاپیتال ( )فصل »فرایند کار و فرایند ارزش افزایی«، بسیاری از موضوعات مورد بررسی لوکاچ در این فصل در 290

 گنجانده شده است.(  
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ای از واقعیت  مثابه وهلهمندی را بهتوان برنهادن غایتمقطعی است که توسط آن می

 (8شناسانه تبیین کرد.« )صای هستیل به شیوهبالفع

باعث تعجب نیست که اندیشمندان بزرگی چون ارسطو و هگل که گرایشی قوی به  

ی کار بسیار صریح بودند و  مندانهسوی هستی اجتماعی داشتند، در فهم خصلت غایت

نیادین وجه بهیچتحلیل ساختاری آنها صرفاً نیازمند چند افزوده و اصالح است که به

روشنی خصلت ذاتی کار را شناخته بودند، اما از  نیست. » ارسطو و هگل نیز مسلماً به

جا که در عین حال برآن بودند تا جهان ارگانیک و مسیر تاریخ را نیز با همان روش  آن 

غایتغایت برنهادن  برای  کنند،  ادراک  به یک سوژه مندی ضروری،  مندانه  همواره 

ها افزوده شده( اما به  ، تأکید9.« )ص  آوردندمورد هگل( رو می، در  روح جهانی)

به  دیده منحصر  که  داشت  مشخص  و  دقیق  تعریف  یک  برعکس  مارکس  لوکاچ،  ی 

رو، ازاینتافت.  های هستی برنمیمندی را در سایر عرصه مندی کار بود و غایتغایت

   برخالف هگل، واقعیت را به یک افسانه تبدیل نکرد.

و این  به درس با  رجوع  با  لوکاچ  ینا )صف،  در  عنوان 1805-06گفتارهای هگل   )

تر بود، و از ابتدا ی دیالکتیکی کاملکند که ادراک هگل نسبت به ارسطو از جنبه می

ویژهبه خصلت  کارکرد  درستی  و  طبیعی  نیروهای  کار،  بود.  داده  تشخیص  را  کار  ی 

کند.  ه، مشمول کنش هدفمند خود میها را علیه خود آنها به کار بردی آنکورکورانه 

جز واقعیت مادی، به  آلیست« این است که به( مشکل لوکاچ با »فیلسوفان ایده12)ص  

ای »صرفاً« روحانی در کارکردهای آگاهی انسانی باور دارند که موجب برقراری عرصه 

ص  کند. )کل از واقعیت مادی جدا میای که خود را به گردد، عرصهیک »ثنویت« می

20) 

انگیزد که نهایتاً نیازمند پاسخ هستند.  هایی را برمیاظهارات قطعی لوکاچ پرسش

جز فرایند بالفصل تولید مادی، مفهوم دیگری نداشت؟  مندی، بهآیا نزد مارکس غایت

انقالب اجتماعی، دربردارنده از  مندی نیست؟ آیا »کار« را میی غایتآیا اهداف  توان 

ی و هدفمند او برای آزادی که لزوماً »تولیدی« نیست، تفکیک  »کارگر« و کنش انقالب

عنوان نمونه ی مادی، چیز دیگری تولید کرد؟ بهجز یک فرآوردهتوان بهکرد؟ آیا می

می انسانی«  آزاد  »کار  مارکس  فرآوردهآنچه  شامل  که  همچون نامد  مادی  غیر  هایی 
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( موسیقی«  ص  گروندریسه»ساختن  یا  612،  و  شد (  گم  میلتون ی  هبهشت  جان 

ص  کاپیتال ) می1044،  آن(  آیا  داد؟  توضیح  باید  چگونه  را  »روش  شود  لوکاچ  چه 

چه هگل »روح یابد؟ آیا آن نامد، با »ادراک واقعیت کلی« پایان میی مارکس« میدوگانه

جا و اکنون، و در ورای هستی اجتماعی است؟ آیا برای نامد، در فراسوی این جهانی« می

پرسش پرسشهاین  و  میا  مشابه  »کار«  های  فصل  در  هستی  هستیتوان  شناسی 
پاسخاجتماعی قانع،  این  کنندههای  به  پاسخ  یافتن  برای  از تالش  اما پیش  یافت؟  ای 

نوبه پرسش به  دنبال کرد که  را  لوکاچ  باید مسیر فکری  ابتدا  پرسشها،  های  ی خود 

 کنند. تری ایجاد میتازه

 4مندی علیت و غایت  -  3

نماید که به  خوانی، در نظر اول عجیب میی علیت می»هنگامی که هگل را درباره

ها است در اینجا نسبتاً کم پرداخته شده است. چرا؟  ی کانتیاین مبحث که مورد عالقه

آن از  واقع  پیوندهای همهدر  تعینات  از  یکی  تنها  علیت  او  برای  است...  جا که  جانبه 

هگلمقایسه دیالکتیکی  روش  زایمان'با    ی  )همینطور  تجربه  'درد  نو  گرایان 

 های جسمانی( بسیار آموزنده خواهد بود.« آلیستایده

 162، ص دفترهای فلسفیلنین، 

های بسیاری روبروست. او در یک فصل  دنبال کردن مسیر فکری لوکاچ با دشواری 

ترین معضالت و مقوالت فلسفی را مورد ترین وجهی، پیچیدهای به فشردهصفحه   140

کند که بررسی بررسی انتقادی قرار داده است. خود او از ابتدا تا انتهای فصل اذعان می

کند که برخی از  لوکاچ در موارد متعددی اشاره میاو یک خصلت عام و انتزاعی دارد.  

های پیشین مفاهیم اثر نیازمند تشریح و پرورش بیشتر است و گهگاه خواننده را به فصل

توان تا حدی استنباط دهد. با این وصف هرچند با سختی، میهای بعد ارجاع مییا فصل

 
ی  ده ، مورد توجه خاص لوکاچ بوده است. نویسنهگل جوانکم از زمان نگارش  مندی دستموضوع علیت و غایت 4

به  شناسی روح  پدیدار ی »ای این موضوع را بررسی کرده است. نگاه کنید به مقالهی جداگانهمتن کنونی در مقاله

 جورج لوکاچ« در لینک زیر: 'هگل جوان'روایت 

https://pecritique.com/2021/11/23/پدیدارشناسی-روح-به%E2%80%8Cروایت-هگل-جوان/ 

https://pecritique.com/2021/11/23/پدیدارشناسی-روح-به%E2%80%8Cروایت-هگل-جوان/
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مندی روندی را  ی غایترهکرد که در یک بستر عام، لوکاچ در تبیین نظرات خود در با

نقد    علم منطقپیماید که هگل در  می یا در  بود؛ حال این چه در تأیید  دنبال کرده 

از  را  »مکانیکی«  یا  کهن«  »ماتریالیسم  فرصتی  هر  در  لوکاچ  باشد،  هگل  نظرات 

کند، اما در این اثر، ماتریالیسم عامیانه یک موضوع »ماتریالیسم دیالکتیکی« تفکیک می

کند. درعوض لوکاچ در  فرعی است و نقش مهمی در پرورش نظرات او ایفا نمی  کامالً 

ویژه نقد و  آلیسم«، بهتمام این فصل، خاستگاه نظری خود را از درون جدالی با »ایده

 کند. جذب دیالکتیک هگلی استخراج می

آلیستی که شامل هگل هم هست،  دهد، در سنت ایدهطور که لوکاچ توضیح میآن 

مقولهمغایت به  بلکه  نشده  کار محدود  فرایند  به  شامل  ندی  که  است  یافته  ارتقا  ای 

کم در این مورد معین، مرزبندی روشنی شود. دستپیدایش کل جهان و تکوین آن می

الهیاتی و هگل قابلبین کیهان ادراک  شناسان  آنها در  مشاهده نیست، چراکه همگی 

غایت به  نسبت  باور  خود  به »خالقی«  را محصول کنش  مندی،  عالم  داشتند که کل 

میآگاهانه او  غایتی  برتری  طریق  این  از  و  علیت پنداشتند  به  نسبت  را  مندی 

ذات قایل نبودند.  بهستودند. بنابراین در اصول خود برای علیت مبنایی مستقل و قایممی

برطرف  ها قادر به  دار بوده اند. هیچ یک از آنی رخدادهای جهان معنیتو گویی کلیه

مندی نگردید. کانت نخستین اندیشمندی بود که با تعریف  کردن ثنویت علیت و غایت

به ارگانیک  این  جهان  در  راستین  دانشی  راهگشای  هدف...  بدون  »هدفمندی  عنوان 

آن 6ی هستی گردید.« )ص  عرصه  از  اما  عرصه(  شناسانه ای شناختجا که کانت در 

 شناسی بست.  ی هستیعرصه محصور ماند، راه را برای پیشرفت در

ی مؤثری شناخته عنوان مقولهمندی بهبه محضی که برمبنای نظر مارکس غایت

مندی،  زیستی واقعاً ضروری و انضمامی علیت و غایتشد که منحصر به کار است، »هم

اما در یک فرایند  را به همراه آورد. این دو ممکن است آنتی بمانند،  باقی  تز یکدیگر 

عی که حرکت آن مبتنی بر کنش متقابل این اضداد است؛ فرایندی که برای  واحد واق

ی یک واقعیت، علیت را بدون نقض سرشت آن، به امری مثابهتولید این کنش متقابل به

می استحاله  است  شده  برنهاده  )ص  که  طبیعی،  10دهد.«  قوانین  تغییر  بدون  کار   )

های آنها را دگرگون  کند و کارکردمتناسب میهای طبیعی را با ترکیبات کامالً نوینی  ابژه

ابژهمی برنهادن  است.  آنها  برنشاندن  ممکن،  تغییر  تنها  عامل  سازد.  طبیعی،  های 
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آن میانجی که  است  غایتگری  برنهشتی  »تابع  را  حال مندانه میها  عین  در  که  کند 

گون تبدیل  مندی برنهاده شده را به یک فرایند واحد و همتنیدگی علیت و غایتدرهم

 ( 13کند.« )ص می

ی شرط دستیابی به این فرایند همگون، »دانش صحیح« از پیوندهای شبکهپیش

ی خود شناخت پیدا کند. در  شناسانه، از ابژهعلیت است تا در فرایند برنهادنی هستی

هستیاین برنهادن  بین  »تمایز  شناختجا  و  میشناسانه  را  به شناسانه  خوبی  توان 

ی خود را گم کند، برنهادی کاذب است. اما  شناسانه، که ابژهرنهادن شناختدریافت.« ب

فلسفه از  برخی  صرفاً  در  برنهادن  بین  »تمایز  هگل،  ازجمله  مؤثر،  بسیار  های 

ی واقعی، معوج شده و ناپدید  شناسانهی هستیی علیت و یک برنهادهشناسانهشناخت

کار، ماحصل کنش یک سوژه است که   یمندانه( اما فرایند غایت55گردد.« )ص  می

پرسد: »آن محتوای کند. با این وصف، لوکاچ ناگهان میبرنهادن را به »دانش« مرتبط می

کردیم که  چه از ابتدا اعالم میرسید چنانآور به نظر میشناسانه چیست؟ تعجبهستی

 (  41شناسانه دارد.« )ص ی مسلط بر آن اصوالً خصلتی شناختوهله

کند، هم نظری و هم عملی است که ی »سوژه« صدق میچه در بارهجا آن در این

غریزه را به »کنش آگاهی« تبدیل کرده است. »کنش اجتماعی همواره در فضای ذهنی  

ارتباط تنگاتنگ نظر و عمل،  59یابد.« )ص  شناسانه تکوین میمفاهیمی هستی ( در 

عمیق و  شدیداً  خود  اجتماعی  و  انضمامی  ساحت  در  ایدهکنش  تأثیر  تحت  های  اً 

دربارهشناسانههستی انسان  میی  نتیجه  لوکاچ  بنابراین  است.  طبیعت  که:  ی  گیرد 

ی بازتولید طبیعت  شود، اساساًبه شیوهچه باعث ظهور کار در طبیعت ارگانیک می»آن 

ی خود شامل کنش متقابل ارگانیسم  ترین مرحلهارگانیک وابسته است که در پیشرفته 

 ( 60شود.« )ص است که مستقیماً توسط یک آگاهی هدایت می و شرایطی

دهد. آیا از آنچه تری قرار میهای تازهاین بخش از مقاله بازهم ما را در برابر پرسش 

مندی را برطرف کرده است؟  توان نتیجه گرفت که لوکاچ تعارض علیت و غایترفت می

شابهی وجود ندارد؟ آیا بدون  شناسی در حین تمایز، تشناسی و شناختآیا بین هستی

آیا روش هگل، »صرفاً« شناختیکی می یافت؟  شناسانه  توان به درک دیگری دست 

غایت هگل،  نزد  آیا  فصل  است؟  سرتاسر  چنانچه  دارد؟  »استعالیی«  مفهومی  مندی 
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ی »خدا« ای در بارههگل را زیرورو کنید، در آن نه کلمه   علم منطقمندی« در  »غایت

بسیار پیچیده، غامض    علم منطقکنید. آری،  ی پیدایش پیدا مییا نظریهیا سیارات و  

زند، مانند ساختمان خانه، یا  هایی که هگل در آن فصل مثال میو دشوار است. نمونه 

سره به فرایند تولید و باز تولید هستی زمینی انسان  زنی، یکی شخمساعت و یا وسیله

ندارند. اما در حال حاضر کماکان ضروری است   مربوط هستند و با تعبیر لوکاچ مطابقت

 ی لوکاچ را از زبان خودش بازگو کنیم. تا سیر منطقی اندیشه

 وسیله و هدف   -  4

کنش   از  عبارتست  عموماً  آن  نیرنگ  مقتدر.  که  است  باز  نیرنگ  همانقدر  »عقل 

آنمیانجی ضمن  که  میگرایانه،  اجازه  ابژهکه  یکدیگدهد  بر  خود  سرشت  به  بنا  ر  ها 

که با این فرایند درهم بیامیزد،  گری کنند و همدیگر را مستهلک سازند، بدون اینکنش

 ( 209، بند منطقکند.« )هگل، غایت خود را اجرا می

285، ص 1کاپیتال مارکس،   

گونه کند. همانلوکاچ مبحث وسیله و هدف را با مفهوم »نیرنگ عقل« هگل آغاز می

پیماید  که در بخش پیش نشان داده شد، او در تبیین نظرات خود کالً همان روندی را می

دنبال کرده بود؛ حال چه در تأیید یا در نقد نظرات هگل باشد.   علم منطقکه هگل در 

ی تاریخ ل با بسط دادن مفهوم »نیرنگ عقل« به کل فلسفهکه هگبه باور لوکاچ با این

ی کار  های بسیاری ایجاد کرد، با این وصف، »به درستی سرشت ویژه خود، سردرگمی

است.« )ص   داده  کار    5(12را تشخیص  فرایند  در  مؤثر  عامل  کنش    –یعنی در سه 

گر را عنوان میانجید بهی ابزار تولیکنندهنقش تعیین  – ی کار و ابزار کار  هدفمند، ابژه

 برجسته کرده است.  

 
ی متن حاضر در  ی نویسنده ی مفهوم کار در نزد هگل، مراجعه کنید به مقالهبرای یک بررسی مفصل در باره  5

 لینک زیر:

https://pecritique.com/2021/05/03/ هگل-و-نقد-اقتصاد-سیاسی-علی- رها/ 

ی  عناصر فلسفه،  55ی بند  ترین ابزارند که در اختیار هیچ حیوانی نیست.« )افزوده گوید: »دستان من، عالیهگل می 
 (حق

https://pecritique.com/2021/05/03/هگل-و-نقد-اقتصاد-سیاسی-علی-رها/
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رسد که »برنهادن هدف از نیازهای انسان اجتماعی بنابراین، لوکاچ به این نتیجه می

آن ناشی می برای  ولی  یعنی شود،  ابزار،  بررسی  باشد،  اصیل  یک هدف  برنشاندن  که 

یک مرحله دانش طبیعت، می به  باشد.« )ص باید  یافته  مناسب دست  (  15  ی معین 

ماند. این »مقطعی است که  ای اتوپیایی باقی میدرغیر این صورت، صرفاً در حد پروژه

اندیشه پیدایش  با  را  پیوند میکار  بدینی علمی  به مرحلهزند.« )همان(  ای سان کار 

شود. در فرایند کار،  تر ارتقا پیدا کرده و از وابستگی مستقیم به طبیعت جدا میعالی

با رشد تاریخی و تکوین    6کند.«رمانروایی کرده و آن را هدایت می»هدف بر وسیله ف

جایی هدف و وسیله صورت کار در بطن ترکیبات واقعی هستی اجتماعی، نوعی جابه

دارد.  می مهم  بسیار  اهمیتی  جامعه  رشد  برای  اما  نیست  »مطلق«  البته  که  پذیرد 

»بنابراین، برای هستی اجتماعی، دانش مناسب که مبنای وسیله ) ابزار و غیره( است، 

 ( 16نیاز )هدف برنهاده( غالباً اهمیت بیشتری دارد.« )ص  نسبت به ارضای

رابطه چنین  »هگل  لوکاچ،  باور  به به  را  ازاینای  بود.«  داده  تشخیص  با  خوبی  رو 

ی  کنندهشود. به لحاظ اهمیت تعیین، وارد بحث اصلی خود میعلم منطقگفتاوردی از  

ها در همه جا در خود  کیدجا ضروری است. تأ آن گفتاورد، بازگو کردن کل آن در این

 متن است:

عامل بینابینیِ بیرونی در سیلوژیسم تحقق هدف است. بنابراین، غیریت    وسیله»اما  

با حفظ خود در یک   را  دقیقاً  دگرِ بیرونیموجود در وسیله، خود  این    از درون، و 

می متجلی  ساحتی  چنان  در  حد،  غیریت،  این  تا  غایت  وسیله کند.  به  های  نسبت 

های بالفصلی  از لذت  ی شخم زنیوسیلهاست. یک    بیرونی برترهدفمندی    کرانمند

اند درحالی  بادوام  ابزارها تر است.  ی آن فراهم شده، محترممثابه هدف به واسطهکه به

شوند. انسان توسط ابزارش نسبت به طبیعت راموش میهای آنی از بین رفته و فکه لذت

 
»یک ابزار کاری، یک شیء یا ترکیبی از اشیاء است که کارگر بین خود و  مقایسه کنید با این گفتاورد مارکس:   6

 ( 285، ص 1 کاپیتالکند.« )سان یک راهنما، کنش او بر آن ابژه را هدایت میدهد، که بهی کارش قرار میابژه 
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که در ارتباط با اهداف خود، برعکس، تابع آن است.« بیرونی صاحب قدرت است، با این

 7( 388، کتاب دوم، ص علم منطق)

می استخراج  گفتاورد  این  از  لوکاچ  که  قابلنتایجی  لوکاچ  کند  یکم،  است.  تأمل 

درستی تأکید  ل عناصر بسیار مهمی نهفته است. او بهکند که در این بیان هگ تصریح می

اشتباه  های آنی«، ابزار دوام بیشتری دارند. اما هگل بهکند که در مقایسه با »لذتمی

ی انسان و طبیعت درستی متابولیسم رابطه دهد. دوم، بهآنها را رویاروی یکدیگر قرار می

می مشخص  و  شده  نشانگر  برنرا  برای  انسان  که  به  کند  کماکان  خود،  اهداف  هادن 

تر  ای انضمامیطبیعت وابسته است. در این مورد معین، مارکس این رابطه را به شیوه

ترین کلید برای تشریح کرده است. سوم، در اثر این ارتباط متقابل، وسیله یا ابزار مهم

قوام مراحل  بهشناخت  جامعه  برابر  در  که  است  انسان  »عقبیابی  باعث  ی نشینمرور 

ازاینهای طبیعی« میکرانه  ابزار نشان گردد.  نیز ی شیوهدهندهرو،  ی زندگی انسان و 

 مفاهیم آنها نسبت به جهان است. 

های اعصار  شناسان نشان داده اند، جهشهای باستانطور که حفاریبنابراین، همان

حیوانی ابزارساز    عنوانتوان با استخراج ابزارها توضیح داد. »انسان غالباً بهمختلف را می

این قطعاً صحت دارد، اما باید افزود که ساختن و استفاده از ابزار   8توصیف شده است.

 
هگل گویا باشد: »ممکن  علم منطق  ی دیگری از  ی هدف و وسیله، شاید نمونهتر درباره برای یک بیان مشخص 7

ها، هدف به نظر برسند. اما سنگها استفاده شده است،  است یک خانه، یک ساعت، برخالف ابزاری که برای تولید آن

شوند،  دهند، تنها با فشاری که متحمل میها و محورها، و غیره، که فعلیت هدف را تشکیل میدنده ها، یا چرخستون

خورند تا با اصطکاک و غیره خود، باعث آسودگی  یا فرایندهایی شیمیایی در آمیزش با هوا، نور، یا آب که به آنها برمی

کنند، و  یابی خود را تکمیل میکنند. بنابراین، آنها تنها با مصرف و فرسودگی تعینهدف را برآورده میانسان شوند،  

-اند چرا خودای مثبت با هدف اتحاد پیدا نکرده گردند. آنها به شیوه تنها با نفی خود با آنچه باید باشند متناسب می

از بیرون به آنها اعمال شده است، و صتعین اهدافی نسبی هستند؛ یا اساساً وسیله هستند.« ) ص  یابی صرفاً  رفاً 

391 ) 

کند که انسان »حیوانی ابزارساز«  طور مشروط تأیید میبا اشاره به نظر بنجامین فرانکلین به  کاپیتالمارکس نیز در   8

تولید و ابزاری  یرو که ابزار نه فقط به خودی خود، »نه آنچه صرفاً تولید شده است، بلکه شیوه است. مشروط از آن

را تفکیک می اقتصادی  اعصار مختلف  تولید شده است،  آن  ( مارکس در بخش  286کند.« )ص  کاری که توسط 

از ارسطو می  کاپیتال  دیگری  اشاره به نظر  انسانی  با  اگر نه همچون حیوانی سیاسی، در همه حال  گوید »انسان 

نی واقعی تعریف ارسطو این است که انسان بنا به  افزاید: »معاجتماعی است.« سپس در زیرنویس آن صفحه می
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»تسلط بر   9(45شرط ضروری است.« )ص مثابه یک پیششامل تسلط برخود انسان به

آمد تفکیک خود از طبیعت است؛ یعنی هنگامی که فرایند کار باعث جدایی  خود«، پی

شود که از موجودیتی مستقل برخوردارند. لوکاچ، همانند هگل، این  ایی میه سوژه و ابژه

نقطه را  پایهجدایی  و  حیوانی  جهان  درون  از  انسان  ظهور  آغاز  مسیر هستی ی  گذار 

می ادراک  انسانی  آنمشخصاً  بین  تعارض  هگل،  برخالف  اما  و  کند.  دایمی  را  دو 

پذیرد. وحدت سوژه ستی اجتماعی« میعنوان »واقعیت هپندارد و بهناپذیر میاجتناب 

قابل داشت،  واقعیت  انسان  تکامل  بدوی  مراحل  در  صرفاً  که  ابژه،  بازسازی  و  یا  احیا 

 نیست.

جنبه  هستی»از  وهلهی  دو  به  اجتماعی  هستی  منقسم شناسانه،  ناهمگون  ی 

فعل  تزهایی بالشود، که نه فقط از منظر هستی معارض یکدیگرند، بلکه در واقع آنتیمی

یابی انسان  ( »تعینات بازتابی« عینیت26هستند: هستی و انعکاس آن در آگاهی.« )ص

گاه لوکاچ با تأیید نظر  گردند، اما عینیت و واقعیت دو چیز متفاوتند. آنرا موجب می

کند که بازتولید واقعیت در تعینات بازتابی، درعین حال آگاهی انسان  پاولف تصریح می

راه برود. در بهترین حالت، این آگاهی  تواند به کجکند که میار میرا از ساحتی برخورد

می نیست،  همگن  هستی  خود  با  بهکه  ولی  تواند  شود،  نزدیک  آن  به  تقریبی  طور 

 تواند با آن منطبق گردد. نمی

بخش همانند  مقاله،  از  بخش  پرسشاین  با  را  ما  پیش،  روبرو  های  دیگری  های 

بازگومی در  لوکاچ  آیا  دربارهکند.  نظر هگل  را یی  او  کلیت مفهوم  و وسیله،  ی هدف 

»غایت از  هگل  مقصود  است؟  کرده  با  منعکس  آن  تفاوت  چیست؟  کرانمند«  های 

»بیغایت بهمندی  تولیدی  ابزار  تولید  بازتولید،  و  تولید  چیست؟  یک  کران«  عنوان 

نوبه به  که  تازهمحصول  محصول  کار  فرایند  در  خود  میی  تولید  روندی  کند،  ای 

 
ی عصر باستان کالسیک است که تعریف فرانکلین از  سرشت خود، یک شهروند است. این به همان اندازه مشخصه

 ( 444ها]ی آمریکا[ است.« )ص  ی یانکیعنوان حیوانی ابزارساز، مشخصهانسان به

برد، از این  ای که رنج میاندازد. آگاهی به تعویق می  –ه است  بخشد، میلی مهار شد»کاری که به شیء شکل می 9

 ( 238، ص پدیدارشناسی روح برد.« )هگل،طریق به درک مستقیم آن موجودیت مستقل و خویش پی می
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نقطهپایان پایانی،  هر  است؛  میناپذیر  جدید  حرکتی  شروع  مسیر   ی  این  در  شود. 

پایان، مصرف ابزار و سایل تولیدی نیز در مدت زمانی معین باعث استهالک یا نفی  بی

شود. فرایند  چه نفی شده است، در محصول حفظ میشود. در عین حال آنآنها می

کند. در این مسیر نیز مواد طبیعی، نفی و  را طی می مصرف مواد خام نیز روند مشابهی

شوند کنند، با مواد دیگر ترکیب میحفظ شده، از شکلی به شکل دیگر تغییر پیدا می

های  »لذت  -دهند. آیا مصرف وسایل معیشت  اما سرشت مادی خود را از دست نمی

این  - آنی«   میبا  تولیدکننده  قوای  تجدید  باعث  تغ که  صرفاً  و  شوند،  داده  ییر شکل 

ی کنند؟ پرسش بنیادین دیگر مربوط به رابطهکماکان جوهر مادی خود را حفظ می

توانند به تعامل برسند؟ پاسخ لوکاچ منفی  دو در عین تمایز میسوژه و ابژه است. آیا آن

 است. هگل و مارکس بر چه باورند؟

 

 ضرورت و آزادی   –  5

در    - ی هدفی در خود  مثابههای انسان بهمندیتکامل توان  -»قلمرو حقیقی آزادی  

اقتضای بیرونی پایان یافته باشد  یافته توسط ضرورت و  گردد که کارِ تعینجایی آغاز می

ی  نفسه قرار دارد... اما فقط برپایهی تولید مادی فیکه بنا به ماهیت خود، در ورای عرصه 

 شود.«  شکفته می آن قلمروی ضرورت

 (  3:959، )کاپیتالمارکس، 

طور که مارکس تأیید  مبحث ضرورت و آزادی شامل مفاهیم بغرنجی است، و همان

(  197، ص  کاپیتالهگلی دشوار است.« )  'مفهوم'کند »گذار از ضرورت به آزادی در  می

اذعان دارد که مفهوم ضرورت به خودی خود، در شکل بی نیز   اشواسطهخود هگل 

ویژه هنگامی که تشخیص دهیم (، به158ی بند  ، افزودهمنطقبسیار »دشوار« است )

با مقوالتی چون »علیت و غایت نه فقط  مندی«، و »وسیله و هدف« که  این مبحث 

بررسی شد ارتباطی تنگاتنگ دارد، بلکه همچنین با مقوالت دیگری چون امر ممکن،  

کند،  طور که لوکاچ عنوان میت. همانامر مشروط، موقعیت، کنش و فعلیت مرتبط اس

این معضلی بنیادین در تاریخ فلسفه است که مراحل مختلف و تضادمندی را طی کرده  
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گردد، و با تأیید و نیز نقد هگل، نظرات مستقل است. در اینجا نیز لوکاچ به هگل بازمی

شمار  اهراً بیخاطر بیان غامض، پیچیدگی و فرایندهای ظکند. شاید بهخود را ارایه می

هگل را برجسته  منطق کوچک، علم منطقجای نفی باشد که لوکاچ در این قسمت، به

تر است. آنچه از اهمیت بسیاری  تر و سادهتر، کوتاهروشن  منطق کوچککند. بیان  می

که   اوست  خود  زبان  از  لوکاچ  خود  نظری  مبانی  درک  برای  تالش  است،  برخوردار 

 شناسی کار شکل گرفته است.تمامی بر بستر اصلی هستیمبتکرانه و بدیع است و به
می یادآور  ابتدا  »به لوکاچ  تاکنون  ما  مباحث  که  که شود  است  داده  نشان  روشنی 

هستیپیش انضمامی  برنهادن  ازاین شناسانهفرض  و  است،  دانش  علیت  مراتب  رو ی 

شده برنهاده  آنهستی  بهی  که  ها  است  این  مسأله  دانش.  یک  نباید  مثابه  هرگز  ما 

تواند کسب کند، یک امکان است.«  چه چنین برنهادنی میفراموش کنیم که کل آن

ی یک امر بالقوه به واقعیت بسته به یک کنش خاص است. »این ( استحاله55)ص  

جا نیز کار مدلی  گردد.« در اینکنش دقیقاً تصمیمی است که از یک بدیل ناشی می

ی آنها  واسطه هایی که بهافکند. »کنشموضوع پرتو می  است که به بهترین وجه بر این

ترین وجه توسط تعارض بین نشاند، آنهایی هستند که به خالصعلیت را در کار برمی

 (58شوند.« )ص درست و غلط هدایت می

هستی پیدایش  توضیح  در  شناسانهبرای  بدیل  ماهیت  با  باید  کار،  در  آزادی  ی 

ی آزادی، که  ع کرد. »در واقع در چنین بدیلی، پدیدهبرنهادن هدف در درون کار شرو

کند.«  کامالً در طبیعت غایب است، برای بار نخست شکلی کامالً تعریف شده پیدا می

از آن 114)ص   انتخاب آگاهی است، میجا که شیوه(  توان گفت که ی بدیل در گرو 

ن است که اش یک هستی نویی نخست کنش آگاهی است که نتیجه»آزادی در وهله 

این در  )همان(  شده.«  برنهاده  ]آگاهی[  آن  خود  مفهوم  توسط  پیشاپیش  جا 

ایدههستی با  آزادی »به آلیسم وداع میشناسانه و تکوینی  ی مثابهکند، چراکه مبنای 

ای از واقعیت، در تصمیمی انضمامی بین امکانات انضمامی متفاوت است.« برعکس  وهله

کلی از وجه انضمامی مجزا شده  ی از انتزاع ارتقا یابد، بهتراگر »انتخاب« به سطح عالی

 دهد.  و تمام پیوندهای خود با واقعیت را از دست می
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ی بعدی، »آزادی در نهایت میل به تغییر واقعیت است« اما در چنین وجهی  در وهله

کماکان که از تنوع بسیاری برخوردار است،  نیز مدار هدفی که برنهاده شده است، با این

در هر مورد، حد و مرزهای مشخصی دارد. بنابراین، »آزادی هرگز کامالً از وجه معین  

عنوان  گیری«، به( پی بردن به تعینات بیرونی و درونی »تصمیم115آزاد نیست.« )ص 

پیچیدهمؤلفه  آزادی، کار بسیار  اما بهی  توان گفت که »هرچه طور کلی میای است. 

پیوندهای طبیعی بیشتر باشد، حرکت آزاد او در امور مادی   دانش مناسب سوژه نسبت

( از سویی، برنهادن هدف، کنشی است که از آزادی ناشی  116شود.« )ص  نیز بیشتر می

(  117یابد.« )ص  شده است و از دیگر سو »این کنش آزاد مستقیماً توسط نیاز تعین می

با چگونگی تحقق یک هدف  این »دوگانگی«، بین آزادی و متعین بودگی، در ارتباط  

ی ادوات آن ]هدف[ ابتدا توسط طبیعت داده شده است، و  کند. »کلیهنیز صدق می

کند.«  های فرایند کار را معین میی کنشعینیتی که از آن برخوردار شده است، کلیه

جا  تر گفته شد، برخالف یک مفهوم عام انتزاعی، در اینطور که پیش)همان( پس همان

رو »در واقع  ی انضمامی برخوردار است.« ازاین شناسانهی از یک سرشت هستی»هر بدیل 

ای از هستی اجتماعی که تا حدی قوانین خود را ی ویژهتوان گفت که هر عرصهمی

 ( 113آورد.« ) صتولید کرده است، شکل آزادی مختص به خود را نیز به وجود می

دید خود به آن »معضل بنیادین  آید که لوکاچ از  چه گفته شد چنین برمی آز آن 

آلیسم انتزاعی« و تاریخ فلسفه«، پاسخی معین، انضمامی و ماتریالیستی داده و با »ایده

پیشا»فلسفه  به -ی  نسبت  کامل  یقین  با  بنابراین  است.  کرده  وداع  تاریخاً  مارکسی« 

به    اش از مفاهیم هگل، برداشت او از مفهوم »آزادی و ضرورت« را قاطعانه فهمی-خود

می که نقد  ضرورت  از  هگل  پرنفوذ  و  معروف  بسیار  تعریف  در  لوکاچ،  باور  به  کشد. 

در   را  آن  نیز  انگلس  دورینگفریدریش  میبه  آنتی  منعکس  انتقادی  غیر  کند،  طور 

جایی  گوید، »ضرورت تا آن( هگل می120»چیزی انحرافی و اشتباه وجود دارد.« )ص 

)هما باشد.«  نشده  ادراک  که  است  افزودهمنطقن،  کور  بند  ،  اضافه  147ی  سپس   )

دانیم که تعریف  ی بازنمایی انتقادی دستگاه و روش هگلی، میکند که »ما به واسطهمی

ای ای دیگر، مربوط به ساختمان منطقی مراتب سلسله حقیقت مقوله   مثابهیک مقوله به 

ها  ن جایگاه آنابژه، تعیی-از مقوالت است؛ یعنی در مسیر رسیدن به این همانی سوژه

آلود« به ( این »تشابه وهم121کند.« )ص  در فرایندی که جوهر را به سوژه تبدیل می
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می که  )همان(  است«  متافیزیک  به  انتزاعی  »عروجی  حقیقت معنی  »آزادی،  گوید 

 ضرورت است.« 

پیش چنین  با  مقولهفرضلوکاچ  کژپویی  اثبات  برای  هگل،  هایی،  نزد  ضرورت  ی 

کشد. جهت را بازگو کرده و سپس آن را به نقد می  منطق  35ی بند  زودههایی از افبخش

روشن کردن موضوع بازنویس آن گفتاورد و نیز نقد لوکاچ ضروری است. »]اما[ آزادی 

و ضرورت چنانچه به طور انتزاعی معارض یکدیگر قرار داده شوند، عباراتی هستند که  

ر چنین حالتی صرفاً به چنان جهانی  فقط به جهان کرانمند قابل انطباق هستند و د

تعلق دارند. یک آزادی که شامل ضرورت نباشد و یک ضرورت صرف که فاقد آزادی 

های غیر حقیقی تفکر. آزادی یک امر نامتعین رو فرمول باشد، انتزاعی هستند و ازاین 

خود دایماً  و  انضمامی  اساساً  نیست؛  صورتی تعین-توخالی  چنین  در  و  است،  کننده 

ی عامیانه به معنی  هنگام ضروری است. ضرورت نیز در پذیرش معمول در فلسفه هم

بیرونی است  تعین در مکانیک کرانمند، در جایی که یک جسم   –یافتگی صرفاً  مثالً 

کند که جسم دیگری با آن تصادف کرده باشد و در مسیری فقط هنگامی حرکت می

فاً یک ضرورت بیرونی است، نه یک  که به آن ضربه وارد شده حرکت کند. اما این صر

 (57-58ضرورت واقعی درونی که مشابه آزادی است.« )همان، منطق، صص  

توانیم واقعاً  کند که: »حاال میگیری میلوکاچ سپس از گفتاورد باال چنین نتیجه 

چقدر اشتباه بود. درجایی که چنین   'کور'یک چیز    مثابهدریابیم که توصیف ضرورت به 

 'صرفاً یک ضرورت بیرونی'توانست از یک معنی اصیل برخوردار باشد، هگل  بیانی می

تواند به چیزی ادراک دهد، اما چنین ضرورتی بنا به طبیعت خود نمیرا تشخیص می

عنوان مشابه آزادی ماند.« بنابراین ضرورتی که هگل بهباقی می  'کور'شده تبدیل شود و  

( باید پرسید: آیا لوکاچ  122ماند.« )ص  میکند »یک معمای کیهانی باقی  توصیف می

درستی و در تمامیت آن بازگو کرده است؟ آیا ممکن است لوکاچی مفهوم هگل را به

 نظیر از هگل دارد، در این مورد دچار خطا شده باشد؟  که دانشی کم

هایی اساسی طرح کرده است.  متن حاضر در انتهای هر بخش از این مقاله پرسش

آن اغلب  پاسخنوعی دربردارندهها در چگونگی طرح پرسش، همچنین بهشاید  هایی  ی 

قوام نیازمند  قطعاً  که  باشند  مقدماتی  و  نویسندهتلویحی  هستند.  بیشتر  این  یابی  ی 
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ها پاسخی حاضر و آماده در دست دارد.  سطور مدعی نیست که برای یکایک آن پرسش 

سادگی از آن عبور  توان به چه نمیها نیازمند واکاوی است. اما آنهریک از آن پرسش 

به دیده از مفهوم »آزادی و ضرورت« هگل است که  لوکاچ  نقد  این  کرد، سنجش  ی 

هایی  نویسنده از یک بدفهمی بنیادین ناشی شده است. برای شروع شاید طرح پرسش

ی هگل ضروری باشد. ضرورت بیرونی چیست؟ ضرورت درونی چیست؟ ضرورتی درباره

بیرونی   باشد،  که هم  استتاریافته که مشهود شده  باشد، یعنی ضرورتی  و هم درونی 

چیست؟ آیا نزد هگل، »واقعیت« و »فعلیت« مفاهیم مترادفی هستند؟ آیا امر معین  

عنوان  یابد؟ در مفهوم تعین یافتگی هگل، سوژه بهصرفاً توسط »امور مادی« تعین می

گونه که لوکاچ مدعی است  ل آنکننده، چه جایگاهی دارد؟ آیا هگتعیین-عاملی خود

مندی« را به امری سماوی، فراتاریخی و انتزاعی تبدیل کرده است؟ آیا هگل به »غایت

جا همانندی »ضرورت و آزادی« و یا وحدت اضداد باور  ابژه« و از آن -همانندی »سوژه

 دارد؟ پس بررسی کنیم.  

 

 ی هگل مالحظاتی اجمالی درباره –  6

آزادی انتخاب، یا ظرفیت متعین کردن خودمان به سوی یک چیز یا چیز  تردید  »بی

که معرف  جای آن دیگر، عنصر اساسی اراده است که در مفهوم خود آزاد است. اما به

ی آزاد راستین،  ی نخست صرفاً یک آزادی صوری است. ارادهخودِ آزادی باشد، در وهله

از محتو و  است،  رفع شده  انتخابی  آزادی  برای خود شامل  و  ای خویش که در خود 

هنگام کامالً به خود او تعلق دارد...  داند که آن محتوا هماستوار است، آگاهی دارد، و می

شود که آزادی انتخاب یک تناقض است، چراکه شکل  تر، معلوم میبا یک بررسی دقیق

 و محتوای آن با یکدیگر در تضادند.«

 145ی بند ، افزودهمنطقهگل، 

 

همانی  - ی تشابه« یا اینپیش از هر چیز باید تأکید کرد که هگل به »فلسفه   بیش و

  منطق   104ی بند  طور که او در افزودهنگرد. همانعنوان یک »منطق صوری« میبه

ها  ی مدرن شده است، یکی از آن هایی که به فلسفه دهد: »در میان اعتراضتوضیح می

بیشتر به گوش می فلاز همه  لذا لقب  به ما  سفه رسد.  اما مبحث حاضر  ی همانندی، 
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چه از لحاظ منطقی و  خواهد آموخت که این فلسفه و فقط فلسفه است که بر تمایز آن 

گرایی، کسانی  ورزد؛ درحالی که شیفتگان راسخ تجربه تجربی متفاوت است اصرار می 

ین  ی چندهند. فلسفههستند که همانندی انتزاعی را به اصل واالی شناخت ارتقا می

( هگل  152ی همانندی نامیده شود.« )ص  درستی فلسفهباید بهافرادی است که می 

نقطه در  اوج  حتی  »ایدهمنطقی  به  که  هنگامی  به،  مطلق«  ایدهی  وحدت  ی  عنوان 

از نظر دور نمیعملی و نظری می نیز تمایز و تشابه را  اظهار میرسد  کند که  کند و 

 ین تضاد« است.تری مطلق در خود حاوی »عالیایده

گردند.  اند و شامل فرایند نفی میدر دیالکتیک هگل، تمام مقوالت فلسفی متحرک

ازاین نیستند.  مستثنی  قاعده  این  از  نیز  ضرورت  و  آزادی  چون  هگل  مفاهیمی  رو 

ها  کند. تمام پدیدهواسطه بلکه به یک فرایند وابسته میصراحت ضرورت را نه امری بیبه

یافته و دستخوش تغییر و تحول تیک نفی درون خود، انکشاف و قوامی دیالکواسطه به

مرحلهمی به  گذار  بنابراین  عالیشوند.  فرایند  ای  یک  به  منطق  توسط  پیشاپیش  تر 

تحمیل نشده است. »نباید اجازه دهیم که تالشی با یک نیت خوب برای دانشی عقالنی  

را ضروری وانمود کنیم، و یا به   های قطعاً مشروطبه حدی ما را منحرف کند که پدیده

(  206، ص  145ی بند  ساختمان کنیم.« )افزوده  پیشینی  طورقول معروف آنها را به

فعلیت در مفهوم هگلی، وابسته به فعل یا کنش است و معرف »وحدت وجود و ذات«  

رو هگل در پاسخ به منتقدین خود است. نباید هر واقعیت گذرایی را بالفعل نامید. ازاین

بود  دهد که وقتی از عقالنی بودن فعلیت سخن گفتم، مسلماً باید روشن میتوضیح می

ها، قواعد اجتماعی و شرایط، گذرا  برم. ابژهکار میکه این اصطالح را در چه معنایی به

ی  هستند که صرفاً برای زمانی معین از یک اهمیت نسبی برخوردارند. »هرکس به اندازه

تواند تشخیص دهد بسیاری از چیزهایی که پیرامون اوست کافی هوشمند هست تا ب

 ( 10، ص 6ی بند ابداً با آنچه باید باشد منطبق نیست.« )افزوده

ی در همین راستا، معضل دیگری که باید بر آن تأکید کرد تشابه و تمایز دو مقوله 

ارتباطی مستقیم دارد.  غایتمندی  با فرایند  نزد هگل است که  »هست« و »باید« در 

های ناشی از »احساس انقیاد، ناتوانی در فراروی از اضداد است، و از منشاء تمام رنج

ی  باشد و اتفاق افتد است.« )افزوده  بایدتد، نافی آنچه  افو اتفاق می  هستکه آنچه  این
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گری که در حین اسارت، خود را »آزاد«  ( چنین تعارضی یا به رواقی210، ص  147بند  

ارادهمی به  یا  و  ماجراجویی منجر میپندارد،  و  »بهگرایی  فعلیت  شود  یک  طور کلی، 

کرانمند با یک کاستی ذاتی  گاه مطابق آنچه باید باشد نیست؛ فعلیتی  واسطه هیچبی

ی ی دیگر فعلیت، ذاتی بودن آن است. این در وهلهاست که مقدر به زوال است. جنبه 

گونه مقدر به انحالل عنوان یک امکان صرف، به هماننخست امری درونی است که به 

بی فعلیت  که  است  جدید  فعلیت  یک  ظهور  شده،  برطرف  امکان  واسطه،  است. 

بونهادهپیش آن  بیی  فعلیت  نطفه د...  خود  درون  در  را حمل واسطه  دیگری  چیز  ی 

گونه که مشاهده شد، هگل آینده را به ( . همان207، ص  146ی بند کند.« )افزودهمی

ی آینده در زمان حال  کند بلکه بر این باور است که ریشهجا و اکنون تحمیل نمیاین

 بسته شده است، حتی اگر در ابتدا نامشهود باشد. 

با این توضیحات مقدماتی، الزم است به موضوع »ضرورت کور« بازگردیم و تا حد  

تر گفته شد،  طور که پیشاختصار مبانی نظری هگل را تشریح کنیم. اوالً همانممکن به

تحولکلیه و  گذار  حال  در  دایماً  مقوالت هگل  بیی  فعلیت  از  فعلیتی اند.  به  واسطه 

- گری »خودی به یک »امکان واقعی« که اساساً با میانجیمیانجی شده و از امکانی انتزاع 

رسد. فعلیت تکوین یافته که در مسیر حرکتش آن اضداد را جنبی کنش« به ثمر می

( اما حتی چنین  208، ص  147است. )بند    ضرورتدرخود ترکیب کرده باشد، همانا  

فهم  یر قابلی هگل برای تبیین مفهوم بغرنج ضرورت سرسری و غ دیدهتعبیری نیز به 

 اند به تشریح بیشتری نیاز دارند. ی ضرورت دهندهاست. لذا عواملی که تشکیل

شود که ضرورت کور است. اگر منظور این باشد که در فرایند  »معموالً گفته می

طور مشخص حضور ندارد، این بیان صحت  روشنی و بهضرورت، پایان یا هدف غایی به

گردد که برحسب ای آغاز میاوضاع و احوال پراکنده  دارد. فرایند ضرورت با موجودیت

اند. این اوضاع معرف  تفاوتظاهر هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشته و نسبت به یکدیگر بی

بی فرومیفعلیتی  که  است  ظهور  واسطه  نوین  فعلیت  یک  آن  نفی  درون  از  و  پاشد 

مثابه »شرایط« سقوط  بهواسطه است و  ، همانجا( اوضاع بی147ی بند  یابد.« )افزودهمی

میمی منتهی  جدیدی  وضعیت  به  که  فرایند  کند  این  که  است  همین  »برای  شود. 

اما برعکس، چنانچه کنش هدفمند را در نظر بگیریم، در  ضرورت را کور نامیدیم.  
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فرجام کنش محتوایی خواهیم داشت که از پیش دانسته بود. بنابراین چنین 

ها افزوده شده( با چنین  ، تأکید209« )همان، ص  .کنشی کور نیست بلکه بینا است

ضرورت صرفاً تا زمانی کور است گیرد که »توضیحی است که هگل سپس نتیجه می

ی تر از این نیست که فلسفهکه فهمیده نشده باشد. بنابراین هیچ چیز اشتباه

 « )همان(گرایی کور متهم کنیم.تاریخ به تقدیر

جا نه کیهان و نه  آید، کانون توجه هگل در اینر میهمانطور که از عبارات باال ب

ی دوران معاصر ی این مبحث، هگل به مقایسهرو، در ادامهطبیعت بیرونی است. ازاین 

می باستان  عصر  »همانو  میپردازد.  که  باستان، ضرورت همان طور  کیش  در  دانیم، 

خدایان نیز مشمول   ها، بلکه حتیسرنوشت بود.« در کیش عصر باستان، نه فقط انسان

عنوان ضرورتی آشکار نشده ادراک کنیم؛ لذا  سرنوشت بودند، »سرنوشتی که ما باید به

( اما مردمان  211ی امری کامالً غیرشخصی، بدون فردیت و کور.« )همان ص  مثابهبه

نمی انقیاد  احساس  به قدرت سرنوشت  نسبت  زمان  آنچه  آن  آنها  نزد  کردند چرا که 

انقیاد ویژگی انسان مدرن و وابسته به  هست با آنچه با ید باشد یگانگی داشت. حس 

یابد »معمار سرنوشت خویش است.« ظهور سویژکتیویته است؛ زمانی که انسان درمی

ای خود این سوژگی نیز ثابت نیست و مشمول حرکت و گذار است: گذار از سوبژکتیویته 

ای که عینیت ه سوبژکتیویته طبیعی به همراه امیال و نفع خصوصی و اهدافی ذهنی ب

می ادامه  هگل  حقیقت«،  »در  باشد.  کرده  جذب  خود  به  را  ابژکتیویته  دهد،  یا 

ی ی چنین سوبژکتیویته مثابه»سوبژکتیویته در امر واقع ]فاکت[ درونمان است، و به

 کرانی، دقیقا به معنی حقیقت امر واقع است.«بی

ضد   آزادی  که  است  این  هگل  استدالل  اصل  بلکه پس  نیست،  ضرورت  انتزاعی 

نیازمند آن است که آن دو مفهوم درهم تنیده شده و با یکدیگر پیوند خورده باشند.  

، 158گوید »حقیقت ضرورت، همانا آزادی است« )بند  بنابراین هنگامی که هگل می

تابد. آنچه مفهوم ضرورت را ( نه وحدتی انتزاعی و نه تخالفی انتزاعی را برمی220ص  

عنوان نمونه، واسطه، و یا ضرورتی بیرونی است. بهنفسه و بیکند، ضرورتی فیمی  بغرنج

باشد. در   از موجودیتی مستقل برخوردار  بگیرید که  را در نظر  واقعی  امر  یا  وضعیت 

جا ضرورت بیرونی بدان معناست که یک عامل دیگر از بیرون بر این وضعیت چیره این
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هم  ما همانندی این دو عامل که »ضرورت« آنها را بهکند. اشود و آن را متحول میمی

ی نخست »صرفاً یک ضرورت  کند، در درجهدو را به یکدیگر وابسته میمتصل کرده و آن

برند« فاقد  هایی که به قول هگل »زیر یوغ ضرورت به سر میدرونی« است و برای آن 

نیست که صرفاً با    موجودیتی آشکار است. در چنین صورتی، آزادی نیز انتزاعی بیش

واسطه هستیم و یا در اختیار داریم قابل  طور بیچه بهپوشی و گسستن از تمام آنچشم

 حفاظت است.

کند، »فرایند ضرورت چنان است که بر برون بودگی  طور که هگل تأکید میاما همان

می انعطاف آشکار  را  خود  درونی  سرشت  و  آمده  فایق  اولیه  آنناپذیر  معلوم  کند.  گاه 

هم بیگانه نیستند، بلکه عناصر  اند، واقعاً نسبت بهشود که اجزای آن به یکدیگر متصلمی

یک از آنها، درحین مرتبط بودن با دیگری، با خود نیز در  یک کلیت واحد هستند. هر

نه    –شود  برند. با چنین روشی است که ضرورت به آزادی تبدیل میسر مییگانگی به

آموزیم که  مثابه نفی انتزاعی، بلکه آزادی انضمامی و مثبت. بدین طریق میآزادی به 

ل دافع یکدیگر باشند تا چه  طور متقابعنوان عناصری که به تلقی آزادی و ضرورت به 

معنی است. در واقع، ضرورت به خودی خود ابداً در حکم آزادی نیست. با این  اندازه بی

فرض آزادی است و آن را همچون عنصری فرآروی شده در خود حال، ضرورت پیش

 ، همانجا( 158ی بند کند.« )افزودهحمل می

دیده عنابه  فعالیت،  و  واقع  امر  شرایط،  هگل،  را  گانهصر سهی  فرایند ضرورت  ی 

فرض است. یک وضعیت بیرونی که ظاهراً  دهند. یکم، شرایط، که یک پیشتشکیل می

عنوان بدون ارجاع به امر واقع موجودیت دارد. شرایط به خودی خود منفعل هستند و به

شوند. دوم، امر واقع است که آن هم مفروض است  مصالح امر واقع وارد محتوای آن می

از محتوایی مستقل برخوردار است. اما امر واقع با جذب  به  و سان امری مقدم، ظاهراً 

بیرونی کسب می موجودیتی  تحقق میشرایط،  خود  محتوای  به  و  عامل  کند  بخشد. 

سوم، فعالیت است که ظاهراً از هستی مستقل برخوردار است اما فقط با وساطت شرایط  

عنوان سرشت انسانی، شرایط را به  حال، فعالیت، بهو امر واقع قابل انجام است. در عین  

کند. به عبارت بهتر، به قول هگل، »حرکتی است که امر امر واقع و برعکس تبدیل می

الغای   با  استخراج کرده و  بالقوه داشت  از درون شرایطی که در آن حضوری  را  واقع 



 

 
 

 لوکاچ، فصل کار   شناسی هستی اجتماعیهستی واکاوی   553

،  148بخشد.« )بند  یموجودیتی که شرایط از آن برخوردار بود، به امر واقع موجودیت م

 (211-212صص 

طور بالقوه ذاتی یگانه و با خود همانند، اما بدون محتوا است، بنابراین، ضرورت به 

گردند. این  هایی مستقل نمودار میاش همچون واقعیتکه در پرتو آن تمایزات درونی

برد.  ن میهمانی« به فعالیت یا کنش انسانی وابستگی دارد که استقالل آن را از بی-»خود

رسد، یعنی »به ضرورتی که واسطگی میگری فعالیت است که ضرورت به بی با میانجی

، ص  149.« )بند  هستسادگی و به وجهی مثبت،  مثابه فعلیتی مشروط نشده، بهبه

212) 

آید که اساس اختالف لوکاچ با هگل در این است که  از مالحظات باال چنین بر می

ی تغییر  کنندهعنوان عامل تعیینمادی، دانش و آگاهی را بهی امور  لوکاچ در محدوده

بر می را در بطن نشاند، در حالی که هگل سوژه و خودتعیینواقعیت  کنندگی سوژه 

جا، آگاهی صرفاً به معنی  نشاند. در اینسان تنشی درونی، برمیتنش آزادی و ضرورت به

شود و چون دایماً  منتزع می  وجه مشخصآگاهی سوژه است در حالی که لوکاچ از این

مثابه  انقالبی کارگر به-جای کنش انتقادیکند، بهجای »کارگر«، بر »کار« تکیه میبه

و  »انتخاب«  اهمیت  دانش،  به  اتکا  با  بدیل،  برنهادن  فرایند  در  عینی،  فعالیتی 

برجسته می»تصمیم  را  علیگیری«  بنابراین،  نقد  کند.  و  ماتریالیسم  بر  پافشاری  رغم 

نمیایده ایستوان  آلیسم،  کند.  فراروی  ابژه،  و  سوژه  ذهن،  و  عین  دوگانگی  از  تواند 

عنوان منقد به او وفادار  ی لوکاچ بود و همچنان بهمزاروش که یکی از شاگردان برجسته 

توجه ما را به یک دوگانگی    –  هایش لوکاچ، انسان، آثار و ایده  –ماند در اثری معروف  

کند: »حتی در لوکاچ مؤخر، طور که او ابراز میکند. همانمیدر مفاهیم لوکاچ جلب  

عظیم  نویسنده اثر  اجتماعیهستیی  بر  شناسی  و  علیت،  دوگانگی  بر  دوگانگی،  بر   ،

نهایی   بدیلتصمیم'استقالل  بین  هستیگیری  مبنای  بر  میها  تأکید  ورزد.  شناسی 

صور کرد... بایدی که باعث تغییر  ت  'باید'عنوان یک  توان بهی مثبت آن را صرفاً مینتیجه 

10( 53شود.« )ص روش هستی می
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 تجانس مفهوم کار در مارکس و لوکاچ مؤخره: عدم –  7

وار فرد به تقسیم  ی کمونیستی، پس از فراروی از انقیاد برده»در فاز باالتر جامعه

ی صرف که کار از وسیلهپس از آنجا، تضاد بین کار جسمی و فکری؛  کار، و از آن

ی جانبه؛ پس از آن که با رشد همهزندگی، به ضرورت بنیادین زندگی تبدیل شد

وفور جریان  های ثروت تعاونی بهی چشمهتند و کلیهفرد، نیروهای مولده نیز افزایش یاف 

توان به طور کامل از افق تنگ حق بورژوایی تنها در این وهله است که می  - یافتند  

ی توانش، به هرکس به  فراگذشت تا جامعه بر پرچم خود مهر بزند: از هرکس به اندازه

 ی نیازهایش!« اندازه

 افزوده شده(  ی گوتا« )تأکیدها مارکس، »نقد برنامه

مقوالت   از  بازنمایی  برای  که  شدیم  یادآور  لوکاچ  زبان  از  نوشته  این  ابتدای  در 

شناسانه، باید با تجزیه و تحلیل کار آغاز  ای هستیمشخص هستی اجتماعی به شیوه

به سپس  لوکاچ  میکرد.  عنوان  هستی  درستی  تکوین  و  پیدایش  بازسازی  که  کند 

ک توسط  ارگانیک  هستی  با  آن  تفکیک  و  روشی  اجتماعی  یعنی    پسینیار،  است. 

مارکس در  همان آناتومی  استدالل می  گروندریسهگونه که  کلید  انسان  آناتومی  کند، 

بازسازی مرحله اندیشه، بهمیمون است، و  تر  ای عالیی مرحلهواسطهای نخستین در 

پذیر است. اما باعث شگفتی است که در سراسر این اثر از تجزیه و تحلیل کار در  امکان

ابتدا تا  وابط سرمایهر از  ابداً خبری نیست. در عوض، آنچه با آن روبرو هستیم،  داری 

انتها، تحلیلی انتزاعی و عام از کار، از منشاء و روند پیدایش کار است. برخالف انتظار،  

نظر از هر کاستی  دارد. بنابراین، صرفگاه گامی به سوی عصر کنونی برنمیلوکاچ هیچ

ترین معضل روابط  مهم  مثابهرویارویی با فرایند کار دستمزدی بهمحتمل دیگری، عدم  

 ترین کمبود این اثر است.داری، بزرگاجتماعی سرمایه

شناسی هستی  هستیتوان با صراحت ادعا کرد که کل بخش »کار« در  در واقع می
اما با  یافت،  1کاپیتال افزایی« توان در فصل »فرایند کار و فرایند ارزشرا می اجتماعی

تر! چنانچه لوکاچ به تداوم همان  اندازی جامع همراه چشمتر، بهتر، انضمامیبیانی کامل

از   که  می  گروندریسهروشی  وفادار  بود  کرده  نمییاد  اعالم  »فلسفه ماند،  که  ی کرد 



 

 
 

 لوکاچ، فصل کار   شناسی هستی اجتماعیهستی واکاوی   555

صورت ایده »از  پیچیدهبندیآلیستی«،  بههای  شکلتر  برای  مدلی  سادهعنوان  تر  های 

کند و  شناسی، هم ادراک اولی را غیر ممکن میی روشد، که از جنبهکناستفاده می

معیارهای صحیح.« )ص   براساس  را  تحلیل دومی  یا در طرح »مسأله 113هم  و  ی ( 

کار بگیریم.  کرد که در این مورد نیز »ما باید همان روش پیشین را به آزادی«، اعالم نمی

های بعدی، و مبنای  بندیعزیمت صورت ی  یعنی یادآور شویم که ساختمان اولیه، نقطه 

را شکل میعبور آنغیر قابل گونه که مارکس  تردید، همان( بی112بخشد«! )ص  ها 

ی اجناس مصرفی »شرط هستی انسان  عنوان تولیدکنندهکند، کار مفید بهاستدالل می

های جامعه مستقل بوده و یک ضرورت همیشگی طبیعی  بندیاست که از تمام صورت 

ازاین   است و  طبیعت،  و  انسان  بین  متابولیسم  وساطت  که  را  انسان  هستی  خود  رو 

ی تاریخی معین تولید  شرط عام، هیچ مرحله( اما با این پیش1:133،  کاپیتال کند.« )می

 توان ادراک کرد. را نمی

می لوکاچ  که  نیست  دربارهشکی  »تأمل  که  شکلداند  لذا  ی  انسان،  زندگی  های 

ش آن  علمی  میکلتحلیل  طی  را  مسیری  واقعی  ها،  تکامل  برعکس  دقیقاً  که  کند 

رو با در دست داشتن نتایج حاضر کند، و ازاینآغاز می پسینی  هاست. تأمل به طورآن 

اما اگر لوکاچ مسیر فکری مارکس را با  1:168،  کاپیتالی فرایند تکوین.« )و آماده  )

  – ی جهان کاالها  ن شکل تکمیل شدهیافت که: »اماً دقیقا ایکرد، درمیدقت دنبال می

هاست که خصلت اجتماعی کار خصوصی و روابط اجتماعی بین کار  آن  –شکل پولی  

کند و آن روابط را همچون که روشن و آشکار سازد، پنهان میافراد کارگر را به جای آن

کرد که  ( بنابراین اظهار نمی169کند.« )همان، ص  روابطی بین اشیای مادی پدیدار می

آن ]هدف[ ابتدا توسط طبیعت داده شده  ی ادوات  یابی هدف، »کلیهدر فرایند تعین

های فرایند  ی کنشی کلیهکنندهاست، و عینیتی که از آن برخوردار شده است، تعیین

 (  117کار است.« )ص 

ماند، دقیقاً همان است که باید واقعا از آن رمزگشایی چه پوشیده میدر این بیان، آن 

اینمی بهشد:  کاالیی  جهان  موهوم  عینیت  در  حتی  ع که  انتزاعی،  کار  محصول  نوان 

ی  ( به بیان دیگر، برقراری یک رابطه 1:139،  کاپیتالشود.« )»اتمی از عینیت وارد نمی

رابطه  ای اجتماعی بین محصول کار آنها، وابسته به صرفاً مادی بین تولیدکنندگان و 
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نیست.  داری است و قابل انطباق به اعصار دیگر  ی سرمایهی کار در جامعهسرشت ویژه 

می پیدا  تجسم  ارزش  در  که  که  »کاری  نیست  خصوصیاتی  همان  دارای  دیگر  کند 

توان با  ( پس نمی1:132های مصرفی از آن برخوردار بود.« )ی ارزش عنوان آفرینندهبه

یک تحلیل فراتاریخی از کار به نتایجی دست یافت که به اهداف کارگری در عصر کنونی  

های مختلف  ، به دوران کاپیتالدر همان فصل نخست  تعین بخشد. البته مارکس نیز  

که نشان دهد سرشت کنونی کار، کار دوگانه  کند، اما صرفاً برای آن تاریخی رجوع می

داری است: )کار مشخص و کار تجریدی(، فقط و فقط مختص روابط اجتماعی سرمایه

ر یک عصر  »در تمام مراحل اجتماعی، محصول کار یک شیئ مصرفی است؛ اما صرفاً د

مثابه  مشخص از تکامل تاریخی است که کار مصرف شده در تولید یک جنس مصرفی، به

 (  1:154شود.« )آن جنس عرضه می 'عینی'ی خصیصه 

بنابراین سرشت رازآمیز جهان کاالیی از اجزای مادی سازای آن )مواد خام طبیعی  

شوند، دیگر  فرایند کار می  جا کاالهایی که واردشود. »در اینو ابزار تولید( ناشی نمی

آیند که نیروی کار با هدفی  عناصری مادی با کارکردهایی معین شده به حساب نمی

جا »عینیت«، گویی »در خود و برای  ( در این1:303کند.« )معین روی آنها عمل می

کل آزاد ساخته است! این عینیت  خود« شده است و خود را از قید »سوبژکتیویته« به

ای بهکاذب،  اهداف  ن  که  خودپوست  و  خودکار  حرکتی  ظاهراً  خودمختاری،  اصطالح 

پول و  -کاال -کاال به پول-پول-فرایندی که از کاال  –ی خود را دنبال میکند مندانهغایت

پول به  می  'پول-سپس  پایانتبدیل  روند  هدف،  ارزششود.  که ناپذیر  است  افزایی 

 محتوایش تولید ثروتی مجازی است!

توان نتیجه گرفت آن وجه عامی که مارکس در متابولیسم انسان فت میچه راز آن 

شود. ابزار تولید که داری کامالً دگرگون میکند، در تولید سرمایهو طبیعت برجسته می

کنشگر، -ی بین کار و مواد خام طبیعی بود، توأم با فعالیت هدفمند خودزمانی واسطه

گیرد، بلکه  که ابزار تولیدی را به خدمت میشود: »این دیگر کارگر نیست  واژگون می

عنوان عناصر مادی  که بهجای آنگیرند. ابزار تولید بهکار میابزار تولیدند که کارگر را به

ی ضروری فرایند هستی خودشان،  عنوان خمیرمایهتولید بارآور مصرف شوند، او را به

اند که محدود کردن آزادی م رو شکی باقی نمی( ازاین 1:425رسانند.« )به مصرف می
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به »حرکت آزاد در امور مادی« و برنهشت هدف درون مرزهای مشخصی که »مستقیماً  

 داری است. یابد«، همانا درجا زدن در مدارهای روابط تولید سرمایهتوسط نیاز تعین می

گذاری یک روابط انسانی  داری و پایهدر عصر کنونی هدف، دگرگونی کامل سرمایه

. چنین هدفی بدون ادراک، درونی کردن و کاربرد چشم انداز رهایی مارکس  نوین است

توان یک »ضرورت بیرونی«، کار  حصول نیست. با تأسی به مارکس است که میقابل

بیرونی   عینی  تجسم  عین حال یک  از ضرورتی درونی که در  را  اجباری دستمزدی، 

کنشگری، ذاتی هستی انسانی  - ی مارکس، فعالیت و خودیابد تفکیک کرد. در اندیشهمی

است، یعنی متعلق به طبیعت   بیرونی است. کار بیگانه و تجریدی، »نسبت به کارگر  

ی ( بلکه »وسیله3:274؛ آثار،  1844فلسفی  -های اقتصادینوشته دستذاتی او نیست« )

ص    هستیصرف   )همان،  چشم276اوست.«  در  جامعه(  از  مارکس  پساانداز  - ی 

ینیت و ذهنیت، روح و ماده، کنشگری و بردباری، خصایص تضادمند  »ع   11داری،رمایهس

 ( 302دهند.« )همان، ص خود را از دست می

  انسانی غنی، با نیاز    موجود انسانیی کنونی، »یک  در عوض ثروت و فقر جامعه

هنگام موجودی انسانی است که گذارد. این موجود انسان غنی، همغنی پا به عرصه می

ت کلیت  است  جسمنیازمند  زندگی  خود  –بخشی  او  در  که  اش بخشیتحقق-انسانی 

 (304، وجود دارد.« )همان، ص  نیازعنوان یک مثابه ضرورتی درونی، بهبه
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صاحب احتماالً  داب  در نامموریس  که  بود  بریتانیا  مارکسیست  اقتصاددان  ترین 

  1976به دنیا آمد، در دانشگاه کمبریج درس خواند و تا زمان مرگ در سال    1900سال  

ی  ی اساسی پژوهش داب دربارهدر همان دانشگاه به تدریس و پژوهش پرداخت. حوزه

های اقتصاد سیاسی  ای از مقوله جانبه تاریخ تحول عقاید اقتصادی بود که با درک همه

های داب این بود که به  ترین قابلیتها توأم شده بود. یکی از عمدهبه روایت کالسیک

ترین بیان ممکن  های نظری را به سادهترین مقولهست پیچیدهتوانی زندگی میتجربه 

پیچیدگی   از  این که  بدون  بدهد  توضیح  باشد  قابل درک  برای همگان  نحوی که  به 

ها هزینه کند. احتماالً دلیل این قابلیت این بود که از اصول اقتصاد سیاسی به  مقوله 

مبانی و اصول را در طول توانست این  روایت کالسیک درک بسیار عمیقی داشت و می

وسیله درواقع  تاریخی  بررسی  داب  برای  کند.  وارسی  تاریخ  عرض  بتواند  و  تا  بود  ای 

شود برای خواننده های گوناگون بیان میهای ایدئولوژیکی را که در قالب نظریهدیدگاه

اقتصادی به روایت داب   اقتصادی و عقاید  تاریخ  معمولی و غیرمتخصص روشن کند. 

وا مقولهیعنی  به  عمیق  توجه  با  اجتماعی  بازتولید  پویای  فرایند  اقتصاد  رسیدن  های 

ترین ها به صورت عمدهای که زبان ریاضی و بریدن از واقعیتسیاسی کالسیک. در زمانه

 ی اقتصاد جریان اصلی در آمده است بر این وجه از ویژگی داب باید تأکید کرد. خصیصه 

جریان    13داب   به  پیوستن  با  هم  پدرش  و  درگذشت  مادرش  که  بود  ساله 

فرقه موقع  آن  که »کریستین ساینس« که در  فراهم کرد  بودند شرایطی  ی کوچکی 

ترهایی باشد که معتقد بودند همه چیز موریس از همان کودکی همیشه در جمع بزرگ 

رسد  دانم ولی به نظر مییاش را نماثبات علمی دارد. دلیلهای مشخص و قابلحل راه

عکس در  نوجوان  موریس  میکه  درآن  که  شرایطی  به  رمانالعمل  به  نویسی زیست 

کرد  های پایانی جنگ جهانی اول که در آن زمان در لندن زندگی میپرداخت و در سال

با جریانات رادیکال آن زمان آشنا شد. در ابتدا برای خواندن تاریخ به دانشگاه کمبریج  

ی  لی خیلی زود به اقتصاد تغییر رشته داد. در این دوره است که ابتدا به جامعهرفت و

به حزب کمونیست بریتانیا پیوست. دانشجویی   -  1921در    –سوسیالیستها و مدتی بعد  

زمینه  کمبریج  در  در  شد.  کینز  با  داب  آشنایی  شد    1919ی  کمبریج  دانشگاه  وارد 

ی پایان رساند و بعد برای دو سال به مدرسه  ی ممتاز بهی لیسانس را با درجهدوره

به    1925اقتصاد لندن رفت و تز دکترایش را با راهنمایی ادوارد کانن نوشت که در  
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 Capitalist Enterprise and)داری و پیشرفت اجتماعی«صورت کتاب »بنگاه سرمایه

Social Progress)  لی تا  منتشر شد. وی اگرچه برای تدریس به کمبریج دعوت شد و

 1925اش پا درهوا بود. البته در همان اول بازگشت به کمبریج، در  وضعیت کاری   1948

در کنار کینز و یکی دیگر از استادان دانشگاه کمبریج به شوروی سفر کرد و سه سال  

ی پس از انقالب« را منتشرکرد که عمدتاً در  ی اقتصادی در روسیه بعد کتاب »توسعه 

 ت نوپا در شوروی بود. دفاع از سیاست نپ حکوم

ی دانشگاهی هم منتشر داب چندین مقاله 1920ی ها، در دههعالوه براین کتاب

مقاله این  از  تا  چند  کینز  صالحدید  با  بعد  که  مجموعهکرد  در  عنوان ها  تحت  ای 

 »دستمزد« از سوی دانشگاه کمبریج منتشر شد.

ی ی توسعهتاب او دربارهچه از کارهای داب در این دوره مهم است، دو کاما آن

سرمایه »بنگاه  به خصوص،  و  درشوروی،  است.  اقتصادی  اجتماعی«  پیشرفت  و  داری 

ی این کتاب هنوز  هم پیوسته گذرد ولی سه وجه بهاگرچه چندین دهه از نوشتن آن می

هم جذابیت دارد. وجه اول وجه تحلیلی آن است، یعنی بررسی اقتصادی با توجه به 

که روی تاریخ    -شناسی. وجه دوم، وجه تاریخی آن است  ین به روشچنتاریخ و هم

داری تمرکز دارد. وجه سوم هم بیانگر مشکالت عملی  ظهور و گسترش مناسبات سرمایه

بر نوآورینامهدر  شاهد  البته  است.  اقتصاد سوسیالیستی  یک  در  اقتصادی  های  ریزی 

ی انحصار نهادی اب، نتیجهدیگری هم هستیم ازجمله وارسیدن سود، که به گمان د

هاست و همین طور تفکیک ی فعالیتشده برای جلوگیری از ورود کاربران تازه به عرصه

داری اطمینانی«، یعنی ندانستن هر کاربر منفرد در یک سرمایهبین دو مفهوم از »بی

تر، یعنی این که آینده  اش چه خواهد کرد و دیگری هم اندکی کلیرقابتی که رقیب

 دانستن نیست.  لقاب

های مارکسیستی  توانست ایدههای حیرت آور داب این بود که مییکی از قابلیت

درک و فهم باشد و همین  ها هم قابلرا به زبانی بیان کند که برای غیر مارکسیست 

بسیار مؤثر واقع شد. البته های دانشگاهی غربی  ها در محیط قابلیت در جذابیت این ایده

چنان درمیان بهترین ی اقتصادی در شوروی سابق همی توسعههای داب دربارهنوشته 

 هایی است که حتی امروزه در دست داریم.  ترین بررسیو جامع
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رسد داب کسی بود که »جدی« گرفته البته در دنیای رسمی اکادمیک، به نظر می

شد. ولی بالفاصله باید اضافه کنم که این »جدی گرفته« نشدن نه این که معیاری  نمی

داب   1930ی  دهه یت کارهای پژوهشی او باشد، بلکه دالیل دیگری داشت. دراز کیف

هم و  رسانید  چاپ  به  بسیاری  دانشگاهی  در  مقاالت  سیاسی    1937چنین  »اقتصاد 

ی  های موجود دربارهداری« را منتشر کرد که هنوز هم یکی ازمفیدترین کتابسرمایه

این کتاب، اگرچه مباحث عمده در  اندکی خالصه چند    این موضوع است.  به صورت 

ای بر اقتصاد« منتشر شده بود، ولی »اقتصاد  ، در کتاب »مقدمه1932تر، در  سال پیش

برجسته داری« بیسیاسی سرمایه اولین و احتماالً  از  ها برای  ترین کوششگمان یکی 

شود که  داری است. حتی گفته میی یک تحلیل مارکسیستی از تحوالت سرمایهارایه 

عنوان یک واحد درسی و پژوهشی در محیط دانشگاهی  »اقتصاد مارکسیستی« بهظهور  

بریتانیا با چاپ این کتاب داب آغاز شد. در این کتاب، داب موضوعات مختلف و مهمی  

مکتب   اقتصاد  ماهیت  اقتصاد،  در  ارزش  تئوری  یک  داشتن  اهمیت  کرد.  بررسی  را 

سم و چگونگی عملکرد قواعد اقتصادی  های بحران اقتصادی، امپریالیها، تئوریکالسیک

در یک اقتصاد سوسیالیستی، البته با توجه عمیق به اساس اقتصاد مارکسیستی، در این  

عنوان تنها بدیل  عالوه داب در این کتاب از اقتصاد مارکسی بهکتاب بحث شده است. به

جانانه دفاع  کالسیک  اقتصاد  سنتی  مکتب  میبرای  بهای  و  انتقادکند  از  خصوص  ش 

مکتب »مطلوبیت نهایی« بسیار قاطعانه و چشمگیر است. البته در مراکز اصلی مباحثات  

که   بودند  باور  براین  هنوز  آنها  چون  نشد  گرفته  جدی  داب  نقش  و  سهم  اقتصادی 

ی سیاست  ی ماهیت نهادها و مسائل اجتماعی عمدتاً در حوزه ها دربارهکارگیری دادهبه

چه کار داب را اندکی دشوارتر ررسی علمی باشد. البته آناست نه این که ضوابط یک ب

تواند به این ظرافت دیدند کسی با توانایی داب میها میکرد این بود که وقتی سنتیمی

های اقتصادی مارکس را با استفاده از ابزارهای آلفرد مارشال توضیح بدهد، مقاومت  ایده

های پس از جنگ جهانی دوم  البته در سال شد.ها تشدید میها در برابر این نوآوریآن 

»توسعه کتاب،  دو  این  از  یکی  منتشرشد.  داب  سوی  از  هم  دیگر  مهم  کتاب  ی دو 

از   شوروی  در  تازه1917اقتصادی  ویراست  درواقع  که  بود  او «  پیشین  کتاب  از  ای 

منتشرشده بود. کتاب    1928»اقتصاد توسعه در شوروی از زمان انقالب« بود که در  

داری« بود که ی سرمایهی توسعههایی دربارهمنتشر شد »بررسی   1946که در    دیگر
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داری و پیشرفت اجتماعی« نوشته آن هم در واقع براساس کتاب دیگرش »بنگاه سرمایه

گیری از توان چشمگیرش در تحلیل اقتصادی با چاشنی  شد. در این کتاب داب با بهره

توسعبررسی مسائل  از  وجوهی  تاریخی  سرمایهههای  در  را  اقتصادی  غربی  ی  داری 

اقتصادی زمانی معنی پیدا  ی این کتاب داب میوارسید. در مقدمه نویسد که تحلیل 

توجه و مهم این کتاب  ی تاریخی همراه باشد. بخش قابلکند که با بررسی توسعهمی

ه در  داری نوشته است کی گذار از فئودالیسم به سرمایهمباحثی است که داب درباره

ای از مباحث آکادمیک در این راستا منجر شد. در  به زنجیره  1950ی  های دههسال

ی چنین شاهد انتشار مجموعه آثار دیوید ریکاردو بودیم که به وسیلههم 1950ی دهه

توجهی داب هم در این مهم نقش قابل  1948یر سرافا ویراستاری شد، ولی از سال  پی

ی اقتصاد توسعه در کشورهای توجه داب به مقوله  1950ی  های دههداشت. در سال

درباره صنعتی دانش خود  آن داب  توسعهنشده معطوف شد که در  اقتصادی در ی  ی 

کار گرفت. سه  ی اقتصاد شوروی را بهچنین مطالعاتش دربارهو همداری غربی  سرمایه

ه اقتصادی دهلی  ی اقتصادی« در مدرسهایی از توسعهگفتار او تحت عنوان »جنبه درس

که او استاد مدعو آن بود ارایه شده بود. دراین دهه، بعضی از مقاالت دانشگاهی او هم  

بودند. درسال  درباره زیاد مهم  1960ی همین موضوع  احتمال  پژوهش داب  به  ترین 

توسعه درباره به  مربوط  مسائل  »مقاله ی  عنوان  تحت  اقتصادی  دربارهی  اقتصاد  ای  ی 

ای داب از مشکالت  کنندهریزی« منتشرشد. دراین کتاب، با توانایی خیرهنامهرشد و بر

پروژه با برهای سرمایهانتخاب  توسعه  اقتصاد در حال  ریزی سخن  نامهگذاری در یک 

ی دیدگاه او این است که انتخاب »استراتژی« در مسائل مربوط به اقتصاد  گفت و خالصه

 تری دارد.  آمدهای مهماست و پیتر مراتب از انتخاب »تاکتیک« مهمبه

  1964بد نیست اشاره کنم که در قدرشناسی از خدمات داب، دانشگاه پراگ در  

به او دکترای افتخاری اهدا کردند و آکادمی بریتانیا هم در    1972و دانشگاه لستر در  

های داب عنوان »عضو« پذیرفت. در پانزده سال آخر عمر هم فعالیتداب را به   1971

افتخارش مجموعه متو به  بازنشسته شد همکاران  از دانشگاه کمبریج  قف نشد. وقتی 

داری و رشد اقتصادی« را تدوین و منتشرکردند که درآن ی »سوسیالیسم، سرمایهمقاله

نامان اقتصاد در قدرشناسی ازخدمات علمی داب قلم زدند. داب در  شماری از صاحب 
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حوزهسال حتی  پایانی  تازههای  گهای  »تئوری ای  درکتاب  توزیع  شود.  و  ارزش  های 

که   مباحثی  به  داب  اسمیت«  آدام  زمان  از  »اقتصاد    35درآمد  کتاب  در  پیش  سال 

ی کتاب  داری« گشوده بود بازگشت. البته این کتاب، متن بازنوشته سیاسی و سرمایه

قبل نیست. در کتاب »اقتصاد سیاسی« داب کوشید نشان بدهد که اقتصاد مارکسی در  

مناسبمق بدیل  رسمی  اقتصاد  با  پاسخایسه  و  است  پرسشتری  به  بهتری  های  های 

های ارزش...« به یک معنا داب کوشید با تمرکز  ی »تئوری دهد. ولی دربارهموجود می

اقتصادی دست بزند.  بر روی مقوله  ی ارزش و توزیع درآمد به بازنویسی تاریخ عقاید 

واقع برکتاب »تئوری  ارزش...« در  با    های  مباحث کتاب معروف سرافا »تولید کاالها 

استفاده از کاالها« استوار است. در این کتاب داب کوشید بعضی از اشتباهات خود در  

کتاب »اقتصاد سیاسی...« را تصحیح کند و در واقع در پیوند با اقتصاد قرن نوزدهم  

 های ارزش و توزیع درآمد دست به بازنگری زد.  ی تئوری درباره

شود. اول  بخواهم دستاوردهای داب را خالصه کنم دو نکته در آن برجسته میاگر  

این که اگرچه او همیشه یک مارکسیست باقی ماند ولی با مارکسیسم عامیانه که هیچ  

های فعالیت، زندگی  ی سالتابد، میانه نداشت. دوم این که در همهتحول بعدی را برنمی

درهم او  آکادمیک  زندگی  و  بهتنیسیاسی  او  بود.  یافتهده  که  داشت  اعتقاد  های  جد 

او نه به زبانی  پژوهشی  فقط باید دردسترس همکاران دانشگاهی قرار بگیرد بلکه باید 

چه که در گذر  دسترسی باشد. شماری از آن بیان شود که از سوی مردم عادی هم قابل

توانم ارایه که میدهد. و باز شاهدی  وضوح این باور را نشان میسالیان منتشر کرد به

کنم این که داب که از سویی عضو حزب کمونیست بریتانیا بود ولی این عضویت در  

ی اقتصادی در شوروی سابق ی توسعههایی که دربارهیک حزب باعث نشد که در کتاب

 های سیاسی کند.  بین نباشد و تحلیل علمی را فدای محدودیتنوشت واقع

های سیاسی  اکادمیک خود به خاطر فعالیت  تردیدی نیست که داب در زندگی

فعالیت در  حال،  عین  در  پرداخت.  زیادی  بهبهای  هم  سیاسی  عضو های  یک  عنوان 

ای از این تناقضات  نداشت. به گوشه  های حزبیگیری معمولی حزب، جایی در تصمیم

 اشاره خواهم کرد.  

ل از این که  ی داب را نوشت مدعی است که او قب نامهتیموتی شنک که زندگی

ساله بود مادرش درگذشت. وقتی    13نویس بود. وقتی  یک اقتصاددان باشد، یک رمان
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ی اقتصاد شد. اول به  خواست تاریخ بخواند ولی بعد وارد رشتهبه کمبریج رفت ابتدا می

ی اقتصادی لندن بود وارد حزب  ها پیوست و بعد وقتی در مدرسهجمعیت سوسیالیست 

تز دکترایش که بعد به صورت کتاب منتشر شد کوشید نگاه    کمونیست شد. داب در

کار  داری به از تاریخ و اقتصاد را برای وارسیدن بنگاه سرمایه مارکسیستی یعنی ترکیبی

در   داب  کتاب    1925بگیرد.  هم  بعد  سال  دو  در  و  بازگشت  کمبریج  به  کار  برای 

ای  نامهد و هم این که درسی اقتصادی در شوروی از زمان انقالب« را منتشر کر»توسعه 

که    –ی اقتصادی درشوروی  ی توسعهنوشت تحت عنوان »مزد«. در کتاب داب درباره

ی »نپ« نوشت عمدتاً به دفاع از برنامه  - سه سال پس از سفر به شوروی به همراه کینز  

  دست زد.

داری«  یک سال پس از انتشار کتاب معروف کینز، داب »اقتصاد سیاسی و سرمایه

رسد که داب با کتاب کینز چندان موافق نبود و در وجه عمده  را منتشر کرد. به نظر می

تر بود. کتاب دیگر، »اقتصاد رفاه و سوسیالیسم« با بنیاد دیدگاه سرافا و کالسکی همراه 

آن از  پس  سرانجام  و  در  بود  کرد  ریکاردو  آثار  مجموعه  با  پیوند  در  که    1973چه 

 ع درآمد« از او منتشر شد.  های ارزش و توزی»تئوری 

ها داب عالوه بر عضویت در حزب کمونیست، در بیرون از حزب در در این سال 

ای که  خصوص برای نشریه هم بسیار فعال بود و به  (Plebs League)»لیگِ پلبز«  

کرد مقاالت زیادی نوشت. ولی حزب کمونیست بریتانیا فعالیت مستقل  لیگ منتشر می

در آموزش طبقه کارگر را برنتابید و به مخالف با لیگ برخاست.    -لبزلیک پ   –از خویش  

ی داب تحت عنوان »مارکسیسم امروزین« با مخالفت جدی رهبران  جزوه   1932در  

حزبی   رهبران  را  جزوه  این  در  داب  خود«  از  »انتقاد  چون  شد  روبرو  خوش  حزب 

 داد. داشتند. با تمام این اوصاف داب به عضویت در حزب ادامهنمی

کارهای   از  یکی  کرد.  آغاز  را  مقاله  نوشتن  بود که  دانشجو  کمبریج  در  هنوز  او 

در  اولیه  او که  مقاله  1920ی  اضافی،  نوشته شد  ارزش  عنوان »مشکل  بود تحت  ای 

های پررنگی  سالگی نوشت اگرچه رگه   20پاسخی به آقای ویترز«، داب این مقاله را در

های بعدی  وجود دارد ولی این مقاله ظرافت پژوهشی داب  از مارکسیسم در این نوشته 

عالوه، دراین زمان داب هنوز به عضویت حزب کمونیست بریتانیا در داب را ندارد و به 
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نیامده بود. در زمان نوشتن این مقاله داب هنوز درک کاملی از »قوانین ارزش« مارکس  

که هدف اصلی مارکس    چه داب بعدها در اشاره به این دوره نوشت ایننداشت ولی آن

های  این بود تا نشان بدهد که چگونه یک طبقه در جامعه بدون این که نقشی در فعالیت

تواند کسب درآمد کند و این واقعیت تناقضی با وجود رقابت و  تولیدی داشته باشد می

نوشته قانون در  ندارد.  نکته هم میمداری  این  به  داب  متفکرانی چون های  رسیم که 

داران را به این صورت توضیح ی و تامپسون کوشیده بودند تا درآمد سرمایهسیسموند

دانیم که  گذارند ولی از زبان مارکس میبدهند که آنها در واقع سرکارگران »کاله« می

ادعا رضایت  این  او  بهبرای  آغاز کرد که  ازاین نقطه  را  نبود و دیدگاه خود  طور  بخش 

شوند و سود هم با فروش کاالها به ارزشی ادله میشان مبمتوسط کاالها براساس ارزش

های  ی کار مارکس بود که داب هم درپژوهشآید. این درواقع شیوهکه دارند به دست می

 کار گرفت. خود به

همکاری و  مناسبات  بررسی  بدون  داب  دستاوردهای  و  موقعیت  با  درک  هایش 

نیم که مسئولیت گردآوری و دایر سرافا عملی نیست. میدیگر پی  اقتصاددان برجسته 

تنظیم مجموعه کارهای دیوید ریکاردو دردانشگاه کمبریج به سرافا واگذار شد و در این  

دانیم که این کار مشترک باعث شد  ای داشتند و میمهم سرافا و داب همکاری گسترده

که   تر هم گفتیمتا تفسیرهای متعدد از کارهای ریکاردو مورد بازبینی قرار بگیرد. پیش

 هاست.  ی توزیع درآمد حاصل این فعالیتهای داب دربارههای پژوهشیکی از آخرین

منتشر شد دو مقاله    1967ریزی« که در  نامهداری، توسعه و بردرکتاب »سرمایه

تاریخ سرمایه براساس سخن برجستگی خاصی دارد. »بعضی مشکالت در  رانی  داری« 

ی اقتصادی« های توسعه می هم »بعضی جنبه نوشته شد و دو   1962داب در بلونیا در  

نوشته شد. اگرچه درمقایسه با دیگر    1951رانی در دهلی در  که براساس یک سخن

ی داب بهره کافی ندارند ولی  های ویژهها در این کتاب این دو مقاله از تیزبینیمقاله

 نظیرند.  برای دانشجویان تاریخ عقاید اقتصادی، این دومقاله بی

 ی توزیع درآمد درباره 

کند.  ی توزیع درآمد با تکیه بر دیدگاه سرافا تنظیم میداب مباحث خود را درباره

تفاوت بیان  با  آغاز میبحث داب  ارزش  تئوری  و های دو  مارکس  ارزش  تئوری  شود. 
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شود و تئوری تأکید می  -ی نیروی کارویژه هزینهبه  – ریکاردو که درآن برشرایط تولید  

نئوکالسیک که تمرکزش برر بهارزش  تقاضا و  کنندگان  خصوص مطلوبیت مصرفوی 

ی  ی بازار و در واقع مبادله، دربارهکوشد در محدودهی داب این تئوری میاست. به گفته

پردازی کند. یکی از عللی که واضعان این تئوری معتقدند به این  توزیع درآمد نظریه

نظریه یک  جهان ترتیب  کردهی  تدوین  وارسشمول  که  است  این  مناسبات اند  یدن 

اند. در این تئوری چنین نهادها را کنار گذاشته و در نظر نگرفته اجتماعی تولید و هم

خصوص با مباحثی که در  چه اهمیت دارد تولید نهایی عوامل تولید است ولی و بهآن 

ی سرمایه درگرفت، روشن نیست که تولید نهایی چگونه درباره 1960ی های دههسال

داری باشد!  گیری شود تا این که مبنای توزیع درآمد در اقتصاد سرمایهتواند اندازهمی

شرط دیگر هم وابسته است. اول این که  گیری از مفهوم بازده نهایی به دو پیشبهره

چون   - مانندباید بتوان یک عامل تولید را تغییر داد در حالی که عوامل دیگر ثابت می

ی را محاسبه کرد. در این جا طبیعتاً الزم است توان بازده نهایدر غیر این صورت نمی

از عوامل همگون و همکه واحدهای به جنس باشند چون اگر چنین نباشد  کارگرفته 

گیری بازده نهایی نخواهیم بود. دوم این که یک تابع تولید داریم  بازهم قادر به اندازه

ری که در یک عامل تولید  توان تغییر درتولید را با تغییگیری است و میکه قابل اندازه

دار جون رابینسون را هم داریم که  گیری کرد. البته مباحث جاندهیم در آن اندازهمی

شود ساده و  طور که ادعا میعنوان یک عامل تولید آن گیری سرمایه به نشان داد اندازه

چگونه  کنیم  تقسیم  گوناگون  واحدهای  به  را  سرمایه  نتوانیم  اگر  نیست.  سرراست 

به می توزیع درآمد  الگوی  عبارت دیگر،  به  نماییم.  را محاسبه  آن  نهایی  بازده  توانیم 

نئوکالسیک  برای توضیح واقعیت روایت  الگویی  نه  برای  ها،  بلکه در واقع، کوششی  ها 

 هاست.  توجیه واقعیت 

ی ی داب باید گفته و بر آن تأکید شود، مهارت چشمگیر او در ارایهچه دربارهآن 

فهم  ی اقتصادی به زبان و ساختاری بود که تقریباً برای همگان قابلار پیچیدهمسائل بسی

شد که او به بررسی اصول اقتصادی سیاسی  باشد. بخشی از این توانایی به این مربوط می

زد. برای داب ارایه تحلیلی تاریخی هسته اصلی نگاه  در یک چارچوب تاریخی دست می

جاگیر رفته همه ای که نگاه ریاضی زده به اقتصاد رفتههاو به اقتصاد سیاسی بود. دردور
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وضوح کمبودهای این نگرش را نشان داد و بدیل قابل اعتنایی  شد، کارهای داب بهمی

 ارایه نمود. 

تر اشاره کردم، چه برای درک تکامل نظری داب مهم است همان گونه که پیشآن 

یراستاری مجموعه آثار دیوید ریکاردو  آوری و ویر سرافا در جمع های او با پیهمکاری

است. بدون این که وارد جزییات بشوم واقعیت این است که این کار مشترک بسیاری  

از کارهای ریکاردو وجود داشت تغییر داد و جایگاه ریکاردو در   را که  از تفسیرهایی 

ه بین تکامل اقتصاد سیاسی استوارتر گشت. برای درک سهم داب باید نگاه داب به رابط

 تاریخ اقتصادی و تاریخ عقاید اقتصادی را وارسید.  

 1925داری و پیشرفت اجتماعی« در سال او در اولین کتاب خود، »بنگاه سرمایه

ی های اقتصادی موجود و نیروهایی که به توسعهطور خالصه کوشید تا بین تئوریبه

ای برقرارکند. بخش  هاقتصادی منجر شدند و نهادهای موجود را به وجود آوردند رابط

ی وسیلهای از تاریخ اروپا« بهتر در کتاب »خالصهتاریخی این کتاب در شکل ابتدایی

»لیگ بلبز« منتشرشده بود. البته بعداً خود داب از کارش انتقاد کرد که در آن کوشیده  

  ی معقولی برقرار کند.کشی و تئوری مارشال رابطه بود بین مفهوم ارزش اضافی و بهره

ی ی توسعههایی دربارهمباحث این کتاب بیست سال بعد در کتاب دیگرش »پژوهش

منتشر شد. در این کتاب، احتماالً برای اولین بار    1946داری« دنبال شد که در  سرمایه

داری بررسی شده است که خود مسائل اقتصادی مربوط به گذار از فئودالیسم به سرمایه

زد. خود کتاب از مباحثی که در میان مورخان پیوسته    ی دیگری دامن به مباحث عدیده

 به حزب کمونیست بریتانیا وجود داشت بسیار تأثیر گرفته بود.  

چه ی گذار آناگر بخواهم مباحث داب را خالصه کنم باید بگویم که در این دوره

 مهم است ازاین قرارند.  

 دالیسم کشی« تحت »مناسبات اجتماعی تولید« در فئوی »بهرهمقوله  -

 کاالیی ی فرایند تولید خردهبحث درباره -

کشی فئودالی را مشخص عوامل موجود دردنیای واقعی که مشخصات بهره -

رابطه می در  تغییر  باعث  که  جمعیت  رشد  مثال،  برای  زمین کنند.  با  کار  نیروی  ی 

سازد تا منابع اقتصادی بیشتری در اختیار  های نظامی که ضروری میشود، درگیریمی
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نتیجه که  مبادالت  روزافزون  اهمیت  و  بگیرد  قرار  حاکم  و  نخبگان  شهرها  رشد  ی 

 شهرنشینی است.  

های داب این است که نگاه او به مناسبات تولید فئودالی  های پژوهشیکی از ویژگی

بهره با  نگاه مارکس به شیوهچندبُعدی است.  از  تولید، داب معتقد است که گیری  ی 

مده مناسباتی طبقاتی است که در راستای رسیدن به نظامی »غیر  طورع نظام فئودالی به

با شیوه شود. به سخن دیگر، یک شیوهفئودالی« دگرسان می تولید  تولید دیگر  ی  ی 

های موجود که از سوی کسانی  جایگزین خواهد شد. نگاه داب به این مسائل با دیدگاه

قرار گرفت. از نظر پیرینه، مناسبات  شد در تقابل  چون پیرینه، و بعد پل سوییزی ارایه می

شروع شد. وقتی تجار به مبادالت تجاری  داری از قرن دوازدهم در اروپای غربیسرمایه

ها بود به  گسترده دست زدند و به این ترتیب بخشی از مازادی را که در کنترل فئودال

عوامل بیرونی  نفع خود به جریان انداختند. به عبارت دیگر »تولید برای مصرف« بر اثر 

عوض و در واقعیت امر، »تولید برای مبادله« شدت گرفت. سوییزی درهم شکست و به

هم با این تحلیل تا حدود زیادی همراه بود. ولی داب معتقد بود که کار و نقش تجار  

توانستند در چه را که ارزان خریده بودند به قیمت باالتر بفروشند. آنها نمیاین بود آن 

اضافی مشارکت داشته باشند و در وجه عمده نقش آنها انگلی بود. از    زهکشی ارزش

داری در اروپا اواخر قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم است که  نظر داب شروع سرمایه

در آن نوعی »مناسبات اجتماعی« متفاوت شکل گرفت که در آن صاحبان پول کارگران 

به  میرا  این  کار  عمدتاً  هم  تجار  نقش  را گیرند.  تولید  کوچک  واحدهای  که  بود 

های بیشتر که به زیرکشت بردند،  دهی نمایند و دهقانان هم با استفاده از زمینسازمان

به استخدام کارگر دست زدند و کار مزدوری در مقابل مناسبات سرمایه شکل گرفت.  

ک گوید اگرچه صعود بورژوازی تجاری یاگر دیدگاه داب را درست فهمیده باشم، او می

مناسبات  گسترش  و  ظهور  برای  ضروری  و  الزم  شرط  و  تاریخی  پرقدرت  نیروی 

 داری است ولی برای آن کافی نیست.  سرمایه

شویم. البته در داری روبرو میی ظهور مناسبات سرمایهجا با دو شیوهما در این

ها  هی اول این که مستعمری هردو شیوه خواند. شیوهتوان دربارههای مارکس مینوشته 

هایی از این  ی »انباشت بدوی« سرمایه شد و بخشو کنترل آنها از سوی تجار زمینه 
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دار درآمدند. البته این بخش از تجار درنهایت به صورت مانعی  تجار به صورت سرمایه

جاست که آید. و در اینداری درمیی بیشتر مناسبات سرمایهبرای گسترش و توسعه 

ی تجاری به خودی خود  توسعه و ظهور مستقل سرمایه  این سخن مارکس را داریم که

ی تولیدی دیگر مهیا کند.  ی تولیدی به شیوهتواند شرایط را برای گذر از یک شیوهنمی

آیند.  دار در میکنندگان هستند که به صورت تجار و سرمایهولی در نگاه داب، این تولید

پا در روستا و یا  گان متوسط و خردهکنندداران صنعتی از میان تولیدجا سرمایهدر این

جا این است که روند رشد  شوند. نقش مبادله در اینرشد پدیدار میدر شهرهای روبه

ی اجتماعی« باشد. از نگاه  ی یک مناسبات »تازهشهرها متوقف نشود نه این که نشانه

ها به جای  شود که بعضی از فئودال افتد باعث میچه از قرن دوازدهم اتفاق میداب، آن

به  پول  پرداخت  به  بیگاری،  از  میاستفاده  دست  کار  در  ازای  پولی  مناسبات  و  زنند 

فئودالی میواحدهای  گسترش  کمشان  و  البته یابد  هستند.  »خودکفا«  گذشته  از  تر 

کشی فئودالی را تشدید کرد چون نظام اقتصادی  های نظامی، بهرهبیشتر شدن هزینه 

جاست که داب از »عدم  ی تولید مازاد روزافزون نداشت و اینفئودالی ظرفیت زیادی برا

کشی و  گوید. تشدید بهرهعنوان یک نظام اقتصادی« سخن میکفایت نظام فئودالی به

های بیشتری از روستاها فرار کنند که در  ظرفیت محدود اقتصادی باعث شد که سرف

چه داب  ها تحمیل کرد. آنال واقع استفاده از پرداخت پولی را به شمار بیشتری از فئود

ها به پایان  رسیم، تقید و وابستگی سرفگوید این که وقتی به اواخر قرن پانزدهم میمی

 شود.  خود نزدیک می

ها هم به خاطر قرض از تجار ناچار تجار قادر به خرید زمین شده بودند و فئودال

زمین که  بودند  آن شده  به  وثیقه  صورت  به  را  از  ها  بخش  حتی  و  کنند.  واگذار  ها 

ای توانستند کارگر روزمزد استخدام نمایند. انباشت سرمایهروستاییان مرفه دیگر هم می

تر  مالک ظهور کنند که پیشاعث گشت تا روستاییان خردهپذیر شد بکه ازاین راه امکان

ایم  اختصار اشاره کردهچه بهطور کلی از نظر داب، آندر نظام فئودالی وجود نداشتند. به

ی تجارت و گسترش بازارها  آمد تحوالت درونی در نظام تولید فئودالی بود و مقولهپی

 در این تحوالت نقش درجه دوم داشت. 

های  داری« هم باعث مباحث و جدلی سرمایهی توسعههایی دربارهسیکتاب »برر

بین پژوهشگران  درمیان  دربارهزیادی  داب  ادعای  شماری  شد.  »بهرهالمللی  کشی  ی 
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ی گسترش بازار را به چالش کشیدند  آمدهای منهدم کنندهچنین پیتشدید شده« و هم

ها ایراد داشتند.  های نظامی فئودالنهی افزایش هزیو دیگرانی هم به دیدگاه داب درباره

کاران خرد مورد  کشی از صنعتولی بررسی نقش انحصارات که از سوی تجار برای بهره

عنوان اصلی پذیرفته شده در تاریخ اقتصادی این گرفت اکنون دیگر بهاستفاده قرار می

 ها مورد قبول همگان است.  سال

داب با این کتاب در دو حوزه تأثیر ها باشد تردیدی نیست که  هرچه که چالش

طور کلی قراردادن بررسی تاریخ اقتصادی در مراکز آکادمیک و  ژرفی گذاشت. یکی به

ی تولید، مناسبات  عنوان مثال شیوهکارگیری منطق و مفاهیم مارکسی، بهدومی هم به

 کشی ارزش اضافی، در بررسی این تحوالت است. های زهاجتماعی، و شیوه

 1922ی درازدامنی دارد یعنی از  های داب از اقتصاد مارکس، هم سابقهبررسی

ی »مشکل تحقق« ی ارزش اضافی را نوشت تا فصلی دیگر که دربارهاش دربارهکه مقاله

همه از  نشد.  منتشر  هرگز  منتشر شود  بود  قرار  که  کتاب  آن  متاسفانه  شاید  بود.  ی 

س« است که درکتاب »تئوری اقتصادی  ی مارکگفتاری دربارهی »درستر، نوشته مهم

  1969تا    1967های  تجدید چاپ شد. بعالوه در سال  1955و سوسیالیسم« در سال  

هم زمان با صد سالگی انتشار جلد اول سرمایه، داب درباره اهمیت روزافزون اقتصاد  

تازه تفسیرهای  از  که  کرد  ایراد  متعددی  های  رانی  سخن  کار  مارکسی  در  که  ای 

ی مجموعه آثار ریکاردو با سرافا به آنها دست یافته بود هم تاثیرگرفته بودند.  ویراستار

اقتصاد مارکسی، جنبهبه اهمیت  بر  تأکید دوباره  از  طورکلی داب کوشید ضمن  هایی 

»پژوهش خودش  دربارهکتاب  توسعه هایی  سرمایهی  کند.  ی  بررسی  بیشتر  را  داری« 

هاست ولی از  قعی سنت اقتصاد مکتب کالسیک دار واها مارکس میراثرانی دراین سخن

، از نگاه داب، در اصل بررسی قوانین  سرمایهآن در واقع اندکی بیشتر است چون کتاب 

ی نقش  ها دربارهرانیسخن  داری است. او در اینی تولید سرمایهحرکت و تحول شیوه

انتقادی که از    های سیاسی سخن گفته است. داب درپردازی طور کلی نظریهدولت، و به

طور عمده روی دو اصل تأکید دارد. از یک طرف،  کند بههای اقتصادی مطرح میتئوری 

ی اقتصاد  های نظری در حیطه گیرد که در آن بیانیهاو چارچوبی تاریخی را در نظر می

جاست ها تأکید داشت و این شوند و اما اصل دوم بر تناقضات درونی این تئوری تولید می
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شود. ارزیابی نقش داب و دستاوردهای او، باید  ی داب نمودار میالعادهت فوق که مهار

شود که  دیگر پیوسته استوار باشد. نادیدن هر کدام باعث میی به یکروی این دوجنبه 

 طور ناقص ارایه شود. نقش داب هم به

 بندیجمع

عرصهبه گستردگی  پژوهشخاطر  مقالهی  یک  در  داب،  نمیهای  کوتاه  توان ی 

های آن را وارسید ولی اگر بخواهم خوانش خودم را از داب بیان کنم باید  ی جنبه همه

شناسی مارکس تأکید دارد یعنی، در این  ی کارهایش روی روشبگویم که او در همه

مورد تأکید اصلی بر ماتریالیسم تاریخی است. برخالف شومپیتر، داب قبول ندارد که  

های سیاسی، اقتصاد سیاسی،  شقه کرد و از آن نظریهان شقه توهای مارکس را مینوشته 

کند که وقتی از بررسی جلد اول طور مشخص اشاره میشناسی بیرون آورد. بهجامعه

می سوم  جلد  به  بهسرمایه  رقابت  الگوی  اول  جلد  در  که  شاهدیم  گرفته  رسیم،  کار 

 رسیم.  شود ولی در جلد سوم به ساختار نظری مشخص میمی

نکتهدوم قابلین  پژوهشی  در  بهتوجه  داب،  مناسبات  های  نقش  کارگیری 

داری رقابتی در کشی مازاد اقتصادی است. سرمایهاجتماعی در شکل دادن به اشکال زه

واقع نوع آرمانی آن است. چگونگی عملکرد »قانون ارزش« و رقابت را باید با یکدیگر  

ی داری دربیاوریم. اما نکتهتولید سرمایه  یبررسی کرد تا بتوانیم سر از رمزوراز شیوه 

پردازی تری است آن که داب مارکس را در مرکز نظریه ی مهمسوم، که احتماالً نکته

دهد. اگر به ساده کردن این دیدگاه مجاز باشم، واقعیت این  ی بحران قرار میدرباره

حران در نظام  توان درک کاملی از بی وارسیدن مارکس نه میاست که خارج از شیوه

رفتی از آن امیدوار بود. اگرچه بیش  توان به یافتن راه برونداری داشت و نه میسرمایه

سال    50ی »مشکل ارزش اضافی...« و نزدیک به  ی داب دربارهاز صد سال از نشر مقاله

از مرگ او گذشته است ولی با توجه به بحران چندبعدی که اقتصاد جهان درحال حاضر 

روب راه  هبا آن  یافتن  برای  اصلی،  اقتصاددانان جریان  انفعال نظری چشمگیر  روست و 

ژرفبرون این  کنونی،  دشوار  وضعیت  از  مرکز  رفت  در  را  مارکس  که  داب  اندیشی 

 برانگیز نباشد. تواند ستایشدهد، نمیی بحران قرار میپردازی دربارهنظریه 
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سرمقاله در  پیش،  سال  پوسته یازده  و  سیاسی  »تغییر  دموکراتیک« ی  در   1ی  و 

مرحله مقاله در  سیاسی  تغییر  و  »بحران  جدید«،ی  استراتژیک  قوانین   2ی  برمبنای 

]جنبش  شروع  »مانیفست«،  در  شده  مشخص  بهار  سیاسی  قالب  عربی  های[  در  را 

»بهترین داری و گرایش به دموکراسی، به عنوان  ی بلندمدت سرمایهپیشرفت توسعه 

تحلیل   3ی«پوسته  آن  اساسی  مراحل  به  دهید  اجازه  کردیم.  ترسیم  ها  بورژوایی، 

 بازگردیم. 

که تاریخ تحوالت اجتماعیِ طبقاتی  داری عالوه بر اینی سرمایهتوسعهها  تاریخ قرن

است که بورژوازی    4ایاند، تاریخ اَشکال سیاسیاست که توسط آن فرایند کشیده شده

های بحران و تحول  ی طوالنی لحظهکند. اگر سلسلهی خود را تحکیم میبا آن سلطه

داری جهانی  هیم، در هر بخش از سرمایهسیاسی را در راستای محور آن توسعه قرار د

یابیم. در سطح اجتماعی، ایجاد  ملّی آن روند را میهای  و ویژگی  5های عام مندیقاعده

های صنعتی بزرگ و  گیری گروهطبقاتی، شکل  6داری، پیشرفت قشربندیبازار سرمایه

ی روستایی  تمرکزهای مالی بزرگ گواهی بر تغییر عمیق در فرایندهای فروپاشی زندگ

ی خود، با دستخوش توسعه قرار گرفتن کشورهای و گسترش شهرنشینی است. به نوبه

ده سرازیر مختلف،  شهرها  به  و  کنده  روستایی  زندگی  سکون  از  انسان  میلیون  ها 

شناسی اجتماعی، گذار واقعی از قرنی به قرن دیگر است. شوند، با جهشی که در روانمی

دو  سازوبرگ  سیاسی،  سطح  بهدر  دموکراسی  تحکیم  با  مدرنیته،  سلطهلتی  ی عنوان 

گیرند.  ی حاکم شکل میهای طبقهها و جناحبورژوازی و بیان کثرت منافع بین گروه

تر جایی که مبارزه برای تحکیم بورژوازی، از طریق گذاری تاریخی، روشن-در فرانسه  

ی که شکل دموکراتیک دولت به عنوان پوسته پیش از آن- از جاهای دیگر صورت گرفت  

  1871و    1848،  1830،  1789-درپی  های دموکراتیک پیسیاسی به بلوغ برسد، یورش

 
1. Mutamento politico e involucro democratico 
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که در  -که پرولتاریا به بلوغ طبقاتی خود برسد  ضروری بود. در عین حال، قبل از این-

خود را نشان داد   به طور قطعی   1871هنوز در شکل جنینی بود و در سال    1848سال  

 ضروری بود. 7ها همان آزمون-

کمال  نظریه  به  و  زاده شد  طبقاتی  نبردهای  آن  تحلیل  با  دولت  مارکسیستی  ی 

ی رسید: این نظریه از یک سو به مفهوم دموکراسی به عنوان بهترین پوسته برای سلطه 

ون جنبش رهایی  رسد، و از سوی دیگر به دیکتاتوری پرولتاریا به عنوان قان بورژوازی می

ی سرمایه را درهم  . آن »شکل سیاسی سرانجام مکشوف« که در آن سلطه 8پرولتاریا 

میمی سیاسی شکند  برتری  ویژگی  کنار  در  باشد.  کمون  یورش   9بایست  و  فرانسه 

اشکال خاص  دموکراتیکی ]که مشکل سلطه یا  انواع دیگر  را[ حل کرد،  بورژوازی  ی 

فرآین ]پوسته  همان  سیاسی[،  میی  بیان  را  اجتماعی  کبیر،  د  بریتانیای  در  کنند. 

پراگماتیسم انگلیسی بقایای اشرافیت را با نمایندگی سیاسی بورژوازی سازگار کرد. در  

داری با معمای وحدت دولت ترکیب شده بود،  آلمان و ایتالیا که مسائل تغییر سرمایه

کا  و  بیسمارک  باالی«  از  »انقالب  ]بورژوازی[  روی  پیشِ  در    10وورراه  همچنین  بود. 

، گذاری طوالنی به  1848های حاکم پس از سال  بست بین جناحفرانسه، به دنبال بن

مدت بیست سال تمرکز ]قدرت[ سیاسی در شکل شخصی بناپارتیسم را شاهد بودیم.  

 1848انقالب  11ی مارکس ناپلئون سوم، بیسمارک و کاوور »مجریان وصایای«به گفته

های اروپایی روی دیگر پیدایش بازار جهانی است، که در آن دولت  بودند. تحول نظام 

قاره با  تقریباً  فرآیند  زمان  در  بورژوازی  نوزدهم،  قرن  طول  در  بود.  یکسان  کهن  ی 

ی دولت ملّی  تدریج کل اروپا را تحت تأثیر قرار داد، پوسته داری که بهی سرمایهتوسعه 

در   12های ناپلئونی عتی در انگلستان با جنگرا به خود گرفت. در آغاز قرن، انقالب صن

کرد، پاریس  ی اروپا همزمان بود. لندن از برتری صنعتی و تجاری خود استفاده میقاره
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های ارتش  یابد، انقالبی که با چکمه را می  13پوش« در ناپلئون بناپارت »انقالب چکمه

در فرانسه پیروز    1789نویسد بورژوازی که در سال  کند. مارکس میبزرگ پیشروی می

گرایی  ی قاره نیاز داشت؛ و در عین حال با حمایتشد، به »شرایط بورژوایی« در بقیه

قاره فرایند دوگانه  بلوک  این  بود.  بریتانیا  اقتصادی  برتری  با  مقابله  دنبال  به  که  - ای 

قارهتوسعه  مناطق  و سایر  فرانسه  و  انگلیس  بین  نابرابر  گرفتن در  ی  قرار  و  است  ای 

توسعهمانز می  14یهای  منعکس  مختلف  ملّی  مناطق  در  را  همچنین -کند  متفاوتی 

کردند. از مناطق  های سیاسی متفاوتی بود که این توسعه را همراهی میحلخاستگاه راه

سیاستعقب حمایتمانده،  مداخلههای  و  مناطق  گرایانه  با  مقابله  برای  دولت  گری 

نظریه یعنی  شد،  مطرح  سپیشرفته  »حمایتنهای  و  فرانسه  در  گرایی  سیمونی 

آلمانی  15آموزشی«  مناطق  در  لیست  منطقه فریدریش  از  نظریهزبان.  بریتانیا،  و  ی  ها 

 ی برتری اقتصادی بریتانیا بود. کنندههای لیبرال منعکسسیاست

موازنه  بازی  گرفتن  نظر  در  بدون  ]نوزدهم[  قرن  ]قدرتکل  ظهور  ی  با  که  ها[، 

اش ت استبداد گره خورده، غیر قابل توضیح است. لندن از سالح بودجه بورژوازی و مقاوم

از هژمونی قاره پاریس پس از شکست  ای استفاده میعلیه هر شکلی  به   1815کرد، 

ساز بود، برلین با ترکیب بازی دیپلماتیک با چند جنگ سرنوشت  16دنبال جبران مافات 

ارتجاع، به طور متناوب توسط  هگاهوحدتش را به دست آورد، وین و مسکو، تکیه  ای 

آلمانی مناطق  تعدیل وحدت  یا  برای جلوگیری  گرفته میلندن  کار  به  و  زبان  شدند، 

 
13. révolution bottée 

14  .tempi dello sviluppo  -   ی »زمان سیاسی«، در مقام واسط بین »زمان  های توسعه اشاره به مسئلهزمان

ها« به بررسی بیولوژیکی« فرد و »زمان تاریخی«، دارد که آرریگو چروتتو در کتاب خود با عنوان »پرسش دشوار زمان

تواند داشته باشه آهنگ تند یا کند می ی مادی ضرب مقاطع مختلف توسعهپردازد. زمان سیاسی با توجه به  آن می 

چروتتو و پارودی با بیان اینکه    1957و این تبعات بسیاری برای تدوین استراتژی انقالبی دارد. برای مثال در تزهای  

هرگونه بحران    داری در جهان به خصوص در آسیا را شاهد خواهیم بود، امکانی سرمایه دوری طوالنی از توسعه

منتفی می را  باشد  انقالب سوسیالیستی جهانی  امکان  به  منجر  امپریالیسم که  کار »آهستهاساسی  بر  و  ی دانند 

های دهی و آموزش پرولتاریا« )عبارت مارکس( و تشکیل حزبی بر مبنای مدل بلشویکی لنین در متروپلسازمان 

 کنند. م.اروپایی تاکید می 
15. protezionismo educativo 

16. riscatto 
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نوبه به  عثمانی،  میامپراتوری  گرفته  بازی  به  تزاری  امپراتوری  برابر  در  خود،  شد.  ی 

گام اولین  انگلس  و  سال مارکس  در  را  انقالبی  کمونیستی  استراتژی  ]تدوین[  در    ها 

کند و  ای که مبارزات طبقاتی و دولتی را با هم ترکیب میبرداشتند، استراتژی   1848

بورژوازی حمایت می انقالب دموکراتیک  به  از  ملّی  بازارهای بزرگ  زیرا تشکیل  کند، 

 بخشید. گیری و تمرکز پرولتاریا سرعت میشکل

- رگ آن عصر  های بزتمام قدرت  17های نوزدهم و بیستم، ساختارهای در آغاز قرن

متحده ایاالت  بعدتر  و  ایتالیا،  آلمان،  فرانسه،  کبیر،  ژاپن  بریتانیای  و  آمریکا  با    - ی 

های تحول سیاسی مواجه شد، که این نیز به معنای تنظیم ابزارهای حضور در  بحران 

ی گذار به دوران امپریالیسم مطرح بود. قرن بیستم  المللی است، زیرا مسئلهی بینعرصه 

تر ستی، در تغییر اشکال سیاسی خود، حتّی از قرن نوزدهم بورژوایی نیز پرآشوبامپریالی

بورژوازی  تالش  دوران بود.  برای  دولتی  و  سیاسی  ابزارهای  یافتن  برای  مختلف  های 

هایی برای دموکراسی امپریالیستی بود و در  حلوجوی کورمال راهجدید، تقریباً جست

ریالیست در بریتانیای کبیر، در مبارزات جمهوری های امپتحول احزاب و ظهور لیبرال 

 19های آلمان ویلهلمی در ایتالیا، در ناآرامی  18سوم در فرانسه، در »بحران پایان قرن«

پس از دور طوالنی بیسمارکی منعکس شده است. حتّی ایاالت متحده نیز از سلسله 

عه، و از انطباق با  المللی شدن و تغییر سیاسی توساز بین  20حمالت دموکراتیک خود، 

امپریالیستیچشم حضور  ایاالت    21انداز  ]در  امپریالیستی  تمرکز  ابزارهای  بود.  مطلع 

متحده[ با آغاز قرن بیستم شروع به شکل گرفتن کردند؛ بازگشت به بانک مرکزی در  

دیل  1913سال   نیو  سیاست  این  اما  افتاد،  دهه  22اتفاق  تمرکز   1930ی  در  که  بود 

ی ریاست  فدرالی را کامل کرد. در فرانسه، ساختارهای اساسی نیم قرن بعد در دوره

 
17. assetti 

18. crisi di fine secolo 

19. Germania guglielmina 

20. la loro successione di assalti democratici 

21. di adeguamento alla proiezione imperialista 

22. New Deal 
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و    1940جمهوری سوم در    23جمهوری ژنرال دوگُل شکل گرفتند، یعنی بعد از سقوط

 . 1950ی سپس سردرگمی جمهوری چهارم در دهه

ایتالیا، »ملّت آلمان و  متأخر« که مشکل بیشتری در هتصادفی نیست که در  ای 

های شدید جنگ جهانی اول، در  تمرکز شکل دولتی خود داشتند، به دلیل دگرگونی

دوباره مطرح شدند.    24گرایی »ناقص« اشکال سیاسی کثرت  1930و    1920های  دهه

،  1871و    1848های مختلف فاشیسم و نازیسم هستند: بر خالف  این اشکال ناقص سویه

انقالبی آن زمان در آن شکست خوردند، یک گام به  این آزمونی بود که جریان های 

عقب نسبت به کشف علمی مارکس و انگلس که لنین در »دولت و انقالب« توسعه داده  

نظریه توبود.  زیرا های  کردند،  درک  اشتباه  را  امپریالیسم  سیاسی  اشکال  تالیتاریسم 

دهه  توسعه   1930ی  بحران  نادرست  درک  به  دموکراسی  منجر  شد.  امپریالیستی  ی 

های  ی حاکم ببود. فاشیسم و نازیسم تنها جایگزینی طبقه کماکان »بهترین پوسته« 

 گرایی سیاسی بورژوایی خواهند بود. موقتی برای کثرت

ی دوم پس از جنگ شاهد تعمیم دموکراسی امپریالیستی، در ابتدا در تمام  هدور

بهمتروپل منطقه ها  ناحیهجز  سراسر  در  یعنی  روسیه،  توسعه ی  اولِ  موجِ  غربیِ  ی ی 

کثرتسرمایه بقایای  آخرین  اروپا،  جنوب  در  بود.  یا  داری  فاشیستی  ناقص  گرایی 

ی اروپایی قرار تحت فشار عامل محدود کننده  -در اسپانیا، یونان و پرتغال    -استبدادی  

داری دولتی  گرفتند. در اروپای شرقی، تقسیم یالتا ساختارهای استالینیستی دور سرمایه

ی پیش به حد کافی  ، انباشت نیرویی که از دو دهه1989کرد، اما در سال    25را حفظ 

 26رشد کرده بود، باعث آرایش مجدد سیاسی ناگهانی و سراسری شد.

 
23 naufragio 
24 imperfetto 
25 congela 

ی هفتاد، با شروع موج »اقتصاد آزاد  داند که از دهه بحران اقتصادی می نویسنده فروپاشی شوروی را ناشی از   26

(، به بلوغ کافی برای تغییرات اساسی در شوروی رسید. با رشد امپریالیستی  imperialist liberismامپریالیستی« )

آلمان، خط طرفدار اقتصاد آزاد در آلمان با انتخاب هلموت اشمیت سوسیال دموکرات به صدراعظمی آلمان غربی 

صاد آزاد در  داری دولتی و آغاز دور اقتبه قدرت کامل رسید. این آغاز پایان دور سرمایه   1974در سال  در سال  

داری دولتی، توان تجدید ساختار در این دور  ی سرمایهترین نمونهمقیاس جهانی بود. اتحاد شوروی به عنوان کامل
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، ماحصل دومین جنگ جهانی امپریالیستی و تضعیف شدید  1940ی  از اواخر دهه 

از  قدرت جدیدی  دور  نیز  و  توسعه  از  جدیدی  دور  به  فرانسه،  و  بریتانیا  های 

ها، دامن زد. استراتژی های مستعمرههای ملّی بورژوازی دموکراتیزاسیون، یعنی انقالب

ها و در  های اتصال با بلشویکبا تحکیم رشته  ی خود،های اولیهانقالبی ما از همان گام

راستای طرح استراتژیک لنین، که استراتژی مارکس و انگلس را در دوران امپریالیستی 

 روز کرده بود، از آن مبارزات ملّی حمایت کرد. به

دهه پایان  در  چروتتو  حاکمیّت   1950ی  آرریگو  علیه  مبارزات  این  که  نوشت 

های جدید  های در حال رشدِ قدرتبرای بورژوازی   178927استعماری در حکم سال  

ای شاهد سال  های کشورهای تازه استقالل یافته برای لحظه بود. این باعث شد بورژوازی 

چشم  1848 در  بیانخود  اولین  که  روزی  یعنی  باشند،  مبارزهانداز  مستقل  ی  های 

دولت آن  مدرن در  همپرولتاریای  به  نیز ظاهر شد.  آنجا که  های جدید  از  دلیل،  ین 

توسعه توسعه  بورژوایی  میی  سرعت  را  پرولتاریا  را ی  امپریالیسم  تضادهای  و  بخشد 

های دموکراتیک کند، کمونیسم انترناسیونالیست پذیرفت که از آن انقالبتشدید می

 .ملّی حمایت کند

قدرت دوم  جدید  موج  بازی-های  در  بزرگ  و  متوسط  کوچک،  های  نیروهای 

از بسیاری جهات -لی آینده، مانند الجزایر، مصر، هند، چین، اندونزی و غیره  الملبین

کرد. در  داری را دنبال میی سرمایهدولتی موج اول توسعه-بایست اشکال سیاسیمی

گروه بود،  درآمده  امپریالیسم  تقسیم  و  تسلط  تحت  قبالً  که  جهانی  دولتی  بازار  های 

»ملّت پیش  از  بیش  متأخر«  جدید  اشکال  هایی  کشورها  این  واقع  در  و  هستند، 

مندی اَشکال سیاسی  گیرند. این امر قاعدهگری دولتی دور قبلی را به عاریت میمداخله

های نظامی  های نوظهور، و همچنین نقش دائمی دستگاهداری دولتی در قدرتسرمایه

ی سیاسی  های استقالل به ارث رسیده و به دلیل نیاز به تمرکز حداکثررا که از جنگ 

 دهد.تحمیل شده است، توضیح می

 
ها را نداشت که منجر به فروپاشی آن شد. )ر.ک. به  جدید را نداشت و توان رقابت امپریالیستی دیگر امپریالیست

 . م.282-278و صص.  158- 257« از گوئیدو الباربرا صص. 1995-1965»لوتتا کمونیستا، مدل بلشویکی: 

 ـ.سال وقوع انقالب فرانسه م 27
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،  1960و  1950های تر از دو دهه، دههاین امر نتوانست مانع از آن شود که در کم

بورژوازی قدرت ملّی  و  انقالبی  بر خصلت  امپریالیستی  درگیری  های جدید  دینامیک 

تنامی  گرایی ویهای ملّینشان داد که خواسته   28های هندوچینغلبه نکند. ]...[ جنگ

شود. در جنگ اعراب و اسرائیل در امپریالیستی میچقدر سریع گروگان درگیری بین

ارزیابی این بود که در حال حاضر پویایی امپریالیستی بر مطالبات ملّی  1967سال    ،

جا غلبه دارد، و باالتر از همه این که تضاد طبقاتی مدرن، بین بورژوازی و پرولتاریا، همه

های جدید نیز به بلوغ های عربی ویژگی غالب است. حتّی قدرتقدرت   در اسرائیل و در

 اند.خود رسیده 1848

و هم امواج   1997های آسیایی  ، هم بحران1990ی  با شروع از این مقدمات، در دهه

به را  شرقی  اروپای  و  آسیا  التین،  آمریکای  در  سیاسی  انتقال  بحران قبلی  عنوان 

آغاز شد،    1980ی  دور لیبرالیسم امپریالیستی، که در دههدر امتداد    29المللی شدنبین

ای بود که،  آنچه به آن تحوالت منتهی شد، ویژگی مشترک دور توسعه   30توضیح دادیم.

های جدید را مجبور به حضور در بازار جهانی  های ملّی، آن قدرتفراتر از محدودیت

های مالی  ی جریان ار ناخواندهشان را در معرض فشها و ساختارهای داخلیکرد و موازنه

متروپلبین و  جریانالمللی  آن  که  داد  قرار  امپریالیستی  طریق  های  از  را  مالی  های 

 
ای است در جنوب شرقی آسیا و شامل کشورهای ویتنام، کامبوج، الئوس، سنگاپور، میانمار هندوچین منطقه 28

 . مـ.شود)برمه(، تایلند و بخشی از مالزی می
29 crisi di internazionalizzazione 

دهه 30 در  که  است  این  صحنهمنظور  و  طبقاتی  نیروهای  توازن  وضعیت  به  توجه  با  هشتاد،  رقابت  ی  ی 

سرمایه بینا به  گرایش  شاهد  سرمایهامپریالیستی،  برابر  در  لیبرال  رایج داری  ادبیات  در  که  هستیم  دولتی  داری 

ز نقدهای وارده بر نولیبرالیسم دست  ی مهم که بخش قابل توجهی اشود، با ذکر این نکتهنولیبرالیسم خوانده می

های مختلف از جمله حمایت گرایی دولتی در اقتصاد به بهانهداری دولتی و طرفداری از مداخلهآخر به توجیه سرمایه

ی حاکم باشد، تواند در خدمت طبقهطلبی تنها میشود، در حالی که این شکل از اصالح ی کارگر ختم می از طبقه

دهه در  خصوص  تنش به  شاهد  که  قدرتهایی  بین  فزاینده  در  های  حاکم  طبقات  و  هستیم  امپریالیستی  های 

 های جنگی خود دارند. مـ.های امپریالیستی نیاز به اجماع برای برنامهقدرت 



   

 
 

 ی ستیالیامپر  یهای و دموکراس  یمل  یهابلندمدت، دولت   یتوسعه 581

می  نهادهای تشکیل  را  امپریالیستی  لیبرالیسم  کارتل  که  صندوق  -دهند  سیاسی 

 کنند. هدایت می- و سپس سازمان تجارت جهانی  31المللی پول، بانک جهانی، گات بین

ی سرمایه،  بر مفهوم کلیدی دموکراسی به عنوان »بهترین پوسته« برای سلطه   عالوه 

بینجمع  بحران  علمی  مقالهالمللیبندی  در  که  نظری،  مراجع  دیگر  به  ی سازی 

بین و  خارجی  دسامبر    32سازی« المللی»محدودیت  تاریخ  قرار    1997به  اشاره  مورد 

ی آزاد پیوند دیالکتیکی  ورد مبادلهاند، پیوند خورده است. تزهای مارکس در مگرفته

گرایی را نشان داد: یک صنعت بزرگ، حتی اگر تحت حمایت  بین لیبرالیسم و حمایت

کند. آرریگو چروتتو، در تأملی در  دولت ایجاد شود، وابستگی به بازار جهانی ایجاد می

ملّی« عنوان تنها شکل تحکیم استقالل  داری دولتی »بهی سرمایه ، فرضیه1955سال  

های جدید، در برابر فشار امپریالیسم، را طرح کرد. چروتتو با قاطعیت به  برای قدرت

داری دولتی در نواحی نوظهور ی سرمایهگرایانهمندی سیاسی هدایتگر و حمایتقاعده

ها توسعه یابد. ما متذکر  تواند با پیوند دادن تزهای مارکس به آنکند که میاشاره می

لیبرال را میالمللیهای بینشدیم که بحران  عنوان گامی متعاقب  توان »به سازی دور 

]فوق  سرمایهقانون  پویایی  که  زمانی  یعنی  گرفت،  نظر  در  توسعه«  از الذکر[  داری 

»آستانه رفت:  فراتر  ملّی  دولتحمایت  مندیقاعدهی  و  برخاستن گرایانهگرایانه  ی 

شود، یعنی زمانی که  سازی دنبال میلیالملمندی بحران بین داری توسط قاعدهسرمایه

کند در مورد  شود و آن قدرت را مجبور میتوسعه منجر به ادغام در بازار جهانی می

 های دیگر مذاکره کند.«چنین ادغامی با قدرت

داری دولتی روسیه ی مفهومی را قبالً چروتتو در رابطه با سرمایه، این هسته  عالوه به

که عوامل اساسی بحران -  33استبداد استالینیستی تا بازار جهانی واحد«ی »از  در مقاله-

بندی کرده است. چروتتو در تر در اساس فهم کرده بود، صورت را سی سال پیش  1989
 

یا به اختصار   )General Agreement on Tariffs and Trade (ی عمومی تعرفه و تجارتنامهموافقت 31

نامه در اصل بخشی از یک  در شهر ژنو تهیه شد. این موافقت  1947کشور در سال    23توسط   (GATT) گات

المللی بوده که در کنفرانس برتون وودز تنظیم شد و پس از جنگ جهانی،  نویس منشور سازمان تجارت بین پیش

 مـ. .المللی پول و بانک جهانی معرفی شدهمراه با صندوق بین
32 Vincolo esterno e internazionalizzazione 
33 Dall’autarchia staliniana al mercato unico mondiale 
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جهانی می  1960ی  ژانویه  بازار  در  شوروی  اتحاد  ادغام  »فرایند  که  هنگامی  نویسد: 

یه از »تمام مزایای ارتباط نزدیک با  ی اقتصادی روسامپریالیستی« تکمیل شد، توسعه

برخوردار شدگروه امپریالیستی«  سنّتی  طبقه   های  »تقویت  به  امر  همین  حاکم  و  ی 

ها  ی تضادها، نوسانات، عدم تعادلداد، اما باید در عین حال »همهبوروکراتیک« اجازه می

 شد. های بازار جهانی امپریالیستی« را نیز متحمل میو بحران 

مر تاریخی«سومین  »برخورد  تز  در  نظری  »آشفتگی   34جع  عنوان  به  که  است 

ی »امپریالیسم شود و در مقدمهاجتماعی و سیاسی« ناشی از عوامل بیرونی، شناخته می

و   مارکس  تأکید  این  آلمانی«  »ایدئولوژی  از  چروتتو  است.  شده  داده  توضیح  واحد« 

تر صنعتی، ناشی از ی پیشرفتهگیرد که بر اساس آن »رقابت با کشورهاانگلس را برمی

الملل، برای ایجاد تضاد مشابه حتّی در کشورهای از نظر صنعتی گسترش روابط بین 

سازی المللیهای بینمتذکر شدیم بحران  1997یافته کافی است«. در سال  تر توسعهکم

سوم عنوان »برخورد تاریخی« بین عامل خارجی لیبرالیسم امپریالیستی، موتوان به را می

 گرایی در نظر گرفت. ]...[ ی دولتشدهسازی«، و ساختارهای حفاظتبه »جهانی

های  توان در نسبت با زماناند میامواج گوناگونی را که در آن تحلیل یکجا گرد آمده

هایی که در آن دوره  ی قدرتای و ملّی، و مجموعههای تاریخی منطقهتوسعه، ویژگی

،  1980ی  د، متمایز کرد. در آمریکای التین، در دههکننها را مشخص میآن ویژگی

بحران بدهی عامل برخورد خارجی بود که گذارهای سیاسی را تسریع کرد و تعمیم داد.  

ی آسیایی باعث تحول در فیلیپین و باالتر از همه در کره  ، توسعه1980ی  باز در دهه

بین سال اتحاد شوروی  فروپاشی  بحران توالی    1991و    1989های  شد.  ها در  سریع 

ی لهستان، مجارستان، چکسلواکی، آلمان شرقی، بلغارستان و رومانی و همچنین تجزیه 

»تقسیم  -دهد. فرایند حاصله  را توضیح می  1990ی  خونین یوگسالوی در طول دهه

ی اروپا به سمت شرق جایگزین  مجددی« که با اتحاد مجدد آلمان و گسترش اتحادیه

شد   یالتا  و  هنو-تقسیم  اسلوونی  از  ]پس  که  جایی  است،  نیافته  پایان  بالکان  در  ز 

اند.  ی اروپا را آغاز کردههای فدراسیون یوگسالوی الحاق به اتحادیهکرواسی[ دیگر بخش

 
34 collisione storica 
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با تغییر استراتژیکی که اثراتی همانند یک درگیری   35معنای تاریخی شکست آن گُسَل،

می سنجیده  نیز  واقعیت  این  با  داشت،  سال[  شوجهانی  ]سی  از  پس  حتی  که  د 

 های آن هنوز به پایان نرسیده است. لرزهپس

در   است،  گرفته  فرا  را  خاورمیانه  و  آفریقا  که شمال  را  بحران  کنونی  موج  حتّی 

ای و باالتر از همه چهارچوب جدید دور های سیاسی و تاریخ منطقه صورتی که ویژگی

توان مد نظر قرار گرفته باشند، می  جهانی و روابط قدرت ناشی از بحران روابط جهانی

داری، اشکال ی بلندمدت سرمایهبا ابزارهای علمی که برای گشودن پیوند بین توسعه

بین فرایندهای  و  میالمللیسیاسی  کار  به  که  سازی  سیاسی  قانون  داد.  توضیح  روند 

شود.  میاش تأیید  کند در پویایی دیالکتیکیدموکراسی را »بهترین پوسته« ]معیّن[ می

را متمایز میها و جناحپیشروی توسعه، گروه این ]گروههایی  های  ها و جناحسازد و 

پایه انگیزهمتمایز[  برای کثرت  عینی  ایجاد میهای  را  اما جرح و  های سیاسی  کنند، 

یکپارچه سیاسی  اشکال  بورژوایی    36تعدیل  نوزدهم  قرن  نیست.  مکانیکی  اصالح  یک 

داری و شکل دموکراتیک را  ی سرمایهه طول قرون که توسعهدهد که روندی بنشان می

پیوند می انگیزهبه هم  با  اندازه  چه  تا  انگیزهزند  و  غیر خطیها  مخالف  پیش    37های 

دهد که سرنوشت هر فرایند  رود. قرن بیستم امپریالیستی این امر جدید را نشان میمی

ی  کند. در منطقهای نفوذ تعیین میهها و مبارزه برسر حوزه ملّی را اختالف بین قدرت

]خاورمیانه[، ردپای امپراتوری عثمانی، که بقایای آن پس از پایان توازن انگلیسی، در  

 های بزرگ تقسیم شده، هنوز قابل لمس استیک قرن مبارزه بین قدرت

داری ی هشتاد و نود میالدی و بحران سرمایهدر مقایسه با امواج دور لیبرال دهه

ی خاورمیانه، به  تأخیر در گذارهای سیاسی را باید در ویژگی استثنایی منطقه  دولتی،

  38ی نیروها حول منابع انرژی، یافت. رشد ناهنجاردلیل وزن درآمدهای نفتی و مقابله

 
35 rottura di faglia 
36 forme politiche consolidate 

37 spinte e controspinte non lineari 
38 Ipertrofia 

 های بدن است.اندام در اصطالح پزشکی به معنای رشد به صورتی غیر عادی زیاد 
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مانده  و اشکال سیاسی عقب  39های بورژوازی عرب را بر هم زده درآمدها تناسب بین جناح

برای  مستقل  ظرفیت  که  نیرویی  هر  تقویت  از  موازنه  بازی  است؛  بخشیده  تداوم  را 

ها  ای از درگیری ای را داشت جلوگیری کرده است. هر دو روند به سلسلههژمونی منطقه

 اند و خواهند زد. ها در خاورمیانه دامن زدهو جنگ

 گرایی چینیکثرتی بلندمدت و  توسعه

مسئله به  دوباره  سال  یازده  از  توسعهپس  بین  پیوند  سرمایهی  اشکال ی  و  داری 

عنوان   به  پوششدموکراسی  بازمیسلطه  بهترین  بورژوازی  مجموع، ی  در  گردیم. 

خاص   ویژگی  تأثیر  تحت  عربی،  بهار  به  موسوم  سیاسی  مدرنیزاسیون  فرایندهای 

بورژوازی در آن منطقه  جناح بازی  که مشخصه- های  ناهنجار درآمد و  های آن رشد 

ای جا شکست خوردند و به سلسلهتقریباً در همه-ای و جهانی است  های منطقهقدرت

 ها و سه جنگ در لیبی، سوریه و یمن دامن زدند. از بحران 

بُعد جدیدی باید به آن بحث اضافه شود، بحثی که قرار بود طرحی از پیشرفت دو  

  40هاسویه داری و امپریالیستی، در تکمیل بازار جهانی و در توالی  ایهی سرمقرن توسعه 

روزآوری در مورد چین و اروپا ضروری  شکل سیاسی دموکراتیکی باشد: به  41درجاتو  

 است.

بازار جهانی، که در بطن پیشبا توسعه ایجاد  روند  بینی علمی عظیم  ی آسیایی، 

که اکنون یک قدرت امپریالیستی از   »مانیفست« قرار داشت، تکمیل شده، به طوری

ی آینده برابر با کل غرب خواهد بود. ی آن در چند دهه آسیا برخاسته است که اندازه 

آوریل  همان در  که  می  2019طور  چگونه  کردیم،  »مسئلهعنوان  چینی توان  ی 

مورد  در  مارکسیسم  علمی  دستاوردهای  چهارچوب  در  را  امپریالیستی«  دموکراسی 

»دموکراسی بهدموکراسی   همچنین  و  سرمایه  تسلط  برای  پوسته«  »بهترین  مثابه 

به  از سویه مثابه مجموعهامپریالیستی«،  اشکال سیاسی در دوران ای  آن  و درجات  ها 

 امپریالیستی، مطرح کرد؟ 

 
39 deformato 
40 variazioni 
41 gradazioni 
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ی طبقاتی مخالف، در تقابل نظری و ایدئولوژیک بورژوازی، این موضوعی در جبهه 

است؛ محل نزاع این است که چین در   بحران نظم لیبرالهای مربوط به غالب در بحث

داری نیرویی اقتصادی در ابعاد جهانی را منکشف  ی پرشتاب سرمایهچهل سال توسعه

از ساختارهای   اتفاق در اشکال سیاسی خاصی رخ داده است که  این  اما  کرده است، 

 کند. سیاسی و نهادی کنونی غرب پیروی نمی

رهایی برای پاسخ به این پرسش مهم دارد و این کار را از ی مارکسیستی ابزانظریه 

می انجام  طریق  وهلهدو  در  مسئله دهد.  اول،  ویژگی  ی  تحلیل  و  کردن  برجسته  ی 

، مطرح است. در چین حزبیگرایی تککثرتگرای شکل سیاسی چینی، هرچند  کثرت 

روبناها  از  قدرتکثرتی  از  دیالکتیکی  و  سیاسی،  و  نهادی  به،  بین  ویژها،  توازن  در  ه 

ها، در حال عمل هستند. آرریگو چِروِتتو در یادداشتی به  های مرکزی و استانقدرت

، که یکی از مواد مقدماتی برای بحث در مورد دموکراسی امپریالیستی است، 1975سال  

ی«  یافتهی کامالً توسعه فاشیسم را »پدیده  1930و    1920های  تزهایی را که در دهه

کشد: »از سوی دانستند، به چالش میی امپریالیستی میازی در مرحله ی بورژوسلطه 

ی ناقص و یا انحراف یافته و دارای تأخیر دولت امپریالیستی دیگر، فاشیسم را باید توسعه

 دهد: ی نابرابر نیروهای مولّده است«. و ادامه میدانست که ناشی از توسعه 

دموکراسی   امپریالیستیْ  دولت  تاریخی  است.  به»روند  پوسته  بهترین  مثابه 

شود، بلکه گیری پوسته به کارآمدترین شکل خود به صورت مکانیکی انجام نمیشکل

تواند به روندهای مخالف منجر  شود که میاین روند در میان هزاران تناقض انجام می

رو شناسایی دقیق »روند تاریخی« دشوار است. منشاء »خطا در توصیف اینشود«. و از

اینجاست[؛  ها، محدودیتها، نفیدهای مخالف به عنوان وقفهرون های دموکراسی ]در 

نیافتگی  ی نیروهای مولّده با رکود یا حتّی توسعههمانطور که روندهای مخالف با توسعه 

 اند.«اشتباه گرفته شده

ها و  ها، جناحگرایی چینی را، که در آن کثرت گروهپس به این معنا، اشکال کثرت

روند تاریخی به    درجاتو    هاسویه ی  توان در زمره شود، میجغرافیایی بیان می  مناطق

، در روندهای مخالف و تناقضاتش، در نظر گرفت. این امر،  دموکراسی امپریالیستیسوی  

ی اقتصادی  عنوان یک »پدیدهبا آغاز از فشاری عینی برای دفاع طبقاتی و اعتصابات به
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تفاوتی نسبت به اشکال سیاسی منجر شود. پاسخ  نباید به بی- به نقل از لنین  -طبیعی«  

نیز در اینجاست:    ی امپریالیستی ی چینیِ دموکراسمسئلهی مارکسیستی به دوم نظریه

،  بهترین پوستهمثابه  از نظر چروتتو، روند تاریخی به سمت دموکراسیِ امپریالیستی به

کند. در مورد فرایند و تکاملی است که از خالل روندهای مخالف و انحرافات حرکت می

چهارچوب   در  فرایند  آن  طرح  معنای  به  امر  این  قدرتی    هایزمانو    فضاهاچین، 

ای، یعنی مقیاسی  پیکر است. فضاها دارای ساختاری قارهای غولامپریالیستی با اندازه

کثرتبی متمرکز  سیاسی  ساختار  یک  برای  واحدسابقه،  نظر    42گرای  از  که  هستند، 

ی امپریالیستی چین هستند: در  ها زمان توسعهتاریخی هرگز دیده نشده است. زمان

جریان  بین  پیرامواجهه  چینی  اشکال  های  تککثرتمون  چشم  حزبیگرایی  انداز  و 

فرارفتن از آن، جریانی غالب شده است که تغییرات سیاسی اساسی را به ظهور کامل  

ی خارجی کند، و دلیل این امر ممانعت از مداخلهچین به عنوان قدرتی جهانی منوط می

ت که این معما اندازد. بعید اساست که در تضادهای توسعه، وحدت دولت را به خطر می

قبل از پانزده یا سی سال ظهور استراتژیک پکن حل شود. ما در کتاب »اروپا و دولت« 

ایم. در اینجا کافی است اشاره کنیم ی اروپاییِ دموکراسیِ امپریالیستی پرداخته به مسئله 

گرایانه در  کند، و پیچیدگی تمرکز کثرت ی مقابل چین عمل میکه اروپا به مثابه نقطه

دهد، این پیچیدگی با این واقعیت تشدید  نشان می-حتّی در اروپا نیز  -ای را  یاس قارهمق

های فدرال و کنفدرال باید از روبناهای از پیش  شود که انتقال حاکمیت به قدرت می

ها و  ی جناحای، مبارزههای ملّی آغاز شود. در اروپا، در فرایندی چند دههموجود دولت

و توازن قوا منجر شده است که   کثرتی از روبناهاژوازی به ایجاد  های اساسی بورگروه

می ترکیب  هم  با  را  ملّی  و  کنفدرالی  فدرالی،  اتحادیهابعاد  در  اندازهکند.  اروپا،  ی  ی 

رسیده   فدراسیونشِبهی روابط اقتصادی و پولی به یک  ای، اگر در عرصه قاره  فضاهای

مسئله همچنان  کثرت ی  باشد،  باز    نهگرایاتمرکز  را  دفاعی  و  خارجی  سیاست  در 

ی ها و تناقضات پیشروی کنفدرالیزاسیون با سرعت مناقشهگذارد، زیرا در اینجا زمانمی

 جهانی همخوانی ندارد. 

 
42 centralizzazione pluralista unitaria 
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آینده سال  چند  دموکراسی پس  کارآمدی  بین  تقابلی  همچنین  مناقشه  این  ی 

ها، و در  ی قدرتر همه ها و درجات آن دگرایانه در سویه امپریالیستی و تمرکز کثرت 
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سده یک  گذشت  وجود  جامعهبا  کنت،  آگوست  زمانِ  از  همچنان  ونیم  شناسی 

گیرد. آیا زمان آن فرا  شناسی وام میاصطالحات مفهومیِ خود را از فیزیک یا زیست

از میراث فرهنگی و معنوی  نرسیده بگیریم و  پوزیتیویستی فاصله  این سنتِ  با  ای تا 

تر  تر و به بافت واقعیاتِ اجتماعی نزدیکتر، به یک معنا غنیکنیم که گستردهاستفاده  

های باطنی  ها، ادبیات و حتی سنتی معناییِ وسیع ادیان، اسطورهاست؟ چرا از حوزه 

شود؟ آیا ماکس وبر مفهوم »کاریزما«  سازی زبان علوم اجتماعی استفاده نمیبرای غنی

ن کارل مانهایم مفهوم »منظومه« را از نجوم کالسیک را از االهیاتِ مسیحی و همچنی

 وام نگرفتند؟ 

مطالعهقطعه حاضر  از  ی  که  عبارتی  انتخابی؛  قرابتِ  مفهوم  باب  در  است  ای 

جامعه به  کوره کیمیاگری  در  را  نامعمولی  مسیر  پیموده شناسی،  رمانتیک  ادبیاتِ  راهِ 

وبر از حامیان    ماکس  و  گوته  ولفگانگ  )در قرن سیزدهم(، یوهان  آلبرتوس ماگنوساست.  

کارگیریِ این مفهوم، تالشم بر این بوده است معناهای متفاوتی  اند. در بهاین مفهوم بوده

خود گرفته است ادغام کنم. منظورِ من از »قرابتِ انتخابی« یک نوع ها بهرا که طی سده

گونه که بین دو پیکربندی اجتماعی یا فرهنگی آنی بسیار خاصِ دیالکتیکی است  رابطه 

باید که قابل تقلیل به علیتِ مستقیم یا »تأثیرپذیری« در معنای سنتی آن تکوین می

ی یک  ای که در بردارندهشود، رابطهنباشد. از یک همانندیِ ساختاریِ خاص شروع می

است، یک جذبه م تقارب  ترکیبی که  فعال،  تالقیِ  متقابل، یک  آستانهییِ  تا  یِ تواند 

شناختیِ امتزاج پیش رود. در نظرِ من جالب خواهد بود اگر سعی کنیم وضعیت روش

ای ایجاد کنیم؛ ابزاری که از این  رشته این مفهوم را به عنوان یک ابزار پژوهشیِ میان

های اقتصادی، سیاسی، مذهبی و  ی میان پدیدهقابلیت برخوردار باشد که تحلیل رابطه

 تر کند. تر، پویاتر و متعینگی را غنیفرهن

بیایید با بازسازی مختصری از مسافرتِ معنویِ نامأنوسِ این اصطالح آغاز کنیم تا  

ای که یک همانندیِ مرئی یا نامرئی، و  ی معنای آن را دریابیم. ایدهانباشتهتمامِ غنایِ  

ویژه  وران یونان باستان؛ بهکند، به د همچنین استعداد کالبدها برای یگانگی را متعین می

گردد. با این همه اصطالح قرابت برمی  - شوندمی  هاشبیه  جذب  ها شبیه-فرمولِ بقراطیِ  

شود. منبع نخستینِ  یِ کیمیایی، از قرون وسطی به بعد پدیدار میی یک استعارهمثابهبه

محتمالً   ماگنوسآن  می-  آلبرتوس  ترکیب  فلزات  با  گوگرد  اگر  او  زعم  این  به  شود 
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گردد. این ایده در کارهای  بر می  -ها برای یکدیگر استخاطر قرابت طبیعی« آنه »ب

بارچوزن، کیمیاگرِ معروف آلمانی قرن هفدهم که از »قرابت متقابل« صحبت   یوهانس 

نوشته 1کند]می در  چشمگیری  طرز  به  همچنین  و  هرمان [  کیمیاگر  بورها  های  وه، 

قرن هجدهم دوباره مطرح می بورهاوه    ( 1724اصول مبانی شیمی )شود. در  هلندیِ 

بهتوضیح می این  طبیعتدهد  بدنهخاطر قرابتِ  ی  شان است که ذرات حالّل در یک 

ی میان طال و تیزاب سلطانی در یک  شوند. بورهاوه با اشاره به رابطههمگن جمع می

 پرسد: ظرف می

تر است، در انتهای ظرف  که طال هجده برابر از تیزاب سلطانی سنگینحالی»چرا در  

کنید که میان هر  روشنی مالحظه نمیشود؟ آیا بهنشست نمیحاویِ تیزاب سلطانی ته

را  یکدیگر  این دو  آن  به موجب  دارد که  نیرویی وجود  تیزاب سلطانی  و  از طال  ذره 

 پیوندند؟ می شوند و به یکدیگرکنند، متحد میجستجو می

سازد؛  های ناهمگون را در یک اجماع ممکن میقرابت، نیرویی است که این ماهیت

 [2شود تا نفرت.«]نوعی از ازدواج یا عروسیِ شیمیایی که بیشتر از عشق ناشی می

دانِ سوئدی توربرن برگمن بار از جانب شیمییِ انتخابی« نخستیناصطالح »جذبه

او اثرِ  شد.  گرفته  کار  )»جذبه  به  انتخابی«  عنوان    (1775ی  تحت  فرانسوی  زبان  به 

باب  رساله  در  یا جذبهای  انتخابی«»قرابت شیمیایی  برگمن   ( 1788)  ی  ترجمه شد. 

این را  این مفهوم  از  را ما  گونه شرح میاستفاده  آنچه  زیادی هستند که  دهد: »افرادِ 

پذیر  ای تبادلدو اصطالح به گونهنامند. بنابراین من از این  خوانیم، قرابت میجذبه می

تر و برای استفاده در فیزیک  که مفهوم نخست تمثیلیاستفاده خواهم کرد، نظر به این

دی موروی، در جدل    دانِ معاصر فرانسوی لوئی برناردرسد.« شیمیمینامناسب به نظر  

قدرت  کند قرابت، نوع خاصی از جذبه است که با شدت خاصی از  با برگمن تاکید می

یِ آن دو یا چند ماهیت »موجودیتی را شود؛ قدرتی که به واسطهجذابیت مشخص می

به نسبتِ هر کدام از موارد قبل از ترکیب -های آن  دهند که مشخصهآنگونه تشکیل می

ی در ویراستِ آلمانیِ کتاب برگمن عبارت »جذبه  [3] تر هستند.«متمایز و تازه  -شدن

 است. ی ترجمه شده انتخابی« به قرابت انتخاب
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نسخه  این  از  انتخابی  احتماالً  قرابت  رمانش  عنوان  گوته  که  بود  آلمانی  ی 

ها  را بیرون کشید. در این رمان یکی از شخصیت   (1809)  های اختیاری()خویشاوندی

رسد چندین  کند. به نظر میرسد« ذکر میاثری راجع به شیمی »که به ده سال می

به   که  رمان  این  در  پدیدهقطعه  شیمیایی میتشریح  کتاب  های  از  مستقیماً  پردازند 

شده گرفته  بهبرگمن  تجزیه باشند:  الفویژه  واکنشِ  ج_وتحلیل  و  عنوان _ب  به  که  د 

شوند. دگردیسیِ گوته از یک مفهوم شیمیایی بر بسترِ  ج دوباره ترکیب می_د و ب_الف

رای چندین کیمیاگر )از جمله تر بود چرا که باجتماعی، احساسی و معنویِ انسانی آسان

های اجتماعی و اروتیک دریافت شده  شدت با استعارهبورهاوه( این عبارت از پیش به

کنند، جذب  بود. در نظر گوته آن هنگام که دو موجود یا عنصر »همدیگر را جستجو می

، و در  شوندقاپند، و ناگهان دوباره بیرون از این اتحاد محرمانه پدیدار میکنند و میمی

می پیشقدم  )گشتالت(  غیرمنتظره  و  تازه  وقوع فرمی  به  انتخابی  قرابت  یک  شوند« 

[ همانندی میان این تعریف گوته و فرمول بورهاوه )دو عنصر که »یکدیگر 4]پیوندد.می

توجه است و شوند«( قابلشوند و به یکدیگر ملحق میکنند، متحد میرا جستجو می 

اینکه گوته با   از  احتمالِ  الهام گرفته باشد دور  او  از  کارهای کیمیاگرِ هلندی آشنا و 

 انتظار نیست.

ای که بر نوع  این مفهوم از طریق رمانِ گوته در فرهنگ آلمانی جا گرفت؛ به گونه

خاصی از ارتباط میان ارواح داللت دارد. بنابراین این در آلمان است که قرابتِ انتخابی  

شود: از طریق ماکس وبر آن کیمیاگرِ بزرگ علوم دستخوش سومین دگردیسی خود می

شود. بار معناییِ انتخاب  شناختی مبدل میاجتماعی، این عبارت به یک مفهوم جامعه

رسد  کند، اما به نظر میمتقابل، جذابیت و ترکیب، همچنان معنای سابقش را حفظ می

همچنین  - انتخابی  های وبر مفهوم قرابتِرود. در نوشته ی تازگی آن از بین میجنبه 

ی خاص  در سه زمینه   - مغهوم قرابتِ معنایی که داللت بر چیزهای خیلی مشابهی دارد

 شود: نمایان می

این مفهوم اسلوبِ دقیقی از روابط میان اشکال مختلف مذهبی را ترسیم    ؛نخست

حوالتی از جانب خدا  کند. برای مثال بین رسالتِ نبوت )که در آن برگزیده همچون  می

می یک  احساس  قدرتمند،  و  جبار  غیرجسمانی،  خدای شخصی،  یک  مفهوم  و  شود( 

 [ 5قرابت انتخابی وجود دارد.]
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ی کند. به گفتهنگری ارتباط برقرار میدوم؛ این مفهوم میان عالیقِ طبقاتی و جهان

یک   یا  دیگری  به  فرد  وفاداریِ  اما  دارد،  را  خودش  خودمختاریِ  انتخابی  قرابت  وبر 

 [ 6اش دارد.]اش با منافع طبقاتیتا حدود زیادی بستگی به قرابت انتخابی نگریجهان

های  این مفهوم برای واکاوی ارتباط میان آموزه  - ترین مورد استو این مهم-نهایتاً  

 های اتوسِ )منش( اقتصادی مثمرثمر است. مذهبی و فرم

قطعه مفهوم،  این  از  استفاده  اصلی  پروتسجایگاهِ  اخالق  از  زیر  روح  ی  و  تانی 

 داری است: سرمایه

های عظیم در تأثیرپذیریِ متقابل میانِ زیربنای مادی،  با در نظر داشتن نابسامانی

ایده و  سیاسی،  و  اجتماعی  سازمان  زمانهاشکال  در  شایع  فقط  های  ما  اصالحات؛  یِ 

ه  توانیم به بررسی این موضوع بپردازیم که آیا و در چه نقاطی خویشاوندیِ خاصی ]بمی

انتخابی[ میان اشکال اعتقادِ مذهبی و اخالق عملی می تواند وجود  بیانی دیگر قرابتِ 

را   اسلوب و مسیر کلی  باشد  آنجا که ممکن  تا  بایستی  عین حال  باشد. و در  داشته 

های مذهبی بر  جنبش  -خاطر آن روابط ]قرابت انتخابی[به-گونه روشن سازیم که  آن 

 [ 7گذارند.]مییِ فرهنگِ مادی تاثیر توسعه 

ی  مثابهبایستی توجه داشته باشیم که برای نخستین بار این مفهوم در بین گیومه )به

ای دادنِ استعارهشود. گویی وبر در سَر داشته است که برای دخالتنقل قول( ظاهر می

دارد و این  ادبی و رمانتیک در یک تحلیل علمی عذر بیاورد. اما متعاقباً گیومه را برمی

 شود.رت به یک مفهوم تبدیل میعبا

یِ شگفتی نیست که این عبارت در خوانش پوزیتیویستیِ آنگلوآمریکن از ماکس  مایه

می کاریکاتور  به  که  نمونه  یک  نبود.  فهم  قابل  ترجمهوبر  تالکوت  ماند،  انگلیسیِ  ی 

اینجا  است. در    1930داری در سال  پارسونز از کتاب اخالق پروتستانی و روح سرمایه

ی »همبستگیِ خاص«ی و سپس به عنوان »آن روابط« قرابت انتخابی نخست به مثابه

یِ درونیِ غنی و معنادار میان  که مفهوم وبر به یک رابطه [ در حالی8]شود.میترجمه  

یِ )یا همبستگی(  هنجار پارسونز، یک رابطه یِ نابهکند. ترجمهدو پیکربندی اشاره می

بیر افتاده،  پا  میپیش  وبر  نظر  مورد  معنای  جایگزین  را  معنا  فاقد  و  از  کند.  ونی 
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ی نیروی معنادار و  اش، از سنتی که همههای فرهنگیجداناپذیریِ یک مفهوم از زمینه 

 توان تصویرِ بهتری از این داشت. بخشد، نمیتحلیلی خود را می

وبری: ساختارهای اجتماعی  انتخابی در این سه اسلوبِ  ، فرهنگی،  بنابراین قرابت 

  -های بنیادین مؤلفه بدون تشکیل یک ماهیت جدید یا تعدیلِ  - اقتصادی و فرهنگی را  

یِ هر ساختار داشته که تعامل، یک اثر تقویتی بر منطق مشخصهکند؛ ولو اینمتحد می

 باشد. 

ماکس وبر هرگز تالش نکرد که معنای مفهوم قرابت انتخابی را به دقت به آزمون 

همچنی او  داللتبکشد.  به  راجع  روشن  کردنِ  های  مشخص  یا  مفهوم  این  شناختیِ 

وتوک مطرح شناسیِ آلمانی تکهای کاربرد آن حرفی نزد. این مفهوم در جامعهزمینه 

شوند. برای مثال کارل مانهایم  های مفهومیِ آن مورد بررسی واقع نمی شود، اما داللتمی

 نویسد: کارانه میمحافظهی تفکرِ ی درخشان خود دربارهدر مطالعه

در  - شناسی معرفت یافتن دقایقی  در تالقیِ میانِ دو جریان فکری، رسالت جامعه

ای که حتی قبل از سنتز، یک قرابت درونی  است، به گونه -درون این دو حرکتِ فکری

 [ 9]کنند.«را آشکار و در نتیجه یگانگی را ممکن می

مطالعه جریان  درباهدر  من  می  پیوندِ  یوتوپیای ی  و  یهودی  مسیحاباوری  یان 

ترین و بارورترین ابزار برای آزمونِ  مناسب  یبه مثابه  اجتماعی، مفهوم قرابت انتخابی

های  این رابطه نمایان شد. عالوه بر این به نظر من این مفهوم بر بسیاری دیگر از جنبه 

اجتماعی قابل کاربست می تفهم به معنای قویِ  باشد. این ابزار ما را به فهمِ )واقعیتِ 

ی فرهنگیِ مشابهی  های به ظاهر متفاوت در زمینهآن( نوعِ خاصی از ارتباط میان پدیده

قادر می ادبیات(  فلسفه،  حوزه )مذهب،  فهمِ  از  سازد؛ همچنین  متمایز:  اجتماعیِ  های 

جمله مذهب و اقتصاد، عرفان و سیاست. برای مثال مفهوم قرابتِ انتخابی ممکن است 

های کلیسا توسعه ع روابطی که در قرون وسطی میان اخالق جوانمردی و آموزهبر نو

بتاباند] یا  10یافت پرتو شایانی  ارتباط میان کاباال و کیمیاگری )مطالعهروشن [  یِ گرِ 

این مفهوم می باشد. همچنین  آغاز قرن شانزدهم  گرشو شولم( در  ارتباطِ عالیِ  تواند 

ی مانهایم(، یهودیت  شناسی رمانتیک )مطالعهانه و زیباییگرایکاریِ سنتمیانِ محافظه

ی هابرماس(، یا داروینیسم و مالتوسیسم در قرن نوزدهم را و ایدئالیسم آلمانی )مطالعه

شناسیِ  یِ اخالقیِ کانت و معرفتگرِ ارتباط میان فلسفه تر کند. همچنین روشنروشن 
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یِ باشد و نهایتاً در قرن بیستم هم بر رابطهپوزیتیویستیِ علوم اجتماعی در اواخرِ قرن  

کاوی و مارکسیسم، سوررئالیسم و آنارشیسم پرتوی بیفکند. با این همه اگر  میانِ روان 

مندی داشته باشیم، بایستی در تعریف آن کامالً  ی نظامبخواهیم از این مفهوم استفاده

باشیم داشته  توجه  بایستی  هر چیزی  بر  کنیم. مقدم  انتخابی    دقیق عمل  قرابت  که 

 چندین سطح یا درجه دارد:

ی معنوی، یک همخوانیِ ساختاری  سطح اول یک قرابتِ ساده است: یک رابطه  (1

رود(، یک مطابقت )به  کار میشناسیِ ادبیات لوسین گلدمن به)مفهومی که در جامعه

 معنای بودلری(. 

نظامنخستین صورت  نظریه بندیِ  رفانیِ سویدنبرگ بود  ی ع یِ مطابقت، آموزهمندِ 

یک میانِ بهشت و زمین، و میانِ چیزهای معنوی و طبیعی را مبنا  بهکه مطابقتِ یک

کند که از او آموخته عنوان شخصی اشاره میقرار داد. بودلر چنیدن بار به سویدنبرگ به

است »که هرچیزی: صورت، حرکت، شماره، رنگ، رایحه، به لحاظ طبیعی و معنوی؛ 

این مفهوم دوسویه، مکالمهمعنادار،   بودلر  نزدِ  در  این همه  با  است.«  و مطابقتی  ای 

های متقابل در جهان،  دهد و نظامِ همانندیاش را از دست میهای عرفانی اصلیداللت

 [ 11]کند.»ارتباطِ ذاتی و پنهانی میان امور« را معین می

ماند، بسیار  ایستا باقی میکه مطابقت )یا قرابت( یک همانندی است که  تأکید بر این

کند نه الزام؛ یک تقارب فعال یا قرابت  مهم است و این فرایند یک امکان را ایجاد می

ام که این اصطالح لجر را لحاظ کرده-هرویو  دانیل  نقدِ  جااین  در  من)سازد.  جذاب می

[  12ام(.]کار بستهیِ مسیحاباوری و یوتوپیا غیردقیق بهام دربارهرا همچنین در مقاله

سازد.  تبدیل ظرفیت به فعالیت، با تکامل آن به سمت تعاملِ فعال، همانندی را پویا می

تحول   همچون  تاریخی  انضمامیِ  پیشامدهایِ  به  وابسته  فرایندی  چنین  همه  این  با 

جنبش اجتماعی،  قشربندیِ  و  طبقاتی  واکنش  رویدادهای  اقتصادی،  و  فرهنگی  های 

 سیاسی است.

جذ2 انتخاب،  و  به(  اجتماعی  پیکربندیِ  دو  متقابلِ  فعالِ  گزینشِ  و  دوسویه  یِ 

تقارب می متقابل و  انگیزشِ  تعامل،  از  فرمِ خاصی  به  اینجا  فرهنگی منتهی  شود. در 

مانند.  کنند، اما دو ساختار متمایز باقی میها شروع به حرکت میها و همخوانیهمانندی
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انتخابیِ ماکس وبر  در این سطح )در میان این سطح و سطح   بعدی( است که قرابتِ 

 پیوندد. داری به وقوع میمیانِ اخالق پروتستانی و روح سرمایه

تواند منجر به اسلوبِ متفاوتی از پیوند  بندی، ترکیب یا »آلیاژِ« شرکا می( مفصل3

ای که در آن دو فیگور،  شود. الف( آنچه که »همزیستیِ فرهنگی« خوانده شود به گونه

مانند اما به لحاظ ارگانیکی باهم در پیوند هستند. ب( امتزاج جزئی، و  یز باقی میمتما

 ج( امتزاجِ کامل )عروسیِ شیمیاییِ بورهاوه(. 

رود یک فیگورِ تازه از طریق امتزاجِ عناصرِ سازنده صورت بپذیرد. ( امکانِ آن می4

است.  مطرح شده  -ب استهای وبر غایکه در تحلیل-«ایِ آن  این امکان به معنایِ »گوته

که  -ای نیست. برای مثال مارکسیسمِ فرویدی  تمایز میانِ سطح سه و چهار کار ساده

بندیِ دو بخشِ  آیا مفصل  -کاوی و ماتریالیسمِ تاریخی متمایز استبه یک اندازه از روان 

 سازنده است یا اسلوبی نوین از تفکر؟

قرابتِ انتخابی، شاید بهتر باشد این    ی احتمالیِ مفهومبه منظور فهم ویژگی و عالقه

یِ میان ساختارهای  که معموالً در تحلیل رابطه-ها یا اصطالحات  مفهوم با دیگر مقوله

به گرفته میمعنادار  انتخابی همان  -شوندکار  قرابتِ  شود.  اینجا مقایسه  من  که  گونه 

انواع مختلفیِ ازمشخص کرده ایدئولوژیکی در  ذاتیِ  های مشابهِ  جریان  ام، یک قرابتِ 

فرهنگی و اجتماعی )برای مثال میان اقتصاد و لیبرالیسم سیاسی یا میان سوسیالیسم 

یِ پیشینی است،  خواهی( نیست. انتخاب؛ گزینشِ متقابل، مستلزمِ یک فاصلهو برابری 

یک شکافِ معنوی یا یک ناهمگونیِ مشخصِ ایدئولوژیکی که بایستی ُپر شود. از سویی  

اصطالحِ مبهمی که صرفاً  -همان با »همبستگی«  وجه اینتِ انتخابی به هیچدیگر قراب

نیست. قرابتِ انتخابی داللت بر نوع خاصی    -یِ متمایز باشد بیانگرِ پیوند میان دو پدیده

از ارتباطِ بااهمیت است که هیچ اشتراکی )برای مثال( با همبستگیِ آماری میان رشد  

ندارد با »تأثیرپذیری«  اقتصادی و کاستیِ جمعیت  انتخابی مترادف  . همچنین قرابتِ 

رابطه  مستلزمِ  چراکه  فعالنیست  بسیار  مفصلای  یک  و  حتی تر  )که  دوسویه  بندیِ 

دهد فرایندهایِ تعامل  تواند تا حدِ امتزاج پیش رود( است. این مفهوم به ما امکان میمی

یِ »بیانی«  شوند، و نه از رابطه گونه فهم کنیم که نه از علیتِ مستقیم ناشی میرا آن 

میانِ فرم و محتوا )جایی که برای مثال فرمِ مذهبی »بیانی« از یک محتوای سیاسی یا  

ای در بابِ جانشینی برای دیگر الگوهای تحلیلی،  گونه داعیهاجتماعی باشد(. بدون هیچ
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یِ ، زاویهشناسیِ فرهنگیِ جامعهتوضیحی و دریافتی، این مفهوم ممکن است در زمینه

را میسر    - که تا به اکنون بخشِ ناچیزی از آن کشف شده است-جدیدی از یک رویکرد  

های اندکی برای  یِ تعجب نیست که از زمان ماکس وبر تا به اکنون تالشسازد. مایه

 های واقعی انجام شده است. کارگیریِ آن در پژوهشی این مفهوم و بهبررسیِ دوباره

انتبی قرابتِ  در  گمان  ناب،  معنویتِ  نیلگونِ  آسمانِ  در  نه  و  خالء،  در  نه  خابی 

انتخابی به واسطه کدام به وقوع نمیهیچ ی شرایط اجتماعی و تاریخی،  پیوندد. قرابتِ 

ی معنویِ که همسانی یا همانندی صرفاً از زمینه شود. نظر به اینترغیب )یا تحذیر( می

ها به  این همه تماس و تعامل فعالِ آنشود؛ با  ساختارهای مربوط به معنا ممکن می

یک   نظر  این  از  دارد.  بستگی  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی،  خاص  شرایط 

ی شرایط اقتصادی و کنندهتحلیل در نظرگاهِ قرابتِ انتخابی، با بازشناسیِ نقش تعیین

اعمال    ای نیز قابلاجتماعی کامالً سازگار است. برخالف تصور مرسوم، چنین بازشناسی

داری است؛ بر تحلیل کالسیکِ وبر راجع به ارتباط میان اخالق پروتستانی و روح سرمایه

یِ تر به دنبال مشخص کردن یک رابطه یِ انحرافیِ جدلی؛ کمجز چند نکته تحلیلی که به

»روحانیت اخالق  علّیِ  میان  انتخابی  قرابتِ  فهمِ  جستجوی  در  بیشتر  و  است  گرا« 

های مذهبی است. بگذارید در خالل مبحث، این را هم گفته باشم که  اقتصادی و آموزه

ماند و برای نخستین اثری که برای ماکس وبر ناشناخته می-ای از گروندریسه  در قطعه

مارکس خود به ارتباط میان پروتستانیسمِ انگلیسی   -شودمنتشر می  1939بار در سال  

 [ 13]کند.سرمایه اشاره می-یا هلندی و انباشت پول
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است بوده  آفت جنگ  به  مبتال  تمدن  ابتدای  از  بهبشر  تاریخ  را  این  ثابت  .  خوبی 

ها همیشه جنگ بوده است اما این روزها تنها به لطف  کند. این روزها که نه، این قرنمی

  ی های اجتماعی و اینترنت، ما، منظورم اندکدر دسترس بودن شبکه   و یا شاید هم به شرّ

آگاه  انسان اخبار جنگ  از  بیشتر  اسفناک  بدان عادت می  شویم ومیها،  این  و  کنیم؛ 

کالینوشته   1دشمن است.   دیوید  بلوک   2ی  تصویرگری سرژ  به  برای   3و  کتابی  گرچه 

اما شاید همچون کتاب شازده   اگزوپری که به گمان  کودکان است،  کوچولوی سنت 

ای ی سنی است، باید نسخهی کتابی و برای هر ردهقفسه  شخصی نگارنده از واجبات هر

ای موجود باشد و هر از چندگاهی خوانده شود تا شاید انسان بودن و  از آن در هر خانه

 کند.   غبارروبیانسان ماندن را در خاطرمان 

 

 
 1397ی رضی هیرمندی؛ تصویرگر سرژ بلوک. تهران: نشر چشمه،ترجمه دشمن. کالی، دیوید.  1

2 Davide Cali 
3. Serge Bloch 
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اش اش بر بدن بزرگی کوچکان را می بینیم که کلهدر تصویر روی جلد ژنرالی خند

همچون گلدانی، گذاشته شده است. بدنی که گویی تنها هدفش از فراخی جای دادن  

قاعده بر خود است. تمام حجم صورت او را لبخندی فراگرفته های رنگارنگ و بیمدال

مجمه و  قدر عمیق است و رضایت بخش که جایی برای جاست. لبخندی که گویی آن 

مغز ما از دستانش  گذارد. اما ژنرال فراخِ خندانِ تهیمتعاقباً محتویات درونش باقی نمی

خوانیم »پارادوکس عبارتی است  می  ی اصطالحات ادبی ابرامزنامهچکد. در واژهخون می

شود که به  رسد، با این حال معلوم میمعنا به نظر میکه از نظر منطقی متناقض یا بی

تُنُک مغز با لبخند و    4قابل تفسیر است« ای  گونه در این جا نیز دستان خونینِ ژنرالِ 

دارد. مگر  ی مضحک او در تناقض است. اما اندکی تفکر پرده از این تناقض برمیچهره 

شان پدران  های شان و در میان دوستانها در خانهغیر از این است که تمامی این ژنرال

عام  دوست داشتنی و مهربان هستند همچنان که فرمان قتلو همسران و رفیقانی عزیز و  

 دهند!  می

شکل  به دومی وارد و با لشکری از سربازهایی هم  کنیم ونخست گذر می  5از پارِرگون 

ی  ای در ابروان و به رنگ گاز خَردَل آمادهشویم. همه چشم بسته و با گرهمواجه می

 
4  Abrams, Meyer Howard, and Geoffrey Harpham. "A Glossary of Literary Terms, 

Eight Edition." USA: Thomson Wadsworth (2005). P. 209 

5  Parergon (para+ergon)  از اصطالح ی حکم  نقد قوه ، معنای اصلی کلمه در یونانی کار اضافی است. کانت در

شود. است و هم چیزی که بر آن افزوده می  کند؛ اصطالحی که هم به معنای تزیین یک فرم زیباپاررگون استفاده می 

تواند این هر دو کار را انجام دهد: هم تزیینی برای زیبایی نقاشی است و هم بر زیبایی برای مثال، یک قاب عکس می

توانست پاررگون شد و بنابراین نمیی تزیینی میافزاید. اگر یک قاب صرفاً نقش تزیینی داشت، تنها یک قطعهآن می

طوری که این  هاست، به)تزیینی که بر چیزی نیفزاید پاررگون نیست(. مثال دیگر کانت پارچه بر تن مجسمهباشد  

طور که دریدا  کنند دیده شوند. اما، همان ها بتوانند به عنوان چیزی که زیبایی مجسمه را تزیین و تکمیل می لباس

نقاشی  در کتاب   ایناشاره می حقیقت در  بر  از »تمامیت   کند، کانت آشکارا  پاررگون همواره خارج  باور است که 

طوری که »تنها به طریقی بیرونی« به آن تعلق دارد، همچون (، به57بازنمود ابژه« و نسبت به آن غیر ذاتی است) 

دار خودِ ابژه یا اثر هنری یا ادبی. از نظر دریدا، در این جا است که  منظر بر زیبایی کامالً قوامقسمی افزودگی خوش

آورد: اگر در نهایت زیبایی یک چیز زیبا کامل است، چه چیزی موجب تمایز پاررگون  ی حکم سر برمیپرسش از قوه 

است، و از »باز نمود    حضور  توان به چیزی که در خود کامل است، پر از کمال وطور میشود؟ چهبا تزیین صرف می

است چیزی اضافه کرد؟ در  تام  توان به چیزی که  میطور  تام« سرشار است، چیزی افزود که آن را بهتر کند؟ چه 

کنند ها روشن میچه این پرسشیابد؟ آن شود و کجا پایان می توان پرسید پاررگون کجا آغاز میهمین زمینه می
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ایم که ماشین اختراع مِری سربازهای  شده  6شکنفندق خدمت؛ گویی وارد دنیای داستان  

 آهنی اسباب بازی را جان بخشیده است! 

مان  گ قرمز توجه ای به رنای تاریک وارد می شویم که جملهبه پاررگون سوم و صفحه 

انتهایش  « گویی داستان هنوز شروع نشده، پایان بیجنگ ادامه دارد...کند: »را جلب می

ادامه خواهد داشت. رنگ خونین جمله و سه   همیشهمان شده است! جنگ تا  معلوم

 دار گواهی بر این مدعا ست. ی ادامه نقطه

شنویم که گویی  وت را میپاررگون چهارم، »این جا انگار بیابان است...« صدای سک

مان کرده است؛ و اما بازهم کارکرد  ی پس از جنگ دعوت شدهبه تماشای تمدنِ برهوت

پایان این تکرار. پاررگون پنجم و ششم با دو گودال باقی مانده از  ی بی»...« و چرخه

« به رنگ سرخ در پاررگون هفتم، که  دشمناین تمدن و دو سرباز! »سربازهایی باهم  

شود و ما تازه با شخصیت ی بعد همه به رنگ خون میی دشمنانی خونی! صفحهیعن

ی تئاتر نشسته است هایی باالی سکویی همچون صحنه اصلی و راوی داستان که بر پله

یابد:  ی کلیدی آغاز که نه ادامه میشویم: جناب سرباز. و داستان با این جملهآشنا می

دانیم  او را دید.« تصاویر مانند هم هستند و ما نمی  شود»دشمن آن جاست، اما اصالً نمی

که جمالت بین سنگرها  ی این جمالت آیا فقط یکی از سربازهاست یا اینکه گوینده

ی در رفت و آمد است. هیچ یک دیگری را ندیده است، هر دو هر صبح تیری به نقطه

 
ها ضرورتِ دریافتِ کانت از تمامیت »ناکامل« ابژه را نشان »تمامیتِ« تام دریافتِ کانت از ابژه نیست؛ این پرسش

اصیل اثر هنری یا ادبی حاوی نوعی  هند؛ دریافتی که معموالً به آن اشاره نمیدمی شود. پس از ابتدا ناب بودنِ 

کند، اما همچنین تهدیدکننده است. این فقدان )یک فقدان اولیه است( که پاررگون آن را تکمیل میفقدان  یا  کمبود  

اثر وجود ندارد، به نحوی که تفاوت »درون« و »بیرون«  کند که بدون پاررگون هیچ »خودی« از  است، زیرا آشکار می

های تودرتوی پاررگونی در رابطه تابانه و خودارجاع با الیهبه طرزی درون   دشمن شود. داستان  می  ناپذیرتصمیماثر  

ی پشت جلد کتاب، آگاهانه  با تصویر روی جلد کتاب، صفحات درون جلد و پیش از شروع روایت راوی و نوشته

گونه تفاوت و مرز میان سرآغاز و سرانجام و اتمام و ادامه را  شکند تا بدینی درون و بیرون اثر را درهم میمرزها

روایت جهان ما پیش از روایت راوی از زمانی ازلی آغازیده و پس از داستان او تا زمانی ابدی برهم زند، تو گویی کالن

 یابد. رجوع کنید به:  و نامعلوم ادامه می
Derrida, Jacques, Geoffrey Bennington, and Ian McLeod. 1987. The truth in painting. 

Chicago: University of Chicago Press. p. 37-83 

6 E. T. A. Hoffmann .The Nutcracker and the Mouse King 
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در سنگرش تنهاست  دانند که دیگریخورند و میاندازند و غذایی میکوری در هوا می

که ارتباط این دو با جهان کامالً قطع است. درست در همین لحظه  تر اینو از آن مهم

اگر   پرسد: اگر هر دو از یک سپاه باشند چه؟است که خواننده درنگ کرده از خود می

با دو   بیابانی  است...  بیابان  انگار  باشند چه؟ »این جا  بازماندگان بشریت  تنها  این دو 

ل.« و این آیا بدان معناست که چیزی بیش از این از جهان باقی نمانده؟ نقش اول  گودا

داند که دیگری نیز تنهاست و در این تنهایی و گرسنگی با او مشترک؛  داستان خوب می

ای در نظر بگیریم سرباز ما بازتاب کژ و کوژ خود اما داستان را اگر همچون گویی آیینه 

نماید که رحم و مروت ندارد  انگیز میهیوالیی دهشت  7گریدیبیند و آن  را در آن می

 اند!  زیرا که در کتاب راهنما به او چنین گفته

 

 
7  Other در اینجا نگاه مختصری به دیگربودگی از منظر لویناس راهگشا ست. از نگاه لویناس احساس و ادراک ،

مواجهه در  از »خود«  »چهره«من  یا  »صورت«  با  من  می ی  هم  از  دیگری  دیگر  ی  من،  بنابراین »خود«،  گسلد؛ 

( خویش؛ یعنی alterityبودگی )شناسد، بلکه در دیگر( خود بازنمیself-samenessهمانیِ )خویشتن را در این

از خود میدر مواجهه امکان فهمی  به  با صورت دیگری است، که  در دشمن  رسد. دز داستان  ی چهره به چهره 

ی دیگری و حضور در غیاب او است که حقیقت بر راوی و شخصیت اصلی داستان آشکار  ی با مواجهه با چهره لحظه

 گردد. می
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او فائق می از جاناما کنجکاوی بر  او را وادار به بیرون آمدن  پناه خویش و  آید و 

چه برایش شوکه کننده و باورنکردنی است کشف  کند و آنپناهِ دیگری میکندوکاوِ جان

اش و کتابی راهنما دارد، پس  است. او نیز عکسی از خانواده   دیگریآن    انسان بودگی

جنگد، پس او نیز هیوال  ( میمنِ دیگری)یعنی    آن دیگریها در برابر  برای حفظ جان

را هیوال می پندارد، زیرا در کتاب راهنما این گونه نوشته   –   دیگری  –نیست و اتفاقاً مرا  

ی این موضوع به من چیزی نگفته بودند.«  کردم. دربارهشده است. »فکرش را هم نمی

برده است. و  به بیهودگی جنگ پیها به آسمان پرستاره نظر افکنده و  پس او نیز شب

از قضا آن دیگری نیز همین حاال در گودال این دیگری مشغول سپرانِ همین لحظات  

دشمن  شود. پلی میان  ای است که پلی در ذهن مخاطب زده میو افکار است. این لحظه

 .نویس دوران ویکتوریاشاعر و رمان 9از تامس هاردی  8مردی که او کشت شعر و

 

 مردی که او کشت 

 اگر شده بود که من و او  

 ای آشنا و قدیمی  تو میخونه 

 ببینیم،   وهمدیگه ر

 زدیم! یک مینوخ می نشستیم و کلی ِپوا

 

 نظام،  ولی وختی تو صف پیاده

 رودررو به خط شدیم،  

 من به او شلیک کردم، او به من،  

 و در جا کشتمش.  

 

   –زدم کشتمش واسه این که 

 ام بود،  واسه این که دشمن

 
8 The Man He Killed 
9 as HardyThom 
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 ام بود،  آره دیگه: آخه دشمن

 چندخب معلومه دیگه؛ هر

 

 من،   او هم شاید، مثِ

   داشته که پرتی  و خرت – از کار اخراج شده بود و 

 فروخته و فکر کرده اسم بنویسه واسه جنگ  

 خواد.  همین دیگه، دلیل نمی

 یه جنگ!آره؛ چیز عجیب و غریب

 کنی آدمی رو نقش زمین می

 دیدیش، یه پیک  ای میکه اگه تو هر میخونه

 کردی،  تعارفش می

 10. ذاشتی تو دستشیا پول سیاهی می

نویسی  در این جا نیز دو انسان بی آن که بدانند برای چه، صرفاً چون برای جنگ نام

سادگی  موقعیت دیگری بهپندارند. دشمنانی که در هر  اند یکدیگر را دشمن میکرده

پیاله و رفیق باشند؛ دشمنانی که نه حتی از سر ِعرق ملی و یا برای  توانستند هممی

اند،  کاری داوطلب کشتن دیگری شدههاشان، بلکه از سر گرسنگی و بیدفاع از خانواده 

رزها،  در این شعر از پیوند درونی میان نابسامانی امور داخلی و فرافکنی آن به بیرون از م

جنگ آتش  کردن  مشتعل  مادی  بستر  عنوان  به  همسایه،  به  یا  دیگری  توسط به  ها 

شود. در شعر تامس هاردی نیز به نظر  ساالران، پرده برداشته میسیاستمداران و جنگ

کنند، اما همچون سربازان  رسد با وجودی که سربازها رخ در رخ یکدیگر شلیک میمی

کالیدشمن  داستان   چنین جانچشمان    دیوید  فرماندهان  که  زیرا  است  بسته  شان 

 اند! خواسته 

 
.  1385. انتشارات ققنوس. تهران.  بوطیقای شعر نو نگاهی دیگر به نظریه و شعر نیما یوشیججورکش، شاپور.    10

 35ص. 
killed-he-man-https://www.poetryfoundation.org/poems/44329/the 

https://www.poetryfoundation.org/poems/44329/the-man-he-killed
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دو سرباز، به رنگ خَردل، دو دیگری، دو انسان، دو هیوال سردرگُم و تنها در بیابانی  

باالخره پی برده زیرا که این دو  پایان جنگ،  انتظار  تمدن در  اند که: »من  از مابقایِ 

ام!« اما خبری  جنگ را من شروع نکرده  ی راهنما پر از دروغ است.انسانم. این دفترچه 

هایی برای شوند و پیامکار میشان نیست، پس این دو دست بهاز فرماندهان و دستورات 

کنند به امید توافق برای پایان دادن به این دیوانگی؛ هرچند که ما از آغاز  هم ارسال می

-از سربازهایی هم  « و پشت بیابان نیز همچنان لشکریجنگ ادامه دارد...دانیم »می

پایان  هایی بی ای در ابروان، به رنگِ گاز خَردل در ردیفشکل، با چشمانی بسته و گره

 به صف ایستاده اند...  
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 ... 

  11ی سه هزارمسده

 پیروزی... و باز هم جنگ بی
 

 آدمیت از همان ابتدا هم ... 

 ها  انگیز سرزمین ما مانده بودیم و تن شهوت

 با خدایی که همیشه نبود 

 رفت  و تبرهایی که فرو می

 
 ی مؤلفسروده  11
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 تا بارور کند خون اخته را 

 

 قسم به »من« که نیستم

 کنی به »تو« که برای نبودنم روی آتش را هم سپید می 

 العظم حسد  قسم به پیامبران اولی

 یِ کینه به خشم برهنه

 ی جسد  به سردی مزرعه 

 که خاکسترش به ارث رسیده 

 ای از وجود »من« هستیدگفت پارهبه آن که می

 هایی میان سیاهِ عمیق ... اما ندانستیم که پاره

 

 نفس بکش!  

 به همان که آفرید نفرت را

 نفس بکش،  

 به هوایِ عشق نبود، »آدم« 

 به بودِ نبود، »عدم«

   نفس بکش،

 به سردیِ درد، به کِبر غرور، به سرخی رَشک

 آغوشی نور با ظلمت  به هم

 نفس بکش 
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 و صدای ِ مهیبِ سکوت  

 برسرم شکست. 
 
 
 

 



 

 



 

 

 

 

 
 

  
ی 

صاد سیاس
نقد اقت

 

 به نولیبرالیسم پدرساالر خوش آمدید

 ب ی ایرج طهماسی »مهمونی« ساختهخوانش انتقادی برنامه
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او را میسالبسیاری   لبخندش، و به اش، به  هاست به بودن، سالندشناسهاست 

با حذف عاملیت  این »پدرساالر«    ندکه از خود بپرسآنبی  نداهایش خو کردهنصیحت 

آقای  ؟ بله  معلم اخالق ما شده استبر چه حق و اساسی  نقش زن و همسر در خانواده  
آید و برایمان  گویم. همان که سالیان سال است که از بالد کفر به ایران میرا می  مجری

هایش را پر از پول کرد به  کند و بعد که جیبسازد و دائم ریشخندمان میبرنامه می

هایِ شهرستانیِ  یش که البد برخالف ما لمپن«هاخانمزادهشاه»همان بالد کفر و نزد  

از همان دوران کاله قرمزیِ    آقای مجریگردد.  اند، باز میفقیر خوب هم تربیت شده

شما بخوانید رقیب   -گاه نیاز به کمک  ی بود، هیچنوا هم که کودکی شهرستانی و فراربی

نداشته؛ و هرگاه که کودکی هوای کمک به او را داشته با   -  اشو تهدید سلطنت مطلقه

خوام« حتی اگر کودک  »من کمک نمی  پرخاش و فریادهای او مواجه شده است که:

تر  نیم و کمی تازهبوسی و التماس به او روی آورد. از کاله قرمزی گذر ک چاره به پایبی

 . اهمیت خاص خود را داردسخن بگوییم، هرچند که پرداختن به آن برنامه هم 

باره  ای در جوار سالن عروسی. قصد دارم در اینخانهدر  است؛    مهمونیصحبت از  

 وجود خانواده«، »به سخره گرفتن ی کودک کار«، »عدمبه نکاتی چند همچون »مسئله 

شود و  ای دادن به زنان« بپردازم. برنامه آغاز میهای کلیشه «، و »نسبت روابط زناشویی

رود که  مان میبینیم، گمانبرشی از دکور برنامه را مزین به تابلوی »سالن عروسی« می

باید در جریان باشد، دو عروسک با دو بال    «فرخنده» هایی مربوط به این مراسم  اتفاق 

ک فرشتگان  را  میخود  معرفی  اما  ودکان  مجریکنند،  اعالم    درست  آقای  جا  همین 

توانند به تماشای آن  د که این برنامه برای کودکان نیست ولی کودکان هم میکنمی

این جمله بیان  تنها  آیا  از آن چه در آن می   مهمونی  بنشینند.  سازد؟  رود مبرا میرا 

اما نیمی از شخصیت ترین و  عروسک هستند و اصلیها  برنامه برای بزرگساالن است 

عروسکی  برانگیزترین مناقشه هم  گردن  نام یب شان  برساخته،  هویت  و  با  شده،  بار 

ای این کودک به چه اساس و اجازهدانیم براست. ما نمی  «کودک کارهنجار یعنی » هناب

شود؛ نه به سرپرستی گرفته شده، نه کسی برای آسایش  ی »پدرساالر« پذیرفته میخانه

ای اندیشیده؛ و نه حتی برای کسی جای پرسش است که آیا والدینی  راستی چارهاو به
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گل کسی  چه  میدارد؟  او  به  فروش  برای  را  کودکِ  ها  این  صاحب  واقع  در  دهد؟ 

 مان شده است؟ طی کدام فرایند او دیگر بخشی طبیعی از جامعهکیست؟  «شدهاُبژه»

ا و  بگذاریم  کنار  را  رودربایستی  بطنِ  بیاییم  به  ماجرا  دروغینِ  مضحکِ  سطحِ  ز 

ها و  نت جستجو کنیم به تعریفاینتررا در  کودک کار    اگر عبارت  بار آن برویم. فاجعه

  مؤدبانه  دار وخوریم که هیچ کدام عادی و خندهای برمیدهندهآمارها و تصویرهای تکان

کار   کودکان  نیستند.  ما جامعه  بحران  و  معضلهم  امروز  حاصل و    ی  ازجمله 

تنها فرد مسئول سرنوشت خویش در آن  گویا  که    ایجامعهاست،    ینولیبرال  هایسیاست

. زیرا که در همین باشدی آن  ترین خصیصه »رقابت« مهماست و در این میان قرار است  

شود؛ و در همین  و استعدادهایت سنجیده می  اتفرایند رقابت است که ارزش انسانی

خویش هستی. بدین  و سقوط    صعودو  ات  د و باختمسئول برتو    فرایند است که تنها

  و نه معضل آن  -  مهمونی، فقط مهمان برنامه است  ی گونه است که کودک کارِ برنامه

و کار کردنش برای هیچ کسی جای سؤال ندارد و تنها امر مورد توجهِ خداوندگارِ   -

راستی هویتی ندارد، حتی  اوست. گویا این که کودک به  ادبییا بی  ادبپدرساالر ما  

اهمیت  بی  .کنندنامی از خود ندارد و فقط او را »بچه، این بچه، و هی بچه« خطاب می

اهمیت کند نیز بیهنوز هم کار می  آقای مجریبردن به    این که او چرا پس از پناه  .است

بگیرد که    یادباید ! اما او  مسئول خودش استخودش  ی  نولیبرال  اصولطبق    زیرا  .است

  ی خوبی موفق شده است که معضلبه  آقای مجریمؤدبانه صحبت کند.  یش  تر خوبزرگ  با

بدل  مخاطبان خویش  خود و  ی خنده و سرگرمی  سوژهبه  سادگی  را به   تراژیکچنان  

نه  مان میما فراموش  یسادگ  ن یهم  به .  کند قربانی هستند و  کار  شود که کودکان 

آموزش   طبق  که  جامعه  در  عادی  شهروندانی  عادی،  راه  رسمیبخشی  تنها  حل  هم 

نوروز در  دهم به تابلوی عظیمی که در ایام  )ارجاع می  شان اندکی مهربانی است!معضل

عصر نصب شده بود که در آن خیابانی پر از کودکان کار بودند و شهروندی  میدان ولی

ای به عنوان  ماشین را پایین داده بود و به یکی از این کودکان هدیه یعادی که شیشه 

وضوح این بود که این کودکان نیز بخشی کامالً عادی از این داد. پیامِ تابلو بهعیدی می

 ها مهربان باشیم زیرا این تنها نیاز آنان است!(.ند؛ پس بیاییم با آنجامعه هست
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وضوح قصد اخاذی از رسد که در بخشی از برنامه این »هی بچه« بهجا میکار بدان

می او  به  دارد؛  را  میهمانان  از  که  یکی  همونی  تومن.  هزار  پنجاه  و  »چهارصد  گوید: 

کند میهمان برنامه خورده است( فکر  ماکارونی که گمان میخوردی. )اشاره به ساندویچ  

و هنگامی که    نکن گنده کردی خودت رو. چوب من کجاست. دستت رو بنداز زمین...«

خوشحال   هی بچه  ریزم«گوید: »من پونصد هزار تومن به حسابت میمیهمان برنامه می

آقای مجری میمی براخندد و میشود،  این مبلغ  زیاده. خوب ی بچه گوید: »اصالً  ها 

ریزی بکنه براش یه چیزی ترش حاال مثالً اون یه برنامهنیستش که؛ مگر بِدَن به بزرگ

دیگر اهمیت دارد    هی بچهادبی و پرخاش  بینیم که نه بیسادگی میبخره.« بنابراین، به

 و نه اخاذی او!  

شدن چه ضرورتی دارد؟   «مؤدب»  آید این است: به راستی اینسؤالی که پیش می

کردنِ کارکردِ زبانِ کسبِ معاشِ این کودک  ارضایِ حسِ تکریمِ »پدرساالر«؟ و یا تهی

بدون قصد از میان برداشتن معضل اصلی که کار کردن اوست؟ این جاست که یاد فیلم  

من  زیبای  میساخته  بانوی  کیوکر  جورج  پری  هیگینز  فیلم،  آن  در  فسور وافتیم. 

بندی دختری گل فروش را به نام الیزابت ) با بازی  سر یک شرطبود که برشناسی زبان
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برد و به  اش میخرد، به خانهاش تنها به پنچ پوند ناقابل میرن( از پدر الکلیآدری هِپبُ

ی او را نزد ملکه  آموزد تا حدی که بتواناو آداب معاشرت و درست صحبت کردن می

به جای   و  برد  پراشرافبریتانیا  زد.  و کسب  وزادگان جا  مأموریت  پایان  از  فسور پس 

که برایش  آناندازد بیشده به خیابان میموفقیت، الیزابت را همچون دستمالی مصرف

سر او آورده است. مشکل این جاست که الیزابت  راستی چه بر اهمیتی داشته باشد که به

ی اشراف راستی به طبقه نه به   فروش خیابانی است ودهن گلدیگر نه دختر الت و بد

 هویتی رها.  هویت شده است و در برهوت بیبیدیگر تعلق دارد. او 

کاری    . کودکِهی بچه، این بچه، و بچهبه    شده  تبدیل  کودک کار ما نیز اکنون

نکتهبی برنامهنام.  این که  با سیاست  مهمونی  یی دیگر  راستا  نولیبرالیستی هم  های 

ی کودک کار، به جای مهمان کردن  ی برساختهعادی سازی پدیدهحکومتی در جهت  

و هم میان    کندکند تا هم این پدیده را رمانتیزه  کودکی واقعی، از عروسکی استفاده می

از   خالی کردن دولتشانهنخواهی  خواهی فاجعه و مخاطب فاصله بگذارد؛ بدین ترتیب  

جمعیت آسیبحمایت  پنهان  های  چشم  از  را  مسئله  کندمیپذیر  را  آن  خود و  ی 

کودک کار زیر   یعروسک   داند. همین جاست که اصالً ضرورت استفاده از شخصیتنمی

می آسیب سؤال  که  نیست  بنا  اگر  مشکالت  رود.  و  کودکان  این  روانی  و  روحی  های 

خواهد  ی آقای مجری دلش میآخر چه کسی در برنامه  -شان را به رخ بکشید  واقعی

پس اصالً حضور چنین شخصیتی غیر از خدمت به تثبیت و   -  خاطرش مکدر شود؟!

 سازی این پدیده در چیست؟ یعاد

چرا این »پدرساالر« همیشه و در طی سالیان یکه و تنها بوده است؟ او برای خانواده 

اوقاتی خوش در کنار هم. از گذشته، اعضای فامیل همه    سازد. برای گذرانبرنامه می

که همواره    مادرگاه  اما چرا هیچ  –دور، آقای همسایه، ....  خاله، فامیلپسر  – اند  جمع 

شود  اش به آن تقلیل داده میدر دستگاه تبلیغاتی حکومت نقش او و به اصطالح کرامت

کاله  از شروع فیلم سینمایی    در نظام بازنمایی این مجموعه هیچ نمود و عاملیتی ندارد؟ 
ی ایرانی، او پسری مجرد شخصیت آقای مجری در جامعه گیری و سرآغاز شکل قرمزی 

گاه خبری از این ازدواج نشد و از همان روز و در آرزوی ازدواج با همکارش بود اما هیچ

هایِ خویش یکه و تنها به  تا به حال آقای مجریِ پدرساالر ما همچون خداوندگارِ برنامه
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را به او اعطا کرده  جاودانه    رانی مشغول است! چه کسی این »باالدست بودگی« حکم

هایی که  است؟ چرا او همیشه در وضعیت »برحق« بودگی است؟ چرا تمام شخصیت 

ند؟ تا کی باید در این وضعیت اسفناک ااند »شهرستانی و ابله«دور و بر او را احاطه کرده

  ر اینافتاده باشیم. ددان گیر چیزنشینِ همه مانده و پایتختی شهرستانیِ عقبو کلیشه

بر    مهمونی تمام  شدت  با  که  چیست  در  نوروز  و  سیروس،  کته،  سهیال،  نقش  لزوم 

بودن بیشهرستانی  و  بودنشان،  گذاشته  جنبه  انگشت  میهمانان  با  برخورد  در  شان 

بهمی این شخصیت شود؟  تمامی  اگر  میراستی  برنامه حذف  از  که  ها  این  جز  شدند، 

شد؟ یکی از میهمانان  ا چیزی از کلیت برنامه کم میرفتند، آی از میان می  های اهانت ابژه

گوید  به نوروز می  -   هرچند کنترل شده!   -افروخته و خشمی کامالً مشهود  برای  با چهره

ای آن چنان ثروتمند تو را به  پوشش تو مناسب خواستگاری نبوده و همین که خانواده

ای... )آن چه منظور اوست این است  اند به نظرم نصف راه را رفته ی خود راه دادهخانه

دهد  اند(؛ در جای دیگری آقای مجری به خودش اجازه میکه در حق تو لطف کرده

ی  ی برنامهپرده به سیروس که دقیقاً در این برنامه جانشین همان پسرخاله خیلی بی

ی،  » اول که اومد  گوید حتی در شروع برنامه دیالوگی شبیه به او می  - کاله قرمزی است  

کنی« این چه بگوید: »تو احمقی که با دختر عموت ازدواج نمی  -   نفهمیدم کی اومده« 

 ادبیاتی است؟  

  «ی طالیییک حلقه»شروع به نواختن آهنگ    ی جِدیو    شاباشاز شروع برنامه،  

ی طالیی اسمت رو روش »یک حلقه   :صورتشده به این  ای تحریف کنند، اما با ترانهمی

اصطالح دانیم که این دو بهخوام بیام پاکش کنم چون اشتباه نوشتم«! ما مینوشتم، می

ی تحریف ای که در نسخه پس چرا با خواندن چنین ترانه   عروسی هستند،   کنگرممجلس

ی  گونه نقش ابژه شدهی مرد عاشق است اینی میل خوانندهی آن نیز زن تنها ابژهنشده

را   پیوند  این  در  در صداو  -او  تأکید میکه  آن  تقدس  بر  مدام  نیز    -شود  سیما هم 

ستیزی نهفته در این مناسبات  دهند؟ آیا این اوج تجلی زنی مضحکه قرار میمایهدست

گوید:»عید آخه  کند و میاز حجم باالی کارش گله می  سیروسدر جای دیگری    نیست؟

ی برکتش برای واسطه االیام عید به  دانیم از قدیممیکه  گیره؟« درحالی  کی عروسی می

خوش  میایرانیان  محسوب  را  یمن  آن  بسیاری  هست،  نیز  بهار  سرآغاز  چون  و  شده 

زناشوییمناسب پیوند  سرآغاز  برای  زمان  میترین  یک  . دانندشان  به از  را  ازدواج  سو 
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زند و هِر  را به عنوان دختری که »مدام حرف می  کتهگیرند و از سوی دیگر  سخره می

بیند که سوار بر اسب سپید ها را میی قصهرؤیایش شاهزاده  و هر شب در   کند و کِر« می

می دنبالش  میبه  معرفی  آقای آید  دهان  از  جمله  این  شنیدن  محض  به  که  کنند 

شه« گل  »من مطمئن هستم که بخت تو هم یک روز باز می  دان که:چیز پدرساالر همه

رود  یهمانان برایش غش و ضعف مییک از مشکفد و از آن پس با دیدن هراش میاز گل

کند  کند و حتی او را با تصویر درون خوابش هم مقایسه میو درخواست عکس سِلفی می

 آورد!   هایش را به چنگی قصهموفق شود شاهزاده  تا شاید سرانجام

های جنسیتی مواجه هستیم. دخترانی که در حسرت ازدواج کلیشههمان  هنوز با  

گری است! و وحشی  شان محدود به حماقت کنند زن بودنوقتی ازدواج می  و هستند،  

ایزدیار است که   قیمه  تنها میهمان زن برنامه در این شش قسمت پخش شده خانم 
زنانی که به همجنسنماینده  - خانم   نیز خیانت میهایی  را  ح  -کنند  شان  او  سابی 

کار بردن الفاظ رکیک و  هخواری او تا بدهد؛ از به سخره گرفتن گیاهمورد آزار قرار می

کنی که زنای گوشتخوار میان شوهرت رو  »همین کارا رو می  :کامالً جنسی این چنینی

، این جمله کارکرد تثبیت آمیزی توهین زدهزبان جنسیت از چنگت درمیارن.« عالوه بر 

را نیز دارا است. فرهنگ غلطی که در آن هر مشکلی   مقصرزنِ همیشه نقشِ    یکلیشه 

برنامه نیز  های میاناست. در نمایش  زنکه سبب فروپاشی ازدواج شود تنها مقصر آن  

رانندهمی به  بینیم که  ابراز احساسات نسبت  به  عاطفه  از عشق و  ی کامیونی سرشار 

»باز من    چنین واکنش نشان میدهد: پردازد اما در مقابل همسرش این  همسرش می

قدرم سرخ هستند،  هها چی خواهرم تو اومدی آبروی من رو ببری؟... این گلاومدم خونه

تو فضولی مگه،    ها؟( ... ند!! عشق تو؟ گلا)یعنی دشمن خونی من  ند.اافراسیاب خون من

خند صفر، این تو فضولی... اینقدر به من ابراز محبت نکن، رسوای عالمم کردی...نخند ن

به حقّ بشه  قطع  عشق  صدا  زنان الیق  آیا  نیستندعلی...«  نمی  ورزی  عاشق  و  توانند 

های تلویزیونی تثبیتِ ند؟ یا هدف چنین برنامها؟ آیا تا این اندازه وحشی و نادانباشند

، سیروس احمق است تنها  آقای مجریهایی در باور عامه است؟ چرا در نظر  چنین نقش

پنج زبان    -واج نکردن با دختر عمویش پارمیدا که پزشک است و به چهاربه دلیل ازد

که آدم را به یاد همان جوک معروف    -نیز تسلط دارد و ازقضا آشپزی خوبی هم دارد  
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تمام دانشگاه  استادهای ناسا هم باشی، اگر  عنوان یک زن مدیر پروژهاندازد: اگر بهمی

سبزی بلدی بپزی؟ پرسد قورمهخواستگاری مادر داماد از تو میتی هم باشی، روز آی ام

گوید او از من سَرتر است، من حرف  سیروس می  -خوریبلد نباشی به درد پسر من نمی

تحصیل زنی  او  باشد  )هرچه  ندارم  گفتن  برای  او  با  جایگاه  مشترکی  دارای  و  کرده 

اش  ی زندگیو با توجه به قصهعنوان کارگری ساده  اجتماعی باالیی است، اما سیروس به

بر این باور است که چون سیروس    آقای مجری(، اما  تحصیل درست و حسابی ندارد

خرج زندگی پارمیدا را داده و چون پارمیدا دختر خوبی است، بنابراین حاال زمان جبران 

پارمیدا خیلی ساده   تا    حقّمافات است و  این چه منطقی است؟ کار  سیروس است. 

پیش پارمیدا ظاهر میمی  جایی  پشه در نقش  ابراز عشق رود که  به سیروس  شود و 

ی هویت دادن و ارزشمند شمردن یک زن برای او  در اینجا حتی به اندازه  -  کندمی

نمی گرفته  نظر  در  برنامه  این  در  نمیجایگاهی  کسی  چرا  پارمیدای  شود.  اگر  پرسد 

ها هم برای پارمیداها خوب  راستی سیروس چیزتمام برای سیروس خوب است، آیا بههمه

و    «کته»گذاری  که صِرف مرد بودنشان کافی است؟ آیا این نامو مناسب هستند؟ یا این

)تقلیل زنان به خوراکی و آشپزی(، و این تأکید بر کدبانویی قیمه و پارمیدا    «قیمه»

  ی کارِ خدماتی تزریق هویتی برساخته برای زنان نیست که زن یعنی کارِ خانه، زن یعن

 ؟ برای شوهر و فرزند

کارت دعوت به مراسم عروسی را دزدیده است و  این بچه  رویم،  اندکی جلوتر می

مجانی   شام  خوردن  برای  که  دارد  اصرار  رایگان«   -حاال  »سواری  چشم    همان  در 

اما    -  هانولیبرال  به همراه آقای مجری، در نقش صفرزاده و بانو به این مراسم بروند. 

سازی جنسیتی کند سخنان بچه است که کامالً در خدمت کلیشهچه جلب توجه میآن 

ام تو با بانو... من دستت رو گوید:»من صفرزاده مردساالری و سرکوب زن است؛ او می

تونی  کشم تا تو بیای... تو با بانویی و نمیبرم... من شوهرتم... من سیگار میگیرم میمی

خرم... پاشو آرایش کن ببرمت... حرف  گه طال برات نمیبه من بگی سیگار نکش... دی

زنند...  ها میهمه تو عروسی از این حرف  بازی درنیار، راه بیوفت بریم بابا... نزن، سلیطه

یا ایران خیلی خب طالقت نمیدم«! در کدام بافتار فرهنگی هستیم؟ قاجار؟ عصر حجر؟  

امروز که شمار دانشجویان دخترش بیش از مردان است؟ ایرانی که با وجود شمار باالی  
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تر  زنان تحصیل کرده و نیروی کار زن متخصص آن نرخ مشارکت اقتصادی زنان به کم

   1.درصد افت کرده است اما حکومت دعوی حفظ کرامت زنان را دارد 13از 

زند،  رویم، پشه هرکسی را که نیش میامه میبه سراغ پشه، شخصیت دیگر این برن

  -   عاشق تنها ، زن و مرد عاشق، عروس و داماد   - کند  خصوصیات روحی او را کسب می

چه مشترک است حال خراب اوست. در داستان عاشق  ها آناما در همگی این نیش زدن

جنگ شنویم فقط ماجرای خیانت و خشم است؛ در داستان عروس و داماد با  آنچه می

شویم؛ و در داستان دو دوست، خانم و آقایی  رو میو دعوا و دامادی تنها در خانه روبه

عاشق، که مشغول دویدن با یکدیگر بودند بازهم شاهد دعوایی هستیم که به خشونت 

درد. در های خود را میکند و لباسشود! مرد بطری آب را پرت می فیزیکی منتهی می

 تنها بیهوده، بلکه دردسرساز و آزارنده است.  نه عشق ت که توان نتیجه گرفمجموع می

توان  شود چه انتظاری میای که خشونت در آن به امری عادی تبدیل میاز برنامه

شود تا جایی که  دائماً در آن تهدید به تنبیه فیزیکی میهی بچه  ای که  داشت؟ برنامه

»حتی اگر فلفل هم    گوید: کودک میدهد و  این تنبیه کارکرد شنیع خود را از دست می

بعدش تو دهنم ریختی اشکال نداره ولی بگذار فحشم رو بدم. خوشم میاد فحش بدم.«  

بی با  مگس  بد  حال  به  نسبت  مهربان  میپدرساالر  تمام  کن    گوید:تفاوتی  »ولش 

تونه دهنش رو باز کنه، چه خوب! ... دهنت  بازی درمیاره. خیلی خوبه که نمیمسخره 

بندم تا نتونی حرف بزنی« و این اوج همدردی و دلسوزی او با سایر موجودات رو می

داند برای شستشوی خوب می  آقای مجریاست. ظاهراً او شعار دادن را خوب بلد است؛  

مغزها همین که مدام بگوید: »باهم دوست باشید، مهربون باشید، بهتر نیست؟« کفایت  

باشد.    پاافتادهپیشسازد خشونت امری  ی که میهایکند، حتی اگر عمالً در برنامهمی

ی سن و سالش ظاهراً مجاز است حتی خود آقای مجری را خانمِ برنامه به واسطهقیمه 

تهدید   و  میهمانان  تمسخر  به  رسد  چه  کند،  فیزیکی  تنبیه  به  تهدید  بچهنیز  .  هی 

یرانی است. اما در  سد نام او برگرفته از غذای ا رخانمی که در نگاه اول به نظر میقیمه 

 
 نیو نسبت اشتغال زنان به کمتر  یمشارکت اقتصادراندن زنان از بازار کار: نرخ  »  یمقاله  به   دیکن  رجوع.  1

 . «کرد تنزل  گذشته سال شش در رقم

 

https://www.radiozamaneh.com/712222/
https://www.radiozamaneh.com/712222/
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خانم پدرشون داردمان: »قیمه شنویم که اندکی به تفکر وامیقسمت پنجم داستانی می

یکی شون قیمه بوده، یکی شون داشتند.  ، دوتا دختر  دارندآشپز بودند و دوتا دختر  

طوری گذاشته.« اندکی بعد وقتی میهمان برنامه قصد توضیح قورمه بوده. اسم اینا رو این 

کند  روش پخت لوبیاپلو را دارد و قیمه خانم از او نوع گوشتی را که استفاده می  دادن

کند. چرا؟ چرا  ی »گوشت قیمه شده« خودداری میپرسد، عمداً از بکار بردن واژهمی

کند و فعل  گوید دو دختر دارند، بعد سریع خود را اصالح میدر ابتدا میآقای مجری  

آیا این بدان معنا نیست که قورمه در قید حیات نیست؟  کند؟  گذشته را جایگزین می

باید نام دخترانش را  و اصالً چرا آشپزی که مهم ابزار کارش چاقویی تیز است،  ترین 

کنم«  ات میی »میام قیمه و قورمه قیمه و قورمه بگذارد؟ مگر نه این است که خود جمله 

 ی تهدید به مرگ است؟ جمله 

؟ آیا باید باورمان بشود که مهمونی  ها همه؟ کجای اینها همه طنز استکجای این

اینساده تمام  غرضی  و  قصد  هیچ  بدون  و  صحبتانگارانه  که  برنامه  ها  در  رفت  اش 

 ؟ است گنجانده شده 
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 رشدزدایی چیست؟

که    1رشدزدایی است  مبهمی  میجریانلفظ  استفاده  آن  از  مختلفی  کنند؛  های 

گرای معاصر به راه افتاد،  زیست ، زمانی که جنبش محیط1960ی  هایی که از دههجریان

عنوان ها بهاکثر این جنبش * اند.ترتیب مورد بازنگری قرار گرفتهایناند یا بهظهور کرده

؛ 2010  2برای مثال، ترینر، شناختی )های بومشوند، گرچه آنارشیست سبزها شناخته می

سیمپلیسیتیمؤسسه  برمی3استرالیا   ی  در  نیز  را  سایرین  و  معنای  (  در  ابهام  گیرد. 

اوقات آن  ست هم برای طرفداران و هم برای منتقدانش که گاهیای مسئله  رشدزدایی

 کنند. ی میرا نادرست بازنمای 

تازه کتاب  بر  تمرکز  با  از  ی  من  جیورجوس  2020)  4رشدزداییدفاع  قلم  به   )

)در اینجا، »نویسندگان«(   8و فدریکو دماریا   7جاکومو دالیسا  6سوزان پاولسون،   5کالیس، 

این کتاب    9و بررسی قرار خواهم داد. مایک دیویس  مورد بحث اختصار  به   رشدزدایی را

کنند:  عنوان کتابی »فصیح و مبرم« توصیه کرده است. خود نویسندگان اعالم میرا به

گذاران و فعاالن برای »هدف این کتاب برانگیختن و توانمندسازیِ شهروندان، سیاست 

 ( 5تغییر معاش و سیاست در جهت بهزیستیِ عادالنه است.« )ص. 

 ها: از نظر آن 

را مطرح می این قضیه  باید متفاوت و همچنین کمتر کند که  رشدزدایی  ما 

شود، بیشتر به  که کیک ]اقتصادی[ کوچک میتولید و مصرف کنیم. باید درحالی

 
بار تحت عنوان » برای نخستین  این جستار  ی سوسیالیسم  جایگاه ما در جهان: نشریهدر  در باب رشدزدایی«  * 

 منتشر شد. 2021ژوئن  22در  شناختیبوم
1 Degrowth 

2 Trainer  

3 Australian Simplicity Institute 

4 The Case for Degrowth 

5 Giorgos Kallis 

6 Susan Paulson 

7 Giacomo D’Alisa 

8 Federico Demaria 

9 Mike Davis 

http://simplicityinstitute.org/about
http://simplicityinstitute.org/about
http://simplicityinstitute.org/about
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منصفانه و  بگذاریم  شیوهاشتراک  به  کار  این  انجام  کنیم.  توزیع  از  تر  که  هایی 

مسرت  محیطزندگی  و  جوامع  در  مستلزم    هایبخش  کنند،  پشتیبانی  مقاوم 

وجود ارزش  به  را  روابط  و  اشخاص  از  متفاوتی  انواع  که  است  نهادهایی  و  ها 

 )همان( آورند. می

ای بسیار ی عمل واحد نیست. شبکه حال، رشدزدایی »مدعی یک نظریه یا برنامهبااین

یر مباحثات  کنند و درگمتنوع از متفکران و کنشگران با ابتکارات مختلفی آزمایش می

های مختلف چه شکلی که رشدزدایی چیست و در زمینه ی اینشوند دربارهسالمی می

 ( 19تواند یا باید به خود بگیرد.« )ص. می

به رشدزدایی  فرانسه،    décroissanceصورت  بنابراین،  زبان  در    decrescitaدر 

»زندگی خوب«( به معنای    10ی باستانی مردم کچوا )کلمه   sumak kawsayکاتالونیا و  

 شود. در آفریقای جنوبی و غیره ظاهر می  Ubuntuدر آمریکای التین،    Bon Vivirیا  

 منابع فکری رشدزدایی

عنوان سبک زندگی  به  11«گری داوطلبانهسادهرشدزدایی اساساً در مورد انتخاب »

متحده، خاستگاه  های تاریخی عمیقی دارد. در ایاالتگری داوطلبانه ریشهاست. ساده

در   آن  آمریکاییفکری  مستقیم  ترنسندنتالیسم  والدو  و  رالف  تعالیم  در  همه  از  تر 

گری نهفته است. در سنت غربی، ساده  13تر هنری دیوید ثوروی عملیو نمونه   12مرسون ا

گفتهمایهدرون به  بنا  است.  مسیحیت  در  خداوند  ای  آکوئیناس،  توماس  قدیس  ی 

ها نیز برای فرانسیسکن   14نهایت ساده است. محافل مذهبی کاتولیک رومی و انگلیکنِبی

میساده شخصی  اعضای  گری  )کویکرها( کوشند.  دوستان«  مذهبیِ  »عهد    15»انجمن 

 
10 Quechua  

11 Voluntary simplicity 

12 Ralph Waldo Emerson 

13 Henry David Thoreau 

14 Anglican  

15 Religious Society of Friends (Quakers) 

https://duaneelgin.com/wp-content/uploads/2010/11/voluntary_simplicity.pdf
https://duaneelgin.com/wp-content/uploads/2010/11/voluntary_simplicity.pdf
https://duaneelgin.com/wp-content/uploads/2010/11/voluntary_simplicity.pdf
https://plato.stanford.edu/entries/transcendentalism/
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کنند که عبارتست از ساده کردن زندگی خود برای تمرکز بر  را تمرین می  16گری«ساده

گری اصل  اهمیت است. سادهآنچه اهمیت دارد و نادیده گرفتن یا اجتناب از آنچه کم 

 است. آناباپتیسم

« از  رشدزدایی  اخیر  رممنابع  گرفته  17«باشگاه  فکریالهام  اتاق  دفتر اند؛  که  ای 

  20حدود رشد ( کتاب  1972و همکاران )  19سوئیس است. میدوز  18مرکزی آن در وینترتور 

( با  MIT)  21ی فناوری دانشگاه ماساچوسترا منتشر کردند، گزارشی که در موسسه 

ای با  ی رشد اقتصادی در سیارهبینی آیندهسازی برای پیشهای شبیهاستفاده از مدل

از پژوهش2012)  22، راندرز 2012منابع محدود تهیه شده بود. در سال   گران (، یکی 

را منتشر    23بینی جهان در چهل سال آینده : پیش2052ی اصلی، آخرین گزارش  مطالعه

کوچک زیباست: به نام   24اند از کتاب ای. اف. شوماخرتر عبارتکرد. منابع فکری جالب

(، و همچنین 1966)  26«اقتصاد بودیستی( و »1973)  25اقتصاد گویی مردم اهمیت دارند 

دالی هرمان  ایستای  وضعیت  »به   27اقتصاد  پایا«همچون  وضعیت  اقتصاد  یک    28سوی 

 (. اینجا(، و دیگران )نک. 2008)

 

 
16 Testimony of Simplicity 

17 Club of Rome 

18 Winterthur 

19 Meadows 

20 The Limits to Growth 

21 Massachusetts Institute of Technology 

22 Randers 

23 2052: A Global Forecast for the Next Forty Years 

24 E. F. Schumacher 

25 Small is Beautiful: Economics as if People Mattered 

26 Buddhist Economics 

27 Herman Daly 

28 Towards a Steady-State Economy 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anabaptism
https://www.clubofrome.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Limits_to_Growth
https://centerforneweconomics.org/publications/buddhist-economics/
https://steadystate.org/discover/reading-list/#Foundational-Essays
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 ها تا یک جنبشاز ایده

دهه  رادیکالیزاسیون  از  ساده1960ی  پس  روند  ،  در  روندی  به  داوطلبانه  گری 

، من با افراد  2000ی  ها تبدیل شد. در اواخر دهههیپی  »بازگشت به زمین« و جنبش 

ها  ی آنگری داوطلبانه در شمال کالیفرنیا ارتباط برقرار کردم تا دربارههای سادهو گروه

ها و  موجود بیاموزم. برخی از افرادی که مالقات کردم، دارایی  29اجتماعات هدفمند و  

خود را به حداقل رسانده و خودشان را از بخش اعظم روابط پولی جدا  نیازهای مادی  

طور مشابهی معطوف  ها بازدید کردم بهکرده بودند. اجتماعات هدفمندی که من از آن

نقطه یافتن  هدف  اساس  به  بر  جمعی  زندگی  رساندن  حداکثر  به  برای  مطلوب  ی 

درحالیارزش  بودند  مشترک  انتخاهای  برای  کافی  فضای  باقی  بکه  فردی  های 

بااینمی ایاالتگذاشتند.  در  جمعی  زندگی  تاریخ  نوزدهم  حال،  قرن  از  متحده 

( جنبش رشدزدایی اخیرا میان دانشگاهیان  1نوشت  کننده نبوده است. )نک. پیدلگرم

یافته است و به را »نظریه ترتیب برخی تالش میاین سبز گسترش  پردازی« کنند آن 

 کنند. 

 اری؟ د رشد یا سرمایه

تولید  در  افزایش ساالنه  معنای  به  اقتصادی  رشد  بر  را  توجه  رشدزدایی،  ادبیات 

( داخلی  انرژی  GDPناخالص  و  ماده  کمیت  »افزایش  معنای  به  مادی  رشد  و   )

نویسندگان کند. همانشده« در همان کشور در یک سال متمرکز میتبدیل طور که 

فق دارند که رشد مادی برای سالمت  کنند، اگرچه دانشمندان جهانی تواخاطرنشان می

طورکلی تقریباً در سراسر  ی زمین مضر است، اما رشد اقتصادی بهشناختی سیارهبوم

 شود. عنوان ارزشی مثبت برای جامعه تجلیل میطیف سیاسی به

میهمان اشاره  نویسندگان  که  رشد  طور  از  انتقاد  برای  هست  خوبی  دالیل  کنند، 

اندازه داخلی  ناخالص  تولید  با  یا مخارج  شود. همهگیری میاقتصادی که  ی درآمدها 

 
29 Intentional communities 

ای است که از آغاز برای داشتن میزان باالیی از انسجام اجتماعی و کار اع هدفمند، اجتماع مسکونی داوطلبانهاجتم

 گروهی طراحی شده است.

https://en.wikipedia.org/wiki/Intentional_community


 

 

 کامران نیری  630

رو تولید ناخالص داخلی  کنند و ازاینها به رشد اقتصادی کمک مینظر از منبع آن صرف

جنگل برای فروش چوب به بازار الوار، فارغ از تأثیر  یابد. قطع درختان یک  افزایش می

اقلیمی و لذت ناب انسان از بودن در جنگل،  منفی آن بر تنوع زیستی و تغییرات  ها 

 دهد. تولید ناخالص داخلی را افزایش می

مند میان رشد اقتصادی و رشد مادی تالش  اما نویسندگان برای ایجاد ارتباطی نظام

گذاری  گیرند: تقاضای سرمایهها منابع رشد اقتصادی را در نظر نمیآن کنند، زیرا  نمی

دار است گذاری سرمایهداری جهانی، سرمایهکننده. در اقتصاد سرمایهو تقاضای مصرف

شود.  دار هدایت میراند و خودش توسط سود سرمایهپیش میکه رشد اقتصادی را به

خودگسترنده ارزش  سرمایه  مارکس،  تعبیر  سادهبه  در  که  است  آن،  ای  شکل  ترین 

ی . سرمایهM' > Mشود که در آن  بیان می  ’M -> Mصورت  ی پولی، بهسرمایه

 ی تولید است:صنعتی شامل چرخه
M -> C -> P -> C' -> M'    π = M' - M 

(Mسرمایه آغازین/هزینه=  پولی  تولید،  ی  سرمایهCی   + خام  مواد   =  + ثابت  ی 

 = عایدی( 'M= محصول، ’C، = تولیدPنیروی کار، 

آالت و نیروی کار برای ی پولی را در مواد خام، ماشینداران سرمایه یعنی سرمایه

  ’Mکنند که امیدوارند آن را در بازار کاال به بهای  گذاری میسرمایه  ’Cکاالی    Pتولید  

از   درنتیجه سود    Mبیشتر  و  ارزش   πبفروشند  فرآیند  این  آورند.  به دست   افزاییِ را 

سرمایه به بازار مصرفی نیاز دارد. بنابراین، فرآیند انباشت سرمایه )رشد( مستلزم بازار 

 ( 2نوشت مصرفیِ همواره در حال گسترش است. )نک. پی

. رشد اقتصادی مداوم به رشد  جا نهفته استمنابع رشد اقتصادی و مادی در همین

ید( نیاز دارد. تقاضای مصرفی  مادی )افزایش استفاده از ماده و انرژی برای گسترش تول

داری افزایی سرمایه ضروری است، اما خودش مشروط به نظام سرمایهاگرچه برای ارزش 

کننده  است که از طریق پروپاگاندا )تبلیغات و بازاریابی( و همچنین تأمین اعتبار مصرف

جدید   ها« و »نیازهای«ی پول( »خواسته برای گسترش تقاضای مؤثر )تقاضا با پشتوانه 

کنند.  داری نیز مداخله میهای ادواری و درازمدت سرمایه کند. البته، بحران را ایجاد می

بازار سرمایه نشأت گرفت که  نکته  این  از تشخیص  به حال  اقتصاد کینزی  اگر  داری 

سرمایه و  مصرف  بحران  به  گهگاه  شود  واگذاشته  برمیخودش  دولت  گذاری  و  خورد 
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ی دولتی و مشی پولیِ بانک مرکزی برای اید با ابزارهای بودجهتواند و بداری میسرمایه

 گذاری و مصرفی مداخله کند. تقویت تقاضاهای سرمایه

نظر ممتازی را برای بررسی منابع رشد ارائه شود که تمرکز بر رشد نقطه ادعا می

وقتی فرض بر این بود که   1970ی  شود که در دههدهد. برای مثال، استدالل میمی

ها در کشورهای »سوسیالیستی« )اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی،  سوم انسانیک

کنند، تمرکز بر رشد مستلزم توجه به ی شمالی و کوبا( زندگی میچین، ویتنام، کره

تولیدگرایانهویژگی بر های  تمرکز  که  امری  بود،  »سوسیالیستی«  اقتصادهای  ی 

نادیده می»سرمایه بااینداری«  ناظران موافقحگرفت.  اکثر  امروزه  انسانال،  ها  اند که 

سرمایهبه اقتصاد  یک  در  بهطورکلی  احتماالً  جهانی  بسیار  داری  اقتصادهای  استثنای 

 کنند. ی شمالی زندگی میکوچک کوبا و کره

اوقات تا حد زیادی رشد را در اقتصادهای  توان ادعا کرد که مخارج مصرفی گاهیمی

تولید ناخالص داخلی    %70متحده  مثال، در ایاالتعنوان کنند. بهداری هدایت میسرمایه

داری حال، تقاضای مصرفی باال در اقتصادهای سرمایهناشی از مخارج مصرفی است. بااین

ی همواره زودی چین( به تولید برای سود و انباشت سرمایهصنعتیِ شمال جهان )و به

اند. این واقعیت در هر رکود اقتصادی  دیاست که محرک رشد اقتصا  در حال رشد وابسته

 1930ی  مثال، دههعنوانشود )بهو حتی بیشتر از آن در افسردگی اقتصادی آشکار می

یابد یا حتی  توجهی کاهش میطور قابلکه سرعت تولید بهمتحده(. هنگامیدر ایاالت

می بهمتوقف  کارگر  مردم  دسته شود،  میطور  اخراج  تقاضای جمعی  و  مصرفی    شوند 

رو بازگشت به رشد اقتصادی،  کند. در مقابل، بهبود اقتصادی و ازایندرنتیجه سقوط می

داران و متعاقباً اشتغال بیشتر و شاید حتی دستمزدهای  گذاری سرمایهبه دنبال سرمایه

داری آید. بنابراین، اولویت انباشت سرمایهباالتر و درنتیجه تجدید تقاضای مصرفی می

 شود. ر بحث از منابع رشد آشکار میبرای سود د

 استراتژی برای تحول اجتماعی 

ی اجتماعی  که جنبش رشدزدایی بخشی از جنبش سبز است که از نظریهازآنجایی

کند، استراتژی آن توصیفی داری« پرهیز میای در مورد »سرمایهویژه هرگونه نظریهو به
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جنبش بر  متمرکز  جنبهو  برابر  در  مقاومت  شیوه  هایی های  در  از  اجتماعی  وجود  ی 

داری صنعتی است. بنابراین، نویسندگان در فصلی با عنوان »ایجاد تغییرات در  سرمایه

بنا  میدان عمل« می پایه  از  از رشدزدایی  را در دفاع  استداللی  اینجا ما  نویسند: »در 

افرادی میمی از  و  با روحیه کنیم  را  رشدزدایی  ی  آموزیم که حواس مشترک روزمره 

های جهانی برای کنترل خسران  دهند. این امر با برنامهبخشند و انجام میتجسم می

دانیم.«  ها را در تقابل انحصاری نمیتنوع زیستی و تغییرات اقلیمی متفاوت است، اما آن

 ( 44)ص. 

می گذشتهفکر  و  کنونی  تجربیات  تمام  از  آموختن  که  برابر کنم  در  مقاومت  ی 

داری، ازجمله تالش برای خروج از آن »با تولید و مصرف متفاوت  سرمایه  ی زندگیشیوه 

کنند که هنوز درستی تأکید میو همچنین کمتر«، ارزش زیادی دارد. نویسندگان به

شود، پشتیبان بخش اعظم  داری ملزومات که از زنان و خانواده آغاز میتأمین غیرسرمایه

حوزهاساسی آنترین  است.  زندگی  میدرعین  ها های  اشاره  که  »اشتراک حال  کنند 

بهمی بهتواند  و  رشدزدایی  یا  رشد  از سوی  تغییر  ایجاد  یا  از وضع موجود  دفاع  سوی 

 افزایند:های مجدد اجراییِ عقل سلیم معطوف شود«، میبندیطریق مفصل

اجتماعی    ما خواهان قدردانی بیشتر از اشکال مراقبت و بازتولید و مصرف

باغچه پشتوانه ازجمله  به  کشاورزی  اشتراکی،  شبکه های  و  اجتماع  های  ی 

مناسبات زندگی مشترک   31شناختی،های بومهستیم؛ کمون  30شناسیبومکشت

های دیجیتال، و  افزار، کمون سخت   32همتا، -به-افزار همتاو مسکن مشترک؛ نرم

 ( 46-45فرزندپروری و مراقبت از کودکان. )صص. محافل هم

نویسندگان   »بااینمتوجه اما  که  بهاند  تغییر  به  اندیشیدن  مسئله حال،  ی عنوان 

افزایند: »کنش شخصی نخستین  ها می( آن50لوحانه است«. )ص.  خواست فردی، ساده

 
30 Agroecology 

31 Eco-communes 

32 Peer-to-peer 
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ها و نهادها به  سوی ساختن جوامعی است که تغییرات موردنیاز را در سیاستگام به

 ( 51گذارند.« )ص. اجرا می

با نسخه بوتهآنی کلی  اگرچه من  اما  موافقم،  است که چگونه ها  این  آزمون  ی 

مثال،  عنوانزمان را اجرا کرد. بهتوان این فرآیندهای تغییرات فردی و اجتماعی هممی

کند که در یونان توجه را به این نکته جلب می  2016-2009ها به بحران  ی آن اشاره

های تعاونی پی  ارزش در پروژهچگونه »بسیاری از یونانیان سرگشته از بحران ممتد، به  

در    33(. هیچ بحثی در مورد نقش حکومت ائتالفی به رهبری سیریزا 53بردند...« )ص.  

ای بحران وجود  ویژه سیریزا، از دیدگاه رسیدگی به علل ریشهآن بحران و چپ یونان، به

توانمند   ای که زندگی مردم کارگر یونان را برای حل بحران یونان و جهانگونهندارد، به

 (2015ساخته و بهبود بخشیده باشد. )برای چنین رویکرد انتقادی، نک. نیری، 

کند، هنوز که رشدزدایی، ما را به تولید و مصرف متفاوت و کمتر ترغیب میدرحالی

ایده پیشروی به  با  پیوند  در  پیشرفت  بنابراین  ی  است.  وابسته  فناوری  و  علم  های 

نقشی را که تولید در مقیاس بزرگ با فناوری پیشرفته نویسند: »...ما  نویسندگان می

می تشخیص  کرد،  خواهد  ایفا  میهمچنان  مشاهده  و  از  دهیم  بسیاری  که  کنیم 

اند،  هایی که به سمت اهدافی غیر از رشد معطوف شدهتر، ازجمله آن فرایندهای کوچک

می تقویت  فناوری  ابداعات  با  )ص.  همچنین  درحالی59شوند.  نویسن(  به  که  دگان 

ها نژادپرستی،  کنند )آن ی رشدزدایی اشاره میی مستمر« روابط قدرت در آینده»سایه

رسد نگران افزایش قدرت  کنند( به نظر نمیگرایی را ذکر میتبعیض جنسی و طبقه

آید که  ی فناوری پیشرفته مینخبگان فناوری و علمی باشند که ناگزیر به دنبال جامعه

ی فناوری پیشرفته با ردپای  د. همچنین، محل تردید است که جامعهشونها پذیرا میآن 

 دهد، سازگار باشد. تر که رشدزدایی هدف خود قرار میشناختی کوچک بوم

 تغییرات سطح کالن 

های سطح  دهند که تغییرات سطح خرد باید با دگرگونینویسندگان تشخیص می

داری دست را به جوامع سرمایهها پنج مورد از »اصالحاتی« ازاینکالن تکمیل شود. آن

 
33 SYRIZA 
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کنند: »نیو دیل سبز بدون رشد؛ درآمدها و خدمات  کنونی در شمال جهان پیشنهاد می

ی دولتی  کاهش ساعات کار؛ و بودجه   34منز؛ گیری کاها برای بازپسهمگانی؛ سیاست

 ( 65کند.« )ص.  که از چهار مورد اول حمایت می

بهآن  وعدهها  از  بهدرستی  که  سبز  رونق  و  »رشد  گستردههای  بهطور  عنوان ای 

کنند؛ ازجمله در نیو دیل سبز  شود«، انتقاد میافزایش درآمد و ثروت مادی درک می

ی تولید و مصرف کمتر و کوچک شدن رشدزدایی درباره  ( که در تضاد با بینش67)ص.  

 کیک اقتصادی است.

فشرند،  نویسندگان بر اصالحات دیگری نظیر درآمدها و خدمات همگانی پای می

آن  »آزادی  زیرا  را فراهم می  "نه"ها  استثمارگرانه  روابط دستمزدی  به  کنند.«  گفتن 

بازپس70)ص.   برای  مشابهی  رویکرد   ) ( کامنز  و  گیری  سالمت  بهداشت،  ذکر  با 

به مراقبتی  عرضه شده  عنوان مهممشترکات  غیره  و  کار  موارد(، کاهش ساعات  ترین 

کنند، »...یک مجاهدت جمعی  طور که نویسندگان ترسیمش میاست. رشدزدایی، همان

برای دوام بخشیدن به زندگی از طریق حمایت مادی و معنادار است که معطوف به  

 (71.« )ص. کسب سود نشده باشد

آن دوباره  اینجا  اجتماعیدر  واقعیت  عمق  به  نمی-ها  نفوذ  هیچ  اقتصادی  کنند. 

جامعه هیچ  در  همگانی«  خدمات  و  »درآمدها  از  سرمایهمیزانی  »روابط ی  داری، 

طور که کارل مارکس در مجلد  دستمزدی استثمارگرانه« را منحل نخواهد کرد. همان

ی تولید با روابط  ( نشان داده است، استثمار کار مزدی در همان نقطه 1867)  سرمایه  1

کند  معنا که دستمزدهای کارگر از ارزش آنچه تولید می  آمیزد. به اینسرمایه درمی-کار

ی ارزش ابزار تولید و مواد خام مورداستفاده، به مقدار ارزش اضافی )سود( کمتر اضافهبه

نشده. تا زمانی که کارگران در اقتصاد است. یعنی سود برابر است با زمان کار پرداخت 

اصالحاتی در شرایط کارشان صورت بگیرد، که چه  کنند، فارغ از اینداری کار میسرمایه

فراهم می موضوع  این  از  دیگری  مثال  امر  این  شد.  خواهند  که چگونه  استثمار  کند 

 
34 Commons 

 ی عموم.استفاده آمریکایی به معنای بخشی از اراضی برای -در قانون مالکیت انگلیسی

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/
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ی نویسندگان و همچنین اساس فکریِ جنبش رشدزدایی، با دوری جستن از هر نظریه

 گیرند. داری را نادیده میاجتماعی، واقعیت اقتصاد جهانی سرمایه

 تغییر در سراسر جامعه های  استراتژی

نقل با  رایت،نویسندگان  اُلین  اریک  از  دگرگونی    35قول  برای  را  استراتژی  سه 

می-اجتماعی نام  )ص.  اقتصادی  بدیل87برند  )ساخت  بینابینی  رخنه(:  در  و  ها  ها 

درزهای نظام کنونی(، همزیایی )کار درون نظام برای اصالحات( و گسست )اختالل یا  

ام. اما بحث  ای مسلط(. من قبالً راجع به دو مورد اول بحث کردهه شورش علیه نظام

ها برای دگرگونی انقالبی )نه فرگشتی( وجود  ی استراتژی اندکی در این کتاب درباره

)جنبش ضد ریاضت    37ایندیگنادوس اسپانیایی و    36استریتدارد. بهار عربی، اشغال وال

نزدیک انقالبی« است. هیچی آنترین نمونهاقتصادی(،  اینها به »کنش  از  ها در  یک 

صراحت  ها بهیک از اینعالوه، هیچاند. بهاند، منجر به رشدزدایی نشدهکه رخ داده  جایی 

 اند، چه رسد به فراروی از آن. داری غالب را به چالش نکشیدهنظم سرمایه

ها  کنند. آنی ایجاد ائتالف برای دگرگونی اجتماعی صحبت مینویسندگان درباره

های دارای فرزند، شیفتگان کادر مراقبت، خانوادهاند از: »...دوستداران طبیعت،  عبارت

های بدهکار،  ها، افراد بیکار، خانوادههای پرکار، هیپیایها، حرفهسواری، وگاندوچرخه 

جویان اقلیمی، طرفداران بازگشت به زمین، شهروندان سالخورده، افرادی که درگیر  پناه

ها »کارگران،  ( آن98« )ص.  داری هستند و غیره.های استعماری و ضدسرمایهجنبش

عنوان »متحدان  درآمد« را نیز بهها، ضدنژادپرستان و اعضای اجتماعات کمفمینیست 

کنند. )همان( و موارد دیگری نیز وجود دارد: »افرادی که در تولید  حیاتی« اضافه می

ها  داری، خواربارفروشی بخشونقل، مدارس، و سایر مهمانوساز، حملکارگاهی، ساخت

می سازمانکار  و   ... اتحادیهکنند  از  کارگری،  تا  های  گرفته  متعارف  کارگری  های 

 اجتماعات آنالین، برای بسیج محوری هستند.« )همان( 

 
35 Erik Olin Wright 

36 Occupy Wall Street 

37 Spanish Indignados 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-austerity_movement_in_Spain
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موارد بیشتری در این فهرست اجمالی کنشگران برای تغییر و تحول اجتماعی در  

خردمندانه  جهت رشدزدایی وجود دارد. اما حتی خود نویسندگان نیز در جایی دیگر  

اند که لزومی ندارد اشتراک با رشد ناسازگار باشد. چرا هر یک از این کنشگران  ذکر کرده

 ها ضرورتاً ضدرشد است؟و اقدامات آن

ی روشنی از این ندارند که چه کسی بسیج  که هیچ ایدهنویسندگان با درک این

تأثیر بگذارد، اقرار  تواند بر دگرگونی اجتماعی در جهت رشدزدایی  شود و چگونه میمی

پذیر است. ما  کنند: »شاید هنوز متقاعد نشده باشید که سیاست رشدزدایی امکانمی

 ( 108هم شک و تردیدهای خودمان را داریم.« )ص. 

 اظهارات پایانی 

افکند. همچنین ای با منابع محدود پرتو میی رشد در سیارهرشدزدایی بر مسئله 

شود که از طریق تولید و مصرف کمتر و به  صور میتری را متی انسانی کوچکجامعه

شناختی پایدارتر با کیک اقتصادی در حال کوچک شدن زندگی  هایی ازلحاظ بومشیوه 

کند که با اشکال مختلف  تنها از ضرورت بلکه مطلوبیت آن نیز دفاع میکند و نهمی

 شود.مقاومت در برابر رشد و اتوپیاها برای اجتناب از آن بیان می

دهند، جنبش  طور که نویسندگان این کتاب پرطرفدار نشان میحال، همانبااین

داری صنعتی ویژه تمدن سرمایهای در مورد جامعه و بهرشدزدایی آگاهانه از هر نظریه

اجتناب میانسان نظاممحور  اجبار  به جای یک  رشد  بنابراین،  بهکند.  عنوان یک مند 

 شود. انتخاب فرهنگی ظاهر می

کند، کامالً روشن  ای را که رشدزدایی از آن اجتناب مید رقم آماری باید مسئلهچن

ها در  میلیون نفر از ثروتمندترین  5/3(،  2016)  38سازد. طبق گزارش کردیت سوئیس

از ثروت جهان را   %6/45تریلیون دالر یا    116از جمعیت جهان(    %7/0سراسر جهان )

شدت در دستان  )البته، حتی در این گروه کوچک، ثروت بهتحت کنترل خود دارند  

  %73ها )میلیارد نفر از فقیرترین آدم  5/3سهم  تری متمرکز است(.  زیرگروه حتی کوچک 

ط هرکدام کمتر  طور متوستریلیون دالر یا به  1/6بر  از جمعیت جهان( ثروتی تنها بالغ

 
38 Credit Suisse 
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)البته اکثریت این گروه فاقد ثروت یا حتی دارای ثروت منفی در دالر است    10.000از  

 قالب بدهی هستند(. 

گزارش   طبق  دیگر،  سوی  جهانیاز  حدود  بانک  با    85%،  جهان  مردم  درآمد  از 

کنند.  دالر روزانه زندگی می  10ها با کمتر از  از آن   % 63و  دالر    30ی کمتر از  روزانه 

وسط جمعیت مرفه استفاده  واضح است که بخش اعظم منابع جهانی در شمال جهان ت

 شود. می

ی ثروت،  باید از اقتصادهای تولیدکنندهواضح است که برای پایان مؤثر به رشد،  
اقتصاد سرمایهبه انباشت ثروت  محور جهانی، فراتر رفتداری صنعتی انسانویژه  . اگر 

از کل جمعیت جهان(   %0.7ی زمین )توسط بخش بسیار کوچکی از مردم بر روی کره

این نخبگان حاکم می آنچه  تمام  و  متوقف کنیم  بسیار  را  برای گذران زندگی  توانند 

توانیم از بخش اعظم  ها بگذاریم، میراحتی تا آخر عمرشان مصرف کنند، در اختیار آن 

شان برآورده از جمعیت جهان که نیازهای اولیه   %85ی بهبود زندگی  برا   ثروت موجود

از تولید به اقدامی ساده یعنی امتناع  انباشت  نشده است، استفاده کنیم. دوما،  منظور 

ثروت هنگفت برای بخش بسیار کوچکی از جمعیت جهان )و برای هر کس دیگری در  

بالفاصله کاهش خواهد داد؛ که    طور اساسی وشناختی بشریت را بهآینده( ردپای بوم

 شود. کره محسوب میآسا در جهت بازیابی سالمت بومگامی غول

عنوان منشأ محور بهداری صنعتی انسان تشخیص تمدن سرمایهعالوه بر این، با عدم

ای را شناسایی کند که  تواند کنشگران اجتماعیهایمان، جنبش رشدزدایی نمیبحران 

شود اقتصاد وضعیت پایا همسو با آنچه جنبش رشدزدایی متصور میتوانند با گذار به  می

و فرهنگِ بودن برخالف فرهنگِ داشتن، در اقدام برای پایان دادن به رشد سهم داشته 

 باشند. 

می رشدزدایی  جنبش  من  اعتقاد  جنبشبه  از  چیزهایی  اندک  های  تواند 

ها  ور که این جنبش طشناختی بیاموزد، درست همانسوسیالیست و سوسیالیست بوم 

اقتصادی و در  اغلب ضرورت جمعیت جهانی کوچک  تر و نیاز به کوچک شدن کیک 

 اند. برخی موارد حتی نیاز به تولید و مصرف متفاوت را در نظر نگرفته

http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povDuplicateWB.aspx
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ی فرهنگ با طبیعت است. جنبش رشدزدایی  ترین مسئله رابطهآخرین و محوری 

رز عجیبی به گالویز شدن مستقیم با  ای از جنبش سبز است، به طکه شاخهدرحالی

عالقه  یابد، بیمحوری بازتاب میی طبیعت که در انسانروابط بدخیم میان بشر و بقیه

از طریق استثمار مردم  به نظر می از غارت طبیعت  ازلحاظ تاریخی تمام ثروت  رسد. 

نیری،  ام )محور که توسعه دادهآید. نظریه و عمل سوسیالیسم بومکارگر به دست می

درباره2021،  2020،  2018 مشابه  بینشی  در  کوچک (  بسیار  بشریت  در  ی  که  تری 

کند، سهیم  اقتصادهای عمدتاً محلی، بسیار متفاوت و بسیار کمتر تولید و مصرف می

ی بیمارگون ما با طبیعت ورای انسان متمرکز است. اما همچنین حول محور بهبود رابطه 

فرهنگ  از  رابطه  این  در  شکارچیهاست.  نظیر -ای  بومی  مردمان  حکمت  و  گردآور 

ی دوانده در شبکهبرد که بشریت را عمیقاً ریشه فرهنگ دوسویگی و قدردانی بهره می

 بینند. ی زمین میحیات بر سیاره
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 ی این مقاله سپاسگزارم.از هومن کاسبی به خاطر ترجمه قدردانی:  

 هانوشتپی

ها به دلیل اختالفات داخلی، عمری بسیار کوتاه داشتند و حداکثر چند  . بسیاری از آن 1

ی مردم  اند، اما برای اکثریت عمدهی مذهبی پابرجا ماندهسال دوام آوردند. چند فرقه

نداشته  جذابیتی  ادارهچندان  با  »مطابق  متوسط  اند.  خانوار  هر  در  سرشماری،  ی 

از سه نفر  2010آمریکایی در سال   نفره فقط  کردند. خانوارهای تکزندگی می  کمتر 

را در سال    13حدود   آمریکایی  از کل خانوارهای  دادند. در  تشکیل می  1960درصد 

میلیون واحد مسکونی را شمارش کرد   69/139ی آمریکا«  »پیمایش جامعه  2019سال  

میلیون   79/131میلیون نسبت به رقم    90/7و    2018میلیون نسبت به سال    15/1که  

 ( 2016 39اوس، افزایش داشت. )همچنین نک. استر 2010نفر در سال 

از تولید   %70متحده  . به بیان اکید، سه نوع بازار وجود دارد، بازار مصرفی که در ایاالت2

 دهد، بازار سرمایهناخالص داخلی را تشکیل می
 

 
39 Strauss  

https://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-14.pdf
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گراییِ اکولوژیکی،  پرومتهاصطالح  چه به های مدید به خاطر آنکارل مارکس مدت

شود،  های طبیعی، خوانده مینظر از محدودیتگرایی صرفیعنی تعهد مفرط به صنعت

است.  شده  واقع  انتقاد  سلسله   1مورد  انتشار  از  برانگیزاننده  تحلیل  پس  و  دقیق  هایی 

و غیر از آن، این دیدگاه که   مانتلی ریویوی مارکس در  پیرامون ابعاد اکولوژیکی اندیشه

کنند  های مارکسیست  چون تد بنتون و میشل لووی از آن حمایت میحتی برخی چهره

ای ذهنی و فلسفی نیست بلکه  گرایی صرفاً مقولهسختی پذیرفتنی است. پرومتهدیگر به

آن  سرمایهاز  که  بحرانجا  با  ]در  داری  بدون  جهانی،  مقیاس  در  زیستی  محیط  های 

راه داشتن[ هیچدست شدت واقعی و  حل قاطع و مشخصی روبروست، مبحثی بهگونه 

هایی که از  حلآید. ]در پاسخ به این وضعیت[ برخی از راهمربوط به امروز به شمار می

جنبش  میسوی  ارائه  جهان  سرتاسر  در  نوظهور  گوناگون  زیستی  محیط  شوند های 

بنابراین، امروزه  برد.    را زیر سؤال خواهند  داریی تولید سرمایهاحتماالً به صراحت شیوه

های  برای بسط شکل ی اکولوژیکی مارکسی،  بیش از هر زمان دیگری بازکشف نظریه 

مبارزه و  استراتژی  از  سرمایهنوینی  علیه  چپ  بسیاری ی  اهمیت  از  جهانی،  داری 

 برخوردار است. 

رایان یافت پیرامون گتوان توافقی روشن در میان چپ سختی میبا این حال هنوز به

تواند بنیانی نظری برای این مبارزات نوین اکولوژیکی که نقد مارکس تا چه حد میاین

بالمی فاستر، مانند   بندی جانهای موج اول« طبق دستهفراهم کند. »اکوسوسیالیست 

آندره گرز، جیمز اُکانر و آلین لیپتز در عین حال که تا حدودی سهم مارکس در مباحث  

های قرن نوزدهمی او  کنند که تحلیلشناسند استدالل میوژیکی را به رسمیت میاکول

گذشته است که ارتباطی با مسائل عینی امروز ندارد. در  مصرفبه قدری ناکامل و تاریخ

شناسی  های موج دوم« مانند فاستر و پل برکت بر اهمیت روش مقابل، »اکوسوسیالیست 

وارگی او  داری بر اساس تئوری ارزش و شیسرمایهامروزی نقد اکولوژیکی مارکس از  

 [ 1ورزند.]تأکید می

 

 ی اصلی است.ن مشخص شده باشد که از نویسنده  –عبارات درون ][ از مترجم است مگر آنکه با  - 1
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طبیعی مارکس  - های علمیبه بررسی یادداشتاین مقاله با اتخاذ رویکردی متفاوت  

که برای اولین بار در بخش هژدهم    1868های سال  ویژه یادداشتو کاوش در آنها، به

گونه که  [ همان2د پرداخت.]شود، خواهمنتشر می  MEGAجلد چهار ویراست جدید  

تأکید می درستی  به  برکت  و  یادداشتفاستر  اجازه میکنند  ما  به  مارکس  دهد  های 

در    سرمایه روشنی عالقه و اشتغال فکری او را، چه قبل و چه بعد از انتشار جلد اول  به

هایی  ی خود در رشته و مسیری را که وی ممکن است در مطالعات فشرده  1867سال  

کانیمانند   و  جغرافیا  شیمی،  که  بیولوژی،  مطالعاتی  ببینیم؛  باشد  پیموده  شناسی 

ی عظیم  [ در حالی که پروژه3بسیاری از آنها فرصت ادغام کامل در سرمایه را نیافتند.]

با  را  دفترچه  زیادی  تعداد  مارکس  عمر،  پایانی  سال  پانزده  در  ماند،  ناتمام  سرمایه 

های او  سوم یادداشتجا پر کرد. در واقع، یکجا و آنهایی منتخب از اینیادداشتقطعه

ها مربوط به علوم طبیعی است. عمق متعلق به این دوره و تقریباً نیمی از این یادداشت

که برخی از منتقدان،  آور است. بنابراین چنانی مطالعات علمی مارکس شگفتو گستره

طبیعی متأخر  -ر تحقیقات علمیشده دپوشی از حجم عظیم شواهدِ مخالفِ یافتبا چشم

مینتیجه بهگیری  نمیکنند،  در  راحتی  مارکس  اکولوژیکی  قدرتمند  مباحث  توان، 

 ی فکری او[ دانست.ای ]در پروژههایش را صرفاً حاشیهو دیگر نوشته سرمایه

ی توان رشد سریع عالقهبه سرعت می  1868های بعد از سال  با نگاهی به یادداشت

ث محیط زیستی را تشخیص داد. استدالل خواهم کرد اگر نقد مارکس  مارکس به مباح

میان بشر و   2کنش متابولیکی«شد او بر اختالل در »برهمبر اقتصادسیاسی کامل می

اساسی سرمایه تضاد  عنوان  به  بیشتری میطبیعت  تأکید  این،  داری  بر  داشت. عالوه 

ولوژیکی مارکس به پیچیده و  چنان که در ادامه نشان خواهم داد، تعمیق مباحث اک

غارت«چندوجهی »نظام  بر  لیبیگ  نقد  می  3کردن  کمک  تشخیص مدرن  کند. 

پذیر  های مدید به راحتی امکان های متأخر مارکس مدتبودن اکولوژی در نوشته مرکزی

هیچ او  چراکه  نتوانست  نبود  عظیم پروژهگاه  این    ی  انتشار  برد.  پایان  به  را  خود 

 
2. Metabolic Interaction-Stoffwechsel 
3 Robbery System 
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العمر مارکس را ی ماداممانده اما حیاتی در پروژههای پنهاناین جنبه ها درک  یادداشت

 دهند.  به ما نوید می

 های متفاوت سرمایه مارکس و لیبیگ در نسخه 

واقعیت شناخته  غیرعقالنیای شدهامروزه دیگر  بر  مارکس  نقد  است که  بودن  ای 

جاستوس فن لیبیگ   شیمیِ کشاورزیعمیقاً برآمده از کتاب    سرمایهکشاورزی مدرن در  

ی اف. دبلیو. جانسون است؛ آثاری که استدالل  نوشته   نکاتی در مورد آمریکای شمالیو  

  4ناپذیری منجر به تهیدگی خاک به شکل اجتنابتوجهی به قانون طبیعی  کنند بیمی

می مطالعه4شود.]خاک  از  پس  کتاب[  این  دقیق  سالی  در  ،  1866-1865های  ها 

به کار گرفت. در بخش موسوم به   سرمایهی مرکزی لیبیگ را در جلد اول مارکس ایده

 نویسد»کشاورزی و صنعت مدرن« مارکس می

کند و باعث  را در مراکز بزرگ جمع میداری، جمعیت  ی تولید سرمایهشیوه 

کنش  شود جمعیت شهری به یک برتری روزافزون دست یابد... این مسأله برهممی

می مختل  را  انسان  و  زمین  بین  عناصر متابولیکی  بازگشت  از  یعنی  کند، 

ها را مصرف کرده است ی خاک که انسان به شکل غذا و لباس آندهندهتشکیل 

کند؛ و از این رو مانع از کارکرد شرط طبیعی و جاودان  به زمین جلوگیری می

پایای خاک می بادوام و  داری[ در آن ی تولید سرمایهشود. پس ]شیوهبارآوریِ 

خردورزانه  و  فکری  زندگی  و هم  کارگران شهری  کالبدی   یواحد هم سالمتی 

 [5برد.] کارگر روستایی را از بین می

به درستی مشهور به سنگ  های اخیر مربوط به »گسست  بنای تحلیلاین عبارتِ 

را   [ 6تبدیل شده است.]  5متابولیکی« دین خود  علناً  این بخش، مارکس  پانویس  در 

منتشر شد   1862لیبیگ که در سال    شیمیِ کشاورزینسبت به ویراست هفتم کتاب  

 
4Soil Exhaustion کشی از خاکیا رمق 

5 Metabolic Rift 
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ی مخرب ای منفی یعنی جنبه کند: »گسترانیدن دیدگاه علوم طبیعی از زاویه بیان می

نظر   اظهار  است.« همین  لیبیگ  جاودان شایستگی  از ]وجوهِ[  یکی  کشاورزی مدرن 

عنوان منبع فکری مارکس در  که نقد لیبیگ بر کشاورزی مدرن، بهدلیلی است بر این

 داری، کانون رویکرد »گسست متابولیکی« او بوده است. نقد اکولوژیکی بر سرمایه

(، که 1867)  سرمایهن چاپ آلمانی  با این حال این اظهارنظر مارکس در نخستی

متأسفانه به زبان انگلیسی در دسترس نیست، با این مضمون که »توضیحات مختصر  

لیبیگ بر تاریخ کشاورزی که اگرچه عاری از خطاهای فاحش نیست اما در مجموع از 

تری است کمتر دانان مدرن روی هم حاوی بینش درخشانی اقتصادسیاسیکار همه

تواند متوجه تفاوت این نسخه ی دقیق بالفاصله مییک خواننده  [7است«.]شناخته شده  

چاپ کارلو  از سوی  اخیرا  البته  که  بعدی شود  آلمانی  -های  ویراستار  ولگراف،  اریخ 

  سرمایه[ مارکس این جمله را در چاپ دوم  8بدان اشاره شده است.]  MEGAی  پروژه

را می  الًاصالح کرد. درنتیجه ما معمو  1872-1873در سال   این جمله  خوانیم:  تنها 

توضیحات مختصر او بر تاریخ کشاورزی... اگرچه عاری از خطاهای فاحش نیست اما  »

است«.] درخشانی  بینش  جمله  [9حاوی  همه مارکس  کار  از  »لیبیگ  ی ی 

اما چرا مارکس  دانان مدرن روی هم« فراست بیشتری دارد را حذف کرد.  اقتصادسیاسی

کالسیک تلطیف    بر تأیید سهم لیبیگ در ارتباط با اقتصادسیاسینظر خود را مبنی  

 کرد؟

  سهم شاید گفته شود حذف این جمله تنها یک تغییر جزیی است به منظور تصریح  

ی شیمی کشاورزی و جداکردن آن از اقتصاد سیاسی، جایی که  لیبیگ در زمینه اصلی 

چه دان بزرگ »اشتباهات فاحشی« مرتکب شده بود. همچنین مارکس، چناناین شیمی

دان به نام جیمز اندرسون دهد، به درک خاص یک اقتصادسیاسیاین صفحات نشان می

مسأله ادرمورد  این  بود.  عالقمند  بسیار  خاک  دیگر  ی  برخالف  قتصاددان 

دانان کالسیک مسائل مربوط به تخریب خاک را مورد مطالعه و تحقیق اقتصادسیاسی

ی مخرب کشاورزی مدرن« ای که لیبیگ تحت عنوان »سویه قرار داده بود. همان مسأله

شایستگی از  »یکی  عنوان  به  را  آن  مارکس  و  بود  داده  لیبیگ« تشخیص  ابدی  های 
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بیش    سرمایهکرد آن توصیف در چاپ اول  رو شاید مارکس تصور میتوصیف کرد. ازاین 

 آید. آمیز میاز حد اغراق 

باید به خاطر داشت که مباحث کتاب   این،  کشاورزیبا وجود  لیبیگ در   شیمیِ 

دانان، دقیقاً به خاطر ادعاهایی که  ای از اقتصادسیاسیهمان زمان مشتاقانه از سوی عده

ی جمعیت مطرح ی رانت زمین و نظریهی مخصوصاً مسالهی اقتصادسیاساو در زمینه 

اقتصاددان آلمانی ویلهلم راشر [ به10کرده بود، مورد بحث قرار گرفت.] عنوان مثال، 

ی مواد معدنی لیبیگ را با اقتصاد سیاسی تشخیص حتی پیش از مارکس ارتباط نظریه

های جدید لیبیگ در  م یافتهداد و چندین فراز و یادداشت مربوط به او را به منظور ادغا

اقتصاد ملی  اش به چاپ چهارم کتاب خود مبحث کشاورزی در سیستم اقتصاد سیاسی
که ویژه آن( اضافه کرد. به1865)  های مربوط به آن در تولید طبیعیکشاورزی و شاخه

می صورت  بدین  را  لیبیگ  مارکس  مشابه  کلماتی  با  نیز  برخی او  اگر  »حتی  ستاید: 

های مهم  برانگیز باشد... حتی اگر او برخی از واقعیت اریخی لیبیگ بسیار بحثادعاهای ت

ی بزرگانی  ردهاقتصاد ملی را از قلم انداخته باشد، نام این دانشمند طبیعی بزرگ هم

اختصاص  خود  به  را  ملی  اقتصاد  تاریخ  در  عظیم  جایگاهی  هامبولت  الکساندر  چون 

ی  ل است که کتاب راشر مارکس را به مطالعه[ در واقع بسیار محتم11خواهد داد«.]

ترغیب کرده باشد. اظهارات 1865  - 1866لیبیگ در سال    شیمی کشاورزیمجدد کتاب  

او در آن    شیمی کشاورزییکسان هر دو نویسنده نشانگر نظر متداول در مورد لیبیگ و  

 زمان است.

اول چاپ  در  مارکس  کنیم  فرض  اگر  بود  خواهد  منطقی  این،  بر  ،  سرمایه  عالوه 

ی خطی  کرد که توسعه دانانی مقایسه میعمد لیبیگ را با آن دسته از اقتصادسیاسیبه

بازده )مالتوس، ریکاردو و و فراتاریخی از کشاورزی را خواه از خاک مولد به خاک کم

تر به بازدهی بیشتر )کاری و التر دوهرینگ( مسلم  جی اس میل( و خواه از بازدهی کم

  شکل مدرنند. در عوض نقد لیبیگ از »نظام غارت« در زراعت دقیقاً  اگرفتهفرض می

بهره و  تولید  افزایش  و  بهکشاورزی  را  آن  از  حاصل  نتیجه وری  استفادهعنوان  ی  ی 

کرد. به بیان دیگر، تاریخمندشدنِ کشاورزی غیرعقالنی و مخرب از خاک محکوم می
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علمی مبنای  یک  لیبیگ  دست  به  کارآ    -  مدرن  جهت طبیعیِ  در  مارکس  برای 

 ی کشاورزی فراهم کرد.  مردوددانستن رویکرد خطی و انتزاعی به توسعه
 1872-1873تا    1867تر دیدیم، مارکس بین سال های  با این حال چنانچه پیش

اقتصادسیاسی را نسبی گرفت. آیا این به دلیل در نظر می   تاحدودی سهم لیبیگ در 

زمینه،   این  در  بود؟  او  اقتصادی  خطاهای  خاطر  به  لیبیگ  شیمی  به  مارکس  شک 

نامهمطالعه یادداشتی دقیق  اهداف بزرگ مارکس و  ها و  از  ما  به فهم  مارکس  های 

 کند.  کمک می 1868های تحقیق او پس از سال شیوه 

 لیبیگها پیرامون شیمیِ کشاورزی  بحث

آید که  های این دوره این احتمال بیشتر به چشم میها و یادداشتبا نگاهی به نامه

تغییر نظر ]مارکس[ پیرامون مباحثات لیبیگ در ویراست دوم نشانگر چیزی بیش از 

به مارکس  باشد.  ساده  تصحیح  بحث یک  از  دربارهخوبی  که  داغی  شیمی ی  های 
پنداشت   سرمایهود، لذا پس از انتشار مجلد نخست  لیبیگ در گرفته بود آگاه ب  کشاورزی

ژانویه    3ای به تاریخ  ی لیبیگ را پیگیری کند. در نامهکه الزم است صحت اعتبار نظریه 

اش کارل شورلمر را  خواهد نظر دوست قدیمی و شیمیدانمارکس از انگلس می 1868

 جویا شود:  

کتا جدیدترین  و  بهترین  شورلمر  دید  از  بدانم  دربارهمایلم  شیمی ب  ی 

این، وضعیت فعلی بحث  بر  آلمانی( چیست؟ عالوه  زبان  ها میان  کشاورزی )به 

باری که بحث )از آخرین  ازت چگونه است؟  و کود  را طرفداران کود معدنی  ها 

پیگیری کردم تمام مباحث جدید حول این موضوع در آلمان ظاهر شده است(.  

ی لیبیگ مبنی بر  آلمان بر ضد نظریهآیا او چیزی درمورد کسانی که اخیراً در  

نوشته  چیزی  میتهیدگی خاک  نظریهاند  درمورد  چیزی  او  آیا  آبرفتیِ داند؟  ی 

داند؟ برای فصل مربوط شناس مونیخی )استاد دانشگاه مونیخ( میفراس، زراعت 

بایست الاقل تاحدودی از آخرین وضعیت این موضوع مطلع ی زمین میبه اجاره

   باشم. 
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سال  اظهارا ابتدای  در  او  هدف  روشنی  به  نامه  این  در  مارکس  برای   1868ت 

دهد. او نه فقط به دنبال آخرین متون عمومی  های کشاورزی را نشان میی کتابمطالعه

لیبیگ   شیمی کشاورزیای هم به مباحثات و نقدها به  کشاورزی است که توجه ویژه

، مارکس  سرمایههای جلد سوم  نوشته دارد. یادآوری این نکته مهم است که در دست

کند درحالی که اساساً خاطرنشان  طور غیرمستقیم بر اهمیت تحلیل لیبیگ اشاره میبه

شود. در کل این بخشی از   سازد الزم است در آینده این نظریه قوام یافته، تکمیلمی

دالیلی بود که او به تحقیقات خود ]در این زمینه[ و در مباحث اساسی همچون »کاهش  

 [  13بارآوری خاک« مرتبط با نرخ نزولی سود ادامه داد.]
نشان داد    ایکنندهقانع  طورشود بهلیبیگ که اغلب »پدر شیمی آلی« خوانده می

آلی و غیرآلی همچون نیتروژن، اسید فسفریک و  که رشد سالم گیاهان به هردو مواد  

های غالب با محوریت گیاخاک )جزء آلی خاک که  پتاسیم نیاز دارد. او برخالف نظریه

ی مواد آید( یا نیتروژن، ادعا کرد همهاز پوسیدن اجزای بدن حیوان و گیاه به وجود می

لیبیگ   6قانون حداقلیِ«ای که به » الزم باید بیش از »حداقل الزم« فراهم شود، گزاره

معروف است. اگرچه نگرش لیبیگ در خصوص نقش مواد غیرآلی همچنان امروزه معتبر 

نظریه  یعنی  آن،  از  تز مشتق  نظریهاست دو  و  معدنی  تهیدگی خاک،  ی کوددهی  ی 

 هایی را برانگیخت.بالفاصله جدال

مداوم محدود    ی لیبیگ مقدار مواد غیرآلی موجود در خاک بدون جبرانطبق نظریه 

ماند. درنتیجه اگر نیت کاشت و برداشت پایدار و مداوم محصول باشد الزم است آن  می

طور منظم به آن برگردانده  کنند بهمواد غیرآلی موجود در خاک که گیاهان جذب می

تواند به صورت مواد آلی یا غیرآلی که به مواد آلی تبدیل شده است  شود. )این مواد می

 7ن[ به خاک برگردانده شود.( لیبیگ این ضرورت را »قانون جایگزینی« -شدن]معدنی

نامد و اعتقاد دارد جایگزینی کامل مواد غیرآلی اصل اساسی کشاورزی پایدار است.  می

تنهایی توانایی تأمین مقدار کافی مواد غیرآلی را درصورت  جا که طبیعت خود بهاز آن 

نه ندارد لیبیگ بحث استفاده از کودهای معدنی  طور ساالبرداشت زیاد مواد مغذی به

 
6 Law of Minimum   

7 Law of replacement   
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شیمیایی را پیش کشید. او خاطرنشان ساخت نه تنها تئوری گیاخاک برگرفته از کتاب 

متعلق به آلبرخت دانیل تار که همچنین تئوری نیتروژن جان    اصول عملی کشاورزی

دودیت  اند چرا که هر دو به محبنت الوس و جوزف هنری گیلبرت به شکل جدی ناقص

 اند.  توجه مقدار در دسترس مواد غیرآلی موجود در خاک بی

ی  دهد تخطی از قانون جایگزینی و در نتیجه اش هشدار میلیبیگ با تکیه بر نظریه

سازی  کند. طبق نظر او، صنعتیآن تهیدگی خاک تمامی تمدن اروپا را با خطر مواجه می

شود  آورد که این باعث میجود میمدرن تقسیم کار جدیدی را بین شهر و حومه به و

ی کارگر در شهرهای بزرگ، دیگر به خاک اصلی بازنگشته مصرف غذایی از سوی طبقه 

ی بعدی به شکل فاضالب به و در آن بازیابی نشود. در عوض بدون هیچ گونه استفاده

سازی محصوالت کشاورزی ها روان گردد. عالوه بر این، از طریق کاالییسوی رودخانه 

سمت    و به  و  شده  منحرف  پایداری  از  کشاورزی  هدف  کاه(،  و  )استخوان  کود 

ترین سازی سود از طریق به زور وارد کردن مواد مغذی خاک به محصول در کوتاهبیشینه 

ها و با نکوهشِ کشاورزی زمان ممکن حرکت کرده است. لیبیگ، متأثر از این واقعیت

که اخالل در تبادل متابولیکی طبیعی در   عنوان یک »نظام غارت«، هشدار دادمدرن به

،  شیمیِ کشاورزیکتاب    1862نهایت باعث زوال تمدن خواهد شد. او در ویراست سال  

ی  اش تا میانهی ابتداییبینانهی تاحدی خوشی جدید آن، با تغییر عقیدهویژه مقدمهبه

ا جدیتی بیش  ، نسبت به کارآیی کاملِ تقویت شیمیایی ]خاک[ با کود، ب1850ی دهه

 های مخرب کشاورزی مدرن تأکید کرد.  از قبل بر جنبه 

تصحیح  و  غارت  نظام  نقد  در  خود  موضع  تقویت  به  لیبیگ  که  حال  همان  در 

درکی احساس  طور قابلپرداخت، مارکس بهمی  1862ی خود در سال  خوشبینی اولیه 

قرار دهد. در همان    کرد نیاز است مبحث بارآوری خاک را از منظری جدید مورد بازبینی

زمان، نقد لیبیگ بر نظام غارت و تهیدگی خاک باعث برانگیخته شدن چندین مباحثه  

ی مارکس به انگلس روشن  شناسان شد. نامههای تازه میان محققان و زراعت و استدالل

اول  می انتشار جلد  از  اعتبار نظریه  سرمایهکند حتی پس  ی  مارکس در تالش است 

 ی انتقادی بیشتری بسنجد.  ویه لیبیگ را از زا
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دانان دیگری نیز که به غیر از مارکس و راشر، اقتصادسیاسیتوجه اینی قابلنکته

گونه که فاستر شرح داده هنری چارلز کری پیش از به این مباحث ملحق شدند. همان

رد که  ککارانه در ایاالت متحده ادعا میرویه و اسراف آن با ارجاع به تولید کشاورزی بی

مسئولیت  نسل»غارت  علیه  جدی  »جنایت«  ارتکاب  زمین«  از  آینده  گریز  های 

استناد می15است.] او  به کارهای  به وفور  نیز به کری عالقه داشت و  لیبیگ  کرد،  [ 

رابطه از  مارکس  است  ممکن  خواندن  هرچند  مشغول  که  هنگامی  دو  این  شیمیِ  ی 
سال  کشاورزی کارهای    1865-1866های  در  مارکس  باشد.  نبوده  آگاه  کامالً  بود 

اقتصادی کری را خوانده بود و مکاتباتی با او داشت و کری هم کتاب خود پیرامون 

[ به  16داری را که در آن به تهیدگی خاک نیز پرداخته بود برای مارکس فرستاد.]برده

مون خاک وقتی برای مارکس آشکار  هرحال، احتماالً نقش کری در مباحث کلی پیرا

، پس از آن که لوییز 1868ی سال  شد که او به کارهای اوژن دورینگ برخورد. در ژانویه 

را، که اولین مرور   سرمایهدر مورد    1867کوگلمان کتاب دورینگ منتشرشده به سال  

ورینگ  های د، برای مارکس فرستاد، او شروع به خواندن کتاب  این کتاب تا آن زمان بود 

 کرد.

دورینگ، مدرس دانشگاه برلین، از عالقمندان و حامیان سیستم اقتصادی کری بود.  

اعتبار بخشیدن بیشتر به طرح پیشنهادی کری او همچنین نظریه ی لیبیگ را برای 

کنندگان  ی شهری که در آن تولیدکنندگان و مصرفمبنی بر ایجاد جوامع خودبسنده

کشی از دن مواد مغذی گیاهان و به تبع آن بدون رمقدر هماهنگی با هم بدون هدردا

 که  کنند، در تحلیل اقتصادی خود وارد کرده بود. دورینگ با ذکر اینخاک زندگی می

ن[ برپا کرده«  -ی تهیدگی خاک لیبیگ »ستونی برای سیستم ]کرینظریه 

ل  ادعا کرد تهیدگی خاک که در حال حاضر کامالً تبدیل به خطری، به عنوان مثا

تجاری  سیاست  طریق  از  تنها  درازمدت  در  است،  شده  شمالی  آمریکای  برای 

ای مبتنی بر حفاظت و آموزش کارگران داخلی متوقف خواهد شد. او برای توسعه 

ی طبیعی مواد را توصیه هماهنگ میان امکانات رفاهی مختلف یک کشور... چرخه 

که از آن گرفته شده    کند که امکان بازگشت مواد مغذی گیاه به همان خاکیمی

 [  17آورد.]بود را فراهم می
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ای در آینده را فرای تضاد میان  جامعه  سرمایه ی جلد سوم  نوشته مارکس در دست

ی شود که در آن »تولیدکنندگان همبسته به طور عقالنی مبادلهشهر و روستا متصور می

زده شده باشد وقتی فهمید  کنند.« او باید شگفتمتابولیکی خود را با طبیعت تنظیم می

آگاهانه »تنظیم  به طور مشابهی، خواستار  از  دورینگ  مواد«  توزیع  بر  ی  غلبه  طریق 

رویه و اسرافکارانه، عنوان »تنها اقدام مخالف« علیه تولید بیتقسیم بین شهر و روستا به 

است.] بازتاب گرایش  18بوده  نظر دورینگ  به همراه  مارکس  بیان دیگر مدعای  به   ]

های بعد دیدگاه مارکس نسبت به  عمومی »مکتب لیبیگ« در آن زمان بود. در سال

ر انتقادی شد چراکه دورینگ شروع به تبلیغ سیستم خود به عنوان  دورینگ هرچه بیشت

دموکراسی کرد. این مسأله احتماالً باعث تقویت تردید مارکس  تنها بنیان واقعی سوسیال

خاک لیبیگ و طرفداران آن شد اگرچه  تهیدگی  ی  نسبت به برداشت دورینگ از نظریه

داد. به هر صورت در  لیبیگ ادامه میی  او همچنان به بررسی سودمندی و اعتبار نظریه

  برعلیههایی »ی کتاب، فضای گفتمانی آن زمان مارکس را به مطالعه1868آغاز سال  

 خاک لیبیگ« واداشت.تهیدگی ی نظریه 

 گرایی لیبیگ؟ مالتوس

مارکس خصوصاً نگران این بود که هشدارهای لیبیگ پیرامون تهیدگی خاک حامل  

ی جدید  د. آنها، آن زمان که لیبیگ در کار تدارک نسخه اشاراتی به مالتوسیسم باش

ی کمبود غذا و ازدیاد جمعیت بود، اصطالح  ی مالتوسی درباره»علمی« از مضامین کهنه

گونه که  [ همان19ی دورینگ، را دوباره به جریان انداختند.] »شبح مالتوس«، ساخته 

بینی از خوش  1850اواسط  تا    1840های  تر گفته شد لحن کلی لیبیگ میان سالپیش

تغییر کرد. او با نقد تندوتیز    1860ی  و دهه  1850ی  به بدبینی محض در اواخر دهه

آینده اروپا  برای  بریتانیا  صنعتی  کشاورزی  تیرهبه  گرسنگی  ای  و  جنگ  از  مملو  وتار 

 شد: کرد اگر که »قانون جایگزینی« همچنان نادیده گرفته میبینی میپیش

وقت برای اثبات این  شود و آنل ذخایر کود گوانو تمام میطی فقط چند سا

بشر می از  که  طبیعت  برخیزد قانون  خود  زیست  شرایط  از  حفاظت  به  خواهد 



 

 

 ی محمدرضا جعفر  ی/ ترجمه   تویسا  یکوه 652

ی تئوریکی نخواهد بود... برای نیازی به هیچ بحث علمی یا به اصطالح مباحثه 

های  گ ها ناچار خواهند شد در جنحفاظت از خود و برای بازگرداندن تعادل، ملت

ای پایان یکدیگر را قتل عام کرده، از بین ببرند، و خدای ناکرده، اگر قحطیبی

دوباره پشتِ هم تکرار شود آنها که زنده    1817و    1816های  همچون قحطیِ سال

 [  20جان در خیابان خواهند بود.]گر هزاران تن بیمانند نظارهمی

تازه این گفتار  بدبینی  در  لیبیگ  است. در حالی کهی  مشخص  به   کامالً  او  نگاه 

کشاورزی همچون »نظام غارت« در مقایسه با قانون متداول و غیرتاریخی »بازده نزولی«  

های مالتوسی را  اش با ایدهگیرد رابطهای که مینماید نتیجه مالتوس و ریکاردو برتر می

قرار میدر هاله ابهام  از  بهای  مارکس  در حقیقت  ارجاعات  طور  دهد.  نگران  مشخص 

نظریه  به  شخصاً لیبیگ  را  میل  استوارت  جان  لیبیگ  واقع  در  بود.  ریکاردویی  ی 

او بوده باشد. هرچند طنز ماجرا  می شناخت و هیچ بعید نیست مستقیماً تحت تأثیر 

ی رانت ریکاردویی نه  گونه که مارکس اشاره کرده، مبدع نظریهجاست که، هماناین

نه قطع  اشتباه میریکاردو، و  به  لیبیگ  استوارت میل که  جان  بلکه جیمز  اً  پنداشت، 

ی تخریب خاک بدان بخشید. پس آنچه  اندرسونی است که مبنایی تاریخی در زمینه

باعث نگرانی مارکس بود ارتباط مکرر لیبیگ با مالتوس و ریکاردو در آن زمان بود که  

که، برخالف آن دو، بر ماهیت   ی منطقی مخالف دستگاه تحلیلی مارکس بودندنماینده

 [  21کرد.]ی خاک تأکید میتاریخی مسأله

گرا بودن یا نبودن لیبیگ ممکن است به نظر نوعی پرداختن بحث پیرامون مالتوس 

تر تهیدگی خاک به نظر آید اما این یکی از دالیل  اهمیت ذیل بحث بزرگبه جزییات بی

برای دورینگ، بحث    22است.  1862  او در سال  شیمی کشاورزیاصلی عمومیت یافتن  

با  ساز نبود چرا که سیستم اقتصادی مورد نظر کری پیش از این  گرایی مسألهمالتوس

»شبح   تواند به خلق امکان کشت بهتر خاک منجر شودی جامعه میکه توسعهاثبات این

ه  فرض ساد توانست این پیشسختی می[ البته مارکس به23مالتوس« را دور کرده بود.]

ترین واقعیات  شدهبه انگلس نوشت: »کری حتی شناخته  1869را بپذیرد. او در نوامبر  

 [  24گیرد.«]را نادیده می
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به مطالعه  1868بنابراین در سال   آثار کسانی کرد که موضعی مارکس شروع  ی 

به  انتقادی نسبت  کشاورزیتر  بودند.    شیمیِ  کرده  اتخاذ  مباحثات  لیبیگ  با  قبالً  او 

ون راشر آشنا بود که اعتقاد داشت سیستم غارت باید از منظر »علوم طبیعی« کسانی چ

توان از منظر »اقتصادی« فقط به این دلیل که سودآورتر مورد نقد قرار بگیرد ولی می

شدنِ بازیابیِ  تمام[ طبق نظر راشر، تنها الزم بود غارت پیش از گران25شود.]  توجیهبود  

 های بازار است، متوقف شود.الک آن قیمتی خاک، که مبارآوریِ اولیه 

گاه جان استوارت میلز در مورد  د دیفردریخ آلبرت النگ فیلسوف آلمانی در کتاب  
با قبول استدالالت راشر، علیه برداشت    1866منتشر شده به سال    ی اجتماعیمسأله

ابتدای سال   در  را  مارکس کتاب النگ  پرداخت.  بحث  به  و کری  لیبیگ  از  دورینگ 

هایش ]از این کتاب[ بر فصل چهارم  تصادفی نیست که یادداشت  خواند، بنابراین  1866

مسأله به  النگ  آن  در  که  فصلی  است،  متمرکز  خاک  آن  تهیدگی  و  رانت  تئوری  ی 

بهمی و  پردازد.  کری  که  این  بر  مبنی  النگ  دیدگاه  که  کرد  یادداشت  مارکس  ویژه 

ی دانستند و ]وضعِ[ »تعرفهها میشرارت   یدورینگ »تجارت« با انگلستان را عامل همه

د، بدون این که النگ »تمایل  گرفتن]گمرکی[ حفاظتی« را »عالج« نهایی در نظر می

تنها موجب تقسیم بین شهر و روستا که همچنین  صنعت به تمرکزیابی« را دریابد که نه

اقتصادی می نابرابری  ایجاد  راشر، النگ    [26.]شودباعث  کرد که  استدالل میهمانند 

محور ی لیبیگ به لحاظ علمی و طبیعی« ]نظام[ زراعت غارترغم درستی نظریه»علی

 [27توان از منظر »اقتصاد ملی« توجیه کرد.]را می

ایده آیو دید.  را همچنین می  هایی چنین  آلمانی ژولیوس  اقتصاددان  توان در کار 

 آن برای اقتصاد ملی و خصوصی کودهای مکمل و معنی  ای از کتاب او  مارکس نسخه

یادداشت سیاه کرده بود( را در اختیار داشت  1869) [  28.]که گوشه و کنارش را با 

تأیید می را  لیبیگ  تئوری معدنی  علمی  ارزش  آیو  ایناگرچه  بر  اما  نظریه کرد  ی که 

توان به مثابه قانون »مطلق« طبیعی قلمداد کرد تردید روا ساخت.  تهیدگی خاک را می

ای نسبی است که معنای چندانی برای عوض آیو بر این نظر بود که این نظریه نظریه  در

احتماالً  کشورها  این  در  که  چرا  ندارد،  صغیر  آسیای  یا  لهستان  روسیه،  اقتصادهای 

که نیازی به آنی گسترده دست یافت بیتوان به کشاورزی پایدار از طریق توسعه می
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آیو فراموش کرده بود که  با این حال  [  29د.]پیروی از »قانون جایگزینی« باش  ظاهراً 

نگرانی اصلی لیبیگ کشورهای اروپای غربی است. عالوه بر این آیو در نهایت به شکل  

غیرانتقادی سازوکار تنظیم قیمت از سوی بازار را پذیرفت، زیرا او هم مانند راشر انتظار 

برداری افراطی از انع از بهرهسادگی م داشت که این سازوکار برای تداوم سودآوری به

ی لیبیگ برای النگ و آیو باقی ماند این حقیقت  شود. آنچه از نظریهقدرت خاک می

نهایت بهبود بخشید. سرانجام آنها هم به  توان تا بیساده بود که ]شرایط[ خاک را نمی

مالتوس نظریهحامیان جدید  بدلگرای  نزولی خاک  بازده  قانون  و  ازدیاد جمعیت    ی 

 گشتند.  

ی اینها مارکس با »خرفت« خواندن آنها سؤاالت انکاری بسیاری در واکنش به همه

به همین ترتیب، ارزیابی او از کتاب  [  30اش از کتاب آیو یادداشت کرد.]را در نسخه 

به    1870جوالی    27ی خود به کوگلمان در تاریخ  النگ خصمانه است، چنانچه در نامه

عالوه، با اطمینان [ به31کند.]ی النگ از تاریخ یاد میگرایانهسکنایه از توصیفات مالتو

ی تحقق کشاورزی پایدار از طریق نوسانات ای به ایدهتوان فرض کرد مارکس عالقهمی

توانست حامی کری و دورینگ باشد  جا که مارکس نمیقیمت در بازار نداشت. و از آن 

جانبه و سطح باال از نظام مدرن  مهبندی یک نقد هتصمیم گرفت برای بیان و مفصل 

 ی تهیدگی خاک بپردازد.ی مسألهطور جدی به مطالعهغارت به

ابتدا تصور میبرای جمع  اثرات بندی: مارکس در  کرد توضیحات لیبیگ در مورد 

عنوان استدالل قوی علیه قانون انتزاعی بازده نزولی  توان بهمخرب کشاورزی مدرن را می

خاک   تهیدگی که مباحثات گرد  1868به کار برد، ولی پس از سال  ریکاردو و مالتوس

ای مضمونی مالتوسی به خود گرفت به چالش کشیدن تئوری لیبیگ را  به طرز فزاینده

آمیز خود با این محتوا آغاز کرد. بنابراین مارکس ادعای تاحدودی غیرانتقادی و مبالغه

دانان  ش از تمام آنچه اقتصادسیاسیهای بصیرتی است بیکه تحلیل لیبیگ »دارای رگه 

به قصد تهیهبا هم داشته را پس گرفت  این مسأله،  ی تحقیقی گستردهاند«  تر حول 

 . سرمایهمشخصاً به قصد انتشار در جلدهای دوم و سوم 
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 کنش متابولیکی مارکس و فراس ی برهمنظریه

ی  ولیه[ دربارهاگر گرایش مالتوسی لیبیگ دلیل سلبی مارکس برای تغییر قضاوت ]ا

بود اما دلیل ایجابی هم وجود داشت: مارکس به نویسندگانی    سرمایهاو در ویرایش دوم  

شناختیِ او بر اقتصاد سیاسی یافتند.  برخورد که اهمیتی همپای لیبیگ برای نقد بوم

نامه بود. در  نویسندگان  از آن  ژانویه  کارل فراس یکی  تاریخ  به  از    1868ای  مارکس 

شورلمر نتوانست   ی فراسِ کشاورز و استاد دانشگاه مونیخ پرسید. اگرچهشورلمر درباره

های  ی آبرفتی فراس به او ارائه دهد مارکس در طول ماهاطالعات خاصی در مورد نظریه

 بعد شروع به خواندن چندین کتاب از فراس کرد.  

و    1867های مارکس برای اولین بار میان ماه دسامبر  نام فراس در میان یادداشت

میان می  1868ی  ژانویه  به  از کتابجایی  یکی  عنوان  مارکس  نام  آید که  به  او  های 

ی تهیدگی خاک لیبیگ را که جدالی علیه نظریه  هاهای آنحلهای ارضی و راهبحران 

به انگلس   1868ی  ای در تاریخ ژانویه کس در نامه[ وقتی مار32کند.]است یادداشت می

چیزهای جدید از هر قسم    یام همهنویسد »از آخرین باری که به موضوع نگاه کردهمی

 در آلمان ظاهر شده است« محتمالً کتاب فراس را مدنظر داشته است.  

رزی به محض انتشار کتاب فراس و پس از انتقادِ لیبیگ از جهل علمی مربیان کشاو

ی او با  ها استاد دانشگاهش بود، رابطه و کشاورزان تجربی در مونیخی که فراس سال 

لیبیگ به شدت به تیرگی گرایید. در پاسخ، فراس از کنش ارضی در مونیخ دفاع کرد  

ی مالتوسی است بیش از گرایی به نظریهی لیبیگ که نشانگر نوعی واپسو گفت نظریه

های متنوعِ تاریخیِ  ی فراس[ شکلای که ]به گفتههحد جدی گرفته شده است، نظری

بهره به  تهیگی خاک  ایجاد  بدون  یافته، کشاورزی که  آن دست  افزایش  و حتی  وری 

فرض ضمنی  بینی لیبیگ برآمده از این پیشی فراس، بدنادیده گرفته است. طبق گفته

اگر    – نیاز خاک  بایست قادر به بازگرداندن مواد غیرآلی و در صورت  می  بشراست که  

ابداع کودهای مصنوعی باشد که در هر حال بسیار    -تفکیک بین شهر و روستا حل نشود

خودِ  پرهزینه خواهد بود. در مقابل فراس روشی مقرون به صرفه با استفاده از قدرت  
ی آبرفت« شرح دهد که در »نظریهبرای حفظ بارآوری خاک را پیشنهاد می  طبیعت

 [  33داده است.]
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ت مواد  در  دیگر  و  ریگ، سنگ  ماسه،  »زمین،  معنای  به  آبرفت  لیل،  چارلز  عریف 

ای است که شسته شده و توسط رودخانه و سیل و دیگر عوامل در مناطقی  شدهحمل 

یا دریا نمی آبرفتی  [  34شود.«]روند ریخته میکه به طور دایم زیر آب دریاچه  مواد 

رای رشد گیاه حیاتی است. در نتیجه شود که بشامل مقادیر زیادی از مواد معدنی می

ها،  ها در جلگههای حاصل از رسوب منظم این مواد معموالً در مجاورت رودخانهخاک

 ای کنند. مانند ساحل ماسهبدون استفاده از کود، سال به سال محصوالت غنی تولید می

حیاکننده در  پی. رسوبات اسیسیهای سرزمینی میدانوب، دلتای رود نیل یا پو یا زبانه

از این رو غنای خاک آبرفتی   شوند.ی آبریز ناشی میسیالب از فرسایش بیشتر در حوضه

ها است.  ها و کوهی تپهی فقر خاک در باالدست رودخانه و به احتمال زیاد دامنهنتیجه 

با الهام از این مثال طبیعی، فراس ساخت »آبرفت مصنوعی« با تنظیم آب رودخانه از 

ارزانی و   طریق ساخت سدهای موقت بر روی مزارع کشاورزی را پیشنهاد داد که به 

می فراهم  را  ضروری  معدنی  مواد  دائمی  یادداشتاحتماال  نشان  آورد.  مارکس  های 

کشاورزی می در  آبرفت  عملی  اعتبار  مورد  در  را  فراس  مطالعات  دقت  با  او  دهد 

 [  35خواند.]

ی س را به فراس جلب کرد احتماالً نظریهی مارکبا این حال آنچه بیش از همه عالقه

گفتار  پارهی کتاب فراس، مارکس با ثبت چندین  آبرفت نبود. پس از خواندن مشتاقانه

اقلیم و دنیای  ، کتاب  1868مارس    25ای به انگلس در تاریخ  ی خود، در نامهدر دفترچه 
 فراس را تحسین کرد:  گیاهان در طول زمانِ

تاب اقلیم و جهان گیاهان فراس است که به طور مثال ترین مورد، کجالب توجه 

کند... او ادعا  تغییر می  تاریخیهای  در طول زمان  کند اقلیم و پوشش گیاهیثابت می

با کشت  می آن  -کند  میزان  و  به شدت  بین   -بسته  از  ترجیحی دهقانان  »رطوبت« 

در نهایت پوشش   کنند( و رود )و به تبع آن گیاهان از جنوب به شمال مهاجرت میمی

دهد. تأثیر کشاورزی در ابتدا سودمند است اما سرانجام  گیاهی به استپ تغییر شکل می

ایناز طریق جنگل مانند  اثرات مخربی برجا میزدایی و  نتیجه زراعتها  در   - گذارد. 

نشود )همان که بورژوازی    آگاهانه کنترلطور طبیعی پیش رود و گسترش یابد و  وقتی به
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به  نمی  ذاتاً  آن  نمیسمت  جا  به  خود  پشت  بیابانی  جز  پارس،  رود(  گذارد، سرزمین 

 [  36رودان، یونان و غیره. و بار دیگر گرایش ناخوداگاهانه سوسیالیستی!]میان

ی  رغم نقد تند او بر لیبیگ گرایش ناخودآگاهانهکه مارکس در کتاب فراس علیاین

اقلیم و دنیای گیاه در  رسد. کتاب  سوسیالیستی پیدا کرد ممکن است عجیب به نظر ب
فراس  -ویژه، یونان باستانهای باستانی، بهبه تفصیل شرح داد چگونه تمدن   طول زمان

شناسی در دانشگاه آتن در یونان  هفت سال را به عنوان بازرس باغ سلطنتی و استاد گیاه

ای که منجر به تغییرات ناپایدارکننده  زدایی افسارگسیخته خاطر جنگلبه  -سپری کرد

ند و چون گیاهان بومی نتوانستند خود را با محیط در محیط زیست محلی شد فروپاشید

زیست جدید تطبیق دهند استپ یا در بدترین حالت بیابان به وجود آمد. )اگرچه توضیح  

ی این تغییرشکل محیطی، بر فضای گفتمانی آن زمان[ تأثیرگذار بود اما  فراس ]درباره

گیاهانی بود که به رطوبت    زایی« که رشدبرخی امروزه معتقدند آنچه رخ داد نه »بیابان

به جای نفوذ به خاک به شکل رواناب هدر    زیرا بیشتر آب باران  -تری نیاز داشتندکم

 رفت.( می

شود باید به تأکید  اولین چیزی که از میان این موارد جذاب به بحث ما مربوط می

مهم تأثیر  خاطر  به  گیاه  رشد  برای  طبیعی«  »اقلیم  اهمیت  بر  فرآیفراس  بر  ند  اش 

تنهایی کفایت  اشاره کرد. بنابراین صرفاً آنالیز ترکیبات شیمی خاک به 8هوازدگیِ خاک 

کند چرا که واکنش شمیایی و فیزیکی درون خاک که برای فرایند هوازدگی ضروری نمی

به مؤلفهاست  به  به  شدت  دارد.  بستگی  بارندگی  و  رطوبت  اقلیمی همچون دما،  های 

دانست اش را »فیزیکِ کشاورزی« می ش تحقیقات شخصی همین علت فراس زمینه و رو

ی فراس در [ به گفته37که آشکارا در تقابل با »شیمیِ کشاورزی« لیبیگ قرار داشت.]

مطلوب اقلیمی  شرایط  که  خاصی  با  نواحیِ  رودخانه  نزدیکی  در  خاک  و  است  تر 

صول بدون ترس توان مقادیر زیادی محهای منظمِ غنی از رسوبات قرار دارد میسیالب 

تولید کرد چرا که طبیعت به  از  از تهیدگی خاک  را  طور خودکار »قانون جایگزینی« 

 
8 Weathering Process of Soil 
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انجام میطریق الیه آبرفتی  خاکهای  از  برخی  در  تنها  البته  این  نواحی دهد.  در  ها 

 خاصی صادق است.  

ی مارکس به این »فیزیک کشاورزی« افزون پس از خواندن کتاب های فراس عالقه

چنا در  شد  ]مطالعات[  جدیدترین  و  آخرین  همچنان  باید  »ما  گفت:  انگلس  به  نکه 

توان  جا می[ از این38است«.]  شیمیرقیب    فیزیککشاورزی را پیگیری کنیم. مکتب  

طور عمده ، مارکس به1868ی  تغییر آشکار عالیق مارکس را تشخیص داد. در ژانویه 

کود، معدنی یا نیتروژن، مؤثرتر که کدام نوع  به این  مربوطمباحثات »مکتب شیمی«  

مطالعه کرده بود   1861کرد. از آنجا که او این مبحث را قبالً در سال است را دنبال می

های جدید را هم بخواند. به هرحال کرد الزم است »تا حدی« پیشرفت حال فکر می

م  پس از دو ماه و نیم و بررسی دقیق کارهای فراس، مارکس لیبیگ و الوس را تحت نا

مستقل  مکتب  به صورت  فراس  تئوری  با  و  داد  قرار  دسته  یک  در  »مکتب شیمی« 

بندی بازتاب قضاوت شخصی فراس بود که این تقسیمویژه آن»فیزیک« برخورد کرد. به

ای در مورد  سویه های انتزاعی و یککه اعتقاد داشت هر دوی لیبیگ و الوس استدالل

[  39ی شیمیایی رشد گیاه دارند.]یاد تنها بر مؤلفه تهیدگی خاک با اِعمال تأکید بسیار ز

ی ها در زمینهدر نتیجه، مارکس به این باور رسید که او »باید« جدیدترین پیشرفت

 کشاورزی را با دقت بیشتری بخواند.   

اش به تأثیرات انسانی بر فرایند تاریخی  فرد بودن فراس همچنین در توجهمنحصربه 

است. در واقع کتاب فراس یکی از اولین مطالعات در این زمینه تغییر اقلیم نیز مشهود 

( به تمجید از 1864)  انسان و طبیعتاست که بعدتر گئورگ پرکینز مارش در کتاب  

پرداخت.] داد چگونه گونه40آن  نشان  یونان  باستانی  متون  به  رجوع  با  فراس  های  [ 

از    تر شدن تدریجی هوا از جنوبتر و خشکگیاهی با هرچه گرم به سمت شمال یا 

گفته طبق  کردند.  حرکت  کوهستان  به  از دشت  ناشی  اقلیم  تغییر  این  فراس  ی 

هایی از فروپاشی  های باستانی بوده است. چنین داستانی تمدنزدایی گستردهجنگل

 جوامع باستانی ارتباط آشکاری با وضعیت معاصر ما دارد. 

صنعت مدرن از الوار هشدار داد،  ی مفرطِ به همین ترتیب فراس نسبت به استفاده

زمانه در  که  بهروندی  او  میی  گمان  و  بود  جریان  در  بر  وفور  شگرفی  تأثیر  رود 
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ی ی ]آثار[ فراس مارکس را با مسألهگیری[ تمدن اروپایی داشته است. مطالعه]شکل

بهجنگل آشنا کرد  اروپا  در  »فرانسه که در دفترچه طوری زدایی  ثبت کرد:  اش چنین 

جنگل بزرگ   4های پیشین خود را دارد، انگلستان تنها  دوازدهم جنگلروز تنها یک ام

غرب اروپا مناظری از درختان افراشته ی جنوب جزیره تا را؛ در ایتالیا و شبه   69از مجموع  

توان  ها نمیها بود دیگر حتی در کوهستان ای عمومی در دشترا که پیش از آن منظره

های بیشتر تکنولوژیک تنها توانایی قطع درختان  که پیشرفتن[ فراس از ای41یافت«.]

 خورد.زدایی را سرعت بخشیده تأسف میدر ارتفاعات کوهستانی را افزایش داده و جنگل

با خواندن کتاب فراس مارکس متوجه تنش بزرگ بین پایداری اکولوژیکی و تقاضای  

به  چوب  سرمایهروزافزون  تولید  ]پیشرانِ[  سوختِ  ]بدینعنوان  شد.  نگاه  داری  رو[ 

»برهم در  اخالل  به  ]سیستم[ مارکس  در  طبیعت  و  انسان  میان  متابولیکی«  کنش 

مقوله سرمایه از  مسألهداری  و  رفت  فراتر  لیبیگی  معنای  به  خاکِ  تهیدگی  ی  ی 

دهد این  نشان می سرمایه طور که ویراستِ دوم زدایی را دربر گرفت. البته، همانجنگل

نی معنا  به  بدین  همچنان  عوض  در  گذاشت.  کنار  را  لیبیگ  تئوری  مارکس  که  ست 

تحسین کار لیبیگ به عنوان بخش ضروری از نقد خود به کشاورزی مدرن ادامه داد. با  

نوشت  ی سوسیالیستی« در کارهای فراس  این حال، وقتی مارکس از »گرایش ناآگاهانه

ی عنوان پروژهان و طبیعت به آشکار است که اینک او به نوسازی متابولیسم میان انس

آمده    سرمایهتر از آنچه در جلد نخست  مرکزی سوسیالیسم، در مقیاسی بسیار بزرگ

 نگرد. بود، می

 1868ی فراس نشد. در آغاز سال  زدایی محدود به مطالعهی مارکس به جنگلعالقه

ند و  اثر جان دی تاکت را خوا  تاریخ گذشته و حالِ وضعیت جمعیت کارگریاو کتاب  

ی مهم آن را یادداشت کرد. در یکی از آن صفحاتی که مارکس یادداشت  چند صفحه 

 نویسد: کرده، تاکت می

موارد،  بی از  بسیاری  در  نیز،  و  پرورش درخت  از  غفلت  و  ما  نیاکان  خیالی 

ی تأسف و ها با درختان جدید مایهها بدون جایگزینی مناسب آنتخریب جنگل 

رسد این اتالف عمومی درست قبل از کشف استفاده از  پشیمانی است. به نظر می
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ای ن[ در حد اعال بوده است، در آن زمانه-سنگ دریایی ]برای ذوبِ آهن  زغال

ی چوب و الوار را توانست همه که مصرف برای آهنگری به حدی زیاد بود که می

آن سودمندی  بر  فقط  نه  درختان  کاشت  امروزه  اگرچه  بروبد....  کشور  ها  در 

مقابل  یم در  بادشکن  همچون  زیبا،  مناظری  آفرینش  بر  عالوه  بلکه  افزاید 

ای عظیم از درخت  کند... مزیت بزرگ کاشت پیکرههای سریع باد عمل میجریان

جا که چیزی برای مقاومت  شود. از آندر سرزمینی عور در ابتدای امر درک نمی

احشامی که در آن ندارد،  بادهای سرد وجود  کنند رشد  تغذیه می  جادر مقابل 

رسد گیاهان با آتش سوخته یا با چوبدستی کنده  کمی دارند و اغلب به نظر می

ی ]مصرفی[  اند. از این رو با تأمین گرما و آسایش برای احشام، نیمی از علوفهشده

 [  42کند.]برای آنها کفایت می

کنند و این همانی  مهمی در کشاورزی و دامداری ایفا می  اقتصادی ها نقش  جنگل

 به خودش جلب بود.  1868وضوح در سال بود که مارکس را به

طور مستقیم از آثار فراس یا تاکت ذکری به  به  1868اگرچه مارکس پس از سال  

که    سرمایهی دوم برای جلد دو  نوشته های آنها در دستآورد اما تأثیر ایدهمیان نمی

ی نوشته شده آشکار است. مارکس قبالً در دستنوشته   1870و    1868های  ن سالبی

زدایی تحت سیستم مالکیت خصوصی ]همراه مربوط به جلد سوم نوشته بود که جنگل

وبیش بتواند پایداری ی مالکیت دولتی کمبا[ پایداری نخواهد بود حتی اگر تحت اداره 

ی نظام مدرن غارت  توجه بیشتری به مسأله مارکس    1868[ بعد از  43به بار بیاورد.]

زدایی را  را طوری از تولید محصول بسط داده بود که جنگلمعطوف کرد که حال او آن

ی[ ناسازگاری بین منطق گرفت. در این راستا مارکس برای تقویت ]نظریه نیز دربر می

( 1852)  یراهنمای عملیات تجارت کشاورزهای مادی جنگل به کتاب  سرمایه با ویژگی

[ او خاطرنشان کرد زمان زیادی که برای  44ی فدریش کیرشهف استناد کرد.]نوشته 

را تحمیل میرشد جنگل الزم است محدودیت طبیعی را مجبور ای  کند که سرمایه 

چرخهمی جنگل کند  دوبارهی  رشد  و  در  زدایی  کند.  کوتاه  مقدور  حد  تا  را  آن  ی 

نویسد: ی گفتاری از کتاب کیرشهف میر حاشیه، مارکس بسرمایهی جلد دو  دستنوشته 

طور کلی خود را در چنین تخریب فعال جنگل  ی صنعت بهی فرهنگ و توسعه»توسعه 
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است   داده  نشان  صورت  طوری  آن  احیای  و  حفاظت  برای  درعوض  که  هرکاری  که 

که    [ مارکس مطمئناً از این خطر آگاه بود45آید«.]اندازه کوچک میگیرد به نظر بیمی

شود که تغییر اقلیم را هم درپی خواهد داشت:  تنها باعث کمبود چوب میزدایی نهجنگل

 بحران وجودی برای تمدن بشری.

[ نوشته -مقایسه  با  نظرگاه[  این  چشمگیر ی  پیشرفت  این  جوان  مارکس   های 

میاندیشه روشن  را  مارکس  اکولوژیکی  در  ی  کمونیستسازد.  ]حزب[  ، مانیفست 

انگل و  ]چنین[ مارکس  سرمایه  قدرت  از  ناشی  گرفته  تاریخی صورت  تغییرات  از  س 

 نویسند: می

از صدسال سلطهبورژوازی طی دوران کم با  تر  ی طبقاتی خویش، درقیاس 

ای با کمیت و عظمت بیشتر پدید  های پیش از خود، نیروهای مولدهتمام نسل

، کاربرد شیمی  آالتآورده است. انقیاد نیروهای طبیعت به دست انسان، ماشین

راه بخار،  نیروی  با  کشتیرانی  کشاورزی،  و  صنعت  برقی،  در  تلگراف  آهن،  های 

ها،  سازی در رودخانهسازی[ سراسر عالم برای کشت، قابل آبراهپاکسازی ]و آماده

 [ 46اند.]ی آن جمعیتی که گویی با سحر و جادو از زمین احضار شدههمه

ی مارکس و انگلس  دستانهوان نمود نگرش خامعنگفتار را به میشل لووی این پاره

دارانه ی سرمایه نسبت به مدرنیزاسیون و نادیده انگاشتن تخریب اکولوژیکی تحت توسعه

اش سابقهنویسد: »با تجلیل از بورژوازی برای توانایی بیدهد و میمورد انتقاد قرار می

توسعه  بی در  و  صراحت  به  انگلس  و  مارکس  مولده،  نیروهای  انقیاد  "قیدوشرط  ی 

سازی[ سراسر عالم برای کشت  پاکسازی ]و آماده"و   "نیروهای طبیعت به دست انسان

[ شاید مردوددانستن خوانش  47کنند.«]توسط تولید مدرن بورژوازی را تحسین می  "

جا دشوار به نظر برسد، اما  شود در اینگرایی مارکس خوانده میلووی از آنچه پرومته

هرحال حتی اگر خوانش لووی  [ به48دهد.]تر دیدگاهی دیگر ارائه میجان بالمی فاس

توان این نقد  سختی میدرستی تفکر مارکس در آن زمان را بازتاب دهد ]باز هم[ بهبه

طور  داری بهای او تعمیم داد، چرا که نقد مارکس به سرمایهی کارهای حرفهرا به همه
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سال گذر  در  بیشترپیوسته  هرچه  بعد  همانبوم   های  گردید.  باال  گرایانه  در  که  طور 

های بعد  دهد در سالنشان می  سرمایهمشاهده شد، تکامل تفکر او متعاقب جلد اول  

]گزاره[  که در این زدایی عالقمند شد به طوریی جنگلطور جدی به مسألهمارکس به

متأخر جنگل پایدار  زدایی انبوه را به نام پیشرفت، بدون تنظیم آگا که مارکسِ  هانه و 

 تبادل متابولیکی بین انسان و طبیعت تحسین کند، بسیار باید شک کرد.

 قلمروهای بعدی در نقد اکولوژیکی مارکس 

سال   در  یافت.  گسترش  نیز  دامداری  به  دوره  این  در  مارکس  اکولوژیکی  عالیق 

لئونش ی  نوشته  اقتصاد روستایی انگلیس، اسکاتلند و ایرلنداو دیگر کتاب    1866-1865

دو الوقن را خوانده بود که در آن کارشناس فرانسوی اقتصاد کشاورزی نسبت به برتری 

می بحث  انگلیسی  برای  کشاورزی  انگلیسی کرد.  پرورش  فرایند  الوقن  دو  نمونه 

می مثال  را  بِیکوِل  رابرت  توسط  انتخابایجادشده  »سیستم  با  که  گری«اش زد 

ی استخوانی که تر با گوشت بیشتر و تنها با تودهساخت سریعگوسفندان را قادر می

هایش  [ واکنش مارکس در یادداشت49شان ضروری است رشد کنند.]برای زنده ماندن

بودن، کامالً بیمار،  هایی چون زودرس زدنی است: »مشخصه »پیشرفتی« مثال"چنین  به  

شان محصوالت  کمبود استخوان، تولید مقدار زیادی چربی و گوشت و مانند اینها. همه 

نفرتمصنوعی ]فرآیندی[  به  50انگیز!«]اند.  مارکس  از  تصویری  آن  [ چنین مواضعی 

 کند. کنولوژیک مدرن را مخدوش میهای تعنوان حامی غیرانتقادی پیشرفت

در ابتدای قرن نوزده، گوسفند »لستر جدید« متعلق به بِیکوِل ]در انگلستان[ به  

وری کشاورزی ایرلند با گوسفندهای  ایرلند آورده شد، و در آنجا به منظور افزایش بهره

ین اصالح [ مارکس از ا51ای جدید به نام راسکامون، آمیخته شد.]بومی برای تولید گونه

که  رغم اینمصنوعی در اکوسیستم محلی به قصد انباشت سرمایه کامالً آگاه بود و علی

بود آن را مردود شمرد: سالمتی و رفاه  طور واضح باعث بهبود بهرهاین عمل به وری 

تصریح کرد    1865رو مارکس در سال  اینحیوانات تابع سودمندی سرمایه قرار گرفت. از

شرفت« در واقع پیشرفت نیست زیرا تنها با نابودی پایداری تبادل  چنین قسمی از »پی

 متابولیکی میان انسان و طبیعت میسر است. 
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به مبحث   سرمایهی دوم مربوط به جلد دوم  نوشتهمارکس هنگامی که در دست

برای  دام که  دلیلی  همان  به  را  آن  بازگشت  صنعتی  دارانه  سرمایهداری  جنگلداری 

دانست: در حقیقت زمان تولید برای سرمایه اغلب خیلی طوالنی  برشمرده بود ناپایدار می

این به کتاب  است. در  مارکس  (  1866)  های سیاسی، کشاورزی و تجاریسفسطه جا 

 کند: ی ویلیلم والتر گود استناد مینوشته 

بر اساس اصوکه دامداری به این خاطر، با توجه به این  اقتصاد سیاسی  ها  ل 

می گوسالهاداره  به شوند،  پرورش  برای  لبنیات  تولید  بومی  مناطق  از  که  هایی 

شدند اکنون بعضی اوقات ظرف یک هفته تا ده روز به طور عمده  جنوب آورده می

های بیرمنگام، منچستر، لیورپول و شهرهای بزرگِ همجوار کشتار در کشتارگاه

ها برای ر در پاسخ به پیشنهاد پرورش ]گوسالهشوند. آنچه که این مردان حقی می

ما خوب میتولید شیر[ می  « است که  این  آندانیم میگویند  برای توان  را  ها 

تولید شیر پرورش داد اما این مستلزم آن است که دستمان در جیب خودمان 

این و  نیست  که  زمان طوالنیباشد  مجبوریم  لبنیات[  تولید  ]با  منتظر که  تری 

 [ 52که به یکباره آن را به دست بیاوریم.]جای این]مالی آن[ بمانیم به بازگشت

شود،  ها چقدر سریع میدهندگان رشد داممهم نیست به لطف بیکول و دیگر پرورش 

چرا که سرعت رشد آنها، تنها زمان کشتار پیش از موعدشان را به نفع کوتاه شدن زمان  

می کوتاه  سرمایه  مابازگشت  نظر  طبق  نمیکند.  هم  را  این  »توسعه« رکس،  ی  توان 

نیروهای تولیدی به حساب آورد دقیقاً به این خاطر که این تنها با قربانی کردن پایداری  

 تواند صورت گیرد.مدت میبه نفع سودآوری کوتاه

های سال  ی یادداشتتوان در دفترچه ها تنها چند مثال است ]از آنچه[ که میاین

ویلیام    ی زغال سنگمسألهمارکس همچنین مجذوب کتاب    یافت. در آن زمان  1868

( جِوُون  سنگ (  1865استنلی  زغال  ذخایر  اتمام  به  نسبت  نویسنده  آن  در  که  شد 

های جدی  داد، امری که باعث برانگیختن بحثی نزدیک هشدار میانگلستان در آینده

های سرمایه،  ه نوشتی دست[ بدون شک، مارکس همزمان با تهیه53در پارلمان گردید.]
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نیز ادامه داد.   1880و    1870های  خواند و این کار را تا دهههای مورد اشاره را میکتاب

از این رو کامالً منطقی است نتیجه بگیریم مارکس در نظر داشت از این همه مواد خام  

ی رانت و نرخ سود استفاده کند.  تجربی در تشریح مباحثی چون برگشت سرمایه، نظریه

یک میپاره  در  عمالً  مارکس  باعث  گفتار،  نهایت  در  موعد  از  پیش  کشتار  نویسد 

که مارکس در بخش  [ یا چنان54های بزرگ« به تولید کشاورزی خواهد شد.]»خسارت 

کند تهیدگی خاک یا مواد معدنی  بحث می  1867-1868ی سال  نوشته دیگری از دست 

که »کاهش شرایط طبیعی  طوریای گسترش یابد به  تواند به چنان مرحلههمچنین می

وریِ کار جبران  تواند با افزایش بهرهوری« در کشاورزی و صنعت استخراج دیگر نمیبهره

 [  55شود.]

اش، شامل آن  نوشتهآور نیست که محاسبات مارکس از نرخ سود در دستتعجب

زول  ثابت نی  های »شناور« سرمایهمواردی که نرخ سود به دلیل افزایش بها در بخش

دهد با قانون نرخ نزولی سود نباید همچون یک فرمول ریاضی محض کند، نشان میمی

توان  شدت با اجزای مادی سرمایه در ارتباط است و نمیرفتار شود. پویایی واقعی آن به

افزایی و انباشت [ به بیان دیگر، ارزش56با آنها همچون مواردی مستقل برخورد کرد.]

یابد و  ارزش نیست؛ سرمایه ضرورتاً در اجزای مادی تجسم میسرمایه حرکت انتزاعی  

به   -لیبیگ  شیمیِ کشاورزیاصطالحی برگرفته از    - ناگزیر یک »ترکیب ارگانیک«  به

رغم  های مادی مشخص فرایند کار محدود شده است. علیگیرد که با مؤلفهخود می

نمیانعطاف سرمایه  ارگانیک  ساختار  بهپذیری،  دلتواند  از طور  یا  شود  اصالح  خواه 

تواند  های مادی هر عنصر طبیعی تولید خیلی دور شود. در نهایت سرمایه نمیویژگی

 جهان طبیعی را نادیده بگیرد.  

سرمایه که  نیست  معنا  بدان  یک این  بهداری  ریخت.  روز  خواهد  فرو  ناگزیر 

به سرمایه انعطافداری  بهرهطور  با  موپذیری  از  کمال  و  تمام  سعی برداری  همواره  اد 

های تکنولوژیک و علمی غلبه کند. پتانسیل هایش از طریق نوآوری کند بر محدودیتمی

آن سازگاری سرمایه اجتماعیِ داری  عنوان سیستم  به  بتواند  احتماالً  قدری هست که 

زمانی تا  بیاورد  دوام  بخشغالب  اغلب  و  که  ناپایدار  انسان  سکونت  برای  زمین  های 

یادداشت[ آن57نامناسب گردد.] او  های علوم طبیعی مارکس نشان میطور که  دهد 
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کنش متابولیکی میان  های گوناگون[ شکاف فرآیند برهمطور ویژه عالقمند بود ]جنبهبه

افزایی پایان دنیای مادی برای ارزش های بیی تغییرشکل انسان و طبیعت را که نتیجه 

  های متابولیکی بارتر این شکاففاجعهکارآمد و کافیِ سرمایه است درک کند. از همه  

 [  58برد.]ی پایدار بشر« را از بین میاست چراکه شرایط مادی برای »توسعه 

دانست و  داری میها را همچون بروز تضادهای اساسی سرمایهمارکس این شکاف

می مطالعهفکر  آنکرد  دقیق  رادیکال  ی  جنبش  ساخت  از  جزیی  عنوان  به  ها 

خوبی  گونه که در این مقاله نشان داده شد مارکس بهی است. همان سوسیالیستی ضرور

ی لیبیگ کامل نیست و تالش کرد  داری در نظریه آگاه بود که نقد اکولوژیکی سرمایه

شناسی این نقد را بسط گیری از مطالعات گوناگون در اکولوژی، کشاورزی و گیاهبا بهره

وجه منسوخ نشده است هیچی مارکس بهدهد و کامل کند. تئوری اقتصادی و اکولوژیک

های جدید در ادغام دانش  کلی گشوده باقی گذاشته است برای امکان ای بهبلکه عرصه 

 داری معاصر.علمی طبیعی با نقد سرمایه

نویسنده و  ژاپن  اوزاکای  دانشگاه  اقتصادسیاسی  استاد  سایتو  کتاب  *کوهی  ی 

تحسین  و  می  شدهپرفروش  کارل  عضو    ارکس اکوسوسیالیسمِ  همچنین  او  است. 

است که   VI/18( جلد  MEGAی بزرگ آثار مارکس و انگلس )ویراستاران مجموعه 

 گیرد.  های علوم طبیعی مارکس را در بر مینوشته تعدادی از دست

 پیوند با منبع اصلی 
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بحث گرفتن  باال  و  دودستگی  موجب  همچنان  وگنیسم  میان  وموضوع  در  جدل 

میچپ  لیبرال ها  میان  در  اغلب  پرشود.  و  وزرق های  با   ،دوستانصلحبرق  که 

شعبهدستیچرخ  در  ویتهایشان  محلی)فروشگاه(  چرخند،  می  Waitroseروز  های 

 ک زندگی قشر مرفه دارد.روایتی ظهور کرده است که وگنیسم ارتباط تنگاتنگی با سب

ایِ صنایع دامپروری و کشاورزی خوشحال هستند  هایی از جریان غالب رسانهبخش

دار کردن جنبش، که منجر به سردرگمی و تحریف که این بحث را در تالش برای لکه 

 کنند. پذیرند و ترویج میمعنای واقعی وگنیسم شده است، می

از بزرگ در حال رشد است،   های عصرعدالتیترین بییکی  انقالبی که سریعاً  ما 

جمع در  حتی  و  شده  گرفته  بینادیده  مورد  نیز  خودمان  رادیکال  قرار های  مهری 

 گیرد. می

به وگن  خستگیکنشگران  سرمایهشکلی  نظام  که  را  معایبی  آن ناپذیر  به  داری 

با مبانی سوسیالیسم سازگار و دمشهور است افشا می ر واقع  کنند. این جنبش کامالً 

مبتنی بر آن شکل گرفته است. تشکیل کارزار برای کنترل صنعتی فاسد که از زندگی  

ای اساسی است. تهییج برای رهایی قربانیان  برد، رویهی افراد حداکثر بهره را میروزمره

 نردبان استثماری که توسط نفوذ اقتصادی شکل گرفته، اقدامی روزمره است.

تر  ستقیم این رسم یکپارچه که زندگی برخی مهموگنیسم با به چالش کشیدن م

 کند. از دیگران است، خود را با کارزارهای رادیکال در طول تاریخ همسو می

مصرف گوشت و سایر محصوالت حیوانی ی وگنیسم عدمترین جنبهشدهشناخته 

انقالبی  شود عملی  خود از جهاتی بیش از آنچه که اغلب تصور میخودی است. این به

شود که عنوان کاالیی رفتار میدهد که با حیوانات بهتر از همه، نشان میاست. واضح 

 اند. برای پول پرورش یافته و کشتار شده

پول وگن کردن  خرج  از  امتناع  با  منافع  ها  صنعت،  این  از  حمایت  برای  هایشان 

از بینغیر و فهم را تقویت  برند و این درک  می  اخالقی را حذف و سودهای فاسد را 

 ی ما حق آزادی دارند. اندازهاند و بهکنند که حیوانات نیز ساکنان این سیارهمی

های  با این حال، عدم مصرف این محصوالت اهداف دیگری دارد که مظهر ارزش 

 سوسیالیستی است. 
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های توزیع جهانی غذا اعتراض بخشی از ما در چپ رادیکال آشکارا علیه نابرابری

 ها برای انجام این کار است. تحریم صنعت دامپروری یکی از پایدارترین روش کنیم. می

پوند غالت الزم است.    13که، برای تولید یک پوند گوشت گاو  کننده اینمثالی قانع

گیرد، به واقعیتی  داری مورد بررسی قرار میی سرمایهوقتی این آمار در چارچوب جامعه

ی دام  . اگر تمام غالتی که در حال حاضر برای تغذیهشودآور تبدیل میترسناک و تهوع

  800تواند بیش از  شود برای مصرف انسان در دسترس باشد، میدر اروپا استفاده می

 میلیون نفر را تغذیه کند. 

دنیایی که   اثر سوء   20در  بر  نفر  از دست میمیلیون  را  دهند،  تغذیه جان خود 

هاست. با  شود، مسئول این مرگایت میداری حمصنعت دامپروری که توسط سرمایه

در دسترس قرار دادن منابع گیاهی مختص صنعت دامپروری برای انسان، گرسنگی  

 جهانی از بین رفته و به تاریخ خواهد پیوست.

ها را به مشروعیت وگنیسم  تنهایی باید سوسیالیستها بهدر حالی که این استدالل

های  گرفته از گرایش جنبش وجود دارد که نشأتهای زیاد دیگری از  متقاعد کند، جنبه 

 رادیکال است.

طور مداوم ی کنشگران وگن این است که بههای مبارزهترین شیوه یکی از جالب

اخالقی این صنعت شوند تا از اقدامات غیرها میهای متعلق به مزارع و شرکتوارد زمین 

ور مداوم آژیتاسیون چپ را به نمایش  طبرداری و از آن مستند تهیه کنند. این امر بهفیلم

 الغای مالکیت خصوصی.  _گذارد می

به   تولید متعلق  و وسایل  این است که زمین  اساسی سوسیالیسم  اصول  از  یکی 

مردم است نه اشغالگران کنونی. صنعت دامپروری این موضوع را در معرض دید عمومی  

از سرمایهقرار می با حمایت مدهد. گروه کوچکی  پلیس  داران  ثروتمند و  یلیاردرهای 

زمین در  حیوانات  و  کارگران  از  بهرهایالتی،  باید  کشی میهایی  حقیقت  در  که  کنند 

 متعلق به شهروندان عادی باشد. 

عنوان متجاوز گیرند و بهطور علنی توسط دامپروران مورد تهمت قرار میها بهوگن

کنند.  دامپروری را نمایان میی صنعت  دارانه شوند چرا که ماهیت سرمایهشناخته می

دلیل جسارت به چالش کشیدن این هنجارهای منسوخ شده با اتهام جرم روبرو  برخی به
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گرمی از این مبارزه استقبال و بر این ی چپ رادیکال است که به هستند. این وظیفه 

 اساس به آن کمک کند. 

کند  وانات تمرکز میترین اتهام وگنیسم این باشد که صرفاً بر رهایی حیشاید رایج

گیرد. باید به این موضوع رسیدگی و در عین حال رنج و استثمار انسان را نادیده می

 د.کر

اندیشه در  ریشه  که  دامپروری  سرمایهصنعت  ضعیف ی  دارد،  و  داری  ترین 

کند. یک مثال بارز در پذیرترین افراد جامعه را برای تکمیل اهداف خود شکار میآسیب 

رگران کشتارگاه در سراسر جهان هستند که اغلب پناهندگان اسکان داده  این مورد، کا

زده که توسط شده با وضعیت اقتصادی ضعیف هستند. آنها با فرار از کشورهای جنگ 

شان را اند، توسط همان دفاتر ملی مهاجرت که سرزمین امپریالیسم غربی ویران شده

 گیرند. ویران کردند مورد استثمار قرار می

بهیهسرما آنان  فرودست  موقعیت  از  چانهداران  برای  ابزاری  استفاده  عنوان  زنی 

های خالی صنعتی است کنند. ورود به دنیای غرب اغلب مشروط به پر کردن پستمی

امتناع می از مشارکت در آن  از شهروندان همان کشورها  امر  که بسیاری  این  ورزند. 

زده و شرایط کاری بسیار  محیط های یخ  شود، منجر به قدرت بسیار کمی در مذاکره می

)اختالل اضطراب پس از سانحه(   PTSDسخت باعث صدمات بسیار و سطوح باالتری از  

 کنند. کشور خود خدمت می از نظر درصد نسبت به کسانی است که در ارتش

داری را تامین  نیاز اصلی نظام سرمایهصنعت دامپروری از طریق این اقدامات، پیش

دزدند و اصرار بر آن دارند  ی کارگر را میغیرکارگران حاصل دسترنج تمام طبقهکند.  می

کنند تا این نقص ذاتی را در جامعه از ها تالش میکه وارثان واقعی ثروت هستند. وگن

 ای بنیادی است.ها همچنان خواسته بین ببرند. رهایی تمامی گونه

کند،  زیست تحمیل میر محیط عالوه بر این، اثرات مخربی که صنعت دامپروری ب

شدت تغییر دهد. روزانه  شناسیم بهشکلی که میاین پتانسیل را دارد که زندگی را به

جنگل  از  هکتار  پاکسازی دو  حیوانی  محصوالت  برای  تقاضا  حفظ  برای  بارانی  های 

از بین رفتن  می های بارانی آمازون شده  درصد از جنگل  91شود، فرایندی که باعث 

 است.
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برابر بیشتر از یک وگن به زمین نیاز دارد. شاید در یکی از    18خوار  گوشت  یک

برنامهترسناک آمارها،  مسئول  ترین  دام  حد  از  بیش  پرورش  انتشار   51های  درصد 

 ای جهانی است.گازهای گلخانه

ی ما کمک خواهد کننده کنترل نشوند، به نابودی سیارهاگر این آمارهای نگران

سال آینده، تغییرات اقلیمی بیش از   40دهد که تنها در  ها نشان میبینیکرد. پیش

میلیون پناهنده ایجاد خواهد کرد. برای جلوگیری از این امر باید اکنون واکنش   150

 نشان دهیم. 

جایی که دامپروری نقش اصلی را در این فاجعه دارد، باید از کارزار تحریم از آن 

ها  وگن  -ی وگن استقبال کنیم. پیام واضح است  امعهی متحد با جآن با ایجاد یک جبهه 

نمیمتوجه هستند که مجموعه  افراد  از  باید  ای  مبارزه کند،  اقلیمی  تغییرات  با  تواند 

جای دعوای داخلی، باید متحد شویم تا علیه کسانی  دهی کنیم. بهطور جمعی سازمانبه

 که بیشترین مسئولیت را دارند اعتراض کنیم.

پذیرتر ما در  ی همبستگی با برادران و خواهران آسیب دهندهتنها نشانهاین روند ن

بین  بومی سطح  جوامع  از  حفاظت  برای  نبرد  در  مستقیماً المللی  بلکه  است،  شان 

جامعهشکاف بر  نولیبرالیسم  که  را  قرار  هایی  موردتعرض  است،  کرده  تحمیل  ما  ی 

 دهد. می

ای محکم  در مبانی  گار است، بلکه ریشهتنها با چپ سازطور خالصه، وگنیسم نهبه

سوسیالیستی دارد. باید آن را پذیرفت و تشویق کرد زیرا بسیاری از مسائل درون جنبش  

 شوند. های جاری همسو میطور طبیعی با کارزاربه

های خاص  این جنبش رادیکال و همواره در شتاب، به دور از کارزارهای ایدئولوگ

زند. رهایی نوع بشر و نبرد برای داری ضربه می ر قلب سرمایهو صاحب امتیاز، پیوسته ب

تواند یک متحد  عنوان کاری ناتمام باقی مانده است، اما چپ رادیکال میسوسیالیسم به

 ی وگن پیدا کند. اعتماد در جامعهو همراه قابل

توانیم دنیای بهتری ایجاد کنیم که در  دهی میاز طریق آموزش، تهییج و سازمان

 های برابر برای شکوفایی داشته باشند. و چه غیرانسان، فرصت همه، چه انسان  آن
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 پیوند با منبع اصلی: 
https://morningstaronline.co.uk/article/veganism-and-

socialism-go-hand-hand 
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 19داری و کووید حیوانات، سرمایه 

 یک نامه 

 

و جان   ویجان آدار کلیما ول،یواد نشید

 سانبونماتسو 
 ی کانال تلگرامی »ما حیوانات« ترجمه 
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اگرچه این متن ارتباط مستقیمی با موضوع »سوسیالیسم قرن   یادداشت مترجم: 

محور«، های قدیمی انساندلیل تأکید بر مرزبندی با »دیدگاهیکم« ندارد اما بهوبیست 

ی آن است که در آن مجموعه جای گیرد. به این امید که چپ  از نظر ما کامالً شایسته

سمت »تولد دنیای جدید«  امی بهگیری اصولی بر سر موضوع موردبحث، گما با موضع

 بردارد.

نویسندگان: مقالهنامه  یادداشت  به  پاسخ  در  زیر  و   19کووید  » ی  ی 

سرمایهدورپیمایی در    «های  شده  )منتشر  ریویو  نویسنده  (MRمانتلی  ی  بود. 

)همه  اپیدمیولوژیست  واالس،  راب  کهاصلی،  است  تکاملی  تحقیقات    گیرشناس( 

و    _ها انجام داده است  ای در مورد عوامل اجتماعی زیربنای گسترش پاتوژنگسترده

مند به  ، برای هر عالقهسازندمزارع بزرگ آنفوالنزای بزرگ را میخواندن کتاب او  

های مسری ضروری است. مانتلی ریویو درک جایگاه صنعت دامداری در منشأ بیماری

از مجالت مستقل برجسته در زمینه   1949در سال   ی تأسیس شد و همچنان یکی 

در نظریه  انتشار  برای  مقاله  است.  متحده  ایاالت  در  سوسیالیستی  مارکسیستی/  ی 

گیری در حال  شد، اما با توجه به اهمیت آن برای درک همه آماده  2020ی می شماره

منتشر   2020مارس    27صورت آنالین در  آن را به   MR، ویراستاران  19-گسترش کووید

 کردند. 

آوریل ارسال شد. مانتلی ریویو نقد ارسالی را رد کرد و مناسبت    22ی ما در  نامه

 اول ماه می را به ما اطالع داد. 

مکاتبه رد  ما،  نظر  با حسن به  کاستیی همراه  مورد  در  ما  مقالهنیت  که  های  ای 

گیر قرار های همههمزمان تخریب حیات حیوانات را در مرکز نقش سرمایه در بیماری

کند  بخش جنبش حقوق حیوانات امتناع میدهد و سپس حتی از تأیید تأثیر بهبودمی

بیانگر موضع چپ روشنی به  -از سرمایه و جامعه چه رسد به مطالباتی کامالً سیاسی  -

 به هنگام صحبت از موقعیت حیوانات در سیاست است.

 های سرمایه و دورپیمایی  19- کوویدی اصلی اینجاست: مقاله

  

https://pecritique.com/2020/04/19/%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84/
https://pecritique.com/2020/04/19/%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84/
https://pecritique.com/2020/04/19/%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84/
https://pecritique.com/2020/04/19/%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84/
https://pecritique.com/2020/04/19/%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84/
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 19داری و کووید  یک نامه: حیوانات، سرمایه

لوئیس فرناندو چاوز و رودریک واالس )»کووید  ی راب واالس، الکس لیبمن،  مقاله

دورپیمایی  19 همه و  از  مطلوبی  تحلیل  سرمایه«(  کووید  های  فعلی  ارائه    19گیری 

اینجا نویسندگان کووید  می به  19دهد. در  نه  اقتصادی، یا  را صرفاً  عنوان یک بحران 

ارزیابعنوان یک بحران در مورد حیوانات در نظامتنها به کنند. در  ی نمیهای غذایی 

از تعامل انسان با حیوانات در چارچوب  عنوان نشانهدرستی بهبه  19عوض کووید   ای 

 شود. داری درک میدامداری صنعتی سرمایه

برای چپ است  ممکن  این  عالقهاگرچه  با  های  حیوانات  آزادی  سازگاری  به  مند 

ناااجتماعی متأسفانه  برسد،  نظر  به  امیدوارکننده  تولید  پیش  سازی  در  زیادی  میدی 

کاری  شود، واالس و همکاران محافظه است. وقتی صحبت از اندیشیدن به حیوانات می

پذیر  عنوان بدیل امکانعمیقی در تصور اینکه چه نوع ترتیبات اقتصادی و اجتماعی به

 دهند. است از خود نشان می

ک جایگاه  عنوان یسال گذشته شاهد صنعتی شدن انبوه صنعت دامداری به  150در  

دارانه، ایم. این رشد سریع در دامداری سرمایهداری جهانی بودهکلیدی تولید سرمایه

منظور تولید ارزش اضافی است. همین  مانند سایر اشکال تولید، با هدف تکثیر کاالها به

فرآیندها همچنین تأثیر مهمی بر منابع غذایی انسان داشته و وسایل معیشت )یعنی  

شکلی عمیق تغییر داده است. این امر منجر به نیروی کار انسانی( را به  ابزار بازتولید

ی مصرف انسان از غذاهای حیوانی شده است، و همراه با آن،  ی سرانهالعادهرشد فوق 

زندگی   بر  حاضر  حال  در  صنعتی،  مقیاس  در  شیالت  و  دامداری  عظیم  گسترش 

 گذارد.ها حیوان در خشکی و دریا هر ساله تأثیر میتریلیون 

های این فرآیندهای تاریخی برای حیوانات بر کسی پوشیده نیست. مقیاس هزینه

بی  عظیم مرگ تاریخ  در  رنج  است.و  و    1سابقه  نویسندگان  است که  این  بر  ما  فرض 

 
سپتامبر،    25به یووال نوح هراری مراجعه کنید، »دامداری صنعتی یکی از بدترین جنایات در تاریخ است.« گاردین،    1

 . در:  2015

https://www.theguardian.com/books/2015/sep/25/industrial-farming-one-worst-

crimes-history-ethical-question 
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گیری از دیدگاه  های اساسی در مورد ماهیت همه همچنین سایر تحلیلگرانی که بینش

اضافه کرده از  اند )مانسوسیالیستی  ند مایک دیویس، دیوید هاروی و بسیاری دیگر( 

 چنین ابعادی کامالً آگاه هستند. 

نهکنندههای غذایی معاصر ما منعکسسیستم  تولید سرمایهی واقعیتِ  داری،  تنها 

مراتبیِ غالب است.  محوری سلسله داری و یک انسانای وحشتناک بین سرمایهبلکه رابطه 

شوند. زندگی این  ی تولید نگهداری میهای فشردهتممیلیاردها حیوان خشکی در سیس

عنوان بخشی از سیستم دامداری موجودات حاصل بازتولید اجباری، خشونت مداوم به

به و  بهصنعتی  مرگ  دورپیماییروشمنظور  که  است  برای   هایی  را  حیوانات  زندگی 

دورپیمایی با  میانطباق  دستکاری  دامداری  صنعت  سودِ  وضعیهای  حیوانات کند.  ت 

های وحشی در حال حاضر از طریق های ماهیدریایی بهبود نیافته است: بسیاری از گونه

ها از این حیوانات را از اند و تریلیونصید صنعتی در معرض خطر انقراض قرار گرفته

معنای واقعی با درد و رنج برای زندگی تالش  کشند، در حالی که بهها بیرون میاقیانوس

طور چشمگیری منجر به اسارت  ی اخیر بهپروری در چهار دههتحوالت آبزی  کنند. می

 های تولید گسترده و فشرده شده است.انبوه حیوانات دریایی در سیستم

عنوان رژیم »غذای ارزان«  این تحوالت بخشی از آنچه راج پاتل و جیسون مور به 

»مبلغ دستمزد« انسان  های معیشتی،  کنند، بوده است که با کاهش هزینهتوصیف می

کاهش می نتیجهرا  )و  آندهد  است(.  ی  اضافی  ارزش  انبوه صنعت    2افزایش  تشدید 

داری، قطعاً شاهدی است بر آنچه جان  دامداری، و امتزاج کامل این تولید در سرمایه

در    3عنوان »شکاف متابولیک« توصیف کرده است. بالمی فاستر، با تأکید بر مارکس، به

عنوان اساس یک تا آنجا پیش خواهیم رفت که سیستم مدرن دامداری را بهواقع، ما  

ای را برای بازتولید مکانیزه »متابولیسم جهانی« جدید به تصویر بکشیم، که دورپیمایی

 
ی ، طبیعت و آینده داریی هفت چیز ارزان: راهنمای سرمایهتاریخ جهان در آیینه راج پاتل و جیسون دبلیو مور، 2

. راج پاتل و جیسون دبلیو مور را نیز  Oakland: University of California, 2017. 3-5سیاره را ببینید.  

 . در:2018مه  8گاردین.  روزنامه .«چگونه ناگت مرغ به نماد واقعی عصر ما تبدیل شدببینید. »

؛ جان  2010جان بالمی فاستر، برت کالرک و ریچارد یورک، »شکاف اکولوژیکی« نیویورک: نشر مانتلی ریویو،    3

 در:   2018 1ژوئیه  1بالمی فاستر و برت کالرک، »غارت طبیعت«، مانتلی ریویو، 

https://monthlyreview.org/2018/07/01/the-robbery-of-nature / 

https://pecritique.com/2021/05/26/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7/
https://www.theguardian.com/news/2018/may/08/how-the-chicken-nugget-became-the-true-symbol-of-our-ora
https://www.theguardian.com/news/2018/may/08/how-the-chicken-nugget-became-the-true-symbol-of-our-ora
https://www.theguardian.com/news/2018/may/08/how-the-chicken-nugget-became-the-true-symbol-of-our-ora
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ای برای  زندگی و مرگ حیوانات ایجاد و امکان تکثیر غذاهای حیوانی را همچون وسیله 

و  امرار  زندگی  بازتولید  برای  میمعاش  فراهم  انسانی  بیماری کار  زئونوز کند.  های 

وضوح بخشی از این متابولیسم ، به19)مشترک بین انسان و حیوان(، ازجمله کووید  

گیر، این  جهانی جدید بین انسان، حیوانات و سرمایه است. فراتر از تهدید بیماری همه 

ناشی از انسان، تهدید  ویژه با توجه به سهم صنعت دامداری در تغییرات اقلیمی  تعامل به

کند. در این میان، از آنجایی  طرق دیگر را اثبات میوجودی درازمدتی برای بشریت به

ی تنوع زیستی و های اصلی تلفات فزایندهکه صنعت دامداری و صنایع شیالت، محرک

ی جانوری تری برای هزاران گونهها هستند، با »تهدید وجودی« فوری انقراض انبوه گونه 

الوقوع یلیاردها حیوان وحشی منفرد درگیر هستیم که در حال حاضر با نابودی قریبو م

 روبرو هستند. 

کنند که ما  حل چیست؟ در حالی که واالس، لیبمن، چاوز و واالس استدالل میراه

به اصالحات ریشه  رؤیاهای  باید متعهد  اینکه  باشیم،  دنیایی جدید«  ای معادل »تولد 

ماند ناامیدکننده  چیزی نه خیلی بیش از وضعیت موجود باقی میها برای حیوانات  آن 

 است:

کنیم، دامداری و پرورش ها و محصوالت را بازنشانی میما تنوع دام 
مقیاس در  را  بیماریمحصوالت  افزایش  از  که  و  هایی  حدت  در  زاها 

جلوگیری جغرافیایی  میگستردگی  دوباره  سروسامانی  به کند،  دهیم. 
غذای تولیدحیوانات  محل  در  داد  خواهیم  اجازه  خود  و  ی  کنند  مثل 

ها  دهد تا پاتوژن انتخاب طبیعی را که به تکامل سیستم ایمنی اجازه می

 4را در زمان واقعی ردیابی کند بازیابی خواهیم کرد. 

 
های سرمایه«، مانتلی  و دورپیمایی  19راب واالس، الکس لیبمن، لوئیس فرناندو چاوز و رودریک واالس، »کووید    4

 . در:2020آوریل  1ریویو، 

 https://monthlyreview.org/2020/04/01/covid-19-and-circuits-of-capital / 
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راه در  به عبارت دیگر،  دامداری  »دنیای قدیمی«  به  بازگشت  برای حیوانات،  حل 

توانیم کشی از حیوانات بهترین کاری است که میظ بهرهمقیاس کوچک است. آیا حف

 در تصور این دنیای جدید انجام دهیم؟ 

های غذایی ما باید با در نظر گرفتن  واضح است که هرگونه تفکری در مورد نظام

اند،  معاش تبدیل شدههای دنیایی که در آن غذاهای حیوانی به ابزار اصلی امرارواقعیت

از جوامع انسانی، شکار و دامداری بخش مرکزیِ هم سیستم غذایی    باشد. برای بسیاری

ها و باورهای فرهنگی. از این منظر، مطالبات گسترده و  هستند و هم مسبوق به سنت

شود.   انجام  دقت  با  باید  هستند،  دامداری  صنعت  به  دادن  پایان  خواستار  که  فوری 

سط جوامع محلی در چارچوب های غذایی مستلزم تغییر توگونه اصالحات در نظامهر

های غذایی و  های ناهمگون است و باید کنترل دموکراتیک بر نظامها و سنتفرهنگ

 عنوان هدف خود حفظ کند. همچنین عدالت برای حیوانات را به

فرصتی نادر برای فکر کردن در مورد نظام غذایی موجود و    19با این حال، کووید  

این بحران فرصتی تاریخی را برای ما    5دهد. آن ارائه میساز حیوانات در  مرکزیت مشکل

نظر، و رشد  کند تا به این فکر کنیم که چگونه از تولید غذاهای حیوانی صرففراهم می

تخم بهگوشت،  لبنیات  و  بهمرغ  را  اصلی جهانی  غذای  و  عنوان  شدت معکوس کنیم، 

ات نیستند بار برای همیشه از بین ببریم. این فقط حیوانی خود را بر حیوانات یکسلطه 

ها  برند. فراتر از تفکر در مورد اینکه آیا تریلیونها سود میکه از پایان دادن به استثمار آن

ای  عنوان وسیله عنوان کاالیی برای مبادله و بهحیوان باید »کار ضروری« تولید شدن به

یا خیر، کووید   انجام دهند  را  امرار معاش  فکر کردن در مورد  19برای  برای  فرصتی 

تنها در معرض  کند: کسانی که نهارگران انسانی درگیر در تولید این غذاها فراهم میک

 
5  Jan Dutkiewicz  ،Astra Taylor    وTroy Vettese  « .دهد که  نشان می  19-گیری کوویدهمهرا ببینید

 . در: 2020آوریل  16ما باید نظام غذایی جهانی را متحول کنیم.« گاردین. 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/16/coronavirus-covid-19-

pandemic-food-animals? 
  14دیوید نیبرت را نیز ببینید. »اکنون زمان پایان دادن به ستم بر حیوانات غیرانسانی است.« رؤیاهای مشترک   

 . در: 2020آوریل 

https://www.commondreams.org/views/2020/04/14/now-time-end-oppression-

nonhuman-animals? 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/16/coronavirus-covid-19-pandemic-food-animals
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/16/coronavirus-covid-19-pandemic-food-animals
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العاده بد در سطح جهانی، مانند کار اجباری یا دستمزد کم، بلکه در  شرایط کاری فوق 

 6های مشترک بین انسان و حیوان قرار دارند.خط مقدم انتقال بیماری

سابقه فرصتی را برای که شرایط تاریخی بی  آموزدبه هر تقدیر، مارکسیسم به ما می

ی کنترل دموکراتیک تولید  کند، از جمله وعدهتصور قبلی ایجاد میهای غیرقابلآینده

های  در واقع فرصتی برای فراتر رفتن از »شیوه  19-و کاهش زمان کار غیرضروری. کووید

ارتباط بی اما  معنی است که ما    سابقه با صنعت دامداری به اینقدیمی« تفکر است. 

دنبال »تولد دنیای جدیدی هستیم«،  همچنین فرصت بیشتری در اختیار داریم. اگر به

هایی  دیدگاه  _محور قدیمی را کامالً پشت سر بگذاریم  های انسانبینیباید دفاع از جهان

ترین مناسبات ما را با ساکنان حسمند سیاره از طریق تقلیل آن موجودات  که ابتدایی

شان  ها جدا از فایدهعیت کاالی صرف و افراد »فرودستی« که زندگی و عالیق آنبه وض

می مخدوش  ندارد  ارزشی  ما  اهداف  جهان برای  به  ما  دلبستگی  های  بینیکند. 

بهانسان قدیمی  امکانمحور  در شدت  سوسیالیستی  مبارزات  تجدید  برای  را  ما  های 

 
گهمان طور که می   6 تولید  تأسیسات  مکاننویسیم،  به  آمریکای شمالی  در  تبدیل وشت  اصطکاک صنعتی  های 

ی اجتماعی هنگامی که که تولید به کارگران انسانی نیاز دارد امکان حفظ فاصلهاند، جایی که با توجه به عدمشده 

: کارگران صنعت گوشت آمریکای شمالی  "کیپ تا کیپ"که »کیپ تا کیپ« بایستند. تام پوالنسک و راد نیکل. »

 . در:2020آوریل  13کنند« رویترز. شوند، و کار را ترک میار می بیم
 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-meat-focus/elbow-to-elbow-

north-america-meat-plant-workers-fall-ill-walk-off-jobs-idUSKCN21V0WM 

شوند، رخ  هایی که توسط تایسون و اسمیتفیلد اداره میهای فرآوری بزرگ، از جمله کارخانهها در کارخانه گیریهمه 

کارمندان    19-از مثبت شدن آزمایش کووید  خواهند پسداده است. تامی برچ را ببینید. »مقامات از تایسون فودز می

 کارخانه را تعطیل کند.«.
USA Today. 17 April 2020. At: 

https://www.usatoday.com/story/money/2020/04/17/tyson-foods-officials-call-

plant-close-over-coronavirus-cases/5158361002/; 
گیری ی بزرگترین همهگوشت خوک اسمیتفیلد: داستان ناگفته  یجسیکا لوسن هاپ. »کرونا ویروس در کارخانه

 . در: 2020آوریل  17آمریکا.« اخبار بی بی سی. 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52311877; 
ی گوشت  در کارخانه   19گیری آلبرتا شد؟ صدها مورد کووید  و جوئل درایدن »چه چیزی منجر به بزرگترین همه 

 . در: 2020آوریل  19آنالین.  CBCکارگیل. 

https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/cargill-alberta-covid-19-deena-hinshaw-

1.5537377. 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-meat-focus/elbow-to-elbow-north-america-meat-plant-workers-fall-ill-walk-off-jobs-idUSKCN21V0WM
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-meat-focus/elbow-to-elbow-north-america-meat-plant-workers-fall-ill-walk-off-jobs-idUSKCN21V0WM
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52311877
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سازمانتالش کشاورزی،  و  ارضی  اصالحات  بخش  دههای  در  کار  نیروی  مجدد  ی 

برنامه میکشاورزی،  محدود  مشابه  موارد  و  جمعی  غذایی  و  های  مبارزات  این  کند. 

شود. در  تر میجای کاهش یافتن قویبخش حیوانات بهمبارزات دیگر با دیدگاه رهایی

دالیل  به  -هایی که از دفاع سیاسی از حیوانات  هایی جدی از سوسیالیست واقع پرسش

 زنند، مطرح خواهد بود. سر باز می - ستی و همچنین اومانیستی مارکسی

 

 پیوند با منبع اصلی: 

https://animalliberationcurrents.com/correspondence-animals-

capitalism-and-covid-/19 

https://animalliberationcurrents.com/correspondence-animals-capitalism-and-covid-19/
https://animalliberationcurrents.com/correspondence-animals-capitalism-and-covid-19/
https://animalliberationcurrents.com/correspondence-animals-capitalism-and-covid-19/
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ی آن  رحمانه و ویرانگرِ روسیه با اوکراین و همراه آن جدال نظرها دربارهجنگ بی

توان دو نظر  شناسی این نظرها در کار باشد، میی سنخکه قصد ارائهآنادامه دارد. بی  

به درجات مختلف افراطی، و چند نظر بینابینی را تشخیص داد. در رویارویی این نظرها  

ی زشتی و پلیدی  ی خوبی و پاکی و طرف دیگر نمایندهندهاغلب یک طرف جنگ نمای

مانده از شوروی سابق را  است. یک طرفِ افراط، تنها روسیه، شخص پوتین و اثرات باقی

می بهمسئول جنگ  در  که  نظری  متداول شدهداند،  دوباره  آزاد« اصطالحِ  »جهان  ی 

متحدین پیمان نظامی ناتو را  حاکم است. نظر افراطیِ مقابل تنها امپریالیسم امریکا و  

ای از احزاب کمونیست  کند. این نظر در میان پارهافروزان جنگ محکوم میعنوان آتشبه

پارهباقی قدیم،  از  چپمانده  از  پارهای  نیز  و  اسالمی،  ها،  بنیادگرای  جریانات  ای 

نظرقابل البته  است.  اشاراتی  مشاهده  به یک طرف،  بینابینی که ضمن حمله  به  های 

نظر معدودی  نیز  و  دارند،  هم  مقابل  تالش  طرف  که  شده،  مطرح  نیز  متعادل  های 

 کنند درک روشنی از اوضاع ارائه دهند.  می

اشاره کنم که حمله باید  سیاسیِ  مقدمتاً  اوکراین و عملکردِ  به  ی نظامی روسیه 

دیکتاتوری بی و دستگاه  پوتین  جنگ شخص  اگری مسئولِ  و  اما  بدون هیچ  او   رحمِ 

میلیون جنایت آوارگی  به  است که  ویرانی  باری  از مردم،  بسیاری  نفر، کشته شدن  ها 

های غیرمولد و مخرب به مردم هر دو  شهرها، ویرانی محیط زیست، و تحمیل هزینه 

نمی شرایطی  هیچ  تحت  اما  است.  انجامیده  پیشکشور  و  زمینهتوان  سیاسی  های 

امری امپریالیسم  از عملکردِ  ی  کا و متحدانش درماشین جنگی سرمایهاقتصادی ناشی 

 جهانی، ناتو، را نادیده گرفت.  

 فرایند »دوستی« و »دشمنی« روسیه و غرب 

ی دو سوی جنگ، اشاره به چند نکته در مورد روسیه  در ادعای مسئولیت دوجانبه

و سیاست غرب در قبال آن الزم است. با تاریخ روسیه و مردم روس با فرهنگ بسیار 

ی تاریخی  غنی ادبی، موسیقی و سیاسی آن آشنا هستیم. با این حال یادآوری چند نکته

ها استبداد تزاری پایان داد، اما خود با  به قرن  1917ی  انقالب فوریهمناسبت نیست.  بی

همان سال به پایان رسید. انقالب اکتبر، انقالبی با آرمانی بس بزرگ و    انقالب اکتبرِ

داری گام گذاشته، تواند در کشوری که تازه در راه سرمایه این که می  --تر  توهمی بزرگ

https://pecritique.com/2017/02/03/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7/
https://pecritique.com/2017/02/03/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7/
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شبه مستقیماً یک نظام سوسیالیستی را از باال در جامعه برقرار سازد و رَه صد ساله را یک

ر مقابله با دشمنان داخلی و خارجی یک نظام اقتدارگرا را  از همان آغاز د  -- طی کند  

ی »نپ« با شدت و  دوباره برقرار ساخت. نظامی که با مرگ لنین و کنار گذاشتن برنامه

با   درگیری  و  دیگر  جهانی  جنگ  با  بعد  کمی  و  استالین  دوران  وحشتناک  خشونت 

صدمات را به کشور و  ترین  فاشیسم انسجام یافت و، در کنار برخی دستاوردها، بزرگ

الملل« جدیدی که پس از انقالب به وجود آمد، با همان  مردم روسیه وارد آورد. »بین

های مختلف جهان مسلط شد. آن ی اقتدارگرایانه بر تمام احزاب کمونیست کشور شیوه 

دسته از کشورهای اروپای شرقی که پس از جنگ دوم زیر نفوذ شوروی به سوسیالیسم 

های روسی  گیری راه دیگری را داشتند، با تانکپیوسته بودند، اما قصد پی واقعاً موجود

نیممواجه   خورد.  شکست  اصالحات  برای  تالش  مسابقهشدند.  و  سرد  جنگ  ی قرن 

را   شوروی  ناکارآمد  اقتصاد  تلهبیشتسلیحاتی،  در  سرانجام  و  انداخت  نفس  از  ی تر 

ثر فشارهای خارجی و پوسیدگی داخلی  های خود را کشید و بر اافغانستان، آخرین نفس

از بین رفت. شوروی دستاوردهای بزرگی در داخل و خارج از روسیه نیز داشت، و عالوه  

های طرف مقابل،  تازیها و یکههایی را در برابر قلدری بر آن صِرف وجودش محدودیت

باچف، آخرین یعنی امپریالیسم امریکا، ایجاد کرده بود. در آخرین توافق با امریکا، گور

ی آمریکا برای »یک اینچ« نزدیک نشدن کفایت شوروی، حتی نتوانست وعدهرهبر بی

ترین جریانات  ناتو به مرزهای روسیه را بر روی کاغذ بنشاند. با سقوط شوروی، راست

اش در اروپای شرقی، به روی کار آمدند. ملت  سیاسی و مذهبی در روسیه و اقمار سابق

تزاری و حتی دوران شوروی طعم آزادی و دموکراسی را نچشیده    روسیه که در دوران

بود، انتظار داشت که با تغییر شرایط اوضاع تغییر کند. اما بالفاصله با استقرار حکومتی 

دزدساالر و تسلیم در مقابل غرب، از نو تحقیر شد. یلتسینِ همیشه مست، رهبر مطلوب 

و   شد  امریکا  از  کمک  خواستار  غرب،  محبوب  بینو  صندوق  با  بالفاصله  پول  المللی 

و  برنامه صنایع  شد،  صحنه  وارد  سوم  جهان  کشورهای  خاص  ساختاری  تعدیل  ی 

به ثروت روسیه  توزیع شد،  اقوام  و  بین دوستان  روسیه  عنوان یک »دموکراسی«  های 

را وارد گروه »هشت کشور  قرار گرفت، و حتی آن  تأیید  جدید و دوست غرب مورد 

ی سیاست پس خاطر ادامه. با روی کار آمدن پوتین، که تا چندی به بزرگ« هم کردند
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می محسوب  غرب  دوست  فروپاشی،  به از  اعتراض  در  روسیه  خارجی  سیاست  شد، 

های ناتو و رؤیای بازگرداندنِ بخشی از سرزمین های از دست رفته، دستخوش پیشروی 

 تغییر شد.

 1949با شوروی در    خاطر مقابلهزمان در غرب، ماشین جنگی ناتو که از آغاز بههم

تر  رغم آن که هرگز در هیچ جنگی شرکت نکرده بود و مرتب فربهایجاد شده بود، و به

شد، با سقوط شوروی دلیل وجودی خود را از دست داده بود. با این حال  و مجهزتر می

و    ی جهانی که بخش بسیار بزرگی از آن در تولید و فروش اسلحه فعال بودهسرمایه

های نظامی  ی حیات این ماشین بزرگ جنگی و افزایش مداوم بودجه هست، به ادامه

عضو جدید هم عمدتاً از   14تنها ناتو برچیده نشد، بلکه  نیاز داشت. با سقوط شوروی نه 

های ورشکسته ی اروپای شرقی با اقتصاداصطالح »دموکراتیک« شدهکشورهای تازه به

تر آن که حتی بحث پیوستن خود پیوستند. مضحک  راستی، به آنهای دستو دولت

 روسیه به ناتو هم مطرح شد! 

توان پیشروی  های تجاوز روسیه به اوکراین نه میبه این ترتیب در رابطه با زمینه

ی خودداری از حتی یک صدها کیلومتری ناتو به سوی مرزهای روسیه، به جای وعده

نه   و  سپرد.  فراموشی  به  را  آن  گسترش  خودمیاینچ  داوری  برابر  در  موجه  -توان 

سیاستمداران و رسانه های غرب علیه تجاوز روسیه به اوکراین، مداخالت، تجاوزات و 

تر جهان را در این زمینه  اش علیه کشورهای ضعیفجنگ های امریکا و متحدان نظامی

ندیده گرفت. اولین فرصت مناسب برای شرکت ناتو در یک جنگ، پس از نزدیک به  

های بین قومی فراهم آمد  قرن، به دنبال سقوط فدراسیون یوگسالوی و آغاز جنگ نیم

با کسب رضایت سازمان ملل در   های وسیع در  در جنگ بوسنی و بمباران   1995و 

ی سازمان  در جنگ کوسوو، این بار بدون اجازه  1999جنگ شرکت کرد. مجدداً در  

های وسیع به حیات های ناتو با بمباراندلیل اعالمِ مخالفت روسیه و چین( نیروملل )به

جنگ از  بگذریم  دادند.  پایان  یوگسالوی  پارهفدراسیون  با  دیگر  کشورهای  های  ای 

، حمله به افغانستان 2003و    1991اصطالح جهان سوم، از آن جمله حمله به عراق در  به

ا، ازجمله ها در شاخ افریق(، و درگیری2021)و نهایتاً تا    2015تا    2001و    1998در  

هایی بود که امریکا  ی واضح کمکها نتیجهای از آن جنگ سومالی؛ جنگ هایی که پاره

 تر به رشد بنیادگرایی اسالمی کرده بود.  پیش
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انقالب نیز ناتو در  آغاز کردند،  علیه دیکتاتورهای خودی  بر  عربی که مردم  های 

روسیه در سوریه بود. هیچ  ی لیبی و رویارویی جدید با  مداخله کرد که اوج آن فاجعه

ویژه که  ها توجیهی برای حفظ این دستگاه عظیم جنگی نداشت، بهیک از این جنگ 

از مهم یکی  ابرقدرت، شکست ترین جنگ در  نه یک  افغانستان،  فقیر  از کشور  هایش 

 خورده بود.

سیاست تدریجی  تغییر  سال  با  در  پوتین  انتخاب  از  پس  روسیه  و  2000های   ،

ها افزایش یافت.  های ناتو و هواداران امریکا، تنشی پیشرویتر او به ادامهاعتراض بیش

ی مهم درگیری در گرجستان بود که در سال  برکنار از جنگ دومِ چچن اولین عرصه 

بود، و    2003 از طریق »انقالب گل سرخ« یک دولت طرفدار غرب به قدرت رسیده 

بود، که روسیه در مقابل نفوذ   2008سرانجامِ آن جنگ روسیه و گرجستان در سال  

نشین ی روس و ارمنیطلبان دو منطقهی غرب در گرجستان، به کمک جداییفزاینده

ی قوای دولتی گرجستان، از طریق زمین، و هوا و  گرجستان شتافت و به محض مقابله

به  را  منطقه  دو  این  استقالل  پایان سریع جنگ،  با  و  کرد،  به گرجستان حمله  دریا 

ی روسیه به »دشمن« غرب بود.  شناخت. این جنگ اولین گام در تبدیل دوبارهرسمیت  

العمل شدیدی نشان ندادند، پوتین جز اعتراض عکسجا که امریکا و متحدانش بهاز آن 

جوار استفاده از  های غرب به مرزهای همدچار این توهم شد که راه مقابله با پیشروی

 قدرت نظامی است.  

سا چند  سیاست  سال  این  در  بعد  غرب  2014ل  کمک  با  باز  که  زمانی   ،

کودتا/»انقالب« دیگری در همسایگی روسیه صورت گرفت و سرانجام یک دولت شدیداً  

طلبان منطقه و اِشغال کریمه  طرفدار غرب در اوکراین به قدرت رسید، با کمک جدایی

العمل  ار عکسبپرسی، دنبال شد. ایناصطالح همه و الحاق آن به روسیه پس از یک به

های گوناگونی برعلیه « بیرون انداختند و تحریم8غرب شدیدتر بود. روسیه را از »گروه  

توسل به    - های غرب، پوتین کماکان توهم قبلی خود  رغم واکنشآن بر قرار کردند. به

مرزهایش  حمله  به  ناتو  پیشروی  کردن  متوقف  برای  نظامی  این    –ی  کرد.  حفظ  را 

فرضِ تضعیف شدن امریکا هوسِ  یاسی او بود. از آن بدتر با پیشترین خطای سبزرگ

 پروراند.  ای مناطقِ قبال تحت کنترل شوروی را نیز در سر میبازگرداندنِ پاره
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های  در سوی دیگر، امریکا و متحدانش ازجمله کانادا شروع به تجهیز نظامی و کمک

ت نیروهای ارتجاعی ازجمله مالی به دولت جدید اوکراین کردند. دولت جدید با حمای

زبان در شرق اوکراین و  های محلی شروع به تحریک و سرکوب اقلیت روسیفاشیست

های روسیه بار دیگر رغم آن که در مقابل این پیشرویها کرد. ناتو بهها و کمونیستچپ 

گرفت، از این جهت که  تر مورد سؤال قرار میداد و بیشفایدگی خود را نشان میبی

شد، خشنود بود. با  عنوان دشمن خطرناک غرب شناخته میتر بهتر و بیشیه بیشروس

های روسیه، دولت اوکراین سیاست پیوستن به پیمان ناتو  رغم هشدارتحریک غرب، و به

پی و  را  امریکا  آغاز شد.  تر  بسیار وسیع  ابعاد  با  و سرانجام جنگ کنونی  گیری کرد، 

د با عقب نشینی از سیاست تحریک و تشویقِ پیوستنِ  توانستن راحتی میمتحدانش که به

اوکراین به ناتو، مانع از این جنگ وحشتناک شوند، برعکس به آن دامن زدند، و ناتو،  

به شکل غیرمستقیم و نیابتی، وارد جنگ با روسیه شد. پوتین هم که در خیال خود  

چند شهر را اشغال سرعت  تواند بههای گرجستان و کریمه میکرد نظیر جنگ تصور می

های مورد نظرش را کسب کند، با مقاومت ارتش و مردم اوکراین که حال وسیعاً  و امتیاز

از سوی ناتو از نظر نظامی و اطالعاتی تجهیز شده بود مواجه شد، و با طوالنی شدن  

های اوکراین زد، و هر لحظه  جنگ دست به کشتار مردم و نابودی شهرها و زیرساخت

جا باید بر آن تأکید کرد این  ی مهمی که در ایندر گل فرو رفت. نکته   ترپایش بیش

تواند و نباید  ها اشاره شد، نمیاست که هیچ یک از تعرض های امریکا و ناتو که به آن 

توجیهی برای تصمیمِ پوتین به حمله به اوکراین و آغازِ این جنگ ویرانگر به حساب  

 آید. 

 تی«در باب بحث »جنگ بیناامپریالیس

بحث انبوه  میان  نظریهدر  و  روسیه هم  پردازی ها  اوکراین،  به جنگ  مربوط  های 

ها مورد تجزیه و تحلیل قرار عنوان یک قدرت امپریالیستی مشابه دیگر امپریالیستبه

ی شوروی مطرح  گیرد. بحث امپریالیسم روسی پس از جنگ جهانی دوم نیز دربارهمی

اند، که خود بحث  ها همیشه بر آن تأکید کردهها و بعد مائوئیست بوده و تروتسکیست

ربط دیگری است که در زیر به آن اشاره خواهم کرد. نکته این است که اگر امپریالیسم  بی

از  از کشورهای جهان  با فهرست طوالنی  ما  داده شود،  تقلیل  کشورگشایی  به صِرفِ 
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پاره امای کشورهای جهان سوم مواجه میجمله  برای چپ  اما  پریالیسم معنی  شویم. 

جای مشخصی دارد. هر چند در این جا منظور لزوماً تعریف هیلفردینگ/لنینی که در  

هایی از آن تعریف که با واقعیات  ، نیست، اما به هر حال جنبه امدیگر به آن برخورد کرده

شود  ی جهانی مربوط میایه در عرصهامروزه انطباق داده شده باشد، و به عملکرد سرم

ی اول قدرت مالی/اقتصادی است که تمام  ارجاع است. امپریالیسم امروز در وهلهقابل

ی تولیدی آن از طریق ویژه سرمایهآن جهانی شده و به  ی جمعیهای سرمایهدورپیمایی

ی  اش در تقسیم کار جدید جهانی )پراکندگهای بزرگ فراملیتی تحت کنترلشرکت

امتیاز حق  کنترل  صنعتی،  تعیینفرایند  نقش   )... فناوری،  میهای  ایفا  کنند.  کننده 

ی نظامی  ای، و ویژگی واضح دیگر سلطه ی اطالعاتی و رسانهویژگی مهم دیگر سلطه

 است. 

 امریکا/روسیه
ی سریع امریکا در روشن کردن بحث به اصطالح »جنگ بیناامپریالیستی«، مقایسه 

ی اقتصادی، اطالعاتی  اش به کنار( با روسیه در ارتباط با سه عرصه الیست )متحدان امپری

اند،  رو که بسیاری اضمحالل امریکا را اعالم کردهویژه ازآن مناسبت نیست، بهو نظامی بی

خواندند. از نظر اقتصادی، تولید ناخالص داخلی  و البته قبالً هم آن را ببر کاغذی می

با   تقریباً    15ر حدود  تریلیون دال  24امریکا  ناخالص روسیه  تولید  برابر روسیه است. 

ایالت کالیفرنیا، و نصف تولید ناخالص داخلی هندوستان   نصف تولید ناخالص داخلی 

همان است،  کوچکی  امپریالیست  روسیه  که  شود  گفته  است  ممکن  که است.  طور 

از آن کوچک از طریق  تر است. اما یک قدرت امپریالیستی  امپریالیسم هلند هم  باید 

های  های خود در تقسیم کار جدید جهانی حضور داشته باشد. شرکتها و بانکشرکت

گذاری مستقیم  ترین میزان سرمایهاند و امریکا بزرگفراملیتی امریکا در تمام جهان فعال

( سرمایهFDIخارجی  و  و (  داراست،  را  جهان  در  بهادار(  )اوراق  پورتفوی  در  گذاری 

های  های فناوری در جهان است. شرکت(patentن میزان حق امتیاز )تریصاحب بزرگ

واقع  در  این  الماس( هستند که  )از جمله  گاز و معدن  و  نفت  تنها در  روسیه  بزرگ 

تقسیم کار قدیمی جهان است )تولید مواد اولیه در پیرامون و تولید صنعتی در مرکز(.  

https://pecritique.com/2016/06/13/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85%D9%90-%D9%86%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD/
https://pecritique.com/2016/06/13/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85%D9%90-%D9%86%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD/
https://pecritique.com/2016/06/13/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85%D9%90-%D9%86%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD/
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های روسی  لزی و نیز مستغالت، شرکتها، فوالد و مواد معدنیِ غیرفخارج از این حوزه

ی این  گذاری مستقیم خارجی حضور ندارند. و عمدهعمالً در »صدور سرمایه« و سرمایه

بهگذاریسرمایه هم  در کشورها  یونان،  و  اسپانیا  در  اما  جز  است.  اروپای شرقی  های 

یستی  های امپریالگذاری شرکتبالعکس »ورود سرمایه«ی مستقیم خارجی، یا سرمایه

غربی در روسیه، بعد از فروپاشی شوروی تا زمان اولین جنگ با اوکراین نسبتاً باال بود 

رسید. در دو صنایع مهم خودرو و تلفن  میلیارد دالر می  70به حدود   2013و در سال 

ترین بخش بازار داخلی روسیه را در کنترل دارند. روسیه از های خارجی مهمشرکت

سرمایه مالی  نظر  یکهای  فهرست  در  و  است  محدود  نیز  بانکی  بزرگو  ترین صد 

ی شَصتم قرار های جهان تنها یک بانک روسی )با اکثریت سهام دولتی( در ردهبانک

دارد. البته روسیه از نظر صنایع نظامی بسیار پیشرفته است و در تجارت جهانی اسلحه 

تنهایی کشوری را امریکا( نقش بسیار مهمی دارد، اما تجارت به  ٪39در مقابل    19٪)

داری طور کلی با آن که روسیه بخشی از نظام جهانی سرمایهسازد. بهامپریالیست نمی

است، حضورش در اقتصاد جهانی ناچیزتر از آن است که بخواهد از نظر اقتصادی وارد 

 »جنگ امپریالیستی« با امریکا و متحدانش شود.

ای آمارها  ز نظر کنترل اطالعات، امریکا با حدود سه هزار ماهواره )براساس پارها

ی زمین را در اختیار دارد. با این  ماهواره( پوشش اطالعاتی تمام کره  4300بیش از  

های کشاورزی داند که چه میزان از زمینپوشش امریکا نه تنها از نظر اقتصادی دقیقاً می

الت است، و چه تأسیسات صنعتی در کجا قرار دارد، بلکه جهان زیر کشت کدام محصو

های دریایی را  ها و ناوگانهای نیروهای نظامی، فرودگاهو انتقالاز نظر نظامی تمام نقل

ای، اعم از ماهواره دارد. از نظر پوشش رسانه  169زیر نظر دارد. در مقابل، روسیه تنها  

منازع امریکا کامالً  ی بیهای اینترنتی، سلطهفورم روزنامه و مجله، رادیو و تلویزیون، و پلت

فلیکس، اَپل، والت دیسنی و بسیاری دیگر از آنِ امریکا هالیوود، نتهایآشکار است. فیلم

های ارتجاعی و نولیبرال امریکایی مدام در حال »فکر«سازی هستند. است. اندیشکده

افکار عمومدر واقع »عرصه  گیرد در اختیار ی شکل میی عمومی« جهانی، جایی که 

غولشرکت تبلیغاتی  های  سیستم  یک  با  روسیه  مقابل،  در  است.  امریکایی  پیکر 

تری به های اخیر توجه بیش مانده فاقد این امکانات تبلیغاتی است. البته در سال عقب

ی تلویزیونی آر.تی. به زبان  اندازی شبکه اقدام به راه  2005این مسئله کرد، در سال  
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پنج زبان دیگر( نمود. اما در جریان جنگ اخیر کشورهای انگلی از آن به  سی )و بعد 

راحتی این شبکه را ممنوع اعالم کرده و آن امریکا، کانادا، آلمان و چند کشور دیگر به

 آن که روسیه توان مقابله با این اقدام را داشته باشد.  را برچیدند بی

های نظامی ده کشور بعدی  مجموعه بودجه ی نظامی امریکا از  از نظر نظامی، بودجه 

پایگاه    761تر است. امریکا دارای  ی نظامی را دارا هستند، بزرگترین بودجه که بزرگ

پایگاه    36کشور جهان است. )امپراتوری بریتانیا در اوج قدرتش    70نظامی در بیش از  

جز پایگاه  ه بهپایگاه نظامی خارج از مرزهای خود دارد، ک  22داشت.( در برابر روسیه  

دریایی در سوریه، تماماً در اقمار سابق خود از جمله تاجیکستان، ازبکستان، ارمنستان 

منطقه دو  مهمو  آن  از  دارند.  قرار  گرجستان  امریکا  ی شرقی  با    11تر  هواپیمابر  ناو 

پایگاه اتمی دارد که در واقع  نیاز به سوخت های هوایی متحرکسوخت  گیری اند که 

افکن را با حدود پنج هزار خدمه در  جت جنگنده و بمب  75تا    60ریک بین  ندارند. ه

را مورد حمله قرار دهند. دهند و قادرند که هر کشور و هر منطقه خود جای می ای 

های محدود هلیکوپتربر های هوایی متحرکی را ندارد، بلکه ناوتنها چنین پایگاهروسیه نه 

 71ی  عالوه امریکا از مجموعهامریکا نیست. بههای جنگی  آن رقیبی برای این ماشین

های جنگی  ترین ماشینزیر دریایی ترایدنت دارد که از مخوف 18اش، زیردریایی اتمی

با کالهک  24جهان است و هر یک   بُرد  موشک  با  را  غیراتمی  اتمی و  هزار    12های 

ی با شبکههای دنیا در حرکت و مدام  ساعت در زیر آب  24کند و  کیلومتر حمل می

ماهواره این اطالعات  دسترس  از  دور  کشوری  هیچ  پایتخت  است.  تماس  در  ای 

زیردریاییزیردریایی ملوان در  و  افسر  هزار  نیست. شصت  ردیابی  قابل  غیر  های  های 

وجه قابل مقایسه هیچزیر دریایی اتمی است که به  33اند. روسیه دارای  امریکایی فعال

پیکر نظامی امریکا از جمله های غولانگلستان( نیستند. شرکتهای امریکا )و  با ترایدنت

ی  های جنگنده، موشک و پهپاد، شرکت ری یتان سازندهی جتمارتین سازنده-الکهید

بر، ی هواپیماهای سوختی تاماهاک، و شرکت بویینگ سازندهشوندههای هدایتموشک 

سازی و صدها شرکت اسلحه  های الکترونیکی،ها و ردیابیابهای موشکی، جهتشبکه 

هرحال هرگونه در ترازو قرار دادن امریکا و ترین صنایع نظامی جهان هستند. بهاز مهم

 کننده است. روسیه بسیار گمراه 
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 ی »دو ابرقدرت« امریکا/شوروی: افسانه
مورد بود، و در واقع در آن  ی »دو ابرقدرت« بیحتی در زمان شوروی هم مقایسه

ابزمان یک تبلیغ »روسونیم  با  امریکا همیشه  آیند«  ها دارند میرقدرت داشتیم، که 

داد تا قدرت نظامی و نفوذ جهانی خود را گسترش تر نشان میخطر شوروی را بزرگ

دهد. شک نیست که شوروی هم در دوران پس از جنگ جهانی دوم با توسل به زور از  

رقی را تحت کنترل حفظ طریق احزاب کمونیست وابسته به خود کشورهای اروپای ش

کرد، ازجمله سرکوب  ی قلمرو خود هر حرکت مخالف را سرکوب میکرده بود، و در حوزه

لهستان، سرکوب مجارستان )  1940ی  اوایل دهه (.  1968( و چکسلواکی )1956در 

به جنبشبه رهاییعالوه ضمن کمک  مستعمرههای  قبالً  در کشورهای  ی بخش ملی 

ری سوسیالیستی از طریق احزاب کمونیست وابسته به خود گیغرب، تحت لوای سمت 

ی قلمرو خود را در مقابل امپریالیسم امریکا گسترش دهد.  زد تا حوزهدست به کودتا می

های خارجی شوروی در طول حیات آن به خاطر ضعف، همیشه واکنشی اما سیاست

شوروی را شنیده و تنها روایت رسمی   ی چپ ایرانبود. با توجه به این که بخش عمده

رغم طوالنی شدن بحث  های تاریخی بهای فاکتباره اشاره به پارهخوانده است، در این 

 ضروری است.  

سیاست استالین،  دوران  اردوگاهی«  »دو  سیاست  از  »همزیستی  بعد  های 

نشینی شوروی  و عقب  1962آمیز« خروشچف که پس از بحران موشکی کوبا در  مسالمت

سیاس کرد،  پایگاهتغییر  ایجاد  پیت  و  مختلف  نقاط  در  دریایی  تاکتیک  های  گیری 

های ملی بود در پیش گرفته شد. در این  ی مردمی« که عمدتاً حمایت از دولت»جبهه 

بخش ملی کرد. نزدیکی به  های رهاییهای زیادی نیز به جنبشمسیر، شوروی کمک 

به قبل  از  که  به ساختِعبدالناصر  شوروی  عظیمِ  دهه   خاطر کمکِ  در  آسوان  ی سدِ 

آغاز شده بود، با شدت گرفتنِ تضاد بین مصر و امریکا بر سر اسرائیل، به شکل    1960

گیری شد و به کسب پایگاه دریایی در ساحل مدیترانه در مصر انجامید.  تری پیجدی

قدر برای شوروی اهمیت ها هم مخالف بود آننزدیکی با ناصر که سخت با کمونیست 

حزب کمونیست مصر دستور داد تا از مخالفت با ناصر دست بردارد و خود داشت که به  

را منحل کند. )مشابه کاری که استالین در دوران جنگ دوم که متحد انگلستان بود  

از کمونیست علیه سلطه کرد و  نیروهای ملی که  با  تا  انگلستان  های هند خواست  ی 
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و نزدیک شدن انورسادات به   1970ر  کردند، همکاری نکنند.( با مرگ ناصر دمبارزه می

های شوروی و اخراج نیروهای آن از مصر، شوروی توجه خود را امریکا و برچیدن پایگاه

حزب کمونیست سودان دست به یک کودتای نظامی    1971به سودان معطوف کرد. در  

  ی متحدان امریکا )مصر و لیبی( شکست خورد و با بازگشت نُمیری به زد اما با مداخله

 ها اعدام شدند.  قدرت رهبران کمونیست 

به دلیل آن که دیگر   1970با خروج قوای امپراتوری بریتانیا از خاورمیانه در سال 

ی امریکا در خلیج  زمان با نفوذ فزایندههای خود را نداشت، و همامکان مالی حفظ پایگاه

شیخ با  نزدیکی  برای  چندانی  شانس  که  شوروی  عرب،  دریای  و  های  یننشفارس 

به جنوب شبهمحافظه را معطوف  توجه خود  نداشت،  عرب  عربستان در  جزیرهکار  ی 

از جنبش و  یمن ساخت  و  ُعمان  ُعمان  در  کرد.  دو کشور حمایت  این  در  های چپ 

زودی امریکا از ی خلق برای آزادی خلیج عربی فعال بود، اما بهجنبش ظفار و جبهه

جای  ای طرفدار امریکا بهقوای محلی و منطقهطریق »دکترین نیکسون« )استفاده از  

برای  را  ایران  ارتش  که  خواست  ایران  شاه  از  مخالفین(  با  جنگ  برای  امریکا  ارتش 

سرکوب انقالبیون به کار گیرد. از سوی دیگر، جمهوری دموکراتیک خلق یمن در جنوب 

قدرت بود،  در   1969عنوان تنها حکومت کمونیستی در دنیای عرب از  این کشور که به

شد، اما نتوانست به پایگاه مهمی برای از سوی شوروی و کوبا و آلمان شرقی حمایت می

 های محلی نابود شد. زودی خود در درگیریشوروی تبدیل شود و به

تر تحوالتی بود که در شاخ افریقا صورت گرفت، و توجه شوروی به آن از آن مهم

در رابطه با کشورهای به اصطالح جهان  منطقه جلب شد. سیاست شوروی در آن زمان 

گیری سوسیالیستی بود، و کشورهای شرق  داری و بعد سمتسوم راه رشد غیر سرمایه 

، امریکا  1971افریقا هم به این فهرست اضافه شدند. اما علت این انتخاب چه بود؟ در  

از   --گو گارسیا  ی استراتژیک دیهبرای گسترش کنترل خود بر اقیانوس هند، جزیره

ها را به پایگاه دریایی  مجموعه جزایری که امپریالیسم بریتانیا با اخراج مردم بومی، آن

بود   کرده  بزرگ  --تبدیل  از  یکی  به  را  آن  و  اجاره،  آن کشور  از  پایگاهرا  های  ترین 

ی عظیمی که یک سوی آن دریایی، هوایی، موشکی تبدیل کرد. به این ترتیب منطقه

افریقا اندونزی در قاره  تانزانیا در  بود زیر پوشش امریکا قرار  و سوی دیگرش  ی آسیا 
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مقابله برای  شوروی  در  بهگرفت.  نداشت.  امکانی  مرگبار    1965مثل  کودتای  با  نیز 

کودتایی که با کمک    – امریکایی در اندونزی نفوذ خود را در آن کشور از دست داده بود  

ا سرنگون و حدود یک میلیون نفر اعضا  سازمان سیا سوکارنو، رهبر استقالل اندونزی ر

عام کرده بود. بر این اساس توجه شوروی و هواداران حزب کمونیست اندونزی را قتل

اقیانوس هند در شرق افریقا، از جمله اتیوپی، تانزانیا  معطوفِ به کشورهای ساحل غربی  

-کسیستدر سومالی یک جریان مار 1969و تا مدتی سومالی شد. قبل از آن در سال 

های مترقی را  نینیست به رهبری زیادباره به قدرت رسیده بود و برای مدتی سیاستل

های نظامی مهمی از جانب شوروی برخوردار بود. اما در  برد و از کمکپیش میهم به

هایله  در اتیوپی با پشتیبانی مستقیم شوروی یک کودتای کمونیستی به رهبری    1974

های تند و تیز اشتراکی کردن را در پیش تمه داد و سیاستماریام به رژیم سلطنتی خا

گرفت. با تالش امریکا سومالی به غرب نزدیک شد، و بین اتیوپی و سومالی جنگ در  

رسیدن   قدرت  به  علت  که  است  این  نکته  رفت.  اتیوپی  کمک  به  شوروی  و  گرفت 

ه شد، نه  های ضد غرب در این منطقه و در نقاط دیگری که اشارها و چپکمونیست 

طور مستقیم و غیرمستقیم سوی سوسیالیسم بلکه بهآمادگی این جوامع برای حرکت به

انتخاب سوق نتیجه  نمونه ی  از  اتیوپی  برای مدتی  بود.  های »موفق«  الجیشی شوروی 

شد، و مورد حسرت بسیاری از هواداران شوروی گیری سوسیالیستی« معرفی می»سمت 

 ه ایران نیز قرار داشت.  در کشورهای جهان سوم از جمل

اصطالح جهان ها در این کشورها و دیگر کشورهای بههمراه با شکست تمامی تالش

ی برژنف از سیاست حمایت از ساله18سوم، شوروی در میانه و اواخر دوران طوالنی  

تری ها« روی آورد. تأکید کماصطالح ملی، به سیاست »حمایت از جنبش های بهدولت

سمت »پسا  گیریبر  دوران  در  و  شد  سوم  جهان  کشورهای  در  -سوسیالیستی 

تری را برای پیشگیری از نفوذ غرب در دستور قرار جویانهزدایی« سیاست مداخلهتنش

در چارچوب همین   1978ها در افغانستان در سال  داد. حمایت از کودتای کمونیست 

دنبال انقالب ایران در  سیاست بود. با توهم نسبت به تضعیف شدن امریکا در منطقه به  

های افغانستان که در حال کشتن یکدیگر بودند، به  ، به منظور حفظ کمونیست 1979

آن کشور حمله و آن را اشغال کرد. با روی کار آمدن ریگان در امریکا و در پیش گرفتن  

با کمک با شوروی، همراه  بنیادگرایان  سیاست شدیدتر مقابله  به  های مالی و نظامی 
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منطقه اسالمی   متحدین  مشارکت  افغانستان ایبا  سعودی،  عربستان  و  پاکستان  اش، 

آمیز از آن کشور،  برای شوروی به جهنمی تبدیل شد که پس از ده سال و خروج تحقیر

 نهایتاً پایان دولت شوروی را رقم زد.

سال پس از جنگ جهانی دوم و ظهور به اصطالح »دو  45طور خالصه در طول به

ونیم ابرقدرت، این ابرقدرت اصلی، امریکا بود که مدام در حال  ر واقع یکابرقدرت« و د

های  های نیم ابرقدرت شوروی تنها واکنش به پیشرویگسترش و پیشروی بود. سیاست

ی موارد هم سرانجام با شکست مواجه شد. اما به سؤال  تر بود، و در همهرقیب بزرگ

 اصلی بازگردیم.  

   ک قدرت امپریالیستی بود؟آیا نیم ابرقدرت شوروی ی

با تعریف چپ از امپریالیسم که در باال به آن اشاره شد، پاسخ منفی است. در هیچ  

های شوروی نبودند که پس از  ها و شرکتیک از مواردی که اشاره شد این »سرمایه« 

اشغال و یا نزدیکی به یک دولت، به آن کشور سرازیر شدند، و جالب آن که در اغلب  

های  ای هم در کار بود، چرا که کشورهای زیر نفوذ شوروی به کمکی وارونهابطه موارد ر

مداوم مالی و نظامی آن نیاز داشتند. شوروی در مصر سد عظیم آسوان را، که امریکا  

خاطر مخالفت با ناصر از تأمین وام برای آن خودداری کرده بود، با تسهیالت مالی و  به

آن که سهمی از منافع عظیم آن را برای خود  ت، بیی نیل ساخ فنی برروی رودخانه

کمک با  کوبا  کند.  بیطلب  مقابل  در  توانست  روسیه  مداوم  و  رحمانههای  ترین 

ها و  ی اقتصادی خود را حفظ کند، و پس از سقوط شوروی سالترین محاصرهطوالنی

تا هم اقتصادی دستحتی  که  زند. شک نیست  وپا میاکنون در شرایط بسیار سخت 

الجیشی ی قلمرو سوق طور که قبالً اشاره شد، شوروی در حفظ و گسترش حوزههمان

های  ها و اعمال زور و حمایت از دیکتاتوری خود، مستقیم و غیر مستقیم در سرکوب 

این  به آن در معنی دقیق  امپریالیسم  اما اطالق  طرفدار خودش نقش مهمی داشت، 

 مفهوم، نادرست است.  

وجود شوروی مانع بزرگی برای امپریالیسم امریکا بود که نتواند    شود کهگفته می

زمان نباید  خواهد در جهان انجام دهد. این ادعای درستی است، اما همهر کاری که می
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اش قدر در مقابلقدر قدرتمند و شوروی آننسبت به آن توهم چندانی داشت. امریکا آن 

ر واقع آمریکا به هر تجاوزی در هر  ضعیف بود که در تمام طول دوران مورد بحث د

ی  دید دست زد، و برای حفظ و گسترش منافع خود و سرمایهجای جهان که الزم می

جنبش سرکوب  در  آزادیامریکایی،  و  ملی  نقش های  جهان  سراسر  در  خواهانه 

مداخله کنندهتعیین فهرست  گرفت.  برعهده  تجاوزکارانهای  کودتاهای  امریکا،  و  ی  ها 

جا  پس از جنگ جهانی دوم تا سقوط شوروی بسیار طوالنی است و من در اینها جنگ 

(،  1953(، ایران )1950-53(، کره )1948کنم: ونزوئال )ها را یاد آوری میای از آنپاره

( )1954گواتماال  اندونزی   ،)1958( کوبا   ،)1959-61( گواتماال  کنگو  1960(،   ،)

(،  1967-69(، گواتماال )1964-73، ویتنام )(، الئوس، کامبوج1965(، اندونزی )1964)

پاناما )1986(، لیبی )1983-84(، لبنان )1983گرانادا ) (.  1991(، و عراق )1989(، 

سقوط  از  بعد  که  است  سیاست   واضح  همین  نیز  بیششوروی  شدت  با  در ها  تری 

یر کشورهای مختلف ادامه یافت، که از بحث ما خارج است. در اکثر این موارد با تغی

دیکتاتوری  آوردن  کار  روی  و  شرکترژیم  بالفاصله  غیرنظامی،  یا  نظامی  های  های 

های مختلف اقتصادی وارد بازار این کشورها شدند و با حمایت از  امریکایی در عرصه

ی خود را  سرکوب نیروهای ملی و چپ و درآمیختن با نیروهای ارتجاعی محلی سلطه

 گسترش دادند.  

درپی در  های پیکنون امپریالیسم امریکا به خاطر شکستاتردیدی نیست که هم

از همه مهمهای خارجیسیاست ابرقدرت  تر چین بهاش تضعیف شده و  مثابه دومین 

ی جهانی تبدیل شده است. آنچه که در جنگ  اقتصادی به رقیب واقعی امریکا در عرصه 

، که در این نوشته به  اوکراین در جریان است نیز ارتباط مستقیمی با این واقعیت دارد

 آن اشاره خواهد شد. 

 ی نظام سیاسی امریکا و روسیهمقایسه

بحث در  دیگر  مهم  کلیدی  نکاتِ  از  جدالیکی  و  اشاره ها  اخیر  نظری  های  های 

فراوان نیز به بود و نبود دموکراسی در این یا آن نظام است. تردیدی نیست که که نظام  

سیاسی امریکا نظیر کانادا، بریتانیا، اروپای غربی و ژاپن، یک نظام دموکراتیک است،  

های سیاسی و مدنی وجود دارند، حقوق  می ندارد، آزادیانتخابات آزاد دارد، رهبر دای
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نیست  خاطر مخالفت با دولت دستگیر یا سربهاساسی و قانون وجود دارد، کسی را به 

برند.  سر نمیکنند، و مردم و حتی مخالفین از ترس و وحشتِ دائمی از مقامات بهنمی

اپارتیستی ارتجاعیِ دزدساالر  در مقابل رژیم کنونی روسیه یک دیکتاتوری و الیگارشیِ بن

داران نوکیسه و تازه به دوران رسیده،  گر است که برای حفظ منافع سرمایهو سرکوب

کند. افکار ارتجاعی  رساند و یا زندانی میمخالفان خود را در داخل و خارج به قتل می

ناسیونالیستروسیه  و  ارتدکس  کلیسای  مرتجع  رهبران  حمایت  با  نیز  بزرگ  های  ی 

های طبقاتی، جنبش چپ و  رغم افزایش مداوم فاصلهشود. به فراطی روس تقویت میا

کمونیست   که حزب  آن  با  است.  واداشته شده  به سکوت  و  روسیه سرکوب  کارگریِ 

تر از احزاب چپ اروپایی  هایی چپمانده از دوران شوروی هنوز وجود دارد و سیاست باقی

رأی دارد، نقش و نفوذ چندانی در تعیین درصد هم    13کند و حدود  را هم مطرح می

های  عالوه هنوز هم نظیر دیگر احزاب برادر در حصار نظریه های کشور ندارد. بهسیاست

های متفکر روسی هم در آکادمی علوم و  قدیمی باقی مانده است. معدودی مارکسیست

 شود. شان شنیده نمیها هستند که صدایدانشگاه

در  داوری  در  حال  این  معروفبارهبا  از  که  امریکایی  دموکراسی  نیز  ی  و  ترین 

زدگی و توهم باید پرهیز کرد،  های دموکراتیک موجود است، از شوق ترین نظامپرمدعا

چرا که مشکالت فراوانی چه از نظر ساختار رسمی/حقوقی و چه در عمل داراست، که 

نقد  بخشی از آن در  پرداختن به جزییات آن خارج از امکان مقاله حاضر است، و به  

  ام. نظام سیاسی امریکا عامدانهاشاره کرده  باسکار سونکارامانیفست سوسیالیستی  کتاب  

از سوی طراحان اصلی آن طوری تنظیم شده که مانع »جباریت )تیرانی( اکثریت« شود. 

ها  انتخاب نمایندگان و نقش عظیمِ نهادها و شرکت  ی برکنار از مسائل ساختاری، نحوه

های اصلی با آن که از هر جهت اند. رسانهها قابل توجهو مجامعِ بانفوذ، و نیز نقش رسانه

های بزرگ  ها را »ارشاد« کند، در کنترل شرکتدولتی نیست که آن  آزادند و هیچ نهاد

خواه در نشریاتی پراکنده  کار یا لیبرال راست قرار دارند. جریانات چپ و ترقیمحافظه

دانشگاه در  یا  و  محدود،  بسیار  خوانندگان  میبا  محدودی  نقش  گهگاه  ها  یابند. 

پوستان ارزش  زندگی سیاه  درصد و جنبش  99های مهمی هم از جمله جنبش  جنبش

ای از نفوذ و قدرت یابند. نمونهخاطر نداشتن تشکل تداوم نمیشود، اما بهدارد مطرح می

https://www.radiozamaneh.com/705042/
https://www.radiozamaneh.com/705042/
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وضوح اوکراین به   راستی در غربال کردن اطالعات را در همین جنگهای دسترسانه

و کانادا  توجهی از مردم امریکا ) ی بخش قابلتوان دید. ریاکاری عریان و نژاد پرستانهمی

نفع اوکراین و پذیرش سریع پناهندگان اوکرایینی،  و اروپا( در حمایت از این جنگ به

ای که  تر پناهندگان افغان و خاورمیانهها به سرنوشت تلخ کامل آن  توجهیدر عین بی

سیاست  دولتبراثر  امپریالیستی  افتادههای  فالکت  به  غربی  نمونههای  این اند،  از  ای 

ی این مشکالت، این نظام  رغم همهاما در هر صورت تردیدی نیست به  واقعیت است.

نظام با  شرایطی  هیچ  سرکوب تحت  و  اقتدارگرا  آن  های  امثال  و  روسیه  نظیر  گر 

 مقایسه نیست.قابل

 تمرین قبل از نمایش اصلی؛ امریکا و چین؟ 

  برکنار از جنگ حاضر، دنیا عالوه بر خطر جدی نابودی محیط زیست، با مشکل

ناپذیر امریکا با چین است. آنچه که  دیگری نیز روبروست و آن رویارویی اجتناب  بزرگ

تواند  های بسیار، میرغم تفاوتهای امپریالیسم و ابرقدرت گفته شد، بهدر مورد ویژگی

تریلیون دالر دومین   18شامل حال چین شود. چین با تولید ناخالص داخلی معادل  

ادامه میاقتصاد جهان است و کماکا رشد خود  از نظر مالی قدرتمندن به  ترین  دهد. 

بانک(، و چهار   11بانک چینی است، )امریکا   19ترین صد بانک جهان است و از بزرگ

ترین بدهکاران چین است. در بانک اول جهان هم چینی هستند. امریکا خود از بزرگ 

جهانی،   شرکت  پانصد  بزرگترین  )  135فهرست  هستند  چینی    126امریکا  شرکت 

میلیارد دالر    235بیش از    2018گذاری مستقیم خارجی چین در سال  شرکت(، سرمایه

ی جهانی  بود. چین امروزه رسماً کارگاه صنعتی جهان است و بخش عظیمی از سرمایه

ی نظامی در  ترین بودجه اش بعد از امریکا بزرگی نظامیدر چین فعال است. بودجه

ترین ارتش جهان است. چین هوشیارانه با  ظر نفرات بزرگجهان است و ارتش آن از ن

خزیدن آرام در کشورهای مختلف جهان از افریقا تا امریکای التین و آسیا و خاورمیانه  

های  دهد. راه ابریشم جدید و پیمان شانگهای ازجمله سیاست نفوذ خود را گسترش می

روسیه که عالقه و اعتماد    اش است. چین و ی امریکا و متحدان غربیمقابله با سلطه

اند.  هم نزدیک شدهچندانی به یکدیگر نداشتند، در مقابله با امریکا در بسیاری جهات به 

وحشت اصلی امریکا از چین است و مقابله با آن را چه از نظر اقتصادی و چه نظامی  
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دریای چین  ها ناوگان و پایگاه دریایی امریکا در  داند. هم اکنون دهتر میمراتب مشکل به

ی مستقیم نظامی با چین بسیار داند که مقابلهخوبی میمستقر هستند، اما امریکا به

ی تحریم کاالهای چینی  تواند از حربهراحتی نمیپیچیده است. از نظر اقتصادی نیز به

شود که  کنندگان امریکایی وارد میاستفاده کند، چرا که اولین ضربه به خود مصرف

کاال  اعظم  مصرفیقسمت  میهای  تولید  چین  در  این شان  تولید  بازگرداندن  شود. 

های امریکایی نیست. تضعیف  محصوالت به امریکا نیز از نظر اقتصادی به نفع شرکت

عنوان یک قدرت مهم جهانی، چین را نیز در مقابل امریکا تضعیف  روسیه و حذف آن به 

اصلی، یعنی رویارویی دو غول  رو جنگ حاضر نوعی تمرین قبل از نمایش  کند. ازاینمی

 تواند به حساب آید، که خود داستان ترسناک دیگری است.اول جهان، می

 عطف بزرگ در سیاست جهاننقطه

به و  رسد،  پایان  به  موقع  و چه  این جنگ چگونه  آن که  از  نابودیِ  مستقل  رغمِ 

ی این  شهرها و زیر ساخت های اوکراین و کشته شدن و آوارگی مردم این کشور، بازنده

بود،  ایدئولوژی  از  برداشت  اگر سقوط شوروی شکست یک  بود.  جنگ روسیه خواهد 

مثابه یک  جهانی و حذف آن به شکست روسیه در جنگ اوکراین شکست یک قدرت  

کننده در سیاست جهانی است. درست است که روسیه دومین قدرت اتمی  بازیگر تعیین

اما به از آن استفاده کند، چرا که در جریان داند که نمیخوبی میجهان است،  تواند 

تالفیعکس خود  العمل  حماقت  این  با  پوتین  شد.  خواهد  نابود  کامالً  خودش  جویانه 

ویژه امپریالیسم امریکا تر ناتو و بهآبرو کرد، بلکه از آن مهم نها روسیه را تضعیف و بی تنه

وخروش به فعالیت  را تقویت نمود. بازار تسلیحاتی که کمی از رونق افتاده بود پرجوش

های نظامی کشورها به قیمت کاهش  افتاده و همه در حال خرید سالح هستند. بودجه

اند. در این میان آلمان هم رسماً وارد این وزشی رو به افزایش های رفاهی و آمبودجه 

به همه  عاقبت  و  آخر  معروف  قول  به  و  شده  استقرار مسابقه  نگران  پوتین  اگر  خیر! 

پوشی در استونی،  هیچ پردهها بیهای امریکایی در لهستان بود، حال این موشکموشک 

الند و سوئد هم قصد پیوستن به ناتو  شوند و فنالتویا، و لیتوانی نیز مستقر شده و می

 اند.  را اعالم کرده
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های محیط زیستی، شروع این جنگ وحشتناک مسائل اصلی جهان از جمله بحران

فاصلهمسئله  و  فقر  مسئلهی  طبقاتی،  مسئله ی  فلسطین،  گرایشی  رشد  های  ی 

جم جریاناتِ  فاشیستی و بنیادگرایی مذهبی را به فراموشی سپرد. با تهافاشیستی و شبه

دیگر جنبش و  زنان  کارگری، جنبش  ترقیراست، جنبش چپ، جنبش  با  های  خواه 

اند. الزم به تکرار است که پوتین با این حمله  تری مواجه شدهمسائل و مشکالت جدی

تاریک  امپریالیسم کرد. دوران  به  بزرگی  این دهه جنایتکارانه خود خدمت  در  ی تری 

بیست  قرن  کسوم  قرنی  نظام  ویکم،  است.  شده  آغاز  بود  تاریکی  قرن  نیز  آغاز  از  ه 

ی کوبد، روسیه به جنگ جنایتکارانه تسلیحاتی و تبلیغاتیِ عظیم غرب بر طبل جنگ می 

 طلبی علیه جنگ خاموش است.خود ادامه می دهد، و صدای صلح

ترین سیاست چپ در برخورد با این جنگِ  ترین و عاجلرسد که مهمبه نظر می

حمله  وحشتناک، اوکراین، و  از یک طرف محکوم کردن بی قیدوشرطِ  به  ی شوروی 

ی تسلیحاتی، و نیز تأکید بر برقراری طلبی ناتو و مسابقهزمان محکوم کردنِ توسعه هم

بس و مذاکرات صلح باشد. در هیچ شرایطی محکوم کردنِ یک طرف ی آتشبالفاصله

 نباید به خطای حمایت از طرف دیگر بینجامد.  
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جستار  نویسندهی  اشاره در    ریز:  اصل  نشریه»در  جهان:  در  ما  ی جایگاه 
ایاالت  در    ژهیوزبان، بهیسیمخاطبان انگل  یمارس برا  7در    «شناختیسوسیالیسم بوم 

تعداد آوارگان    همچون  جستاردر    موجود  از اطالعات  یبرخ  ن،یمنتشر شد. بنابرا،  متحده
قد  ینیاوکرا جنگ  اثر  سا  اند شده  یمیدر  ارائه  ریو    نگ ج  دیتهد  نظیرشده  اطالعات 

. در سطح  اندیافته  قوت بیشتری  ایاالت متحده  یو ناتو به رهبر  هیروس  نیب  یاهسته 
  ی ستیالیامپرانیب  یجنگ   نیداده شود که چرا جنگ در اوکرا  حیالزم بود توض  ،یاسیس

ایاالت   ه،یروس  برای مردمان کارگردر آن  جنگیدن  نفوذ که    یحوزه  بر سر  یاست، جنگ
اوکرا  ، متحده با   یمنفعت  چیه  نیاروپا و  برعکس، هرکدام  دار هیطبقات سرما  د یندارد. 
 ی صنعت  یدارهیاز تمدن سرما  فراروی  ندیسالح کنند و فرآ  را خلع  شانخودبر  حاکم  
آغاز کنند. به نظر    تیبشر  یبرا  محوربوم   ستیالیسوس  یندهیمحور را در جهت آانسان
  کهنیاندازه معتبر است. جز ا  همانبه    زبانیفارس  یخواننده  یاستدالل برا  ن یمن، ا

مارس،    دوم اضافه کنم. در    هیروس  سمیالیامپر  تیبر واقعبرای تأکید  کوتاه    یادداشتی  د یبا
اوکرا  نیپوت   یاز حمله  ت یدر حما  یلیمیا ایمیل  کردم.    افت یدر  نیبه  به  این  خطاب 

  نویسنده   . ه بودارسال شد  انیرانیا  ینوشته و برا  یبه زبان فارس  اگرچه  ، بود  نیکراوم امرد
 کرد. میاعالم  «خیتهاجم ضدجنگ در تار »نخستینعنوان را به هیتهاجم روس
عل  اگرچه کردههراسی  روس   هیمن  صحبت  و  با    ازیناما  ام،  نوشته  مخالفت  به 

با    یستیالیامپر  یآشکارا تهاجم  نیبه اوکرا  هیوجود دارد. تهاجم روسپرستی نیز  روس
  همان فکری  ؛بود  یتزار  یهیاشغال روسدر    یاست که زمان   ینیسرزم  یریگبازپس  یایرؤ

در   شهیامروز رپرستی  . روسدر سر داشت  حمله  وردست  با خود    یدر سخنران  نیکه پوت
 «واقعاً موجود  سمیال یسوس»عنوان  به   یشورو  ریکه اتحاد جماه  یزمان  ؛دارد  سمینیاستال

س تمام  بنابرامی  یمعرف  ی«ستیال یسوس»آن    یهااستیو  از  ست ینیاستال  ن، یشد.  ها 
با  توسط مسکو    1968در سال    یو اشغال چکسلواک  1956در سال    مجارستاناشغال  

  ت یحما  شانیکشورها  در  استقرار دموکراسی  یبرا  هاآن  ی اسیسرکوب انقالب س  هدف 
استال )  نیهمچنها  ستینیکردند.  افغانستان  در  با  1979-1989از جنگ مسکو  که   )

اتحاد   ی کردند. پس از فروپاش پشتیبانی  د، یرس انی به پا یشورو ریشکست اتحاد جماه
  1994را در چچن با جنگ از دسامبر    ودخ  یستیالیامپر  استیمسکو س  ،یشورو  ریجماه



 

 
 

 کامران نیری  707

و همچنین در گرجستان    2009  لیتا آور  1999و سپس دوباره از اوت    1996تا اوت  
 ادامه داد. (2008)

که    روشن کارگراست  از  چیه  هیروس   مردم  امپر  نفعی  حاکمان    یِستیالیمنافع 
  ی جنگ به معنا  نیدر ا  هیروس  سم یالیاز امپر  تی. حمابرند نمیخود    ینوکیسه دار  یهسرما
 ی اهسته  نابودی همگانی است که جهان را با    یستی الیجنگ امپر  در یک  یدارجانب

  ی بحران انسان  موجبکه    دسازیم   با خاک یکسانرا    نیاوکرا  حال نیو درع   کندیم  د یتهد
   .دشویکشور اروپا م نیرتریدر فق

 2022مارس  25ک.ن 

-  ندهیفزا شناختیبومو  یاجتماع  ی هااست. بحران  ستادهیا یبر سر دوراه تیبشر

(  19-دیمکرر )کوو  ی های ریگانقراض ششم، همهبار،  فاجعهاقلیمی    راتییمانند تغ  یبرخ

د.  ندار  ی جهان  متحدبه واکنش   ازی ن  -هستند  یوجود یهابحران ی،  او هولوکاست هسته

  دارِهیکه طبقات حاکم سرما  یجهان  محورسانان  یصنعت  یدارهی، تمدن سرماحالنیباا

 کرده است.  اثبات یواکنش نیچنخود را ناتوان از  رانند، بر آن حکم می بیرق

 های آغازین جنگ جهانی سوم؟توپ

  ییارویاز رو  ریغ   یدر چارچوب  نیجنگ در اوکرابه    اگراست    مهیبی  یاسیس  یخطا

  سمیالیناتو، و امپر  اشینظام  یو بازو  ایاالت متحده   یبه رهبر  یغرب   سمیالیامپر  میان

ن  هیروس به    یجهان  سطح در    ینظام  یرویبا   ی برا).  بنگریم  یاهسته  تسلیحاتمجهز 

 دهم.  حیتوض ید (. بگذار1 یضمیمه  نک.  ،یغرب سمیالیامپر یمروری بر تاریخچه 

اوکرا  نیپوت  چیروی میوالد  ریمیوالد   ه،یفور  24  در به  حمله  در   نیدستور  را 

 :توضیح داد گونهنیرا ا یاصل لیصادر کرد که در آن دل ایی سخنران

  یآن به مرزها  ینظام   یهارساختیز  شدن  کیشرق، نزد   یسو... گسترش ناتو به
و صبورانه تالش کرده  گذشتهسال    30  در  که   م یدانیم  یخوب. بههیروس با    م یامداوم 

.  میدر اروپا به توافق برس  ریناپذبرابر و خدشه  تیاصول امنسر  ناتو بر    پیشگام   یکشورها
تالش  با    ا ی  میشد  روبرو  نانهیبدب  بیفر  و  دروغ  بایا  دائماً    ،نمایهاشنهادیدر پاسخ به پ 

ما،    یهایو نگرانات  اعتراض  یهمه  رغم بهناتو،    کهیدرحال  ، خواهیفشار و باج  ی اعمالبرا

https://www.aljazeera.com/news/2022/2/24/putins-speech-declaring-war-on-ukraine-translated-excerpts
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م  وستهیپ  ادامه  خود  ماشدادیبه گسترش  تکرار   یجنگ  نی.  و  است  در حال حرکت 
 ( از من دی تأک)  شود.یم ک یما نزد  یکنم دارد به مرزهایم

  یی و متحدان اروپا  ایاالت متحده  قیتشو  هب  نیجمهور اوکراسیرئ  یزلنسک  ریمیدوول

)ناتو( فشار آورده    ی شمال  کیآتالنت  مانیاروپا و سازمان پ   یهیدر اتحاد  تیعضو  یبرا

او بار    ه،یروس  یپنج روز قبل از حمله  ه،یفور  19در    خیمون  ی تیاست. در کنفرانس امن

 کرد. در ناتو تیدرخواست عضو گرید

تأس  دولت  12با    1949سازمان که در سال    نیا از   یشد، بخش مهم  سیعضو 

  ریبود. در پاسخ، اتحاد جماه  یشورو  ریاتحاد جماه  هیغرب عل  سمیالیجنگ سرد امپر

  در  یو شرق  یمرکز  ی اروپا  گرید  یخودخوانده  یستی الیسوس  یجمهورو هفت    یشورو

م  ورشو  مانیپ   ینظام   ائتالف  ، بلوک شرق  در  بحث    .دنددا  لیتشک  1955  هرا  )برای 

 (1 یی امپریالیسم غرب، نک. ضمیمهمختصر درباره

ورشو منحل    مان یپ   1991دسامبر    26در    یشورو  ریاتحاد جماه  ی از فروپاش  پس

بلکه به گسترش آن  و متحدانش نه  ایاالت متحدهشد. اما   تنها ناتو را منحل نکردند، 

  12عضو ناتو از    یها اکنون دولتادامه دادند.    هیروس  یشرق به سمت مرزها  یسوبه

 ( پاییندر  Statista ینقشه نک.  . )دندیرس کشور 40به  1949کشور در سال 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_socialist_states
https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Bloc
https://en.wikipedia.org/wiki/Warsaw_Pact
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نقاط    ریغرب بر سا  یدارهیبه ابزار تسلط تمدن سرما  ایاالت متحده   یناتو به رهبر

  ایاالت متحده ی جانبهکیپس از تهاجم  ،بیترتن یاشده است. به لیتبد نیزم یسیاره

لحاظ اقتصادی  ازکشور  در آنساله  20ناتو در جنگ آن کشور، افغانستان و اشغال  به

 کت کرد.رش فقیر

از   رکننده یغافلگ  نیروندها، بحران اوکرا  نیا  تیزبینِهر ناظر    یبرا نبود. خواننده 

  ، در تبارروسیی کایمشهور آمر ینگار و مجرروزنامه 1پوزنر، ریمیوالد سخنرانی یتماشا

و    2«ایو اوراس  یشرق  یمطالعات اروپابه دعوت »  لییدر دانشگاه    2018سپتامبر    27

در    اهدخو  نفع  3« نتریپو  ینگارروزنامه  »انجمن پوزنر   یخارج  استیس  ر یتأث  باببرد. 

قبال روس  ایاالت متحده  یخصمانه  شیازپ شیب از    هیدر   ریاتحاد جماه  یتجزیهپس 

راند  یشورو را  بحرانو    سخن  کردنیبشیپ ی  دری  او  به  یباره.    ن یدکترعنوان  آنچه 

در پاسخ    1992  ییهفور  18بار در    اولینکند که  یبحث م   ، شودیشناخته م  4تز یولفوو

 یزیربرنامه  یعنوان راهنمابه  دکترین  نیشد. ا  تدوین  یشورو  ریاتحاد جماه  یپاش به فرو

دفاع    ریمعاون وز  5تزیپل ولفووکه  ارائه شد    1999-1994  ی مال  یهاسال  یبرا  یدفاع 

سند    نی. اکردند  منتشر  6ی بیاسکوتر ل  دستیارشو    ایاالت متحده  گذاریاست یدر امور س

  رایزبه پا شد،  کرد. در آن زمان، جنجال  پیدا    رزد  مزی تاورک ی وینبه    1992مارس    7در  

  یدهایسرکوب تهد  یرا برا  رانهیشگیپ   ی و اقدام نظام  یی گراکجانبهی  است یسند س  نیا

جلوگ  ملل  ریسایِ  احتمال یککتاتورید  ارتقایاز    یریو  مقام  در  ترس  ی   م یابرقدرت 

 کرد. یم

 
1 Vladimir Pozner 

2 East European and Eurasian Studies 

3 Poynter Fellowship for Journalism 

4 Wolfowitz Doctrine 

5 Paul Wolfowitz 

6  Scooter Libby 

https://youtu.be/8X7Ng75e5gQ
https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Pozner_Jr.
https://en.wikipedia.org/wiki/Wolfowitz_Doctrine
https://en.wikipedia.org/wiki/Wolfowitz_Doctrine
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Wolfowitz
https://en.wikipedia.org/wiki/Under_Secretary_of_Defense_for_Policy
https://en.wikipedia.org/wiki/Under_Secretary_of_Defense_for_Policy
https://en.wikipedia.org/wiki/Scooter_Libby
https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Times
https://en.wikipedia.org/wiki/Unilateralism
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آمر  پلماتید  1، جورج کنان ب  ییکایو مورخ    آمیز یتموفق  دفاعبه خاطر    شتریکه 

  ی پس از جنگ جهان  یشورو  یطلبمقابله با توسعه  یبرا  2« محدودسازی  استیس»خود از  

و استدالل    ت ورزیدبود که با گسترش ناتو مخالف یشود، ازجمله کسان یدوم شناخته م

تر بزرگ را محتمل   یهاقدرت  یریگدر  ،کندیامر روابط با مسکو را مسموم م  نیکرد که ا

 دهد. یبار قرار مرا در معرض خطرات فاجعه نیمانند اوکرا یی و کشورها سازدیم

  ییکایآمر  المللنیو محقق روابط ب  ی اسی(، دانشمند علوم س2014)  3مریرشایم  جان

 ن یبحران اوکرا  قبالواشنگتن در    استیتعلق دارد، از س  یستیرئال  یاندیشهمکتب  که به  

سال   برکنار  2014در  به  که  بود  کرده   4، چیانوکووی   چیفدوروو  کتوریو  یانتقاد 

 منجر شد.  ،هیطرفدار روس جمهورسیئر

مناقشه  حالنیباا دکتر  فرونشست،  قبال    استیس  به  تزیولفوو  نیو  در  واشنگتن 

ایجاد  یبرارا  دنیجوزف بااین دکترین کارزار . درواقع، تبدیل شد نیچ  راًی و اخ هیروس

به  گونهاین در    یجمهوراست یر  تبلیغاتدر    نیچ  قبالدر    ویژهمحدودسازی   لوایح و 

در بحث    تزیولفوو  نی. دکترکندهدایت می  شدن  جمهوررئیس از زمان    او  یگذاراستیس

متحده  یخارج  استیس  یکنون حضوری    ایاالت  بهداردزنده    اریبسنیز  مثال،  عنوان . 

استراتژمعاون    5گ،یکرون  ویمت  گذاریاستیس  یه یتوص امن  یمرکز  اسکوکرافت    تیو 

بگیرید    هیفور  22در    6ک یآتالنت  یشورا  نظر  در  در  را  عنوان   7یسیپال  نیفارکه  با 

 شد. منتشر 8«آماده شود نیو چ هیجنگ با روس یبرا دیواشنگتن با»

 

 

 
1 George Kennan 

2 Containment policy 

3 John Mearsheimer 

4 Viktor Fedorovych Yanukovych 

5 Matthew Kroenig 

6 Atlantic Council’s Scowcroft Center for Strategy and Security 

7 Foreign Policy  

8 Washington Must Prepare for War With Both Russia and China 

https://www.britannica.com/biography/George-F-Kennan
https://www.merriam-webster.com/dictionary/advocacy
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Mearsheimer
https://en.wikipedia.org/wiki/Viktor_Yanukovych
https://www.atlanticcouncil.org/programs/scowcroft-center-for-strategy-and-security/
https://www.atlanticcouncil.org/programs/scowcroft-center-for-strategy-and-security/
https://foreignpolicy.com/2022/02/18/us-russia-china-war-nato-quadrilateral-security-dialogue/
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 ایاالت متحده   سم یالیامپر  ی نسب  افول

ایاالت   یدارهیسرما  یِافول نسب  گرا،نظامی  نیدکتر  نیا  ی و بنیادین برایساسا  لیدل

  د تولی % 40 ایاالت متحده ( GDPی )ناخالص داخل  دی، تول1960است. در سال  متحده

کاهش    %20به  این شاخص    2014سال    درداد.  یم  لیجهان را تشک  یناخالص داخل

بودافتی اه    نشان را در جهان    ایاالت متحده   ی اقتصاد  گاه یجا  توجهِ قابل  افولامر    ن ی. 

 د. ده یم

آلمان( و ژاپن    ژهیو)به  ایاالت متحده  ییمتحدان اروپا  یبا بازساز  ینسب  افول  نیا

در  برد. یو مدرن بهره م  دیجد  یِدیتول  رساختیو ز  تیها از ظرفآغاز شد که اقتصاد آن

ز  1970  یدهه مورد    یادیصحبت  بهداری  میداندر  صنعتیک  عنوان  ژاپن    یقدرت 

اما    را داشتند.  ادعا   نیهم  زیآلمان ن  ورددر م  یبرخ  1980  یوجود داشت و در دهه

ا  کیچیه نپیوست،  ها ینیبشیپ   نیاز  وارد دوره  رایز  به واقعیت  ژاپن  رکود    یاقتصاد 

به    ییکایآمر  دارانهیسرما  یبا دسترس  توانستآلمان ن  محورشد و رشد صادرات  ممتد

  وروی یاروپا و منطقه ی هیاتحاد جاد یا یتالش آلمان برارقابت کند ) ی بازار بزرگ داخل

داخلبه بازار  بازار    ترگربز  یعنوان  متحده از  بود  ایاالت  رو  این  ااز  بر  عالوه    ن، ی(. 

  ،فناوری  ،یاقتصاد  لیبه دال  ،یجداگانه و گروه   ،یغرب  یصنعت  یدارهیسرما   یاقتصادها

مرحله   یطیمحزیستو    یتیجمع آهسته  د یجد  ایوارد  رشد  شده  ی از  اند  بلندمدت 

 است(. نده یفزا ی نگران کی اقلیمی راتییاز تغ ی)خسارات ناش

 محور صادرات  ی سازیو صنعت  یدولت  یدارهیبه سرما  نی، چرخش قاطع چحالنیباا

را به کارگاه جهان  کشور  آن    ،نگیائوپ یدنگ ش  به قدرت رسیدنپس از مرگ مائو و  

 یبرا  را عمدتاً  جهان  صنعتی  محصوالتاز    %20  نیکرده است. در حال حاضر، چ  لیتبد

به    ایاالت متحده سهم    کهی( درحال2018  2و النسانگ،  1کند )وست یم  دیصادرات تول

جدید و محصوالت    دیجد  عیمدرن، صنا  یهارساخت ی در ز  نیاست. چ  افتهی کاهش    18%

بازار   نیحال، چ  نی است. در هم  ی برخورداررقابتتوان    از  یو در بازار جهان  تفوق دارد

آن   متوسط  یطبقه   ینیچ  ونیلیم  300  رای، زدارد  در حال گسترشی  سرعتبه  یداخل

 
1 West  

2 Lansang 

https://en.wikipedia.org/wiki/Deng_Xiaoping
https://www.brookings.edu/research/global-manufacturing-scorecard-how-the-us-compares-to-18-other-nations/
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و دارد  تینفر جمع  ونی لیم 330درمجموع  ایاالت متحدهاند )در مقابل، داده  لتشکی را

 (. بوده است کاهش حال آن در متوسط یطبقه 

آن را به همراه   ینسب  یو نظام  یاسی، افول سایاالت متحده  یِنسب  یافول اقتصاد

فروپاش از  پس  اگرچه  است.  جماه  یداشته  سال    یشورو  ریاتحاد  نظر    1991در  به 

  شده است،  لیتبد  یقطبتک  جهاندر    کیبه قدرت هژمون  ایاالت متحدهکه    دیرسیم

 انوسیدر اق  ایاالت متحده  استیالیظهور کرد و اکنون    یچندقطب  یجهان  یزودبه  اما

در    1مونرو  نیدکترکه واشنگتن از زمان    نیالت  یکایآمر   یو حت  قایآفر  انه،یآرام، خاورم

 د.وش می  دهیبه چالش کش،  است دهیام« خود نخلوتاطیح» 1823سال 

کرده و به   فیو مناطق را تضع ع یصنا برخی از، ایاالت متحده  ییزدایصنعت فرایند

شده  منجر    -یکارگر  پوستدیسف  یتعمدتاً اشراف-   ایاالت متحدهمتوسط    یطبقه   زوال

  یاقتصاد  یهااستیو س  دپوستیسف  سمیونالیناس  ،ی ارتجاع   یی گرایبوم  یهاشعلهکه  

)  نگرانهواپس  یدارهیسرما است.  برافروخته  به    ، ترامپشعار  را  را    کا یآمر»عظمت 

راست  رونیازاگردانیم«،  برمی حزب    یجمهوراستی(.  بر  آن  تسلط  و  ترامپ 

در جهان    شرویپ   یدارهیقدرت سرما   در نقش   ایاالت متحده  افول  امد یپ   ،خواهی جمهور

 است.

 برال ینول  یهااستیاند که سگرفته   میحزب دموکرات تصم  استمدارانیاز س  یاریبس

و    یمال   یهااستیس  ازها  . آنانداند، به آخر خط رسیدهشدهدنبال    1980  یاز دهه که  

ز  یبرا  ینزیک  یپول نرم آمر  یهارساختیاصالح    ی هااستیس  یعرضه و    کا یسخت و 

  ش یافزا  هدف  بهمتوسط    یطبقه   تیتقو  یبراو  در کارگران    زهیانگ  جادیا  یبرا  یاجتماع 

 و   عیصنا  یاندازراه  طرفدارها  . آنکنند دفاع می  یو گسترش بازار داخل  یوررشد بهره

جد جهان  یبرا  دیمحصوالت  بازار  در  بهتر  ا   یرقابت  در   نیهستند.  چرخش 

بورژوا   برالیل   استمدارانیس  «یِستیالی»سوس  کارزارهایبا    وقتی  ژهیوبه  ،گذاریاستیس

  ی جدید برخی متولدین هزاره  شود،یم   بیترک  2کورتز   ویسندرز و الکساندرا اوکاس  نند ما

قانون  »  .دارند  یوتاررهیت  یو اجتماع  ی انداز اقتصادب کرده است که چشملجبه خود  را  

 
1 Monroe Doctrine 

2 Alexandra Ocasio Cortez 

https://www.britannica.com/event/Monroe-Doctrine
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 ونیلیچند تر  یگذارقانون  دستورکارو    2010اوباما در سال    1«هزینهو درمان کم  داروا

ز  دنیبا  یدالر تا حد  . هستند  رییتغ  نیا  ینمایندهمتوقف شده است(    یاد ی)هرچند 

 ( 2019 ی،رین نک.کورتز،  ویاوکاس 2«سبز لید وین»نقد  ی)برا

 فیتضع  نیز  را  یاچنددهه  ی دوحزب  نظام  ،ایاالت متحده  یدارهیسرما  ینسب  افول

درحال است.  جمهور  کهیکرده  و  دموکرات  عموماً  ی احزاب    یخارج  استیس  برخواه 

 ی برا  یعنوان راهرا به  ی داخل  استیس  درخود    اتتوافق داشتند، اختالف  یستیالیامپر

ی بارهجز دردو حزب به   نیدادند. امروزه، امیمشترک موردبحث قرار    یزمینه به    دنیرس

این  که  ند  توافق دارتر موردی  در کمخود    یستیالیامپر  ی خارج  استی س  یِدیکل  نقاط

 .شده است یاسیمنجر به فلج سامر 

و    هیو روس  نی ، چایاالت متحده  ن یب  ی و نظام  یاس یباعث تنش س  نیهمچنابن امر  

شده   یاسوم هسته   یجنگ جهان  دیدر واشنگتن و تهد  تزیولفوو  نیدکتر  اتخاذ  رون یازا

به خاطر داشته باشند که چرا و چگونه    د یبا  ، کنندیکه احتمال آن را رد م  ی . کسانتاس

ازع بود.  بالمن  یدر قرن نوزدهم قدرت جهان  ایتانی. بربه راه افتاداول و دوم    یجنگ جهان

خود از    سازییصنعت  لیپس از تکم  ایاالت متحده  هم  آلمان و  هم   ، 1913اما در سال  

 گرفتند.  یش یکارگاه جهان پ  در نقش ایتانیبر

 ن ی غرب در اوکرا سمیالیطرفدار امپر  حکومت

را به    نیاوکرا  جمهورس یرئی  زلنسک  ریمیدوول  ،غرب  جمعی  یهاها و رسانهت حکوم

جهان خود  یبرا  یقهرمان  طرفدار    گزارش  ازبحث    ی)برا  .اندکرده  لیتبد  شاناهداف 

  مزیتاورک یوین  یسرمقاله  ، ( برای مثال3ی  نک. ضمیمه  ،داریسرمایه  یهارسانه  جنگِ

عنوان    2022مارس    4در   مم"»با  صلح  قهرمانانه  ".مخواهین   ی زلنسک  یمقاومت 

است  یبرا  یانمونه  م  3«جهان  استفاده  او  ایاالت    شتریب  یگرینظام  یبراتا  کند  یاز 

برای دالیل  ها را  در آلمان )اگرچه آلمان آن   شتریب  یا ههست  یو اروپا، راکتورها  متحده

 
1 Affordable Care Act 

2 Green New Deal 

3 ‘I Want Peace.’ Zelensky’s Heroic Resistance Is an Example for the World 

https://www.nytimes.com/2022/03/04/opinion/ukraine-russia-war-biden.html?referringSource=articleShare
https://www.nytimes.com/2022/03/04/opinion/ukraine-russia-war-biden.html?referringSource=articleShare
https://www.nytimes.com/2022/03/04/opinion/ukraine-russia-war-biden.html?referringSource=articleShare
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همراه   ایاالت متحده  های بیشتر روسیه تبلیغ کند.کند( و تحریممی  لیتعط  ایمنی دارد

اروپا  که یدرصورت  نیدر اوکرا  ی«نیخط جانش»کشف    یتالش برا با    دخو  ییمتحدان 

در این  .  چینندیم  دسیسه   هی روس  هیعل  یجنگ طوالن  یکشته شود، برا  ای  ری اس  یزلنسک

اند، سالح  جنگ اختصاص داده  نیا  ی مال  نیتأم  یدالر بودجه برا  اردها ی لیمها  ضمن، آن

ها  روس  هیعل  که بروند و   دهندیاجازه م  ن«داوطلبا»  به  یفرستند و حتیم  نیبه اوکرا

 ی خواه، رهبری و حزب دموکرات، نه حزب جمهور  دنی توجه است که باقابل  .بجنگند

 . را بر عهده دارند گرانظامی یستیالیامپر استیس نیا

رفتار    م، یخود قرار ده  مبدأ کاررا    یو صلح جهان  نیاوکرا  مردم کارگرمنافع    اگر

با    دنیجمهور باسیکه رئ  یزمان  ی. حتردیموردانتقاد قرار گ  دیبا  یجمهور زلنسکسیرئ

مبن  یروزانه  یهاهیاعالم ا  یخود  اوکرا  هیروس  کهنیبر  به  کرد    نیفردا  خواهد  حمله 

روان  ریدرگ زلنسک  یجنگ  اوکرا  چنانهم  یبود،  اطمینیبه  با همی  نانیها    چیداد که 

از   یها گفت که هدفش دورزمان به رسانه. او همستندین  روبرو  هیتهاجم روس  دیتهد

  به گذاران ثروتمند را  هیاو منافع سرما   ی عنی  است.  نیدر بازار سهام اوکراوحشت  رعب و  

 ی مکرر برا  یهاخواستدرحال، او با    نیدر هم  داد.ترجیح می  یعاد  یهاینیمنافع اوکرا

 ادامه داد.  نیپوت تحریک، به به ناتو وستنیپ 

  داشت د یمنتشر کرد و تأک شاز خود یی دئوها یو   یچند روز اول تهاجم، زلنسک در

زمان، او  هستند. هم  هیمسلح روس  یروهایدر حال مقاومت و توقف ن  نیکه مردم اوکرا

از کشور م  60تا    16مردان  خروج   را  براونمساله  تا  ارتش روس  مبارزه  یع کرد   هیبا 

حتثبت او  کنند.  ب  سالح  ینام  را  توز  نیخودکار  باا  عیمردم    اندکی تعداد    نکهیکرد، 

  ل یتبد  هیارتش روس  مشروعها را به اهداف  آن  نیبنابرارا بلد بودند، و  ها  استفاده از آن

بر    یمبن  هیروس  ی کلیدیِمطالبهکرد. او در مذاکرات خود با مسکو از در نظر گرفتن  

غرب    ی نظام  شناسانکه کار  یطیدر شرا  یکرده است، حت  یخوددار  نیاوکرا  یطرفیب

روسمتفق ارتش  که  هستند  شهرها  روزیپ   تیدرنها  هیالقول  و  شد    یدیکل  ی خواهد 

و   ونیلیمک یاز    شی روبرو هستند و تاکنون ب  یبارخون  شیازپ شیبا جنگ ب  نیاوکرا

،  2020دارد. در سال    تینفر جمع  ونیلیم  44  نیاوکرا  . اندختهیاز کشور گر  ی نیاوکرا  مین

سال و    64تا    15  ن یدرصد ب  06/67سال،    14تا    طفولیت  نیب  تیجمعدرصد    99/15

https://www.nytimes.com/2022/03/05/us/politics/russia-ukraine-succession-zelensky.html?referringSource=articleShare&fbclid=IwAR2RaQBd5mwjkCidLC85UR3bD7LAXTFJKacvHQYSHolYc1WmaWBwz51yAVM
https://www.nytimes.com/2022/03/05/us/american-veterans-volunteer-ukraine-russia.html?referringSource=articleShare&fbclid=IwAR3g7lk7zXIeeR-0bUprQpB-XmUfybCDgib-cecdm09JmeuPTLseDyzSpFE
https://www.nytimes.com/2022/03/05/us/american-veterans-volunteer-ukraine-russia.html?referringSource=articleShare&fbclid=IwAR3g7lk7zXIeeR-0bUprQpB-XmUfybCDgib-cecdm09JmeuPTLseDyzSpFE
https://thehill.com/policy/international/europe/595040-zelensky-ukraine-wants-clear-timeframe-for-nato-membership
https://thehill.com/policy/international/europe/595040-zelensky-ukraine-wants-clear-timeframe-for-nato-membership
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)برا  65  نیدرصد در سن  95/16حدود   بودند.  باالتر  اختالف   یبارهبحث در  یسال و 

 (2 یضمیمه ، نک.در لهستاناوکراینی  انیجوپناه  در برخورد با یطبقات

 یا هسته  نابودی همگانی  دیتهد

  در منگنه قرار گرفته را دارد،    شخود  یستیالیامپر  یهایطلبکه جاه  نیپوت  یرهبر

و ناتو هشدار داد    ایاالت متحده قبل از تهاجم به    نیحمله کرده است. پوت   نیبه اوکرا  و

ها در جنگ ممکن  آن  دخالت است و هرگونه    درجه یک  یاقدرت هسته کی  هیکه روس

رو به  شود  یاهسته  ییارویاست  متعاقباً    منجر  هستهو  حالت    ایتسلیحات  در  را 

اند، احمقانه است و ناتو علناً اعالم نکرده  دنیباش قرار داده است. اگرچه دولت باآماده

.  اندقرار دادهباش  خود را در حالت آماده  یاهسته   حاتیتسل  زیها نکه آن   میدرک نکن

 ساز سرنوشت کند ممکن است  یم  کیاول شل  یچه کس  کهنیا  ،یاجنگ هسته  کیدر  

 ه یو متحدانش در ناتو و روس  ایاالت متحده  نیب  یاجنگ هسته   ب،یترتنیاد. بهآیبه نظر  

 .روبروست یاهسته خطر نابودی همگانی است و جهان با  محتملکامالً 

واقعیات کن  بگذارید  مرور  گزارش    .میرا  اساس  صلح   قاتیتحق  یسسه ؤم»بر 

سال    بی. به ترتنددار  یان سالح هسته کشور در جها  9امروزه    1،«استکهلم  یالمللنیب

، در حال حاضر  1945)  ایاالت متحده از    اندعبارتها  آن  ،یاهسته  شیآزما  نخستین

 نسه (، فرا215،  1952)  ا یتانی(، بر7.500،  1949)  هیدارد(، روس  یاسالح هسته  7.260

- 120،  1998(، پاکستان )90-110،  1974(، هند )260،  1964)  نی(، چ300،  1960)

(.  8-6،  2006)  یشمال  ی ( و کره80در دسترس،    یقطع   خ ی)بدون تار  لی(، اسرائ100

  ی براآماده  ها را  سالح  نیاز ا  تعدادهزاران    یاچهار عضو برتر باشگاه هسته  ن، یعالوه بر ا
( و  150بریتانیا )(،  1.780)  هیسالح مستقر(، روس  2.080)  ایاالت متحدهاستفاده دارند:  

ها استفاده  سالح  نی از ا  یاگر بخش کوچک  یحت  که  ستیبه گفتن ن  یازی(. ن290فرانسه )
 خواهد شد.  با خاک یکسانشود، کل جهان 

 

 
1 Stockholm International Peace Research Institute 

http://www.sipri.org/research/armaments/nuclear-forces
http://www.sipri.org/research/armaments/nuclear-forces
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 ن ی سرنوشت اوکرا  نییتعحق    ی مسئله

 ست،یسرنوشت آن کشور ن  نییتعحق    یصرفاً مسئله   ن یجنگ در اوکرا  ن،یبنابرا

بر سر   هیروس  سمیال یو امپر  ایاالت متحده   یبه رهبر  ی غرب  سمیالیامپر  میان  جنگ  بلکه

  ی هادولت  ام،هکرد استداللطور که در باال  . همانبا یک تفاوت  ها استنفوذ آن  یحوزه 

 ی ضرور   نکته  نیا  صیختشمتجاوز هستند.    ایاالت متحده  یبه رهبر  یغرب  ستیالیامپر
  ناتو و  و متحدان  ایاالت متحده  سمیالیامپر  دوشاول بر    یدر درجه   تیاست که مسئول

 ن ی پوت  معقول  یمطالبهو متحدانش در ناتو    دنیجمهور باس یاگر رئ  آن است.  ییاروپا

  نیتهاجم به اوکرا  رفتند، یپذیرا م  هیروس  ی مرزها  سویبر توقف گسترش ناتو به  یمبن

مشترک    تیمسئول  هیو روس  نیپوت  عالوه بر  نیاوکرا  تراژدی در  ن،یبنابرا.  ادفتا ینم  اتفاق 

درک  نیاوکرا  یگراغرب  حکومتو    ی غرب  ستیالیامپر  یهادولت موضوع  است.    این 

 به آن بازخواهم گشت. جستار نیا یخاتمهدارد که در  یمهم گذاریاستیس تبعات

پوتد  دار  یستیالیامپر  یهایطلبجاه  نیز  هیروس  یرهبر دستور   با وضوح  به  نیکه 

  ها ک یو بلشو  نیبا تمسخر لن  نیده است. پوتکر  انیخود ب  یدر سخنران  نیحمله به اوکرا

،  ها ی نیازجمله اوکرا  ، یتزار  یه یتحت ستم روس  یهاتی مل  تمامسرنوشت    نییکه حق تع

نشان    ینوستالژ  یتزار   یامپراتور  یگسترده  یایاح  ه، نسبت برا به رسمیت شناختند

پوت فروپاش  نیداد. ظهور  از   است یس  خاطربه    یتا حد  یشورو  ریاتحاد جماه  ی پس 

در جنبش   سمینیاستال  استیالی  ل یبه دل  یو تا حد  ایاالت متحده  سمیالیامپر  یضدروس

 . میبگو  همورد دوم چند کلم  یبارهدر  اجازه دهید است.    ستمیقرن ب  یجهان  ستیالیسوس

سوس روس  1917اکتبر    یستی الیانقالب    ی هاسازمانظهور    برآیند  هی در 

کارگران، دهقانان    های)شورا  ها سوویت  ژهیو، بهرکارگمردم    جِیده و خودبسخودسازمان

و   یدارهیطرفدار سرما  حکومتو    1917  یه یرا در فور  یتزار  میو سربازان( بود که رژ

نما  1یکرنسک  چ یفئودوروو  رالکساندطلب  جنگ  بورژوا  یندهیرا که  و   برالیل  یاحزاب 

  شفاف شرحی جذاب و یاکتبر سرنگون کردند )براماه در ، بود ستی رفرم ستیالیسوس

امپراتور2017  2ل، یویم  نک. دوره،    نیا  از که  آنجا  از    ی هاتیمل  زندان  یتزار  ی(. 

 
1 Alexander Fyodorovich Kerensky 

2 Miéville 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Kerensky
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برای احقاق  ها  آن  رایکرد، ز  ی قالبان  استیوارد سنیز  ها را  ها آنانقالب  نیبود، ا  دیدهستم

  قیاز طر  هاک ی. بلشومبارزه کردند   یبه خودگردان  میلزبان و فرهنگ خود و    به  شانحق 

از   دیده ستم  یهاتی مل  برای  سرنوشت  نییتع  دوشرطی قیحق ببر    ی خود مبن  استیس

کارگر در سراسر  مردم به متحد کردن  لیم است،یس نیا یزهیکردند. انگ  تیها حماآن 

  یاز بردگ  تیبشر  یی رها  با هدف  یستیالیانجام انقالب سوس  یه برایروسی پهناور  گستره

 شبرد یپ   یبرا  کیبلشو  یاشکال ستم و استثمار بود. رهبر  یو همه  یدارهیسرما  یمزد

روس  سمیالیسوس اقتصادعقب  یهیدر  ازلحاظ  پ   ، یمانده  جهان  ویشریبه  و    ی انقالب 

  پا شدند،بهها در اروپا  داشت. انقالب  چشم  یصنعت  یغرب   یبه طبقات کارگر اروپا  ژهیوبه

ماند که به   ی باق  دهقانیعمدتاً  ای  در جامعه  یمنزو  هی. انقالب روسشکست خوردنداما  

در   ی ضدانقالب دیسف ی هاکه ارتش  یاول و جنگ داخل یمشارکت در جنگ جهان  لیدل

وکردنآغاز    1918سال   بودشد  رانید،  پیشاهنگ  بلشویک ،  1919مارس    2در  .  ه  ها 

به  نگاه مساعد  که   یستیالیاز احزاب سوس  الملل کمونیستی شدند متشکلتأسیس بین

  ی مشابه در کشورها  یریمس  شبردیشان پ و هدف  داشتنداکتبر    یستیالیوسانقالب س

 بود. شانخود

   مردمجِیده و خودبسخودسازمان  یهاسازمان  اعظمبخش    1923، تا سال  حالنیباا

  ست یبه حزب کمون  1919که در سال    کیو حزب بلشو  ه بودندمنحل شد  هیکارگر روس

داد   رییتغ بودنام  قربانه  بوروکراسی  ی ،  بوروکراس  رشد  شد.  دولت  و  جامعه   یدر 

برنامه و    ،یبردن رهبر  نیتوانست با از ب  نیجوزف استال  یحزب به رهبردر  کار  محافظه

بلشو  یهنجارها تحکرخود  قدرت    ،نیلن  کیحزب  )برا  میا   یخوببه  شرحی  یکند 

و کادر    یاز رهبر  ستیکمون  المللبین(.  2017  1،کالبالن   نک.دوره،    نیشده از اپژوهش

  کهنیبر ا  یمبن  سمینیاستال  یشد. بدتر از همه، ادعا  تصفیهخود    یانقالب  ستیالیسوس

را    سمی الی»سوس موجود«  میواقعاً  تبلیغات  کند، نمایندگی  با   یستیضدکمون  همسو 

 سمی را در مورد آنچه کمون  مردم کارگراز    یشماریتعداد ب  ی،غرب  یدارهیسرما  یکشورها

  جیکردند، گیم  ی ندگینما  کیحزب بلشو  یمارکس و انگلس و رهبر  ی انقالب  ستیاومان

 . ساخت و سردرگم
 

1 La Blanc 
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تروتسک بلشو  یبرجستهرهبر    ،یلئون  مبارزه    کیحزب  را   سمینیاستال  علیهکه 

 1رود؟ یم   کجاو به    ستیچ  ی: اتحاد شوروی که به آن خیانت شدانقالب  درکرد،    هدایت

باز    یبرا  یاسیانقالب س  قیاز طر  هیکارگر روس  یطبقه  ای کرد که    ینیبشی( پ 1936)

 ا یاح  یشورو  ریدر اتحاد جماه  یدارهیاسرم  ای  خیزدبه پا میقدرت دوباره    گرفتنپس  

جماهوشمی اتحاد  براد یفروپاش  1991در    یشورو  رید.  اما  دهه  شی ب  ی.  هفت    ،از 

 ینیچنهیزمبا    ایها  با کمک به شکست آن  ای  ، بود  هاانقالب   یمسئول نابود  سمینیاستال

 . نددیکه به قدرت رس هایی یکارگر رهبر  یضد طبقه  اندازچشم

 ن یمز  یسیارهاست که بر    یداریهسرما  ن یکه ا  داشتتوان  ینم  ه هیچ تردیدی امروز

بحران راند  می  حکم باعث   ت یبشر  یرورودر  یِوجود  شناختیبومو    یاجتماع   ی هاو 

 شود. یم

 بار فاجعه  اقلیمی راتییتغ

است.    آفریدهتر از جنگ  مراتب بزرگبه  یبحران  نیدر اوکرا  یستیالیامپر  ییارویرو

 اقلیمی   راتیی: تغندامواجه   یبا چهار بحران وجود  بشریتکه    ستین  دهیپوش  یبر کس

 ن یا  ی. همهیاهسته   نابودی همگانیمکرر و    یهایریگبار، انقراض ششم، همهفاجعه

  استیس  ا یملت    چی دارند. ه  متحد  ی جهان  هایحلراهبه    ازیهستند و ن  یها جهان بحران 

ی پنجره  رای، زدر میان است  زین  تیرا حل کند. در هر مورد، فور  هاینتواند اینم   یمل

 کوتاه باشد.  اریبس  شایدها به آن یدگیفرصت رس

 ه، یفور  28. در  رمیرا در نظر بگ  اقلیمی در حال وقوع  یمورد فاجعه  دیده  اجازه

که سازمان    یاز کارشناسان جهان  گروهی(،  IPCC)  2اقلیمی   راتییتغ  یِدولتانیب  ئتیه

بود،ملل متحد   آورده  ارز  نیششم  گرد هم  ب  یابیگزارش  را منتشر کرد.    ییه انیخود 

 بود: ریها شامل موارد زآن یمطبوعات

و   یستیوهوا، تنوع زمتقابل آب  یگزارش وابستگ  نیگفت: »ا  3یل  هوسونگ •

با میزانی  را    یو اقتصاد  یاجتماع   ،یعیو علوم طب  دهد تشخیص میمردم را  

 
1 The Revolution Betrayed: What Is the Soviet Union and Where It Is Going? 

2 Intergovernmental Panel on Climate Change 

3 Hoesung Lee 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
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اقدام    تیبر فور  این گزارشکند.  یادغام م  IPCC  پیشین  یهایابیاز ارز  بیشتر
  د یتأک  اقلیمیخطرات    اقدام عاجل برای مقابله با   یبرابلندپرواز  و    درنگبی

 .« ندستین نهیگزیک   گریدکمرنگ . اقدامات دارد

رابرتز  • وضوح  ما به  یابیگفت: »ارز  IPCCمشترک کارگروه دوم    س یرئ  1دبرا 

م کردن  وپنجهدستکه    دهدینشان  مختلف   یهاچالش  نیاتمام  با    نرم 
  یبرا  -یمدن   یجامعه  ،یها، بخش خصوصتحکوم-همه    یهمکار  مستلزم

و   یریگمیو عدالت در تصم  انصاف  نیو همچن  سکیکاهش ر  دادن به  تیاولو
 .« است یگذارهیسرما

اقلیمی  یتوسعه » • تغییرات  با  پیش   2سازگار  گرما  از  سطوح    کنونی   ش ی در 
گرما  زیبرانگچالش اگر   7/2)  گرادیسانت  یدرجه   5/1از    یجهان  شیاست. 
برخیم  هم   ود، محدودترر  فراتر(  تیفارنها   یدرجه  اگر    یشود. در  مناطق، 
، بیشتر شود(  تیفارنها   یدرجه   6/3)  گرادیسانت   یدرجه   2از    جهانی  شیگرما

با تمرکز بر  یمیاقدام اقل فوریتبر  یدیکل  یهافتی نیبود. ا اهدخو رممکنیغ 
تأک  انصاف عدالت  بودجه یم  دی و  فناور  ، یکاف  ریزیکند.  تعهد    ،ی انتقال 

  ی و کاهش انتشار گازها  یمیاقل  راتییمؤثرتر با تغ  انطباق به    شراکتو    یاسیس
 .«شودیمنجر م یاگلخانه

  اقلیمی  راتییهستند: تغ  وچراچونیب  یعلم  شواهدگفت: »  3اتو پورتنر-هانس  •
سالمت    بهزیستی  یبرا  ی دیتهد و  تأخ  نیزم  یسیارهانسان  هر   ریاست. 

در حال بسته    عاًیو سر  مدتکوتاه  یهماهنگ، پنجره  یدر اقدام جهان  یشتریب
 .« از دست خواهد دادزیست قابل ایندهیآ نیتضم یشدن را برا

ا بر  عن  ن یاعتقاد  در معرض خطر   نیزم  یسیاره  م نظادر  متعددی  صر  ااست که 

غ   یناگهان  راتییتغ به  رقابلیو  اتمسفر    یاگلخانه  یگازها   تراکم  شیافزادلیل  برگشت 

 
1 Debra Roberts 

2 Climate Resilient Development 

3 Hans-Otto Pörtner 

https://en.wikipedia.org/wiki/Earth_system_science
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نقاط   دارند.  تغ  شودیم  فیتعر  شرایطی  عنوانبه  1عطف قرار  به  راتییکه    قدر کوچک 

ی و  ناگهان  تواند یم  که  شوند  تریخطرناکو  تربزرگ  رییباعث تغ تا   شوندیمهم م   کافی

شود. مفهوم نقاط   تری خطرناکمتعاقب و فزایندهبرگشت باشد و منجر به اثرات  رقابلیغ 

ط تنها در  نقا  نیکه ا شدیتصور م  گاهد، اما آنکر  یمعرف  شیسال پ   IPCC  20  عطف را

میانگین    یباالتر از دما  گرادیسانت  یدرجه  5به    یجهان  شی که گرما  دهندیرخ م  یصورت

  دنتوانیم  عطفکه نقاط    انددادهنشان    IPCC  ریاخ  ی هایابیارز  امابرسد.    یشاصنعتیپ 

 د. نباش درجه 2تا  1 نیب ایشی گرمهمراه با  

قطب شمال،    ی ایدر  خ ی  نظیر  ن یزم  ینظام سیاره  یدیکل  ءشامل اجزا  عطف  نقاط

AMOC  آمازون و   ی باران  یها، جنگلی و قطب جنوب غرب  نلند یگر  یخیصفحات  
است   2

قابل تغییرات  جهانی دستخوش  گرمایش  دلیل  به  )لنتون که  خواهند شد  و    3توجهی 

است  2008همکاران،   جریان  در  پیش  از  شمال  قطب  دریای  یخ  ناگهانی  کاهش   .)

(IPCC  ،2019A  2019؛  6، فصلBشواهدی وجود دارد که نشان می .)  دهد این اتفاق

(.  2016و همکاران،    4ی یخبندان بارها و بارها افتاده است )هنریدر طی آخرین دوره

 به تغییرات اقلیمی ناگهانی معروف به  احتماالً  AMOCگونه تغییرات گذشته در  این

همکاران، Dansgaard-Oeschger  (DOرخدادهای   و  )دانسگور  شدند  منجر   )

 ترین مصادیق تغییرات اقلیمی در مقیاس بزرگ در گذشته هستند. ها مهم(. این1993

کنندگان  وصف شده است، آلوده  IPCCهای  برخالف اجماع علمی که در گزارش

برداش از  گامکلیدی  گلخانهتن  گازهای  سریع  پایان  و  کاهش  برای  ضروری  ای های 

( را برگزار کرده که  COP)  5کنفرانس دول  26اند. سازمان ملل متحد  خودداری کرده 

 
1 Tipping point 

2 Atlantic Meridional Overturning Circulation 
اند از جریان آب شور و گرم به سمت شمال در  های سطحی و عمیق در اقیانوس اطلس که عبارتجریان ترکیبی از 

ها جزء مهمی از نظام  های عمیق و سردتر به سمت جنوب. این جریانهای فوقانی اقیانوس اطلس و جریان آب الیه

قابلاقلیمی سیاره  اتمسفر ری زمین هستند و بخش  از کربن موجود در  نیز در نیمکره توجهی  ی شمالی جذب ا 

 کنند.می

3 Lenton  

4 Henry  

5 Conference of the Parties 

https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop
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ترین کنفرانس در گالسکو اسکاتلند  و تازه  1995نخستین کنفرانس در برلین در سال  

اجرا المللی قابلتوافق بین، هیچ  با وجود این  بوده است.  2021نوامبر    13اکتبر تا    31از  

گلخانه افزودن گازهای  توقف  آینده برای  در  اتمسفر  به  بیشتر  به دست  ای  نزدیک  ی 

 نیامده است. 

 داری چه ربطی دارد؟به سرمایه

داری در خدمت  که دولت سرمایهعملی واقفیم. ازآنجاییخوبی به دالیل چنین بیبه

ی زمین،  ها و سالمت سیارهای منافع انسانجدولت به- دار است، هر ملتی سرمایهطبقه 

به ثروت  )انباشت  انباشت سرمایه  را  الزام  بیشتر(  از طریق کسب سود  عنوان سرمایه 

کند. منافع اقتصادی بر منافع عمومی تفوق دارد )در موارد نادر، منافع عمومی  دنبال می

هایی  و زیرساختداری باشد، مانند آموزش عمومی  تواند در خدمت انباشت سرمایهمی

جاده پسنظیر  این  به  توجه  با  سرمایهها(.  اقتصادی  رفتار  دو  بهزمینه،  که  طور داری 

 شوند. اند، به بحث ما مربوط میگسترده پذیرفته شده

نامند.  می  1سازی« نخست، همان چیزی است که اقتصاددانان آن را مشکل »بیرونی

هزینه متحمل  مستقیماً  اقتصادی  از  های  کنشگران  ناشی  اقلیمی  تغییرات  به  مربوط 

توانند آزادانه به درون اتمسفر تخلیه کنند. شوند که میای نمیایجاد گازهای گلخانه

ای ندارند.  ی چندانی به محدود کردن یا پایان انتشار گازهای گلخانهها عالقهبنابراین، آن

داری و های سرمایهبنگاهالمللی، داری بین داری و رقابت سرمایهدر رقابت شدید سرمایه

تواند باعث  سازی نیستند که میداری داوطلب کاهش چنین بیرونیهای سرمایهحکومت 

که رقبا  های تولید و بنابراین افزایش قیمت واحد محصوالت شود، درحالیافزایش هزینه

پایین قیمت  با  فروش  و  آلودگی  ادامه  به  جهانی  یا  داخلی  بازار  بیشتر  کنترل  و  تر 

 (2009 3و تیلور،  2دهند. )برای بحث، نک. رضایی، فولی می

 
1 Externality 

2 Foley 

3 Taylor 
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نامند. تخفیف می  1دوم، چیزی است که اقتصاددانان آن را »مشکل سواری مجانی«

توان از آن محروم کرد و تغییرات اقلیمی یک کاالی عمومی است که دیگری را نمی 

مندی کش را از بهرهها و کشورهای سرتوان شرکت غیررقابتی است. به این معنا که نمی

ها و کشورهای مطیع محروم کرد یا  ایِ شرکت از مزایای کاهش انتشار گازهای گلخانه

 مندی یک کشور از آن محدود شود.ممکن  نیست نفع عمومی به بهره

کنند. سطح کلی  ای را وارد اتمسفر میکشورها مقادیر متفاوتی از گازهای گلخانه

ی تولید ناخالص داخلی،  ی جمعیت آن، اندازهبا اندازه  توانانتشار در یک کشور را می

انتشار    2،المللی انرژیآژانس بینترکیب انرژی و عوامل دیگر توضیح داد. طبق گزارش  

میلیارد تن رسید.    32/ 8به    2017اکسید کربن جهانی از احتراق سوخت در سال  دی

ای بوده است، پس از  گلخانهاز این گازهای   %28کننده، مسئول  ترین آلوده، بزرگچین

  ژاپن(، %5) روسیه(، %7) هند (، %10) در کل ی اروپااتحادیه(، %14) ایاالت متحده آن 

(. تمام کشورهای %2)  ایران( و  %2)  اندونزی(،  %2)  کانادا(،  %2ی جنوبی )(، کره3%)

 ای را منتشر کردند. از گازهای گلخانه %25دیگر حدود 

آخرین شکل  محور چیزی نیست جز  داری صنعتی انسانسرانجام، تمدن سرمایه

برای  سازمان استثمار مردم کارگر  از  آن طبقات حکمروا  که در  جوامع طبقاتی  دهیِ 

می استفاده  طبیعت  از  ثروت  همهغارت  تمدنکنند.  شکلی  اجتماعی  بندیها  های 

اند( تا ثروت را از طبیعت های تولید گوناگون تشکیل شدهاند )مثالً از شیوهمختلفی بوده

اند  ای را به وجود آوردهشناختیهای اجتماعی و بومها بحرانین، آنغارت کنند. بنابرا

ها، باید از  برای پایان دادن به این بحران ها شده است.  که اغلب منجر به اضمحالل آن 
 . محور فراتر رفتداری صنعتی انسانتمدن سرمایه

وجودی   هایکنم که چگونه سایر بحرانباره بحث نمیبه دلیل ایجاز کالم در این

محور دارند )برای داری صنعتی انسانها روبرو هستیم، ریشه در تمدن سرمایهکه با آن

(. اما 2020، نک. نیری،  19-گیری کووید؛ برای همه 2017انقراض ششم، نک. نیری  

ی قدر کافی مستند ساخته است که چگونه اکنون مبارزهکنم این جستار کوتاه بهفکر می

 
1 Free-rider problem. 

2 International Energy Agency 

http://energyatlas.iea.org/#!/tellmap/1378539487
http://energyatlas.iea.org/#!/tellmap/1378539487
http://energyatlas.iea.org/#!/tellmap/1378539487
https://worldpopulationreview.com/countries/china-population
https://worldpopulationreview.com/countries/united-states-population
https://worldpopulationreview.com/regions/european-union-population
https://worldpopulationreview.com/regions/european-union-population
https://worldpopulationreview.com/regions/european-union-population
https://worldpopulationreview.com/countries/india-population
https://worldpopulationreview.com/countries/russia-population
https://worldpopulationreview.com/countries/japan-population
https://worldpopulationreview.com/countries/canada-population
https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population
https://worldpopulationreview.com/countries/iran-population
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کند و چرا  ای تهدید میی نفوذ، جهان را با نابودی هسته سر حوزه بیناامپریالیستی بر  

سرمایه  تغییرات سرشت  توقف  برای  مؤثر  اقدام  هرگونه  از  مانع  جهانی  اقتصاد  داریِ 

گیری بود، اکنون زمینه در حال شکلشود. بحران کنونی که در پسبار اقلیمی میفاجعه

در است.  شده  عمومی  گفتمان  وارد  بیشتر  چه  همهحالیهر  کوویدکه  در    19-گیری 

نابرابر به  شمال جهان فروکش می کند، همچنان در جنوب جهان به دلیل دسترسی 

گیر ممکن است جایی در کمین  های همهبار است. سایر بیماریواکسیناسیون فاجعه 

گیری ای همهکس هنوز به علل ریشه باشند و هرلحظه سر بر خواهند آورد، زیرا هیچ

انقراض ششم اگر موردتوجه قرار نگیرد، به نقطه  19-کووید ی عطف  نپرداخته است. 

کند زمانی در اواخر این قرن  رسد و آنگاه تاروپود حیات که از بشریت پشتیبانی میمی

 فرو خواهد پاشید. 

 جلو راهی روبه

از بحران برای حل این بحران  ای که به های دیگر منطقه های وجودی و بسیاری 

ج کمبود  نکردهدلیل  ذکر  حتی  سرمایها  تمدن  از  باید  بشریت  صنعتی ام،  داری 

ای شامل  محور فراتر رود. هر طرحی از چنین آیندهمحور در جهت سوسیالیسم بوم انسان

ریزی دموکراتیک  تری است که از طریق توانمندسازی زنان و برنامهجمعیت بسیار کم

محص از  جدیدی  ماتریس  که  محلی  اقتصادهای  برای  خانواده،  را  کافی  و  الزم  والت 

کنند، سازگار با فرهنگِ  ها و توسعه تولید و مصرف میآسایش فروتنانه، بهزیستی انسان

آمیز صمیمی با مام زمین و خویشاوندان غیرانسانی  ی محبت بودن که ریشه در رابطه 

 آید. ما دارد، به دست می

جامعه این  به  رسیدن  انسانبرای  از  باید  آینده،  نهادهای    محوریی  تمام  و 

ده و خودبسیج  ی طبقاتی بگسلیم. فقط مردم کارگر خودسازمانداری و جامعهسرمایه

 توانند بشریت را رهایی بخشند. راه دیگری وجود ندارد.می

از مردم کارگر برای جنگیدن و  مخالفت با جنگ امپریالیستی کنونی که در آن 

ی  شود، باید نقطهحاکم استفاده می  کشتن یکدیگر برای افزایش قدرت و ثروت نخبگان

 شروع ما باشد. 
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ی اروپا علیه روسیه. هیچ اعتمادی  نه به تحرکات جنگی ایاالت متحده/اتحادیه  •

های جمعی  خواه و رسانهبه دولت بایدن و سیاستمداران دموکرات و جمهوری 

 داری نباید داشت! سرمایه

 نه به گسترش ناتو! برای انحالل ناتو! •

 های غرب علیه روسیه!تحریم پایان تمام •

 زدایی اوکراین.بس فوری و نظامیخروج روسیه از اوکراین! برای آتش •

 نه به هزینه برای جنگ، هزینه برای نیازهای بشر •

 ای!ای فوری! نه به انرژی هسته سالح هستهبرای خلع  •

ویژه  بهالمللی گسترده است،  مبارزه برای این مطالبات نیازمند جنبش ضدجنگ بین

اقدامات آموزشی  اروپا، روسیه و اوکراین. مکان خوبی برای شروع،  ایاالت متحده،  در 

درباره بحث  در  کارگر  مردم  دادن  دخالت  اقدام برای  چنین  است.  کنونی  بحران  ی 

ی سایر تهدیدهای وجودی برای بشریت و چگونگی  ضدجنگی باید شامل آموزش درباره

 ی زندگی کنونی ما!( باشد. محور )شیوه داری صنعتی انسانها به تمدن سرمایهارتباط آن 
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ی نظرات مفید برای بهبود آن  نویس قبلی و عرضهپور به خاطر خواندن پیشاز ر. حسن 

هومن  افتادگی و نگارشی متعلق به من هستند. مایلم از  سپاسگزارم. تمام خطاهای ازقلم

 ی این مقاله تشکر کنم.کاسبی نیز برای ترجمه

 

 داری : فساد در روسیه و تاریخ سرمایه1ی ضمیمه

الیگارش  مورد  به در  است.  شده  نوشته  زیادی  مطالب  روس  روسیه های  نوعی 

شود و ایاالت متحده و متحدان اروپایی  داری ارائه میعنوان شکل فاسدی از سرمایهبه

تنها از واقعیت دور است،  داری هستند. این حرف نهاک سرمایهی پ تصویری از نسخه 

 داری است. بلکه نگاهی غیرتاریخی به سرمایه
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کروگمن،  سیاسی    1پل  کارشناس  به  که  مشهور  کالن   تایمزنیویورک اقتصاددان 

داری غربی  گری سرمایههای آتش نظامیتبدیل شده است، عمیقاً درگیر دمیدن به شعله

 ی آشیل پوتین توانند پاشنه های غیرقانونی میثروتو جنگ علیه روسیه است. او در »

ها علیه هایی در مورد چگونه مؤثرتر ساختن تحریم( توصیه2022ی  فوریه  24)  2«باشند

ی جهان سالح مالی قدرتمند  های پیشرفتهحال، دموکراسیکند: »بااینمیروسیه عرضه  

باشند: آن از آن  پوتین دارند، اگر مایل به استفاده  توانند به  ها میدیگری علیه رژیم 

اند و  هایی در خارج از کشور بروند که پوتین را احاطه کردهسراغ ثروت عظیم الیگارش 

 درت بماند.«کنند تا در مسند ق به او کمک می

قول  ( نقل2018)  5و گابریل زوکمن   4توماس پیکتی   3ی فیلیپ نووکمت، مطالعهاو از  

های ثروتمند در خارج به  ثروت پنهان روس  2015زند در سال  کند که تخمین میمی

 شد. از تولید ناخالص داخلی روسیه بالغ می درصد 85حدود 

 کند: کروگمن سپس مکث می

ارد. نخست، تعدادی از افراد بانفوذ، چه  کننده در اینجا وجود ددو واقعیت ناراحت
کاسه  شان ازلحاظ مالی با دزدساالران روسی در یکدر تجارت و چه در سیاست، دست

های غیرقانونی  کند. دوم، رفتن به دنبال ثروتویژه در بریتانیا صدق میاست. این امر به
ی دارند، اهل  تر کردن زندگی برای تمام کسانی که ثروت غیرقانونروسیه بدون سخت 

های روسی شاید قهرمانان جهان  که پلوتوکراتو درحالی  - هر جا که باشند، دشوار است  
به باشند،  زمینه  این  منحصربه در  همهزحمت  هستند:  فوق فرد  افراد  در  ی  ثروتمند 

 های خارج از کشور دارند.سرتاسر جهان ثروت پنهانی در حساب
حساب در کردیت سوئیس، یکی از    18.000فوریه، در نشت اطالعاتی از    20در  

های جهان، افشا شد که چگونه این بانک برای صدها میلیون دالر از  ترین بانکنمادین

دولت  تحریمسران  تاجران  اطالعاتی،  افسران  بر  ها،  عالوه  بشر،  حقوق  ناقضان  و  شده 

 
1 Paul Krugman 

2 Laundered Money Could Be Putin’s Achilles’ Heel 

3 Filip Novokmet 

4 Thomas Piketty 

5 Gabriel Zucman 

https://www.nytimes.com/2022/02/24/opinion/russia-ukraine-sanctions-offshore-accounts.html
https://www.nytimes.com/2022/02/24/opinion/russia-ukraine-sanctions-offshore-accounts.html
https://gabriel-zucman.eu/files/NPZ2018.pdf
https://gabriel-zucman.eu/files/NPZ2018.pdf#page=17
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ابتدا در روزنامه سودویچ  ی آلمانی  بسیاری دیگر، حساب باز کرده است. این داستان 

داده  1تسایتونگ که  شد  روزنامهگزارش  گروه  با  را  »ها  غیرانتفاعی  ی  پروژهنگاری 

دیگر در سراسر جهان به سازمان خبری    46و    2« یافتهگزارشگری فساد و جرایم سازمان

 گذارد.اشتراک می

رسانهبااین بعد،  روز  چند  سرمایهحال،  کردیت  های  فساد  داستان  مورد  در  داری 

همان درست  کردند،  سکوت  دربارهسوئیس  که  سلمانی  طور  بن  ولیعهد  ،  محمد 

تبار را  نگار مخالف آمریکایی سعودیروزنامه جمال خاشقجیکه قتل  عربستان سعودی

 دهی کرد، ساکت ماندند. سازمان

رسانهکه حکومت درحالی و  انسانی در  ها  بحران  از  غربی  کشورهای  های شرکتیِ 

کنند تا بر طبل حمایت از جنگ علیه روسیه بکوبند، هیچ خشمی  اوکراین استفاده می

ی ساله در افغانستان به رهبری ایاالت متحده با کمک ناتو به بهانه  20از تهاجم و جنگ  

مبارزه با تروریسم در میان نبود. ایاالت متحده و متحدانش نقش اساسی در ایجاد دولت  

جو  ها فلسطینی را به پناهنشین صهیونیستی در فلسطین داشتند که میلیون مستعمره 

میلیون نفر را در ی باختری و بیش از یکنفر دیگر را در کرانه  هاتبدیل کرد و میلیون

اشغال قرار داد. فلسطینیانی که درون نوار غزه در بزرگ  باز تحت  ترین زندان فضای 

اند. این دولت آپارتاید که  دو تبدیل شدهقلمرو اسرائیل باقی ماندند، به شهروندان درجه 

  4شناسند، کماکان  ل آن را نوعی آپارتاید میالملهای حقوق بشری مانند عفو بینگروه

 میلیارد دالر کمک و تسلیحات از ایاالت متحده دریافت کرده است.

خورده است که با آنچه کارل مارکس    داری گرهتاریخ تمدن غرب با ظهور سرمایه

سرمایه بدوی  از انباشت  بود  عبارت  فرایند  این  بریتانیا،  در  شد.  شروع  نامید،  داری 

اریاسازی دهقانان از طریق جنبش حصارکشی، یعنی تقسیم یا تلفیق مزارع، مراتع، پرولت

سازی وسایل تولید  سازی و خصوصیکشت اشتراکی؛ کاالییچمنزارها و سایر اراضی قابل

ی داری است. شیوه شرط انباشت سرمایهو مصرف اجتماعی؛ و تولید برای سود که پیش

گذاری در خرید وسایل تولید و نیروی ی پولی را برای سرمایه داری، سرمایهتولید سرمایه

 
1 Süddeutsche Zeitung 

2 Organized Crime and Corruption Reporting Project 

https://www.sueddeutsche.de/
https://www.sueddeutsche.de/
https://www.occrp.org/en
https://www.occrp.org/en
https://www.occrp.org/en
https://www.occrp.org/en
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https://en.wikipedia.org/wiki/Mohammed_bin_Salman
https://en.wikipedia.org/wiki/Crown_Prince_of_Saudi_Arabia
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https://en.wikipedia.org/wiki/Assassination_of_Jamal_Khashoggi
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گیرد؛ یعنی ظرفیت کار کارگر برای تبدیل مواد خام به کاالهایی که  فرض میکار پیش

از هزینه  فراتر  باالتر و  )ارزش  اضافی  را تجسم میارزش  تولید(  بخشند و سپس  های 

 توان با سود در بازار فروخت.ها را میآن 

نیای کبیر، این فرایندهای داخلی با استعمار ترکیب شدند که با نخستین در بریتا

ها در قرن شانزدهم آغاز شد. در سال  نشیناقدامات آزمایشی آن برای تأسیس مستعمره 

را تأسیس    1شرکت سلطنتی آفریقایی   شهر لندنو    ی سلطنتی استوارتخانواده،  1660

ی آفریقایی  برده  5.000طور متوسط ساالنه  به  1686و    1680های  کردند که بین سال

 کرد. را مبادله می

ها امکان  سایر کشورهای اروپای غربی از سیاست مشابهی پیروی کردند که به آن 

سازی بر بنیانی  همچنین بازارهای مواد خام را برای صنعتیی پولی کافی و داد سرمایه

تر از بازار داخلی خودشان انباشت کنند و آنچه را که تمدن غربی نامیده  مراتب بزرگبه

 شده است، به وجود آورند. 

قاره و  آفریقا  و  آسیا  بیناستعمار  از  بخشی  آمریکا  انباشت المللیی  فرایند  شدن 

این بود.  سرمایه  شامل  هبدوی  بریتانیاا  فرانسه،  امپراتوری  استعماری  ،  امپراتوری 

امپراتوری و  امپراتوری استعماری بلژیک، مپراتوری پرتغالا، امپراتوری استعماری هلند

انقالب  ایتالیا دلیل  به  عمدتاً  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  که  ضداستعماری بودند  های 

 فروپاشیدند. 

پروژه از  مستعمرهبرخی  دولت  یک  ایجاد  به  استعماری  شدند،  های  منجر  نشین 

)زین،  متحده  ایاالت  آمریکایی (.  1980  2ازجمله  جامه  امپریالیسم  در  ی  پوشیده 

 دکترین ولفوویتزو اخیراً   4دکترین مونرو و بعد    3سرنوشت آشکارایدئولوژیک و سیاسیِ  

 به دنبال آمد. 
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 جویان اوکراینی در لهستان : اختالفات طبقاتی در پذیرش پناه2ی  ضمیمه

از  های سرمایهرسانه اروپا  میلیون پناه  5/1داری بیش  جوی اوکراینی را در شرق 

ی اختالف طبقاتی  ، درباره2022مارس  2 1،نوتز لیبری زیر از اند. مصاحبه گزارش داده

 جویانی که کارگرند، برگرفته شده است.در پذیرش پناه

  4در لهستان با ویتالی ماچینکو،   3ار کارگران«ی »ابتکاز اتحادیه  2ایگناسی یوژویاک 

»اتحادیه کارگران«رهبر  همبستگی  کارگری  کی  5ی  در  در  اوکراین،  فوریه    27یف 

المللی همبستگی ی کارگری بینی اتحادیه مصاحبه کرد. این مصاحبه از طریق »شبکه 

ترجمه شده و ما از بابت    فرانسویو    لهستانیبه دست ما رسیده است. از    6و مبارزه«

 طلبیم. هرگونه اشتباه در این فرایند پوزش می

مهاجر در لهستان وجود   حتی قبل از بحران کنونی تعداد زیادی کارگر اوکراینی

های لهستان با سازمان ماچینکو همکاری کردند تا  داشت؛ چندین سال پیش، اتحادیه

بهبود شرایط را در لهستان تأسیس کنند، با هدف    7ی کارگریِ کارگران اوکراینیاتحادیه
ها برای رسیدن به دستمزد برابر برای کارگران لهستانی و  کاری و افزایش مقرری آن

 ویراستاران- . 2017جی تا سال خار

ایگناسی یوژویاک: ویتالی، اول از همه، به ما بگویید که اوضاع فعلی کارگران در 
 کنند؟ ی شما چه میاوکراین چگونه است. اعضای اتحادیه

می کار  سر  به  برخی  ماچینکو:  میویتالی  خانه  در  برخی  و  در  روند  یا  مانند 

کنند به لهستان بروند؛ سایرین به خی تالش میشوند. برهای بمب پنهان میپناهگاه

 های خود بمانند. اند تا در کنار خانوادهغرب اوکراین رفته

 روند؟ ها به سر کار میآیا آن
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ها اجازه  اند و شرایط به آن دهد. کسانی که نرفتهبله، جنگ به شما مرخصی نمی

 فدراسیون روسیه. دهد، مشغول کار هستند. حتی در قلمرو تحت کنترل می

 در حال حاضر اوضاع کارگران در اوکراین چگونه است؟ 
 ی همه است.ها اکنون آخرین دغدغهخیلی بد. اوضاع کارگران و حقوق آن 

توانند داشته باشند ها در این شرایط دشوار زمان جنگ چه نقشی میپس اتحادیه
 توانیم از شما حمایت کنیم؟ و ما چگونه می

پناهاصلی حمایت میمن دو خط   از  اولین مورد مربوط به حفاظت  جویان  بینم. 

جمع  دوم،  است.  لهستان  در  اوکراینی  مهاجران  و  برای  اوکراینی  مالی  کمک  آوری 

ها  هایی که خصومتاند یا در سرزمینشهروندانی که در اوکراین مانده و پناهنده شده

 اند. در حال وقوع است، باقی مانده

کنند از  های لهستانی سعی می، متأسفانه بخش بزرگی از شرکت در مورد لهستان

دانند و به این زبان صحبت  جویان اوکراینی مقررات را نمیآلود ماهی بگیرند. پناهآب گل

شوند مشاغلی را متفاوت  ها مجبور میکنند، بنابراین اوضاع بسیار دشوار است. آن نمی

دربا من  بپذیرند.  داشتند،  قبالً  آنچه  از رهاز  که  عظیمی  غیرقانونی  استثمار  این  ی 

جویان،  گیرد، بسیار نگران هستم. با چنین هجوم پناهوطنان اوکراینی ما صورت میهم

خواهد بود. به همین دلیل است    2016و    2015های  این مسئله بسیار حادتر از سال

اتحادیه به که ما به کمک  لهستان و  اتحادیههای کارگری  اروپا  های کارطورکلی  گری 

ها نیاز داریم. امیدوارم که تا  برای کمک به کارگران اوکراینی در صیانت از حقوق آن

 ترین نیاز به کمک شما باشد. جای ممکن کم

اتحادیه که  جهتی  میدومین  لهستان  کارگری  کنند،  های  کمک  ما  به  توانند 

درسازمان پیش  از  که  ضروری  داروهای  است،  اولیه  مایحتاج  تحویل  اوکراین   دهی 

ی  ساله  14ی  ی نزدیک حتی بیشتر چنین خواهند بود. اگر تجربه اند و در آیندهضروری 

خود در دونباس را در نظر بگیریم و آن را در موقعیت کنونی اوکراین به کار ببندیم، در  

ها در آنجا ادامه دارد، با آن سطح  یف و خارکیف که خصومت شهرهای بزرگی مانند کی

ی دیگر ادامه یابند،  ی بزرگی خواهد بود. اگر این اقدامات یک هفتهجعه از جمعیت، فا

با بحران انسانی بزرگی روبرو خواهیم بود که از پیش آغاز شده است. شما باید تالش  
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کم آن را به حداقل برسانید. به  توانید از آن جلوگیری کنید، دستکنید، حتی اگر نمی

 های کارگری اروپا امیدوارم.ههمین دلیل است که من به کمک اتحادی

های چپ لهستان، های کارگری و افراد در جنبش خواهید به اتحادیه سؤال دوم، می
 اروپا و جهان چه بگویید؟ 

پناه از  کنند،  پشتیبانی  اوکراین  از  که  بخواهم  همه  از  مهاجران مایلم  و  جویان 

ب ما  با  کنند.  اوکراین کمک  در  همه  به  و  کنند  پیروز اوکراینی حمایت  با هم  مانید. 

که هیچ  خواهیم شد. مهم است سیگنال واضحی به کارفرمایان ارسال شود مبنی بر این

ناعادالنه اعمال  برای  آنجایی  احتمالی  آنی  داشت.  نخواهد  وجود  این  ها  از  باید  ها 

 بترسند: ما همین حاال هم عصبانی هستیم، ما را بیش از این اذیت نکنید. 

 داری و جنگ های سرمایه: رسانه3ی ضمیمه

جز سه سال و نیمی که در ایران کشور زادگاهم زندگی کردم،  به   1977من از سال  

عنوان یک سوسیالیست هیچ توهمی  به  1971ام. از سال  بوده  تایمزنیویورک مشترک  

خوانم، زیرا یکی از منابع اصلی  ام. آن را مینداشته  تایمز در مورد آرایش ایدئولوژیک  

 دار حاکم در ایاالت متحده است.ی سرمایهی در میان طبقهبحث عموم

در حال گزارش  تایمزتوان دید که از زمانی که جنگ اوکراین آغاز شد، الجرم می

نگاری خوب که ادعای پیروی از  های عینیِ« روزنامهها نه بر »زمینه و تحلیل درگیری 

نگ با حمایت از سیاست دولت دارانه در جعنوان صدایی جانبها را دارد، بلکه بهآن 

از چه منابعی برای گزارش خود استفاده    تایمزبایدن بود. بنابراین توجه کردم که ببینم  

نفر گزارش کرد. در    400تلفات روسیه را در حدود    تایمزکند. در روز هفتم جنگ،  می

رئیس حال،  حدود  همین  تنها  زلنسکی  غیرنظامی    130جمهور  و  نظامی  تلفات  نفر 

ها طی هفت  کرد. این ارقام بدان معنا بود که روساینی را برای همان دوره تأیید میاوکر

ها تلفاتی در  که اوکراینینفر پرسنل نظامی را از دست دادند، درحالی 2.800در حدود 

نمی  130حدود   نظر درست  به  ارقام  این  را متحمل شدند.  غیرنظامی  و  آمد.  نظامی 

یافت )من   تایمزی نیروهای مسلح اوکراین در روزنامه توان گزارشی از تلفاتسخت می

ندیده اینچیزی  از  پس  بالفاصله  شد،    تایمزکه  ام(.  اوکراین  هوایی  برتری  مدعی 
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ی پروازممنوع بر  جمهور زلنسکی به ایاالت متحده و ناتو التماس کرد که منطقهرئیس

 فراز اوکراین اعمال کنند. 

مستقر در شهرهای گوناگون اغلب دور از   تایمزنگاران  های روزنامهجدا از گزارش 

کنند،  خط مقدم جبهه که به مقامات حکومتی اوکراین و مصاحبه با مردم محلی اتکا می

گزارش   تایمز »برای  بر  خود  تحلیلی  جنگموسسه های  مطالعات  است.    1« ی  متکی 

 پدیا است:ها نگاهی انداختم. این قطعه از مدخل ویکیبنابراین به آن

مستقر در ایاالت متحده است   ایاتاق فکری(  ISWی مطالعات جنگ« )»موسسه 
کیگن کیمبرلی  سال    2که  کرد.    2007در  فکری    ISWتأسیس  اتاق  یک  را  خودش 

پژوهش و تحلیل    امور خارجیی مسائل دفاعی و  کند که در زمینه غیرحزبی توصیف می 
اند که  واشنگتن« توصیف کرده  طلبجنگعنوان یک گروه »را به  ISWکند. دیگران  می

و    جنگ در افغانستانهایی در باب  ار »سیاست خارجی تهاجمی« است و گزارش طرفد
»با تمرکز بر عملیات نظامی، تهدیدات دشمن و روندهای سیاسی در مناطق    جنگ عراق 

تهاجم روسیه هایی زنده در باب  مختلف درگیری« تهیه کرده است. همچنین گزارش 
سال   در  اوکراین  غیران  2022به  سازمان  این  است.  کرده  اعانهمنتشر  با  و  تفاعی  ها 

ازجمله  کمک دفاعی،  بزرگ  پیمانکاران  مالیِ  دینامیکز  3، ریتیانهای   4،جنرال 

 سی قرار دارد.شود. دفتر مرکزی آن در واشنگتن دیو دیگران پشتیبانی می  5کورپ دین
 گوید: ، چنین میISWگذار  ، بنیانکیمبرلی کیگنی پدیا همچنین دربارهویکی

یی است. او ریاست ( مورخ نظامی آمریکا1972کیمبرلی آلن کیگن )متولد  

در  مؤسسه و  دارد  عهده  بر  را  جنگ  مطالعات  پوینتی  دانشگاه  ،  ییل  6، وست 
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استریت  والتدریس کرده است. کیگن مقاالتی در      2دانشگاه آمریکایی و    1تاونجورج 

و جاهای دیگر منتشر کرده است. او از   4ویکلی استاندارد،  تایمز نیویورک  3، ژورنال

نیروها در عراق از گسترش و   حمایت کرد و از آن زمان  2007در سال    افزایش 

، او 2009کارزار نظامی آمریکا در افغانستان دفاع کرده است. در سال    بازسازی

ژنرال   استراتژیک  ارزیابی  تیم  مکدر  افغانستان   5کریستال استنلی  فرماندهی 

 خدمت کرد.
شبکه می نظامیتوان  مجتمع  بین  متقابل  ارتباطات  دانشگاه-ی  های  صنعتی، 

های شرکتی را مشاهده کرد. بنابراین، اصرار دارم که محتاط باشید و  آمریکایی و رسانه

ی شک و تردید بنگرید. البته،  خوانید، به دیدهمی  تایمزنیویورکی جنگ در  آنچه درباره

درباره اینجا  در  می  تایمزی  آنچه  مینشان  دربارهدهم،  رسانهتواند  سایر  های  ی 

متکی بر سازمان »غیرانتفاعی« طرفدار   تایمزداری نیز صادق باشد. اگر گزارش  سرمایه

از مجتمع صنعتیجنگ باشد که بودجه  توان تصور  شود، مینظامی تأمین می-ی آن 

نمایش چگونه  که  رئیسکرد  هماهنگ  ویدیویی  بهای  که  زلنسکی  وجه  هیچهجمهور 

کنم آقای  اعتمادی باشد. درواقع، فکر میتواند منبع اطالعات قابلطرف نیست، میبی

بایدن و قدرت با  زلنسکی نیست که دولت  نظامی مستقیم  به درگیری  را  های غربی 

افروزان غربی هستند که از او برای آماده کردن افکار  دهد، بلکه جنگروسیه سوق می

 کنند. ها در صورت وقوع چنین جنگی استفاده میآنعمومی برای حمایت از 

بیابند. ما در  این فقط روس  تا حقیقت را  باید سخت تالش کنند  نیستند که  ها 

 های غربی« نیز باید به همان اندازه سخت تالش کنیم. »دموکراسی
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 ی مترجم مقدمه

های ژئوپلتیکی« میان  جنگ در اوکراین بار دیگر گفتمان »ژئوپلتیک« و »رقابت

سرمایهقدرت بیشهای  و حدت  با شدت  را  حوزهداری  از  سپهر تری  به  آکادمیک  ی 

تحلیل  و  تبیین  مرکز  در  را  آن  و  کِشاند  جامعه  آنچه  عمومی  برنشاند.  سیاسی  های 

این در جریان است نمودهایی از تقال  اکنون در شکل تهاجم نظامی روسیه به اوکرهم

های امپریالیستی است. از  ی نفوذ قدرتی حوزهبرای تسلط بر فضا و گسترش دامنه 

تر با مفهوم ژئوپلتیک و جایگاه آن در فهم و شناخت مسائل مبرم  رو آشنایی بیشاین

و    ی حاضر سهمی است در راستای تأویلنظم جهانی حائز اهمیت فراوانی است. مقاله

 داری امپریالیستی. ی سرمایهتوضیح پیوند میان ژئوپلتیک و فلسفه 

فرد و موقعیت  های منحصربه داری، مناطقی از جهان از ویژگیدر طول تاریخ سرمایه

اند که همواره به میدان جنگ و جدال ژئوپلتیکی  ای برخوردار بودهژئواستراتژیکی ویژه

ابرقدرت ی بارز چنین آوردگاهی  اروپای شرقی نمونه   اند. کشورهایها بدل شدهمیان 

انقالب اکتبر )است که در بازه  از  پایان دوران »جنگ سرد« 1917ی زمانیِ پس  ( تا 

حوزه 1991) جزو  آن (  از  بسیاری  آن  از  پس  اما  بودند.  شوروی  اردوگاه  نفوذ  ها  ی 

ذ اردوگاه ناتو  ی نفوی اروپا و حوزهگام در ساختارهای سیاسی و اقتصادی اتحادیهبهگام

المللی جدال بر سر کنترل و  های بینی رقابتادغام شدند. بازگشت روسیه به عرصه 

 کسب هژمونی بر این مناطق را تشدید کرده است.  

ی حاضر نیز از منظر ژئوپلتیکی معطوف به این مسئله است که چگونه توجه مقاله 

طرح و  امپراتوری تصورات  ژئوپلتیک  متفکران  سرهای  آن مایههای  تبع  به  و  داری 

ی  سده  ویژه در طول یک های اصلی امپریالیستیِ غرب به های راهبردیِ قدرت سیاست

اخیر بر سر تالش برای تسلط بر مناطق استراتژیک شکل گرفته و بنا به اقتضای زمانه 

هایی را باید در سیر تغییر های بزرگ تغییر کرده است. چنین دگرگونیو منافع قدرت

 داری جهانی فهم و تحلیل کنیم.های نظام سرمایهالت و پویاییو تحو

دو روند تضادآمیز    زمانی همداری همواره مسیر تکوین و تطور خود را با  سرمایه

هم از  ولی  تابعی  که  فرآیندی  است؛  کرده  طی  دیالکتیکی  و  اقتصاد »پیوند  منطق 

https://pecritique.com/2021/11/24/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%da%98%d8%a6%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7/
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سرمایه  امپراتوری  است.ژئوپلتیکیِ  یک  «  شیوه از  سرمایهسو،  تولید  داری ی 

سوی تحرک آزاد و سریع سرمایه و کاالهای تولیدی در فراسوی مرزهای  ازپیش بهبیش

می رانده  منطقهملی  و  ملی  اقتصادهای  بیشود؛  نحو  به  را  قالب  سابقهای  در  ای 

جهانیجهانی تولید،  زنجیرهشدن  سرمایه،  و  شدن  جهانی  مقیاس  در  ارزش  تولید  ی 

فزاینده ادغام میتسلط  مالی در سرتاسر جهان در هم  و سوداگریِ  و  ی سرمایه  کند 

متقابل میوابستگی  شدت  را  قلمرومندسازی  شان  و  چندپارگی  دیگرسو،  از  بخشد. 

دولت ساختار  تنشملتـسیاسیِ  و  قدرتها  میان  ژئوپلتیکی  سرمایههای  داری های 

تقویت می و  منپیوسته تشدید  و  و جنگ  و  شود  بر فضا  تسلط  و  کنترل  بر سر  ازعه 

ناهممقیاس منطقه های  جهانی،  سلطه سانِ  و  هژمونی  ملی، کسب  و  دولتای  و  ی  ها 

کند. این  های قدرت بر یکدیگر را به بارزترین شکل ممکن بازتولید و تکثیر میبلوک

 کند. ی کنونی به آشکارترین وجه ممکن خودنمایی میروندها در دوره

نگاشته شده است. در پانزده   2006وپلتیک جدید امپراتوری« در سال ی »ژئمقاله

المللی رخ داده که الزم است آن را در تری در نظم مستقر بین سال اخیر تحوالت تازه

ی زمانی، استمرار  ای در نگر آوریم. در این بازهوتحلیل تحوالت جهانی و منطقه تجزیه 

گام تعادل  بهیای قدرت نظامیِ روسیه، گامظهور قدرتمند اقتصادی و نظامی چین و اح

المللِ قطبی بینهای بزرگ جهانی را برهم زد و نظم تکی قدرت میان قدرتو موازنه

پساجنگ سرد )با ابرقدرتی آمریکا( را متحول ساخته است. در خصوص تحوالت جدید  

ای، منطقه  عنوان یک بازیگر نظامیِ پرقدرت جهانی ودر اروپای شرقی، ظهور روسیه به

ی نفوذ و  طوری که مرزهای حوزه قوا را در این مناطق تغییر داده، بهمعادالت و تناسب  

جایی است. آنچه در اوکراین شاهد آن هستیم،  جابه  کنترل بر کشورهای منطقه درحال

های  میان بلوک  بازآرایی در نظم جهانیالملل و  مظهر رانش قدرت در سطح روابط بین

سیطره  سر  بر  ناتو  و  روسیه  میان  مورد مشخص،  این  )در  است  بر امپریالیستی  شان 

 ی اروپای شرقی(. کرانه 

گیری آفرینیِ نیروهای چپ و سوسیالیستی ـ چه در موضع رو، میدان نقشاز این 

پلتیک«  ی »رئالسیاسی و چه در ساحت پراکسیس مبارزاتی ـ نباید هبوط در چنبره

https://pecritique.com/2021/11/24/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%da%98%d8%a6%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7/
https://pecritique.com/2022/02/28/%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d9%85-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c/
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بلوک  و میان  رقابت  و  ستیز  از آوردگاه  درجه  هیچ  باشد.  امپریالیستی  های 

نمیطلبیتوسعه  غرب،  امپریالیسم  توجیههای  نباید  و  سیاستتواند  های  گیر 

رقابتجنگ  شرّ  از  رهایی  باشد.  روسیه  امپریالیستی  و  و  افروزانه  ژئوپلتیکی  های 

آن بلوک ارتجاعی در مقابل دیگری   سویی با این یابرانداز در گرو همهای خانمانجنگ 

مبارزه گرو  در  بلکه  زندگی  نیست،  و  جهانی  صلح  برای  سوسیالیستی  مستقل  ی 

سرمایهشایسته  استثمارگر  نظام  کل  از  فراروی  برای  سرانجام  و  انسان  و ی  داری 

نظم   به قول جان بالمی فاستر، »دیرزمانی است که چنین  میلیتاریسم دولتی است. 

رادیکالیْ  طلبانهتساوی به  نام دارد.« آری! جهان بیش    "سوسیالیسم"ی  از هر زمانی 

 نیاز دارد.  سوسیالیسم

  *** 

است،   برفراز  شهری  متحده  ایاالت  که  است  مدعی  امروز  امپراتوری  ایدئولوژی 

با این حال، به ما چیزی در این مورد    که بر جهان چیره است.  پایتخت یک امپراتوری 

امپراتورنمی ایاالت متحده،  گویند که  این بحث   امپراتوری سرمایه ی جهانی  است؛ 

مارکسیست بی کالسیک  تعریف  با  ارائه ارتباط  اقتصادی  امپریالیسم  از  دیگران  و  ها 

شود: آنانی که این عصر جدید امپراتوری را پیش  شود. پس این پرسش مطرح میمی

 کنند؟گونه تصور میبرند آن را چه می

شده متقاعد  پ من  که  چشمام  رستاخیز  در  باید  را  به اسخ  ژئوپلتیک  ی  مثابهگیر 

از آن یاد    ژئوپلتیک نوین ی امپراتوری رصد کرد. آنچه مایکل کلر در صفحاتِ  فلسفه 

آمیزیِ اهداف امپریالیستی آمریکا در جهانِ  گرایانه برای درهمای عملکرده، به وسیله

ی ی مستقیم به »ریشههنگام از هرگونه اشارهجنگ سرد تبدیل شده است و همپسا

 1کند. اقتصادی امپریالیسم« اجتناب می

 
1 Michael Klare, “The New Geopolitics,” Monthly Review, vol. 55, no. 3 (July–

August 2003), 51–56. The phrase “economic taproot of imperialism” is taken from 

John Hobson’s classic 1902 work Imperialism: A Study (Ann Arbor: University of 

Michigan Press, 1965), 71. 
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از   1942در سال    اش، در نقد کالسیکبهیموتطور که فرانتس نویمان در  همان

  2طلبی امپریالیستی نیست«.رایش سوم، گفته، »ژئوپلتیک چیزی جز ایدئولوژیِ توسعه

دقیقبه   شیوهعبارت  بیانگر  ژئوپلتیک  سازمانتر،  برای  خاص  پیشای  و  برد  دهی 

ی  ای که با امپریالیسمِ مدرن پدیدار شد، اما حاوی تاریخ ویژهامپراتوری است ـ شیوه

 شود. انداز میبار دیگر در دوران ما نیز طنین خودش است که

های جغرافیایی ازجمله قلمرو، ژئوپلتیک با این موضوع سروکار دارد که چگونه مؤلفه

مدد اقتصاد و فناوری تعدیل  جمعیت، موقعیت استراتژیک، و مواهب منابع طبیعی )که به

اثرگذارند. ژئوپلتیک  ها و جدال بر سر سیطره بر جهااند(، بر روابط بین دولتشده ن 

[ و  1898کالسیک مظهر رقابت بیناامپریالیستی بود و در زمان جنگ اسپانیا و آمریکا ]

طلبی  [ ظهور کرد. این نوع ژئوپلتیک، ایدئولوژیِ اصلی توسعه 1902–1889جنگ بوئر ]

  تأثیر و نفوذ قدرت دریایی بر تاریخ دهد که در  خارج را شکل میایاالت متحده به

(، 1893اثر فردریک جکسون ترنر )  مرز در تاریخ آمریکا (،  1890لفرد تایر ماهان )اثر آ

های تئودور روزولت ( و نیز در سیاست1902اثر بروکس آدامز )  امپراتوری جدیدو  

خودِ اصطالح »ژئوپلتیک« رودولف کلن،   4بندی و ارائه شده است.مفصل  3»راف رایدر« 

سرعت در قالب  ابداع کرد و پس از آن به  1899ل  دانشمند علوم سیاسی سوئدی، در سا

ی  پرداز پیشتازِ ژئوپلتیک در دورهمند پدیدار شد. سه نظریهی مطالعاتیِ نظامیک حوزه

معاهده حدفاصل  ]کلیدیِ  ورسای  ]1919ی  دوم  جهانی  جنگ  تا   ]1939-1945 ]

 
2 Franz Neumann, Behemoth: The Structure and Practice of National 

Socialism (New York: Oxford University Press, 1942), 147. 
3 Rough-Rider 

نظام داوطلب ایاالت متحده کند و اشاره به سواره های چموش را رام و مهار می به معنای سوارکاری است که اسب 

 امریکا دارد.  –اسپانیا  1898در جنگ 

4 Alfred Thayer Mahan, The Influence of Sea Power upon History, 1660–

1783 (London: Sampson, Low, Marston, 1890); Brooks Adams, The New 

Empire (London: Macmillan, 1902); Frederick Jackson Turner, The Frontier in 

History (New York: Henry Holt and Co., 1921). The Turner book contains his 

original 1893 article and his 1896 Atlantic Monthly analysis in which he extended the 

argument to encompass the need for U.S. overseas expansion—see The Frontier in 

History, 219. 
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هوفر در آلمان و نیکالس جان  هاوسعبارت بودند از: هافورد مکیندر در بریتانیا، کارل  

 اسپایکمن در ایاالت متحده. 

 ژئوپلتیک کالسیک

مدیر    1908تا    1903مکیندر جغرافیدان، اقتصاددان و سیاستمدار بود. او از سال  

سال  مدرسه از  و  لندن  اقتصاد  گالسگو  نماینده  1922تا    1910ی  از  مجلس  ی 

شهر]بزرگ سال   ترین  در  او  بود.  مقاله  1904اسکاتلند[  »با  جغرافیایی اش  محور 

مکیندر مدافع پروپاقرص   5های ژئوپلتیکیِ خود کرد. « شروع به پروراندن اندیشهتاریخ

می استدالل  و  بود  بریتانیا  سوپاپ  امپریالیسم  آسیا  و  آفریقا  در  مستعمرات  که  کرد 

مپریالیستیِ  طلبی اروی توسعهاند و بسته شدن جهان بهی اروپاییاطمینان برای جامعه

شود. محور  اروپا منجر به رهاشدن نیروهای طبقاتیِ مهارناپذیر در جوامع اروپایی می

رقابت    اشتحلیل تشدید  به  جهان  مرزهای  شدن  بسته  که  بود  مسئله  این  تصدیق 

 بیناامپریالیستی منتج شد. 

کتاب   در  واقعیت  آرمانمکیندر  و  دموکراتیک  می1919)های  نویسد:  ( 

ها هستند.«  سان ملتهای بزرگ تاریخ، مستقیم یا غیرمستقیم، برآیند رشد ناهم»جنگ 

گونه به  ژئوپلتیکی  کواقعیت  است  امپراتوریای  رشد  »برای  یک  ه  سرانجام  و  ها، 

است.« مناسب  واحد  جهانی  دغدغه  6امپراتوری  از  مشوق  یکی  که  اصلی  های 

های نظری مکیندر بود، افول هژمونی اقتصادی بریتانیا بود، که سرانجام او را  مشارکت

ازمند  اش نیبریتانیا برای بازگشت به موقعیت پیشین   یبه این نتیجه رساند که سرمایه

( و قدرت نظامی است. او مدعی بود که بریتانیا »کمتر protectionismگرایی )حمایت

تر از کل جهان برای بریتانیا در  نبود، زیرا هیچ بازاری کوچک   "ی بازارهاتشنه "از آلمان  

.... نیروی امپراتوری پشتوانهی خودش کفایت نمیخطوط ویژه ی تجارت آزاد و  کرد 

 
5 Halford Mackinder, “The Geographical Pivot of History,” Geographical Journal, 

vol. 23, no. 4 (April 1904), 421–44. 
6 Halford Mackinder, Democratic Ideals and Reality (New York: Henry Holt and 

Co., 1919), 1–2. 
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و هم حمایت از نوع غارتگرانه،   فِرلِسه یر بود .... هم تجارت آزاد از نوع  طلبی النکشاصلح

 7اند و هر دو در خدمت جنگ هستند.«های امپراتوری سیاست

« شهرت یافت. استراتژی ژئوپلتیک در هارتلندتر به خاطر دکترین »مکیندر بیش

ای اوراسیا بود که زمینِ فراقارهی عظیم  ی نهاییِ کنترل هارتلند ـ یا پهنهمورد مرحله 

می دربر  را  مرکزی  آسیای  و  سیبری  از طریق  روسیه  هارتلند،  اروپای شرقی،  گرفت. 

دادند. خود هارتلند به  را تشکیل می  جهانی  ی جزیرهآسیا و آفریقا،    یهمراه با بقیه

ترین دژ طبیعی روی شد و آن را به »بزرگ اش به دریا تعریف میناپذیریدلیل دسترس 

ی کرد که عصر کلمبیایی که تحت سلطهمکیندر استدالل می  8کرد. زمین« تبدیل می

جایگزین    یا اوراسکرد تا با عصر جدید  پایان خود را طی میقدرت دریایی بود، روند روبه

نقل زمینی و ارتباطات  وحمل   یکننده بود. توسعهشود که در آن قدرت زمینی تعیین

تواند با قدرت دریایی رقابت کند. در  به این معنی بود که قدرت زمینی سرانجام می

هارتلند حکم بر  که  کسی  هر  اوراسیا،  نیروی رانی میعصر جدید  به  مجهز  اگر  کرد، 

باش نیز  مدرن  میدریایی  کنترل د،  در  که  جهانی  ـ  دریانوردی  دنیای  توانست 

 گیر کند. های بریتانیا و ایاالت متحده بود ـ را دور بزند و غافلامپراتوری 

در   واقعیتآرمانمکیندر  و  دموکراتیک  بههای  را  شرقی  اروپای  یک  ،  عنوان 

کرد. به این ترتیب ی استراتژیک به هارتلند ـ کلید فرماندهی اوراسیا ـ معرفی  ضمیمه 

 اش مطرح شد: ی معروفگفته 

 کند؛روایی میهر که بر اروپای شرقی حکومت کند، بر هارتلند فرمان

 کند؛ دهی میی جهانی را فرمانکسی که حاکم هارتلند باشد، جزیره

 9شود.روای کل جهان میکند، فرمانی جهانی حکمرانی میآنکه بر جزیره

 
7 Mackinder, Democratic Ideals and Reality, 179–81. For the evolution of 

Mackinder’s economic views see Bernard Semmel, Imperialism and Social 

Reform (Garden City, New York: Anchor Books, 1960), 157–68. 
8 Halford Mackinder, “The Round World and the Winning of the Peace,” Foreign 

Affairs, vol. 21, no. 4, (July 1943), 601. 
9 Mackinder, Democratic Ideals and Reality, 186. 
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ترین هدفِ سیاست خارجی برای امپراتوری بریتانیا  که فوریتأکید مکیندر این بود  

میان آلمان و روسیه و جلوگیری از تسلط هر یک از   جلوگیری از هر نوع اتحاد یا بلوک

های حائل قوی بین این دو قدرت بزرگ  ها بر اروپای شرقی است. بنابراین باید دولتآن 

 گرفت. شکل می

عنوان کمیسر عالی در جنوب روسیه  در را به ، دولت بریتانیا مکین1919در سال  

منصوب کرد تا به سازماندهیِ حمایت بریتانیا از ژنرال دنیکین و ارتش سفید در جنگ 

[  1917ها در سال  گیری بلشویکداخلی روسیه ]و مشخصاً علیه انقالب کارگری و قدرت

د، مکیندر  که ارتش سرخ، نیروهای ژنرال دنیکین را شکست داکمک کند. پس از این

به بریتانیا  اگرچه  که،  داد  گزارش  بریتانیا  دولت  به  و  بازگشت  لندن  از  به  درستی 

توان گذاشت آلمان از نظر اقتصادی و نظامی  شدن آلمان هراس داشت، اما نمیصنعتی

ها بر اروپای شرقی  سقوط کند زیرا در جایگاه سنگر اصلی در مقابل کنترل بلشویک

هایش در خدمت به امپراتوری ]بریتانیا[ لقب شوالیه  اطر تالشقرار دارد. مکیندر به خ

 10گرفت.

ریزی جنگ بریتانیا، بر آلمان  تر از برنامهتحلیل ژئوپلتیک مکیندر بنا بود حتی بیش

ترین آثار  فردریش راتزل بود که مهم  ژئوپلتیک گذار مکتب آلمانی  اثرگذار باشد. بنیان

ارگانیک    یی یک نظریه واسطه چاپ شدند. راتزل در پی این بود تا به  1890ی  او در دهه

تنازع داروینی برای بقا را با تنازع ژئوپلتیکی برای ]تسلط بر[ فضا پیوند دهد.   دولتْ 

بسط و تکوین بودند،  طور طبیعی در حال  های[ ایستایی نبودند بلکه بهها ]پدیدهدولت

شد آن را انداخت. این راتزل بود که برای اولین مرزها به سادگیِ پوستی بودند که می

عنوان یک امر الزامی  ( )یا فضای زندگی( را بهlebensraumبار اصطالح »زیستگاه« )

ی کوچکْ فضای کافی تنها  برای سیاست آلمان معرفی کرد. او نوشت: »در این سیاره

 11دولت بزرگ وجود دارد.«برای یک 

 
10 Brian W. Blouet, Halford Mackinder (College Station: Texas A&M University 

Press, 1987), 172–77. 
11 Ratzel quoted in Robert Strausz-Hupé, Geopolitics: The Struggle for Space and 

Power (New York: G.P. Putnam’s Sons, 1942), 31. 
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هوفر بود که هم از  ترین متفکر ژئوپلتیک آلمانی، کارل هاوسقراولحال، پیشبا این

  زیستگاه ورزید که آلمان باید  هوفر اصرار میراتزل و هم از مکیندر بهره برد. هاوس

خود را توسعه بخشد، که الزامات آن در عدم تناسب بین جمعیت آلمان و فضای طبیعی  

کردن  غرافیاییِ الزم برای اسکان و انطباق آن مشهود است. او ایاالت متحده را با لحاظج

سرنوشتایدئولوژی   می  12، مانیفست  در  کشوری  موفقیت  با  را  ژئوپلتیک  که  دانست 

زمینه  منطقه  این  در  او  است.  اجرا درآورده  به  تصریح   دکترین مونروی خود  را که 

ایاالت متحده در قارهمی رقابت هیچ قدرت خارجی کرد  از  آمریکا هژمونی دارد و   ی 

نمی رنج  با  دیگری  )همراه  روزولت تبصرهبرد  ایاالت   1904در    13ی  آن  طریق  از  که 

ترین  غربی شد( را بزرگ   یالمللی« در نیمکره ی آمریکا مدعی »قدرت پلیس بینمتحده

دانست و به لزوم وجود دکترین موازی مونروی آلمان اشاره تیک میاجرای عملی ژئوپل

هاوسمی پانکرد.  به  پیروانش  و  بههوفر  ژئوپلتیکی  آمریکانیسم  گروه  یک  عنوان 

کرد.  اش را اعمال میای ی آن ایاالت متحده هژمونی منطقهواسطهنگریستند که بهمی

می استدالل  هژمونیاو  که  منطقهکرد  مشاهای  میایِ  دیگر بهی  اطراف  در  تواند 

 14ی آلمان، ایجاد شود. اروپای تحت سلطهژرمنیسم یا پانویژه پانهای بزرگ، بهقدرت

ترین تهدید برای قدرت آلمان بود. یکی  هوفر امپریالیسم بریتانیا بزرگبرای هاوس

بریتانیا  پیکری را در جزایر  ای از جهان بود که اختاپوس غولهای او حاوی نقشهاز کتاب

می شاخکنشان  که  بهداد  گوشه  هایش  سیارههر  از  بودند.  ای  زده  چنگ  زمین  ی 

دریانوردی  برهان با قدرت  مقابله  برای  آلمان  و گسترش قدرت  رشد  بود که  این  اش 

ای اوراسیا با روسیه و ژاپن  بریتانیا و آمریکا، در ایجاد یک بلوک بزرگِ قدرتِ بیناقاره

آلمان شریک ارشد خواهد بود. اتحاد با ژاپن تقابلی است با قدرت  نهفته است که در آن  

 
قرن نوزدهم در ایاالت متحده پدیدار  یک باور فرهنگی امپریالیستیِ آمریکایی بود که در   مانیفست سرنوشت 12

شد که مبتنی بر سه اصل بود: امنیت، دولت مجرد و مأموریت ملی یا حکم الهی )مأموریت بازخرید و بازسازی غرب  

 ای و نه چندین کشور کوچک(. )م( در قالب یک ملت قاره 

که ایاالت بود مبنی بر این  ای به دکترین مونرو( افزوده Roosevelt Corollary)  استنباط روزولت/تبصره  13

تواند در امور داخلی کشورهای آمریکای التین در صورت مرتکب تخلفات آشکار و مزمن مداخله ی آمریکا می متحده 

 کند. )م(
14 Strausz-Hupé, Geopolitics, 66, 227; Neumann, Behemoth, 156–60. 
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شوروی در  ـی نازیی امضای معاهدهدریایی بریتانیا و آمریکا در اقیانوس آرام. او درباره

آشکارا    های محور، و خاور دور، قدرت نوشت: »اینک سرانجام، همکاری    1939سال  

سرانجام، است.  ایستاده  آلمانی  روح  آناکوندا    پیشاپیش  سیاست  برابر  در  بقا  به  امید 

خفه]محاصره دموکراسیکنندهی  هاوی[  اگرچه  دارد.«  وجود  غربی  هوفر  سهای 

های خود را با دکترین »نژادهای  خواست ایدهاش اساساً بر ژئوپلتیک بود، اما میتکیه 

 15ها یکی کند. برتر« نازی

عنوان ی تیپ با رودولف هیس بهعنوان فرماندههوفر در جنگ جهانی اول بههاوس

ی سرلشکری از ارتش بازنشسته شد و در سال دستیارش خدمت نظامی کرد. او با درجه 

عنوان عنوان استاد در دانشگاه مونیخ مشغول به کار شد، جایی که هیس بهبه  1919

هوفر از طریق هیس ارتباط مستقیمی با هیتلر شاگرد و مریدش آن را ادامه داد. هاوس

اشت و در جایگاه مشاور هیتلر به خدمت پرداخت. پس از ناکامی کودتای نازی در  د

شناخته   کودتای آبجوفروشییا    کودتای مونیخ ]که به    1923تاالر آبجو در سال  

که هیتلر در حالی  ی لندسبرگ محبوس شدند.شود[، هیتلر و بعدش هیس در قلعهمی

عنوان مربیِ هیس به  هوفر بهبه هیس بود، هاوس نبرد مندر حال دیکته کردن کتاب  

هوفر،  های هاوسجهت، بسیاری از اندیشه  کرد. از اینکرّات در آنجا با هیتلر دیدار می

از  ازجمله تلقی گنجانده شد. در    نبرد من، توسط هیتلر پذیرفته و در  زیستگاهاش 

ها، کرسی استادی جغرافیای دفاعی برای ، پس از به قدرت رسیدن نازی1933سال  

مؤسسه هاوس او  که  جایی  شد،  ایجاد  مونیخ  دانشگاه  در  را هوفر  خود  ژئوپلتیک  ی 

اندازی و اداره کرد. سال بعد، هیتلر او را به ریاست آکادمی آلمان منصوب کرد. پس  راه

هوفر بر هیتلر کاهش یافت. او برای  ذ هاوس، نفو1941از فرار هیس به بریتانیا در سال  

مدت کوتاهی به اردوگاه کار اجباری داخائو فرستاده شد. پسرش، آلبرشت )که او نیز 

ی ترور هیتلر ی ژئوپلتیک نازی بود( به دلیل دست داشتن در توطئه گر برجسته تحلیل

فر پس از  هوها[ اعدام شد. هاوساس ]گردان حفاظتی نازیتوسط اس  1944در سال  

 16خودکشی کرد.  1946بازجویی توسط متفقینِ ]جنگ جهانی دوم[ در سال 
 

15 Haushofer quoted in Strauz-Hupé, Geopolitics, 152; Neumann, Behemoth, 144. 
16 Derwent Whittlesey, “Haushofer: Geopoliticians,” in Edward Mead Earle, 

ed., Makers of Modern Strategy (Princeton: Princeton University Press, 1948), 388–
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جامعه سیاسی،  علوم  دانشمند  اسپایکمن،  جان  روزنامهنیکالس  و  نگار  شناس 

استراتژی آمریکا در  آمریکایی بود. اسپایکمن دو اثر مهم ژئوپلتیکی نوشت:  ـهلندی
یاالت متحده به جنگ جهانی دوم  ( که درست قبل از ورود ا1942)  سیاست جهانی

ی »ریملند« (. او با نظریه 1944)  جغرافیای صلح اتمام رسید و اثر پس از مرگش،  به

با   ایاالت متحده  استدالل کرد که  و  پرداخت  با دکترین هارتلند مکیندر  به مخالفت 

ی انهکر  یخاکی اروپا، خاورمیانه و منطقه ـی آبیهای دوزیستهکنترل ریملندها/کرانه

تواند قدرت هارتلند اوراسیا را محدود کند. اسپایکمن تأکید  اقیانوسیه، میـشرق آسیا

پایگاهمی باید  متحده  ایاالت  که  و  کرد  شمالی  اطلس  اقیانوس  هوایی  و  دریایی  های 

اقیانوس آرام را ایجاد کند و اوراسیا را احاطه کند. او در پاسخ به مکیندر نوشت: »اگر 

باید این    ورزیری برای سیاست قرار است شعا قدرت جهانِ قدیم وجود داشته باشد، 

کند؛ هر کسی  هر که بر ریملند سیطره داشته باشد، بر اوراسیا حکومت می"شعار باشد:  

 17« "زند.بر اوراسیا حاکم باشد، سرنوشت جهان را رقم می

در   می  استراتژی آمریکا در سیاست جهانیاسپایکمن  پای  این  که  بر  فشرد 

ایاالت متحده از هژمونی باشد«، که آن را  سیاست  ی آمریکا باید »در جهت ممانعت 

ی همه را در درون قلمرو ]هژمونِ[ آن مهیا ی سلطه عنوان »موقعیت قدرتی که اجازهبه

به معنای ترفیع سلطهکند«، تعریف میمی این  اما در عمل  ایاالت متحده و  کند.  ی 

با تضعیف امپراتوری بریتانیا و تقویت    1942اسپایکمن معتقد بود تا سال    18نیا بود. بریتا

آمریکایی ایاالت متحده، »هژمونی  ـ  ـامپراتوری  بود  بریتانیاییِ« جهان در حال طلوع 

این که  که تالش آلمان و ژاپن برای هژمونی جهانی شکست بخورد. با اینمشروط بر 

 
411; German Strategy of World Conquest (New York: Farrar & Rinehart, Inc., 1942), 

70–78; Andreas Dorpalen, The World of General Haushofer (New York: Farrar & 

Rinehart, 1942), 70–78; David Thomas Murphy, The Heroic Earth: Geopolitical 

Thought in Weimar Germany, 1918–1933 (Kent, Ohio: Kent State University Press, 

1997); Saul B. Cohen, Geopolitics in the World System (New York: Rowman and 

Littlefield, 2003), 21–22. 
17 Nicholas John Spykman, The Geography of the Peace (New York: Harcourt, 

Brace and Co., 1944), 43. 
18 Nicholas John Spykman, America’s Strategy in World Politics (New York: 

Harcourt, Brace, and Co., 1942), 19, 458–60. 
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آن   در  شوروی  جماهیر  ایناتحاد  با  بود،  بریتانیا  و  متحده  ایاالت  متحد  حال  زمان 

در   صلحاسپایکمن  عدم   جغرافیای  از  اطمینان  باید  اصلی  هدف  که  کرد  توصیه 

دید که »قدرت  »استقرار هژمونی اتحاد جماهیر شوروی بر ریملند اروپا« باشد. او می

در برابر یک    اشکه هست، برای حفظ امنیت  همان اندازهخود اتحاد جماهیر شوروی، به

« تحت هژمونی ایاالت متحده، که وجود آن برتری جهانی را به آمریکا  یریملند یکپارچه 

 19بخشد، کافی نخواهد بود. می

شد،  طور گسترده در محافل سیاسی ایاالت متحده مطالعه مینظرات اسپایکمن به 

هشدارهایی که    ، اصطالح »ژئوپلتیک«، اگر نه خودِ مفهوم، به دلیل1942اما از سال  

اندیشه در رسانه آمریکا در مورد  نفوذ هاوسهای  آلمان و  ژئوپلتیک  بر هیتلر ی  هوفر 

ی ممنوعه کشانده شد.  ای در ایاالت متحده به محدودهطور فزایندهمطرح شده بود، به

طول انجامید تا این اصطالح دوباره وارد گفتمان عمومی شود. تر بهیک ربع قرن یا بیش

فکری در پسِ پشتِ   یزمینهی پسی ارائهمثابهمفهوم ریملندِ اسپایکمن اغلب بهاگرچه  

می نگریسته  کنان  جورج  »مهار«  اندیشهمفهوم  به  صریح  ارجاعات  اما  های  شود، 

 قابل توجه بود.  شاناسپایکمن در این بافتار به دلیل غیبت 

 

 ژئوپلتیک صلح آمریکایی 

امور خارجه به همراه شورای روابط خارجی، تحت  ، طراحان وزارت  1939در سال  

( در سطح باال را آغاز  WPSی مطالعات جنگ و صلح ) شرایط بسیار محرمانه، برنامه

دالر  44500کار خود ادامه داد. بنیاد راکفلر   کردند که تا پایان جنگ ]جهانی دوم[ به

ات جنگ و صلح یک  ی مطالعفراهم نمود. برنامه  آن  بودجه برای اولین سال فعالیت

بود که آن را »منطقه منطقه  ژئوپلتیکی ترسیم کرده  نامی  گذاری کرد که  ی بزرگ« 

نخست متشکل از امپراتوری بریتانیا و ایاالت متحده بود. نوام چامسکی در این زمینه 

می توضیح  منطقهچنین  پشتِ«  پسِ  ژئوپلتیکی  »تحلیل  تا  دهد:  »کوشید  بزرگ  ی 

گذاری، باز برای باشند ـ باز برای سرمایه  "باز"اطق جهان باید  مشخص کند که کدام من

 
19 Spykman, Geography of the Peace, 57. 
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ی ایاالت  بازگرداندن سود ]به درون امپراتوری[. معنایش این است که در برابر سلطه 

  20متحده باز باشد.« 

منطقه میبنابراین،  را شکل  غیررسمی  امپراتوری  یک  بزرگ جدید،  با  ی  که  داد 

تحده بر آمریکای التین، شامل جریان آزاد سرمایه، تحت  ی ایاالت مالگوبرداری از سلطه 

هژمونی اقتصادی، سیاسی و نظامی ایاالت متحده بود. از آنجایی که آلمان بعداً اروپا را  

ی امپراتوری ایاالت  ی بزرگ در ابتدا محدود بود به منطقهاشغال کرد، تصور از منطقه

شکست آمریکا از ژاپن در اقیانوسیه(.    متحده، امپراتوری بریتانیا و خاور دور )با فرض 

ی بزرگ گسترش یافت و تمام اروپای غربی را نیز در پایان جنگ ]جهانی دوم[، منطقه 

برجسته  ایاالت متحده )که گاهی در  در بر گرفت. آیزایا بومن، جغرافیدان سیاسیِ  ی 

و یکی از   شد(هوفر آمریکایی« نام برده میعنوان »هاوسمطبوعاتِ آن زمان از وی به 

نوشت: »میزان پیروزی   1941های کلیدی در شورای روابط خارجی بود، در سال  چهره 

 21ی ما پس از پیروزی خواهد بود.«ما، معیار سیطره

ی ی صلح« در مجله گرد و برندهای تحت عنوان »جهان مکیندر مقاله  1943در سال  

: »برای هدف کنونی ما،  ، منتشر کرد که چنین گفتفارین افرزشورای روابط خارجی،  

اندازه ی کافی دقیق است که بگوییم قلمرو اتحاد جماهیر شوروی معادل هارتلند  به 

شده و خطرناک بود.  او استدالل کرد که برای اولین بار، هارتلند کامالً پادگانی  22است.« 

این  بود. چناناز  قدرت هارتلند شوروی  با  مقابله  آمریکا  گِری درو، هدف  کالین  ر که 

( مالحظه کرد، از منظر ژئوپلتیکی، جنگ سرد  1977خود )   ای ژئوپلتیک عصر هسته

»هارتلندِ«    امپراتوریای ایاالت متحده و  جزیره  امپراتوریای بود »بین اساساً منازعه

 23آفریقایی«.ـاتحاد جماهیر شوروی ... برای کنترل یا انکار کنترل »ریملندهای« اوراسیا

 
20 Noam Chomsky, “The Cold War and the Superpowers,” Monthly Review, vol. 33, 

no. 6 (November 1981), 1–10; Neil Smith, American Empire: Roosevelt’s 

Geographer and the Prelude to Globalizaton (Berkeley: University of California 

Press, 2003), 325–31. 
21 Smith, American Empire, 287, 329. 
22 Mackinder, “The Round World and the Winning of the Peace,” 598. 
23 Colin S. Gray, The Geopolitics of the Nuclear Era (New York: Crane, Russak, and 

Co., 1977), 14. 
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نادر بود،    1970ی  تا دهه  1940ی  اگرچه ارجاعات صریح به ژئوپلتیک از اواخر دهه

گرای  شد. برنهام که سابقاً چپیک استثنا در این مورد در کار جیمز برنهام یافت می

ای بود، نقش مهمی در پروراندن ژئوپلتیک ضدکمونیسم در دوران جنگ سرد برجسته 

(، در  1947)  پیکار برای جهاناش،   پساجنگ ِیایفا کرد. فیلم پرفروش ضدکمونیست

ی مخفی برای دفتر خدمات راهبردی )سَلَف سیا( در سال  عنوان یک مطالعهاصل به 

ایاالت متحده در کنفرانس یالتا در نظر  طراحی شد و برای استفاده  1944 ی هیئت 

تأکید می او  قدرگرفته شد.  اگر هر  بود که  ژئوپلتیک  اصل  این »یک  تی در  کرد که 

آن موفق شود، آن قدرت قطعاً جهان را   سازماندهی هارتلندِ ]اوراسیا[ و موانع بیرونی

کنترل خواهد کرد«. با پیروی از مکیندر، برنهام ادعا کرد که اتحاد جماهیر شوروی با 

یافته، به عنوان اولین قدرت بزرگ هارتلند  جمعیتی بزرگ و از لحاظ سیاسی سازمان

تبع آن برای کل جهان است. »از  و به  جهانی  ی جزیرهیدی برای  ظهور کرده که تهد

حیث جغرافیایی و راهبردی، اوراسیا آمریکا را محاصره و آن را منکوب کرده است.«  

بنابراین الزم  بنامد؛  چنین  را  خود  نبود  حاضر  اما  بود،  امپراتوری  یک  متحده  ایاالت 

ها  ]برای توصیف آن[ پیدا کنند. »واژه  های مختلفِ مشابهی راواژهدیدند تعبیرها/بِهمی

هر چه که باشند، جای خود دارد، اما بهتره که واقعیت را نیز بدانیم. واقعیت این است 

که تنها بدیل برای امپراتوری جهانیِ کمونیستی، امپراتوری آمریکایی است، که، اگر نه  

ا به  قادر  رسمی،  مرزهای  در  جهان  سراسر  در  کلمه  واقعی  معنای  کنترل به  عمال 

ی را در مجله  پیکار برای جهانهنری لوس فعاالنه   ی جهانی خواهد بود.«قاطعانه

جمهور ترومن، چارلز راس، را ترغیب کرد که تایم تبلیغ کرد و دستیار سیاسی رئیس

»مدال آزادی ریاست جمهوری« را به    1983ترومن آن را بخواند. رونالد ریگان در سال  

ی نگرش آمریکا نسبت خود و جهان عالم کرد که او »عمیقاً بر نحوهبرنهام اعطا کرد و ا

 24اثرگذار بوده است.«
 

24 James Burnham, The Struggle for the World (New York: John Day, 1947), 114–

15, 162, 182; Gary Dorrien, Imperial Designs: Neoconservatism and the New Pax 

Americana (New York: Routledge, 2004), 22–25; Francis P. Sempa, Geopolitics: 

From the Cold War to the 21st Century (New Brunswick, New Jersey: Transaction 

Publishers, 2002), 25–63. Like Burnham, Raymond Aron referred to the Soviet Union 

as a danger to the World Island in his Century of Total War (Boston: Beacon Press, 

1955), 111. 
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عنوان یک دکترین صریح و حتی رسمیِ سیاست  ژئوپلتیک باید احیای خود را به

مدیون نفوذ وزیر امور خارجه، هنری کیسینجر،   1970ی  خارجی ایاالت متحده در دهه

یکا، ریچارد نیکسون، در مواجهه با ناکامی و رسوایی  جمهور آمرباشد. کیسینجر و رئیس

در ویتنام و نیاز به بازگرداندن قدرت آمریکا در بافتار یک بحران امپریالیستیِ رشدیابنده،  

ی بهبود روابط جنگ سرد با چین در مؤلفه  دو هابه مفهوم ژئوپلتیک متوسل شدند. آن 

عنوان  زدایی با اتحاد جماهیر شوروی را به پیِ شکاف چین و شوروی و نیز آغاز تنش

های ژئوپلتیکی« معرفی کردند. برای نمونه ارجاعات کیسینجر به ژئوپلتیک  »ضرورت 

 25، فراگیر بود. های کاخ سفیدسال، 1979اش در سال در سراسر خاطرات 

شاهد رکود اقتصادی و افول هژمونیِ   1970ی  موازات شکست در ویتنام، دههبه  

سال   در  بود.  متحده  ایاالت  آن1971اقتصادی  متحده  ایاالت  امپراتوری  چنان ، 

آماسیدن/مازاد دالر در خارج از کشور را خلق کرد که نیکسون مجبور شد دالر را از  

به را  دالر  موقعیت  و  کند  جدا  هطال  ارز  انرژیِ عنوان  بحران  نماید.  تضعیف  ژمونیک 

و ظهور   1973در سال    جنگ یوم کیپورمرتبط با تحریم نفت اعراب در واکنش به  

نفتِ ایاالت متحده به نفت خلیج ـتافت خودروهم  یکارتل نفتی اوپک، وابستگی فزاینده

 26ایِ تغییرات برهه باعث کاهش  1975ـ 1974فارس را نمایان ساخت. رکود اقتصادی 

 ی متوالی تداوم یافت.  های جزئی برای سه دههاقتصاد ایاالت متحده شد که با وقفه

که ماشین جنگی  و این  1970ی  عیارِ امپراتوری آمریکا در دههبا شروع بحران تمام

میلیِ مردم ایاالت متحده  کاران آن را »سندروم ویتنام« )بیچه محافظهآن به دلیل آن

از   میبه حمایت  پیرامونی(  نظامی در کشورهای  باز  مداخالت  از حرکت  عمالً  نامند، 

تر  ایستاد، کشورهای جهان سوم در پیِ خروج از نظام ]مسلط بر جهان[ بودند. بیش

به تالش بود  دوره معطوف  این  در  انقالبتوجهات  با  مقابله  برای  واشنگتن  و  های  ها 

ارائیب، »حیاط خلوت« امپراتوری  های انقالبی در آمریکای مرکزی و دریای کجنبش
 

25 Leslie W. Hepple, “The Revival of Geopolitics,” Political Geography Quarterly, 

volume 5, no. 4 (October 1986), supplement, S21–S36. 
26secular   اصطالحی است که معادل آن »تغییرات سده( »ایVariationSecular  در علوم ژئوفیزیک استفاده )

این مقاله به می این اصطالح در  تغییرات چندصدساله در میدان مغناطیسی زمین است. کاربرد  شود و به معنیِ 

 ای است که تغییرات اساسی در اقتصاد ایجاد کرده است. )م.( های برههمعنای شوک
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های پس از  ترین شکستی که امپراتوری ایاالت متحده در سالایاالت متحده. اما بزرگ

انقالب   تجربه کرد،  ویتنام  را   1357]  1979جنگ  ایران  بود که شاه  ایران  شمسی[ 

سرنگون کرد، ]رژیمی[ که تا آن زمان محور راهبردی ایاالت متحده در خلیج فارس  

افغانستان ـ که سازمان سیا بالفاصله بزرگ  بود. پنهانِ تهاجم شوروی به  ترین جنگِ 

الدن( را  تاریخ را علیه آن آغاز کرد و نیروهای بنیادگرای اسالمی )از جمله اسامه بن

برای جهاد مدرن به خدمت گرفت ـ تنها به تقویت این دیدگاه در محافل امنیت ملی  

 رفتن است.یانه و نفت آن در خطر ازدست آمریکا کمک کرد که کنترل خاورم

برای بازسازی هژمونی کلی   1990و  1980های ای در دهه رو تالش گستردهاز این 

ویژه موقعیت آمریکا در خلیج فارس، صورت گرفت. سیگنال چنین  ایاالت متحده، به

ی سخنرانی خود، معروف به  رخدادی دکترین کارتر بود که توسط کارتر در نطق ساالنه

صادر شد و در آن اعالم کرد که: »تالش هر نیروی    1980  یدر ژانویهوضعیت کشور،  

ی  ی خلیج فارس، تجاوزی به منافع حیاتی ایاالت متحدهخارجی برای تسلط بر منطقه

از جمله نیروی نظامی  ی ضروری  شود و چنین تجاوزی با هر وسیلهآمریکا تلقی می

لگویی از دکترین مونرو بود، قرار بود چتر هژمونیِ دفع خواهد شد.« دکترین کارتر که ا

 مستقیم نظامی آمریکا بر خلیج فارس را بگستراند.

های چندملیتی ایاالت متحده  ها برای برآوردن الزامات ژئوپلتیکیِ شرکت ی این همه

، بسیار مهم  1980  یژانویه   28در    بیزینس ویکی  کار گرفته شده بود. برای مجلهبه

ایا به  بود که  را در سراسر جهان  آمریکا  نیروهایی که قدرت  به  پاسخ  الت متحده در 

، متأثر از 1980ی  کشند، »ژئوپلتیک مواد معدنی« را توسعه دهد: »در دههچالش می

المللی نوین« و تخاصم  های پسااستعماری برای »نظم اقتصادی بینهای رژیمدرخواست 

دادن مواد استراتژیک و در برابر ازدست  های منابع چندملیتی، آمریکامرتبط با شرکت

پذیر« بود. بیزینس ویک  ای »آسیب طور فزاینده »مسیرهای نفت و مواد خام جهان«، به

های دردناکی را بین اهداف  کند تا مصالحهمدعی شد که این امر »واشنگتن را وادار می

 27سیاست خارجی و احیای ژئوپلتیک انجام دهد«.  یگرایانهآرمان

 
27 “Fresh Fears that the Soviets Will Cut Off Critical Minerals,” Business Week, 

January 28, 1980, 62–63; Noam Chomsky, Towards a New Cold War (New York: 

The New Press, 2003), 180–81. 
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دولت ریگان با ایجاد ستاد فرماندهی مرکزی ایاالت متحده )سنتکام(    1983سال  در  

ای به چنین تقاضاهایی پاسخ داد. سنتکام یکی از پنج »واحدهای فرماندهیِ« منطقه

 کند. اختیارات است که بر نیروهای رزمی ایاالت متحده در سراسر جهان فرماندهی می

وپنج کشور در جنوب آسیای مرکزی )از جمله خلیج فارس( و در شاخ  بیست آن شامل

کلر   بود.  نفت  جریان  تداوم  و  حفظ  ابتدا  همان  از  آن  اصلی  مسئولیت  است.  آفریقا 

ی فعالیت خود، »نیروهای سنتکام در چهار درگیری کند که در دو دههیادآوری می

، جنگ 1991جنگ خلیج فارس ، 1988-1980اند: جنگ ایران و عراق عمده جنگیده

 28]ـ[.«  2003و جنگ عراق  2001افغانستان 

 ژئوپلتیک نوین 

بود که تغییر ]قدرت[ دریایی را برای   1989اما این فروپاشی دیوار برلین در سال  

آنچه حمله  ایاالت متحده رقم زد.  ی آمریکا به عراق در طول جنگ خلیج امپراتوری 

خوردن پذیر ساخت، برهمعراق به کویت، را امکان، پس از تهاجم 1991فارس در سال  

تناسب قوا در خاورمیانه در پی تضعیف قدرت شوروی بود. در همان زمان، زوال شوروی  

هایی از سقوط احتمالی آن یکی از دالیل اصلی خودداری ایاالت متحده از تهاجم  و نشانه

کی مرتبط با فروپاشی  های ژئوپلتیو اشغال عراق در طول جنگ خلیج بود. عدم قطعیت

توانست شمار هنگفتی از نیروهایش را در  بلوک شوروی به حدی بود که واشنگتن نمی

توانست دست به ریسکی بزند که تهاجم و اشغال  خاورمیانه مستقر سازد. همچنین نمی

های شوروی در مورد امپریالیسم آمریکا کمک کند  عراق ممکن است به احیای نگرانی

ییرات عظیمی را که در آن کشور درحال وقوع بودند به تأخیر بیندازد یا  و در نتیجه تغ

معکوس کند. سرانجام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تنها چند ماه بعد در تابستان  

 اتفاق افتاد.  1991

به »جهان تک آن شکل گرفت، سریعاً  پی  که در  نوین جهانی«  با  »نظم  قطبی« 

گرفت. لقب  متحده  ایاالت  وقت  ابرقدرتی  هیچ  دفاع  تا  کشیوزارت  نداد  خرج  به  ای 

به  را  به  ابتکاری  موسوم  راهبردی  بازنگری  برنامهمنظور  که    ریزی دفاعیراهنمای 

 
28 Michael Klare, Blood and Oil (New York: Henry Holt and Co., 2004), 2. 
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نماید.   آغاز  شد،  هدایت  سیاست  امور  در  دفاع  وزیر  معاون  ولفوویتس،  پاول  توسط 

د، به به مطبوعات درز کر  1992شده که در سال  بندیهایی از این گزارش طبقه بخش

مآبانه بیان کرد که »استراتژی ما ]پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی[ زبان اسپایکمن

بالقوه رقیب  هر  ظهور  از  ممانعت  بر  ولفوویتس  باید  یابد.«  تمرکز  آینده  جهانیِ  ی 

»روسیه قوی  استدالل کرد که  برداشت و  را  از دکترین هارتلند  ترین  همچنین برگی 

تنها قدرت در جهان با قابلیت نابودسازی ایاالت متحده باقی  قدرت نظامی در اوراسیا و  

ماند.«  برنامه  29خواهد  دفاعیراهنمای  برای    ریزی  جهانی  ژئوپلتیک  هدف  یک 

هژمونی نظامی دائمیِ ایاالت متحده از طریق اقدامات پیشگیرانه پیشنهاد کرد. با این  

مجبور کرد از تعهد صریح های شدید متحدان ایاالت متحده، واشنگتن را  حال، مخالفت

 نشینی کند. ی یکجانبه بر جهان عقبنویس گزارش به سلطه پیش

دهه یک  طول  مناقشهدر  بعد،  حلقهی  در  شدیدی  سیاست  ی  و  ملی  امنیت  ی 

سیاره هژمونیِ  هدف  بایستی  آمریکا  که  ثغوری  و  حدود  مورد  در  آمریکا  ای  خارجیِ 

، یوجین روستو، معاون وزیر امور 1993نامحدود را دنبال کند، شکل گرفت. در سال  

، در واکنش به فروپاشی اتحاد جماهیر 1969تا    1966خارجه در امور سیاسی از سال  

ی هارتلند ]روسیه[، ]که[ مرکز عظیم  شوروی خاطرنشان کرد که ضروری است »منطقه

 دهد، جایی که نیروهای نظامی به مناطق ساحلی آسیا و اروپا )به قدرت را تشکیل می

اند،« مهار شود. به همین ترتیب، کیسینجر در  اصطالح مکیندر، ریملندها( حمله کرده

کنند که روسیه حال، دانشجویان ژئوپلتیک ... استدالل مینوشت: » با این  1994سال  

بر آن حکومت میصرف اینکه چه کسی  از  بر مناطقی که هالفورد مکیندر  نظر  کند، 

های امپراتوری  ترین سنتشود و وارث یکی از مهمر مینامد، سواهارتلند ژئوپلتیک می

تحلیل  30است.«  چنین  صریح  ایمنمقصود  ملی،  امنیت  اصلی  ریملند گران  سازیِ 

ی ابزاری برای قدرت جهانی بود. بسیاری از مناقشات در این دوره تمرکز چندانی  مثابهبه

 
29 “Excerpts from Pentagon’s Plan: ‘Preventing the Re-Emergence of a New 

Rival,’” New York Times, March 8, 1992; “Keeping the U.S. First,” Washington Post, 

March 11, 1992; Dorrien, Imperial Design, 40–41. 
30 Eugene V. Rostow, A Breakfast for Bonaparte (Washington, D.C.: National 

Defense University Press, 1993), 14; Henry Kissinger, Diplomacy (New York: Simon 

and Schuster, 1994), 814. 
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بازی نبود، بلکه بر سر این بود که آیا ایاالت متحده باید مشترکاً با    بر روی خود پایان

گانه )با اروپای غربی و ژاپن( بر جهان فرمانروایی کند یا  شرکای جدیدش در بلوک سه

 31ی زمین باشد. خودش بر روی سیاره باید به طور یکجانبه به دنبال امپراتوری 

با اعمال فعلی قدرت نظامی ایاالت متحده  در پایان، بحث در مورد نظم نوین جهانی،  

های جورج دبلیو بوش و کلینتون  در خارج، آکادمیک شد، زیرا ایاالت متحده در سال

از   ابزارهای نظامی بود. پس  با  اقتصادی خود  پیِ احیا و گسترش هژمونی  فعاالنه در 

راسیا بود.  سازی محدوده هارتلند اووضوح ایمنفروپاشی شوروی، هدف فوریِ آمریکا به

تنها در خلیج فارس و شاخ آفریقا بلکه در  نه  1990ی  بنابراین مداخالت نظامی در دهه

یوگسالوی در اروپای شرقی نیز رخ داد، جایی که ناتو به رهبری ایاالت متحده به مدت  

اش را فرود یازده هفته )در مورد کوزوو( آن را بمباران کرد و سپس نیروهای زمینی

ای شد که قبالً بخشی  های نظامی دائمی در منطقهر منجر به ایجاد پایگاهآورد. این ام

ی خلیج فارس با تحریم اقتصادی و  ی نفوذ شوروی بود. عراق نیز در منطقهاز حوزه 

ی آمریکا و انگلیس مواجه بود. در همین حال، ایاالت متحده به دنبال  بمباران روزانه 

مناطق سرشار از نفت و گاز طبیعیِ دریای خزر    های نظامی در آسیای مرکزی درپایگاه

 بود؛ مناطقی که قبالً بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود. 

ریزی نیرو در کالج  کوبین توماس اوونز، استاد استراتژی و برنامه، مک1999در سال  

با    the Naval War College Reviewی  ای مهم برای نشریه جنگ دریایی، مقاله

ع از ژئوپلتیک کالسیک« نوشت. اوونز با تکیه بر مکیندر و اسپایکمن، و عنوان »در دفا

هاوس از  انتقاد  اصرار میضمن  غافلهوفر،  هدف  که  ایاالت  کنندهورزید  ژئوپلتیک  ی 

شدن  متحده در جهانِ پساجنگ سرد، جلوگیری از »ظهور هژمونی است که قادر به چیره

 32دن ایاالت متحده در قلمرو دریایی است.«ی اوراسیا و به چالش کشیابر قلمرو قاره

 
31 Renewed interest in Mackinder’s work in this context led to the reprinting 

of Democratic Ideals and Reality by the National Defense University in 1996. 
32 Mackubin Thomas Owens, “In Defense of Classical Geopolitics,” Naval War 

College Review, vol. 52, no. 4 (Autumn 

1999), http://www.nwc.navy.mil/press/review/1999/autumn/art3-a99.htm. 

https://www.usnwc.edu/Publications/Naval-War-College-Press.aspx
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دوره   این  در  کارتر،  دوران[  در  ]آمریکا  ملیِ  امنیت  مشاور  برژینسکی،  زبیگنیو 

ترین حامیان ژئوپلتیک امپراتوری ایاالت متحده ظاهر شد. او در  عنوان یکی از مشتاق به

ژئواستراتژیکصفحهکتابش   الزامات  و  آمریکا  برتری  بزرگ:  شطرنج    اش ی 

هوفر ترویج شد،  های هارتلند که توسط مکیندر و هاوسمستقیماً به دکترین  (1997)

آن را »پژواک    زند )و آنچه او در »تأکید هیتلر بر نیاز مردم آلمان به »زیستگاه«،گریز می

ای بسیار عوامانه« نامید(. چیزی که تغییر کرده بود این بود که »ژئوپلتیک از بُعد منطقه

ی مرکزی عنوان پایهی اوراسیا بهی رانش کرده است، با برتری در کل قارهبه بعد جهان

المللی برخوردار  کند. ایاالت متحده ... اکنون از برتری بینبرای برتری جهانی عمل می

قاره پیرامونِ  در سه  آن مستقیماً  و قدرت  )اروپا(، جنوب است  غرب  ـ در  اوراسیا  ی 

ی اقیانوس آرام( ورمیانه( و شرق )شرق آسیای کرانه)جنوب مرکزی اوراسیا، ازجمله خا

برژینسکی استدالل کرد: »برتری جهانیِ آمریکا مستقیماً به این   ـ استقرار یافته است.

ی اوراسیا چه مدت و تا چه اندازه مؤثر است.« اش بر قارهبستگی دارد که پایداریِ تفوق 

جدید« بود که او آن را »برتری   او استدالل کرد که هدف، ایجاد یک »هژمونی از نوع

طور عنوان »اولین و تنها قدرت واقعاً جهانی« بهجهانی« نامید، و ایاالت متحده را به

 33نامحدود تثبیت کرد. 

جهانی هم  کلینتون،  دولت  دوران  طول  ژئوپلتیک  در  هم  و  نولیبرال  سازی 

اولویت داشت. در دولت امپریالیستی بر سیاست خارجی چیرگی داشت، اما اولی اغلب  

ها در سیاست خارجی باقی ماند، اما تأکید از همان  جورج دبلیو بوش هر دوی این الزام

از طریق   ابتدا معکوس شد و توجه مستقیم بیشتری به تقویت برتری جهانی آمریکا 

را   جهت  تغییر  این  شد.  معطوف  اقتصادی  قدرت  مقابل  در  ژئوپلتیک/نظامی  اعمال 

انتخابات سال    یبیانیهتوان در دو  می صادر شد    2000موضعیِ کلیدی که در زمان 

بود    بازسازی دفاعی آمریکا ی سیاست خارجی با عنوان  مشاهده کرد. اولی یک مقاله

جمهوری، توسط  به درخواست دیک چنی، نامزد معاون ریاست  2000که در سپتامبر  

( )یک گروه سیاست راهبردی که شامل  PNACای برای قرن آمریکایی جدید )پروژه

 
33 Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard: American Primacy and its 

Geostrategic Imperatives (New York: Basic Books, 1997), 3, 10, 30, 38–39. 
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تر جورج بوش بود(، دونالد رامسفلد، پل ولفوویتز، لوئیس لیبی و جِب بوش، برادر جوان 

امپریالیستیِ   آشکارا  استراتژی  قویاً  گزارش  این  شد.  دستورالعمل سیاست منتشر 
سخنرانی  1992  دفاعی دیگری  کرد.  تأیید  مجدداً  »آمریکای  را  عنوان  تحت  ای 

توسط ریچارد هاس ایراد شد، کسی که خیلی   2000نوامبر   11راتوری« بود که در امپ

به برنامهزود  مدیر  سیاستعنوان  خارجه   گذاریریزیِ  امور  وزارت  پاول  به  کالین  ی 

ها »نقش خود فشرد که زمان آن فرا رسیده که آمریکاییپیوست. هاس بر این پای می

ت امپراتوری مجدداً دریابند.« خطر اصلی که  ملت سنتی به یک قدرـرا از یک دولت 

ازحد امپراتوری« کند، خطر »کشش/انبساط بیشنظم جهانیِ ایاالت متحده را تهدید می

پیشنهاد کرد،    های بزرگظهور و سقوط قدرت اش  گونه که پل کندی در کتابآن 

 34کشیدگی/انقباض امپراتوری« بود.نبود، بلکه »درهم

بوش   دولت  فوری  تروریستی  واکنش  حمالت  یک  2001سپتامبر    11به  اعالم   ،

جهان  بهجنگ  که  بود  تروریسم  علیه  طوالنی  و  توسعه گیر  برای  توجیهی  طلبی سان 

راهبرد جدید امنیت ملی ایاالت شد.  قدرت امپریالیستیِ ایاالت متحده دوچندان می
ر همان  به کنگره ارائه شد، درست د  2002، که توسط کاخ سفید در سپتامبر  متحده

از  زمانی کوبید،  می  عراق  به  تهاجم  برای  جنگ  طبل  بر  دولت  دستورالعمل  که 
دفاعیِ برنامه سال    ریزی  در  ولفوویتز  راهبرد    1992پیشین  این  شد.  الگوبرداری 

های آن عبارت ترین مؤلفه عنوان سیاست راهبردی رسمی آمریکا تعیین شد که مهمبه

( از:  توسعه1بودند  از  ممانعت  تو(  بیشانمندیی  یا  برابر  نظامیِ  از  های  هر دولتی  ترِ 

( متحده؛  حال  2ایاالت  در  که  کشورهایی  علیه  »پیشگیرانه«  حمالت  انجام   )

های نظامی جدید بودند که ممکن است در نهایت ایاالت متحده،  ی قابلیترشدوتوسعه 

الوقوع؛ و  بدوستان یا متحدانش را به خطر بیندازند ـ حتی پیش از هر گونه تهدید قری

( اصرار بر مصونیت مقامات و پرسنل نظامی ایاالت متحده در برابر هر گونه دادگاه  3)

اسپایکمن است که   یی بیانیهدهندهالمللیِ جنایات جنگی. این زبان مجدداً بازتاببین

 
34 See John Bellamy Foster “‘Imperial America’ and War,” Monthly Review, vol. 55, 

no. 1 (May 2003), 1–10. 

https://monthlyreview.org/2003/05/01/imperial-america-and-war/
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هدف باید »مقابله در جهت جلوگیری از هژمونی باشد« ـ اگرچه در این مورد هدف  

 از هرگونه چالش آینده برای برتری جهانیِ ایاالت متحده بود. صریح پیشگیری 

ترین راه را برای  تسلط بر نفت خلیج فارس، از طریق تهاجم و اشغال عراق، سریع

تقویت قدرت امپراتوری ایاالت متحده فراهم آورد و تضمین کرد که در زمان افزایش 

ی نفتی جهان تسلط  دهی نفت در سرتاسر جهان، بر ذخایر عم تقاضا و کاهش عرضه 

خواهد داشت. این واقعیت که مزیت تمرکز ذخایر بلندمدت نفت و گاز طبیعی در خلیج  

حوزه این فارس،  در  متحده  ایاالت  حیاتی«  »منافع  به  آفریقا،  غرب  و  خزر  دریای  ی 

ی  ی محتاطانه در زبان ژئوپلتیک و با اشارهادهد تا به شیوه ی پهناور اجازه میمنطقه 

 های فسیلی، با آن برخورد شود. به خود سوخت ترکم

، آلن الرسون، معاون وزیر خارجه در امور اقتصادی، بازرگانی و  2004در ماه می  

کشاورزی، گزارشی تحت عنوان »ژئوپلتیک نفت و گاز طبیعی« منتشر کرد، که در آن  

ت و گاز اغلب که نفاعالم کرد: »تقریباً قواعدی در تجارت نفت وجود دارد مبنی بر این 

رژیم با  کشورهایی  چالشدر  سیاسی  یافت های  دشوار  کالبدیِ  جغرافیای  یا  برانگیز 

عنوان خالق منافع راهبردیِ شود«. در این گزارش ژئوپلتیک نفت و گاز طبیعی بهمی

ی دریای خزر، غرب آفریقا و ونزوئال  حیاتی ایاالت متحده در خلیج فارس، روسیه و حوزه

 35د.شونگریسته می

وجه اشتراک ژئوپلتیک نوین با ژئوپلتیک کالسیک در تعقیبِ استیال بر جهان نهفته 

ویژه در جنوب مرکزی اوراسیا است. است، اما این امر مستلزم یک تغییر استراتژیک به 

ی ژئوپلتیک اوراسیا ی مایکل کلر، »هدف از جنگ در عراق ترسیم مجدد نقشهبه گفته 

قدرت و تسلط ایاالت متحده در منطقه در مقابل ... دیگر    یسازی و تعبیهایمنبرای  

روسیه، چین، جامعه مانند  بالقوه«  است. »نخبگان  رقبای  و حتی هند  ژاپن  اروپا،  ی 

طور اند که ریملند اروپا و آسیای شرقیِ اوراسیا بهایاالت متحده به این نتیجه رسیده

آمریکاستشدهتضمین  در چنگ  کم  ای  اهمیت  از  دوی یا  هر  یا  است  برخوردار  تری 

ها، مرکز جدید رقابت ژئوپلتیکیْ جنوب مرکزی اوراسیاست که شامل  ها. از منظر آناین

ی دریای خزر ی خلیج فارس )که از دو سوم نفت جهان برخوردار است(، حوزه منطقه 

 
35 Alan Larson, “Geopolitics of Oil and Natural Gas,” Economic Perspectives, May 

2004 http://usinfo.state.gov/journals/ites//0504/ijee/larson.htm. 
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آسیای مرکزی   ی بزرگی از آنچه باقی مانده است( و کشورهای اطراف)که دارای تکه

ی جهانی است و دولت بوش مصمم است است. این منطقه، مرکز جدیدِ جدال و مناقشه

 36ی حساس مسلط شود و آن را تحت کنترل درآورد. که ایاالت متحده بر این منطقه

با عنوان »ژئوپلتیک نوین«   1999جوالی    یویژه  یی اکونومیست در ضمیمه مجله

استدالل که   صراحت تحلیل »صفحه شطرنج به این  با  پذیرفت،  را  برژینسکی  بزرگِ« 

جدال ژئوپلتیکیِ کلیدی برای »امپراتوری دموکراسی« به رهبری آمریکا، پس از کوزوو،  

نسبت چین و روسیه این بود  کنترل اوراسیا و خصوصاً آسیای مرکزی است. نگرش به  

خیزِ دریای  ی انرژی وزهدر ح  شانگسترش نفوذِ ژئوپلتیکطور بالقوه درحالها بهکه آن

طلبیِ امپراتوری ایاالت متحده برای جلوگیری از این امر رو توسعه خزر هستند. از این 

 37ضروری بود.

متحده ایاالت  ژئوپلتیک  »برتری  راهبرد  ]کسب[  برای  حدومرزی  هیچ  آمریکا  ی 

مکیندر  ی چیزی است که دهندهپذیرد. بنابراین این امر بازتابجهانیِ« برژینسکی نمی

آن را گرایش به »یگانه امپراتوری جهانی« نامیده است. این ژئوپلتیک نوین اکنون در  

خبرنگار   کاپالن،  رابرت  که  شده  گستاخانه  آنقدر  امروزی  امپراتوری  مشتاقان  میان 

ی با تجلیل از نقشه  امپریال گرانتز ، کتاب اخیر خود را تحت عنوان  مانتلی آتالنتیک

که این  ون متشکل از پنج »فرماندهی واحد« آغاز کرد مبنی بر ایننظامیِ جهانیِ پنتاگ

توسط پروفسور کارل  1931شده در سال ی »طراحینقشه »شباهت عجیبی« به نقشه 

برای ارتش آلمان«، دارد. کاپالن    ژئوپلتیکهای سرشناس  هوفر، یکی از چهرههاوس

این کنهبرای  به شعر  که  بماند،  نامشخص  منظورش  »مسئولیت ی  کیپلینگ  رودیارد 

آلیستی« اشاره کرد و تا جایی پیش رفت  های »ایدهعنوان مظهر ارزش انسان سفید« به

»اودیسه  بتواند  پادگاننگاریروزنامه  یکه  در  را  پاسگاهاش  و  دورافتادهها  ی  های 

 
36 Klare, “The New Geopolitics,” 53–54. 
37 “The New Geopolitics,” ↩ Economist, July 31, 1999, 13, 15–16. 

https://monthlyreview.org/2006/01/01/the-new-geopolitics-of-empire/#fn33
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جدید توصیف   38ها« ماندهعنوان تور جدید در »کشورهای عقبامپراتوری آمریکا« به 

 39ند. ک

 های ژئوپلتیک ناکامی

معموالً به ارتباط آن با راهبرد   1943عدم محبوبیت تحلیل ژئوپلتیک پس از سال  

مینازی داده  نسبت  جهان  تسخیر  در  مسئله ها  این  از  گذشته  عمومیِ  شود.  طرد   ،

تر باشد که ژئوپلتیک  ژئوپلتیک در آن دوره نیز ممکن است ناشی از این تشخیصِ عمیق

د همهکالسیک  اشکالر  جنگ ی  و  امپریالیستی  ذاتاً  دکترین  یک  است.  اش  طلبانه 

ژئوپلتیک در سال  که رابرت اشتراوس هوپه، تحلیل چنان  انتقادیِ  استدالل   1942گر 

ها میل  ی دولتکرد: »در ژئوپلتیک هیچ تمایزی بین جنگ و صلح وجود ندارد.« همه 

عنوان یک جنگ دائمی تلقی  لبی بهطبه گسترش ]قلمرو خود[ دارند، و فرآیند توسعه

میمی اعمال  نظامی  قدرت  واقعاً  آیا  که  نیست  مهم  ـ  پیادهشود  برای  یا  کردن  شود 

 40شود.سان تهدیدی معلق استفاده میآمیز« بهدیپلماسیِ »صلح

برای  جهانی  فضایی  ایجاد  نهایت  در  متحده  ایاالت  امپریالیستی  ژئوپلتیک  هدف 

دادن به دهی به جهانی است برای اختصاص ت. مسئله شکل داری اس ی سرمایهتوسعه 

تر طبقات  ی حاکم ایاالت متحده ـ و تا حدی کمنمایندگی از طبقه انباشت سرمایه به  

گانه در کل )آمریکای شمالی، اروپا و ژاپن( است. های سهقدرت  یپیوسته همحاکمِ به

ی بیزینس داری«، مجلهایهرغم »پایان استعمار« و ظهور »کشورهای جدید ضدسرمبه

آوریل   برای مهار آن« وجود    1975ویک در  آمریکا  اعالم کرد، همیشه »چتر قدرت 

گذاری داشته است. »ایاالت متحده قادر بود با استفاده از ابزارهای تجارت آزادتر، سرمایه

و قدرت سیاسی، رونق روزافزونی را در میان کشورهای غربی ایجاد کند. ظهور شرکت  

 41دملیتی تجلیِ اقتصادی این چارچوب سیاسی بود.«چن

 
38 Injun Country 

 بردند.ی بومیان این کشور به کار میاصطالح تحقیرآمیزی که سفیدپوستان نژادپرست آمریکایی درباره 
39 Robert Kaplan, Imperial Grunts (New York: Random House, 2005), 3–15. 
40 Strausz-Hupé, Geopolitics, 101. 
41 “The Fearful Drift of Foreign Policy,” ↩ Business Week, April 7, 1975, 21. 

https://monthlyreview.org/2006/01/01/the-new-geopolitics-of-empire/#fn36
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تردیدی نیست که امپراتوری ایاالت متحده به نفع کسانی بوده است که در رأس 

نخبگان قدرت ایاالت متحده. با  کشورهای سرمایه داریِ مرکزی قرار دارند و نه صرفاً 

اری و طبقات  داین حال، انگیزه برای هژمونی جهانی از سوی کشورهای خاصِ سرمایه

همحاکم رسمیت شان،  به  را  عبوری  غیرقابل  مانع  هیچ  سرمایه،  انباشت  خودِ  چون 

  سوسیالیسم یا بربریت ، در 2001سپتامبر  11شناسد. ایستوان مزاروش قبل از نمی

جاه دلیل  به  که  کرد  استدالل  افسارگسیخته طلبیخود  امپریالیستیِ  آمریکا،    یهای 

ی امپریالیسم در سراسر  ترین مرحله شود که بالقوه »خطرناکای میجهان وارد مرحله 

 تاریخ است«:

زیرا آنچه امروز هدفِ قمار آمریکا قرار گرفته این نیست که بخش خاصی از  

نظر از وسعت آن ـ کنترل کند و با تضعیف موقعیت ی زمین را ـ صرفسیاره

اش کنترل شان را تحمل کند؛ بلکه هدفمات مستقلبرخی از رقبای خود، اقدا

نظامی هژمونیک است....  ـی زمین توسط یک ابرقدرت اقتصادیتمامی سیاره

اش ی جهانی سرمایه در کوشش بیهودهچه منطق نهایی توسعهاین است آن 

ناپذیر خود به آن نیاز دارد. اما مشکل اینجاست برای مهار تضادهای آشتی

منطق چنین  ... همکه  افراطیی  بیزمان  نوع  شامل  ترین  تاریخ،  در  منطقی 

ها برای سیطره بر جهان، از جهت شرایط الزم برای بقای بشریت تصوّر نازی

 42است.

در عصر کنونیِ امپریالیسم عریان، که ابتکارش دست تنها ابرقدرت است، سرشتِ 

ی جی. جان  . به گفته تهدید برای کل سیاره و مردم آن برای همگان قابل مشاهده است

مقالهایکن در  تاون،  جورج  دانشگاه  در  جهانی  عدالت  و  ژئوپلتیک  استاد  در بری،  اش 

طلبی امپراتوری آمریکا«: »نگرش تحت عنوان »جاه   2002در سال    فارین افرزی  نشریه 

 
42 István Mészáros, Socialism or Barbarism (New York: Monthly Review Press, 

2001), 38. 

https://monthlyreview.org/product/socialism_or_barbarism/
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نئوامپریالیستیِ« ایاالت متحده، دیدگاهی است که در آن »آمریکا نقش جهانیِ تعیین  

اردها و تهدیدها، استفاده از زور و پیمایش عدالت را برای خود غضب کرده است.« استاند

در حال حاضر ایاالت متحده از برتری اقتصادی )هرچند رو به زوال( و نظامی برخوردار 

ها دائمی و ماندگار شوند ـ یک  گوید: »هدف جدید این است که این مزیتاست. او می

ها حتی برای جبران شود دیگر دولت( که باعث میfait accompliشده ) عمل انجام

عنوان »گریز«  بازماندگیِ خود هیچ تالشی نکنند. برخی از متفکرانْ این استراتژی را به

بری ـ که خود مخالف امپریالیسم نیست ـ ی ایکن حال، به گفتهاند. با اینوصف کرده

 43معکوس داشته باشد.  یهتواند نتیجچنین »راهبرد کالن امپراتوریِ تندروانه« می

کند، چنین  اقتصادی امپریالیسم تأکید می  یمارکسی که بر ریشه   ینظریهاز منظر  

بود. قدرت در   نیز خواهد  ناکارآمد  بربرمنشانه است  اندازه که  جهانی به همان  رانشِ 

ی تفنگ اعمال شود. منتها  ی لولهواسطهصورت چندبخشی بهتواند بهداری میسرمایه

 منبع واقعی آنْ قدرت اقتصادی نسبی است که طبیعتاً زودگذر است. 

بیناامپریالیستی ـ همانمواردی پیش رقابت  از آن است که  گونه که  گفته حاکی 

شود ـ پایان نیافته است. درعوض، این  اغلب با ظهور هژمونی ایاالت متحده تصور می

توان آن را در منطق بنیادین  سوی هژمونی نامحدود، که میروند در تقالی واشنگتن به

تجزیه جهانی  در  بهسرمایهْ  است. دولت  یافته  یافته  استمرار  رقابت،  درحال  ملیِ  های 

باقیآمریکا به ابرقدرت  به دنبال سلطهعنوان  امروز  در مقیاس جهانی  مانده،  نهاییِ  ی 

»پروژه امپراتوری است.  یک  ایجاد  برای  تالش  مبیّن  آمریکایی«  قرن جدید  برای  ای 

تر مازاد از کشورهای  یشبرداری هرچه بجهانی به رهبری ایاالت متحده به منظور بهره

  یابی به یک راهبرد »گریز« در مواجهه با رقبای اصلیپیرامونی است. در عین حال دست

یابی به برتری جهانی ایاالت متحده نیز هست. این واقعیت که  )یا رقبای بالقوه(، دست

چنین هدفیْ نامنطقی و تداوم آن ناممکن است، شکست گریزناپذیر ژئوپلتیک را رقم  

 زند. یم

اقتصادی نظریه  جغرافیای  اهمیت  بر  همواره  امپریالیسم  مارکسیِ  های 

مسئله  از  بیش  حتی  بوده)ژئواکونومیک(،  متمرکز  ژئوپلتیک،  نظرگاه،  ی  این  از  اند. 

 
43 G. John Ikenberry, “America’s Imperial Ambition,” Foreign Affairs vol. 81, no. 5 

(September–October 2002), 44, 50, 59. 
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هایی در قدرت تولیدی جهانی  داری منجر به دگرگونیی ناموزون و مرکب سرمایهتوسعه 

ای ژئوپلتیک/نظامی مهار کرد. امپراتوری در نظام  توان آن را با ابزارهشود که نمیمی

ثبات است، برای همیشه عاری از یک دولت اصیل جهانی است و  داری ذاتاً بیسرمایه

به جنگناگزیر  بزرگسوی  خطرناکهای  بالقوه  و  میتر  سوق  مسلحتر  با  شدن    یابد. 

به سالحبیش وحشتناکازپیش  و  جمعی  کشتار  درازمدتهای  تحول  به   تر،  سوی آن 

 بربریت است.

ماند ایجاد یک جنبش صلح جهانیِ نوین  امیدهایی که در این شرایط تیره باقی می

ی خاصی از است؛ جنبشی که تصدیق کند آنچه در نهایت باید بر آن تفوق یافت، نمونه 

گری  ای است که از نظامیامپریالیسم و جنگ نیست، بلکه عبور از نظام اقتصادیِ جهانی

امپ تغذیه میو  دانست که متضمن  ریالیسم  ایجاد جهانی  در  باید  را  کند. هدف صلح 

برابری اساسی باشد و در آن استثمار جهانی و ژئوپلتیک امپراتوری دیگر اهداف اصلی  

تساوی نظم  چنین  که  است  دیرزمانی  نام  طلبانهنیستند.  »سوسیالیسم«  رادیکالیْ  ی 

 دارد.

 

 ای است از: ترجمه  باال ی  مقاله
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اوکراین، جدال در    - های نظری  جنگ روسیه در  را  های  رسانهسیاسی متعددی 

که ضمناً   1ای مقاله . از آن جمله بوداست های فارسی به دنبال داشتهاجتماعی و سایت

اَشکار نظریه از متخصصینِ سرشناس مسائل خاورمیانه را  ژیلبر  پرداز برجسته چپ و 

هدف اتهاماتی چند قرار داده بود. من در این نوشته به مواضعِ دیرآشنای جریان خاصی  

ی من بر اخالقیات یا  پردازم. تکیهشود نمیهاست تکرار شده و میاز چپ ایران که دهه

ترین  اخالقی در نقد سیاسی است، که ازقضا همین جریانات یکی از مهمفقدان روش  

ترور شخصیت و متهم کردن  دهندرواج  تکیه بر حمالت شخصی و  با  بوده و  گان آن 

کنم  اند. فراموش نمیمخالفان به جاسوسی برای دشمن، با مخالفانِ خود برخورد کرده

یاد منوچهر شفیعی ز دیگری، زندهکه در دوران پس از انقالبِ بهمن نیز، دوستِ عزی

رودی( با اتهام جاسوسِی امریکا هدف این جریان فکری و سیاسی قرار گرفت و  )هلیل

ی امپریالیسمِ انگلستان، دکتر اپریم را وارد  ها در دوران سلطه نوشتند که امپریالیست 

 عنی(  رودی را. )نقل به می امریکا، دکتر هلیلجنبش کردند و حال در دوران سلطه 

فقط نشان دادن نادرستی اتهامات خصمانه به ژیلبر اَشکار و هدف این مختصر نه 

تأیید یا ردِ مواضع سیاسی او است، بلکه  یا  دفاع از او به عنوان یک دوست و همکار، و  

مسئوالنه و نازل در میان اهل  هدف اعتراضی است دوباره به تداوم این روش برخورد بی

 سیاست، از لیبرال و ناسیونالیست و مذهبی گرفته تا جنبش چپ ایران. 

ارگان حزب کمونیست مورنینگ استار  ترین اتهامی که به نقل از روزنامه  کلیدی

چهار روز در مورد   2019و    2017های  نیا مطرح شده، این است که اَشکار »در سالبریتا

اسالمی' بود.«   'بنیادگرایی  داده  آموزش  بریتانیا  دفاع  وزارت  به  موضوعات]![  سایر  و 

او، دانشکده بر  لندن  اش »مدرسهعالوه  افریقاییِ« دانشگاه  عالی مطالعات شرقی و  ی 

نیز افشا کرده    --ترین نهادهای آکادمیکِ بریتانیاست  که یکی از مترقی  -)سوواس( را  

از ارتش   'ی فرهنگیمشاوره'حداقل چهارصد هزار پوند بابت    2016که »تا ]از[ سال  

دریافت کرده«، و اشاره کرد که بخشی از این پروژه توسط ژیلبر اشکار، روشنفکرِ چپ  

 خواه انجام گرفته است. دموکراسی

 
1 https://www.akhbar-rooz.com/148094/1401/01/12/ 
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های خود را عمدتاً از طریق  های غرب هزینهاست که دانشگاهاول، الزم به یادآوری  

پژوهشی و بورسی دانشجویان، نیز کمکشهریه  از  های مالی )گرانت(  های تحصیلی 

می تأمین  ثروتمند  افراد  کمک  و  خصوصی،  و  دولتی  میان مؤسسات  این  در  کنند. 

شرکتنهاد یا  نظامی  سرمایههای  بزرگ  گرانت های  نیز  اداری  می هائی  که رائه  دهند 

کنند. هیچ استادی با گرایش  ها استفاده میها از آنفکر آناستادان و پژوهشگران هم

بود واضح است که به خاطر مواضع هاست و اگر هم میچپ نه به دنبال این نوع گرانت

های  دهند. اما استادان چپ در کنفرانس دادند و نمیاش به او چنین گرانتی نمیسیاسی

کنند، و  گرا هم در آن حضور دارند شرکت میکه پژوهشگران و استادان راست مختلف  

اند یک »پاداشِ افتخاری« محدود  ها که دعوت شدهها به آنای از این کنفرانسدر پاره

های  ی دورهندرت، استادان چپ برای سخنرانی یا ارائه دهند. گاهی نیز، هرچند بههم می

شوند. خودِ من یک بار در  هایی دعوت میبه کنفرانسکوتاه آموزشی در موردی خاصی  

های وزارت دفاع کانادا برای یک  ی امریکا به عراق از سوی یکی از دانشکدهزمان حمله

من   برای  دعوت  این  نبود!(  کار  در  )پولی  دعوت شدم.  خاورمیانه  مورد  در  سخنرانی 

های  زیادی در روزنامه  هایها و یادداشتآور بود، چرا که من همان زمان مقالهتعجب

ی امریکا  ی امریکا در افغانستان و شرکت کانادا در آن، و حملهکانادایی بر علیه مداخله

شدم و برعلیه های تلویزیونی هم حاضر مینوشتم و در مصاحبهو متحدانش به عراق می

می حرف  کانادا  زمانِ  آن  دولتِ  و  کوچکامریکا  بدون  به  زدم.  دعوت  تردیدی  ترین 

مناسبی میس را فرصت  پذیرفتم، چرا که آن  را  کانادا  افسرانِ  برای  دیدم که  خنرانی 

چنین کنفرانس حرف را مطرح کنم که سخنرانان معمولِ  کنند.  هایی طرح نمیهایی 

هایی که بر  رفت، بسیاری از افسران از مواضع من و فاکتطور هم که انتظار میهمان

کردم، سخت ناراضی بودند، اما نشستند و گوش ائه میعلیه امریکا، کانادا و اسراییل ار

دادند. )تعجب نخواهم کرد اگر این دوستان بگویند که پس خود تو هم جاسوس امریکا 

جانبه اگر چنین باشد، قاعدتاً من باید جاسوسِ دوجانبه یا حتی سه  -و کانادا هستی!  

علو اکادمی  و  روسیه  علوم  آکادمی  مدرسهباشم چون چندبار هم دعوت  و  عالی  م  ی 

 ام!(ها شرکت کردههایشان پذیرفته و در آنمارکسیسمِ چین را برای شرکت در کنفرانس
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ی آموزشی سوواس و گزارش مورنینگ استار، خود ژیلبر دوم آن که در مورد پروژه

ی  به این نشریه، توضیح داده که وزارت دفاع بریتانیا یک پروژه  2ی اعتراضینامهاشکار در  

ک  و  سربازان  آشنایی  برای  اقتصاد  ادرآموزشی  و  سیاست  تاریخ،  با  ارتش  پایین  های 

گذارد و  ی جهان از جمله خاورمیانه و افریقای شمالی را به مناقصه میچندین منطقه 

کنند و چون رقم پیشنهادیِ سوواس از های مختلف بریتانیا در آن شرکت میدانشگاه

ی سوواس، د از دانشکدهها فرد دانشگاهی و کارمنشود. دهمی  تر بوده، برندههمه پایین

شکار  اَکنند، و در این سه سال،  ی سه ساله موافقت میاز جمله اَشکار با شرکت در پروژه

می ارائه  سخنرانی  نامهچند  دریافت  از  پس  استار  مورنینگ  مقالهدهد.  اَشکار  ی ی 

این که چرا برخی این مطلب را پیراهن عثمان   3کند. باره منتشر میرا در این   ایاصالحیه 

کنند، تنها نام ژیلبر  ها استاد و کارکنانی که در این پروژه شرکت میکرده، و از میان ده

قبال   ارتباط با مواضع اشکار درکنند، روشن نیست. شاید هم بیاَشکار را برجسته می 

 باشد.  نبنیادگرایی و مخالفتش با حضور نظامی روسیه در سوریه 

و خجالتحیرت  عدهآور  که  است  این  فعالیت  آورتر  این  به  اشاره  با  ایران  در  ای 

های خود به ترور شخصیت ژیلبر اشکار با اتهام جاسوسی  ها و کامنتآموزشی، در نوشته 

زنند. آنها قادر به تأمل در این نکته نیستند  و یا وابستگی او به پیمان دفاعی ناتو دست ب

مقاله چگونه  است،  امپریالیسم  جاسوس  اَشکار  اگر  معتبر که  در  مرتب  او  ترین های 

مهمنشریاتِ چپ در جهان منتشر می و میهمانِ  کنفرانسشود،  است که  ترین  هایی 

ال اخیر کنند؟ )دو س ها و جریانات چپ در کشورهای مختلف جهان برگزار میآکادمی

های غرب  دانند که چپکرونا به کنار( آیا جریانات خاصی در چپ ایرانی چیزی از او می

 دانند؟! نمی

نوشته  به مقالهمثال دیگرِ  استناد  پتراس در نشریهی مورد بحث،  از جیمز   یای 
ریویو درباره  مانتلی  نهاداست،  طریق  از  سیا  سازمان  مالی  کمک  به  ی  مختلف  های 

کمجله سیاستهایی  و  کمونیسم  مارکسیسم،  میه  نقد  را  انقالبی  عجب های  کنند. 

تواند در مورد آن تردید داشته باشد.  است که کسی نمی  قدر واضحکشفی! این امر آن

 
2 https://newpol.org/on-gutter-journalism-and-purported-anti-imperialism/ 
3 https://morningstaronline.co.uk/articleb/chomsky-told-me-teach-troops-soas-

professor-hits-back 

https://newpol.org/on-gutter-journalism-and-purported-anti-imperialism/
https://newpol.org/on-gutter-journalism-and-purported-anti-imperialism/
https://newpol.org/on-gutter-journalism-and-purported-anti-imperialism/
https://morningstaronline.co.uk/articleb/chomsky-told-me-teach-troops-soas-professor-hits-back
https://morningstaronline.co.uk/articleb/chomsky-told-me-teach-troops-soas-professor-hits-back
https://morningstaronline.co.uk/articleb/chomsky-told-me-teach-troops-soas-professor-hits-back
https://newpol.org/on-gutter-journalism-and-purported-anti-imperialism/
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کند، و آن رواج گیری میی مورد بحث قصد دیگری را پیاما ذکر این مطلب در مقاله

بگیر اند، ممکن است حقوق ما مخالفاین تفکر است که تمام کسانی که با خطِ سیاسی  

پردازان چپ در غرب،  سازمان سیا باشند. این را هم باید توجه داشت که در میان نظریه 

وابسته به  زین  -آر-ام ی  اند. همین آقای جیمز پتراس و شعبهها متفاوتطبیعتاً دیدگاه

هایی  ، مقاله1388جمهوری سال  ، در زمان انتخابات ریاستمانتلی ریویوی معتبر  نشریه 

ی انتخابات و محکوم کردن زنان و دانشجویان و کارگرانی که به  مفصل در تأیید نتیجه

عنوان  تحت  انگلیسی  زبان  به  مطلبی  من  زمان  همان  در  نوشتند.  ریختند،  خیابان 

و نیز عزمی  های پتراس، ام.آر زین،  در رد موضع  4« ی ایرانتراژدی گفتمان چپ درباره»

ی بشاره و ژیژِک نوشتم. جالب است مواضع امثال پتراس را با برخوردهای روشنگرانه

از برجسته ژیلبر اَشکار با بنیادگرایی اسالمی، عرصه پردازان ترین نظریه ای که او قطعاً 

ترین توهمی به انتقاد و افشای نیات  است، و برخالف بسیاری از همان آغاز بدون کوچک

 دهای آن دست زد، مقایسه کنیم.  آم و پی

این گونه برخوردهای غیراخالقی در فرهنگ سیاسی ما در  جای تاسف است که 

های نظری از چپ تا لیبرال و مذهبی و ناسیونالیست افراطی میان بسیاری از بینش

شویم. اگر مخالفی  های شخصی متوسل میها به حمله جای نقد نظریهادامه دارد، و به

رحمانه رد کند و نادرستیِ  تواند نظر مخالف را حتی بیحساب داشته باشد، میحرف  

ل موجه، نشان دهد. اما زمانی که قادر به نقدِ  یآن را با استدالل منطقی و متکی به دال

شویم.  ی شخصی به نویسنده آن نظر متوسل میگاه به حملهنظرِ مخالف نیستیم، آن

متا و  است  بزرگی  فرهنگی  فقر  اقتصادی جاناین  فقرِ  از  فرهنگی  فقر  تر سخت سفانه 

 کند.  ی ما را فقیر و فقیرتر کرده و میاست، و جامعه
 

 

 
4. https://internationalviewpoint.org/IMG/pdf/the-tragedy-of-the-left-s-discourse-

on-iran_a1694.pdf   

https://internationalviewpoint.org/IMG/pdf/the-tragedy-of-the-left-s-discourse-on-iran_a1694.pdf
https://internationalviewpoint.org/IMG/pdf/the-tragedy-of-the-left-s-discourse-on-iran_a1694.pdf
https://internationalviewpoint.org/IMG/pdf/the-tragedy-of-the-left-s-discourse-on-iran_a1694.pdf
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ارزیابی تهاجم نظامی روسیه به  های مختلف در  ی انتشار مقاالت و دیدگاهدر ادامه

خوانیم. الکس  ی مکتوب ژیلبر اَشکار و الکس کالینیکوس را میاوکراین، متن مناظره

داند  های امپریالیستی با یکدیگر میکالینیکوس جنگ در اوکراین را نبرد جاری قدرت

کند. ژیلبر اَشکار  گیرند انتقاد میمیان نقش ناتو را نادیده می  گرایانی که در اینو از چپ

دهد و در ادامه نیز پاسخ کالینیکوس به در یادداشت نخست به کالینیکوس پاسخ می

 خوانیم.اَشکار را می

*** 

 الکس عزیز
عالقه سوس  در   تنقد  مندانهمن  را   امضعمو  برمارس    27مورخ    ستیالیکارگر 

. من  ایمداشته خود   نیگو بوبحث و گفتاز    یطوالن  یسنت  تا امروز،  توخواندم. ما، من و  

  ها ست یمارکس  نیب   دی گونه که باآن  ،بحث ما  رایز  کنم،یفرصت استقبال م  نیاز ا  هوارهم

است    زنیو افترا  ی نظرات یکدیگرعامدانه  فیتحر  بدونو    نهایقرف  یاهیبا روح  شود،انجام  

 راث یماز    رتأثمهنوز  چپ  است.    جیرا  اریاز چپ بس  یکه متأسفانه در صفوف بخش بزرگ 

 است.  سمینیاستال زیانگنفرت 
شش پرسش متداول در مورد »  با عنوان  من  یمقاله  دیکنیکه از آن نقل م  یمنبع

است که من    نیا  تاست. محور انتقاد   «نیامروز و جنگ در اوکرا  سم یالیامپر  یت باضد

خواهم کرد    یطور که سعغافل هستم. همان  نیرااوک  جنگ  یستیالیامپرانیب  یژگیاز و

است که من آن را    ینسبتاً متناقض از جنگ جار  یف یبر تعر  یمبتن  تنشان دهم، نقد

ب  یبرا  تانتالش  یجه ینت صندل  نینشستن  حقیقتاً   لیتحل  -  کنم یم  ریتفس  یدو 

از    ی بخش بزرگ  یکه مشخصه   گرایانهاردوگاه-تحلیل نو  و  یاز جنگ جار  یستیمارکس

بر برا  ایتانیجنبش ضدجنگ  که  نزد  یمتماد  انیسال  یاست  ارتبا  کیاز  در  آن   طبا 

 . دیابوده
  د، یکنیاضافه م  جانیدر ا  -است«    غایب  شکاراَ   کردی»آنچه از رو  ، یسینویشما م

  - من هم هست  شامل  یی ند« گوگیریم  نادیدهناتو را    یمسألهکه    یگرید  گرایان»و چپ

https://socialistworker.co.uk/features/the-great-power-grab-imperialism-and-war-in-ukraine/
https://anticapitalistresistance.org/six-faqs-on-anti-imperialism-today-and-the-war-in-ukraine/
https://anticapitalistresistance.org/six-faqs-on-anti-imperialism-today-and-the-war-in-ukraine/
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 « ارائه شده است.  سم یمارکسدر  است که    سمیالیاز امپر  یخیاز نظر تار  اخص  ی»درک

  سم یالیامپر  از  یآموزش  درگیر تبیینی تا    کنیدردای استادی خود را بر تن میسپس  

  یهاغلبه بر دولت  نیستند که در پی  بزرگ قلدر  یفقط کشورهااین  که »  دویمدرن ش

آنادیز   هاینمونه   اگرچه  -   ندترکوچک  از  ا  ی  دارد.  رقابت    یجهان  ستمیس  نیوجود 

که   یدارهیسرما  سمیالیدرک از امپر  نی»ا  د،یریگیم   جهی است.« و نت  یدارهیسرماانیب

 است«.  بیغا  شکاراَ لیطور کامل در تحلاست، به ی دولتانیرقابت ب ستمیس املش
است،   بیعج  اری، بستو  جانباتهام از    نیان، طرح  دای منتقدر میان همهالکس،  

منتشر    اتمن را از کتاب  یبررس،  المللنیب  سمیالیسوس  ینشریه در    2010در سال    رایز

 بحث کردم.  یستی الیامپرانیب یهادر مورد رقابت اتی داوریدربارهکه در آن  ،یکرد
و به دنبال    1990  یمن در مورد گسترش ناتو از اواخر دهه   یهابا نوشته   نیهمچن

  به هنگام  روس  رفیق  کیبا    یامصاحبهها، مانند  در طول سال  گرید  متعددآن مداخالت  

چه آن بررسی  و اگر به خودتان زحمت  .  ی، آشنا هست2014در سال    نیاوکرا  یجنگ قبل

قبل از    دیطور که باهمان  –  دادیمی  شتمنو  نیبر سر اوکرا  ریاخ  ییارویمورد رو  را در

آن را در چارچوب    از همان ابتداکه    شدیمیمتوجه    - یدادیانتقاد از موضع من انجام م

 واشنگتن قرار دادم. یبه رهبر یغرب  یهاو قدرت هیروس نیخصومت ب
درس   تردید بی  ن،یبنابرا نیست  مورد    گفتاریالزم   یستیالیامپران یب  ماهیتدر 

  یباقچه    تاز نقد  در این صورت ، درست است؟  ارائه کنمو نقش ناتو    یجار  ییارویرو

دربارهماند؟  یم اصل  عمالً  سمیالیامپر  دیرپای  یتوسعهی[  ]بحث  نظر  با    اتیاختالف 

. من آن دهدالشعاع قرار میرا تحت   نیرادر اوک  یجنگ کنون  تیموضع من در مورد ماه

تجاوزکارانه و  توصیف    نیاوکرا  هیعل  هیروس  سمیالیامپر  یرا جنگ  (  1  بنابراینکردم 

 هیروس  سمیالیبزرگ در طرف امپر  یهیروس  سمینیکه به نام شوو  یاجنگ تجاوزکارانه

به کشورشان   هیروستهاجم  ها که با  ینی( جنگ عادالنه در طرف اوکرا2راه افتاد و  به

 جنگند.  یم
بتوانند مهاجمان روس   نیدر واقع خوب است اگر مردم اوکرا»که   یکنیم  قیتصد

نادرستی  تا آنچه را که به   یزنیدست م  دهیچیپ   یاما پس از آن به تالش  «برانند.  رونیرا ب

»جنگ   کنی توضیح دهی کهتالش می  یعنی   ،تبیین کنی ام  من رد کرده  یکن یادعا م

http://isj.org.uk/rethinking-imperialism-past-present-and-future/
https://anticapitalistresistance.org/new-but-still-cold/
https://anticapitalistresistance.org/the-rulers-of-the-great-powers-are-playing-with-fire/
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 یناگوار برا  یتالش  نیاست«. ا  یستیالیامپر  یهاقدرت   نیب  یر یمتضمن درگ  نیاوکرا

کس    چیاست. ه  « یری»جنگ« و »درگ  نیب  زیمبهم کردن موضوع با محو کردن تما

اوکرا  پسِ در    که  - شوم  منکر نمی  من   قطعاً   و   -   منکر نیست  ی ریدرگ  کی  نیجنگ 

بلکه  :  ستیدر مورد آن ن  دیکنیکه از من نقل م  چهآن وجود دارد. اما    یستیالیامپرانیب

ولو   ست،ین  یستیالی امپرانیجنگ ب  کی  نیاست که جنگ در اوکرا  تیواقع  نیا  در مورد

 رخ دهد.  ی ستیالیامپرانیب یهای ریاز درگ یانه یزمچارچوب وضوح در به کهآن 
که    یستینیلن  منظر، از  با صراحت تمام  در واقع  ؟وجود دارد  ی تفاوتجا چه  در این

اوکرا  -   یبه آن اشاره کن  یدوست دار ب  کی  نیاگر جنگ  بود،    یستیالیامپران یجنگ 

کردند. از  یم   تیحما  ی انقالب  ییگرااز شکستدر هر دو طرف    دی ها باست یونالیانترناس

فقط در طرف    یانقالب  ییگراشکست   ست،ین  یستیالی امپرانیجنگ ب  کی  نیکه ا  ییآنجا

خوب   واقعاً»  ،یکنیاعتراف م  تکه خود  عین حالدر دستورکار قرار دارد، در    هیروس

 . «برانند رونیبتوانند مهاجمان روس را ب نیاست که مردم اوکرا
که است  روشن  لن  یبرا  اتتالش  کامالً  به  موضع   تی حما  یبرا  نیاستناد   ات از 

اول    یکه در جنگ جهان  یدر پاسخ به کسان کنی که  از او نقل می.  ستیکننده نقانع

سرنوشت،    نییتع  یصربستان برا  یبا استناد به مبارزه  ند بودحق دفاع از خود    مدافع 

کنندگان در جنگ از شرکت   شتریب  ا یدرصد  کیبه    د یشا  یعنی  ،: »به صربستانگفت

بورژوازیرهاییجنبش    "استیس  یادامه"جنگ    :یکنون برا  بخش  نه    یاست.  و  نود 

خود از    ی اما پس از آن، استفاده  « است.  سمیالیامپر  استیس  یجنگ ادامه  گر، ی درصد د

کردننقل  نیا اضافه  با  را  می  قول  تعدیل  عبارت  در  »  کنی: این    ی فعل   وضعیتالبته، 

 . است« هیو روس نیاوکرا صرفاً شامل میمستق جنگ رایزوجود دارد،   یمتفاوتی موازنه 
 ن، یاز لن  یگری نقل قول د  بگذارپس    ست؟ین  طورنی، اوجود دارد  یاما تفاوت بزرگ

که در آن ارائه کنم   ، جنگو  سمیالیسوسی درباره 1915معروف او در سال  یاز جزوه

داد و انواع مختلف جنگ را مورد    حیاول را توض  یها در مورد جنگ جهانکینگرش بلشو

لن داد.  قرار  بلژاشار  با   نیبحث  به  آلمان  تهاجم  به  نوشت:   کیه  جنگ  آغاز  در 

همان  کیبلژ  یطرفیب  شرمانهیب   یآلمان  یهاست یالی»امپر کردند،  نقض  که را  طور 

  ها پیمان  یهمهاند و در صورت لزوم  کرده  نیجا چنو در همه   شهیمتخاصم هم  یهادولت

  تیمند به رعاقهکه عال  یی کشورها  یهمه  د یاند. فرض کنپا گذاشته   ریو تعهدات را ز

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1915/s-w/ch01.htm
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آلمان    ا ب  به آن،غرامت  ی بلژیک و پرداخت  آزاد  یهستند با تقاضا  یالمللنیب  هایپیمان

همدل  دشمنان آلمان    با ها، البته  ستیالیسوس  ،یحالت  نیدند. در چنکرمیاعالن جنگ  

  کیبلژ(« برسر  چهارگانه)و    گانهسه  اتحاداست که »  ن یا  یاصل  ید بود. اما نکتهنخواه

کنند.  یم  کتمانرا    نآ  افراد ریاکار است و فقط    روشنکامالً    ن یا  ،دستننیدر حال جنگ  

چنگ    هیو ترک  ایسی گال  به  هیکند. روسیرا تصرف م  هیآلمان و ترک   های همستعمر  سیانگل

 « ...خواهدیرا م نیچپ را یکرانه یلورن و حت-، فرانسه آلزاساندازدمی
 ن یب  گذاشتن صریح  زیتما  تیاهم  یکاف   ینقل قول به اندازه  نیا  اتی برا  دوارمیام

امپر  کدر دو طرف یجنگ     درصدد است تحت سلطهکه    یکشور  با   یستیالیقدرت 

از مقاومت کشور دوم    بیرق  یستیالیامپر  ی قدرت ها  ولو آن کهدرآورد، روشن کند،  

، که از  ندجنگ کرد  ناعال  «اگر آنها »از طرف آن  یحت  دی گویم  نیکنند )لن  تیحما

فرض ز  هودهیب  ایهینظر من  که    یستیالیامپر  یهاقدرت  گرید  رایاست  هر چیزی هم 

  ی کردند( و جنگ جهانیخود اعالم جنگ م  یستیالی منافع امپر  یفقط براتظاهر کنند  

 بود. یستیالیامپر یهادولت نیجنگ تجاوزکارانه بشکل کالسیک اول 
 برای و فشار    یافروزجنگ   هیروس  یروزیکه پ   روشن استنوشتم: »به نظر من کامالً  

قبل    کاری که از  کند،یم   تیتقو  شدت به  ناتو را  ی در کشورها  ی نظام  ی هانهیهز  شیافزا

  ینبرد ما برا  یبرا  یبهتربسیار    طیشرا  هیکه شکست روس  ی ، در حالاند به آن دست زده

عمومخلع ناتو   یسالح  انحالل  می  و  م کندایجاد  پاسخ  در  لطف  ییگوی.  به  »اگر   :

واکنش    ایشکست بخورد، آ  هیروس  ،ینیاوکرا  یها]ناتو[ و شجاعت جنگنده  یهاتالش

کنند.  یکار را نم  نیالبته که ا  ؟ خواهد بودسالح و انحالل ناتو  و متحدانش خلع  کایآمر

 کنند. یم  تیتقو  شتریو ناتو را ب  رند یگیجشن م  شانیروزیعنوان پ بهرا    جهینت  ن یآنها ا
  ن ی، اما امخالف نیستم؟ مطمئناً من  باشدمخالف  حکم    نیبا اتواند  می  یکسچه  

مقاومت    بتواند  هیاگر روس  - تر است  ساده  ی لیبه آن اشاره کردم. خ  که  ستین  یانکته

بکوبد  نیاوکرا درهم  مشخصاً    و  را  که  همانطور  و  کند  کنترل  را  کشور  و   نیتکل 

که    ییروهایعنوان نما به  یکند، صدا  رارا اج  «میرژ  رییتغ»  بودبر آن    نیمحاسبات پوت

ناتو    ی نظام  یها نهیهز  اساسیکاهش    خواهان انحالل  اینو  در    ی سونام  هستیم، 

 . ستطلبانه غرق شده اجنگ هاینظامیگری
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آن  که  از  اوکراجا  روس  یافسانه   تاکنون  نیمقاومت  قدرتمند  درهم   هیارتش  را 

 هی روس  یستیالیاهداف امپرناکام ساختن    اجنگ ب  نیاز ا   فراتر  اگر  یو حت  -شکسته است  

به دست آورد(    قوا  میتوازن عظتواند با توجه به عدمیآنچه که احتماالً م   ی)در محدوده

 گرایشدر برابر  علیه جنگ  استدالل ما    ه نفعب  نیاست که ا  نیمن ا  یادعا  د،یایب  رونیب

و    ی نظام  یهانه یهز  شیافزا  هی به منظور توج  ه«یروس دی »تهد  دامن زدن بر آتش مداوم 

 .استناتو  شتریگسترش ب

 رفیقانه

 ژیلبر 

*** 

 ژیلبر عزیز

که   گرفتیخوشحالم  مقاله  تصمیم  عنوان  من  یبه    - قدرت  ابر  زیانداچنگ   یا 

در   توآنچه    یاساساً بحث درباره  مقاله  نی. ای پاسخ ده  نیو جنگ در اوکرا  سمیالیامپر

اوکرا تالش   ست،ین  یانوشته   نیمورد  نظر  یبرا  یبلکه  ارتباط  دادن   یهینشان 

وضع  برای  سمیالیامپر  یستیمارکس برخ  یکنون  کوحشتنا  تیدرک  از  اما  از   یاست. 

اشتباه   شیکنم گرایکه فکر م برممیبهره  یزینشان دادن چ یبرا یکه گفت ییزهایچ

با نادیده    هیروس  سمیالیو امپر  نیاوکرا  نیبر مبارزه ب  صرفتمرکز    یبرا  کالیچپ راد

 .استمتحده و ناتو  االتی نقش ا گرفتن
  تبادل فکریها، چند  ق، در طول سالیعنوان دوست و رفبه  ، یی گویهمانطور که م

بحث   نی. بنابرا]بحث[ بشویمنادرست    یارائه  ا یسوءاستفاده    مانع  تا   میاسازنده داشته

  ای   فیقانهر  کنمیحال، فکر نم  نیبه روشن شدن مسائل کمک کند. با ا  تواندکنونی می

که  گرایانه ]متهم کنی[  اردوگاه-نو  ری»نگرش فراگبا    همراهیباشد که من را به    قیدق

هاست با آن  ت، که شما سالاس  ایتانیاز جنبش ضد جنگ بر  یبخش بزرگی  مشخصه 

 .«یاداشته  کیارتباط نزد
از  موضع  گراییاردوگاه عمالًچپ    بخشی  که  تابع    یطبقات  یمبارزه  است  را 

را    یگریو د  «ی»ارتجاع   را  ی کیکه    دانند یبزرگ م  ی هاقدرت  یکیتیژئوپل  ی هارقابت
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مرا به    ی توانیمن.  دارددر دوران جنگ سرد  این دیدگاه ریشه  .  دکنیم  ی تلق  «ی»مترق

ما را بر اساس شعار »نه واشنگتن    شیگرا  فیکل  یتون.  یمتهم کن  گرایی گاهنوع اردو  نیا

کرد و هر دو طرف جنگ سرد را    یگذارهیپا  «یالمللنیب  سمیالیو نه مسکو، بلکه سوس

 . دیدیماستثمارگر  یستیالی امپر یهااردوگاهبه عنوان 
قاتل اسد    میاز رژ  تیدر موارد مرتبط با حما  طور خاصبه  گراییواقع، اردوگاهدر  

 ایاح  ریاخ  ی هادر سال  2014در سال    هیتوسط روس  مهیتصرف کرتوجیه  و    هیدر سور

سوس کارگران  حزب  اما  است.  دو    ستیالیشده  کردن  موضع  هر  مستند  کرد.  رد  را 

عموم »  بهمن    یانتقادات  شما  بی  د،ینام یم   «گراییاردوگاه-نوآنچه  ارزش کار 

ت از قوبه   یستیالیسوس   ونالیانترناس  شیکه گرا  یدانیم  یخوب. به ای استکنندهخسته 

در آن شرکت   «هیسور  یچپ انقالب   انیجر»ما در    یکرد و رفقا   تیحما  هیانقالب سور

 کردند. 
  د یمورد تردهر دو  ( در  STW)  «جنگبرای توقف  ائتالف  »  یدرست است که رهبر

اما، حال  داشت.  حما  یدر  به  ائتالف  از  تیکه همچنان  م  این  د  م،یدهیادامه    گری بار 

را   خود  خوشبختانهمیکرد  تصریحاختالفات  روشن   ائتالف  .  موضع  اتخاذ    یتراکنون 

را    ی و شرق  یمرکز  یدر اروپا  تو نقش ناهم  و    نیبه اوکرا  هیروس  یحملههم    و   کند یم

 . دیریرا پس بگگرایی« اردوگاه-»نواتهام  دی باکه کنم یکند. فکر میمحکوم م

با نام    1970  یدهه  یکمد  یالاز سر  ی معروف  قسمتها چه هستند؟  پس تفاوت

از گردشگران    یبه برخ  خطاب!«  را مبرجنگ  نام  که موضوع آن »  هست  های فالتی«»برج 

  نام »  یشتوان آن را گرایاست که م   یزیاز چپ متعلق به چ  ی بخش بزرگ  است.   یآلمان

   . یدهیارائه م  یتموقع   ینا  یبرا  یایچیده پ   یهتوجیم  . متأسفم که بگوید« نامرا مبرناتو  

  یدرباره  یآموزش  تبیینپرداختن به    یرا برا  استادی  ردایکه من »  کنی گله می  تو

بر   دارییهسرماینارقابت ب   یجهان  یستمس  یکعنوان  آن به  یژگی مدرن« و و  یالیسمامپر

. من در پاسخ دو نکته را  دانییمورد م  ین را در ا  یزچهمه  تو   در حالی که  کنم، تن می

 یم: گویم

درواقع    یاً،نوشته نشده است. ثان  تو  یدادم، مقاله برا  یحطور که قبالً توضهمان  اول،

آن    یکنون  یمرحله مورد  هم در  و    یخی هم از نظر تار  یالیسمرا در مورد امپر  یزچهمه  تو
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 یاالت ا  یدر مورد استراتژ  1998را که در سال  ای  عالی  ی. به خصوص مقالهیدانیم

ا  متحد ریویودر  جنگ سرد    زپس  آن، سه   یادبه  نوشتی    نیولفت  عنوان   یگانهدارم. 

 مرتبط است. یارامروز بسبا آن  یو محتوا ین،و چ یهمتحد، روس ایاالت - یکاستراتژ

ا ا  ین معما    ی انوشته  یندر آنچه در مورد اوکرا  یادی تا حد ز  یلتحل  ین است که 

در مورد   یادداشتی  ینه،زم  یندر ا  اتمتن  یندانم اولیجا که من موجود ندارد. تا آن

  یک   ین بود، که در آن فقطدر رابطه با جنگ در اوکرا  یالیستی ضدامپر  یکالموضع راد

 ی.  ده میترش ناتو اختصاص جمله را به موضوع گس

 یهو روس  یناوکرا  یندر مورد مبارزه ب  ید چپ با  چیزی است که  در مورد آن  یهبق

از آن انتقاد کرده  یتمرکز را در متن بعد  ینا  .توانجام دهد   ام، با انکار  خود، که قبالً 

  یه است، توج   یالیستیامپریناجنگ ب  یک  -  یجنگ دفاع مل   ینو همچن   -  جنگ  کهینا

 است. یفضع یاربس ات. اما استداللیکنیم

 ین از طرف  در آن یک رقیب امپریالیستی از یکی  که  ی: »اگر هر جنگییگویم  تو

بکند  یتحما جنگ  آن  یدهنام  یالیستیامپرینا،  جنگ شود،  تمام  ما    یهاگاه  زمان 

  های رقیب از آنیالیسماز امپر  یکی  کافی استقاعدتاً    یراخواهد بود، ز  یالیستیامپریناب

. یستن  ینا  یالیستیامپریناکند. جنگ ب  یتحما  طرف مقابل  دیگری ازکند تا    یتحما

نه    یمجنگ مستق  یک  ینا نیابتی است و  به دنبال    یکدو قدرت که هر    ینب  جنگ 

سرزم قلمرو  به  )نو(استعمار  ینیتهاجم  همان  یگرید  یو  بهاست،  که  در  طور  وضوح 

طور که است، همان  طرفاز هر دو    «تجاوزکارانه»جنگ    یک  ینبود. ا  اول  یجنگ جهان

   بخواند.گونه این دوست داشت آن را  ینلن

به  در آن  ست که هر دو طرف  مستلزم این ا  یالیستیامپریناکه جنگ ب  یفتعر  ینا

تسخ حت  یکدیگرقلمرو    یردنبال  جهان  ی باشند،  جنگ  همخوان  ی با  ندارد.    یدوم 

خواستند یبه تصرف قلمرو آلمان نداشتند، بلکه م  یاو فرانسه عالقه  یتانیا بر  یالیسمامپر

قبالً  را    شانیهای امپراتور بودند    ستردهگ  بسیارکه  و هحفظ کنشده  آن  به    یتلرند. 

   د.بو یو اتحاد شورو یشرق  یاروپا در پی  نداشت. او  یعالقه خاص   هاسرزمین 

  یزن  جنگ نیابتی   از راه  یالیستی امپریناب  یهارد کردن امکان جنگ  یبرا  اتتالش

بادارد  تردید  جای نگاه    یهاجنگ  گیریشکلو    یططور مشخص به شرابه  ید.  خاص 

کره همان(1953تا    1950)  کرد. جنگ  کل،  که  کرد،    یفطور  استدالل  زمان  آن  در 
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  ینو چ  ی شمال  یاز کره  یشورو  یر بود که در آن اتحاد جماه  یالیستی امپریناب  یجنگ

  ی متحد و متحدانش استفاده کرد. درست است که رهبر کره  یاالت ا  یهعل  یابتین  لشکبه

کره بود.    ییره جزسونگ، مشتاق حمله به جنوب و اتحاد مجدد شبه  یلا  یم ک  ی،شمال

  هایبه بنادر آب  یدسترس  یبرا  یکرد، تا حد  یتو از او حما  یقاو را تشو  یناما استال

 به  ،چندان راغبنه  دونِدادن مائوتسه    یوندپ   یبرا  ی تا حدو  ،  یجنوب  یگرم در کره

   .یشورو اردوگاه

ن  یاربس  یتنامو  یمبارزه بود.  آزاد  یرویمتفاوت  مبارزات  به    ی مل  بخشی محرک 

متحد    یاالت فرانسه، ژاپن و ا یالیسمامپر  یبود که به طور متوال  یستحزب کمون  یرهبر

وجه جنگ را  یچهارائه کرد، اما به  ینی سنگ  ینظام   یتحما  یگرفت. اتحاد شورو  بررا در  

 1970  یدهه  یلو اوا   1960  یدر اواخر دهه  یانیمراحل پا  رنکرد، و درواقع د  یتهدا

 کند.  یجاداختالل ا د متح یاالتبا ا ییزداتنش روند نگران بود که ممکن است در 

  ی آگاه  توانمندی. در  یمداشته باش  یاز جنگ کنون  یمشابه  ینیع   یابیارز  یدما با

فعال    یاروجود ندارد. اما نقش بس  ی ، شککندآن را تقویت میکه تهاجم    یناوکرا  ی مل

ن  یکاآمر ناتو  ا  ناشدنیانکار  یزو  خ  یناست.  مورد  لن  اتیالیبا  خود  یناز  را   تکه  آن 

 ی برا  «المللیینب  ی »جامعه  کهیناد،  ندار  خوانیهم  نامی،یم  «هودهیب  ییه »فرض

 . رودببه جنگ  یکان به بلژمعکوس کردن تهاجم آلم

مدت  یطوالن  یمبارزه  ی متحد در پ   یاالت افتد. ایکه االن اتفاق م   یستن  یزیچ  ینا

سایر  خود را با  ائتالف یه،و روس ین، چاتیک« استراتژ یگانهسه» یگرخود با دو عضو د

اح  اعضای همیم  یا ناتو  در  تالش  ینکند.  برخالف  ا  یبرا  اتحال،  موضوع،    ینانکار 

   کنند. ینم  یتحما غربو  ینمهم از اوکرا یاز کشورها یاریبس

سازمان ملل    یمجمع عموم  یریگیدر رأ  یمز،تا  یننشالاز فا  کادوارد لو  یگفته   به

  یباً ممتنع دادند تقر  یکه رأ  یکشور  35مارس، »  2  یخدر تار  یهروس  یتمتحد در محکوم

  یقای عراق و آفر  یتنام،هند، و  ین،شامل چکه  دهند.  یم   یلجهان را تشک  یتاز جمع  یمین

از    یشبه ب  ید،دادند اضافه کن  أیر  یهروس  همراه بارا که    ی. اگر کسان شودمی  یجنوب

 .« رسدینصف م



 

 

 اشکار   لبریو ژ  کوسینیالکس کال  یمناظره  778

رهبران ناتو    یگر با د  یدنگذشته با  یهفته   یدارمشارکت غرب در جنگ، که در د

بر آن   ارائه شد   أکید ت بار دیگر  از جنگ و    یو آموزش نظام   یحاتتسل  ی، شامل  قبل 

اطالعات  امروز  تدارکات مقامات  بدون شک  نظام  ی است.  در    یز ن  یغرب   ی و مستشاران 

 صحنه فعال هستند. 

نمی را  غرب  نقش  این،  بر  موضع  عالوه  این  داد.  تقلیل  نظامی  حمایت  به  توان 

از تحریمگرایانهالادری  نه  را داری که  علیه روسیه حمایت میی عجیب  نه  کنها  و  ی 

تحریم را که  نقشی  این موضع  آنها هستی.  لغو  ایفا میخواستار  واقعاً  نادیده  ها  کنند 

 گیرد. می

انداختن  راه  از  ترس  دلیل  به  است که  این  و متحدانش  ایاالت متحد  استراتژی 

نامی، از دخالت مستقیم در جنگ خودداری کنند،  آن را »مارپیچ مرگبار« می  چیزی که

روسیه حذف  با  به    اما  دسترسی  از  مرکزی  بانک  کردن  محروم  و  جهانی  تجارت  از 

ی اقتصادی بسیار سختی به روسیه بزنند و وابستگی اروپا به نفت و گاز  ذخایرش، ضربه

 روسیه را کاهش دهند. 

مطالعههمان در  مولدر  نیکالس  که  دربارهطور  جدیدی  ارزشمند  تاریخی  ی  ی 

عنوان بدیلی برای جنگ در نظر ادی عموماً بههای اقتصکند، »تحریمها اشاره میتحریم

جنگ جهانی اول و دوم، پس از ی بین دو  شوند. اما برای اکثر مردم در دورهگرفته می

ای که بریتانیا و فرانسه در طول جنگ جهانی اول بر آلمان و متحدانش  ی محاصرهتجربه 

 « عیار بود.ی جنگی تمامتحمیل کردند، سالح اقتصادی جوهره

اعمال  ب به  واکنش  در  کرد  اعالم  که  زمانی  پوتین  والدیمیر  که  رسد  می  نظر  ه 

نیروهای هسته تحریم دهد،  باش قرار میای روسیه را در حالت آمادههای مالی غرب، 

ها علیه چین قطعاً چنین واکنشی نشان داده است. عالوه بر این، ترس از اعمال تحریم

ی حمایت پکن از مسکو کمک  اشد، به انگیزهای که برای واشنگتن مناسب بدر لحظه

 کند.  می

درستی این است که بدانیم وضعیت کنونی هم یک جنگ  رویکرد مارکسیستی به

امپریالیستی نیابتی و هم جنگ دفاع ملی از سوی اوکراین است. پیچیده است، زیرا بینا

ن حال با تمام  ها حمایت کنیم و در عیکند که از حقوق ملی اوکراینیما را ملزم می

که »مارپیچ مرگبار« تشدید تنش    -ها و ارسال تسلیحات ناتو  از جمله تحریم   -اقدامات  
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کند، مخالفت کنیم. با وجود این، سنت انترناسیونالیستی  بیناامپریالیستی را تغذیه می

که از رقابت لنین و لوکزامبورگ چیزی منحصر به فرد برای کمک دارد، مشروط بر این

ی آن را فراهم  زند و موجبات ادامهی امپریالیستی که به این جنگ دامن میهجانبسه 

 کند، غافل نشود. می

 

 پیوند با منبع اصلی: 
https://anticapitalistresistance.org/ukraine-and-anti-

imperialism-gilbert-achcar-and-alex-callinicos-

debate/?fbclid=IwAR0bQR79zv9jif7jboYc5WaTt8_i4I_IX

ubavz03MBNVeZ5fnpM1vJhl2y0 

 

https://anticapitalistresistance.org/ukraine-and-anti-imperialism-gilbert-achcar-and-alex-callinicos-debate/?fbclid=IwAR0bQR79zv9jif7jboYc5WaTt8_i4I_IXubavz03MBNVeZ5fnpM1vJhl2y0
https://anticapitalistresistance.org/ukraine-and-anti-imperialism-gilbert-achcar-and-alex-callinicos-debate/?fbclid=IwAR0bQR79zv9jif7jboYc5WaTt8_i4I_IXubavz03MBNVeZ5fnpM1vJhl2y0
https://anticapitalistresistance.org/ukraine-and-anti-imperialism-gilbert-achcar-and-alex-callinicos-debate/?fbclid=IwAR0bQR79zv9jif7jboYc5WaTt8_i4I_IXubavz03MBNVeZ5fnpM1vJhl2y0
https://anticapitalistresistance.org/ukraine-and-anti-imperialism-gilbert-achcar-and-alex-callinicos-debate/?fbclid=IwAR0bQR79zv9jif7jboYc5WaTt8_i4I_IXubavz03MBNVeZ5fnpM1vJhl2y0


 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

  
ی 

صاد سیاس
نقد اقت

 جنگ در اروپا و استراتژی انقالبی:  

 ی ملّی  لهأجنگ اوکراین، مس

 یو استراتژی انترناسیونالیست

 

 گوئیدو الباربرا 

 ی مهرزاد شجاعیترجمه
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بر مخالفت    1967ای است که با آن در سال  این عنوان مقاله  1»انقالب علیه جنگ!« 

تأکید کردیم. ما    شش روزه،  جنگ انترناسیونالیستی خود با درگیری اعراب و اسرائیل،  

های عرب یا اسرائیلی، استدالل کردیم که  گرایی در کنار بورژوازی در مخالفت با مداخله

امکان  تنها  است؛  غالب  خاورمیانه  در  اکنون  پرولتاریا  و  بورژوازی  بین  طبقاتی  تضاد 

بورژوازی   علیه  اسرائیل،  و  عرب  پرولتاریای  انقالبی  اتحاد  انترناسیونالیستی  استراتژی 

 شوروی،  جماهیر  اتحاد   آمریکا،  -  2امپریالیسم واحد های  رب و اسرائیل، و علیه قدرتع 

 ی زمینه   تسلیحات  فروش   و   خود   یسرمایه  یشبکه   با   که  است  -   اروپا   های قدرت

 ن زده بودند. دام  آن به و کرده  آماده را درگیری

با   ما  انترناسیونالیستی  مخالفت  برای  الگویی  امروز  نبرد  اوکراینآن  است.    جنگ 

به تأمل    4ی »توجیه ملّی در سیاست مدیترانه« در مقاله  1985در سال    3آرریگو چروتتو 

 ی مفهومی آن به طور کامل مفید است: گردد. بازخوانی هسته در آن مقاله بازمی

مقاله ژوئیه»در  مورخ  نسخه،  1967ی  ی  آن  علیه  از  خاصی  ی 

اتحادیه  5گرایی چپ«»مداخله  و  موسولینی  بنیتو  توسط  ایتالیا  در  های  که 

سورلی  وظیفه   6کارگری  اولویت  ما  شد،  مشکل شروع  حل  برای  مبارزه  ی 

در خاورمیانه را نفی کردیم. ما معتقد بودیم و هنوز هم معتقدیم    7اسکان قومی 

المللی، و  ی پرولتاریای بینی مبارزهوظیفه ترین  که در آن منطقه در اولویت

 
1. Contro la guerra, rivoluzione! 

2. imperialismo unitario 

برد  کار می»امپریالیسم واحد« مفهومی است که آرریگو چروتتو در توصیف صحنه جهان بعد از جنگ جهانی دوم به  

را سوسیالیستی و صحنه   )... و  )یا دیگر کشورهای کوچک مانند کوبا  یا چین  تا برخالف گفتار رایج که شوروی 

می توصیف  جهان  سه  یا  بلوک  دو  درگیری  را  سرمایهجهانی  ماهیت  بر  اصطالح  کردند،  به  کشورهای  داری 

نا، امپریالیسم واحد به کلیّت نظام امپریالیستی سوسیالیستی و ماهیت امپریالیستی شوروی تأکید کند. در این مع

 ها با یکدیگر اشاره دارد. )مترجم(در سطح جهانی و رقابت امپریالیست

3. Arrigo Cervetto 

4. Il pretesto nazionale nella politica mediterranea 

5. interventismo di sinistra 

6. sindacalisti soreliani 

7. insediamenti etnici 
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بورژوازی  علیه  مبارزه  اسرائیلی،  و  عرب  پرولتاریای  علیه  بنابراین  و  ها 

 .است و بوده  - مختلف  هایقدرت توسط شده تشکیل  -امپریالیسم واحد 

این به معنای انکار مشکل اسکان جمعیت فلسطینی نیست. بلکه به معنای 

ی اساسی مبارزه  که پرولتاریا تنها پس از انجام وظیفهتأیید این نکته است  

قادر خواهد بود این مشکل را از موضعی انترناسیونالیستی که در آن زمان به  

گیرد حل کند. از سوی دیگر، در سطح ملّی نیز  لحاظ تاریخی در آن قرار می

 ها.توان آن مشکل را حل کرد، اما تنها در چارچوب رقابت بین امپریالیست می

های بالکان ارجاع داشته و دارد موضع ما به موضع لنین در مورد جنگ

قدرت مستقیم  درگیری  ویژگی  را  که  بالکان[  ]در جنگ  امپریالیستی  های 

گیرد، اما  ی عوامل ملّی موجود را در نظر میکند. لنین آشکارا همهافشاء می

ی عّال در منطقه های فها تابع روند کلّی تقابل بین قدرتمعتقد است که آن

اوت   هستند.  صحیح   1914بالکان  استراتژی  یک  آزمایش  میدان 

انترناسیونالیستی بود که به سمت هدف اکتبر پیش رفت، در حالی که تمام 

مواضع جنبش سوسیالیستی که به دالیل مختلف بر عوامل ملّی متکی بودند  

 دچار ورشکستگی تاریخی شدند. 

ی ملّی نیست، به خصوص در مورد لنین تفاوتی در برابر مسألهبحث بی

ی ملّی در قرن ما بود. اگر خود لنین ]در مورد ترین محقق مسألهکه تیزبین

از جنگ  یکی  با  که  است  معنی  این  به  کرد،  رفتار  گونه  این  بالکان[  های 

های استراتژی انقالبی روبرو هستیم. ما با یک اصل تغییر  ترین جنبه عمیق

ی ملّی جزو مسائل اصولی نیست.  برای مارکسیسم مسأله  ناپذیر روبرو هستیم: 

مسأله به  نسبت  مارکسیستی  مبارزهرویکرد  اصل  توسط  همیشه  ملّی  ی ی 

طبقاتی تعیین شده و خواهد شد. در نتیجه، از آن قسم مطالبات ملّی حمایت  

 المللی است. ی پرولتاریای بینشود که به نفع مبارزهمی

ی تواند از طریق تسمه اصل پایبند است، نمیحزب لنینیستی که به این  

توان امپریالیستی کشیده شود. میی ملّی« به مواضع سوسیال انتقالِ »مسأله

 توان آن را منحرف کرد.« حزب لنینیستی را به انزوای شدید کشاند، اما نمی
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انقالبی«، در مقدمه ، به 2004در سال    8ی چاپ ششم »مبارزات طبقاتی و حزب 

ملّی سأله مموضوع   ویژگی  ی  تا  جدید مرحلههای  پرداختیم  استراتژیک  رقابت    9ی 

چین ورود  با  که  ]استراتژیک   10امپریالیستی،  جهش  و  امپریالیستی[  رقابت  ]به 

های در مقیاس  اکنون با مبارزه بین قدرت  11امپریالیسم[ اروپایی با ایجاد واحد پولی یورو

 شود را تعریف کنیم. مشخص می 12ایقاره

  13« ی استراتژیکسابقه بیاین اولین بار نبود که علم انقالبی خود را با شرایط »امر  

المللی برای تثبیت  ها و طبقات بینهای جدید در روابط بین دولتدید؛ ویژگیمواجه می

 شدند: استراتژی انقالبی باید درک می

ها و تضاد  دولتی بین  ی ملّی، رابطه»ظهور امپریالیسم محتوای مسأله 

دانستند چگونه آن را درک  ها را دگرگون کرد، و تنها کسانی که میبین قدرت

 نمای استراتژیک را در طوفان جنگ جهانی اول از دست ندادند. کنند قطب

برای جنگ  که  ملّی  احزاب  خیانت  دوم، صرفاً  انترناسیونال  در شکست 

نبود. سرگردانصف تعیین کننده  بودند  استراتژیک  آرایی کرده  نارسایی  ی و 

ها هر چند تالش کردند  ها نیز در این شکست نقش داشت؛ این جریانجریان

ی دوران جدید را به دقّت درک  سابقهبا جنگ مخالفت کنند، اما ویژگی بی

تواند  نکرده بودند. هنگامی که چپ سوسیال دموکرات آلمان معتقد بود که می

 یحمله   و  1848  ملّی   و  دموکراتیک  یبرنامه  نام   به   - با پرچم »دفاع از میهن«  

  چالش  به   را  امپریالیستی  جنگ  -  1793  سال  در  انقالبی  یفرانسه  تاریخی

 امپریالیستی  جنگ  با   مقابله.  کرد  محکوم  را  ها آن  نظری  خطای   لنین  بکشد،

 
8. Lotte di classe e partito rivoluzionario 

9. nuova fase strategica 

10. l’irruzione della Cina 

11. il salto dell’euro nell’unificazione dell’Europa 

ی های اروپایی، ژاپن و ایاالت متحده یعنی برخالف دو جنگ جهانی امپریالیستی پیشین که بین روسیه، قدرت. 12

ای، مانند اروپا، ایاالت  هایی در مقیاس قاره آمریکا بود، رقابت امپریالیستی و در نتیجه جنگ جهانی بعدی بین قدرت

 جم(خواهد بود. )متر …ی آمریکا، چین، هند، روسیه و متحده 
13. inedito strategico 
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: است  جدید  دوران  استراتژیک  پیوندهای  فهم  سوء  معنی  به  ملّی،  برنامه  با

انقالب 1848و    1793های  الس  »در اروپا،  سراسر  و  آلمان  فرانسه،  در   ،

در دستور کار بود. متناظر با این وضعیت   عینیبه طور    بورژوازیدموکراتیک  

، آن زمان بود،  بورژواییی دموکراسیِ »واقعاً ملّی«، یعنی  تاریخی عینی، برنامه

انقالبی  1793ای که در سال  برنامه بورژتوسط  عناصر  و مردمترین   14وازی 

برنامه و  شد،  سال  اجرا  در  که  همه  1848ای  نام  به  مارکس  ی توسط 

با جنگدموکراسی پیشرو حمایت شد.  انقالبی، یعنی  های  های دموکراتیک 

های فئودالی و  ، به مقابله با جنگبه طور عینیبخش ملّی،  های آزادیجنگ 

 سلطنتی پرداخته شد.«.

آن  »اگر  زمان ها  تاریخی  این   15«وظایف  بودند،  بورژوازی  ظهور  دوران 

ها را در اروپای عصر امپریالیسم بدون تغییر تلقی  اشتباه مهلکی بود که آن

  16های جدید«کنیم. امپریالیسم مسأله ملّی را دگرگون کرد و آن را بر »پایه

 دموکراتیک در مستعمرات قرار داد«.-های بورژواانقالب

با آن مواجه میاستراتژیکی  سابقهامر بیاگر » را  لنین خود  نتیجه «، که  ی دید، 

ی دوم قرن بحث بر سر بازسازی  های جدید امپریالیسم قرن بیستم بود، در نیمهویژگی

  از  ناشی   - ها  ی لنینیستی در پرتو شرایط جدید مبارزات طبقات و دولتو بسط نظریه

ین ما آن گام نظری و استراتژیک بنابرا.  بود  -  جهانی  داریسرمایه  یتوسعه  عظیم   دور

 کنیم: »مبارزات طبقاتی« دنبال می 2004ی چاپ سال را در مقدمه

دقیقاً   دوم،  جهانی  جنگ  از  پس  متفاوت،  کامالً  تاریخی  شرایط  »در 

ای بینی خاتمه یافتن آن دور مبارزات ضد استعماری، در فرآیند توسعه پیش

ی جدیدی  سابقهی بیمسألهتحلیل شده، است که   17« 1957که در »تزهای 

دهد که تأمل چروتتو به طور مشخص معطوف  . این نشان میکندرا مطرح می

 
14. plebe 

15. compiti storici del tempo 

16. basi nuove 

17. Tesi del 1957 
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ی طبقاتی  « در مبارزهنقش عینی چینی آسیایی بوده و وی به »به توسعه 

 المللی پرداخته است.« بین

استراتژی ]ضد[  می  1960چروتتو در دسامبر   باید یک  انترناسیونال سوم  نویسد، 

»استعم در  را  خاصاری  بسیار  میوضعیت  آغاز  اکتبر  انقالب  انزوای  مسأله«  ی  کرد. 

شود،  برای استراتژی انقالبی مطرح می  18«تربه صورتی سرراست »استعمار اکنون نه تنها  

 ی امپریالیستی اهمیت خود را نیز از دست خواهد داد: بلکه با پیشروی توسعه 

  و   -المللی  ی خاصی از صنعتی شدن بینی استعماری در مرحله »مسأله

 حول  اجتماعی  نیروهای  شدن  قطبی  با  -  نیست  دور  بسیار  هایسال   بحث  این

 بسیار  اقتصادی  مناطق  در  یافته  تعمیم  و  غالب  یدارسرمایه  تولیدی  روابط

  طبقاتی،   هایبندیصف.  داد  خواهد  دست  از  را  خود   یویژه  اهمیت  وسیع

المللی شده و به یکدیگر  شد خود بین ر  حداکثر  در  پرولتری،  و  دارانهسرمایه

برنامه با  پرولتری  انقالب  شد.  خواهند  خود،  وابسته  سیاسی  و  اقتصادی  ی 

های جهانی را به هم پیوند خواهد  ریسمانی عینی خواهد بود که تمامی جریان

به خاطر  بلکه  اهداف خود،  به خاطر وحدت  تنها  نه  انقالبی  استراتژی  داد. 

هایی که در مبارزه و در ویژگی اجتماعی بر سر آن اهداف به  همگنی بخش

 شوند، همگن خواهد بود.«هم ملحق می

بینی  پیشی استراتژیک جدید، که با »یم خود، در مرحلهچین، به دلیل جمعیت عظ

توسعه چیندیالکتیکی  شدن  صنعتی  »ی  ایجاد  و  غول «  مشخص پیکرپرولتاریای   »

 کننده خواهد بود. شود، تعیینمی

داری جهانی و تمام  ی عظیم سرمایهاندکی بیش از پانزده سال بعد، در پرتو توسعه 

مبارزات دموکراتیک  19شدن استعماری، میانق -دور  پایان البی ضد  را  آن مرحله  توان 

 یافته تلقی کرد: 

]نوشته » از  دسامبر  بخشی  در  چروتتو[  کتاب 1977ی  در  اکنون  که   ،

  ی استراتژیک سابقهأمر بیآوری شده است از آن  جمع  20ی سیاسی«»پوسته 
 

18. in termini più lineari 

19. esaurirsi 

20. L’involucro politico 
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می اخذ  نتایجی  دولت  مارکسیستی  تئوری  سطح  که   طنز”کند:  در  تاریخ 

ها  چیزی جز نابجایی نابرابر و نامتناسب نیروهای مولّده نیست، از ما کمونیست 

ی طبقاتی  های معیّن، برای پیشبرد مبارزهها و موقعیتخواست، در زمانمی

  ما  اصول  در   اگرها حمایت کنیم. به این معنا، حتّی  تا حد امکان از دموکرات

  از  حمایت  عدم   بر  مبنی   اصلی  ی،دموکراس  نه  و   هستیم  کمونیسم  طرفدار

 زیرا  کنیممی حمایت  دموکراتیک-بورژوا انقالب از ما  مثالً.  نداریم دموکراسی

 امپریالیستی  های متروپول دموکراسی با  ما .  دهد می توسعه را مولّده   نیروهای

مولده میرزه میمبا نیروهای  نابودی  باعث  زیرا  از سوی دیگر،  کنیم  شوند. 

ها  ها، بر اساس اصول نظری و تاکتیکی، ضد کمونیست هستند. آندموکرات 

ها به قصد  ها داشتند، زیرا اجازه دادند از آنبرتری تاکتیکی بر ما کمونیست

راتیک به این  دموک-های بورژواحذف ما حمایت شود. در واقع، تمام انقالب

ترتیب پایان یافتند. اما با تمام شدن جنبش استقالل در تمام مناطق جهان، 

 از  حمایت  به  مجبور  دیگر  زیرا  گردد بازمی  کمونیسم  به  تاکتیکی  مزیتحتّی  

 «.نیست دموکراسی

داری و ی سرمایهی ملی، که در توسعهمسأله  یسه دوره ای از آن  بنابراین خالصه 

 شود، چنین است:ار میامپریالیستی آشک

ی دولت و  ی استراتژیک، نظریه سابقهی امر بی»با حرکت در امتداد رشته

ی بورژوازی ]علیه فئودالیسم[ در  علم مارکسیستیِ استراتژی زمانی که حمله 

ی بازار  ی امپریالیستی چرخهیابد و توسعهآغاز دوران امپریالیستی پایان می

می کامل  را  هم  جهانی  با  میکند  و  ترکیب  جهش  با  که  روندی  شوند، 

 کند. گسستگی حرکت می

  21ی ملی بخشی از استراتژی انقالب دائمیاز نظر مارکس و انگلس، مسأله

های استراتژیک بعدی حول آن استراتژی و طرح   1848است که استراتژی  

متمرکز هستند، استراتژیی که سطوح طبقاتی متفاوتی را که بر هم خوردن 

 
جامعه  ی انقالبی کارگر است که به طور مستقل و بدون مصالحه با طبقات دیگر انقالب دائمی، استراتژی طبقه. 21

 به دنبال منافع خود و کسب کامل قدرت سیاسی است. )مترجم( 
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کند. نزد  کند به هم متصل میها حرکت میها بر روی آنم دولتنظم در نظا

های بزرگ  را برای قدرت  1848ی  لنین، عصر امپریالیسم از یک سو برنامه

های  ی ملی را بر پایهکند، و از سوی دیگر، مسألهاروپا به گذشته تبدیل می

ی توسعه دموکراتیک در مستعمرات، و در نتیجه دور  -های بورژواجدید انقالب

-   سابق  مستعمرات نیمه   و  مستعمرات  یعنی  -امپریالیستی در مناطق جدید ] 

 به  ابتدا  استالینیسم،   شب  به  شدن   تسلیم  از  قبل   اکتبر،  یورش.  دهدمی  قرار[  

  خالل  در.  بود  آسیا  یتوسعه  با   سپس   و   آلمان،   در   انقالب  با   اتصال   دنبال

طلبی در تمام  جنبش استقاللبا تمام شدن  »  دقیقاً   بیستم،  قرن  دوم  ینیمه 

انقالبی،  « مسألهمناطق جهان استراتژیک  تاکتیکی و  افق  از  انقالب ملّی  ی 

 [ … رود. ]بیرون می

پیوند مبارزه ی محور استراتژیک، دیگر نه مطابق نظر مارکس و انگلس 

طبقاتی و انقالب بورژوایی در آلمان و اروپا بود، و نه مطابق نظر لنین پیوند  

های بورژوایی در مناطق جدید. برای امپریالیستی و انقالبای بینهدرگیری 

ی ملّی  ی تاریخی مارکس، انگلس و لنین، مسألهاولین بار، در مقایسه با تجربه

ها را به هم  باید آن  22الملل از چارچوب روابطی که »اقدام ترکیبی« حزب بین 

ناپدید می مبارزات طبقاتیمتصل کند،  پیوند جهانی  بین   شود.  مبارزات  و 

ها امروزه کامالً در زمین تضادهای امپریالیستی، در بازار جهانیِ تکمیل دولت

ی تأیید جهانی  جا نشان دهندهها، که در همه شده و در نظام جهانی دولت

میتوسعه  آشکار  را  خود  است،  بورژوایی  مرحلهی  حمایت کند.  تاریخی  ی 

 زی تمام شده است«.پرولتاریا از مطالبات دموکراتیک بورژوا

کند و  ممکن می  جنگ اوکراینبرخی مشاهدات پیوند این چارچوب مفهومی را با  

ی  گیرد. مسألهدر نظر می  ی استراتژیک جدیدجنگی در مرحله آن را دقیقاً به عنوان  

های  ی قدرتی مقابلهشود، کامالً تحت سایهملّی اوکراین، که مطمئناً دوباره ظاهر می

 .است پرولتاریا  و بورژوازی بین  طبقاتی تضاد کامل یتوسعهو  امپریالیستی

 
22. l’“azione combinata” del partito internazionale 
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متوجه شد  ،  23چپ زیمروالددهی  لنین، در نبرد سیاسی برای جهت  ی اول. مشاهده

که برایشان در    24«سازها سادهبرد. علیه »که نبرد نظری را در دو جهت مخالف پیش می

- های انقالبی بورژواهای ملّی یا خواست ی امپریالیستی دیگر جایی برای جنگ مرحله 

خیانت   و  انحطاط  به  نسبت  تردید  علیه  ]همزمان[  و  نداشت.  وجود  دمکراتیک 

آلمان   دموکراسی  سوسیال  امپریالیستی،  جنگ  در  که  تز  این  در  دوم،  انترناسیونال 

بگیرد، هرچند آن را به درخواست آلمان واحد، دموکراتیک   تواند موضع دفاع ملّی رامی

 خواه ربط دهد. و جمهوری 

نام    26به جزوه »یونیوس«،   25ها« ی حق تعیین سرنوشت ملّت لنین در مقاله »درباره 

پاسخ می لوکزامبورگ،  رزا  لنین دقیقاً بین »مستعار  داری سرمایه  27« یدو دورهدهد. 

  انقالب   آن  در  که  مطلقه،  استبدادی فروپاشی فئودالیسم و  شود: دورهتمایز قائل می

و  دمو-بورژوا دارد،  قرار  کار  سرمایهی »دولتدورهکراتیک در دستور  داری کامالً  های 

ناپذیر بین پرولتاریا و بورژوازی به شدت توسعه  تضاد آشتیکه در آن »  28«،شکل گرفته

29است.«یافته 
 

ی نابرابر ها همچنین تمایز بین مناطقی است که توسط توسعه این تمایز بین دوره

دموکراتیک -های بورژوای انقالبداری تعیین شده است. در اروپای غربی دورهسرمایه

سال   از  »  1871تا    1789تقریباً  دوره  این  و  کشید،  دولتطول  ارگانیک  های  نظام 

کند که به عنوان قاعده از نظر ملّی همگن هستند، به طوری را تعریف می  30بورژوایی« 

»امروزه   برنامهکه  در  سرنوشت  تعیین  حق  سوسیالیستجستجوی  اروپای  های  های 

ی  دورهاست«. در اروپای شرقی و آسیا »غربی به معنای عدم درک الفبای مارکسیسم  

 
23. sinistra di Zimmerwald 

24. semplificatori 

25. Sul diritto di autodecisione delle nazioni 

26. Junius 

27. due periodi 

28. degli Stati capitalistici completamente formati 

29. l’antagonismo tra il proletariato e la borghesia è fortemente sviluppato 

30. sistema organico di Stati borghesi 
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بورژواانقالب تازه در سال  -های  »از شدآغ   1905دموکراتیک  اینجا  نابینا  «؛  تنها یک 

«. از این رو به دموکراتیک را نبیند-های ملّی بورژواتواند بیداری یک رشته جنبش می

بر  ی ملّی، که از اروپای غربی ناپدید شده بود، »شود که مسألهلوکزامبورگ اعتراض می

 شود.« در شرق و آسیا مطرح میاساس جدیدی

ی  روزرسانی آن به دورهچوب مفهومیِ لنین را با بهچروتتو این چار  ی دوم. مشاهده

اندونزی،    هند،   چین،  -پس از جنگ، به مبارزات ضد استعماری، به فرآیندهای استقالل  

غیره   و  آن  سپس  و   -الجزایر  شدن  تمام  در   هابه  مفهومی  چارچوب  این  داد.  بسط 

  1977سال  به صورت فرضیه مطرح شد، در    1960ی چین در سال  مشاهداتی درباره

ی سیاسی« جمع  به صورت نظری در قالب مقاله تنظیم شد و بعداً در کتاب »پوسته 

 آوری شد.

به دو دوره لنین تحلیل کرد  چروتتو   در   دموکراتیک  انقالب:  اول  یدوره  -ای که 

  انقالب :  دوم  یدوره  بورژوازی؛  کامل  یسلطه   در  آن  شدن  تمام   و  غربی  اروپای

:  کند می  اضافه  را  سومی  ی دوره  -  شد  گشوده  آسیا  و  شرقی  اروپای   در  که  دموکراتیکی

 نیز تکمیل شد.  آسیا در ملّی هایدولت تشکیل و دموکراتیک انقالب فرآیند که  زمانی

ی »مبارزات که در مقدمه  ی استراتژیک جدیدمرحلهبا تأمل در    ی سوم.مشاهده

آوری کردیم،  طبقاتی« بسط داده شده است، ما عناصر الزم را برای بسط تفضیلی جمع 

شود، ای مشخص میهای قارهجایی که مبارزه بین امپریالیستی با مقیاس نیروی قدرت

یک   عنوان  به  اروپا  وحدت  و  امپریالیستی  رقابت  به  چین  ورود  با  ترکیب  در 

شود؛ دولت ملّی  نیز بر این اساس بازتعریف می  ملّیی  . مسأله اسیونکنفدراسیون/فدر

داری بود، و درست به همین دلیل  ی سرمایهی توسعه های لنین پوستهکه در استدالل

دموکراتیک حمایت کردیم، نه تنها دور  -های بورژواهای انقالبی از انقالبما مارکسیست

توسعه  در  را  سرمایهخود  جهان ی  کل  ما    داری  برای  )بنابراین  است  کرده  کامل 

ملّت قرن -دولتها حمایت از دموکراسی دیگر در دستور کار نیست(، بلکه »مارکسیست

ها مواجه های بزرگ و بسیار بزرگی که در این منازعه با آن« در برابر دولت نوزدهمی

 است، ناکارآمد شده است. 

چهارم. مشاهده مقدمه  ی  ددر   ،» طبقاتی  »مبارزات  به  ی  لنین،  تزهای  احیای  ر 

  جنگی ینتیجه در  یافته، توسعه مناطق  در ی ملّی حتّی ی ظهور احتمالی مسألهفرضیه 
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 بخشی  چندی  جنبه  این.  کردیم  اشاره  گرداند، بازمی  مستعمره  وضعیت  به   را  قدرت  که

شکست  ل  تامل  از از  پس  آلمان،  مورد  در  توسط    1918نین  شده  تحمیل  شرایط  و 

ی ورسای، بود. ما آن فرضیه را به دلیل وقایع کشورهای به اصطالح شکست معاهده

خورده در خاورمیانه و نتایج فروپاشی یوگسالوی و اتحاد جماهیر شوروی کنار گذاشتیم،  

طبقاتی بین بورژوازی و پرولتاریا و    تضاد   اکنون  هم   مورد  این   دربه این معنا که حتّی  

امپریالیستی تقسیم  برای  غالب    31مبارزه  بازگشت  حال  در  ملّی  مسائل  آن  بر  را 

 دانستیم. می

با عنوان »امپریالیست   1982ای معروف در ژوئن چروتتو در مقاله ی پنجم.مشاهده

می جنوبی  اطلس  به  حق   -   مالویناس- فالکلند  جنگ  به  توجه  با  -  32رسد«جدید 

تعیین سرنوشتو    33حاکمیت ملّی  بورژوایی ناپذیر نظریهدو اصل آشتیرا »  34حق  ی 

میدولت می«  متذکر  و  گرفتند  قرار  استناد  مورد  درگیری  آن  در  که  که  داند  شود 

ها را به توافق برساند و حکم نهایی  ی دموکراتیک دولت هرگز نتوانسته است آن نظریه »

 است«. همیشه متعلق به اسلحه

در جنگ اوکراین باقی    ی ملّیمسأله ی عناصر الزم برای توضیح آنچه که از  ما همه

ی بورژوایی در اوکراین در تضاد طبقاتی کامل انجام شده  مانده است را داریم. توسعه 

در   مناقشه،  این  است.  امپریالیستی  رقابت  غالب  موضوع  استراتژیک مرحله است.  ی 

ای هستند، را  هایی قارههای امپریالیستی، که اکنون قدرت ی تقابل قدرت، نشانهجدید

و حق تعیین سرنوشت خود در آنجا در مراحل مختلف از   حاکمیت ملّی دارد. اصول  

اند و این خشونت جنگ است که سرنوشت سوی هر دو طرف مورد استناد قرار گرفته 

 کند. آن را تعیین می

د متشنّج انحالل اتحاد جماهیر شوروی در  هایی از بورژوازی اوکراین، در فرآینجناح

ی مجدد  کردند، البته بیشتر برای مذاکرهاستناد می  حق تعیین سرنوشت، به  1991سال  

 
31. la spartizione imperialista 

32. La nuova contesa imperialistica raggiunge il Sud Atlantico 

33. sovranità nazionale 

34. autodeterminazione 
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های  ها، یا جریانی جدید تا پیگیری واقعی استقالل. همان جناحدر رابطه با یک اتّحادیه

داری اوکراین مایهها در دینامیسم مختلط سرناسیونالیستی که بیان سیاسی آن جناح

زبان دونباس را در جنگ مناطق روسی  حق تعیین سرنوشتهستند، بعدها خودشان  

های دونتسک و لوهانسک  و جدایی کریمه و تشکیل جمهوری   2014داخلی در سال  

 رد کردند. 

بین   تقاضای وحدت  و  روسیه  تاریخی  میراث  قالب حفظ  در  اصل حق حاکمیت، 

روسیه روسیه  بزرگ،  سفید  ی  روسیه ی  تزاریسم، و  به    35ی کوچک  که سپس  میراثی 

هایی  از بین رفت، توسط جناح   1991اتحاد جماهیر شوروی منتقل شد و با فروپاشی  

کنند، و مشروعیت تاریخی حق  از امپریالیسم روسیه که از والدیمیر پوتین حمایت می

ت. با این حال،  کنند، مورد استناد قرار گرفته استعیین سرنوشت اوکراین را انکار می

برای الحاق کریمه و امروز در    2014همان اصل تعیین سرنوشت توسط روسیه در سال  

 گیرد.های دونباس مورد استناد قرار میبه رسمیت شناختن جمهوری 

اوکراین را، که از    1991ی آمریکا و اروپا، که در سال  از سوی دیگر، ایاالت متّحده

 حق تعیین سرنوشتوجود آمده بود، در قالب اجرای  ی اتحاد جماهیر شوروی به  تجزیه 

از   امروز  اوکراینبه رسمیت شناختند،  منکر    حق حاکمیت  و  کرده  تعیین دفاع  حق 

  1999ها در جنگ  دونباس هستند. از سوی دیگر، باید به خاطر داشت، آن  سرنوشت

صربستان حاکمیت  و    حق  کرده  انکار  سرنوشترا  تعیین  رسمیت    حق  به  را  کوزوو 

 های ناتو بر فراز بلگراد حل شد. افکنبمب-ناختند: مسأله در نهایت توسط جنگندهش

ی مسأله در اوکراین این است که دو اصل  کنندهی حیاتی و تعییندر نهایت، جنبه

گیرند  یف و دیگری در دونباس مورد استناد قرار میملّی در تضاد با یکدیگر یکی در کی

که ذکر کردیم    ی استراتژیک جدیدجدید مرحلهصلت  ای از آن خو این گویای جلوه

 امپریالیستی  قدرت  دو   به  واقع  در[  -   دونباس  و  اوکراین  -است، اینکه هر دو طرف ]

  یهمسایه  آن  به   یا   کنند   واگذار  را  خود  حاکمیت  تا   آورند می  روی  همسایه   بزرگ

 
شد. در گفتار ی صغیر نامیده میی کوچک یا روسیهاز قرن چهاردهم میالدی سرزمین اوکراین کنونی روسیه.  35

اتحاد روسیهناسیونالیسم عظمت از روسیه،  کنونی(، روسیهی بزرگ )یعنی روسیهطلب روس، منظور  ی سفید  ی 

 وس( است. )مترجم( ی کوچک )ماالر)بالروس( و روسیه
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های  جمهوری   شد؛   اروپا   یاتحادیه  در  عضویت  خواهان  یف کی.  شوند  متصل  امپریالیستی

ی اوراسیا شدند. به سختی دونباس خواهان پیوستن به روسیه و همراه با آن به اتحادیه

های امپریالیستی چگونه تری را تصور کرد که در مبارزه بین قدرتتوان نمایش روشنمی

ی ی ملّی توسط آن مناقشهشود، و در هر صورت هر خواسته ی ملّی استفاده میاز بهانه

 گیرد. برداری قرار میامپریالیستی مورد بهره

ی نبردهای نظری و سیاسی دیگر مارکسیسم انقالبی وجود دارد که باید از  تجربه 

پایهآن  اوکراین  با جنگ  را  خود  انترناسیونالیستی  مخالفت  تا  کرد  استفاده  گذاری  ها 

است، که    امپریالیسم اروپایی ای ما علیه  ی چند دههها مبارزهکنیم. یکی از این تجربه

اروپاییمداخلهاهمیت حیاتی خود را اکنون که اهداف   در تصمیم برلین برای    گرایی 

های تجدید  تخصیص یکصد میلیارد یورو برای بازسازی قدرت نظامی خود، در برنامه

  های مربوط به ارتش اروپایی و رکن دفاع اروپایی اتحادتسلیحاتی اتحادیه، و در قطعنامه

 دهد. اند نشان میآتالنتیک به جلوی صحنه آمده

کنیم: ساختارمند کردن تدریجی  هاست که ما این موارد را به دقت دنبال میدهه

های فدرال و کنفدرال امپریالیسم اروپایی، تقال برای شکل دادن به توانایی عمل  قدرت

که پس از    36تقسیم جدید در سیاست خارجی و دفاعی، و همچنین به پیش بردن یک  

ی اروپا سهم  ، اتحادیه1991-1989های  در سال  تقسیم ]امپریالیستی[ یالتافروپاشی  

ی نفوذ سابق اتحاد جماهیر شوروی در اروپای شرقی را  خود را گسترش داد تا حوزه

ای که مسکو قصد دارد با آن شرایط دهد جنگ اوکراین، حمله شامل شود. این نشان می

عنوان مقطعی حیاتی برای را مجدداً تعریف کند، خود را به   دیدتقسیم جی آن  نشدهحل

 دهد. جهش در توانایی نمایش و اقدام جنگی امپریالیسم اروپایی نشان می

علیه  تجربه  دوم،  جهانی  جنگ  از  پس  بالفاصله  که  ماست  نبرد  مسیر  دوم،  ی 

تقسیم  های  داری دولتی و امپریالیسم اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد. در دههسرمایه

، قدرت مرکزی امپریالیستی مسکو ضعف ذاتی خود را آشکار کرد،  ]امپریالیستی[ یالتا

برلین، در سال    1953زمانی که در سال   در    1968در بوداپست، در سال    1956در 

 
36. nuova spartizione 
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در دانزیگ و ورشو با کودتای ژنرال یاروزلسکی، مجبور شد تسلط    1981پراگ، در سال  

 ین کند، چون فاقد قدرت اقتصادی و مالی بود. خود را با قدرت نظامی تضم

داری دولتی، در بازسازی دور لیبرال و  ی طبقاتی در بحران سرمایهاَشکال آن سلطه

به روی سرمایه بیننهایتاً در گشایش روسیه  پیمان  ی  انحالل  اما  تغییر کرد.  المللی، 

شرقی، فروپاشی اتحاد    ی نفوذ روسیه در اروپایبا از دست دادن حوزه   37ورشو و کُمِکان 

دهد که برخی  ، و جنگ اوکراین نشان می1991-1989هاس  جماهیر شوروی در سال

های اساسی ضعف ساختاری امپریالیسم روسیه تغییری نکرده است. مسکو از واقعیت

های اقتصادی و جمعیتی عمیقی را حفظ کرده است، و همچنان برای اقتصاد و  ضعف

لی عمده و نامتعادل، به فروش گاز و نفت و درآمد حاصل از  اش، به شکی دولتیبودجه 

 صادرات انرژی و محصوالت معدنی وابسته است. 

بازه که  است  باور  این  بر  پوتین  که  حالی  ایاالت  در  نسبی  افول  در  را  فرصتی  ی 

ی اروپا ناشی از ظهور چین پیدا کرده است، بحران اوکراین ی آمریکا و اتحادیهمتحده

ی نیروها با  ی اول در موازنه یدی بر ضعف ساختاری در مسکو، و در درجههمچنان تای

است.   اروپایی،  سرمایه  هایالیگارشامپریالیسم  تمرکز  مراکز  که  سرمایه  داری  جدید 

با   را  سابق  شوروی  جماهیر  اتحاد  زنگدولتی  نظامیو    38زدهکمربندهای  -مجتمع 

اند، پویایی و توانایی جذب  کردهرا غارت کرده، خصوصی کرده و بازسازی    اشصنعتی

ی  ی کافی از خود برای پیوند اقتصادی و مالی کل اوکراین به روسیه و اتحادیهسرمایه

ی اروپا  ، مسکو در رویارویی با اتحادیهها جنگ سرمایه اقتصادی اوراسیا نشان ندادند. در  

معتقد است    یف شکست خورد؛ برای همیندر مهار کی  امپریالیسم واحدو دیگر مراکز  

 .جنگ نظامی متوسل شودکه باید به 

ی طبقاتی ما، معلوم نیست که آیا قرعه به نام پرولتاریای اوکراین خواهد  در جبهه 

بود که صفحات تراژیک و نورانی دیگری بنویسد: آنطور که برای کارگران برلین در سال  

 
( که مخفف »شورای تعاون اقتصادی« Совет экономической взаимопомощиکُمِکان )به روسی:  .  37

انگلیسی:   ژانویهThe Council for Mutual Economic Assistance)به  ی  ( است، سازمانی بود که در 

شد. هدف از تشکیل این سازمان، پاسخ متقابل به طرح مارشال توسط دولت اتحاد جماهیر شوروی تشکیل    1949

 در اروپای غربی بود. )مترجم( 
38. cinture della ruggine 
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، در شوراها مخالفت  1956بود؛ آنطور که پرولتاریا و دانشجویان بوداپست در سال    1953

سرمایه با  مانند  خود  داشتند؛  بیان  را  روسیه  امپریالیسم  و  مجارستان  دولتی  داری 

  39« شایستگی الیزال، که ما در آن زمان »1981و    1980های  کارگران گدانسک در سال

داری دولتی لهستان و حامی آن در مسکو ها در آشکار کردن ماهیت واقعی سرمایهآن 

خصوصی جدید  لباس  این  مطمئناً  کردیم.  تصدیق  سرمایهشدهرا  و  ی  اوکراین  ی 

در تقسیم غنائم اتحاد    40»دوقلوی جدا افتاده« از هم   هایالیگارشامپریالیسم روسیه، با  

ماهیت حاکم است: چالش عظیم  جماهیر شوروی سابق،  نکرده  عوض  را  یت سرمایه 

پرولتاریای اوکراینی، همانند پرولتاریای روس، به دست آوردن استقالل طبقاتی خودش 

 است.

حزب انقالبی    تأخیر تاریخیبدون شک، در این شرایط تراژیک و وحشتناک است که  

ریای اوکراینی  توان با تمام وزنش احساس کرد، نیرویی که امکان خطاب به پرولتارا می

تواند مخالفت با جنگ را به یک استراتژی انترناسیونالیستی، که در  و روس را دارد و می

 های امپریالیسم ریشه دوانده، پیوند دهد. تمام پایتخت

با   و  فعلی  در شرایط  ما،  انترناسیونالیستی  نبرد  مانع  انقالبی  تاریخی حزب  تأخیر 

آزمودن  هدف  با  حداقل  موجود،  که   41نیروهای  کجا  هر  انترناسیونالیست  اقلیّت  یک 

مانند دریایی در حال باال آمدن است، و به    گرایی اروپایی ممکن باشد نیست. مداخله

بیند.  می  دفاع اروپایی ای جنگ را به عنوان فرصتی برای تجدید تسلیحاتی  طور فزاینده

می  طلبیصلح نشان  را  خود  نوبهناتوانی  به  و  مداخله دهد  به  خود  کنار  ی  در  گرایی 

 -  است گرفته قرار  آمریکایی و اروپایی امپریالیسم سوی در که -ناسیونالیسم اوکراینی 

آورد، و فقدان اطالع تاریخی طرفی به زبان میلغزد، یا عباراتی پریشان را در مورد بیمی

سوسیالیسم    42نه مشارکت و نه خرابکاری« ی خود به شعار »خود از بازگشت پیشینه 

 
39. merito imperituro 

40. oligarchi “gemelli separati” 

41. attestare 

42. né aderire né sabotare 
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که بنیتو موسولینی برای تبدیل   43«طرفی فعّالبی»یا حتّی    1914طلب در سال  فرصت

مداخله به  میخود  نادیده  را  کرد  ابداع  جنگ[  ]طرفدار  حتّی  گر    از  بقایایی گیرد. 

داری دولتی مسکو، وجود ، میراث اطاعت قدیمی از سرمایهگرایی طرفدار روسیهمداخله

 دارد.

انترناسیونالیستی فقط یک پرچم نیست، بلکه تنها راه مشخص برای مقابله  استراتژی  

 با جنگ است.

 

 

ی کمونیستی( به ی لوتتا کمونیستا )مبارزهماهنامه  610ی  منتشر شده در شماره

 2022تاریخ مارس 

 

 
43. neutralità attiva 
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انگیزه سرمایه اافزو  بشر  خیجنگ در تار  یها  زهیبه انگی دیگری  داری   ن ید: سود. 

پ   زهیانگ ا  فناوری   شرفتیباعث  همچن  یجهان واقعاً  اقتصاد    کی  جاد یو   ن یشد. 

فرانسه،   ا،ی تانیهلند، بر  ا، یاسپان  یهای مانند امپراتور  ید یجد  یدارهیسرما  یهای امپراتور

مختلف   یکشورها با ابزارها  نیاز ا  کیرا ساخت. هر    کایمرآلمان، ژاپن و آ  ه،یروس  ک،یبلژ

و در   شانخود، در مستعمرات   یکه در قلمروها  های پیشیننظام  هیاز جمله جنگ عل

 بیترت  نیخود را ساختند. به هم  یکردند، امپراتوریم   تیفعال  یخارج  «نفوذ  هایحوزه»

  یهاجنگ»)  ی نجها  افروزی. جنگبود  ها ی امپراتور  انی تعامالت می  مشخصهها  جنگ 

  ن ی آن همراه بود. جنگ در اوکرادر  سود    یزهیو انگ  یدارهیشدن سرمای( با جهان ی«جهان

 .و جنگ است  یامپراتور ،یدارهیسرما خیفصل در تار نیآخر

  انی کارفرما  -   افراد از    یکوچک  ی هااست که گروه  هاییبنگاه  یبه معنا  یدارهیسرما

اداره  ها را  آن  –  استخدامتحت  نان  ککار  -   کنند یم  است یبزرگ ر  بی ها که بر گروه  -

خلق شوند: مازاد ارزش  یبه سمت حداکثر کردن سود سوق داده م   انی . کارفرماندکنیم

  نیبه آنها. به هم  یپرداختدستمزد    در مقایسه با   شدهکارگران استخدام   دستشده به

توان پذیرش  که بازار    یمتیق  نیبا باالتر  محصوالتبه سمت فروش    ان یکارفرما  ب،یترت

ممکن در بازار   متیق  نیترها )از جمله زمان کارگران( با کمو خرید نهاده  آن را دارد

تا    دداروامیرا    ان یکارفرما  یهمه  یدارهیسرما  یهاشرکت  نی. رقابت بشوندهدایت می

بازگردانند تا به رشد آن کمک کند و    شان وکاره کسب خود را تا حد امکان ب  یسودها

بازار به دست آورند. هر کدام    ی از به حداکثر رساندن سود سهم  یبرا  یعنوان ابزار به

درهم  ها را  دارند بازنده  ل یبرندگان رقابت تما  رایکار را انجام دهند ز  نیا  د ی با  بقا  یبرا

است که   نیها ابنگاه  نیرقابت در ب  نیا  ی اجتماع   آمدپیو سپس جذب کنند.    بشکنند

 . ابد ی یسرعت گسترش مذاتاً به ستمیس کیعنوان به  یدارهیسرما

د.  کنیم  زیآن سرر  یاز مرزها  ریناگزاین گسترش به   ،یداره یسرمادرون هر کشور  

یابند  جویند، میرا میو بازار    کارگرغذا، مواد خام،    یمنابع خارج  یدارهیسرما  ی هابنگاه

 ی دارهیسرما  یها، شرکتیابدهمچنان که رقابت ابعاد جهانی می.  بخشندمی  عهو توس

سرعت متوجه  به  استمدارانی. سخواهندیگسترش کمک م  یبرا  شانیهادولتاز    بیرق

شرکت  شوندیم جهان  شانداخلی  ی هاکه  رقابت  در  م  ی که  ن  ای  خورند، یشکست 

که    ییها، شرکتعین حال. در  دانندیمقصر م  یناکاف   تیحما  لیدلرا به   استمدارانیس
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جهان رقابت  م   یدر  چن  شوند،یبرنده  می  یاستمدارانیس  نیبه  نتدهندپاداش   ی جهی. 

است.    هاها مستلزم رقابت ملتدر کنار رقابت شرکت  ی دارهیاست که سرما  نیا  یاجتماع 

نشانهها  جنگ  مل ی  اغلب  تاریخ  .  است  یدارهیسرما   هایترقابت  طول  در  بنابراین 

 .بودند ها اغلب درصدد ساختن امپراتوری برندگان این رقابت

کمک    ا یتانیبر  یدارهیها به سرما، جنگهفدهم و هجدهم  ی هاسدهعنوان مثال، در  به

  لیتکم  ینشانه  شتریب  ی هابسازد. در قرن نوزدهم، جنگ  یجهان  یامپراتور  ک یکرد تا  

ها را ها و رقابتخود انواع چالش  یبه خود  ی. رشد امپراتور بود  یآن امپراتور  میو تحک

جنگ   ختیبرانگ به  بهانجامی  شتریب  یهاو  زماند.  مثال،  سرما  ی عنوان  در    یدارهیکه 

با    تیدر نها  یاستعمار  یهابنگاهو رشد کرد،    یافت  شهیر  ایتانیبر  یمستعمره   یکایآمر

موانع   نیها( مواجه شدند. انهادهمحدود به    یو دسترس  اتی محدود، مال  ی)بازارها  یموانع

از طرف  شان و  مستعمرهکشور  آنها و رهبران  از یک طرف    نیب  رویارویی به    سرانجام

جنگ استقالل  حاصل آن  شد.    لیو پادشاه جورج سوم تبد  ا یتانیبر  دارانهیسرمادیگر  

سال  بود در  بعدها،  بر  1812.  ا  به  ایتانیرهبران  با  زدندمتحده    االتیجنگ  و    دست 

داخل  نیهمچن داشتند در جنگ  نظر  برد  کایآمر  یدر  کنار  برابر دارهدر  در  ان جنوب 

 .رندیگقرار ب یدارهیشمال سرما

تالش شاهد  نوزدهم  براسایر    شماریب   ی هاقرن    ، آزماییتوانرقابت،    یکشورها 

از    ای  فیتضع شرکت  ایتانیبر  یامپراتورکاستن  استعمار   یبرق  یدارهیسرما  یهابود. 

کشورهای اصلی  متحده و آلمان به    االت یبه وجود آوردند. ا  متعددی  یهاو جنگ  یبرق

قرن نوزدهم، در  طول  در    یدارهیرشد سرمای  نشانهها  . جنگشدند  لبد  ایتانیبر  رقیب

  ی هاه شرکت د. همانطور کبو  ،نقاط جهان  ریدر سا  نیمتحده و آلمان، و همچن  االتیا

هم    یدارهیسرما کردند    ادغام با  رشد  و  شدند  متمرکز  ناش  - شدند،  رقابت    ی که  از 

ها  کشورها ادغام شدند. جنگ  زا  یتردر تعداد کم  زیاز کشورها ن  یاریبس  -بود    شانمیان

 . دیبه اوج خود رس  یجهانویرانگر جنگ  نخستینتر شدند و با بزرگ زین

امپراتور  ایتانیبر  یاول امپراتور   یدر جنگ جهان هر   جنگ  نی. ادیآلمان جنگ  یبا 

متحده که    االتیا  یدارهینابود کرد. سرما  بودند  جهان  بر  تسلط  ی مدع   کهآنها را    یدو

  یهاتیموقعسرعت رشد یافت تا جایگزین  بهبود،    دهید  بیآستر  کماول    یاز جنگ جهان
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جنگ از دست داده   لیدلبه    این دوکه  شود    یجهان  یدارهیسرمابریتانیا و آلمان در  

ها  در قبال ده  یداره یسرما  تیمسئولی  دهندهنشان  ن یاول همچن  یبودند. جنگ جهان

جان    شد، یم   یتلق  خیجنگ تار  نیکه در آن زمان بدتر  ی که در جنگاست    ینفر  ونیلیم

  ی جهان  یکرد سلطه یباختند، مجروح شدند و پناهنده شدند. چند سال بعد آلمان سع 

جنگ    جیمتحد شد تا نتا  ،یداره یسرما  یامپراتور  نی دتری جد  ،و با ژاپن  ابدیرا باز  خود

متحده آلمان و ژاپن را    االت یا  رایشکست خورد، زآلمان  .  میان بردارداول را از    یجهان

 ی جهان  ی( خود را نشان دهد. امپراتوریا)هسته  ی و نظام  ی قتصاداتفوق  شکست داد تا  

 حاکم بود.  این اواخرتا  1945متحده از سال   االتیا یکپارچه ی

ها قبالً کشف کرده بودند. ساختن یسیکه انگل  چیزی را آموختمتحده    االت یسپس ا

  انی . در مانگیزدرا برمیاز رقبا    ی انی پایب  یرشته  ،یدار هیسرما  یامپراتور  ک ی  م یو تحک

می  ی انکنکار  ،یدارهیسرما  های بنگاه را  رقابت  مبرنده  یبرا  بازندکه  کار  .  کنند یها 

کنند. رشد برندگان اغلب مستلزم یو بازنده ها افول م   ندکنیبرنده رشد م   یهاشرکت

خواند  فرامیرا    دیجد   یرشد رقبا  نیاست. ا  شتریب  یرقابت   یهایروزیو پ   شتریب  هایسود

  بنگاه شوند که چگونه  یمتوجه م  دیجد  بیچند رق  ای   کی  تی. در نهاراند و به پیش می

و  یدارهیسرما  یاهی . امپراتوراش شوندجایگزینو  بکشندرا به چالش  کارکهنهمسلط 

  د، ی جدرقابتی    بنگاه گذارند. همانطور که  یم  شیرا به نما  مشابه  یی هاخیآنها تار  یرقبا

  ن یافتد. ایاتفاق مهم  ها  ی امر در مورد امپراتور  نیبرد، هم یم  نیرا از ب  یمیقد بنگاه  

 . بینیممی نیاست که اکنون در اوکرا یزیهمان چ نی بوده است و ا یدارهیسرما خیتار

برخوردار   یجهان یقرن سلطه کی از ناپلئون بناپارت،  حکومت انی پس از پا  ایتانیبر

  ی هاچالش  یکرد. هر دو امپراتور   نیاول چن  یپس از جنگ جهاننیز  متحده    االت ی. اشد

 ی اسیو رهبران س  ع یها، صنابنگاهبزرگ و کوچک،    ی. کشورها به وجود آوردند  یان یپایب

حرکت کنند که با    یی هادر جهت  ای کنند    جاد یا  یراتییغت  خواستندیند که مپروراندرا  

تفاوت داشت و یا  اول    یحده پس از جنگ جهانمت  االتیا  یجهان  یدارهیسرما  یهژمون

مانیفست به    توسل  ن،یالت  یکایمثال، در سرتاسر آمر  ی. براکشیدآن را به چالش می
توسعه]به  سرنوشت برای  امریکا  رسالت  حوزهاصطالح  نفوذش[ی  ها  به  ی    ی جنگ 

که    ی زمان  ب،یترت  نی . به هممنتهی شد  در منطقه  بی رق  یهارفع چالش  یکوچک برا

نخست مصدق،  اوا  رانیا  ریوزمحمد  اول  سیپاتر  ا ی ،  1950  یدهه  لیدر    ن یلومومبا، 
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انتخاب شده بود، نشانه    کیصورت دموکراتکنگو که به  کی دموکرات  یجمهور  ریوزنخست 

، هردو برکنار شدند.  بروز دادندمتحده    االتیا  یجدا شدن از کنترل امپراتور   برای  یی ها

  االت یمتحده که شکست خورد در کوبا بود. سپس ا  االتیای  گرانه سرکوب  تالشتنها  

  گرفتار   یو از نظر اقتصاد  یمنزو  ی اقتصادیمحاصرهها و  میتحر  قیمتحده کوبا را از طر

جنگ همانکرد.  استافروزی  نظامی  که  می  یاقتصاد  گونه  اوکراتواند  هم    نیباشد. 

  یتالش برا  نیامتحده از اوکر  االتیا  تی: حما ی داردژگ یو  کیاست، اما    یگرید  ینمونه 

د کشور  روسیه،گریسرکوب  یعنی  هژمون  ی،  که  چالش    االتیا  یاست  به  را  متحده 

  د یتهد  نیترمقابله با بزرگ  یبرا  یبیعج  میرمستقیغ   روش  زی ن  هیکشد. سرکوب روسیم

 است.  نیچ یعنیمتحده،   االتیا یداره یسرما یامپراتور یبرا

دوم و    ی آن در جنگ جهان  یهایروزی، پ 1917پس از    یشورو  ر یاتحاد جماه  یبقا

زمینهتوسعه  در  از    یاهسته  ی هاسالح  یاش  چالش1945پس  برا  گری،   یبالقوه 

  نیشد. فرانکلیبا آن مقابله م  دی کرد که با  جادیمتحده ا  االتیا  یدارهیسرما  یامپراتور

روزولت  ید امریکا  رئیس.  پیشین  وجمهوری  سابق    ریوزنخست   لیچرچ   نستونیو 

  نیکنار آمدند، اما ا  ی شرق  ی ر اروپاب  یبا کنترل اتحاد شورو  ، 1945پس از سال    ا یتانیبر

  ی شرق  یاروپا  ن،ی.بنابرارفتبه شمار میمتحده    االتیا  یجهان  یسلطه   یبرا  ی«انیز»

را در  یو دموکراس یشد که آزاد لی»سرد« تبد ای کی دئولوژیاسرعت به محل جنگ  به

قرار   اش«یاقمار  یو »دولت ها   یشورو  ریدر اتحاد جماه  سمیتارتوتالیو    سمیبرابر کمون

ا  ار یبس  یاعواقب جنگ هسته  رایبود زیم  «سرد»جنگ    یستبامی  رویارویی   نیداد. 

جهان  بار وخامت جنگ  از  قبل  ا  ی بود.  علجنگ در  متحده    االتی دوم،    ر یسا  هیها 

عنوان  اشی امپراتور  ستیکمون  گرانچالش به  را  آنها  به    ی«طانیش  یهاست ی کمون»، 

جهانینمبدل    «منیاهر» جنگ  طول  در  ا  یکرد.  برا  االتیدوم،  شکست    یمتحده 

متحد شد. اما پس از سال    یبا اتحاد شورو  ی)آلمان و ژاپن( حت  بالفصل  یمشترک رقبا

از   ت یحما  برد تاه کار میب  یاتحاد شورو  را در مورد  کیدئولوژی اواژگان    نی، ا1945

 اشو تسلط    یشورو  ریاتحاد جماه  وقتی ،  گاهآن.  را توجیه کندمتحده    االتیا  یامپراتور

اصطالح    کیبه نفع    یمیقد واژگان    د،یفروپاش  1989/1990در سال    ی شرق  یبر اروپا
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د:  شواستفاده  از آن    دی جد  بیرق  کی  هیعل  یدیشروع جنگ جد  یبرا  کنار رفت تا  دیجد

 .گرااسالم سمیترور

متحده و هم چالش    االتیا  یهم امپراتور   1989/1990سال از    30با گذشت بیش از  

را   ی شرق یاروپاتر از آن است که بخش اعظم ضعیف  هیه است. روسیافت رییآن تغ یها

  ی هانامهاروپا و ناتو، موافقت  یهیدر اتحاد  تیعضو  قی متحده از طر  االت ی. اکنترل کند

غرب   یدارهیسرما  در  بار دیگررا    همنطقاین    ترِبیش  ،غرب  ی هایگذارهیو سرما  یتجار

از نقاط ضعف خود پس از سال    یبر برخ  یآرامبه   هیسال گذشته، روس  20ادغام کرد. در  

آمد.    1989 چ  یجمهور  آورشگفت  رشدفائق   یبرا  یدیجد  یها چالش   نیخلق 

 ن یو چ  هیاتحاد روس  های این چالشمتحده به همراه داشت، از جمله   االتیا  یامپراتور

 نیخلق چ  یاست که با جمهور   انهدارهیسرما  یاقتصاد  نظام   کی  وناکن  هی. روساست

بخش    ،1949در سال    نیانقالب چ  هنگاماز    یگری)که اقتصاد آن نسبت به هر زمان د

ا  ی تربزرگ  یخصوص  یدارهیسرما است.  شده  متحد  قدرتمند    نیدارد(  اقتصاد  دو 

  یاقتصادها  نیتر( بزرگنی)چ  یتی( و از نظر جمعهی)روس  یی ایاز نظر جغراف  یدارهیسرما

 متحده هستند.   االتی ا  یجهان  یامپراتور  یبرا  ایعمدهمشکل  نشانگر  جهان هستند. آنها  

  یاقتصاد  واحدو با    قدر قدرت دارداحساس کرد آن  تیدر نها  هیروسآشکار است  

ام  تا  ه است متحد شد  یتربزرگ  اریبس در   شتریب  «انیزبا »ضرر و  باشد    دواریبتواند 

 ن یگرجستان و اکنون اوکرا  مه،یبه کر  بنابراینمتوقف کند.  آن را  و    مقابله  یشرق  یاروپا

 حمله کرد.

  ی جهان  یسلطه   ی هاسرکوب چالش  یمتحده برا  االتیا  یامپراتور  ییدر مقابل، توانا

کاهش   کشور  .  افتی خود  جنگ این  همچن  و  تنامیو  یهادر  و  عراق  و   نیافغانستان 

در مقایسه  آن    ی جهان  ی اقتصاد  نفوذ شکست خورد.    ه یسور  ی در جنگ داخل  اشمداخله

چند سال قادر    طی  اریبس  هایتالش  رغمیکه عل  نشان داداست.    افتهی کاهش    نیچ  با

 .مهار کندرا  رانی مانند ونزوئال و ا ییکشورها ستین

 ی گرید  روکش  تا   جریان داردها  ست یونالیناس  رهبریبه  یتالش  سو  کیاز    ن،یدر اوکرا

  گرید سویند. در نمتحده بازگردا االتیا یبه رهبر یجهان یدارهیسرما یرا به امپراتور

  نیمتحده در اوکرا  االت یا  یرشد امپراتور  ی پروژه  با   ند تا او متحدانش مصمم  هیروس

دنبال کنند.    آنکل    ااز اوکراین ی  یبخش  یرا برا   شانرقیب  دستورکارو    مقابله کنند
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:  نددار  تاریخ و جهانمشابه روسیه به    باًیتقرنگاهی    شرهبران  رایز  ماندیم  هیبا روس  نیچ

 متحده دارند.  االت یا یعنی  یمشترک  بیهر دو رق

نظامی جنگی  ادهیپ   شکل تراژیکیبه    کشور  نی. استین  اصل مسألهنفسه،  یف  ن،یاوکرا

همچنبزرگ  ار یبس  رویارویی یک    در است.  مسأله    نیتر  والد این    ن، یپوت  ریمیبه 

ان این دو  عنوان رهبرمتحده به  االتیجمهور اسیرئ  دن،ی و جو با  هیجمهور روسسیرئ

. در  بود  اهدخو  هم چیرهها  آن  نانیبر جانش  یی ارویو رو  خی. همان تارگرددبرنمی  کشور

  ر ییتغ  لیتحم   یمتحده برا  االتیسابق ا  جمهورسیحال، تالش دونالد ترامپ، رئ  نیهم

  یجنگ تجار  یعنی )  خ یدر تار  یمیاقدام تحر  نیتربا اعمال بزرگ  نیخلق چ  یبه جمهور 

 شرایط تاریخی جای گرفته که( کامالً شکست خورد. ترامپ در همان یاو جنگ تعرفه 

 د.حمله کنن  نیو چ  هیاتحاد روس  به شکل متفاوتی بههرکدام    کهولو آن،  قرار دارد  دنیبا

خواهد داد. هر دو طرف احتماالً اعالم   انیپا  نیبه جنگ اوکرا  ایمصالحه  سرانجام،

خواهند    یگریجنگ را به گردن د  ، یغات یتبل  ی هاکوالک  انیکرد و در مخواهند    یروزیپ 

روس طرف  غ   یانداخت.  روس  زدایینازی  ،یسازیرنظام یبر  از  حفاظت  شرق  و  در  ها 

  حق تعیین سرنوشت استقالل و    ،یبر آزاد  ینیخواهد کرد. طرف اوکرا  دیکأ ت  نیاوکرا

است. کل جهان  نی فراتر از رنج اوکرا یتراژد نیحال، ا عینخواهد کرد. در   دیکأت یمل

  ییاست. در هر جا  گرید  یامپراتوریک  و ظهور    یداره یسرما  یامپراتور  کیگرفتار افول  

 رخ دهد.  تواندیم  ها آن  نیب یریور شود، درگشعله  این دو امپراتوری نیکه اختالف ب

مسئول  تراژدی  نیتربزرگ  د یشا  سرما   تینشناختن  بازارها  یدارهینظام    یبا 

اداره    م،ینامیکه ما آنها را کارفرما م  ییهاتیاقلبه دست  آن باشد که    بیرق  یهابنگاه

اشوندیم داردخیتار  یتکرارها  نی.  ریشه  سیستم  این  در  طبقه ی،  کارفرما    تیاقل  ی. 

رقابت  یی رهبر کشورها  ا ی  کننده کنترل  را که است که  کند،  ایجاب می  یدارهیسرما  ی 

 ران یو  هایداراییها،  یها، زخم)کشته ها  بخش اعظم هزینه.  کنندبازتولید میجذب و  

زندگ مال  یشده،  و  طرف   در  کارکنان   یطبقه   تیاکثررا    (اتی پناهندگان  دو  هر 

تر ای حل ریشه ، راهدشویارائه م  که اکنون  دیگری  شنهادیهر پ   در مقایسه با پردازند.  یم

جنگ    دی. شاکندآن را راهبری نمیسود    یزهیکه انگاست    یمتفاوت   یاقتصاددر نظام  

  اموزدی کند و به مردم ب  داریرا ب  اشانه دارهیسرما  یهاشهیاز ر  یبتواند آگاه   نیدر اوکرا



 

 

 ریچارد وُلف  804

  ی هایرانیجنگ و و  نیباشد، ا  نی. اگر چنیک نظام بدیل را کشف کنند  یهاحل که راه

  نده یدر آ  یمثبت  جی نتا  سرانجامکه   دبینجامعطف مهم  نقطه کیتواند به  یاز آن م  یناش

 . به بار آورد
 

 پیوند با متن انگلیسی: 
https://zcomm.org/znetarticle/the-role-of-capitalism-in-the-

war-in-ukraine / 
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است. او در    در جهان  یشرکت  یسازیجهان  یاز منتقدان برجسته  یکیوالدن بلو  

  یالمللنینظام بشوکی به    هیکه چرا جنگ روس  دهد یم  حیتوض  نببا ژاکو  یامصاحبه 

 . بخشدیم شتاب نچی رشد به احتماالً چرا و – است

  دارد که   یواقعاً جهان  آمدهاییپی  است که  یکی ت یبحران ژئوپل  کی  نیجنگ اوکرا

با    قایو آفر  انهیدر خاورم  یاری. بسی خواهد بودآنها در جنوب جهان  نیدترحااز    یبرخ

 مواجه هستند. ییمواد غذا نیمأدر ت ایعمده یکمبودها

  ن یو اوکرا  هیاز روس  2021درصد گندم خود را در سال    70به عنوان مثال، مصر  

  یاز کشورها  ییبر سر کمبود مواد غذا  یس از شورش مردمهراوارد کرد و اکنون در  

خود    یخارج  یهایبدهاعالم کرده است که    یتازگبه  النکای. سرردیگیکمک م  هیهمسا

پول است و اعتراضات به کمبود   یالمللنیبه دنبال توافق با صندوق ب  وکرده    را نکول

 است. شی همچنان در حال افزا یی مواد غذا

طور به  یکیتی، روابط ژئوپلترهستند. در بلندمدت  جانبی اثرات    نیتریفقط فور  هانیا

  یغرب، اتکا  یهامیتحر  به سببدالر    یاز منطقه   هی. با قطع روسشودبازآرایی میدائم  

متحده    االتی. ایابد می  شیافزا  ن،یچیعنی  به ابرقدرت در حال رشد جهان،    اشیاقتصاد

بهره  مهار پکن    یگسترش ائتالف خود برا   یبرا  نیوکرا ا  بحراناز    در پی آن است که

 .ببرد

 تبیینقادر به    ، ینیپیلیفی  پرآوازه  کنشگرو    پژوهشگربهتر از والدن بلو،    تر کسیکم

بر جنوب جهان باست  یعواقب جنگ  بلو که در حال حاضر در دانشگاه   همتون نگی. 

ضد  »  های وی کتاب  جدیدترین،  کتاب است  ستیاز ب  شی ب  یسندهیکند، نومی سیتدر

 است. «یبعد طو سقو نی: چیکاغذ  یاژدها»و  «یراست افراط  یانقالب: ظهور جهان

از منتقدان    یک یچند دهه    ی، براتمرکز بر جنوب جهانی  ی شکدهیاندگذار  بلو، پایه

جهان   سمیالیامپر  یبرجسته  سال    سازییو  تا  او  است.  بوده  جهان  عضو    2015در 

شود یبرگزار م  هم   نهم ماه که در    یبود و در حال حاضر در انتخابات  نیپیلیف  یکنگره

رئ  یبرا بنجامشودیم  دنامز،    نیپیلیف  یجمهور سیمعاونت  با  او  از  را  نی .   ژاکوبن ی 

 .کرد وگوگفت

 

https://www.businessinsider.com/middle-eastern-countries-billions-egypt-food-crisis-saudi-arabia-qatar-2022-3
https://www.foreignaffairs.com/articles/sri-lanka/2022-04-14/sri-lanka-brink?utm_medium=newsletters&utm_source=twofa&utm_campaign=The%20Cold%20War%20Never%20Ended&utm_content=20220415&utm_term=FA%20This%20Week%20-%20112017
https://www.foreignaffairs.com/articles/sri-lanka/2022-04-14/sri-lanka-brink?utm_medium=newsletters&utm_source=twofa&utm_campaign=The%20Cold%20War%20Never%20Ended&utm_content=20220415&utm_term=FA%20This%20Week%20-%20112017
https://cup.columbia.edu/book/counterrevolution/9781773632216
https://cup.columbia.edu/book/counterrevolution/9781773632216
https://www.bloomsbury.com/us/paper-dragons-9781786995971/
https://focusweb.org/
https://jacobinmag.com/2022/03/philippines-presidential-election-marcos-duterte-guzman-bello
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اوکرا  کینزد در  ماه است که جنگ  دو  ارز  ن ی به  دارد.  از   یابیادامه  شما 

به جنگ    «جنوب جهانی»رسد؟ و واکنش  میبه کجا    و احتماالً  ستیچ  تیوضع

 ست؟یچ

سازمان    یاست. من کامالً با مجمع عموم  انگیزیغمتحول    واقعاً این  ،  پیش از هر چیز

 ز یآموفصل مسالمتو درخواست حل   نیپوت  ریمیتهاجم والد  تیملل متحد در محکوم

  رسد یمرحله، به نظر م نیدادن به تهاجم موافقم. در ا  انیپا  یبرا  اتمذاکر  قیاز طرآن  

مذاکرات   یشروع جد  یبرا  یردیگ  لیدل  ن یو ا  اند، دهیبست رسبه بن  نیو اوکرا  هیروس

گرفته باشد. وقت آن است   یجدمذاکرات را    یطرف روس  کنونتا  کنمیاست. فکر نم

 خارج کند.  نیرا از اوکرا شی روهاین هیو روس م یکه تهاجم را متوقف کن

اند، اما  را محکوم کرده هیتهاجم روس یجنوب جهان یکه اکثر کشورها  کنمیفکر م

  کایآمر  یبه رهبر  اردوگاهی   اند که فراتر از آن بروند و بهمردد بوده  اریمرحله بس  نیدر ا

کش ناتو  ا  دهیو  من  نظر  به  چ  گواه  امر  نیشوند.  حد  نیا  یکیاست.    زیسه  تا   یکه 

کرد.    جاد یا  نیحرکت متقابل پوت  یرا برا  طیبود که شرا  هیروس  ی گسترش ناتو تا مرزها

ادامه  سو  بدین  1994ناتو از سال    در  هیهم مرز با روس  یجذب کشورها  یفشار برا  نیا

 داشته است. 

پیوندهای  ، که  2014در سال    دانیم  امیبا ق  ژهیومتحده، به  االتی ا  ژهیوغرب، و به

اوکرا  م یرژ  رییتغ  گیر، درداشت  ستیفاش  ی هابا گروه  اریبس اکنون   ن یدر  است.  بوده 

عنوان  خود به  تیاولو  یریگبازپس  یبرا  یحرکت واقع  کاین تهاجم را یمتحده    االتیا

شود و پس از شکست و خروج از افغانستان که شکست ناتو  یده ماستفا ی هژمون جهان

 . است خود یرفته نیاز ب اعتباربه دنبال نجات  ،بود زین

وجود داشته است.   کایآمر  ا ب  همراهی  یبرا  یدر جنوب جهان  ی ادیز  د یترد  نیبنابرا

فشار  می  فکر سو  اصلیکنم  جهان  یاز  از شروع   نانیاطمکسب    یبرا  صرفاً  یجنوب 

اعالم اوکراین به  رسد  یقابل مذاکره به نظر م   تاکنونچه  صلح است. آن  یمذاکرات برا

شرکت نخواهد    آن  هیاست که در اقدامات ناتو عل  هی وسدادن به ر  نانیو اطم  ی طرفیب

  یاز کشورها  یو تعداد  نیدر اوکرا  یطرف یاست که ب  نیمرحله ا  نیکرد. احساس من در ا

 حل باشد. راه نیبهتر  تواندیم هیدر مرز روس گرید

https://jacobinmag.com/2022/02/maidan-protests-neo-nazis-russia-nato-crimea
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.  ایمقرار گرفته بست  بن  در  رایز  م، یصلح تالش کن  یاکنون زمان آن است که واقعاً برا

م پوتیفکر  فرصت  نیاز  نیکنم  داردبه  نشود  تا  ی  م   تحقیر  فکر  اوکرایو  ها  ینیکنم 

 ن یند. بنابرااهدر برابر تهاجم مقاومت کرد  تیخواهند به جهان نشان دهند که با موفقیم

 تی، که جمعدونباس  یبرسر منطقه   یمذاکرات سخت  سپسبس است.  قدم آتش  نیاول

حل  راه  کیتواند  یم   این مسألهکنم  یدارد، انجام خواهد شد، اما فکر م   زیادیزبان  یروس

که آن مناطق    تواند این باشدمیحل  راهیک  .  ستین  ناشدنیحل  و  داشته باشد  یاسیس

اعطا و    هیبزرگ روس  ت یبه اقل  ی حال حقوق  نیع   دربماند، اما    یباق   نیاز اوکرا  یبخش

 شود. تأمین زین هیروس یتیامن ی هاینگران

 

است که   یزیغرب به جنگ چ  ی هادر واکنش  سیاست یک بام و دو هوا 

 م یتحر  هیکه روس  تیواقع  نیاند. اتوجه کردهبه آن  در غرب    هااز چپ  یبرخ

از جنگ عربستان در    یشود در حالیم  مقاومت از    ؛شودیم   ت یحما  من یکه 

 ن یفلسط  یکه مقاومت مسلحانه  یشود در حالیم   لیتجل  نی اوکرا  یمسلحانه

 ی که از جنوب جهان  یشود. احتماالً کسانیم   یتلق   سم یاشغال، ترور  ابر در بر

 ند. اها آگاهیاکاریر  ن یاز ا  کامالً کنند  یم   نظاره

مدرسته فکر  ای،  دال  یک ی  نیکنم  کشورها  یل یاز  که  جهان  یاست  از    یجنوب 

  . قطعاً رند یگیبه سمت واشنگتن فاصله م  شانکشاندن  یمتحده برا  االت یا  ی هاتالش

جنگ   ه،یدر سور  یجنگ عراق، جنگ داخل   برابردر    نی با اوکرا  قبال دوگانه در    ی هامعیار

اسرا  نیفلسط  یطوالن در    هانیا  یهمه  من، یها در  یسعود  یکشو جنگ نسل  لییو 

  ب ی. ما فراندی واقعی تاریخ آن کامالً آگاهاز پیشینه است و  خیلی روشن یجنوب جهان

 . خورد مینخواه

.  ستیکارساز ن  هیروس  علیه  کپارچهی  ائتالفی  جادی ا  یست که تالش برارو  نیهماز  

از بحران    در واقع متحده    االتیدوگانه وجود دارد و ا  یها معیار  وضوحبه  که  دانندیهمه م

م   یهژمون  یدوبارهاعمال    یبرا  نیاوکرا استفاده  مکندیخود  فکر  واشنگتن    کنمی. 

به    دواریام بتواند  که  بازساز  ینحوبود  را  و    یگذشته  موردکند  در    شی هاجنگ   در 

 .ه استثر نبودؤکار م نیکند، اما ا جاد یا یفراموش انه،یخاورم

https://jacobinmag.com/2022/03/donbas-donetsk-luhansk-ukraine-russia-putin
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کشور متهم   نی ه است. اشدبه جنگ انتقاد    نیواکنش چشدت از  بهدر غرب  

دهد. در  یم ای  کنندهتعیین  یاسیو س  یاقتصاد  های کمک  نی شده که به پوت

 یبرا   اینمونهرا    ه یتهاجم روس  نیچ  د یکه شا  بود  ییهاصحبت  یآغاز جنگ، حت

 ؟چیستنظرتان در این مورد .  نددانبه دست خودش می  وان یاشغال تا

اما در    ، را محکوم نکرده  هیکشور روس  نیاست. ا  کامالً محتاطانه عمل کرده  نیچ

ی تحرک  هدندهانجام نداده که نشان  یاقتصاد  ای   ینظام  ، یاسیحرکت س  چیحال ه  نیع 

نفع  مهمی مباشد  هیروس  به  فکر  حت  کنم ی.  آمر  یکه  تحل  ییکایمقامات    گرانلیو 

مداخله  یمبن  یشواهد  توانندیم   یسختبه  زین  یاقتصاد نفع   نیچ  یاقتصاد  یبر    به 

 ک،یپلماتی. از نظر دکرده بودندبوق و کرنا    حاال دربود، تا    طورنیکنند. اگر ا  دایپ   هیروس

خیلی    هیبه تهاجم روس  دنیبخشتیمتحد شده است، اما در مورد مشروع   هیبا روس  نیچ

 بوده است.  محتاط

متحده و    االتی ا  نیب  یامعاهده  چ یه  ن،یدارد. در اوکرا  خیلی فرق   وانیتا  تیوضع

  ی به همان شکل  تی وضع  نی. بنابراشته استوجود ندا  یگریو کشور د  نیاوکرا  ا ی  ن،یاوکرا

مختلف    هایهمعاهد   قیمتحده از طر  االتی وجود نداشت. ا  هست در اوکراین  وانیکه در تا

احمقانه خواهد    وانیبه تا  نیچی  حمله مرتبط است.    وانیابا ت  یو نظام  یاسیس  ،یاقتصاد

ز نظام   رایبود،  واکنش  م  االتی ا  یباعث  ایمتحده  و  م  االتیشود  برایمتحده    یتواند 

 اشاره کند.  1950 یدهه لیموجود از اوا هایهبه معاهد یپاسخ نیچن هیتوج

  ی خود با کشورها  کیپلماتیو د  یاقتصاد  یدستاوردهادیوانگی خواهد بود که چین  

  ن یمرحله، چ  نیکنم، در ایفکر م  نیکند. بنابراحمله به تایوان    یقربان   ی راجنوب جهان

  تیحما  استیس  نی واقع از ابه  زیمتحده ن  االتی و ا  رضایت دارد  واحد  نیچ  استیاز س

  نیشناسد. چمی  تیبه رسم  نیچ  یتنها دولت قانون  نوانع کند که دولت پکن را بهیم

راض  تیوضع  از به  یموجود  اما  تبلاست،  است    یغاتیطور  که   دی کأ ت  دایممجبور  کند 

سکوت کند، شکست   برسر این مسألهناگهان  است. اگر پکن به  نیاز چ  یبخش  وانیتا

 پکن خواهد بود.  یبرا یبزرگ کیپلماتید

  ن یاست که ا  وانهید  نیو چ  ستیدر کار ن  وانیبه تا  یکه تهاجم  م یگویم  نیبنابرا

 وانیتا   ی هااست و تنگه  پر از نیروهای امریکایی  نیچ  ی جنوب  یایکار را انجام دهد. در

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-38285354
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جهان صحبت   ییا یدر  یروین  نیاست. ما در مورد قدرتمندتر  ییکایآمر  یهای کشت مسیر

 است.  وانیتا  یو تنگه نیچ یجنوب یایدر در  نیمهار چ برکه متمرکز   میکنیم

 ی کار  چنین  اًآن را ندارد، و واقع   کیت تحرأجر  نیاست که چ  ینظام  یروین  نیا

بوده است.    ن ییپا  کامالً  در واقع   ریاخ  ی هادر سال  نی چ  یدفاع  ی هانهینکرده است. هز

به   االتیا گذشته  سال  چند  در  سه متحده  مداوم  هزطور  چ  ییهانه یبرابر  ها  ینیکه 

  االت یبا ا  یواقعا مصمم بودند که از نظر نظام   هاً ینیکنند، خرج کرده است. اگر چیم

.  دی بود  شانینظام   یهانهیدر هز  یتربیش  اریبس  شی، شاهد افزاهمسان شوندمتحده  

مهم    اریبس  ییایدر  یریدرگ  که در صورت وقوع  –  د ینگاه کن  مابریهواپ   ی اگر به ناوها

.  است   یدوران شورو یمیقد  یهای طراح  زدارد که ا  مابر یفقط سه ناو هواپ   نیچ  -است  

  ی ماهایهواپ  یفناور USS Gerald R. Ford فناوری نیترشرفته یدر برابر پ  نیبنابرا

 . اندمقایسهغیر قابلکه کامالً   – را دارید 1970 یدهه

باعث   روسیه،   بر  غرب  های تحریم  که  اند گفته  مفسران   برخی

 جهانی   اقتصاد  ی آننتیجهدر    و   شودمی  زداییسازیبخشیدن به جهانیشتاب

به   جنگ  نوع   از   جدیدی   وضعیت  در می  اردوگاه   دو   سرد   یکی  شود،تجزیه 

 چیست؟ مورد    این در  شما  دیدگاه.  واشنگتن  پیرامون  دیگری   و پکن  پیرامون 

  اقتصادی   و   مالی  هایتحریم  که   کند   ایجاد   شرایطی  خواهد می  واشنگتن  کنم می  فکر

  ها این تحریم  که  بینیممی  کنم می  فکر   و   بزند،   آسیب  روسیه  اقتصاد   به   واقعاً   روسیه  علیه

  باشد،  محتاط  بسیار  باید   اروپا .  زندمی  آسیب  نیز  غرب  به   زیرا  هستند،  دولبه  شمشیر

  متحده   ایاالت  یعرضه   به  تواندنمی  و  است  وابسته  شدتبه   روسیه  انرژی  منابع  به  زیرا

  انرژی  تأمین خطوط که دارم شک خیلی. زمستان بعد از رسیدن خصوصبه کند، تکیه

 .شود قطع  زیادی حد  در اروپا و روسیه بین

  غرب  که   قدرآن  نه  احتماالً  اما   زند، می  آسیب  روسیه  به  ها تحریم  کنممی  فکر

  جنوبی دوران آپارتاید،   آفریقای   حتی   یا   عراق مانند  کشورهایی  با   مقایسه در.  خواهدمی

  جهانی   جنوب  با  مهمی  روابط  اقتصادی  نظر  از  و  است  تریبزرگ  بسیار  اقتصاد  روسیه

. است تریبزرگ بسیار  بازیگر روسیه زیرا نیستند، دقیق لزوماً  سوابق آن بنابراین، . دارد

  این که  گویندمی غربی   مطبوعات  حتی زیرا باشد، داشته معکوس اثر تواند می  تحریم و
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بدین    است،  شده   جا روبرو در آن  منفی   واکنش   با   روسیه  اقتصادی  انزوای  برای  تالش

که است  حامی  ناسیونالیسم  به  معنا  زده  دامن    ضد   یشجاعانه  مقاومت  البته.  پوتین 

  هاروس  از  بسیاری  کنممی  فکر  من  اما  است،  داشته  وجود  روسیه  در  پوتین  علیه  جنگ

 . اندشده ناسیونالیستی جنون این اسیر

. است  چین  به  درواقع  هشدار  این  و  است  هشدار  نوعی  هاتحریم  این  که  کنم می  حس

  است   چیزی  همان  این  شوید،  غرب  با  جدی  ایوارد مبارزه  روزی  »اگر:  است  این  پیام

 این  در  که  است  دلیل  همین  به  و  داند، می  را  این  چین  شد.«  خواهید  روبرو  آن  با  که

 . از این دست بشود  هایی تحریم  باعث  دامن نزده که  ایعجوالنه  اقدام  نوع  هیچ  به  مرحله

 زیرا است، چین  از پذیرتر آسیب بسیار  مالی  و اقتصادی های تحریم برابر در روسیه

  ترپیچیده بسیار توسعه داده، جهانی جنوب که با اقتصادی از لحاظ مجموع روابط پکن

ای وابسته است که  تولیدی   ظرفیت  به  شدتبه  متحده  ایاالت  اقتصاد  این،  بر  عالوه.  است

  صادر   متحده   ایاالت  به  و تولیدات آن سپس  اندساخته   های فراملیتی در چینشرکت

مؤثر   چین  علیه  کند،می  اثر  روسیه  علیه  که  شدت  همان  به  ها تحریم  بنابراین.  شودمی

 ت.نیس

  مرحله  این در.  باشد چین تواندکلی می وضعیت  این بزرگ یبرنده که  کنممی فکر

 از   جلوگیری  برای  تالش  نظر  از  از خود محافظت کرده،   اوکراین  جنگ  عواقب  در برابر

  سیاسی،  نظر  از  که  رسدمی  نظر  به  اما   دارد،   را  خود  خاص   مشکالت  کرونا   گسترش

خارج    متحده   ایاالت   از  بهتر  بسیار  خارجی،   سیاست  و   اقتصادی کنونی  وضعیت  از 

تالش    پوتین  ساختن  منزوی  برای  تالش  در  اروپا  و  متحده   ایاالت.  شودمی به 

  در  اصلی  کنندگان شرکت  از  که یکی   چین  کنم می  فکر  و   اند فرسایی دست زدهطاقت

 کند. می عمل بهتر نیست، خیلی درگیری این

بخش   آفریقا  و   خاورمیانه.  است  کرده  تشدید  را  جهانی  تورم  بحران  جنگ

 خود  یبهره نرخ غنا. کنندمی وارد روسیه و  اوکراین از  را خود گندم از بزرگی

 وضعیت  از  شما  تحلیل.  دهد  کاهش  را  تورم  تا  است  داده  افزایش   درصد  17  به  را

 چیست؟  جهانی  جنوب  در  اقتصادی 

https://www.jacobinmag.com/2022/03/russian-socialists-protest-putin-war-ukraine-antiwar-dissent
https://www.jacobinmag.com/2022/03/russian-socialists-protest-putin-war-ukraine-antiwar-dissent
https://thenextrecession.wordpress.com/2022/04/03/the-submerging-market-debt-crisis/
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 مشکالت  سبب  به. است افزایش حال  در جنوب و شمال در تورم مختلف، دالیل به

  فشارهای  از  بخش بزرگی.  داشت  وجود  قبل  از  تورمی  فشارهای   کرونا،  گیریهمه  از  ناشی

  فکر  و  است،  جهانی  بزرگ  هایشرکت  تأمین  یزنجیره  در  جایی جابه  از  ناشی  تورمی

 برابر در فقط نه تأمین، هایزنجیره این پذیریآسیب  به مربوط هادرس از یکی کنممی

همهبیماری  برابر  در  بلکه  جنگ، ناگوار  گیرهای  وضعیت   از  یکی .  است  وهواییآب  و 

  هایزنجیره  به  وابستگی  این  از  کشورها  از  بسیاری  که  است  رود اینمی  انتظار  که  نتایجی

 . روی آورند ایمنطقه همکاری هاینامهتوافق  به بیشتر  و شوند  دور جهانی تأمین

 کنترل   تأثیر.  است  شتاب پیدا کرده  نفت  و  گندم   مورد   در  ویژه به  جنگ  ناشی از  تورم

این   تفکیک  قدر است؟چه   جنگ  تأثیر  و  چیست  نفت  یتولیدکننده  کشورهای  انحصاری

 نفت  یتولیدکننده  کشورهای  شود،  متوقف  جنگ  وقتی  حتی  زیرا.  است  سخت  بسیار  دو

 در  شیوع کرونا که  ابتدای  مانند   دارم  شک.  بماند   باال  بسیار  آن  قیمت  که  خواهندمی

.  ها باشیمقیمت  کاهش  یافت، شاهد   کاهش  درصد  50  از  قیمت بیش  موارد  از  بسیاری

 سقوط  مطمئناً  اما  شد،   خواهند  تثبیت  االن   به  نسبت  تریپایین  سطح  در   که  کنم می  فکر

 به  احتماالً  نکنند،  پیدا  کاهش  توجهیقابل  میزان  به  اگر  و.  داشت  نخواهند  چشمگیری

نیز  این   و .  ماند  خواهد  باقی   باال   نیز  کاالها   قیمت  که  است  معنی   این   مشکل  با  امر 

 .است شده پیچیده  جهانی تأمین یزنجیره 

  است،   شده  اغراق   واقعاً   تورم  بر   آن  تأثیر  که در مورد  عواملی   از  یکی   حال،   این   با

  برای   زیادی  هایهزینه.  است  گیریهمه   بحران  دلیل  به  دولت  رفاهی  هایهزینه  افزایش

  اقتصاددانان   برخی  اکنون   و  داشت،  از محل کسری بودجه وجود  زندگی   سطح  از  حمایت

  علت   کنم می  فکر  من .  باشد   درست  کنمنمی  فکر  -  است   تورم  عامل  این  که  گویندمی

  جانبی   آمدهایپی  و  نفت،  قیمت  افزایش  جهانی،  یعرضه  هایزنجیره  در  مشکالت  اصلی

 . است بوده  کاالها قیمت آن بر

 های هزینه  افزایش و   ناتو  از  حمایت   حیات  تجدید  شاهد  که  رسدمی نظر  به

 را  مسأله شما   این  آیا  امپریالیست،   ضد  یک  عنوانبه.  هستیم  غرب  در  نظامی

 کند؟ می  نگران
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بزرگی  متحده،   ایاالت  در  جو.  شودمی  مربوط  داخلی  تحوالت  به  هااین  از  بخش 

 غیررسمی   داخلی  جنگ  شرایط  وفصلحل   برای  چین  به  نسبت  نگرش  و  اوکراین  از  بایدن

کشوری دارید که در داخل    شما.  کند می  استفاده  دارد  وجود  متحده  ایاالت  در  اکنون  که

  هایی راه   از  یکی  خارجی  دشمن  یک  توانایی خلق  بنابراین  بندی شده است،قطب  شدتبه

 ملی  همکاری  از  ظاهربه   و  کنید  خنثی  را  ترامپ  دونالد  پایگاه  توانیدمی  که با آن  است

  های هزینه با ها همراهآن اما باشد، مؤثر کار واقعاً  این که کنم نمی  فکر. باشید برخوردار

 از  بیش   حاضر  حال  ها دراین هزینه.  داد  خواهند  به این دستورکار ادامه  باالتر  نظامی 

این امر تأکیدی  .  شد  خواهد  هم   بیشتر  احتماالً  و  است  جاری  سال  در  دالر  میلیارد  800

 دموکرات  حزب  چپ  جناح   این که  و  جنگ  ضد   احیای واقعی جنبش  اهمیت  است بر

 تالش  در  جنون ناسیونالیستی را که بایدن  این  و  تری بگیردقوی   جنگ بسیار  ضد  موضع

 . متوقف سازد است،ایجاد آن 

جهت  تحولی   مسلماً   اروپا   در   و   لیبرال  نیروهای  میان  در  ویژه به  گرینظامی  در 

بوریسمی.  دارد  وجود  کارمحافظه عکس  برای  جانسون  بینیم   ولودیمیر   با  گرفتن 

  بزرگی  فرصت  داخل،  واقعی او در  مشکالت  به  توجه  با   جنگ  این  و   رود، می  زلنسکی

  اما   کشید،  خواهد  طول  چقدر  ناسیونالیستی  یلحظه   این  دانمنمی.  است  بوده  اشبرای 

 .نیستند لوحساده  کندمی فکر جانسون بوریس قدر کهآن بریتانیا  در مردم  کنممی فکر

 که  دارد  وجود  روسیه  انرژی  به  زیادی  وابستگی  اروپا،   اصلی  یمنطقه  مورد  در

در    همچنان  هادموکراتسوسیال  رهبری  تحت  آلمان.  بود  خواهد  سازمشکل  همچنان

 طرفدارِ  اروپایی  دیدگاه  منظر  از  کنمنمی  فکر  اما  ، دهدانعطاف به خرج می   واشنگتن  برابر

 چه   دانیمنمی  فرانسه،  در.  بود  در قدرت  مرکل  آنگال  باشد که  زمانی  مانند  متحده،  ایاالت

  ریاست   انتخابات  دوم  دور  تواند درمی  لوپن  مارین  با  ملی  اجتماع:  بیفتد  است  قرار  اتفاقی

  با  بیشتر  اروپایی  افراطی  راست  دانیم، می  همه  که  طورهمان  و  شود،  پیروز  جمهوری

  افراطی   راست  هایچهره  از  دیگر   یکی   مجارستان،  در  اوربان  ویکتور.  است  متحد  پوتین

 .دارد روسیه با ترینزدیک اتحاد است، شده  انتخاب بار دیگر  تازگیبه که

  و   نظامی  هایهزینه  افزایش  برای  که حرکتی  رسدمی  نظر  به  درست است  بنابراین

  سیال   قدرآن  کشورها  این  از  بسیاری  در  داخلی  وضعیت  اما.  دارد  وجود  ناتو  در جهت

https://www.jacobinmag.com/2022/03/germany-nato-eu-military-budget-scholz-ukraine
https://www.jacobinmag.com/2022/03/germany-nato-eu-military-budget-scholz-ukraine
https://www.jacobinmag.com/2022/03/germany-nato-eu-military-budget-scholz-ukraine
https://jacobinmag.com/2022/04/marine-le-pen-populism-national-rally-france-elections-iron-fist-velvet-glove
https://www.jacobinmag.com/2022/03/viktor-orban-ties-moscow-putin-hungary-general-election
https://jacobinmag.com/2022/04/orban-hungarian-election-united-for-hungary-opposition-results
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  ایاالت  و  بریتانیا  اروپا،  یاتحادیه  بین  ائتالفی قدرتمند  به  امر  این  گفت  تواننمی  که  است

  مدت میان  در  اما   باشد،  ناتو  تقویت  تواندمی  مدتکوتاه  ینتیجه.  شد  منجر خواهد  متحده

 .باشیم غرب اتحاد تضعیف شاهد  توانیممی  بلندمدت، و

 ایاالت  ژئوپلیتیک  وضعیت  به  وقتی  تحلیلگران  اکثر  که  است  چیزی  این   کنممی  فکر

  نگاه   خارجی  سیاست  به  صرفاً   توانیدنمی  اندازند؛می  قلم   از  کنند می  نگاه  اروپا  و   متحده

  اگر  کنممی  احساس.  در نظر نگیرید  خود  تحلیل  در  را  داخلی  سیاسی  مبارزات  و  کنید

  واقعاً   ببینیم،  جدید  المللیبین  یصحنه   این  در  را  غرب  درازمدت  گیریجهت  خواهیممی

 .کنیم این عامل توجه به باید 
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باتلر سه دهه  با  جودیت  پیش  های  افق(  1990)  های جنسیتیآشفتگیی 

ی جنسیت و فمینیسم گشود. او همواره برابری را در نظریهای در برابر  تازه

می قرار  نمیمرکز  قائل  تمایز  تمام دهد.  که  است  این  مدافع  زیرا  شود، 

ها ارزش یکسان دارند و این چیزی است که تخیل سیاسی باید آن  زندگی

المللی کاتالونیا به  نی بیوسومین جایزهرا برگزیند. باتلر برای دریافت سی

ای که به سبب »تعهد مدنی و سیاسی او به مبارزه بارسلونا رفته است، جایزه

کند«  های خاصی را مشروط و مقید میبا تمام انواع خشونتی که زندگی گروه

او شکننده انجام داد.    ARAرا با    وگواین گفتبه او اعطا شد. ساعاتی قبل، او  

گیرد. لبخندش رندانه  کند قدرت میرسد ولی وقتی صحبت میبه نظر می

آنچه را که درباره  از یکدیگر موعظه میاست و  اهمیت مراقبت  کند در  ی 

ایم وگو حضور یافتهی مایی که برای این گفتکند. او به همهعمل پیاده می

 دهد.  اهمیت می
 

تاریخ است. اکنون جنگ در اوکراین و در  ای تکراری در  جنگ پدیده •

توان با امکانِ آیند در جریان است. چطور میتر به چشم میسایر نقاطی که کم

 بودنِ جنگ مبارزه کرد؟جنگ و با برحق

سؤال خوبی است. خب، مطمئن نیستم برای پوتین مهم باشد که جنگِ او برحق  

او به طرزی مؤثر دارد میاست یا نه. چه ید که اگر بخواهد، به هر دلیلی که  گوبسا 

خواهد[ جلوی او را بگیرد ی جهانی که ]میکند و از جامعهبخواهد، جنگ بر پا می

برای هدف خودش سرپیچی می را که  این است که چطور کسی  کند. همانا مسئله 

مرگ  نیروی  از  استفاده  بیخواستار  غیرنظامیان  علیه  سازیم.  بار  متوقف  است  گناه 

افتد استثنا در نظر بگیریم، اما  یم هر تعداد مکانی را که این اتفاق در آن میتوانمی

جنگ پوتین به طور خاص دهشتناک است به دلیل شمار افرادی که او کشته و نیز به  

کنم خیلی دشوار بتوان او را در  دلیل شمار مهاجرانی که او تولید کرده است. فکر می

ی جنگ پاسخگو کرد، چراکه او به شده دربارهین پذیرفتهالمللی یا قوانبرابر قوانین بین 

بودنی  دهد. پس هیچ برحقخندد. او به چنین قوانینی اهمیتی نمیچنین قوانینی می

اوست. البته میبرای جنگ او وجود ندارد، این مایه اوست. این دلخواهِ  تواند ی لذتِ 

https://en.ara.cat/misc/judith-butler-winner-of-the-catalonia-international-prize-2021_7_4353850.html
https://en.ara.cat/misc/judith-butler-winner-of-the-catalonia-international-prize-2021_7_4353850.html
https://en.ara.cat/misc/judith-butler-winner-of-the-catalonia-international-prize-2021_7_4353850.html
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ناتو به شیوه او معتقد است که  بیاورد:  امپدالیلی  او معتقد  ای  ریالیستی پیش رفته؛ 

است که اوکراین، با متحدشدن با ناتو، نفوذ اروپا و آمریکا را وارد کرده و روح روسیه 

به  ارزش را  او  کرد؛  خواهد  نابود  ارزش آرامی  سنتی،  ارزش های  و  روسیه  های  های 

است    اند که او آورده است. و مهمها دالیلیکم اینکند. دستمردساالرانه را حفظ می

به  را  و مسائل جنسیتی  و دگرباشی  فمینیسم  او  باشیم که  داشته  توجه  ی منزله که 

شناسد، گویی که امنیت روسیه به ما هوَ به چالش کشیده شده  مسائل امنیت ملی می

دست این تأثیرات غربی نابود بشود. در ذهن او همانا این تأثیرات  تواند بهیا بالقوه می

 نیز قدرت دولتی مردساالر را از بین خواهد برد. ی مردساالر و  خانواده
 

جنگ بسته به این است که چه کسی قدرت دارد و چطور آن را به   •

 گیرد. مبارزه با این رهبران اقتدارگرا دشوار است.کار می

ما یک ساختار حکمرانی سیاسی جهانی نداریم. من امید دارم که درون روسیه یک  

شته باشد که مردم خودشان اصرار بورزند که جنگ جنبش دموکراسی بتواند وجود دا 

جنگنمی این  مخالف  آنها  که  اداره خواهند،  در  بیشتر  مشارکت  خواهان  و  ی اند، 

اند. امید دارم که ارتش سقوط کند یا ارتش از جنگ سرپیچی کند یا در  کشورشان 

مردم به من    دانید،شود؟ اما میهایشان را زمین بگذارند. زیبا نمیانقالبی نرم سالح

گویم بله، اما خوب گرا هستم. من میلوح و بسیار غیرواقعگویند که من بسیار سادهمی

گرا،  گرا رایج شود، نه؟ گاه ما به قدری واقعی غیرواقعشود اگر این ایده، این ایدهمی

هایی وجود دارد، نه؟ ما  آلکنیم ایدهشویم که فراموش میگیر میاستراتژیک و سخت 

 مان داشته باشیم.غیرواقعی را طلب کنیم، باید غیرواقعی را در ذهن باید 

 

 

ی نسبتاً اقتدارگرایی و راست افراطی ظهور کرده است. ما در برهه •

 آوری قرار داریم. هراس
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پرمخاطره وضعیتِ  در  ما  صورت بله،  و  داریم  قرار  را  ای  اقتدارگرایی  جدید  های 

پوتین،  می اقتدارگرا در بالروس، ترکیه و برزیل را  اوربان، رژیمبینیم. ما قدرت  های 

 بینیم. می

 رأی برای مارین لوپن در فرانسه.   % 40و   •

 %23هایی ]در این مورد[ داشتم چون بیشتر دوستانم رأی ندادند.  بله، من بحث

می پیشاپیش  ما  ندادند.  دموکراسیرأی  که  میدانیم  مردم  ها  اگر  شوند  نابود  توانند 

خواهیم. آن خواهیم. ما یک اقتدارگرا میگویند: ما یک فاشیست میبخواهند. آنها می

های  گرداند. آن شخص یا آن رژیم ارزشلیه بازمیشخص یا آن رژیم ما را به نظم او 

ها و در برابر ناامنی اقتصادی محافظت  گرداند، از ما در برابر خارجیبنیادین ما را برمی

دهد  ها اجازه میهای دست راستی است که به فاشیست پردازیکند. این قِسم خیالمی

ل بسیار قوی نیاز دارند  ها به تخیبه قدرت دست یابند، به همین دلیل است که چپ

پردازی قدرتمندی در باب بازگرداندن نظم دارند و ما به تخیلی بسیار  زیرا آنها خیال

 قدرتمند نیاز داریم.  

 بینید؟هایی از وجود این تخیل میو آیا شما نشانه •

بینم. وقتی در آرژانتین، ها را میخصوص در جنبش فمینیستی نشانهبینم، بهبله می

کا جنبششیلی،  بودم  مکزیکو...  و  فمینیستیستاریکا  قدرت  های  که  دیدم  را  ای 

آورند. مردمی که خانه و  ها میها را داشتند. آنها مردم را به خیابانکردن تودهبسیج

خواهند به خشونت علیه زنان و به اقتدارگرایی  کنند و میمحل کار خود را ترک می

را دموکرات  نامزد  شیلی  مردم  دهند.  برگزیدهپایان  را  و  دیکالی  فمینیسم  با  که  اند 

دگرباشان پیمان وفاداری بسته است. ما باید به شیلی نگاه کنیم و از خود بپرسیم که  

 اند.آنها چطور این کار را انجام داده

 

توانند تغییر اند. اینها چه چیزی را میها موقتیاما تمامی این بسیج •

 دهند؟ 

موقتی مبارزات  بتمامی  اما  ضروریاند،  دموکراسی  میرای  وقتی  که  اند.  بینید 

دموکراسی در خطر است، مجبورید مبارزه کنید و باز هم مبارزه کنید. این سخن آنجال  
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که   ستین  یتیوضعای مداوم است.  دیویس و شانتال موف است که... دموکراسی مبارزه

خاطر شد. باید مبارزه  توان آسودهنمی  . دیبرو  التیبه تعط   دیو بعد بتوان  دیبه آن برس

کنید و بتوانید تهدیدهای دموکراسی را شناسایی کنید و با آنها مبارزه کنید. و در حال  

ی جدیدی از اقتدارگرایی داریم که از درماندگی اقتصادی، مهاجرت، حاضر ما منظومه

کند، باید  می  تغییرات جمعیتی، ساختارهای خانوادگی، مناسبات جنسیتی و ... تغذیه

 Ni Unaتر هم نه!« )زن کم  کی»راهی برای مقابله با آنها پیدا کنیم. اعضای جنبش  

Menos   ای  Not one [woman] less)    انجام را  کار  این  چطور  آرژانتین  در 

 دهند. می
 

همه • شما  نظر  ارزشبه  این  میی  فمینیستی  دموکراسی های  تواند 

 تری به ما بدهد؟کامل

ارزشمیفکر   از  یکی  ایدهکنم  فمینیستی  کردوکارِ  و  اندیشه  کلیدیِ  ی  های 

ایده است.  متقابل  )وابستگی  مردانه  ایدئولوژی  فردگرایی همواره  ( masculinistی 

فکر می و  است.  این میکنم فمینیستبوده  به  است که  اندیشند که  ها مدتی مدید 

می مراقبت  یکدیگر  از  یکدیگر  چطور  به  چطور  نوع  وابسته کنیم.  چه  به  و  ایم؟ 

های بهداشتی، سرپناه و دستمزد مناسب ای نیاز داریم که مراقبتساختارهای اجتماعی

ایم به دست سموم،  کنیم و به آن وابسته تأمین شود، که زمینی که در آن زندگی می

 ها نابود نشود. ها و شرکتآلودگی
 

 

کردید.  پیش • اشاره  پناهندگی  بحران  به  با همبستگیتر  که  ای 

سایر اوکراینی با  مشابهی  همبستگی  اما  است  مهم  شد  داده  نشان  ها 

 پناهندگان وجود نداشت. در این مورد نظرتان چیست؟

اند چون از مردم اوکراین استقبال کرده، اما همین  همه لهستان را تحسین کرده 

ها را  ها و تراجنسیتی ها، لزبینها بست، گیها و سوری لهستان مرزها را به روی افغان

منزوی کرده است. گاهی یک کشور با اینکه همدستِ کردوکارهای نابرابری است کار  
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انجام می را  و  درست  دارد،  وجود  بد  مهاجران  و  مهاجران خوب  معتقدند  آنها  دهد. 

لهستانیخوب  به  میها شبیه هاشان  مثالً  افغان در سرتاسر  اند.  با مهاجران  دانیم که 

اوکراینیی  اتحادیه برای  آلمان مراکز پذیرش مجزا  ها  اروپا بدرفتاری شده است. در 

ها است؟  مراتبی وابسته به ملتمراتبی نژادی است؟ سلسله وجود دارد. آیا این سلسله

ها باید سرپناهی باشد، آیا  باید مراقب باشیم و از خود بپرسیم که آیا فقط برای بعضی

ها ارزش بیشتری دارند، یا آیا افرادی  ه سایر زندگیهایی وجود دارند که نسبت بزندگی

توان رهایشان کرد. این نابرابری بایست ما را به بازنگری در خط مشی  هستند که می

  ز یچ  چیه  ش،یامدهایجنگ و پ   نیا  یبا ادامهمان در مورد پناهندگی وادارد.  سیاسی

عادالنه و    یراستبه  یِ پناهندگ  یِ اسیس  ی خط مش  کی نخواهد بود که به    ن یتر از امهم

 .  میشیندیجهان ب یمنصفانه برا یراستبه
 

بودن چه معنایی دارد و این که زنبحثی در جریان است در مورد این •

می مواردی  چه  شامل  اندازهمقوله  به  شاید  اما  دربارهشود،  کافی  ی ی 

 های بدیل سخن گفته نشده است. مردانگی

تواند  اند که چه کسی میها این پرسش را طرح کردهفمینیست کنم برخی از  فکر می

زنان شکاک روندها در حقوق  به  آنهایی که نسبت  اند  ادعا کند که یک زن است. و 

  سانِ آنهایی که در بدو تولد مؤنث قلمداد شدهتمایل دارند که فکر کنند زنان ترنس به

ی بیش از حد شمولیت دارد. فکر بنداند که این مقوله اند زن نیستند. و نگرانو زن

وظیفهمی این  فمینیستکنم  ما  مقولهی  تمام  به  که  شمولیت بندیهاست  هایمان 

(، مردان ترنس و  masculinityهای بسیاری حول مردانگی ) بیشتری بدهیم. بحث

دانند وجود دارد. حرفم تر ترنسِ مذکر میآنهایی که خودشان را در معنایی گسترده

اند  ( یا به لحاظ جنسیت نامنطبقButchآنهایی که ترنس مذکر یا بوچ )این است که  

دانیم در آفریقای جنوبی جنبشی وجود بینند. همانطور که مینیز در خیابان آزار می

های بوچ، به زنان نرینه و به مردان  دارد برای مخالفت با آنچه تجاوزِ اصالحی به لزبین

ای است که طبق آن این افراد نیاز دارند  ف ایدهترنس نام گرفته است، این جنبش مخال

شدن به جنسیتِ مناسب خودشان از راه خشونت و تجاوز.  شدن و بازگرداندهبه تصحیح

می ما  میو  آزار  آنها  که  تبعیضدانیم  معرض  در  آنها  منقادِ  بینند.  آنها  اند. 
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ی رفتار با  وه اند. منظورم این است که به این دلیل بایست در مورد نحسازی بیماری

روش با  جنسیت  با  نامنطبق  پیچیدهافراد  دربارههای  فقط  این  بیندیشیم.  ی ای 

فارغگفت دربارهوگوهای  ما  میبال  که  ضمیری  ضمایر  ی  هرچند  نیست،  خواهیم 

توانی زندگی کنی؟ کجا  اند: کجا میهایی واقعیتوانند مهم باشند. اما اینها پرسشمی

استخدام شوی؟  می خیابانتوانی  کدام  خیابانها میدر  کدام  در  بروی؟  راه  ها  توانی 

نمی دولتهرگز  بروی؟  راه  میتوانی  چه  را  تو  به ات  توجه  با  هستی؟  مجرم  نامد؟ 

روی؟ پس، اینها مسائل اصلی آزادی و  های بهداشتی کشورت بیمار به شمار میبرنامه

 برابری و رفاه ما هستند. 
 

بری تمام این افراد را تضمین کرد؟ از راه توان آزادی و براو چگونه می •

 گذاری، از راه آموزش؟ قانون

قوی نیاز داریم، زیرا، در  کنم ما در برابر خشونت به حمایتفکر می قانونیِ  های 

های تصدیقِ وجودِ خشونت و تصدیقِ فراگیربودنِ خشونت ی اول، این یکی از راهوهله

باید با خشونت مخالفت کرد و آن را متوقف   است؛ دوم، راهی است برای اذعانِ این که

خواهیم در آن زندگی کنیم  کرد، و برای اذعان این که خشونت در جهانی که ما می

کنم باید در هر سطحی از راه آموزش، از راه نهادهای  جایی ندارد. بنابراین، بله، فکر می

 مذهبی، از راه فرهنگ عامه و از راه بهداشت با آن مبارزه کرد. 
 

 

به نظر شما متقاعدکردن نهادهای مذهبی که گاه حتی با خشونت از  •

 کنند میسر است؟ ی سنتی دفاع میخانواده

ما در عمل به کلیساها و اجتماعات نیاز داریم تا بخشی از این فرایند باشند. جناح  

ی مسیحیت است. اما مسیحیت هم مانند یهودیت  راست اغلب مدعی است که نماینده

بس اسالم  ارتدوکسو  و  است.  پیچیده  نمایندهیار  و  ها  نیستند  یهودیت  تمام  ی 

ی تمام  ی تمام اسالم نیستند و مسیحیانِ دست راستی نمایندهگرایان نمایندهاسالم

ها را روشن سازیم: چگونه از  مسیحیت نیستند. باید از آنجا آغاز کنیم و بعد پرسش
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جوانانکودکان مراقب  چگونه  کنیم؟  مراقبت  محیطمان  چگونه  باشیم؟  های  مان 

میانسانی چگونه  کنیم؟  ایجاد  سکسوالیته تری  پیچیدگی  شرح  و  درک  به  ی توانیم 

و جسمیت مورد گفتیافتگیانسان  این  در  من  یابیم؟  جهان دست  در  وگوهای  مان 

کند. خطر چیست؟  ی سنتی احساس خطر میفهمم چرا خانوادهام. نمیزیادی داشته 

نمیهاکه همسایهاین نیست که  این معنی  به  نیستند  مانند شما  توانید یک  ی شما 

ی سنتی باید از بین برود.  ام که خانواده ی سنتی داشته باشید. من هرگز نگفتهخانواده

  یندهیاما شما نما د،یعشق بورز  دیخواهیو به او که م دیداشته باش دیدار ازیآنچه را ن

است   یعیآنچه طب  ا ی   خواهد یآنچه خداوند م  یندهیو شما نما  دیستین  تیتمام بشر

 .دیستین
 

های جدید طردشدن  شود که در ایجاد صورتگاه فمینیسم متهم می •

 نقش داشته است.

نقدهای درونی وجود داشته  بوده که در آن  جنبش فمینیستی همواره جنبشی 

جنبش زنانِ سفید است؟ رود؟ آیا این  است. زن کیست؟ چه کسی یک زن به شمار می

به لحاظ منطقهی کارگر کار میآیا این جنبشی است که با زنان طبقه  ای کند؟ آیا 

گرا است؟ مشخص است؟ آیا مربوط به آمریکای شمالی است؟ آیا اروپایی است؟ نخبه

-ableتوانیم طرح کنیم. آیا مربوط به غیرمعلوالن )اند که میهاییها همه پرسشاین

bodiedداری بازار همدست است؟ قدرتمندترین  ست، آیا لیبرال است؟ آیا با سرمایه( ا

آنهاییصورت  فمینیسم  میهای  که  همبستگیاند  چگونه  هیجاندانند  انگیز،  های 

ی جنبش فمینیستی از اساس بسته به  کننده و فوری ایجاد و حفظ کند. آیندهقانع

انگیزتر در میان  تر و حتی شگفتیهای قوتواناییِ مستمرِ آن برای ایجاد همبستگی

هویت ]جنبشی[  به  را  فمینیسم  که  کسانی  نظرم  به  است.  طبقه  و  طلب  منطقه 

(identitarianیا طردکننده تقلیل می )ایِ های منطقهدهند، شاید پیچیدگی و تجلی

از پویاترین و  متنوع آن را بررسی نکرده باشند. فکر می کنم جنبش فمینیسم یکی 

 های احتماعی زمان ماست.  ترین جنبشندهامیدوارکن
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 اشاره

پیشچنان در  که  بارها  سیاسیتر  اقتصاد  کرده  نقد  »جنگ تأکید  ایم 

عطف مهمی در تحوالت جاری جهانی و یکی از نقاط اوکراین« رخداد و نقطه

اندازهای پیش رو است. در  جهان امروز و چشمکلیدی است که برای شناخت  

ی ژیلبر تهاجم روسیه به اوکراین یکی از متون کلیدی و موردتوجه بیانیهپی  

ی مپریالیست در زمینه اصول کلی مواضع چپ رادیکال ضدااشکار با عنوان  

اوکراین  ترجمه  1جنگ  که  خوانندگاناست  آگاهی  برای  آن  فارسی  مان ی 

نیز  پیش پاسخ نقد الکس کالینیکوس و  تر منتشر کردیم. همچنین در ادامه 

به وی را به همراه یکدیگر منتشر کردیم. برای تشریح بیشتر مواضع   اشکار

درباره اوکراین ترجمهچپ جهانی  به ی جنگ  استاتیس کووالکیس  پاسخ  ی 

ر به دهیم. پاسخ ژیلبر اشکازبان قرار میاشکار را در اختیار خوانندگان فارسی

 کووالکیس نیز متعاقباً منتشر خواهد شد. نقد اقتصاد سیاسی

*** 

بیایید از این مشاهده شروع کنیم که امروز، در درون چپ رادیکال، چپی که در 

، رویکردهای متفاوت و حتی  شدهای امپریالیستی بسیج  اخیر علیه جنگ  یچند دهه

تر در »غرب« طور گسترده ، و بهنسبت به جنگ در اوکراین وجود دارد. در اروپا  متضادی

کند(  تری پیدا میی خاص معنای دقیقدر این زمینه   داری که از قضااصطالح مسئله )

وضوح نوستالژی بوده است. حتی احزاب کمونیست که به  حمایت از روسیه در حاشیه 

عنوان و پرتغال، تهاجم روسیه را به   2اتحاد شوروی را دارند، مانند حزب کمونیست یونان

داری  اند که روسیه یک قدرت سرمایهیک »جنگ امپریالیستی« محکوم و تأکید کرده

داری کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق است که به دنبال »یکپارچه کردن سرمایه

ن  است«. در مقابل، در کشورهای جنوب جهانی، در آمریکای التین، در آفریقا، در جها

 
1 See www.contretemps.eu/memorandum-anti-imperialiste-ukraine= 
2  https://inter.kke.gr/en/articles/No-to-the-imperialist-war-in-Ukraine 

https://pecritique.com/2022/02/28/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%da%a9%d9%84%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b6%d8%b9-%da%86%d9%be-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%84-%d8%b6%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/
https://pecritique.com/2022/02/28/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%da%a9%d9%84%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b6%d8%b9-%da%86%d9%be-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%84-%d8%b6%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/
https://pecritique.com/2022/04/07/%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%a7%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b6%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1/
https://pecritique.com/2022/04/07/%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%a7%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b6%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1/
https://pecritique.com/2022/04/07/%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%a7%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b6%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1/
https://pecritique.com/2022/04/07/%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%a7%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b6%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1/
http://www.contretemps.eu/memorandum-anti-imperialiste-ukraine
https://inter.kke.gr/en/articles/No-to-the-imperialist-war-in-Ukraine/
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مسلمان و در بسیاری از نقاط آسیا، حمایت از روسیه، یا حداقل نوعی نگاه مثبت  -عرب

های خاصی از چپ گسترش یافته نسبت به آن، هم در افکار عمومی و هم در بخش

ترین های متعدد چپ رادیکال )از جمله مهمجا، سازماناست. با این حال، حتی در آن

( هرچند با شدت کمتر، تهاجم اوکراین را محکوم ها، احزاب کمونیست هند و شیلیآن 

 اند. کرده

ها نیز بازتاب داشته،  توجهی از دولتاین تمایل به همان اندازه در موضع تعداد قابل

شامل   - ی سازمان ملل در محکومیت تهاجم روسیه دولت به قطعنامه 35طوری که به

اند. این موضوع أی ممتنع دادهر  –چین، هند، ویتنام، آفریقای جنوبی، کوبا و بولیوی  

نوعی شکاف شمالنشان مسئله -گر  است.  ردجنوب  یا  محکوم  از  پیش  که  کردن،  ای 

ها را در سراسر جهان آشکار  ها بیش از همه شکافاش کنیم، چرا که جنگبایستی درک

 اند. های آیندهای از شکافکنند و نشانهمی

این، مخالفت بخش اروپ با وجود  از چپ  با جنگهایی  غرب  و  امپریالیستی ا  های 

تفاوت اوکراین  با محکوم کردن جنگ  اهمیت  هایی دارد، که هر چه باشد کمگذشته 

های غربی  طور خاص به میزان و نوع مسئولیت دولتها بهنیست. امروز این دسته از چپ 

ارسال در قبال وضعیت منجر به جنگ کنونی توجه دارند. مسئله ناتو، درخواست  ی 

 ها است. ترین این تفاوتها از برجسته یحات به اوکراین و نوع رویکرد به تحریمتسل

گیری رادیکال ضدامپریالیستی در متن ژیلبر اشکار با عنوان »یادداشتی بر موضع

پیش    3دهد. مورد جنگ اوکراین« امکان به بحث گذاشتن بسیاری از این انحرافات را می

هایی که  خواهم )الف( به راه با او را روشن کنم، می  که نکات موافق و مخالف خوداز آن 

تواند دربیفتد اشاره کنم و )ب(   ها بحثی در جریان چپ مخالف جنگ میاز طریق آن 

 موضع خودم را مشخص کنم.

جنگ  دولتدر  توسط  همواره  مخالف  صداهای  در  ها،  دخیل  حاکم  طبقات  و  ها 

ژورس متهم به »طرفداری از آلمان« اند. ژان  ها متهم به »بازی دشمن« شدهدرگیری 

ارتجاعی   )ادبیات  نامیدند  قیصر«  »عامل  را  لنین  داد(،  جانش  با  را  تاوانش  )و  شد 

 
3 https://internationalviewpoint.org/spip.php?article7540 

https://internationalviewpoint.org/spip.php?article7540
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وجود دارد(، تروتسکی در گفتمان استالینیستی    4ای در »قطار مهر و موم شده«گسترده

وروی با  به »طرفداری هیتلر« متهم شد... این اواخر، چپی که از زمان فروپاشی اتحاد ش

کرد، مرتباً به »طرفدار صدام حسین«، »طرفدار مداخالت امپریالیستی غرب مخالفت می

شده  اسلوبودان میلوشویچ« و به تازگی به چپ اسالمی  همدست داعش و شرکا متهم  

دادن  کند و از شیطان جلوه امروز هم هرکسی که به گفتمان کنونی اعتراض می  5.است

های مشابهی  کند، با توصیف ها امتناع میفروزی رسانهادشمن و غرق شدن در جنگ

« و امثال 6گران به سبک مونیخیشود: »طرفدار والدیمیر پوتین«، »مماشاترو میروبه

گوید که چپ درستی میبه  7ای که به تازگی منتشر کرده، این. دیوید برودر، در مقاله

حق خود برای صحبت بدون   ضدجنگ نباید با چنین زبانی مرعوب شود، چپ باید »از

گذارد که چپ  که فرض را بر این می  - ترس و بدون متهم شدن به خیانت دفاع کند«

 مراقب خواهد بود که در صفوف خود همان کار را انجام ندهد. 

 های جنگ در اوکراینویژگی  بابدر  

زمان  از  جهان  بر  حاکم  بیناامپریالیستی  تضادهای  تشدید  از  بخشی  تضاد  این 

داری سرمایه  دنیای  در دل اصطالح »اردوگاه کمونیست«  فروپاشی اتحاد شوروی است. به

جهانی ازهم پاشید، اما همتای غربی آن، تحت هژمونی ایاالت متحده، تداوم یافت و  

 
4 Its starting point is the fake “Sisson document”, fabricated by the US government 

in 1918 to justify its involvement in the First World War, and the persecution of 

socialist and anarchist militants that opposed it. 
برای توجیه دخالت خود در    1918یسون« جعلی است که دولت ایاالت متحده در سال ی آغازین آن »سند سنقطه

جنگ جهانی اول و آزار و اذیت مبارزان سوسیالیست و آنارشیست مخالف آن ساخت. مقایسه کنید با تصریح آلفرد  

 اریش سن در اثر زیر:
Alfred Erich Senn, 1976, “The Myth of German Monday during the First World 

War”, Soviet Studies, volume 28, no 1, pp83-90. 
5 www.media-diversity.org/islamo-leftism-an-analysis-of-the-strawman-rhetoric-

feeding-frances-culture-wars 
، فرانسه و انگلیس از سیاست مماشات با آدولف هیتلر پیروی کردند و تصمیم 1938یخ در سال  . در کنفرانس مون 6

گرفتند او را در تصرف چکسلواکی به چالش نکشند، به این امید که تجاوز آلمان به کشورهای همسایه در آنجا  

 متوقف شده و از جنگ در اروپا جلوگیری شود. ]م[ 
7 www.jacobinmag.com/2022/02/the-left-vladimir-putin-russia-war-ukraine 

http://www.media-diversity.org/islamo-leftism-an-analysis-of-the-strawman-rhetoric-feeding-frances-culture-wars
http://www.media-diversity.org/islamo-leftism-an-analysis-of-the-strawman-rhetoric-feeding-frances-culture-wars
http://www.jacobinmag.com/2022/02/the-left-vladimir-putin-russia-war-ukraine
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. در  بازتعریف کرداد و میدان رقبای خود را  تسلط نظامی و اقتصادی خود را افزایش د

ی حاکم آن متشکل از داری تبدیل شد که طبقهآن طرف، روسیه به یک دولت سرمایه

داراییالیگارشی غارت  با  که  است  کامل  ای  کمک  و  حمایت  با  و  سابق  دولتی  های 

لتسین ی بوریس یهای غربی ایجاد شد. در دوران پوتین، دولت روسیه که در دورهقدرت

ای تااندازهای که یک رژیم استبدادی، و با ایدئولوژی ارتجاعی به دستویران شده بود، 

طلبی  ضدکمونیستی است، احیا شد. توسعهناسیونالیستی و  ای  ی اسطوره دار گذشتهوام

انگیزه با  سمت  روسیه  به  ابتدا  گذشته،  همچون  قدرت،  کسب  برای  امپریالیستی  ی 

ش، که پیش از این بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بودند سوق اهای همسایهسرزمین 

ی بدون ارتش منظم در زمین(  یافته، و سپس در قالب مداخالت »سطح پایین« )مداخله

ای که روسیه در  شود. سوریه، تنها نقطهها، هدایت میبه حدودی فراتر از این سرزمین 

 ها بود. ترین آنخارج از قلمرو شوروی سابق در آن پایگاه دارد، مهم

را که آغاز تهاجم به اوکراین را اعالم کرد،    2022فوریه  21ما باید ـسخنرانی پوتین در 

ویک  پذیرشجدی بگیریم. او با   تی به تاریخ، لنین و بلـش ها را  کامل نگاهی ـضدکمونیـس

یه  مـسئول تهاعالم کرد  مـشکالت روـس یه کاـس ها اند و آن، چرا که از قلمرو و قدرت روـس

گفتمان ســـنتی  درمتهم کرد.   مجزاعنوان موجودیتی  ایجاد تصـــنعی اوکراین بهرا به 

یهملی  امپراتوری ی بزرگ«، انقالب اکتبر و کمونیسـم عناصـر مخرب ملت گرای »روـس

رـسید اـستالین به تعدیل این وـضعیت راـضی باـشد،  ـشوند. به نظر میروـسیه ـشمرده می

 چارچوب لنین گرفتار ماند.ی پوتین، او نیز در اما در نهایت، به گفته

او را اشکار می ایدئولوژی رژیم  از آن اگرچه این گفتمان  که اهداف  کند، اما بیش 

پوتین را روشن کند آن را پنهان می از این  واقعی  کند. در حال حاضر، سخت بتوان 

نشانده در کیف و  موضوع سردرآورد: آیا او واقعاً معتقد است که استقرار یک رژیم دست

 تواند به چیزی غیر از گرفتار شدن در یک درگیری اشغال پایدار سرزمین اوکراین می

به دنبال تجزیه مدت و دخالت فزایندهطوالنی او  ی اوکراین ی غرب منتهی شود؟ آیا 

دو جمهوری جدایی شناختن  رسمیت  به  و  منطقه است  ایجاد  و  برای طلب  حائل  ای 

طور که از مذاکرات روسیه  تضمین کنترل روسیه سرآغازی برای این هدف است؟ یا آن
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آید، روسیه در پی دست یافتن به موضعی قوی برمی  8و اوکراین یا سخنان خود زلنسکی

تضمین موضع  ای را برای جلوگیری از پیوستن اوکراین به ناتو واست تا بتواند مصالحه

طرفی اوکراین تحمیل کند؟ هنوز خیلی زود است که در این مورد حرفی بزنیم ولی  بی

با بسیج افکار عمومی، پیش    بینانه است که ادعا کنیم پیوند مقاومت اوکراینکامالً واقع

اند )و اگر  اغماضی از مردم با جنگ مخالفاز هرجایی در خود روسیه که بخش غیر قابل

تواند تأثیر مثبتی بر  روسیه گرفتار شود، این مخالفت حتی بیشتر هم خواهد شد(، می

مردمی اوکراین به سمت    نیروهای روند رویدادها داشته باشد. اما به شرطی که بسیج  

های امپریالیستی تهاجمی  افروزی نلغزد، پیچیدگی اوضاع را درک کند و با طرحجنگ 

 های غربی مخالفت کند. ایاالت متحده و قدرت

یک چیز مسلم است: این جنگ از جانب نیروهایی که برای رهایی بشریت مبارزه 

ین  کنند پذیرفته نیست. این دقیقاً ضد هر چیزی است که چپ پای آن ایستاده. امی

کند،  تجاوزی است علیه مردم اوکراین، که پوتین حق تعیین سرنوشت آنها را انکار می

ای جز جنگیدن برای کشورشان ندارند. این شان، چارهمردمی که بدون توجه به دولت

اروپا و جهان به همراه دارد:   برای  را  پیامدهای سنگین و خطرات وحشتناکی  جنگ 

با خطر ا از سالح تشدید و گسترش درگیری  اولین  های هستهستفاده  ای )که روسیه 

ی بزرگ را در اختیار دارد(. عالوه بر این، یکی از نخستین پیامدهای نامطلوب  زرادخانه 

از رسالت  9آن این است که چپ تندرو اش در های حیاتیغرب را در اهتمام به یکی 

پریالیسم غرب، به شکلی  دهد: امتناع از هرگونه همبستگی با امموقعیتی پیچیده قرار می

رنگ نکند. چرا که مسئله این است: تهاجم به اوکراین که محکومیت تجاوز روسیه را کم

تر است که توسط وضعیت توازن نیروها در سطح اروپایی  ی بزرگبخشی از یک زمینه 

باز خواهم  کنندهی تعیینو جهانی شکل گرفته. این موضوع نکته ای است که به آن 

این   سلطهگشت.  تحت  اردوگاه  نیروها  در  متحدانش  و  متحده  ایاالت  امپریالیسم  ی 

 هاست. ی آناند و مسئولیت اصلی تشدید تنش منجر به این جنگ فعلی بر عهدهغرب

 
8 https://inews.co.uk/news/neutral-status-what-meaning-ukraine-neutrality-

zelensky-russia-peace-talks-explained-1542742 
9 Hard left 

https://inews.co.uk/news/neutral-status-what-meaning-ukraine-neutrality-zelensky-russia-peace-talks-explained-1542742
https://inews.co.uk/news/neutral-status-what-meaning-ukraine-neutrality-zelensky-russia-peace-talks-explained-1542742


 

 
 

 نی امروز و جنگ در اوکرا  سمیالیضدامپر 829

 امپریالیسم در »جنگ سرد جدید«

ی اساسی که شرایط کنونی  گردم. او با بیان یک نکتهحال به متن ژیلبر اشکار بازمی

 کند: دهد، شروع میگذشته را نشان می هایتحوالت دهه

دومین اوکراین  به  روسیه  جنگ   عطفنقطه   تهاجم 
سرد جدید است که در آن جهان از آغاز قرن حاضر در  

تصمیم ایاالت متحده برای گسترش ناتو درآن   ینتیجه 
ی آمریکا به عراق در عطف نخست، حمله فرو رفته. نقطه 

 بود.  2003سال 
درستی، شروع »جنگ سرد جدید« را  های قبلی خود، به نظر من بهاشکار در نوشته

سال  مداخله در  یوگسالوی  در  ناتو  لحظهمی  1999ی  کتاب  داند،  آغاز  در  او  که  ای 

 کند. ( مقایسه می53تا  1950آن را با جنگ کره ) 10ین جنگ سرد«، »نخست

کند. پیکربندی  ی نهایی چندان تغییری نمیهر تفسیری را که انتخاب کنید، نتیجه 

تنها  گیری است. ناتو نهجدید جهان با برتری ایاالت متحده و مرکزیت ناتو در حال شکل

نشد، بلکه به گسترش خود ادامه داد و  پس از پایان اتحاد شوروی و پیمان ورشو منحل 

را در سال   اتحاد شوروی سابق  اردوگاه  پذیرفته و    1999سه بخش سابق  به عضویت 

نویسد، در  طور که اشکار میبخش دیگر را نیز در خود پذیرفته است. همان  13تاکنون  

ی واقع این تصمیمات بود که جهان را وارد »جنگ سرد جدید« کرد، که بیانگر بازساز

های درجه ویژه قدرتبرتری ایاالت متحده در سطح جهانی است. قطعاً بازیگران دیگر، به

ایفا   را  خود  نقش  بریتانیا،  و  فرانسه  شوروی،  از  پس  روسیه  مانند  امپریالیستی  دوم 

هایی نیستند که اساس نظم جهانی را در طول این دوره تعیین  ها قدرتکنند، اما اینمی

 باشند.  کرده

ناتو یک عنصر کلیدی در بازسازماندهی امپریالیستی است، اما به آن محدود    گسترش

اضافه    1990شود. الزم است تحول در دکترین نظامی ایاالت متحده پس از سال  نمی

به  دشمنان  روی  بر  ابتدا  در  که  ضعیفشود  کره مراتب  شرارت  )محور  بود  متمرکز  تر 

 
10 Achar, Gilbert, 1999, La nouvelle guerre froide. Le monde après le Kosovo (PUF), 

p8 



 

 

 س یکووالک  سیاستات 830

اکنون »دشمنان نظامی در سطح یکسان«  لیبی، جنگ علیه تروریسم( اما  -ایران-شمالی

است. داده  قرار  را هدف  روسیه  و  ایاالت   11مانند چین  ترامپ،  ریاست جمهوری  تحت 

ای که با اتحاد شوروی امضا شده بود، خارج شد،  ی خلع سالح هسته متحده از معاهده

رد.  تصمیمی که جو بایدن آن را، برخالف بازگشتش به معاهده تغییرات اقلیمی، لغو نک

کند، با مداخالت نظامی متعدد در  درستی تأکید میطور که اشکار به ها، هماناین دهه

و    1990مقیاس بزرگ به رهبری ایاالت متحده و متحدانش، از جنگ در عراق )در سال  

(، تا جنگ در افغانستان و ازجمله جنگ در یوگسالوی مشخص شده است.  2003نه فقط  

اهمیت نیستند، بلکه  تنها کمهای اقتصادی اشاره کرد که نهمعالوه بر این، باید به تحری

باری در پی دارند، و در این دوره توسط ایاالت متحده علیه هر کشوری که عواقب جنایت

ندرت در مورد کشورهای دوست آمریکا که  و به  شود به کار گرفته شدهدشمن تلقی می

مطرح بوده است )ترکیه، مراکش و    گیرندآشکارا تصمیمات سازمان ملل را نادیده می

 اسراییل فقط چند مورد آن است(. 

)مثل تحریم کوبا که از   دارتر از جنگ سرد جدید باشد،حتی اگر ابزار تحریم پیشینه 

عنوان وجود داشته(، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی چیزی را باب کرد که به  1962سال  

شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم  شود، که طی آن ی تحریم« از آن یاد می»دهه

کرد.  کشور  13 تصویب  را  حدود  تحریم  12مختلف  حاضر  حال  در  با    40ها  را  کشور 

،  اندادهشمالی( تحت تأثیر قرار د  های سیاسی متنوع )از ایران تا کوبا، از ونزوئال تا کرهرژیم

از قلمرو سه  بخشکه این کشور  اما نه اسراییل تحریم شده و نه ترکیه، درحالی هایی 

درصد خاک قبرس، تنها کشور   40ی خود در عراق، سوریه و نزدیک به  کشور همسایه

 ی اروپا را که پایتخت آن با دیوار تقسیم شده است، اشغال کرده است.اتحادیه

ی کلینتون را به خاطر بیاورید که  ی دورهوزیر امور خارجه   13سخنان مادلین آلبرایت 

صدها درباره )به  ی  عراق  در  کشته  آسیبهزار  افراد  و  کودکان  نتیجهویژه  در  ی پذیر( 

 
11 Zajec, Olivier, 2020, “A l’heure de l’élection américaine, l’ordre international, qui 

vient”, Le Monde diplomatique (November), pp16-17. 
12 Richard, Hélène, Robert, Anne-Cécile, 2022, “Le conflit ukrainien entre sanctions 

et guerre”, Le Monde Diplomatique (March), p22. 
13 www.youtube.com/watch?v=4iFYaeoE3n4 

https://www.youtube.com/watch?v=4iFYaeoE3n4
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درستی، در  ها اعالم کرد: »بهایی که پرداخته شد، ارزشش را داشت«. اشکار، بهتحریم

کند.  کشی برای مردم« صحبت میی چیزی نزدیک به نسلها از »هزینهارتباط با تحریم

کار   این  واقع،  این از کل جمعیت کردن    زداییانسانیتدر  از  پس  که  است، طوری  ها 

کنند مردم  جا به مرگ محکوم کرد. کسانی که فکر میهای مردم را یکشود تودهمی

 اند. ها را فراموش خواهند کرد، در اشتباهجنوب این نوع »بشردوستی« 

عنوان قدرت امپریالیستی هژمونیک غالب شده است  درحال حاضر ایاالت متحده به

های برجسته چیرگی نابرابری دارد. البته با نگاه به مالی، قبرس  سایر قدرت  و نسبت به 

قدرت دیگر  اوکراین،  منطقهیا  روابط  های  دارند.  میان  این  در  نقشی  نیز  جهانی  یا  ای 

آنبین اما  است،  متعددی  بازیگران  متضمن  تحتالملل  فرادست  ها  موقعیت  تأثیر 

یجاد یک هژمونی واقعی برای به عهده گرفتن  متحده و ظرفیت این کشور برای اایاالت

بزرگ »اردوگاه«  یک  گرفته رهبری  )»غرب«( شکل  ناپدید  تر  زمان  از  که  اند. کشوری 

شدن اردوگاه شوروی هیچ رقیب جدی در سطح جهانی نداشته است. هیچ کشور دیگری 

چین   -یست  قادر به رقابت با قدرت نظامی ایاالت متحده یا نفوذ اقتصادی یا فناوری آن ن

بتواند این کار را انجام دهد، اما در حال حاضر  ی نهممکن است در آینده چندان دور 

توسعهطلبیجاه اقتصادیطلبانههای  اساساً  این کشور  زرادخانه ی  از  اگر  روسیه،  ی  اند. 

ی پوشی کنیم، )که اگرچه درحال فرسوده شدن است اما همچنان رتبهاش چشمایهسته 

امپریالیسم رو به زوالی همچون فرانسه یا    قرار دارد،ی دوم  د(، در مرتبهنخست را دار

می تالش  که  بهبریتانیا،  را  جایگاهی  جهانی  کند  سطح  در  اصلی  بازیگر  یک  عنوان 

بگیرد. صادرات تسلیحات روسیه در حال شکوفایی است و از این جهت کشور را بازپس

رتبه در  جهانی  سطح  میدر  قرار  دوم  هزینهدهد،  ی  نظامیاما  دوازدهم  های  یک  اش 

متحده است و از این جهت بیشتر قابل مقایسه با فرانسه، آلمان  های نظامی ایاالتهزینه

و بریتانیا است. تولید ناخالص داخلی این کشور از ایتالیا کمتر است و اقتصادش که عمدتاً  

به یک کشور »نوظهور«   ها و سایر کاالهای ابتدایی وابسته است،  بیشتربه هیدروکربن

 ماند، نه یک قدرت جهانی صنعتی و پیشرفته.می
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 گرایی« و انترناسیونالیسمدر باب »اردوگاه

ی پوتین را قدرت دوم قهقرایی امپریالیستی  یانی که روسیه گرا«ها برای »اردوگاهاین

ای توضیحات است. در اما نیاز به پاره  آورند، سنگین است.شمار میدر صحنه جهانی به

شود، که  ای است که از تسلط قاطع ایاالت متحده ناشی میشدهواقع این تصور تحریف 

ویژگی از  برخی  دید،  نوعی خطای  روسیه با  به  را  اتحاد جماهیر شوروی گذشته  های 

اسر  بالد و در سرکه رژیم همین کشور به ضدکمونیسم بودن میدهد درحالینسبت می

کند. به همین ترتیب، کشورهایی  جهان از نیروهای رادیکال و راست افراطی حمایت می

کنند نیز دیدگاهی خصمانه به روسیه دارند،  که خود را بخشی از اردوگاه غرب تصور می

اند که مسیر خاص خود را دارند )واضح بگویم،  در حالی که دیگر کشورها در جنوب مدعی

استث به  اینجا،  در  سرمایهما  کشورهای  درباره  معدودی،  هند  نای  و  چین  مانند  داری 

می )کمصحبت  کشورها  این  خوشکنیم.(  با  به وبیش(  روسیه  به  یک بینی  عنوان 

کنند. حتی اگر غالب  کن و دردسرساز در برابر ابرقدرتی ایاالت متحده نگاه میخراب بازی

شمارشان آورد، ما دالیل زیادی  سختی بتوان دموکراتیک به ها کشورهایی باشند که بهآن 

ی مردمی  ها از این جهت خاص از حمایت گستردههای آن برای این باور داریم که دولت

های جهان، گفتمان اخالقی ایاالت متحده و غرب، و  برخوردارند. چرا که در این بخش

ین ماند، حقیقت اها از »حقوق« به قدری گزینشی است که بیشتر به شوخی میدفاع آن

گفتمان تا حد زیادی برای این مردم آشکار است: ریاکاری شدید در خدمت تشکیالت 

قدمت چند قرن.  واکنش چین، هند، آفریقای جنوبی، ویتنام )آیا این واقعاً  ای بهسلطه 

جای تعجب دارد؟(، برخی از کشورهای آمریکای التین و افکار عمومی در بسیاری جاهای  

 در بولیوی( از همین روست. 14از چپ )مانند ایوو مورالسهایی دیگر، از جمله بخش

نباشیم، می افراد  این  اگر نگران یکه خوردن برخی  به  و دست  توانیم جرأت کرده 

از حسن نیت مشابه بخش    15مقایسه بزنیم: پس از پایان جنگ الجزایر، فرانسه گلیستی

 
14 Evo Morale 

ژنرال شارل دوگل و سیاست   15 ( معمول  Gaullismعنوان گلیسم ) های وی که بهاشاره به فرانسه در دوران 

های متفقین را از خاک فرانسه  است. دوگل نیروهای فرانسوی را از ساختار فرماندهی ناتو خارج کرد، پایگاه شده 

ای مستقل فرانسه را تأسیس کرد. گلیسم که در کل با سیاست ناسیونالیستی  بازدارندگی هستهی  برچید و برنامه

داند و  ی انقالب فرانسه نیز متعهد میخواهانه های جمهوری راستی همسو است، با این حال، خود را به ارزشدست
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بهره از جهان  این کشور جنگبزرگی  استمند شد. مطمئناً،  را  های  عماری وحشتناکی 

دانستند که فرانسه یک قدرت امپریالیستی تضعیف شده است، انجام داده بود، و همه می

ی یک نواستعماری مضحک را حفظ کرده  که در حیاط خلوت خود در غرب آفریقا چهره

ی که فرانسه سلطهرو به زوال این استعمار ادامه دارد(. با این  )و همچنان با همین قدرت

رحم تداوم بخشید، ولی در  را در این کشورها از طریق نخبگان سیاسی فاسد و بیخود  

جمهوری از زمان شارل دوگل  جاهای دیگر از اعتبار خاصی برخوردار بود که هر رئیس 

 تالش کرده بدان دست یابد. 

، به کشور »حقوق بشر« و 1789ی  بخشی از این نگرش قطعاً به تاریخ، به اسطوره

طور خالصه، در آن نقاط جهان، تفاوت بین دوگل و  ن دست ارجاع دارد. بهمطالبی از ای

افروزی  گی موله، نخست وزیر سوسیالیستی که فرانسه را به لشکرکشی سوئز و جنگ

ی کافی روشن بود. وقتی دوگل تا حدی مستقل از مرگبار در الجزایر انداخت، به اندازه

ی  ماندهفت. و این کار را کرد تا بتواند تهایاالت متحده عمل کرد مورد تشویق قرار گر

الملل ی معینی در روابط بینقدرت امپریالیستی فرانسه را نگه دارد و در عمل موازنه

از   اگر  حتی  بودند،  استقالل  دنبال  به  که  کشورهایی  حرکت  نتیجه  در  تا  کند  برقرار 

ل شود. بنابراین، ما  های سیاسی و ایدئولوژیک ژنرال فاصله زیادی داشتند، تسهیدیدگاه

ی روابط ویژه بین چین و فرانسه بودیم. فرانسه نخستین کشور بزرگ غربی  شاهد توسعه

( و حتی نسبت به کوبا همدلی ویژه  1964بود که جمهوری خلق را به رسمیت شناخت )

طوری که در آن زمان در اوج تعهدات انترناسیونالیستی ناشی از سیاست  ابراز کرد، به

 16گل بود که تحسین دولت انقالبی کوبا را برانگیخت.خارجی دو

کند و نه از اصول ها در واقع از منطق توازن قوا پیروی میالملل بین دولتروابط بین

ی ها این را کامالً درک کردند، هنگامی که با مداخلهکالن اخالقی یا ایدئولوژیک. بلشویک

 
های چپ د.  در ضدیت با جریانگیرهراسی این جریانات فاصله میهای خاص راست افراطی و بیگانهطلبیاز جاه 

 کند. ]م.[ بوده و به جای پیکار طبقاتی از ناسیونالیسم فرانسوی دفاع می
16 Faivre d’Arcier-Flores, Hortense, “La révolution cubaine et la France gaulliste: 

regards croisés”, in Vaïsse, Maurice (eds.), 2014, De Gaulle et l’Amérique latine, 

Rennes: Presses universitaires de Rennes, available 

on books.openedition.org/pur/42552 

http://books.openedition.org/pur/42552
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متحد مواجه شدند، با بازندگان جنگ  های پیروز امپریالیستیی قدرتنظامی و محاصره

ویژه معاهده »دوستی« با مصطفی کمال آتاتورک  جهانی اول قراردادهایی امضا کردند )به

ی متحد  ( و بدین ترتیب »جبهه 1922و ... قرارداد راپالو با آلمان در سال    1921در سال  

ثمرهسرمایه که  معاهدات  این  اغراق،  بدون  شکستند.  را  مانوداری«  پیچیده  ی  رهای 

دیپلماتیک بود از انزوای دولت جوان شوروی جلوگیری کرد. این معاهدات بود که امکان  

ی روابط اقتصادی، دیپلماتیک و حتی نظامی را ایجاد کردند و توازن نیروهایی را توسعه 

 ها تغییر داد. ها بودند، به نفع بلشویککه در پی سرکوب بلشویک

طح است که انترناسیونالیسم طبقاتی جایگاه شایسته در این سطح و تنها در این س

حتی اگر مجبور باشیم در مورد اثربخشی آن در درازمدت صحبت    –یابد  خود را می

تروتسکی در قطعه  – کنیم   لئون  از کتاب  همانطور که  بهی معروفی  آن انقالبی که 
 دهد: توضیح می خیانت شد

ای از معاهدات  ها، دولت شوروی مجموعه در آن سال
دولت با  برسترا  صلح  کرد:  منعقد  بورژوایی    - های 

؛ 1920. قرارداد با استونی در  1918لیتوفسک در سال  
ی راپالو با  . معاهده1920صلح ریگا با لهستان در اکتبر  

آوریل   در  دیپلماتیک  1922آلمان  توافقات  سایر  و  ؛ 
توانست به ذهن کل  ال، هرگز نمیکمتر مهم. با این ح

دولت شوروی و نه هیچ یک از اعضای آن خطور کند، 
به را  خود  بورژوازی  متقابل  نمایندگان  عنوان که 

احزاب  از  حتی  و  کنند  معرفی  صلح«  »دوستان 
کمونیست آلمان، لهستان یا استونی دعوت کند که با  

دولت از  خود  را  رأی  معاهدات  این  که  بورژوازی  های 
بودند حمایت کنند... خط اساسی سیاست  امض ا کرده 
المللی شوراها بر این واقعیت استوار بود که این یا  بین

ی تجاری، دیپلماتیک یا نظامی دولت شوروی آن معامله
رو، به ناپذیر است. ازاینها، طبیعتاً اجتناببا امپریالیست

داری ی پرولتاریای کشور سرمایه هیچ وجه نباید مبارزه
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وطه را محدود یا تضعیف کند، زیرا در تحلیل آخر،  مرب
امنیت خود دولت کارگری را تنها با رشد انقالب جهانی  

 توان تضمین کرد.می
ی کوتاه، زمانی  ی زمانی کامل، نه فقط یک لحظه توان گفت در یک دوره»در نهایت«، می

... در این میان،  شودها هم می پر از تنش و در معرض فشارهای مختلف، که شامل بدترین

ی امپریالیستی تر« زنجیرههای ضعیفهر جا که یک پیروزی محلی در یکی از »حلقه

ترکیب سیاست انقالبی   -اتفاق افتاده، حفظ موضع واحد، برای نگه داشتن دو منظور باهم  

بدون اشتباه کردن یا قربانی کردن یکی برای    - ها  با مانورهای تاکتیکی با سایر دولت

 حیاتی است. دیگری،

 نقش ناتو

دانیم که برای جلب رضایت  ی گسترش ناتو برگردیم. میاما اجازه دهید به مسئله

امور خارجه گورباچف   بیکر، وزیر  آلمان، جیمز  اتحاد مجدد  و  برای  ایاالت متحده،  ی 

ها( تعهدی شفاهی دادند که ناتو گسترش پیدا نکند. دیگر رهبران غربی )از جمله آلمانی

اند  بندی ایاالت متحده خارج شدهبرانگیز توسط اسنادی که از طبقهی بحثنکتهاین  

توان او را دشمن غرب دانست،  نمی دانند خود یلتسین، که همه می  17تأیید شده است. 

ویژه  هایی را از رهبران غربی و رهبران وقت اوکراین، بهتالش کرده بود چنین تضمین 

دریافت کند اما موفق نشده بود. باید تأکید کنیم که تصمیم برای در رابطه با اوکراین، 

یلتسین هنوز در قدرت بود   گسترش ناتو در زمان کلینتون گرفته شد، در حالی که 

بودند(، بنابراین   1996ها پیش از اعالم این تصمیم منتظر انتخاب مجدد او در سال  )آن 

ی او برای بازسازماندهی عظمت  از پروژهجمهور و قبل  عنوان رئیسقبل از ورود پوتین به

روسیه این تصمیم شکل گرفت. هنگامی که اولین گام برای گسترش ناتو اعالم شد،  

ی جورج کنان، »مغز متفکر« سیاست مهار ضدکمونیستی در جنگ سرد، در یک مقاله

 ، نظر خود را چنین اعالم کرد: 1997ی معروف در نیویورک تایمز در فوریه

 
17 https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-

expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early 

https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early
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ک بهدیدگاهی  که  ه  است  این  شد  بیان  صراحت 
سازترین خطای سیاست آمریکا  گسترش ناتو سرنوشت 

بود. می از جنگ سرد خواهد  توان در کل دوران پس 
باعث شعله ور شدن  انتظار داشت که چنین تصمیمی 

ملی نظامیتمایالت  و  ضدغرب  افکار  گرایانه،  در  گری 
توسعه  بر  نامطلوب  تأثیر  و  شود؛  دموکراسروسیه  ی  ی 

و  روابط شرق  به  را  سرد  فضای جنگ  بگذارد؛  روسیه 
غرب بازگرداند و سیاست خارجی روسیه را به سمتی 

 سوق دهد که قطعاً مورد پسند ما نیست.
این به سه کشور   او  مربوط  تنها  ناتو  برای گسترش  گام  این  که  نوشت  زمانی  را 

مرز هم روسیه همها با  )مجارستان، جمهوری چک و لهستان( بود که هیچ یک از آن 

 نبودند. 

های متوالی پیوستن کشورهای این سناریو به همین ترتیب تکرار شده است: موج

ی اروپا بود...  ها در اتحادیهاروپای شرقی به ناتو، که عموماً چندین سال قبل از ادغام آن

ی آزمایشی بوده است. از زمان نخستین گسترش، اعالن بدون شک موضوع یک دوره 

دا در سال  جنگ  خود  کار  در  اشکار  که  بود  نقطه به   1999ده شده  آغازین  عنوان  ی 

نگار به یاد  طور که پری اندرسون تاریخ»جنگ سرد جدید« مشخص کرده است. همان

 آورد: می

ضمیمه  از  پس  روز  و  دوازده  مجارستان  لهستان،  ی 
ی اروپا، جنگ بالکان آغاز شد  جمهوری چک به اتحادیه

عیار در تاریخ ناتو. این  نظامی تمامی  نخستین حمله   -
آمیز یک عملیات آمریکایی،  ی رعدآسا و موفقیتحمله 

با نیروی کمکی از اروپا بود، و عمالً هیچ مخالفتی در  
افکار عمومی وجود نداشت. این روزهای هماهنگی در  

ی اروپا  روابط اروپا و آمریکا بود. هیچ رقابتی بین اتحادیه
نداشت. بروکسل اولویت واشنگتن و ناتو در شرق وجود  

را به تعویق انداخت که باعث تشویق و ترغیب بروکسل 
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شد. اکنون این همزیستی نامتقارن آنقدر طبیعی شده  
تواند آشکارا مشخص کند چه است که ایاالت متحده می

 18کشورهای دیگری باید به اتحادیه بپیوندند. 
ی های مذبوحانهای در تالشرحمانه بیی اروپا، که به طرز  قدرتی کنونی اتحادیهبی

های قبل از تهاجم آشکار شد، قدمت  آلمانی در طول هفته-گری زوج فرانسویمیانجی

ی تبعیت فزاینده از ایاالت متحده است که با گسترش مستمر، طوالنی دارد. این نتیجه 

بال عالقهزیر  مورد  جدید«  »اروپای  سوی  به  ناتو،  حهای  رامسفلد  دونالد  رکت  ی 

 19کند. می

های غربی هرگز  ها و رسانهبنابراین بیهوده است که ادعا کنیم، همانطور که دولت

دارند، که پوتین چیزی نیست جز فردی پارانوئید و مبتال  دست از انجام این کار بر نمی

های متخاصم »محاصره« شده است.  کند توسط قدرتپریشی« که تصور میبه »روان 

یک تخیل نیست، و قبل از پوتین، زمانی که روسیه کامالً از معرکه نه، متأسفانه این  

شد. همچنین فراموش نکنیم که بیرون آمده و در مقابل غرب زانو زده بود، مطرح می

ادامه و  امتداد  در  خود  جاانداختن   با  سیاستی سرسختانهپوتین  غربی  گرای های 

نتیجه  غرب  بلوک  نگرش  این  رسید.  قدرت  به  میل    ییلتسین  یا  ایدئولوژیک  اشتباه 

ی ماهیت امپریالیستی آن است. غرب برای تداوم  روحانی به قدرت نیست، بلکه نتیجه 

ی دعوت از خود به دشمن نیاز دارد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، هرگز ایده

وان  عنی روسیه به دار روسیه به میز مذاکره را نپذیرفت، زیرا ایدهی جدید سرمایهطبقه 

یک »دیگری« ابدی و یک تهدید بالقوه همیشه حاکم بود. همچنین باید تأکید کرد که 

اوکراینی  جمله  )از  شوروی  اتحاد  خود  یا  سابق  شوروی  بلوک  کشورهای  ها،  نخبگان 

داران الیگارش و های جدید سرمایه( برای تحکیم قدرت الیه2014ویژه پس از سال  به

به موقعیت خود از قدرت وابسته   مشروعیت بخشیدن  انتقام  ی با مردمی که خواهان 

 سابق بودند، این کارت را به بهترین شکل بازی کردند.  

 
18 Anderson, Perry, 2009, The New Old World (Verso), pp69-70. 
19https://en.wikipedia.org/wiki/Old_Europe_and_New_Europe#:~:text=The%20ter

m%20Old%20Europe%20attracted,European%20Union%2C%20and%20other%20

European 

https://en.wikipedia.org/wiki/Old_Europe_and_New_Europe#:~:text=The%20term%20Old%20Europe%20attracted,European%20Union%2C%20and%20other%20European
https://en.wikipedia.org/wiki/Old_Europe_and_New_Europe#:~:text=The%20term%20Old%20Europe%20attracted,European%20Union%2C%20and%20other%20European
https://en.wikipedia.org/wiki/Old_Europe_and_New_Europe#:~:text=The%20term%20Old%20Europe%20attracted,European%20Union%2C%20and%20other%20European
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توان نقش یک معصوم تحقیرشده را بازی کرد و ادعا کرد که گسترش ناتو تنها نمی

ها است که ایاالت  بهانه یا انحراف ابداع شده توسط پوتین بوده است، در حالی که سال

اند و روسیه را مدام با  تحدانش به تشدید فشار و محاصره روسیه مشغولمتحده و م

توان هیچ گونه در حالی که نمی  - کنند  تر دشمن سیستمی خود معرفی میبیانی صریح

کسی   20اقتصادی بین روسیه و غرب یافت. همانطور که برنی سندرز، -انحراف اجتماعی

گرا« یا »ضدامپریالیستی« سرسخت توصیف کرد و عالوه بر  توان او را »اردوگاهکه نمی

این، تهاجم به اوکراین را نیز به شدت محکوم کرده، گفت: »آیا واقعاً کسی معتقد است  

که اگر مثالً مکزیک قرار بود با یک دشمن ایاالت متحده یک اتحاد نظامی تشکیل دهد  

های  کرد؟« و در ادامه، سندرز واکنش آمریکا به نصب موشکنمی ایاالت متحده چنین

ای شوروی در کوبا را یادآور شد که وقتی واقعیت تهدید نظامی برای رژیم آمریکا  هسته 

انکار بود، تالش کرد کماندوهای ضدانقالب خود را برای حمله به جزیره اعزام  غیرقابل

 کند. 

 یک فراموشی عجیب

لی تمرکز کنیم: متن اشــکار در طرح کلی با تحلیل منصــفانه از  بیایید روی موارد اصــ

ی ابتدایی رسد خیلی زود این ایدهشود. با این حال، به نظر میوضعیت فعلی شروع می

ــرد جدید در ادامهفراموش می ــترش ناتو در آغاز جنگ س ــود. گس ی متن به محاق  ش

نگ کنونی ـشده، نقـشی ی حوادثی که منجر به ـشروع جرود، گویی هرگز در چرخهمی

ـسازی تهاجم روـسیه به اوکراین و حمله  نداـشته اـست. اـستدالل اـشکار در واقع با یکـسان

، و به شـکسـت دومی و مزایای مثبت ناشـی از آن اشـاره رودآمریکا به عراق پیش می

دهد، تمایل امپریالیسم کند: »همانطور که خروج اخیر نیروها از افغانستان نشان میمی

توجهی کاهش یافته اسـت«. سـپس به حمله به کشـورهای دیگر به میزان قابل  آمریکا

 رسد.:اشکار به این نتیجه می

سایر   گرایش  اوکراین،  به  روسیه  تهاجم  سرنوشت 
شکست  اگر  کرد.  خواهد  تعیین  را  تجاوز  به  کشورها 

 
20 www.theguardian.com/commentisfree/2022/feb/08/we-must-do-everything-

possible-avoid-enormously-destructive-war-ukraine 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/feb/08/we-must-do-everything-possible-avoid-enormously-destructive-war-ukraine
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/feb/08/we-must-do-everything-possible-avoid-enormously-destructive-war-ukraine
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ای های جهانی و منطقهی قدرتبخورد، تأثیر آن بر همه 
موفق شود، یعنی اگر روسیه   بازدارنده خواهد بود. اگر

های روسیه »رام« کند، تأثیر  بتواند اوکراین را زیر چکمه 
بندوبار  آن فروریزی وضعیت جهانی به سمت قانون بی

جنگل خواهد بود و امپریالیسم آمریکا و متحدانش نیز  
برای از سرگیری مواضع تهاجمی خود جسارت بیشتری 

 خواهند یافت. 
اع است. اول از همه، همانندی بین تهاجم به اوکراین و  این استدالل غیرقابل دف

کننده است. مسلماً در هر دو مورد، این اقدامات تجاوزکارانه و  عراق تا حد زیادی گمراه

شود. عراق  جا متوقف مینقض حاکمیت و تمامیت یک کشور است. اما مقایسه در این

د پیوستن آن به یک ائتالف هزاران مایل از آمریکا فاصله داشت و هیچ بحثی در مور

نظامی متخاصم با واشنگتن وجود نداشت یا از تعهدات قبلی خود مبنی بر کنار گذاشتن  

هستهظرفیت نکرد  های  سرپیچی  خود  به    - ای  اشاره  هنگام  زلنسکی  که  همانطور 

بوداپست در سال  تفاهم در    1994نامه  انجام    19در سخنرانی خود  مونیخ  فوریه در 

بسیار    21داد. در سطح  دیپلماتیک  و  اقتصادی  نظامی،  نظر  از  در حال حاضر  اوکراین 

شود، در حالی که  باالیی توسط کل اردوگاه غرب به رهبری ایاالت متحده، حمایت می

هیچ توسط  نمیکس  عراق  حمایت  شد  پشتیبانی  پاکستان  توسط  تنها  هم  طالبان  و 

وز شود، که البته تا زمانی که از قلمرو  ها پیرشد. اگر اوکراین در نتیجه این حمایتمی

کند قطعاً مشروع است، این کل بلوک غرب خواهد بود خود در برابر مهاجمان دفاع می

عنوان پیروزی خود جشن خواهد گرفت. دقیقاً به لطف این پیروزی، که این پیروزی را به 

یکی از دالیل اصلی    تردیدکه بی  -بار کابل و بغداد را پاک کند  تواند تصاویر فاجعهمی

های غربی در حال  ها و رسانهحاضر در پایتختحالافروزی است که درهیستری جنگ 

روی  شود که به پیشگسترش است. با پاک کردن تصاویر شکست، غرب جسورتر می

 
21 https://kyivindependent.com/national/zelenskys-full-speech-at-munich-security-

conference/ 

https://kyivindependent.com/national/zelenskys-full-speech-at-munich-security-conference/
https://kyivindependent.com/national/zelenskys-full-speech-at-munich-security-conference/
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تر از اعزام نیرو همچون موارد هزینهخود به سمت شرق ادامه دهد و در اشکالی حتی کم

 ، قوانین خود را در سطح جهانی تحمیل کند. عراق و افغانستان

توانیم عواقب کنار گذاشتن نقش ناتو را در تحلیل درک کنیم.  جاست که میاین

شود، جایگاه اوکراین در گسترش این پیشروی است  چه که بدین وسیله پنهان میآن 

مپریالیستی اهای بینادهد و آن را در رقابتکه ماهیت درگیری در حال انجام را تغییر می

دهد. در نتیجه »موضع رادیکال کند، جا میهای غربی را با روسیه مخالف میکه قدرت

کند نه به دنبال صلح، بلکه به دنبال پیروزی ضدامپریالیستی« که اشکار از آن دفاع می

موضع  این  شود.  ممکن  باید  غرب  لجستیکی  حمایت  با  که  است  اوکراین  نظامی 

پذیرد، و با گفتن این که مسئله شکست ی »رادیکالیسم« میافروزی را به بهانهجنگ 

کند. با  امپریالیسم روسیه است، موضع خود را به بعد »ضد امپریالیستی« هم مزین می

شود. با نادیده  این تفاوت که، این جو بایدن است که قهرمان واقعی ضد امپریالیسم می

آمده  دستموضع عواقب پیروزی بهگرفتن ویژگی بیناامپریالیستی درگیری کنونی، این  

را   شرایط  این  قابل  -در  کامالً  چند  نمیبه  –بینی  پیشهر  درک  یعنی  درستی  کند. 

ای که از هر طرف توسط طور ارگانیک در ناتو ادغام شده، روسیهاوکراین وابسته، که به

های نظامی مخالفش احاطه شده، و آتالنتیسیسم که بر اروپا و فراتر از آن تفوق اتحاد

بلکه   صلح،  نه  دیگر،  عبارت  به  است.  یافته  کمال  و  سبیشتابی  تمام  به  وی  پروا 

 های تازه در »قاره کهن« است.الملل و وقوع حتمی درگیریسازی روابط بیننظامی

نمی باعث  شوم  احتمال  روسیه این  تهاجم  برابر  در  اوکراین  مقاومت  که  شود 

آمدهای پیکربندی فعلی  مشروعیت کمتری داشته باشد، اما مهم است که در مورد پی

نکنی تعریف  داستان  خود  برای  و  باشیم  پیششفاف  اساسی  مشکل  روی چپ ضد  م. 

جنگ در حال حاضر این است که مانند هر درگیری بیناامپریالیستی، پیروزی این طرف 

ها بدون شک آتش یک جنگ عمومی  یا آن طرف عواقب ویرانگری دارد که بدترین آن

بار است، اما برای ایاالت متحده  افروزی برای این قاره فاجعهدر اروپا است. چنین آتش

اقیانوس کامل از صحنه امالً قابلک ی جنگ جدا شده موقعیت کنترل است، زیرا یک 

کند. بر این اساس، »قانون جنگل« که اشکار  نشینی تضمین میراحتی را برای عقب

کند، صرفاً قانونی است که در حال  عنوان پیامد پیروزی احتمالی روسیه از آن یاد میبه

ست و به تعبیری همواره چنین بوده است. زیرا برخالف  الملل حاکم احاضر بر روابط بین
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دولتی، هیچ مقام برتری وجود افتد، در روابط بیناهای )مدرن( اتفاق میآنچه در دولت 

به  احزاب که  بر  را  قانون  بتواند حاکمیت  برابر رفتار ندارد که  عنوان کارگزاران آزاد و 

تسلط شورای امنیت و »اعضای  کنند، تحمیل کند. عملکرد سازمان ملل که تحت  می

دائم« آن )معروف به فاتحان جنگ جهانی دوم دارای حق وتو( است، با توازن قوا بین 

ی اورول است که در آن حیوانات مشخصی برابرتر شود، مانند مزرعهها اداره میدولت

تواند  اند. بنابراین سؤال این است که بدانیم آیا یکی از شکارچیان در جنگل میاز دیگران 

هایش را با دیگران تقسیم کند، که این به معنای واژگونی  حکمرانی کند یا باید طعمه

 بنیادین نظم جهانی است که در پی دوقطبی شدن جنگ سرد »نخست« اتفاق افتاد. 

 راه خروج از جنگ چیست؟

نکته  زیادی  از میان شش  اشکار، سه مورد نخست تا حد  ی فهرست شده توسط 

چ نیروهای  قابلبرای  جنگ  ضد  خاک  پ  کل  از  روسی  نیروهای  خروج  است:  قبول 

طلب دونباس و الحاق کریمه »از  های جداییاوکراین، حل اختالفات در رابطه با ایالت

ی نظامی  طریق اعمال حق دموکراتیک خود برای تعیین سرنوشت« و امتناع از »مداخله 

ای های هستهین قدرت ی پرواز ممنوع« که خطر جنگ جهانی بمستقیم« یا »منطقه

می تشخیص  اشکار  رو،  این  از  دارد.  همراه  به  جمهوری را  و  کریمه  که  های  دهد 

مسئلهجدایی دونباس  واقعیطلب  نههای  و  در  اند  بیایید  پوتین.  تبلیغاتی  ترفند  فقط 

پرسی برگزار ها در شرایط مشکوک برگزار شوند، همهاینجا اضافه کنیم که حتی اگر آن

سادگی کنار  توان به( را نمی2014( و در دونباس )مه  2014مه )مارس  شده در کری

طلب، رژیم اوکراین با امتناع از اجرای توافقات های جداییگذاشت. در رابطه با جمهوری 

زبان خود، لغو زبان روسی  ی بمباران و اعمال تبعیض به شهروندان روسی مینسک، ادامه 

ن، مسئولیت سنگینی را در وخیم کردن اوضاع  عنوان زبان رسمی مشترک با اوکرایبه

بر عهده دارد. همچنین به یاد داشته باشیم که استفاده از نمادهای کمونیستی و شوروی 

در اوکراین ممنوع شده است. به دنبال این قوانین، فعالیت تمامی احزاب   2015از سال  

لیق درآمد. در همان  ویژه شرکت در انتخابات( به حالت تعهای کمونیستی )بهو سازمان
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باندرا،  استپان  ملی  OUNرهبر    22زمان،  نازی)سازمان  همکار  اوکراین(،  و  گرایان  ها 

که   24شود و هنگ آزوف،شناخته می  23عنوان قهرمان ملی دست کشتار یهودیان، بههم

نظامی نئونازی فعال در جبهه دونباس است، در نیروهای مسلح اوکراین ادغام  یک شبه 

 25شد. 

شود که در آن اشکار از ارسال تسلیحات به  ی چهارم آغاز میقشه بر سر نکتهمنا

اند  های غربیکند، موضعی که پذیرفتن آن با توجه به این که این دولتاوکراین دفاع می

می آن  فوریت  بوق  در  برابر    -دمند  که  در  موانع  آخرین  که  جایی  آلمان،  ازجمله 

عنوان »ضدامپریالیست به -از بین رفته است  سازی کامل سیاست دفاعی در آننظامی

 نویسد: اشکار می 26رادیکال« کمی دشوار است.

بی تحویل  طرفدار  به  ما  دفاعی  تسلیحات  قیدوشرط 
در این مورد به دولت اوکراین که با    – قربانیان تجاوز  

هستیم. هیچ    – جنگد  تهاجم روسیه به خاک خود می
چین   یا  شوروی  اتحاد  از  مسئولی  امپریالیست  ضد 

امریکا  نمی تهاجم  علیه  ویتنام  وارد جنگ  خواست که 
های رادیکال طرفدار  ی ضد امپریالیستبشود، اما همه

مقا به  پکن  و  مسکو  تسلیحات  تحویل  ومت  افزایش 
متجاوزانی   با  مبارزه  برای  ابزاری  دادن  بودند.  ویتنام 
بسیار قدرتمندتر به کسانی که در حال مبارزه با جنگی  

 
22 www.jacobinmag.com/2015/09/stepan-bandera-nationalist-euromaidan-right-

sector/ 
23 Geslin, Laurent, Gobert, Sébastien, 2016, “Ukraine, jeux de miroirs pour héros 

troubles”, Le Monde diplomatique (December). 
24 https://unherd.com/2022/03/the-truth-about-ukraines-nazi-

militias/?fbclid=IwAR0CtXOWfFWNKFxDw0T33iBUtw9ukJ7vDCFh4HLCKLG

Z21L51-7WI-5MMAY 
25 Couvelaire, Louise, 2016, “Au camp d’entraînement des petits soldats 

d’Ukraine”, Le Monde (19 August). 
26 https://jacobinmag.com/2022/03/germany-nato-eu-military-budget-scholz-

ukraine 

https://www.jacobinmag.com/2015/09/stepan-bandera-nationalist-euromaidan-right-sector/
https://www.jacobinmag.com/2015/09/stepan-bandera-nationalist-euromaidan-right-sector/
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وظیفه یک  هستند،  انترناسیونالیستی عادالنه  ی 
هایی با  مقدماتی است. مخالفت آشکار با چنین تحویل 

 همبستگی اولیه با قربانیان تجاوز در تناقض است.  
با   تشابه  دستاین  میویتنام،  نظر  به  بدسلیقگی  همان  کم،  قطعاً  زلنسکی  رسد. 

از آن صحبت می کند، اما هوشی مین هم نیست. دولت  »نازی«ای نیست که پوتین 

طبقه  منافع  خدمت  در  که  است  بورژوایی  دولت  یک  الیگارش اوکراین  از  های  ای 

های اتحاد جماهیر چه در روسیه و سایر جمهوری دار است که از هر نظر با آنسرمایه

اینشوروی سابق مسلط است، قابل که نگران عواقب مقایسه است و قصد دارد بدون 

ای باشد، خود را به اردوگاه غرب وصل کند. یولیا یورچنکو، بینی چنین گزینهپیشقابل

، این رژیم را 2018ی خود در سال  ی استادانه اقتصاددان منتقد اوکراینی، در مطالعه

تحلیل کرد. در عین حال که دولت    27عنوان یک »دزدساالری نولیبرال« بهدرستی  به

قابل غیر  تجاوز  یک  قربانی  برای زلنسکی  دیگری  مترقی  دلیل  هیچ  اما  است،  قبول 

اند، وجود ندارد که از تسلیح آن دفاع کنند. عالوه  ی این نامنیروهای چپ که شایسته 

های رادیکال« در گذشته از روسیه یا چین  بر این، اگر در موارد خاص، »ضدامپریالیست 

طور که  کردند، به این دلیل نبود که »همبستگی با قربانیان« آنتقاضای تسلیحات می

رغم انتقادات )کامالً  خواهد داشته باشند، بلکه علیی امروزی میایدئولوژی بشردوستانه 

ان ضدامپریالیستی و  ها، معتقد بودند که کشورهای مورد بحث با آرمموجه( از آن رژیم 

 بودند.  ها چیز مشترکی دارند که خود این کشورها هم پذیرفتهانقالبی ویتنامی

می را  سؤال  غیر  این  خطرات  به  توجه  با  کرد.  مطرح  نیز  دیگری  شکل  به  توان 

کند،  طور که اشکار استدالل مینای که در پی خواهد داشت، چرا باید همامحاسبهقابل

با »مداخله از تنها  نه هر شکلی  این درگیری مخالفت کرد و  ی نظامی مستقیم« در 

ای دلیل کافی برای محدود کردن این انکار هستهی نظامی؟ آیا خطر غیر قابلمداخله

ی مستقیم« است؟ آیا ارسال تسلیحات به اوکراین، همانطور که ایاالت  مانع به »مداخله

کرده کرنا  و  بوق  در  اروپا  اتحادیه  و  و گسترش درگیری  امتحده  به تشدید  ند، منجر 

 
27 Yurchenko, Yuliya, 2018, Ukraine and the Empire of Capital: From 

Marketisation to Armed Conflict (Pluto). 
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زیستی آینده با روسیه کند و همهای متخاصم نمیشود و کشورها را تبدیل به طرفنمی

کند؟ آیا دادن تسلیحات  تر نمیی این درگیری، پیچیدهرا صرف نظر از رژیم و نتیجه

متوقف کند، منجر رَوی روسیه را  ها، اگر نتواند پیشای از تحریمسابقههمراه با سطح بی

های غربی در این جنگ درگیر شوند،  تر نخواهد شد؟ اگر قدرتهای گستردهبه درگیری

ی پرواز پیش برندارند، و نه با اعزام نیرو، بلکه با ایجاد یک »منطقه چرا گام دیگری به

شود و از طرف  امان از سوی طرف اوکراینی درخواست میطور که بیممنوع«، همان

می  رینتطلبجنگ  حمایت  نیز  متحده  ایاالت  تشکیالت  از  جنگ بخش  وارد  شود، 

کنند، یعنی  نشوند؟ این یعنی جنگ با هواپیماهای روسی که بر فراز اوکراین پرواز می

ی مستقیم و  رویارویی مستقیم با روسیه و احتماالً جنگ جهانی سوم. مرز بین مداخله 

 کر کنیم، واضح نیست.طور که برخی دوست دارند ما فغیرمستقیم، آن

مخالفت با تشدید نظامی درگیری با تحویل تسلیحات به اوکراین باعث ایجاد شکاف  

  شود. مورد اسپانیا، از این جهت، بسیار جالب است. راست اسپانیا از سکوتدر چپ می

پودموس در تأیید ارسال تسلیحات به اوکراین خشمگین است و به پدرو سانچز،    حزب

این کشور، فشار میرهبر دولت سوس تا آنیالیستی  اخراج کند و آورد  از دولت  را  ها 

ها، اروپا، صلح و آزادی« حزب چپ پوپولیست را به »شریک دشمن، دشمن اوکراینی

به قطعنامهمتهم می نتوانست مسئله را حل کند، در نهایت  ای در  کند. پودموس که 

اروپا رأی داد که خواستار تقویت تحریم علیه روسیه و دادن تسلیحات به    هاپارلمان 

ها، چپ باسک بیلدو و  های چپ رادیکال اسپانیا )کمونیست ها بود. سایر بخشاوکراینی

کاپیتالیستا، بخش اسپانیایی انترناسیونال چهارم( در مخالفت خود با تشدید تنش  آنتی

میگل اوربان،  ها یا رأی ممتنع دادند یا، مانند  تراند، نمایندگان منتخب آن نظامی مصمم

 کاپیتالیستای اروپا، علیه همان متن رأی دادند. نماینده آنتی

های مکرون هر چه که باشد،  رود. انگیزهاین سؤال حتی از مرزهای چپ فراتر می

برابر آمریکا ریشه  بدون شک در تمایل به حفظ درجه  اروپایی در  ای از خودمختاری 

اعالم کرد که »ما با روسیه در جنگ نیستیم« دارد، اما زمانی که در سخنرانی اخیر خود  

و در میان اقدامات انجام شده، از ذکر هرگونه اشاره به تسلیح اوکراین )که فرانسه به 

از   هر حال در آن مشارکت دارد( اجتناب کرد، حداقل در سطح گفتمان، خرد بیشتری 

 »ضدامپریالیسم رادیکالِ« مورد حمایت اشکار نشان نداد. 
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 با دورویی و نفاقمخالفت 

تحریم پیهمچنان موضوع  بر  تأکید  با  اشکار  دارد.  روسیه وجود  علیه  آمدهای  ها 

رسانند و برخی  ها به پوتین و رژیم او آسیب میکه برخی تحریممتناقض تحریم، این

کند.  رسانند، نوعی موضع آگنوستیک اتخاذ میدیگر فقط به جمعیت روسیه آسیب می

هایی مانند آپارتاید آفریقای  ها برای تحریم دولتکه ضد امپریالیستاو با یادآوری این

نه آن« نتیجه -کنند، با یک »نه ایناند و هنوز هم میجنوبی یا اسراییل کمپین کرده

های امپریالیستی  اعتمادی ما به دولتگیرد: »مخالفت ما با تجاوز روسیه همراه با بیمی

ها  ها حمایت کنیم و نه خواستار لغو آند از تحریمغربی، به این معناست که ما نه بای 

 باشیم.« 

جا دوباره، تشابهات ایجاد شده  اندیشی موافق بود، اما در اینتوان با چنین حزم می

امپریالیست کنندهراهگم ضد  البته  چپاند.  و  تحریم  ها  مخالف  اصوالً  ضدجنگ  های 

این حال، هنگامی که  دولت با  نیستند.  اهدافی بسیج  آنها  از چنین  برای حمایت  ها 

ها است. قبل از سال  های خود، بلکه در مخالفت با آنشوند، نه در حمایت از دولتمی

، زمان توقف روابط اقتصادی پربار کشورهای غربی با رژیم آپارتاید بود، و امروز،  1990

ملل در محکومیت های سازمان  زمان توقف حمایت از اسراییل، دولتی که تمام قطعنامه

تنها با  نادیده گرفت و نه  1967های مورد تهاجم را در سال  اشغال و استعمار سرزمین 

 مند شد. بهره  28دوست« ی ملت بهینتحریم مواجه نشد، بلکه در اتحادیه اروپا از »تبصره

ها  های اعمال شده توسط غرب برای دهه شود تحریماین دورویی همیشگی باعث می

ها به تأیید  ها برای تحمیل تحریمع باشد. عالوه بر این، ظرفیت این دولتغیرقابل دفا

کند، چین و روسیه در منشأ این نوع اقدامات تنها در  برتری اقتصادی غرب کمک می

 
28 clause of most favoured nation 

شود تا و وجود این شرط در معاهده باعث می   خوردالمللی به چشم میست که در بسیاری از معاهدات بین شرطی

ها با دولت ثالثی منعقد کرده، در آن حقوق و امتیازاتی را به کشور دیگری ارزانی کی از آن دولتای که یهر معاهده 

طور خودکار منتقل  مندی کشور طرف قرارداد اول از همان امتیازات نیز بشود. این امتیازات بهدارد، موجب بهره 

 .[]م .ی جدید یا تشریفات دیگری نداردنامهشده، نیاز به تصویب موافقت
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ی چپ این است که عملکرد سیاسی این  وظیفه  29(.2020درصد در سال   3اند )حاشیه 

تحریم بیش از هر چیز ابزاری برای خفه   ابزار )تحریم( را محکوم کند و نشان دهد که

زند،  گرفته توسط آمریکا و غرب را برهم میکردن کشوری است که نظم جهانی شکل

 ابزاری که اساساً با یک اقدام جنگی تفاوت چندانی ندارد. 

کند  ای که او اشاره میتوانیم با اشکار در مورد آخرین نکته از سوی دیگر، ما فقط می

توان به این نکته نیز قیدوشرط پناهندگان اوکراینی. اما نمیپذیرش بیموافق باشیم:  

شبه  که  نداشت  نمونه توجه  موضوع،  این  پیرامون  استانداردهای  اجماع  از  واضح  ای 

گویید، که  ی مسلط است. مثالً در مورد شهردار کاله چه میی گفتمان بدبینانهدوگانه

بالد، در حالی  ها به بریتانیا میبه عبور آن  به استقبال از پناهندگان اوکراینی و کمک 

بی پیکه  تشدید  خواستار  سال امان  که  است  مهاجران  )سایر(  شهرها  گرد  در  هاست 

رود که توزیع آب و غذای رایگان را ممنوع کند؟ چگونه جا پیش میاقامت دارند و تا آن

که به خود اجازه  مسلکی جرالد ژرمنین وزیر کشور فرانسه را پذیرفت،  توان کلبیمی

انگلیسیمی انسانیتدهد  نبود  به  را  اوکراینی  30ها  پذیرش  از  امتناع  دلیل  ها مورد  به 

ی خود در مورد  انتقاد قرار دهد، در حالی که خود هرگز از عنوان کردن صریح اعتبارنامه

 تعقیب مهاجران دست برنداشته است؟

ست که پناهندگان اوکراینی  به همان اندازه که جای هیچ چون و چرایی در این نی

بار »دژ اروپا« را بپردازند، دفاع از یک استقبال گزینشی، ی سیاست مرگنباید هزینه  نیز

کند،  قدر هم ناگفته نیست( عمل میکه بر اساس ضوابط ناگفته )البته که در واقع آن

کنند  میی عبور پیدا  غیرقابل قبول است، حتی اگر سهوی باشد. چرا که اگر برخی اجازه 

به این دلیل است که این گروه دوم به  و درخواست برخی دیگر رد می شود، مطمئناً 

ی  »بداقبالی« مبتالست: قربانی روسیه نیست، سفیدپوست نیست و یا  گانهیکی از سه

ی  ها، اما نه در یک رویهبدتر از همه که مسلمان است. پس، آری به استقبال از اوکراینی

 
29 Richard, Hélène, Robert, Anne-Cécile, 2022, “Le conflit ukrainien entre sanctions 

et guerre”, Le Monde Diplomatique (March), p23 

30 www.theguardian.com/world/2022/mar/06/france-accuse-uk-lack-humanity-

over-ukrainian-refugees-consular-services-calais 

https://www.theguardian.com/world/2022/mar/06/france-accuse-uk-lack-humanity-over-ukrainian-refugees-consular-services-calais
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/06/france-accuse-uk-lack-humanity-over-ukrainian-refugees-consular-services-calais
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بلکه ه با همهماستثنایی،  فرار  پا  و شکنجه  آزار  و  از جنگ، محرومیت  ی کسانی که 

 کنند. می

 نتیجه: معنای ضد امپریالیسم امروز

دنیای امروز مملو از نیروهای مبهمی است که ریشه در خشونت روابط استثماری  

کند. به تعبیر داری و نظم جهانی آن دارند و تداوم این نظام را تضمین میذاتی سرمایه

جنگ چیزی نیست جز بیان متمرکز این خشونت، »توفانی« که »بذر« این    31،ژورس

سیستم را در خود دارد. به همین دلیل است که »جنگ علیه جنگ«، پیرو شعار معروف  

بخش، و یک خط اساسی راهنمای درست عمل برای نیروهای رهایی  33  32کالرا زتکین،

 برای مرزبندی در مرکز چپ است.

معنی دارند، اتخاذ موضع ضد امپریالیستی و انترناسیونالیستی به   اگر کلمات هنوز

دوم  معنای آن است که با امپریالیسم خود یا اردوگاه امپریالیستی که یک کشور مرتبه 

را الحاق کرده مخالفت و مبارزه کنیم، بدون آنکه امتیازی به رقیب آن داده باشیم. برای  

مبارزه با جنگی است که پوتین آغاز کرده    های ضد امپریالیست، این به معنای روس

تصوری، شروع به انجام این کار  ها، با پذیرفتن خطرات غیرقابلطور که آناست، همان

غرب،    34اند. کرده در  امپریالیستی  ضد  نیروهای  کشیدنبرای  دوش  به  معنای  بار    به 

 اند. سنگین کسانی است که در شکم هیوال گرفتار آمده

ای برای پایان فوری جنگ ی جنگ در اوکراین، این به معنای بسیج تودهدر زمینه 

توسعه اقدامات  محکومیت  کنار  در  روسیه  نیروهای  تمام  خروج  و  طلبانهو  ناتو  ی 

درخواست خروج کشورهای متبوع ما از این اتحاد است. امروز ناتو تهدیدی حیاتی برای  

ی ناتو در آغاز  طلبانهمانند اشکار، بر نقش توسعه   توانآید. نمیشمار میصلح جهانی به

عنوان شرطی برای صلح پایدار  »جنگ سرد جدید« تأکید کرد و برچیده شدن آن را به 

 
31 Jaurès 
32 Clara Zetkin 
33 https://johnriddell.com/2015/03/28/1915-socialist-women-unite-against-war 
34 https://jacobinmag.com/2022/03/russia-ukraine-war-international-solidarity-

antiwar-putin-liberal-media 

https://johnriddell.com/2015/03/28/1915-socialist-women-unite-against-war/
https://jacobinmag.com/2022/03/russia-ukraine-war-international-solidarity-antiwar-putin-liberal-media
https://jacobinmag.com/2022/03/russia-ukraine-war-international-solidarity-antiwar-putin-liberal-media
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های غربی که منجر به توان موضع خود را با تصمیمات دولتدر اروپا مطالبه نکرد. نمی

سو کرد، و در عین حال  شود همهای جدید میای مملو از جنگ تشدید درگیری و آینده

توان آرزوی یک اوکراین واقعاً  خود را »ضد امپریالیست رادیکال« نامید. در نهایت، نمی

شده، با احترام به حق تعیین سرنوشت مردم را داشت  مستقل در داخل مرزهای شناخته

  گرا( که تداوم نقش خود را دادن به گسترش این اتحاد نظامی )و نظامیو خواهان پایان

کند، نبود. همچنین باید خواهان  عنوان پلیس جهانی تضمین میبرای ایاالت متحده به

های امپریالیستی طلبیای در جهت کنار گذاشتن جاهسالح هستهدادن به خلعاولویت 

 هر دو طرف باشیم. 

ی کنونی، بدون سهیم شدن در توهم »عدم خشونت«، باید توجه داشت  در دوره

های مسلحانه نیست.  بخش و یا قیامهای آزادی یگر به شکل جنگ که مبارزات مردمی د

و   ضدامپریالیسم  از  دفاع  زمینه،  این  هرچه  در  بسیج  شکل  به  لزوماً  انترناسیونالیسم 

ها،  ها و گسستن از منطق اردوگاهتر برای صلح، برای حاکمیت دموکراتیک خلق بیش

مهمی از چپ رادیکال در سطح های  های نفوذ« است. بخشاتحادهای نظامی و »حوزه

 Franceعنوان مثال، در فرانسه، مالنشون و  المللی در یک جریان قرار دارند. بهبین

Insoumise  تسلیم)فرانسه را ی  »جنگ  ائتالف  کوربین،  بریتانیا جرمی  در  ناپذیر(، 

جنبش دیگر  و  کنید«  سوسیالیست متوقف  جنگ،  ضد  آمریکا،  های  دموکرات  های 

 رقی کاتولیک و کلیساهای پروتستان و بسیاری از نیروهای دیگر. های متجناح

 توانیم: روی از این دیدگاه است که میتنها با پی

خصومت  • برابر  در  مقاومت  عین  در  را  روسیه  تجاوز  محکومیت  مستقل  موضع 

 مان تأیید کنیم. هایی دولتفزاینده

 حفظ کنیم.  امکان یک اوکراین واقعی مستقل و صلح پایدار در اروپا را •

آن  • نفرت  اگرچه  که  کنیم  متقاعد  را  جهانی  جنوب  در  مترقی  از  نیروهای  ها 

نیت نسبت به پوتین امپریالیسم آمریکا و نخوت غربی کامالً موجه است، اما حسن

 چنین نیست. 

نیروهای   • شکست  و  مقابله  به  قادر  که  کنیم  برقرار  دوباره  را  انترناسیونالیسمی 

 اند.ت که از جهانی در چنگال سرمایه برخاستهکننده اسویرانگر و تباه
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« یا شاید  پاسخ»کلمه دارد،    930من که فقط    یادداشتبه    کووالکیس   یساستات

 یه، چرا که نوشتنقدنویسم  ی منتشر کرده است. میاکلمه  8135  نقدیبتوان گفت  

که او خود را در جایگاه سخنگوی ، ارتباطی نداشت، مگر اینکووالکیس من به مواضع  

تقالی بیهوده زیادی  در پاسخ خود    یس کووالکمخالف من قرار دهد.    گرایاناردوگاه-نو

باز شده به گسترش    یمبردن تصمال ؤسیرز  کند.اند میبرای بازکردن درهایی که قبالً 

شود.  می  یانب  یالیستیو امپر  ییورژواب  ی های اصلجمله در رسانهجا ازناتو اکنون در همه

،  برای پاسخ دادن به من انجام دهدای  یطوالن  یمکاتبه   ینواقعاً ارزش نداشت که چن

را بار آنفاجعه  یامدهایو پ   یمتصم  ینکه من ا  داندمی  یخوببه  کووالکیسخصوص که  هب

  بعد : جهان  یدجنگ سرد جد  : امدر کتابم محکوم کرده  یژهوبه  ی، طوالن   یمدت  یبرا

شدن  در حال آماده  آن  ترمفصل)نسخه دوم و    2000، منتشرشده در سال  از کوزوو

 .است از آن نقل قول کرده  باریکاز  یشب خوداست(، که او 

  یقکوتاه و دق  ی نظر  یرادمن ا  «یادداشتکه هدف از »  دانستیم   یدبا   کووالکیس

  یص تلخ  دنبالبهو    مرتبط است  یهاز همه با تهاجم روس  یشبود که ب  ی مسائل  یدرباره

که  کشید  میرا    یادادن به مصاحبه. اگر او زحمت گوشامخود نبوده  یهگذشتمواضع  

ژول  دوممن در   با  انجام فرانسه    دارییهسرماضد  یدحزب جد  یبرا  ینگوسال  ینمارس 

انحالل    در مورددن  کربه قانع  یازنشبیه کسی نیستم که  که من    شد یدادم، متوجه م

.  بیندازیم  ینگاه   کووالکیسهای  چنان به استداللهم  ید حال، اجازه دهین. باادناتو دار

ساز است نظر خواهم های او مشکلکنم در گفتهچه که فکر میمن فقط در مورد آن

قبالً بارها    را  ها آن  یشترکه ب)  ها موافق باشم توانم با آنمی  که فقط   یی ایزهداد، نه چ

  کووالکیس تر از نصف متن  طلبم، اگرچه کممتن پوزش می  ینبودن ا  ی. از طوالن(امگفته 

از متن »پاسخ« او و   یی هاام بخش، گاه مجبور شدهبازسازی فضای بحث یاست، اما برا

 . یاورمب یناًخود را ع   یادداشتاز  یی هابخش ینهمچن

. او  یمبپرداز  چیندیاز طرح بحث خود م  ش یپ   یسکه کواالک  ایینهابتدا به زم  یایید ب

جنوب« را  -از »شکاف شمال  ی نوع   کند یم  یانب  یرکه به شرح ز  یتی باور دارد در واقع

 داده است: یصتشخ
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 مسلمان-جهان عرب  یقا،آفر  ین،الت  یکایآمر  ی،جنوب جهان  یدر کشورها
بس در  روس  یتحما  یا،آس  نقاط  از  یاریو  نوع   یا  یه،از    مثبتنگاه    یحداقل 

گسترش    از چپ  یهای خاصو هم در بخش  ینسبت به آن، هم در افکار عموم
 است.یافته

ا  گوید یاو م ناز دولت  یتوجهاست که »در مواضع تعداد قابل  ی روند  ین که    یزها 

  یدرباره گیریأی ر  یانها در سازمان ملل در جرمورد از آن  35منعکس شده است، که 

یوی  کوبا، ونزوئال و بول  یتنام،هند، و  ین،از جمله چ   یه،تهاجم روس  یتمحکوم  یقطعنامه

 .«ممتنع دادندی أر

از جهان که من    یبخش،  زبانعرب  دنیای  . دریمنگاه کن  ها یتدر ابتدا به واقع  یاییدب

هستند    یی هااند، آنکرده  یتحما  یهام، تنها احزاب »چپ« که از تهاجم روسجا آمدهاز آن 

  یست مرتبط هستند. دو حزب کمون  یه،روس  یهالحماخونخوار بشار اسد، تحت  یمکه با رژ

ب  یاصل سودان،  و  عراق  منطقه،  روسهدر  تهاجم  درع   یهصراحت  سینو   یاست حال 

  ی سودان  هاییست ( محکوم کردند. کمونیدگونه که بامتحده را )آن   التیاا  یالیستیامپر

»تهاجم  یالیستی،  امپر  یروهاین  ینب  هاییریکردن درگخود پس از محکوم  ییانیهدر ب

ا  یهروس  یروهاین  ید و خواستار خروج فورنکنیرا محکوم م  ینبه اوکرا  یهروس   یناز 

در   یکا آمر یبه رهبر  یالیستیاتحاد امپر یاستس یحال ادامه ینو در ع  شوندیکشور م

  های یست .« کمونکنندیرا محکوم م  یجهان  یتصلح و امن  یدتنش و جنگ و تهد  یجادا

که آشکارا   یرا بدانند، تنها قدرت  یهروس  یالیسمامپر  یقت حق  توانندیم  یخوببه  یسودان

 . کند یم یتدر کشورشان حما یاناز کودتاچ

که  همان ر  ید،گومی  کووالکیس طور  عموم  یریگأیدر  در    ی مجمع  ملل  سازمان 

ها در جنوب آن   یممتنع دادند. بله، همه  أیکشور ر  35  یه،تهاجم روس  یتمورد محکوم

دارند، چرا که کشورها  یجهان روسبه  ی، شمال جهان   یقرار  که    یهجز  بالروس  رأی و 

دادند  م مخالف  و متحدانش  است  که  شدند ی، شامل غرب    .بدهندموافق    یرأ  بدیهی 

دادند،    أیکه به قطعنامه ر  یکشور  141  یانکه در م  این نکته بدیهی استحال،  ینباا

جهان  35از    یشب جنوب  همان  از  بنابرا  یکشور  داشتند.  که  آن  یاآ  ینوجود  طور 
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م  یسکووالک شمال  کند،یادعا  است  -»شکاف  ب  یاجنوب«    یا دوستان    ینگسست 

  ی از سو  یهروس  یالیسمامپر  انکارگزار  یاسو و دوستان  یک از    یغرب  یالیسمامپر  کارگزاران

هستند،    ی های غربیالیسم امپر  انکارگزار  یا دوستان   یزها نکه اکثر آن یی جااز آن  یگر؟د

به  یحها ترجآن  آرااضافه  یجادادند  پنج کشور مخالف قطعنامه )که    یکردن  به  خود 

  تنعمم یأر (گیرددربر میهم   ی، سوریه و اریترهعالوه بر دو مورد ذکر شده، کره شمال

 . دهند

مورد  کووالکیس روس  ای«گرایانهاردوگاه»  نگاه   در  راپوت  ییه که  قدرت   یک  ین 

که »در واقع   ددهیم  یحتوض  داند،می  یجهان  یو واپسگرا در صحنه   یهثانو  یالیستیامپر

ا  یاشدهیفتصور تحر  ینا از تسلط قاطع  با    شود، یم   یمتحده ناش   یاالت است که  که 

  « دهدینسبت م  یهگذشته را به روس  یاتحاد شورو  هاییژگیاز و  یبرخ  ید، د   یخطا  ینوع 

جنوب که قصد دارند با کارت خود   یها در کشورهادالنه، آن دسته از دولت و »خوش 

.« )البته کندیمتحده درک م   یاالت در برابر ابرقدرت ا  ی کنند را به عنوان مقاومت  یباز

اند،  ی داریهسرما  یکشورها   های آن که، با چند استثنا، همه  یمهم کن  یحتصر  یدبگذار

 هند(   یا ینمانند چ

اشاره) دهید  کنیماجازه  نکته  این  به  نیز  گذرا  بزرگ  یه،روس  که  ای   ین ترصاحب 

به اشتباه در متن خود به    کووالکیس طور که  در جهان است، نه آن  یازرادخانه هسته 

از مجموع سه   ییتنهابه  یحت  یه. روسکندیبه آن اشاره م  یاقدرت هسته  ینعنوان دوم

هسته فرانسه    یاالتا  یعنی  ناتو،  یاقدرت   ی اهسته  یهاکالهک  یتانیا، بر  ومتحده، 

 . دارد( یشتریب

 همچون   یکنند« همگ  یبا ورق خودشان باز  خواهندی جنوب که م  یاگر »کشورها

دهد چقدر  بودن است و از این جهت نشان میین )که خود اساساً متهم به امپریالیستیچ

فاشیست    یا همچون هند نارندا مودیِ  انگارانه است(  جنوب در سیاست ساده-طرح شمال

به جهان  یقیناً  آن بودند،  از  وحشتناک مراتب  است  امروز  میچه  بهتر  جای  بود.  عالوه، 

یکِ  مکزکند« ولی  شود هند مودی »کارت خود را بازی میسؤال است که چرا ادعا می
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 که همه  2دوترته  یلیپینِف  یا  هاژنرال  یانمارِم،  بولسونارو  یلِطالبان، برز  ، افغانستان1ِآملو

درواقع،  کنند.  د، کارت خود را بازی نمیناهدادمثبت    أیسازمان ملل ر  یبه قطعنامه

او به    یکل  یکردتنها در خدمت رو  ها،یتقعاو  یاندر ب  یسالکوکو  یه یرانسوگ  یه یوش

 است. آن ساختنموضوع و در جهت آشکار

  هاییلتحل که درچنان که رسممی «ید»جنگ سرد جد یهنقطه به اید در این من

با جنگ کوزوو در سال   و  قرن  یدر ابتدا  ام،خود توضیح داده  یشسال پ   یستاز ب  یشب

شد.   ،1999 شکل  آغاز  که  ساخت  را  شرایطی  جنگ  نخست    یهده  یهدهنداین 

 کواالکیس یادداشت مرا خوب نخوانده است: پساشوروی است.

است    یدعطف جنگ سرد جده نقط  یندوم  ینبه اوکرا  یهتهاجم روس
 ی متحده برا   یاالتا  یمتصم  یجهکه در آن جهان از آغاز قرن حاضر در نت

به عراق    یکا آمر  یعطف نخست، حملههگسترش ناتو درآن فرو رفته. نقط
 بود.  2003در سال 

قرن«   تغییرکه »در    یدجنگ سرد جد  یناست که در ا  ی معن  ین به ا  ی سادگبه  ینا

تاکنون دو   عراق در سال  یینتع  رخدادآغاز شد،  به  تهاجم  است:  داشته  کننده وجود 

اوکرا  2003 به  امروز  تهاجم  علینو  داشته   کووالکیسآنچه    رغمی.  باور  است  ممکن 

 .ه استنکرد ییرباشد، مطمئناً نظرم در مورد زمان شروع آن تغ

  یادداشت د. من در  شویم   شدیدتر همدهد  او همچنان که ادامه می  «پاسخ»  لحن

چنان که از خروج نیروهای آمریکایی  آندر عراق، »  شدیدخود نوشتم که پس از شکست  

کشورها  دیگر حمله به  یمتحده برا یاالتا یالیسمامپر یل تمااز افغانستان هم پیداست، 

 است«. سپس اضافه کردم:  یافتهکاهش  یاربس

روس تهاجم  اوکرا  یهسرنوشت  را   یرسا  یش گرا  ین،به  تجاوز  به  کشورها 
و    یجهان  ی هاآن بر همه قدرت  یرخواهد کرد. اگر شکست بخورد، تأث  یینتع

 
1. Andrés Manuel López Obrador 

2. Rodrigo Duterte 
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 ینبتواند اوکرا  یهاگر روس  یعنیبازدارنده خواهد بود. اگر موفق شود،    یامنطقه 
ز تأث  یهروس  ی هاچکمه   یررا  فرور  یر»رام« کند،  به   یجهان  ضعیتو  یزیآن 

  یزو متحدانش ن  یکاآمر  یالیسمخواهد بود و امپرجنگل    بندوباریسمت قانون ب
 .یافتد نخواه یشتریخود جسارت ب یمواضع تهاجم یریاز سرگ یبرا

دهد: »اول است«. او ادامه می  یداراستدالل دوچندان ناپا   ین: »ایسدنومی  کووالکیس

مسلماً  کننده است. گمراه یادیو عراق تا حد ز ینتهاجم به اوکرا ینب  همانندیاز همه، 

کشور است.   یک  یتو تمام  یتتجاوزکارانه و نقض حاکم  ،اقدامات   یندر هر دو مورد، ا

 یچو ه  شتفاصله دا  یکااز آمر  یلشود. عراق هزاران مایمتوقف م   جایندر ا  یسهاما مقا

متخاصم با واشنگتن وجود نداشت...    یائتالف نظام   یک آن به    یوستندر مورد پ   یبحث

توسط   یی باال  یاردر سطح بس  یپلماتیکو د  یاقتصاد  ی،نظر نظام  حاضر ازدرحال  یناوکرا

رهبر به  غرب  اردوگاه  حما  یاالتا  یکل  درحال یم  یت متحده  توسط  یشود.  عراق  که 

 . شد«یم یتو طالبان هم تنها توسط پاکستان حما شدینم یبانیپشت  کسیچه

ام، از  ها اشاره کردهتفاوت  ین به ا  از این   پیش  خود نیز  که من  یت واقع  یناز ا  جدا

چگونه  جای پرسش است که  در آن مشارکت دارد،    کووالکیسکه    یتی جمله در همان سا

شود که بتوانیم کند، مانع از آن میینم  یتاز آن حما  ی که کس  یتواقع  ین عراق و ا  یدور

« وزبه تجا  یگرد  یکشورها  یهمه   یلتما»  به  ینبه اوکرا  یهتهاجم روس  یهادعا کنیم نتیج

 دهد: یادامه م کووالکیس ست. معما یک  یناخواهد انجامید؟ 

که از  ی شود، که البته تا زمان یروزپ   هایتحما ینا یجهدر نت یناگر اوکرا
م  دفاع  مهاجمان  برابر  در  خود  ا  کند یقلمرو  است،  مشروع  کل    ینقطعاً 

ا  اردوگاه  بود که  پ   یروزیپ   ین غرب خواهد  به عنوان  خود جشن   یروزیرا 
کابل و    بارجعهفا  یرتصاو  تواندیم  یروزی،پ  ینبه لطف ا  یقاًخواهد گرفت. دق
 ی افروزجنگ   یستریه  ی اصل  یلاز دال  یکی  تردیدیکه ب)   بغداد را پاک کند

در که  پاحالاست  در  رسانه  ها یتختحاضر  گسترش    ی غرب  ی هاو  حال  در 
 روی پیشکه به    شودمیجسورتر    ، غربشکست  یر. با پاک کردن تصاو(است

از اعزام نیرو    ترینههزکم  یحتهایی  در فرم  خود به سمت شرق ادامه دهد و
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افغانستان  همچون موارد را در سطح جها  ینقوان  ، عراق و   یل تحم  نیخود 
 کند. 

به به برایپ   ،کووالکیسی  گفتهطورخالصه،  با    ولی «،  عادالنه»  یناوکرا  یروزی 

 یطور که برخمنطق، همان  اینبا    یاآ  توان پرسید کهمیبار خواهد بود.  فاجعه  یامدهاییپ 

  بزرگنبرد    یفدا  یدعدالت نبا  ، کنندیم  تداللچپ اسو شبه  گرایانه اردوگاه-نودر محافل  

ای یه فرض  -  یهروس  یتخود نوشتم که موفق  یشود؟ من به نوبه«  غرب  اردوگاه»  یهعل

متحده و متحدانش    یاالتا  یالیسمامپر»  -آیدمی  تر به نظرمحتمل  یکنزد  ییندهکه در آ

را به   پاسخ همان  کووالکیس . «خواهد کرد ورترخود جس یرفتار تهاجم یادامه  یرا برا

  یاالت . من مخالفم: اکندیکار را مینهم  یزن  یهشکست روس  هک  ید تا بگو  گرداندیمن باز م

  یسپاسگزار خودکامه  ید بابرده و  یادیسود ز یناز اقدام پوت تا همین لحظه نیزمتحده 

 روسی باشد. 

 یر به مس خواهد کرد یقمتحده را تشو یاالتا ین،بر اوکرا  یهروس یزآمیت تسلط موفق

زور   یرتسخ با  پس  جهان  اززمینه در  و    یاستعمار  ید جد  یم تقس  ید تشد  ای  جهان 

  یکامرهای آیعالوه بر ناکام-  یهبازگردد. شکست روس  ی،جهان  ی تضادها  کردنتروخیم

 یتشود، تقومی  یدهنام  «تنامیسندرم و»چه را که در واشنگتن  آن  - در عراق و افغانستان

طور به  یهروس یروزیرسد که پ نظر میبه  یهیمن کامالً بد یبرا ین،براخواهد کرد. عالوه

ناتو   یدر کشورها ی های نظام ینه هز یشو فشار به سمت افزا یافروزجنگ یقابل توجه

  ی برا  انبرد م  یرا برا  یبهتر  یاربس   یطشرا  یهکه شکست روسیکند، درحالی م  یترا تقو

 کند. یو انحالل ناتو فراهم م یخلع سالح عموم

  کند ازاو که در آن ادعا می  یهسرمقال  یادداشتبا    کووالکیسسخنان  این بخش از  

 : ، مطابقت نداردشودخارج نمی «هناچارچوب محترم»

نت رادیجهدر  »موضع  امپر  یکال ...  دفاع  شاکه    «یالیستیضد  آن  از  کار 
با  است که    یناوکرا  ی نظام  یروزیپ   نه به دنبال صلح، بلکه به دنبال  کندیم

با   یکیلجست  یتحما شود  ید غرب  اممکن  جنگ   ین.  به   یافروزموضع  را 
شکست می  «یکالیسم»راد  یهبهان مسئله  که  این  گفتن  با  و  پذیرد، 
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  ین مزهم    «یالیستی»ضد امپر  بعدرا به    امپریالیسم روسیه است، موضع خود
یالیسم  ضدامپر   یاست که قهرمان واقع   یدنجو با   اینتفاوت که    ینبا ا  کند.یم

 شود. می

 :یم که ارزش اظهارنظر را ندارد. ادامه ده مایه استکم یبه قدر هاینا

ویدهناد  با موضع   ینا  ی،کنون  یریدرگ  یالیستیامپریناب  یژگیگرفتن 
  ینیبیشپ هر چند کامالً قابل  -را    یطشرا  ین آمده در اتدسبه  یروزیعواقب پ 

در ناتو    یکطور ارگان، که بهوابسته  یناوکرا  . یعنی کندیدرک نم  یدرستبه  –
احاطه   ی مخالفشنظام  هایکه از هر طرف توسط اتحاد  اییهروس  ادغام شده،

 . تفوق تمام و کمال یافته است  بر اروپا و فراتر از آن  یسیسم کهآتالنتو  شده،  

م   کووالکیس اوکرا  کند یاستدالل  اگر  بادر    ینکه   شود،موفق    یهروس  یوغ  مقابله 

  گوید یاو نمکه    یزیحال، چینباا  بسیار محتمل است که به کشوری وابسته بدل شود. 

های روسیه بدل خواهد سرف   ، بهدر مقابل روسیه بایستد نیزاست که اگر نتواند    ینا

 ی ایسهمقا  یرقابل غ   شکل که به    ید تا بدان  ید باش  یی قرون وسطا  یک   یست حتماً الزم ن  شد.

  بسیار  تالش   رغم یعل   کووالکیس دارد.    یتارجحبودن  به سرف  ، تابع  یک کشورِ  یطشرا

. یهاست تا شکست روس  تساوی  یک  ی نوع به  خواهدیکه م  یزیپنهان کند که چ  تواندینم

 : یسدنواو می

  یه در برابر تهاجم روس  ینکه مقاومت اوکرا  شودیاحتمال شوم باعث نم  ینا
 یکربندی پ  یامدهایداشته باشد، اما مهم است که در مورد پ   یترکم  یتمشروع 

 ی رو  یشپ  ی. مشکل اساسیمنکن  یفخود داستان تعر  یو برا  یمشفاف باش  یفعل
  ریالیستی، امپیناب یریاست که مانند هر درگ ینچپ ضدجنگ در حال حاضر ا

ها بدون  آن  یندارد که بدتر  یرانگریآن طرف عواقب و  یاطرف    یک  یروزیپ 
 در اروپا است.  یعموم یک جنگشک آتش 
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 یگر کشور توسط کشور د  یکدر صورت تهاجم    یتساو  یاست که آرزو  اینمشکل  

قبل از   یوشرط متجاوز به مرزهاید قیب   ینینشست. توقف جنگ با عقببیش نی  یتوهم

از    یخواهد بود. توقف جنگ با اشغال بخش بزرگ  یناوکرا  یبرا  یروزیپ   یک  یهفور  24

هد خوا  یهروس  یبرا  یروزیپ   یک   ین، کل اوکرا  کردنضمیمه  ییم اگر نگو  ین، خاک اوکرا

 مسکو خواهد بود.  یمتفاوت برا یتیموفق یردقرار گ ینب ینای که در ایجهبود. نت

 م:اه . نوشتیمبپرداز ینمقاومت اوکرا یحتسل یاکنون به مسئله یدده اجازه

 این   در –تجاوز    یانبه قربان یدفاع   یحاتتسل   قیدوشرطیب  یلما طرفدار تحو
.  هستیم  –  جنگد یبه خاک خود م   یهکه با تهاجم روس  ینمورد به دولت اوکرا

که وارد جنگ   خواستینم  ینچ  یا   یاز اتحاد شورو  یمسئول  یالیستضدامپر  یچه
طرفدار    یکالراد  یهاستیالیضد امپر  یبشود، اما همه  یکا تهاجم امر  یهعل  یتنامو

ابزار  یتناممسکو و پکن به مقاومت و   یحاتتسل  یلتحو  یشافزا  ی بودند. دادن 
  ی که در حال مبارزه با جنگ  یقدرتمندتر به کسان   یاربس  ی مبارزه با متجاوزان  یبرا

است. مخالفت آشکار   یمقدمات  یونالیستیانترناس  ییفهوظ  یکعادالنه هستند،  
 .تجاوز در تناقض است یانبا قربان یهاول همبستگیبا   هایییلتحو ینبا چن

 : نویسدیس میکووالک

و  این با  بدسلدست  یتنام،تشابه  می  گییقکم،  نظر  زلنسکبه    قطعاً  یرسد. 
پوت  یستن  ای«یهمان »ناز هم    ینم  یاما هوش   کند،یاز آن صحبت م  ین که 

از  یااست که در خدمت منافع طبقه  ییدولت بورژوا یک  ین. دولت اوکرایستن
آن یهسرما  یهایگارشال با  نظر  هر  از  که  است  روس دار  در  سا  یهچه   یر و 

مقا  یشورو  یراتحاد جماه  یهای جمهور قابل  است،   و   است  یسهسابق مسلط 
  خود  ی باشد،اینه گز  ینچن  ینیبیشپ نگران عواقب قابل  کهبدون اینقصد دارد  

قبول است، اما  قابل یرتجاوز غ  یک  ی اگرچه قربان وصل کند...به اردوگاه غرب  را 
اند، وجود  نام  ینا  ییسته شاچپ که    یروهاین  یبرا  دیگری  یمترق  یلدل  یچه

 آن دفاع کنند. یح که از تسل ندارد
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کرد که در برابر تهاجم    یت حما  ی توان از مردممی  ی منطق، تنها زمان   ین بر اساس ا

شود  یها رهبریستکنند که مقاومت آن توسط کمونیتر مقاومت م مسلح  یالیستیامپر

  ی مل  یاولترا چپ در مورد مسئله   یمیقد  یارموضع بس  یک  ین. اییدولت بورژوا  یکو نه  

چه رسد    ی،ستم مل  یهعادالنه عل  یبه آن حمله کرد. مبارزه  ددر زمان خو  یناست که لن

. اگر یردقرار گ  یتآن مورد حما  یرهبر  یتبدون توجه به ماه  یدبا   ی،به اشغال خارج

 یت ماهبدون توجه به   مربوطه  یتاست که جمع   یمعن  ینمبارزه عادالنه باشد، به ا  ینا

 هستند.  یتکنند و مستحق حمایآن، فعاالنه در آن شرکت م  یرهبر

  یروهای با ن  یجمعکه به صورت دسته   یستندن  «داریهسرما  هاییگارش»ال  ینا  مطمئناً

 یجبس  ید به سبک جد  «3ی هابداهه و »پترولوس   ی گارد مل  یک در قالب    ینمسلح اوکرا

ب  شوند،یم اوکرازحمت   یشتربلکه  اوکرانداین کشان  امپر  ین. مردم  با    یالیسمدر مبارزه 

که بر سرنوشت    یگارشیخودکامه و ال  یفوق ارتجاع   ولت د  یک  یبه رهبر  یه،روس  یرکب

کامل ما هستند    یتکند، سزاوار حمایم  یاستر  ینزم  ی رو  یکشورها  یناز نابرابرتر  یکی

 ها نیست. معنای عدم انتقاد از دولت آنو این به

  یالیستیامپریناجنگ ب  چیستیاست که او در مورد    ین ا  کووالکیس   ی مشکل اصل

م جنگیاشتباه  هر  اگر  هر    یکند.  طرف  یککه   یالیستی امپر  یبرق  یکتوسط    یناز 

بیم  یتحما جنگ  آن  یده نام  یالیستیامپریناشود  جنگ شود،  تمام  ما    ی هاگاه  زمان 

  یکاز  ها  یالیسمامپر  یاز رقبا  یکی  کافی استقاعدتاً    یراخواهد بود، ز  یالیستیامپریناب

  ینا  یالیستیامپریناکند. جنگ ب  یتحما  طرف مقابل   دیگری ازکند تا    یتطرف حما

که هر    ی است دو قدرت  ینبیم و غیرنیابتی  مستقبیناامپریالیستی، جنگی  . جنگ  یستن

سرزم  یک قلمرو  به  تهاجم  دنبال  تحت  و    ینیبه  بالد    ند.ایگرید  ی)نو(استعماریا 

طور که لنین جنگ بیناامپریالیستی، آناول بود.    یوضوح در جنگ جهانطور که بههمان

 .است «گرایانهی چپاول»جنگ طرفاز هر دو  دوست داشت آن را بخواند،

ندارد، چه   یطلبجاه  یچکه در آن کشور دوم ه  -  ین در اوکرا  یجار  یریدرگ  یفتوص

ا قصد    یهروس  کهدرصورتی،  شته باشددارا    یهروس  ینقصد تصرف سرزم  کهینرسد به 

 
ها زنان حامی کمون پاریس بودند که متهم به سوزاندن بخش زیادی از  طبق شایعات رایج در آن زمان، پترولوس  .3

 م..بودند 1871پاریس در روزهای پایانی کمون در ماه مه 
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–را تصرف کند  از قلمرو آن  یادیرا تحت سلطه خود درآورد و بخش ز  یندارد اوکرا

  ید شد یفتحر به جای تهاجمِ نظامیِ امپریالیستی، یالیستی،امپربینا گجن یکعنوان به

 است. یتواقع

به    یحاتتسل  یلتحو  یر، درگ  یروهاین  یت: »امروز، باتوجه به ماهیدافزامی  کووالکیس

  یل و تبد  نشاندگی در آینده ین دستهدف داشته باشد، تضم  یک تواند  تنها می  یناوکرا

 ی. تنها هدف از عرضهیستدرست ن  ین . ا«یهروس  یناتو در جناح شرق   یگاه پا  یک آن به  

است،   شدن کشور خودمقابله با ضمیمه  یکشور برا  ینکمک به ا  ینبه اوکرا  یحاتتسل

س  یحت از  باشد  باور  یناه  ب  یگر،د  یواگر  تضم  داشته  تنها   ،خود  یآزاد  ینکه 

  ید اما فعالً با   یم،مخالف باش  یزآن ن  نشاندگیدستبا    ید. ما البته بانشاندگی استدست

 شود.  یدگی رس یازن ینتری به فور

 دهد: به اتهام خود ادامه می کووالکیس

ید  خواهد داشت، چرا با  ی که در پ   یامحاسبه   یرقابلبا توجه به خطرات غ 
در   «یممستق  ینظام   یکند، تنها با »مداخلهکار استدالل میشاطور که  نهما

  یرقابلخطر غ   یاآ  ی؟نظام  یاز مداخله   یمخالفت کرد و نه هر شکل  یریدرگ  ینا
 « یممستق  یمداخلهبه »  این مانعمحدودکردن    یبرا  ی کاف  یلدل  یاانکار هسته

 است؟ 

ا ا  ینپاسخ  البته.  بله،  کاف  یقیناً  یناست:  ن  یشرط  شرط  تنها  اما  :  یست است، 

  - مسلم است    و  یستن  یفرض  یاکه بر خالف جنگ هسته  یلیدل  -  یلدل  تریناصلی

  یجنگ واقع   یکرا به    یکنون  یریدرگ  یگر،د  یالیستیبه جنگ اردوگاه امپر   یمورود مستق

معنا  ریالیستی،امپیناب کلمه  ی به  تبدواقعی  اخواه  یل ،  کرد.  ما    یجنگ  یند  که  است 

 . یم شدت با آن مخالفبه

 یزی کمتر از آن چ  یرمستقیمو غ   یممستق  یمداخله   ین: »خط بیدگومی  کووالکیس

که او فکر    یزیمرز از آن چ  ینا  بایستی یادآور شویم:   «.کنندفکر می  یاست که برخ

ناتو )و نه تنها امانوئل ماکرون،    یاست که اعضا  یلدل   ینتر است. به همکند واضحمی

رغم  یعل  کنند کهیکند( به اتفاق آرا اعالم م می  یداو را تمج  عقالنیت  کووالکیس   هک
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ن  یزلنسک  یمیردوول  یهایه توص اعزام  قرمز  خط  ن  یبرا  یرواز  با  مسلح    یروهایجنگ 

ور عب  یناوکرا  ییهوا  یم در حر  ی روس  یماهایهواپ   یسرنگون   یا  یندر خاک اوکرا  یهروس

طور که ترسند، همانیمرگبار م   یچمارپ   یکاز    یدرستها بهآن  ه کچرا  نخواهند کرد.  

  یدی ترد  یاهسته  ید که از همان ابتدا در به صدا درآوردن تهد ینپوت  یتنسبت به عقالن

 . هستند  یننداشت بدب

  کووالکیسطور که  درست باشد، همان  یهتهاجم روس  یهها علینیاوکرا  یاگر مبارزه

که از نظر تعداد    یها در دفاع از خود در برابر دشمنکند، کمک به آنیبا اکراه اعتراف م

  ید است که ما بدون ترد  یل دل  ینبرتر است کامالً درست است. به هم  یاربس یحاتو تسل

تحو اوکرا  ی دفاع   یهاسالح   یلطرفدار  مقاومت  ایمهست  ینبه  دوباره    ی؟چ  یعنی  ین. 

 .یندبیز آتش نمج یزیچ کووالکیس

تحو  یک طرفدار  قطعاً  ما  غ   یی، ضدهوا  ی هاموشک  یلمثال:  و  حمل  به    یره قابل 

  ید فقط با   هاینیاوکرا  ییممعناست که بگو  ین. مخالفت با آن به ایمهست  ینمقاومت اوکرا

ن  یشانشهرها  یبشدن و تخرعامقتل  ینب   تجهیزات بدون    یه،روس  یی هوا  یرویتوسط 

  ییدهبا ا  یدتنها باحال، ما نهینرا انتخاب کنند. درع   یکیاز کشورشان    رارف  یا  یدفاع 

از خاک آن مخالفت  یبخش یا ینپرواز ممنوع بر فراز اوکرا یمنطقه  یجادا یرمسئوالنهغ 

  یدنطور که جو باهمان  ین،به اوکرا  ییهوا  یهاجنگنده  یلبا تحو  یدبا  ینهمچن یم،کن

 یو عرضه یستندن  یکامالً دفاع یحاتها تسلجنگنده.  یمکند، مخالفت کنیم  ینیبیشپ 

 همراه خواهد داشت. را به   یهتوجه بمباران روسقابل  یددر واقع خطر تشد   ینها به اوکراآن 

 ینو همچن  ینو ضدتانک به اوکرا  یی های ضدهواسالح  یطورخالصه، ما طرفدار ارائهبه

تسل از    یبرا  یضرور  یحاتتمام  چنین .  هستیم  ینسرزم  یکدفاع  دادن  با  مخالفت 

. ما  ندکه در خطر  ستیکمک به مردم   معنای قصور در صرفاً به    تسلیحاتی به اوکراین

امتناع  کار  از این. آمریکا  هم بودیم  یبه مخالفان سور  یدفاع  ی هاحسال  دادنخواستار  

به دلیل وتوی اسرائیل جلوگیری   نیزها  متحدان محلی خود به سوری ازکمک    کرد و حتی 

 که عواقب آن چه بود.  یمدانیم همه کرد. 

 م:اهها. نوشتیمماقبل آخر: تحر ینقطه 
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 یه دولت روس  یهرا عل  یدهای جدیماز تحر  یکامل   یمجموعه  ی های غربقدرت
موارد ممکن    یناز ا  ی اند. برخاتخاذ کرده  ینکشور به اوکرا  ین تهاجم ا  یلدلبه

  یجنگ  ینماش  ی مال  ینمتأ  یرا برا  ینپوت  یاستبداد  یم رژ  ییاست در واقع توانا
مضر باشند    یهروس  یتجمع  یممکن است برا  یگرد  یخود کاهش دهد. برخ

آن داشته باشند. مخالفت    یگارشدوستان ال  یا   یم بر رژ  یادیز  یرتأث  کهینبدون ا
به    یغرب  یالیستیامپر  یهاما به دولت  یاعتمادیهمراه با ب  یهما با تجاوز روس

و نه خواستار لغو   یم کن  یت ها حماآن  های یماز تحر  ید نبااست که ما    یمعن  ینا
 . یم ها باشآن 

جنگ   یبرا  یهروس  ییکه بر تواناهایی  یمتحر  با ما    ییماست که بگو  ینا  تفسیر دیگر

 مردم روسیهکه بر    هایییمتحربا  اما    گذارد، موافقیم،یم   اثرآن    هاییگارش ال  ینو همچن

مخالفیمیم  یرتأث اصل    قاعدهاین  .  گذارد،  هم[  با  امااست،    درستدر  عمل  ]در  ید 

شودبه تفسیر  باادرستی   ی گسترده  یفط  یرتأث  یبررس  یبرا  یابزار  ماحال،  ین. 

 . یمندار یه رابر روس ی غرب یهاشده توسط قدرتاعمال هاییمتحر

  یاسیاست که عملکرد س  ینچپ ا  ییفه : »وظباره نظر دیگری دارددراین  کووالکیس

کردن  خفه   یبرا  یابزار   یزاز هر چ  یش را محکوم کند و نشان دهد که ب)تحریم(    ابزار  ینا

 یزند، ابزاریو غرب را برهم م  یکاگرفته توسط آمرشکل  یاست که نظم جهان  یکشور

 « .داردن چندانیتفاوت  ی عمل جنگ  یککه اساساً با 

فقدان    این نشانه  که    ییالکتیکد   درکدوباره  مختلف    یهایمتحر  نبینیماست 

طور که  همان  ، ما  یس،کووالک  یکنند. برخالف مواضع جزم  یفا ا ی توانند نقش متفاوتیم

دگمات بزرگ  به  یسم منتقد  »تحلکرده،    یانب  یدرستچپ  پرتو  در  را  خود   یلمواضع 

از توصیمکنیم  یفتعر  «مشخص  یتوضع  مشخص  عنوان به  یروس  یالیسمامپر  یف. 

  یگر، بار د «زندرا بر هم می  و غرب  یکاتوسط آمر  گرفتهی شکلکه نظم جهان  یکشور»

 . کندیرا آشکار م یسالکوکو ییشهاند یتماه

پا نقطه  کووالکیس ،  یاندر  م  یمشترک  یبه  ما فقط    یگر، د  ی: »از سوکندیاشاره 

  یرش : پذیم موافق باش  کندیکه او اشاره م  یانکته  ینکار در مورد آخرشابا    توانیمیم
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به این نکته   توانی: »اما نم کندیاضافه م  درنگو بی  «. ینیوشرط پناهندگان اوکراقیدیب

  ی از استانداردها  واضح  یا، نمونهاین موضوع  یراموناجماع پکه شبه  نیز توجه نداشت

باشد  متوجه نشده    کووالکیس  رسدیبه نظر م   .مسلط است«  یهینانگفتمان بدب  یهدوگان

با گفتن ام،  مطرح کرده  منظور او را به شکل غیرمستقیم  ،  خود  کوتاه در متن  که من  

هراین اوکراینی، همچون  مهاجران  روی  به  باید  مرزها  تمام  از  ایهپناهند  که  هر   که 

و دیگر نیاز به تصریح  .گشوده باشد   در گریز است،  یتجنگ و آزار و اذ  جهان، از  یه نقط

 من با ناتو بوده است. یهاین جمل یه نیست که وجه خصمان

 پیوند با متن اصلی: 
http://isj.org.uk/reply-to-kouvelakis/ 

 

http://isj.org.uk/reply-to-kouvelakis/
http://isj.org.uk/reply-to-kouvelakis/
http://isj.org.uk/reply-to-kouvelakis/


 

 

 

 

 
 

 

 

  

  
ی 

صاد سیاس
نقد اقت

 

 آیا دشمنِ دشمن من دوست من است؟ 

 بخش امروزگرایی و سیاست رهاییاردوگاه 

 

 نیرا یبا بارنابفیلد گوی دیوید مکوگفت

 



 

 

 فیلد با بارنابی راینوگوی دیوید مک گفت 864

های چپ افزایش یافته  گرایانه« در سنت»اردوگاه  های اخیر نفوذ سیاستدر سال

است. بارنابی راین ضمن توضیح چرایی این امر و اشکال جدید این سیاست، فراتر رفته  

 دهد.   بخش در عصر جدید نشان میو برخی پیامدهای آن را بر سیاست رهایی

نمی روزها  بهاین  نشانهتوان  در  ها  راحتی  چکش  و  داس  نماد  گرفت.  نادیده  را 

های  شوروی و تحلیل  2اینترنتی مملو از نشانگان هنر بنجل   1هایهای توییتر، ممپروفایل

 کند.  های مستبدی چون چین و سوریه همراهی میگرا که با دولتچپ 

است   4گرا«یا »اردوگاه  3ظاهر بخشی از بازگشت سیاست »تانکی«ها بهاین  یهمه

انتقادی با    - امپریالیسم، بدون اتخاذ رویکردی  به نام مبارزه با  گرایشی که روزگاری 

 شد.  اتحاد شوروی و دیگر دشمنان ایاالت متحده همسو می

گفته  راین،به  بارنابی  اندیشه  مورخ  دل   5ی  در  سیاست[  ]این  مجدد  بازگشت 

به  ویژگی جدید  عاطفی  و  فرهنگی  آیندههای  به  نسبت  بدبینی  درآمده:  ای  حرکت 

 
1 Internet meme 

پلت طریق  از  اغلب  و  اینترنت  فضای  در  که  یا سبکی  تصویر  رفتار،  ایده،  توصیف  برای  است  های رمفاصطالحی 

ها و ویدیوهایی که نشانگر احساس یا  ها، ایموجی شود. مانند گیفاجتماعی منتشر و تکثیر و در نهایت همگانی می

 سالئق فرهنگی خاصی است.

2 kitschy 

3 Tankie 
- ی مارکسیسمهای اقتدارگرایانههایی است که از گرایشتانکی یک اصطالح و برای توصیف آن دسته ازکمونیست

می  لنینیسم مارکسیستحمایت  توسط  ابتدا  در  اصطالح  این  بهلنینیست-کنند.  و  شوروی  مخالف  ویژه  های 

قیدوشرط استفاده شدکه بطور عام تابع بی  (CPGB) ها، برای توصیف اعضای حزب کمونیست بریتانیاتروتسکیست

به مجارستان و    و بطور خاص طرفدار حمله اتحاد شوروری (CPSU) خط سیاسی حزب کمونیست اتحاد شوروی

بودند.    1968این کشور و بعدها بهار پراگ در    1956های شوروی در سرکوب انقالب  اشغال آن و استفاده از تانک

شود که تاریخا، از اشتباهات و گاها جنایات رهبران چپ تر برای توصیف افرادی استفاده میامروزه نیز بطور گسترده 

های کنند و حتی به نفع دولتتسه تونگ و کیم ایل سونگ( دفاع یا توجیه می  اقتدارگرا )مانند جوزف استالین، مائو

اسماً  احزاب  توسط  حاضر  حال  در  که  کره(  خلق  دموکراتیک  و جمهوری  چین  خلق  )مانند جمهوری  اقتدارگرا 

ین  ها حتی شروع به استفاده از النینیست-گیرند. جدیدا برخی مارکسیستکمونیستی اداره می شوند، موضع می

 .انداصطالح به عنوان نشان افتخار نیز کرده 

 برای آگاهی بیشتر بنگرید به

https://en.wikipedia.org/wiki/Tankie 

4 Campist 

5 Barnaby Raine 
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ی  درباره  پردازی ای به رنگ گل سرخ، خیالبخش و نوستالژی نسبت به گذشتهرهایی

داری به دنبال آن بوده و سرپیچی از تابوهای نظم سرمایه  هاست چپقدرتی که مدت

 است. کشانده  های زیست محیطی و اقتصادی متعدد لیبرال که ما را به دل بحران

مؤسسه  در  مدرس  در  راین  دکترا  دانشجوی  و  بروکلین  اجتماعی  تحقیقات  ی 

داری دانشگاه کلمبیا است که تحقیقاتش در مقطع دکترا بر افول تفکر در دوران سرمایه 

، نووارا است n+1ی مقاالتی در مجالت گاردین،  متأخر متمرکز شده است. او نویسنده

  کند.همکاری می 6لویجی ساویراستار با مجلهعنوان و به

اکوسوسیالیست،  فعال  و  نویسنده  کامفیلد،  خاستگاه  درباره  7دیوید  و  تأثیر  ی 

گرایی معاصر با راین گفتگو کرده است. این مصاحبه برای پرهیز از تفصیل، کوتاه  اردوگاه

 است.و صریح شده 

تعریف برخی از اصطالحاتی که قرار است روی   کنم بهتر است با فکر می

آنها تمرکز داشته باشیم شروع کنیم، چرا که این اصطالحات برای همه آشنا 

مورد »اردوگاه اولین  توانید چند گرایی« است و دومی »تانکی«. مینیستند. 

 ها ارائه دهید؟تعریف کاربردی از آن

گرایان[،  دارد. ]به باور اردوگاه  چرخش   گرا ادعایی  مشخص در بابسیاست اردوگاه

طور کامل به مبارزات عنوان پایه و اساس سیاست مارکسیستی، بهمبارزات طبقاتی به 

خواهید جهان مبارزات طبقاتی قرن بیستم  ها بدل شده است. بنابراین، اگر میبین دولت

اردوگاه یارا درک کنید،  نیویورک  به شما خواهند گفت: »در  لندن    گرایان کالسیک 

مبارزات طبقاتی واقعی از مبارزه بین کارگر و کارفرما فاصله گرفته و جای خود را به  

 
6 Salvage 

7  David Camfield 

زمینه در  بیشتر  که  کانادایی  سوسیالیست  پژوهشگر  و  جنبشنویسنده  طبقه،  کار  ی  مطالعات  و  کارگری  های 

 مارکسیستی کار کرده است.  
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ی واقعی مبارزه  ژئوپلیتیک عرصه   8مبارزه بین ایاالت متحده و اتحاد شوروی داده است.

متحده   ایاالت  ضد  »است.«  »اردوگاه  شوروی  اتحاد  و  امپریالیستی«  اردوگاه 

 کند.  امپریالیستی« را رهبری می

دوره در  که  متولد شدهشما  کمونیست  احزاب  پیشاپیش میی شکوه  توانید  اید، 

این ـ  گرایش  این  چگونه  که  شوید  اتحاد  متصور  منافع  با  سوسیالیسم  منافع  همانی 

که    1920یا    1917شود. چرا که برای یک سوسیالیست در سال  شوروی ـ فراگیر می

کارگری است که او  بیند این همان بهشت تولد نخستین دولت کارگری را به چشم می

شود با منافع  کند. بنابراین بعدها منافع اتحاد شوروی معادل میرا مجذوب خود می

 شود.سوسیالیسم جهانی و دفاع از اتحاد شوروی  با دفاع از سوسیالیسم یکی گرفته می

نقطه  نظرم  واقع سال  به  در  آغاز  اصطالح    -نیست    1956ی    tankieزمانی که 

تانکنخستین  حامیان  توصیف  برای  بودند،  بار  شده  مجارستان  وارد  که  شوروی  های 

زمان که اتحاد شوروی با هیتلر و دولت    ترها؛ آنگردد به قبلبلکه بر می  - استفاده شد  

بود، پیمان   1930ی  فرض سیاست سوسیالیستی در دهه نازی، که مخالفت با آن پیش

زدنی دولت نازی با دولتی که شما  همبهکند. در چشما میرا امض   9مولوتوف ریبنتروپ 

شود. دولت نازی  عنوان یکی از اعضای حزب کمونیست به آن وفادار هستید متحد میبه

های کار اجباری زندانی کرده است، اکنون که رهبران حزب کمونیست را در اردوگاه

دهد و در کنار هم لبخند  یی اتحاد شوروی دست ماش با وزیر خارجهوزیر امور خارجه 

کنند در حالی که  زده انشعاب میها وحشتزنند. در آن لحظه، برخی از کمونیست می

برای برخی دیگر منافع اتحاد شوروی همچنان همان منافع سوسیالیسم جهانی است.  

تبعیت توانایی  شما  آنبی  بنابراین  را  قیدوشرط  شوروی[ها  با    ]از  معاهده  در  حتی 

 فاشیسم می بینید. 

 
ها که در شد: جنگ طبقاتی نه در کارخانه شعاری که  زمانی در ایران هم به روی دیوارهای خیابان نوشته می  8

 هاست.خانه سفارت

بین آلمان   1939اوت    23ریبنتروپ پیمانی بر پایه عدم تجاوز بود که در  – پیمان مولوتف  پیمان عدم تجاوز یا 9

نازی )یواخیم فون   آلمان  امور خارجه  را وزیر  این پیمان  بسته شد.  اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی  نازی و 

حضور ژوزف استالین و گراف فون  ریبنتروپ( و کمیسر خلق برای امور خارجه اتحاد شوروی )ویاچسالو مولوتف( با 

 شولنبورگ، سفیر آلمان در مسکو امضا کردند.
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بار، از اتحاد شوروی منطقی که مطابق آن ما باید به هر قیمتی، حتی ننگین و خفت

رسیم.  در مجارستان می  1956دهد که چگونه به موقعیتی مانند  دفاع کنیم، توضیح می

ه  در  از سویی با چیزی مواجه هستیم که هانا آرنت آن را تنها شوراهای عمل آزادان

کارگرانی که در انقالب مجارستان از قدرتی برخوردار بودند که زمانی    -نامد  جهان می

های شوروی که عازم درهم  و آن طرف تانک  -لنین با ستایش به استقبال آن رفت  

می تجربه  آن  سال    بعدترهاشوند.  شکستن  در  و  پراگ  سوسیالیسمی 1968در   ،

شود های شوروی درهم شکسته میتوسط تانک  اشی انسانیچکسلواکیایی با آن چهره 

ها حتی نخواسته بودند از پیمان ورشو  تر است که چکدهندهو این از آن رو تکان  –

 خارج شوند.

ی قرن بیستم بود. امروزه البته اتحاد شوروی از بین  گرایی از مدافتادهاین اردوگاه

نوع  توصیف  برای  اوقات  تانکی گاهی  اصطالح  اکنون  و  و رفته  نوستالژیک  ی سیاست 

انگیز و باشکوه  عنوان چیزی حیرت شود که به اتحاد شوروی به احساساتی استفاده می

خواهد  دانید، میای دارد و میپاافتادهشناسی پیشنگرد. چنین رویکردی اغلب زیبامی

 های ما را با هنرهای قدیمی شوروی تزئین کند.  اتاق 

توضیحِ در  رویکردی  چنین  گاهی  تانک  اما  از  مدعی  حمایت  که  امروزی  های 

شود. و این ممکن  داری جهانی هستند نیز استفاده میداری در تقابل با سرمایهطالیه

تانک اردوگاهاست  یا  اسد  رژیم  سین های  در  چین  دولت  بازآموزی  علیه  های  کیانگ 

بهیموت  این  از  حمایت  باشند.  غولاویغورها  بوروکراتیک  های  های  دیکتاتوری  -پیکر 

نظر به  –دهند ها نسبت میها نوعی فضیلت ضدامپریالیستی به آناستبدادی که برخی

اردوگاه یک  میهمچنان  فکر  که  معنا  این  به  است  مبارزهگرایی  به  کند  طبقاتی  ی 

تر است. ها بدل شده است. اما این بسیار بدبینانههای متمایز دولتمبارزات بین اردوگاه

ی به بهشتی در دوردست نیست. مانند افرادی نیست که در دههنوعی ایمان رؤیاگون  

تنها به حزب کمونیست می  1930 اتحاد شوروی  داشتند که  باور  عمیقاً  و  پیوستند، 

کنم این سیاستی است قدرتی است که از پس »رکود بزرگ«  برآمده است. من فکر می

در سوریه   العاده فوق ای  گوید بشار اسد محشر است و دارد جامعهکه در برخی موارد می

که قذافی در لیبی همین کار را کرد تا اینکه غرب از شر او خالص شد.  سازد، یا اینمی
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گوید: ببینید، دولت چین افراد بیشتری را از فقر در آورده است، یعنی تکرار همان  یا می

 داری دارند.  کنندگان سرمایهخطی که توجیه 

های غربی تمایل دارند با  به نظرم بسیاری از چپ این است که    بارزترما موضوع  ا

ها در حال  کنند این دولتهمدلی کنند، نه به این دلیل که فکر میها  این نوع دولت

کنند چیز دیگری  برپایی بهشت جدید جادویی هستند، بلکه به این دلیل که فکر می

به یک بیان    - آمریکا  امپریالیسم  رسد  به نظر میوجود ندارد. زیرا در جهانی که در آن  

هماوردی در  ی هژمونیک بیسلطه   در حال اجرای  –   1990ی  نظم نوین جهانی دهه

های کوچک ها همچون معدود فرصت ها به این دولتی خاکی است، نگاه آنسراسر کره

 ی جهانی آمریکاست. و امکان مقاومت در برابر سلطه

دانم. فرانسیس فوکویاما زمانی  می   10فوکویامائیسم چپاز این رو من این را نوعی 

اصطالح   این  ژیژک  اسالوی  و  کرد  صحبت  تاریخ  پایان  از  است  معروف  که  چنان 

های سیاسی مانند  هتمسخرآمیز فوکویامائیسمی چپ را برای توصیف راه سوم و چهره

ها در  تونی بلر و بیل کلینتون دارد که پایان تاریخ را پذیرفته بودند و سوسیالیسم آن

کنم  داری یا تغییر آن نبود. البته، من فکر نمیواقع تالشی برای پایان دادن به سرمایه

بلر و کلینتون سزاوار هیچ از کسانی صحبت  افرادی مانند  گونه برچسب چپی باشند. 

گرایانه  های چپهایی که فعاالنه بخشی از کارزار دانند، آنکنیم که خود را چپ میمی

اند و باور ندارند که ما قادر به  روایت »پایان تاریخ« را پذیرفتههستند، و در عین حال  

هایی مانند چین، سوریه، کوبا و گاهی حتی  انجام کاری هستیم بهتر از دفاع از دولت

بهکره علیه سلطهی شمالی  نحیفی  جهانی  هماوردیِ  اصلی  اجزای  رعبعنوان  آور  ی 

اردوگاه این  بنابراین  آمریکا.  اردوگاهگرایی بدبقدرت  نه  بینانه.  گرایی خوش ینانه است، 

کردند اتحاد  مطمئناً در بین اعضای حزب کمونیست بدبینانی وجود داشتند که فکر نمی

می فکر  اما  است،  باشکوه  سرزمینی  امروزه شوروی  است.  ضروری  آن  از  دفاع  کردند 

خوش به شکل  کلی،  سیاست طور  در  بدبینی  از  شکلی  به  را  خود  جای  بینانه 

 گرایانه داده است. دوگاهار

 

 
10 left Fukuyamaism 
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»تانکی« مسرور می از اصطالح  که  افرادی  و در حالی که هستند  شوند، 

کنم که این در  کنند، ولی فکر نمیحتی از آن برای توصیف خود استفاده می

گرایی صادق باشد. درست است؟ مطمئن نیستم که تا به حال به مورد اردوگاه

ا اینگونه معرفی کند. در مورد اینکه کسی برخورده باشم که بخواهد خودش ر

صحبت  قدری  کنند  ابراز  را  خودشان  چگونه  دارند  تمایل  امروزه  افراد  این 

 کنید؟می

گرایی یقیناً اغلب به صورت دانم. منظورم این است که اصطالح اردوگاهواقعاً نمی

می استفاده  کسانی  توسط  تروتسکیستی  انتقادی  سوم  اردوگاه  چپ  سنت  از  که  شد 

ها اعضای  گفتند: »نه واشنگتن و نه مسکو«. خواه آن آمدند، که در یک شعار مییم

میاتحادیه اعتصاب  خود  کارفرمای  علیه  که  بودند  آمریکا  در  کارگری  یا  های  کردند، 

سیاستی  اتحادیه این  استالینیستی،  دولت  علیه  لهستان«  »همبستگی  کارگری  ی 

ابه ایجاد  برای  بود  تالشی  و  آرمانی  و  شدت  استثمارشدگان  اتحاد  با  سوم  ردوگاهی 

کنم  دیدگان در سراسر جهان که در عمل هم اغلب ایجاد آن دشوار بود. من فکر میستم

ها  گرا« خطاب شوند نخواهند داشت. آنکسانی هستند که اعتراضی به اینکه »اردوگاه

 واقعاً به وجود دو اردوگاه در سیاست جهانی باور دارند.  

ها  ، به نظرم آندهمها نسبت میبه آن  ای کهچنین خوانش بدبینانه  در امتداد  اما

واقعاند که سوسیالیست مدعی این همان برچسبی  تر و عملبینهای  گراتری هستند. 

برای   -ها  و کلینتونی  هاراه سومِ بلری  - های چپ مد نظر ژیژک  است که فوکویامائیست

ی بازار جهانی را یی هستیم که حقیقت سلطهگرابینان عملخود اتخاذ کردند: »ما واقع

 ی دگرگونی سوسیالیستی باور نداریم.« پذیریم و واقعاً دیگر به چیزهای رؤیایی دربارهمی

کنند هنوز بخشی از چپ هستند، و  جا افرادی هستند که واقعاً ادعا میخب، این

ملیمی از  موجی  اسازیخواهند  به  غربی  در کشورهای  را  بگذارند،  های گسترده  جرا 

بینان کنند که واقعها ادعا میها را علیه ثروتمندان باال ببرند. اما آنخواهند مالیاتمی

اند همسو  گرا هستند، چرا که با امیدهای انقالبی دوردستی که هرگز محقق نشدهعمل

توانید کشوری را نام ببرید که سوسیالیسم گوید »آیا مینیستند. راست با نیشخند می

های زیادی را نام ببرند که اگر  توانند ملتها میآن موفق شده است؟«. خوب، آن   در



 

 

 فیلد با بارنابی راینوگوی دیوید مک گفت 870

ها  کنم که آنحمایت هستند. بنابراین من فکر می  یآل، حداقل شایستهنگوییم ایده

و    هاتمایل دارند به زبان رئالیستی و با نگاهی هوشیار حرف بزنند، چیزی که از راست

 رود. ها انتظار میلیبرال 

انداز خواهید در مورد اینکه این نوع نقد سیاسی چگونه در یک چشممی

بهترین تر جا میسیاسی گسترده نظر شما  به  و  توضیح دهید؟  بیشتر  گیرد 

 گرایانه چیست؟با سیاست اردوگاه  مواجهه

به نظرم چنین نقدی مستلزم نقد سوسیال دموکراسی نیز هست. چرا که مسئله، 

همی است که اوج خود را در کمون پاریس نشان داد. این جهانی  بازیابی سنت قرن نوزد

های  بوروکراتیک کامالً کوچکی داشتند. وقتی  ها سازوبرگبود که در آن اکثر دولت 

آشپزی میلنین می دربارهگوید: »هر  بوروکراتیکی تواند حکومت کند«،  ی سازوبرگ 

شود.  دکی از مردم اداره میاندیشد که بسیار ساده و کوچک است و توسط تعداد انمی

ی اجرایی پیشبرد مصالح بورژوازی« است، شاید  گوید دولت »کمیته یا وقتی مارکس می

دنیایی نبود که در آن حق    1848امروز برای ما عجیب به نظر برسد. اما دنیای سال  

ی مراقبت بهداشتی و  های گستردهها  برنامهرأی همگانی وجود داشته باشد و یا دولت

ها نیروهای کوچکی بودند که برای شکستن آموزشی ارائه کنند. در قرن نوزدهم، دولت

 شدند.  ها وارد میاعتصاب

در   جدید  دنیای  این  در  است.  متفاوت  کامالً  اوضاع  بیستم  قرن  اوایل  در  البته 

گیرد و چپ نیز در چنین حال و هوایی بسیاری از نقاط اروپا حق رأی همگانی شکل می

به  می  بازتعریف برای مدیریت و جانشینی  طور فزایندهشود. دولت ملی  ابزاری  به  ای 

شود. این شود که اکنون با چیزی به نام »اقتصاد« شناخته میداری تبدیل میسرمایه

اقتصاد به  بنابراین  نیست که در قرن نوزدهم وجود داشت.  زبانی  اقتصاد،  زبان کامل 

ی دخالت دولت در اقتصاد  شود. مسألهل میبستری برای شکاف بین چپ و راست تبدی

شود. چه سوسیال دموکرات باشید، چه استالینیست  به محکی کلیدی برای چپ بدل می

اتحاد شوروی،   به  زبانطرفدار  اندیشیدن به سوسیالیسم  برای  عنوان نوعی  منسجمی 

رابری های اقتصادی و تالشی برای هدایت آن به سمت بگرایی و مدیریت نابرابریدولت

 اقتصادی دارید.  
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ی کارفرما بر کارگر  ی سرمایه به عنوان شکلی از سلطهها کامالً با ایدهی اینهمه

متفاوت از سیاست سوسیالیستی است که مبتنی بر   بالکل   فاصله دارد. این سیاست،

از نظر مارکس، پرورش و تکامل فردیتی  مرتبهآزادی و توانایی و لغو سلسله ها است. 

 شود.  های مختلف تقسیم کار متوقف میاصیل با اجبار ما به تن دادن به بخش

مانند  این بسیار متفاوت از سوسیالیسم مدیریت دولتی است، که آرزوهای رفیعی  

ها را به  یا اگر هم بخواهد آن آرزوها را حفظ کند، آن  - شکوفایی فردیت آزاد ما ندارد  

میآینده حواله  دور  بسیار  آیندهای  برای  و  میدهد  نزدیک  یا  ی  نان  ما  برای  خواهد 

رسد که این  ویژه در دوران »رکود بزرگ«، به نظر میمدرسه و بیمارستان مهیا کند. به

وعده فوریک  سوسیالیست ی  که  است  که  ی  حالی  در  دارند  را  انجامش  ادعای  ها 

 توانند. داران نمی سرمایه

با قاطعیت   این است که  این نوع سیاست،  به  انتقاد و تردید من نسبت  بنابراین 

ی قدرت وعده  . چنین سیاستیکندبازتعریف سوسیالیسم را در فضای اقتصاد دنبال می

بینانه بتوان ادعا کرد  ای نیست که به طور واقعاین وعدهکند، که البته  مردمی را رها می

های  های بزرگ جوامع دولت رفاه سوسیال دمکراتیک یا بوروکراسیتوسط بوروکراسی 

 دیکتاتوری جوامع استالینیستی محقق شده است.

-چپ شکافدهد و گرایی معاصر حرکت دیگری انجام میکنم اردوگاهمن فکر می

زیرا برای مثال دولت چین واقعاً    - کند، اما نه در فضای اقتصاد  راست را بازتعریف می

کند، و قطعاً دولت نولیبرال در سوریه هم چنین نیست. در  برابری اقتصادی را ارائه نمی 

شود. در مورد منافع آمریکا  ی شکاف چپ و راست تبدیل میعوض، ژئوپلیتیک به صحنه

اید؟  ی دستیابی به نفت ارزان کجا ایستادهاندازی جنگ برا در جهان و قدرت آن در راه 

کجا   فلسطین  مردم  از  سوءاستفاده  و  اذیت  و  آزار  در  اسرائیل  دولت  قدرت  مورد  در 

های آری یا خیر به پرسش از آزادی و قدرت اید؟ این سؤاالت صریح با پاسخایستاده

اسمی یا مدل  آمریکا  امپریالیسم  با  باید مخالفت قاطعانه  البته  نام چربد که  به  رائیلی 

 آزادی جهانی را نیز در بر بگیرد. 

برای  یکی  داریم:  نیاز  متمایز  نقد  نوع  دو  به  ما  که  معناست  بدان  این  پس 

اردوگاهاردوگاه برای  دیگری  و  خوشبین  برای  گرایی  نمونه،  عنوان  به  بدبین.  گرایی 
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خوش اردوگاه میگرای  فکر  که  گوشزبین  است،  شگرف  مکانی  شوروی  اتحاد  د کند 

ی ناشی از کار مجرد را حفظ  ی شوروی از خود بیگانگی و سلطهکنیم که جامعهمی

ی تولید که این همان شیوه  –داری است  ی سرمایهی اصلی مدرنیتهکه هسته   - کرد  

ی آزاد هر فرد  ای که در آن توسعهفوردیستی مبتنی بر انباشت صنعتی بود. نه جامعه

ای بود که ی وحشیانه از همان نوع بنیادی سلطه  که ی آزاد همگان بود، بل شرط توسعه 

 کند. سرمایه فراهم می

واقع دشوارتر است گرایان بدبین بهکنم رویکرد ما در نقد اردوگاهاما من فکر می

کنیم  ای از حقیقت وجود دارد که واقعاً درست است: ما در دنیایی زندگی نمیزیرا رگه 

شد دفاع  راحتی میچنین بود، بهما باشد. اگر اینپیش روی    مستقیماًکه امکان رهایی  

های سراسر جهان را با ذکر این جمله رد کرد: »ببین، این بدیل است، ما  ها از دولتآن 

، بپذیریم.  اندگرفتهها به دست  های حقیقتی را که آن انقالبی جهانی داریم.« ما باید رگه

تر دشوار های تاریخی بزرگدگرگونی  ها بر این واقعیت استوار است که تصوربدبینی آن

 است.

ای پارانویایی است.  هیچ سیاستی جز دفاع از دولت من ممکن نیست چرخه که  این

دهد، فقط  گیرد، مانند زمانی که انقالب در سوریه رخ میگویی هر سیاستی که پا می

ه دولت من  امپریالیستی نسبت ب  تقابلهای دفاع از دولت من یا  تواند از طریق مقوله می

روی دیواری گرافیتی  رژیم  برای سرنگونی  وقتی جوانان در سوریه  قرائت شود. پس 

ها فقط  گویند که آنگرایان میشوند، اردوگاهها شکنجه میو سپس در زندانکشند  می

اقتصادی   عوامل امپریالیستی هستند. وقتی کارگران در کوبا نگران یک سال قساوت 

به    -لیستی آمریکا و فروپاشی درآمدهای گردشگری هستند  ی امپریاناشی از محاصره

تری نسبت به مردم  دلیل کووید و سوءمدیریت نخبگان بوروکراتیکی که زندگی مجلل

توانند عوامل امپریالیستی باشند. این یک استدالل ها تنها میآن – عادی کوبایی دارند 

جایگزین فقدانِ  حقیقتِ  بر  که  است  باطل  رهاییدور  میهای  پافشاری  و  بخش  کند 

تواند بسط حتی در شکل جنینی که می  -بخش  های رهاییاینچنین امکان فهم بدیل

ها را به عنوان تضاد بین امپریالیسم و ی سیاستبرد، چرا که همه را از بین می  -یابد  

میدولت امپریالیستی  ضد  اردوگاههای  که  آنچه  مانند  درست  مدافع  خواند.  گرایی 

س برای  شوروی  تالش  امکان  رویکرد  این  داد،  انجام  سوسیالیسمی   پیکرتراشیابق 
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تمامی کنار  ی قدرت و آزادی مردمی را که به نظر من باید به آن وفادار باشیم، بهبرپایه

 گذارد. می

اندازه همان  به  نیز  سیاست  نوع  اردوگاهاین  سلطهی  با  مخالفت  در  ی  گرایی 

ی امپریالیستی مخالفیم زیرا امپریالیسم  ما با سلطه  امپریالیستی استوار شده است، اما 

ها به آن وفادار هستند،  ی آزادی را که سوسیالیست نوعی قدرت و انقیاد است که وعده

ی کوبا توسط آمریکا مخالفیم، اما نه به نام  برد. بنابراین ما مثالً با محاصرهاز بین می

امپریالیست این  از دولتی که  آن مخدفاع  با  از ها  نام حمایت  به  آن  با  ما  بلکه  الفند، 

در برابر آن   سیاست رهایی بشریت در برابر قدرت امپریالیستی مخالفیم، و فراتر از همه

های بوروکراتیک هم مخالفت  های به ظاهر سوسیالیستی دولتاشکال منحرف سیاست

 کنیم. می

گرایانه در چپ صحبت کنم.  اردوگاهخواهم کمی در مورد رشد سیاست  می

های استالینیستی در اروپای ها تا زمان سقوط دولت کنم این سیاستفکر می

، به 1990ی  ، اوایل دهه 1980ی  شرقی و فروپاشی اتحاد شوروی در پایان دهه

ضربه وقایع  آن  بود.  قدرتمند  خاصی  و شکل  استالینیسم  به  جدی  ای 

پ اردوگاه اما فکر گرایی وارد کرد که  به افول رفت.  به طور کلی رو  از آن  س 

ایم. کم تا حدودی، بودهکنم شاهد رشد و نفوذ مجدد آنها در چپ، دست می

ها کنند که این سیاستام که برخی در ایاالت متحده استدالل میمن شنیده

چنین شده. چرا که در کلیتِ چپ  که نسبتاً قدرتمند شده بلکه کامالً ایننه این

شوم. با این حال در  ها متقاعد نمیکرده است. اما من چندان با این گفتهرشد 

گیرد. ارزیابی شما از وبیش دارد قدرت میداخل کانادا، این نوع سیاست کم

 ها در چپ چیست؟ میزان و قدرت این سیاست

که  اند؛ اما اینکنم که آنها کم و بیش قدرت گرفتهگویید. من هم فکر میراست می

دادن به آن سخت است. چرا که به درستی مورد سنجش و  و تا چه میزان، پاسخچقدر 

باره اخیراً یادداشتی برای افراد مختلف فرستادم و در  قضاوت قرار نگرفته است. در این

توانم شواهدی مبنی بر پاگرفتن این نوع سیاست ارائه پاسخ از من پرسیدند که آیا می
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می خب،  گفتم،  جواب  در  من  و  پادکستکنم  از  فهرستی  چنین توانم  که  هایی 

ها  وضوح در این لحظه خیلیکنند ارائه کنم. چیزهایی که بههایی را تکرار میسیاست

توانم به شما فهرستی از اینفلوئنسرها شود. حتی میدهند و شنیده میبه آن گوش می

باور است. اما    های مختلف اجتماعی را بدهم. واقعاً تصور این چیزها غیرقابلدر شبکه 

ها و با مردم واقعی صحبت کنید،  دانید، اگر بروید بیرون از این فضا و با چپبه خوبی می

سال پیش بسیار تفاوت    10هایی را خواهید شنید که با  کنم تنوعی از سیاستفکر می

 است. کرده

ی کانادا چنین چیزی است. در مورد رشد این برداشت من هم از جامعه

 دهید؟ب مردم به آن کمی بیشتر توضیح  سیاست و جذ

دربارهمن فکر می ی محتوای ادعاها نیست بلکه مربوط به کنم این مسأله صرفاً 

چیزی است که اغلب منتقدان   11تأثربودن  هیجانات و فرم و سبک نیز است. محوری 

بد  ی  نما دربارههای نخگیرند، کسانی که فقط به دنبال استداللچپ آن را نادیده می

 بودن استالین هستند. 

های ترامپ در آمریکا  به نظر، اینچا چیزی شبیه به ترامپیسم وجود دارد. در سال

افتادند، ظهور یک »ترامپ  ی آن به وحشت میها به واسطه یکی از چیزهایی که لیبرال 

جاش هاولی نماینده کنگره تمرکز کردند: »اوه، عزیزم،    صحبت  جدی« بود. مردم روی

قدر دلقک نبود و در مورد فاشیسم خود جدی بود، چه شد که آنمپی ظاهر میاگر ترا

کردم بخشی از جذابیت ترامپ این شد؟« این به نظرم عجیب است، زیرا فکر میمی

 وار است. او تابوها را شکست.  است که او یک شخصیت دلقک

آن ی شکست نظم اجتماعی که  کنم شکستن تابوها در دل تجربهو من فکر می

گرایی جدید  ها و این اردوگاهراستی شدن دستی جذابتابوها را ساخته است، زمینه 

لیبرال   ناپذیردهشتناک و وصفمعاصر است. دو شیطان   نازیسم و  جوامع  دموکراسی، 

جایی که جلوی  -استالینیسم هستند. بنابراین در آغوش گرفتن عمدی هر یک از آنها  

زنید »سالم بر ترامپ« یا  ند ریچارد اسپنسر فریاد میایستید و مانسالن اجتماعات می
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رژهمی و  ژوکوف  مارشال  عاشق  »من  هستم«گویید  سرخ  میدان  شبیه  های  چیزی   ،

 کننده است.ـ  شوکه کنندها در فیسوبک میچه که ممآن 

می احساس  شما  میزیرا  شما  به  که  نظمی  این  غیرقابل  کنید  چیزها  این  گوید 

تر و  های شغلی کمبها، فرصتی افزایش اجارهکه شما را در میانهاند نظمی است  قبول

شدگان بعد  نسل  زادهبرخالف    – کند  ای تیروه تار که درکش دشوار است، رها میآینده

 توانستند به نوعی از آینده باور داشته باشند.که می 12از جنگ دوم جهان

ی ممکن  برانگیزترین گذشته بحثکردن  آلایدهبنابراین این بازگشتی است برای  

نبود فزاینده ما    ی در  به  لیبرال دموکراسی مدعی است که  آینده است، که  به  ایمان 

اصالت و  کند. به نظرم این یک شرط کلیدی برای فهم آن است. اگر شما  ارزانی می

های چپ را که ظهور این نوع سیاست   کنندگی این تأثیرات را تشخیص ندهید،تعیین

 . گیرد نخواهید فهمیدآمیز به خود میعمد تحریکشکلی به

از نوعی شرایط دوگانه است که چپ در آن قرار  اساساً، به گمان من، این گریز 

گرفته: پیروزی قطعی این باور هژمونیک که هیچ چیز دیگری ممکن نیست، باوری که  

کنم. بسیار ها را سرزنش نمیزمان بدان باور هم دارند. من آنمردم از آن گریزانند و هم

 ایم. یان تاریخ رسیدهسخت است باور نکنیم که به پا

تواند  بنابراین این تالشی است برای یافتن اشکال دیگری از جامعه که در نهایت می

بتواند آنممکن شود بی آرمانی  آنکه کسی  بکشد. ممکن است کسی  به چالش  را  ها 

را به چالش    1990گرایان رادیکال دهه  ها توسط برخی چپکردن جنبش زاپاتیست

جوامع عظیم میلیونی انسانهاست؟«     یاین نوع سیاست درخور اداره   بکشد و بپرسد: »آیا 

نمیهیچ جامعهکس  زمانی  شوروی  اتحاد  که  کند  انکار  از  تواند  متشکل  عظیم  ی 

 کند. کرد، یا چین امروز چنین میها نفر را اداره میمیلیون 

مطلقاً  گوید  بنابراین این تالش برای خالصی از نوعی هژمونی بدبینانه است که می

 پذیر نیست.داری لیبرال دمکراسی امکانهیچ چیز جز سرمایه

 
شوند در دوره انفجار جمعیت ( که به نام کودک نسل انفجار نیز شناخته می Baby Boomers. بیبی بومرها )  12

میالدی    1964تا    1946های  ه در حدفاصل سال اند. این نسل، کودکان متولد شدبعد از جنگ جهانی دوم متولد شده 

 هستند.
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تر از همه، این همچنین تالشی برای فرار از چیزی است که مارک فیشر معروف  مهم

»قلعه را  خون آن  میی  هژمونی  آشام«  میان  در  رادیکال  سیاست  از  شکلی  نامد، 

کند و متعاقباً  نشینی مین عقبداری که به درون فضاهای امن در این دنیای ناامسرمایه

ی  شود. سیاست رادیکال را به مثابهکننده همراه میگری و مازوخیسم خفهبا یک اخالقی

بیند که مدام در حال بررسی و برشمردن افتخارات ها میی گروه کوچکی از انسانمسأله

همسایه دستاوردهای  شیوهو  این  هستند.   خود  دوستان  و  نقا  یها  و  ی  دانهکوبنده 

گرایی معاصر اتخاذ  کنم اردوگاههایی است که من فکر میی سیاستکردن دربارهصحبت 

 کرده است.

گرایی  خواهیم دوباره احساس قدرت کنیم. اردوگاهگویند،  ما میدر واقع، آنها می

نمیمی »ما  شدهگوید:  محبوس  اتاق  یک  در  که  کنیم  احساس  بیخواهیم  وقفه  ایم، 

کنیم تا روح خود را پاک و منزه  وقفه تالش میا خواهیم شمرد، بیافتخارات خود ر

تانکخواهیم احساس کنیم که مردمی هستیم که کنار رژهکنیم. ما می ها  ی عظیم 

می دارند،  میحضور  که  کنیم  احساس  باشیم.« خواهیم  داشته  قدرتمند  چپی  توانیم 

 . شوداین با قدرت تمام دوباره محقق میخواهید دید که چگونه 

کنم این میل به قدرت است، میل به احساس مهم بودن، میل به این  من فکر می

  محدود سیاست  هایها و جهانسازیها و عقیمسازیاحساس که چیزی فراتر از خنثی 

های واقعی جهان  رسد قدرتپذیر است. این میل چپی است که به نظر میهویت امکان

ی او فکر کنید،  خواهید دربارهد. هر طوری که میدارترساند و به وحشت وامیرا می

 کند. آشام  این کار را نمیی خون استالین این کار را کرد ولی  قلعه

می آیا  سیاست،  از  مؤثر  بعد  این  به  توجه  افزون با  روز  جذابیت  توانیم 

کنیم بدانیم؟ ای از تاریخ که در آن زندگی میگرایی را مرتبط  با لحظهاردوگاه

 گوید؟بریم به ما میچه چیزی در مورد زمانی که در آن به سر می  و این

از سیاست، در لحظه از اولین چیزهای مهم این است که این شکل  ای که یکی 

 شود. شدت معطوف به گذشته است، احیا میسیاست نه مربوط به آینده که به

از دولتاردوگاه و خودکامهگرایی فقط حمایت  بوروکراتیک  ی  های دیکتاتوری و 

های  کنونی نیست، بلکه بیش از همه تالش برای نجات و ادعای میراث و تصویر آن مکان
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و    1980های  گوید که ما برخالف دههگذشته مانند اتحاد شوروی است. این به ما می

ها نیز  ا سیاست آینده را در اختیار داشتند و چپهها و راست، زمانی که لیبرال1990

ای  هستیم که در میان احساس افول در غرب، سیاست خواستند، در زمانهآن را می 

 گردد. شدت حول محور نوستالژی میبه

ما از »صبح در آمریکا« در دوران رونالد ریگان به زمانه »بیایید دوباره آمریکا را 

تواند بهتر شود« در دوران ایم. ما از »همه چیز تنها میهباعظمت سازیم« ترامپ رسید

این حس که سیاست    - ایم  گیری کنترل« در دوران برگزیت رسیدهتونی بلر، به »بازپس

 در مورد بازیابی چیزی با شکوه است که از دست رفته است.

مت » ما قبالً بر جهان حکو  -ها وجود دارد مبنی بر اینکه  احساسی در میان راست 

ها نیز احساس گیریم.« امروزه در چپکردیم و اکنون از شخص دیگری دستور میمی

های سوسیال دموکرات بریتانیا در  شود. طغیان عظیمی از هیجانات را در میان چپ می

بینید، فیلمی که دنیای پس از « ساخته کن لوچ می45مورد فیلم مستند »شبح سال  

 کند. و ظاهراً باشکوه بوده است، تصویر میجنگ را که اکنون برای ما گم شده 

می فکر  اردوگاهو همین طور  نوستالژیکنم که  با  برای جوامع گرایی معاصر  اش 

کند که در غیاب  ای ظهور میشوروی یکی از اشکال سیاست چپ است که در لحظه 

کند. همچنین فکر  نوعی امید به آینده، سیاست عمدتاً به سمت گذشته گرایش پیدا می

دارانه، از  کنم مهم است که در کنار تشخیص معروف مارک فیشر از رئالیسم سرمایهمی

سرمایه ورای  به  اندیشیدن  در  میناتوانی  فکر  بگوییم.  نیز  از  داری  است  مهم  کنم 

ی رئالیسم امپریالیستی بگوییم و ناتوانی اندیشیدن به ورای امپریالیسم، که باعث  دشواره 

توانید انجام دهید  صورت مخالفت با امپریالیسم آمریکا می  شود تنها کاری که درمی

 های بیناامپریالیستی به اجبار طرف دیگری را بگیرید. این است که در کشمکش

بینید که امیدی به  کنید و انقالبی را نمیبه عنوان مثال، شما به سوریه نگاه می

الیستی هستید، تنها چیزی یک جامعه دموکراتیک آینده بدهد. اگر در دام رئالیسم امپری

که البته در سوریه کامالً وجود دارد، اما    – توانید ببینید تضاد امپریالیسم است  که می

 کلیت آن چیزی نیست که در حال وقوع است.
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بینید که از یک سو، اسرائیل، آمریکا، ترکیه و کشورهای خلیج فارس،  بنابراین می

و چین    –اهلل به عنوان عامل ایران  همه حزب بیش از    –و از سوی دیگر، روسیه، ایران  

 توانید در آن درگیری یک طرف را بگیرید. درگیری دارند. بنابراین شما فقط می

ها  ها و راستکند ردای یک رئالیسم سرسخت را از لیبرال این سیاست تالش می

کنی  یدانی، تو فکر مگوید: »می. میهای کودکانه بپرهیزدو از خیال پردازیطلب کند 

ها مرگ دفاع خواهم کرد. من  بدبین واقعی هستی. من آن کسی هستم که از میلیون

کند برای کنم.« تالش میها نفر را درک مییک بدبین واقعی هستم، من مرگ میلیون 

مرده امیال  آن  از  خروج  راه  ظاهر  پیداکردن  شده  تحقیر  کودکی  قامت  در  که  گون، 

 تواند متفاوت باشد. بگذارد و باور کند که همه چیز میی قوانین را زیر پا شود، همهمی

ی تنشی است بین نوعی  کنندهگرایی معاصر منعکسکنم اردوگاهبنابراین فکر می

بینی. اینکه فقط به از بدبینی افراطی، و استیصالْ ناشی از احساس نوع خاصی از خوش

لحظه  برای  و  باشید  داشته  باور  به چیزی  اجازه دهید  کنار  ای  خود  را  تردید  و  شک 

بگذارید، و باور کنید که ممکن است در جایی دنیای بهتری وجود داشته باشد. این  

تنش فضایی  در  سکونت  که  حاصل  است  می  -آلود  فکر  که  بدبینی  کامالً  بین  کنم 

دارمریشه  آن  با  زیادی  که همدلی  ایمان  از  یأس  و  است،  اردوگاه  -دار  به  گرایی  من 

ی خواهم انگشت خود را به نشانهکه با آن مخالفم و می به خاطر ایناندیشم نه صرفاً می

ها که با آنها همدلی زیادی  ای از انگیزه عنوان مجموعه اخطار تکان دهم، بلکه به آن به

 . کنمدارم، نیز فکر می

 

پادکست دیوید کامفیلد،   از  برای قسمتی   های ویکتوربچهاین مصاحبه در اصل 

 ضبط شده است.

 ی فارسی است. ها مربوط به ترجمه نوشتتمام پی

 

 پیوند با منبع اصلی: 
https://breachmedia.ca/is-the-enemy-of-my-enemy-my-

friend/ 
 

https://breachmedia.ca/is-the-enemy-of-my-enemy-my-friend/
https://breachmedia.ca/is-the-enemy-of-my-enemy-my-friend/
https://breachmedia.ca/is-the-enemy-of-my-enemy-my-friend/
https://breachmedia.ca/is-the-enemy-of-my-enemy-my-friend/
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این   مترجم:  به    1متن توضیح  روسیه  نظامی  تهاجم  آغاز  از  پس  ماه  حدود یک 
نشریه  در  نویسنده  نام  بدون  گزارشی اوکراین  و  است  منتشر شده  تایمز«  »مسکو  ی 

ارائه   روسیه  در  جنگ  ضد  اعتراضات  مقدم  در صف  زنان  حضور  چگونگی  از  میدانی 
ابیِ منعطف  یهای نوین سازمانتواند در فهم شیوهکند. دقت در چنین تجاربی میمی

توانند نسبت به هر وضعیت  که چگونه فعالین میگشا باشد. اینهای مشابه راهدر موقعیت
ها  ی پانویسو هر تغییر ناگهانی در متن آن، مبتکرانه مسیرهای جدیدی بگشایند. همه

 از مترجم است. 
تقدیم می به خاطرهاین ترجمه  از مدتشود  نبرد  ی »نگار زهتاب« که پس  ها 

در   روزها،  در همین  درست  و  هیوالی سرطان، سال گذشته  با  سالگی    33قهرمانانه 
 رفقایش را برای همیشه تنها گذاشت.

*** 

فعال سیاسی اهل مسکو، سرانجام از حکم   2داریا سرنکو،  2022ی  فوریه   23در  

به خاطر انتشار پستی در اینستاگرام   2021رهایی یافت. داریا در سال  روزه 15حبس 

»افراط نمادهایی  ناوالنی   3کارانه«که  آلکسی  فساد  ضد  آشوبگرِ  با  داشت،   4مرتبط 

بخوابد. روز  اش این بود که کمی  بازداشت شده بود. او بسیار خسته بود. تنها خواسته 

از اولین خواب طوالنی و دلپذیرش بلند شد،   از دو هفته،  بعد هنگامی که داریا پس 

 فهمید که جنگ اوکراین آغاز شده است.
 

 ای است از: . این متن ترجمه1

The Moscow Times (2022). The Feminist Face of Russian Protests. March 2022. 

Available at: https://www.themoscowtimes.com/2022/03/29/the-feminist-face-of-

russian-protests-a77106 [Accessed 3 May 2022]. 
2. Daria Serenko 

از محتوا و مطالب  لیستی  که طبق آن    ( 2012)  ی محدودیت اینترنت در روسیه«. اشاره به قانونی مرتبط با »الیحه3

 اند و تولید و انتشار هر مطلبی مرتبط با آنها جرم است. م کارانه مشخص شده افراط

 بنگرید به:
https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_List_of_Extremist_Materials [Accessed 3 

May 2022]. 
4. Alexei Navalny 
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فعال فمینیست و مورخِ ساکن   5چند ساعت بعد او پیامی از دوستش اِال روسمن

 هی کنیم.«دلندن دریافت کرد. پیام کوتاه و سرراست بود: »باید چیزی را سازمان

های ضد جنگ یعنی  ترین کارزار سرعت رشدیابندهمعلوم شد آن »چیز« یکی از به

( است. از زمانی که این سازمان تشکیل شد،  FAR)  6»مقاومت ضد جنگ فمینیستی«

بروشور  5000حدود   اعتراضات،  تصاویر  مَجنفر  برچسب  7ها ها،  خودشان  و  که  هایی 

شهر در اعتراضی    112مارس افرادی از    8اند. در  شته اند را به اشتراک گذادرست کرده

اوکراینیِ کشته برای تمام غیرنظامیان  ترتیب  شرکت کردند که »فار«  شده در جنگ 

 داده بود. 

از   تلگرامهزار دنبال26فار در حال حاضر بیش  را   8کننده در  دارد. فار خودش 

وجود ندارد و هر کسی قادر  ای  گیرانه مراتبِ سخت بیند. هیچ سلسلهسازمانی افقی می

در   بودن  سهیم  شرط،  تنها  کند.  استفاده  نمادهایش  از  و  شود  ملحق  آن  به  است 

 های سازمان است. ارزش 

تواند طرفِ  کند: »فمینیسم در مقام نیروی سیاسی نمیمانیفست آنها اعالم می

مانیفست این  بگیرد«.  را  نظامی  اشغالگری  و  تجاوزگرانه  س  9جنگِ  به  زبان تقریباً  ی 

های روسیه و  ترجمه شده است )شامل تاتاری، چوواشی و اودمورت(. »فار« فمینیست 

های ضد جنگ  آمیز بپیوندند، در کارزار خواند تا به تظاهرات صلحسراسر جهان را فرا می

 ی رویدادهای اوکراین اشاعه دهند.مشارکت کنند و حقایق را درباره

 
5. Ella Rossman 
6. Feminist Anti-War Resistance (FAR) 

زیرزمینی اطالق میی کلمهشده . »مَج« )کوتاه 7 غیررسمی و گاهی  عموماً  که شود  ی مجله( به نشریات کوچکِ 

ی  شده )کوتاه   Zineهای اصلی دارند و فرایند چاپ آنها ساده و دستی است. در انگلیسی از  صدایی غیر از صدای رسانه

Magazineشود. م ( برای مج استفاده می 
8. https://t.me/femagainstwar 

 ی »ژاکوبن« منتشر شده است. م در نشریه . متن انگلیسی این مانیفست9

 بنگرید به:
https://jacobinmag.com/2022/02/russian-feminist-antiwar-resistance-ukraine-putin 

[Accessed 3 May 2022]. 
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 مخاطره بخشی از کار است

آمیز بوده است. در  عملیات نظامی در اوکراین از همان آغاز مخاطرهاعتراض به  

نفر در تظاهرات ضد جنگ در سراسر روسیه بازداشت شدند.    4000فوریه بیش از    24

مارس    6پس از آنکه آلکسی ناوالنی رهبر زندانی اپوزیسیون فراخوان تظاهراتی وسیع در  

باز به  و  جلب  سیاسی  فعالین  از  تعدادی  داد،  آنها  را  شدند.  منتقل  موقت  داشتگاهی 

 های تروریستی« بودند. مظنون به »استفاده از تلفن برای فعالیت

آمیز شده است. یک هفته پس از آغاز  گذاری اطالعات هم مخاطرهحتی اشتراک 

ی رویدادهای  گذاری »اخبار جعلی« دربارهعملیات نظامی، پوتین قانونی را علیه اشتراک 

سال زندان به همراه دارد. اکنون حتی یک    15که برای متخلفان تا  اوکراین امضا کرد  

تی روی  ساده  جنگ«  به  »نه  »بیشعارِ  عنوان  به  مسلح  شرت  نیروهای  اعتبارسازی 

 شود و جرم است.روسیه« انگاشته می

امسال، چندین  همچنین خطر بدرفتاری مقام های حکومتی وجود دارد. مارس 

دستگیر شده بودند، گزارش دادند که در ایستگاه  زن جوان که در تجمعی ضد جنگ  

توهین و  شتم  و  ضرب  مورد  مسکو  براتِیِووی  گرفته پلیس  قرار  کالمی  فایل  های  اند. 

 های اجتماعی پخش شد. سرعت در شبکهها بهی ضرب و شتمشدهشنیداری ضبط 

فراد گوید: »ما پیوسته به ااال روسمن که اینک یکی از سخنگویانِ برنامه است می

می فعالیت  هشدار  »هیچ  نیست«،  ایمن  صددرصد  ما  جنبش  در  مشارکت  که  دهیم 

کنیم تا مخاطرات را توضیح  مان را میسیاسی در روسیه ایمن نیست. ما تمام تالش

کنند. ما پیوسته اطالعات مرتبط دهیم و شرح دهیم که قوانین جدید چگونه عمل می

 نیم.« کمان را رصد میهای فعالینبا بازداشت

های اجتناب از جلب ی امنیت سایبری و شیوههای دقیقی دربارهفار دستورالعمل 

پلیس در خیابان قرار میتوجه  فعالینش  اختیار  در  را  روز شیوهها  آنها هر  های  دهد. 

می ارائه  را  اعتراضگری  از  مینوینی  حساب  به  قانونی  هنوز  که  فعالینْ  کنند  آیند. 

اس روی  را  هنری میها میکناسشعارهای ضد جنگ  در  نویسند، مصنوعات  و  سازند 

به عنوان نشانهها نصب میپارک شدگان اوکراین با  ای از سوگواری برای کشته کنند، 

سادگی در متروی  کنند و یا بهروند، به دیگران گل اهدا میپوششِ کاملِ سیاه بیرون می

 زنند. مسکو زیر گریه می
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اضافه می این حال، وضعیت هر روز در حال تغییر است. کند: »داریا سرنکو  با 

شد با  قبول بود، امروز دیگر کارایی ندارد. یک هفته قبل، میچیزی که تا دیروز قابل

پوشش سیاه و گل رُزی در دست بیرون رفت. حاال به خاطر آن دستگیر خواهید شد. 

روز   9اتفاق افتاد. او  11در یکاترینبورگ 10این چیزی است که برای فعال ما آنا لوگینووا

 در بازداشت بود.«

می از  سرنکو  بیش  »ما  یا    100گوید:  دستگیر  پلیس  توسط  که  داشتیم  فعال 

پرسیم  گیریم و از آنها میمتحمل آزار و اذیت شدند. ما در اولین فرصت با آنها ارتباط می

مان را به  الینشان باشیم. ما فع حالتوانیم کمککه چه چیزی نیاز دارند و ما چگونه می

می وصل  اطمینان میوکال  و  پروندهکنیم  به  که  اندازهیابیم  به  آنها  در  های  کافی  ی 

میرسانه پرداخته  حمایت ها  همچنین  ما  میشود.  مهیا  را  روانی  ما  های  کنیم. 

زایی روی گیرند و اگر اتفاق شنیع و آسیب یابیم که پول نمیدرمانگرهایی را میروان 

 چه زنان دستگیرشده در براتِیِوو از سر گذراندند، قادراند کمک کنند.« دهد، مانند آن

کنندگانی که به دلیل عقاید سیاسی  گروه همچنین صندوقی دارد تا به مشارکت

 اند کمک کند. یا ترک کرده شان را از دست دادهشغل

 ی« اعتراض سیمای »زنانه

پر شدههای گذشته شبکهدر هفته اجتماعی  ازهای  ی  اظهارنظرهایی درباره  اند 

تلویزیون دولتی  برنامه  12ی اعتراضات روسیه. مارینا اووسییانیکووا»سیمای زنانه« ساز 

نمونه  بنری ضد جنگ قطع کرد،  با  را  اخبار  داریا روسیه که پخش  است.  آن  بارز  ی 

می اشاره  همچنین  در  سرنکو  بزرگی  نقش  نیز  روسیه  جنسی  دگرباشان  که  کند 

 کنند. می اعتراضات بازی

کند که البته مردان هم درگیر اعتراضات هستند. او  اال روسمن خاطر نشان می

میمی حمایت  ما  جنبش  از  که  مردانی  از  »ما  پیامگوید  دریافت  کنند  بسیاری  های 

 
10. Anna Loginova 

 ترین شهرهای آن. م. چهارمین شهر پرجمعیت روسیه و یکی از مهم11
12. Marina Ovsyannikova 
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ی زنان ویژگی  کنم حضور گستردهجا برای همه جا هست. اما تصور میکنیم. اینمی

ها  است. آنها واقعاً بسیار فعال هستند. از اعتصاب  روشن اعتراضات ضد جنگ در روسیه

 کنند.«پوشند و اخبار و اطالعات را پخش میهای زرد و آبی میکنند، لباسپاسداری می

برمی روسیه  در  فمینیسم  رشد  به  وضعیت  این  توضیح  او  باور  »طبق به  گردد. 

کننده  مشارکت  که سه سال است جنبش فمینیستی در روسیه را به عنوان  - برآورد من  

گروه فمینیستی مردمی در سراسر   45در حال حاضر بیش از    - کنم  و پژوهشگر رصد می

ها  کنند. به همین دلیل است که فمینیست روسیه وجود دارد. آنها با یکدیگر همکاری می

 سرعت بسیج شوند.« قادرند به

ملیت  کند که چنین وضعیتی منجر به »درک نوینی از عااو همچنین اشاره می

اند )بنگرید  ها به لحاظ سیاسی فعال بودهزنانه« شده است. »اگرچه زنان در روسیه سال 

ی نوینی در نگاه به زنان وجود دارد. جای  ( اما اینک شیوه13ی مادران سربازانبه کمیته

زنان فقط آشپزخانه نیست. زنان قادراند و باید به لحاظ اجتماعی و سیاسی فعال باشند  

 اند عوض کنند.« را که با آن مخالفو چیزهایی 

در حال حاضر سرنکو و روسمن روزانه هشت تا دوازده ساعت صرفِ کار در فار  

اند. سرنکو پس از آغاز تهاجم به اوکراین از کشور کنند. هر دو روسیه را ترک کردهمی

 کند. در لندن زندگی می 2021خارج شد و روسمن هم از سال 

توانم نامم را فاش  حال حاضر در روسیه نیستم و میگوید: »من در  روسمن می

دهد »هنگامی که ما این فعالیت را شروع کردیم، به این فکر کردیم  کنم.« و ادامه می

کنند بسیار مهم است. چنین شان را پنهان نمیکنندگانی که هویتکه داشتن مشارکت

ما افراد واقعی هستیم و این  دهد که  بَرَد و نشان میشدت باال میچیزی اعتبار ما را به

دهد  ی پلیس نیست. این واقعیت که در خارج از کشور هستم، به من این آزادی را میتله

 که کارهای مشخصی انجام بدهم که افراد داخل روسیه قادر به انجامش نیستند.« 

 
نهاد است  های مادران سربازان روسیه« سازمانی مردمکمیتهی  ی مادران سربازان با نام کامل »اتحادیه. کمیته13

تأسیس شده   1989کند. این سازمان در سال که علیه نقض حقوق بشر در درون نیروهای مسلح روسیه فعالیت می

 است. م 
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دیگر نمیاو می احتماالً  برای سالداند که  برگردد و مسائلی  تواند  به روسیه  ها 

ط با سازماندهی جنبشی اعتراضی در روسیه از خارج از کشور وجود دارد. »اما من  مرتب

کنم جنبش ما اینگونه است که فارغ از شرایط قادر است ادامه یابد، حتی اگر  فکر می

 اکثر فعالینِ داخلِ روسیه بازداشت شوند.«

های  از این گذشته، جنبش اعتراضیِ عمدتاً زنانه مزیت دیگری هم دارد. »پلیس

سال دستمرد  را  ما  که  گرفتههاست  جملهکم  این  ناشناس  اند«  فعالی  که  است  ای 

گوید. »اگر یک فعال را به زندان بیندازید، فعال دیگری جای او را پر خواهد کرد.  می

داده نشان  بهزنان  که  دیدهاند  همواره  من  هستند.  قوی  شجاع  شدت  دوستانم  که  ام 

شد بفهمم که آنها همچنین قادراند استوار بمانند و به    هستند. اما این موقعیت باعث

 گری، عمل کنند.«جای غلتیدن به بالتکلیفیِ خودترحم

کند که  فعال فمینیستی که در »فار« مشارکت دارد، اشاره می  14لولیا نوردیک،

فزاینده مواجه فشار  آن  با  حاضر  حال  در  معترضان  که  نهای  بلکه  اند،  خودشان  تنها 

خواهند شما و  گوید: »آنها میترساند. او میشان را هم میدوستان و بستگان همکاران،

خواهند همه باور کنند که داشتن  نها میدهد »آتان را مرعوب کنند« و ادامه میاطرافیان 

شان خطرناک است. که مجازات خواهد داشت. ای و بیان آن با صدای بلند برای عقیده

به یاد داشته باشید که در حال حاضر هر لحظه هر    مهم است که وحشت نکنید، اما 

تان را برای هر چیزی که ممکن  یکسی ممکن است دستگیر شود. خودتان و خانواده

بستگان و  دوستان  با  کنید.  آماده  بیفتد  اتفاق  دربارهاست  احتمالی تان  مخاطرات  ی 

پیشگیری صحبت کنید. درباره اقدامات و  امنیتی گفتگو کنید. بی  تان  ه دوستانهای 

ریزی کنید  دقت برنامهبگویید که در شرایط اضطراری باید با چه کسی تماس بگیرند. به

که اگر کسی دستگیر شد یا مورد حمله قرار گرفت، چگونه به یکدیگر کمک خواهید  

 کرد.«

ترسم«. او شرایط فعلی را با سانسور شخصه نمیگوید: »من بهیکی از فعالین می

توانند  شوم که چگونه افراد مبتکری میزده میکند. »شگفتمقایسه میدوران شوروی 

فیلم جنگ،  از  پیش  باشند.  داشته  وجود  شرایطی  چنین  را  در  شوروی  دوران  های 

 
14. Lölja Nordic 
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اند؟ چیزی که  ام عجیب بود که چگونه آنها از زیر تیغ سانسور در رفته دیدم و برایمی

 شوند.«تر میو بدیع تررفته بدیعشبیه وضعیت ماست. اعتراضات رفته 

 

 پیوند با منبع اصلی: 

https://www.themoscowtimes.com/2022/03/29/the-feminist-

face-of-russian-protests-a77106 

https://www.themoscowtimes.com/2022/03/29/the-feminist-face-of-russian-protests-a77106
https://www.themoscowtimes.com/2022/03/29/the-feminist-face-of-russian-protests-a77106
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 ی مترجم: اشاره

ی زیر را در دو قسمت در آوریل  بنا به درخواست و تأیید مارکس، انگلس مقاله

آوریل    24و    21ی »نیو اوردر زایتونگ« )به قلم کشید. این مقاله ابتدا در نشریه  1855

( با تغییر عنوان مقاله و  1855مه   7و  5تریبون« )( و سپس در »نیویورک دیلی1855

ای که به همراه  در نامه  1855آوریل    17مارکس در    کاری در متن، منتشر گردید. دست

بود، تصریح می کند که این »دو مقاله،  این مقاله به ویراستار »تریبون« ارسال کرده 

ی من، زمان آن فرارسیده  است. به دیده  اسالویسم -پانیک پلمیک علیه    سرآغاز 

« )مجموعه آثار،  است که آلمان را جداً نسبت به خطراتی که متوجه اوست آگاه سازیم.

39:534) 

دست دربارهمقاله  15کم  انگلس  دیگر  مارکس  ی  نام  زیر  موضوعی  چنین  ی 

اسالویسم که  -نویسد که »تریبون« به خاطر نفوذ شدید آدام گوروفسکی، مبلغ پانمی

سال   می  1849در  خودداری  آنها  انتشار  از  بود،  کرده  مهاجرت  آمریکا  کند. طرح به 

گاه به سرانجام نرسید. پس از  اسالویسم هیچ-اگانه در نقد پانی جدانتشار یک جزوه

از مقاالت مارکس و   آولینگ، منتخبی  ادوارد  با همکاری  النور مارکس  انگلس،  مرگ 

ی شرق«  زیر عنوان »مسئله  1897انگلس را گردآوری کرد که پس از مرگ او در سال  

لندن منتشر شد.  این  1در  این مجمبا  مقاالت  از  برخی  مقاله که  از جمله  زیر، وعه،  ی 

 توسط انگلس نگاشته شده بود، کل اثر زیر نام مارکس به چاپ رسید.  

پیش در  آولینگ  ادوارد  و  مارکس  مجموعه النور  این  برای  که  کوتاهی  گفتار 

دهند: »ما بر این نظریم که این  گونه توضیح مینویسند، ضرورت انتشار آن را اینمی

ی شرق وارد فاز نوینی شده است. طی  ای دارد. مسئلهرد ویژهمجلد در زمان کنونی کارب

 
دیپلم 1 تاریخ  »افشای  عنوان  زیر  کردند  گردآوری  را  مارکس  از  اثری  همچنین  آولینگ  و  سده النور  در  ی اسی 

با روسیه است که در سال  هجدهم« که مربوط به روابط محرمانه انگلیس  لندن منتشر شد.    1899ی دولت  در 

در پنج فصل نگاشته بود که در زمان حیات او منتشر نشد. مارکس   1857تا    1856های  مارکس این اثر را بین سال

لت انگلیس با روسیه را آشکار ساخته بودند. به استثنای فصل ی بریتانیا اسنادی را یافته بود که تبانی دودر موزه 

برداری کرده بود. فصل  چهارم، فصول دیگر کالً رونوشت آن اسناد است که مارکس با دقت بسیار با قلم خود رونوشت

قیاد  ی کوتاه چگونگی تأسیس امپراطوری تزاری پس از رهایی از انای از خود مارکس است که تاریخچهچهارم نوشته

  ها است که چند سده در سراسر آن اقلیم سلطه داشتند.مغول
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شدت تغییر کرده است. سال گذشته، شرایط جغرافیایی، تاریخی و اقتصادی اروپا به  40

تبدیل شدهبه بلغارستان و رومانی به کشورهایی مستقل  اند.  عنوان نمونه، صربستان، 

قدرت -آلزاس روابط  است.  شده  دست  به  دست  تغییرات های  لورن  دستخوش  بزرگ 

مهمبی شاید  است.  شده  به شماری  همه،  از  سوسیال تر  رشد  مؤثر،  عامل  یک  عنوان 

ی اروپا باید روی آن حساب کنند. اما یک چیز های قارهدموکراسی بوده است که ملت

ها  شاید روش  –همچنان ثابت باقی مانده است: سیاست کشورگشایی حکومت روسیه  

اما سیاست بدون تغییر مانده است. در حال حاضر، حکومت روسیه،  تغییر یافته باشد،  

همانند   نیست،  یکی  روسیه  با  دیگر  پنجاهدهه'که  بزرگ'ی  کلیه ،  دشمن  ی ترین 

ها، و بزرگ ترین سنگر ارتجاع است... بنابراین، اهمیت این مجلد فقط بدین  پیشرفت

بلکه نوشته خاطر نیست که یک مجموعه  تاریخی است،  ی است که رخدادهای  های ی 

 دهد.«  امروز و شاید فردا را توضیح می

دوره یک  جز  به  که  کرد  ادعا  بتوان  اکتبر  شاید  انقالب  از  پس  کوتاه  ،  1917ی 

انقالبی توصیف  -ای که مارکس و انگلس به عنوان یک حکومت کشورگشای ضدروسیه 

 .«کرده بودند، امروز نیز به قول النور »بدون تغییر باقی مانده است

 1855آوریل   21بخش نخست:  

اند که تزار کنونی روسیه تلگرافی به دربارهای  بهترین منابع به ما اطمینان داده

 خاصی فرستاده است که در آن، از جمله ابراز شده است که:

ناپذیری با غرب متحد شود، یا مرتکب هرگونه ای که اتریش به طور بازگشتلحظه 

- سیه شود، الکساندر دوم خود را در رأس جنبش پانی آشکار علیه رواقدام خصمانه

تغییر   ی اسالوها ها را به امپراتور همهاسالویستی قرار داده و لقب امپراتور تمام روس

 خواهد داد.  

ای است که از زمان ی الکساندر در صورت معتبر بودن نخستین کلمه این اعالمیه

شروع جنگ به زبانی ساده بیان شده است؛ این اولین گام صریح و آشکار جهت اروپایی  

ها و معاهدات،  ها و ادعاها، پروتکلکردن جنگی است که که تاکنون در پشت انواع بهانه

پوفندورف پنهان بوده است.  تل و گفتاوردهای ]فرانسوا[ واپردازی واژه های ]ساموئل[ 
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شود. این که چه کسی باید در  ای فرعی تبدیل میاستقالل و موجودیت ترکیه به مسأله

اروپا   تمام  بر  باید  بلکه چه کسی  نیست،  قسطنطنیه حکومت کند، دیگر مورد بحث 

منقسم بوده است، توسط   های داخلیها توسط رقابتفرمانروایی کند. نژاد اسالو که مدت

ها، مجارها  ها، آلمانها به سوی شرق دفع شده بود، و بخشی از آن به انقیاد ترکآلمان 

های  سروصدا شاخه اسالویسم، بی-، با ظهور تدریجی پان1815درآمده بود، پس از سال  

کار،  خود را دوباره متحد کرد، برای اولین بار وحدت خود را تثبیت کرد. و با انجام این 

کردند، اعالم  سلتی و ژرمنی که تا آن زمان بر اروپا حکومت می-علیه نژادهای رومی 

اسالویسم جنبشی نیست که صرفاً برای استقالل ملی تالش کند. این  -جنگ داد. پان

جنبشی است که هدف آن لغو آن چیزی است که هزار سال تاریخ به وجود آورده است.  

تر مجارستان،  بدون حذف  که  نقشه جنبش  از  آلمان  از  بزرگی  بخش  و  اروپا،  کیه  ی 

ی خود درآورد تا تواند خود را متحقق کند. عالوه بر این، باید اروپا را تحت سلطه نمی

پان آن تضمین کند.  را  نتایج  این  ثبات  از یک  -در صورت حصول،  اکنون  اسالویسم 

 شود. یت میهزار سرنیزه حما  800ای سیاسی تبدیل شده است که با کیش به برنامه

گذارد: تسلیم در برابر یوغ اسالو، یا نابودی ابدی  برای اروپا تنها یک بدیل باقی می

روسیه. پرسش بعدی که باید به آن پاسخ داده شود این   -مرکز قدرت تهاجمی آن  

 اسالویسم مجهز شده به روسیه چه تأثیری بر اتریش خواهد گذاشت؟«-است: » پان

کنند،  که در شرق جنگل بوهمی و آلپ کارنتی زندگی میاز هفتاد میلیون اسالو  

تمام   از  نمایندگانی  تقریباً  که  هستند  اتریش  امپراتور  تابع  نفر  میلیون  پانزده  حدود 

ی بوهمی یا چک )شش میلیون( منحصراً در  دهند. شاخههای اسالو را تشکیل میزبان

لیون گالیسیایی نمایندگی  ی لهستانی توسط حدود سه میقلمرو اتریش قرار دارد. شعبه

ها( در گالیسیا و  های سرخ، روتنها توسط سه میلیون مالوروس )روسشود. روسمی

مجارستان   شرقی  قبیله   -شمال  شاخه تنها  روسیه.  امپراتوری  از  بیرون  روسی  ی ی 

ها،  ها( و صربها و کرواتاسالوی جنوبی توسط حدود سه میلیون اسلوونی )کارنتیایی

بر بلغاری ازجمله  از  اتریشی دو نوع متفاوت هستند.  خی  اسالوهای  این  پراکنده.  های 

ی  بخشی از آنها شامل بقایای قبایلی است که تاریخ آنها به گذشته تعلق دارد و توسعه 

های متفاوت وابسته است. و برای تکمیل هایی از نژادها و زبانتاریخی کنونی آنها به ملت

بار عظمت پیشین، حتی یک سازمان ملی  های تأسفاندهموقعیت ناگوار خود، این بازم 
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اند. بنابراین،  های مختلف تقسیم شدهدر داخل اتریش ندارند، بلکه برعکس، بین استان

به سختی به یک میلیون و  اسلوونی اگرچه تعدادشان  نفر می  150ها،  رسد، در  هزار 

و  استان  کرواسی  اشتایریا،  کارینتیا،  کارنیوال،  مختلف  مجارستان های  غربی  جنوب 

ها، اگرچه پرتعدادترین گروه اسالوهای اتریشی هستند، بخشی در  اند. بوهمیپراکنده

ی اسلواکی( در شمال غربی مجارستان ساکن  بوهم، بخشی در موراویا و بخشی )شاخه 

می زندگی  اتریش  خاک  در  منحصراً  اگرچه  مردمان،  این  بنابراین،  اما  هستند.  کنند، 

ملت به نشدهعنوان  شناخته  بههای جداگانه  آنها  زائدهاند.  ملتعنوان  یا  ی  آلمان  های 

 شوند و در واقع چیز دیگری نیستند.مجارستان در نظر گرفته می

های قبایل مختلفی است که در طول  بخش دوم اسالوهای اتریش متشکل از تکه

نها بیرون از اتریش  اند و بنابراین مرکز ثقل آی اصلی ملت خود جدا شدهتاریخ از بدنه

اتریشی، لهستان روسیه است. مرکزیت  است. بنابراین، مرکزیت طبیعی لهستانی های 

استانروتن سایر  در  شدهها  متحد  روسیه  با  که  است  مالوروس  صربهای  در  اند.  ها 

از ملیتکه این تکهنشین صربستان تحت حاکمیت ترکیه. این شاه های  های جداشده 

کدام کماکان به سمت مرکز طبیعی خود کشش دارند، امری مسلم  ی خود، هر  مربوطه 

است و به همراه گسترش تمدن و نیاز به فعالیتی تاریخی، و ملی دربین آنها، بیش از 

ای هستند  شود. در هر صورت، آن اسالوهای اتریشی تنها اعضای پراکندهپیش آشکار می

داگانه خود، در جستجوی یک اتحاد  های جی اصلی ملیتکه یا در بین خود و یا در بدنه

 مجدد هستند.  

اسالویسم نه یک کشف روسی، بلکه اتریشی است.  -به همین دلیل است که پان

منظور تضمین احیای هر ملیت اسالو، قبایل مختلف اسالو در اتریش شروع به کار  به

 اند. ای از تمام قبایل اسالو در اروپا کردهبرای ایجاد اتحادیه

ودی خود قدرتمند بود. لهستان سرسختی نابود نشدنی زندگی ملی  روسیه به خ

ی اسالوی را به اثبات رساند. بدیهی است که  خود و نیز دشمنی آشکار خود با روسیه 

ها  اسالویسم فراخوانده نشده بودند. به هرحال صرب-این دو ملت برای اختراع کردن پان 

سر و صدا  از حد بربر بودند. بلغارها بیای بیش  و بلغارهای ترکیه برای تصور چنین ایده
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ی کافی گرفتار مبارزه برای استقالل خود ها به اندازهها کردند؛ صربخود را تابع ترک 

 بودند. 

 1855آوریل   24بخش دوم:  

- + اسالویسمِ اتریشی، ادبی بود. یک بوهمیایی، دوبروفسکی، بنیان-اولین شکل پان

گویش علمی  فیلولوژی  اسالوگذار  کارپات  های  اهل  اسلواکی  شاعر  کوالر،  و  بود،  ی 

گذاران آن بودند. نزد دوبروفسکی، این یک اشتیاق به کشف علمی  مجارستان، بنیان

اسالویسم صرفاً  -سرعت غالب شدند. اما، تا آن زمان، پانبود. نزد کوالر، افکار سیاسی به

رسوایی، بدبختی  خوانی راضی بود. عظمت گذشته،  ور شدن در روحیات مرثیهبه غوطه 

و ظلم امروزی بیگانه، مضمون چنین شعری بود. »خدایا، آیا بر روی زمین هیچ انسانی  

-ها بدهد؟« در آن زمان به رؤیای امپراتوری پانوجود ندارد که حق اسالوها را به آن 

 شد. ای نمیاسالوی که به اروپا قانون دیکته کند، اشاره

از بین برای »عدالت برای اسالوها!« بهاما دوران فغان توأم با فریاد صرف   زودی 

تاریخی در مورد توسعه  پیشرفت رفت. تحقیقات  اسالو  نژاد  زبانی  ادبی و  ی سیاسی، 

شناسان، و پاالکی  عنوان زبانزیادی در اتریش داشت. شافاریک، کوپیتار و میکلوسیچ به

وهی از مردانی با  عنوان یک مورخ، نقش راهبردی را به عهده گرفتند و سپس با انببه

هانکا و گاج و دیگران ادامه یافت. در مقایسه استعداد علمی کم یا بدون استعداد، مانند  

ها، دوران با شکوه تاریخ بوهمی  ی کنونی آن ملتبا وضعیت تنزل یافته و درهم شکسته 

طور که در آلمان »فلسفه«  های درخشان به تصویر کشیده شد. همانو صربستان با رنگ

بگیرد، در اتریش  ای شد که توسط آن سیاست یا الهیات مورد تحلیل انتقادی قرار  انهبه

عنوان ردایی برای تبلیغ ها از علم فیلولوژی به اسالویست-دربرابر چشمان مترنیخ، پان

ی دکترین اتحاد اسالوها و ایجاد حزبی سیاسی با هدف مشخص برهم زدن روابط همه 

 ی اسالو به جای آن، استفاده کردند. امپراتوری گسترده  های اتریش و ایجاد یکملیت

واقعاً   است،  برقرار  سیاه  دریای  تا  کارینتیا  و  بوهم  شرق  از  که  زبانی  سردرگمی 

مرز با آلمان، پیشروی آهسته زدایی در میان اسالوهای همانگیز است. روند ملیتشگفت

ی هفت میلیون نژاد فنالندی فشرده  یها، تهاجم مجارها، که با تودهی آلمانیوقفهاما بی

هم و  کرد،  جدا  جنوبی  اسالوهای  از  را  شمالی  ترکاسالوهای  و  آمیزی  تاتارها،  ها، 
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ها با قبایل اسالو، زبانی بابلی را تولید کردند. از روستایی به روستای دیگر، تقریباً  واالشی

سرنشین، بوهمیا به    از اقلیمی به اقلیم دیگر، زبان متفاوت است. از بین پنج میلیون

ها  تنهایی دو میلیون آلمانی در کنار سه میلیون اسالو دارد که از سه طرف توسط آلمانی

اتریشی نیز همین گونه است. بازگرداندن -اند. در مورد تمام قبایل اسالویاحاطه شده

دی،  تمام خاک و قلمرو اصلی اسالو به اسالوها، تبدیل اتریش، به استثنای تیرول و لومبار

ی تاریخی هزار اعالم بطالن توسعه   - ها  اسالویست-هدف پان  -به یک امپراتوری اسالو  

قطع کردن یک به معنی  و  است،  و  سال گذشته  است،  مجارستان  و کل  آلمان  سوم 

های صاحب  ها و مجارستانیتبدیل وین و بوداپست به شهرهای اسالو؛ مسیری که آلمانی

نمی ابداً  بااین مناطق  بین    توانند  تفاوت  این،  بر  آن احساس همبستگی کنند. عالوه 

بهلهجه  اسالوی  بههای  که  است  زیاد  یکدیگر  قدری  برای   ، معدود  مواردی  استثنای 

به شکلی مضحک 1848ی اسالوها در پراگ در سال  نامفهوم هستند. این امر در کنگره

فهم  فتن زبانی قابلی مختلف برای یاهودههای بینشان داده شد، جایی که پس از تالش

زبان همهبرای همه منفورترین  از  اعضا، سرانجام مجبور شدند  آنها  ی    -آلمانی    - ی 

 استفاده کنند. 

می پانبنابراین  که  اساسی-بینیم  از  اتریشی  موفقیت، اسالویسم  عناصر  ترین 

چراکه حزب ای بود  بهره بود. این حزب نیازمند حمایت تودهای و اتحاد، بیحمایت توده

ها  کرده تشکیل شده بود و تسلطی بر تودهاسالوی تنها از بخشی از طبقات تحصیل-پان

از و  برابر  ایننداشت  در  هم  و  اتریش  دولت  برابر  در  هم  بتواند  تا  نداشت  قدرتی  رو 

های آلمانی و مجارستانی که با آنها درگیر شده بود، مقاومت کند. فاقد وحدت  ملیت

ها  آل محض بود که به دلیل تنوع زبانی نخستین تالشدت آن یک ایدهبود، زیرا اصل وح

 برای تحقق آن، از هم پاشید. 

اسالویسم جنبشی محدود به اتریش بود، خطر بزرگی -در واقع، تا زمانی که پان

گشت به زودی برایش ای که به دنبالش مینبود، اما همان مرکز وحدت و حمایت توده

این  پیدا شد. قیام ملی صرب به  را  این قرن توجه دولت روسیه  اوایل  های ترکیه در 

واقعیت جلب کرده بود که در ترکیه حدود هفت میلیون اسالو وجود دارد که زبان آنها  

همه گویشاز  شبیهی  روسی  به  دیگر  اسالوی  زبان  های  و  نیز،  آنها  مذهب  است.  تر 
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شابه روسیه بود. در میان این  دقیقاً م - اسالوونی قدیم یا اسالو کلیسایی  -مقدس آنها  

اسالویستی به راه انداخت -ها و بلغارها بود که تزار برای اولین بار یک حرکت پانصرب 

که به جایگاه او به عنوان رئیس و محافظ کلیسای ارتدوکس یونان توسل جسته بودند.  

عی  اسالویستی در اتریش تداوم پیدا کرد، طبی-جنبش پانبنابراین، به محضی که این  

اجزای سازمان باید  روسیه  ]اتریش[ گسترش بود که  را در خاک متحدش  های خود 

ی مذهبی این سؤال دهد. در جایی که با اسالوهای کاتولیک رومی مواجه بود، جنبه

عنوان مرکز ثقل نژاد اسالو، به عنوان مرکزی قلمداد شد. روسیه صرفاً بهکنار گذاشته می

؛ مردمی قوی و  ی اسالو، خود را در اکناف آن قرار دهندشد تا قبایل بازسازی شدهمی

متحد که قرار است امپراتوری بزرگ اسالو را از ]رود[ البه ]در مرکز اروپا[ تا چین و از 

- دریای آدریاتیک تا قطب تحقق بخشند. کمبود قدرت و وحدت دقیقاً در اینجا بود. پان

خود را در مورد خودش صادرکرد. برای اسالویسم بالفاصله در دام افتاد. بنابراین حکم  

سال  800ها اعالم کردند حاضرند اسالویست-ی خیالی، پانهای نوخاستهاحیای ملیت 

بربریت روسیه ای را قربانی  نتیجه-مشارکت واقعی در تمدن  این  آیا  ی مغولی کنند. 

عنوان یک واکنش قطعی علیه حرکت اصلی تمدن اروپایی  طبیعی جنبشی نبود که به 

 غاز شد و با تالش برای معکوس کردن مسیر تاریخ جهان ادامه یافت؟آ

های  خوبی خطر را تشخیص داد و دسیسهمندی خود، بههای قدرتمترنیخ، در سال

روسیه را فهمید. او با تمام امکاناتی که در اختیار داشت با جنبش مخالفت کرد. اما  

کلمه خالصه کرد: سرکوب. اما تنها   توان در یکی او را میتمام ابزارهای شناخته شده

آزادی عمومی، گسترش روح آلمانی و مجارستانی، برای ترساندن شبح    -ابزار مناسب  

گنجید. بر این  امری که در دستگاه محدود سیاست او نمی  – اسالوی کامالً کافی بود  

تر از همیشه شروع شد و  ، جنبش اسالوها قوی1848اساس، با سقوط مترنیخ در سال 

بیش از هر زمان دیگری، بخش بزرگی از جمعیت را دربر گرفت. اما در اینجا خصلت 

های آلمان و مجارستان در باره آشکار شد. در حالی که جنبشکامالً ارتجاعی آن به یک

اتریش کامالً مترقی بودند، اسالوها دستگاه قدیمی را از نابودی نجات دادند، رادتسکی  

ف برای  تا  قادر ساختند  ویندیشگراتز ]جنوب  را  و  ایتالیا[  وین مینسیو ]در شمال  تح 

شرقی اتریش[ پیشروی کند. و برای تکمیل کردن درام، و وابسته کردن اتریش به نژاد  

بر سر مجارستان    1849ی بزرگ اسالو، باید در سال  اسالو، ارتش روسیه، آن ذخیره
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با یک صلح دیفرود می اتریش  نفع  به  را  آنجا جنگ  کته شده حل و فصل  آمد و در 

 کرد. می

محکومیت آن بود، -ی خوداسالوی به روسیه به منزله -اما اگر پیوستن جنبش پان

ملیت  سه  تنها  علیه  اسالوها  به  کمکی  چنین  تحریک،  حتی  پذیرش،  با  نیز  اتریش 

سستی و کاهلی    - ها  ها و مجارستانیها، ایتالیاییآلمانی  -ی درون قلمرو خود  سرزنده

اسالویسم همواره اتریش را تحت -، این بدهی به پان1848تصدیق کرد. از سال  خود را  

ی اصلی سیاست اتریش بوده است. اولین  فشار قرار داده است، و آگاهی از آن، سرچشمه 

اما این امر مستلزم اتخاذ یک   بود،  اتریش واکنش علیه اسالوها در قلمرو خود  اقدام 

ی متمرکز ها لغو شد. یک اداره ی همه استانویژهسیاست حداقلی مترقی بود. امتیازات  

های مختلف، یک ملیت مصنوعی  جای یک دولت فدرال را گرفت. و به جای همه ملیت

های  اتریشی به تنهایی مورد تأیید قرار گرفت. گرچه این تغییرات تا حدودی علیه ملیت

شار بسیار بیشتری علیه آلمانی، ایتالیایی و مجارستانی نیز انجام شد، اما با این حال ف

 توجهی بخشید. قبایل اسالوی نامتراکم وارد کرد و به عنصر آلمانی برتری قابل

ماند، وابستگی به روسیه حذف وابستگی به اسالوها در قلمرو، آنچه باقی میپس از  

ای الزم است این وابستگی مستقیم و تحقیرآمیز  طور لحظه است. و به همراه آن، الاقل به

اما دستتا حد اتریش،  دلیل واقعی تردید  این  کم سیاست آشکارا ضد  ی قطع شود. 

پانروسی آن در رابطه با مسأله اسالویسم ناپدید نشده  -ی شرق بود. از سوی دیگر، 

به  باز میشدت زخمی شده است، غرغر میاست.   ، از زمان مداخله در کند  ایستد، و 

روسیه  نگرد. چنانچه  اش میشدهپیش مقدر  عنوان مسیح از  مجارستان، به تزار روسیه به 

ی ما نیست که تعیین کنیم  اسالویسم وارد شود، این وظیفه-آشکارا به عنوأن راس پان

تواند دادن امتیازاتی در  که آیا پاسخ اتریش، بدون به خطر انداختن موجودیت خود، می

روسیه تنها  دیگر  این  است:  مسلم  قدر  این  باشد.  لهستان  و  بلکه   مجارستان  نیست، 

های اروپا بسازد.  کند قلمرو خود را بر ویرانهاسالویستی است که تهدید می-ی پانتوطئه 

زودی تواند حفظ کند، بهی اسالوها از طریق قدرت انکارناپذیری که دارد و میاتحاد همه

طرف مخالف را مجبور خواهد کرد که در شکلی کامالً متفاوت نسبت به گذشته ظاهر  

اسالویسم  -مناسبت کنونی، ما نه از لهستان )که معموالً افتخار دشمنی با پان  شود. در
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کرده  دارد( صحبت  به را  از شکل  نه  و  پانایم  یا سوسیالیستی  دموکراتیک  -اصطالح 

اش با نوع معمولی و آشکارا روسی فریبیپردازی و عوام اسالویسم، که اساساً فقط در واژه

ترت همین  به  است.  متفاوت  دربارهاصیل  چیزی  ما  آلمانی  یب،  انتزاعی  نظرورزی  ی 

تفصیل به  ی روسیه تبدیل شده است. ما بهایم که در جهلی واال به ارگان توطئه نگفته

 اسالویسم باز خواهیم گشت. -های مربوط به پانها و سایر پرسشاین پرسش
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