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کوشم می 98 های آبانمناسبت نخستین سالگرد خیزشدر این یادداشت به

اقتصادی در وضعیت کنونی و نیز امکانات و  واختصار انسداد ساختاریِ سیاسی به

ی اجتماعی را بررسی کنم. هدف این نوشته، ترسیم کلیات های بالقوهتنگناهای جنبش

رفت های برونی حاکمان و محکومان در مقطع کنونی و راهوضعیت درونی هر دو جبهه

 از انسداد فعلی است.

(1) 

 نشدنی: بحران مشروعیتآبانِ تمام

 پرآزار گندِ جهان نیستاین 

 تعفن بیداد است 

 

مانند بوده ها در تاریخ معاصر ایران بیدوازده ماه اخیر از منظر شدت و کثرت بحران

ماه که در پی خشم ناشی از سه برابر شدن بهای بنزین آغاز شد است. خیزش آبان

ز با هیچ یک اباختگان اعتراضات توأمان بود با جان باختن صدها نفر. شمار باالی جان

 قیاس نیست.آمیزی که طی یک قرن گذشته در ایران رخ داد قابلاعتراضات مسالمت

ماه تا و بعد از اعالم حکومت نظامی در مهر 1357از باب نمونه، در اوج انقالب سال 

ی اوج بحران سیاسی ماههی پنجبهمن، یعنی در دوره 22سقوط کامل نظام سابق در 

نفر برآورد شده است که  446باختگان ادشاهی، شمار کل جانپیش از سقوط نظام پ

های رویارو با نظامیان در روزهای پایانی نفرشان در قیام مسلحانه و جنگ 150بیش از 

ی ماه در بازهباختگان اعتراضات آبانحکومت سابق جان باختند. اما تعداد جان

 نفر 1500تا  230رقم حداقلی وهشتم آن ماه از وچهارم تا بیستی بیستروزهپنج

ای در تاریخ معاصر ایران نیست اما این آمار گزارش شده است. سرکوب عریان امر تازه

 روشنی از تحولیآمیز بهگان تظاهرات اعتراضی مسالمتباختانگیز شمار جانشگفت

 دهد.ی حاکمیت و مردم خبر میکیفی در رابطه

های بحرانی اقتصادی و ای باورنکردنی از شوکماه مجموعهدر پی رخدادهای آبان

سابقه است. استمرار بحران اجتماعی و سیاسی نیز کشور را درنوشت که بازهم بی

https://eghtesaad24.ir/fa/news/68168/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-98-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.reuters.com/article/us-iran-protests-specialreport/special-report-irans-leader-ordered-crackdown-on-unrest-do-whatever-it-takes-to-end-it-idUSKBN1YR0QR
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 ی رویاروییماه سال گذشته کشور را به آستانهای و جهانی در دیژئوپلتیک منطقه

مستقیم نظامی به امریکا کشاند و در اوج بحران شاهد شلیک موشک به هواپیمای 

مسافر بودیم. سپس، شیوع ویروس کرونا نیز کشور را درگیر  174مسافربری با 

ی تاریخ معاصر خود ساخته و طی دورهترین بحران بهداشتی و اجتماعی در سابقهبی

ی حدفاصل آغاز اعالم رسمی شیوع ویروس کرونا در کشور تا اکنون، آمار رسمی ماههنُه

هزار نفر و بنا بر برخی برآوردها  40باختگان از ویروس کرونا در کشور بیش از جان

شدگان ایرانی در آمار کل کشتهگیرد. برای مقایسه، صدهزار نفر را دربر میحدود یک

 دهد که متأسفانهاست. برآوردی بدبینانه نشان می هزار نفر 190ساله حدود جنگ هشت

ناشی از آن  توان انتظار داشت تا هنگام مهار بیماری کرونا احتماالً آمار مرگ و میرمی

 ساله با عراق باشد.باختگان جنگ هشتقابل قیاس با کل جان

ای پیوندگسیخته، خشمگین و طبیعی است در چنین شرایطی با جامعه

ی استفاده از ابزارهای قهرآمیز طی یک دهندهرو باشیم. حجم تکانناپذیر روبهبینیپیش

کمرانی، یعنی اوالً ابزار اقتصادی سال اخیر همراه بوده با ناکارآمدی دو ابزار دیگر ح

برای استمرار زندگی اقتصادی و انباشت سرمایه و توزیع درآمد و ثانیاً ابزار 

سازی اذهان بخش بزرگی از مردم با منظور همسوبخشی ایدئولوژیک بهمشروعیت

سیاست حاکم. در حقیقت، این شدت سرکوب خود ناشی از ناکارآمدی و فقدان ابزارهای 

 بخش بوده است.ی و ایدئولوژیک مشروعیتاقتصاد

(2) 

 پس از ترامپ: استمرار بحران ژئوپلتیک

های مالی و اقتصادی ایران در پی روی اندازهای تخفیف بحران ژئوپلتیک و تحریمچشم

در امریکا بر شرایط کنونی تأثیرگذار است. اما برای ترسیم « دموکرات»کار آمدن دولت 

 تر بحران خاورمیانه را واکاوید.اییل ریشهاندازها باید دالاین چشم

گرا و چپ های سکوالرِ ملیو بعد از افول جریان 1980ی کم از دههدست خاورمیانه

اش تا امروز درگیر رقابت توأمان انواع زدهی سیاست کشورهای بحراندر صحنه

 ی گذشتهدهه ویژه طی سهو نظامیان بوده است و در این میان به های بنیادگراجریان

https://www.bbc.com/persian/iran/2015/09/150921_l12_iran_iraq_war35th_statistics
https://www.bbc.com/persian/iran/2015/09/150921_l12_iran_iraq_war35th_statistics
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تر نیروهای نظامی امپریالیستی در مناطق مختلف خاورمیانه شاهد حضور مستقیم

 ایم. بوده

های مترقی و ملی در کشورهای خاورمیانه، نخستین شوک موازات افول جریانبه

ثقل ژئوپلتیک کشورهای ی مالی برای انتقال نقطهزمینه 1970ی نفتی از اوایل دهه

رو، با وقوع انقالب ی جنوبی خلیج فارس را مهیا کرد. ازاینحاشیه عربی به کشورهای

ینی های عایران و سپس اشغال افغانستان به دست نیروهای نظامی شوروی سابق، زمینه

گرای سیاسی در المللی برای تقویت نیروهای اسالمای و بینو ذهنی مساعد منطقه

 منطقه فراهم آمد. 

کانون دایمی تنش در منطقه، افزایش قدرت اقتصادی عنوان یک حضور اسراییل به

گرایی جدید در گیری حزب عدالت و توسعه و گرایش به نوعی عثمانترکیه و قدرت

ای جمهوری اسالمی و شکل دادن به این کشور، و نیز تشدید بلندپروازی منطقه

های روییکمربندی از متحدان از عراق تا سوریه و جنوب لبنان، ابعاد جدیدی به رویا

گیری گاه دایمی و گاه موقت ای افزود و در این میان شاهد شکلژئوپلتیک منطقه

تر و همچنین تالشیِ برخی از ای و کشورهای کوچکهای منطقهها میان قدرتائتالف

 ایم. ها بودهاین ائتالف

های ترین جریانجمهوری امریکا بخشی از ارتجاعیحضور ترامپ در مسند ریاست

های ارتجاعی های حزب لیکود در اسراییل تا جریانی در منطقه، از افراطیسیاس

ی جنوب خلیج فارس، را تقویت کرد. اما پرسش اصلی این است که کنار رفتن حاشیه

های طور خاص وضع ایران و بحرانترامپ چه تغییری در شرایط منطقه و به

 آورد. اش پدید میژئوپلتیک

می در چند سال گذشته نگاه به چین و روسیه سیاست رسمی جمهوری اسال

های امریکا و اروپا بوده است. اگرچه عنوان متحدان استراتژیک خود در برابر دشمنیبه

د و و گردرشد این کشورها در نظام جهانی برمیاین تغییر نگاه تا حدی به جایگاه روبه

ن دو کشور که ی مدنی و نهادهای دموکراتیک در ایتا حدی نیز به ضعف جامعه

ند. کی را منتفی می«حقوق بشر»های پیشاپیش هرگونه اِعمال فشار بر ایران در حوزه

رسد ای بشویم به نظر میهای ژئوپلتیک منطقهسازی پیچیدگیاما بی آن که وارد ساده

این سیاست به سه عامل بهای کافی نداده است: یکم، مناسبات اقتصادی و مالی این 
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ی جنوبی خلیج فارس؛ دوم، نوع روابط یک با کشورهای ثروتمند حاشیهدو قدرت ژئوپلت

و نگاه چین و روسیه به اسراییل؛ و سوم، نوع مناسبات نخبگان اقتصادی جمهوری 

 اسالمی با کشورهای شمال اروپا و شمال امریکا.

م رغویژه در یک سال و نیم پایانی دوران ترامپ نشان داد که، بههای امریکا بهتحریم

مدت کماکان کم در کوتاهی جهانی با ترامپ، نظام مالی امریکا دستناهمراهی جامعه

تر های مالی و نفتی مشابه یا حتی سختتنهایی تحریماز این قدرت برخوردار است که به

های کنونی نرخ رشد های شورای امنیت را به یک کشور تحمیل کند. تحریماز تحریم

شدت کاهش داده و تورم کمرشکن ده، ارزش پول ملی را بهاقتصادی کشور را منفی کر

 ی گذشته را تا سطوح سهمگینی باال برده است. چهار دهه

راستی و واپسگرای در عین حال، کنار رفتن ترامپ، هم بخشی از اپوژیسیون دست

د کنهای امریکا و کشورهای ارتجاعی منطقه را تاحدودی تضعیف میمتکی به حمایت

ی نوبهسازد که بههای هیستریک ترامپ را متوقف میم هیاهوها و نمایشو هم الجر

ا تر رهای ساختاریخود وضعیت اضطراری بحرانی در ایران را مستمر و تشدید و بحران

کرد. این شرایط احتماالً نیز فرصتی کوتاه در اختیار جناح موسوم به الپوشانی می

با « معقول»ی کنندهر نقش مذاکرهدهد تا در فضای سیاسی دمی« طلباصالح»

 ها اندکی خودنمایی کند.دموکرات

ی های انتخاباتی دربارهرسد اعالم جو بایدن در رقابتها، به نظر میی اینبا همه

بازگشت به برجام احتماالً بیش از آن که بازگشت عملی به برجام باشد، بازگشت به 

همراهی اروپا با امریکا( در اعمال تحریم کم شکل دادن به نوعی اجماع جهانی )و دست

ران و آمیز بین ایعلیه ایران است. همچنین با توجه به این که شرایط عینی روابط تنش

ها ای امریکا استمرار دارد احتماالً انواع سناریوها، از امکان استمرار تحریممتحدان منطقه

 تحقق است. های نیابتی و حتی مستقیم، قابلتا اشکالی از رویارویی

رفت، ای باید در نظر گهای منطقهی پایانی که در تحلیل وضعیت کنونی بحراننکته

اند توتشدید بحران نارضایتی عمومی در کشورهایی مانند عراق و لبنان است که می

موجد تحوالت دایم سیاسی باشد و درهرحال استمرار وضع موجود در هر دو کشور را 

 است.  غایت دشوار ساختهنیز به
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(3) 

 از آبان تا آبان: تعمیق انسداد ساختاری

ها در ایران بسیار حادتر شده است. صرفاً تمامی بحران 1398 طی یک سال پس از آبان

هزار تومان  12کافی است توجه کنیم که نرخ برابری ریال در برابر دالر از نزدیک به 

های بسیار اما در ماهه، با نوسانی زمانی دوازده ، اکنون در یک فاصله1398در آبان 

. به عبارت دیگر، اکنون  هزار تومان رسیده است 27مجموع صعودی، به نزدیک به 

سال قبل در همین تاریخ است. در این حال، با کمال درصد یک 40ارزش ریال حدود 

تأسف، سقوط ارزش پولی ملی صرفاً ناشی از متغیرهای بنیادی ناشی از رشد اقتصادی 

بردن دولت از گرانی دالر در تأمین کسری های خارجی نیست، بلکه بهرهو تحریم منفی

کم نبود بودجه از راه فروش دالر در بازار آزاد مسئول بخشی از این سقوط و یا دست

ی جدی با سقوط ارزش پول ملی است. در شرایط ی کافی در دولت برای مقابلهاراده

بسیار سنگین دولت و فقدان عزم دولت برای  های جاری و غیرمولداستمرار هزینه

دریافت مالیات از صاحبان درآمدهای باال، دو راه اصلی که دولت در سال جاری دنبال 

ی هایفروشی سهامِ در مالکیت دولت در بورس اوراق بهادار و به قیمتکرده ابتدا گران

ر یالی و سپس، دها برای کسب بیشترین منابع ربیش از ارزش واقعی و بهای ذاتی آن

پی آغاز سقوط بورس، بازی با ارزش پول ملی برای تأمین منابع ریالی بیشتر برای انواع 

  مخارج نامولد دولت بوده است.

فروشی سهام در بورس فقط دولت نبوده ی سقوط ارزش پول ملی و گراناما برنده

ی گذشته برندگان های نامولد و مالی و سوداگر نیز که در تمام چهار دههاست. سرمایه

ویژه در روند سقوط ارزش پول ملی و شکل دادن اند بهاصلی اقتصاد سیاسی حاکم بوده

اند. صاحبان این ای به جیب زدهادار سودهای افسانهبه حباب مالی در بورس اوراق به

 های مردم از سویی ارزشاند به اتکای تحمیل تورم سنگین به تودهها توانستهسرمایه

های واقعی و ارزی خود را به شدت افزایش دهند و از سوی دیگر ارزش واقعی دارایی

ی شرایط ورشکستگی شدت تقلیل دهند و تا حدودهای غیرجاری و معوق را بهبدهی

ها را تخفیف دهند. آن 1397و  1396های اعتباری در سال وای مؤسسات مالی ترازنامه

فروشان سهام در بورس گذاران نهادی بخش بزرگی از گرانهمچنین در نقش سرمایه
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خود را برای ایجاد « بازارگردانی»اند و در ادامه در دوران سقوط شاخص وظایف بوده

صاد ترین شرایط اقتبینیم که حتی در بحرانیرو میاند. ازاینانجام نداده هاثبات قیمت

های موهومی و نامولدِ سوداگر های پس از انقالب نیز صاحبان سرمایهایران در سال

 اندوزند.ای میهمچنان سودهای افسانه

ی های مالی آمده و اندکبنابراین به شکلی متناقض تشدید بحران به کمک سرمایه

تر سایر شان کاسته است. اما این امر با وخامت هرچه بیشهایز وخامت بحرانا

های اقتصادی حاصل شده است. نیازی به آمار و ارقام برای نشان دادن تشدید بحران

کاری، بحران بخش تولید، بحران محیط زیست، ثباتبحران فقر و فالکت و بیکاری و بی

رایط تأمل این که در شی قابلسرمایه نیست. نکتهبحران تقاضای ناکافی و بحران فرار 

انسداد ساختاری تالش برای تقلیل بحران در هر بخش ناگزیر از مسیر تشدید بحران 

تأکید آن که گذر از بحران در هریک از این ی قابلگذرد و نکتهها میدر سایر حوزه

 د دگرگونی در نظمها بیش از آن که منوط به گذر از شرایط تحریم باشد نیازمنبخش

 نهادی ساختاری در اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی است.

(4) 

 بازگشت به مردم

 هان، 

 سنجیده باش 

 !نیست که نومیدان را معادی مقدر

 

ی سیاس وشود؟ از سویی نظم اقتصادی استمرار شرایط موجود به چه چیزی منتهی می

چراکه مجموعه  رفت از بحران نیستدر شرایط انسداد بحرانی قرار دارد و قادر به برون

رفت از بحران به آن متوسل شود مستلزم کاهش منافع هایی که باید برای برونسیاست

فرادستان است. اما همین حاکمان ضمن آن که هیچ اصالحی را در وضع موجود 

شینی نترین عقبی مردمی حاضر به کمری هرگونه ارادهگیتابند در برابر شکلبرنمی
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آرایی نابرابر نیرویی بس قدرتمند در برابر طبقات الحساب شاهد صفاند. علینیز نبوده

 ی قهر درصدد استمرار وضع موجود است. مردمی هستیم که با اتکای صرف به قوه

گذرد کماکان درگیر چه در دل جامعه میاعتنا به آندر این میان، حاکمیت بی 

ی کنندههای جناحی و دعوا برسر این که چه کسی مذاکرههای انتخاباتی و رقابتبازی

بهتری است و دیگر مسایلی است که برای اکثریت جامعه محلی از اعراب ندارد. هردو 

اند و مردم نیز دیر و جناح غرق در فساد مالی، انحطاط اخالقی و ورشکستگی سیاسی

 اند که آزموده را آزمودن خطاست. درستی دریافتهتلخ اما به

تر فابریک اجتماعی این رویارویی مستمر با مردم، در عمل، به اضمحالل هرچه بیش

های اجتماعی به سطوح هراسناکی رسیده منتهی شده و منتهی خواهد شد. انواع آسیب

شی در میان ی گسترش خودکدهندهاست. به عنوان یک نمونه تنها به خبرهای تکان

که گویی در میان فرودستان دیگر یگانه راه های اخیر توجه کنید. چناننوجوانان در ماه

 ی متوسط نیز مهاجرت!های باالیی طبقهرفت خودکشی است و در میان الیهبرون

در این رویارویی، نیروهای آگاه و مترقی وظیفه دارند به مردم بیاموزند که راه اعمال 

ی جمعی خود را به شان است. تا هنگامی که نتوانند ارادهیابیدر تشکلی جمعی اراده

اه خورند یا باید در پی رصورت متشکل اعمال کنند در این جنگ نابرابر یا شکست می

رفت جمعی از های فردی نیز برونفردی برای فرار از مهلکه باشند و دنبال کردن راه

 کند.انسداد را صرفاً دشوارتر می

های سیاسی ای در خارج هست و نه منجی را باید در میان جناحدهندهنه نجات

ی تواند ساختمان این جامعهمیوجو کرد. امید تنها ستونی است که غرق در فساد جست

وجو کرد و یافت. امید را باید در شرفِ فروریزی را نجات دهد. امید را نباید جست

 آید وای دشوار و طوالنی است. شکست از پی شکست میساخت. ساختن امید مبارزه

ا ت خوردگان باید بار دگر بر پاهای خود بایستند و بازهم تقال کنندخواهد آمد. اما زمین

آن  های یکدیگر است که معنایشاید گامی به جلو بردارند. نخستین تقال، گرفتن دست

ترین تالش نیز همگرایی این و مهم« یابیتشکل»در میدان عمل سیاسی یعنی 

 رفتراه دیگری برای برون«. جبهه»هاست که در میدان عمل سیاسی یعنی تشکل

نیست.
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به موقعیت کنونی بحرانمسئئئئله تا حد زیادی  یاالت متحده  بات ا های ی انتخا

ست. قابلسرمایه سطح جهان مرتبط ا سرمایهداری در  ست که  های بزرگ در تأمل ا

شرکت شامل اغلب  شرکتهای بزرگ، از سطح جهان  سازهای بزرگ تا  های خودرو

بزرگ اینترنتی و ... در چهار سئئال گذشئئته همه با ترامپ مخالف بودند و پیش از این 

داری را در نوع وضئئئوح از بایدن دفاع کردند. انعکاس دفاع سئئئرمایهانتخابات هم به

سانه سانی ر سیها و مطبوعات عمدهخبرر سی، بیسی، بیبیان، انانی جهان مثل 

اً مخالف بینیم که شدیدآنجلس تایمز میتایمز، لسنیویورکرونیوز، واشنگتن پست، یو

ها مخالف من هستند چندان رو، ادعای ترامپ مبنی بر آن که رسانهترامپ بودند. ازاین

 دروغ نیست.

ر ایم. به نظقبل از هر چیز، باید بحث کرد که چرا در چنین موقعیتی قرار گرفته

ل این اسئئئت که از قدرت هژمون نظام سئئئرمایه انتظاراتی در میان من یکی از دالی

سرمایه شورهای  شرفته وجود دارد، قدرت هژمون وظایفی برای متحد کردن ک داری پی

گام شئئئدن برای نجات نظام دارد. من این نظام را و در مواقع حسئئئاس تاریخی پیش

صطالح اشامل اروپای غربی، کانادا، ژاپن، برزیل، هند و به . دانمقتصادهای نوظهور میا

فه یاالت متحده وظی حال ا به  تا  جام داده از جنگ جهانی دوم  قدرت هژمون را ان ی 

است. از طرح مارشال در مورد بازسای اروپا بعد از جنگ جهانی دوم تا پیشقدم شدن 

. اما ترامپ درسئئت خالف این روند 2008برای مقابله با نتایج بحران اقتصئئادی سئئال 

هایی مانند نوعی به هم زده اسئئئت. ائتالفتوان گفت این معادله را بهو میعمل کرده 

ست. در مورد اتحادیه سؤال برده ا شقدم آن بوده زیر   ی اروپاناتو را که خود آمریکا پی

گیری آن داشئئئت. با این حال، ترامپ مخالف شئئئکلایاالت متحده خودش اصئئئرار به 

یه حاد یاات تان پا و موافق خروج بری مان ی ارو یه بود. در مورد سئئئاز حاد های از این ات

ست. بین شهود بوده ا سازمان ملل متحد نیز برخورد منفی ترامپ کامالً م المللی مثل 

گیری ویروس کرونا که در ی بحران خاص کنونی ناشی از عالمطور مشخص در دورهبه

ری داسرمایهی دنیای تنها متحدکنندهچند ماه گذشته جهان را درگیر کرده، ترامپ نه

 روانه و حتی با دزدینبوده که با انکار بیماری و ضعف در برخورد با آن، با عملکرد تک

سک سرمایه دریایی ما هایی که قرار بود به جای دیگری برود، عمالً نقش رهبری نظام 
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کل کنار گذاشته است. البته شعار ترامپ هم این است که آمریکا باید بزرگ شود را به

 ه نگران بقیه نیست. و در نتیج

شتناکی برای ایاالت متحده پیش آورده که در البته این بیماری عالم گیر نتایج وح

موقعیت قدرت هژمون آن تأثیر دارد. در رقم کلی ایاالت متحده کشئئئور اول دنیا در 

شته صادی فجیعی که این بیماری به تعداد ک ست و نتایج اقت شی از کرونا شدگان نا

 ها طول خواهد کشید. وجود آورده سال

سرمایه صلی امریکا، یعنی  ستفاده از در همین حال، رقیب ا داری دولتی چین، با ا

شیوه سته بر این بیماری غلبهقرنطینه و حکومت نظامی و بدترین  ی های سرکوب توان

نیز رشئئد اقتصئئادی خواهد  2020آید که در سئئال بهتری داشئئته باشئئد و به نظر می

ی کشورهای اروپایی و ایاالت متحده که رشد منفی دارند.( با همه مقایسهداشت. )قابل

سرمایه ست ی جهانی نگراناین امر برای برخی متحدان ایاالت متحده و نظام  کننده ا

سئئال در رقابت اقتصئئادی با  10ی این قضئئایا شئئود چین در بحبوحهچرا که گفته می

 ایاالت متحده جلو افتاده است. 

هانی سرمایه چند ویژگی دارد و فقط مسئله اقتصادی نیست قدرت هژمون نظام ج

یاالت در دوره یایی مهم بوده و االن نیروی هوایی اهمیت دارد و ا های قبل نیروی در

سرمایه ست. همچنین به لحاظ  شرو ا ی مالی و پولی با متحده از این نظر در جهان پی

داری ی سئئرمایهی عمدهتوجه به اهمیت دالر ایاالت متحده جلوتر از سئئایر کشئئورها

است. در مقام مقایسه، قدرت اتمی چین خیلی محدود است حتی اگر با روسیه متحد 

 ست. تر اولی از نظر کیفیت ضعیف شود شاید از نظر تعداد نیروهای اتمی برابر شود،

ظام  به زودی ابرقدرت هژمون ن در نتیجه، بحث حاضئئئر این نیسئئئت که چین 

های چشمگیری در چند شود. اما این کشور از نظر اقتصادی پیشرفتداری میسرمایه

سال گذشته داشته و کرونا هم به آن کمک کرده به دلیل نوع سیاست سرکوبگری که 

 هد. ی اقتصادی را کاهش دتوانسته پیاده کند، این فاصله

ته لهبرخی گف حده از چین جلوتر بوده، مسئئئئ یاالت مت که ا جای دیگری  ند  ی ا

شهها و بهرایانه صوص ترا صلی رایانهخ ها بود. در این زمینه باید تردید کرد و توجه ی ا
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رایت مشخصاً در قدرت کامپیوتری باال خودش را تا داشت که چین با عدم رعایت کپی

 است.  حدی به ایاالت متحده رسانده

ی جهانی با ترامپ به مشئئئکل برخورده این اسئئئت که مورد دیگری که سئئئرمایه

خواه در ها و بخشئئئی از حزب جمهوریکشئئئورهای اروپای غربی و کانادا، و دموکرات

اند. البته تردیدی ی اخیر مدعی پرچمداری حقوق بشر بودهایاالت متحده در چند دهه

رای ب« مشروعیتی»ت. ولی این قضیه به آنها دروغ این ادعا طرح شده اسنیست که به

شورهای دیگر می ست چون نظام جهانیدهد. میدخالت در ک ی شدهگوییم دروغین ا

سته ثروتمند  سوم توان شورهای جهان  شتر مردم ک ستثمار بی سرمایه اتفاقاً از طریق ا

ت، ظاهر خود را مدافع حقوق بشئئر نشئئان داده اسئئت. این نظام، کار موقشئئود ولی به

جاد می کاری ای پایین و بی ته اشئئئک میحقوق  ند، و الب ته ک ریزد برای این و آن، الب

 شان قرار بگیرد. که در چارچوب ن فکریمشروط به آن

سلمان، حتی رسد ترامپ، به خاطر نزدیکی با امثال بندر این مورد هم به نظر می

ثل با انتصئاب شئخصئی ماش با پوتین و نتانیاهو، بعد از قتل فجیع قاشئقچی، نزدیکی

پمپئو که در زمان ریاسئئت سئئیا با قتل و شئئکنجه در عراق و زندان ابوغریب و غیره، 

ی اروپا نیست. به این دلیل برای سایر کشورهای ویژه انتخاب مناسبی برای اتحادیهبه

مپ بوده اسئئئت.  یدن بهتر از ترا با خاب  یت، انت یای پس از برگز تان غربی و حتی بری

 که بعد از این انتخابات هم بالفاصله به بایدن تبریک گفتند. روست ازهمین

در پی این انتخابات چند بحث مطرح شده یکی درباره قانون اساسی ایاالت متحده 

اند. مثالً آنان بر موضوع ها در ایاالت متحده آن را مطرح کردهاست که بسیاری از چپ

ید کردهنابرابری تأک لتهایی  یا که بین ا ند  قانون ها دا که  کا وجود دارد و این  ر امری

 اساسی امریکا مربوط به چند قرن پیش است و االن دیگر زمانش گذشته است. 

ها اکثراً درسئئئت اسئئئت. اگر این انتخابات را دنبال کرده باشئئئید متوجه بحث این

یرد. تواند بگتواند تصئئئمیماتی بگیرد که ایالت مجاور آن نمیشئئئوید یک ایالت میمی

سی ایاالت متحده را از نظر ایالت های بینتفاوت سا سانی که قانون ا ست. ک ها زیاد ا

اد ی مذاکراتی برای اتحگویند این قانون نتیجهدرسئئئتی میاند بهتاریخی مطالعه کرده

هایی اسئئئتقالل رو توافق شئئئده که هرکس از جنبههای مختلف بوده و ازهمینایالت

تر ایاالت متحده را دنبال کند. اما به یی نظام کلیهاایالتی را داشئئته باشئئد و از جنبه
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های زیادی از چپ در بریتانیا و ایاالت متحده نظرم بحث قانون اسئئئاسئئئی که بخش

 اند، چندان مهم نیست. وروز خودشان را به آن مشغول کردهشب

 71میلیون نفر به بایدن رأی دادند، اما  76آنچه مهم اسئئت این اسئئت که اگرچه 

 کنم برای چپاند و فکر نمیفر از سئئئاکنان ایاالت متحده به ترامپ رأی دادهمیلیون ن

شد که بگوید این شیم که پدیدهکافی با شته با ستند. باید تحلیل دا ست ه ی ها نژادپر

شرفته سم چرا پیش آمد و چرا در پی سرمایهترامپی شور  ی داری با چنین پدیدهترین ک

شده ای روبهپیچیده ستیم. گفته  شانهرو ه ست این ن سی، اخالقی و ا سیا ای از افول 

مدنی ایاالت متحده اسئئت. اما چنان که یکی از مشئئاوران کلینتون در زمان انتخابات 

به نظر من باید بر عامل اقتصئئادی « ی اصئئلی اقتصئئاد اسئئتاحمق مسئئئله»گفته بود 

 تأکید کرد. 

ی در یم افول سیاستوانیم بگویی افول اقتصادی امریکا بسیار مهم است. میمسأله

ی افول اقتصئئادی اسئئت و تا وقتی مسئئایل اقتصئئادی را در نظر ایاالت متحده نتیجه

شه صلی آن را درنمینگیریم ری ست و یابیم. همهای ا سیار رایج ا ضوع افول ب اکنون مو

شریه سیار روی آن بحث میدر ن صاً به افول های آکادمیک و غیرآکادمیک ب شخ شود. 

ا کنم در مقطع کنونی که بدترمینیسئئئتی باور ندارم، ولی فکر می عنوان یک قانونبه

های افول اقتصاد نظام سرمایه و رو هستیم و در این بحران بحثبحران ساختاری روبه

 هاییافول قدرت هژمون نظام سرمایه، که دو بحث موازی ولی متفاوت هستند، از جنبه

 اهمیت دارند.

واداران ترامپ اشئئاره کرد. هواداران ترامپ عمدتًا ی هی دیگری دربارهباید به نکته

کم اگر مدافع تبعیض نژادی و جنسی نیستند، شود گفت دستکسانی هستند که می

ی وضوح مبلّغ نژادپرستی ولو به شکلنگران این مسئله هم نیستند. پیداست ترامپ به

سبتاً خفیف است. در عین حال، ترامپ در رابطه با زنان چنان بیان و  عملکرد کریهی ن

 توان گفت مدافع برابری زنان و مردان است. داشته که نمی

ی طبقاتی اشئئاره حاشئئیه بردن مبارزهجا باید به نقش بخشئئی از چپ در بهدر این

ی طبقاتی به سئئمت کنم. این همان بخش از چپ که کانون اصئئلی مبارزه را از مبارزه

 وضوحشده هم بهی جهانیداد. سرمایه های نژادی و جنسی انتقالمسائل زنان و اقلیت
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ها سئئئوار شئئئود. ادعای از این مباحث بهره برد و خیلی راحت توانسئئئت بر این بحث

شئئده )گلوبال(، جدا از ترامپ یا جانسئئون، این اسئئت که پیگیرترین ی جهانیسئئرمایه

جایی اسئئت، چراکه مثل مبارز برای برابری جنسئئیتی و نژادی اسئئت. البته ادعای بی

ض ست که یهق ضح ا ضیه نگاه کنیم کامالً وا شر اگر از دید طبقاتی به این ق ی حقوق ب

ست و برابری زنان را برای نخبگان زن برابری نژادی را برای نخبگان جامعه سیاهپو ی 

ست سط باال مییا د شار باالی طبقه متو سه و باال اق خواهند. همین امر در بریتانیا، فران

ت ی کارگر سفیدپوسشود طبقهغلط گفته میده است. بهساز شایاالت متحده مسئله

سته ستان توان ست. نژادپر صالً اینطور نی ست. ا ست ا ردن کنوعی با عمدهاند بهنژادپر

اسئئت، بخشئئی از « مترقی»که البته در ظاهر « بازی مترقیسئئیاسئئت»همین بحث 

ست را با خود همراه کنند. برای این بهطبقه سفیدپو صطالح جی کارگر  ی، ریان مترقا

ی باالی ادعای برابری جنسئئئی فقط این اسئئئت که چند زن وزیر یا چند زن در رده

ی تبعیض دامن زده و مخالفت با ها باشند که این امر خود به مقولهمدیریت در شرکت

این تظاهر به برابرطلبی مخالفان خودش را دارد. امثال ترامپ، بوریس جانسئئئون در 

ستان و ماری لوپن در ستفاده را این بحث انگل سه، حداکثر ا ا کنند تا مردم رها میفران

ها نیز نارضئئایتی عمده اسئئت، های راسئئت افراطی بکشئئانند. در میان اقلیتبه دیدگاه

ا تبارها یدانند مسئئئله طبقاتی اسئئت. به همین دلیل هم خیلی از آسئئیاییچراکه می

 تبارها به ترامپ رأی دادند.التین

ست که نظام موجود در برخورد با سرمایه در بحث دوران افول داری، منظور این ا

ی شئئود. نمونههایی که درگیر آن اسئئت، دچار مشئئکالت بنیادی میها و بحرانتناقض

شکار آن در دوره سرمایه در غلبه بر پس یآ صادی لرزهما، ناتوانی نظام  های بحران اقت

ست 2008 سیا ست. نگاه کنید به  شد ا صادی گرفته تا هایی که اتخاذ  ضت اقت از ریا

سط بانک ها،کاهش مالیات سترده پول تو صاد. هیچو تزریق گ دام کهای مرکزی به اقت

وسط در ی متها نتوانسته رونق اقتصادی را برگرداند. بخش بزرگی از طبقهاین سیاست

سکونیایاالت متحده در این مقطع خانه ستههای م ست دادند و نتوان ه اند بشان را از د

شیم که در آمریکا وقتی از طبقه شته با شته برگردند. توجه دا ضعیت گذ سط ی متو و

شار باالتر طبقهصحبت می گیرد. کار دایم دیگر از بین ی کارگر را هم دربر میشود اق

اامیدی گیرد، نرفته است، در ایاالت متحده، بریتانیا، فرانسه کسی حقوق مناسبی نمی
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و مشئئخصئئاً فرزندانشئئان، ناامیدی نسئئبت به این که فرزند ی اقتصئئادی افراد به آینده

ی ی متوسئئئط بشئئئود، یا فرزند طبقهی کارگر دیگر قادر نخواهد بود جزء طبقهطبقه

سط نمی شدن تواند به طبقهمتو ست. به نوعی، پرولتریزه  سیار فراگیر ا سد، ب ی باال بر

 ت مواردی است کهی فقر و ثروی متوسط و گسترش فاصلهای از طبقهبخش گسترده

وضوح شاهدیم. نظام اقتصادی نیز دچار نگرانی دائمی از وقوع یک بحران بانکی همه به

وضوع شاهد این ترس خواهید و مالی دیگر است. اگر فایننشیال تایمز را مرور کنید به

بود. قبل از کرونا، هر روز نگرانی بروز رکود جدید وجود داشئئئت حاال که دیگر جای 

های سئئئال لرزهداری به کار برد تا از این پسهایی هم که سئئئرمایهحلراه خود دارد.

تر خودش را نجات دهد گاه به ضد خودش تبدیل شد. یعنی مشکالت را وخیم 2008

داری در حال افول های سئئئرمایهها و مشئئئخصئئئهتوان این را جزء ویژگیهم کرد. می

 بدانیم. 

کنیم می انباشت مشاهدهر شرایط اضافهی افول آن است که دی دیگر مسئلهنشانه

آید؛ درمی hoardingکه در ایاالت متحده حجم بزرگی از سرمایه به صورت اندوخته 

گذاری به دالیلی که گفته شد، نگران از ریسک است و پولش را اندوخته چراکه سرمایه

طی شرایحد ی بیگذاری کند. این اندوختهکند و حاضر نیست خرج کند یا سرمایهمی

نک ملون  با که مثالً  به وجود آورده  عادی  Mellonرا  نک  با یک  که  در نیویورک 

های خیلی بزرگ اسئئت، کارش به جایی رسئئیده که گذارینیسئئت، یک بانک سئئرمایه

 اندازها بهره گرفت.گفت باید از پساش از اندوختن سرمایه در حدی بود که مینگرانی

موازات آن با در عین حال و به .اندازها کم شئئودخواسئئت تشئئویق کند پسیعنی می

مصرفی ایم. چراکه اگرچه جامعه مصرفی شده اما شاهد کمرو بودهف روبهکمبود مصر

ر تنیز در اقتصاد هستیم و همین امر شرایطی را به وجود آورده بود که بحران را وخیم

 کرده بود. 

حد انحصئئئارها یکی دیگر از مشئئئخصئئئه های دوران افول، گسئئئترش بیش از 

اند تصئئئاددانان ارتدوکس مدعی بودهرغم این که برخی اقها( اسئئئت. علی)مونوپولی

گاه می ها کم شئئئده، هرجا ن ثال، در کنیم فقط انحصئئئار میانحصئئئار بینم. برای م

سازی سطح جهان، بهخودرو شگاه کمبریج، اکنون گفتهها در  ستاد دان ی پیتر نوالن ا
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ست. در حالی که در دهه سطح جهان باقی مانده ا صلی در  شرکت ا شت   1970ی ه

ش سازی رکتعمالً تعداد  شرکت 25-20های بزرگ خودرو ست. یا اگر به  های بوده ا

 رو هستیم. بزرگ اینترنتی نگاه کنید هرچه بیشتر با انحصارها روبه

ی مالی است که در داری متأخر نقش برتر و غالب سرمایهی دیگر سرمایهمشخصه

صی روبه شرایط خا سرمایهآن نیز با  ستیم. در بریتانیا  به دارد و همه ی مالی غلرو ه

 ی خدمات برای سرمایه مالی است. ی مالی است و بقیه عمدتاً ارائهچیز فقط سرمایه

شیده  شورهای فروپا شاهد افزایش ک سعه،  شورهای در حال تو در کنار آن، در ک

ی رشئد و شئان ازهم پاشئیده اسئت. اگرهم در مرحلههسئتیم؛ کشئورهایی که جامعه

شئئئد، نقش تر میروز  قویداری روزبهسئئئرمایه داری، هنگامی کهاعتالی سئئئرمایه

ی روابط تولیدی بود و در مقطعی نقش امپریالیسئئم این بود که امپریالیسئئم توسئئعه

شورها افزایش یابد و بتواند  ضافی از این ک صنعتی کند تا اخذ ارزش ا سوم را  جهان 

اید ت. شرسد معلوم نیست هدف امپریالیسم چیسجلو برود. االن گاه حتی به نظر می

ی لیبی و سوریه و افغانستان و عراق بتوان گفت امپریالیسم صرفاً نقش مثالً در زمینه

 گر داشته است. تخریب

ی گذار به سئوسئیالیسئم نیز داری، بحث مرحلهموازات بحث افول نظام سئرمایهبه

کنند که بعد از می مطرح بوده اسئئئت. بسئئئیاری در چپِ اروپا و ایاالت متحده، بحث

لهان گذار شئئئدهقالب اکتبر وارد مرح ند دورهی  مان به ایم.  قال از فئودالیسئئئم  ی انت

ی داری در مراحل اولیههایی بود که نظام سئئرمایهی شئئکسئئتداری با همهسئئرمایه

گیری خود داشئئته اسئئت. به همین ترتیب، شئئکسئئت کامل انقالب اکتبر، و شئئکل

ی گذار در نظر گرفت. در شئئئرایط های دیگر، را باید در چارچوب همین دورهانقالب

ند در آیندههای کارگری و روابطی که میهایی از خواسئئئتکنونی، بخش ی نظام توا

صورت نطفه شد به  شته با ستی وجود دا سیالی شده در نظام موجود سو سرکوب  ای و 

ای است از افول نظام موجود. در مورد این دهد که این هم خود نشانهخود را نشان می

ستدالل سرمایه ا شت. چراکه  شتر دا ست های قبلی باید تأمل و تردید بی شک داری از 

شرفتهدرس سیار پی سیار گرفته و از نظام فئودالی ب ست و به همین دلیل دهای ب ر تر ا

نیم، بیمان نمیی کارگر را پیشئارویی طبقهیافتهشئرایطی که نیروی فعال و سئازمان
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سرمایه شد، نه شاید نظام  سدهفقط دههداری قادر با ها، این افول را به عقب ها، بلکه 

 شود.هر تقدیر این مباحث هم مطرح میبیندازد. ولی به

ی ریاسئئت جمهوری جو بایدن، تأکید من این اسئئت که چهار سئئال در مورد دوره

بینیم که اکنون میی باراک اوباما خواهد بود. از همآینده شئئبیه به هشئئت سئئال دوره

ها و مشخصاً نبردن سنا را تقصیر حزب ودن فاصله در برخی ایالتحزب دموکرات کم ب

ند. گفتنی اسئئئت حزب دموکرات عمالً دارای جناح چپی به نام چپ دموکرات می دا

DSA ست. جوانان زیادی در این بخش می ساندرز نی شامل اطرافیان  شود که فقط 

حزب دموکرات عمالً که حزب دموکرات فعال هستند، شماری از این جوانان بعد از این

صمیم گرفتند از بایدن « کودتا»با نوعی  صحنه خارج کند، ت ساندرز را از  شد  موفق 

مده ما بخش ع ند. ا یت نکن فاع کرد. در عین حما یدن د با چپ دموکرات از  ی حزب 

ای که احتماالً حال، این جوانان امید چندانی به تغییر واقعی ندارند. شئئئاید تنها حوزه

سی دید، نحوهشود تغییر امی شد که از همسا ید توان داکنون میی برخورد با کرونا با

 بایدن به دنبال این کار رفته است و احتماالً تحوالتی را شاهد خواهیم بود. 

بسا تا چهار سال میلیون که به ترامپ رأی دادند چه 70رسد شمار این به نظر می

ی تظاهر به مبارزه با ها در زمینهی کرونا، تندیگر افزایش یابد. چون به جز مسئئئأله

 ی منطقی چنین وضعیتی فقط تقویت راستبینیم و نتیجههایی مینژادپرستی تفاوت

 است. 

سئله وجود دارد. یکی با این حال، در زمینه ست خارجی دو م سیا ی خاورمیانه و 

ازند هم بجمهور بازتر است. البته اگر بها سنا را ببرند، دست رئیسکه اگر دموکراتاین

ست رئیس ست. د سبتاً باز ا سی موجود ن سا ست خارجی طبق قانون ا سیا جمهور در 

 بینی شکست خودشمشکلی که بایدن خواهد داشت کارهایی است که ترامپ با پیش

 در رابطه با ایران، عربستان و امارات راه انداخته است. 

ه ته تا اواسط ژانویریزی کرده که هر هفبینی کرد دولت ترامپ برنامهشود پیشمی

به« ایمعجزه» ته  که الب هد. تحریم افراد در ایران  بهبه خرج د مانم  یت گ جز تقو

های بیشئئئتر در ایران همزمان با ای نداشئئئته و تحریمی جدیهای قدرت نتیجهجناح
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ی این کارها اسئئت. عالوه بر آن، فروش بیشئئتر اسئئلحه به عربسئئتان سئئعودی از زمره

 یشتر به امارات در دستور کار است. تصویب فروش اسلحه ب

شت امریکا به برجام، میدر زمینه شروطی خواهد ی بازگ توان حدس زد که بایدن 

گذاشئئت که پذیرش آن برای جمهوری اسئئالمی سئئخت خواهد بود و در نتیجه دولت 

شئئئود با اینها کار کرد. ام عمل کردم ولی نمیبایدن خواهد گفت من به قول انتخاباتی

سالمی با جمهوریمی به نظر سد در مجموع جمهوری ا سته تر میخواهان راحتر توان

کنترا و همکاری با ایاالت متحده قبل از  –ی ایران ها. مسئئئألهکنار بیاید تا دموکرات

خواهان بوده اسئئئت. البته حمله به افغانسئئئتان و جنگ عراق همه در دوران جمهوری

ی قتل قاسئئم سئئلیمانی د دارد مسئئئلهطور خاص در مقطع کنونی وجومشئئکلی که به

 کنیم. است، چون سخت بود در این موقعیت بگویند با چنین کسی مذاکره می

صرف شند کنم دموکراتنظر از این مقوله، فکر نمیاما  شته با ها موقعیت بهتری دا

جا و مشئئخصئئاً خروج ایاالت متحده از برجام عدم اعتماد را زیادتر کرده اسئئت. در این

خاطر دلسوزی برای ایران نقش خواهد داشت و گرایش اروپا به حفظ برجام، نه بهاروپا 

ی این کشئورها دنبال اسئت، بلکه از آن روسئت که در وضئعیت رکود اقتصئادی، همه

ند اسئئئتثمار بیش تا بتوان کار ارزان هسئئئتند  با نیروی  تری بکنند و دولت مناطقی 

ضدک ست فجیع  سیا شد که هر  ضامن این با ارگری را پیاده کنند. در نتیجه سرکوبگر 

ی احیای برجام احتماالً کارهایی ی اروپا که متحد نزدیک بایدن است در زمینهاتحادیه

 خواهد کرد. 

گیرد و خردادماه ژانویه که بایدن در قدرت قرار می 20ی کوتاهی هست بین فاصله

ه بعد از انتخابات شئئود. احتماالً مذاکرکه انتخابات ریاسئئت جمهوری ایران برگزار می

سریع یا قابل مالحظهآغاز می شک دارم تأثیر  شد اما همین که جوّ  شود  شته با ای دا

شت.  صاد ایران وجود خواهد دا عمومی تغییر کند، احتمال بروز حرکاتی محدود در اقت

ه مذاکره کنند کیکی از مشکالت با کسانی است که به نظام سیاسی ایران نصیحت می

های دو ه گمان من، جمهوری اسئئالمی مشئئکلی با مذاکره ندارد اما دیدگاهکند یا نه. ب

به فاوت اسئئئت.  مذاکره مت ما نوع طرف این  مذاکره بود ا مپ موافق  ثال ترا عنوان م

ی خواسئئت عکس بگیرد و یک صئئفحهاش مثل مذاکره با کره شئئمالی بود. میمذاکره

شد و در دراز شته با شود که محتوایی ندا ضا  سد. چهارخطی ام سی به جایی نر مدت ک
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خواهد در خفا معامله کند اما این معامله اسئئاسئئی باشئئد، در مقابل، طرف ایرانی می

توان انتظار داشئئت ها برداشئئته شئئود. در نتیجه میها را پس بگیرد و تحریمیعنی پول

 وضعیت تغییر چندانی نکند. 

ستاما در کل خاورمیانه به نظر می سد ریا صاً در جمهوری بایدن تغیر شخ یراتی م

رابطه با عربستان سعودی خواهد داشت. همین که عربستان سعودی قراردادی مشابه 

 ای )و نه ضرورتاً بنای از این است که عدهبحرین و امارات با اسرائیل امضا نکرد، نشانه

سئئلمان( نگران هسئئتند. چراکه اگرچه روابط نزدیک با ایاالت متحده خوب اسئئت، اما 

عنوان ن با اسئئرائیل عواقبی دارد در درون کشئئور و جایگاه عربسئئتان بهقرارداد بسئئت

مدعی رهبری کشئئورهای اسئئالمی. جالب اسئئت که برخی از کشئئورهای منطقه مثل 

شئئئدت مخالف این قرارداد هسئئئتند و این مخالفت شئئئاید به خاطر کویت و اردن به

 کنند. های باشد که در آنجا زندگی میفلسطینی

حلی برای خروج از یمن، پیداسئئت عربسئئتان و امارات دنبال راه ی جنگدر زمینه

ستان فروخته و هنوز تحویل  سه میلیارد دالر پهپاد به عرب ستند. ترامپ  این جنگ ه

با عجله آن را تحویل خواهد داد و این هم جزء نداده ند. احتماال در این چند هفته  ا

 در خاورمیانه باشد. « معجزاتش»

صرفاً این نیست که  ستان  سرکوب در عرب ستان باید با قاطعیت گفت  در مورد عرب

گویند تا مالیات ندهید کنند و میها زندانی میها را در هتلها و شاهزادهبرخی از شیخ

شوید، مردم عادی در سرکوب شدید هستند. این جایی است که بایدن چنان آزاد نمی

باتش گفته و در عمل  هم مطرح خواهد کرد که ما مدافع حقوق بشئئئر که در انتخا

هسئئتیم، احتماالً تغییرات جزئی پیش خواهد آمد. در کشئئوری مثل مصئئر، فراموش 

نکنیم سئئیسئئی در دوره اوباما کودتا کرد و حزب دموکرات ایاالت متحده مشئئکلی با 

های مصر ندارد. با این همه باید تصور کرد سیسی شدیدا مخالف امثال سیسی و ژنرال

ایم شئئماری از زندانیان سئئیاسئئی را در همان بایدن بود و تا جایی که از اخبار شئئنیده

باید کوتاه فاقات را  ما این ات بایدن آزاد کرد. ا مدت چند روز نخسئئئت اعالم پیروزی 

 بدانیم. 
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ی اسئئرائیل، حزب دموکرات و مشئئخصئئا بایدن و هریس از ی مسئئئلهدر زمینه

ستند. ا سرائیل ه سخت ا سر شت برخی ما آنمدافعان  جایی که تفاوت وجود خواهد دا

ست ستسیا سیا ست.  ها ی میلیونهای ترامپ بر زندگی روزمرههای خاص ترامپ ا

شغال سطینی که پناهنده و مهاجر بودند یا حتی در مناطق ا ند کردشده زندگی میفل

های امریکا به سئئازمان ملل، بر پنج میلیون فلسئئطینی در تأثیر گذاشئئت. قطع کمک

گذاشئئت. گویا بایدن قول داده که جاهای مختلف از جمله لبنان و فلسئئطین تأثیر می

شده بایدن رهبران فتح )و نه البته رهبران  ست راتغییر دهد. همچنین گفته  سیا این 

حماس( را که در این چهار سئئئال جایی دعوت نشئئئدند و حتی سئئئازمان ملل هم 

. دوباره شئئئاید عکسئئئی بگیرند و کندتوانسئئئتند بروند، به کاخ سئئئفید دعوت مینمی

سرائیل را مطرح خواهد رئیس شور در خاک ا صلح دو ک جمهور دموکرات باز هم طرح 

 های جان کری به جایی نخواهد رسید. بینی کرد مثل کوششتوان پیشکرد. ولی می

بینم. ازجمله در سوریه احتماالً در مورد بیشتر مناطق خاورمیانه تفاوت زیادی نمی

آید ترکیه اسئئئت. ترکیه از آید. آنجایی که تفاوت پیش میاصئئئی پیش نمیتفاوت خ

ای ترامپ بود. گویا مردم عادی و جناح راسئئئت در ترکیه به رهبران مدافعان منطقه

ور طای که بهها محبوبیت خاصی داشت. مسئلهمقتدر عالقه دارند و ترامپ در میان آن

روسیه  400-های اسخرید موشک خاص ترامپ از آن گذشت و بایدن نخواهد گذشت

توسط ترکیه است. برای اعضای ناتو مسأله این است که کشور عضو ناتو نباید این کار 

شد، چون به ناتو اهمیت نمیرا می داد. در حالی که کرد. اما ترامپ مانع از این خرید ن

یه ترکهایی روی ناتو برای بایدن مهم است و در نتیجه شاید حتی شاهد اعمال تحریم

 باشیم. 

سانی که مینکته صالً تفاوتی بیی پایانی آن که باید با ک ن گویند برای خاورمیانه ا

قدر مهم ها آنبایدن و ترامپ وجود ندارد، مخالفت کرد. در درازمدت شئئاید این تفاوت

شما پناهنده شد، اما اگر  سطینینبا ست امکانات  ی فل سال ا سه  شید که اکنون  با

تان بسیار اندکی دارد، این تفاوت محسوس خواهد بود. یا مثالً اگر زندانی سیاسی مالی

ار بایدن تأثیرگذار باشد. در مورد ایران نیز شاید بتوان در ترکیه باشید ممکن است فش

کم روند افزایش تر بشئئئود و یا دسئئئتهای ایران در مقطعی کمانتظار داشئئئت تحریم

این مورد برآوردهای دقیقی داشت. توان درها متوقف شود، اما نمیشتابان تحریم
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 وقت، هیچمنشانه نخواهد داشتدونالد ترامپ خروجی سریع و بزرگ کهبر سر این

قوطش ی س. برای بسیاری از ما مسئله فقط این بود که ترامپ در دورهبحثی نبوده است

ی پادشاهان و مستبدان به معموالً درباره« سقوط»دانم چقدر مخرب خواهد شد. می

با این تفاوت که اینجا پادشاه دلقک هم  نمایش هستیم همانرود، ولی ما در کار می

ش ایعاقلی همراه ترچ بزرگهی کودکی عصبی است که  قدرت هست و مردِ صاحب

 .کندنمی

 شدن بهتبدیلدانیم که ترامپ برای دفعِ آن بالی نهایی در زندگی، یعنی می

 در صورت لزومکند که در قدرت بماند. او نشان داده است که ، هرکاری می«بازنده»

خواهان دستکاری و از بین بردنِ نظام انتخاباتی است. آنچه خیلی روشن نیست این 

ر اثمثل فرمانی بی« تهدید»تواند تهدیدش را عملی کند، یا این ت که آیا او میاس

ت اس گیری نوعی نمایشِ مُضحکزدن رأیتهدید به توقف یا برهم ادایماند. پادرهوا می

ی او ساخته شده است. اما گروهی از وکال، حتی وکالیی که که برای مصرفِ حقیرانه

ری و این خط کنندتلقی میسازوکاری قانونی  تهدید را این کنند، برای دولت کار می

ی طور که پیش از این در دورهجدّی برای دموکراسی به همراه دارد. همان

کند، دوزوکلک سر هم ایم که آیا او چاخان میجمهوری ترامپ بارها ماندهریاست

زند(. دّی میکند )آسیب جمی عملاندازد( یا آورد )نمایش راه میکند، بازی درمیمی

حدوحصر گرفتن مثل آدمی که برای ماندن در قدرت به دموکراسی آسیب بیژست

 تمامی چیز دیگری است،کردن این نمایش به واقعیت بهزند یک چیز است؛ تبدیلمی

هایی که قواعد انتخاباتی و گیرد، دعویهای قضایی صورت میاین تبدیل با طرح دعوی

کنند و به چارچوب دموکراسی اثر میگیری را بیوق رأیی حقکنندهقوانینِ تضمین

 زنند. ایاالت متحد ضربه می

دادن آنقدری که به امکانِ رأیدر هر صورت های رأی رفتیم، وقتی پای صندوق

رأی دادیم و به این نهادِ دموکراسیِ انتخاباتِی فعلی و آینده رأی دادیم، به جو بایدن / 

رین تروهایی هستند که پیشرفتهایدن و هریس هردو میانهکامال هریس رأی ندادیم )ب

های مالی و بهداشتی برنی سندرز و الیزابت وارن را رد کردند(. آن دسته از ما که برنامه
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کردیم این احساس را داشتیم که قوانین زندگی می 1بنیادخارج از نهادهای حبس

مان از سیاست جهت که به فهماند انتخاباتِی پایدار بخشی از چارچوب قانون اساسی

د بودن نشدهمحرومیت از حق رأی  دچار رنجِدهند. بسیاری از افرادی که پیش از این می

شان به اعتمادی اساسی در چارچوب قانونی وابسته دانستند چطور زندگیحتی نمی

مات گرِ اقدای حقوق ما و هدایتکنندهعنوان چیزی که تأمینی قانون بهبود. اما ایده

ی حکومت ترامپ هیچ اصلِ در دوره ی دادخواهی تبدیل شده است.ماست به عرصه

یا  گذاشتن به آنقانونی وجود ندارد که نتوان آن را به دادگاه کشاند. قانون برای احترام

کردن از آن نیست، بلکه موقعیتی بالقوه برای طرح دعوی قضایی است. اکنون پیروی

قدرت قانون شده است و تمام قوانینِ دیگر، حتی حقوِق ی نهایی دعوی قضایی عرصه

 مطابق قانون اساسی، به مواردی قابل مذاکره درون این عرصه تقلیل یافته است.

 داریومتحک درمدلی تجاری  برقرارکردنِهرچند برخی خطاهای ترامپ را ناشی از 

دِ خود به مذاکره تواند برای کسب سودانند، مدلی که بر اساس آن برای آنچه او میمی

بگذارد هیچ محدودیتی وجود ندارد، ولی مهم است که در نظر بگیریم بسیاری از 

ترامپ در بیش  2016رسند )از سال قانونی به انجام می اقدماتاو در  معامالت تجاریِ

فرجام  ناگزیررود تا ی دادگاهی درگیر بوده است(. او به دادگاه میمرافعه 3500از 

خواهد. وقتی دعوی قضایی بر سر قوانین اساسیِ حامِی که او می چیزی باشدآن

 نشان داده شود، ]یعنی[ کارانهدغلهای انتخاباتی باشد، اگر هر حمایت قانونی سیاست

برند ]نشان داده شود[، دیگر هیچ قانونی مثل ابزاری که مخالفان ترامپ از آن سود می

گرِ قواعد دموکراسی را محدود کند. وقتی بماند که قدرتِ دعوی قضاییِ تخریباقی نمی

 ( تالشکروناشود )مثل درخواستش برای توقف آزمایش او خواهان توقف شمارش آرا می

شود تحت کنترل کند که واقعیت محقق نشود و آنچه را درست یا غلط دیده میمی

در ایاالت متحد  گیریهمه درآورد. ترامپ معتقد است تنها دلیل بدبودن ]اوضاع[

                                                      
1 .carceral institutions - هایی است که زندان یا محبس نیستند اصطالح فوکویی است و منظور نهادها یا مکان

ن جهاندیده افشیی کردن است. نگاه کنید به میشل فوکو، مراقبت و تنبیه تولد زندان، ترجمهشان بر حبساما بنیان

 و نیکو سرخوش، نشر نی.
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 ریگیهمهدهد. انگار اگر راهی نبود که بفهمیم آزمایشی است که نتایج عددی ارائه می

 چقدر بد است، وضع خوب بود.

های ی روز سوم نوامبر ترامپ خواستار توقف شمارش آرا در ایالتدر ساعات اولیه

 ه یابد احتماالًکلیدی شد، یعنی در جاهایی که ترس از باختن داشت. اگر شمارش ادام

خواهد شمارش آرا متوقف شود تا آن نتیجه نادیده شود. ترامپ میبایدن برنده می

شان محروم شوند. در ایاالت متحد گرفته شود، حتی اگر شهروندان از حق شمارش آرای

شده است. پس عجله برای  پذیرفته برد: این قاعدهمی شمارش آرا همیشه کمی زمان

کنیم ترامپ مطمئن بوده است که اکنون با توقف شمارش آرای فرض  چیست؟ اگر

فهمیم. اما با توجه به آنکه او ارقام اش را میشود، دلیل این خواستهانتخاباتی برنده می

طرح دعوی توقف شمارش  شود؟توقف آرا م خواهد شمارشمیانتخاباتی را ندارد چرا 

ی تقلب دارد )بدون هیچ دلیل مشخصی آرا در دادگاه با طرح دعویی همراه است که ادعا

د، اعتمادی ایجاد کنتواند نسبت به این نظام بیشدن(، در این صورت او میبرای تقلب

دادگاه  گیری را بهی کافی عمیق باشد، در نهایت تصمیماعتمادی به اندازهکه اگر این بی

او را به قدرت پندارد که وجور کرده است و میهایی که او جفتکشاند، دادگاهمی

تشکیل  1جمهور، قدرتی پلوتوکراتیکها، همراه با معاون رئیسرسانند. سپس دادگاهمی

رد. صورت قانون درآوهای انتخاباتی مشخص را بهتوانند تضییع سیاستدهند که میمی

عموماً از ترامپ حمایت کنند، لزوماً از  کهولو آنها اما مسئله این است که این قدرت

 کنند.  شناسی قانون اساسی را ضایع نمییفهروی وظ

ی رفتن تا این حد برخی از ما را شوکه کرده است، ولی شیوهمیل ترامپ برای پیش

ه باش همین بوده است. دیدنِ شکنندگیِ قوانینی که عملکرد ترامپ از آغاز کارِ سیاسی

اندازد. حشت میو جهت داده است، هنوز ما را به و بنیانما به عنوان یک دموکراسی 

اما قدرت اجرایی دولتِ ترامپ در حالی که مدعی نمایندگی نظم و قانون است مدام به 

کند. و همین روش حکومت ترامپ را همیشه متمایز می کندمیقوانین کشور حمله 

 دست ترامپآید که قانون و نظم منحصراً بهاین تناقض فقط وقتی با عقل جور درمی

 محور به یکوغریب از خودشیفتگیِ رسانهشکِل معاصرِ عجیببندی شود. یک صورت

                                                      
1 .Plutocratic - .قدرت توانگرساالر یا قدرتی که در دست ثروتمندان وابسته به حکومت است 
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ی رژیم قانونی، خودِ قانون شود نمایندهشود. فرض میشکل مُهلک از استبداد بدل می

گذارد و در نتیجه به کند و زیر پا میدلخواهِ خودش قانون وضع میاست، کسی که به

 شود.نام قانون تبدیل به یک مجرم قدرتمند می

ند، اَشکال گوناگونی دار جباریتاند، فاشیسم و تصریح کرده پژوهندگانهمانطور که 

سوسیالیسم ]همان نازیسم[ مدلی است که ناسیونال اند خواهم با کسانی که مدعیمی

باید بر اساس آن تمام اَشکال فاشیستیِ دیگر را شناخت، مخالفت کنم. و درست است 

 حالهر  هبی انتخاباتی دقیقاً جنگ نظامی نیست )هاکه ترامپ هیتلر نیست و سیاست

هنوز جنگ داخلی نشده است(، منطق کلّی تخریب این است که وقتی سقوطِ استبداد 

وقتی نیروهای  1945رسد شروع به لگدپراندن کند. در مارس تقریباً قطعی به نظر می

م هیتلر تصمیها را در هم کوبیدند، متفقین و ارتش سرخ تمام سنگرهای دفاعی نازی

های ونقل و ارتباطات، مکانهای حملگرفت خودِ ملّت را نابود کند، او فرمان داد سیستم

 هم بایدد، ملّت کناو سقوط قرار است صنعتی و خدمات عمومی را تخریب کنند. اگر 

لی نامیده شد، و« در سرزمین رایش یاقدامات تخریب»مکتوب هیتلر  د. فرمانِکنسقوط 

، در آن فرمانِ مکتوب هیتلر با توسل به ]نرون[ ه بوداز آن یاد شد« ن نِرونفرما»به نام 

شان را گرفت، خواستِ امپراتور روم که خانواده و دوستانش را خائن تصور کرد و جان

کرد. وقتی اش حفظ قدرت و مجازات کسانی شد که خائن تصورشان میرحمانهبی

ودش را گرفت. آخرین کلمات منسوب به حامیانش پا به فرار گذاشتند، نِرون جان خ

 «میرد!عجب هنرمندی در من می»هیتلر این است: 

های ترامپ نه هیتلر است نه نِرون، او هنرمند بسیار بدی است که برای پرفورمنس

انگیزش از حامیانش پاداش گرفته است. درخواست او از نیمی از ]جمعیت[ کشور رقت

در ای از سادیسم را صاشدهکه مجوزهای شکل تحریک  کردوکاری بستگی داردبه ترویج

کار ی اخالقی نیست. این کردوکند، سادیسمی که در قیدوبند هیچ نوع شرم یا وظیفهمی

اش را کامل به انجام نرسانده است. بیش از نیمی از مردم کشور با گسیختهلگام آزادیِ

یر شرمانه همواره به تصوحکِ بیاند، این نمایشِ مضطرد و تنفرِ شدید واکنش نشان داده

، کنندهمقدس، جزا دهنده و قضاوتهولناکی از چپ متکی بوده است؛ تصویری خشکه

معمول.  کردن عموم مردم از هر نوع لّذت و آزادیِزنگ برای محرومبهسرکوبگر و گوش
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 یبا این شیوه، در سناریوی ترامپی سرافکندگی جایگاهی دائمی و بایسته دارد در صورت

ا کردن شمدنبال سرافکندهها بهکه در چپ سرافکندگی بیرونی و عارضی است: چپ

تان و تان، آزارهای جنسیهایتان، نژادپرستیوتفنگخاطرِ توپهستند به

بر  توانندی حامیان ترامپ این بود که با ترامپ میزدهتان. تخیّل هیجانهراسیبیگانه

« آزاد»اش در گفتار و رفتار قیدوبندهای تنبیهی این سرافکندگی غلبه کنند و از چپ و

المللی، محیطی، معاهدات بینبردن مقررات زیستشوند و در نهایت برای ازبین

گیرند. ستیزی مجوز بوغصب نژادپرستی و تأیید علنیِ اَشکال دیرپای زنریزیِ خشمبرون

نژادپرستانه، به آنها قول  زده از خشونتِاندازی کارزار برای جمعیتی هیجانترامپ با راه

شان بدارد، نظامی کمونیستی که داد که از خطر یک نظام کمونیستی )بایدن؟( محفوظ

 پوستِ کند و سرانجام یک زن سیاهکند، غذایشان را کم میدرآمدشان را بازتوزیع می

 کند.جمهور می)هریس؟( را رئیس« هیوالوش»رادیکال و 

دانند او پیروز نشده است، کند، ولی همه مییروزی میزوال اعالم پجمهورِ روبهرئیس

پذیرد و حتی پِنس نیوز ادعای او را نمیدست کم هنوز پیروز نشده است. حتی فاکس

وار به سمت پایین گوید تمام آرا باید شمرده شوند. مستبد در حالی که مارپیچمی

های ت و تمام روشکند آزمایش، شمارش، علم، قانونِ انتخابارود درخواست میمی

کنند چه چیزی درست است چه چیزی نادرست متوقف آوری که معلوم میزحمت

شوند تا او بار دیگر حقیقتِ خودش را سر هم کند. اگر او مجبور شود ببازد، تالش 

 کند دموکراسی را هم با خود ساقط کند.می

ی همگان به گوش کند و صدای خندهجمهور خود را برنده اعالم میاما وقتی رئیس

با توهماتی که از خودش در مقامِ  ،خوانندمی غیرعادیرسد و حتی دوستانش او را می

تواند به دادگاه شود. او هرچقدر بخواهد مینابودگری قدرتمند دارد سرانجام تنها می

لب بشوند و دیگر گوش بهها جانفرق شوند و دادگاهشکایت ببرد، ولی اگر وکال مت

ای به نام ترامپ خواهد دید، همچون نمایشی ندهند، او خودش را تنها حاکم جزیره

را   نمایش مضحک ترامپاین در  پیدا کنیمفرصت  شایدمحض از واقعیت. سر آخر 

ی دموکراس یپشتوانهکه در راهِ نابودی قوانین ببینیم جمهوری رئیس نمایِ موقتی

تری برای دموکراسی تبدیل شده است. به این ترتیب حاال خودش به تهدید بزرگ
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کرد اندکی چه به صورت یک خستگیِ طوالنی خودنمایی میتوانیم پس از آنمی

 ابالو!وجو خ برو جلو، استراحت کنیم.
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سته ش ستاد بازن سایمون فریزر رابرت هاکت ا شگاه  ی ارتباطات در دان

ی رسانه و سیاست تألیف کرده که وی هشت کتاب دانشگاهی در زمینهاست. 

. وی یکی از بنیانگذاران است« وهواییروزنامه نگاری و بحران آب»آخرین آن 

(، و اوپن مدیا 2۰۰۱ای )(، روزهای دموکراسییی رسییانه۱۹۹3نیوزواچ کانادا )

سال 2۰۰۷) کانادا ست. او در  سایمون جایزه 2۰۱۸( ا شگاه  ی وارن گیل دان

 فریزر را دریافت کرد. 

گاه آر چامسییکی در دانشیی فاجعهوی در در دفتر نوام  نا در مورد  ی یزو

سانهتغییرات آب سئولین با او وهوایی و نقش ر ها در تأثیرگذاری بر مردم و م

 وگو کرد.گفت
 

یک میزِ گرد کوچک با  -سئئادگی دلنشئئین و زیبای دفتر چامسئئکی در دانشئئکده 

در تناقض با شئئئهرت او  -تاپی روی یک میز تحریر خلوت چند صئئئندلی اداری، لپ

سکی که اکنون عنوان یکی به ست. نوام چام شرو در جهان ا شنفکران عمومی پی از رو

ای دهد، و درحال تدریس مشئئترک دورهسئئال دارد همچنان به نوشئئتن ادامه می 90

 های جهانی در دانشگاه آریزونا است.درمورد سیاست و بحران

سکی به ست سازش در زبانجز کارِ پارادایمچام سیا صریح  سی، منتقد رک و  شنا

سر جهان بوده  سرتا شر و تجاوز نظامی در  خارجی آمریکا و ارتباط آن با نقض حقوق ب

سکی با همکارش، اد هرمانِ فقید،  ست. چام سانه«مدل پروپاگاندا»ا های گروهی ی ر

شئئئرکتی را طرح کرد که به درک توانایی نخبگان اقتصئئئادی و سئئئیاسئئئی در حفظ 

ستگی واب مالکیت شرکت، - «ترهافیل»کند. طیفی از مشروعیت ایدئولوژیک کمک می

گرا منتقدان راست تهاجمهای تأمین مالی وابسته به نهادهای مسلط، ، روشبه تبلیغات

عنوان یک نظام های خبری بهشئئود رسئئانهباعث می -به آن، و همسئئانی ایدئولوژیک 

 پروپاگاندا قدرت نخبگان را تقویت کنند.

متوجه تهدید وجودی گرمایش  چامسئئکی در سئئال های اخیر ذهن خالق خود را

 تراز با، هم«ی بشئئریافتهتهدیدی برای تداوم زندگی سئئازمان»عنوان ی زمین، بهکره

http://openmedia.ca/
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ی ای، کرده اسئت. چامسئکی در این مصئاحبه مسئتقیماً به رابطهتهدید جنگ هسئته

 پردازد.هوایی میوها و بحران آبخاص رسانه

*** 

 

 -اید وهوایی بسیار گفتهبودن بحران آبهای اخیر، شما در مورد مبرمدر سال

های شییرکتی به ابعاد آن توجهی رسییانههای مختلفی از چگونگی بیو نمونه

های شییرکتی در قبال این بحران را چگونه اید. نقش عمومی رسییانهارائه داده

شما و اد هرمان ارزیابی می کنید؟ آیا نوع فیلترهایی که در مدل پروپاگاندای 

سانه ستی هااز ر شده به تبیین کا سانهطرح  شرکتی در مورد گرم های ر های 

ی زمین را به کند، یا عوامل دیگری گرمایش کرهی زمین کمک میشییدن کره

 کند؟نگاری تبدیل میموضوعی بسیار دشوار، برای روزنامه

هایی در مورد رویدادها وجود دارد. خب، یک موضوع معمولی را درنظر بگیرید. گزارش

سیار خوبی در زمینعنوان مثال، به نیویورک تایمز امروز نگاه کنید، مقالهاگر به ی هی ب

ته یدهیاف پد ید در مورد  جد های قطبی وجود دارد، و طبق معمول ی ذوب یخهای 

هاست که مسئله به این صورت است. در لی[ است: مدتهای ]قببینیتر از پیشوخیم

کند. پس، به دریاها بحث می آمدهای احتمالی افزایش سطح آبی پیاین مقاله درباره

 ی زمینشئئدن کرهشئئوند، این گونه نیسئئت که گرمصئئورت مرتب مقاالتی منتشئئر می

ضوع رایج در مورد اکت سوی دیگر، اگر به یک مو شود.از  اه شاف نفت نگنادیده گرفته 

ی چگونگی حرکت تواند دربارهی اول نیویورک تایمز میی مهم صئئئفحهکنید، مقاله

ستقالل انرژی می شد که آن را ا سمت چیزی با شتن آمریکا به  سر گذا شت  نامند، پ

سوخت سیه در تولید  سعودی و رو ستان  شف مناطق جدید، در عرب سیلی، ک های ف

ریکا، برای اسئئئتخراج نفت به روش شئئئکسئئئت ی غرب میانه در اموایومینگ، منطقه

 هایآمدی پیای دربارهای مفصئئل، شئئاید هزار کلمههیدرولیکی )فرکینگ(. آنها مقاله

ست سیدن به منابع محیطی تهیه میزی سیب ر ست در آن در مورد آ کنند که ممکن ا

ی گرمایش آب محلی برای دامداران صئئحبت شئئود، اما به معنای دقیق کلمه از پدیده

فاینانشئئئیال  -های گویند. و این در تمامی مقاالت و تمامی شئئئمارهی زمین نمیکره
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تایمز  مه،تایمز، نیویورک  نا مام روز فاق میت تد. تمرکز روی سئئئوژههای عمده ات ی اف

ین ا»گویند نگاه کنید گزارشئئگران علوم گه گاهی می -خاص وجود دارد )دید تونلی( 

ست سایر خبرها( به، اما بعد پوشش منظم «فاجعه ا سادگی آن را از کانون توجه دور )

العاده نیسئئت؟ مجبور نیسئئتیم نفت وارد کنیم، قدرتمندتر گویند بله فوقکند. میمی

 خواهیم شد، و جز آن. 

 

 دهند؟در کنار هم قرار نمی« تصویر کالن»ها را برای یافتن ها ایدهپس آن

سر جامعه سرتا ست، و در  سکیزوفرنی ا های بزرگ را در جریان دارد. بانک این نوعی ا

گان چیس. بزرگ ید مثالً جی پی مور مل آن جیمی نظر بگیر عا مدیر نک و  با ترین 

دایموند فرد باهوشئئئی اسئئئت. من مطمئنم که او حقایق اسئئئاسئئئی در مورد تهدید 

داند، اما در عین حال در اسئئتخراج سئئوخت ی زمین را میوحشئئتناک گرمایش کره

وکار است و آنها باید سود خود کند، چرا که این مدل کسبمیگذاری فسیلی سرمایه

 را ببرند.

 

 ها بوده است؟پس نقش اصلی رسانه های شرکتی قطع ارتباط بین پدیده

کنم. اگر مثالً از فاکس نیوز بپرسئئید های لیبرال صئئحبت میالبته من در مورد رسئئانه

وجود ندارد، و درواقع،  ی زمین اصئئالًشئئدن کرهداسئئتان کامالً متفاوت اسئئت: گرم

کارعمومی اعالم میاین به اف نه  حدود نیمی از جمهوریگو یدهشئئئود.  پد هان  ی خوا

کنند. و از آن نیم دیگر، اکثریت ضئئئعیفی راحتی انکار میی زمین را بهگرمایش کره

تواند دامنگیر انسئئان شئئود. جلسئئات چند روز پیش کنند که این مسئئأله میفکر می

ضور  سازمان کنگره یا ح ست، را که EPAرئیس جدید  ، آژانس حفاظت از محیط زی

سابقه سناتور از او فردی با  ست در نظر بگیرید. یک  سنگ ا صنعت زغال  ی کار در 

 بله احتماالً»گوید: او می« ی گرمایش زمین چیست؟نظر شما در مورد پدیده»پرسید: 

فکر »و باز ازاو پرسئئیده شئئد: « پیوندد و بشئئر احتماالً درگیر خواهد شئئد.به وقوع می

از نظر سئئطح فوریت در »وی پاسئئخ داد، « قدر فوریت دارد؟کنید این مسئئئله چهمی
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ست که احتمال وقوع آن خیلی رده ست، بنابراین چیزی ا ی هشتم یا نهم قرار گرفته ا

 شود. ونتیجه این است که هیچ اقدامی انجام نمی« بعید است، اما اتفاق خواهد افتاد

 

سانه شخص ها، آیا فاز نظر خود ر شما در الگوی پروپاگاندا م یلترهایی را که 

ستیکرده کند، یا عوامل دیگری هم در کار های آنها میاید کمکی به تبیین کا

 هستند؟

خورند: ها گره میها در مدل تجاری شئئئرکت. آنبله ، به نحوی تقریباً روشئئئن اسئئئت

شد کند، اما آنها اهمیتی نم شند. و جامعه باید ر سودآور با ستی  دهند که چه نوع یبای

رشئئئدی، فقط باید رشئئئد کند، و این به نحوی نهادینه شئئئده اسئئئت. بنابراین، بله، 

ها تأثیر دارند، و این واقعیت که آنها هم شئئرکت هسئئتند تأثیر دارند. اما دهندهآگهی

کم کنم دسئئتای اسئئت که جورج اورول بیان کرد، موضئئوعی که فکر مینکته، ترمهم

ضایت خود) شود )و ماگرفته می ( عمالً در مورد آن بحث نکردیم(. 4در کتاب تولید ر

احتماالً  -ی حیوانات را خوانده باشئئئید ی مزرعهدانم که آیا تا به حال مقدمهمن نمی

ی شدهالی مقاالت کشفسال در البه 30اما پس از قریب  -نه، چون سانسور شده بود 

خطاب به مردم انگلستان است و او  ی جالبی است. این کتابدست آمد، مقدمهوی به

از  گوید ما نباید بیشگوید البته این طنزی است در مورد دشمن توتالیتر، اما او میمی

ا جمن این –چون وبرتری داشته باشیم، حد نسبت به آن احساس از خود راضی بودن 

توان افکار را بدون اسئئتفاده از زور سئئرکوب در انگلسئئتان آزاد، می -کنم قول مینقل

 کرد. 

با چند مثال و حدود دو جمله توضئئئیح می دهد. یکی این که مطبوعات اورول 

ست که منافع و عالقه ست که نمیمتعلق به افراد ثروتمندی ا د خواهنی آنان در این ا

شو شما به بهترین برخی عقاید بیان  ست.  ند، و دیگری در واقع همان آموزش خوب ا

دریج به تشوید، و این نکته بهالتحصیل میروید، از آکسفورد و کمبریج فارغمدارس می

و شئئما حتی دیگر به آن  -شئئود که موارد خاصئئی را نباید به زبان آوردشئئما القا می

شی آن را عقل سلیم هژمونیک کنید. این دقیقاً همان چیزی است که گرامفکرهم نمی

اسئئت که کننده کنید. و این یک عامل تعییننامید. صئئرفاً در مورد آن صئئحبت نمی
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شئئئوند، آنانی که سئئئادگی درونی و ذاتی میدهد( چگونه این چیزها به)نشئئئان می

 آیند. ها به نظر میشان صحبت کنند، مثل دیوانهدرباره

 

سم چه می شد؟ بدیل ژورنالی وهوا چگونه در پرداختن به تغییرات آبتواند با

 ای متفاوت باید عمل کرد؟ به گونه

سمت  شد که بگوید ما به  شته با شمگیر دا شریه باید روزانه یک تیتر بزرگ و چ هر ن

فاجعه مامیک  یار پیش میی ت عهرویم. ع جام نده،  ی انسئئئانی طی چند نسئئئل آی

شد. و این نسازمان شته با ست وجود ندا کته را باید مرتب به ذهن افراد یافته ممکن ا

فعلی  نسلوارد کرد. به هر تقدیر، در تمام تاریخ بشر این شرایط سابقه نداشته است. 

یافته برای چند نسئئل دیگر هم ی انسئئانی سئئازمانباید تصئئمیم بگیرد که آیا جامعه

 یسئئرعت گرفت، وقت چندانی باقتواند دوام آورد یا خیر، و این تصئئمیم را باید بهمی

بنابراین، فرصئئتی برای اتالف وقت و به تعویق انداختن تصئئمیم وجود  نمانده اسئئت.

ندارد. بیرون آمدن ]امریکا[ از مذاکرات پاریس را باید یکی از بدترین جنایات تاریخ 

 تلقی کرد.

 

سک آن را ندارد که باعث کاهش توانمندی  صرفاً خبر بد دادن به مردم ری اما 

 آنان شود؟

اد توان انجام دی کارهایی که میاما خبر بد باید توأم باشد با بحث دربارهدرست است، 

عنوان مثال، دین بیکر، یکی ازاقتصئئاددانان بسئئیار به و اقداماتی که انجام شئئده اسئئت.

خوب، چند هفته پیش در سئئتون خود، مبحثی تحت این عنوان داشئئت که چین چه 

ی بزرگ هسئئئتند، اما در حال اجرای یک کند. آنها هنوز هم یک آالیندهکار دارد می

ا ی کشورها در دنیهای تجدیدپذیرند که فراتر از همهی گذار به انرژیی گستردهبرنامه

ست. آیا ایاالت متحده چنین برنامه شما ای دارد. آریزونا را در اینا جا در نظر بگیرید، 

روز در حال کنید، بیشئئئتر ایام سئئئال خورشئئئید در تمام طول در شئئئهررانندگی می

ست؛ نگاهی به اطراف بیندازید و دقت کنید چه تعداد پنل های خورشیدی درخشش ا

ها اسئئئتفاده ای اسئئئت که ازاین پنلی شئئئهر تنها خانهی ما در حومهبینید. خانهمی
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یت میمی کا ند. مردم شئئئ یهک تان برای تهو تابسئئئ که در طول  ند  ی مطبوع کن

ق مصرفی دارند، اما حاضر نیستند تا یک پانل ی هزار دالری برهای ماهانهصورتحساب

خورشئئیدی روی بام خود نصئئب کنند. و در واقع شئئرکت برق منطقه انجام این کار را 

ست به های پانلکند. به عنوان مثال، تعداد ازواحدسخت می شیدی ما کم ا های خور

 این دلیل که شما مجاز به تولید برق زیاد نیستید.

 

ست سفبار ا ساس ایناین .أ سم را که نیازها را با اح که چه کاری گونه ژورنالی

شما کجا میمی ستم توان انجام داد درهم آمیزد  سی بینید؟ این را در کجای 

 ای ما می بینید؟رسانه

ی کنید. نکته این است که باید بر گرمایش کرهخب، آن را در مجالت کوچک پیدا می

توان فقط اخبار بد به گویید که نمیوقتی که میزمین تأکید کرد. حق با شئئئماسئئئت 

های مثبتی که شئئئوند. اما اگر خبر بد را با گاممردم ارائه داد. مردم سئئئرخورده می

 کنم بتواند تأثیرگذار باشد.توان برداشت و فوریت انجام آن توأم ساخت، فکر میمی

 

را واقعًا  وهواییهسییتند که بحران آب های بدیل مسییتقلعمدتاً رسییانهآیا 

 ؟دهندمثابه یک بحران پوشش میبه

ها چنان که باید در بینید، اما این رسئئانههای بدیل میشئئما این اطالعات در رسئئانه

ها نیز دسئئترس عموم مردم قرار ندارند، نه فقط دراین مورد، که در مورد سئئایر بحران

یست نگاهی به ای است. بد نهمین وضع وجود دارد. بحران مشابه تهدید جنگ هسته

ندان اتمی  عدی  24بولتن دانشئئئم که قرار بود تنظیم ب تاریخی  یه،  عت »ژانو سئئئا

 ی بعد چهدانم دفعهنمی. شباعالم شود بیندازیم، حدوداً دودقیقه به نیمه« آخرالزمان

صل دو مورد وجود دارد که  شب را اعالم کنند! در ا شاید بعد از نیمه  کارخواهند کرد 

ی ای و گرمایش کرهمنجر خواهد شئئد، جنگ هسئئته به وقوع فاجعه اینحو فزایندهبه

در جهان را نیز  ی گسئئئتردهزمین. اما موارد دیگری مثل تهدید یک ویروس کشئئئنده

نباید از نظر دور داشئئئت. تولید گوشئئئت با روش )دامداری( صئئئنعتی قبل از هرچیز 

ی عامل تشئئئدیدکنندهتراز آن، یک رسئئئد، اما مهمرحمانه به نظرمیغیرانسئئئانی و بی
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ها را هم ازبین ی زمین اسئئئت؛ ضئئئمن این که اثربخشئئئی آنتی بیوتیکگرمایش کره

ستفاده میبیوتیکبرد. آنها از آنتیمی صورت افراطی ا ین کنند، و اها بیش از حد و به 

باکتری مدن  به وجود آ عث  با ته میهای جهشکار نه یاف که در برابرهرگو گردد 

به  تواند منجرشود که میها نشان داده میتند و در بیمارستانبیوتیک مقاوم هسآنتی

گیری آنفوالنزا دریک قرن های همه گیر درسئئطحی گسئئترده گردد، مانند عالمبیماری

که ده هاجران پیش  ند. مردم در مورد بحران م کام مرگ کشئئئا به  ها میلیون نفر را 

، وصئئئدها میلیون گرددی سئئئیل میکنند، وقتی بنگالدش دچار فاجعهصئئئحبت می

شکل کمبود آب دارد، نفرمجبور به فرار و آواره می سیا م شوند، چه باید کرد؟ جنوب آ

سئئختی دسئئترسئئی به آب دارند: در حالی که در حال حاضئئر صئئدها میلیون نفر به

های طبیعی و نظایر آن در حال ذوب شئئدن هسئئتند آنها ممکن اسئئت منابع یخچال

  تأمین آب خود را از دست بدهند.

ها مشئئکالت عظیمی خواهند بود و بروز وقت بر سئئر دنیا چه خواهد آمد؟ اینآن

 آنها خیلی دور نیست.
 

سانه ستقل و آیا مجموعه ر صی به عنوان گزینه، در بخش بدیل و یا م های خا

شد،  شما مفید با شما اطالعات یا جاهای دیگر وجود دارد که به نظر  جایی که 

 خودتان را به دست می آورید؟

سانه شما های مهم را میمن ر ست که اطالعات  خوانم، اما در حقیقت مجالت علمی ا

سی نمیروزنگاه میرا واقعاً به ی هاخواند، البته گزارشدارند. مقاالت علمی را معموالً ک

سانه سیاری از ر ست، نیویورک تایمز و البته ب شینگتن پ سیار خوبی دروا بدیل  هایب

 شود.منتشر می

 

توان نظام ا آیا در آمریکا یا سییایر جوامع اسییماً دموکراتیک، میبه نظر شییم

سانه شیوهر صالح کرد که به  سم ای را به نحوی ا ی بتوانند به این نوع ژورنالی

 بقا کمک کند؟
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یک راه این اسئئئت که این جوامع به جوامع دموکراتیک بدل شئئئوند، که خیلی بعید 

 یان غالب علوم سئئئیاسئئئی مطالبدر جر –اسئئئت. به فرآیند انتخابات توجه کنید 

شان میهکنندقانع ساً خریداری دهد انتخابات در ایاالت متحده ای وجود دارد که ن سا ا

دقت ی مجریه را بهی یک انتخابات برای مجلس و یا قوهتوانید نتیجهشود. شما میمی

 نبینی کنید. به همیوفقط با دنبال کردن شئئئاخص مخارج کارزارهای انتخاباتی پیش

سی به نمایندگی مجلس نمایندگان انتخاب می ست که وقتی ک ین شود، از اولدلیل ا

روز حضور در دفترش، به دنبال کسب حامی مالی برای انتخابات بعدی است. در عین 

ست شرکتحال، قوانین را کارکنان مجلس و البی سند، که در واقع فقط ها میهای  نوی

 اسی است، اما بسیار محدود است.نویسند. این نوعی دموکرقانون را می

 

سانه صالح ر ستردهها، جدا از دگرگونیآیا امکانی برای ا تر اجتماعی و های گ

طور خاص برای دانید، یک جنبش، بهطور که میبینید؟ چون همانسیاسی می

 شود.ها، از سوی رابرت مک چسنی و بسیاری دیگر دنبال میاصالح رسانه

ل ها به شکتوان انجام داد. سیستم باید در بسیاری زمینهکارهای زیادی هست که می

م ها یکی از آنهاست. کار مهعمده تغییر پیدا کند، حتی تغییرات بنیادی. اصالح رسانه

توان انجام داد. شئئما چسئئنی ایجاد یک مدل اسئئت. کارهایی هسئئت که میباب مک

سانهخوبی میبه صار ر ضدانید که افزایش انح ست، اما اگر های بزرگ یک مع ل جدی ا

 50نگاه کنید، شاید  1980ها در حدود به کتاب بن باگدیکیان در مورد انحصار رسانه

منبع خبری وجود داشئئئت که حاال به نیم دوجین کاهش یافته اسئئئت. مدل سئئئود 

ساس تبلیغات برای رسانه های ها باعث تضعیف ژورنالیسم شده است. شما به سالبرا

ستقل  –حده برگردید ی حتی ایاالت متاولیه شتن مطبوعات آزاد و م دولت، اهمیت دا

شناخت و به سمیت  ستگاهرا به ر هایی که در تالش برای ایجاد مطبوعات سادگی به د

سیار جاپرداخت. من بهمستقل بودند مثالً با پست رایگان، یارانه می لبی تازگی کتاب ب

 بهتریناین کتاب درحال حاضئئئر  به نام کودتای فریمرز، اثر مایکل کالرمن را خواندم.

شکل ستنمونه در نوع خود در مورد  سی ا سا ستان با جزئیات . گیری قانون ا این دا

عادهفوق حثال به ب یان بود میای  که در جر ند. پردازد و اینهایی  یار اثرگذار ها بسئئئ
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هایی به صئئورت جزوه وجود داشئئت، مقاالت و مطالب نشئئریات مسئئتقل وجود نوشئئته

شت، مردم صنعتگران و همه نظر خود را میکمک می دا شاورزان و  دادند، کردند و ک

مطبوعات قومی و کارگری بسیار ی بحث و گفتگو. در اواسط قرن نوزدهم، نوعی شیوه

دادند. این مطبوعات تحت که کارهای بسئئئیار جالبی انجام می وجوش بودندپر جنب

همین مسئئئله در انگلسئئتان هم  تمرکزسئئرمایه و مدل تبلیغات تقریباً ازهم پاشئئیدند،

 .1960ی هست، اگر چه در انگلستان بیشتر طول کشید، تا دهه

 

 های اجتماعی وجود دارد؟آیا امیدی به بدیل اینترنت و رسانه

سانه ست، اما ر ستند. آنها امید ه شیرهایی دولبه ه شم های اجتماعی تاحدود زیادی 

ستند. همهبه شنی درحال ایجاد نوعی اتاق پژواک و یک نظام حبابی ه ی ما در این رو

شئئوند و فضئئا زندگی می کنیم، مردم ناخواسئئته به چیزهایی که باور دارند جذب می

شئئئود و حاصئئئل آن ناممکن اور خود تقویت میبینند. فقط بهای دیگر را نمیدیدگاه

دهنده اسئئت. اخیراً به شئئدن امکان تعامل خواهد بود. بعضئئی از این موارد خیلی تکان

ماری برخوردم، که بر اسئئئاس برخی نظرسئئئنجی عداد آ ها، مشئئئخص شئئئده که ت

سانهآمریکایی صد، تک هایی که ر ست، از نظردر های بزرگ اولین منبع اطالعات آنها ا

کنند که های اجتماعی مراجعه میاست: حدود شش درصد. بیشتر آنها به رسانهرقمی 

ی کنند، خبرنگار یا گزارشئئگر خبری در صئئحنهبخش خبری ندارند، خبری تولید نمی

 رویداد ندارند. 

های هایی مثل تاک رادیو و فاکس دارید که جدیدند. آنها فقط سیستمالبته نوآوری

 کنند چیز دیگری هستند.سختی وانمود میکه بهپروپاگاندای فاسدی هستند 

ست. نیمهاین نیمه ستان ا سازماندهی با کمک ی تاریک دا ست که  ی خوب این ا

سانه سی دارید و گرد های اجتماعی( پیش می)ر ستر شما به مردم د رود. دراین روش 

ست. عمال ً همهمی سیار مفیدی ا سازماندهی به کمآیید و این ابزار ب ک آن ی کارهای 

های اجتماعی گیرد. منظورم حتی تدریس است، معلمان اغلب از طریق رسانهانجام می

کنند. این تنها کاریسئئئت که هرکسئئئی آن را انجام آموزان ارتباط برقرارمیبا دانش

ی دانشگاه قدم بزنید، همه یکی از این وسایل را دارند. در یکی دهد. اگر در محوطهمی
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شگاه شگاه دوک، هشداردهنده ها، فکر کنماز دان صب کردههایی در پیادهدان ه اند کرو ن

 شان رو به پایین است. گوید، مراقب باش! چون همه درحال راه رفتن نگاهمی

ها را در یک رسئئتوران قطعاً قضئئاوت درمورد این تأثیرات مشئئکل اسئئت. نوجوان

ستهدونالد میمک ش ست ی همزاند و دو مکالمهبینید که دور یک میز ن مان درجریان ا

یکی درداخل گروه، و دیگری هم هر فرد با مخاطبش در گوشئئئی تلفن. این صئئئرفاً  -

 پاشد.دار را ازهم میروابط اجتماعی معنی
 

انند از توهای بدیل میکم رسانهاین شاید بتواند یک منبع بالقوه باشد، دست

 نند.وهوایی استفاده کی آبوگو در مورد فاجعهاینترنت برای گفت

 Common، کامان دریمز Truthdigتروث دیگ  ،Truthoutها، تروث اوت وبالگ

Dreams سی ناو ، و دیگرانی نظیر الجزیره و برخی از Democracy Now، دموکرا

سانه ستند که سایر منابع خارجی در ر های اجتماعی، در حال تولید انواع اطالعاتی ه

 نید. توانید آنها را از تلویزیون دریافت کنمی

ت شدی منفی هم دارد: بهبه صورت بالقوه این امر خیلی مفید است، اما یک جنبه

شار مدل تبلیغات غول سایهتحت ف سنگینی  سیلیکون ولی قرار دارد، لذا  ش را اهای 

ستهمواره روی خود حس می شما چیزی را در گوگل ج کنید وگوگل وجو میکنید. 

، و کندی چیزی که قرار بود دریافت کنید، خفه میدربارهشما را زیر بمباران اطالعات 

 کنندگان بزرگ است.این امر تأثیر تبلیغ

 

تا واکنش م ثری در مورد بحران آب باید برآورده شییود  وهوا چه شییرایطی 

 صورت پذیرد؟

سانه ست ر ر ها را مجبوبه نظرم فقط یک جنبش انبوه مردمی و فراگیر پرانرژی، قادر ا

کنیم مطرح کند، یا دقیقًا هایی که ما همواره فشئئئار آنها را تحمل میسئئئازد تا بحران

رسئئانی مسئئلط خواهد شئئد. وقت زیادی خلق کرد که بر بازار اطالع های بدیلیرسئئانه

ه های مسئئتقل کن، اقداماتی مانند یارانه دادن به رسئئانهنداریم که صئئبر کنیم. بنابرای

سال ست، این کار در  و  شد؛های قبل در ایاالت متحده انجام میخیلی هم اتوپیایی نی



 توان صبر کرددیگر نمی 52 

شار مییا به قول باب مک سعه ف سنی و دیگران که برای تو ی هاآورند، انواع جنبشچ

 ای مردمی. رسانه

سادگی با اشاره هایم را بهر من کالساین یک ضرورت فوری است. در سنوات اخی

کنم که آنها باید چیزی را انتخاب کنند که در به این نکته به دانشئئئجویان آغاز می

صمیم بگیرند که آیا جامعه سابقه ندارد. آنها باید ت شر سازمانتاریخ ب سانی  یافته ی ان

تازی بودند ها هم در قدرت درحال گرگقراراسئئت زنده بماند یا خیر. حتی وقتی نازی

 نیازی نبود تا با این انتخاب مواجه شوید. اما حاال مجبورید .
 

ها شییرایع عمومی وهوایی آیا عالوه بر رسییانهرفت از بحران آببرای برون

 دیگری وجود دارد که بایستی برآورده کرد؟

که کنشگروه ند  یتهای متعددی وجود دار عال هایشئئئان را در مقیاس بزرگ ها و ف

)اعتصئئاب به خاطر زمین( که در حال « ارث اسئئترایک»کنند، مانند ی میسئئازمانده

ریزی یک سئئئری اقدامات اسئئئت؛ در حال حاضئئئر، آنها در حال سئئئازماندهی برنامه

اندازی یک اعتصئئاب ریزی( تظاهرات بزرگ در بسئئیاری از شئئهرها به منظور راه)برنامه

ست.  ستان ب« شورش علیه انقراض»عمومی همگانی ا شده و از انگل ه این جا منتقل 

سعی دارد همان کار را این جا انجام دهد. اما این اقدامات چشمگیر، به طورکلی مانند 

ی تظاهرات، اگر به صورت رخدادهای منفرد شکل گیرند، تأثیری ندارد. آنها باید انگیزه

شند. تکرار می شته با ستمرار دا شند که هر روز ا ستمر با  کنم،سازماندهی و آموزش م

صحبت کردم توجه کنید قط به نکتهف و  شرکت برق آریزونا –ای که قبال ًدر مورد آن 

سریع انجام پنل شوند که آنها فقط این کار را باید  شیدی. مردم باید متوجه  های خور

سیبی نمیدهند: به آن ساند، ولی زندگی آنها را بهبود میها آ شد، حتی بهر ان عنوبخ

شئئناختی شئئود. اما فقط مانع روانهای آنان نیز مینهجویی در هزیمثال باعث صئئرفه

ست  سئله توجه کنم، باید به عقاید جاری خود گوید من نمیکه می -ه توانم به این م

یت و با فعال -پایبند بمانم، این به نوعی نگاه افراطی اسئئئت که باید از آن برحذربود، 

روشئئی که سئئایر ر کرد. ی آموزشئئی مسئئتمر باید از این سئئدّ راه عبویافتهسئئازمان

ا ب –جنبش حقوق مدنی، جنبش ضد جنگ، جنبش فمینیستی  -های مردمی جنبش

تری های بزرگهای پایدار وغالباً بسئئیار کوچک، به گروهآن توسئئعه یافتند. فقط گروه
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شمگیر مانند تظاهرات . شوندبرای فعالیت تبدیل می گاهی اوقات آنها به یک اقدام چ

 اساساً باید محرک فعالیت مستمر باشند. زنند، اما دست می

 توان صبر کرد.دیگر نمی

 

 وگو:پیوند با بخش اول گفت
http://www.rabble.ca/blogs/bloggers/2019/06/climate-

catastrophe-media-complicity-interview-noam-chomsky 
 وگو:پیوند با بخش دوم گفت

https://rabble.ca/blogs/bloggers/2019/06/we-dont-have-

time-left-delay-interview-about-media-and-climate-action-

noam 
 

http://www.rabble.ca/blogs/bloggers/2019/06/climate-catastrophe-media-complicity-interview-noam-chomsky
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https://rabble.ca/blogs/bloggers/2019/06/we-dont-have-time-left-delay-interview-about-media-and-climate-action-noam
https://rabble.ca/blogs/bloggers/2019/06/we-dont-have-time-left-delay-interview-about-media-and-climate-action-noam


 

 

 



 

 
 

  

                                                      

   های جهانی, جنگ و نابرابری، دانشگاه ماکوری استرالیاعضو دفتر مطالعات قدرت. ۱
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انتخابات ریاسئئئت جمهوری آمریکا با پیروزی نه چندان قاطع جو بایدن، نامزد 

میلیون رأی را از آن خود کرد، اما  79دموکرات به پایان رسید. بایدن در این انتخابات 

میلیون رأیی اسئئئت که به سئئئود دونالد ترامپ به  73تأمل همچنان ی قابلمسئئئأله

که در ادبیات ی ترامپ یا چنانها به پدیدهها ریخته شئئد. به عبارتی این رأیصئئندوق

جمهور سئئابق معروف اسئئت، داده شئئد. رئیس« ترامپیسئئم»زبان به انتقادی انگلیسئئی

جمهوری خود بایدن طی آمریکا باراک اوباما نیز در پی پیروزی معاون زمان ریاسئئئت

ملت دودسئئتگی »ها رأی اعطا شئئده به ترامپ را به ای با سئئی ان ان میلیونمصئئاحبه

 را مسبب این دو دستگی دانست. « کارهای محافظهرسانه»تقلیل داده و « آمریکا

های جریان غالب در ادعای اوباما حتی به لحاظ آماری مستند نیست و اکثر رسانه

ن، نظر از آکردند تا به سئئود او، اما صئئرفانتخابات اخیر برعلیه ترامپ محتوا تولید می

سئئت و نگرشئئی رایج در میان سئئیاسئئتمداران اسئئت. این نگرش اوباما چیز جدیدی نی

 Problem« )حل مسأله»دان روبرت کاکس از آن به عنوان نگرش که اقتصاد سیاسی

Solving)1  یاد کرده حافظ وضعیت موجود و ساختار آن است و از تعامل با مشکالتی

ا ب« حل مسأله»رود. در واقع نگرش شود فراتر نمیاین ساختار ظاهر می در سطحکه 

تنها در آمریکا بلکه در جهان به وجود آورده اسئئت ی ترامپ را نهسئئاختاری که پدیده

ساختار بهسروکار ندارد. ازاین صل وجودآورندهرو نگاهی انتقادی به  ی ترامپ که در ا

                                                      
ها را انعکاس ایدئولوژی معینی معتقد نبوده و هر یک از آن« های علمینظریه»طرف بودن روبرت کاکس به بی. 1

انداز حاکم بر روابط اندازهای رئالیسئئتی و لیبرال را که تنها دو چشئئمرو چشئئمدانسئئت. ازاینبرای غایتی معین می

اندازها نه در رو، این چشمدید. ازاینبر جهان میسال گذشته هستند ایدئولوژی سیستم حاکم  500الملل در بین

امل ی تعداری و وضعیت موجود بلکه برای حفظ آن عمل می کنند. شیوهجهت به چالش کشیدن سیستم سرمایه

ی «حل مسأله»تنها با شگرد « مشکل»ی وجود آورندهآنها با مشکالت نیز این است که جدا از بررسی سیستم به

های ی گروهسئئپتامبر، تمام تاریخ و سئئاختار پدیدآورنده 11ی عنوان مثال، پس از واقعهکنند. بهپیش رو اقدام می

پیمان بلوک غرب و برعلیه بلوک شئئرق فعالیت کرده و ها در زمان جنگ سئئرد همکه چگونه این گروهجهادی، این

ستا حمایت می ست و لیبرال کادر این را شاوران رئالی شکدهشدند و غیره، مد نظر م سفید و پنتاگون و اندی ها و خ 

شگاه شده پس برای دان ستان به آمریکا حمله  شد که از افغان ضوع به این تقلیل داده  حل »های آنها نبود. تمام مو

می بایسئئت افغانسئئتان را اشئئغال کنیم. پر واضئئح اسئئت که این دیدگاه با دیدگاه انتقادی که با سئئاختار « مسئئأله

 کار دارد متفاوت است.    ی معضالت سروپدیدآورنده
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داری یا همان ی سئئئرمایهترین نسئئئخهافتهیسئئئاختاری اقتصئئئادی و مبتنی بر تکامل

 ی ترامپ الزم است. نولیبرالیسم است برای فهم پدیده

ست ست های جریانجمهوری ترامپ و موجی از پیروزیاز همان ابتدای ریا های را

تفاوتی های مایده افراطی در انتخابات لهسئئئتان، بریتانیا، برزیل، فیلیپین، هند و غیره

ستی تعدادی از یدهدر تحلیل این پد ی جهانی به نگارش درآمدند. در بُعد غیر ماتریالی

یا قیصئئرگرایی ماکس وبر را مبنای  (Caesarism)ها مفهوم سئئزاریسئئم این تحلیل

مند های سیاسی فرهاند. وبر قیصرگرایی را نوعی از انواع شخصیتنظری خود قرار داده

شیوه)کاریزماتیک( می ست که  ستبداد ی حکمرانی آندان ستی و ا ها با گفتمان پوپولی

ست. او این نوع نظام سی را فاقد همراه ا سیا و به محض ناتوان بودن در « خرد»های 

دانست. اما وبر و تعریف او از های اقتصادی و رفاه جمعی، رو به زوال میایجاد موفقیت

هنده دشرح های راست افراطی کنونی بیشترمندی )کاریزما( و انطباق آن بر جریانفره

ست تا تحلیل شمندی ا ست، چرا که وبر اندی سأله نی کننده. جای تعجبی هم در این م

 رود.شمار نمیهای انسانی بهماتریالیست با نگاهی ساختاری به پدیده

های عنوان جنبشهای راسئئئت افراطی بههای چپ و انتقادی بین جریاندیدگاه

شئئوند. وقتی ر عمل تمییز قائل میها دی سئئیاسئئی آناجتماعی و سئئیاسئئی و پروژه

در کرده و های افراطی با اتکا بر طبقات اجتماعی حامی خود رقبا را از میدان بهجریان

سازند دیگر جریان راست افراطی نیستند نظام سیاسی را طبق ایدئولوژی خود ازنو می

سم»بلکه وارد فاز  شی صاشوند و کارکردهای این پدیدهمی« فا سی و اقت سیا را  دیی 

های ی جریانهای چپ و انتقادی اما خالی از اشئئئکال در تعامل با پدیدهدارند. دیدگاه

ستند. یکی از رایج ست افراطی نی شکالرا صطالها در این زمینه بهترین ا ح کار بردن ا

سم» شی ست. به« فا صی آن ا ص عنوان مثال، بنجامین به معنی عام و عاری از بار تخ

ی عنوان جنبشی فاشیستقادی، از جنبش وهابی در عربستان بهی انتشوارتز، نویسنده

)اتوریته( و استبداد سیاسی را « اقتدار»کند که برای نخستین بار مفهوم مدرن یاد می

که استبداد یکی از های اسالمی کرده و آن را در عمل تطبیق داد. در اینوارد برداشت

ست اما آنشاخص شکی نی ست  سم ا شی شده چنان که های فا سکی یادآور  لئون تروت

 فاشیسم نیستند. « ضد انقالبی»های استبدادی و ی جریاناست همه
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ی ی سیاسی و اقتصادی اصلی این پدیدههای بنیادین فاشیسم که شاکلهشاخص

هایی هسئئتند که در آثار کالسئئیک مارکسئئیسئئتی و را تبیین می کنند کماکان همان

سکیاثرهای به شی دیده می جا مانده از لئون تروت ر شوند. مکاتب متأخو آنتونیو گرام

شمندانی مانند تئودور آدورنو و  سوی اندی ستی مانند مکتب فرانکفورت نیز از  سی مارک

های راسئئئت افراطی پس از جنگ جهانی دوم بر هربرت مارکوزه برای تحلیل جریان

شاخص ستناد کردههمین  صاحبها ا سو  انزونظران انتقادی مانند اند. امروزه  تراور

گرا در اروپا و آمریکا های راسئئئتروز شئئئده و امروزی جریانهای بهبرای فهم نسئئئخه

ستوار میهای خود را بر همین شاخصتحلیل شاره  کنند. در ادامه به سه شاخصها ا ا

 کنم. می

های راسئئت افراطی و سئئپس ی جریانی نخسئئت باید در زمینهآنچه که در وهله

سم مالحظه کرد ای شی سرمایهفا صول بحران  ست که این پدیده مح ست. ن ا داری ا

 داری درهای سرمایهسرمایه و در نتیجه انباشت سرمایه که نیروی محرک تمامی نظام

ند موارد طبیعی از محدودیت و ظرفیت خاصئئئی  500 سئئئال گذشئئئته بوده همان

وانید تنمیتوانید از یک چاه آب تا ابد آب بکشید، طور که نمیبرخوردارند. یعنی همان

سرمایه شت کنید. منطق بدیهی در هر دو  سرمایه انبا شک تا ابد  ی طبیعی و مالی خ

جا که تمامی هاسئئت. آنشئئدن و به انتها رسئئیدن ظرفیت در اثر مکش نامحدود آن

در  رسد،داران برای مکش و انباشت سرمایه به انتها میهای استثماری سرمایهخالقیت

شئئوند و های حذفی می( با یکدیگر وارد رقابتstructural crisisبحرانی سئئاختاری )

 آمدهای این نظامهای مسئتقیم و نیابتی و یا حتی فاشئیسئم تنها بخشئی از پیجنگ

سرمایهبرای جامعه ست.  شری ا شکلی اندامی ب های وار( بذر بحرانداری الجرم )و به 

محصول نظام لیبرالی کند. لذا فاشیسم ای و ساختاری را در درون خود حمل میدوره

در حال کار اسئئت و « تجارت آزاد»داری در آن با توجه به اصئئل نیسئئت که سئئرمایه

بست های انباشت سرمایه بدون دغدغه در حال حرکت هستند. فاشیسم در بنچرخه

سم و بحران اندام سرمایهلیبرالی شیه بیرون آمده و بهوار  سرعت خود را به داری از حا

 رساند.مرکز می

شاخص بنیادی دوم فاشیسم این است که خود رویکردی برای حفظ و تداوم وضع 

سرمایه ست که  ست ا ست و نه جایگزینی برای آن. در ضمن اندوختن موجود ا داری 
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ی جا که به چرخههای فردی را تا آندهد که آزادیهای اقتصئئئادی ترجیح میآزادی

شه سرمایه خد شت  شناای وارد نکنند بهانبا سمیت ب چنان که آدورنو می سد. یا آنر

حل عنوان آخرین راهداری صئئنعتی[ فاشئئیسئئم را تنها بهصئئنایع ]سئئرمایه»گوید 

سرمایهاما طبقه«. خواهندمی دار و حاکمیت آن به هنگام بحران نیروهای انقالبی را ی 

صدای بالقوه و اندام ستند پیش روی خود دارند. وار طبقههم که  شده ه ستثمار های ا

داری هسئئئتند. نیروها درصئئئدد جایگزینی وضئئئع موجود و تغییر نظام سئئئرمایهاین 

سم را بهداری در این لحظهسرمایه شی ای برای گذر از عنوان حربه و نقطهی تاریخی فا

ای از انباشئئت سئئرمایه های تازهبحران به سئئمت دوران پسئئابحران و سئئرآغاز چرخه

 گزیند.برمی

گردد که دچار خیزش عی جوامعی برمیشئئئاخص سئئئوم به پویایی و هرم اجتما

چنان که از شاخص شوند. آنهای فاشیستی میهای راست افراطی یا حتی نظامجریان

های فاشیستی حذف های افراطی و نظامشود یکی از کارکردهای گروهدوم دانسته می

داری و سئئرکوب نیروهای چپ اسئئت. این در حالی اسئئت که در مواقع بحران سئئرمایه

بورژواها که منافع خود را در خطر دیده و جایگاه اجتماعی خود را در حال نزول خرده

شئئئوند و های راسئئئت افراطی متمایل میبینند به جریانتر میهای پایینبه طبقه

ستگاه اجتماعی آن شکل میخا های دهند. در غیاب نیروهای مؤثر چپ که طبقهها را 

گرا و های راسئئئتکنند، جریانندگی میکارگری و دهقانی و در کل حاشئئئیه را نمای

شیوهطبقه سط به  شیوهی متو ستند. این  شیه ه ها از های مختلف قادر به جذب حا

شمنی وهمی مانند یهودیان در های بیاعطای وعده ساختن د ستی تا  سرانجام پوپولی

در اروپا و مسئئئلمانان و مهاجران امروزی، یا حتی  1940تا اواسئئئط  1920های دهه

ان که در ایتالیای فاشئئیسئئتی رخ داد میانجیگری بین صئئنایع و کارگران برسئئر چنآن

فاوت اسئئئت. از این منظر، جنبش کارگران و غیره مت های راسئئئت افراطی حقوق 

ندامجنبش گام هایی ا به هن ماعی جوامع خود  یایی هرم اجت که از پو ند  وار هسئئئت

 آیند.داری بیرون میهای سرمایهبحران

 



 نام ترامپبه یادهیو پد یدارهیسرما یبحران جهان 60 

 نولیبرالیسم ترامپ و بحران 

نظران انتقادی محل اختالف اسئت. داری بین صئاحبدر مورد مبداء نظام سئرمایه

های آمریکا در اوایل قرن شانزدهم میالدی توسط برخی مبداء آن را آغاز استعمار قاره

و  دانندمعروف اسئئت می« مرکانتیلیسئئم»چه که به نظام طلبی آنها و توسئئعهاروپایی

سرمایه ایبرخی این دوره را کماکان دوره سته و مبداء  داری را آغاز انقالب فئودالی دان

 دانند. صنعتی در اواخر قرن هجدهم میالدی در اروپا می

طلبی امپریالیسئئتی با اتکا به اسئئتعمار در جهت انباشئئت اما اگر مبنا بر توسئئعه

سرمایه شد، قطعاً مبداء  سی سرمایه با ست. آنچه که از برر شانزدهم ا داری اوایل قرن 

سرمایه 500تاریخ این  ست که  ست این ا سبت به ساله پیدا شتری ن شتاب بی داری با 

 رسد. های ساختاری میقبل به بحران

های ای در این است که بحرانهای چرخههای ساختاری و بحرانتفاوت بین بحران

عنوان نخست مستلزم تغییر کل ساختار برای ازسرگیری روند انباشت سرمایه است. به

عنوان سیستم اقتصاد جهانی شکل گرفت ر آنچه که از اوایل قرن شانزدهم بهمثال، ه

سیده بود. از این دهه به  1930ی تا دهه سرمایه ر شت  به نهایت ظرفیت خود در انبا

شیوه ستقیم، بردهبعد  ستعماری م سازمانهای ا ستقیم، مهاجرت  شده داری م دهی 

الی و اقیانوسئئیه )به اسئئتثنای برای اسئئتقرار و کشئئورسئئازی در ممالک آمریکای شئئم

شیوه سرائیل( و غیره، دیگر  سرمایه نبودند. ا شت  سب یا حتی عملی برای انبا های منا

جای بریتانیا سرانجام عنوان هژمون جهانی بهپس از دو جنگ جهانی و ظهور آمریکا به

سخه ست ن صاد جهانی که به آمریکا توان ستم اقت سی ساخت  برتون »ی لیبرالی برای باز

 هم معروف است پیاده کند.« وودز

توانست آمریکا دیگر نمی 1960ی برتون وودز تنها دو دهه دوام آورد. تا اواخر دهه

نیکسون این پیوند را ازهم گسست  1971دالر خود را با طال پشتیبانی کند و در سال 

شترک برای معامالت خود مواجه  صاد جهانی با بحران واحد پولی م سبب آن اقت و به 

گوی شئئود. اما تجارت و معامالت در ابعاد کشئئوری و بین کشئئوری نیز دیگر پاسئئخ

سرمایه نبود و ظرفیت سرمایههای انباشت در جهان پیشرفتهانباشت  ل داری تا اوایی 

نه یده بود. هزی تاد خشئئئک هه هف تا مرز د کا و بلوک غرب را  نام آمری نگ ویت ی ج
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شانده ستگی ک شک سوم به رهبری خاو 1ور ضاعت خود و جهان  رمیانه با تحریمِ تنها ب

  2را به مناسبات استثماری در جهان گفت.« نه»یعنی نفت آخرین 

ی راه جدیدی برای های ریگان و تاچر نقشهدولت 1980ی در نخستین سال دهه

رفت از بحران و بازساخت سیستم اقتصاد جهانی و هژمونی آمریکا عرضه و پیاده برون

چیزی نبود جز نولیبرالیسئئم که امروزه ما در حال زیسئئت بر  ی راهکردند. این نقشئئه

 های آن هستیم.روی ویرانه

ست، از آن شته و دارد. نخ سه ویژگی بنیادین دا سم  های جا که ظرفیتنولیبرالی

ی پیشئئین در بُعد کشئئوری و بیناکشئئوری به انتهای خود انباشئئت سئئرمایه در مرحله

ی انباشئئت سئئرمایه برای ن را به عرصئئهرسئئیده بود، طرح جدید در نظر داشئئت جها

ی ها تبدیل کند. از این پس، ما با طبقههای چند ملیتی آنداران و شئئئرکتسئئئرمایه

سرمایهسرمایه صهدار و مدیران این  ستیم. مفاهیمی مانند ها در عر ی جهانی روبرو ه

                                                      
داری ازجمله ژاپن و آلمان در مقایسئئه با آمریکا و بریتانیا روند بدون شئئک برخی از کشئئورهای بلوک سئئرمایه. 1

جا اشئاره به مبحثی اسئت که هرجا آمریکا برای در این« بلوک غرب»پنداری رشئدی داشئتند. کلیاقتصئادی روبه

صاد جهانی را به ست. آن جنگی هزینه کرده اقت شانده ا ست هزینهرکود ک ضح ا سلیحاتی آمریکا چنان که وا ی ت

به  هاآور این هزینهی تسئئلیحاتی کل جهان اسئئت. افزایش سئئرسئئامتنهایی در شئئرایط غیر جنگی بیش از هزینهبه

صاد آنها را گرفته که یا هنگام جنگی مانند ویتنام در وهله ست گریبان همپیمانان خود آمریکا و اقت ا اعطای بی نخ

گذاری در آمریکا یا در وام به این کشور یا در مورد ژاپن سرازیر کردن سود حاصل از رشد اقتصادی جهت سرمایه

عنوان سپرده چه به عنوان خرید سالح که سود حاصل از فروش نفت چه به 1970ی مورد عربستان و ایران در دهه

 های آمریکایی برگردد.   دوباره به بانک

شورهای خاورمیانه میدر ای. 2 سوی برخی ک سومی در برابر ن مورد که تحریم نفتی از  تواند نوعی مقاومت جهان 

صاحب ستثماری جهانی و هژمونی آمریکا قلمداد کرد بین  سبات ا شاره نظران اختالفمنا نظر وجود دارد. برخی با ا

سیب سوی این تحربه آ سعه از  شورهای در حال تو صادی وارده به ک شیههای اقت ی یم، آن را به نمایندگی از حا

دانند. کریسئئتوفر دیتریچ با این قرائت مخالف اسئئت و معتقد اسئئت که کشئئورهای پسئئااسئئتعماری جهانی نمی

ضمن اعالم تحریم نفتی کماکان نفت خود را در آن دورهتحریم ستان که  ماهه ی پنجکننده )عراق و لیبی و نه عرب

 که آیاقیمت به کشئئورهای جهان سئئوم داشئئتند. اینای برای فروش نفت ارزاننامهفروخت( آگاهانه بربه آمریکا می

چه که می خواستند را انجام دهند و در برابر فشار جهان غرب مقاومت کنند موفق شدند در فرصت چندماهه هرآن

سأله ست. م ست که هم خاورمیانه به نمایندگی از جهانی دیگری ا ی سوم از حربه قرائت آگلی و مورفی نیز این ا

ستفاده کرد و هم تحمیل نولیبرالیسم به خاورمیانه و  صاد جهانی ا ستم اقت سی ستثماری در  سبات ا نفت برعلیه منا

های جانبی از جمله تطمیع و تحریم برای بسئئط هژمونی آمریکا بر منطقه و کنترل منابع نفتی آن دیگر سئئیاسئئت

 بوده است.  
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داری سئئئرمایه»در برابر « داری پیشئئئرفتهسئئئرمایه»یا « داری صئئئنعتیسئئئرمایه»

نیافته از این پس احتیاج به بازخوانی در جهان توسئئئعه« ابتدایی»یا « نیافتهعهتوسئئئ

نیافتگی و باقی ماندن در رغم توسعهدارند. چرا که از این پس جهان در حال توسعه به

ا توجه شد تا بیافته میشده از جهان توسعهنیافتگی پذیرای صنایع منتقلمدار توسعه

صنایع به به نیروی کار ارزان خود ب صاحبان این  شتری برای  ضافی بی ا ایجاد ارزش ا

 تولید مشغول شود. 

از « ابری نابرتوسعه»رغم تحمیل مناسبات ای مثل ایران و بهنیافتهدر کشور توسعه

های صنعتی از زمان رضاشاه های امپریالیستی در صد سال گذشته، پایهسوی قدرت

شاه و ح سالمی ادامه یافت. اما کسی در ایران آغاز و توسط محمد رضا  تی جمهوری ا

سعهنمی شوری تو شود که ایران امروزه ک ست. از ایران تواند مدعی  صنعتی ا یافته یا 

شت  صنایع جهانی به ست که به دلیل نیروی کار ارزان برای  شوری ا شتر، تایلند ک بی

شرکت شده و  سیاری خطوط تولیدی خود را به تایلند قلمداد  های کوچک و بزرگ ب

 ت. شدن تایلند نیسیافتگی و صنعتیاند. اما این هم باز به معنی توسعهمنتقل کرده

ای نبود که که این کشئئورها نولیبرالیسئئم برای کشئئورهای در حال توسئئعه گزینه

 های قدرتمندبخواهند آن را پذیرفته یا رد کنند. نولیبرالیسئئئم با زور و ضئئئرب بانک

ی جهانی تحت نفوذ آمریکا مانند صئئندوق هاو سئئازمان -بخصئئوص آمریکایی -غربی

المللی پول و بانک جهانی به کشئئورهای در حال توسئئعه که هیچ سئئنخیتی هم با بین

نیازهای بومی آنها نداشئئئت تحمیل شئئئد. در این میان برخی کشئئئورها مانند ایران و 

سم و در مثال ایران اعمال یکی از افراطیسوریه به سرغم پذیرش نولیبرالی  خهترین ن

شورهای خود، با تحریمهای طاقت صاد جهانی کنار های آن در ک ستم اقت سی سا از  فر

گذاشئئته شئئدند. کشئئورهایی هم مانند عراق و لیبی که تا روز آخر در برابر این طرح 

 مقاومت کردند در پسِ اشغال و ویرانی کشورهای خود نولیبرالیسم را پذیرفتند. 

 سازی اموال عمومی دروازات با خصوصیسومین ویژگی بنیادین نولیبرالیسم در م

های کارگری و از بین بردن وقمع سئئاختاری تشئئکلجهان برای انباشئئت سئئرمایه، قلع

دهی امور خود بود. در این راسئئتا نخبگان مسئئتبد حاکم در حقوق آنها برای سئئازمان

های خود را به نیروی کار ارزان کشئئورهای در حال توسئئعه که با اسئئتبداد خود ملت

ب ند قلعت با مفهوم دیل کرده بودند دیگر الزم نبود در فرای وقمع طبقات فرو دسئئئت 
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سم حتی ادعای اتحادیه شوند. در این مورد نولیبرالی سندیکاها درگیر  های کارگری و 

های متفاوت با جریان ایدئولوژیک حاکم را نداشته و در برابر تنها میراث ایده« تحمل»

 های کارگری، شمشیر را از رو بست. ینزی، یعنی اتحادیهی اقتصاد کبرجامانده از دوره

شی اتحاد  1980ی دهه شد. اما فروپا سپری  سم  با تقویت جایگاه جهانی نولیبرالی

پایان »رغم نویدی که فرانسئئیس فوکویاما برای به 1991جماهیر شئئوروی در سئئال 

یقت امر هم این دموکراسی نینجامید. حقشدن لیبرالگیری و جهانیداد و همه« تاریخ

که لیبرال هاندموکراسئئئی را نمیاسئئئئت  ظام ج یک ن مداد کرد. توان  شئئئمول قل

یهلیبرال کند که به محض داری را حمل میدموکراسئئئی در بطن خود نظام سئئئرما

رو دموکراسئئی اسئئت. ازاینکند خود لیبرالزدگی اولین چیزی را که قربانی میبحران

خود هم ضامن ثبات و پایداری خود نیست با زور توان نظامی سیاسی را که چگونه می

شغال برای کشورهای حاشیه ی جهانی مانند عراق و لیبی به ارمغان و ضرب جنگ و ا

( را با 1990ی آورد؟ از این رو نظم نوین جهانی و هژمونی آمریکا تنها یک دهه )دهه

اما موازی با ی متفاوت داری دو مقولهنفس سئئئپری کرد. هژمونی و سئئئرمایهاعتمادبه

ی خود هژمونی داری در فرایند توسئئعهیکدیگر هسئئتند. به این صئئورت که سئئرمایه

داری دچار آفریند تا با ابزارهای کسئئب رضئئایت اعمال قدرت کند. وقتی سئئرمایهمی

شیده و ابزارهای قهری جایگزین اعمال قدرت توأم با  شود هژمونی آن نیز فروپا بحران 

ی هژمونی کژدار و مریز آمریکا بود که تنها در دهه 2000ی رضئئایت می شئئوند. دهه

ضافه 2011تا  2001عرض یک دهه بین  شور خاورمیانه را به ا ستان و سه ک ی افغان

گریبان  2008داری در ی مالی بحران ساختاری سرمایهسپس یمن را نابود کرد. ضجه

 تر هم شده است.عمیق تنها معالجه نشده کهجهان را گرفت و این بحران تا به امروز نه

ی تاریخی به محض رویاروشئئدن با مدد حافظهبایسئئت بهگران انتقادی میتحلیل

های مرتبط با هم را در نظر ی پیشئئین، سئئلسئئلههای حادتر نسئئبت به پدیدهپدیده

ستا، دولت ترامپ تنها پدیده سبت به دولت جورج بوشِ بگیرند. در این را ی حادتری ن

ای متمایز. دولت بوش یادآوری خوبی ان همراهش بود، نه پدیدهکارپسئئئر و نومحافظه

ساب از بین رفتن پدیده ست که پیروزی بایدن را به ح ضا پس ا ی ترامپ نگذاریم. ازق

های اروپائی از انتخاب جورج بوش برای دور دوم ریاسئئت جمهوری برخی ژورنالیسئئت
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خواندن دیگران معیار ابله خواندند. بدون شئئئک« ابله»دهنده به او را میلیون رأی 59

خوبی برای سنجیدن تحوالت سیاسی و اقتصادی نیست و بوش و ترامپ هر دورا باید 

 ی پساجنگ سرد ارزیابی کرد.داری در مرحلهدر چارچوب بحران جهانی سرمایه

پیدا  2008چنان که از دکترین کاندولیزا رایس در سئئال در بُعد اسئئتراتژیک و آن

سیه ست، چین و رو چنان های هژمونیک آمریکا بودند. آناز زمان دولت بوش دغدغه ا

فهمیم، هر دو دولت ای آنها در سئئوریه میپیمانان منطقههای جهانی و همکه از تنش

عیار نیابتی در سئئوریه این واقعیت را اوباما و ترامپ پس از هشئئت سئئال جنگ تمام

ن در بردای از میدان بهی پسئئاکمونیسئئتی هم رقیب آسئئانی برپذیرفتند که روسئئیه

سوریه نقش سیه هم پس از  ای خود را به لیبی گسترش داده آفرینی منطقهنیست. رو

 های نولیبرالی اصرار دارد،حلرغم بحران نولیبرالیسم هنوز بر راهاست. ایران نیز که به

 پس از رویگردانی آمریکا از برجام عمالً به سمت روسیه و چین سوق داده شد. 

از عد انباشئئت سئئرمایه هم وضئئع به همان بحرانی وضئئع اسئئتراتژیک اسئئت. در بُ

)پروتکشئئنیسئئتی( ترامپ و  گرایانهبعدی و حمایتجویانه و تکهای عزلتسئئیاسئئت

ای، عربستانی، قطری، اروپایی و غیره که بگذریم پیمانان ژاپنی، کرهاخاذی علنی از هم

های مزیت»ل لیبرال و اصئئئل وضئئئعیت اجمالی تجارت جهانی امروز مبتنی بر اصئئئو

کایی عنوان مثال کمپانی آمریکه دیوید ریکاردو مطرح کرده بود نیست. بلکه به« نسبی

ضرب دولتی آمریکا  سرمایه با هواوی چین به زور و  گوگل در رقابت تنگاتنگ انباشت 

باره این شئئرکت را افزارهای هواوی قطع و به یکافزاری خود را از سئئختخدمات نرم

تاک چین افزاری تیکاالجل ترامپ به کمپانی نرم از بازار خارج می کند. ضئئئربعمالً

به یا شئئئع یب خود یعنی که  کایی )رق کت آمری یک شئئئر به  کایی خود را  ی آمری

ی بسئئت شئئیوهای از بنمایکروسئئافت( بفروشئئد یا کالً از بازار آمریکا برود، نیز نمونه

 انباشت لیبرالی است. 

ی یافته نمونهوقت و موقتی در کشئئورهای توسئئعههای پارهگیرشئئدن قراردادهمه

خواهی کارفرمایان برای انباشت سرمایه است. از داری و زیادهدیگری از بحران سرمایه

مراتب توسعه انعکاس بهها برای انباشت سرمایه بر کشورهای درحالبین رفتن ظرفیت

نخبگان در رقابت با رقبای  عنوان مثال در ایران برخی ازتری داشئئته اسئئت. بهخشئئن

ام هایی مانند اعزرو به شیوهی خاصی را برای انباشت نمی یابند و ازاینتر سرمایهقوی
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شیه سکونی حا صادرهبلدوزرها برای تخریب مناطق م ضی آنای و م ها روی می ی ارا

ی شیمیایی خطرناکی که صاحب خارجی آن هم از ی محمولهآورند. در لبنان مصادره

قدر خارج از عرف امنیتیِ حتی دولت در انبارهای بندر بیروت آن گذشئئته بود آن خیر

نگهداری شد تا سرانجام انفجار آن بخش بزرگی از بیروت را منهدم کرده است. اگرچه 

صلی این جنایت آن ه ها باند که تا به امروز حتی نامی از آنقدر قدرتمند بودهعامالن ا

سیار ست. در ب العاده ناچیز نیروی کار ی موارد نیز، دستمزد و حقوق فوقمیان نیامده ا

صالً پرداخت  شود یا ا شت چند ماه پرداخت می  شوری مانند ایران یا بعد از گذ در ک

 شود. نمی

ست که ترامپ پدیده سط و روبهمیلیون از آرای طبقه 73ای ا پایین آمریکا ی متو

ی ریاست جمهوری خود د بتواند در دورهعنوان پشتوانه در اختیار دارد. بایدن شایرا به

پیکر آمریکایی را بهتر از ترامپ تضئئئمین کند اما با توجه به های غولمنافع کمپانی

سرمایه صی به این بحران  ی آمریکایی و دهندهملیون رأی 73داری کنونی که نوید خا

یت جهان نمی یت جمع یدن میاکثر با هد،  نهد ها زمی ند تن یدهتوا پد ای سئئئاز ظهور 

شید. همانافراطی شد. این گونه که ترامپ افراطیتر از ترامپ با سر ظاهر  تر از بوشِ پ

داری ی توازن را از سرمایهمعادله در آمریکا و جهان با نبود نیروهای مؤثر چپ که کفه

ی های متضرر از این نظام به تعادل بکشند یا حتی صدا و نمایندهافراطی به سود توده

ها نیز شود. در اصل خود دموکراتتر میپذیر باشند، بغرنجهای آسیبدهسیاسی این تو

برای از میان برداشئئتن جایگزین چپ دوبار ریسئئک پیروزی ترامپ را بر جان خریدند 

ن پذیر توقت به برنی سندرز و محبوبیت آشکار او در میان قشر جوان و آسیباما هیچ

ترامپ، بولسئئانارو، جانسئئون، لوپن و  ندادند. پس جای تعجب نیسئئت که در این میان

ها را در جهان به دنبال دیگر نمادهای راسئت افراطی با خلق دشئمنانی موهومی، توده

وجود بدیل چپ و قوت صئئئدای ترامپ تا حدی تأثیرگذار بوده و خود بکشئئئانند. عدم

ی هست که حتی در کشوری مثل ایران که در حال حاضر معادل ترامپ را در گردونه

بیند )شاید هم به این دلیل که احمدی نژاد را پیشاپیش تجربه کرد( سی خود نمیسیا

 ی متوسط است. قادر به جذب بخشی از طبقه
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ی های خارج، خواهان انتخاب دوبارهحقیقت دارد که برخی در ایران و حتی ایرانی

شیه ر یران دی اشدهی بزرگ و فراموشترامپ بودند، با این تفاوت که این برخی از حا

ماه حقوق نگرفته، نیسئئتند. این  6یا روسئئتاها و کارگرانی که « محروم»های اسئئتان

هایی های راسئئئت افراطی در سئئئطح جهان نیز یکی از ویژگیقدرتِ نمایندگی جریان

 سازد.ی جهانی میها یک پدیدهاست که از آن

قدرت به های راسئئت افراطی با اندوختن تر گفته شئئد جریانگونه که پیشهمان

 1920های که اروپا بین دهه شوند. این مسأله هنگامیهای فاشیستی تبدیل مینظام

یا و آلمان اتفاق افتاد. اما درگیر این جنبش 1940ی تا اواسئئئط دهه ها بود در ایتال

قدرت فاشیسم برحسب به قدرت اقتصادی و ساختار سیاسی کشورها متفاوت است. 

حزب فاشئئئیسئئئم در بریتانیا هم از محبوبیت برخوردار 1930ی عنوان مثال در دههبه

تنها مثل آلمان نتوانسئئئت قدرت را قبضئئئه کند بلکه حاکمیت در بریتانیا بود. اما نه

پیدا نکرد. ترامپ شاید اگر هم  1940مشکل خاصی هم در انحالل این حزب در سال 

ش رت پیی انتخابات تمکین نکند و به سئئمت قبضئئه کردن قدخواسئئت به نتیجهمی

رود، توزیع قدرت اقتصادی بین نخبگان آمریکایی و ساختار سیاسی در آن کشور این 

شورهایی که با ظرفیتاجازه را به او نمی سیار کمدهد. ولی برای ک صادیهای ب  تر اقت

داری رو در بحران سئئرمایهکنند این مصئئونیت وجود ندارد. ازاینوپنجه نرم میدسئئت

در کشورهای در حال توسعه  خصوصهای فاشیستی بهظامکنونی شاید شاهد ظهور ن

 باشیم.
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ای که در حقیقت در تاریخ بشریت بریم؛ لحظهی حساسی به سر میدر لحظه

هایی در اوج وخامت. به معنی واقعی کلمه ی تالقی بحرانمنحصر به فرد است. لحظه

ر مندترین کشوقدرتهای آتی در ی بشری در میان است. در هفتهپای سرنوشت تجربه

ی حادی خواهد رسید. امریکا تاریخ بشریت، یعنی ایاالت متحده امریکا، اوضاع به مرحله

بر دنیا تسلط دارد. این کشور تحت رهبری فعلی نه تنها به هنجارهای منشِ متمدنانه 

ه را یافتی انسانیِ سازمانبه طور کامل پشت پا زده است، بلکه حقیقتاً بقای جامعه

 کند.ید میتهد

طور روزانه شواهد این ادعا جلوی چشم ماست. گوی تخریب ترامپ تقریباً به

المللی را یکی پس از دیگری منهدم کرده و در همین حال دولت او خود های بینتوافق

 های دنیا.ها و نخواستهاعتنا به خواستهداند هر کار دلش خواست بکند، بیرا محق می

یعنی کنسرسیوم جهانیِ پیگیر ساخت،  1ترامپ از کووَکس،چند هفته قبل، دولت 

ی واکسن ویروس کرونا، کنار کشید. این کار تبعات بسیار تولید، و توزیع منصفانه

المللی ساخت واکسن را تسریع دانیم که همکاری بیننامطلوبی خواهد داشت. می

کووَکس به تضمین شود. کنسرسیوم رَویِ امریکا مانع آن میکه تککند؛ حال آنمی

اندیشید؛ مثاًل سعی می کرد فقرای هایی برای دستیابِی نیازمندان به واکسن میراه

فقط کسانی که قادرند آن را به انحصار خود در آورند!  افریقا را در نظر داشته باشد، نه

ائز ح، و به زعم او این کشور احتماالً تنها کشور «اول امریکا»ترامپ بار دیگر اعالم کرده 

ه ها هم، کی او نیست.سرنوشت امریکاییاهمیت روی زمین است! سرنوشت دنیا دغدغه

 «اول خودم»به معنی « اول امریکا»ی او نیست. او شدیداً به آنها آسیب رسانده، دغدغه

 ها نیست.است. کنار کشیدن از کووَکس دقیقاً چیزی جز ضربه زدن به امریکایی

کس این است که پای سازمان بهداشت جهانی در میان ی اقدام به تخریب کووَبهانه

عنوان یکی از سپربالها برگزیده است تا با حمله به آن است، و ترامپ این سازمان را به

در  ها هزار امریکایی با سوءمدیریت فاحشبر مسئولیت خود در به کشتن دادن ده

یف سازمان بهداشت گیریِ اخیر سرپوش بگذارد. خسارت انسانیِ ناشی از تضعهمه

برای  ها انسانجهانی هنگفت است: در افریقا، یمن، سایر نقاط فقیرنشین، که میلیون

                                                      
1. COVAX 
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اند. اما برای ترامپِ شرور و بدخواه، ی حیات چشم به خدمات این سازمان دوختهادامه

اش جان مردم پشیزی ارزش ندارد، آن چه برای او مهم است بهبودِ دورنمای انتخاباتی

  هار خود است.راستییج پایگاه دستبا تهی

ترامپ چند روز بعد از خروج از کوَوکس، با شورای امنیت سازمان ملل تماس گرفت 

ای با های سازمان ملل بر ایران از سر گرفته شود. توافق هستهو خواست که تحریم

کی اند، یدهآمیز قلمداد کرهای اطالعاتی امریکا آن را قویاً موفقیتایران، که حتی آژانس

ها را اوباما بدست آورده بود، بنابراین دیگر از اهداف گوی تخریب ترامپ بود. این توافق

ها رفت! انگار این مخالفتی امضاکنندگان، باید از بین میهای همهبر خالف مخالفت

 ربطی به موضوع ندارد.

ا متحدان امریک شورای امنیت، تقریباً به اتفاق آرا، تقاضای ترامپ را رد کرد. حتی

، با منتها  خالف او رأی دادند. چند روز بعد از آن، مایک پومپئو، وزیر امور خارجه

، شورای امنیت را مطلع  کمی از گانگسترهای مافیا نداشتی نخوت که دستدرجه

گوییم، و هر کس که نقض کند اند، چون ما میها از سر گرفته شدهساخت که تحریم

 شد. این حرف یک تهدید تو خالی نیست! شدیداً تنبیه خواهد

ها اقدامات اخیر ترامپ هستند. ما چهار سال است که شاهد این قبیل کارها این

 بوده ایم. 

زده نباشند. تعجبی ندارد که مردم در سایر جاهای دنیا نگرانند؛ اگر که وحشت

 تایمزِ  اینَنشالفی مشکل بتوان مفسری هوشیارتر و معتبرتر از مارتین وولف از روزنامه

لندن پیدا کنیم. او نوشته است غرب با یک بحران جدی روبروست، و اگر ترامپ بار 

این کلمات اغراق نیست و وولف هم «. این کار ویرانگر خواهد بود»دیگر انتخاب شود، 

ه های عظیمی کی مهم این است که وولف حتی به بحراناهل گزافه گویی نیست. نکته

 اش به بحران سیاسی است[.جه است اشاره نکرده است ]و فقط اشارهبشریت با آن موا
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ای حیاتی اگر چه نه در مقیاس کرد؛ مسئلهوولف به نظم جهانی اشاره می

های هایی که عقربهکنند، بحرانتری تهدید میهایی که عمدتاً به پیامدهای جدیبحران

 نند؛ به سمت فنا و نیستی.کشب هدایت میرا به سمت نیمه 1ساعت معروف روز قیامت

وولف یک مدخل تازه در گفتمان عمومی نیست. هفتاد و پنج « ویرانگر»ی کلمه

ای[؛ ایم ]یعنی از زمان انفجار اولین بمب هستهی آن زندگی کردهسال است که زیر سایه

 زودی قابلیت نابودیهایی ابداع کرده که بهاز همان زمان که پی بردیم هوش بشر شیوه

 را در اختیار او قرار خواهد داد.« ناپذیرعالج»و « ویرانگر»انهدام و 

دهنده بود، اما قدر کافی تکانای بهاین میزان از ادراک قدرت مخرب بمب هسته

ی فهمیدند که انسان دارد وارد دورهکار به اینجا ختم نشد. آن زمان مردم نمی

شود که در طی آن می« محورنسانا»یا  2«آنتروپوسین»شناختیِ جدیدی به اسم زمین

دی الحال رو به نابوکند که فیای غارت میهای انسانی محیط زیست را به شیوهفعالیت

 ناپذیر گذاشته است. عالج

های اتمی های ساعت روز قیامت اولین بار اندک زمانی پس از انداختن بمبعقربه

. ضاع جهانی تغییر کرده در نوسان بودهشمار از زمانی که اوی دقیقهکار افتادند. عقربهبه

دو  تر شده است.شب نزدیکهر سال که ترامپ بر مسند قدرت بوده، این عقربه به نیمه

ند گران دقایق را وادادی گذشته، تحلیلترین حد خود رسید. ژانویهسال قبل به نزدیک

های پیشین اشاره نشب! آنها به همان بحراها رو آوردند: صد ثانیه تا نیمهو به ثانیه

محیطی، و اضمحالل ای و فالکت زیستی جنگ هستهکردند: تهدید فزایندهمی

  دموکراسی.

ی ناجور به نظر برسد، اما این طور نیست. آخرین مؤلفه شاید در نگاه نخست وصله

انگیر است. تنها امیدِ ما به گریز از نوازی حزننشین این سهافول دموکراسی عضو خوش

ست که در آن شهروندانِ و تهدید به انهدام و نابودی، دموکراسی زنده و پرشوریاین د

                                                      
، که گروهی از دانشمندان هسته ای در DOOMSDAY CLOCKاشاره به ساعت نمادین روز قیامت، یا . 1

 ی زمین تعریف وبرای سنجش خطر درگیری هسته ای بین دو ابرقدرت و نابودی حیات انسانی در کره 1947سال 

افزوده شد. همان طور  بعدها متغیرهای دیگری از جمله خطر گرمایش زمین هم به این مخاطرات طراحی کردند.

 شب معادل فنا و نیستی است.که از فحوای کالم چامسکی روشن است، رسیدن این ساعت به نیمه
2. ANTHROPOCENE 
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گیری سیاست، و اقدام مستقیم، دخالتِ نگران و مطلع در بحث و تبادل نظر، شکلدل

 عیار داشته باشند.تمام

ی گذشته بود. ترامپ از آن زمان به هر سه تهدید خود این وضعیت ساعت در ژانویه

برانگیزی! او به ابطال نظام کنترل تسلیحات است. چه دستاورد تحسینشدت بخشیده 

کند استمرار ورزیده، و در عین حال به ای تا حدودی جلوگیری میکه از جنگ هسته

ب شتر رو آورده، و به سرعتِ نزدیکی به نیمههای جدید و چه بسا خطرناکساخت سالح

اطق جدید مجوز داده، از جمله به ی وسیعی از منافزوده. به حفاری نفت درگستره

های ی عظیم طبیعی در آالسکا؛ و در کنار این کار پُستحفاری در یکی از آخرین ذخیره

کار واش را پر از مقامات وفادار به شرکت های تجاری و عاَلم کسباجرایی دستگاه حاکمه

 مند تخریبطور نظامکرده است؛ یعنی پر کرده است از کسانی که نظام مقررات را به

می کنند. این مقررات تا حدودی تأثیر مخرّب استفاده از سوخت فسیلی را تقلیل داده، 

کند؛ مصیبتی که و از مردم در برابر مواد شیمیایی سمّی و آلودگی محافظت می

کند. آخرین اقدام آنها، که اکنون در جریانِ اپیدمی حاد تنفسی مرگبارتر عمل میهم

گردد، لغو تصمیم دانشمندان دولتی برای منع مواد شیمیاییِ میبه چند روز قبل باز

 دخیل در آسیب مغزی به کودکان بود.

مندان، و نیل به مندان و قدرتفردا جنایت دیگری در راستای سودرسانی به ثروت

 ی کشور سر خواهد زد.ستیز و مسئول ادارههای شخصی از این بیمار جامعهطلبیجاه

های دموکراسی را هم به پیش برده است. برای سست کردن پایه ترامپ کارزار خود

ی دولت را از هر گونه صدای مستقل پاکسازی کرده؛ فقط مجیزگویان ی مجریهاو قوه

ا بر گماشته بود ت« بازرسان کل»اند. کنگره از خیلی وقت پیش برای دولت باقی مانده

ودند به بررسی باتالق فسادی که ی مجریه نظارت کنند. آنها شروع کرده بعملکرد قوه

سرعت با اخراج آنها قال قضیه را کَند! او وجود آورده است . او بهترامپ در واشنگتن به

ی خواهی که بخش عمدهحتی دریدگی را به حدی رساند که به سناتور ارشد جمهوری

ای خود را صرف تشکیل سیستمی برای جلوگیری از خطاهای اداری و زندگی حرفه

خواهان، که ترامپ سفت و سخت آن را اد کرده بود، توهین کند. از سنای جمهوریفس

خواهان سنا که از پایگاه ترامپ در مشت خود گرفته، صدایی جیک در نیامد. جمهوری
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دهند تا در شان اطالع دارند، به هر زبونی تن میدهندگان متمایل به حزبدر میان رای

 قدرت بمانند.

ان به دموکراسی تازه شروع کار است. گام اخیر ترامپ هشدار امی بیاین حمله

ی انتخابات ماه نوامبر راضی نباشد، کاخ سفید را ترک که اگر از نتیجهست دال بر ایناو

قط اند. فی نظام امریکا این تهدید را خیلی جدی گرفتهرتبهنخواهد کرد! مقامات عالی

ی نظامی و شدیداً مورد احترام ارشد بازنشسته یکنم: دو فرماندهبه چند مثال اشاره می

ای به رئیس ستاد مشترک، ژنرال میلِی، فرستادند و به او گوشزد کردند ی سرگشادهنامه

ی بعد از شکست انتخابات« شکنجمهور قانونرییس»مسئول است اگر )به تعبیر آنها( 

ها از این زل کند. ترس آنقدرت را واگذار نکند، ارتش را اعزام کنند تا او را با زور ع

رغم ای را فراخواند که علینظامیاست که ترامپ برای دفاع از خود همان واحدهای شبه

مخالفت مقامات منتخب اورِگانِ پورتلند به آن شهر فرستاده بود تا به جان جمعیت 

نظامیِ تا بن دندان مسلح را که خودِ معترض ترس بیندازند، شاید هم شهروندان شبه

 نامد بسیج کند.هایش می«قلچماق»و ا

ید، رسها، که در گذشته به عقل کسی نمیپنتاگون چشم خود را به روی این دغدغه

  نبسته است؛ و این موضوع افسران ارشد نظامی را نگران کرده است.

های مشابهی ابراز کرده اند. یکی از محققان سرآمد محققان برجسته هم نگرانی

شناعت فاشیسم، پروفسور تیموثی اسنایدر، از دانشگاه یِیل، با ی جهان در مطالعه

های فاشیسمِ تحت حاکمیت ترامپ هشدار داده است. ای نسبت به نطفهنگرافی فزاینده

هد دکند. هشدار میی سی در آلمان مقایسه میی کنونی امریکا را با اوایل دههاو لحظه

کند ای اشاره میاست؛ یعنی او به حادثهور شده که رایشتاگ پیشاپیش در امریکا شعله

که به هیتلر برای غصب قدرت مطلق بهانه به دست داد. با نگاه به عملکرد اخیر ترامپ، 

رایشتاگ از ماه ژوئن آهسته آهسته در »اسنایدر حاال به این نتیجه رسیده است که 

 «حال سوختن بوده است!

بینانه قلمداد هشدارها را واقعهای دستگاه حاکم هم این بسیاری از زیرمجموعه

کرد؛  اشاره« تضمین درستی انتقال قدرت» ی توان به پروژهکنند، که از آن میان میمی

پیامدهای احتمالی انتخابات نوامبر را گزارش « سازیشبیه»ها نتایج ای که تازگیپروژه

بارتند از گوید اعضای پروژه عکرده است. مدیر هماهنگی پروژه در توضیحات خود می
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ها، کارمندان دولت، کارشناسان خواهان، دموکراتترین جمهوریشماری از زبده

ز . ج" هایی که امروز در کشور داریمای، نظرسنجان افکار عمومی و استراتژیسترسانه

ها به چیزی مثل جنگ داخلی منجر سازیحالتی که ترامپ آشکارا پیروز شود، شبیه

خاتمه  1«ی امریکاییتجربه» از قدرت تصمیم گرفت به  شدند و ترامپ به جای خروج

 بدهد.

ای هستیم که نظیر آن دهندهجا باز شاهد استفاده از کلمات و تعابیر تکاناین

های غالب به گوش نرسیده است. خودِ این واقعیت که تر از دهان عقالی جریانپیش

کند به قدر کافی حامل یمداران خطور مای از سیاستآمدهایی به ذهن عدهچنین پیش

های تهدیدآمیز هستند. این طور هم نیست که فقط صدای آنها در آمده باشد. با پیام

 «ی امریکاییتجربه» تر از همتای ایاالت متحده، چیزی بس بزرگتوجه به قدرت بی

 در خطر است.

ت. ده اسانداز دموکراسیِ پارلمانی چنین چیزی رخ نداقبالً در تاریخِ غالباً پردست

ترین رؤسای جمهور تاریخ کامیکی از تلخ –های اخیر، ریچارد نیکسون در همین سال

محروم شده بود  1960برای این باور خود که از پیروزی در انتخابات سال  –امریکا 

دالیل خوبی داشت: عامالن حزب دموکرات در اعالم نتایج انتخابات به طرز غیرقانونی 

کرده بودند. اما او به نتایج انتخابات اعتراض نکرد؛ چون صَالح کاری آوری دستو شرم

 2000داد. اَل گور همین کار را در سال طلبی و آمال شخصی ترجیح میکشور را به جاه

 کرد. امروز ترامپ این کار را نخواهد کرد.

ی بقای آزاد« موانع و استحکامات کاغذین »جِیمز مَدیسون خاطرنشان ساخته که با 

کنند. بنیاد آزادی بر امید و انتظار های روی کاغذ کفایت نمیشود. کلمهن نمیتضمی

بندی به ضوابط اخالقیِ متعارف بنا شده است. ترامپ به همراه به صداقت در رفتار و پای

پاره کانل رهبر اکثریت سنا، این موانع کاغذین را پارهگر همدست خود، میچ مکتوطئه

 «ترین مجمع مشورتی دنیاعالی» امریکا را که خودش را  کانل سنایکرده است. مک

                                                      
1 .American Experiment - جمهور امریکا، در زمان جدایی امریکا از اصطالحی که توماس جفرسون، رئیس

ی ساختن دموکراسی لیبرال در قالب فدرالیسم و تفکیک قوا در تجربه کار برده بود و امروز بهاستعمار بریتانیا به

 ایاالت متحده اطالق می شود. م.
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کانل حتی از بررسی آور تبدیل کرده است. سنای مکی رقتخواند به یک لطیفهمی

و  مندانی او بذل و بخشش به ثروتکند. دغدغهخالی میپیشنهادهای قانونی هم شانه

ا بتوانند ست تراستیِ افراطیی قضاییه، از صدر تا ذیل، با وکالی جوان دستانباشتن قوه

کانل محافظت به عمل آورند؛ فارغ از آن که عموم مک-از دستور کار ارتجاعی ترامپ

 ی حیات چه نیازهایی دارد.خواهند، و دنیا برای ادامهمردم چه می

آور مندان حیرتکانل به ثروتمک-خواهِ ترامپبار حزب جمهوریخدمت حقارت

های نولیبرالیِ تمجید و ستایش از حرص و آز! اما مهم است به است، حتی با استاندارد

هل ی نولیبرالیِ چکنند جز به افراط کشاندن پروژهخاطر بسپاریم که اینها کاری نمی

 سال گذشته.

اخیراً به دنبال آن بود که میزان موهبتی را تخمین بزند که  1دولتیِ رَندشرکت نیمه

چهل سال حاکمیتِ نولیبرالیسم در اختیار  عموم مردم دست و دل بازانه در طی

گیری آنها از این قرار است: چهل و اند. نتیجهمندان و بخش شرکتی قرار دادهاَبَرثروت

اند که ساالنه بیش از یک تریلیون دالر از هفت تریلیون دالر! آنها بدین نتیجه رسیده

 ترین افرادپر درآمدبه جیب  –ی متوسط ی کارگر و طبقهطبقه –پایین جامعه  90%

 سرازیر شده است.

مندان، باالی درآمدی، یعنی َابَرثروت %10  ِیها نصیب باالترین الیهاین موهبت

شده است. زمانی که ریگان قدرت را در دست گرفت و تهاجم نولیبرالی را به راه انداخت، 

ه، این رقم دو از ثروت ملی بودند. در چهل سال گذشت %10باالییِ جمعیت مالکِ  1/0%

 آور است.رسیده، رقمی که شوک %20برابر شده و به 

دو اقتصاددان به نام های امانوئل سائِز و گابریل زوکمان که از متخصصین سرآمد 

گذاری مالیاتی هستند نشان داده اند چطور این انتقال ثروت صورت ی سیاستعرصه

ای که برداری مالیاتیدنبال کاله، به2018دهند که در سال گرفته است. آنها نشان می

برای اولین بار در صد سال گذشته، »کانل بود، مک-یکی از دستاوردهای قانونی ترامپ

                                                      
1 .RAND CORPORATION -  کارمند دارد و در چند کشور شعبه  1800اندیشکده بزرگی که بیش از

ی امریکا و بخش خصوصتاسیس کرده است و در زمینه های امنیتی، نظامی، و اقتصادی تحقیق می کند و به دولت 

 مشورت می دهد.
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تر از کارگران صنایع فوالد، معلمان مدارس، و بازنشستگان مالیات میلیاردرها کم

اند... اک کردهیک قرن تاریخ مالی را از رویه های مالی کشور پ»، و با این کار «اندپرداخته

تر از کار ، بری اولین بار در تاریخ نوین ایاالت متحده، روی سرمایه کم2018در سال 

 برانگیزی برای ثروتمندان در؛ این حقیقتاً پیروزی تحسین«مالیات بسته شده است

 ود!تطهیر می ش« آزادی»جنگ طبقاتی است.در دکترین مسلط این پیروزی تحت لوای 

اختصار تاریخ اقتصادی ایاالت متحده را از جنگ ای بهد که لحظهارزجا میدر این

ایم، با چرخشی که حدود ی علناً متمایز داشتهجهانی دوم به بعد مرور کنیم. ما دو دوره

» ی چهل سال قبل رخ داد و دو دوره را از هم جدا کرد. اولین دوره اصطالحاً دوره

است. دومین دوره نولیبرالیسم  1970ی دههاز پایان جنگ تا  1«سرمایه داری مهارشده

گیرد که به دست ریگان در امریکا و تاچر در انگلستان شروع شد و دیگران را در بر می

 هم از آنها پیروی کردند.

کاپیتالیسم « ی طالییِ دوره»داری مهارشده را اقتصاددانان غالباً ی سرمایهدوره

ره نرخ ست. در این دوا« کاپیتالیسم دولتی»آن تر برای نامند؛ عبارت دقیقامریکایی می

وری طلبانه بود. رشد دستمزدها از رشد بهرهالعاده باال بود، و رشد مساواترشد فوق

های شدت تحت کنترل بودند. از سقوطکردند. نهادهای مالی کم تعداد، و بهتبعیت می

 مالی بزرگ خبری نبود.

وری استمرار ی این روند را وارونه کرد. رشد اقتصادی و بهرهارتجاع نولیبرالی همه

ل ای قلیشد به جیب عدهمراتب کمتری. ثروتی که تولید مییافت، اما با سرعتِ به

وری ازهم گسست و دستمزدی واقعی راکد ماندند. ی دستمزد و بهرهسرازیر شد. رابطه

ی متوسط به جیب ی کارگر و طبقهته از حلقوم طبقهیافها دالرِ انتقالتریلیون

نه گومندان فقط بخشی از این ماجراست. عالوه بر آن، از زمانی که ریگان اینابرثروت

ریلیون ها تقانونی کرد، با فرار سرمایه به بهشت مالیاتی، ده« آزادی»ها را به نام فعالیت

، داشتندرها این اقدامات منع قانونیتدالر از دارایی عمومی مردم به سرقت رفت. پیش

ی فعالیت های نهادهای مالی سر به و قانون هم اعمال می شد. بعد از ریگان، دامنه

آسمان زد و بخش مالی به بخش غالب اقتصاد بدل شد. مجاز شمردن اقدامات 
                                                      
1. REGIMENTED CAPITALISM 
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بال دن. به  های منظم نداشتزداییِ نولیبرالی ثمری جز بحرانغارتگرایانه از راه مقررات

دهندگان برای نجات غارتگران از راه رسید؛ این در های مالیِ مالیاتآن هم کمک

 کنند.ها دریافت میست که آنی دولتی کالنیحقیقت فقط بخشی از یارانه

ًا اند، با تقریبشان زندهدر امریکا اکثریت جمعیت به چک حقوقی این ماه به آن ماه

های به انحصارات انجامیده، با قیمت« بازارهای آزاد»ای! این به اصطالح هیچ اندوخته

ترها ضعفا را آور، کاهش رقابت و نوآوری. نتیجه آن که قویتورمیِ و سودهای سرسام

 اند.بلعیدهمی

های کارگری را از پا در آورند؛ ریگان و تاچر بالفاصله دست به کار شدند تا اتحادیه

ند. ی متمرکز بودبرای دفاع از خود در برابر سرمایه ها ابزار اصلی کارگرانچرا که اتحادیه

های البته این کار در نولیبرالیسم یک سرفصل جدید نبود. آنها داشتند سرفصل

 کردند. درنئولیبرالیسم از روزهای آغازین آن در وینِ بین دو جنگ جهانی را اتخاذ می

هبان این جنبش بود، از ی نگگذار و فرشتهآن زمان در وین، لودیگ فون میزس، بنیان

تر دموکراسیِ اجتماعی سرزنده و مفاشیست با خشونت هر چه تما-این که دولتِ پروتو

ها با دفاع از حقوق کرد شاد و سرمست بود. به زعم او این اتحادیهها را نابود میاتحادیه

ج سال ، پن1927های کارگر در کارکرد سالم اقتصاد اخالل می کردند. او در سال انسان

ی موسولینی، در اثر نولیبرال کالسیک خود با عنوان بعد از آغاز به کار حاکمیت ظالمانه

شیسم توان انکار کرد که فانمی»گونه به تبیین طرز فکر خود پرداخت: این لیبرالیسم

اند و های مشابه با هدف تشکیل دیکتاتوری سرشار از نیات و مقاصد پسندیدهو حرکت

در این برهه از تاریخ، تمدن اروپایی را نجات داده است. منزلتی که ی آنها مداخله

اگر  –« فاشیسم از این راه برای خود کسب کرده است تا ابد در تاریخ باقی خواهد ماند

کند که فاشیسم فقط موقتًا روی کار آمده است. او چه فون میزس ما را خاطرجمع می

  1«سیاهانپیراهن»گفت می

هاشان بازخواهند گشت. همه دیدیم ی خود به خانهالت پسندیدهپس از انجام رس

بخشِ حمایت مشتاقانه از نولیبرالیسم در که در واقع چه شد. همین اصول الهام

                                                      
1 .Black Shirts - د. کردناعضای حزب فاشیست ایتالیا که به عنوان عالمت حزبی خود پیراهن سیاه به تن می

 م.
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ی دیکتاتوریِ کریه پینوشه شد. این اصول چند سال بعد، به یک شکل دیگر در عرصه

 جهانی تحت رهبری امریکا و بریتانیا عملیاتی شدند.

 کنندهای پنهان کرد. یکی از دروس خیرهای قرن گذشته را نباید در گوشههدرس

، با «آزادی»اش برای دَرانیو تغییرناپذیرِ آن این است که نولیبرالیسم در حین حنجره

مند به خوبی سازگار است. های قدرتسرکوبِ سفت و سخت و خشونت توسط دولت

ای م، این نکته را باید به خاطر بسپاریم. نکتهایی پساکرونایی روانهحال که به سمت دوره

 که به آن باز خواهم گشت.

ی گذشته قبل از آنکه به ابعاد بیماری های ساعت روز قیامت ژانویهآخرین بار عقربه

اف، گیری، به بهایی گزگیر پی برده شود، تنظیم شد. بشریت دیر یا زود از این همههمه

وح وضغیر ضروری. غیرضروری بودن این بهای گزاف بهخالص خواهد شد؛ و البته بهایی 

شود که بعد از آنکه چین در دهم ژانویه اطالعات ی کشورهایی دیده میاز تجربه

ای اتخاذ کردند. ی ویروس در اختیار دنیا قرار داد تصمیمات قاطعانهسودمندی درباره

که کم و بیش شان کشورهای آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه بود، ترینبرجسته

دیگران را به دنبال خود کشاندند. آخر از همه با چند مصیبت تمام عیار مواجهیم؛ به 

ویژه امریکا، بدنبال آن برزیلِ بولسونارو و هندوستانِ مودی. سه کشور سرآمد در 

های پارلمانیِ ، در آمار موارد ابتال و مرگ و میر ناشی های اخیر تخریب دموکراسیپروژه

 دارد.هم پیشتازند! ارتباط معناداری که انسان را کمی به تفکر وامی از کرونا

گیر های برخی از رهبران سیاسی، نهایتاً این بیماری همهاعتناییبه رغم خطاها و بی

ای هپهنهبه سر خواهد رسید و به نوعی بهبود خواهیم یافت. اما به بهبود وضعیت یخ

های سیبری که حجم های جنگلویرانگر آتش اند، یا میزانقطبی که در حال آب شدن

 آلودی کهکند، یا سایر اقدامات شتابای را وارد اتمسفر میعظیمی از گازهای گلخانه

 برند، امیدی نیست.ما را به سمت فجایع پیش می

وقت »دهند که ترین دانشمندان وضعیت اقلیمی به ما هشدار میوقتی که برجسته

گرانه جار و جنجال به پا کنند. زمانی برای اتالف د هوچی، خیال ندارن«ترسیدن است

اند، و بدتر از آن این که گویا دنیا نفرین شده ی کمی کمر هّمت بستهنمانده. فقط عده

ه ورزند، بلکتا به دست رهبرانی اداره شود که نه فقط از اقدام مکفی و عاجل امتناع می
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کار در دهند. اشرار جنایتتی شتاب میتعمداً به این پیشروی به سمت فالکت و بدبخ

 اند.کاخ سفید تا بخواهید در این شتاب هولناک گوی سبقت را از دیگران ربوده

ها نیست. همین امر در خصوص صنایع سوخت فسیلی، صحبت فقط از دولت

های بزرگ که تأمین مالی آنها را به عهده دارند، و سایر صنایع هم صادق است که بانک

ترین بانک امریکا به بیرون درز کرده، از یک یادداشت داخلی که از بزرگبر اساس 

 دهند.را در خطر جدی قرار می« حیات بشریت»ی برند که ادامهاقداماتی سود می

های مدیریت اکنون راهشده دوام نخواهد آورد! همبشریت تحت این شرارتِ نهادینه

ی ما این است که وظایف اساسی همه بحران فراهم است، اما فرصت تنگ است. یکی از

به  و« بترسیم»اینک به قول دانشمندان از سرانجام این مسیر بی هیچ فوت وقت هم

 اقتضای آن اقدام کنیم.

ی منحصر به فرد از تاریخ بشریت گریبان ما را هایی که در این لحظهبحرانی

 ای، وی، جنگ هستهمحیطاند. فالکت زیستجهانی هاییاند البته که بحرانگرفته

تر واضح، همین امر در مورد سومین شناسند. و به شکلی کمگیر مرز نمیبیماری همه

وز شمارِ ساعتِ ری ثانیهاهریمنی صادق است که مثل سایه زمین را دنبال کرده و عقربه

کند: یعنی زوال دموکراسی. ماهیت جهانِی این بال شب نزدیک میقیامت را به نیمه

 های آن بپردازیم.شود که به ریشهرای همه روشن میزمانی ب

ک های مشترشرایط افول دموکراسی در کشورهای مختلف یکسان نیست، اما ریشه

گردد ها به هجوم نولیبرالی بازمیی شرارتخورَد. بخش عمدهدر همه جا به چشم می

 شد.ی زمین آغاز که چهل سال پیش فوج فوج بر ساکنین کره

 های آنترین شخصیتشود در بیانات آغازینِ برجستهصلی تهاجم میبه ماهیت ا

ی خود اعالم کرد که مشکل خودِ دولت پی برد. رونالد ریگان در سخنرانی افتتاحیه

ها ها باید از دست دولتگیریحل باشد: به این معنی که تصمیمکه دولت راهاست، نه آن

گرفته شود و در اختیار  –هستند  کم تا حدودی تحت کنترل عموم مردمکه دست –

قرار بگیرد. عالوه بر این،  –وجه پاسخگوی مردم نیستند هیچکه به –قدرت خصوصی 

پرداز اصلی اقتصاد نئولیبرالی یعنی میلتون فریدمن اعالم کرده بود، گونه که نظریههمان

 وکار در بخش خصوصی، افزودن بر ثروت خود است.تنها مسئولیتِ قدرتِ کسب
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های عمیقی در ام که ریشهاختصار به مرور برخی از پیامدهایی پرداخته من به

 هایی داشتند که اعالم شده و به اجرا گذاشته شدند.دکترین

گیری بود، رئیس کل این تهاجم تازه در حال شکل 1987زمانی که در سال 

ی هماهنگی کار و از کمیته 1(، داگالس فریزِر،UAWی یونایتد اتو وُرکِرز )اتحادیه

ان که گردانندگگفت از اینمدیریت که دولت کارتر بر پا کرده بود، استعفا داد؛ او می

« ندای به راه اندازاند در این کشور جنگ طبقاتِی یک طرفهتصمیم گرفته»وکار کسب

را، قجنگی علیه کارگران، بیکاران، ف»وکار زده شده است. او افزود صاحبان کسببُهت

ی وسال و بسیار سالمند، و حتی افراد بسیار زیادی از طبقهها، افراد بسیار کم سناقلیت

ی ی بازمانده از دورهپیمان نانوشته و شکننده»به راه انداخته اند و « مانمتوسط جامعه

تِی مشارکت طبقای به عبارت دیگر دوره«. اندرشد و پیشرفت را پاره کرده و دور انداخته

 ت سرمایه داری مهارشده به پایان رسیده است.تح

که بتوان جنگ او کمی دیر پی برد که اوضاع از چه قرار است. در حقیقت برایآن 

یع های مطوکارها به راه انداخته بودند و دولتای را که گردانندگان کسبتلخ طبقاتی

مدهای این تحوالت کردند مهار کرد دیگر دیر شده بود. پیابه آنها آزادی عمل اعطا می

ای از دنیا چندان جای تعجب ندارد: خشم گسترده و فراگیر، آزردگی، در بخش عمده

نفرت از نهادهای سیاسی، در حالی که نهادهای اصلِی اقتصادی که گناه این وضع بر 

مساعدی  هایها که گفتم زمینهاند. اینگردن آنها بود بر اثر تبلیغات مؤثر از نظرها پنهان

د، شونبخش مردم ظاهر میفریبانی که که در کسوت نجاتم کنند برای ظهور عوامفراه

عموم را منحرف کرده و گناه را  زنند ؛ آنها ذهنکه از پشت به مردم خنجر میحال آن

که با تعصبات دیرپا ها، و هر آنبه گردن بالگردانانی همچون مهاجران، سیاهان، چینی

 اندازند.سازگار باشد می

ی تاریخی رودرروییم بازگردیم. همگی ای که در این لحظههای عمدهبحران به

. یکی اندگیریالمللی در حال شکلی بیناند، و برای مواجهه با آنها دو جبههالمللیبین

اش را در ی افتتاحیهاست، که سپتامبر گذشته جلسه« خواهانترناسیونال ترقی»ی جبهه

زیر ایسلند یکی از اعضای هیئت مدیرهآن است. این وایسلند برگزار کرد؛ نخست
                                                      
1. Doug Fraser 
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ی جنبش قویاً موفقِ برنی سندرز در ایاالت متحده و مشابه اروپایِی اَنترناسیونال جوانه

است که یانیس واروفاکیس  DiEM25،1یا « 2025جنبش دموکراسی در اروپای »آن، 

که خواهان محافظت گذار آن است. این جنبش یک سازمان فراملی اروپایی است بنیان

ه ست کی اروپا و همزمان غلبه بر نواقص بسیار حادّیهای باقیمانده در اتحادیهاز ارزش

جنوب »اند. این سازمان همچنین صداهای مطرحِ اکنون بقای آن را به خطر انداختههم

 ست بسیار امیدبخش.کند. به نظر من اقدامیرا در یکجا جمع می« جهان

المللی است. سوی دیگر بی نام است، یعنی یک بین وی مبارزهاین که گفتم یک س

ِد های دنیا تحت رهبری کاخ سفیترین حکومتانترناسیونال ارتجاعیِ متشکل از ارتجاعی

 گیری بوده است.ترامپ در حال شکل

ی غربی، انترناسیونال مذکور متشکل است از برزیلِ بولسونارو و چند در نیمکره

 های خانوادگی کشورهایورمیانه، اعضای اصلی عبارتند از دیکتاتوریکشور دیگر. در خا

ترین ؛ دیکتاتوری عبدالفتاح اَلسیسی در مصر، شاید خشن]فارس[ی خلیج حوزه

های دموکراتیک دیکتاتوری در تاریخ تلخ مصر؛ و اسراییل، که از دیرباز ریشه

 یپیدا کرده، نتیجهاش را کنار گذاشته و به سمت راست افراطی گرایش اجتماعی

های های اخیر بین اسراییل و دیکتاتوریاش. توافقطبیعی اِشغال ظالمانه و طوالنی

عرب، با رسمیت بخشیدن به روابط ضمنی، قدمی حائز اهمیت در راستای استحکام 

کست ها دارند شست. فلسطینیایِ انترناسیونال ارتجاعیبخشیدن به پایگاه خاورمیانه

ش اند و پیست که فاقد قدرتشوند؛ این تقدیر محتوم کسانیمی سنگینی متحمل

 افتند.پاهای اربابان نامشروع به خاک نمی

وزیر در حال در شرق، مصداق مناسبِ این مفهوم هندوستان است که مودیِ نخست

نابودی دموکراسیِ سکوالر آن کشور است و هندوستان را دارد به یک کشور 

مایندگان کند. نکند و کشمیر را خُرد و متالشی میتبدیل میناسیونالیستی نژادپرست 

هور اوربان در مجارستان، با ظ« دموکراسی نالیبرالِ»اروپاییِ این انترناسیونال عبارتند از 

اشایی ی تمویژه از تماشای صحنهستارگانی چون ماریو سالوینی در ایتالیا، که ظاهراً به

هایی بَرَد؛ پناهندگانی که از مخروبهشوند لذت میپناهندگانی که در مدیترانه غرق می

                                                      
1. DiEM25, The Democracy in Europe Movement 2025 



 

 
 

 زادهی یوسف نوریترجمهنوام چامسکی،  81

هایشان ساخته است می مجرمان اروپایی از جماعتکه خوف و وحشت چندین قرنی 

ی شود عناصر دیگر این ائتالف ارتجاعگریزند. دامن ایتالیا هم از این گناه پاک نیست. می

 مند نهادهای اقتصادیِدرترا در مناطق دیگر مشخص کرد. این انترناسیونال از حمایت ق

 دست در دنیا مستفیض است.چیره

دهند؛ یکی در سطح این دو انترناسیونال دو بخش اساسی از دنیا را پوشش می

ها نیروهای اجتماعی های عمومی پر طرفدار. هر کدام از اینها، دیگری جنبشدولت

ر کاماًل متضادی از کنند، و هر کدام از این دو جبهه تصوتری را نمایندگی میوسیع

ه دهند. یک نیرو سرسختانگیریِ اخیر سر بر آوَرَد ارائه میدنیایی که باید از دل این همه

تری از سیستم جهانی نولیبرال به پا کند که از آن گیرانهی سختکند نسخهتالش می

الیِ یبرتر، و اتحاد نولبه منافع کالنی دست یافته است؛ با نظارت و کنترل سفت و سخت

مندان و قدرت حکومتی برای تضمین تسلیم و سرسپردگی از جانب حاکمیتِ ابرثروت

مردم. از آن طرف، نیروی مخالف به دنبال دنیایی مبتنی بر عدالت و صلح و آرامش 

و منابع آن در خدمت رفع نیازهای انسان هاست ، به جای  است، دنیایی که انرژی

ست، ی طبقاتی در مقیاس جهانیاین نوعی مبارزهبرآورده ساختن امیال اقلیت کوچک. 

 شمار و تأثیرات متقابل پیچیده و دشوار.با وجوه بی

ی این مبارزه بستگی دارد، مبالغه اگر بگوییم سرنوشت تجربه بشری به نتیجه

 ایم. نکرده
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ته فای که به اتحاد شوروی سابق تعلق داشت درگرمنطقهجنگ یک بار دیگر در 

نشین ی محصور ارمنیمدتی که بر سر منطقهی درازاست. اختالف و مشاجره

قفقاز وجود  یمنطقه های ارمنستان و آذربایجان، درباغ، میان جمهوریناگورنوقره

داشت اکنون مجدداً به برخورد کشیده شده و روسیه و ترکیه در این میان از طرفین 

 دهد. کنند. تمام روح این جنگ بوی نفت میداری میمختلف جانب

در عرض چند روز گذشته ناگورنو قره باغ و مرکز آن استپاناکَرت ]یا خان کندی؟[ 

ین های سنگی وسیع از سالحمنستان با استفادههایی از خود آذربایجان و ارو نیز بخش

ها و سرنگونی جا منجر به انهدام تانکدچار مناقشات سختی شدند. این جنگ تا این

ها خود، که اکنون تعداد آن هواپیمای متعددی شده و هر طرف به کشته شدن سربازان

 . اندز کشته شدهاند. افراد غیرنظامی و کودکان نیرسد، اشاره کردهبه صدها نفر می

باغ و مناطق متعددی از آذربایجان وضعیت نظامی و در ارمنستان نیز در ناگورنوقره

 های توپبسیج عمومی و حکومت نظامی اعالم شده است. ایران شاکی است که گلوله

کند که یکی از هواپیماهایش توسط به خاک ایران اصابت کرده، اما ارمنستان ادعا می

  ترکیه سرنگون گشته است.های جنگنده
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 ی نظامی ی مناقشهامپریالیسم: ریشه

 های ترکها و آذربایجانیاند که مناقشه میان ارمنیبسیاری از گزارشگران گفته

یکی ی قفقاز موزایناشی از نفرتی ریشه دار است. بدون شک این حقیقت دارد که منطقه

ی بسیاری از است از ادیان و اقوام مختلف. از زمان سقوط شوروی این منطقه صحنه

، جنگ روسیه گرجستانچچن، جنگ داخلی در  مناقشات، از جمله دو جنگ وحشتناک

قره باغ بوده است که به  1991 - 1994ی و جنگ چهارساله 2008و گرجستان در 

ناشده باقی مانده قیمت جان حداقل بیست هزار نفر تمام شد و مسأله همچنان حل

 است. 

ی تخم بسیاری از این مناقشات در تاریخی کاشته شده که مربوط است به دوره

ی هاهای شدید بین قدرتمرکز درگیری بل از انقالب روسیه، زمانی که این منطقهق

میقی های عبود. این دوره زخم ]عثمانی[ امپریالیست، شامل انگلستان، روسیه و ترکیه

مانی[ ]عثویژه قتل عام ارامنه توسط رژیم ترکیه در این ناحیه به جای گذاشته است، به

یم کشته به جای گذاشت و تنها این اواخر بود که این که یک میلیون و ن 1915در 

خواهند روابطشان را با ترکیه خراب هایی مثل آمریکا، که نمینسل کشی توسط حکومت

 کنند، به رسمیت شناخته شد. 

ی بهتر به همراه داشت. ی قبل، انقالب روسیه امیدی برای آیندهی دوم سدهدر دهه

باغ تصمیم گرفتند که بخشی از ارمنستان ناگورنوقرهدر ابتدا جمعیت عمدتًا ارمنی 

ها واقع شد، اما این طرح در نظام بوروکراتیک استالینی باشند که مورد موافقت بلشویک

هم ی منطقه را آسان کند بهجویی قرار دهد و ادارهخواست ترکیه را مورد دلکه می

ر باغ نظیر بسیاری از دیگگونوقرهآمد. نارذربایجان درباغ به کنترل آخورد و ناگورنوقره

ی استالینی رنج کشید، که شامل اشتراکی های جنایتکارانهمناطق قفقاز، از سیاست

کردن اجباری و اخراج و بیرون کردن کردها از ارمنستان برای راضی کردن ترکیه در 

یل از ترس این که تبد 1945بود. بیش از صدهزار آذربایجانی بعد از سال  1930ی دهه

گردند از ایروان اخراج شدند. ولی، در مجموع، این منطقه بعد از « ستون پنجم»به 

  شده، توسعه پیدا کرد.ریزیگیری از اقتصاد برنامهی بهرهواسطهپایان جنگ، به
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 یکای گورباچف و تشدید برخوردهای قومیروپرست

که فروپاشی شوروی آغاز شد، تظاهرات در پایتحت ارمنستان  1980ی در دهه

محیطی، بر علیه نشت و انتشار مواد شیمایی و درگرفت. این تظاهرات به مسائل زیست

ها را نادیده گرفته بود، خیز، که گورباچف آنوجود نیروگاه اتمی در منطقه ی زلزله

رتش اقدام کرد، این عمل باعث تحریک، بروز صورت گرفت. اما وقتی که وی به گسیل ا

به  باغای شد و تبدیل به درخواست بازگشت ناگورنوقرهاعتراضات و اعتصابات توده

ومیتی ی قمسأله»ارمنستان گشت. یکی از دانشجویان همزمان با بروز حوادث گفته بود: 

« ایم.دهظاهرات کرای برای آن است: ما علیه سرکوب تکه بهانهدلیل اعتصابات نیست، بل

حزب »های کمونیست محلی، بخشی از رهبری با گسترش جنبش به استپاناکرت، قدرت

[ علیه ارامنه دست به قتل عام زد که منجر به Azerbaijan Party] «آذربایجان

ها نفر و، سپس، منجر به جنگ بین دو کشور نوساخته برخورد قومیتی ظالمانه و قتل ده

باغ و اطراف آن اخراج ی ناگورنوقرهیون آذربایجانی از خود منطقهشد. بیش از نیم میل

، دوباره برای 2016 ، مناقشه حل نگشت و در1994رغم آتش بس در سال شدند. علی

  مدت کوتاهی، شروع شد و منجر به تلفاتی گشت.

های رانی بحکه نتیجههای نظامی جدید اتفاقی نیست؛ بلبنابراین، شروع درگیری

ها در رشد ی دنیا را در بر گرفته است. ریشهاست که در حال حاضر همه جهانی

های اقتصادی در سطح جهانی و های امپریالیستی، افزایش بحرانمناقشات بین قدرت

ه ای کبه شیوه -های تاریخیعدالتیگان بورژوازی در حل و فصل بیعدم توانایی زبده

 نهفته است.  -مورد قبول طرفین باشد

 ی قفقاز ن ویروس کرونا در منطقهبحرا

د، دارای شودو کشور مذکور با جمعیتی که مجموعاً بالغ بر سیزده میلیون می

ن اند. روشن است که ایکروناویروس بیماری شده از افراد مبتال به یکصدهزار مورد ثبت

 مسأله فشاری است بر دوش هردو حکومت.

رغم تعطیلی معتقد است که تولید ناخالص ملی تا علی ،بانک مرکزی در ارمنستان

ی ساخت و ساز تشویقی اعالم کرده، این که حکومت صدها برنامه با وجودپایان امسال، 
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داند که وضعیت اقتصادی تا سال صد سقوط خواهد کرد. این بانک بعید میدر شش

 بهبود یابد.  2023

د، دو داند را یک پراگماتیست میوزیر ارمنستان، نیکول پاشینیان، که خونخست

سال پیش با یک انقالب مخملی به قدرت رسیده است. حزب وی در انتخابات قبلی با 

ای به طرفداری از اروپاییان در انتخابات مشارکت کرد. اما وی از زمان به قدرت برنامه

 یهای نظامرسیدن، مسیر روسیه را دنبال کرده است. وی مخالفتی با وجود پایگاه

ها مرز ترکیه و ارمنستان را روسیه در ارمنستان ندارد و معتقد است که این پایگاه

  کنند.محافظت می

برعکس، آذربایجان یک کشور سرشار از نفت، اما علنًا یک دولت استبدادی است. 

سوم ارزش قبلی آن همراه با سقوط قیمت نفت در جهان، بهای نفت آذربایجان به یک

رود که امسال رشد گیری بیماری( سقوط کرده است. انتظار می)همه در دوران پاندمی

رغم این حقیقت است که حکومت سه و این علی کندناخالص ملی چهار درصد سقوط 

ی کمکیِ محرک خرج کرده است. سقوط درصد از در آمد ناخالص ملی را به عنوان بسته

  .2016با ارمنستان در درآمدی بود برای مناقشه مشابهی در قیمت نفت نیز پیش

اف درنظر داشت که استانداردهای زندگی را بهبود تا همین اواخر حکومت علی

رود، کرد که تا زمانی که به دفاع از کشور در برابر ارمنستان نیاز میبخشد. اما اعالم می

اف قدرت خود را با ایجاد جو و وضعیت ترس و وحشت منابع اضافی موجود نیست. علی

  د امکان بروز جنگ جدید حفظ کرده است.در مور

 جنگ ژوییه 

های بین دو حکومت در ماه ها در مرز بین دو کشور، تنشهمزمان با آغاز درگیری

اوج و گسترش پیدا کرد. استفاده از سالح سنگین و پهپاد باعث مرگ بیست نفر  ژوییه

که یک  -جی آی قول پی  بر اساسگرفت. بر مید که افسران ارشد طرفین را هم درش

ی اول روی منحرف در درجه»هر دو طرف در این درگیری  -شرکت مشاور امنیتی است 

 ی بحران مدیریت ویروس کروناکردن حواس مردم محلی که منتقد دولت در زمینه

شد این گونه بحث می «بودند متمرکز شده بودند تا تحریک و تشدید اقدامات نظامی.
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اد، جنگی افتناگورنو قره باغ اتفاق می ی سیصد کیلومتریکه جنگ مذکور که در فاصله

محدود خواهد بود زیرا که هر دو طرف از تأثیر جنگ بر روی منابع انرژی وحشت 

ی ی بسیار کمی از لولهدر آن هنگام درگیر جنگ بود فاصله هداشتند. این منطقه ک

د مت آذربایجان تهدیاصلی انتقال سوخت به ترکیه داشت، و این در حالی بود که حکو

  کرده بود که به نیروگاه اتمی ارمنستان حمله خواهد کرد.

گان حاکم در هردو کشور از این وضع برای منحرف کردن توجه به بدون شک، زبده

اند. در باکو، پایتخت های خودشان، مخصوصاً در دوران پاندمی سود جستهناتوانی

آذربایجان، تظاهرات و هیاهوی عظیمی در طرفداری از جنگ شکل داده شده؛ آزادی 

های خود نیز در خانهویژه در آذربایجان محدود شده و اکنون مردم حتی بیان به

ها همه در حالی است که رژیم به مردم اجازه صحبت کنند. این هراسند که آزادانهمی

شعار « کشتن ارامنه»و یا « های اشغال شدهسرزمین»دهد که برای آزاد کردن می

 دهند. 

در ایروان، موضع ارمنستان  پاشینیانباکو امیدوار بود که با به قدرت رسیدن 

نزدیک بود [Karabakh party] «ی قره باغجرگه»کومت قبلی که به نسبت به ح

اغ بکه قره کردتر شود. اما پاشینیان این امید را نقش بر آب کرد و آشکارا اعالم نرم

سرزمینی متعلق به ارمنستان است و این که این کشور خاکی برای پس دادن در اختیار 

های تحریک تا کنون مشغول تبلیغات و ،ندارد. مسئوالن ارمنستان نیز، در عین حال

 اند.ناسیونالیستی ]افراطی[ بوده

 رد مذاکرات صلح 

راکز به م باغی عمدتاً کوهستانی و محصور در خشکی ناگورنوقرهممکن است منطقه

یابتی های نی جنگربط به نظر برسد، اما اکنون صحنههای جهانی بسیار به بیسیاست

ها این منطقه را به عنوان در عقبی خود های امپریالیستی است. روسیه مدتبین قدرت

گان حاکم در دو کشور تعادل ایجاد کند؛ ]به است که بین نخبدانسته و سعی کرده 

تر به آذربایجان که پول طرف اسلحه فروخته است، البته بیشهمین دلیل[ به هر دو 

روسیه خواهان صلح میان دو کشور شده، اما این دو  تری برای پرداخت دارد.نفت بیش

ی شمالی خود اعتماد ندارند. آذربایجان به این دلیل که ارمنستان کدام به همسایههیچ
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نظامی روسی بزرگی در ارمنستان  هایو روسیه پیمان دفاعی متقابل دارند و پایگاه

ی خود فوراً پیشنهاد روسیه را رد کرده، به این دلیل که موجود است. پاشینیان به نوبه

  در جنگ سختی که شکل گرفته مذاکره غیرممکن است.

 تواند وجود یکی روسیه برای رسیدن به صلح این است که نمیبخشی از انگیزه

ی قفقاز بپذیرد؛ این در حالی است که خود روسیه درگیری نظامی علنی را در منطقه

با بحران اقتصادی شدیدی روبروست و موج دوم کرونا در حال افزایش است؛ نیز 

گذرد و، هم، در نواحی شرقی خاک خود روسیه. مشکالت و مسائلی هم در بالروس می

ر اک است. اگی ترکیه در منطقه نیز هراسناما، در عین حال، روسیه از نفوذ رشدیابنده

ترکیه بتواند با آذربایجان اتحادی قوی شکل دهد و روسیه نفوذ خود را در بالروس از 

در تمام مسیر مرزهای غربی و « دوستی»دست بدهد، به دنبال آن روسیه هیچ دولتِ 

جنوب غربی از لیتوانی گرفته تا بالروس و اوکرایین، گرجستان، و آذربایجان نخواهد 

 داشت. 

کنون، بدون شک، به استحکام موقعیت و تا ژوییهی شروع مناقشه زمانترکیه از 

خواهی خویش افزوده است. روابط ترکیه با روسیه از زمان متالشی شدن اتحاد سهم

وقتی که  2015 جماهیر شوروی تا کنون در حال نوسان بوده و احتماالً در سال

ترکیه و سوریه سرنگون کردند های ترکیه هواپیمای روسی را در نزدیکی مرز جنگنده

های ترین موقعیت خود رسید. این امر منجر شد به یک دوره از اعمال تحریمبه نازل

گیر کنون اقدامات دیپلماتیک قوی باعث بهبود چشم، اما از آن زمان تاروسیه علیه ترکیه

  روابط میان این دو کشور شده است.

 نوسان روابع میان ترکیه و روسیه 

د انال این دو کشور در رفتار خود با یکدیگر ظاهری دوستانه دارند و آمادهبه هر ح

ا کاماًل هاز یکدیگر در مقابل آمریکا حمایت کنند. اما در بسیاری از موارد دیگر منافع آن

اند؛ در سوریه، روسیه متضاد است. در خاورمیانه در دو سوی مختلف مناقشه قرار گرفته

دهد، در حالی که ترکیه مخالفان اسد را حمایت ت قرار میحکومت اسد را مورد حمای

کند؛ وضع، اما، در لیبی برعکس است. این امر تا حدودی بیانگر این است که چرا می
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گ ای در جنارمنستان به تلخی شکایت از این دارد که ترکیه از نظامیان مزدور سوریه

. کند که جنگجویان پرا متهم میبا آذربایجان استفاده می کند، در مقابل باکو ایروان 

 ک ک. )حزب کارگران کردستان( را به کار گرفته است. 

تر شده ای روبروست که در اثر بحران کرونا وخیمترکیه با مسائل اقتصادی فزاینده

ند کاست و پیشنهاد می« میهن پرستانه»است. واکنش اردوغان سرکوب و ایجاد جنگ 

 گسترش بخشد.  که کشورش نفوذ خود را در خارج

با جمعیت غالباً مسلمان و زبان ترکی، متحد طبیعی ترکیه به نظر  نآذربایجا

و د -یک مردم»رسد و حتی بعضی از مقامات حکومتی ترکیه ]به مفهوم خاصی[ از می

  دارتر است.ها ریشهکنند. اما دالیل از اینصحبت می« دولت

 تهدید علیه ذخایر نفتی ترکیه

 تاووش آذربایجان و تووزهای رسمی ترکیه از جنگی که در قامم ژوییهدر ماه 

 ی مهم انتقال منابعارمنستان جریان داشت نگران شدند، زیرا که این نواحی به منطقه

 و انجیح –تفلیس -های باکواند. لولهی سوخت نزدیککنندههای منتقلانرژی و داالن

نی برای که جایگزیکنند، بلبیست درصد گاز ترکیه را تأمین می تنها نه جنوبی قفقاز

اند. منافع استراتژیک ترکیه در تقویت موقعیت خود در کاهش نیاز به سوخت روسیه

شود.  مندتر در مذاکره با مسکو بهرهآذربایجان است تا بتواند در مسکو از موقعیت قوی

خواهد در مناقشات شرق که کرملین میاحتماالً موضوع به این دلیل حدّت پیدا کرده 

ی آن هم این است که نیروی دریایی روسیه با استفاده از مدیترانه وساطت کند؛ نشانه

شناسی ترکیه در حال مانور ی زلزلههای تحقیقاتی ویژهآتشِ واقعی در نزدیکی قایق

  است.

هم داراست و  توجهیهای قومی قابلایران با هردو کشور مرز مشترک دارد و اقلیت

خواهد، با طرفداری از ارمنستان، ثبات طبیعتاً از ترس گسترش مناقشات به ایران می

بیان کرد، دولت ترامپ  2018را در منطقه حفظ کند. آن گونه که جان بولتون در سال 

خواهد ارمنستان را وادارد که مرزهایش را با ترکیه و آذربایجان بگشاید ولی بر روی می

دد. از آنجا که از لحاظ تاریخی ارمنستان از ترکیه وحشت دارد، بدون شک ایران ببن

 شود. این خواست باعث افزایش ناامنی در ارمنستان می
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ترین متحدان آذربایجان است، زیرا که وی در جالب است که اسرائیل یکی از قوی

تکیه کند،  خواهد به آذربایجانمی ی تعادل قدرت علیه ایران، ترکیه و روسیهموازنه

های تجاری قوی خویش با جمهوری تر از همه این که مایل است از ارتباطولی مهم

درصد نفت اسرائیل از جمهوری آذربایجان تأمین  40آذربایجان پاسداری نماید. 

  .فروشدای تسلیحات به آذربایجان میمالحظهشود؛ در مقابل اسرائیل مقدار قابلمی

 غول نفت

اروپا هستند که منافع  یبزرگ این جنگ البته آمریکا و اتحادیهسایر بازیگران 

 کمپانی بریتیشبزرگی در منطقه دارند. قسمت اعظم نفت و گاز آذربایجان توسط 

حال  شود. در همین، تولید میپترولیوم که مالکیتش با انگلستان و آمریکاست

ر ی اروپا دست که اتحادیههای قفقاز جنوبی را در تحت کنترل دارد. قرار اآمریکا لوله

ی آینده از این کشور گاز وارد کند تا به سیاست ایجاد تنوع در واردات ظرف چند هفته

 ییای مدیترانهکه در شرق در -خویش تحقق بخشد. این گاز از طریق بندر جیحان

ها های اخیر در نزدیکی و اطراف این لولهشود. اگرچه جنگمنتقل می -ترکیه است

هنوز در قیمت نفت جهانی تأثیر نکرده، زیرا که تقاضا به دلیل سقوط اقتصاد بوده، 

  جهانی به طور قابل توجهی افت پیدا کرده است.

ی قففاز در طول جریان پاشیدگی اتحاد برخوردهای قومی که در تمام منطقه

های عمیق دارد، جماهیر شوروی و بعد از آن رخ داد بازتاب اختالفاتی است که ریشه

های های مختلف و گروهای به وجود آمده که ملیتاما این اختالفات به دنبال دوره

فات خویش، با هم و در کنار به طور نسبتاً مذهبی و قومی قادر بودند، با وجود اختال

 هماهنگ و همساز زندگی کنند. 

داری به منطقه، که محرکی برای عودت برخوردها بود، اما با بازگرداندن سرمایه

های های میان بخشها در کشمکشها برای تجدید درگیریهقاغلب، نخستین جر

 شده است. این امر امروز زدهیعی گان حاکم برای کنترل ثروت و منابع طبمختلف نخبه

گان هم صادق است، چه در باکوی استبدادی و چه در ایروان لبیرال دموکرات. نخبه

های قومی از قدرت و امتیازات خود دفاع ی جنگی و ایجاد تنشحاکم با تشدید روحیه
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 وهای استبدادی دیگر، مثل ترکیه ی رژیمدرگیری و برخوردی که با مداخله -کنندمی

 تر شده است. غربی پیچیده های نفت و گازروسیه، و حرص و طمع کمپانی

 توقف جنگ 

ی میانجیگری جنگ باید متوقف شود، جنگی که نه با اعتماد به مداخله

 -نداکسانی که در طول سی سال گذشته موفق به حل مسأله نبوده -هاامپریالیست

م زحمتکش و جوانان هردو کشور، در ی مردکه تنها با به حرکت در آوردن فعاالنهبل

تحت لوای یک جنبش ضد جنگ قوی، که با تظاهرات و اعتصابات، و با هماهنگی و 

های های مشابه در روسیه، ترکیه و جاهای دیگر ممکن است. قدرتاتحاد با جنبش

 خارجی به هیچ وجه نباید حق مداخله در منطقه داشته باشند. 

گان حاکم باید علل آن را از میان برداشت. نخبهدر هر حال، برای توقف جنگ، 

دخالت و ابراز نظر در مورد چگونگی غارت ثروت و منابع  ینباید از این پس اجازه

ت ها دخالها و دامن زدن به آنطبیعی متعلق به مردم داشته باشند و در ایجاد کشمکش

ی مرتبط با آن گازخیز و خطوط لوله-و-ورزند. این ثروت و منابع شامل مناطق نفت

مام مومی در آیند و به نفع تریزی دموکراتیک به مالکیت عباید با یک اقتصاد و برنامه

 مردم منطقه به کار آیند. 

ی منافع مردم ، نماینده«استبدادی»یا « دموکراتیک»های منطقه، اعم از حکومت

های طبقات زحمتکش و کارگر، زنان، جوانان و سایر قشرهای تحت عادی نیستند. توده

 ستم باید قدرت سیاسی را به دست خود بگیرند. 

 های ملی و قومیتی باید متوقفکشان و جوانان بر اساس ویژگیمتبندی زحتقسیم 

های دفاعی برای مقاومت در های صنفی مستقل، احزاب کارگری یا کمیتهشود. اتحادیه

کشان، سازماندهی شوند تا تمام اقدامات مقابل جنگ باید بر اساس اصل اتحاد زحمت

ند. دارو دشمنی بین مردم از میان برراق گان حاکم را برای ایجاد افتهای نخبهو کوشش

 حق این یعنی –گردد تنها این اصل است که موجد تعیین سرنوشت و هویت واقعی می

های اتنیکی در کنار هم زندگی ه بدون برخوردهای قومی و پاکسازیچگون مردم که

  ]صلح آمیز[ کنند.
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ا پایان از باید بی قفقگردد که کل منطقهاز آنچه که گفته شد این نتیجه حاصل می

ی سوسیالیستی دموکراتیکِ داری و جایگزین کردن آن با یک جامعهدادن به سرمایه

 های سوسیالیستی استوار باشد، از رنجی دولتی فدراسیون دواطلبانهواقعی، که بر پایه

 بهره کشی، و جنگ رهایی یابند.  استثمار، سرکوب،

  

 پیوند با منبع اصلی:
Azerbaijan and Armenia Move Towards Open War 
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زِر، شئئاعر و اندیشئئمند فرانسئئوی اِمئئه ی مارتینیئئک، در زبان اهئئلِ جزیئئرهسئئِ

نوشئئت کئئه اروپئئا بئئا « ی اسئئتعمارگریگفتئئاری دربئئاره»در کتئئاب  1955سئئال 

فئئروختن روح و وجئئدان خئئود در کشئئورهای مسئئتعمره، خئئود پیشئئاپیش شئئرایط 

کردنئئد دولتمئئردانِ دوران سئئزر تبلیئئغ می 1پیئئدایش نازیسئئم را فئئراهم کئئرده بئئود.

زِر امئئا در پاسئئخ می«. دفئئاع شئئده اسئئتاروپئئا غیئئر قابل»کئئه  گفئئت کئئه ایئئن در سئئِ

واقئئع جایگئئاه و موقعیئئت اخالقئئی اروپاسئئت کئئه غیرقابئئل دفئئاع شئئده اسئئت. او بئئا 

تأکیئئد بئئر ایئئن گئئزاره قصئئد داشئئت نشئئان دهئئد کئئه اروپاییئئان از آغئئاز، گفتمئئانِ 

هئئای اسئئتعماری ی روشئئنگری را تنهئئا بئئا هئئدف توجیئئه پروژهحقئئوق بشئئر و پئئروژه

انئئد. در نگئئرش و عملکئئردِ اسئئتعمارگران، جئئان یئئک کار گرفتهراه انداختئئه و بئئهبئئه

فئئردِ اروپئئایی همئئواره ارزشئئمندتر از غیراروپاییئئان بئئود. در دوران مئئا، سئئوختن و 

و معاملئئه بئئا جئئان  ی لسئئبوسویرانئئیِ اردوگئئاه پناهنئئدگی موریئئا در جزیئئره

های دهئد کئه آیئا سیاسئتدر برابئر مئا قئرار می جویان، بار دیگر این پرسئش راپناه

کئه ایئن بئار نیئز سیاسئت یئا این پناهندگی اروپا از منظر اخالقی قابل دفئاع اسئت؟

نمئئای ی مئئالک و قطبهئئای اسئئتعماری کئئه همزمئئان مئئدعی ارائئئهبئئر میئئراث پروژه

 اخالق و انسانیت به بشریت است بنا شده؟ 

ی یئک اردوگئاه پناهنئدگی عئادی کئه مثابئهموریئا بئه در نظام پناهندگی اروپئا،

اسئئت؛ شئئود بئئه تصئئویر کشئئیده شئئده مطئئابق بئئا مئئوازین حقئئوق بشئئر اداره می

تواننئئد رونئئد درخواسئئت پناهنئئدگی خئئود را آغئئاز و جویئئان در آن میکئئه پناهجایی

پیگیئری کننئئد. در واقعیئئت امئا، موریئئا هئئیچ شئئباهتی بئه یئئک اردوگئئاه پناهنئئدگی 

موریئا یئک اردوگئاه نظئامیِ متروکئه بئود کئه پئس از امضئای بشردوستانه نداشئت. 

، بئئئه 2016ی اروپئئئا در سئئئال ی مهئئئاجرت میئئئان ترکیئئئه و اتحادیئئئهتوافقنامئئئه

کئه حئئداکثر تئرین اردوگئاه پناهنئدگی در جغرافیئئای اروپئا تبئدیل شئئد. بئا آنبزرگ

ها بئیش از شئد، بئرای سئالگنجایش این اردوگئاه حئدود سئه هئزار نفئر بئرآورد می

جو در ایئئن مکئئان کوچئئک روی هئئم تلنبئئار شئئده بودنئئد. کمبئئود هزار پنئئاهزدهسئئی

شئئدید امکانئئات اولیئئه و بهداشئئتی در ایئئن اردوگئئاه پناهنئئدگی ورای توصئئیف بئئود. 
                                                      
1. Césaire, A. (1989). Discours sur le colonialisme. Paris: Présence 

africaine. (original work published 1955)  
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سئئاکنان  ،2020 ی لسئئبوس در مئئارسپئئس از شئئیوع ویئئروس کرونئئا در جزیئئره

سئت کئه حالیی خئروج از موریئا را هئم نداشئتند. ایئن دراردوگاه دیگر حتی اجئازه

زنئئدان »هشئئدار داده بئئود کئئه موریئئا بئئه  2015شئئهردار وقئئت لسئئبوس در سئئال 

جویئان سئوری و افغئان کئه یکئی از تبئدیل خواهئد شئد. پناه« گوانتاناموی اروپئایی

نگارنئئدگان در زمئئان انجئئام تحقیقئئات میئئدانی بئئا آنهئئا گفتگئئو کئئرده بئئود، ایئئن 

 کردند. توصیف می« جهنم»اردوگاه را 

 یترانهتابوتِ مد

تمامی گیری ایئئن جهئئنم بئئهسئئوختن و ویرانئئیِ کامئئلِ موریئئا بئئه شئئکلدر آتش

عینیت بخشئید. اکنئون ایئن دیگئر سئاکنان موریئا نیسئتند کئه انسئان بئه حسئاب 

ی دریئای مدیترانئه اسئت آیند؛ امئروز ایئن تمئام مرزهئای آبئی اروپئا در حئوزهنمی

نظئئام بوروکراتیئئکِ هاسئئت کئئه یئئک تئئابوت بئئزرگ تبئئدیل شئئده اسئئت. دههکئئه بئئه 

شئئکلِ هئئای بیجویئئان را بئئه مشئئتی عئئدد و رقئئم، آمئئار و تودهپناهنئئدگی اروپئئا، پناه

ی اروپئئا هجئئوم آورده و موجودیئئت آن را بئئه خطئئر سئئیال فروکاسئئته کئئه بئئه قئئاره

گر و جو فئئردی بیگانئئه، آشئئوباندازنئئد. در ایئئن نگئئرش و تصویرسئئازی، پنئئاهمی

نئدارد. « مئا اروپاییئان»شئباهت و نزدیکئی بئا گونئه شئود کئه هیچسودجو تلقی می

هئئای عمیئئق هئئای سیاسئئی و نابرابریرو آنهئئا کئئه از جنئئگ، آزار و اذیتاز ایئئن

گردنئد، بئه اعمئاق جهئنم اقتصادی در سئطح جهئان گریختئه و بئه دنبئال پنئاه می

جو مرتکئب شئده و شوند. پنئاه جُسئتن تنهئا گنئاهی اسئت کئه یئک پنئاهپرتاب می

 شود. می

 داران حقوق بشر؟ پرچم

افراطئئی ایئئن شئئرایطِ  شئئود کئئه گسئئترش راسئئتکرات گفتئئه میامئئروز بئئه

رو بئئه مئئا مداران میانئئهحئئال، سیاسئئتآخرالزمئئانی را بئئه وجئئود آورده اسئئت. در عین

های پیشئئئگیرانه از ورود کننئئئد کئئئه چنانچئئئه از طریئئئق سیاسئئئتزد میگئئئوش

شئئوند. ی در اروپئئا تقویئئت میجویئئان بئئه اروپئئا جلئئوگیری نکنئئیم، احئئزاب افراطئئپناه

های بئئیش از پئئیش مواضئئع و سیاسئئت« رومیانئئه»بئئا چنئئین تئئوجیهی، احئئزاب 
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های کننئئد. ایئئن دگردیسئئیجویئئان اتخئئاذ میای نسئئبت بئئه پناهگیرانهسئئخت

های لیبئرال در سیاسی تنهئا بیئانگر یئک حقیقئت اسئت: تصئویری کئه دموکراسئی

کشئئیدند، حقئئوق بشئئر بئئه رخ می اروپئئا از خئئود در جایگئئاه پرچمئئدارانِ جهئئانی

داران نگرشئئی روی اروپئئایی میئئراثگئئاه حقیقئئت نداشئئته اسئئت. احئئزاب میانئئههیچ

تئئر ارزشمراتب بیاسئئتعماری هسئئتند کئئه در آن جئئان یئئک انسئئان غیراروپئئایی بئئه

زدایئی از جئان بیگانگئان کئه البتئه امئروز ردانگئاری و ارزشاز یک اروپایی اسئت. خُ

ای اسئئت کئئه ی اصئئلی نظئئام نژادپرسئئتانهمایئئهشئئود، بننمیصئئراحت بیئئان دیگئئر به

مئئئا را بئئئه عمئئئق آن آگئئئاه « پوسئئئتان ارزشئئئمند اسئئئتجئئئان سیاه»جنئئئبش 

جو در مرزهئای آبئیِ اروپئا کئردن هئزاران پنئاهسرشئت چنئین نظئامی در غرق1کرد.

 شود.  ها آشکار میکردن انسان و طرد و زندانی

ی نظئام پناهنئدگی اروپئا کنئد کئه فئرآوردهمیآوری منطق امه سزر بئه مئا یئاد

راسئتی افراطئی فروکاسئتنی نیسئت. ایئن امئر همچنئین بئه به دیدگاه احزاب دست

ی دیئئدگاه راسئئت افراطئئی کئئه بئئا ی پدیدآورنئئدهمایئئهکنئئد کئئه بنمی مئئا گوشئئزد

سئئتیز همگئئام اسئئت، در همئئان خاسئئتگاه تئئاریخی کئئه از های انسانگذاریسیاسئئت

دفئئاع نیسئئت نهفتئئه اسئئت. در ایئئن میئئان، آیئئا نبایئئد اکنئئون بلمنظئئر اخالقئئی قا

ی ماسئت تئا بئدانیم قئرار اسئت اذعان کنیم که موریا فراخوان و هشئداری بئه همئه

در آینده چه رخ دهئد؟ آیئا جئز ایئن اسئت کئه بسئیاری از احئزاب سیاسئی، همئراه 

راسئئتی افراطئئی، بئئه جئئای پاسداشئئت انسئئان تنهئئا بئئه شئئهروند بئئا احئئزاب دست

هئزار انسئان در دادن بئه دوازدهگمئان، پنئاه و اسئکاندهنئد؟ بیپئایی اهمیئت میارو

کشئئورهای اروپئئایی کئئار دشئئواری نیسئئت؛ ایئئن کئئه چنئئین شئئود یئئا نئئه تنهئئا بئئه 

برپئئا کئئردن یئئک موریئئای  ها حئئاکی ازبئئا ایئئن همئئه، نشئئانه .گرددی مئئا بئئازمیاراده

 دیگر است.

                                                      
1. Black Lives Matter 
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یا آن بات اخیر در بولیوی لوییس آرسئئئی  خا که مردم بولیوی او را در انت نه  گو

سمجنبش به»کاندیدای حزب « لوچو»نامند می سیالی سو شد. « سوی  قاطعانه برنده 

ی در دولت اوو مورالس وزیر اقتصئئئاد بود و معجزه 2019تا  2006های وی در سئئئال

 ی فقر در همین دورهریع و گستردهاقتصادی بولیوی در رشد اقتصادی باال و کاهش س

شته در بولیوی و در گفت« لوچو»رخ داد.  سال گذ صلی کودتای  ضر دالیل ا وگوی حا

وگو چند روز پیش از برگزاری گفت کند. ایناندازهای موجود را تشئئریح مینیز چشئئم

 ی ژاکوبن منتشر شده بود. انتخابات در نشریه

 

سترده ضات گ شته، دولاعترا ساکودتایی بولیوی را ملزم کرد که در ی ماه گذ ت پ

ست جمهوری از  سی، کاندیدای ریا شود. اما لوییس آر هجدهم اکتبر انتخابات برگزار 

 به دلیل(، به ژاکوبن گفت که MASحزب جنبش به سوی سوسیالیسمِ اوو مورالس )

مندی از منافع اسئئتمرار نظام کنونی وارد منافع خصئئوصئئی قدرتمندی که برای بهره

 شوند، دموکراسی هنوز در خطر است.ل میعم

ه سئئه بار ب با اینکه تا به حالرسئئد انتخابات ریاسئئت جمهوری بولیوی به نظر می

تأخیر افتاده، سئئئرانجام ماه آینده برگزار شئئئود. پس از آخرین تعویق، اتحادیه های 

سترده ضات گ ت ای را به جریان انداختند و دولکارگری و جنبش های اجتماعی، اعترا

، ناچار شئئد قانون الزام انجام انتخابات در  Jeanine Áñezپسئئاکودتایی جینین آنز 

در ماه اوت که  هاهای گسترده و مسدود کردن راهپیماییاکتبر را امضا کند. اما راه 18

شانهتقریباً نُه منطقه سیار بزرگی بولیوی را فلج کرد، ن شکلی ب شی تر بود: فی م روپا

 ترین رشد را در آمریکای التین داشت.ن اواخر، سریعاقتصادی که تا ای

بدویت نولیبرالی که پیش از ریاسئئئت « دولت موقت»در دوران  به  آنز، بولیوی 

شت، عقب شینی کرد. نرخ بیکاری در ماه ژوییه جمهوری اوو مورالس وجود دا  تا حدن

صد اوج گرفت )از  11,8 سال  3,9در صد در  ش2019در سریع در ر سقوطی  د (، با 

درصد افزایش یابد، در حالی که  7کم رود فقر دست، انتظار میددرص 5,9اقتصادی تا 

درصد افزایش یابد. اگرچه این امر تا حدودی مربوط  4,5شود فقر مفرط بینی میپیش

شیوع کرونا است، پاسخ دولت به این بحران در واقع تبلور دستورکارش است.  به اثرات

ای کلیدی که توسط دولت مورالس به مالکیت عمومی هسازی بخشدولت بر خصوصی
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صئئئنایع شئئئرکت و   ENTEL بازگردانده شئئئده بود، از جمله شئئئرکت ارتباطات

های اجتماعی به منظور کند، اما نتوانسئئته برنامهپافشئئاری می YPFB هیدروکربنی

 کمک مالی به مردم را آغاز کند.

کان نده»ترین موضئئئوع، دهندهت هاپرو  (Caso Respiradores)« ی ونتیالتور

وخرید صدها دستگاه تنفس مصنوعی توسط دولت آنز از اسپانیا، چین و سایر کشورها 

ها دالر بوده اسئئئت البته میلیون ی سئئئاخت آنهاهایی بسئئئیار باالتر از هزینهبا قیمت

کمیسئئیون برای خود اعضئئای دولت به همراه داشئئت. این پرونده فقط یک نمونه از 

است که از زمان کودتای  سیاستمداران ی فساد و خویشاوندساالریهای گستردهشبکه

 گسترش یافته است. 2019ضد مورالس در نوامبر 

مدیریت فاحش اقتصادی، لوییس آرسی کاتاکورا ملقب به  در این چارچوب از سوء

قد با دولت کودتا و متحدانش اسئئت. این اقتصئئاددان که زبانی ، در تقابل تمام«لوچو»

شئئئناخته « ی بولیویمعجزه»جا، به عنوان معمار رد در بولیوی و خارج از آنمالیم دا

سال رشد اقتصادی مداوم، کاهش گسترده شود: چهارده  سطح نابرابری، می  ی فقر و 

صنعتیهمراه با برنامه شور. امروز وی های  صنایع لیتیوم ک سازی گاز طبیعی، نفت و 

 (MAS-IPSP) وی سوسیالیسمبه س نامزد ریاست جمهوری حزب مورالس جنبش

 .است

 2019تا کودتای نوامبر  2006لوییس آرسئئی وزیر دارایی دولت مورالس از سئئال 

های اجتماعی، به رسمیت شدن صنعت هیدروکربن، استقرار برخی برنامهبود. او بر ملی

اقتصاد و افزایش چشمگیر میزان حداقل دستمزد « اجتماعی-عمومی»شناختن بخش 

حزب جنبش به  سئئوی دیگردرسئئتی بههوانکا، معاون  لوچو، یوید چوکهنظارت کرد. د

سم  سیالی سو شان می سوی  شور و   قدرتمندهای اجتماعی دهد. او به جنبشرا ن ک

سی  سیا سنت  ست: نوع Suma Qamaña« )حقوق طبیعی»همچنین به  ( نزدیک ا

نبش ی جهکه شالود« خوب زیستن»ی سیاسی بومی آیمارایی ]بومیان منطقه[ فلسفه

 دهد.رافائل کورِیا در اکوادور را نیز تشکیل می شهروندانقالبی 
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ی وگو نشئئئسئئئت تا دربارهلوچو با دنیز روگاتیوک و برونو سئئئومر کاتاالن به گفت

شده در اکتبر با آنپیش از انتخابات برنامه MAS هایی کهچالش ست ریزی  ها روبرو

 کند.و احتمال بازگشت پیروزمندانه به قدرت بحث 

 
 

ست صادی و اجتماعی اوو مورالس جمهوری تحت ریا ، بولیوی از لحاظ اقت

 ی{}سیلطه یاینها در طی ده ماه گذشیته یبسییار پیشیرفت کرد. اما همه

صندوق بین صالحات نولیبرالی و بازگشت   ولالمللی پدولت حاکم، با اعمال ا

سبب  شته م سیبتغییر کرد. این دولت از زمان کودتای نوامبر گذ های کدام آ

 اقتصادی شده است؟
 

ی تاریخی[ بیسئئت سئئال مانند بسئئیاری از کشئئورهای منطقه، بولیوی ]سئئابقه

شته است. و نتایج ]بازگشت آن[  شتوان میهمانطور که -نولیبرالیسم دا  -ت انتظار دا

 .بار بوده استفاجعه

رشد تولید ی زمانی نوامبر تا مارس، شاهد کاهش گیری، در دورهحتی قبل از همه

ی آخر هستیم. رشد خوبی داشتیم، باالتر از درصد در سه ماهه 1,1ناخالص داخلی به 

 2,2درصد رسیدیم، که دستیابی به رشد  1,1ی چهارم به درصد. اما در سه ماهه 3,5

سال  صدی را برای کل  ست که همین  2019در سی ا سا ممکن کرد. این یک مثال ا

دهد. در چهار ماه اول دولت ]جینین آنز[ ، انمان میاالن هم اثر نولیبرالیسئئئم را نشئئئ

 .درصد کوچک شد 5,6اقتصاد 

ا و گراقتصادی مولد، جماعت شود که آنها الگوی این امر به این واقعیت مربوط می

بودیم، و به و گسئئئترش داده  در بولیوی اجرا کرده 2006اجتماعی را که ما از سئئئال 

سترده صای بر موفقیتشکل گ شود با ]الگوی[ ادی و اجتماعی آن اذعان میهای اقت

 .المللی جایگزین کردندهای بینسازمان

گذاری عمومی  یه  ما حذف عملی سئئئر کت -عالوه بر  های و فلج کردن شئئئر

صل  -مانعمومی ست. این امر حا شده ا این واقعیت وجود دارد که درآمد دولت نابود 

نه یار سئئئخاوتمندا بازگسئئئیاسئئئت بسئئئ ندنری دولت کودتا در  یازاتی برای  دا امت
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سب سیار مطلوبک شرایط ب . ها بودتر به آنوکارهای خاص، معافیت مالیاتی و اعطای 

کند. بنابراین، ما با مشئئکالت جدی اقتصئئادی دولت دیگر مثل قبل درآمد جمع نمی

های دولتی روبرو هستیم که همگی از سهمی ها و دانشگاهها، استانداریبرای شهرداری

 .مد مالیاتی برخودارنداز این درآ

انجام داده، در تضاد است. ما  حزب جنبش به سوی سوسیالیسم این کامالً با آنچه

کردیم تا بین مردم های دولتی و منابع طبیعی، مازاد اقتصئئئادی تولید میبا شئئئرکت

 بولیوی بازتوزیع کنیم.

ست که  ستی واقعاً قهقرایی ا سیا ستیم یک  شاهد آن ه در در عوض، آنچه اکنون 

ی کمی متمرکز است. های نولیبرال معمول است و طی آن درآمد در دستان عدهدولت

های بانکی مردم شده است. فقر زیاد شده، بیکاری این امر حتی موجب کاهش سپرده

اش زحمت زیادی که برای کاهش -در حال افزایش اسئئت و شئئکاف بین فقیر و غنی 

 بار دیگر در حال فزونی است. -کشیدیم

شده در جیب و بنا شته انجام  سال گذ براین مردم بولیوی اقداماتی را که از نوامبر 

گیری کنند و به اینها ناتوانی دولت در رسئئیدگی به همههایشئئان احسئئاس میشئئکم

ست. این ناتوانی، بولیویایی شده ا ست: کووید نیز افزوده  ها را به حال خود رها کرده ا

قب خود باشند و سعی کنند با داروهای سنتی مردم بولیوی ناچار شدند خودشان مرا

تأمین فرآورده حاکم حتی  قانونی  لت غیر ند زیرا دو ظت کن مانی از خود حفا های در

کرد. گرچه برای ها را نیز تضئئئمین نمیبرای مقابله با بیماری همه گیر در داروخانه

ری ای نیازهای ضئئروری را تضئئمین کرد تا بتوانند با بیمهای خصئئوصئئی همهکلینیک

 .گیر مقابله کنندهمه

ی دیگری که توجه ما را به خود جلب کرده است، ناتوانی دولت در رسیدگی مؤلفه

سأله ستیم که به دلیل ناتوانی در به م شوری در جهان ه ست. ما تنها ک شی ا ی آموز

سال به پایان  سط  صیلی را اوا سال تح صمیم گرفتیم  شی جایگزین، ت تدریس به رو

ست اجرای سیاست آموزش آنالین، حاال تصمیم گرفته اند به سال برسانیم. پس از شک

شان صیلی پایان دهند. این ن ضوعی به دهندهتح ی عدم توانایی مطلق آنها در اداره مو

 .سادگی مدارس است
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مایلم در مورد پیشیینهاد جدید شییما برای مالیات بر ثروت بحث کنم که 

ضافی برای پروژ 4۰۰کند تالش می صنعتیهمیلیون دالر ا شدن ایجاد کند. ی 

 این موضوع دقیقا شامل کدام سطوح ثروت است؟

نخسئئت، شئئما باید برخی رویکردهای متفاوت را درک کنید، زیرا ما چندین اقدام 

 .ایمبرای افزایش درآمد دولت بولیوی انجام داده

ی }عملکرد{ این دولت، درآمدمان ته کشئئیده اسئئت. در مورد حجم و به واسئئطه

شرکت ز با برزیل مذاکرهقیمت گا صورت گرفت و همچنین پتروبراس برزیل ] ی بدی 

 .ی شرکت دولتی ما نقش داردنفت وگاز دولت برزیل[ در اداره

شارکت شده که یکی از م شکار  کنندگان فعال در کودتا، دولت فعلی برزیل بوده آ

 دموکراسیی ملی دفاع از ی کمیتهبلکه توسط نماینده MAS است. این امر نه توسط

سان آندرس بود. وی فاش کرد  عالیآشکار شد، که رئیس دانشگاه  «والدو آلباراسین»

سه سفیر برزیل در جل ضور ای که آنز در آن به عنوان رئیسکه  شد ح جمهور انتخاب 

حزب جنبش به سوی سوسیالیسم را سرنگون کرده  ی آنانی را که دولتداشت و همه

خواسئئتند، اسئئاسئئاً آنچه آنان می -شئئود فهمید که چرا بودند، گرد هم آورده بود. می

 .کنندمیلیون دالری قیمت گازی است که به برزیل منتقل می 70ی کاهش ساالنه

ندارد.  مد دیگری  که ذکر کردم، بولیوی درآ جدا از مواردی  که  قت این اسئئئت  حقی

ی اقتصئئئاد سئئئازی دوباره و بازسئئئازبنابراین، باید راهی برای یافتن منابع جهت فعال

د از کنیم که دو موربولیوی پیدا کنیم. بدین منظور، اقدامات مختلفی را پیشئئنهاد می

 آنها بسیار مهم است.

مان دهندگانی بدهی خارجی به وامسئرمایه و بهره ییکی عدم پرداخت دو سئاله

سازمان سعههای بیندر  ست. یعنی بانک تو ، بانک  (IDB) ی بین آمریکاییالمللی ا

المللی که ی سئئازمانهای بین.همه(CAF) ی آمریکای التین ی و بانک توسئئعهجهان

ستیم. ما از آنها میسهام شان ه سال مهلت بدهی به ما بدهند تا همه دار خواهیم دو 

 وبیش عادالنه تحمل کنیم.بتوانیم بحران را به روشی کم

ایم. در واقع، این های کالن را پیشئئئنهاد دادهعالوه بر این، اعمال مالیات بر ثروت

امر یکی از اشئئئخاص دولت فعلی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. آقای سئئئاموئل دوریا 



 

 
 

 ی شادی انصاریوگو با لوییس آرسی / ترجمهگفت 105

  Juntos  میلیونری که کاندیدای معاونت ریاسئئت جمهوری در ائتالفمدینه، مولتی

د که انای ثروت اندوختهکه به گونه هاییاسئئئت. اما این مالیات تأثیری بر بولیویایی

شئئود، تأثیری وکاری کوچک بیان میای کوچک، خودرو و کسئئبخانهشئئان در ثروت

 .نخواهد داشت. ما عالقه ای به }افزایش مالیات در{ این موارد نداریم

سال  ست که از  ست توزیع درآمد ا سیا ستمرار  ست ما ا ی برای توسعه 2006سیا

ستم مالیاتی عادالنه سی شنهاد کردهیک  سانی برای ک ایم و از طریق آن مالیات راتر پی

های هنگفتی دارند اعمال می کنیم. به بیان درصئئئدی، این مالیات بر روی که ثروت

میلیون  10های گذارد. یعنی افرادی با ثروتدرصئئد از جمعیت بولیوی تأثیر می 0,01

درصئئئد از جمعیت بولیوی در گروه دارندگان  99,99میلیون دالر و باالتر.  20دالر، 

 .ندچنین ثروت بزرگی نیست

شور  ستند که پول زیادی دارند و به لطف دولت و منابع طبیعی ک اما افرادی نیز ه

شور ما آن را جمع کرده ست افرادی که در ک اند. بنابراین، ما اعتقاد داریم این عادالنه ا

اند، مالیات بیشئئتری را برای کمک به کسئئانی که این ثروت را ندارند ثروتمند شئئده

آوری تمام آن منابع برای اجرای خواهد انجام دهد جمعمی پرداخت کنند. آنچه دولت

ست ست که در سیا ست مالیاتی بهتری ا سیا ست. این  سود فقرا ا های اجتماعی به 

 .ایمچندین کشور دیگر نیز شاهد اجرای آن بوده

ها را مشییابه آن ه ی مجدد برسییر بدهیکنید بولیوی روند مذاکرهفکر می

 اتفاق افتاد، طی کند؟اخیراً در مورد آرژانتین 

موقع پرداخت کرده اسئئت، ما مشئئکلی در پرداخت نداریم. بولیوی بدهی خود را به

المللی که بولیوی و دیگر کشورهای های بینخواهیم این است که سازماناما آنچه می

ی بین آمریکایی، بانک توسئئعه دارشئئان هسئئتند، یعنیگیر سئئهامگرفتار بیماری همه

های د صئئندوق بین المللی پول و به طور خالصئئه، بسئئیاری سئئازمانبانک جهانی، خو

شئئوند، بخشئئی از سئئود را به المللی نیز که توسئئط منابعی از خودمان تأمین میبین

 بدهند.اران خود دصاحبان و سهام
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سازمان ست که از این  شورهایی ا سودگی خاطر ک المللی های بیناین به معنای آ

ی وام اسئئت. برای در پرداخت اصئئل و بهره مهلتا دو سئئال اند. پیشئئنهاد موام گرفته

تواند صئئرف میلیون دالر اسئئت که می 1600اندازی معادل بولیوی، این به معنای پس

سئئازی مجدد اقتصئئاد، ایجاد شئئرایط بهتر و بنابراین خروج گام به گام از بحران فعال

 شود.

صنعتی شی در روند  شت با تولیتیوم چه نق جه به اینکه سازی خواهد دا

 این موضوع نیز یکی از دالیل کودتای سال گذشته بود.

ی لیتیوم کامالً واضئئح اسئئت. ما تنها حزب سئئیاسئئی هسئئتیم که تضئئمین مسئئأله

صی نمیمی صو شرکت های فراملی کنیم منابع طبیعی، از جمله لیتیوم، خ شود و به 

صادی ]کودتا[ کنترل ل ست که هدف اقت شد. بدیهی ا یتیوم بود. آقای واگذار نخواهد 

سال  ست که ت سیار خوب ا ست که ب برای   Teslaساموئل دوریا مدینه خودش گفته ا

ساخت که آنها در کودتای صنعتی شکار  سازی لیتیوم به بولیوی بیاید. بدین ترتیب آ

 اند.نوامبر گذشته دست داشته

شرکت شیوه با  ست به این  صول ما قرار نی سیار بهای فراملیتی مذاکره کنیم: ما ا

ی آلمانی برای آمدن کنندههایی با یک تولیدریزیروشئئنی داریم. از همین حاال برنامه

شود. به به بولیوی انجام داده ساخته  ایم و آنها موافقند که باتری لیتیوم باید در اینجا 

سازی را بر عهده خواهند داشت و البته بولیوی، بخش طوری که آنها مسؤولیت تجاری

سودهای سب اعظم  صل از این ک شت. }گرچه{ این دولت به آن حا وکار را خواهد دا

د دهنپایان داد. اما معتقدم که مردم نسبت به این مسأله هوشیار هستند و اجازه نمی

برداری یک شرکت فراملیتی از هر نوعش، به بولیوی بازگردد تا از منابع طبیعی ما بهره

 .کند

کند که لیتیوم و تمام ن میتضئئمی  MASحزب جنبش به سئئوی سئئوسئئیالیسئئم

ماند. ما تنها حزب منابع طبیعی، از جمله گاز و مواد معدنی در دسئئئت دولت باقی می

ضمین می سی هستیم که به مردم بولیوی ت  ای از منابع طبیعیدهیم که هیچ ذرهسیا

های فراملیتی واگذار شئود. سئیاسئت ما از ما قرار نیسئت اینگونه شئادمانه به شئرکت
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رود کئئه دولئئت اکثریئئت مطلق را در کنترل این هئئایی پیش مینئئامئئهافقطریق تو

 .کارها و سود حاصل از آنها داشته باشدوکسب

سابقه سرکوب بی  ساکابا و هم نبن شاهد  سنکاتا و  ای علیه کارگران در 

سابق ستیم که به دولت آنز  MAS آزار و اذیت علیه وزرا، فعاالن و افراد  ه

ساد، مجازات عامالن انتقاد دارند. آیا فک ر می کنید برای پاکسازی کشور از ف

سیون  جنایات شکیل{ کمی سارت به قربانیان، }ت شری و جبران خ حقوق ب

 ضروری است؟« حقیقت، عدالت و آشتی»

یان وجود دارد.  به ویژه حق آزادی ب نه در بولیوی نقض حقوق بشئئئر  فا تأسئئئ م

اند و سئئئپس توسئئئط افشئئئا کردهنگارانی هسئئئتند که اقدامات فسئئئادآمیز را روزنامه

 .اندهای رژیم حاکم مورد تهدید، آزار و ارعاب قرار گرفتهوزارتخانه

های اجتماعی را زیر نظر دقت شئئبکهاصئئطالح گشئئت سئئایبری، بهآنها از طریق به

صه کنم، ما در بولیوی تحت یک دیکتاتوری مدرن قرار داریم، دولتی که نه  دارند. خال

 .دهدنگاران را نیز مورد آزار قرار میبلکه روزنامه ،MASتنها طرفداران 

سازمان سازمانآنها  ضی های اجتماعی و رهبران اجتماعی را که  ده تجمعات اعتزا

دهند. و حق اعتراض به نقض قانون به مشئئکالت پرشئئمار اقتصئئادی هسئئتند، آزار می

 .کننداساسی را جرم تلقی می

ظران به کشئئئورمان بیایند تا بتوانند خواهیم نابه همین دلیل اسئئئت که ما می

ستفاده ستفاده از  ا سوءا شاوندساالری گسترده،  ساختارهای دولتی، خوی ی نادرست از 

یعنی – 1980ی های مسلح خرابکار علیه مردم عادی را مشاهده کنند. مانند دههگروه

سر آمریکای التین مردم را مرعوب میزمانی که گروه سرا شبه نظامی در   -ندکردهای 

 کند.ها را دولت تأمین مالی میاین گروه

 UJC  [Uniónمتأسفانه این همان چیزی است که در مورد باندهای موتورسوار 

Juvenil Cruceñista  بینیم. و اینجا یک گروه راسئئت افراطی در سئئانتا کروز[ می

ای خواهند همین کار را بکنند. خالصئئه، وضئئعیت بسئئیار پیچیده، آنها میهم در الپاز

ورزی و اجرای کارزاری ی سئئیاسئئت وجود دارد. ما برای سئئیاسئئتبرای کار در عرصئئه
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ی ما را که درگیر این های الزم برخوردار نیسئئتیم تا حقوق همهشئئفاف، از ضئئمانت

سازمان ستیم و حقوق  توانند اعتراض های اجتماعی را که از ترس زندان نمیکارزار ه

 کنند، تضمین کند.

ا را به یاد دوران دیکتاتوری هوگو بانزر در بولیوی، دیکتاتوری متأسئئئفانه، این م

شیلی یا خورخه ویدال در آرژانتین می ها ی ایناندازد. خالصه، همهآگوستو پینوشه در 

ست ارتش در خیابان سیار پنهانی. ممکن ا شی ب ست، اما به رو شته ا شد، ابازگ ما ها نبا

 کارگیری قدرت که فراتر از، با نوعی از بهالعاده سرکوبگری هستندهای فوقاینها دولت

 .ی دولت استمدیریت ساده

ساس کرده صمیم آیا اح ست چون ت شما در معرض خطر ا اید که زندگی 

 گرفتید برای ریاست جمهوری ایستادگی کنید؟

سیدم، به  شرکت در انتخابات ]از مکزیک[ به بولیوی ر البته. دقیقاً روزی که برای 

در دادسرا از خود دفاع کنم. در حال  ایه باید روز بعد در محکمهمن اعالم شده بود ک

ام نیز مورد ارعاب شئئود، خانوادهام انجام میحاضئئر سئئه یا چهار محاکمه دارم که علیه

شده سب واقع  شیمان کردن ما از تالش برای ک اند. آنها از هیچ ارعاب و آزاری برای پ

اند که ما کنم مردم بولیوی درک کردهمیکنند. اما فکر قدرت سئئئیاسئئئی دریغ نمی

 .مصمم هستیم این فرایند را به پیش ببریم

ست و یک روز  شدند و بیش از بی سیج  سیاری از مردم ب شته ، ب سال گذ در اکتبر 

گفتند مورالس ی دموکراسی بود و میها را مسدود کردند. شعار آنها اعادهدر کشور راه

ت بدون دموکراسئئی هسئئتیم و دیکتاتوری داریم. دیکتاتور اسئئت. اکنون نُه ماه اسئئ

ای بود برای به دست گرفتن کنترل دولت، بینیم که شعار دموکراسی بهانهوضوح میبه

هایی که در این مدت تولید کرده بودیم و تقسئئئیم آن  بین خودشئئئان، و غارت ثروت

 .شانهایواگذاری کنترل منابع طبیعی  و پر کردن دولت  از خانواده

بات نگ که در انتخا جامعه ۱۸ران هسییتیم  ی اکتبر تقلب شییود. چگونه 

توانند تدابیری اتخاذ کنند تا های سیاسی و حقوق بشری میجهانی و سازمان

 روند شفاف و دموکراتیک انتخابات را تضمین کنند؟
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ست که ]ناظران بین سرع وقت به بهترین راه برای انجام این کار این ا المللی[ در ا

شند. بر تمام وظایفی که دیوان عالی انتخابات انجام  کشور من شاهد جریانا با بیایند و 

 .دهد، باید ممیزی و رسیدگی مناسب صورت گیردمی

گیری از سئئوم مه به دوم اوت، سئئپس به شئئشئئم سئئپتامبر و اما آنها با تعویق رای

 .ندما نداراکنون به هجدهم اکتبر، نشان دادند که قصد برگزاری انتخابات را در کشور 

خواهیم دقیقاً برای تأیید آنچه در مورد انتخابات ی جهانی میبنابراین، ما از جامعه

توانند تضئئئمین کنند که روند انتخابات به درسئئئتی انجام دهد، بیایند. آنها میرخ می

شود و حقوق سیاسی هر بولیویایی که توانایی رأی دادن دارد و حقوق خود نامزدها می

 .ودشرعایت می

ستفاده سوءا سری  شاهد یک  ها در اکنون باید این اتفاق بیفتد. همین حاال هم، 

 المللی صبر نکنندها و مطبوعات بیناین کارزار هستیم. ضروری است که این سازمان

شرایطی  18تا  شاهد  شوند و  ضر  سرع وقت حا اکتبر به بولیوی بیایند. آنها باید در ا

اند المللی بتوی بینایم، تا جامعهخالل آن زندگی کردهها در باشئئئند که ما بولیویایی

 .اطالعات حقیقی داشته باشد

 

 پیوند با منبع اصلی:

Last November’s Coup Was About Plundering Bolivia’s 

Resources 

 

https://www.jacobinmag.com/2020/09/luis-arce-interview-bolivia-morales-coup
https://www.jacobinmag.com/2020/09/luis-arce-interview-bolivia-morales-coup
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سال صالحات سازی جامعههای پایانی حکومت قاجار، مدرندر  سنتی ایران، ا ی 

های نخسئئتین و اسئئاسئئی نهضئئت هدف« حاکمیت قانون»سئئیاسئئی و  -اجتماعی

قراوالن این جنبش، هم روشنفکرانی نظیر میرزا آقاخان پیش بود.تجددخواهی ایرانیان 

لت اجتماعی و رفع تبعیض عدا فاهیمی  نظیر  که بر م طالبوف بودند   هایکرمانی و 

کردند، و هم های متمایل به چپ سئئئوسئئئیالیسئئئتی تکیه میطبقاتی و برخی آرمان

انه آشتی دادن آن با زمنواندیشان اسالمی که مخالف تعبیر سنتی از اسالم و به دنبال 

 ی این حرکت بیداریترین چهرهالدین اسدآبادی سرشناسو مدرنیته بودند. سیدجمال

اسئئئالمی بود. حرکت این نواندیشئئئان مذهبی از سئئئوی برخی از روحانیون و مراجع 

بانی قرار گرفت. هر دو جریان بر وجود تغییرات و  مذهبی شئئئیعه هم مورد پشئئئتی

ی مملکت، حاکمیت قانون و آزادی اندیشه ی سیاسی، ادارهاصالحات اساسی در حوزه

 تأکید داشتند.

های گوناگون سئیاسئی، اجتماعی و فرهنگی آغاز ای در عرصئهبدین ترتیب مبارزه

شروطه ) سرانجام آن، انقالب م سی( بود. در یک  1288تا  1284شد که  شم هجری 

هایی از قاجار بود، که بخشگرای سئئئوی آن میدان مبارزه، دربار اسئئئتبدادی و واپس

شراف از آن حمایت می سنتی، زمین داران و ا ی کردند. در طرف دیگر، همهروحانیت 

های گوناگون ملی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصئئادی با گرایش-تجددخواهان سئئیاسئئی

 اندیشان مذهبی حضور داشتند.سوسیالیستی و همچنین نو

سئئئال گذشئئئته، فراز و  120ون، در ها تاکناین همراهی و همکاری از آن سئئئال

خوانید، نگاهی گذرا به این راه طوالنی های فراوان پیموده است. آن چه در زیر میفرود

اسئئت. غرض آن اسئئت که با این بررسئئی کوتاه از آن چه گذشئئت، راه برای بحث و 

 وگو باز شود برای آن چه باید باشد.گفت

ست ک ضروری ا صر،   (concept) « مفهوم»ه چند اما، پیش از این گزارش مخت

 اساسی برای این نوشته را تعریف کنیم.

*** 

های سئئیاسئئی، اجتماعی و در این نوشئئته، جنبش« چپ»اشئئاره به جریانات  .۱

ها از ها رها سئئاختن انسئئانمشئئغولی اسئئاسئئی آنای را مد نظر دارد که دلاندیشئئه

بقاتی، جنسئئی، نژادی و ای از امتیازات طای اسئئت که با زنجیرههای سئئتمگرانهقدرت
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سانقومی، بخشی از مردمان یک جامعه را زیردست می ها کنند. رؤیای چپ، برابری ان

ست. اگر  ست»در تمام ابعاد آن و برقراری عدالت اجتماعی بوده ا را با طرفداری از « را

سله مراتب ) سنتhierarchyسل با « چپ»( تعریف کنیم، traditionsها )( و حفظ 

 .( مترداف استemancipation( و رهایی )equalityبرابری )

روشئئنگری جهانی اسئئت که برای  -چپ در ایران هم بخشئئی از این جنبش پسئئا

ستیابی به یک جامعه سانی، در انطباق با هنجارهای عقالنیت و برقراری ی ایدهد آل ان

مختلف تر از همه طبقات از هرجنس، نژاد، قومیت و مهم)ها برابری میان همه انسئئئان

ی شدهمبارزه برای صلح، آزادی و برابری از اهداف تعریف تالش کرده است.( اجتماعی

تر موفق، برای آن تالش های ایرانی هم بوده است، که گاه به طرزی مؤثر و گاه کمچپ

بندی به یک تقسیم« چپ»( در تعریف Norberto Bobbioاند. نوربرتو بوببیو )کرده

شاره دارد: آن جا سم، رزا لوکزامبورگ از  هم ا شوی سم دموکراتیک از بل سیال سو که 

سد: شود، و میلنین، چپ معتدل از چپ افراطی جدا می ی چپ افراطی از پروژه»نوی

رود، و این امر در تحلیل نهایی و مسئئئتبد پیش می طریق اسئئئتقرار نظامی خودکامه

طلب و هم واتهاسئئت؛ ژاکوبنیسئئم هم مسئئاهای آنی سئئرشئئت رادیکال برنامهنتیجه

ی اسئئاسئئی تمایز این دو جریان چپ، نقطه دهد:و ادامه می (78)ص. « بود. دیکتاتور

 ، یا نادیده گرفتن آن  است.«آزادی»احترام به

ند( کگونه که مجتهد شبستری تعریف میجهان اسالم )آن« نواندیشان دینی». 2

سال صدوپنجاه  شته در  سنت گذ سه معیار جدید را )که در  ها وجود ی حوزهاخیر، 

نداشته( برای تشخیص صواب و ناصواب در فهم و تفسیر کتاب و سنت و تعیین عقاید 

فالن   -( خردپذیری 1اند که عبارتند از: و اخالق و احکام شئئئرعی وارد میدان کرده

ست یا خردستیز؟ عقیده شتن 2ی دینی خردپذیر ا هایی که چیز  -( حسن اخالقی دا

ست یا نه؟ ی عرضه و تبلیغ میهای دینبه نام ارزش ( 3شود بر مبنای حسن اخالقی ا

شرعی ابالغ میفتوا -مفید بودن  شود در مقام عمل برای زندگی هایی که به نام حکم 

                                                      
1. Bobbio، N. (1996). Left and right: The significance of a political distinction. 

University of Chicago Press. 
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معنوی و غیرمعنوی مسلمانان در عصر حاضر مفید است یا مضر؟ برای مثال، نواندیش 

شیعه می سال را در میدانی به جرم  پرسد وقتی شما دختران کم سن ودینی از عالم 

زنید، آیا این کار خردپذیر است یا انحراف جنسی به نام اجرای حکم شرعی شالق می

سن اخالقی دارد یا قبح اخالقی، برای زندگی معنوی و غیرمعنوی مردم  ستیز، ح خرد

دموکراسئئئی نه، حقوق بشئئئر نه، بلکه »گویید: مفید اسئئئت یا مضئئئر؟ اگر شئئئما می

سئئاالری دینی شئئما معنای معقول دارد؟ آیا چنان ، آیا این مردم«سئئاالری دینیمردم

ی امروزی ی چنان حکومتی جامعهتواند اخالقی باشئئئد؟ آیا در سئئئایهحکومتی می

ستید در می ضر ه سد؟ آیا حا صادی بر سی و اقت سیا شد معنویِ اجتماعی،  تواند به ر

ضایی آزاد و عاری از هراس و رعب در این ساوی به باره یا دیگران بف شتن حقوق م ا دا

شینید؟ سفه و علم و همه بحث بن سلمان به فل ی ابعاد دیگر فرهنگ نواندیش دینی م

گوید آنچه را که ما در عصر حاضر خردستیز و یا و می کندعصر جدید کامالً توجه می

و  توانیم به امرکنیم، نمیواجد قبح اخالقی و یا مضئئر برای زندگی انسئئانی تجربه می

شد باید در پارهنهی و  سبت دهیم. اگر الزم با ای از اعتقادات و سخن خداوند متعال ن

تفسئئیرهای دینی خود تجدید نظر کنیم تا مجبور نشئئویم چنین اموری را به خداوند 

سبت دهیم. ن
1
شته  سوم و فرهنگ گذ شان دینی تالش دارند تا باورها، ر  یپس نواندی

ر عقالنی را از آن بزدایند، دین را به زبان های غیدینداران را بازبینی کنند، برداشئئئت

 های علمی در جهان امروز دریابند و معرفی کنند.ها و استداللروز و با استنباط

( و آگونیسم  antagonism. دو مفهوم دیگر که باید تعریف کنیم آنتاگونیسم )3

(agonism شانتل موف ست.  شی می ( ا سی بر مبنای مرزک سیا سد؛ هر هویت  نوی

و « ما»ی میان گیرد. اما در پیشبرد امر سیاسی، رابطهشکل می« هاآن»و « ما»یان م

حل نباید الزاماً از طریق دشمنی، ستیز و حذف طرف مقابل صورت پذیرد. راه« هاآن»

ل حتواند با این رابطه سئئازگار باشئئد. در  این راهدموکراتیک و احترام به تکثر هم می

شویم، رویم، اختالف و تمایزات را منکر نمینمی« هاآن»و « ما»دوم، فراسوی مرزهای 
                                                      

 نگاه کنید با پایگاه اینترنتی محمد مجتهد شبستری1 

2. Mouffe، C. (2005). On the political. Psychology Press. 
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هایش کنیم که باید نابود شئئود و خواسئئتولی طرف مقابل را هم دشئئمن تلقی نمی

 غیرمشروع است. 

ی سئئیاسئئی این اسئئت که معنای اعتقاد به آنتاگونیسئئم در مبارزه به این ترتیب،

انهدام رقیب هستند و حق حیات برای نیروهای سیاسی در میدان، در صدد نابودی و 

را جریان سئئزاوار و بایسئئته و تجلی حقیقت « ما»قائل نیسئئتند، چرا که تنها « هاآن»

حتی اگر  .پندارندفروش، بورژوا و یا کافر میرا ناحق، وطن« هاآن»دانند و مطلق می

داشئئئته ی معین، زور و امکانات نابودی و انهدام کامل رقبای سئئئیاسئئئی را ندر لحظه

 شدن امکانات به این امر مهم اقدام خواهند کرد.باشند، ولی به محض فراهم

و « ما»ی مشئئترک میان حتی اگر هیچ زمینه آگونیسئئم اما به این معنا اسئئت که

مان نیست، باز هم ما حل عقالنی برای حال اختالفاتوجود ندارد، اگر هیچ راه« هاآن»

شروعیت مخالفین سیم، اگر آنمان را به رباید م شنا  حلها هم اعتقاد به راهسمیت ب

ها رقیب، حریف و هماورد دموکراتیک برای راهبرد امر سیاسی دارند. در این صورت آن

صحنه صم یا کافرانی که باید از  شمن، خ ستند و نه د شوند. در این ه ی روزگار محو 

ازی هسئئتیم. در حال ب« ها از راه دموکراتیکحل اختالف»حال ما در زمین مشئئترک 

سم تبدیل میاین سم را به آگونی سی، آنتاگونی ست که دموکرا ه کند. خوب وقتی کجا

سم می سی آگونی سیا های شود، آن وقت اختالف میان نیروقانون بازی در زمین امر 

شونت حل نمی سل به خ سی، از طریق تو سی سیا سیا شتار از امر  شت و ک شود، و ک

 شود. حذف می

سیهدف مبارزه سیا صالح  ی  ست. امر ا سخیر دولت  نی سب قدرت و ت هم تنها ک

حل پایدار و شئئئود. توجه کنید که آگونیسئئئم زمانی به راهحیات اجتماعی مرکزی می

شئئود که این روش به فرهنگ بازیگران ی سئئیاسئئی یک جامعه میمسئئلط بر صئئحنه

ست. اصحنه تبدیل شده و ابزار ین را هم های جاافتاده برای اجرای آن به وجود آمده ا

از یاد نبریم که حتی در جوامعی که این راه و کار جا افتاده هم شئئده، ضئئمانتی برای 

ست. حزب نازی در آلمان دهه شت به عقب نی سی میالدی نمونهبازگ شنی از ی  ی رو

شمی از آن  سداری از این فرهنگ باید چهارچ ست. لذا برای پا شت ا این احتمال بازگ

 ر پایداری آن کوشید.مراقبت کرد و با حواس جمع د
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خالصئئه کنیم: با آگونیسئئم، جریانات سئئیاسئئی با رقبا بحث، مجادله و اسئئتدالل 

سپهر عمومی به چالش میمی ضعف طرف مقابل را در  شند. اما همهکنند، نقاط  ی ک

 ها. جریاناین کارها در راستای مسابقه و رقابت با نیروهای رقیب است و نه نابودی آن

سم سب آرای باال هم،  معتقد به آگونی صورت پیروزی بزرگ در انتخابات، و ک حتی در 

با نیسئئئئت. نیرو یان برداشئئئتن رق ههدر فکر از م تدل در هر جب ای )از های مع

ها( عموماً در راسئئتای آگونیسئئم کار و فعالیت ها و مذهبیها تا چپناسئئیونالیسئئت

 کنند. می

ند.  ها برعکس سئئئر در سئئئوداینیروهای افراطی در این گروه تاگونیسئئئم دار آن

 ی پسها در روسیهی سی میالدی، بلشویکهای دهههای ایتالیایی در سالفاشیست

سال سالم در  شیدی مثال های دههاز انقالب اکتبر، و فداییان ا سی خور ست و  ی بی

سمگروه سالاند. جبهههای متمایل به آنتاگونی صدق در  ای هی ملی به رهبری دکتر م

سوملی ستشدن نفت،  شیلی دههسیالی ی هفتاد میالدی و یا ها به رهبری آلنده در 

های اخیر در کشورهای اسکاندیناوی و حزب آ. احزاب سوسیال دموکرات در تمام سال

ثال 2011-2001های پ. ک. در سئئئال تای در ترکیه م نات در راسئئئ یا هایی از جر

 آگونیسم هستند.

*** 

 

به ر بازگردیم  فاهیم،  یان گرایشپس از تعریف این م طه م بهاب چپ )و  ویژه های 

ستی( با مذهبی سیالی شان( در ایران در ها )بهسو سال پس از انقالب  120ویژه نواندی

ای که این دو نیرو کردن کشور، و دورهی شروع تالش برای مدرنیزهمشروطیت، لحظه

 در کنار هم مبارزه را آغاز کردند. 

 

 «زخم میالد. »۱

ست و انقالبی ها و مذهبیزرگ بین چپاولین اختالف و تنش ب سیا های درگیر با 

به تعبیر خسئئئرو « زخم میالد)»در ایران، در جریان جمهوری گیالن صئئئورت گرفت 

ستاوردهای نظامی خود در منطقه شوروی که برای تثبیت د سرخ  ی شاکری(. ارتش 

شت جبهه ضربه زدن به پ شده بود، به قفقاز و  سفید وارد انزلی  از  حمایتی نیروهای 
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جنبش جنگل و تأسئئئیس جمهوری گیالن کمک کرد. نیروهای انگلیسئئئی مجبور به 

شتند.تخلیه ضعیفی قرار دا شدند و نیروهای دولت مرکزی نیز در موقعیت   ی گیالن 

به محض آن که دولت جوان بلشئئئویک ما  یل ا به دل یت از این جمهوری ) ها از حما

ی گیالن را دولت مرکزی، با حمایت مصالحه با دولت انگلیس( دست برداشت، جمهور

با  جام  کدیگر و سئئئران با ی انگلیس، سئئئرکوب کرد. رهبران این جنبش، در درگیری 

سیر حوادث به  سرکوب دولت مرکزی با رهبری رضاخان وزیر دفاع آن، کشته شدند. 

 شرح مختصر از قرار زیر بود:

نده ما قام فر که برتروتسئئئکی در م هایی  کل ارتش سئئئرخ در رهنمود ای ی 

ی قوای شئئوروی در ایران ارسئئال داشئئت، تأکید کرده بود که راسئئکولنیکوف فرمانده

باشئئئد تا « جمهوری آذربایجان»ها به جمهوری گیالن باید تحت نام ی کمککلیه

ور کردن آتش انقالب ها احساس نکنند که دولت جوان شوروی درصدد شعلهانگلیسی

ستا سکی در را ست. تروت سیایی ا شوروی در در کشورهای آ سیاست خارجی دولت  ی 

صورت گیرد، آن دوره، نمی سکو و لندن  ست اختاللی در مذاکرات تجاری میان م خوا

زیرا دولت بلشویکی به دلیل خسارات سنگین اقتصادی ناشی از جنگ داخلی نیازمند 

)اواخر  1921مارس  16سئئئازماندهی تجارت خارجی خویش بود. دولت شئئئوروی در 

سفند  سته بود. هم( با ان1299ا زمان با دولت مرکزی ایران هم گلیس قرارداد تجاری ب

بود و  روتشئئئتاین با عنوان سئئئفیر )وزیر مختار( روابط مجدد دیپلماتیک برقرار کرده 

، نیروهای نظامی انگلیس 1300ی دوم خرداد دولت شوروی به ایران آمده بود. در نیمه

ها، نیروهای روس هم از ایران خارج از ایران خارج شئئئدند. قرار شئئئد که به دنبال آن

شوروی و متعاقب آن، شوند. ستی میان دولت مرکزی ایران و اتحاد   عقد قرارداد دو

 ی قوا را به زیان جمهوری گیالن برهم زد.خروج ارتش سرخ شوروی موازنه

 نشینیروتشتاین انتظار داشت کوچک خان عقب»نویسد: ( می415)ص.  1شاکری

سازد...  "هماهنگ"و نیروهایش را خلع سالح کند و خود را با سیاست جدید شوروی 

شدار داد فرمانده کل قوای کابینه شتاین[ ه ضاخان(ی قوام وی ]روت صد دارد تا  )ر ق
                                                      

ستی ایران1  سیالی سو شوروی  شهریار میالد زخم: جنبش جنگل و جمهوری  شاکری؛ ترجمه ی  سرو  ، تالیف خ

 1386اختران، خواجیان. تهران: 
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ا کنون از آن جلوگیری کرده و امیدوار ی گیالن را از راه زور پایان دهد، اما وی تمسئله

آمیز حل کند. وزیر مختار شوروی تکرار کرد که طور مسالمتاست که این مشکل را به

های گیالن عقب نشئئینی کند و خان بایسئئتی با یک نیروی حداقلی به جنگلکوچک

جانبه )دولت مرکزی، سفارت شوروی و سران جمهوری دولتی در گیالن با مشورت سه

حل نظامی به عمر کوتاه اما سیر حوادث چنین پیش نرفت، راه«. ن( تشکیل شودگیال

حیدرخان عمو اوغلی به دسئئت میرزا کوچک خان کشئئته  .جمهوری گیالن پایان داد

نشینی پس از شکست در برابر قوای دولت مرکزی )رضاخان( و در عقب میرزا هم .شد

در جنبش جنگل هر دو جناح  1های طالش براثر سئئئرما و بوران درگذشئئئت.به کوه

ی حل مشئئئکل مثابه راه چارهمذهبی و چپ  در مجموع ، روش آنتاگونیسئئئتی را به

ی سیاست کشور برای برگزیدند. هر دو جریان نیز با سرکوب دولت مرکزی، از صحنه

 کل حذف شدند.مدتی به

 «ماتریالیسم علمی»و « دنیا. »2

سال  سا 1308دکتر تقی ارانی در  ستین  شاه( از آلمان به ل)نخ ضا های حکومت ر

سی در زمینه شت و به تدریس علوم و نوشتن کتب در شیمیایران بازگ ، های فیزیک، 

اش شناسی و روش علمی پرداخت. برخالف برخی از دوستان سابقشناسی، زیستروان

ی رضئئاشئئاه دفاع زاده که از ناسئئیونالیسئئم و مدرنیسئئم و پیشئئرفت در دورهمثل تقی

ی مشاوران وی بودند، ارانی منتقد استبداد و دیکتاتوری روزافزون و در حلقه کردندمی

در کشور بود در عین حالی که معتقد به دفاع از منافع اقشار زحمتکش جامعه بود که 

شار فقر بودند. او در به شار مجله  1312شدت زیر ف شروع کرد، که هدف انت ی دنیا را 

های چپ در ایران بود. دنیا با عنوان ی اندیشئئئههآن کار فرهنگی و فکری برای اشئئئاع

ی آن  راه اندازی شئئد )تصئئویر روی جلد نخسئئتین شئئماره« علمی»ای رسئئمی مجله

ی درباره»دهد(. هدف مجله در این شئئئماره روشئئئنگری شئئئکافت اتم را نشئئئان می

                                                      

، مصئئطفی شئئعاعیان، نشئئر مزدک: نگاهی به روابط شئئوروی و نهضئئت انقالبی جنگل»هم چنین نگاه کنید به 1 

  و« 1349

Matin-Asgari، A. (2018). Both eastern and Western: an intellectual history of Iranian 

modernity. Cambridge University Press. 
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 رشود. داعالم می« موضوعات علمی، صنعتی، اجتماعی و هنری از دیدگاه ماتریالیستی

سرکوب کم شت تا آناین دوره از دیکتاتوری پهلوی اول، چنین تابلویی، خطر   تری دا

کردند. انتشار دنیا )که تنها دوازده شماره از آن که بیرق سوسیالیسم و چپ را بلند می

شد( در بهار  شر  شد 1314منت ست،  .متوقف  شته ا « دنیا»همانطور که باقر مومنی نو

شکار جهان ستماتیک در ایران بود.« ماتریالیسم علمی»ی بیناولین مدافع آ سی
1
برای  

شاهی  ضا  سور ر سان شتراکی )جهان -آن که، بتوان از زیر تیغ  نی بیکه تبلیغ مرام ا

گذرد،  -مارکسئئئیسئئئتی( را ممنوع کرده بود  یا»ب حث مسئئئتقیم در مورد « دن از ب

ن کار ری ایکرد. متین عسگی طبقاتی و انقالب پرهیز میمارکسیسم، سیاست، مبارزه

کند. اما ی کار فرهنگی و فلسفی آنتونیو گرامشی، ارزیابی میارانی را در راستای پروژه

را  «دنیا»بینی علمی و سئئئکوالر که امکان انتشئئئار قانونی به همین تأکید بر جهان

ها تبلیغ ماتریالیسئئئم در این مجله را آمیز بود. آنداد، برای محافل مذهبی تحریکمی

کردند. همان طور که حمید گریزی و مبارزه با اسئئالم تلقی میلحاد و دینمسئئاوی با ا

دباشی اشاره کرده است،
2
های مدرن در کشور گروهی از روحانیون شیعه، که اندیشه 

شتهکردند، وظیفهرا دنبال می ستی ی خود دیدند که به نو وابیه ج« دنیا»های ماتریالی

اصول »، عالمه طباطبایی با نوشتن کتاب 1320ی بنویسند. از این رو، در اواسط دهه

سم سفه و روش رئالی شروع می« فل ضی مطهری آن را این کار را  شاگرد او مرت کند و 

های سئئئنتی حوزوی، دهد. عالمه طباطبایی با پذیرفتن ناکافی بودن آموزهادامه می

اسد و نشترین چالش فکری نسل جوان روحانیون شیعه میالحاد ماتریالیستی را بزرگ

جه کنیم و آن»نویسئئئئد: می های طالب تو یاز به ن ید  با با ما  بارزه  ها را برای م

ی حمید دباشئئئی، تعهد مرتضئئئی مطهری، که به گفته «.ها آماده کنیمماتریالیسئئئت

ما در ارجاعات »نویسد: دید، میالعمر خویش را در ردیه نوشتن بر مارکسیسم میمادام

                                                      

 1384: انتشارات خجسته، باقر مومنی، تهران: دنیای ارانی1 

2 Dabashi، Hamid. Theology of discontent: The ideological foundation of the Islamic 

Revolution in Iran. Routledge، 2017. 
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 کنیم... پانزدههای ارانی اعتماد میبیشئئتر به نوشئئتهگرایی، های مادیخود به اندیشئئه

از  توانند بهترگرایی دیالکتیکی هنوز نمیسئئال پس از مرگ او، طرفداران ایرانی مادی

 «.او بنویسند

نفر ( دستگیر و محاکمه شدند و بیشتر  53ی ارانی )، اعضای حلقه1316در سال 

ارانی ده سئئال بود، اما او پس از مدت ها احکام زندان طوالنی دریافت کردند. حکم آن

 کوتاهی در زندان رضاشاه به قتل رسید.

 

 . کسروی، حزب توده ایران و مذهب3

ی بیسئئئت های دههی بعد از رضئئئاشئئئاه )سئئئالاندیش دینی نامدار در دورهنو

خورشیدی( احمد کسروی است.
1
ی طالبیه تبریز رفته بود تاعلوم کسروی به مدرسه 

سه که بزرگ ستین بار در همان مدر سالمی را بیاموزد، و نخ سها  -ی دینیترین مدر

آموزشی تبریز بود، با شیخ محمد خیابانی که در آن جا استادی داشت آشنا شد. مدت 

زمان با همآباد تبریز بود. ی حکمنماز مسئئئجد کسئئئروی در محلهکوتاهی نیز پیش

ی آن خواهی، کسروی جوان با مشروطه آشنا و شیفتهوجوش مشروطهگسترش جنب

شروطه،  سزاگویی روحانیون محافظه کار و تکفیر او به گناه هواداری از م شد. پس از نا

تفسیر رایج از اسالم را « راه نجات»لباس روحانیت را کنار گذاشت. کسروی در کتاب 

ی منطقی و عقالنیت باشئئد. به دین باید تابع اندیشئئهکه  به چالش کشئئید و نوشئئت

اعتقاد وی، با دستگاه روحانیت، از اسالم اصیل چیزی باقی نمانده و آنچه به نام اسالم 

ند کشود، در خدمت دم و دستگاهی است که تنها به سود این گروه عمل میتبلیغ می

های کسروی . نوشتهو سهم مردم عادی از آن چیزی جز بدبختی و پذیرش فقر نیست

ی مسلمانان از عقل و ی بیست خورشیدی بیش از گذشته بر استفادههای دههدر سال

ی اعطاشئئده از سئئوی خداوند به انسئئان( تأکید عنوان ارزشئئمندترین هدیهدانش )به

های علمی بود، کرد. به گمان کسئئئروی، در زمانی که دنیا شئئئاهد انبوه پیشئئئرفتمی

ماندگی های مسئئلمان باعث عقبر ایران و دیگر سئئرزمیننهادهای سئئنتی مذهبی د

                                                      

ئ.ش.( روحانی ایرانی است  1271-1322تر معروف دیگر در همین دوره، محمد شریعت سنگلجی )ی کمچهره1  ه

 .شمردپرستی میکه افکاری برخالف علمای سنتی شیعه داشت و برخی اعتقادات مذهبی را خرافه
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های سیاسی را هم برای جامعه و احمد کسروی ورود دین به کشاکش ها بودند.شرقی

های کشتمسئئک به اسئئالم در کشئئا»و نوشئئت: دید هم برای خود دین خطرناک می

ست و به هیچ نتیجه سی جز توهین به آن دین نی سودمندی از این راه سیا ار امیدوی 

 «نتوان بود.

به اعتقاد محمد امینی،
1
های دینی کسئئئروی در ایجاد اصئئئالحات پایدار در نظم 

بیرون از تشئئئکیالت »مسئئئتقر در ایران موفق نبود، چرا که وی یک نواندیش دینی 
های وی پس از مرگش، بر بسئئیاری از روشئئنفکران و فعاالن بود. اما نوشئئته« مذهبی

ر علی شریعتی( تأثیر گذاشت. محمدرضا نیکفر، کسروی جوان نسل بعد )ازجمله دکت

داند، بر شئئمارد که گوهر دین را اخالق میرا ازجمله نخسئئتین روشئئنفکران دینی می

گرایانه از دین دارد و انسئئئان-کند، برداشئئئتی اخالقیراسئئئتی و درسئئئتی تأکید می

خواهد دین هم به گوهر خویش برگردد.می
2

 

ی رهبر فداییان اسئئئالم، نواب موردحمله 1324ن فروردی 29کسئئئروی، ابتدا در 

شد. بار دوم در خردادماه صفوی قرار گرفت، به ستان منتقل  شدت زخمی و به بیمار

همان سئئئال دیگر اعضئئئای فداییان اسئئئالم او را به قتل رسئئئاندند. در هر دو مورد 

ست شار علما و رهبران مذهبی و بازنخ ضاربان را تحت ف اریان وزیر وقت، احمد قوام، 

 ی کوتاهی، آزاد کرد.بانفوذ، بعد از محاکمه

ی بیست خورشیدی از قدرتمندترین احزاب های دههحزب توده ایران که در سال

در آغاز  .کردجد از تبلیغات ماتریالیستی و ضد مذهبی پرهیز میسیاسی ایران بود، به

فاشیست وضئئد تیک اموکر، دملین ماز»ما یک سابود که  تشئئکیل حزب اعالم شئئده

ستیم بلکه ، نیستهب نه فقط مخالف مذان یراه دتوب »حزبر آن بود که: تأکید و « ه

د حزبی خوگذارد و روش ام میحتراخصوصاً م سالهب ابه مذو کلی ر به طوهب به مذ

های هدفه در راست که اند بلکه معتقد دامحمدی منافی نمیهب عالیه مذت با تعلیمارا 

                                                      

  v-ahmad-https://iranicaonline.org/articles/kasraviالمعارف ایرانیکا،محمد امینی، دایره1 

2 https://www.bbc.com/persian/iran/2012/03/120309_l44_kasravi_secular_nikfar 
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ی دوم بود کنگرهاز پس (. تنها 15/10/1325امه مردم )روزنکوشد« میم سالهب امذ

لنینیست اعالم -کسیست رماخود را جریانی  1327ل یبهشت سادر ارده دتوب حزکه 

 کرد.

از، به اعتقاد وی، مماشئئات حزب توده با مذهب انتقاد  1324کسئئروی در آذرماه 

)دشمنِ دشمنِ  داندی این حزب به رضاشاه میی کینهکند، این سیاست را نتیجهمی

ست( و می ستِ من ا سد: من دو سین ما فراموش نکرده»نوی ایم که هنگامی که آقا ح

آوردند، شئئئما در روزنامه قمی را با آن ترتیب خاص برای تقویت ارتجاع به ایران می

صیت دینی"اندازه از او نمودید و او را خود تجلیل بی شخ سین  "اولین  نامیدید. آقا ح

ی چه به ایران آمد؟ آقای حسین قمی کسی بود که در زمان رضاشاه قمی که بود و برا

ها مخالفت نشان داده و با دستور دولت از ایران بیرون رانده در موقع رفع حجاب از زن

ها به حجاب شئئود که به دسئئتیاری او دوباره زنشئئده بود؛ و در این هنگام آورده می

ش سپرده  ست مالیان  شت ایران چه خواهد بود،  «ودبازگردند و باز اوقاف به د سرنو (

 .(14ص

 

 . بازرگان و ملکی4

ستهدو چهره سالی نوی برج ست در  سیالی سو شی دینی و چپ  های پایانی اندی

ی سی خورشیدی که راه و رسم آگونیسم را در های دههی بیست و تمامی سالدهه

سی خود دنبال می سیا و خلیل  (1286 -1373کردند، مهندس مهدی بازرگان )عمل 

 ( هستند. 1280- 1348ملکی )

در میان معتقدان به سئئازگاری علم و دین، نخسئئتین »ی کدیور، بازرگان، به گفته

سالم می سازگاریِ علم و ا شنایی عمیق با علوم نوین، دَم از  ست که با آ .«زندایرانی ا
1
 

ضای گروه ارانی ) شمال از  نفر( بود، پس از وقایع آذربایجان و نفت 53ملکی که از اع

یان  های این حزب، جر کادر با گروهی از  جدا شئئئئد و همراه  حزب توده ایران 

را تشئئکیل داد. هم « نیروی سئئوم»های مسئئتقل و دموکرات با عنوان سئئوسئئیالیسئئت

                                                      
1 https://kadivar.com/243/ 

 



 

 
 

 علیرضا بهتویی 123

شدن نفت، در کنار دکتر محمد مصدق و در بازرگان و هم ملکی در جریان نهضت ملی

هلل کاشئئئانی و حزب توده ایران، در ابودند. این در شئئئرایطی بود که آیت یک جبهه

شئئئدن نفت و دکتر محمد مصئئئدق، پیگیر نبودند و حتی در حمایت از نهضئئئت ملی

بازرگان و هم ملکی بعد  مواردی هم به دشئئمنی و مبارزه با این جنبش پرداختند. هم

صدق در تماس بودند و 1332مرداد  28از کودتای  فعالیت  در ایران ماندند، با دکتر م

 و مبارزه علیه دولت کودتا را ادامه دادند. سیاسی 

ی فنی دانشئئگاه تهران بود(، همراه با یازده مهدی بازرگان )که اسئئتاد دانشئئکده

هایی همچون یداهلل سحابی ها نام شخصیتاستاد دیگر دانشگاه تهران که در میان آن

شم می سال هم به چ ضای بیانیه «اتهام»به  1333خورد، در  رداد نفتی ای علیه قراام

شرکت سیوم  سر ضلدولت ایران با کن صدارت ف ی اهلل زاهدهای نفتی غربی، تا پایان 

وزیر کودتا، از خدمت در دانشگاه محروم شدند. این افراد پس از برکناری، برای نخست

شرکتی خصوصی به نام  شند،   را به مدیریت مهدی« یاد»آنکه قادر به تأمین معاش با

که به مت ملی ونهضت مقابازرگان به همکاری با  هم زمان،بازرگان تشئئئکیل دادند. 

ست سیا ضا موسوی زنجانی )فقیه و  سید ر شدهمدار ملیابتکار  شکیل   گرای ایرانی( ت

ی مخفی نهضئئت مقاومت و در پی شئئناسئئایی چاپخانه 1334بود پرداخت و در سئئال 

سران نهضت د ستگیر و به ملی توسط فرمانداری نظامی تهران، همراه چندی دیگر از 

 مدت پنج ماه زندانی شد.

دو سال زندانی شد. بالفاصله پس از آزادی  1332مرداد  28ملکی بعد از کودتای 

شت. این متن در اختیار  سیوم نفت نو سر از زندان، او مطلبی طوالنی علیه قرارداد کن

قدیمی بهدوسئئئت و همفکر  که  فت، او ) طهاش محمد درخشئئئش قرار گر ی واسئئئ

در مجلس دارای مصونیت بود( قبول کرد آن را در مجلس، بخواند. شاید اش نمایندگی

ترین انتقاد علیه قرارداد کنسئئرسئئیوم در مجلس ایران بتوان این سئئخنرانی را سئئخت

ست. سپس دان شریه ملکی  شر می« نبرد زندگی»ای به نام ن ی کرد که پس از مدتمنت

ی علم و زندگی، بعد از چند جلهم تغییر نام داد.« علم و زندگی»تحت فشار ساواک به 

بار دیگر شروع به انتشار کرد. بسیاری  1336بار توقیف و انتشار مجدد، در اواخر سال 

شدن منابع کشور تأکید داشت و مقاالت های ملکی در این نشریه، بر ملیاز یادداشت
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شتهمتعددی نیز در زمینه ضی به ر صالحات ار سال ی ا  ،1337ی تحریر درآورد. در 

ملکی به این فکر افتاد که باید نیروهای نهضئئت ملی را گرد آورد. با باز شئئدن نسئئبی 

و تجدید حیات جبهه ملی دوم، اقدام به تأسئئیس  1339فضئئای سئئیاسئئی در سئئال 

ستجامعه» سیالی سو سال  کرد.« های  ضت آزادی ایران با  (1340در همین دوره ) نه

یداهلل سئئحابی و سئئید محمود طالقانی ابتکار مهندس مهدی بازرگان و همراهی دکتر 

صهاعالم موجودیت کرد و با تأیید آیت صدق پا به عر ساهلل زنجانی و دکتر م سیا ی ی 

 ها نهاد.مبارزاتی آن روز

ی نیروهای قابل ی ملی دوم از همان ابتدا همهجبهه»به روایت همایون کاتوزیان: 

نداختمالحظه به کار ا یدن امینی  ای اعالم ؛ بدون این که برنامهی خود را برای کوب

سازد.  شینی او آماده  ستجامعه"کند، یا خود را برای جان سیالی سو به رهبری  "های 

بر آن بودند که این سیاست غلط است و صرف برخورد  "نهضت آزادی"خلیل ملکی و 

بینی درست از آب درآمد. شود. در عمل این پیشمنفی با امینی سبب تقویت شاه می

کوبیدند، داران، و هم حزب توده او را میی ملی، هم زمینکه هم شاه، هم جبههامینی 

سفید خود  1341در تیرماه  شاه با آغاز انقالب  شد، و به دنبال آن  ستعفا  ناگزیر از ا

«.استبداد تاریخی ایران را دوباره برقرار ساخت
1

 

ی بههو سرکوب آن توسط ارتش، شکست مذاکرات ج 1342پس از حوادث خرداد 

 ی کار و تغییرملی دوم با اسئئداهلل علم و اختالف با نظرات دکتر مصئئدق درباره شئئیوه

 «رصبر و انتظا»ی جبهه، اللّهیار صالح )رئیس هیئت اجرایی جبهه( سیاست اساسنامه

 ی ملی دوم را تعطیل کرد.را اعالم و جبهه

فت که به ی ملی صئئورت گری جبهههایی برای احیای دوبارهپس از آن کوشئئش

معروف شد. به سبب تحت نظر بودن دکتر مصدق در احمدآباد و  «ی ملی سومجبهه»

های شئئدید امنیتی، مالقات با دکتر مصئئدق زندانی بودن تعدادی از رهبران و مراقبت

ساسنامه ی جبهه ملی سوم با مشکالت فراوانی مواجه بود. برای سازماندهی و تدوین ا

تدوین و مورد  1344اسنامه جبهه ملی سوم در اوایل سال ها اسی این دشواریبا همه

                                                      
1 https://www.radiofarda.com/a/f3_katouzian_on_nehzat_azadi/24176060.html 
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 1344ی ملی سوم در هفتم مرداد موافقت دکتر مصدق قرار گرفت. بدین ترتیب جبهه

ضت آزادی ایران، جامعه شرکت نه ستبا  سیالی سو )داریوش  ها، حزب ملت ایرانی 

)دکتر کاظم سئئئامی، دکتر حبیب اهلل پیمان و و حزب مردم ایران  فروهر و یارانش(

تشکیل شد و موجودیتش را رسماً اعالم کرد و تالش کرد بار دیگر به فعالیت دیگران( 

سه هفته بعد، خلیل ملکی و  شد. اما  سیون در ایران تحرکی دوباره ببخ سی اپوزی سیا

 سومها پس از برگزاری سومین جلسه جبهه ملی اعضای رهبری جامعه سوسیالیست

ن تر از ایدستگیر و روانه زندان شدند. بازرگان و سران و فعاالن نهضت آزادی هم پیش

به اتهام اقدام بر ضئئد امنیت کشئئور دسئئتگیر شئئده بودند و در زندان  1342در سئئال 

اما نفس شئئئکل  به این ترتیب، پیش از تولد از دنیا رفت. ی ملی سئئئومبودند. جبهه

ها و نواندیشئئان با مشئئارکت سئئوسئئیالیسئئت« سئئومی ملی جبهه»مدت گرفتن کوتاه

مادین جدی در رابطه تاریخ مذهبی در این برهه، ارزش ن ی میان این دو جریان در 

ای از این دسئئت، با اهداف معاصئئر ایران دارد. این حادثه نشئئان داد که تشئئکیل جبهه

ست، علی شترک، امری کامالً ممکن ا شخص و م سی م ، رغم آن که این دو جریانسیا

ی گوناگون داشئئئتند. چنین هاها و تاریخچهتاریخی متفاوت و اعضئئئای آن پیشئئئینه

 بعد از این حادثه، به این ترتیب گسترده و در سطح ملی، تکرار نشد. ایتجربه

، پس از پنج سال زندان 1346سال زندان محکوم شد. اما در سال  10بازرگان به 

در دادگاه نظامی محاکمه و ملکی 1344 و تبعید آزاد شد. ملکی و یارانش هم در سال

ست سیالی سو شار احزاب  شد. اما با ف سال حبس انفرادی محکوم  سه  اروپایی و به  به 

ماه  ند و در مرداد ما نده ن یاد ز ما ز عد آزاد شئئئد ا ماری، زودتر از مو یل بی  1348دل

  درگذشت.

 راتهای دموکمثابه نمادهای دو جریان سئئوسئئیالیسئئتبا حذف این دو چهره )به

ی جدید در مبارزات سیاسی در ایران ایرانی و نواندیشان مذهبی( از صحنه، یک دوره

در دادگاه نظامی  1343های مهدی بازرگان در دفاعیاتش در در سئئال شئئود.آغاز می

آقای رییس دادگاه! ما آخرین گروهی هسئئتیم که با قبول و احترام »این دادگاه گفت: 

های قانونی دنبال های سئئیاسئئی را در چارچوبلیتبه این قانون اسئئاسئئی فعلی فعا

 «.کردیم. بعد از ما دیگر کسی این قانون اساسی را قبول نخواهد داشت
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سم، هم در میان  سی و اجتماعی ایران، آگونی سیا صحنه  با خروج این دو چهره از 

 اندیشان مذهبی، برای مدتی طوالنی، به انزوا رفت.ها و هم نوچپ

 

 

 شریعتی، مجاهدین و فداییان خلقدکتر علی  .۵

صادف با دهه 1340- 1350های در دهه سی )م میالدی(،  1970-1960های شم

های چپ و مارکسئئیسئئتی در جهان و ایران در اوج محبوبیت و در واقع تفکر اندیشئئه

سلمانان نواندیش )مثل  شی از م سیون بود. به همین دلیل ، بخ سلط نیروهای اپوزی م

پرسئئت به رهبری محمد نخشئئب(، حزب مردم ایران )دکتر های خداسئئوسئئیالیسئئت

ترین اهلل پیمان و دکتر کاظم سامی و دیگران( و دکتر علی شریعتی )که مرکزیحبیب

های سوسیالیستی بودند. علی رهنما شدت تحت تأثیر اندیشهی این گروه بود( بهچهره

ویژه نوین و بههای طلب به اندیشئئئهبر آن اسئئئت که این اقبال مسئئئلمانان اصئئئالح

شمه می سرچ سم از آنجا  سیالی سالمِسو سنتی برای جوانان و  گرفت که ا روحانیون 

شگاه راه میویژه آنبه نبود. یافتند، جذابها که به دان
1
شان مذهبی در این   لذا نواندی

گرایی در برابر فردگرایی( و اقتصادی های اجتماعی )جمعدوره، در عین پذیرش اندیشه

مورد قبول  داری عنان گسئئیخته(خواهی سئئوسئئیالیسئئتی در برابر سئئرمایهعدالت) 

ست سیالی صله میسو سم فا سالمت گرفتند و مذهب را بهها، از ماتریالی ضامن  مثابه 

الیسم سوسی»نوشت: کردند. برای مثال دکتر علی شریعتی میاخالقی جامعه تلقی می

ها و دسئئئتاورد عزیزترین ین خونتری پاکو دموکراسئئئی دو موهبتی اسئئئت که ثمره

شهترین مکتبشهیدان و مترقی ست که اندی شنفکران و آزادیهایی ا خواهان و ی رو

ستعدالت شریت ارزانی کرده ا صفحه 22)مجموعه آثار «. طلبان به ب در نهایت  (.13، 

 های دموکرات ایرانیی این گروه از نواندیشئئان مذهبی با چپتوان گفت که رابطهمی

سی شهب شان مسلمان در این ار خوب بود. تأثیر اندی سوم خلیل ملکی بر نواندی های راه 

 دوره، در نگاه آنان به جهان و تلقی دموکراتیک از سوسیالیسم، بسیار مشهود است. 

                                                      
1 Rahnema، Ali (2000). An Islamic utopian: a political biography of Ali Shari'ati. 

London: I.B. Tauris 
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افتد، نسئئل تازه و ای میخورشئئیدی اتفاق تازه 1340ی های پایانی دههدر سئئال

برآن است که نسل گذشته به قدر کافی رادیکال نهد که جوانی پا به میدان مبارزه می

طلبانه در چارچوب قانون ی سئئیاسئئی آرام و اصئئالحاز نگاه اینان، مبارزه نبوده اسئئت.

های آن بودند، به قدر کافی انقالبی نیسئت. اسئاسئی،که بازرگان و ملکی آخرین چهره

سل جدید از مبارزان چپ و مذهبی، سریع و انقال این ن  بی و به دنبالدر پی تغییرات 

شهی آزادیای برای مبارزهتقریر گفتمان تازه شأ الهام اندی ای بخش در ایران بودند. من

ستعماری در آفریقا، آمریکای التین و آسیا های رهاییها، جنبشآن بخش ملی و ضد ا

شئئان از هایی که از کوبا تا الجزایر، از فلسئئطین تا اوروگوئه در مبارزاتاسئئت، جنبش

های مسئئلحانه اسئئتفاده یی نظامی و اسئئتفاده از نبرد چریک شئئهری و جنبشرویارو

گوارا و جمیله های این نسئئل فرانتس فانون، قوام نکرومه، ارنسئئتو چهکنند. قهرمانمی

بو پاشا هستند.
1

 

ی سه نفر از اعضای جوان وسیلهبه 1344سازمان مجاهدین خلق ایران در شهریور 

 )زادگاناصئئئغر بدیعنژاد، سئئئعید محسئئئن و علییفمحمد حن(نهضئئئت آزادی ایران 

ضای جوان و منتقد حزب توده ایران پایه شد. رهبران فداییان خلق هم یا از اع گذاری 

شروع )مانند بیژن جزنی( بودند و یا جوانانی که با فعالیت ست را  سیا های مذهبی کار 

 کردند و بعدتر مارکسیست شدند )احمدزاده و پویان(.

نزدیک  ، بر اساس احترام متقابل و همکاری1354ن دو سازمان تا سال ی ایرابطه

ی مجاهدین، شدههای شاه بود. ناصر صادق از رهبران اعدامدر کار مبارزاتی و در زندان

درست است که ما مسلمانیم ولی به مارکسیسم به عنوان »در دادگاه نظامی گفته بود: 

ماعی احترام می تب مترقی اجت بارزان «. مگذارییک مک خسئئئرو گلسئئئرخی، از م

ست در این دوره، در دادگاه نظامی که او را به اعدام محکوم کرد، گفت:  سیال ان »سو

های ای از موال حسئئئین، شئئئهید بزرگ خلقالحیاه عقیده والجهاد. سئئئخنم را با گفته

ستین بار خاورمیانه آغاز می ستم، برای نخ ست ه ست لنینی سی کنم. من که یک مارک

سیدم.عدالت اج سم ر سیالی سو ستم و آنگاه به  سالم ج  او اعالم« تماعی را در مکتب ا

                                                      
1 Behtoui (2019) ،اندر حکایت چریکهای فدایی https://www.radiozamaneh.com/472245 
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م اسال»کنیم: ی مارکسیستی، که ما برای ساختن آن مبارزه میکرد که در یک جامعه

 «.کنیمحقیقی... اسالم حسینی و اسالم موال علی را تأیید می

سم ایرانی )تقدم مناف سیالی سو سسازمان فداییان خلق با تأکید بر  تقالل ع ملی و ا

تحلیل مشئئئخص از شئئئرایط ایران و نه الگوبرداری( و  همچنین از شئئئوروی و چین،

ترین سازمان چپ کشور تبدیل ها به محبوبمثال، در این سالفداکاری و جانبازی بی

شئئئد. یک جنبش روشئئئنفکری پرقدرت در جامعه، فداییان را حمایت معنوی، مالی و 

ی متوسئئط در حال رشئئد و مدرن کشئئور، مثل ان طبقهکرد. جوانان در میانسئئانی می

ه شان با عالقه نگاهایمعلمان، مهندسان، پزشکان و دانشجویان، به این گروه و فعالیت

شاعران، فیلممی ستانکرد.  سان و نمایشسازان، دا سان )بهنامهنوی سور نوی سان رغم 

مجاهدین  اختند.پردها میی چریکشئئئدید(، هر طوری که ممکن بود، به نقل قصئئئه

یت بی نظیری  مذهبی، محبوب نان و اقشئئئار  یان گروه دیگری از جوا خلق نیز در م

داشئئئتند. هیچ جریان مبارز مذهبی در این دوره، قدرت رقابت با نفوذ مجاهدین را 

 های علی شریعتی، در بسط این نفوذ، بسیار مؤثر بود.رانیها و سخننداشت. نوشته

سالم  شریعتی، که ا سالم علویدکتر  سلطه صفوی )حاکمان( را از ا گان )تحت 

شئئئریعتی بر آن  ترین منابع فکری مجاهدین بود.کرد، ازجمله مهممبارز( تفکیک می

که:  قدرت»... بود  قاتِ  تاریخ، طب قهدر  ند از: طب بارت بود حاکم، ع ندِ  ند، م ی زورم

اقتصادی، و هم  ی روحانی، که هم قدرتِ سیاسی، و هم قدرتِی زرمند، و طبقهطبقه

شتند، و چه با هم هم ساز بودند، و چه مخالف، قدرتِ ایمانی خلق را، در دست خود دا

سازشِ آن سازش یا عدمِ  ست، و نه برای به هر حال،  سرِ حکومتِ بر خلق بوده ا ها، بر 

(. در خوانش شئئئریعتی از اسئئئالم، 128، صئئئفحئئه 19)مجموعئئه آثئئار  «خلق...

شه سم و اندی سیالی ستان ضر بودند. علی جویانههای عدالتاگزی سم هم حا سیالی سو ی 

خود را از نظر اقتصادی و سیاسی »کند: گونه که پسرش احسان تعریف میشریعتی آن

دموکرات رادیکال ولی خواسئئتار دانسئئت؛ البته سئئوسئئیالدموکرات میسئئوسئئیال

«دموکراسئئی.
1
د روحانیون سئئنتی )مثل شئئیخ محم اندیشئئی دینی،به دلیل همین نو 

                                                      
1 http://sharghdaily.com/fa/main/detail/270543 
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سروی دوم خواندند، از مقامات  سفی، متنفذترین واعظ تهران( وی را تکفیر و ک تقی فل

دادند که های وی را بگیرد و به مردم هم هشدار میدولتی خواستند که جلوی فعالیت

 ها با هم هستند و فساد در جریان است.ی ارشاد زن و مرددر حسینیه

متین عسئئئگری، تالش جدی برای  یجریان دیگری که در همین دوران، به گفته

اهلل داشئئت، آیت« کارانه از اسئئالم شئئیعهیک تفسئئیر مدرنیسئئتی محافظه»ی اشئئاعه

اش عالمه اش مارکسیسم بود. وی که همراه معلماست که دشمن اصلی فکری مطهری

صر»ی طباطبائی در حلقه سین ن ضل)نبیره «سیدح شیخ ف تر اهلل نوری و رییس دفی 

به اختالف نظر جدی شئئئرکت می «انری کربنه»فرح پهلوی( و  با شئئئریعتی  کرد، 

رسئئید.
1
اهلل خمینی نوشئئت، به آیت 1356ای که مرتضئئی مطهری در سئئال در نامه 

شبیه کرد که « خوارج»مجاهدین خلق را به  هر مقام روحانی و مرجع دینی را نفی »ت

 کوبیدن»کند که کارشئئان او از دکتر شئئریعتی و طرفداران اش انتقاد می«. کنندمی

ی مطهری آمده است در نامه «.تروحانیت از اساس و برداشتن این سدها از میان اس

ترین گناه این مرد ]شئئئریعتی[ بدنام کردن روحانیت اسئئئت. او همکاری کوچک»که: 

ی مردم را به صئئورت یک اصئئل کلی های ظلم و زور علیه تودهروحانیت با دسئئتگاه

و  "تیغ"و به تغییر دیگر  "مال"و  "مالک"و  "ملک"اجتماعی در آورد، مدعی شئئئد 

مقابل  در«. اندهمیشئئه در کنار هم بوده و یک مقصئئد داشئئته "حتسئئبی"و  "طال"

یای روحانیت و لزوم حفظ و نگهداری ،(مطهریی نامه )نویسئئئنده اش تاکید به مزا

ی خداوند مطهری که مرگ شئئئریعتی در پاریس به دلیل ایسئئئت قلبی را اراده دارد.

و یمکرون و "ند از باب اگر خداو»نویسئئد: داند، با اظهار رضئئایت از این حادثه، میمی

در کمین او نبود، او در مأموریت خارجش چه به سر روحانیت  "یمکراهلل خیر الماکرین

سالم می ست، که به گفته«. آوردو ا شریعتی ا شان نگران طرفداران  و ی ادر نهایت ای

 هایبندیعالقه وعقیده درسئئت به اسئئالم ندارند و گرایشئئی انحرافی دارند با دسئئته»

سازند که هیچ روحانی جرأت اظهارنظر در وسیعی  در صدد این هستند که از او بتی ب

                                                      
1  Matin-Asgari، A. (2018). Both eastern and Western: an intellectual history of 

Iranian modernity. Cambridge University Press. 
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شدگفته شته با ی تقی رحمانی، همین جریان مذهبی متأثر از به گفته«. های او را ندا

های بعد از انقالب در ایران در سئئالآرای مرتضئئی مطهری اسئئت که به گرایش حاکم 

شهتبدیل می شریعتی را اشود. اندی شکاالت فراوان میای که  ست دانلتقاطی و دارای ا

به ید  با لهکه  یت اصئئئالح وسئئئی حان لبی رو غا یان  پس از انقالب،  شئئئود. این جر

کرد و حاکمیت روحانیت را باور سئئتیز بود، با لیبرالیسئئم دشئئمنی میمارکسئئیسئئت»

شتمی «.دا
1
صلی ما   شمن ا شریعتی بر آن بود که د سد، دکتر  ضا علیجانی می نوی ر

اهلل ها رقیب ما هسئئتند. آیتداری و دیکتاتوری شئئاه اسئئت، اما مارکسئئیسئئتسئئرمایه

ی یک قیچی داری و مارکسئئئیسئئئم دو لبهمطهری، در مقابل معتقد بود که سئئئرمایه

هستند و باید با هر دو با شدت مبارزه کرد.
2

 

شرح زیر میجواد میری گرایش سالمی قبل از انقالب را به  سد: های مختلف ا نوی

 گراییگرایی فقاهتی، علی شئئریعتی مؤسئئس اسئئالم خمینی مؤسئئس اسئئالماهللآیت»

قانی اهلل طالگرایی لیبرالیسئئتی و آیتسئئوسئئیالیسئئتی، مهدی بازرگان مؤسئئس اسئئالم

گرایی گذار اسئئالماگرچه بنیان»دهد: ، و ادامه می«گرایی دموکراتیکمؤسئئس اسئئالم

انند شئئئهید مطهری، شئئئهید فقاهتی،آیت اهلل خمینی بود اما شئئئارحان آن افرادی م

«.بهشتی و عالمه جعفری بودند
3

 

 

 های چریکی. آنتاگونیسم، پاشنه آشیل سازمان۶ 

اندیشی دینی و فداییان خلق بر سوسیالیسم ایرانی و بدون اگر چه مجاهدین بر نو

شتند، اما هیچ یک از این دو جریان را نمی ستگی تأکید دا  توان طرفداران آگونیسمواب

ها در های دموکراتیک و احترام به تکثر اندیشهحلیاست )یعنی اعتقاد به راهدر کار س

عکس، آنتاگونیسئئم بنیان اعتقادی جامعه و تعامل در برابر مخالفان و رقبا( دانسئئت. به

                                                      
1 https://kadivar.com/2974/ 

 ان غالب نبود )شریعتی و مارکسیسم(رضا علیجانی، مغلوب گفتم2 

 «های سیاسی عالمه جعفریگرایی و پسا اسالم گرایی: نگاهی به اندیشهاسالم»جواد میری، 3 
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ها بود که حق حیات برای مخالفین و رقبا قائل نیسئئئت، چرا که تنها خود را تجلی آن

 داند.  حقیقت مطلق می

شیل، فاجعههمین پا صفیهشنه آ سال ی ت سازمان مجاهدین خلق در  های درونی 

سازمان را  1354 شده بودند،  ست  سی ضای این گروه که مارک شی از اع را رقم زد. بخ

دانسئئتند. به همین دلیل، به هر طریق از متشئئکل شئئدن آن متعلق به خودشئئان می

بند بوده و ن پایچنان بر ایدئولوژی مذهبی مجاهدیبخش دیگر از سئئئازمان که هم

ها را خواسئئتند سئئازمان مسئئتقل خودشئئان را داشئئته باشئئند، جلوگیری کرده، آنمی

ضربهمی« اعدام انقالبی» سنگینی بر رابطهکنند. این ماجرا،  ستانه و همکاریی   ی دو

  ها وارد آورد. ها و مذهبیبین چپ

)در  ن مذهبیبا این حوادث، قدرت بالمنازع سئئئازمان مجاهدین در میان مبارزا

ها و سنتی هستند، هایی که ضد چپکند و نیروشدت افت میها و در جامعه(، بهزندان

شئئوند. سئئازمان امنیت کشئئور هم با شئئدت تقویت میبه در میان مبارزان مسئئلمان

 پاشید. ها، بر آتش این دشمنی، نفت میجانبه از این تصفیهی همهاستفاده

دفاع نکردند و پیشنهاد اتحاد دو سازمان اکنون چپ  هافداییان خلق از این تصفیه

های را رد کردند. اما برخورد این سئئئازمان نیز با دیگر نیروهای سئئئیاسئئئی، با خودی

هایی که درون سازمان به مخالفت ها نبودند و حتی آنمارکسیست که درست مثل آن

شان میبر می سی را ن سیا سم در رفتار  ستند، همان آنتاگونی ی بارز در نمونه دهد.خوا

 است.« مصطفی شعاعیان»این زمینه، برخورد سازمان فدایی با 

میان  نویسئئئد: وی تالش برای نزدیکیشئئئعاعیان می فاطمه صئئئادقی در معرفی

ایج اندیش رها را در تقابل با تفاسیر جزممبارزان مسلمان و سوسیالیست داشت تا آن

های مخالف حکومت شاه، )اعم گروه تمامی خواستاز دین و مارکسیسم قرار دهد، می

زاده هم ای فراگیر متحد کند. وهاباز مذهبی، ملی و سئئوسئئیالیسئئت( را تحت جبهه

های فدایی، ارزیابی را یک قدم جلوتر از تئوریسین« جبهه»ی های شعاعیان دربارهایده

لنینیسئئم و اتحاد شئئوروی  را زیر « جنگل»کند. شئئعاعیان که در تحلیل جنبش می

ی ال کشئئئیده بود، به این نتیجه رسئئئیده بود که تحوالت انقالبی یک نسئئئخهسئئئؤ

صربهجهان فردند. در عین حال )در موافقت شمول ندارند و هر کدام در نوع خود منح
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بخش ملی بدگمان های رهاییهای لنینی برای جنبشحلبه راه«( فرانتس فانون»با 

تمامی طرفداران مبارزه با استعمار و  بود. در نهایت آن که طرفدار تشکیل جبهه متحد

گرا( بود.دیکتاتوری )اعم از مذهبی، سئئوسئئیالیسئئت و ملی
1
 وی که با الهیاتِ رهایی 

شت، در کتاب  شنایی دا شت، برای انقالبی بودن، « شورش»بخش آمریکای التین آ نو

شی، ایدئولوژی الزاماً منتج به انقالبیگری ست و یا کارگر با شود مین نباید لزوماً کمونی

لنینیسئئت بود ولی نه انقالبی. به همین -و به حزب توده نگاه کنید که مارکسئئیسئئت

توانند، انقالبی باشند.ها هم میترتیب، غیر مارکسیست
2
  

ی ها طرفدار اتحاد مجاهدین )و بقیهبه طور مشئئئخص، شئئئعاعیان در آن سئئئال

یالیسئئئت(، در یک نیروهای مبارز مذهبی( با فداییان )و دیگر نیروهای فعال سئئئوسئئئ

ی مشترک بود و همین مدل را در سازمانی که خودش آن را به وجود آورده بود جبهه

شعاعیان به این نتیجه رسیده بود که باید  پیش برده بود.«( جبهه دموکراتیک خلق)»

سیج روحانیت برای تقویت جبهه ست و میاز قدرت ب ت: گفی فراگیر مخالفان بهره ج

ن، بامردم بودن و در مقابل آن، دشئئئمن خدا و مردم بودن اصئئئل برای ما باخدا بود»

ست ستن به مبارزه، از انتقاد به«. ا ها هم آن وی در عین دعوت از روحانیون برای پیو

ا ی انقالب سفید[ به هوشان ]دربارهروحانیون فریاد وامصیبت»ابایی نداشت و نوشت: 

ی زنان مسئئلمان... دریدن پرده رفت. تجدیدنظر در تقدیس مالکیت، به سئئربازی بردن

اهلل میالنی و شریعتمداری و... حرجی ناموس اسالم تلقی شد. بر عناصری همچون آیت

ای چون سئئید محمود طالقانی نیز به یکباره با گرفتن زمین از چهره نبود. شئئگفتا که

«دست مالکین و دادن آن به رعایا، به بهانه ی تقدیس مالکیت به ستیزه برخاست...
3
. 

                                                      

با نوشئئئته1  با دیکتاتوریی بیژن جزنی که در کتاب این را مقایسئئئه کنید  ندیشئئئهنبرد  فانون را نفوذ ، ا های 

 خواند.میلنینیسم -بورژوازی و ضدیت با مارکسیسمخرده

2  Peyman Vahabzadeh. 2019. A Rebel’s Journey: Mostafa Sho‘aiyan and 

Revolutionary Theory in Iran (London، UK: OneWorld). 

  ، نقد اقتصاد سیاسی."رَکی در جهانِ سربیتَ"نگاه کنید به فاطمه صادقی 3  
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شه شعاعیان با اندی ستی ذاتدر عین حال،  سی های گرایانه و محدود آن روز مارک

شنفکران موافق نبود. ایدههایرانی دربار شعاعیان را میی طبقه کارگر و رو با  توانهای 

شه سا اندی ستو الکالئومارکسیست-های پ شانتل موف هایی مثل ارن و 
1
سه کرد    مقای

شئئود و قادر به م حاکم بر یک کشئئور دچار بحران میگویند: وقتی که سئئیسئئتکه می

سخ ضایتیپا ست، آن گاه باید به گرد گویی به نار سی نی سیا های اجتماعی و مطالبات 

یاز ندهآوردن ن خت. آن ی گروههای پراک هه پردا یک جب ماعی در  فاوت اجت های مت

 «الیگارشئئی» در برابر« هاتوده»، «نخبگان»در برابر « مردم»ی جاسئئت که باید جبهه

شکل داد. این جبهه شترک بایدقدرت را  شده از  ی م سته  انعکاس اعتراض مردم خ

باید برای مسئئائل صئئنفی و  ی طبقاتی باشئئد.گران و گسئئترش فاصئئلهفسئئاد حکومت

های زنان یا نیازهای جوانان مبارزه ی مزدبگیران، برای خواستحقوقی کارگران و همه

ست سائل محیط زی شور و یا حقوق اقلیت کند. برای حل م های قومی و مذهبی در ک

ستای منافع ملی و آزادی ست خارجی در را سیا -های اجتماعی تالش کند. برای یک 

شد. در هر لحظه شور بکو سی در داخل ک ست مبرم مردم سیا ی معین ببیند که خوا

ست ست و حول این خوا سازمان دهد. در ها، گروهکدام ا های مختلف را جمع کند و 

ای با گیرد. چنین جبههها اسئئئت که رهبری این جبهه شئئئکل مییان این تالشجر

ای مشارکت فعاالن جریانات مختلف سیاسی، با اعتقادات متفاوت ایدئولوژیک و اندیشه

در « مردم»، «هاآن»علیه « ما»رود. هنر رهبران جبهه، گرد آوردن و ایجاد پیش می

ست. با نگاه امروز هم« حاکمان»برابر  شته که به ا بینیم شعاعیان بنگریم، می هاینو

های مختلف های مردمی در مبارزه سیاسی کشورهایی در تشکیل جبههکه چنین ایده

تا حزب دمکراتیک خلق یا  پان ( در ترکیه( راهبر بوده HDPها ))از پودموس در اسئئئ

هه قات هایی، طیف گسئئئتردهاسئئئت. در چنین جب نافع طب مدافع م بارزین  ای از م

یتزح نان، اقل فداران حفظ متکش و مزد بگیران، حقوق ز مذهبی و قومی، طر های 

زاده )همان جا، کنند. وهاباند و تالش میمحیط زیسئئت و دگر باشئئان گرد هم آمده

                                                      
1 .Laclau، Ernesto and Chantal Mouffe. 2001. Hegemony and Socialist Strategy: 

Towards a Radical Democratic Politics: Verso 
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ای شعاعیان را در یک مورد های جبههنویسد؛ شاید بتوان تحقق ایده( می195صفحه 

شخص تاریخی در همان دوره در خارج از ایرا سیون جهانی م شاهده کرد. کنفدرا ن م

شور ) شجویان ایرانی )اتحادیه ملی( در خارج از ک صلین و دان سال CISNUمح ( در 

ها ها، مذهبیبا اتحاد گسترده دانشجویان مخالف دیکتاتوری شاه )مارکسیست 1941

در  گرایی دموکراتیکای از کثرتگرایان( تأسیس شد. کنفدراسیون، مظهر نمونهو ملی

گرایی زیر سئئؤال رفت. این ی مشئئترک بود. اما به تدریج این تعامل و کثرتجبههیک 

ها تالش کردند که رهبری کنفدراسیون را در ها و مائوئیستزمانی بود که مارکسیست

صار خود درآوردند و به این ترتیب ملی صفوف انح سلمانان مجبور به ترک  گرایان و م

به دلیل  1354جام کنفدراسئئیون در سئئال کنفدراسئئیون شئئدند. نهایت آن که سئئران

ست شبکههای فرقهسیا شار فداییان برای تبدیل آن به  شتیای )و به ویژه ف بانی ی پ

ی دانشجویی حیات یک اتحادیه»کل منحل شد و انحصاری خود در خارج از کشور( به

فت یا یان  پا یب  به این ترت یک  هه«. دموکرات که جب ید بتوان گفت  ی موردنظر شئئئا

سومجبهه»ای بود که راهنمای آن ایده« انقالبی»یان همانا بدیل شعاع ه البت« ی ملی 

 گرایانه بود.گرایانه و اصالحبا راه و رسمی قانون

به «( ی دموکراتیک خلقجبهه)»اش ی گروهماندهپس از آن که شئئعاعیان با باقی

 های مطرح شدهایدهو « شورش»های پیرامون کتابش فداییان پیوست، به دنبال بحث

اش که بین سئئوسئئیالیسئئم نوع خلیل که تفکر التقاطی )با این اتهام هادر این نوشئئته

ملکی، ضدیت با لنینیسم و ناسیونالیسم بورژوایی کسروی، پاندول است(،
1
از سازمان  

شد و در تنهایی، و در جریان یک مقابله شته  شردن دندان بر کنار گذا سلحانه با ف ی م

 یانور که زیر زبان داشت به زندگی خود خاتمه داد.یک کپسول س

 

 ها نجس هستند؟ مارکسیست .۷

                                                      

 "درباره روشنفکر؛ یک بحث قلمی"مصطفی شعاعیان، -حمید مومنی 1 
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های خونین درونی سئازمان مجاهدین و همان طور که در باال اشئاره شئد، تصئفیه

شتار کادرهای معتقد مذهبی، به شاری آنک شان و تالش برای ها به اعتقاداتدلیل پاف

 ها داشت.ها و مذهبیی میان چپر رابطهسنگینی د هاییک سازمان مستقل، پیامد

های نام گرفت( در توضئئیح تصئئفیه« پیکار»رهبری جدید این سئئازمان )که بعدتر 

مثابه عاملی سئئئازمانی، حمالت تندی به اسئئئالم کرد و ضئئئمن تقبیح مذهب بهدرون

تخدیرکننده و بازدارانه، اعالم کرد که مصئئلحان مسئئلمان از اسئئدآبادی تا شئئریعتی از 

سائل اجتماعی و اقتصادی عاجز بودهتبی شان دینی، مثاند. روشنفکران و نوین م ل اندی

شن شریعتی )که در اوج رو صفیهدکتر  ها در زندان بود( هم از این حوادث شدن این ت

ی کمیته زندان»رسئئد که مطالبی که بعد از آزادی از شئئوکه شئئده بودند. به نظر می

شترک سال « م شد، شریعتی در روزنامه لیدکتر ع به نام 1355در  شر ی کیهان منت

شریعتی که در کتاب نوعی عکس شتارها بود.  سالم»العمل به این ک سیا شته ن« شنا و

کرد بود که او نه مارکسیست است و نه ضد مارکسیست، در این مقاالت، استدالل می

که مارکسئئیسئئم و اسئئالم دو ایدئولوژی متعارض هسئئتند، و شئئرط بقای یکی امحای 

  ری است.دیگ

مجاهدین  ی خونین و پایان حیات سئئیاسئئی سئئازمانی عملی این تصئئفیهنتیجه

با  اش نه دشمنیای بود که موضوع مرکزیاندیش مذهبیخلق، پایان تفوق آن تفکر نو

ستعمار و دیکتاتوری بود. در زندان اوین هم عدهچپ ای از روحانیون ها بلکه مبارزه با ا

از مجاهدین دستگیر شده بودند( به این نتیجه رسیدند که در بند )که به جرم حمایت 

ست سی سلمان با مارک شود و در یک بیانیهباید چگونگی تعامل مبارزان م شن  ی ها رو

ها قطع کنند، ای را با غیرمذهبیشفاهی از جوانان مسلمان خواستند که هرگونه رابطه

ست سی ستند، عدهزیرا مارک سی مذهبی، فراتر از ی دیگری از زندانیان ها نجس ه سیا

این، مبارزه با مارکسئئیسئئم را مقدم بر مبارزه با اسئئتبداد سئئیاسئئی و حکومت پهلوی 

 دانستند.

سال سلمانان درگیر در نتیجه، نیروی برتر در  ستانه انقالب بهمن در میان م های آ

شه سم و دیگر اندی سم، لیبرالی سی شد که مبارزه با مارک شی  ست، آن گرای سیا های با 

سئئالمی برایش اولویت اسئئاسئئی داشئئت، افرادی شئئبیه به شئئریعتی را التقاطی غیرا
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رهبری روحانیت بر انقالب برای جلوگیری از انحراف روشنفکران دانست و خواستار می

 اهلل مرتضی مطهری بود.بود. مصداق بارز این تفکر، آیت

 در میانضئئروری اسئئت که در این زمینه به موضئئع فداییان )به مثابه نیروی برتر 

ی خونین رغم مخالفت فداییان با تصئئئفیهها در این دوره( هم اشئئئاره کنیم. علیچپ

سازمان مجاهدین خلق، نگاه پرنخوت و متکبرانه شان مذهبی، ها به نوی آندرون  اندی

 ی فداییان به طبقهگرایانهها بود. در نگاه ذاتگیری قاطع با این تصئئئفیهمانع موضئئئع

که  لنینیسئئم-کند، یعنی مارکسئئیسئئم ها را نمایندگی میکه آن کارگر و ایدئولوژیی

ی خرده بورژوازی ایران بود. شارح آن سازمان فدایی است، سازمان مجاهدین، نماینده

نویسئئد:بیژن جزنی با همین نگاه اسئئت که می
1

بورژوازی  خردهها آنطبقاتی ء »منشا

های  در خانوادهشئئان باغل، انبورژوازی ملی. این مبارزدر دامن پرورش یافته و است 

نهضتآزادی  مثل اجتماعی مذهبی -سیاسی های سپس در جریانهبی و متعصب مذ

اندیشئئان و بر آن بود که این نو« جزنی ند.یا انجمن اسالمی مهندسان پرورش یافتها

و در تبیینی  برابر تفسیر سنتی از مذهب هیچ شانسی ندارندوشنفکر در رطلبان اصالح

اسالم و دستگاه ارتجاع  ، مذهبیی »تودهها بر آن اسئئئت که در مورد آنجبرگرایانه 

ندیشئئئان مذهبی برای او تالش نومذهبی را قبول دارد«  را تعبیرهای تجددطلبانه ا

بشر  ی خواهانهبا تمایالت ترقیکه  داندمیمحکوم به فنا و نیستیو »عبث شئشئی کو

شتهلیبه این ترتیب بیژن جزنی، عمعاصر هماهنگی ندارد.«  شدار  رغم آن که در نو ه

ی دیگریدهنده
2
 15اهلل خمینی را نیروی بسئئئیار مؤثر ارزیابی کرده بود ) چون آیت 

با این پیشینه: »تاکید داشت که  و دارد(« ایبسیج توده»را آفرید و توان  1342خرداد 

رده ان خکارها به ویژه صاحبای در میان تودهاهلل[ خمینی از محبوبیت بی سابقه]آیت

بورژوا برخوردار است و با امکاناتی که برای فعالیت نسبتاً آزاد سیاسی در اختیار دارد، 

                                                      

 " مارکسیسم اسالمی یا اسالم مارکسیستی"ی، بیژن جزن1 

 شناسی و مبانی استراتژیک جنبش انقالبی خلق ایرانطرح جامعهبیژن جزنی، 2 
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اندیش های نو، اما از پیش نیرو«ای برای موفقیت برخوردار اسئئتسئئابقهاز شئئانس بی

 پندارد.ای میمذهبی را فاقد هر گونه شانسی برای کسب حمایت توده

طور  بهدانیم در شرایط فعلی با آن دوست خود می نویسد ما مجاهدین راجزنی می

تضعیف  ما »او تأکید دارد که کلی وحدت تاکتیکی و تا حدی وحدت استراتژیک داریم. 

آوریم و از آن  موقعیت این جریان را در شرایط امروز تضعیف جنبش به حساب می

از به درک   که »ضرورت مبارزه و نیکند بینی میدر عین حال پیشکنیم«. پرهیز می

کند  لنینیسم اصیل کانالیزه می -به سوی مارکسیسمها را سر انجام آندرست شرایط« 

سترو آن جنبش ی زندهی »نمونهافزاید: و می ی در کوبا است که عناصر آغازکنندهکا

آن از جمله خود کاسترو در آغاز انقالب مارکسیست لنینیست نبودند و در جریان 

ستین جزنی مبنی م را پذیرفته و به کار بستند«. انقالب ضرورتاً مارکسیس مدعای نخ

ی ایران نخواهند بود، با اندیشئئئان مذهبی، نیروی غالب در جنبش آیندهبر آن که نو

»ضرورت  کودتای خونین درون سئئازمان مجاهدین به تحقق پیوسئئت. اما این ادعا که 

مان نومبارزه و نیاز به درک درست شرایط«  ندیشمبارزان مسئئئل به  ا به اعتقاد  را 

اندیش در سال های نومارکسیسم رهنمون می کند، نه دقیق بود و نه واقعی. مسلمان

شور سایر ک سالمی، راههای بعد، چه در ایران وچه در  ستند و های ا های دیگری را ج

 ای هم دست یافتند.در برخی جوامع حتی به نفوذ توده

زمان مجاهدین،  جریان آنتاگونیست در سا« چپ»ها، با کودتای در ایران آن سال

شاه، رهبری بالمنازع را به  شان( در میان مخالفان مذهبی رژیم  )مدافع محو دیگراندی

دسئئئت گرفت، ودیگرانی را که در پی تعامل و یا رقابت با دگراندیشئئئان بودند منزوی 

اثیر  تکرد. آنتاگونیستم تقی شهرام، بی شبهه در برآمد آنتاگونیستم اسداهلل الجوردی 

 جدی داشت.

  

 

 شوندقلع و قمع و از صحنه خارج می« هاغیرخودی»ی . همه۸

سال  شاه پهلوی درگیر بحرانی 1356در  ضا  ستگاه حکومت محمدر ، زمانی که د

جدی شئئد، هیچ نیروی سئئیاسئئی متشئئکلی از مخالفان سئئیاسئئتی برجای نمانده بود. 
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بود و فعالیتی نداشئئت، حزب به سئئر برده « صئئبر و انتظار»ها در ی ملی سئئالجبهه

سئئئال بود که در مهاجرت بود، سئئئازمان مجاهدین هم عمالً در  25ی ایران هم توده

شتارخارج از زندان شت و فداییان خلق با ک سازمانی ندا ستردهها  ساواک از های گ ی 

به گروه کوچکی با اختالفات بزرگ  1355-1354های رهبری و کادرهایش در سئئئال

ه بود. این در شرایطی بود که دستگاه روحانیت در اقصی نقاط کشور، درونی تبدیل شد

های علمیه قادر به زنی و نیز حوزههای مذهبی و سینهها، هیئتاز طریق مساجد، تکیه

ها بود. در عین حال، فروپاشئئی رژیم شئئاه چنان با ارتباط نزدیک با مردم و بسئئیج آن

های ی نیروو جان گرفتن دوباره« ی گذاردوره»سئئئرعت پیش رفت که زمانی برای 

آلود شاه مرداد نداد. با خروج شتاب 28ی سیاسی بعد از کودتای شدهشدت سرکوببه

، رژیم شئئاهنشئئاهی هم در بهمن ماه از هم پاشئئید. زمان و 1357از ایران در دی ماه 

شینند و به مردم سی با هم به بحث و گفتگو بن سیا  امکانی نبود که جریانات متفاوت 

 ها برای بعد از گذار از نظام پادشاهی چیست.ی آنبگویند که برنامه

ی هوشمندانه از سابقه تاریخی مبارزات ضد رژیم خود، آیت اهلل خمینی با استفاده

ی خود در این مدت کوتاه، با اطمینان با جمع آوردن تمام مخالفان زیر پرچم و برنامه

سی برادادن به آزادی همه سیا سرنگونی رژیمی جریانات  و احترام  ی فعالیت پس از 

 «مستضعفین»ی مردمی ی اقشار مردم، قادر به تشکیل جبههبه آزادی اجتماعی همه

شئئد و رهبری شئئورش مردم علیه حکومت شئئاه را در دسئئت « مسئئتکبرین»در برابر 

 گرفت.

اهلل های متفاوت مذهبی تحت رهبری آیتلکن این را هم باید تأکید کرد که نیروی

سیار  ضاد ناهمگونخمینی در انقالب هم اتحادی از جریانات ب سو بود. از یک و گاه مت

جریانی که خود را خط امامی می نامید و به آرای مرتضئئئی مطهری نزدیک بود و در 

هایی مثل احمد جنتی، مصباح یزدی، های سنتی اسالمی که در چهرهطیف دیگر نیرو

شد. حتی در یک سازمان سیاسی ندگی میاحمد آذری قمی و شیخ محمد یزدی نمای

سیس ستانهتأ سالمی»ی انقالب مثل شده در آ )به مثابه « سازمان مجاهدین انقالب ا

های گوناگون و نامتجانسئئئی در کنار هم بودند؛ از بدیل مجاهدین خلق( هم گرایش

صطفی تاجسعید حجاریان،  شم آغاجری، بهزاد نبوی، م سن مخملبافها در  زاده و مح

االمینی، سئئو  تا احمد توکلی، محسئئن رضئئایی، حسئئین فدایی، عبدالحسئئین روح یک
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شتراک تمامی این نژاد، و محمدباقر ذوالقدر در سوی دیگر. اما نقطهحسین زیبایی ی ا

مهنیرو تاگونیسئئئم بود. ه یات برای دیگران ی آنها آن نا( حق ح بدون اسئئئتث ها )

د دانستنرا تجلی حقیقت مطلق می« هاخودی»قائل نبودند، چرا که تنها « غیرخودی»

مه« غیرخودی»و  های ه عار طل. شئئئ با ند از: مرگ بر ی این گروهرا  بارت بود ها ع

ی تالش بر حذف همه …کمونیسئئت، مرگ بر لیبرال، مرگ بر منافق، مرگ بر التقاط و

درجا  جا وحتی اگر نابودی و انهدام کامل رقبای سیاسی یک جریانات غیر مکتبی بود.

شئئئدند. حتی حضئئئور راهم نبود، اما یکی پس از دیگری باید از صئئئحنه حذف میف

ها، با درصئئئد کوچکی از آرا، مثل یک اقلیت بسئئئیار کوچک و ای این نیروحاشئئئیه

سرنوشت اهمیت هم در جامعه قابلکم مهندس بازرگان، « نهضت آزادی»تحمل نبود. 

 است. ی روشنی از روند پیشرفت این ماجرانمونه

سیار قابل طرفه ستی ب طاف انعآن که تعریف غیرخودی و خودی در منش آنتاگونی

، انگ دشئئمن انقالب و خائن  ها در گام بعدیو تغییرپذیر اسئئت. بسئئیاری از خودی

صحنهمی سکی، بوخارین، زینوویف و حذف می خورند و از  شت تروت سرنو شوند. این 

صئئدر، حسئئن زاده، بنیقطببود. همین داسئئتان برای  کامنف در انقالب بلشئئویکی

سوی،  کروبی شد.  الهوتی، منتظری، مو سنجانی هم در انقالب ایران تکرار  و حتی رف

  ای را )در داستان آنتاگونیسم(، سر ایستادن نیست.چنین قافله

سال شیدی  1360ی های دههدر  شاره رفت -خور ها، ملیون و چپ - چنان که ا

از صئئحنه خارج شئئدند. اما نگاه کوتاهی به راه و روش ای، نابود و ها از هر نحلهلیبرال

 ها هم آموزنده است.های پس از انقالب در این سالجریانات مختلف چپ در سال

هایی بودند شبیه سازمان پیکار و یا اقلیت که خیلی زود به مخالفت گروه اول، چپ

جاهدین که برخاسئئتند و همراه با سئئازمان م و حتی درگیری مسئئلحانه با نظام جدید

شده بود، در بهار بعد از آزادی برخی از رهبران سازی  سرکوب  1360اش از زندان، باز

 ها کشته شدند.شدند و تعداد کثیری از اعضای آن

لت  عدا یالسئئئیم و  با امپر بارزه  که م یت بود  گروه دوم، حزب توده ایران و اکثر

داشت، امیدوار بودند که اجتماعی( برایشان اولویت -های سیاسیاجتماعی )و نه آزادی

سو بود، بتوانند ها در این اولویتکه به گمان آن« خط امام»با حمایت از  ها با آنان هم
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شریک در رهبری انقالب، غلبه کنند. این گروه علیرغم این  سنتی  ست و  بر جریان را

«  هاخط امامی»زندانی و سرکوب شدند. نکته آن بود که  1361پشتیبانی، در زمستان 

و  )خود از رهروان راه آنتاگونیسئئئم بودند(، اعتمادی به این پشئئئتیبانی نداشئئئتند که

یان به این جر بدبینی  با شئئئک و  گاه میهمواره  ند؛ها ن که راه و روش   کرد چرا 

یده ها( را دها در اتحاد شوروی در برابر مخالفان )ازجمله مذهبیآنتاگونیستی بلشویک

ای در اوین به زندانیان توده 1364ضاییه، در پاییز بودند. موسوی اردبیلی، رئیس قوه ق

با شما در نهایت عدل و رأفت اسالمی رفتار شده، باید شکرگزار باشید که »گفته بود: 

دادید. مگرنه تا امروز هسئئئتید. شئئئما اگر به جای ما بودید، به کسئئئی مهلت نمی

شویک سید، علمای آن جا را دسته بل  دسته به گلولههای قفقاز، همین که دستشان ر

«اید؟بستند؟ کشتند، بردند، سوزاندند... فراموش کرده
1

 

ست سیالی سو سوم،  شکراهلل پاک گروه  صطفی رحیمی یا  هایی منفرد مثل دکتر م

شدند به محدودیت آزادی نژاد بودند که اعتراض کردند ستگیر و زندانی یا اعدام  ها، د

اخالقی انتقاد کردند و نوشئئتند و دموکراسئئی از منظر سئئوسئئیال ی کدیور،اما به گفته

اند.که چرا مخالف اسئئتدالل کردند
2
توان با مشئئی راه و روش این گروه سئئوم را می 

مند  زجامعه نیای اداره»گفت: ها همسئئو دانسئئت که میمهندس بازرگان در این سئئال

نوشت: که ؛ «ییزربرنامهال و عتدامند زنیاو ست ی ابشری تجربهو توجه به عقل جمعی 

ی یشهرالیت فقیه وکه مدعی شد: »؛ «ندین هم پیشرفت نمیکدحتی ون آزادی، »بد

«.دلت بود دونهااز ین دیی ا»قائل به جدو « اردینی ندد
3
گوید بابک احمدی درست می 

ئال ئ ئى»ی شصت های دههکه در س ئ ئونت انقالب ئ ئاى خش ئ ئى در اوج غوغ ئ ، «یعن

گونیستی داشتند و از آزادی و دفئئاع از صئئداهایی از این دست، )کئئه راه و روشی آ

                                                      

 "...بار دیگر و این بار"محمود به آذین، 1 

 /https://kadivar.com/16668 ,"کدیور, "عصرانه با طعم قانون 2

 "محسن کدیور، صحت مشی بازرگان 3
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ئى مى ئ ئان حقوق ئ ئب گفتم ئ ئر در قال ئ ئوق بش ئ ئد(، حق ئ ئى »گفتن ئ ئه جای ئ ب

«رسئئید. انئئگار نئئه انئئگار کئئه چنئئان صدایئئى اصئئال ً وجئئود داشئئت.نمى
1

 

 

 . چرخش از آنتاگونیسم به راه و روش آگونیستی ۹

ها انعکاسی وسیع یافت. با پایان جنگ ایران و عراق و های بعد این صدااما در سال

اهلل خمینی و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اقمار آن در اروپای شرقی، رحلت آیت

 ی سیاسی ایران هم دچار تحولی چشمگیر شد. صحنه

شه شوروی، تحوالت عمیقی در اندی شی  های ایرانی )مثل بقیه ی چپپس از فروپا

رخ داد. بررسئئئی این تحوالت، موضئئئوع مطلب دیگری اسئئئت. اما ها در جهان( چپ

ی آنچه که مربوط به مسائل مطرح شده در این مقاله است، باید اشاره کنیم که درباره

 های ایرانی، از گرایش آنتاگونیستی به راه و روش آگونیستی،تعادل نیرو در میان چپ

به تالش برای یافتن راه کارهای های جهانشئئئمول و انترناسئئئیونال حلاز اعتقاد به راه

گرایی ی معین، از ذاتهای مردم در این لحظهملی و در همنوایی با فرهنگ و سئئئنت

به چندگانگی تحت سئئتم بودن )جنسئئیت، مذهب، قومیت، « ی کارگرتقدس طبقه»

سیار بزرگ ست. امروزه گروه ب شی...(، تغییر کرده ا  ها به آزادیتری در میان چپدگربا

سابقهی نهمه شر، به م سداری از قوانین دموکراتیک و حقوق ب سی و پا سیا ی یروهای 

شهعادالنه سپهر جامعه مدنی و رأی تعیینی اندی سی کنندهها در  ی مردم در دموکرا

 پارلمانی معتقد هستند.

های پس از جنگ و درگذشت های مذهبی در سالاما این تعادل نیرو در میان نیرو

 ه پیش رفت؟آیت اهلل خمینی چگون

شبیه آنچه را که در ایران بعد از انقالب  سی  سیا صف بیات که جریانات   1357آ

رم از منظودهد: های آن را چنین شرح میتعریف کرده، ویژگی« اگرمسالا»مسلط شد 

و مع اجودر سالمی انوعی نظم اری برقرن شامهبرنان هایی اسئئت که یی جریااگرمسالا

ست. آن اخالقی رات امقرو شریعت ، سالمیاومتی حکیبر مبنان مسلمانات جتماعاا
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هایی که اندیشه باشدت کردن سیاست و اقتصاد جامعه است، و بهمیسالها اهدف آن

 کنند.های فرهنگی آن مخالفت میو نمادمنطق سیاسی و  آیند،ب میغراز 

سال سپس برآمد یک جریان تازه را در  ستین انقالب های بعد از دههبیات  ی نخ

سالم»با نام  1357 ساا ضیح می« گراییپ  -لاوکند:  دهد که به دالیل زیر ظهور میتو

کردن جامعه از باال و عواقبی که این ی اسئئالمیی مشئئخص و ملموس از پروژهتجربه

بار آورد؛  به  یای مردم  تحوالت عظیم اجتماعی که در این  -دومپروژه برای دین و دن

 شامل گسترش وسیع شهرنشینی، با سواد شدن ی ایران رخ داد، کهها در جامعهسال

 یگیری یک طبقهتری از مردم، تغییرات در سئئاختار اقتصئئادی، شئئکلاقشئئار وسئئیع

رفته، وزن بیشئئئتر جوانان در سئئئاختار متوسئئئط بزرگ شئئئهرنشئئئین و دانشئئئگاه

(، public sphare« )سپهر عمومی»شناسی، حضور چشمگیر زنان در قلمرو جمعیت

المللی با پایان جنگ تغییر در فضای بین - سوم روشنگرانه است. هایو رشد گفتمان

سئئرد.
1
ای از ی طیف گسئئتردهاین تحوالت اجتماعی، تغییرات بزرگی را در اندیشئئه 

سیاستمداران )بازرگان، خاتمی، موسوی و...(، روحانیون )منتظری، صانعی، علی محمد 

المی )سروش، مجتهد شبستری، ...( و اندیشمندان اس اسداهلل بیات زنجانی ,دستغیب

شترک در  صل م شد. ف شکلی فعال درگیر در انقالب بودند، باعث  ملکیان و...( که به 

یز آمها و همزیسئئتی مسئئالمتاین گفتمان تاکید بر اصئئالحات، تعامل، پذیرش تفاوت

ان ی  دشمنی مشکالت داخلی را تنها توطئهها سرچشمههای گوناگون بود. ایناندیشه

دیدند و به مسئئائل داخلی که ریشئئه در تاریخ طوالنی دیکتاتوری داشئئت نمیخارجی 

دیدند. پارچه، سئئیاه و سئئفید، نمیپرداختند. غرب و جهان اسئئالم را هم یکهم می

ها و برقراری دموکراسئئئی غیر والیتی ، فردیت انسئئئان«ال إِکْراهَ فِی الدِّینِ»تأکید بر 

شدن  دینی»نویسد: می« گراییپسا اسالم»داشتند. حسن یوسفی اشکوری در تعریف 

شدن دین هر دو از جمله پیامد ست های منفیدولت و دولتی  سم ا سالمی و ادامه «. ا

(  public sphareدهد: ما مخالف حضئئئور و فعالیت مذهب در حوزه عمومی )می

هی بومی، خواگرای اسالمیسم هستیم که مروج تمامیتنیستیم، اما ناقد گفتمان تقلیل
                                                      
1 Bayat، Asef. (2013)، "Post-Islamism at large" Post-Islamism: The changing faces of 

political Islam. Oxford University Press 
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هایش را از مذهب طلب ، و گفتمانی است که پاسخ تمام همه پرسشلیگارشی مذهبیا

سایر ایدهمی سالم، همچون  ضوری ها، میکند. از دیدگاه ما ا سپهر عمومی ح تواند در 

شد، اما هیچ ایده شته با صونیت، و برتری ذاتی فعال و مدنی دا ست، الوهیت، م ای قدا

ی اسئت، مردم، مبنای مشئروعیت آن هسئتند، و ندارد. حکومت امری سئکوالر و دنیو

صی شخ ست دین الگوی م «برای حکومت ارائه نکرده ا
1
سالم» . ساا مثابه به« گراییپ

های مسئلمان )مثل تونس، بعد از انقالب ایران، در سئایر کشئور« گراییاسئالم»پیامد 

شورها تب سی در آن ک سیا سترش یافت و به نیروی غالب  یل دترکیه و اندونزی( هم گ

 شد. 

در « هبیاندیشی مذنو»مثابه تبیینی تازه از به« گراییپسااسالم»در کنار گسترش 

های پس از انقالب ایران، باید از یک جریان سئنتی و قدیمی شئیعی که در واقع سئال

های اخیر از نوعی خوانش دینی از سئئئکوالریسئئئم اسئئئت، هم یاد کنیم که در سئئئال

انیون شئئیعه برخوردار شئئده اسئئت. بر اسئئاس این ای در میان روحمحبوبیت گسئئترده

شه صوص اندی سی بر او والیت ندارد )تنها در خ شده، ک سان آزاد آفریده  ی فقهی، ان

صوم از حق والیت می ست و امور این امامان مع سیا توان گفت(. این دیدگاه به عالوه، 

ی سیاسی را سبب شمرد. لذا، ورود روحانیان به رهبردنیایی را امری آلوده به فساد می

اهلل محمد حسین نائینی شناسد.آیتآلوده شدن دین، روحانیت و دینداری مردمان می

اهلل سیستانی در عراق امروز، اهلل خویی در دوره انقالب و آیتی مشروطه، آیتدر دوره

 اند. ی این اندیشههای برجستهچهره

 

 گیریکالم آخر، به جای نتیجه

ی تسئئخیر دولت ها( در اندیشئئهآنتاگونیسئئت ها )هم در میان چپ و هم مذهبی

شان را در تمام جامعه )در حکومت، قلمرو هستند تا به این ترتیب، ایدئولوژی اعتقادی

عمومی و زندگی خصوصی شهروندان( پیاده کنند. در راستای این هدف، هر مانعی بر 

صحنه شود. با این تفکر، آزادی اجتماعی و  سر راه و هر رقیبی، باید حذف و از  خارج 
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شود و با شود، هر اختالفی )حتا با دوستان سابق( آنتاگونیستی میمعنا میسیاسی بی

های صنفی، هنری، خیریه و سیاسی شود. سازمانآمیز حل میی حذف خشونتشیوه

عال در  عه»ف مدنیجام باشئئئد، تحمل « ی  حاکم ن یان  مان و رهبری جر اگر زیر فر

شود. مردم هم باید آن طوری لباس بپوشند، رفتار کنند و بیندیشند که ایدئولوژی نمی

سیدن به قدرت، وعدهصحیح می سد. هر دوی این جریانات، حتا اگر پیش از ر ی شنا

های دموکراتیک را بدهند، با رسئئیدن به قدرت، تمامی آزادی سئئیاسئئی و حفظ ارگان

 کنند.ها را نابود میاین نهاد

ها با بخش دیگری از چپ و نواندیشئئی مذهبی، که آگونیسئئم راهنمای روابط آن

ی رقبا احترام دیگر جریانات سئئیاسئئی اسئئت، بر آن هسئئتند که باید به آزادی همه

شهروندی، آزادی سدار حقوق  شت و پا های اجتماعی و قوانین دموکراتیک فعالیت گذا

سابقه سی بود. هر دو جریان، به م شهی عادالنه سیا ی جریانات های همهنظرات و اندی

کنندگان اعتقاد دارند. کننده بودن رأی مردم برای انتخاب حکومتسئئیاسئئی و تعیین

ی مدنی و سئئپهر عمومی های جامعهها در سئئازماناسئئاس کار فرهنگی و تبلیغی آن

های حکومتی در نگاه این جریانات، آلت پیشبرد ایدئولوژی است. دولت و دیگر سازمان

شده در دورهزب برندهح ست تبلیغ  سیا ست. اگر چه   ی انتخابات )برایی انتخابات نی

شادمانی آنبهبود زندگی این شهروندان، برای کم کردن مشکالت و افزایش  ها دنیایی 

سط این دولت پیش می ست و حق ( تو رود. لکن دولت، مجزا از این یا آن ایدئولوژی ا

شهروند صی  صو ان را ندارد. تحول مثبت تغییر تعادل نیرو ها دخالت در امر زندگی خ

هاو مذهبی های ایرانی، )از غالب بودن اندیشه  آنتاگونیستی  به چرخش در میان چپ

به سئئئوی راه و روش آگونیسئئئتی و اقبال عمومی مردم از این تحول( را باید نشئئئانه 

 سیاسی در ایران امروز دید.  -پختگی و تکامل فکر اجتماعی

شتهای مبسؤال سته از چپرم در مورد روایت و بردا های ها و مذهبیهای آن د

هاسئئت ) معتقدین به سئئوسئئیالیسئم ایران که آگونیسئئم راهنمای اندیشئئه و روابط آن

 هاست: ی اکنون ایندموکراتیک و نواندیشان دینی(، در لحظه

ندیشئئئه -اول و  ها باور عمیق دارندهر کدام از این جریانات، تا چه حد به این ا

 ها بکوشند؟حاضرند در راه تحقق آن
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 توانند به گفتگو بنشینند و به طورها، چگونه میدر راستای پیشبرد این ایده -دوم

 دیگر کمک کنند؟عملی به یک

ستهای آنان به چه ترتیبی میاین تالش -سوم های زنان، کارگران و تواند با خوا

ست و مدا شگران حفظ محیط زی  های دینی وفعان حقوق اقلیتسایر مزدبگیران، کن

 قومی پیوند برقرار کند؟
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شار دنبالبه سم کُرد» کتاب انت سیونالی ستگاه نا سوی« گفتارهایی در خا شر » از  ن

کتاب حاضر  .دادم انجام یکی از نویسندگان کتاب عباس ولی  گویی باوگفت  «چشمه

سی جلد چهارم از مجموعه مطالعات شنا ست که مقاالت آن از لحاظ تئوریک و ا کرد

جامعتاریخ گاری یکی از  تهن نه محسئئئوب میترین نوشئئئ کهها در این زمی  شئئئود 

شگرانی که در زمینه سمپژوه سیونالی ستند ارائهی نا  های خاورمیانه در حال تحقیق ه

های ی ناسئئیونالیسئئم کرد از خالل اسئئتداللو در آن سئئعی شئئده تا مسئئأله اندکرده

ستگرا، قومازلی ساخت، گرا، مدرنی ستی تاریخبر شود و گرا و ماتریالی سی  گرایانه برر

گام مطرح کرده این است که برای نخستین آنچه که این کتاب را به عنوان اثری پیش

ا هها و بینشپژوهش و هاچنین متمرکز بر ناسیونالیسم کرد، برساختبار مطالعاتی این

ی مطالعات دهد که از آن به عنوان چرخشئئئی در حوزهننده قرار میرا در اختیار خوا

 ت. )س.ن.(کردی یاد شده اس

 تاریخیِ نوشییتار ضییرورت» که کنیدمی اشییاره شییما کتاب از جایی در

سم سیونالی شته اعطای کُرد نا ست به گذ شد مبنایی تا کردها  نیادب برای با

 تاریخی یسوژه یک یمثابه به آینده سر بر جدال نیز و حال هایلحظه نهادن

 رایب مبارزه و شدن انکار نفی سیاست یعنی. است کرد سیاست سوژه این که

قاق جه با «.خود حقوق اح یا تعبیر این به تو تاب این آ هدمی ک  لزوم خوا

سم سیونالی سو اتفاقاً، که را امروز جهان در هاکرد برای نا  گیرهمه موج با هم

 کند؟ مطرح است، نیز ناسیونالیسم

 یفرهنگ رویکردی نیز و سئیاسئت یک عنوانبهناسئیونالیسئم  ضئرورت من نظر به

 داشئئتم قصئئد کتاب این در من که آنچه اما اسئئت مطرح که هاسئئتمدت کردها برای

 .ودش تئوریزه درستیبه باید کردها برایناسیونالیسم  یمسأله که بوده این کنم عنوان

 و حال گذشئئته، با رابطه نظر از را آن موجودیت تا کردم سئئعی نوشئئتار این در من لذا

 چارچوب رد تعبیری به نیز کردناسئئیونالیسئئم  البته. کنم بیان تئوریک لحاظ از آینده

ستی هایحرکت کلی سیونالی  نظر مد باید نیز را نکته این اما گیردمی قرار جهان در نا

 جهان در امروز که جدیدی هایناسیونالیسم جدید موج با کردناسیونالیسم  که داشت
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 حرکت یک کردناسئئئیونالیسئئئم  من یعقیده به .اسئئئت متفاوت کلیبه شئئئده آغاز

 که آنچه بین این در اما فرهنگی و مدنی سئئیاسئئی، هایخواسئئت با اسئئت دموکراتیک

ستمی ست این بگیرد قرار توجه مورد بای سم  که ا سیونالی  در ار خود موجودیت کردنا

 احقاق برای دموکراتیک چارچوب در کامالً آن هایخواسئئئت و بیندنمی دیگری نفی

 و کند بیان را خود هویت بتواند آن بر تکیه با که سئئتقالبی در اشسئئیاسئئی حقوق

 طلبانهتوسئعه نآ سئیاسئی ابزارهای و اهداف گفتمانی نظر از بنابراین. ببخشئد تکامل

. اسئئئت خود قلمرو چارچوب در هویتْ این تبین و اسئئئتقرار خواسئئئتار لذا نیسئئئت

 هایمشئئخصئئه از یکی این و نیسئئت «سئئازدیگری» عنوان هیچ به کرد نالیسئئمیوناسئئ

سی سا سیونالیسم  ا ست کردنا  دموکراتیک یجنبه یوجودآورندهبه البته ویژگی این .ا

ست نیز آن سم  که بینیممی ما پس .ه سیونالی سیله به اشهویت خواهدمی کردنا  یو

 که را حقوقی از دسئئته آن آن، پیرو و شئئود گذاشئئته احترام آن به و پذیرفته دیگری

 تحقق خواستار و کندمی تعریف است هویت این سیاسی و حقوقی شناسایی از ناشی

ست آن ست کنونی شرایط در اگر اما. ا ضاد در آن هایخوا سلط هویت با ت  و دولتی م

سمی شورهایی ر ضر حال در که ستک ستان هایبخش بر حاکم حا  ینتیجه اندکرد

ست سیاسی حلراه و مذاکره امکان عدم سیونالیسم  .ا ستن ناموجه رغمعلی کردنا  دان

 کردی هایجنبش تاریخ به اگر و داندمی فصئئلوحل و مذاکرهقابل را هاآن تفارق، این

 یعنی] هاتفاوت این پذیرش و گفتگو برای تقاضا که زمانی تنها که بینیممی کنیم نگاه

 ینتیجه نشده واقع پذیرش مورد [کردی هویت برای حقوقی و سیاسی چارچوب قبول

ضاد آن سلط هایحکومت با ت سلحانه بیان گاه و م ست بوده نظامی و م  نهایت در اما. ا

 برای یجای خود سیاسی و گفتمانی ساختار در کردناسیونالیسم  که است این حقیقت

 .ندارد دیگری محو و مسلحانه هایحرکت و جنگ

شه کرد دیگربودگی در که انکار و سرکوب ترومای اگر» ست دوانیده ری  ،ا

 تنیمب خشونت دیالکتیک در نهفته خشونت نگیرد، قرار ملأت و پرسش مورد

کار و نفی بین تضییاد بر بارزه و سییویک از کردی هویت ان ها یم  برای کرد

سایی ست ایگونه به دیگر، سوی از آن پذیرش و شنا  خواهد ادامه نخوردهد
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ست گفتن سخن این، یالزمه و یافت  تاریخ به تازه نگاه نوعی البته و کردها

ستان از بخش چهار هر در هاحاکمیت یرابطه ضور یعنی کردها با کرد  آنها ح

شی این «دیگری یک یمثابهبه ست یمقاله از بخ  گفتمان شرایع به که شما

سی سیونالیسم یمسأله پذیرش روند در مهم ارکان از یکی که ،سیا یکرد نا

شاره ست، ضای شما. دارد ا سی گفتمان ف  در باالخصمسأله  این برای را سیا

 کنید؟می ارزیابی چطور ایران

 منوط را سیاسی یایده این و گفتمان پذیرش شرایط من ایران، کردستان مورد در

 همانند نیز کردستان در دانیممی که همانطور زیرا. دانممی کردستان موجود شرایط به

 من که است کرده تغییر اخیر هایسال طی گفتمانی هایویژگی ایران هایبخش سایر

شریح طوراین را آن خواهممی ضر حال در :کنم ت ضای حا ستان گفتمانی ف  ایران کرد

 احزاب تسلط یحیطه که تبعید در بخش یک است، تکوین حال در مجزا بخش دو در

سی ست کرد سیا ست در ایران داخل در دیگر بخش و ا سل د شنفکر جوان ن  که رو

 تحول هایقابلیت که دهدمی نشئئان قرائن .اسئئت جدید گفتمانی میدان یک اسئئاسئئاً

 به حاال. بود خواهد و سئئئتا خارج بخش از مسئئئاعدتر بسئئئیار بخش این در گفتمانی

 با و گذشئئته یدهه چند در بپردازیم؛ اسئئت احزاب تسئئلط یحیطه در که بخشئئی

 که جهان در مسئئلط ئولوژیاید عنوان به مارکسئئیسئئم افول ویژههب اسئئاسئئی تغییرات

 ردمو در. داشئئت چشئئمگیری تغییرات گفتمانی فضئئای بودند، ثرأمت آن از نیز کردها

سالم،انقالب از بعد ایران سی ا سم جای سیا سی  ایدئولوژی چون اما گیردمی را مارک

 ضاییف لذا ندارد مشروعیت و نیست مقبول کرد اپوزیسیون برای طبیعتاً است حکومت

 سئئتفضئئایی عمدتاً شئئودمی ایجاد کرد احزاب ویژههب و خارج در کرد فعالین برای که

 کهاسئئت  تررادیکال هایگفتمان و هاایدئولوژی بعضئئاً یا لیبرال دموکراسئئی از ثرأمت

 یشیوه هب نیز سنتی مارکسیسم اگرچه است، دموکراتیک سوسیالیسم نوعی از ثرأمت

سبتاً شیه ن سی به باید حاال اما. دارد ادامه یاحا . بپردازیم جریان این دیگر سوی برر

 از خارج چه و داخل در چه سئئئازمانی غیر چه و سئئئازمانی چه ایران در کرد یجامعه

 یک حاکمیت هاآن برای .اسئئئت بوده مواجه دوگانه «دیگری» یک با همیشئئئه ایران

ست سرکوبگر دیگریِ سی احزاب عملکرد آن با ههمواج در که ا سلحانه جنگ سیا  و م
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 این از دیگری نمود اما .است بوده مدنی اعتراضات داخل، در سیاسی نیروهای عملکرد

سیون دیگری ست ایران کرد غیر دموکراتیک سکوالر اپوزی  و رد لدلی به نیز آنها که ا

 دوگانگی این لذا. اندایسئئئتاده شئئئانمقابل در دیگری نحو به کردها تقاضئئئاهای انکار

 است آورده وجود به حاضر حال در ایران در کرد سیاست برای ایویژه شرایط گفتمان

شد خطرناک تواندمی هم حدودی تا من نظر به که ضا اگر یعنی با  گفتمان یک برای ف

شترک سیون طرف از م شود فراهم کرد غیر دموکرات اپوزی سته و ن  را کردها های خوا

 این حل برای ایامیدوارکننده اندازچشئئم ندهند، جای خود سئئیاسئئی هایبرنامه در

 .داشت نخواهد وجودمسأله 

 کردن دموکراتیزه و اساسی قانون اصالح» که شده عنوان کتاب از جایی در

سی بازنمایی خود خودی به تواندنمی شهروندی مفهوم  کردها برای برابر سیا

 مه آن، سیاسی قدرت هویت شدن دموکراتیک آن نیازپیش و کند تضمین را

 اساسی قانون در دموکراتیک مفهوم یک گنجاندن. «است رادیکال یاشیوه به

سیاری که ستحلیراه سیالیست از ب  لیبرال گراهایملی حتی و کرد هایسو

سأله حل راه را آن نیز ترک و ایرانی  که کنیدمی فکر شما دانند،می کرد یم

 است؟ مناسب منطقه حاضر حال موقعیت به توجه با اندازه چه تا حلراه این

 این باب در من که آنچه کنم اضئئئافه را نکته یک مورد این در من بدهید اجازه

 و ایرانی هایدموکرات هم یعنی است دیگران یگفته از متفاوت امکرده تئوریزهمسأله 

سانی هم سی اگر که دارند اعتقاد که ک  و دشو برقرار سوریه و ترکیه ایران، در دموکرا

 نژادی و مذهبی مسئئائل جای به مدنی حقوقی مسئئائل بر تکیه با اسئئاسئئی قانون بعد

صالح را شهروندی مفهوم سأله نتیجه در کند، ا سأله رییتعبهب یا ملی یم قومیت یم

ست،آن مخالف کامالً باره این در من نظر. شودمی حل ها ساً که گویممی من ها سا  ا

ساسی قانون در نباید  جودو شهروندی شرایط و ملیت شرایط تعریف بین فرقی هیچ ا

 عشری،اثنی شیعه مذهب ایرانی ملیت شرایط اساسی قانون در که وقتی .باشد داشته

 یگرد طرف از و است شده گرفته نظر در فارسی فرهنگ و مشترک تاریخ فارسی، زبان

 دونب بداند، ایران قانونی شئئهروند را خود باید که کسئئی یعنی ایرانی، شئئهروند هویت
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 وجودهب آشکار فتمانیگ تضاد یک شود،می تعریف زبان و فرهنگ نژاد، هویت، به توجه

 ایران رسئئمی شئئهروند را خود بین این در که کسئئی تکلیف نیسئئت معلوم و آیدمی

 ذهبم کرده تعریف ایرانی ملیت برای اساسی قانون که شرایطی به توجه با اما انددمی

 رد،ک تبیین باید چطوررا  وسیاسی حقوقی نظر از هاتفاوت این است، متفاوت او زبان و

 کهاسئئت  ملی هویت با شئئهروند فرهنگی و زبانی مذهبی، هویت هایتفاوت مقصئئود

ست کرده تعریف حاکم فرهنگ و حاکم قانون ضاد این .ا شکار ت  یمعن باید چگونه را آ

صی آیا هاتفاوت این گرفتن نظر در با کرد؟ سنن مذهب با ایخانواده در که شخ  به ت

 نظر در با دارد نیز متفاوتی فرهنگ و تاریخ و نیست فارسی او مادری زبان و آمده دنیا

 پس نه؟ یا اسئئئت ایرانی فرد این آیا ایرانی ملیت از اسئئئاسئئئی قانون تعریف داشئئئتن

 را شئئهروندی تعاریف هم هرچند شئئما که اسئئت این اسئئاسئئی یمسئئأله بینیممی

ید دموکراتیزه یت مفهوم تعریف از را آن و کن یای که مل یت گو یت هو  منشئئئاء مل

سی حاکمیت ست سیا ست متجلی دولت در که ا شکل بدانید ا . شد نخواهد حل م

 باشئئد ملی فرهنگ و مذهب و زبان از متمایز تاریخ و فرهنگ و مذهب زبان، که زمانی

سی قانون اگر یعنی سا سی قدرت هویت ا ست ملت حادآ همان کهرا  سیا ساس بر ا  ا

 هب آشئئکار تناقض یک هم باز باشئئد کرده تعریف دیگری معین تاریخ و زبان و مذهب

 تعریف بایسئئتمی باشئئیم معضئئل این برای واقعی حلیراه دنبال به اگر .آیدمی وجود

 یمکن یکسان، ملت هویت یعنی حاکم قدرت هویت با دقیق طور به را شهروندی هویت

 فرهنگ و تاریخ با و کردی زبان با سنی مذهب با کرد شهروند یک صورتاین غیر در

 این که چرا گرفت، خواهد قرار سیاست مشروع یحیطه از خارج ابتدا همان در کردی

 مرزهای و حدود که اسئئت ملی مسئئلط هویت همان یا سئئیاسئئی قدرت هویت تعریفِ

 وارد ثغور و حدود این از خارج اگر پس کندمی تعیین را مشئئئروع سئئئیاسئئئت قانونی

 خشونت هدف تواندمی قانونی صورت به و کرده عمل قانون خالف عمالً شود سیاست

 و دموکراسئئی با تنها نتیجه در .شئئود مجازات قانوناً و بگیرد قرار سئئرکوب و سئئیاسئئی

ساسی قانون در شهروندی مفهوم کردن دموکراتیزه  اقوام یا هاملیت مشکل تواننمی ا

 .کرد حل ایران در را

 کنید؟می تفسیر چطور را رادیکال کردن دموکراتیزه یمسأله پس



 

 
 

 عباس ولی 153

 جدید اسئئاسئئی قانون نوشئئتن برای سئئسئئانؤم مجلس اسئئت قرار فردا کنید فرض

 یمسئئأله از جدای داندمی دموکرات را خود که کسئئی هر زمان این در شئئود تشئئکیل

یم دارد اعتقاد دموکراسئئئی به که. ..یا و بلوچ فارس، ترک، کرد، فرد هر یعنی قومیت

 در رسئئمی چیز هر و رسئئمی فرهنگ رسئئمی، مذهب رسئئمی، زبان تعریف از بایسئئت

سی قانون سا سمی زبان از حرف کجا هر زیرا کند جلوگیری ا شد ر  زبانِ یعنی این با

 که کسئئی پس .اسئئت سئئیاسئئی قدرت مذهب همان رسئئمی مذهب، سئئیاسئئی قدرت

 یا و گیردمی قرار قدرت مقابل در یا خواهناخواه ،نیسئئت رسئئمی اشمذهب یا اشزبان

می جاهمین از هم دودرجه شهروندی مفهوم که دانیممی .شودمی دو درجه شهروند

سانی دودرجه شهروندان آید ستند ک  قانون در شده مطرح هویت با شانهویت که ه

 .نیست یکی اساسی

جازه ها نقش و کردی هایجنبش مورد در کمی بدهید ا  برسییاخت در آن

 اشاره کتاب از جایی در شما که طورهمان کنیم صحبت نیز کرد ناسیونالیسم

صلی عامل دو کنیدمی سی در ا سی برر شنا شته و کرد تبار  تاریخی هاینو

ندهتعیین نقش هاآن نت اول دارد؛ کن یت خشییو لت که حاکم هو  هایدو

 دوم و اندکرده اعمال را آن عراق و سوریه ترکیه، ایران، در مدرن سرزمینی

 هایجنبش نقش شما کردی،حال هایجنبش ایدئولوژیک و سیاسی یتوسعه

 کنید؟می بررسی چطور را اخیر سال صد در ایران کردستان مورد در کردی

یار نقش ایران در کردی هایجنبش من نظر به مده بسئئئ خت در ایع  برسئئئئا

 در هاجنبش این موفقیت عدم است توجهقابل که آنچه اما اندداشته کردناسیونالیسم 

سم  نظر مورد حقوق احقاق سیونالی ست کردنا  هایجنبش با را آنها بخواهیم اگر مثالً ا

سه ترکیه در کردی ساسی فرق یک کنیم مقای ست مشهود ا جنبش در که بینیممی .ا

 و شده، منجر مسلحانه جنگ به که حاکمیت اساسی مشکل رغمهب ترکیه کردی های

 اندتوانسته فعلی، شرایط در کرد یمسأله نظامی و سیاسی تبعات داشتن نظر در بدون

ضور جامعه در شته ح شند دا سیار اجتماعی یجنبه این و با  به را آنها واقع در قوی ب

ماعی حرکت یک بدیل اجت یادی حد تا همین و کرده ت ند در ز ها بودن ارگما  در آن
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 سئئیاسئئی رهبری و نظامی نیروهای کهآن وجود با یعنی بوده، ثرؤم ترکیه خاک داخل

 ما و. اسئئت ثیرگذارأت و دارد حضئئور جامعه در جنبش خود اسئئت ترکیه از خارج در

 سئئئیاسئئئی حرکت یک کردن محدود یا و نظامی حرکت یک سئئئرکوب که دانیممی

سان مراتببه ست اجتماعی حرکت یک بردن بین از از ترآ  نم اعتقاد به نظرم این از .ا

 فرهنگی و اجتماعی نظر از زیرا اندکرده ایعمده اهمال ایرانی کرد سئئئیاسئئئی احزاب

سته هاسال این تمام در و اندکرده خالی را میدان ضور اندنتوان  فرهنگی و اجتماعی ح

 فرهنگی و اجتماعی هایفعالیت به رسئئدمی نظرهب .باشئئند داشئئته جامعه در پررنگی

 در هک فرهنگی - سیاسی گفتمان فضایاز  که است دلیل همین به و اندنداده اهمیت

 داخلی فضای این .اندمانده عقب است جریان در ایران کردستان داخل در حاضر حال

 خارج رد ایرانی کرد احزاب فرهنگی سیاسی گفتمان فضای از باالتری بسیار سطح در

 طوربه فرهنگی گفتمان نظر از اندنتوانسته زمان طول در احزاب این زیرا ،است ایران از

سازی و بازبینی را خود مداوم سل با ههمواج در، نقص این من نظرهب. کنند باز  جوان ن

 تداوم و آیدمی چشم به بسیار شودمی فرهنگی و سیاسی یعرصه وارد که روشنفکری

 آن وقت من نظر به. داشئئئت خواهد آینده در سئئئیاسئئئی احزاب برای بدی تبعات آن

سیده ست احزاب این که ر سم از د  سمپوپولی این که زیرا بردارند خود فرهنگی پوپولی

 زمانی تنها کرد سیاسی احزاب که بینیممی ما زیرا ستروشنفکری ضد بسیار فرهنگی

 آنها ئولوژیاید و سئئیاسئئت خدمت در روشئئنفکران این که پذیرندمی را روشئئنفکران

شند شنفکر و با ستقلی رو شد جدیدی گفتمانی یحوزه در هایشفعالیت که را م  که با

 اخالقی و سئئیاسئئی انگ او به و کنندمی طرد نیسئئت مقبول یا و ناشئئناخته آنها برای

 نخبگان اصئئطالحبه و روشئئنفکری یجامعه بین شئئکاف ایجاد باعث همین و زنندمی

 این معتقدم من که است اساس همین بر و شده ایران کرد سیاسی احزاب و فرهنگی

 حتی و اپوزیسیون حکومت، موقعیت از درستی درک رویهیچبه حاضر حال در احزاب

 و اجتماعی شئئئرایط که پذیرفت باید .ندارند جامعه داخل در خودشئئئان مشئئئروعیت

 آن متعاقب و کند تغییر زمان طول در که اسئئت ممکن سئئیاسئئی یمبارزه فرهنگی

ستراتژی و جنبش اهداف و شرایط شروعیت و ا  .کرد خواهد تغییر نیز نآ عملکردی م

 قائل شانمبارزه هاسال و کرد هایسازمان و احزاب برای که احترامی تمام وجود با لذا

 .داشت نظر در نیز را آنها اشتباهات باید که دارم اعتقاد حال عین در هستم
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 مناسیونالیس» عنوان تحت ناسیونالیسم از نوعی به کتاب از هاییبخش در

 ایقبیله و ایعشیره اجتماعی ساختار به توجه با و است شده اشاره «فئودالی

یان در ها م  در حتی و هاجنبش اکثر در ایعشیییره رهبری نقش و کرد

 اُمرای و آغاها یعهده به عمدتاً که کردی جوامع در خودگردانی از هایینمونه

 و کردی احزاب نقش شودمی مطرح بین این در که الی س، است بوده عشیره

ست معادالت این زدن برهم در شانثیرگذاریأت میزان  کنیدمی فکر شما. ا

 اند؟کرده عمل موفق میزان چه تا زمینه این در کردی احزاب

 
سم  مفهوم سیونالی سن امیر دکتر مرحوم را فئودالینا  شانمقاالت از یکی در پور ح

سم هایویژگی مورد در باهم بحثی در نیز و اندکرده عنوان سیونالی شتیم کرد نا  که دا

 چه فئودالیسئئم من اعتقاد به زیرا .امکرده رد را آن من اسئئت، آمده هم کتاب این در

 و دارد خاص معنای ،تاریخی یمرحله یک منزلههب وچه تولیدی یشئئیوه یک نوانعبه

 یمسئئأله. اسئئت تضئئاد در مدرن ایدلوژی یک عنوانبه ناسئئیونالیسئئم هایویژگی با

 برداشئئت چیزی چنین اسئئاسئئاً یعنی معناسئئت در تضئئاد یک فئودالیناسئئیونالیسئئم 

 پیداسئتناسئیونالیسئم  تعریف از که طورهمان زیرا اسئتناسئیونالیسئم  از ینادرسئت

صلی یسوژه ستند مردم اینجا در ا صه به را آن مدرنیته و ه ست یعر  کرده وارد سیا

 سیاسی حرکات و شودمی محسوب ناسیونالیستی هایسیاست آغاز مدرنیته لذا .است

 را هاآن توانمی بلکه نیستند ناسیونالیستی هایفعالیت یدسته در دوران این از پیش

ستانهمیهن هایجنبش و حرکات یزمره در ستراتژیک اهداف .داد جای پر  یسوژه و ا

 وریکتئ اشتباه دانستن یکی را هاآن و دارند فرق هم با کامالً گراییملی و دوستیوطن

 سئئیسئئتم دارم اطالع من که جایی تا برگردیم الؤسئئ دوم بخش به اگر حاال. اسئئت

 ایران کردسئئتان در کرد ناسئئیونالیسئئتی مدرن سئئیاسئئت در چندانی نقش ایعشئئیره

 به است مربوط افتاده اتفاق منطقه این در که ایعشیره حرکت آخرین و است نداشته

 من بسئئیاری نظر برخالف که ،«سئئمکو به معروف شئئکاک آغای اسئئماعیل» جنبش

 حرکت یک تربیش من اعتقاد به و دانمنمی ناسئئیونالیسئئتی حرکتی راآن رویهیچبه
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 در کردی مدرنناسئئیونالیسئئم . اسئئت بوده مرکزی حکومت با درگیری در ایعشئئیره

 یعهده به همیشئئئه اشرهبری و شئئئد آغاز بعد به 1930 از تقریباً ایران کردسئئئتان

 خاص تاریخی ویژگی بهمسئئأله  این چرایی البته اسئئت بوده شئئهری بورژوازیخرده

 تصمیم رضاشاه که زمانی بینیممی ما .گرددبرمی اشسیاسی سیستم و ایران یجامعه

 یلتشئئک برای شاروی پیشِ مشئئکالت از یکی گرفت مرکزی حکومت یک برقراری به

 اما ودنب کرد عشایر مختص تنها این و بود عشایر وجود، سرزمینی مرکزی سیستم این

شاه که کاری  بعد و شکست درهم را هاآن سیاسی سازمان که بود این داد انجام رضا

 که عشئئایر سئئران اقتدار و اقتصئئادی سئئاختار به هرگز اما کرد سئئالح خلع را هاآن

 در. نکرد وارد ایلطمه هانآ مالی و اقتصئئادی اقتدار به و نزد دسئئت بود مالکیبزرگ

شایر سران ویژههب و دارزمین یهطبق واقع سی قدرت ساختار در ع  بخش و ادغام سیا

 28 کودتای از پس که شئئاهدیم ما نتیجه در. دادندمی تشئئکیل را آن فعال و مسئئلط

 حمایت سئلطنتی حکومت بازگشئت از که بودند کسئانی ازجمله عشئایر سئران مرداد

صالحات زمان تا روال این البته و کردند ضی ا شت ادامه ار صالحات .دا ضی ا  رغمهب ار

 درهم ار عشایر سران و مالکانبزرگ اقتصادی اقتدار و مالکیگربز مبانی هایشیکاست

ست صالحات از بعد. شک ضی ا  سران و مرکزی حکومت روابط در ایعمده تغییرات ار

 تحکوم اقتدار مدتی برای کهاین با نیز انقالب از بعد حال این با آمد وجودهب عشئئئایر

ما رودمی بین از عمالً مرکزی تدار که نیسئئئتند قادر عشئئئایر ا  یرفتهدسئئئت از اق

 همآن از غیر به .ماندند حاشیه در هم سیاسی نظر از و بگیرند بازپس را انشاقتصادی

 که احزابی طبقاتی ساختار و ایران کردستان ناسیونالیستی جنبش هایویژگی به باید

ستان در شت، توجه دادند ادامه فعالیت به ایران کرد سیار چیزی عمالً که دا  تمتفاو ب

 این اصئئل در عراق کردسئئتان در .بود ترکیه و عراق کردسئئتان در احزاب موقعیت از

شایر سران و دارزمین مالکینبزرگ ست در را کردی هایجنبش رهبری که بودند ع  د

شتند ضع هم هنوز البته که دا ست منوال همان بر و ستان در کردها موقعیت اما ا  کرد

 اصئئئالحات هرگز عراق و ایران برخالف آنجا در زیرا اسئئئت متفاوت هم این از ترکیه

 صاًمخصو ترکیه در عشیره سران و مالکینبزرگ هم هنوز و است نگرفته صورت ارضی

 هم آن یعمده سیاسی دلیل و ددارن وجود باشد کردستان که نآ شرقی هایبخش در

 مالیش آتالنتیک پیمان امضای از بعد ترکیه سیاسی ساختار چندحزبی سیستم ایجاد
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سأله آن ینتیجه در که بود، ناتو یا ست در یأر و انتخابات یم  طبعاً و شد مطرح سیا

 آرا بازار بر تسئئلط برای مناسئئبی راه دولت و احزاب برای هاعشئئیره سئئران با ائتالف

 .شدمی محسوب

 

اش هم ال بعدی که موضوع اجازه بدهید وضعیت کردستان سوریه را در س

 .بررسی کنیممرتبع است 

 حزب گیریشکل به که «فوکارو نلیدا» ینوشته کتاب هایمقاله از یکی در

 سیاسی و فرهنگی قوای یپی یده آرایش اساس بر ۱۹2۷ سال در «خویبون»

شاره سوریه در کرد غیر و کرد سنده دارد ا  هایفعالیت رویکرد تغییر از نوی

 شییما نظر به گوید،می فرهنگی هایفعالیت به مسییلحانه هایحرکت از حزب

 به تواندمی اندازه چه تا حاضر حال در کردی احزاب برای هافعالیت از نوع این

 هالیتفعا نوع این از روشنی مثال کند؟آیا کمک کردی ناسیونالیسم پیشبرد

 دارید؟ ذهن در کرد احزاب از یکهیچ از

ستان موقعیت ست متفاوت لحاظ هر از سوریه کرد  تحت سوریه که زمانی مثالً .ا

سوی قیمومیت ست یک آنها 1946 تا 1918 از یعنی بود هافران  اتنیکی - قومی سیا

 رد کردها که اسئئئت طبیعی و بودند گرفته پیش در سئئئوریه در حکومت در را لیبرال

 که زمانی که آنجا تا داشئئئتند فعالیت برای بیشئئئتری عمل آزادی شئئئرایطی چنین

 سئئعید شئئیخ» جنبش مثال برای خورد شئئکسئئت ترکیه در کردی بزرگ هایجنبش

 شکست از بعد آنها رهبری از بخشی 1933 در« آرارات» جنبش یا و 1925 در «پیران

 آنها اصلی یایده کهاین با و رفتند سوریه کردستان به فعالیت مساعد شرایط دلیل به

 رخوردیب زیرا نداشتند مسلحانه فعالیت به نیازی سوریه در اما بود کردستان استقالل

 اسئئئتقالل از بعد اما .بود نیامده پیش فرانسئئئه قیمومیت تحت حکومت و کردها بین

یه مدن کار روی و سئئئور هد ما عربی هایحکومت آ غاز شئئئا  با هاکرد اختالفات آ

ستیم وقت مرکزی هایحکومت ست دوره این از ه ست که ا  در مرکزی حکومت سیا

کار بر سئئئوریه  که کندمی اعالم حکومت یعنی .شئئئودمی ریزیپایه کردها کامل ان
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ساً مناطق این ساکن کردهای سا ستند ایسوریه ا  کردهای گانشدهرانده از بلکه نی

 رد مرکزی حکومت اسئئتدالل این اسئئاس بر و بودند پناهنده سئئوریه در که اندترکیه

 از را کردها آن اسئئاس بر که کرد وضئئع قوانینی سئئلسئئله 1964-1967 هایسئئال

 سوریه در کردها از بزرگی بخش یعنی .کرد محروم کامل صورت به سوریه شهروندی

 نقش موضوع که بینیممی پس .نداشتند شهروندی حق نوع هیچ مطلقاً 2004 سال تا

شیره شینی و ع  دیگر بخش سه از متفاوت کامالً سوریه کردی هایجنبش در شهرن

ست سأله و ا سلحانه جنگ یم  نظامی فعالیت و سیسأت زمان به عمدتاً نیز جاآن در م

 باید شما الؤس دوم بخش توضیح در اما .گرددبرمی ترکیه در کردستان کارگران حزب

ستراتژی که بگویم سلحانه جنگ ا ساً کردی هایجنبش میان در م سا  ابتدا در هرگز ا

 که شئئئرایطی که بینیممی هاجنبش این تاریخ بررسئئئی با ما و اسئئئت نبوده مطرح

 طرف به را هاآن کرد هویت سئئرکوب و انکار یعنی اندکرده ایجاد مرکزی هایحکومت

 انتخاب یک آنها برای تنهانه مسلحانه جنگ لذا .است داده سوق مسلحانه هایحرکت

صل در بلکه نبوده سی ضرورت یک ا  هایحکومت رفتارهای با مقابله در تحمیلی سیا

ستراتژی این و بوده مرکزی سی هایحلراه فقدان در معموالً ا ست شده اتخاذ سیا  .ا

 دکرمی فعالیت آن در «خویبون حزب» که آنچه به شبیه شرایطی حاضر حال در چون

 نتوانسئئئتند آنها از یک هیچ نتیجه در نیسئئئت فراهم کردی احزاب از یکهیچ برای

 .بگیرند پیش در را خویبون اعضای عملکرد به شبیه یاشیوه

 
 است جریان در کردستان غربی بخش یا «روژاوا» در امروز کهرا  آن ه شما 

صلی یایده کهاین به توجه با بینیدمی چطور  این کنترل که احزابی میان در ا

ست در را منطقه ساً دارند د سا ستی هایایده از متفاوت چیزی ا سیونالی  نا

شته در هاآن ست گذ سم  تحریف یا ادامه را آن شما آیا ا سیونالی  کردینا

 انید؟دمی

 
ستان یا« روژاوا» در ما که چهآن ستیم آن شاهد سوریه کرد  جدید یتجربه یک ه

ست سی، ابعاد که ا صی کامالً فرهنگیو  اجتماعی سیا شخ  از ایتازه تعبیر که دارد م



 

 
 

 عباس ولی 159

 یستن کردناسیونالیسم  در تحریف تنهانه قضیه این من اعتقاد به و دارد کرد یمسأله

 باور این یپایه بر نیز آن اساس و متفاوت، راستایی در اما است آن تحول اصل در بلکه

 یک دانندمی مدرنیته محصول و برساخت را آن که ملی دولت یپروژه که است استوار

 که کردها نتیجه در. خاورمیانه در باالخص ،اسئئت منحط و خوردهشئئکسئئت یپروژه

 آن از شئئرایط این در اسئئت بهتر اندنشئئده ملی دولت یک تشئئکیل به موفق حالهتاب

شند شانحقوق احقاق برای دیگری حلراه دنبالبه و کنند نظرصرف  دیگر بیان به با

 ردبیاو وجود به ملی دولت یک که نیسئئت اینناسئئیونالیسئئم  هدف که معتقدند هاآن

 یهجامع برای فرهنگی اقتصادی، ،سیاسی معین چارچوب یک که است این هدف بلکه

 چارچوب این و شود، محقق کرد ملت حقوق و اهداف آن قالب در که کند تعیین کرد

 به هم حدودی تا دیدگاه این البته .باشئئد داشئئته ملی دولت از غیرهب شئئکلی تواندمی

 و گرددمیبر شده تقسیم بخش چهار به حاضر حال در که کردستان لتیکژئوپ شرایط

سأله  حل به تریبینانهواقع طرز به شانحلراه هاآن زعمبه کهاین  در زیرا پردازدمیم

ستان یک آمدن وجود به امکان آنها موجود شرایط ستقل و متحد کرد سیار را م  کم ب

 باشئئئد، هرچه تئوری این ماهیت کردکه اضئئئافه باید هم را نکته این البته .دانندمی

ستان یآینده سیار سوریه کرد ست نامعلوم ب ست معلوم دیگر بیان به ا  رایطش که نی

 درون در کردی آنارشیست سوسیالیست خودگردان سیستم یک حیات یادامه برای

 خواهد دوام زمان چه تا گنج از بعد سوریه در بعث یشدهبازسازی حکومتی سیستم

 بدون تواندنمی مردمی یدهرسئئتگ پشئئتیبانی رغمهب پروژه این من اعتقاد به .داشئئت

شد پایدار خیلی خارجی بزرگ قدرت یک حمایت  در کرد جنبش سران من نظرهب .با

 نظر در مرکزی حکومت قدرت یسئئیطره از خارج را کرد خودگردانی یمسئئأله روژاوا

 دولت که باشئئئد درسئئئت تواندمی شئئئرایطی در تنها این و اند،کرده تئوریزه و گرفته

شد دموکراتیک کامالً دولت یک سوریه یآینده  یک وجود با و صورت این غیر در. با

 اپوزیسئئئیون یک بودن به دارد بسئئئتگی آن ماندگاری غیردموکراتیک، مرکزی دولت

 غیر اپوزیسئئئیون نیعی .روژاوا خودگردانی خواسئئئت از آن حمایت و دموکرات غیرکرد

 قرار اشبرنامه در خود هایخواسئئت کنار در نیز را کردها تقاضئئاهای بتواند که کردی

ستان دموکراتیک خودگردانی تئوری که معتقدم من. دهد  مبانی رغمعلی سوریه کرد
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ساوات واالی سانی و طلبانهم ستیبه دارد که ان شده تئوریزه در ست ن  هایضعف و ا

 چندی کهاین کما آورد، جودو به آنها برای اساسی مشکالت تواندمی دارد که تئوریکی

سیاری فجایع شاهد ما آمریکایی نیروهای خروج اعالم با و پیش  مبودی منطقه آن در ب

 ینا طی که هاییپیشرفت تمام رغمبه ،دارد هاآن متزلزل موقعیت از نشان تماماً این و

 .اندداشته سالیان

 
صوص در الی س انتها در بدهید اجازه  صلت» خ سم  یویژه خ سیونالی نا

سیونالیسم آن ه که معتقدید شما کنم، مطرح «کرد سیونالی از را کرد نا  سمنا

پایی کالسیییک نالیسییم» که اسییت این کندمی متمایز ارو  کردی ناسیییو

سخی  شهروندی و مدنی یجامعه سرکوب از که کُرد هویت انکار به ستپا

 ککالسی ناسیونالیسم کهآن حال است شده ناشی کردستان در دموکراتیک

 دولت ظهور که شیید مأتو تاریخی اعمال و روندها با و آغاز مدرنیته با اروپایی

 «کرد تعیین را مدنی یجامعه و دموکراتیک شییهروندی آن متعاقب و مدرن

 برای قوتی ینقطه یمثابهبه تواندمی ویژه خصییلت این کنیدمی فکر آیا حال

 باشد؟ آینده در اشسیاسی یتوسعه جهت در آن

سخ برای ستمی ابتدا الؤس این به پا ضعیت بای ستان یویژه و  این چرایی و کرد

 یجامعه در کرد ناسئئیونالیسئئتی هایجنبش دلیل چه به که کنیم بررسئئی رامسئئأله 

ستا سوی به شهر از زود خیلی همیشه مدنی  بعد و کوهستان طرف به نهایت در و رو

 سوی از کردها سرکوب در توانمی رامسأله  این دلیل .اندشده کشیده مسلحانه جنگ

 خشئئئونت شئئئدن مطرح یمسئئئأله خود عامل این که کرد پیدا مرکزی هایحکومت

 ضعیف یا و است ضعیف مدنی یجامعه که هنگامی یعنی آوردمی میان به را سیاسی

 و عمومی یحوزه ترینکوچک توانندنمی اسئئاسئئاً افراد آن در و شئئودمی داشئئته نگاه

 سیاسی - اجتماعی بستیبن در ،باشند داشته هایشانخواست بیان برای قانونی مفری

 حدود از خارج راهی یا دردهند، تن سئئرکوب و انکار یسئئلطه به باید یا کنند،می گیر

 هب قانونی ممنوعیت علت به که بجویند، حاکم قوانین یحوزه ورای و مدنی یجامعه

سلحانه مبارزات و مقاومت  مورد در کلی سناریوی این تردید بدون .شودمی منتهی م
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 در معاصئئئر تاریخ در دفعاتهب و اسئئئت صئئئادق کرد گرایانهملی هایجنبش یهمه

 بدین مسئئلحانه یمبارزه و مقاومت. اسئئت شئئده تکرار کردسئئتان مختلف هایبخش

 .اسئت بوده کردی ناسئیونالیسئتی هایجنبش تمام منفی و ناخواسئته یجنبه ترتیب

ستبداد یسلطه زیر مدنی یجامعه ضعف ینتیجه در این بر عالوه  حاکم سرکوب و ا

 توانمی تأجربه و بود، کردناسیونالیسم  گفتمانی ضعف آمد پیش که دیگری مشکل

شتر گفت س و محکم معین، تئوریک و گفتمانی مبانی آغاز در هاجنبش این بی  تدلیم

شتند، شتر و ندا ست آن به وبیشکم مبارزه و مقاومت فرایند در بی  همین هب .یافتند د

ست دلیل سلحانه، مبارزات رغمعلی سالیان طی هاجنبش این که ا  مجبور نهایت در م

 تعدیل را شانهایبرنامه و بکشند دست شاناولیه هایخواست از زیادی حد تا اندبوده

 اطارتب عدم و فرهنگی و اجتماعی انزوای سبب مسلحانه یمبارزه دیگر سوی از .کنند

 به کهزمانی ویژههب شئئده مدنی یجامعه با کرد ناسئئیونالیسئئتی هایجنبش ارگانیک

 در که شئئده باعت شئئرایط این. هسئئتند تبعید در اکثراً که شئئانخاص وضئئعیت دلیل

ستان متفاوت هایبخش سم یایده کرد سیونالی سم  بر اتنیک نا سیونالی  فوقت مدنینا

صر که شده باعث همین و کند، پیدا سیته عن  از یشب جنبش گفتمان ساختار در اتنی

 هایارزش ناسئئیونالیسئئتی گفتمان و سئئیاسئئی تحوالت ینیتب ودر شئئود، قوی حد

 راناسئئیونالیسئئم  اگر که معتقدم من. دهد قرار خود تابع را مدنی یجامعه دموکراتیک

 سوی به همیشه آن حرکت سیر بایستمی بدانیم دموکراتیک و مترقی ایدئولوژی یک

سم  سیونالی شد مدنینا ساس بر و با صولی ا  قوقح بر مبتنی که شود گذاریبنیان ا

صه در دموکراتیک صی ایعر صو شد عمومی و خ ست جنبش یعنی .با سیونالی  کرد نا

 و فرد برای دموکراتیک حقوق سئئلسئئله یک به یافتن دسئئت خواسئئتار بایسئئتیمی

 هاخواسئئت این دموکراتیک ماهیت از سئئیاسئئت این هویت باید .باشئئد کرد یجامعه

ستمی نتیجه در و شود گرفته ضوحهب بای سائل که بگوید و  طورهب نه زبانی و اتنیکی م

 تارسئئاخ در حاکم قدرت یوسئئیلههب شئئانسئئرکوب و انکار علتهب دقیقاً بلکه طبیعی

 و انکار گویای حضئورشئان روازاین و دارند جای کردناسئیونالیسئم  سئیاسئی گفتمان

 حقوق این کردن برجسئئته .اسئئت کرد یجامعه مدنی و دموکراتیک حقوق سئئرکوب

 به اشاره و تشبث نه باشد ناسیونالیستی مبارزات محور باید شده سرکوب دموکراتیک
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صلت سیته برتر و ذاتی هایخ سته و زبان هیچ. زبان و اتنی صلت دارای یااتنی  هایخ

 این زا بخواهیم اگر ما لذا. نیسئئت دیگر هایهاتنیسئئیت و هازبان به نسئئبت برتر ذاتی

 در تاس بهتر کنیم استفاده کردناسیونالیسم  سیاسی یتوسعه جهت در قوت ینقطه

. دهیم گسئئئترش اول یوهله در را نآ و کنیم کیدأت آن دموکراتیک خصئئئلت بر ابتدا

 برای تنها نه) هسئئئتند مهم بسئئئیار چهاگر زبان و اتنیسئئئیته یمسئئئئله تردید بدون

 جنبش یک ولی (هم دیگریناسئئیونالیسئئم  هر سئئاختار در بلکه کردناسئئیونالیسئئم 

یک ید دمکرات مان در با عابیر از خود گفت نهذات ت یا به بر و کرده دوری گرا  ایهجن

 رمسئئی جنبش که گفت توانمی صئئورت آن در کند کیدأت آن دموکراتیک و سئئیاسئئی

 یک هاکرد چه اگر گفت باید ترواضئئح بیان به یعنی .اسئئت گرفته پیش در را درسئئت

 هویت بارز عنصئئر دو کرد یاتنیسئئیته و زبان هسئئتند، خاص اتنیک و زبانی یجامعه

ستند، کردی ست شدهسرکوب و انکار هویتی کهزمانی تا کرد هویت ولی ه صلتی ا  خ

ست رواین از و دارد، مدنی و دموکراتیک  هویت این بر اول یدرجه در باید کردها سیا

 هایخواسئئت تمام منشئئاء و مبنا باید هویت این و باشئئد، اسئئتوار دموکراتیک و مدنی

 مسئئئائل این کهاین دلیل من اعتقاد به .باشئئئد شئئئانمبارزات در کردها دموکراتیک

 مدنی یجامعه سیستماتیک تخریب همین شد مطرح کردناسیونالیسم  در دیرهنگام

سط ست تو شار سیا سلط هایحکومت سوی از ف ست بوده م  آن به نیز ابتدا در که ا

شاره  یعنی اندبوده درگیر آن با همیشه کردها که ستایمسأله سفانهأمت این و کردم ا

 هایبرداشئئت و هویت زبان، همچون مسئئائلی باشئئد فشئئار تحت ملت یک که زمانی

 عادی شرایط در که صورتی در .شودمی برجسته اشهویت بیان در تاریخی و فرهنگی

 قوقح سلسله یک فقدانسرکوب و انکار هویت کرد  باشد برجسته بایستمی که آنچه

 من لذا .اسئئت انسئئانی و آزاد زندگی یک برای دموکراتیک مدنی و انسئئانی اسئئاسئئی

 یزچ هر از پیش کردناسئئیونالیسئئم  از دموکراتیک تعبیر بایسئئتمی حتماً که معتقدم

 .است کرد نخبگان یوظیفه نخست یدرجه در این و شود، مطرح دیگری
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ها جهان هایی کرد که از طریق آناریک اُلین رایت زندگی خود را وقف شناسایی راه

ی دربردارنده 1داری را پشت سر بگذارد. آخرین کتاب اوتواند سرمایهنهایت میدر 

 یکی این که کدام راهبردها به گذشته تعلق دارند و کدامهای مهمی است دربارهدرس

  ای سوسیالیستی باشند.تواند پلی برای رسیدن به آیندهمی

پرداز طبقات در این دوره است که در کارهایش  ترین نظریهالین رایت بزرگ

 در قرنکند. کتاب شفافیت را با تعهد عمیق اخالقی به رهایی انسان ترکیب می

، که پس از مرگ وی منتشر شد، داری بودتوان ضدسرمایهویکم چطور میبیست

ی مارکسیستی و سیاست ای او است که صرف گشودن نظریهی پایان زندگی حرفهنقطه

 سوسیالیستی شده بود.

داری و هم از اصولی عدالتی نظام سرمایهی بیطور خالصه، رایت هم از ایدهبه

کند. او تری رهنمون گردند، دفاع میاساسی که ممکن است به نظم اجتماعی انسانی

داری های نهادی سرمایهکند که شماری از ویژگیای استدالل میطور متقاعدکنندهبه

هایی هستند که یک قرن پیش سبب ظهور متفاوت از آن ویژگیمعاصر بسیار 

تری را ی اصلی نظام که تالش برای نظم اجتماعی عادالنهسوسیالیسم شدند، اما هسته

داری همچنان ی فراروی از سرمایهبرانگیخت، تقریباً همان است. بنابراین، مسئله

 گریزناپذیر است.

« چپ»ر دست یافت؟ رایت معتقد است که ای آزادتتوان به جامعهاما چگونه می

طور کلی به دو ها را بهتوان آنتاکنون به راهبردهای متعددی باور داشته است. اما می

خواهد با ایجاد گسستی بنیادین، دسته تقسیم کرد: نخست، راهبردی انقالبی که می

اب به تر. بخش بزرگی از کتداری شود و دیگری راهبردی تدریجیجایگزین سرمایه

های آنها برای فراتر رفتن از ی چگونگی استفاده از درسگشودن این مباحث و توصیه

 ی ما اختصاص یافته است.داری در زمانهسرمایه

 

                                                      
1. How to Be an Anticapitalist in the Twenty-First Century by Erik Olin Wright 

(Verso, 2019) 

https://www.versobooks.com/books/3065-how-to-be-an-anticapitalist-in-the-twenty-first-century
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 داریدرهم شکستن سرمایه

های داری است که مورد قبول بسیاری از چپاولین راهبرد، درهم شکستن سرمایه

همان راه انقالبی کالسیک ]برای رسیدن[ به سوسیالیست در قرن بیستم بود. این 

ی سازمانی از افراد سوسیالیسم است. ]هدف از[ این راهبرد تصاحب قدرت به وسیله

تواند از طریق شود، اما میرادیکال است که معموالً با استفاده از خشونت محقق می

ب نیست بلکه ی زیاد بر انقالی آن تکیهکنندهانتخابات نیز حاصل شود. عنصر تعیین

سرعت کند و سپس بهرخدادهای پس از آن است که ضدانقالب را با زور سرکوب می

 سازد.نهادهای جدید سوسیالیستی را برپا می

کند که امروز، حداقل در جهان استدالل می -درستی از نظر من به -رایت 

رسد. اما یداری، چنین گسست قاطعی از نظام خیلی بعید به نظر می سرمایهپیشرفته

بلکه برمبنای  1پذیریامکانی جالب این است که او چنین گسستی را نه بر اساس نکته

ت ها را با موفقیکند. وی معتقد است که احزاب سوسیالیست انقالبرد می آن 2مطلوبیت

های جدیدی را برپا ساختند که در های انقالبی نظاماند، اما این دولترهبری کرده

های سیاسی جا حکومت اخالقی شکست خوردند. آنها تقریباً در همه های مهمآزمون

های بورژوایی بدتر بودند. بسیار اقتدارگرایی بنا کردند که از بیشتر جهات از دموکراسی

ها[ موفق به کسب برخی دستاوردهای مادی برای حتی با وجود این که ]این حکومت

ا مصداقی از رهایی اجتماعی پنداشت. سختی بتوان آنها رشهروندان خود شدند اما به

اه ی منطقی رها نتیجههای اخالقی ناخوشایند این حکومتبنا به استنباط او، ویژگی

 کنند.هایی را ایجاد میها هستند که چنین نظامتصاحب قدرت است و انقالب

ممکن است درست باشد. اما برای پیش بردن بحث، رایت این پرسش را نیز مطرح 

ها در است. اکنون بیشتر دولت پذیرامکانآیا در دنیای امروز راه انقالبی اساساً کرد که 

ای برخوردارند؛ حتی با وجود اند و از مشروعیت گستردهجوامع خود عمیقاً تثبیت شده

پذیری مجراهای  این که مدل نولیبرالی اقتدار خود را از دست داده و دسترس

                                                      
1. feasibility  
2. desirability 
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شده است این ایده که راهبردهای انقالبی تنها راه دموکراتیک برای ابراز مخالفت سبب 

 رسیدن به عدالت اجتماعی هستند، کنار گذاشته شود.

اند؛ دولت نیز در مقایسه در طرف دیگر معادله، طبقات حاکم قدرتمندانه متحد شده

های سازی گروهتصوری برای نظارت و خنثیبا صد سال پیش از منابع بیشتر و غیر قابل

های فروپاشی سیاسی در بهترین حالت دور رخوردار است؛ ]بنابراین[ احتمالرادیکال ب

عنوان ی این عوامل حاکی از آن است که آنچه لنین بهرسند. همهاز دسترس به نظر می

ی داری سرمایهشرایط اساسی برای انقالب توصیف کرده، اکنون در جهان پیشرفته

کند  ی قبلی حکومتبه شیوه قادر نیستی حاکم دیگر مفقود است. شرایطی که طبقه

ها را بپذیرند. پس در این صورت و طبقات پایین نیز دیگر حاضر نیستند حکومت آن

 ماند دومین راهبرد کلی رایت است.آنچه برای ما باقی می

 داریفرسودن سرمایه

خالف مسیر اول که گسست  است.« دمکراتیک به سوسیالیسمراه سوسیال»این 

شود، این مسیر جایگزینْ داری[ را متصور میفوری و غیرمنتظره ]از نظام سرمایه

در طرح رایت، این راهبرد در واقع شامل چندین انباشتی ]از تحوالت تدریجی[ است. 

 تواند به هر یک از اشکال زیر درآید:راهبرد فرعی متمایز است که می

  داری: هدف در اینجا تصاحب قدرت و سپس اجرای مایهسر تجزیه کردن نظام

کند. با دار را تضعیف میی سرمایهاصالحاتی اقتصادی است که نیروی ساختاری طبقه

م ی نهایی به سوسیالیسشود تا با یک ضربهکاهش قدرت این طبقه، شرایط فراهم می

 برسیم.

 داری ما را به سرمایهدر حالی که تجزیه کردن نظام داری: رام کردن سرمایه

دهد، راهبرد رام کردن هدف فراروی از این نظام و جایگزینی آن با سوسیالیسم سوق می

داری را های سرمایهسازی اصالحاتی است که صرفاً آسیبتری دارد و آن پیادهمعتدالنه
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در ایاالت متحده یا  1تواند چیزی شبیه نیودیلدهند. مقصد این راهبرد میکاهش می

 . باشد 2دموکراسیِ کشورهای نوردیکتر از آن، سوسیاللندپروازانهب

 این راهبرد متفاوت از دو مورد اول است؛ در : داریمقاومت در برابر سرمایه

حالی که هردوی آنها به دنبال تسخیر قدرت حکومتی هستند، این راهبرد کامالً از آن 

های تیز خواهد لبهکومت میکند و با بسیج کردن قدرت در خارج از حنظر میصرف

زند، اما شاید آنچه که در ذهن رایت برای این روش مثالی نمی. داری را کند کُنَدسرمایه

 است. 2000و اوایل  1990 دهه 3«گراییافقی»دارد 

 راهبردهای دیگر به نوعی در تالش  داری: در حالی که همهگریختن از سرمایه

 چرخد که همینْ  گیری از آن می برای مقابله با نظام هستند، این راهبرد بر محور کناره

                                                      
1. New Deal 

که طی  1929بعد از بروز رکود بزرگ در سال  جمهور آمریکارئیس ی اقتصادی و اجتماعی فرانکلین روزولتبرنامه

 .ی دولت رفاه ارائه شدرا گرفت و نظریه لیبرالی جای اقتصاد اقتصاد کینزیآن، 

ای فرهنگی و جغرافیایی در اروپای شمالی و اقیانوس اطلس شمالی شامل کشورهای دانمارک، فنالند، منطقه. 2

 شوند اما کشورهای اسکاندیناویایسلند، نروژ و سوئد. معمواًل کشورهای اسکاندیناوی و نوردیک یکی پنداشته می

 سه کشور دانمارک و نروژ و سوئد است. تنها شامل

3. Horizontalism 
ها، ی جنبش زاپاتیستدر جنبش اجتماعی آمریکا متبلور شد و سپس به وسیله 1970ی گرایی در دههافقی»

گرایی در واکنش به ناکامی های افقیجنبش ها اوج گرفت.سازی و جنبش میدانجنبش فعاالن خواهان تغییر جهانی

تغییر دولت در قرن بیستم، پدیدار شدند و خواهان تغییر جهان از طریق تغییر روابط اجتماعی از پایین سیاست 

از آنارشیسم،  [ی آن]پیشینه گرایی بر بستر یک سنت طوالنی تئوریک و پراتیک استوار بود کهنظرات افقی بودند.

تغییر جهان بدون تسخیر » ک کالم مدافعگردد و در یبرمی کمونیسم شورایی، کمونیسم لیبرال و خودمختاری

جای فراخوان دادن و یا حمایت از کسب قدرت عمودی دولتی، استدالل گرایی بهافقی است. «]سیاسی[ قدرت

ی زندگی خودشان های خودمختار و ادارهکرد که باید در جهت همکاری افراد برای جمع شدن و ابداع کمونمی

که روی دو موضوع دولت و سرمایه متمرکز شده بود، خود تأکیدی بر ادامه و  گذر از تفکر چپ سنتی کوشش کرد.

وان و ت)نژادی، پدرساالری، جنسیتی، وجود تبعیض نسبت افراد کم وجود اشکال دیگری از سلطه در ساختار جامعه

دیکال معاصر آن را های راجلویی است که امروز بسیاری از چپاست و این گام بسیار مهم و روبه خواه و غیره(توان

ی برای اطالعات بیشتر در این زمینه به فارسی رجوع کنید به ترجمه«. اندشان گنجاندهپذیرفته و در مرکز عمل

 ها:محمود شوشتری از فصل دوم کتاب اختراع آینده، منتشر شده در سایت دریچه
http://daricheha.com/weblog/?p=1389 
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درون نظام برای  1این روش مبتنی است بر یافتن منافذی ی آن با بقیه است.ممیزه وجه

مانند تغییر در ی بیشتر های فردگرایانهتر یا تالشاجتماعات انسانیساختن خرده

های روزانه، کِشت غذای خود یا انتخاب مشاغل گوناگون. این راهبرد را گاهی انتخاب

 نامند.می« سیاست سبک زندگی»

داری پایدار و به نظر رایت، ترکیبی از این چهار مورد است که راهبرد ضدسرمایه

ست. یک این ی تأمل ای این ترکیب شایستهدهد. دو جنبهماندگاری را به دست می

داری تا حدی ضدسرمایه راهبردیبه عنوان « داریگریختن از سرمایه»که توصیف 

تواند باشد، اما داری است یا حداقل میآور است، زیرا اگرچه مخالف سرمایه تعجب

ی اندازی برای نحوهتوان آن را راهبرد دانست؛ مفهوم راهبرد بر چشمسختی میبه

 اللت دارد.دستیابی به اهداف سیاسی د

داری با یک نظم های جایگزین کردن نظام سرمایهفرهنگِ گریختن یکی از شیوه

اجتماعی جدید نیست بلکه یافتن راهی برای ایجاد سبک زندگی جدیدی درون آن 

ای برای فرسایش عنوان وسیلهی برشمردن آن بهنظام است. خود رایت نیز در زمینه

کند. در واقع، او حق داشت که تردید داشته باشد زیرا این داری ابراز نگرانی میسرمایه

 تواند بنیان کل طرح او را سست کند. روش می

یک از این موارد اولویتی نسبت  ی قابل تأمل دوم این است که رایت به هیچنکته

ی بزرگها را ذیل مقولهی اول، آندهد؛ به همین دلیل است که او در وهلهبه بقیه نمی

های ها و جایگشتگنجاند. احتماالً تصور این است که بسته به زمینه، ترکیب تری می

بندی آنها در این تقسیم. ]هدف رایت از[ گوناگونی ]میان این راهبردها[ رخ خواهد داد

های متمایز مربوط به هریک برای  بستانها کمک به درک بهتر ما از بده زیرمجموعه

سیاسی است، اما اقدام او منجر به همسان کردن  ی طرحی بهتر از یک راهبردارائه

 شود.ها نیز میجایگاه سیاسی و اخالقی این زیرمجموعه

 

                                                      
1. niches 
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 راهبرد بدون قدرت
داری، رایت رویکردی را که ی راهبردی چندبعدی برای فرسودن سرمایهبرای ارائه

پ چکند؛  اش اتخاذ کرده بود، دوباره زنده میجنبش سوسیالیستی در اوج شکوفایی

کالسیک، تا جنگ جهانی دوم، همچنین طرح تغییر دادن روابط اجتماعی در 

داری را با راهبرد تجزیه کردن قدرت اقتصادی و رام کردن تعدّیات های سرمایهشکاف

 آن درهم آمیخته بود.

اما میان رویکرد سوسیالیستی کالسیک و رویکرد رایت تفاوتی اساسی وجود دارد. 

مراتب کارکردی عنوان یک سلسلهندبعدی بودن راهبرد بهاز نظر چپ کالسیک، چ

های گوناگون سیاست آن همگی ساخته شده بودند تا گرد سازمان یافته بود و مؤلفه

های ها، سازمانبچرخند. بنابراین ایجاد اتحادیه ی کارگرپایگاه طبقهی ایجاد وظیفه

کوچک همگی در  1«تسهیمیاقتصادهای »های کارگری و گوناگون تبلیغاتی، تعاونی

خدمت هدف ایجاد یک فرهنگ همبستگی و هویت طبقاتی برای دستیابی به قدرت 

 بودند.

ی این موضوع وجود دارد. احتماالً کند، ابهامی دربارهدر چارچوبی که رایت ارائه می

هم ی طبقاتی ]کلی[ بهوی در نظر دارد که راهبردهای فرعی منفرد در یک برنامه

داری به سوسیالیسم اما در مواقعی که او به روند واقعی گذار از سرمایه .بپیوندند

 ی مطلوب او. شیوهی طبقاتی مفقود استپردازد، دقیقاً همان طرح ]کلی[ مبارزهمی

چنان که در دو راهبرد فرعی اول پیشنهاد ی قدرت نیست، آنیافتهتصاحب سازمان

از طریق رشد و افزایش کردارهای  شده بود، بلکه گذار تدریجی به سوسیالیسم

 دارانه است.غیرسرمایه

 بسیار نزدیک 2«وابسته به شکاف»رایت در چرخش نظری خود به نوعی سیاست 

گونه توصیف کردند. او آن را این توصیه می 1990ی ها در دههشود که برخی از چپمی

 کند: می

                                                      
1. “sharing economies” 
2. “interstitial” 
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تر، روابط اقتصادی دموکراتیکداری، ایجاد های به چالش کشیدن سرمایهیکی از راه

درون همین نظام پیچیده  هایدر فضاها و شکافطلبانه و مشارکتی تا حد امکان برابری

در  1شود که این ]روابط[ بدیلداری تصور میفرسایش سرمایه در طرح است.

و اجتماعات مسلط شوند تا در نهایت  در زندگی افرادطور کافی توانند بهمدت میطوالنی

 (.اندها اضافه شدهداری را از نقش مسلط خود در این نظام بیندازند )تأکیدسرمایه

پردازی قابل توجه است؛ نخستین: در این رویکرد عناصر دو جنبه از این مفهوم

در  داری، مانند محل کار، بلکهی نهادهای سرمایهسوسیالیستی لزوماً نه درون هسته

داری غایب است. شوند؛ دقیقاً در جایی که قدرت سرمایهاین نظام ایجاد می هایشکاف

کند. ها و منافذ توصیف میرایت این مناطق را با تعابیر متنوعی همچون فضاها، شکاف

اما دومین جنبه: ساخت این منافذ مستقیماً مبتنی بر ساختار پایگاه طبقاتی نیست، 

رسد اهمیت این منافذ در زندگی افراد بستگی دارد. به نظر می بلکه به میزان افزایش

ی اهمیت چنین منافذی درون این نظام منوط این راهبرد تماماً به افزایش انباشتی وزنه

 دارانه را بگیرند.ای که آنها در برخی مواقع جای کردارهای از نوع سرمایهاست، به گونه

داران از تسخیر انتظار داشت که سرمایهتوان مشکل این راهبرد روشن است. می

های قدرت آنها کاری نداشته باشد، کامالً راضی باشند؛ ها، مادامی که به بنیانشکاف

نشده در زندگی مردم هستند. ای از روابط کاالییی گستردههایی که دامنهشکاف

اندازی کنید و راههای غذایی توانید صدها کتابخانه باز کنید، تعاونیعنوان مثال، میبه

ی این اقدامات همه ای برای هماهنگی خدمات عمومی تشکیل دهید.های محلهکمیته

ا هبخشند که رایت آننشده و مبتنی بر همکاری را تجسم میآن دسته از اصول کاالیی

داران داند. سرمایهدارانه در زندگی مردم میرا بنیانی برای ساخت نهادهای غیرسرمایه

ی قدرت پذیرش آنها کاماًل خوشحال خواهند شد. هیچ یک از آنها به سرچشمه نیز از

رسند. اما اگر زمانی برسد که نهادهای جدیدْ قدرت داران در جامعه نمیواقعی سرمایه

داران[ بینی کرد که واکنش ]سرمایه توان پیشداری را به چالش کشند، میسرمایه

 کاماًل متفاوت خواهد بود.

                                                      
1. alternatives 
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در زندگی « افزایش روابط سوسیالیستی»ای برای ظر داشت که هر توصیهباید در ن

توانند تغییراتی در سبک زندگی و تعامالت تواند به دو شکل انجام شود. آنها میمردم می

روزمره به وجود آورند که باعث بهبود زندگی مردم و غنا بخشیدن به بافت روابط 

نخورده باقی داران را دستی سرمایهزات ویژهاجتماعی شوند، در حالی که قدرت و امتیا

ی این توانند تغییراتی باشند که همهگذارند؛ مانند سیاست سبک زندگی. یا میمی

کنند. درازی میی کارفرمایان دستدهند و همچنین به امتیازات ویژهکارها را انجام می

 .های کارگری استی قدیمی این شکل، جنبش اتحادیهنمونه

داران کامالً راضی به پذیرش و حتی تشویق مورد اول خواهند حالی که سرمایهدر 

بود، اما هیچ دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم در صورت بروز دومی بیکار خواهند 

ر ها سریعاً ددر واقع، اگر تاریخ راهنمای ماست، باید انتظار داشته باشیم که آن نشست.

کشد، به هایی که قدرت آنها را به چالش میرینشینی از نوآوجهت برچیدن و عقب

ان داری گذشته حاکی از این است که سرمایهی چهار دههتکاپو افتند. در اصل، تجربه

دموکراسی که نشینی از آن دسته از اصول سوسیالدر سراسر جهانِ پیشرفته برای عقب

تر ماتی که پیشهای کارگری، خدمانند اتحادیه -منافع آنها را تهدید کرده است 

 اند.کامالً متحد شده -محیطی های زیستزدایی شده بودند و نظارتکاالیی

دارانه ی سرمایهدر جامعه« سوسیالیستی»هرگونه پیشنهاد برای ساختن نهادهای 

داری را واقعاً ی غامض پاسخ دهد که: وقتی این نهادها قدرت سرمایهباید به این مسئله

انگیزند، چگونه آنها را حفظ کنیم آمیز را برمیکنشی خصومتکشند و وابه چالش می

ها در قدرت  و گسترش دهیم؟ پاسخ چپ سنتی بدین مسئله، حمایت از نوآوری

ی کارگر و تثبیت آنها در راهبردی طبقاتی بود. اما در کتاب رایت، ی طبقهیافته سازمان

 کننده وجود دارد.در مورد این موضوع سکوتی نگران

ی تواند ناشی از ناهشیاری او نسبت بدین مسئله باشد، سراسر حرفهکوت نمیاین س

ی نزاع طبقاتی و پایگاه طبقاتی شده بود. حتی در این پردازی دربارهرایت وقف نظریه

کتاب، فصل کاملی به بحث عاملیت سیاسی اختصاص یافته است. اما این بحث تقریباً 

یت بیشتر خود را به تعریف عناصر اصلی عاملیت کلی مفهومی است و نه راهبردی. رابه

و دفاع از اهمیت اخالق در نزاع سیاسی که کاماًل  -منافع و تعهدات اخالقی  -سیاسی 
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پردازد که از کند. اما او هرگز مستقیماً به موضوعی نمیست، محدود میهم ستودنی

عاملیت ]سیاسی[ ی مباحث پیرامون ی اصلی همهداری، هستهنظر مخالفان سرمایه

ی سیاسی خود بسازیم و توانیم نیروی الزم را برای پیشبرد برنامهبوده است: چطور می

 تواند باشد.داری شامل چه کسانی میهیئت مؤسسان سیاست ضد سرمایه

میلی به پرداختن بدین موضوع نشانگر تغییری است که هنگام نوشتن این کتاب بی

دارانه سو، او هنوز هم نظام اقتصادی را سرمایهبود. از یکهای رایت در جریان در دیدگاه

پندارد. اما ]از ی آن طبقه میبه معنای سنتیِ مارکسیستی و در نتیجه تحت سلطه

رسد نسبت به این که وزن زیادی به جنبش کارگری به عنوان سویی دیگر[ به نظر می

 بدبینی است.مرجعی برای راهبرد سوسیالیستی بدهد، دچار تردید و حتی 

های سنتی سیاست های فراوانی برای این بدبینی وجود دارد. سازمانالبته که زمینه

اند. جا رو به زوال هستند و مدتی است که دچار فروپاشی شده ی کارگر در همهطبقه

توانیم امیدوار باشیم که آنها بازیابی شوند، اما هیچ مدرک واقعی برای آن نداریم. می

یافته گذشته باشد. رایت برای برخورد وران سیاست طبقاتی سازمانشاید دیگر د

اما چون مستقیماً به این موضوع  محتاطانه با بحث عاملیت دالیل محکمی دارد.

که چنین  -دهد. زیرا اگر موافقت کند پردازد خود را در موقعیت دشواری قرار مینمی

تواند از این لط است، پس نمیدار هنوز مسی سرمایهکه طبقه -رسد هم به نظر می

داری چطور با قدرتی که برای تضعیفش نهاد مسئله اجتناب کند که مخالفان سرمایه

 سازند، مقابله خواهند کرد.می

نماید داری چگونه قرار است پیش برود؟ چنین میبنابراین، دستورکار ضدسرمایه

ی کارگر سنتی قرار صرفِ طبقهتر از که رایت راهبرد خود را بر مبنایی بسیار گسترده

کند که قدرتِ  وار باشد، وی ادعا میآید دگرگونی پوالنیدهد. در آنچه که به نظر میمی

نفسه ی کارگر فینه در طبقه -داری از رشد همبستگی ی ضدسرمایهبردن برنامهپیش

 ناشی خواهد شد. -تر طور کلیبلکه در جامعه به

داری که چپ در منافذ از نهادهای غیرسرمایه ی همبستگی بیروناین روحیه

داری بنا کرده است، پرورش خواهد یافت. چنانچه هنجارهای جدید همکاری و سرمایه

های نوینی های اجتماعی جدید و ائتالفهای اخالقی جنبشاعتمادْ عمومی شوند، بنیان

رو، رایت این ازاین راند.داری را به پیش میی ضد سرمایهدهند که برنامهرا تشکیل می
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کند که سوسیالیسم به عاملیت سیاسی احتیاج خواهد داشت. اما تصور را حفظ می

 ی کارگر خواهد بود.تر از خود طبقهتر و سیّالعامل سیاسی پراکنده

ی همبستگی موجب تجدید این استدالل مبتنی بر این فرض است که رشد روحیه

بایست ای غیرمسلم است، رایت میاین قضیه قوا در چپ خواهد شد. اما از آنجا که

توان کرد. از همبستگی میتری ارائه میی آن استدالل و توجیه مفصلدرباره

شناسی به نام های سیاسی کاماًل متفاوتی کرد. در واقع، همانطور که جامعه استفاده

جنگ دایالن رایلی در کار خود نشان داده است، کشورهایی که در اروپای میان دو 

نی، مندترین جوامع مدجهانی در ]باتالق[ فاشیسم فرو رفتند اتفاقاً کشورهایی با قدرت

که همگی -های مدنی و پویاترین فرهنگ مدنی بودند بیشترین تراکم انجمن

های فرهنگ همبستگی هستند. این که آنها به جای سوسیالیست شدن، شاخص

یاسی های کشمکش سقادر بود محدوده فاشیست شدند دقیقاً بدین دلیل بود که سرمایه

یافته توانست انجام دهد چون بر جنبش کارگری سازمانرا تعیین کند و این کار را می

غلبه کرده بود. آنچه که ممکن بود زیرساختی اجتماعی برای جنبش سوسیالیستی 

 نوظهور باشد، در نهایت به خاستگاهی برای ضد آن تبدیل شد.

ر هم که غنی باشد، جایگزین قدرت سازمانی طبقاتی فرهنگ همبستگی هر چقد

های روشنی دارد. فرض کنید ما از تواند که بشود. استدالل رایت داللتشود و نمینمی

داری پیروی های سرمایهگرا درون شکافی او برای ایجاد نهادهای همبستگیتوصیه

 -ی کارگر جنبش طبقهبه عنوان بخشی از  -کنیم، اما این کار را نه مانند چپ سنتی 

محور که پراکنده و بین طبقات گوناگون امتداد -بلکه به عنوان یک ابتکار عمل شهروند

آمیز یابد، انجام دهیم. حال بگذارید بگوییم برخی از این نهادها واکنش خصومتمی

انگیزند و آنها برای خلع سالح کردن این نهادها ترکیبی از ها را برمی«یک درصدی»

کاری به کار آن  ]دارانسرمایه[برند. از سوی دیگر، آنها کار میو تطمیع را بهتهدید 

ی آنچه که چپ کند، ندارند. اگر همهشان را تهدید نمیهایی که منافعدسته از نوآوری

توان دریافت که چگونه چپ، اش است، دشوار میی همبستگیدر اختیار دارد روحیه

داری ی کارفرما، در مقابل یورش سرمایهرضد قدرت طبقهبدون ]برخورداری از[ قدرتی ب

 آمیز خواهد داشت.مقاومتی موفقیت
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این صرفاً حدس و گمان نیست. تاریخ عصر نولیبرال فقط تاریخ خلع سالح کردن 

 یداری قدیمی نیست بلکه حاکی از فرسایش مداوم همان روحیهسرمایه نهادهای غیر

راسی در طول پنج دهه ایجاد کرده بود. به بیانی دموکای است که سوسیالهمبستگی

ی مدنی برای دیگر، از هنگامی که جنبش کارگری رو به زوال رفت، شاهد ناتوانی جامعه

ایم. علت دوام این روحیه به همان میزانی که قبالً مقاومت در برابر قدرت سرمایه بوده

و پرورش آن حضور داشتند. ها و احزاب برای محافظت  وجود داشت این بود که اتحادیه

 رود.ها و احزاب از تصویر، آن فرهنگ نیز رو به زوال میبا خارج کردن این اتحادیه

داری کفایت نکند، سرمایه حال اگر فرهنگ همبستگی برای دفاع از نهادهای غیر

کنند، نهادهایی که سرمایه را تهدید می -فرآیند انتخاب اجتماعی ناگزیر خواهد بود 

داری شوند ولی آنهایی که نسبت به منافع سرمایهمقابله و از بین بردن انتخاب میبرای 

جاست که باید بگوییم این راهبرد خنثی هستند، پابرجا باقی خواهند ماند. دقیقاً همین

 کند. متناقض است و بر ضد خود عمل می

که واقعًا توانند از نهادهایی شوند نمیکنشگران اجتماعی هنگامی که متوجه می

آورند که کیفیت روابط کنند، حفاظت کنند، به کردارهایی روی میسرمایه را تهدید می

های ی[ این کار فراتر از منافذ و شکافبخشند، اما ]نتیجهاجتماعی آنها را بهبود می

داری صرفاً به نظام نخواهد رفت. یا به عبارت دیگر، راهبرد کلی فرسودن سرمایه

 یابد.داری تقلیل مییهاز سرما گریختن

عنوان یک ی خاص بهلفهؤوی برای ارج نهادن بدین مکه  این طنز طرح رایت است

کند که هرگز یک راهبرد دهد و آن را توجیه میراهبرد، به چیزی اعتبار می

ی قدرت این از این گذشته، میل او به طفره رفتن از مسئله. داری نبودضدسرمایه

کند که این تنها بخش این چارچوب خواهد بود که جان سالم به احتمال را تقویت می

 برد. در می
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ی ای به طبقهداری، باید جان تازهبرای احیای جنبش ضد سرمایه

 کارگر دمید 
یک راه ساده برای تعیین موقعیت استدالل رایت این است که آن را در بستر 

ن ]از ای شود.ی کارگر دمیده میطبقهای قرار دهیم که از طریق آن جانی تازه به برنامه

دمکراسی است، همان احیای راهبرد قدیمی سوسیالتوان دید که راهبرد او[ طریق می

. ی سیاسی برخوردار استبا این تفاوت که از مزیت بازاندیشی حاصل از یک قرن تجربه

های گوناگون یاگر از این منظر به راهبرد رایت نگاه کنیم و تأکید داشته باشیم که نوآور

بندی دموکراتیک، دموکراسی در محل کار، تضمین بودجه –نهادیِ مورد توصیف او 

ای گره بخورد که نیروی طبقاتی باید به برنامه - 1درآمد پایه، تأمین مالِی اجتماعی

دهد، پس این کتاب طرح و شکل بسیار متفاوتی به خود خواهد کارگران را افزایش می

 گرفت.

کند،  هایی را که وی برای تقویت دموکراسی پیشنهاد مینوآوری اکنون تمام

ها[ چپ را قادر چگونه ]این نوآوری توان از این طریق مورد آزمون قرار داد کهمی

داری ایجاد کند، بلکه همچنین تنها روابط اجتماعی جدیدی در دل سرمایهسازد نهمی

این مستلزمِ کنارگذاشتن این تصور  ی سیاسی بین کار و سرمایه را تغییر دهد.موازنه

است که سوسیالیسم هنگامی ایجاد خواهد شد که وزن انباشتی کردارهای اجتماعی 

شود، تصوری که استدالل نشده به آهستگی سبب اضمحالل شکل کاالیی میکاالیی

توان چیز مهمی را نمی رایت نیز متضمن آنست. این یعنی بازگشت بدین تصور که هیچ

 دست آورد.گیدن بهبدون جن

تردید رایت نسبت به امکان سیاست  توانیمترین مسئله اینجاست که ما نمیاما مهم

ی کارگر را کنار بگذاریم صرفاً بدین دلیل که گمانی ناخوشایند است. اکنون بیش طبقه

ی اعتصابات در واسطهاز سه دهه است که جنبش کارگری رو به زوال است. هرچند به

هایی از شکوفایی مجدد این جنبش را دید، اما طبق توان نشانهها، میشبرخی از بخ

 ها هنوز واقعاً کم و محدود است.استانداردهای تاریخی میزان آن

                                                      
1. community finance 
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برده است چگونه نیروی  هیچ مدرک محکمی دال بر این وجود ندارد که چپ پی

جدیدی که  داریکار را در مناسبات و تنظیمات جدیدِ کار، یعنی در نظام سرمایه

پیکر قدیمی های غولهای کوچک جایگزین کارخانهزدایی شده و در آن کارگاهصنعت

اند، سازماندهی کند. ]در چنین شرایطی[ کاماًل محتمل است که جنبش عظیم و شده

ی کارگری که روزگاری با چپ گره خورده بود، اکنون چیزی متعلق به یافتهسازمان

ی کارگر چگونه باید در محیط کار یابیم که ]طبقه. ما تنها زمانی درمیگذشته باشد

جدید سازماندهی شود[ که در جایگاه اپوزیسیون همچنان پیش رویم، که 

ها ی کارگر جای دهند و میان آنها بکوشند باز هم خود را در دل طبقهسوسیالیست

 ین کاری بکنند.تصمیم بگیرند که چن اگرتر، کار کنند یا به بیان دقیق

که چنین در هر صورت، مطمئناً احتمال دارد که تردید رایت موجه باشد. اما ولو آن

اجرا باشد. چالش اصلی برای باشد، شک دارم که دیدگاه راهبردی وی پذیرفتنی و قابل

ی چپ هنوز هم مانند همیشه این است که قدرتمندترین عامل اجتماعی در جامعه

ها مخالف هستند و خواهند بود و دومین عامل داران، با اهداف چپمدرن، یعنی سرمایه

شود. به همین دلیل، ی اولین عامل مدیریت میقدرتمند، یعنی دولت، عمدتاً به وسیله

 ی قدرت طفره رود.تواند از مسئلهای نمیداری عملیسرمایه هیچ راهبرد ضد

ترین سناریو ته است، محتملبنابراین، اگر احتمال احیای جنبش کارگری از بین رف

 .کنداندازها برای تحقق سوسیالیسم نیز همراه با آن افول پیدا میاینست که چشم

ای که چپ ها و نهادهای سیاسیبرد. سازمانی بحرانی به سر میچپ در یک لحظه

در طول یک قرن ساخته است اکنون یا در حال فروپاشی هستند یا در بحران عمیقی 

ای و سرشار از تحقیر اکثر روشنفکران پیشرو دچار نگاهی محدود، قبیله قرار دارند.

طلبانه و انسانی ]بدیل[ اند. موانع ایجاد یک نظم اجتماعی برابرینسبت به کارگران شده

ی های سابق دستان خود را ]به نشانهآور است که بسیاری از سوسیالیستآنقدر دلهره

رغم ی اعتبار رایت است که حتی بهاند. این مایهواگذار کردهتسلیم[ باال گرفته و بازی را 

ای خود، حاضر نشد تعهد خود به رهایی تردید نسبت به برخی از اعتقادات چند دهه

اجتماعی را رها کند. از این گذشته، او بینش بنیادین مارکس را که درون چارچوب 

 رهایی وجود دارد، حفظ کرد. های واقعی و نامطلوبی برایداری محدودیتنظام سرمایه
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ای هپرداز معاصر دیگری نیابیم که بیش از رایت برای شرح ریشهشاید هیچ نظریه

حتی اگر پیشنهادهای  ی مدرن تالش کرده باشد.عدالتی در جامعهساختاری بی

، قابل تردید باشند، هنوز هم داری بودتوان ضدسرمایهچطور میراهبردی کتاب 

زیرا بار دیگر بر پیوند اساسی -کند ی بازسازی چپ کمک بزرگی میمهاین کتاب به برنا

 گذارد. داری صحّه میی عدالت اجتماعی و ]جنبش[ ضدسرمایهبین ایده
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( سئئالروز تولد دویسئئت سئئالگی 1399، )هشئئتم آذر 2020هشئئتم نوامبر وبیسئئت

ن دوست و تریترین مارکسیستِ تاریخ، و نزدیکفریدریش انگلس، نخستین و برجسته

بینی ی جهانگذاری و توسئئئعهاسئئئت؛ مردی که خود در پایههمکار کارل مارکس 

ستی» سی سهمِ غول« مارک سایی دارد.و درک مادی تاریخ  نقش انگلس در زندگی  1آ

وه سبب انبتوان گفت، بدون او مارکس بهتردید میچنان بزرگ است که بیمارکس آن

توانسئئت نمی -- 2امو در جای دیگر به آن پرداخته --ها مواجه بود مسئئائلی که با آن

ی رهایی انسئئان ایفا کند. با های تفکر و مبارزهنقش عظیم تاریخی خود را در عرصئئه

مارکسئئئیسئئئت و جنبش های انگیزترین شئئئخصئئئیتاین حال، انگلس یکی از بحث

ه اند کای ادعا کردهاند؛ پارهگرا خواندهگرا و غایتای او را جزمسوسیالیستی است. پاره

ی خود و مارکس فاصئئئله گرفت؛ او پس از مارکس از درک ماتریالیسئئئم تاریخیِ اولیه

                                                      
های زیر و نیز منابع دست اولِ ی حاضر بر اساس بیوگرافیها اشاره شده، نوشتهجز منابعی که جداگانه به آن. به1

مجموعه آثار چاپی و آثار و مکاتبات انگلس تهیه شده است. در مورد منابع دست اول، برای سهولتِ مراجعه، هم به 

ی ی فارسی آثارِ مورد اشارههم به آرشیوِ اینترنتی مارکسیسم اشاره شده است. همچنین در مواردی که ترجمه

به  --های مختلف، به فارسی ترجمه شده و خوشبختانه بسیاری از آثار مهم انگلس، با کیفیت –انگلس موجود بوده 
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Marin’s Press.  

-Terrell Carver, (1981), Engels, Oxford University Press. 
-Terrell Carver, (1990), Friedrich Engels; His Life and Thought, Palgrave. 

-Samuel Hollander, 2011, Fredrich Engels and Marxian Political Economy, 

Cambridge university Press.  

-James. D. Hunley, (1991), The Life and Thought of Friedrich Engels, Yale 

University Press. 
-Tristram Hunt, (2009), Marx’s General: The Revolutionary Life of Friedrich Engels, 

Metropolitan Books.  

-Gustav Mayer, (1936), Friedrich Engels: A Biography, Alfred A. Knopf, 

-William Otto Henderson, (1976), The Life of Friedrich Engels, Taylor Francis. 

-Stephen. H. Rigby, (1992), Engels and the Formation of Marxism, Manchester 

University Press. 

-David Riazanov, (1974), Karl Marx and Friedrich Engels: An Introduction to Their 

Lives, Monthly Review Press. 

-Janet Seyers, et.al., (1987), Engels Revisited: New Feminist Essays, Redcliff.  

-Manfred B. Steger, Terrell Carver, eds. (1999), Engels After Marx, Pennsylvania 

State University Press. 
2. https://pecritique.com/2018/05/05/ ،"سعید رهنما، "کارل مارکس و میراثِ ماندگار او  

https://pecritique.com/2018/05/05/کارل-مارکس-و-میراث-ماندگار-او-سعید-رهن/
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 و های انقالبی را کُلّاً کنار گذاشئئت و به رفُرمیسئئمدیگرانی بر این باورند که او دیدگاه

ند انگلس هیچ حتی تجدیدنظرطلبی روی آورد؛ باز دیگرانی هسئئئتند که مدعی آن ا

د ی خوی خود نداد و همیشئئه بر اسئئتراتژی انقالبی اولیههای اولیهتغییری در دیدگاه

اند که انگلس از خود حرفی نداشئئت و تنها کارش بند بود. بسئئیاری نیز ادعا کردهپای

شتهفهم کردنِ نسازی و عامهساده ی مارکس، و حتی ایجاد زمینه برای های پیچیدهو

که خواهیم دید، هیچ یک ها، بود. چنانطلبان از آنی فرصتها و سوءاستفادهبدفهمی

گذرد از این برخوردهای افراطی در مورد انگلس درسئئئت نیسئئئت، و هر چه زمان می

سبینیم که انگلس را به نحتری را میپردازان بیشمورخان و نظریه سته و بای شای ته و 

 کنند.تحلیل و تحسین می

 «فیلسوفِ خودآموخته»خواهی از نوجوانی، ترقی

ی ثروتمندِ پروتسئئئتانِ متعصئئئب، در یکی از انگلس پسئئئرِ ارشئئئدِ یک خانواده

ترین مناطق آلمان در شئئهر بارمِن پرورش یافت. پدرش مالک صئئنعت بزرگ صئئنعتی

ی نسئئاجی و گلسئئتان نیز در یک کارخانهنسئئاجی در آن منطقه بود و در منچسئئترِ ان

خانواده بر این امید بود که پسر کارِ پدر، پدر بزرگ، و جَدِ پدری  .ریسی شریکِ بودنخ

صنعت بودند صاحبان این  صنعتی  را پی گیرد که همه از  که بخش مهمی از انقالب 

مان بود. ب 1آل مدرسئئئه بیرون آوردند و  لدینِ انگلس او را در نوجوانی از  کارِ امور وا ه 

های پدر واداشئتند. اما او عالقمند به شئعر و فلسئفه بود و از همان تجاری در شئرکت

شته شعر « های جوانهگلی»های نوجوانی تحت تاثیرِ نو شد،  شغول خواندن هگل  م

های محلی مطالب انتقادی در مورد مسئئئائل سئئئرود و با نام مسئئئتعار در روزنامهمی

مقابل فرهنگ مذهبی خانواده که درکی بنیادگرا و نوشئئئت. انگلس در اجتماعی می

شورش زد. ست به  شت، د صبانه دا سان انگلس نیز تأکید نامهزندگی 2سخت متع نوی

بهمی که او،  ند  مت، خوشکن ندقا یک جوان خوش بر و رو، بل پوش و متمکن، عنوان 

یز را ن جویی از جوانی و زندگیعالوه بر شور و شوقِ فلسفی و ادبی، شور و شوق لذت

                                                      
1. Terrel Carver, (1990),… p. 2.  
2. Gustav Mayer, (1936), ….p. 3-5. 
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های زنیداشت. به شمشیربازی، شکار و شرابِ خوب هم بسیار عالقمند بود، و از پرسه

 برد. شبانه لذت می

شرکت پدر و با امیدِ رفتن به برلین، در  َسربَر در  صله  انگلس برای فرار از کارِ حو

شد. چون  21 ستقبال کرد و داوطلب بخش توپخانه در برلین  سالگی از نظام وظیفه ا

شده بود انگلس نمیخانواده مانع از خاتمه ستانی او  صیالت دبیر سی تح ست ر ماً توان

شود، اما در کالس شگاه برلین  سفهوارد دان شگاه، که افکار هگل های درس فل ی آن دان

شئئئد، گیری میهای مختلف پیکماکان پس از مرگش توسئئئط پیروان او با خوانش

های کارانه از مذهب و دولت، و هگلیافظههای راست با خوانشی محشرکت کرد؛ هگلی

کال، برداشئئئت با برخوردی رادی چپ  یا  ند. انگلس های خود را تبلیغ میجوان  کرد

در آن زمان بیش از سئئی مقاله با نام مسئئتعار  1های جوان پیوسئئت.زودی به هگلیبه

شته بود، و هگلی ستن او به جمعنو سخت از پیو ستقبال کردند. بهای برلین   هشان ا

سوف خودآموخته»های پرورش قول تِرِل کاروِر زمینهاین ترتیب به د. آمفراهم می« فیل

ها بعد در این زمینه نوشت، این بود که هر آن کس که درک او بر اساس آنچه که سال

 «متد دیالکتیک»کار و هر آن کس که گذارد، محافظه« دسئئئتگاه هگلی»تأکید را بر 

 «پیشئئرویِ دیالکتیکی»اسئئت. تأکید بر دیالکتیک و  هگل را اصئئل قرار دهد، مترقی

سئئوی آزادی اسئئت، و بر این ی عقل بهجای این ایده که تاریخ حرکت پیروزمندانهبه

سته به آن از جمله دولت از مرحله صر واب ساس هر مرحله و هرعن ی ماقبل خود برتر ا

ست، مبتنی بر درکِ نفی هر عصرِ تاریخی و ایده ا و جایگزینی آن بهای مسلط بر آن ا

د تازگی بر علیه معلم خود، هگل، قعصری نوین است. انگلس تحت تأثیر فویرباخ که به

سان»علم کرده و  سیحیت( و « خدا»را جایگزینِ « ان سفه« ایده»)م ی هگل( کرده )فل

شی از « تفکر»بود، و  ستی»را نا ست، قرار گرفته بود.، و نه بر عکس، می«ه او با  2دان

سایتونگی زِس( هِس سوسیالیست که در آن زمان برای روزنامهمُوشه )مو  راینیشه ت

شد و ایدهکار می شنا  ست بود، آ ستی را از او های اولیهکرد و با مارکس دو ی کمونی

  3آموخت.

                                                      
1. Terrel Carver, (1990), ….p. 61. 

2. Tristram Hunt, (2009), ….pp. 48-54. 
3. William Otto Henderson, …(1976). 
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کار از این که پسئئئر ارشئئئد خانواده والدینِ بورژوا، مذهبیِ متعصئئئب و محافظه

اد، بسیار سرخورده و ناراحت بودند، و به این دسبزی میاش بوی قورمهاصطالح کلهبه

کال کار رادی که انگلس اف ید  به دیگر  22اش را رها کند، او را در سئئئن ام سئئئالگی 

ی خود در منچستر، قلب صنعتی جهان در آن زمان، فرستادند. انگلس سر راه کارخانه

 رکس کهدر شئئهر کُلن زد تا با ما راینتشئئه تسئئایتونگی خود سئئری به دفتر روزنامه

سئئئردبیر آن بود مالقات کند، مالقاتی که برای هیچ یک چندان جذابیتی نداشئئئت. 

های جوان فاصئئله گرفته بود و انگلس را هم از آن قماش مارکس در آن زمان از هگلی

 کرد. انگلس هم از تندخویی مارکس خوشش نیامده بود. تصور می

ری تانگلس افکار رادیکال چه که پدر انتظار داشت،در منچستر درست برخالف آن

لمی های سریع عداری، صنعت، پیشرفتبرای آشنایی نزدیک با نظام سرمایهپیدا کرد. 

بارِ کارگران صئئئنعتی، انگلسِ جوان جای بهتری از و تکنولوژیک، و وضئئئعیت فالکت

ستر نمی ست بیابد.منچ شهر تازه از یک  1842زمانی که در  توان شد،  ستر  وارد منچ

مده و هنوز پر تنش بود.اعتصئئئاب بزر کارگری بیرون آ کارگران صئئئنعتی در   1گ 

شرایط کار میفالکت س»کردند، اما همانطور که در جای دیگر، در بارترین  سیالی م سو

یابی برخوردار بودند، و این امر امکانِ ام، کارگران از حق تشکلاشاره کرده 2«بریتانیایی

ز، اش مِری بِرنجا بود که انگلس با یارِ زندگیکرد. در آنشان را تقویت میجوییمبارزه

ی پدرِ دختر جوان کارگر رادیکالِ ایرلندی که همراه پدر و خواهر کوچکش در کارخانه

ا بُرد تا با شئئد. هم او بود که انگلس را به محالت کارگری میکرد، آشئئنانگلس کار می

ضعیت طبقه سرمایهو شدنِ  صنعتی  شود. مِری ی کارگر در دورانِ آغازینِ  شنا  دارای آ

سطه شنایی او با رادیکالوا سی بود. فریدریش و مِری بهی آ خاطر های ایرلندی و انگلی

سماً با هم بی ازدواج نکردند، و پیوند آنان تا مرگ مِری اعتقادی به نهاد ازدواج هرگز ر

 3نزدیک به بیست سال ادامه داشت. 1863در 

                                                      
1. Mary Gabriel, (2011bxaTr ), Love and Capital, Little Brown, p. 73. 

سوسیالیسم-بریتانیایی-از-/https://pecritique.com/2020/04/18 سعید رهنما، سوسیالیسم بریتانیایی، .2

ا/ -سوسیالیسم  

3. William Otto Henderson, (1976),... p. 567. 

https://pecritique.com/2020/04/18/سوسیالیسم-بریتانیایی-از-سوسیالیسم-ا/
https://pecritique.com/2020/04/18/سوسیالیسم-بریتانیایی-از-سوسیالیسم-ا/
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های نویسئئی برای روزنامههمزمان با کار در دفتر کارخانه، انگلس شئئروع به مقاله

ها هم از اوضئئاعِ ی اوضئئاع صئئنعتی آلمان کرد، و برای آلمانلیبرالِ انگلیسئئی درباره

 یی او را در روزنامهنوشئئت. مارکس هم پنج مقالهمیصئئنعت و کارگرانِ انگلسئئتان 
سایتونگ  ، همزمان با آنچه که در 1843با نام مستعار ایکس منتشر کرد. از راینیشه ت

بان و محله نه، خیا عات نظری در عرصئئئههای کارگری میکارخا های آموخت، مطال

 25ای قالهی این مطالعات ماقتصئئئادی، سئئئیاسئئئی و اجتماعی را آغاز کرد، و نتیجه

سی»ای تحت عنوان صفحه سیا صاد  سیار « طرح کلی نقد اقت بود که مارکس آن را ب

 پسندید و ویراستاری کرد. 

 با مارکس

شدنِ روزنامه 1843مارکس در اواخر  ستبدادِ پروسی پس از تعطیل  اش و فرار از ا

سیِ روزنامهبه پاریس رفت. )تزارِ روس به ضد رو سایی خاطر لحن  شه ت ه ب تونگراینی

مقامات پروسئئی فشئئار آورده بود که امتیاز روزنامه را لغو کنند.( مارکس در پاریس با 

یه یک هگلی جوان، نشئئئر گه،  لد رو کاری آرنو حت عنوان هم یدی ت جد  -دویچی 
به راه انداخت، و در همین نشئئئریه که تنها یک شئئئماره از آن در  فرانزوزیش یاربوخر

انگلس را منتشر کرد. در همان « طرح نقد اقتصاد سیاسی»ی منتشر شد، مقاله 1844

سال انگلس برای مالقات با مارکس به آن شهر سفر کرد. این مالقات بسیار متفاوت از 

ت انگلس او را جدی گرفته بود، و اولین مالقات در کُلن بود. مارکس با خواندن مقاال

ی شخصیت و شعور و دانش مارکس شده بود. انگلس بعدها تر شیفتهانگلس هم بیش

تر تر و سئئئریعباالتر]از دیگران[ ایسئئئتاده بود، و دیدی وسئئئیع»نوشئئئت که مارکس 

ساله(  24ساله و انگلس 26وچند ساله )مارکس مالقات این دو جوانِ بیست«. داشت...

های مختلف هر دو از راه»ی مارکس و گاه تا پاسی از شب ادامه داشت. به گفتهده روز 

و از همان زمان بود که یکی از پُربارترین و «. ای رسئئئیده بودندی مشئئئابهبه نتیجه

هر دو توافق کردند که متن ریزی شئئد. ها پایهها و همکاریسئئازترین دوسئئتیتاریخ

های ( خود و تعیین تکلیف با هگلیcatharsis« )پاالیش ذهنی»مشئئئترکی را برای 

متن را مشئئئترکاً نوشئئئتند، انگلس قبل از ترک پاریس ی جوان تهیه کنند. مقدمه

صل صلف شت، و بعد مارکس هم ف ای با های خود را تا اندازههای مربوط به خود را نو

افه ضبه آن ا« های اقتصادی و فلسفییادداشت»های دیگرش ازجمله استفاده از نوشته
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)منظور از گذاشئئئت.  1ی مقدس، یا نقدی بر نقدِ نقادانهِخانوادهکرد، و نام کتابچه را 

شناسِ راسیونالیستِ االهیات --ی طنزآلود به برادران برونو باوِر ی مقدس اشارهخانواده

 و پیروان آنها بود.(  --هگلی و معلمِ سابقِ مارکس 

سیار جذاب بود، در مو شت این پاریس برای انگلس ب ست که »رد آن نو شهری ا

جویی را با شئئورِ عملِ تاریخی درهم شئئهروندانش بیش از هر ملت دیگری شئئورِ لذت

تر از ی بالزاک شئئده بود و او را حتی بیشجالب آن که او سئئخت شئئیفته« آمیزند.می

پاریس را ترک کرد و به زادگاه خود  1844سئئئتود. با این حال در سئئئپتامبر زوال می

داری، توجه مقامات هایش برعلیه سرمایههای سیاسی و سخنرانیاما فعالیت بازگشت.

شئئئهری را جلب کرد و گزارش او را به پلیس دادند. همین امر رابطه با خانواده را که 

گه دارد خراب بهانگلس سئئئعی کرده بود گرم ن یک پسئئئرِ قولی همتر کرد.  خانگیِ 

ستِ خداناباور با یک پدرِ بنیادگرای شد. مذهبی نمی کمونی سئله با ست عاری از م توان

که انگلس آبروی خانواده را بُرده بود، مسئئتمری انگلس را بسئئیار پدرش ناراحت از این

 جایرا به او تحمیل کرد. انگلس به« یک زندگی سئئگی»قول خودش کاهش داد، و به

 اتسخنرانی عمومی که حال برای او قدغن شده بود تصمیم گرفت که مجموعه مطالع

های مربوط به وضئئع کارگران انگلیس را به شئئکل یک کتاب تنظیم کند. و یادداشئئت

سند. او  شت که انگلس تنها در اتاق خود کتابش را بنوی خانواده حتی تحمل این را ندا

توانم بخورم، بنوشئئئم، بخوابم، حتی بادی در کنم... بی نه می»به مارکس نوشئئئت که 

 «…کهآن

س بسیار به هیجان آمده بود و از او خواست که به پاریس مارکس از آشنایی با انگل

ها و مشاهدات بازگردد. اما انگلس نوشت که هم سخت مشغول تنظیمِ مجموعه بررسی

خود از اوضئئئاع صئئئنعت و کارگران انگلیس اسئئئت، و هم ناچار اسئئئت که تا حدودی 

ست سیهای خانوادهخوا صرار کرد که برر صاد هاش را رعایت کند. به مارکس ا ای اقت

                                                      
1. Marx, Engels, (1956), The Holy Family, or Critique of Critical Criticism, Foreign 

languages Publishing House, 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/holy-family/index.htm 
 . 1358، ترجمه تیرداد نیکی، انتشارات صمد، ی مقدس، نقدی بر نقد انتقادیخانوادهی فارسی، ترجمه

https://drive.google.com/file/d/1d5OKMcCDZRtMCBPCJfRU8uDwCI8GLnK9/vie

w 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/holy-family/index.htm
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شید،  شر کند. اما اقامت مارکس در پاریس طول نک سی خود را هر چه زودتر منت سیا

چرا که دولت فرانسئئه حکم اخراج او را همراه با چند نفر دیگر ازجمله باکونین صئئادر 

به بروکسئئل رفت. انگلس هم در همان سئئال  1845کرد، و مارکس با بدبختی زیاد در 

شهر عزیمت کرد و نیز سته به آن  سال کتاب برج ضعیت طبقهی خود در همان  ی و

را منتشر کرد؛ کتابی که مارکس بسیار تحت تأثیر آن قرار گرفت و  1کارگر در انگلیس

  کرد.هایش مرتب به آن عطف میدر نوشته

ایدئولوژی ، مارکس و انگلس کار مشئئترک دیگری، 1846و  1845های بین سئئال

صه آلمانی سفه با همرا در عر ساندند ی فل شر که در زمان حیات 2به انجام ر شان منت

آلیسئئم به نشئئد. کتاب برای روشئئن سئئاختن ذهن خودشئئان، و گذرِ نهایی از ایده

 ی طبقاتی، نقشماتریالیسئئم، درکِ اهمیت زیربنای اقتصئئادی و تکنولوژیک، و مبارزه

)با  مارکس« های فویرباختز»بسئئیار مهمی داشئئت. نگارش این کتاب همزمان بود با 

فیلسئئئوفان، جهان »در آخرین تز خود اعالم کرده بود،  1845ویرایش انگلس(، که در 

 «آن است.تغییرِ اند؛ نکته بر سرِ کردهتفسیر های گوناگون تنها را به شیوه

 ی مبارزهدهندهنپرداز انقالبی، سازمانظریه

جهان آغاز « تغییر»دوران فعالیت مسئئتقیمِ سئئیاسئئی این دو جوان انقالبی برای 

ای کارگران ماهر توسط پاره« ی عدالتاتحادیه»ها قبل تشکل مخفی شده بود. از سال

های مختلف در چند کشئئئور اروپایی، به وجود آمده بود. و مهاجرین فعال، با شئئئعبه

ها را در انگلسئئئتان مالقات کرده بود، اما آن سئئئه نفر از رهبران 1843انگلس قبالً در 

های ای گرایشخاطر پارهرغم سئئئتایش فراوانی که از این سئئئه کارگر داشئئئت، بهبه

ستی آن سته بود. در ها به جمعبالنکی هم همراه مارکس چند مالقات  1845شان نپیو

                                                      
1. Friedrich Engels, (2010), Condition of the Working Class in England, 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/condition-working-

class-england.pdf 

 ، انتشارات کمونیسمی کارگر در انگلستانوضع طبقه ی فارسی،ترجمه
https://files.tarikhema.org/pdf/adab/Vaze%20tabaghe%20karegar%20dar%20engala

stan.pdf  
2. Marx Engels, (1932), The German Ideology, MECW, Vol. 5, 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/german-ideology/  فارسی ترجمه

 پرویز بابایی

https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/condition-working-class-england.pdf
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/condition-working-class-england.pdf
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/german-ideology/
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سل، مارکس و انگلس به همراه چند همفکبا آن شت به بروک شت. در بازگ ر ر دیگها دا

«  یی مکاتبات کمونیستکمیته»و نیز « ی کارگران آلمانیجامعه»تشکلی تحت عنوان 

ی عدالت با مارکس در بروکسئئئل و انگلس در پاریس ایجاد کردند. مرکزیت اتحادیه

ها هم با شرط و شروطی پذیرفتند. در تماس گرفته و درخواست همکاری کردند و آن

ر لندن تشئئکیل شئئد و انگلس به نمایندگیِ گروه ی عدالت دکنفرانس اتحادیه 1847

سبب مشکل مالی نتوانست به لندن سفر کند.( پاریس در آن شرکت کرد. )مارکس به

«  تیی کمونیساتحادیه»در این کنفرانس بود که نمایندگان هر دو تشکل نام سازمانی 

نی هِس مت ی این تشکل شدند. موشه«اعتقادنامه»ی را برگزیدند، و دست به کار تهیه

 خواند.« نامه...اعتراف»شوخی آن را را نوشته بود که انگلس به

رد تهیه ک« ی کمونیسئئئتینویس اعتقادنامهپیش»متنی که انگلس تحت عنوان 

هایی از اسئئئناد و بخش ی کارگر در انگلسئئئتانوضئئئعیت طبقههای متکی به یافته

صریی عدالت بود، و به همین دلیل بهاتحادیه سم »های از دیدگاه ناچار عنا سیالی سو

اصئئئول »نویس دوم این سئئئند تحت نام هم در آن حفظ شئئئده بود. پیش« حقیقی

سم سط انگلس با تغییراتی چند و کاهش بخش 1«کمونی سی، تو های دیدگاهِ غیرمارک

سال  شده بود و پس از بیش از یک قرن در  سیار مهم که مفقود  سندِ ب شد. این  تهیه 

شد، در واقع 1968 ستی طبقهاولین برنامه پیدا  سی سندی ی مارک ست، و  ی کارگر ا

به  «اصول کمونیسم»تاحدودی بر اساس آن نوشته شد.  مانیفست کمونیستاست که 

سؤاالت مهمی می پردازد که امروزه هم مطرح شکل پرسش و پاسخ نوشته شده و به 

در تماس با اسئئت. انگلس گروهِ پاریس را قانع کرد که متن جدیدی تهیه خواهد کرد. 

نویس متن را که باعجله نوشته و بد ویراستاری مارکس از پاریس به او نوشت که پیش

سل می ست آنشده به بروک ستی»را آورد و بهتر ا ست کمونی  بنامیم. مورخین« مانیف

اصئئئول »مارکسئئئیسئئئم در این مورد نظرات مختلفی دارند. اما با دسئئئتیابی به متن 

اشته د مانیفستاین متن سهم بسیار مهمی در متن  کامالً روشن است که« کمونیسم

                                                      
1. F. Engels, “Draft of a Communist Confession of Faith”, “Principles of 

Communism”, in MECW, Vol. 6.  سوسیالیستی،ترجمه فارسی، نشر کارگری  

https://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1847/osoole-komonizm.pdf  
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ه انگلس ک« مانیفست»انگلس و متن نهایی « اصول کمونیسم»نویس بین پیش 1است.

های مضئئئمونی ها تفاوتای بحثو مارکس با هم تهیه و مارکس نهایی کرد در پاره

شاره کرد که جدول مقایسه ست ا رد بخش ای که ج. د. هانلی در مووجود دارد. کافی ا

ستشده در طرح« اقداماتِ» سم»و  مانیف صول کمونی هایی که پس از انقالب ، )گام«ا

شان می شت( تهیه کرده ن صله باید بردا سند بهبالفا ضمن آن که دو  ل طور کدهد که 

هتهم مارکس برخوردج ند، در مواردی  کالا موارد دیگری نیز   2تری دارد.های رادی

ن بود ای« اصول کمونیسم»های ی این ادعا است. برای مثال یکی از پرسشتأییدکننده

د و پاسخ این بو« آمیز ممکن است؟آیا الغای مالکیت خصوصی به شکل مسالمت»که 

شد»که  ست که چنین با ست»و « مطلوب ا ستند که با آن کمونی سانی ه ها آخرین ک

سرمایه، اما تلوی«مخالفت کنند شده بود که  شاره  سل به زور حاً ا شه با تو داران همی

ستبرعلیه کارگران عمل کرده سم انقالب را به کمونی میل ها تحاند، و مخالفان کمونی

آمیز در گذر از ای به امکان مسئئالمتترین اشئئارهکنند. در متن مانیفسئئت، کوچکمی

ر ی سکوت مواجه شد. دتوطئهبا « مانیفست کمونیست»شود. انتشار داری نمیسرمایه

وآمد این میان مارکس و انگلس مجبور بودند مخفیانه از این شئئئهر به آن شئئئهر رفت

 کنند.

 نگار، جنگجوی مسلح روزنامه

، مارکس و انگلس سئئخت به هیجان آمدند. با برقراری 1848های با شئئروع انقالب

را اخراج کرده بود، ها جمهوری دوم فرانسئئئه آن دو به پاریس، شئئئهری که قبالً آن

ها به انقالب در آلمان بود که امیدوار بودند ابتدا با یک بازگشئئتند. اما امید و توجه آن

ست یونکر شراف زمینانقالب بورژوایی قدرت از د شود. قیام در برلین ها )ا دار( خارج 

شد. مارکس و انگلس به سبب عقب سیاسی  سبی فضای  سلطنت و بازشدن ن شینی  ن

د را ی خوجای برلین بار دیگر به کُلن رفت تا روزنامهگشئئئتند. اما مارکس بهآلمان باز

اندازی کند. انگلس هم برای همکاری با او به راهنویه راینیشئئه تسئئایتونگ حال با نام 

شت. در آن ها و گروهی از کارگران در گرفت های نظری بین آنجا درگیریآلمان بازگ

                                                      
1. Samuel Hollander, (2011), …. p.61. 

2. J. D. Hunley, (1991),… pp.70-71. 
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س»که عمدتاً از باورمندان به  سم حقیقیسو شکل انقالبیِ « یالی شه هس بوده و ت و مو

سئئوی که پیشئئرفت بهرا ایجاد کرده بودند. این تشئئکل ضئئمن آن« انجمنِ کارگران»

ای خود های لحظهکردند، برای خواسئئتشئئده در مانیفسئئت را رد میکمونیسئئم طرح

ی امعهج»تری داشئئتند. مارکس برای مقابله با آنها تشئئکل مواضئئع تندروانه و رادیکال

سایتونگی را ایجاد کرد، و روزنامه« دموکراتیک شه ت ش ارگانِ جنب» نقش نویه راینی

دهد که انگلس اوضئئاع آن مقطع را چنین توضئئیح می 1را برعهده گرفت.« دموکراتیک

کلِ » که برای تشئئئ ند  ند کسئئئب حقوقی بود یازم مان بیش از هرچیز ن کارگران آل

وری بود: آزادی مطبوعات، اجتماع و عنوان یک حزب طبقاتی ضئئئرشئئئان بهمسئئئتقل

نویسئئد زمانی که نشئئریه را در آلمان راه انداختیم، مشئئخص بود که او می«. تشئئکل...

شد.  سی که در تنها می»شعار آن چه باید با شد، اما آن دموکرا سی با ست دموکرا توان

قاطعانه تواند ای بر ماهیتِ پرولتری تأکید دارد ]اما[ هنوز نمیهمه جا و در هر نکته

2«آن را بر درفشِ خود حک کند.
 

ی مشئئکالت در شئئرایط امنیتی با رغم همهبه نویه راینیشئئه تسئئایتونگی روزنامه

سیار تا کم شت و بهتر از یکموفقیت ب پ ی چترین روزنامهعنوان مهمسال فعالیت دا

به  های اروپایی، بر بسئئیاری از حرکات سئئیاسئئی تأثیر داشئئت.اروپا در دوران انقالب

شانده می سرانجام همراه با همین دلیل مرتباً مارکس و انگلس به دادگاه ک شدند. اما 

شماره 1849کودتای  شد؛ آخرین  ی روزنامه در پروس، دفتر روزنامه مورد حمله واقع 

تمامی با مرکب قرمز منتشئئر شئئد. بخشئئی از هیأت تحریریه دسئئتگیر شئئدند و به

آن دو کماکان به امید پیروزی انقالب، مخفیانه  شهروندی مارکس لغو شد. با این حال

 رفتند. از شهری به شهر دیگر می

ای که هنوز شئئئانس مقابله با انگلس به این نتیجه رسئئئیده بود که تنها منطقه

شت، بادن خاطر پاالتینت در جنوب غربی آلمان بود که اکثریت مردم به-سلطنت را دا

سفرهایش، از آن متتوجهی رژیم به وعدهبی ست نفربودند. در این  ها بود که او با اوگو

                                                      
1. Tristram Hunt, (2009), … pp. 155-157. 

2. F. Engels, (1884), “Marx and the Neue Rheinische Zeitung (1848-49), in MECW, 

vol. 26. P.122, 

https://marxists.catbull.com/archive/marx/works/1884/03/13.htm 

https://marxists.catbull.com/archive/marx/works/1884/03/13.htm
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سلحانه بود، مالقات کرد.  سی که در تدارک یک قیام م شی پرو شور سر  فون ویلیچ، اف

ستهدف آن شبرد خوا شد ها تدارک قیام به امید پی سی بود. مارکس ناچار  سیا های 

ت. در یچ پیوسی ویلکه از کشور فرار کند و به پاریس رود. اما انگلس به گروه مسلحانه

کارزار برای قانون اسئئاسئئی امپراتوری »ی گزارشئئی که بعداً به اصئئرار مارکس درباره

از آنجا که من هیچ فرصت آموزش نظامی را از دست »...خوانیم که نوشت، می« آلمان

بایسئئت در ارتش بادن و می نویه راینیشئئه تسئئایتونگی دهم، و این که روزنامهنمی

طور افتخاری شئئرکت داشئئته باشئئد، من هم مسئئلح شئئدم و به ویلیچ پاالتینت به

عنوان آجودان ویلیچ در چند عملیات مسئئئلحانه و نظامی هم انگلس به 1«.پیوسئئئتم

شرکت کرد، اما این حرکت شکست خورد، و انگلس و ویلیچ آخرین اعضای این ارتش 

نشئئئینی کردند و از مهلکه یاه به طرف مرز سئئئویس عقببودند که از راه جنگل سئئئ

ی حاضئئر ی نوشئئتهگریختند. تحلیل این بخش از انقالب آلمان در آن دوران از عهده

طور که قبالً اشئئاره شئئد خارج اسئئت، اما توجه به چند نکته حائز اهمیت اسئئت. همان

ها برعلیه یونکر دموکراتیک-مارکس و انگلس در مورد آلمان انتظار یک انقالب بورژوا

ی بعدی به یک انقالب پرولتری ارتقا یابد، و در آن مقطع با را داشئئئتند که در مرحله

کردند. قانون اسئئئاسئئئی برای وحدت آلمان، های کارگران مخالفت میای تندرویپاره

ها را ممکن ساخته بود، اما نظام سیاسی سلطنتی را حفظ کرده ای حقوق و آزادیپاره

دهد که شئئکسئت ، انگلس توضئئیح می«کارزار برای قانون اسئئاسئئی...»رش بود. در گزا

دلیل ضئئئعف و تزلزل بورژوازی آلمان بود، که از قیام کارگران حمایت انقالب عمدتاً به

گوید، هیچ او می«. ها خنجر زداز پشئئئت به آن»کرد، اما به محض احسئئئاس خطر 

ستکوتاهی از جانب دموکرات پرولتاریا در کار نبود. همانطور  ها وهای رادیکال، کمونی

ی این تجارب سئئبب شئئد که مارکس و کند، مجموعههانت اشئئاره میکه تریسئئترام 

ی دموکراتیک در مرحله-ای انقالب، که انقالب بورژواانگلس در مورد مدل دو مرحله

2دوم به انقالب پرولتری منجر شود، تجدیدنظر کنند.
 

                                                      
1. F. Engels, (1850), “The Campaign for the German Imperial Constitution, MECW, 

Vol.10, http://marxists.catbull.com/archive/marx/works/1850/german-

imperial/ch03.htm 

2. Tristram Hunt, (2009), …. Marx’s General: …., p.176. 
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 علومِ نظامی، علوم طبیعی و... پرداز، مورخ، نظریه«دارسرمایه»

ند، ها داشتها که مارکس و انگلس امید فراوانی به پیروزی آندرپی شکست انقالب

هر دو آنان سئئرانجام به انگلسئئتان رفتند؛ مارکس زیر فشئئار پلیس فرانسئئه، پاریس را 

ترک کرد و به تبعید در لندن رفت. به انگلس نیز نوشئئت که جان او در سئئوییس در 

های اروپا، سئئت و باید فوراً آنجا را ترک کند و به لندن بیاید. شئئکسئئت انقالبخطر ا

جمع وسئئیعی از پناهندگان سئئیاسئئی را به انگلسئئتان، تنها کشئئوری که عمالً از این 

شاند. اتحادیهانقالب ستی نیز که دفتر مرکزیها بری مانده بود، ک بالً به اش قی کمونی

ها و اختالفات سئئیاسئئی بین جا شئئد. درگیریبهپاریس منتقل شئئده بود، به لندن جا

صله سیاری بر تدارکِ بالفا ی انقالب کارگری تأکید جریانات چپ در اوج خود بود، و ب

شتند. پاره سی که دا سر پرو ای فعالین و کارگران رادیکال آلمانی حول ویلیچ، همان اف

بود، جمع شده قیام کرده بود و انگلس در جنگ مسلحانه تحت فرمان او خدمت کرده 

های فرانسئئوی هم هوادار بالنکی بودند. مارکس و انگلس با بودند. بسئئیاری از تبعیدی

هئئای هر دو گروه مخئئالف بودنئئد، و در ان مقطع بر آموزش کئئارگران و تنئئدروی

شتند. تأکید آن دو در شان برای حرکتسازیآماده  خطابه به»های انقالبی، تأکید دا

بر این بود که با توجه به تجارب انقالب آلمان دیگر « سئئئتیی کمونیمرکزیت اتحادیه

 یی مسئئئتقالنههای بورژوا نبود، و مبارزهبحث و امیدی به همکاری کارگران و لیبرال

ضروری انجمن های کارگری در جهت تدارک انقالب را، بدون اتحاد با جریانات لیبرال 

لیبرالِ  بورژوازی»ی کرده بودیم که بینگویند، قبالً پیشدانسئئتند. در آن بیانیه میمی

ی خود را برعلیه رسئد و بالفاصئله قدرت تازه کسئب کردهزودی به قدرت میآلمان به

ست درآمد. و در کنند که این پیشو تأکید می« کارگران به کار خواهد گرفت بینی در

ی عبور البی کارگر آلمان، بی آن که از یک مسیر طوالنی انقطبقه»... گویند، پایان می

ها خود باید از طریق اتخاذ موضئئئعی مسئئئتقل، تواند به قدرت برسئئئد... آنکند، نمی

سهم را در پیروزیبیش شند، خود را از منافع طبقاتیترین  شته با  شان مطلعشان دا

بورژوای دموکرات را نخورند، و برای یک لحظه ی خردهسازند، و فریب عبارات ریاکارانه

یک حزب پرولتریِ مستقالً سازمان یافته، تردید نکنند. شعار  هم که شده در ضرورت
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اما از سئئوی دیگر نیز با هر گونه تندروی  1«شئئان باید این باشئئد: انقالب مداوم.جنگی

گرفتند. کردند، و از این جهت مورد حمله و اتهام هم قرار میماجراجویانه مخالفت می

اشئئاره کردم، یک نفر  او کارل مارکس و میراث ماندگاری طور که در مقالهحتی همان

دلیل همین از این انقالبیون بسئئئیار رادیکال سئئئعی کرد که مارکس را بکُشئئئد. به

ی کمونیسئئئتی را از لندن خارج و به ها بود که مارکس و انگلس مرکز اتحادیهتندروی

 کُلن منتقل کردند.

آلمان و مقایسئئه با  1848-49، انگلس در بررسئئی شئئکسئئت انقالب 1850در 

ی انقالب دهقانی اوایل قرن شئئئانزدهم آلمان، تحلیل تاریخی مهمی را به انجام تجربه

راینیشئئه ی مجله نویه در چند شئئماره جنگ دهقانی در آلمانرسئئاند که تحت عنوان 
صورت کتابی مستقل چاپ شد.( در این به 1870منتشر شد )و بعداً در تسایتونگ رِوو 

بورژوازی در انقالب، بر ضئئئرورت اتحاد نوشئئئته انگلس با نشئئئان دادن نقش مخرب 

کند. ویراسئئئتاران مجموعه آثار مارکس کنند تأکید میکارگران و دهقانانِی که کار می

کنند که این اثر اولین کتاب تاریخی اسئئئت که نیروی درسئئئتی اشئئئاره میانگلس به

صادی صرفاً مذهبی بلکه اقت شانزدهم را نه  سیون و جنگ دهقانی قرن  -محرک رفرما

  2داد.جتماعی )نبرد طبقاتی( توضیح میا

با خانواده ای در راه، در یکی از اش، سئئئه دختر و بچهدر این دوران مارکس که 

را ایه سئئرمکرد، کار نوشئئتن کتاب های لندن در فقر زندگی میترین ناحیهفقیرنشئئین

مان ی کار و زندگی نداشئئئت. از این زآغاز کرده بود، و بدون کمک مالی امکان ادامه

توانست است که انگلس که خود نویسنده و متفکر بسیار ورزیده و سرشناسی بود و می

شاراتی خود ادامه دهد، به بزرگ سترین فداکاری زندگیبه کار مطالعاتی و انت ت اش د

زد، تا دوسئئئت و مُرادش بتواند کار عظیم خود را به انجام رسئئئاند. البته وضئئئع مالی 

                                                      
1. K. Marx F. Engels (1850), “Address of the Central Committee to the Communist 

League”, https://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/communist-

league/1850-ad1.htm 
2. F. Engels, (1850), The Peasant War in Germany, 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/peasant-war-germany/  
 ی فارسی،ترجمه

 https://drive.google.com/file/d/1UpobK4kadYAISTe0iRlU6LuwuZU_oSpl/viewگذار
 

https://pecritique.com/2018/05/05/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D9%86/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/peasant-war-germany/
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اش، کمک ود، چرا که خانواده به خاطر فعالیت انقالبیوجه خوب نبهیچخودش هم به

توانست زندگی خود را خواست میهرحال اگر میمالی او را کامالً قطع کرده بود؛ اما به

شت او را به امریکا به صد دا ساختن او از اروپا حتی ق نوعی بچرخاند. پدرش برای دور 

ا شرط و شروطی پذیرفتند که به ها هم ببفرستد. انگلس با خانواده تماس گرفت و آن

ی منچسئئتر که در آن شئئریک بودند، برود، و به این ترتیب کاری را که از آن کارخانه

متنفر بود، البته با حقوقِ بسیار خوب دویست پوند در سال )همراه با درصدی از سود 

اش هم مشئئکوک بود و کارخانه(، آغاز کرد. ضئئمناً پدر انگلس به شئئرکای انگلیسئئی

سرش در آنالف آنبرخ شد. انگلس که در همهها، خوشحال بود که پ ها ی عرصهجا با

های سازیهای شرکت، حسابی دفاتر و حسابای داشت، با مطالعهالعادهاستعداد فوق

ستر شرکا را برمال کرد. او در نامه ضور او در منچ شت که پدرش از ح ای به مارکس نو

ست. از همین طری شده ا شعوف  سیار م شی از نیازهای مالی خانوادهب ی ق بود که بخ

های متعددش به مارکس و دیگر طور که در نامهشئئئد. اما همانمارکس تأمین می

شان می ستان ن دهد، انگلس عمیقاً از این کار متنفر بود، و طبیعتا طنز تلخی را که دو

 ری، برایداکه یک متفکرِ کمونیستِ ضد سرمایهکرد؛ اینبه همراه داشت مشاهده می

داری بود، ی براندازی کلِ نظام سئئئرمایهپردازی که در تدارکِ نظریهکمک به نظریه

عهده بگیرد! حتی به مارکس نوشئئئت که مطمئن اسئئئت که دار را بهنقشِ سئئئرمایه

شمنان ستفاده خواهند کرد، اما تأکید کرد که اهمیتی شان از این امر بر علیه آند ها ا

ی . عالوه بر آن صئئئنعت نسئئئاجی انگلسئئئتان با سئئئلطهدهدنمی« هاالت»به حرف 

ستی بریتانیا نیز رابطه ستعماری و امپریالی شت؛ پنبها زان از مزارع ی اری تنگاتنگی دا

صر و دیگر نقاط وارد می صوالت پارچهبرده دارانه از امریکا، و نیز از م ای به شد و مح

ت تری داشنساجی پیشرفتهدیگر نقاط جهان از جمله هندوستان که قبالً خود صنعت 

ای که گشئئت. کارخانهی امپراطوری بریتانیا نابود شئئد، صئئادر میو در جریان سئئلطه

مند بود. این که انگلس در ی استعماری بهرهکرد نیز از این رابطهانگلس در آن کار می

های ضئئئداسئئئتعماری، ازجمله در امریکا، چین، الجزایر، و هند همان دوره از جنبش

سئئال را در  19هرحال او کاسئئت. بهکرد، چیزی از این تناقض نمیایت میسئئخت حم

 های خود غافل نماند. چنین شرایطی گذارند. اما از دیگر عالقه
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ترین ای همراه بود. مهمزندگی خصئئوصئئی انگلس در این مقطع با مسئئائل عدیده

صنعت و العمل خانواده و همکاراگاه او مِری برنز بود، اما از ترس عکستکیه صاحب  ن 

تجارت، امکان زندگی مشئترک رسئمی با یک زن کارگر کارخانه را نداشئت. به همین 

کرد؛ در یکی با مِری که خواهرش لیزی دلیل او عمالً تا مدتی در دو خانه زندگی می

ی رسمی دیگری که کرد و با نام متفاوت اجاره شده بود، و در خانههم با او زندگی می

خانواده و همکاران صنعتی و تجارتی بود. انگلس مرتب از این مسئله های محل مالقات

ای نداشت. در محل اقامت خصوصی خود کرد، اما چارههای اضافی شکایت میو هزینه

سیاری از انقالبیون مالقات می سکته 1863کرد. در بود که با ب ی قلبی در مِری بر اثر 

مه نا تأثر عگذشئئئت، و انگلس در  مارکس  به  میق خود را از مرگ او اعالم کرد، ای 

ی هرچند که از برخورد سئئردِ مارکس به این قضئئیه سئئخت عصئئبانی شئئد. مسئئئله

سال قبل فرزندِ خارج از  سیار آزرده کرده بود. چند  صی دیگری نیز انگلس را ب صو خ

ازدواجِ مارکس از هلن دِموت به دنیا آمده بود، و انگلس برای جلوگیری از جنجال، او 

ی دیگری سئئپرده بود. بسئئیاری، از عنوان پسئئر خود به ثبت رسئئانده و به خانوادهرا به

ی کمک به همه را داشت، نسبت توجهی انگلس که داعیهجمله دختران مارکس به بی

سرش»به  ستر مرگش بود « پ سیار ناراحت بود. )در ب شتند. انگلس از این امر ب ایراد دا

قت شئئئوک به آور را برای اکه انگلس این حقی مه  که بیش از ه مارکس  لنور، دختر 

ی این مسئئائل خصئئوصئئی، نابرادری خود، هنری، نزدیک بود، برمال سئئاخت.( مجموعه

ای و زندگی سئئیاسئئی، نارضئئایی از کار، و فشئئار کارها، انگلس را های کار حرفهتناقض

 گی ساخته بود. بیمار و حتی دچار افسرد

شرکت، در همین دوران هم شروع به مطالعهزمان با کار در  ی امور بود که انگلس 

نظامی و فنون جنگی و نوشئئتن در این عرصئئه کرد. بسئئیاری از خوانندگان تصئئور 

شئئد، یک ژنرال ها، که با نام مسئئتعار منتشئئر میی این نوشئئتهکردند که نویسئئندهمی

بود. )عنوانِ « ژنرال»ی او ی مارکس، کُنیهاسئئئت. به همین ترتیب بود که در خانواده

اسئئت.( انگلس سئئخت تحت تأثیر  ژنرالِ مارکسهای مهم انگلس هم یکی از بیوگرافی

پرداز معروف جنگ بود، و تحت تأثیر او کارل فون کالزویتس، ژنرال پروسئئئی و نظریه

ستراتژی و تاکتیک را طرح می سته پُل بالکلجکرد. به قول انگلسبحث ا ، شناس برج

به او ]انگلس[ این توان را داده بود که ی برخوردِ دیالکتیکی به سئئئیاسئئئت شئئئیوه»
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با انعطافِ فوق عادهاسئئئتراتژی انقالبی را  تاکتیکی درهم آمیزد.ال این امر که در  1«ی 

ترین ویژگی انگلس در طول زندگی قسئئمت آخر به آن بازخواهم گشئئت، شئئاید مهم

ن نیز در مورد این ویژگی میمبارزاتی  طریق از»گوید انگلس اش باشئئئد. گِرد کالِسئئئِ

تاکتیک را حفظ  یالکتیکیِ اسئئئتراتژی و  یابیِ واقعی از شئئئرایط واقعی، وحدتِ د ارز

 2«کند.می

ی جنگ به حدی بود که یک مورخِ های انگلس در عرصهمطالعات نظامی و نوشته

نویسئئئد انگلس نخسئئئتین کالزویتسِ سئئئرخ.. مینظامی در کتاب خود تحت عنوان 

های عملیاتی و تاکتیکی از خود نشئئان صئئهچنان سئئطحی از دانش نظامی در عرآن

های اجتماعی و اقتصئئادی، باید او را در دهد، که برکنار از نقش مهم او در عرصئئهمی

3ی نظامیِ نیز قلمداد کرد.پردازان نظریهترین نظریهی برجسئئئتهزمره
مارکس هم در  

ست کرد که مطلبی درباره سان»ی موردی از انگلس درخوا سالخیِ ان )جنگ  «صنعتِ 

سد، و میو نظامی سی )من دانش الزم »گوید گری( بنوی اگر مطلبی در این زمینه بنوی

ی کتابم را در ضئئئمیمهرا ندارم(، بسئئئیار ارزشئئئمند خواهد بود و من با نام خودت آن

 اما انگلس فرصت چنین کاری را نیافت. 4«دهم.]سرمایه[ قرار می

فراگیری علوم طبیعی داشئئئت. های جدی برای انگلس همزمان عالقه و گرایش

های علوم طبیعی اش در منچسئئتر با بسئئیاری از اکتشئئافات عملی و پیشئئرفتاقامت

شد، و تحت راهنمایی یک زمان بود. در آنهم شنا  شمندان مختلف آ جا بود که با دان

صول پایهشیمی ست، ا سیالی سو شتیاق و با گریز از کار دان  شیمی را فراگرفت. با ا ای 

صله سلی را به هایر در دفتر کارخانه، نظریهسربحو کرد. در طور جدی مطالعه میهاک
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داروین را که تازه منتشر شده خوانده  بنیاد انواعبا هیجان به مارکس نوشت که  1859

  1و لذت برده است.

های مارکس و انگلس بود، انگلس نگاریی نامهها که پربارترین دورهدر این سئئئال

مک مارکس در عرصئئئههای عالوه بر ک با  بادل نظر  های مختلف از جمله مالی و ت

سی و کتاب  سیا صاد  ضامین اقت شغول به آن سرمایهم سخت م ها بود، به که مارکس 

ها تبادل نظر رساند و با او دراین زمینهی آمار و اطالعات هم یاری میمارکس در تهیه

مه1851تر، وقتی دراز آن بیش  2کرد.می نا از یویورک دِیلی تریبیون نی مترقی ، روز

سد چون  ستان برای آن روزنامه مقاله بنوی مارکس دعوت کرد که در مورد اروپا و انگل

شت، انگلس این کار را  ستاری دا شتاری مارکس در آن زمان نیاز به ویرا سیِ نو انگلی

عهده گرفت و در مواردی نیز چون مارکس فرصت نداشت، بخش مهم و یا کل مقاله به

کرد. این منبع درآمدی برای نوشئئت یا از آلمانی به انگلیسئئی ترجمه میمی را انگلس

له دو پوند انگلیس دریافت می بابت هر مقا  ترینِکرد. ازجمله مهممارکس بود که از 

 ترینکه از برجسته انقالب و ضد انقالب در آلمانای بود در مورد این مقاالت مجموعه

ی انقالب، نقش سئئئت و در آن مراحل توسئئئعهآلمان ا 1848-49های انقالب تحلیل

سعهشدن بورژوازی بهطبقات اجتماعی مختلف، چیره سه بنیافتگیرغم تو ا اش در مقای

ی انقالبی کارگران، و جنگ بورژوازی انگلیس و فرانسئئئه، و اصئئئول تاکتیکی مبارزه

ست. در مبحث  شده ا شریح  سلحانه ت سد: می« قیام»م ست نظیر »نوی قیام هنری ا

ن عد عملی خود را دارد...ج که قوا به   3«گ و هر هنر دیگر،  نه  گا ند قاالت چ این م

سال صادی بود، در  سرگرم مطالعات اقت سخت  ست مارکس که  و  1851های درخوا

سم مارکس در به 1852 ستاری مارکس به ا شد و با ویرا شته  سط انگلس نو تمامی تو

شد. بعداً این مجموعه بهروزنامه شر  شر صورت کتاب جداگانهی امریکایی منت ای منت

اش کرد. در نامه به یک دوسئئت امریکاییرش را تحسئئین میمارکس توان همکا 4شئئد.

                                                      
1. Tristram Hunt, (2009),…. P. 279. 

2. https://www.marxists.org/archive/marx/letters/subject/capital.htm 
3. F. Engels, (1852), “Insurrection” see fn 32. 

4. F. Engels, (1851), Revolution and Counter Revolution in Germany, in Marx-Engels 

Selected Works, vol.1, Progress Publishers, pp.300-387., های ی فارسی، کمونیستترجمه
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شت، انگلس  ست یا نامهواقعاً یک دانش»نو ست، و این توان را دارد که م ی متحرک ا

نویسئئد، و درک و فهم سئئرعت میهشئئیار، در هر سئئاعتی از شئئب و روز کار کند، به

 1«ای دارد.العادهخارق

هه،  به دو د یک  جام پس از نزد پارهسئئئالانگلس سئئئران به قولِ  که  ای هایی 

از کارِ  1869اش بود، در ماه ژوئن های زندگینویسئئان انگلس بدترین سئئالنامهزندگی

کارخانه، بازنشئئسئئته شئئد. اِلِنور، دختر مارکس که در آن زمان از انگلس و لیزی برنز 

سرِ کرده، خاطرهبازدید می رفت خود می« کارِ اجباری»ای از آخرین روزی که انگلس 

کرد، پا میهایش را بهکنم که وقتی چکمههرگز فراموش نمی»گوید کند، و مینقل می

صدای بلند اعالم کرد  ساسِ پیروزی، با  ساعت بعد 'برای آخرین بار'با چه اح ... و چند 

 2«چرخاند...خواند و عصایش را در هوا میگشت او را دیدیم که آواز میکه از کار بر می

ی آن نداشت. مارکس سرانجام گلس به پایان رسیده بود و دلیلی به ادامهکار اجباری ان

ان را به پای سئئرمایهپایان، جلد اول کتاب درپی بر اثر وسئئواسِ بیهای پیپس از تأخیر

به او نوشئئته 1867آلودِ انگلس، در ماه مه ی شئئعفرسئئانده بود. مارکس در جواب نامه

دهم کار را به سرانجام رسانم، و به تو اطمینان میتوانستم این بدون تو هرگز نمی»بود،

سنگینی می سی بر وجدان من  شه همچون کابو کرد که تو انرژیِ که این واقعیت همی

ی خاطر من به هدر دادی و در تجارت فرسئئئوده کردی، و در همهات را بهشئئئگرف

به اما جالب اسئئت که مارکس کتاب را نه  3«های حقیرانه من سئئهیم شئئدی.بدبختی

شترک هر دو و از پایه ستِ م ت ی عدالگذاران اتحادیهانگلس بلکه به ویلهلم وولف، دو

 که هنگام مرگ کمک مالی نسبتا مهمی هم به مارکس کرده بود، تقدیم کرد. 

شد، اما برخالف انتظار مارکس و انگلس با توطئه سرمایهکتاب  شر  سکمنت وت ی 

تدا در  له 1868همراه شئئئد. اب قا حت عنوان  ایانگلس م یه»ت ما در  4«مارکس سئئئر

                                                      
http://www.k-en.com/Book/engels/e-enghelab/Fehrest.htm 
1. K. marx, (1851), MECW, Vol.10, p.211, cited in Tristram Hunt (2009)…, p.197. 

2. Tristram Hunt, (2009),...p.1. 

3. K. Marx (1867), MECW, Vol. 42, p. 371, in ibid. p. 234. 

4. F. Engels, (1868), “ Marx’s Capital”, in Marx Engels Selected Works, Vol. 2, 

Progress Publishers, pp. 146-152. 
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شر می ی دموکراتیکنامههفته سط ویلهلم لیبکنخت منت شریهکه تو که در  ایشد )ن

دموکرات آلمان شئئد(، با تاسئئیسِ سئئوسئئیالتبدیل به ارگان رسئئمی حزب تازه 1869

عنوان اسئئاس ی کارگر و اهمیت مبحث ارزش اضئئافی بهتأکید بر نقش تاریخی طبقه

ی، منتشئئر کرد. اما هدف مارکس و انگلس جلب توجه اقتصئئاددانان و اقتصئئاد مارکسئئ

ند. ازاین یده گرفت ناد تاب را  کامالً ک که  یات بورژوایی بود  با توافق نشئئئر رو، انگلس، 

 بر علیه« از دیدگاه بورژوایی»مارکس، با نام مسئئتعار یک سئئلسئئله مقاالت انتقادی 

صاددسرمایه  شت، تا اقت شریات بورژوایی نو انانِ بورژوا را تحریک به برخورد با برای ن

 کتاب کند.

 وقتی تمامبازگشت به مبارزه

حال  1870به همراه لیزی، خواهر مری که پس از مرگ مری در  1870انگلس در 

های سئئئیاسئئئی و سئئئرعت درگیر فعالیتکردند، به لندن رفت و بهبا هم زندگی می

شورای عمومی ب ضویت  صله به ع شد. او بالفا شد. )انجمن ینسازمانی  الملل انتخاب 

کارگران، بینبین لل اول، در المللی  مأمور  1864الم مارکس  مده بود، و  به وجود آ

سلطی برنامهتهیه شده بود.( ت سازمانی آن   های مختلف )او به بیشانگلس به زبان ی 

های دیگر از جمله از ده زبان مختلف آشئئنایی کامل داشئئت و در حال فراگیری زبان

های کرد(، سئئئبب شئئئد که رابطِ اصئئئلیِ جنبشسئئئی بود که آن را تحسئئئین میفار

 سوسیالیستی مختلف اروپا شود. 

اُویگِن دورینگ،  1868های نوشتاری خود را نیز آغاز کرد. در او مطالعات و فعالیت

شگاه برلین، نقدی بر کتاب  ستاد دان شت، و مارکس و انگلس در  سرمایها مارکس نو

ای از رهبران نگاری مهم داشئئئتند. چند سئئئال بعد زمانی که پارهمورد آن چند نامه

طور ضمنی و در مواردی آشکارا از نظرات دورینگ حمایت دموکرات آلمان بهسوسیال

ی لیبکنخت، ابتدا مطلب کوتاهی برعلیه او نوشئئت، و زمانی کردند، انگلس به توصئئیه

ست تری بهه دورینگ توجه بیشک شت که الزم ا خود جلب کرد، انگلس به مارکس نو

ها، ازجمله تری شئئود، و مارکس هم کامال تأیید کرد. بعضئئیبا این فرد برخورد جدی

کنند که این مارکس بود که از انگلس خواسئئت نقدِ کارهای کریسئئتوفر آرتور طرح می

سد و انگلس با اکراه این صه دورینگ را بنوی سخت را که عر صاد، کار  سفه، اقت های فل
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1گرفت آغاز کرد.ی سئئوسئئیالیسئئتی را دربر میتاریخ، علوم، و نظریه
انگلس که در آن  

ها را کنار گذاشئئئت و برای زمان مشئئئغول مطالعات علوم مختلف و ریاضئئئی بود، آن

 ، دسئئت به کارِ«ای درکِ مسئئائل فلسئئفی، علوم طبیعی و تاریخیتوضئئیحِ دانشئئنامه»

... آنتی دورینگنوشئئتنِ اثر بزرگی شئئد که دو سئئال به طول انجامید و تحت عنوان 

زودی به یکی از درک مارکسئئی ایفا کرد، و به ( نقش بسئئیار مهمی در تشئئریح1877)

شد.مهم ستی تبدیل  سی شته 1876در  2ترین مراجع مطالعات مارک سیار مهمِ نو ی ب

تهیه کرد که قرار « ر از میمون به انسئئاننقشِ کار در گذا»دیگری را نیز تحت عنوان 

 تری باشد. ی بزرگبود بخشی از مجموعه

مان و شئئئرکت  ضئئئرورت اسئئئتفاده از فرصئئئت حق رأی همگانیِ مردان در آل

ی دموکراسسوسیالطور که در مبحث ها که تازه تشکل حزبی خود را، آنسوسیالیست

های مربوط به اسئئئتراتژی و ام به وجود آورده بودند، بحثبه آن اشئئئاره کرده 3آلمان

سالی سال و ال سخت بر ال سم را دامن زده بود. انگلس ازجمله  ها تاکتیک و پارلمانتاری

هایی که ه سوسیالیستکرد، بکه با بیسمارک مخفیانه به توافق رسیده بودند حمله می

کرد، و از جدا شئئئدن ها در اولین تشئئئکل حزبی همکاری کرده بودند، انتقاد میبا آن

حمایت « حزب کارگران سئئوسئئیال دموکراتیک آلمان»و ایجاد  1869ها در آیزناخی

 کرد.

سمارک درآلمان بر قدرت خود می سه -افزود و در جنگ پروسدراین میان، بی فران

دسئئتگیر و پاریس را محاصئئره کرد. برقراری کمون  1870سئئوم را در  امپراتور ناپلئون

ی ، مارکس و انگلس را سئئئخت به هیجان آورد، و ایجاد آن را نمونه1871پاریس در 

 بارز دولت کارگری و دیکتاتوری پرولتاریا خواندند. 

سیاری از انقالبیون که از قتل ست کمون پاریس، ب شک سالم بهپس از  در عام جان 

 ویژه لندن شئئدند. انقالبیونِ تبعیدیعنوان پناهنده راهی انگلسئئتان و بهه بودند، بهبرد

                                                      
1. Christopher j. Arthur, ed. (1996),…. p.x. 

2. F. Engels, (1878), Anti-Duhring; Herr Eugen Duhring’s Revolution in Science, 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1877/anti-duhring/,  ترجمه فارسی 

حزب-/https://pecritique.com/2019/08/09سعید رهنما، حزب سوسیال دموکرات آلمان .3

E2%80%8C%سوسیال ت-گوتا-از-آلمان-دموکرات / 

https://pecritique.com/2019/08/09/حزب-سوسیال%E2%80%8Cدموکرات-آلمان-از-گوتا-ت/
https://pecritique.com/2019/08/09/حزب-سوسیال%E2%80%8Cدموکرات-آلمان-از-گوتا-ت/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1877/anti-duhring/
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ی تاریخ، و نظیر آنچه که مارکس و انگلس خود خوردهنظیر دیگر انقالبیون شئئکسئئت

که به تحلیل جدی ی کرده بودند، بی آنتجربه 1848های دنبال شئئکسئئت انقالببه

ست انقالب بپردازند، با ت شک های خود در امید تدارک انقالب دیگری در ندرویدالیل 

کمون »نام الملل انشئئئعاب کرده و گروه جدیدی بهها از بینکشئئئورشئئئان بودند. این

شکیل داده بودند. )بین« انقالبی پس از اخراج باکونین، خود  1872الملل اول هم در ت

 نکیستی انقالبانگلس ضمن انتقاد کلی از درکِ بال 1874دو شقّه شده بود.( در سال 

سعی میگری، و اینو توطئه ضه کند در کرد خود را رادیکالکه هر گروه  تر از بقیه عر

شنا به ذهن را در ادبیات پناهندگی ی نوشته سیار جالب و آ ی نقد برنامه»مشاهدات ب

ست بعد از هر انقالبِ ناموفق »خوانیم: جا میکند. در آن، طرح می«های پناهندهبالنکی

 اندوجوشئئی در میان مهاجرینی که به خارج فرار کردهضئئدانقالب، فعالیت پُر جنبیا 

گیرند، و یکدیگر را های متفاوت شئئکل میروشئئنهای حزبی با سئئایهگیرد. گروهدرمی

کنند. با سئئئرزمین گِل کشئئئاندنِ گاری، خیانت، و دیگر گناهان کبیره میمتهم به به

کنند، جزوه و دهی و توطئه میکنند، سئئئازمانی نزدیکی برقرار میمادری هم رابطه

خورند که انقالب بار دیگر باز شروع خواهد شد، و کنند، و قسم میروزنامه منتشر می

  1«.پیروزی نزدیک است...

ها، در رغم مخالفت با هدف باکونیسئئئتها بهبالنکیسئئئت»کند که او اشئئئاره می

ه مثال مهمی در مورد برخورد به مذهب ، و ب«اندها موافقی نیل به هدف با آنوسئئیله

شاره میو خداناباوری )آته گوید امروزه خوشبختانه خداناباور بودن کار کند. میایسم( ا

طور تجربی ماتریالیسئئت سئئختی نیسئئت، و بسئئیاری از کارگران آلمانی و فرانسئئوی به

ستند،  ست»ه ست، و برای آناما این برای بالنکی از همه  کهکه ثابت کنند ها کافی نی

بَحِ 'اند که ترند، اعالم کردهرادیکال کمون باید یکبار برای همیشئئئه بشئئئر را از شئئئَ

جایی برای کشئئیشئئان در کمون  –های گذشئئته )خدا(... و حال، فارغ سئئازد بدبختی

نیسئئئت، ]و[ هرگونه نیایش مذهبی، و هر گونه سئئئازمان مذهبی باید ممنوع اعالم 

سانی که گوید، طنز میانگلس به.« 'شود م برای تبدیل کردن مرد فرمانِ از باالاین »ک

شتهرا امضا کرده« به خداناباوری هر چیزی را »اند که اند حتماً فرصت کشف این را دا

                                                      
1. F. Engels, (1874), “Refugee Literature”, in MECW, Vol. 24, p. 12, cited in Paul 

Blackledge, (2019), Engels’s Politics: Strategy and Tactics after 1848”, Socialism and 

Democracy, Vol. 33, No.2,  
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او «. تواند[عملی شئئودتوان فرمان داد، اما معنایش این نیسئئت که ]میروی کاغذ می

تقویتِ اعتقادات نامطلوب تعقیب و آزارِ مذهبی بهترین راه »کند که سئئئپس اعالم می

  1«.بهترین خدمت به خدا، اجباری کردنِ خداناباوری است....»، و امروزه «است

تری را های بیشمحدودیت 1878در آلمان قانون ضدسوسیالیستی بیسمارک در 

ست سیالی سو سیالبرای فعالیت  سو دموکرات آلمان ها به وجود آورد و حزب کارگران 

شد. ستِ حزب که خود را جناح  غیر قانونی اعالم  سیا ستی به  ست حزب در مانیف را

کرد، ایراد گرفته، و طرح کرده بود که حزب ی کارگر تعریف میتنها در رابطه با طبقه

، و توجه ماندهبی« اقشار باالیی جامعه»و « کرده و صاحب مالکیتطبقات تحصیل»به 

در یک  1879در سال «. کنندحزب کسانی را ندارد که در رایشتاگ آن را نمایندگی »

دموکرات آلمان با نگارش انگلس اما به برای رهبران حزب سوسیال«( بخشنامه)»نامه 

شد. در آن نامه از  سخت حمله  ست  سندگان این مانیف سم مارکس و خودش، به نوی ا

آیا سوسیال دموکراسی آلمان به بیماری پارلمانتاریستی آلوده »... خوانیم که جمله می

ست که با رأی همگانی، روح شده و صور ا سر انتخاببر این ت شدگان نازل القُدُس بر

شد... شاره میدر زمینه«. خواهد  ضرورت جلب دیگر طبقات ا سالی و  شود ی تفکر ال

ی طرفه حزب طبقهشکلِ یکدموکرات نباید بهاز نظر این آقایان حزب سوسیال»...که 

شد.... این که طبقه ست...اتوان از رهایی خود بهی کارگر نکارگر با ست خودش ا  ، و«د

کار  ید خود را تحت رهبری »برای این  « قرار دهد. 'ها و بورژوازیتحصئئئیل کرده'با

ضافه می شان دهند که سپس ا ساندنِ بورژوازی باید ن ساب برای نتر کنند که با این ح

ست و موجودیت ندارد.»... َشبَح ا سرخ تنها یک  گویند ما یمارکس و انگلس م« َشبَح 

های دموکرات-طور که برای بورژواهمان»آشئئئنایی داریم.  1848ها از با این نوع حرف

آمد، نظر مینیافتنی بهآن زمان اسئئتقرار یک جمهوری دموکراتیک امری دور و دسئئت

سیال سو سرمایهدموکراتبرای این  ست، و بنابراین ]این ها هم براندازیِ  داری چنین ا

مارکس و انگلس سئئپس اعالم « ی در سئئیاسئئت امروز ندارد.خواسئئت[ هیچ اهمیت

 یتوانیم با کسئئانی همکاری کنیم که خواسئئتار حذفِ مبارزهما نمی»... کنند که می

شعار جنگی را اعالمالملل ما بهریزیِ بینطبقاتی از جنبش هستند. هنگام پایه  وضوح 

                                                      
1. Ibid, MECW, vol 24, p. 16. 
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رو شئئود. ازاینرگر انجام میی کادسئئتِ خود طبقهی کارگر باید بهکردیم: رهایی طبقه

کارا اعالم میما نمی که آشئئئ کاری کنیم  با کسئئئانی هم کارگران توانیم  که  ند  کن

اند که بتوانند خود را رها سئئئازند، و ابتدا باید از باال و توسئئئط تر از آنندیدهآموزش

   1«بورژوازی به رهایی برسند.اعضای خیرخواهِ بورژوازی و خرده

های مختلف علوم و ریاضئئی ادامه در این زمان انگلس مطالعات خود را در رشئئته

تا  1872های اش در این عرصئئه بین سئئالهای نامنظمداد، و مجموعه یادداشئئتمی

های آلمانی، فرانسئئوی و انگلیسئئی )گاه در یک جمله(، و چند با ترکیبی از زبان1883

ش ها پس از مرگشد که سال کتیکِ طبیعتدیالمقاله در این عرصه، زمینه سازِ کتاب 

ستیتو مارکس  سکو در  –ان شر کرد.1927انگلس م ست که چون انگلس  2منت ضح ا وا

 3ها عاری از خطا نبودند.عالِم علوم طبیعی و ریاضی نبود، این مجموعه یادداشت

شده بود،  سمی با لیزی خواهر مِری که فوت  انگلس در این دوران، بدون ازدواج ر

کرد. لیزی هم نظیر خواهرش از عنوان همسئئئر او در یک محل زندگی میبهرسئئئماً 

سلطه تر ی انگلیس بود و با النور دخفعالین کارگری و از حامیان جنبش ایرلند برعلیه 

مارکس که او را نیز حامی جنبش ایرلند کرده بود بسیار نزدیک بود. لیزی برای کمک 

سیار زیبا و باهوش می« پسپَم»ی فقیر خود او را که به خواهرزاده نامیدند و دختری ب

هایش بود، به خانه آورده بود. انگلس پمپس را به مدرسئئئه فرسئئئتاد تا بر خالف خاله

سال  شود. در  سواد  صیل کند و با شت. انگلس  1878تح لیزی بر اثر بیماری در گذ

او  خاطر لیزی، یک سئئئاعت قبل از مرگ رسئئئماً با او ازدواج کرد، و بر سئئئنگ قبربه

ی امور پس از مرگ لیزی، پمپس اداره«. لیدیا برنز، همسر فریدریش انگلس»نوشتند، 

                                                      
1. F. Engels, (1879), “Marx Engels ‘Circular Letter’” to A. Bebel, W. Liebknecht, W. 

Bracke, and others”, Part III, Marx Engels Selected Works, Vol. 3, Progress 

Publishers, pp. 88-94, 

https://marxists.catbull.com/archive/marx/works/1879/09/18.htm 

2. F. Engels (19270, Dialectics of Nature, 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/EngelsDialectics_of_Natur

e_part.pdf1359 ،ترجمهی فارسی، ف. نسیم ، https://ketabnak.com/book/58408/-دیالکتیک

 طبیعت 

3. Tristram Hunt, (2009), …. P.. 283 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/EngelsDialectics_of_Nature_part.pdf
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/EngelsDialectics_of_Nature_part.pdf
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ای که داشئئت، کنترل امور و حتی منزل انگلس را برعهده گرفت و با شئئخصئئیت قوی

 های انگلس را در دست گرفته بود.مالقات

 بعد از مارکس

، بئئا «ولویولن ا»قول لیبکنخئئت در نقشِ بعئئد از مرگ مئئارکس، انگلس بئئه

سئولیت شد. وی در این دوره هم در ادامهمراتب بیشهای بهم ی مطالعات تری مواجه 

های ها و یادداشئئتهای مختلف، هم تنظیم نوشئئتههای خودش در عرصئئهو پژوهش

های اروپایی، و اش به دیگر زبانشئئئدهی آثار چاپی مارکس و ترتیب ترجمهپراکنده

ب ها و احزای سیاسی و مبارزاتیِ روبه گسترش جنبشهاهم شرکت فعاالنه در فعالیت

سوسیالیستی درگیر بود. دوستان نزدیک انگلس از جمله ببل، لیبکنخت و کائوتسکی 

که نگران تنها شئئدن او بودند، به او اصئئرار کردند که از انگلسئئتان به اروپا بازگردد، اما 

توان از ه فرد را میبه کشئئئوری نخواهم رفت ک»انگلس قاطعانه مخالفت کرد و گفت 

 و در لندن ماند.« جا اخراج کردآن

شته شی خودش، در انبوهِ عظیم و نامنظمِ نو سرگرفتن کارهای پژوه ا هاو قبل از از

دار پس از مرگ مارکس، هلن دموت خانه .های مارکس به جستجو پرداختو یادداشت

شته شد، و در کار تنظیم نو ت گری، و مدیریشیها، منمارکس به منزل انگلس منتقل 

وجو، انگلس متوجه شد که متنِ جلد دوم کرد. در این جستخانه به انگلس کمک می

اش از ترس عمالً تکمیل شئئده بوده و مارکسِ با وسئئواس همیشئئگی سئئرمایهکتاب 

سریع در چاپ آن، او را بی شارهای انگلس برای ت شته بود. انگلس که بهف قول خبر گذا

کار سئئختِ  1883توانسئئت خط مارکس را بخواند، از میخودش تنها کسئئی بود که 

سئئختی تنظیم نهایی کتاب را آغاز کرد. چشئئمانش سئئخت ضئئعیف شئئده بود و به

تدریج منتشر ساخت. به 1885را در سرمایه توانست بخواند، اما سرانجام جلد دوم می

سال بعد در تراز جوان سکی هم کمک گرفت. چند  شتاین و کائوت نیز  1894ها، از برن

ی ویراسئئتاری های مفصئئل و گوناگونی در مورد نحوهجلد سئئوم را منتشئئر کرد. بحث

ها در این جا نیست. مسئله است که مجال طرح آنویژه سوم مطرح جلدهای دوم و به

 بود.آسا بدون انگلس ممکن نمیجاست که انجامِ این کار غولاین
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ش1880ی از اوایل دهه ست ببل در مورد زنان ته، به دنبال مطالعات و نو های اگو

سم)» سیالی سو سکی «( زنان و  شا ازدواج و خانواده)»و کائوت شت«(من ها و ، و با بردا

های مارکس در مورد کتاب ی یادداشئئئتویژه در رابطه با مطالعههای متفاوت بهتأکید

کتاب منشاء خانواده، مالکیت خصوصی،  نوشته لوییس مورگان، انگلسی کهن جامعه

لت و چاپ 1884را در   1دو عات بیشنوشئئئئت، و در  طال جام م با ان عدی  تر های ب

به توضئئئیحِ فرایند اضئئئمحالل  تجدیدنظرهایی در آن انجام داد. این کتاب ازجمله 

صی و تأثیرات ی کمونیِ اولیه و ایجاد جامعهجامعه صو ی طبقاتی مبتنی بر مالکیت خ

 لیل موقعیت زنان، پرداخت. آن بر روابط خانواده، تحول روابط جنسیتی و تق

آلیسم و ماتریالیسم نوشت که بعداً در ی ایدهچند فصلِ فلسفی در زمینه1886در 

سفهکتاب مهمِ  سیک آلمانلودویگ فویرباخ و پایان فل شد. در این کتاب  2ی کال چاپ 

سی را با دیدگاهرابطه سمِ مارک سفی ماقبل خود، ایدهی ماتریالی سم هگلهای فل و  آلی

سم فویرباخ، و نیز رابطه شریح کرد. در ماتریالی ستی و تفکر را ت ی ، کتابچه1887ی ه

3«نقش قهر در تاریخ»مهمی تحت عنوان 
سمارک در زمینه  ی وحدت آلمان و نقش بی

صرهدر آن و  سه، محا ست فران شغال شک ی کموناردها در پاریس، تحمیل غرامت و ا

بخشی از فرانسه، و ترسویی و بی کفایتی بورژوازی آلمان در تالش برای حذفِ بقایای 

 منتشر شد.دی نویه تسایت اشرافیت فئودال نوشت، که بعداً در نشریه 

لی گرفت و به وقفه، تصئئئمیم به یک تعطیها پرکاری بی، پس از سئئئال1888در 

ی وضعیت طبقههمراه النور مارکس و همسر او اولینگ سفری به امریکا کرد. کتاب او 
ای بر چاپ انگلیسی در امریکا منتشر شده بود، و او مقدمه 1886در  کارگر در انگلیس

                                                      
1. F. Engels, (1884), The Origin of Family, Private Property and State, in Marx-

Engels Selected Works, Vol.3, pp.191-334. 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1884/origin-family/index.htm,  ترجمه

  http://marxengels.public-archive.net/fa/ME1725fa.html فارسی،
2. F. Engels (1885), Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy, 

MECW, vol. 6, pp.359-60. 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1886/ludwig-feuerbach/ch01.htm،  

 ی دیگر حجت برزگری فارسی محمد پوهرمزان انتشارات حزب توده ایران، ترجمهترجمه

https://files.tarikhema.org/pdf/falsafe/Foerbach2.pdf 

3. F. Engels (1887), “The Role of Force in History”, in Marx-Engels Selected Works, 

Vol.3, pp.377-428. 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1884/origin-family/index.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1886/ludwig-feuerbach/ch01.htm
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ر که د« ژنرال»نویسد، ای میطور که النور مارکس در نامهآن در امریکا نوشته بود. آن

سیار آموخت. خودش بعداً  68آن زمان  سیار لذت برد و ب سفر امریکا ب شت از  سال دا

شت که همه چیز در امریکا  ست، و از این بابت « عملی»و « عقالنی»و « نو»نو همه »ا

پردازی هر چند که از بابت نظریه 1از آن اسئئئت که ما با آن آشئئئناییم.« چیز متفاوت

های ی ملتلِ نظری ویژگیِ همهجه»چندان تحت تأثیر قرار نگرفت و نوشئئئت که 

 «جوان است.

ی سئئئازماندهی جنبش انگلس عالوه بر کار پژوهشئئئی و نوشئئئتاری، در زمینه

سیار فعال بود.ی هشتاد و اوایل دههسوسیالیستی اواخر دهه ترین از مهم ی نود نیز ب

 یلف اروپا برای ایجاد تشئئکل جهانی به بهانههای مختوقایع تالش سئئوسئئیالیسئئت

سال  سه در  سالروز انقالب کبیر فران شده  1889صدمین  سبب  بود. اختالفات درونی 

ها و دیگری از طرف ی همزمان یکی رسئئئماً از طرف مارکسئئئیسئئئتبود که دو کنگره

( و جناح 2«دموکراسئئی فرانسئئویسئئوسئئیال»ی )نگاه کنید به مقاله« گرایانامکان»

ی انگلس خود به کنگره دموکرات آلمان برگزار شود. با آن کهرفرمیست حزب سوسیال

ان گرایی امکانها به کنگرهپاریس نرفت، اما تالش بسئئئیار کرد و مانع از رفتن آلمان

سرانجام، کنگره الملل بین»کشور جهان،  20نماینده از  391ها با ی مارکسیستشد. 

 الملل اول به وجود آورد. سال پس از انحالل بین 13را « دوم

لملل اول و دوم تحوالت عظیمی در اروپا اتفاق افتاده بود: اهای میانی بیندر سئئال

های سئئرعت در حال رشئئد بود و با گسئئترش قدرت اسئئتعماری ثروتداری بهسئئرمایه

ی کارگر که به درجات مختلف روند با آن طبقهآورد؛ همتری را به دسئئئت میبزرگ

حق  ه بود؛ گسترشای شده بود، امکانات نسبتاً بهتری کسب کرددارای تشکل اتحادیه

ها به پارلمان و تاثیرگذاری آنها بر رأی همگانی مردان، امکان ورود سئئئوسئئئیالیسئئئت

های رفرمیسئئتی میان ها را فراهم آورده بود. همراه با این تحوالت گرایشسئئیاسئئت

الملل اول مارکس و انگلس، یافت. اگر در بینها نیز گسئئئترش میسئئئوسئئئیالیسئئئت

های افراطی مواجه بودند، انگلس گریتر با انقالبیشد، بیش طور که در باال اشارههمان

                                                      
1. Yvonne Kapp, (1976), Eleanor Marx; Volume Two, Pantheon Books, p. 278. 

 نقد اقتصاد سیاسیدموکراسی فرانسوی..، سعید رهنما، سوسیال. 2
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های افراطی رفرمیسئئئتی الملل دوم، با گرایشاش در بیندر چند سئئئالِ آخر زندگی

 مواجه بود.

سوسیال 1890در  شد،  شته  سالی که بیسمارک کنار گذا های دموکراتدر همان 

سئئخت به « ی گوتانقد برنامه»ها وحدت کرده و مارکس در آلمان که قبالً با السئئالی

ها در دموکرات آلمان را به وجود آوردند. سوسیالیستها تاخته بود، حزب سوسیالآن

همین سئئال در انتخابات پارلمانی، نزدیک به بیسئئت درصئئد آرا را به دسئئت آوردند. 

سیار خوشحال بود و برای یک روزنامه ن ی انگلیسی گزارش ایانگلس از این موفقیت ب

این انتخابات، انقالبی کامل »خوانیم که ت را نوشئئت. ازجمله در این گزارش میموفقی

در وضئئعیت احزاب آلمان اسئئت. در واقع سئئرآغازِ عصئئرِ جدیدی در تاریخ آن کشئئور 

 1890ی فوریه 20»الفارگ نوشئت، -ای به لورا مارکسوی همچنین در نامه 1«اسئت.

ست. ی آغازِ انقالبِ آلمان]روز انتخابات[، نقطه ضح بود که جناح 2«ا ستِ حزب از  وا را

ی دوسئئئت مورد این امر به نفع خود اسئئئتفاده کند. با این حال انگلس به توصئئئیه

ی سئئئیاسئئئی به نفع کارگران و که فضئئئای نسئئئبتاً آزادشئئئدهاعتمادش بِبِل برای آن

شتنسوسیالیست سیاست خوی ع گرایی را در آن مقطداری و تدریجها به خطر نیفتد، 

ی ناحتأی ندرو در ج یک فراکسئئئیون ت مان  ما همز حت عنوان  د کرد. ا چپ حزب ت

ست»که خود را « نوجوانان» سی گذاری کرده بودند، ظهور کرد و نام« های انقالبیمارک

های حزب را مورد حمله قرار داد. ببل و لیبکنخت با اصئئرار فراوان از انگلس سئئیاسئئت

ستند که از اتوریته ستفاده کند تخوا سکوت وادارد. انگلس ی خود ا ا این جوانان را به 

ستان به رهبری هِنری شابهی در انگل شده  که همزمان با گروه م هایندمان هم مواجه 

سئئوسئئیالیسئئم »ها را محکوم کرده بود، )نگاه کنید به آن« مارکسئئیسئئمِ ولگار»بود، و 

م را های عصبانی... که مارکسیسدانشجویان متکبر، دست به قلم»به این «( بریتانیایی

کاران... عمل»حمله کرد. اما همزمان به جناح راسئئئت حزب، این « کنندف میتحری

 3نیز سخت تاخت.« بورژواسوسیالیست خرده

                                                      
1. https://marxists.catbull.com/archive/marx/works/1890/03/03.htm;  

2. F. Engels (1890), Letter to Laura Marx, in Manfred B. Steger, “Engels and the 

Origins of German Revisionism”, in Manfred B. Steger and Terrel Carver, 1999, 

Engels After Marx…. P.183. 

3. Manfred B. Steger, (1999)… pp.185-6. 

https://pecritique.com/2020/04/18/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7/
https://pecritique.com/2020/04/18/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7/
https://pecritique.com/2020/04/18/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7/
https://marxists.catbull.com/archive/marx/works/1890/03/03.htm
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مه 1891حزب در  نا مهبر نا جایگزینِ بر تا کرد. پیشی ارفورت را  نویس این ی گو

ایان که بر پ برنامهها و تأیید کلیات ای ویراسئئتاریبرنامه را انگلس خواند و ضئئمن پاره

داری و ضرورت مالکیت سوسیالیستی وسایل تولید الوقوع سرمایهناپذیر و قریباجتناب

سالمتتأکید کرده بود، از  سبت به گذار م سخت توهم حزب ن شرایطی  آمیز تحت هر 

سال کمون پاریس، مقدمه ستمین  سبت بی سال، به منا ی انتقاد کرده بود. در همین 

ها و های پرودونیسترا نوشت، و ضمن انتقاد از سیاست جنگ داخلی فرانسهبر  1891

که اکثریت کمون را تشئئئکیل میبالنکیسئئئت بهها  ند، بر کمون  نهداد   یعنوان نمو

1تأکید گذاشت.« دیکتاتوری پرولتاریا»
حال بحث این بود که آیا جمهوری دموکراتیک  

 د. مون پاریس مثبت بوتواند دیکتاتوری پرولتاریا باشد، و پاسخ با اشاره به کهم می

خود انگلس هم امکان به قدرت رسئئئیدن حزب از طریق انتخابات را در تصئئئور 

در نشریات دیگر  1892ی حزب کارگر فرانسه، که در ای برای سالنامهداشت. در مقاله

که  1871ها در شش انتخابات از ی آمار آرای سوسیالیستهم منتشر شد، با مقایسه

که آرای  1890بیش از صئئد هزار نفر رأی آورده بودند، تا سئئال در آن سئئال با حدود 

شت که  4/1ها به بیش از آن سیده بود، نو  ایاین حزب امروز به نقطه»...میلیون نفر ر

سیده که می سیدنر سبهتوان تاریخ به قدرت ر ضی تعیین کرد.اش را با محا او  «ی ریا

با بیبینی میپیش عدی حزب  بات ب خا که در انت ند  به ک ش از دو و نیم میلیون رأی 

بورژوازی مرتب از ما »گوید که شئئئود. انگلس میترین حزب آلمان تبدیل میبزرگ

شیوهمی سل به  ، «ی انقالبی را محکوم کنیم و در قالب قانون عمل کنیمخواهد که تو

اش خواهد بود که قانون را زیر پا گذاشئئئته و به خشئئئونت حال این بورژوازی و دولت

کند که اِعمال زور بر علیه یک حزب با بینانه تأکید میخواهد شئئد. اما خوشمتوسئئل 

ست، کار به شور پراکنده ا سر ک سرا ضو که در  2جایی نخواهد برد.دو میلیون ع
انگلس  

، ضئئئمن ابراز فیگاروی فرانسئئئوی توجهی با روزنامهی جالبدر مصئئئاحبه 1893در 

انتخابات بعدی، در پاسخ به این سؤال های آلمان در اطمینان از پیروزی سوسیالیست

                                                      
1. F. Engels, (1891), Introduction to the Civil War in France, 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/civil-war-france/postscript.htm 

2. F. Engels, (1892), “Socialism in Germany”, 

https://marxists.catbull.com/archive/marx/works/1892/01/socialism-germany.htm, 



 فریدریش انگلس و میراث ماندگار او 208 

ما هیچ هدف نهایی »دهد، های آلمانی چیست، پاسخ میکه هدف نهایی سوسیالیست

صدِ دیکته کردنِ قوانینِ قطعی evolutionariesگرا )نداریم. ما تحول ستیم، ما ق ( ه

سایل تولید را شریت را نداریم... ما به این قانع خواهیم بود که و تیار در اخ و نهایی به ب

های فعلی سئئئلطنتی و جامعه قرار دهیم، و کامالً واقفیم که این امر تحت حکومت

ست به ست.هیچفدرالی سؤال بعدی خبرنگار فیگارو که تا زمانی که  1«وجه عملی نی در 

های خود را عملی سئئازند، به نظر راهی بس های آلمان بتوانند نظریهسئئوسئئیالیسئئت

قدر طوالنی که شئئئما فکر نه آن»دهد که س پاسئئئخ میطوالنی در پیش دارند، انگل

ست می شود که قدرت دولتی را در د سته  کنید. به نظر من زمانی که از حزب ما خوا

شاهد  سال بعد[  شاید در اواخر قرن ]حدود هفت  ست.  شدن ا گیرد، در حالِ نزدیک 

 2«این رویداد باشید.

شفتگی صی انگلس در این دوران با آ صو هلن  1890همراه بود. در هایی زندگی خ

شتهدموت، مهم سناد و نو سی که در تنظیم ا ها کمک ترین یادآورِ دوران مارکس و ک

ی امور منزل را هم نظم بخشئئئیده بود، بزرگی برای انگلس بود و با کمک پَمپس اداره

ی خانوادگی در گذشئئت. انگلس بنا به وصئئیت جنی همسئئر مارکس، هلن را در مقبره

)وی بعداً به محل دفن مارکس منتقل شئئئد(. انگلس برای پر کردن  مارکس دفن کرد

ی کاتوتسکی که انگلس همیشه به او عالقمند بود جای خالی او از لوییز، همسر مطلقه

یاید و کاِر و در جریان طالقِ آن ندن ب به ل ها از او حمایت کرده بود، دعوت کرد که 

وییز هم با اشئئتیاق زیاد پذیرفت. اگر گری و مدیریت خانه را بر عهده گیرد، و لمنشئئی

کرد، در مورد لوییز، زن اش تحمل میخاطر ارشئئدیتپَمپس حضئئورِ هلن دموت را به

سی ضور او را در منزل با ساله، چنین نبود و تنها با تهدیدجوان  های انگلس بود که ح

 هایها به بهانهسئئئختی پذیرفت. پَمپس سئئئرانجام ازدواج کرد، و شئئئوهرش تا مدت

به او کمک دوشئئئید، و انگلس هم بهمختلف انگلس را از نظر مالی می خاطر پَمپس 

از سئئوی دیگر این تردید در میان رهبران سئئوسئئیالیسئئت نزدیک به انگلس  3کرد.می

                                                      
1. Engels Interview with Le Figaro, (1893), Engels Lafargue Correspondence, 

Foreign Language Publishing 1963. 

https://www.marxists.org/archive/marx/bio/media/engels/93_05_13.htm 

 جا.همان. 2

3. Tristram Hunt, (2009),…. pp. 302, 334-5. 
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طه یا غیر از راب که آ طهوجود داشئئئت  کاری، راب ی دیگری هم بین انگلس و لوییز ی 

در قبل نوشئئته بود که اختالف سئئنی ما آنای به بجریان داشئئت یا نه. انگلس در نامه

 تواند مطرح باشد. زیاد است که بحث ازدواج یا روابط خارج از ازدواج نمی

، به درخواست 1892داد. در انگلس در این میان به کارهای نوشتاری هم ادامه می

الیسم: سوسیای تحت عنوان ، کتابچهآنتی دورینگپُل الفارگ، با استفاده از سه فصل 

، با هدف آموزش کارگران تهیه کرد، و ازجمله به چگونگی پیدایش 1،تخیلی و علمی

ضافی، و تفاوت سم دیالکتیک و تاریخی، درک مادی تاریخ، تئوری ارزش ا های ماتریالی

داری، های نظام سرمایهپرداخت، و با تأکید بر تضادِ« علمی»و « تخیلی»سوسیالیسم 

 کرد. بر ضرورت انقالب پرولتری تأکید 

دموکرات آلمان مطرح ی ارضی در حزب سوسیال، زمانی که بحثِ مسئله1894در 

های متعدد توان انگلس را محدود کرده بود، او اثر مهم شئئده بود، در حالی که بیماری

نوشت. وی به این مسئله  2«ی دهقانی در فرانسه و آلمانمسئله»دیگری تحت عنوان 

شاره می شورها)ی آن زمان( اکثریت جمعیت را  کند که دهقانان که درا سیاری از ک ب

( هستند apathyعالقگی )تفاوتی و بیخاطر دورافتادگی دچار بیدهند، بهتشکیل می

ست.  ستبداد در آلمان بوده ا سه و ا ستی در فران سادِ پارلمانتاری سبب ف و این امر خود 

از  هاییانتقاد از جنبهنیامدنی نیسئئئت و با کند که این مسئئئئله امری فائقاضئئئافه می

ستبرنامه سیالی سو ستی ارضی  سیا سه، به طرحِ  های پرولتری مورد نظرش های فران

در رابطه با اقشئئئار مختلف دهقانی پرداخته، و بر همکاری کارگران و دهقانانی که کار 

 کنند تأکید کرد.می

یک مقاله را همراه با  1848سه مقاله از مارکس در مورد انقالب  1895انگلس در 

ی بارزهمصورت کتابی تحت عنوان باره نوشته بود، بهکه خود مشترکاً با مارکس در این
                                                      
1. F. Engels (1892), Socialism; Utopian and Scientific, in Marx-Engels Selected 

Works, Vol.3, pp. 95-115. https://www.marxists.org/archive/marx/works/1880/soc-

utop/index.htm. ،ترجمه فارسی، گروه کادرها، انتشارات کمونیسم 
https://marxists.architexturez.net/farsi/archive/marx/works/1880/sosyalizm-

takhayoli-elmi.htm  
2. F. Engels, (1894), “The Peasant Question in France and Germany”, in Marx-Engels 

Selected Works, Vol.3, pp. 457-476. 
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894/peasant-question/index.htm 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1880/soc-utop/index.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1880/soc-utop/index.htm
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 جای دیگردر  1ی مفصئئئلی به قلم خودش، تهیه کرد.، با مقدمهطبقاتی در فرانسئئئه

کنم که جا به این خالصئئه اکتفا میو در این 2ام،تفصئئیل در مورد این مقدمه نوشئئتهبه

شئئده توسئئط لیبکنخت، و یا متنِ این مقدمه )و نه متنِ خالصئئه و تحریف متنِ کامل

صل سکی( برخمف سط کائوت ی افراطی به هایی که از دو زاویهی جنجالالف همهتر تو

یان تفاوتی م اند، برخی هیچآن شئئده، )برخی انگلس را به تجدیدنظرطلبی متهم کرده

بینند، و برخی هم های قبلی انگلس نمیشئئده در این مقدمه و نوشئئتهمواضئئع طرح

صالت آن شک میبه شان میبه 3کنند(،نوعی در ا س ضمن تأکید دهد که انگلوضوح ن

ی خودش و اش، انتقادهایی نسئئئبت به برخورد گذشئئئتههای همیشئئئگیبر بنیانِ باور

 1871و  1848های داری و انقالبمارکس در مورد توهم نزدیکی سئئئقوط سئئئرمایه

تاریخ... نشان داده که نظر ما در آن زمان توهم »کند که داشته است. ازجمله طرح می

تاری نهبوده. حتی فراتر از آن:  که خ  ته؛ بل نداخ مان را دور ا ما در آن ز طای  ها خ تن

شئئرایطی را که پرولتاریا باید در آن مبارزه کند، کامالً دگرگون سئئاخته اسئئت. امروزه 

شته،... 1848ی مبارزاتی شیوه سوخ گ ضافه می« از هر جهت من تاریخ[ »]کند که او ا

ا[ در آن زمان برای ی اقتصئئادی قاره ]اروپوضئئوح نشئئان داده که وضئئعیت توسئئعهبه

سرمایه سیار زیادی، نارس بود؛...جایگزینیِ تولید  شاره به رشد« دارانه، تا حد ب  ضمن ا

سرمایه شد طبقه 1848داری بعد از سریع  اگر حتی »گوید ی کارگر، میو همراه آن ر

صله سد، اگر فا سته به هدف خود بر یادی ی زهمین ارتش نیرومند پرولتاریا هنوز نتوان

                                                      
1. https://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/class-struggles-

france/intro.htm ، 

 وجود دارد، نگاه کنید: توسط پویان دریابان، و ایرج فرزاد ی فارسی از این مقدمهدو ترجمه
https://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1895/faranseh.pdf  
http://iraj-farzad.com/2018/07/07/مقدمه-1895-انگلس-بر-مبارزه-طبقاتی-در-فر/ 
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ی نهایی دارد، در مسیر دشوار و سختِ مبارزه، آرام باید سب پیروزی با یک ضربهبا ک

شروی کند. ضع دیگر پی ضعی به مو رای بار باین امر یک»کند که وی تأکید می« از مو

کند که کسئئب پیروزی برای بازسئئازی اجتماعی فرایندی طوالنی همیشئئه ثابت می

 «است.

از این »کند ضمن آن که کمون نشان داد انگلس در مورد کمون پاریس اشاره می

 بار دیگر، بیسئئت» ، «پس در پاریس هیچ انقالبی جز انقالب پرولتری ممکن نیسئئت

 یی ما، ثابت شد که حتی در آن زمان برقراریِ حکومت طبقهسال بعد از زمانِ نوشته

دهد که کارگران لمان، انگلس شئئئرح میدر مورد آ« کارگر تا چه حد غیرممکن بود.

انگیز حزب کمک کردند، و اضافه آلمان با استفاده از حق رأی همگانی، به رشد شگفت

گونه باید از حق رأی همگانی که چهکارگران آلمان[ با نشئئئان دادن این»]کند می

مجهز  ،ترین سالحشان در دیگر کشورها را با سالح جدیدی، بُرندهاستفاده شود، رفقای

دسئئئت آوردن حق رأی کند که اعالم کرده بود بهعطف می مانیفسئئئتاو به « کردند.

 «.ترین وظایف پرولتاریای مبارز اسئئئت.یکی از اولین و مهم»همگانی، و دموکراسئئئی، 

سه را )که خود مارکس مقدمهقول معروف برنامهسپس نقل اش را ی حزب کارگر فران

ه کاری، بای برای فریبوسئئیله»مِ حق رأی را باید از کند، که نظامی نوشئئته بود( طرح

گوید، های مبارزه میتبدیل کرد. پس از اشاره به تغییر تاکتیک« ای برای رهاییوسیله

نه می» تاریخ همه چیز را وارو ما طنز تلخ  خاذ  'گرانشئئئورش'، 'هاانقالبی'کند.  با ات

های غیرقانونی و قیام، شئئئیوهگیری مراتب بهتری از پیهای قانونی وضئئئعیت بهروش

شده بهاین مقدمه که در ماه« داریم. شته  شنی تداوم وهای پایانی زندگی انگلس نو  رو

دهد. تردیدی نیسئئت که انگلس تاحدی تحت فشئئار تحول نظری انگلس را نشئئان می

سیال سو سته دموکرات آلمان، که بهرهبری حزب  شرایط امنیتی از انگلس خوا خاطر 

ی تر کند، قرار گرفته بود. اما انگلس در پاسخ به نامهتن مقدمه را متعادلبودند کمی م

ضمن اعالم پذیرش پاره سوی هیأت اجرایی حزب،  شر از  ستریچارد فی ها ای از خوا
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شما جسم و روحِ خود را در گروِ قانونیت مطلق، من نمی»... قاطعانه نوشت  پذیرم که 

 1اید[.هقانونیت تحت هر شرایطی ... ]قرار داد

در این ایام، حال جسمانی انگلس بر اثر سرطان حنجره رو به وخامت گذاشته بود، 

شتن می ست داده بود و تنها با نو ست ارتباط برقرار کند، و توان حرف زدن را از د توان

دید. سرانجام انگلس پس از شش ماه بیماری، در شامگاه هایش هم به سختی میچشم

شود، جسدش در گ 1895پنجم ماه اوت  سمی برگزار ن سته بود که مرا ذشت. وی خوا

را بسوزانند و خاکسترش را به دریا بریزند. اما خبر درز کرده بود و فردای آن روز عالوه 

ی مارکس، جمعی از رهبران کارگری و سوسیالیست از ی خانوادهماندهبر اعضای باقی

سولیچ د شتاین، ببل، و زا د او را ر کنار قطاری که جسجمله لیبکنخت، کائوتسکی، برن

فیلسئئئوفِ »، «غولِ اندیشئئئه»برد جمع شئئئدند و با این برای سئئئوختن به کوره می

انقالبی »، «جوی مسئئئلحجنگ»، «شئئئاعر»، «ی متحرکدانشئئئنامه»، «خودآموخته

، «پرداز فلسئئئفه، اقتصئئئاد و سئئئیاسئئئتنظریه»، «انقالبی دموکرات»، «رئالیسئئئت

ک روزِ نویسد در ی، و... وداع کردند. برنشتاین می«رناپذیمبارز خستگی»، «ژورنالیست»

همراه اِلِنور مارکس، ادوارد اِوِلینگ )داماد مارکس(، و یکی نفر ی پاییزی او بهآشئئئفته

دیگر قایق کوچکی را کرایه کرده، به سئئئمت کانال مانش حرکت کردند و خاکسئئئتر 

ست که مقبره و سنگ قبری ها سپردند. او نخواطور که خواسته بود به آبانگلس را آن

اش زمان مرگ حدود سی هزار پوند بود؛ در وصیّتِ خود، یک هزار داشته باشد. دارایی

پوند را برای انتخابات کاندیداهای سئئوسئئیالیسئئت در آلمان اختصئئاص داد، و مابقی را 

ساوی بین دو دختر بازماندهبه سیم کرد، با این قرار که هرت  ی مارکس، لورا و النور، تق

سهم خود را به فرزندان بازماندهها یکیک از آن ی جِنی، دیگر دختر مارکس سوم از 

  2که خودکشی کرده بود، بدهند.

رن های فکری و انقالبی قترین و اثرگذارترین شخصیتانگلس بی تردید از شاخص

ار ناچتری بهزمان بدبیاری او این بود که در جوار غول بزرگنوزدهم بود. بخت او و هم

شه به صطالح نقشِ همی سهم خودش در این را ایفا می« ویولون دوم»ا کرد. در مورد 

مارکس نابغه بود، و »گفت ترین همفکری و همکاری تاریخ بشئئر، متواضئئعانه میبزرگ
                                                      
1. F. Engels letter to Richard Fischer, (1985), 8 March, in J. D. Hunley, (1991), … 

p.105. 

2. Terrell Carver, (1990), ….. P.253. 
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به درجات مختلف، از « ما اسئئئتعدادی بیش نبودیم. ما واقعیت این بود که هر دو،  ا

 ترین نوابغ تاریخ بشر بودند.بزرگ

*** 

 ی انگلس با امروزارتباط اندیشه

ترین طور که خودِ مارکس و انگلس به جامعجوامع انسئئانی، آن یتحول و توسئئعه

پایان و مدام در حالِ تغییر است، و روشن است پردازی کردند، فرایندی بیشکل نظریه

نیان بویکم، با شرایط قرن نوزدهم بسیار متفاوت است. که شرایط امروزیِ قرن بیست

ساسِ جهان شی که بینیو ا ای که مارکس و انگلس بنا نهادند، در کلیات خود و در رو

شناخت آن طرح کردند، بی ست، و مهمبرای  ترین راهنمای تردید از هر جهت معتبر ا

سرمایه شناخت و تحلیلِ جهان  های مقابله و داریِ امروز و یافتنِ راهما در تالش برای 

های مارکس و انگلس، برخالفِ برداشت مذهبی و قدسی از نوشتهگذر از آن است. اما 

توان صئئئرفاً با مراجعه به این آثار درک کرد. تحلیل مادی جزئیات دنیای امروز را نمی

با های جدیدی را مبتنی بر همان جهانتاریخ، مدام نظریه بینی و روش مارکسئئئی 

خود در یکی از  کند. انگلستحلیل مشئئئخص از شئئئرایط جدید و متحول طلب می

شتاد قرن نوزدهم میهایش در پایان دههنامه ستی نه »گوید ی ه سی کلیتِ درکِ مارک

( در کار dogma( اسئئئت. جزمی )method( که یک روش )doctrineیک آیین )

ر تر، و روشی که آن بررسی باید دنیست، تنها مبنایی است برای بررسی و وارسیِ بیش

 شناسیِخود بر اساس شناخت« روش»نیست که این  نیازی به توضیح 1«پیش گیرد.

 ی بشری و آرمان رهایی انسان بنا شده است.معینی از تحول جامعه

ای های مفصلِ جداگانهبررسی ارتباط نظرات انگلس با جهان امروز، خود به نوشته

ست. همان شده ا شته  سیاری نیز در این زمینه نو شاره نیاز دارد، و مطالب ب طور که ا

صهشد ستان، انگلس در عر سیار مختلفی قلم زده؛ از علوم طبیعی تا با سی، شنهای ب ا

سان سیاسی، نظامی، زنان و خانواده، شناسی، جامعهان شناسی، ریاضی، اقتصاد، علوم 

                                                      
1. Friedrich Engels, “letters – 1888-1890, Marx Engels Collected Works, Vol. 37. 

P.447. 



 فریدریش انگلس و میراث ماندگار او 214 

ها، انگیزترین جنبهترین و بحثاختصئئار به یکی از مهمجا تنها بهتاریخ، و غیره. در این

گذار از یعنی نظرات انگلس در مور به چگونگیِ  یک مربوط  تاکت د اسئئئتراتژی و 

داری در جهت نیل به هدف نهایی رهایی بشر، که بسیار به مسائل دنیای امروز سرمایه

 شود.یابد، اشاره مینیز ربط می

 ی استراتژیها و مواضع انگلس در زمینهوضوح از مرور و بررسی نوشتهآنچه که به

تاکتیک در طول دوران مبارزا آید، این اسئئئت که اوالً او نظیر مارکس اش برمیتیو 

سرمایه سم تردیدی هرگز در ناگزیر بودن انقالب اجتماعی و گذار از  سیالی سو داری به 

اسئئاس اسئئت. دوم، باز نظیر نکرد. بنابراین هر گونه اتهام رویزیونیسئئتی در مورد او بی

ف نهایی، ضئئمنِ تأکید و های نیل به هدویژه تاکتیکمارکس در مورد اسئئتراتژی و به

باور به ضئئرورتِ انقالب سئئیاسئئیِ قهرآمیز، در مقاطع و شئئرایط مختلف، امکانِ نیل به 

دید، و این تمایل در اواخر آمیز و پارلمانتاریسئئئتی را نیز میهدف از طریقِ مسئئئالمت

ید مراتب تقویت و تشدها بههای پارلمانی سوسیالیستی موفقیتاش با مشاهدهزندگی

هاییِ تحمیل شئئئده از سئئئوی  شئئئد. بدون درگیریِ ن یک را  ما این تحولِ دموکرات ا

دید. سئئوم، اگر در دوران شئئان، ممکن نمیداران و دسئئتگاه سئئرکوب و ارتشسئئرمایه

الوقوع و های سئئئریع و قریبجوانی به قول خودش، نظیر مارکس، نسئئئبت به انقالب

ناگزیرِ اجتماعی را فرایندی  داشئت، انقالبِ« توهم»داری ی سئرمایهسئقوط بالفاصئله

ی بقهط« اکثریت»های زیادی ازجمله مبتنی بر حضورِ شرطو با پیش« بسیار طوالنی»

 کرد. کارگر و دیگر اقشارِ مردم، ارزیانی می

تداوم و تغییر را در مواضئئعِ انقالبی و رفرمیسئئتی انگلس  بر این اسئئاس اسئئت که

های سیاسی گری او شباهتی به انقالبقالبیتوان مشاهده کرد. اما در مجموع نه انمی

به رهبری اقلیتی پیشگام داشت، و نه رفرمیسمِ رادیکال او شباهتی به رفرمیسمی که 

ی تحول مواضع انگلس مرورِ دوباره .دموکراسیِ اروپایی به پیش رفتدر قالب سوسیال

دنظر که در در مورد رفرمیسئئئم و انقالب مبتنی بر تحوالت عینی و ذهنیِ جوامع مور

 دهد:ها را نشان میها اشاره شد، این واقعیتتری به آنبخش اول با جزئیات بیش
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  ی مایه)پیش« اصئئئول کمونیسئئئم»در  1847انگلس در سئئئال

سالمت ستی( امکان گذار م ست کمونی شاره کرد مانیف آمیز را طرح و البته ا

 کند.آمیز را تحمیل میی خشونتکه بورژوازی مقابله

 آلمان، او و مارکس امیدوار بودند ابتدا با یک  1848-9البِ در انق

دار( خارج ها )اشئئراف زمیندموکراتیک قدرت از دسئئت یونکر-انقالب بورژوا

ها حاصئئلِ ریاکاریِ بورژوازی و شئئود. پس از شئئکسئئت انقالب که از نظر آن

ای هی کارگر آلمان بود، در کُلن به مقابله با تندرویضئئئعف و ناتوانیِ طبقه

ها پرداختند، و تأکیدشئئئان بر آموزش کارگران و ای سئئئوسئئئیالیسئئئتپاره

ها برای انقالب بعدی بود که هنوز شئئئرایط آن آماده نبود. سئئئازی آنآماده

ضیح می ضاع آن مقطع را چنین تو کارگران آلمان بیش »دهد که انگلس او

نوان عشان بهاز هر چیز نیازمند کسب حقوقی بودند که برای تشکلِ مستقل

 «.  یک حزب طبقاتی ضروری بود: آزادی مطبوعات، اجتماع و تشکل...

  شریه صلی ن سایتونگی شعار ا شه ت سی»را  نویه راینی  «دموکرا

ضافه کرد که منظور  ست[ که »... تعیین کردند، و انگلس ا سی ]ا آن دموکرا

ته جا و در هر نک مه  ما[ هنوز در ه ید دارد ]ا تأک یتِ پرولتری  ماه ای بر 

 «تواند قاطعانه آن را بر درفشِ خود حک کند.نمی

 ضمن مقابله با تندروی ستدر لندن  شی ها، در خطابه به های آنار

، همراه مارکس، با اشئئاره به 1850ی کمونیسئئتی در سئئال مرکزیت اتحادیه

ی مسئئتقل کارگری، اشئئاره ی آلمان ضئئمن تأکید بر ضئئرورتِ مبارزهتجربه

که از یک مسئئیر طوالنی انقالبی لمان بی آنی کارگر آطبقه»... کند که می

انقالب »همچنین ضئئئمن تأکید بر « تواند به قدرت برسئئئد.عبور کند، نمی

 ، با هر گونه تندروی ماجراجویانه مخالفت کرد.«مداوم

  شت  1850در ست برای رهبر یک »نو بدترین اتفاقی که ممکن ا

را زمانی در  حزبِ تندرو رخ دهد، این اسئئئت که ناچار شئئئود قدرت دولتی

ای که آن را نمایندگی ی طبقهدسئئئت گیرد که جنبش هنوز آمادهِ سئئئلطه

 «کند، نیست.می
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  یام»در مورد که هرگز »نویسئئئد، می 1851در « هنرِ ق اول آن 

ی رودررویی با عواقب آن دسئئئت به قیامی نزنید، مگر آن که کامالً آماده

شید.. شه»و « با طلبد که زمانی نان میگری چی قیامدوم آن که حرفه و پی

که به آن اقدام شئئد، با حد اکثرِ عزم و تعرض همراه باشئئد. حرکت تدافعی 

 «مرگِ خیزش مسلحانه است...

  های مارکسئئیسئئت آلمانی با زمانی که سئئوسئئیالیسئئت 1863در

ها، تأکید کرد که ها وحدت کردند، انگلس ضئئمن انتقاد از السئئالیالسئئالی

بارزه بر» عات،  –های بورژوایی ای آزادیحتی اگر بورژوازی م آزادی مطبو

شکل و دیگر آزادی شت، حزب کارگری باید به  –ها اجتماعات، ت را کنار گذا

بارزه برای کسئئئب این آزادی هد.م مه د که  1869در   1«ها ادا مانی  نیز، ز

ها که از جمله ی آیزناخیهای مارکسیست جدا شدند، از برنامهسوسیالیست

ی حق رأی همگانی برای همه»، از «ی طبقاتیالغای سلطه»ضمن خواستِ 

 حمایت کرده بودند، پشتیبانی کرد.« مردان

  به 1871در پاریس  عد از شئئئکسئئئت کمون  با ب مارکس  همراه 

های تبعیدی اعم از بالنکیست و آنارشیست، ی رادیکالانههای تندروسیاست

ر توانند انقالبی دیگکردند میکه بدون درک دالیل شکست کمون تصور می

را از تبعید راه اندازند، مخالفت کرد، و در مورد برخورد تند و تیز با مذهب 

که  نامطلوب »نوشئئئت  قاداتِ  مذهبی بهترین راه تقویت اعت تعقیب و آزارِ 

 «.بهترین خدمت به خدا، اجباری کردنِ خدا ناباوری است»، و «تاس

  ها ها و السالینظیر مارکس با وحدت مجدد مارکسیست 1875در

به فت  فت کرد. این مخال تا مخال که پس از برقراری حق در گو رغم آن بود 

رأی همگانی مردان، هر دو حزب السئئئالی و ایزناخی جداگانه در انتخابات 

شتند،  شرکت کردند و هیچ یک موفقیت چندانی در جلب آرای کارگران ندا

بات  خا حدت، در انت ما پس از و که آن 1877ا ند  نان موفقیتی داشئئئت چ

                                                      
1. Michael Harrington, (1989), Socialism: Past and Future, Arcade Publishing, p. 45. 
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ستی را در  سیالی سو ضد  سرانجام قانون  سمارک  برقرار و حزب  1878بی

 دموکرات را ممنوع اعالم کرد.سوسیال

  ن حزب ، به رهبرا«بخشنامه»به همراه مارکس در نامه،  1879در

دموکرات آلمان از این که بخشئئی از جناح راسئئت حزب، رهایی سئئوسئئیال

قه یت طب ما لب ح قات و ج با دیگر طب کاری  به هم کارگر را موکول  ی 

خرده ملئئه بئئه بورژوازی و  ح منِ  بود، ضئئئ کرده  یمئئاری »بورژوازی  ب

ی ی طبقاتی و این تصئئئور که طبقه، انتقاد از نفیِ مبارزه«پارلمانتاریسئئئتی

رهایی »دسئئت خودش اسئئت، تأکید کرد که اتوان از رهایی خود بهکارگر ن

 « ی کارگر انجام شود.دست خود طبقهی کارگر باید بهطبقه

  سی کتاب در مقدمه 1886در شاره کرد که سرمایهی انگلی از »، ا

کم در اروپا، انگلسئئتان تنها کشئئوری اسئئت که انقالب نظر مارکس دسئئت

آمیز صئئئورت اماً از طریق قانونی و مسئئئالمتتواند تماجتماعیِ ناگزیر می

ضافه می« پذیرد. ضافه کند که اما ا کند که مارکس هرگز فراموش نکرد که ا

ی حاکم انگلسئئتان تسئئلیم این توان انتظار داشئئت که طبقهسئئختی میبه»

متوسئئل  'دارانقیام برده'آمیز شئئود، بی آن که به انقالب قانونی و مسئئالمت

1داران در جنگ داخلی امریکا.(العمل بردهکس)اشاره به ع« گردد.
 

  ها در انتخابات پس از برکناری بیسمارک، سوسیالیست 1890در

دست آوردند، و انگلس گزارشی برای یک روزنامه انگلیسی پیروزی مهمی به

این انتخابات، انقالبی کامل در »تهیه کرد و در مورد این موفقیت نوشت که، 

. در واقع سئئرآغازِ عصئئرِ جدیدی در تاریخ آن وضئئعیت احزاب آلمان اسئئت

ست. شور ا شت که این انتخابات « ک ی نقطه»در نامه به لورا مارکس هم نو

 «.آغازِ انقالب آلمان است

                                                      
1. F. Engels, (1886), “ Preface to the First English edition” of Capital Vol 1, Progress 

Publishers, P. 17. 5ی فارسی، حسن مرتضوی، ص ترجمه   
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  حزب « های انقالبینوجوانان، مارکسئئیسئئت»حمله به فراکسئئیون

خاطر تحریف مارکسئیسئم، و همزمان حمله به دموکرات آلمان بهسئوسئیال

 «.گراعمل»تِ راس جناح

  ی برای سئالنامه« سئوسئیالیسئم در آلمان»ی در مقاله 1892در

های انتخاباتی حزب رشئئدِ پیروزیقدر از روندِ روبهحزب کارگر فرانسئئه، آن

این حزب امروز به »...دموکرات آلمان به هیجان آمده بود که نوشت سوسیال

ی با محاسئئئبه اش راتوان تاریخ به قدرت رسئئئیدنای رسئئئیده که مینقطه

این بورژوازی است که قانون را »... کند که او اضافه می« ریاضی تعیین کرد.

 « زیر پا خواهد گذاشت و به خشونت متوسل خواهد شد.

  گوید ماجای انقالبی بودن، می، در مصاحبه با فیگارو، به1893در  

ستیم و « گراتحول» صدِ دیکته کردنِ قوانینِ قطعی و نهایی به »ه شق ریت ب

 «.را نداریم

 مه قد جام در م بارزه 1895ی سئئئران قاتی در فرانسئئئهم ، ی طب

که بیش به این  هدیم؛ اشئئئاره  تاریسئئئم را شئئئا مان پارل ید بر  تأک ترین 

ست» سیالی سالح سو شان دادند که حق رأی همگانی  های آلمان به بقیه ن

ی سئئخت و رشئئد در مبارزهکه پرولتاریای روبه؛ این«ی جدید اسئئتبُرنده

آرام از موضعی به موضع دیگر »باید « ی نهاییضربه»طوالنی خود و تا زمان 

شروی کند شیوه«پی ستفاده از  های قانونی و پارلمانی،... ؛ تأکید بر اهمیت ا

یک اقلیت، که تأکیدی دیگر بر انقالب اجتماعی  های سریع توسطرد انقالب

ست و تکیه بر پیش ستقل و خودآگاه ا سط اکثریت م های عینی و شرطتو

ست سیالی سو شن  ضرورت درک رو سویی که سمت»ها از ذهنی انقالب؛  و

ی اقتصئئادی در که وضئئعیت توسئئعه؛ اشئئاره به این«گیردانقالب به خود می

که تاریخ نشئئئان داد که در بوده؛ این« نارس»ی اروپا در زمان انقالب قاره

پاریس  مان کمون  قه»ز مت طب کارگر عملی نبودحکو نیز نظیر  ، و آن«ی 

های قانونی وضعیت ما با اتخاذِ روش»بود؛ و این که « ثمربی» 1848انقالب 

د ؛ و تأکی«های غیر قانونی و قیام داریم.گیریِ شئئئیوهمراتب بهتری از پیبه
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ای وسئئئیله»مجدد بر این جمله مارکس در مورد تبدیلِ نظامِ حق رأی از 

 «.ای برای رهاییکاری، به وسیلهبرای فریب

  سخ سیال 1895پا سو دموکرات آلمان و انگلس به رهبران حزب 

قانونیت مطلق، قانونیت »اعتراض به این که آنها جسم و روحِ خود را در گروِ 

 اند. قرار داده« تحت هر شرایطی

 ر ویژه دهای سئئرکوب دولتی، بهتأکید بر تحوالتی که در دسئئتگاه

کرده « منسوخ»گذشته را  های مبارزاتیارتش مدرن به وجود آمده، و شیوه

 تری از سربازان است.و تنها راه جلب حمایت بخش هرچه بیش

 ی مسئئئیحیت در ی تاریخی سئئئلطهی انگلس به تجربهاشئئئاره

طور زیرزمینی در جامعه نفوذ خود را گسئئئترش امپراتوری روم که ابتدا به

 داد، و زمانی که قدرت کافی به دست آورد، آشکارا وارد صحنه شد.

 های انتخاباتی ی خود، در حمایت از تالشنامهایان در وصئیتدر پ

ست سیالی سی را برای کمک به انتخابات کاندیداهای سو ها، هزار پوند انگلی

 سوسیالیست در آلمان اختصاص داد.

ضع در طول نیممجموعه ضوح تحولِ قرن از زندگی مبارزاتی انگلس بهی این موا و

داری و نیل به سوسیالیسم های گذار از سرمایهتاکتیکبرخوردهای او را به استراتژی و 

آمیز، عمدتاً در دوران آخر زندگی اش تقویت دهد. احتمالِ گذار مسئئئالمتنشئئئان می

شده بود. در دوازده سالی که انگلس پس از مرگ مارکس زنده بود، تحوالت اقتصادی 

سیاری در اروپا، به سی ب سیا صورت گرفته بود. ازو  صنایع و طبقهویژه آلمان،  ی جمله 

کارگر رشئئئد کرده بود، قانون ضئئئد سئئئوسئئئیالیسئئئتی برچیده شئئئده بود، و حزب 

 طور کهدرپیِ انتخاباتی روبرو بود. همانهای پیدموکرات آلمان با موفقیتسئئئوسئئئیال

دارند، اگر مارکس هم در این بیش از یک درستی ابراز میشناسان بهبسیاری از انگلس

ها امکان قطعاً آلمان را هم به فهرسئئئت کشئئئورهایی که برای آن دهه زنده مانده بود،

کرده بود )انگلسئئئتان، امریکا، ی کارگر به قدرت را طرح آمیز طبقهگذار مسئئئالمت

ها در رایشئئتاگ خشئئنود ی انگلس از موفقیت آنکرد، و به اندازههلند...( اضئئافه می

رای جدا کردن انگلس از کند، تالش بدرسئئتی اشئئاره میشئئد. اسئئتیفن ریگبی بهمی
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توجه اسئئت که همکاری و همفکری این دو در طولِ نزدیک مارکس به این واقعیت بی

سی مطرح سیا ضع فکری و   به چهار دهه به حدی نزدیک بود، که اگر تغییری در موا

  1شد.بود، ]که بود[ شامل هر دو می

ه انگلس )و مارکس( ب اما باید توجه داشت که اشاره به امکانِ پارلمانتاریسم توسط

که این توهم را نداشتند که بورژوازی اول این توجه نبود.العاده مهم بیی فوقدو مسئله

ها بارها به این بدون توسئئل به خشئئونت و زور قدرت را رها خواهد کرد، و هر دوی آن

بورژوازی این خشونت را حتی تا جنگ داخلی هم که « در آخر»نکته اشاره کردند که 

حدود به وجه مهیچآمیز، بهی مسئئئالمتکند. دوم آن که مبارزهشئئئده، تحمیل می

مان ی بیرون از پارلنیسئئت، و مبارزه« مطلق»های انتخاباتی و پارلمانتاریسئئتی فعالیت

رسئئانی، و مبتنی بود بر آموزش، آگاهیی خارج از پارلمان اهمیت حیاتی دارد. مبارزه

 یی کارگر بلکه اکثریت مردم، و حضئئورِ رادیکال در صئئحنهتنها طبقهدهیِ نهسئئازمان

آنچه که بعدها توسئئط مارکسئئیسئئتِ بزرگِ دیگری، آنتونیو  --ی سئئیاسئئی و اجتماع

  شد. ی مدنی طرحگرامشی، تحت عنوان کسب هژمونی در جامعه

ه های متعدد انگلس بی مورد بحث، کامالً به یکدیگر مربوطند. اشارهاین دو مسئله

سرکوب دولتی به سعت و پیچیدگیامکانات  شت ویژه و ه کهای ارتش، بر این تکیه دا

بدون حمایت اکثریت عظیم مردم و بدون جلب حمایت بخشئئئی از ارتش، هر قیامی 

سرکوب میبه شرفتسرعت  های زمان خودش این مثال را شود. انگلس با توجه به پی

سعهمی ساعت هر پادگانی را دو یا  24توانند ظرف ها میآهن، دولتی راهزند که با تو

حال اگر انگلس ارت ند.  ند برابر کن نگشچ نات ج کا مدرنِ امروز و ام های های 

شک سئدید، با قاطعیت بیشها و غیره را میها و پهپادالکترونیکی، مو له تری بر این م

های بزرگ و پر که در دوران معاصئئر شئئاهد بودیم که چگونه ارتشکرد. اینتأکید می

توجهِ مهم های مردمی سئئئقوط کردند، مغایرتی با این طمطراق در خاورمیانه با قیام

گونه و با ی مدنی دیدیم که چهخاطر ناآگاهی و ضئئعف جامعهانگلس ندارد، چرا که به

مراتب بدتری مبدل شئئئدند. های بهای به خزانهای خاورمیانه«بهار»چه سئئئرعتی 

های او ترین هشدارها یکی از مهمو پرهیز از آن« نارس»های ی انگلس به انقالباشاره

 ویکم است. قرن بیستهای به سوسیالیست

                                                      
1. Stephen. H. Rigby, (1992),….. 
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ست سیالی سو ضمن انگلس بر این باور بود که  شرایط عینی،  ها با توجه به تغییر 

ست سیا سب و عملی را درپیش گیرند.حفظ باورهای انقالبی خود، باید  درو آن های منا

«  راتانقالبی دموک»و نیز یک « انقالبی رئالیسئئئت»درسئئئتی انگلس را یک کُولییِر به

سو از آوانتوریسم و ماجراجویی پرهیز داشت از آن نظر که از یک« سترئالی»داند. می

صله می ِصرف و مطلق فا سمِ  سوی دیگر از رفرمی سیدن و از  گرفت. موانع به قدرت ر

دید. های پیچیده سئئرکوب دولتی و ارتش را میی کارگر ازجمله وجود دسئئتگاهطبقه

ها که ای مارکسئئیسئئتر میان پارهاین درک د»ای به رو که تااندازهاز آن« دموکرات»

د، نزدیک بیننانقالب را مبتنی بر وجود توافق وسیع مردمی و نه یک اقلیت پیشتاز می

  1«بود...

شاید مهم بق های منطپذیریِ او در انتخاب تاکتیکترین ویژگی انگلس انعطافاما 

اسی پراتیک سی بررسی واقعیات وبا شرایط عینی و ذهنیِ متحول و در حالِ تغییر بود. 

سرمایه ستی  سیالی سو ست که بدون یک انقالب  ست ا شان داد که در ن داری به پایان

ه تر از چیزی است کتر و بس طوالنیرسد، اما روند انقالب اجتماعی بسیار پیچیدهنمی

ظار می یتانت فت. این واقع بهر که، در جن ما مرتبطها  به  های مختلف ا کدیگر،  با ی

سرما شکلیهتحوالت نظام  شود، حتی در اواخر های طبقاتی مربوط میگیریداری و 

شیوههای قبلی، بههایی از دیدگاههایی را در جنبهقرن نوزدهم تجدیدنظر ی هاویژه در 

م های بیستاست که تحوالت قرن طلبید. واضحداری میمبارزاتی برای گذار از سرمایه

 طلبد.بیده و میطلتری را میویکم تجدیدنظرهای بیشو بیست

 

                                                      
1. Andrew Collier, (1996), “Engels: Revolutionary Realist”, in Christopher J. Arthur, 

Engels Today… pp.36-37. 
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متخصص در  نگ،یفلسفه در دانشگاه نانج اریدانش (Kaan Kangal) کان کانگال

انگلس است. کار او بر -مارکس یو پژوهش درباره کیزیمتاف ک،یهرمنوت ک،یالکتید

 دیوید یزهیجا ی( برندهMarx’s Bonn Notebooksبن مارکس ) هایدفتر یادداشت

ارات )انتش «عتیطب کیالکتیانگلس و د شیدریفر»اثر او  نیشد. آخر 2019 ازانوفیر

 ( است.2020 الن،یممک ویپالگر

*** 

 یست، به دالیلدانشمندان و فیلسوفان طبیعی معاصر، از مارکسیست و غیرمارکس

و  یفردریش انگلس، بنیانگذار ماتریالیسم دیالکتیک ،های مختلفمختلف و به مناسبت

 اند.سوسیالیسم علمی را تحسین کرده

، 1977ی نوبل شیمی در سال ی جایزه، برنده(Ilya Prigogine) ایلیا پریگوجین

ارل[ ]کرا ناپذیر ماتریالیسم جدایی مثابه بخشی تاریخ طبیعت بهایده»نوشت که 

تحوالت مدرن در علوم طبیعی « د.کرانگلس مطرح  تربیشمارکس، و با جزئیات 

ی یالکتیکی به بررسهای دهاست ماتریالیستفلسفی را مطرح کرده که مدت یمباحث

کار بر روی  مشغول 1880و  1870ی اند. هنگامی که انگلس در دههها پرداختهآن

گرایش آشکاری همزمان بود،  (Dialectics of Nature) دیالکتیک طبیعتکتاب 

 یدهای»و « درکنی مکانیکی را رد میبیجهان»که  آوردسر بر میدر علوم طبیعی نیز 

تر در شدن آنچه که پیشآورد. انگلس به آشکارمی« تردیکطبیعت را نز تاریخی تکامل

علوم طبیعی زمان خود پنهان بود کمک کرد. از آن زمان تاکنون، علوم طبیعی با این 

مسیرها را با توان دنیای فرآیندها و جهان اصالً چگونه می»رو هستند که وبهپرسش ر

ت گذاش جایبه خود از  شاید کار انگلس کامل نبوده باشد، اما آنچه که« هم پیوند داد؟

ت به بنس نماگیریک فلسفی ما از طبیعت و بهبود جهتهمچنان به پربارتر شدن در

 [1]کند.کمک می کنونیعلوم طبیعی 

ی خود بر اولین در مقدمه ،شناسزیست (J. B. S. Haldaneجی. بی. اس. هالدین )

ی نوشت که سهم انگلس در فلسفه 1939در  دیالکتیک طبیعتی انگلیسی نسخه

( Anti-Dohhring) آنتی دورینگخاطر کتاب به تربیشطبیعت و علوم طبیعی 
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 انگلس طبیعت دیالکتیک ،1920 یدهه در  تازگی، بهاین شناخته شده است. باوجود

 بودیم، آشناتر انگلس تفکر روش با اگر». شد منتشر و کشف است، ترجامعکتابی  که

 بود. اگرتر یافتهیشپاال گذشته سال سی طی فیزیک مورد در ما هایایده تحوالت

شخصه تا حدی از تر بود، بهشدهطور کلی شناختههای او در مورد داروینیسم بهگفته

 [2]«.یافتممی نجات  اغتشاش فکری

 یمقالهنظرات خود بر شناس، در دیرین (Stephen Jay Gould) ن جی گولدفاستی

 دیالکتیک طبیعتانگلس در مجموعه مقاالت « نقش کار در گذر از میمون به انسان»

ی رفتهی پیشنظریهدهد که انگلس با درنظر گرفتن نقش کار در قلب این توضیح می

ویژه ی گذاشته است. گولد بهجابرای ما بهاین نظریه از « بیان درخشانی»، تکامل انسان

ار، ک برایدست انسان نه تنها عضوی »که  داشتتحت تأثیر این دیدگاه انگلس قرار 

تند تا ها یاد گرفکه انسانچنانهم کندانگلس استدالل می ..بلکه محصول کار نیز است.

کشاورزی، ریسندگی، - های دیگریبر محیط مادی پیرامون خود مسلط شوند، مهارت

 [3]«نیز به شکار بدوی افزوده شد. -سفالگری، دریانوردی، هنر و علوم، قانون و سیاست

فرگشتی در گرو هم کامالً گولد در جای دیگری ادعا کرد که تمام تکامالت انسانی 

(coevolution) فرگشتی قرن نوزدهمی برای هم یمقالهبهترین »ژن است و -فرهنگ

شده  بیان 1876توجه سال شایان ی قالهدر مانگلس ژن توسط فردریش -فرهنگ

 [4]«است

مارکسیست نبود،  ششناس تکاملی، اگرچه خود(، زیستErnst Mayrارنست مایر )

 فراوانی اشتراکات  انگیزیطرز حیرتشناسی بهدریافت که برداشت فلسفی وی از زیست

 مماتریالیس هایریشه» وی کوتاه ینوشته. دارد یدیالکتیک ماتریالیسم اصول با

 آدامز مارک از کوتاه حکایتی با (Roots of Dialectical Materialism) «یدیالکتیک

(Mark Adams )دچن با مصاحبه انجام برای که متحدهایاالت اهل شناسیزیست مورخ 

( به اتحاد جماهیر Kirill M. Zavadsky) زاوادسکی. ام کریل جمله از دانشمندان

ر آیا ارنست مای»سد: پرشود. زواداسکی در طول مصاحبه میمیشوروی رفته بود، شروع 

 «؟شناسیرا می

 «شناسم.بله، خیلی خوب هم می»آدامز: 
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 «آیا او مارکسیست است؟»زاوادسکی: 

 «دانم، نه!تا جایی که می»آدامز: 

 «های او ماتریالیسم دیالکتیکی محض است.چقدر عجیب! زیرا نوشته»زاوادسکی: 

تدا از اظهارات زاوادسکی متحیر شده بود، بعدها به این نتیجه رسید مایر که در اب

ماتریالیستی مانند فرآیندی بودن، -اصول دیالکتیکیبرخی که او درواقع طرفدار 

ین معلوم نیست که چگونه ا»پیوستگی جهانی، و تغییرات دائمی در طبیعت است. همبه

سط تاریخ طبیعی و ماتریالیسم طور مستقل توشان، بهتربیشتعداد اصول، و شاید 

بود از  برای مارکس و انگلس عبارت یاند... ماتریالسم دیالکتیکآمدهدست دیالکتیکی به

 اصالت فیزیکمکتب ی اول با از بین بردن هوهلی عمومی طبیعت. این امر در فلسفه

(physicalism( و مکتب دکارت )Cartesianism.حاصل شد ).. ها الزم است ویژگی

ت شناسی توسعه یابد تا در نهایمانند فیزیک و زیست« بُعدیتک»و اصول مختلف علوم 

نسبت به تمامی علوم داوری  ی طبیعت ساخته شود، کهی جامع دربارهیک فلسفه

 [5].ای داشته باشدمنصفانه

ناس شدان و چینشیمیزیست( Joseph Needham) ترتیب، جوزف نیدامهمینبه

توجه « طور کامل دیالکتیکی استطبیعت به»انگلس مبنی بر این که  باورانگلیسی، به 

 :سوق داد موارد زیردرستی دیالکتیک خود را علیه داشت و انگلس به

های ایستای دانشمندان معاصرش، که آمادگی مواجهه با برداشت

 شود، وها روبرو خواست با آنانبوه تناقضاتی را نداشتند که علم می

ری ناپذیر و تمایزات آشکادانستند که طبیعت پر از تضادهای آشتینمی

شوند. قوانین ح باالتر با همدیگر سازگار میسطهای ارگاناست که در 

نفی، همه به  مشهور تبدیل کمیت به کیفیت، وحدت اضداد، و نفیِ

 [6]اند.ای رایج در تفکر علمی تبدیل شدهاندیشه

خاطر مخالفت (، فیلسوف علم اهل آرژانتین، بهMario Bungeه )گماریو بون

ه چه در مأل گدیالکتیکی انگلس مشهور است. بون شدیدش با دیالکتیک و ماتریالیسم

اش با فیلسوف کرد. در رویاروییدر خلوت، موضع خود را پنهان نمی عام و چه

ی قدیمی ئله( مسBonifaty M. Kedrovمارکسیست شوروی، بونیفاتی ام. کدروف )

( ... ما را Mircea Malitzaریاضیدان کاربردی میرچا مالیتزا ). »شددیالکتیک مطرح 
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ای در آپارتمان خود دعوت کرد. (، کدروف و دیگران به جلسهTarskiهمراه تارسکی )به

وقتی به کدروف گفتم که یکی از اختالفات من با مارکسیسم این است که دیالکتیک 

نگران نباش رفیق بونگه، چرا که مارکس در »روف با کنایه پاسخ داد: کنم، کدرا رد می

وجوداین، بونگه از برخی با [7]«برد.کتاب کاپیتال خود فقط شش بار از دیالکتیک نام می

به ما  دیالکتیک»ی مارکسیستی را تأیید کرد، چرا که اعتراف کرد جهات اعتبار فلسفه

م، زیرا ممکن است مبارزه را پنهان کند، و تعادل آموخته است که به سکون اعتماد نکنی

نیز ممکن است ناپایدار باشد. همچنین به ما آموخته است که تمام منازعات بد نیستند: 

پذیرش قابل یهسته» [8]«برخی ممکن است منجر به چیزهای جدید و بهتری شوند.

تغییر  آن فرایندِ  ( هر چیز در این یا1ها تشکیل شده است: )دیالکتیک از این فرضیه

 [9]«آید.نوینی پدید می هایکیفیتی خاصی از هر فرایندی، ( در مرحله2قرار دارد، و )

وی در جای دیگر، پافشاری انگلس بر ادغام روش هگل، و نه سیستم او، در ماتریالیسم 

 [10]ستاید.دیالکتیکی را می

خش بخودآموخته، به چند طریق همچنان الهام دانشمنداین که انگلس، بودن بدیهی 

های بعدی فیلسوفان و دانشمندان علوم طبیعی است، با این حقیقت همراه است نسل

ان مکه ابزار پژوهشی که انگلس از آن استفاده کرده است، عمدتًا ناقص و مربوط به ه

ی وایل دهه( در اEduard Bernsteinدوارد برنشتاین )دوران بوده است. هنگامی که ا

ساخت، با این مشکل مواجه های مارکس و انگلس را برای انتشار آماده مینوشته 1920

نشتین یانگلس ارزش انتشار دارد؟ او نظر آلبرت ا دیالکتیک طبیعت شد که آیا اصالً

 ها از نظر فیزیک معاصر هیچ اعتبارینوشتهنشتین پاسخ داد که این دستیرا پرسید. ا

ی فکری انگلس ارائه گینامهمئناً اطالعات جالبی را در مورد زندندارند، اما مط

Dialectical  heT) شناس دیالکتیکیزیستیک مثال دیگر این که کتاب  [11]د.دهمی

Biologist)  ریچارد لوانتین )ازRichard Lewontin( و ریچارد لوینز )Richard 

Levin تباه اشدر  موارد تربیشبه فردریش انگلس، که در »منتشر شد:  اهدانامه( با این

 Hilary)نام تادر نهایت این که، هیالری پ [12]«.جایی که باید درست نوشت آن، اما بود

Putnam )س یکی کنم انگلفکر می»گونه نوشت: طور مشابهی اینفیلسوف تحلیلی به

و در مواردی دچار اشتباه شد، اما دانش های قرن خود بود. اآموختهترین دانشاز علمی
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ی علم... از ی فلسفهوی درباره آنتی دورینگنظیری داشت، و کتاب عمومی بی

 [13]«ی علم است.بسیاری جهات، کتابی معقول در مورد فلسفه

هایی از کار خود را درواقع طنز تاریخ است که انگلس بسیاری از عواقب آتی بخش

چاپ  یبینی کرده بود. در همین راستا، در مقدمهداشت، پیش تربیشکه نیاز به شرح 

 نوشت که: دورینگآنتی دوم کتاب

چیزهای زیادی وجود دارد که در توضیحات من هنوز خام است و 

تری بیان توان به شکل واضح و مشخصها را امروز میبسیاری از آن

ود د. ممکن است پیشرفت علوم طبیعی نظری، آثار من را تا حدکر

ی هواسطبهانقالبی که زیرا زائد جلوه دهد.  طور کلیبهزیادی و یا حتی 

ته انباشروی هم که  م بخشیدن به کشفیات کامالً تجربینظ ضرورت

نوعی است که باید شود، بهمیاند، بر علم طبیعی نظری تحمیل شده

ن گوشزد به سایری از پیش ویژگی دیالکتیکی فرایندهای طبیعی را بیش

 [14]ین مخالفت را با آن دارند.تربیشگرایانی که حتی تجربه ،کند

ی، پرسش اصلی که با نگاهی به دستاوردهای عظیم این غول فکری از دیدگاه فعل

 ،یی فلسفه و علوم طبیعید این است: چه چیزی در کار انگلس دربارهآبرایمان پیش می

باید د که انهای گوناگون کامالً موافقضروری است؟ پژوهشگران با پیشینهبلکه زائد،  نه

 تأکید کرد.دیالکتیک انگلس بسیار  (emergentistی )نوپدیدگرایانهویژگی بر 

طور ( مورخ لهستانی بهZbigniew A. Jordanبرای مثال، زبیگنف ای. جردن )

و  نگآنتی دوریرا باید در  انهنوپدیدگرایی اصلی تکامل ایده»مؤکد استدالل کرد که 

واقعیت مادی »انگلس ی نوپدیدگرایانهدیالکتیک  براساس « یافت. دیالکتیک طبیعت

ای از خصوصیات هر یک از این سطوح با مجموعه دارای ساختاری چندسطحی است؛

کامالً  شود؛ و هر سطح مطابق قوانینص میناپذیر مشخمتمایز و قوانین تجزیه

ز سطوح کنند، ایری نسبت به قوانینی که در سطوح پایین تر عمل میناپذبینیپیش

شدت با برداشت انگلس از دیالکتیک پدیداری بهنوی ایده« اند.تر پدید آمدهمقدماتی

ره گهم بهزیست و وابسته های اجسام فیزیکی همعنوان علم ارتباط میان سیستمبه

ماده است،  یی وجودحرکت، شیوه خورده است. حکم معروف انگلس مبنی بر این که
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دهد که ماده توانایی ایجاد تازگی و تنوع را در طبیعت دارد. این اصل که نشان می

الینفک  است، جزء هاارگانتر هرچه رفیعماده قادر به ایجاد تازگی و تولید اشکال »

 هماتریالیسم دیالکتیکی از زمانی که برای اولین بار توسط انگلس تدوین شد، بود

( اقتصاددان و فیلسوف Hyman Levyطور که هایمن لوی )همان [15]«است

دهد ی دیالکتیکی تکامل نشان میتدوین کرده است، ایدهآن را درستی اسکاتلندی به

قریباً اند که تای ظهور کرده، از اشکال سادهنباتاتزنده و  اتی حیواناشکال پیچیده»که 

 [16]«خورند.تر پیوند میابتداییهای شماری به شکلطی اعصار بی

تأکید بر  شایستگی یماتریالیسم دیالکتیک»حتی بونگه نیز بر این باور است که 

راتبی مسلسله»خواند: ، یا آنچه مایر آن را چنین می«پدیداری را داردنوتازگی کیفی یا 

ای متفاوت از فرایندهای که در هر سطح ممکن است مجموعه ارگانیاز سطوح 

کند، مشاهده می (Ted Benton) گونه که تد بنتونهمان [17]«لکتیک در کار باشددیا

مراتبی از سطوح سازمانی ماده که سطوح مختلف پیچیدگی حرکت، سلسله جاییازآن

لحاظ منظم و بهمراتبی لحاظ سلسلهبه چیز واحدِدهد، طبیعت باید یک را تشکیل می

یی شرط همگراعنوان پیشدرونی دارای تمایز در نظر گرفته شود. این وحدت است که به

 تکاملای از هم پیوستهشود. دانش واحد از طبیعت، وحدت بهعلوم خاص ظاهر می

 عت که هر علمیقلمرو طبی»گیرد. تاریخی متمایز و ناهموار علوم گسسته را فرض می

ی سطح مشخصی از پیچیدگی حرکت است، دهنده، نه تنها نشانکار داردبا آن سرو

 [18]«شود.ی مشخصی در تکامل تاریخی جهان نیز محسوب میبلکه مرحله

بیان دیگر، این تاریخی بودن طبیعت و همچنین پیشرفت مداوم در علوم خاص به

ز . همیشه یک نیاسازدرا ضروری می است که بازنگری اساسی در چارچوب علمی ما

نظری برای آزمودن دقیق سازوبرگ مفهومی مورد استفاده وجود دارد. این امر -درونی

شده در تازگی پدیدآمده و کشفهای بهمعنای ادغام مداوم تازگیهمچنین به

مان است. بنابراین جای تعجب نیست که دیالکتیک انگلس تا حد های کنونیاندیشه

 هبدر طبیعت است.  نوظهوری هاونی و تازگیدر پیوستگیهمبهدنبال تکامل زیادی به

 راگیرف درونی مند پیوندهایعنوان بررسی نظامتحت ، انگلس دیالکتیک را قیاس همین

علوم  ترین شکل تفکر را برایدقیقاً دیالکتیک است که مهم»کند: در طبیعت تعریف می
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داده  ای تکاملی رختنهایی قیاسی برای فرآیندهدهد، زیرا بهطبیعی امروزی تشکیل می

 اینبنابردیگر، و  یی پژوهش به حوزهدر طبیعت، پیوندهای کلی و انتقال از یک حوزه

 [19]«کند.فراهم می ی برای آنروش توضیح

ماده،  انارگها و قوانین نوپدید در سطوح مختلف ی دیالکتیک در درک کیفیتنظریه

ی بندگیرد و از نظر طبقهکار میساختار مفهومی، زبان علمی و روش پژوهش خود را به

 کاماًل آزاد است.

های بندی رشتهدر متنی که انگلس در مورد برخی معیارهای تشخیص و طبقه

کند، تأکید دارد که هر علمی خود را با شکل خاصی از حرکت مختلف علمی بحث می

یک »ها ممکن است سازد. موضوع تحلیلکه مخصوص همان شاخه است، مشغول می

ای از اشکال حرکتی باشد که به همدیگر تعلق دارند و به حرکت یا مجموعه شکل

بندی مستلزم پیروی از آرایش نکته این است که این طبقه [20]«شوند.می تبدیلیکدیگر 

 . ناگفته نماند که بازسازیاستذاتی اشکال حرکت مورد بحث  تکاملیعینی و توالی 

به  ترتیب شکل منظمیهمینشناختی توالی رویدادهای طبیعی، باید بههستی-منطقی

 ها، شیمی را فیزیکفیزیک را مکانیک مولکول پیش از هر چیزیاگر من »خود بگیرد. 

از  هر یک تبدیلخواهم ها بنامم، میشناسی را شیمی پروتئینها و درنهایت زیستاتم

تفکیک گسسته را بیان  این تمایزِ و ، تداوم، ارتباطرو علوم را به دیگری، و ازایناین 

 [21]«کنم.

، اشکال ایدبیرون می وار )غیرآلی(اندامجهان غیردل از  وار )آلی(انداموقتی جهان 

کند. آنچه از لحاظ تاریخی مقدم بر خاصی از حرکت و قوانین خاص خود را ایجاد می

زندگی « دگرگون» یشکل به، وارغیرانداماست، یعنی جهان  واردامانی جهان توسعه

متفاوت است. سیستم  وارغیراندامآشکارا از جهان  واراندامحال، جهان بااین [22]کند.می

 وارغیراندامدارای بسیاری از خصوصیات نوپدید است که هرگز در جهان  واراندامجهان 

توسط  واراندامهای تر از همه این که الگوهای رفتاری سیستمشود. مهمیافت نمی

ی تاریخی است، اداره دست آمدهها که حاوی اطالعات بههای ژنتیکی آنبرنامه

 [23]شود.می

 یتنها در مورد پیوندهادهد که نهدر این زمینه، انگلس تصویری قابل توجه ارائه می

شناسی ]در هم دیگر[ استدالل های متفاوتی مانند شیمی و زیستو نفوذ حوزه درونی
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یک - (autopoiesisخودنوگری )که امروزه  نوظهورهای ویژگی ی ازکند، بلکه یکمی

 کشد:تصویر میشود را بهنامیده می -دههای خود سازمانویژگی نسلی در سیستم

ای های شیمیایی در آخر راه به بدنه... تمام پژوهشواراندام جهاندر 

ی فرآیندهای شیمیایی معمولی رسند که اگرچه نتیجهمی -پروتئین-

 و خودکار از تمام اشکال دائمییک فرآیند شیمیایی داشتن است، اما با 
ئین ی این پروت. اگر شیمی موفق به تهیهشودمتمایز میفرایندها دیگر 

ح اصطال، یعنی بهیدوجود آوضوح در آن بهکه بهشود، به شکل خاصی 

بودگی یا بهتر بگویم عدم وجود این پروتوپالسم، یک خاص

را  نیطور بالقوه تمام اشکال دیگر پروتئای که بهگونهبودگی، بهخاص

باشد...، بنابراین انتقال دیالکتیکی در واقعیت ثابت داشته در خود نیز 

 [24]شود.اثبات می کامل طوربهرو شده است، و ازاین

و پیچیدگی  «ارگانمداوم سطح  ارتقای»از دیدگاه  نوپدیدگرایانه دیالکتیک

به شرایط مادی  ،کند. جانشینی هر سطحیعت دفاع میدر طب مندنظامسازوکارهای 

آن بستگی دارد که الزاماً نسبت به سطوح پیشین  نوظهوربرای شکوفایی خصوصیات 

توان با استفاده از اجزای . موقتاً، سطوح مختلف را میدارندفردی پیچیدگی منحصربه

دهی درونی و سازمان پیوندیهماما اگر  [25]مربوط به هر کدام، از یکدیگر تشخیص داد.

کیب ها با هم ترند. کوارکشودرستی از یکدیگر تفکیک میاجزا را در نظر بگیریم، به

 ی خودنوبهدهند که بههایی مانند پروتون و نوترون را تشکیل میشوند و هادرونمی

یل دهند که باعث تشکهایی را تشکیل میها نیز مولکولدهند، و اتمها را تشکیل میاتم

 ها وهای کلوئیدی باعث ایجاد بافتشوند، تودهاجزای سلول و ذرات کلوئیدی می

ی شوند و الهای اندام تبدیل میها و سیستمها به اندامو سلولشوند میهای زنده سلول

 آخر.

وجب م د، و ضربه،شومیگرما، نور و الکتریسیته  موجب تولید اصطکاک،

ه ها را برو حرکت تودهازاین- شودمی گرما و نور بدون الکتریسیته تولید

کند. ما وارد قلمرو حرکت مولکولی در فیزیک حرکت مولکولی تبدیل می

دهیم. اما در اینجا نیز متوجه ی را انجام میتربیششویم و تحقیقات می
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یته ها نیست. الکتریسی پژوهششویم که حرکت مولکولی بیانگر نتیجهمی

شود. گرما و نور نیز همینطور. ناشی میو از آن  گشتهتحول شیمیایی  وارد

شیمی. پژوهش در -شود ها تبدیل میحرکت مولکولی به حرکت اتم

ای برای پژوهش روبرو عنوان شاخهبه واراندامفرایندهای شیمیایی با دنیای 

شود، یعنی جهانی که در آن فرایندهای شیمیایی، اگرچه تحت شرایط می

 [26]دهد.مختلف، رخ می

پدید نوی وجوداین، نکتهالتر پیچیدگی شامل اجزای سطح پایین نیز است. باسطح با

هایی در چه سطحی وجود دارند، آمدن ]سطوح باالتر[ فقط این نیست که چه مؤلفه

بلکه این است که چگونه این قطعات در سطوح خاص پیچیدگی با یکدیگر در ارتباطند. 

ش سطوح کنش است تا هنگام ارزیابی برهمدیالکتیکی در تال نوپدیدارگراییمتعاقبًا، 

های یک کل در درجات مختلف سازماندهی ماده مختلف پیچیدگی، بر ادغام بخش

 [27].هااین بخش کنار هم قرار گرفتنبر صرفاً ، نه دست بگذارد

در درون خود مکانیک، ارگانیسم قطعاً وحدت باالتری است که 
توان که دیگر نمی دهدد مینحوی پیونفیزیک و شیمی را در یک کل به

گانه را از هم جدا کرد. در ارگانیسم، حرکت مکانیکی مستقیمًا این سه

با تغییر فیزیکی و شیمیایی، به شکل تغذیه، تنفس، ترشح و غیره انجام 

 الانتق که این از پس.  ...مانند حرکت عضالنی خالصشود، درست بهمی

است شرایطی  الزم اول یوهله در پذیرفت، صورت یستز به شیمی از

تحلیل قرار وو ادامه یافته است، مورد تجزیهکه در آن حیات ایجاد شده 

د. سایر موارسپس شناسی، هواشناسی و گیرد؛ یعنی پیش از همه زمین

ها قابل درک سپس اشکال مختلف زندگی، که درواقع بدون این

 [28]نیست.

دست ترتیب بهادغام خود را بدینی یک کل جامع، وضعیت دهندهاجزای تشکیل

وجود ها در همدیگر بهو نفوذ آن کنشبرهمها از طریق های آنآورد که ویژگیمی

آورد که مختص همان وجود میرا به یابیآید، که در نهایت حالت خاصی از سازمانمی

اد ایج منظوربهها در اینجا توجه داشته باشید که این بخش [29]کل مورد بحث است.



 

 
 

 ی انگلسدیالکتیک نوپدیدگرانه 233

وند و ی پیها، نحوهکنش آنیند. بلکه برهمآکه به آن تعلق دارند گرد هم نمیکلیتی 

 [30]دهد.نامند، تشکیل میها را، و در نتیجه آنچه را یک کل مینفوذ متقابل آن

(، که reductionismگرایی )یعنی تقلیل- خودرقیب فلسفی  نوپدیدگرایی، برخالف

سطح  هایهای سطح باالتر مستقیماً توسط پویاییکند سازوکارهای پیچیدگیادعا می

اجزای موجود در آن کل « چیزی جز»مقابل این ایده که کل در  -شوندپایین ایجاد می

 کند. کل چیزی بیش از مجموع اجزای آن است.نیست، مقاومت می

و  (reduction) میان تقلیل کنند کهنتین و لوینز با دقت خاطر نشان میالو

گرایی تفاوت وجود دارد. اگرچه درست است که ترکیب و ساختار یک سطح تقلیل

« دکننی نیروهایی که در سطوح باالتر عمل مینشانه»عنوان توان بهرا می ترپایین

 لیعلت اصتصویر کشید، اما این بدان معنا نیست که وضعیت سطح پایین نیز به

کند نگاه می ترهای سطوح پایینوتحلیلبه تجزیه تقلیل. »باشدباالتر کنش سطح برهم

کند ادعا می گراییتقلیلکه های نیروها در سطوح باالتر را بشناسد، درحالیتا نشانه

بیان دیگر، به [31]«باالتر هستند.سطوح های که نیروهای سطوح پایین علل واقعی پدیده

در آن  باشد که شکلیی کنندهتعیین ،پایین که ممکن است ترکیب سطحازآنجایی

طح های سگیری پدیدهافتد، آنچه در شکلسطح باالی ماده اتفاق می ارگانکنش برهم

 یهاهدیدر هر صورت، پد ها بازگردد.تواند به اسالف سطح پایین آنباالتر نقش دارد، می

نقاط »وسط ت بلکه. ستندیمرتبط ن بالفصل تیوجه با علچهیو سطح باال به نییسطح پا

 شوند.یم به هم وصل یهگل (nodal points) «گاهیگره

تر حرکت را در مقابل اشکال فرعی در برخی موارد، انگلس اشکال باالتر و پیچیده

کند که برخی از دانشمندان معاصرش، وزن کاملی دهد. وی مشاهده میحرکت قرار می

همراه است. « چیز به حرکت مکانیکی جنون تقلیل همه»دهند که با به حرکت می

« برد.ویژگی خاص سایر اشکال حرکت را از بین می»حرکت  دیدگاهی نسبت بهچنین 

ال اشک»گیرد که بر حرکت مکانیکی این را نادیده می عمدیقیاس، تمرکز همینبه

های مکانیکی واقعی )خارجی یا مولکولی( مرتبط باالتر حرکت با برخی از حرکت

ین ا«. شونداشکال باالتر حرکت همزمان باعث ایجاد اشکال دیگر نیز می»و « هستند

شود. در طبیعت میکنش های حرکتی و برهمدر نهایت منجر به ناآگاهی از تنوع و گونه
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کنش شیمیایی بدون تغییر دما و تغییرات الکتریکی، زندگی آلی بدون »جوداین، وبا

« یر نیست.پذتغییرات مکانیکی، مولکولی، شیمیایی، حرارتی، الکتریکی و غیره امکان

شود، چرا که هر دو در یکدیگر نفوذ یک شکل از حرکت در شکل دیگری آشکار می

 اشکال میاندهی یک فضای حرکتی مادی خاص، باید مرکز سازمان منظرکنند. از می

اما وجود این اشکال فرعی موجب پوشانده شدن گوهر »اصلی و فرعی تمایز قائل شد. 

صورت آزمایشی به حرکت شود. یک روز مطمئناً فکر را بهاشکال اصلی در هر مورد نمی

شود که گوهر این امر موجب می خواهیم داد؛ اما آیا« تقلیل»مولکولی و شیمیایی مغز 

 [32]فکر پوشانده شود؟

عنوان اجزای کند که انگلس عناصر سطح پایین را بهاین خطوط روشن می

افق بود مو. انگلس قبول داشتنوپدید سطح باالتر ماده  ارگانی تاریخی دهندهتشکیل

 تقلیل(، اماها ردیابی کرد )آن تکاملی توان در سابقهکه اشکال فعلی حرکت را می

سطح  هایتوان تنها با ویژگیدر سطح باالتر را می نوظهورمنکر این بود که خصوصیات 

 گرایی(.تری که از دل آن بیرون آمده است توضیح داد )تقلیلپایین

گرایانه در فلسفه و علوم طبیعی نظری همچنین الزم به یادآوری است که روند تقلیل

ی روایت بدیل ترغیب کرد. در آغاز که انگلس را به ارائه ی دوم قرن نوزدهم بوددر نیمه

های ماتریالیستی ، انگلس قصد داشت پاسخی موجز به دیدگاه1870ی دهه

 Ludwigزئی لودویگ بوشنر )جشناسی دوی معاصر مانند هستیانهگرایتقلیل

Büchnerار مغز ک ی تفکر انسان بهی فیزیکی و نیرو، یا تقلیل ناپختهی ماده( درباره

 Jacob( و یاکوب مولشوت )Carl Vogtیا چربی فسفریک توسط کارل وگت )

Moleschott.ی تکامل داروین در ادبیات اما بعداً هنگامی که نظریه ( ارائه دهد

ی ی سیاسی یافت، حمالت اولیهسرعت جنبهسوسیالیستی و لیبرال ارتجاعی به

تبدیل  (دیالکتیک طبیعتمند )نظام ی انگلس به اقدامی کم وبیششدهریزیبرنامه

(، اسکار اشمیت Rudolf Virchowشناسان مرتجعی مانند رودولف ویرچو )زیست شد.

(Oscar Schmidt( و ارنست هکل )Ernst Haeckel که ابتدا از کمون پاریس )1871 ،

و سرانجام موفقیت پارلمانی حزب سوسیال دموکرات  1873سپس بحران اقتصادی در 

احساس خطر کرده بودند، سعی در تضعیف استقبال سوسیالیستی از  1877در سال 
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هکل با این استدالل که قوانین حیات وحش ]ارنست[ تر این که داروینیسم داشتند. مهم

 ی داروینیسم اجتماعی داشت.سعی در حفظ ایده کندکامالً در مورد بشر نیز صدق می

رار ق دیالکتیک طبیعت« فهرست مغضوبان»که تمام اشخاص مذکور در درحالی

را  آگاهی داشت و خود یگرایتقلیل باط بتمر مباحثداشتند، انگلس همچنین از سایر 

کرد. یکی از این موارد، گرایش پوزیتیویستی آشکاری میها آماده گویی به آنبرای پاسخ

شناس ( زیستMatthias Schleiden) بود که مدافعی همچون ماتیاس شالیدن

کرد بینی ماتریالیستی حمله میی هگلی و جهاننئوکانتی داشت که آشکارا به فلسفه

مهم دیگری که با  یدفاع بودند. مسئلهو رودولف ویرچو و هکل کامالً در برابر آن بی

در ( بود که Ignorabimus) نخواهم دانستاختالفات همراه بود، مربوط به روایت 

شناس نئوکانتی بیان شد. نگلی با ( گیاهCarl Nägeliی اول توسط کارل نگلی )درجه

کرانی و جهانی بودن کانت، ادعا کرد که بی (thing-in-itself) استناد به امر در خود

قوانین طبیعی همچون یک رمز و راز باقی مانده است، چرا که فقط قلمروهای محدود 

 یویهری بسیار مشهور بیانگر ل دسترسی است. این گزارهطبیعت برای ذهن انسان قاب

های علوم خاص و خصومت پوزیتیویستی نسبت به فلسفه بندینئوکانتی در تقسیم

شناختی سلول و تکامل، قوانین های زیستدیالکتیک طبیعت بود. غیر از نظریه

های هدستنوشتطور که ترمودینامیکی انرژی نیز در دستورکار انگلس قرار داشت. همان

دهند، انگلس تا زمان مرگ مارکس نشان می 1880ی از اسناد دهه دیالکتیک طبیعت

 مشغول عمدتاً و کرد معطوف  های اخیر در فیزیکتوجه خود را به نوآوری 1883در 

 بیعیط علمی تحقیقات شد مجبور مارکس، اقتصادی هایدستنوشته کشف با. بود هاآن

 انتشار برای مارکس هاینوشته کردن آماده وقف را خود و کرده قطع دیگر بار را خود

 .کند

اشد، جای نگذاشته بی طبیعت کامالً کار شده را برای ما بهشاید انگلس یک فلسفه

ی پژوهشی را که ناگزیر باز و ضرورتاً ناقص مانده است، برای اما خطوط کلی یک برنامه

ر پایان بودن کار دو بی بودن است که ناقص جای گذاشت. درواقع، او صریحاً گفتهما به

ین لس اترین محاسن کار ناتمام انگی او نهفته است. یکی از بزرگهای برنامهویژگی

زمانده از ماتریالیستی با-دهد که چگونه میراث دیالکتیکیاست که با موفقیت نشان می
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نوز مشکالتی که ه ،ایمهایی که هنوز نپرسیدهپرسشتواند به ما کمک کند تا هگل می

ی که . تا جایرا پیش ببریمایم هایی که هنوز کشف نکردهایم و حوزهنکرده بندیصورت

بینم، ماتریالیسم دیالکتیکی فقط تا حدی جایگاه خود را در مباحث اخیر مربوط به می

من با توجه به  [33]ه است.تی علم یافگرایی در فلسفهی و تقلیلگرایپدیدارنو

ی یک بحث کامل نیستم، اما در عوض یک یا دو ی این مقاله، قادر به ارائههامحدودیت

 کنم.ذکر می دهد،را تشکیل میمن  درکایده که پایه و اساس 

، یتمارکسیس یارزشمند میراث هگلی در فلسفه یانگلس با آمیختن چندین جنبه

. وی این از کردپدیداری بنوماتریالیستی -شناسی دیالکتیکیراه را برای ایجاد هستی

های محدود منفرد که واقعیتی را که ما به آن تعلق دیدگاه را حفظ کرد که موجودیت

د کنش متقابل میان یکدیگر، فاقدهند، بدون وابستگی جمعی و برهمداریم تشکیل می

 پذیرشان بای ]روند[ تکاملی تحولاند. اجزای محدود، در نتیجههر گونه هستی واقعی

ین دهند. ارشدیابنده را تشکیل می-نهایت خودشوند و یک کلیت بیهم ترکیب می

ها را به هم بافته است باهمدیگر تعیین اجزای محدود تا زمانی که روابط درونی را که آن

آیند. بر این اساس، یک بررسی دقیق و ایجاد کنند، اجزای یک کل به حساب می

از  انتقادی-وجب ایجاد آگاهی خوددیالکتیکی در ساختارهای بنیادین واقعیت باید م

های بندی خود که برای بازسازی دائمی باز است، گردد. ظهور تازگیچارچوب طبقه

ی پیرامونی که کنونی، نه یک مسئله یی اندیشهها در بدنهعینی و ادغام ذهنی آن

دیالکتیک طبیعت، این دیدگاه را « 1878طرح »انگلس در  [34]ی اصلی است.مسئله

 [35].«تکاملشکل مارپیچی »عنوان قانون چهارم دیالکتیک تدوین کرد: راحت بهصبه

 یقانون مربوط به اشکال ساختار نیا یاساس یدهیا نیترو ساده نیتریاساس

از  یاوعهمجم ی، وقتیبیطور تقراست. به گرید زیاز چ زیچ کی پدیدار گشتن یچگونگ

 ی، سطح قبلشوندها میموجودیتاز  یگرید یمجموعهموجب ایجاد ها تیموجود

 ینپس ید تجلیآی. آنچه به چشم مباشدکرده است می جادیاکه  آنچه لیپتانس یحاو

 است. هر چه پیش از خود

هگل در منطق خود که ( Doctrine of Essence) گوهری آموزهیک بخش از 

ی در مورد منطق تربیشبینش  -«بازتابحرکت »-گیرد موالً مورد توجه قرار نمیمع

هایی است که آنچه هگل کند. این فصل شامل بخشدیالکتیکی پدیداری ارائه می
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رجسته نامد، بمی« کنندهتعیین بازتاب»و « بیرونیبازتاب »، «شوندگیرقرارازتابِ بب»

 «یشخو بر بازتاب»ی گانه برابر است با آنچه او دوگانهکرده است. همان ساختار سه

(reflection-into-itself)  دیگری بر بازتاب»و »(reflection-into-other )

کند و اصطالحات نامد. اگرچه هگل در آنجا یک تحقیق منطقی محض را دنبال میمی

زئیات ای مناسب برای جدهد زمینهبرد، اما سرنخی که میکار میتا حدودی خام را به

 کند: هرگاه یک چیزی چیزانگلس را فراهم می ینوپدیدارگرایانهتر دیالکتیک بیش

(، تحت تأثیر آنچه است که از آن پدید آمده بازتاب بر دیگریوجود آورد )دیگری را به

غییر ( با ایجاد تشوندگیبرقرار بازتاب(. این بدان معناست که یک چیز )بازتاب بر خود)

(. ندهکنتعیینبازتاب گیرد )خارجی( در معرض تغییر قرار می بازتابدر چیز دیگری )

شود. به اعتقاد من، این جنبه از رو، جسم اول محصول مشترک فعالیت خود میازاین

 انگلس نهفته ینوپدیدگرایانهدهی در قلب دیالکتیک سازمان-ارجاع به خود یا خود

(، اثباتی autopoietic) کنندهخلقهای خوداست. و ساختارهای پدیدآمده و سیستم

 است برای آن.
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از کتاب « نقش کار در گذار از میمون به انسان»فریدریش انگلس در فصل 

گذارد و از چیزهای دیگر اثر هر چیزی اثر می»اش اظهار کرد: دیالکتیک طبیعت

ن تریتوانیم او را یکی از مهماکنون دویست سال پس از تولد انگلس، می 1«.پذیردمی

ی شکاف که امروزه نظریه. با اینشناختی دوران جدید قلمداد کنیممتفکران بوم

یر تاریخی قرار دارد، کماکان تأث-شناسی ماتریالیستیمتابولیک مارکس در کانون بوم

علت شناختی انکارناپذیر است. این اثرگذاری که بهانگلس بر درک ما از مسائل کلی بوم

حلیل تی متابولیسم کلی طبیعت است، موجب بسط و تقویت مطالعات عمیق وی درباره

( در کار اخیرش Paul Blackledgeلج )طورکه پال بلکمارکس هم شد. همان

دریافت انگلس از دیالکتیک طبیعت این امکان را »ی تفکر انگلس گفته است، درباره

ی مناسبات شدهماهیت بیگانه»شناسی را در های بومکه علت بحران« کندایجاد می

علت جامعیت رویکرد او نسبت به کار انگلس به 2بدانیم.« داریاجتماعی سرمایه

ر روی بشریت دهای خطیر پیشتواند به ایضاح چالشدیالکتیکِ طبیعت و جامعه می

 شناختی زمین یاری رساند. ی آنتروپوسین و این عصر بحران بومدوره

 شتاب به سوی نابودی

ها اغلب آن را از توالتر بنیامین که اکوسوسیالیس 1940ی مشهور با آغاز از حاشیه

ای به اهمیت توان اشارهکنند، میوی نقل قول می« درباب مفهوم تاریخ»یا « ملحقات»

گوید مارکس می»کند: شناختی انگلس کرد. در آنجا بنیامین اظهار میامروزی نقد بوم

ها لوکوموتیو تاریخ جهان هستند. اما شاید کاماًل خالف آن باشد. شاید که انقالب

برای کشیدن ترمز اضطراری قطار  -یعنی نژاد بشر –ها کوشش مسافران قطاربانقال

 نشان این تصویر تلویحاً»در تفسیر مشهور میشل لووی از سخن بنیامین «. تاریخ باشد

مسیری که از پیش توسط  -ی مسیر تاریخ نشوددهد که اگر بشریت مانع ادامهمی

                                                      
1. Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works, vol. 25 (New York: 

International Publishers, 1975), 459.  
2. Paul Blackledge, Friedrich Engels and Modern Social and Political Theory 

(Albany: State University of New York Press, 2019), 16. 
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ی آن را متوقف نکند، ما زدهت شتابو اگر چیزی حرک -های فوالدی تعیین شدهریل

 1«.هترین درّمستقیم به سوی فاجعه خواهیم رفت، به سوی سقوط یا غلتیدن در عمیق

تصویر دراماتیک بنیامین از لوکوموتیوی که از کنترل خارج شده است و درنتیجه 

ای در مثابه کشیدن ترمز اضطراری، یادآور قطعهضرورت درنظرگرفتن انقالب به

ی است که بنیامین مثل همه 1870ی دورینگ انگلس به تألیف اواخر دههآنتی

دهد که های روزگارش با آن آشنایی داشت. انگلس در آنجا نشان میسوسیالیست

ی تحت هدایت آن در در شتاب به سوی ای است که جامعهطبقه»دار ی سرمایهطبقه

ی چهتواند دریقدر ضعیف است که نمیاش آننابودی است، مانند لوکوموتیوی که راننده

ای مولّد نیروه»این دقیقاً ناتوانی سرمایه برای کنترل «. ی آن را باز کندشدهایمنی قفل

و همچنین آثار مخربی بر « انداست که فراتر از قدرت کنترل سرمایه رشد کرده

ی را ی بورژوازکل جامعه»اند که های طبیعی و اجتماعی تحمیل کردهمحیطزیست

اگر »کرد رو انگلس استدالل میاز این«. دهدسوی نابودی یا انقالب سوق میبه

ی تولید و توزیع باید ی جدید از بین برود، انقالبی در شیوهخواهیم تمام جامعهنمی

 2«.صورت بگیرد

ی ایمنی برای جلوگیری از انفجار دیگ ی انگلس هدف باز کردن دریچهدر استعاره

، از  -ی تصادف قطار در اواسط قرن نوزدهم بودکه علت عمده -بود  بخار و تصادف

اگر سیستم را  3ی بعدی بنیامین تفاوت دارد.رو این استعاره تا حدودی با استعارهاین

                                                      
1. Walter Benjamin, Selected Writings, vol. 4, 1938–1940 (Cambridge, MA: Harvard 

University Press, 2003), 402; Michael Löwy, Fire Alarm: Reading Walter Benjamin’s 

“On the Concept of History” (London: Verso, 2001), 66–67. 
2. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 145–46, 153, 270; Karl Marx and 

Frederick Engels, Ireland and the Irish Question (Moscow: Progress Publishers, 

1971), 142. 
های اطمینانی که دارای نقص بودند یا درست عمل علت دریچهانفجار ماشین بخار لوکوموتیوها در قرن نوزدهم به. 3

کردند. های اطمینان را سفت میفشارهای زمانی دریچهوکوموتیوها اغلب تحتکردند بسیار رایج بود. مهندسان لنمی

شدند یا از نظر فیزیکی قادر به باز کردن به موقع آنها های قطار یا مسدود شده و باز نمیبه همین دلیل دریچه

 نبودند. نک.:
Christian H. Hewison, Locomotive Boiler Explosions (Newton Abbot: David & 

Charles, 1983), 11, 18–19, 36, 49, 54–56, 82, 85, 110. 
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رل بر ی اِعمال کنتببینیم، در اینجا انقالب بیشتر درباره« در شتاب به سوی نابودی»

ی متوقف کردن کامل حرکت رو به ت تا دربارهی تولید اسشدهنیروهای ازکنترل خارج

ی که امروز هست، مبتنشناختی انگلس، چنانجلوی آن. در واقع استدالل اقتصادی و بوم

انداز متحمل زمین است. این چشبر این پنداشت نبود که تولید بیش از ظرفیت کلی قابل

اصلی  شناختیی بوماندیشید وجود داشت. بلکه دغدغهسختی در زمانی که انگلس میبه

داری ای توسط سرمایههای محلی و منطقهمحیطی تخریب افراطی زیستاو در زمینه

تر شدن باشد. آثار عیان این تخریب در آلودگی حتی اگر در چارچوب جهانی-بود

ی همحیطی طبقزدایی، کاهش کیفیت خاک و بدترشدن شرایط زیستصنعتی، جنگل

ای( مشهود بود. انگلس گیر دورههای همهمله بیماریطور عمومی ) ازجکارگر به

کند، مانند تخریب محیط )و شرایط اقلیمی( اشاره میهمچنین به نابودی کل زیست

ای که چنان نقش پررنگی در سقوط تمدن باستان داشته است، عمدتًا به شناسیبوم

های ا و شیوههمحیطی که توسط استعمار بر فرهنگزایی و آسیب زیستخاطر بیابان

های هولوکاست»انگلس همچون مارکس عمیقاً به   1تولید سنّتی تحمیل شده است.

استعمار بریتانیایی، از جمله ایجاد قحطی در هندوستان با تخریب اکولوژی « ویکتوریاییِ

و روساخت هیدرولوژیکی آن و سلب مالکیت ویرانگر و نابودی اکولوژی و کشتار مردم 

 2.ایرلند توجه داشت

توانیم طرح شده، می« نابودی و انقالب»ی در همین صفحاتی که مسئله

ترین( متنی را بیابیم که در تمام آثار ایتولیدگراترین )و به این معنا ظاهراً پرومته

                                                      
1. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 459; John Bellamy Foster, “Capitalism 

and the Accumulation of Catastrophe,” Monthly Review 63, no. 7 (December 2011): 

5–7; Karl Marx and Friedrich Engels, Marx-Engels Gesamtausgabe (MEGA) IV/31 

(Amsterdam: Akadamie Verlag, 1999), 512–15. 
2. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 167; Karl Marx and Friedrich Engels, 

Marx Engels Gesamtausgabe (MEGA) IV/18 (Berlin: Walter de Gruyter, 2019), 670–

74, 731 (excerpts by Marx); Mike Davis, Late Victorian Holocausts: El Niño Famines 

and the Making of the Third World (London: Verso, 2001); Marx and Engels, Ireland 

and the Irish Question. 
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دورینگ اظهار کرد که ترتیب انگلس در آنتیبدین 1شود.مارکس و انگلس یافت می

روهای مولّد و ... افزایش عمالً نامحدود خود رشد شتابان مداوم نی»ظهور سوسیالیسم 

ای که انگلس این عبارات را پذیر خواهد کرد. اما با توجه به زمینهرا امکان 2«تولید

ی آینده، رها از نوشت، هیچ تناقضی در این سخنان نیست. این دیدگاه که جامعهمی

 با معیارهای قرن نوزدهمکند که پذیر میداری، چیزی را امکانناعقالنیت تولید سرمایه

رسید، در عمل در میان متفکران رادیکال آن زمان تقریباً رشد نامحدود تولید به نظر می

 نهایت وسیع زمین راکه متفکران آن دوران مقیاس بیمشترک بود. این رویکرد زمانی

ن اگرفتند، تفکر طبیعیِ متعلق به سطح هنوز پایینِ تکامل مادّی در غالب جهدرنظر می

 «تقریباً هزار و هفتصد و سی برابر»در دوران انقالب صنعتی بود. تولید صنعتی جهان 

که انگلس به دنیا آمد، در اوایل دوران انقالب  -1820در صد و پنجاه سال بین سال 

 -3شناختی جدید پدید آمد، در اولین روز زمینکه جنبش بوم- 1970و سال  -صنعتی

ر تحلیل انگلس )همانند تحلیل مارکس(، تولید هرگز عالوه دیابد. بهافزایش می

ای آزادتر و برابرتر خود هدف نهایی نبود، بلکه ابزاری بود برای ساختن جامعهخودیبه

 4که در خدمت فرایند تکامل پایدار انسان باشد.

                                                      
گلس ی مارکس و انگرایی به این معنا، همچنین غیبت کامل آن در اندیشهشت تولیدگرایی و پرومتهی پندادرباره 1

 نک.:

John Bellamy Foster, The Ecological Revolution (New York: Monthly Review Press, 

2009), 226–29.  
2. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 269. 

ترتیب از نظر مارکس و انگلس نیروهای تولید به چیزی بیشتر از تکنولوژی اشاره دارند. بدینباید دقت کرد که 

ترین ابزار یا نیروی تولید خود انسان است. از این رو بسط نیروهای تولید به معنای کرد که مهممارکس تأکید می

 های تولیدی انسان است. نک.:ها و توانبسط مهارت

Marx and Engels, Collected Works, vol. 6, 211; Paul A. Baran, The Longer View 

(New York: Monthly Review Press, 1969), 59.  
3. Walt Rostow, The World Economy (Austin: University of Texas Press, 1978), 47-

48, 659–62.  
 تفکر مارکس و انگلس، نک.:مثابه چارچوب حاکم بر ی انسانی پایدار بهدر مورد توسعه. 4

 Paul Burkett, “Marx’s Vision of Sustainable Human Development,” Monthly Review 

57, no. 5 (October 2005): 34–62. 
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دو قرن پس از تولد انگلس، عمق درک او از ماهیت سیستماتیک تخریب 

انداز داری همراه با تکامل چشمعی توسط سرمایهمحیط طبیعی و اجتمازیست

ی آغازی برای نقد دیالکتیک طبیعی او، کارش را در کنار کار مارکس به نقطه

 Eleanorطورکه النور لیکاک )کند. همانشناختی انقالبی امروز تبدیل میبوم

Leacockشناس مارکسیست اشاره کرده است، انگلس در دیالکتیک طبیعت ( انسان

روابط اجتماعی انسان و »در پیِ ایجاد مبنای مفهومی برای درک وابستگی متقابل تامّ 

  1است.« روابط انسان با طبیعت

 انتقام طبیعت

ی متقابل سیستم و مقیاس است. در تحلیل شناسی محصول رابطهمسائل بوم

عیت ضواش، العادهانگلس بیش از هر چیزی بر سیستم تأکید شده است. او در اثر فوق
بود  اشی بیست زندگیکه آن را وقتی هنوز در اوایل دهه ی کارگر در انگلستانطبقه

محیطی و اپیدمیولوژیکی انقالب صنعتی در شهرهای صنعتی نوشت، بر شرایط زیست

ر شده بویژه منچستر تمرکز کرد. او بر شرایط اکولوژی وحشتناک تحمیلبزرگ، به

کرد که در آلودگی هوا، صنعتی جدید تأکید میای کارگران توسط سیستم کارخانه

ی بد و مرگ و ای، تغذیهگیر دورهآلودگی سمّی، وخامت شرایط بدنی، بیمارهای همه

ی کارگر همگی با استثمار شدید اقتصادی مرتبط هستند. کتاب میر باالی طبقه

« جتماعیعام اقتل»ی در اعالم جرم قطعی درباره ی کارگر در انگلستانوضعیت طبقه

همتا داری بر جمعیت کثیری در دوران انقالب صنعتی تحمیل شده بیکه توسط سرمایه

های ی بیماریی آغاز مطالعاتش دربارهمارکس که کتاب انگلس برای او نقطه 2است.

را در « ایگیر دورههای همهبیماری»بود، بر این مبنا قصد داشت  سرمایهگیر در همه

داری معرفی کند. عنوان شاهدی بر شکاف متابولیک سرمایهکنار تخریب خاک، به

                                                      
1. Eleanor Leacock, introduction to The Origin of the Family, Private Property and 

the State, by Frederick Engels (New York: International Publishers, 1972), 245. 
2. Marx and Engels, Collected Works, vol. 4, 394, 407; Ian Angus, “Cesspools, 

Sewage, and Social Murder,” Monthly Review 70, no. 3 (July–August 2018): 38; John 

Bellamy Foster, The Return of Nature (New York: Monthly Review Press, 2020), 

182–95.  
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ر ی کارگر دوضعیت طبقهشناسی بیماری در ی سببدرآلمان رویکرد انگلس درباره
 های سوسیالیستی گسترش یافت. رودلف ورشوتأثیری گذاشت که ورای حلقه انگلستان

(Rudolf Virchowپزشک و آسیب ،) لیی سلوشناسآسیبشناس آلمانی که کتاب 

شناسی اجتماعی ی آسیباو معروف است، از کتاب انگلس در کار جدید خودش درباره

 1به نیکی یاد کرد.

 داریی طبقاتی سرمایهمحیطی و اقتصادی از شرایط مادی جامعهاین درک زیست

نداز اعالوه انگلس در تالش مستمر برای ادغام چشمدر کل اثر انگلس آشکار است. به

« طبیعت»ی و دیالکتیکی طبیعت و جامعه درنهایت به این نظریه رسید که ماتریالیست

امروز  ادعایی که -است« اثباتی بر دیالکتیک»ها بخش نوپدید از آن هستند، که انسان

  2.اکولوژی اثبات دیالکتیک است شود کهبا این بیان بهتر درک می

ن پختگی او مثل شناختی انگلس که در آثار دورابوم-انداز تکاملیدر چشم

ها سانشود، چیزی که انتری آشکار میبه شکل کامل دورینگآنتیو  دیالکتیک طبیعت

کند، نقش کار در دگرگون کردن و سلطه بر را از حیوانات غیرانسان متمایز می

سرور راستین و آگاه طبیعت »دهد که زیست است که این امکان را به انسان میمحیط

دهی اجتماعی خودش خواهد ی آینده[ ارباب سازمان]در جامعهشود، زیرا اکنون او 

با این وجود در کنار این تمایل به سروری طبیعت به نوعی، که اکنون تحت  3«.شد

اسی پنهان شنهای بومیابد، تمایلی سیستماتیک به گسترش بحرانداری بروز میسرمایه

های اعتنا به محدودیتها برای استیالی بر طبیعت بیشده است. چون تمام تالش

یزی شناسی شوند. چنین چتوانند منجر به فجایع بومقوانین طبیعی در نهایت صرفاً می

وان تمحابا استعمار میبی شناسیی قرن نوزدهم در تخریب بومرا بیش از همه در میانه

 طور که او با هیجان بیان کرده:دید. همان

ها در باک از سوزاندن جنگل کاران اسپانیایی در کوبا را چهقهوه»

ها برای فراهم کردن کود کافی از خاکسترهای آنها برای یک های کوهدامنه

                                                      
1. Howard Waitzkin, The Second Sickness (New York: Free Press, 1983), 71–72. 
2. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 23; Foster, The Return of Nature, 254.  
3. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 270.  
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های گرمسیری شدید، چه باک که باران -سودآور  ی بسنسل از درختان قهوه

های عریان جای ی فوقانی و بدون پوشش خاک را بشوید و تنها سنگالیه

مورد طبیعت هم مانند جامعه، عمدتاً تنها ی کنونی تولید در بگذارد! شیوه

شود ترین نتایج است و آنگاه ابراز شگفتی میترین و ملموسمعطوف به سریع

مدت کاماًل متفاوت و اغلب کامالً که اعمالی با این هدف آثار طوالنیاز این

 1«.کندمتضادی پیدا می

زیست را باید در قول محیطی آغاز رویکرد عقالنی نسبت به از نظر انگلس نقطه

، «دتوان بر آن غلبه کرتنها با اطاعت از طبیعت می»مشهور فرانسیس بیکن یافت که 

حال از نظر مارکس و انگلس این با این 2یعنی با کشف قوانین طبیعت و پیروی از آنها.

 «ینیرنگ»شد، عمدتًا کار گرفته میی بورژوازی بهکه در جامعهاصل بیکنی تا جایی

 داریبرای مغلوب کردن طبیعت بود تا آن را تحت قوانین انباشت و رقابت سرمایه

علم به اندام فرعی صرف کسب سود تبدیل شده بود و مرزهای طبیعت را  3دربیاورد.

دید که باید بر آنها فائق آمد. در مقابل، کاربرد عقالنی علم در چون موانع صرفی می

سیستمی ممکن بود که در آن تولیدکنندگان آن جامعه مثابه یک کل صرفاً در جامعه به

نسبت متابولیک انسان با طبیعت را بر مبنایی بیگانه نشده تنظیم کنند تا در مطابقت 

مدت انسان باشد. این امر ها و مقتضیات بازتولید طوالنیبا نیازهای اساسی، ظرفیت

وحدت »بیشتر و بیشتر  که هرچه-ی تضاد بین دیالکتیک خود علم از سویی نشاندهنده

ر و از سوی دیگ -کندو نیاز مرتبط با کنترل اجتماعی را تصدیق می« ما با طبیعت

ری ذاتی و ناپذینهایت، با کنترلداری برای انباشت بینگری سرمایهی فاقد آیندهانگیزه

 4اش است.محیطیغفلت از پیامدهای زیست

ست که موجب تأکید انگلس بر ماتریالیستی عمیق ا-انداز انتقادیهمین چشم

مرویی گویی طبیعت قل -شودمی استیالی بر طبیعتی معنایی پنداشت غالب دربارهبی

                                                      
1. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 463–64.  
2. Francis Bacon, Novum Organum (Chicago: Open Court, 1994), 29, 43.  
3. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 461; Karl Marx, Grundrisse (London: 

Penguin, 1973), 409–10. 
4. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 461. 
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خارجی است که باید تابع اراده باشد و بشریت در میان متابولیسم زمین وجود ندارد. 

ور طتواند به چیزی منجر شود که وی بهچنین تالشی برای غلبه بر زمین تنها می

های حیاتی متعددی )یا گفت، چرا که بر آستانهطبیعت می« انتقام»ری به آن استعا

 نقاط عطف( تجاوز کرده است:

های بشری بر طبیعت زیاده از حد خودمان خاطر پیروزیاما بگذارید به»

ها را از ما خواهد را گول نزنیم. زیرا طبیعت انتقام هر یک از این پیروزی

آورد، دی امر نتایج موردنظرمان را به ارمغان میگرفت. آری هر پیروزی در با

ی کامالً متفاوتی دارد که در اغلب نشدهبینیاما در مراتب بعدی آثار پیش

 النهرین، یونان، آسیایکند. مردمانی که در بیناوقات نتایج نخست را لغو می

 کردند،زراعت نابود میخاطر زمین قابلها را بهصغیر و جاهای دیگر جنگل

ها مراکز ذخیره و منابع رطوبت را کردند که همراه با جنگلهرگز تصور نمی

که زنند. زمانیانگیز کنونی این کشورها را رقم میکنند و وضع غمنابود می

کردند، های جنوبی آلپ را نابود میهای کاج در دامنهها جنگلایتالیایی

شان هم کردند، در مخیّلههای شمالی از آنها مراقبت میکه در دامنهدرحالی

شک شان خی صنعت لبنیات را در منطقهگنجید که با چنین کاری ریشهنمی

های کرد که به این وسیله چشمهکنند و به فکرشان هم خطور نمیمی

شوند که در خشکانند و باعث میکوهستانیشان را برای بیشتر سال می

زیر شود ... بنابراین در ها سراهای شدیدتری به دشتهای بارانی سیلفصل

وجه با طبیعت مانند یک فاتح با مردم آوریم که ما به هیچهر قدم به یاد می

م. بلکه کنیکشوری دیگر، یا مانند کسی که بیرون از طبیعت است رفتار نمی

ما با پوست و گوشت و استخوانمان متعلق به طبیعت و در قلبِ آن هستیم و 

ز این حقیقت است که ما این برتری را بر تمام سروری ما بر آن ناشی ا

کار مخلوقات داریم که قادریم قوانین آن را بیاموزیم و آنها را درست به

 1«.بگیریم

                                                      
1. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 460–61. 
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بر  توجهیی مطابق با علم عقالنی توانستند تا حّد قابلها با کنش آگاهانهانسان

یامدهای دورتر پ»به  فائق آیند و« کنترلناپذیر و نیروهای غیرقابلبینیتأثیر آثار پیش»

ترین حال حتی درمورد پیشرفتهپی برند. با این« دخالتشان در مسیر سنّتی طبیعت

تناسب عظیمی بین اهداف پیشرو و نتایج عدم»توانیم مردمان روزگار کنونی می

رقابل کنند و ... نیروهای غینشده غلبه میبینیآثار پیش»که ببینیم. چنان« شدهحاصل

دهای اقتصا«. ایمکار انداختهمندتر از نیروهایی هستند که ما با نقشه بهکنترل نیرو

اماًل اند و اغلب کطور استثنائی به هدف مطلوبشان رسیدهمحور صرفاً بهکاالیی طبقه

کنند. به همین دلیل ]اتّخاد[ رویکردی عقالنی، علمی و خالف آن هدف را ایجاد می

  1داری غیرممکن است.و جامعه تحت نظام سرمایهی انسان با طبیعت پایدار به رابطه

ی شناسداری و بومی سرمایهحائز اهمیت است که همین دیدگاه کلی انگلس درباره

( نیز تکرار شد. النکستر Ray Lankesterی بعد توسط ری النکستر )چند دهه

( و دوست Thomas Huxleyی چارلز داروین و توماس هاکسلی )پروردهدست

شناس انگلیسی برجسته در نسل پس از ارکس )و آشنای انگلس( زیستصمیمی م

اب ی مارکس بود. او در کتسرمایهتأثیر شناس فابیانی بود که تحتداروین بود. او جامعه

در آکسفورد،  1905که شامل سخنرانی رومنز او در سال – 1911به تألیف  قلمرو بشر

ناسبت ریاست انجمن پیشرفت علوم او به م 1906سخنرانی سال « پسر یاغی طبیعت»

تأکید  -ی بیماری خواب آفریقایی بوداو که درباره« انتقام طبیعت»ی انگلیس و مقاله

ای هطور متناقضی امکان باالی بیماریی روزافزون بشر بر زمین بهداشت که سلطه

« انتقام طبیعت»ترتیب در فصل شناسی در تمام زمین را ایجاد کرده است. بدینبوم

ای خواند که انسان و گیر دورههای همهو موجد بیماری« ی طبیعتنابودکننده»بشر را 

این نظر ظاهراً درست است که »کند. النکستر نوشت انواع دیگر موجودات را تهدید می

گذرانند، ای که حیوانات ]از جمله انسان[ )و احتماالً گیاهان نیز( از سر میهر بیماری

توان عالوه میبه» 2«.و بسیار استثنائی، به علت دخالت انسان است جز موارد گذرابه

، آنهایی که «وطن دنبال کردردپای آن را در نظام تحت استیالی بازارها و دّلاالن جهان

                                                      
1. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 330–31, 461. 
2. Ray Lankester, The Kingdom of Man (New York: Henry Holt and Co., 1911), 1–4, 

26, 31–33; Foster, The Return of Nature, 61–64.  
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 1کنند.هر رویکرد عقالنی و علمی نسبت به آشتی طبیعت و تولید بشری را متزلزل می

دعایش را ا« نابودی طبیعت توسط انسان»ی رهمند درباالنکستر بعدتر با نوشتن نظام

 2بسط داد.

را سرآغاز یک وضعیت خطرناک « قلمرو بشر»النکستر مانند انگلس و مارکس پیر 

ر داری پدید آمده است. اگدانست که توسط سرمایهشناسی دائمی برای انسانیت میبوم

جر به زوال ی چپاولگر لگدمال شود، منوضعیت طبیعی زیر پای انباشت سرمایه

ترتیب اگر بشریت نخواهد ضروریات محیط انسان خواهد شد. بدینآمیز زیستفاجعه

کردن احکام ای جز کنترل تولیدش، جایگزینحیات خودش را نابود کند، چاره

تکاملی ی انباشت سرمایه با پذیرفتن احکام علم عقالنی مطابق با پیشرفت همفکرانهکوته

 ندارد.

 و تاریخدیالکتیک طبیعت 

طبیعت  ی دیالکتیکتفکیک از مطالعات او دربارهشناسی انگلس قابلهای بومبینش

حال اولین اصل سنّت فلسفی مارکسیسم نیست و حاصل این مطالعات است. با این

غربی این بود که دیالکتیک قابل اطالق به طبیعت بیرونی نیست؛ یعنی چنین چیزی 

 ی انسانی وجودخواند، ورای قلمرو فعّال سوژهمی« دیالکتیک عینی»که انگلس آن را 

-های دیالکتیکی و حتی اهداف تعقل دیالکتیکی به سپهر بشریبنابراین نسبت 3ندارد.
                                                      
1. Lankester, The Kingdom of Man, 31; Joseph Lester, Ray Lankester and the Making 

of Modern British Biology (Oxford: British Society for the History of Science, 1995), 

163–64. 
2. Ray Lankester, Science from an Easy Chair (New York: Henry Holt and Co., 

1913), 365–69.  
3. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 492. 

ی ششم تاریخ و آگاهی طبقاتی جورج لوکاچ ظاهر شد. گرچه نقد دیالکتیک طبیعت انگلس ابتدا در پاورقی شماره

این  قصد داشترا کنار نگذاشت و « دیالکتیک محض عینی»طور که بعدتر توضیح داد هرگز پنداشت لوکاچ همان

گرایانه را در کارهای بعدیش با اتکا به مارکس و نه انگلس بپروراند. با این وجود طرد دیالکتیک دیالکتیک طبیعت

 تر پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد جزء بدیهیات بود.و قوی 1920 طبیعت برای مارکسیسم غربی که از دهه

Georg Lukács, History and Class Consciousness (Cambridge, MA: MIT Press, 1971), 

24, 207.  
 همچنین نک.:
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اطالق  است. چون تمام همان قابلی اینابژه-شوند که به سوژهتاریخی محدود می

نار سانی از تحلیل کواقعیت غیربازتابی )فراواقعِی( بیرون از آگاهی انسانی و کنش ان

اما با طرد کامل دیالکتیک طبیعت در سنّت مارکسیسم غربی،  1گذاشته شده است.

ی تحقیقات انگلس در این حوزه و تأثیر عمیقی که او بر تفکر العادهقدرت خارق

شناختی و تکاملیِ علوم طبیعی و مارکسیسم گذاشت، مورد غفلت قرار گرفت و تنها بوم

د. های دیالکتیکی به آن توجه کردنی از دانشمندان چپ و ماتریالیستشمار نسبتاً اندک

ادّی توانست علم دیالکیتک را مرتبط با طبیعت مسنّت فلسفی مارکسیسم غربی که نمی

بداند، اغلب هم علم طبیعی و هم خود طبیعت بیرونی را به قلمرو مکانیسم و 

 کافی عمیق بین درک غالب دورانی این امر ایجاد شداد. نتیجهپوزیتیویسم تقلیل می

ی مارکسیستی در غرب و علوم طبیعی )و بین پس از جنگ جهانی دوم از فلسفه

مارکسیسم غربی و درک ماتریالیستی طبیعت( بود،  از شوخی روزگار درست در 

 2شناختی همچون نیروی سیاسی مهمی در حال پدید آمدن بود.که جنبش بومزمانی

                                                      
 Russell Jacoby, “Western Marxism,” in A Dictionary of Marxist Thought, ed. Tom 

Bottomore (Oxford: Blackwell, 1983), 523–26; Foster, The Return of Nature, 11–22. 
  مارکسیستی معاصر نک.:ی برای نزاع بر سر انگلس در اندیشه 

Blackledge, Frederick Engels and Modern Social and Political Theory, 1–20.  
طور که روی باسکار استدالل کرده است ضرورت درنظر گرفتن ناگذرا یا قلمرو فراپدیداری تمایز بین امر همان. 1

تمایل بسیاری از فیلسوفان معاصر ازجمله سنت فلسفی کند. برخالف شناسانه را ایجاد میشناسانه و معرفتهستی

ذیل  شناسی درآلیسم است هستیی معرفت شناسانه که ویژگی ایدهمارکسیسم غربی که با پروراندن سفسطه

شناسی هر ماتریالیسم منسجم یا علم طبیعی را غیرممکن ی معرفتگیرد. باور به سفسطهشناسی قرار میمعرفت

 کند.می
 Roy Bhaskar, Dialectic: The Pulse of Freedom (London: Verso, 1993), 397, 399–

400, 405. 
منتشر شد و در همان سال بهار خاموش  1962این را در مفهوم طبیعت در مارکس اثر آلفرد اشمیت که در سال . 2

 یر استادش مکستأثتوان دید. کار اشمیت که محصول مکتب فرانکفورت است )باالخص تحتریچل کارسون می

هورکهایمر و تئودر آدورنو است( تا حد زیادی دیالکتیک طبیعت و هرگونه آشتی انسان با طبیعت در مرز پدیدار 

 کرد. شدن جنبش زیست محیطی مدرن را رد می
 Alfred Schmidt, The Concept of Nature in Marx (London: Verso, 1970).  
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های ماتریالیسم تاریخی کالسیک در این زمینه تاحدّی شبنابراین بازیابی بین

برای این کار نیز باید فهم  1نیازمند احیای درک انگلس از دیالکتیک طبیعت است.

سطحی و غالبًا اشتباه از رویکرد انگلس نسبت به دیالکتیک طبیعت و کنار گذاشتن 

دیالکتیکی جامع او « نونقا»را طرد کنیم که معموالً در مخالفت با سه  ی آنزدهشتاب

گیرد. انگلس این سه قانون را از هگل گرفته و اهمیت ماتریالیستی جدیدی صورت می

همانی یا وحدت ( این2( تبدیل کمیت به کیفیّت و برعکس، )1به آن داده است: )

ی فلسفه»ی ( دربارهPeter T.Manicasپیتر تی. مانیکاس ) 2( نفیِ نفی.3اضداد، و )

با  3این قوانین شکایت کرده است.« نوعی توخالیبه»برای نمونه از ماهیت « علم انگلس

حال در تحلیل انگلس این قوانین ثابت و دقیق به معنای پوزیتیویستی نبودند، بلکه این

کلی و دیالکتیکی هستند که معادل « شناسیاصول هستی»شناسی امروزی در اصطالح

بیعت، اصل بقای جوهر و اصل علّیت هستند. قضایای بنیادینی چون اصل یکنواختی ط

های مختلف درک خود این اصول توسط در واقع رویکرد انگلس به دیالکتیک به شیوه

 4علم آن دوره را به چالش کشید.

                                                      
1. This and the following six paragraphs are adapted from Foster, The Return of 

Nature, 379–81. 
2. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 356. 
3. Peter T. Manicas, “Engels’s Philosophy of Science,” in Engels After Marx, ed. 

Manfred B. Steger and Terrell Carver (University Park: Pennsylvania University 

Press, 1999), 77. 
4. Craig Dilworth, “Principles, Laws, Theories, and the Metaphysics of Science,” 
Synthese 101, no. 2 (1994): 223–47.  

الش چ گرایی( که بیشتر با چارلز لیل مرتبط است، توسط مفهوم داروین از تکامل مورداصل یکنواختی )یا یکنواخت

ند خواستشناس میقرار گرفت، گرچه تکامل تدریجی نزاع را کمرنگ کرد. استفان جی گلد و نیلز الدرج دیرین

 تری به چالش بکشند.نک.:ایطور ریشهبه 1980شان در دهه ایی تعادل نقطهگرایی را در نظریهیکنواخت
Richard York and Brett Clark, The Science and Humanism of Stephen Jay Gould 

(New York: Monthly Review Press, 2011), 28, 40–42. 
پنداشت سنتی از ماندگاری جوهر در روزگار انگلس توسط پیشرفت مفهوم انرژی در فیزیک مورد نقد قرار گرفت. 

وانین قشناسی و اصل علّیت که با پیچیدگی تبادل علت و معلول سروکار داشت، در نسبت با این اصول هستی

های شناسی انگلس نه تنها تغییرات اساسی در علم دورانش ایجاد کردند، بلکه به شیوهدیالکتیک یا اصول هستی

 ,Marx and Engelsی علّیت نک.: ی دیدگاه انگلس دربارهمختلف کشفیات بعدی را شکل دادند. درباره

Collected Works, vol. 25, 510. 
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ترین ارزیابی یک دانشمند طبیعی از نقش انگلس در شاید موجزترین و دقیق

(، دانشمند J. D. Bernalرنال )ی جی. دی. بدیالکتیک طبیعت را بتوانیم در کتابچه

شگاه ی ایکس در کالج بیرکبک دانمارکسیست مشهور، استاد فیزیک و بلورشناسی اشعه

عنوان بیابیم. برنال انگلس را به 1936به تألیف  انگلس  در مقام دانشمندلندن با نام 

 طیک فیلسوف و تاریخدان علم تصویر کرد، کسی که با در نظر گرفتن طیفی از رواب

ه بوده است. کسی ک« کاریک تازه»توان گفت ای که در منچستر ایجاد کرد، نمیعلمی

مثل  ای روزگارشهای فیلسوفان علم حرفهبه سطحی از تحلیل رسیده بود که از تحلیل

( در William Whewell( و ویلیام وول )Herbert Spencerهربرت اسپنسر )

از نظر  1( در آلمان بسیار فراتر بود.ngeFriedrich Laانگلستان و فردریش النگه )

برنال در پس فهم عمیق انگلس از پیشرفت تاریخی علم در دوران او پنداشتی 

مفهوم طبیعت همواره به مثابه یک کل و یک »دیالکتیکی وجود داشت که براساس آن 

ان یانگلس این پنداشت را با نگاهی انتقادی از هگل وام گرفت و در پس ب 2«.فرایند بود

ه هگل، فرایندهایی را شناسایی کرد ک منطقآلیستیِ تغییر دیالکتیکی در کتاب ایده

طور که توسط شناسایی انسان طور عینی ذاتیِ طبیعت هستند، همانتوان گفت بهمی

 شوند.درک می

س از هگل ای که انگلشناسیبرنال با اشاره به اولین قانون دیالکتیکی یا اصل هستی

بر  -سشود و برعکچگونه تغییر در کمیّت منجر به دگرگونی کیفی می –گرفته است 

انگلس با بینشی درخور »ی ضروری آن برای تفکر علمی طبیعی تأکید کرد. جنبه

اهی گهای علم فیزیک چیزی جز تخصیص نقاط گرهگوید: اکثریت ثابتمالحظه می

سم کیفی در وضع ج که افزایش کمّی یا عقبگرد حرکت موجب تغییرینیستند، جایی

تازگی درستی ضروری این تذکرات و اهمیت این نقاط شود... ما اکنون بهمورد بحث می

برنال در این مورد بر ارجاع انگلس به جدول تناوبی «. کنیمرا درک می گاهیگره

ی تغییرات کیفی حاصل عنوان نمونه( بهDimitri Mendeleevدیمیتری مندلیف )

با  ی انگلس با کشفیات مرتبطائمی و همچنین نسبت پنداشت اولیهاز تغییرات کمّی د

                                                      
1. D. Bernal, Engels and Science (London: Labour Monthly Pamphlets, 1936), 1–2.  
2. Bernal, Engels and Science, 5. 
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( Hyman Levyطور که هایمن لوی )همان 1کند.ی کوانتوم تأکید میظهور نظریه

 «گذار فاز»ریاضیدان مارکسیست انگلیسی اظهار کرده، رویکرد انگلس به مفهوم 

 2کار رفته، اشاره دارد.که در فیزیک مدرن بهچنان

ند. برای کشناسی نیز صدق میدانیم که این اصل دیالکتیکی در زیستزه میما امرو

ر در تواند موجب تغییها )افزایش کمّی( میمثال افزایش تراکم جمعیتی میکروارگانیسم

گیری چیزی جدید )تغییر کیفی( شود. وقتی جمعیت بروز ژنتیک شده و منجر به شکل

مواد شیمیایی( که توسط هر ارگانیسم ساطع هایی )یابد، سیگنالباکتری افزایش می

ی کنند و منجر به تولید مرحلهها را فّعال میشوند که ژناند، تا سطحی انباشته میشده

مکن ها مالیهگیرند. زیستها جای میشوند که در آن ارگانیسمی لیزابی میالیهزیست

ا را تقریباً به هر سطحی هها باشند و ارگانیسماست ترکیبی از تعدادی از ارگانیسم

 3های درون خاک.ها، از دندان تا ریشههای رودخانههای آب تا سنگمتصل کنند، از لوله

ی عملی دشوارتر است. اما آمیزی اضداد، از جنبهتعریف قانون دوم انگلس، درهم

همچنان بیشترین اهمیت را برای پژوهش علمی دارد. در شرح برنال این اصل حاکی 

هیچ مسیر ( »2و )« هر چیزی داللت بر ضدش دارد( »1اصل مرتبط دیگر است: )از دو 

ی دوم را با ارجاع دادن به کشف وجود ندارد. انگلس نکته« ثابت و معیّنی در طبیعت

( از Limulusمشهور النکستر روشن کرد. کشف او این بود که خرچنگ نعل اسبی )

زده و ت و جهان علمی را شگفتی عنکبوت و عقرب اسعنکبوتیان، عضو خانواده

کارگیری این اصل برنال با به 4شناسی پیشین را مردود کرد.بندی زیستطبقه

                                                      
1. Bernal, Engels and Science, 5–7; Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 359 

(translation follows Bernal). 
2Hyman Levy, A Philosophy for a Modern Man (New York: Alfred A. Knopf, 1938), 

30–32, 117, 227–28.  
 این پاراگراف توسط فرد مگداف نوشته شده بود. نگ.:. 3

Fred Magdoff and Chris Williams, Creating an Ecological Society (New York: 

Monthly Review Press, 2017), 215. 

38Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 326, 507; E. Ray Lankester, “Limulus 

an Arachnid,” Quarterly Journal of Microscopical Science 2 (1881): 504–48, 609–

49; Foster, The Return of Nature, 56, 249. 
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ه تصور انگلس ب»ی ماده و حرکت )یا انرژی( ادعا کرد که دیالکتیکی در فیزیک و مسئله

پنداشت انگلس از وحدت اضداد اغلب در  1«.جدید نسبیّت بسیار نزدیک شده بود

های درونی دیده شده است که در مارکسی امروز در چارچوب نقش نسبتدیالکتیک 

طور که خود همان 2کم یکی از طرفین نسبت وابسته به طرف دیگر است.آن دست

قطعیت مفروض و »های مکانیکی را با انگلس مالحظه کرد، اذهان بازتابی ما نسبت

یکی ی ادراک دیالکتهسته اند... این بازشناسیاعتبار مطلقشان به طبیعت نسبت داده

 3«.طبیعت است

اشاره  طور که برنالنفیِ نفی، سومین قانون دیالکتیکی غیررسمی انگلس که همان

رسد، برای نشان دادن این بود که هر کرد در ظاهر عبارت بسیار متناقض به نظر می

ز ااش در طول زمان ناگزیر چیزی در جهان عینی در مسیر پیشرفت یا تکامل تاریخی

های مادّی و سطوح نوپدید ایجاد چیزی متفاوت است، واقعیتی نوپدید که نسبت

کند، با فعلِ عوامل نهان یا عناصر پسماندِ پیشتر مغلوب شده جدیدی را بازنمایی می

ح مراتب سطوتواند به سلسهمثابه کل میکه هنوز ذاتی اکنون هستند. وجود مادّی به

که تغییر انتقالی اغلب به معنای انتقال از یک سطح ارگانیسمی منتهی شود، با این

 4ارگانیسم به سطح دیگر است، مثل انتقال از سطح دانه به گیاه.

شناختی شوند، اکنون یک مفهوم بنیادی بومنامیده می« صفات نوپدید»تکامل آنچه 

شناختی صفات نوپدید زمانی ی بومشود. در زمینهشناسی درنظر گرفته میو زیست

کنند که خصوصیات جدید ای تعامل میها به شیوهآید که اجتماعات گونهپدید می

                                                      
1. Bernal, Engels and Science, 7–8, J. D. Bernal, “Dialectical Materialism,” in 

Aspects of Dialectical Materialism, by Hyman Levy et al. (London: Watts and Co., 

1934), 107–8. 
2. Bernal, Engels and Science, 7; Foster, The Return of Nature, 242. 
3. Bernal, Engels and Science, 7; Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 14. 

ویژه قانون اول و سوم. قانون سوم انگلس، توان در ارتباط با نوپدید دید، بهدیالکتیک انگلس را میهر سه قانون . 4

شونده و تأکید بر گم کردن یا های غایبی غیابمسئله»طور که روی باسکار استدالل کرده است: نفی نفی همان

کرد که  ها ارائهنفی درچارچوب نقش باقیمانده کند. برنال تحلیلی از نفینادیده گرفتن عناصر واقعیت را ایجاد می

 «.کندهای فرایندهای انقالبی پیچیده را دگرگون مینسبت
Roy Bhaskar, Dialectic: The Pulse of Freedom (London: Verso, 1993), 150–52, 377–

78; Bernal, “Dialectical Materialism,” 103–4. 
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جتماع ی خاص در ابینی نشده هستند از رفتار گونهکنند. آنها که عمدتاً پیشتولید می

ی مختلف یک زمین کشاورزی چهار جریبی با ترکیبی از چهار گونه 1آیند.پدید می

از چهار جریب مختص به تنها یک گونه منجر  ممکن است به تولید محصول بیشتری

ی بهتر از نور تواند به دالیل متعددی رخ دهد: برای مثال استفادهشود. این امر می

 خورشید و آب، و کاهش خسارت حشرات در زمین چندکشتی.

کند. برای مثال در طول زمان ها صفات جدیدی نیز تولید میتکاملی ارگانیسمهم

ای هکردند، باعث تکامل مکانیسمهای گیاهان تغذیه میاز برگتکامل حشراتی که 

ها دفاعی متعدد در گیاهان شدند. از جمله تولید موادّی شیمیایی که مانع خوردن برگ

هایی )اغلب ای که ارگانیسمشود و منتشرکردن مواد شیمیاییتوسط حشرات می

ا هگذارند و با رشد تخمگرفت که در حشره تخم میزنبورهای کوچک( را به خدمت می

فرنگی، زنبور دار گوجهشود. اما این جدال ادامه دارد. در مورد کرم شاخحشره کشته می

های اندازد تا تخمکند که سیستم ایمنی کرم را از کار میهمچنین ویروسی را تزریق می

ت اوها، تکامل دائماً چیزی متفزنبور بتوانند رشد کنند. در اثر متقابل ارگانیسم

انگیزی متفاوت. این امر در مواردی منجر به تغییرات آفریند، گاهی به نحو شگفتمی

 هایمحیطهای برتر جدید در زیستها و پدید آمدن گونهبنیادی در کل اکوسیستم

در  راستینفیِ نفی به»طور که انگلس نوشت، پیدایش به معنای شود. همانخاص می

 2«.دهدهان و حیوانات[ رخ میهر دو قلمروی جهان طبیعی ]گیا

ی سه توجهی دربارههای قابلعنوان یک تاریخدان علم بینشاز نظر برنال، انگلس به

( ترمودینامیک، قوانین حفظ و تبدیل انواع 1انقالب علمی عظیم قرن نوزدهم داشت: )

 (3ی سلول ارگانیک و پیشرفت فیزیولوژی؛ و )( تجزیه2انرژی، و قوانین آنتروپی؛ )

طور که ایلیا همان 3ی تکامل داروین بر اساس انتخاب طبیعی توسط تنوع ذاتی.نظریه

                                                      
 نویس شده است.دتاً توسط فرد مگداف پیشاین پارگراف و پاراگراف بعدی عم. 1

Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 126. 
2. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 126. 
3. Bernal, Engels and Science, 8–10; Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach and the 

Outcome of Classical German Philosophy (New York: International Publishers, 

1941), 65–69. 
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بعدتر  1977ی نوبل شیمی در سال ی جایزه(، برندهIlya Prigogineپریگوژین )

کرد که این سه انقالب در علم ی انگلس تصدیق میالعادهمالحظه کرد، بینش فوق

ی تکامل تاریخی طبیعت ایده»و به « ردبینی مکانیستی را ردّ کجهان»فیزیک 

 1شد.« ترنزدیک

ترکیب تمام فرایندهای اثرگذار بر زندگی، »کردن براساس شرح برنال، دنبال

چیزی  2های انگلس بود.ی دغدغهدر زمره« شناسی حیوانی و پراکندگی ]بیولوژیکی[بوم

کرد، درک انگلس از تغییر و حرکت دیالکتیکی بود که بر که این ترکیب را ممکن می

های مادی و معرّفی نیروهای نوپدید جدید، در فرایند خاستگاه، پیچیدگی تعامل

ی محوری در ماتریالیسم ایده»کرد. برنال خاطرنشان کرد، پیشرفت و زوال تأکید می

ح امرِ ی اصلی دیالکتیک ماتریالیستی توضیت ... وظیفهی دگرگونی اسدیالکتیکی ایده

مراتب  سلسه»، آشکار کردن شرایط حاکم بر پدید آمدن «از نظر کیفی نو است

  3«.ارگانیسمی

از طبیعت  اشکارگرفتن درک دیالکتیکیی انگلس بهباره دستاورد پیشتازانهدر این

 بود که پس از داروین« بنیاد»ی هی ماتریالیستی دربارکردن چهار مسئلهبرای روشن

طورکه در کرد همان)که انگلس تأکید می بنیاد جهان( 1نشده باقی مانده بود: )حل

( تصور شده PierreSimon Laplaceی سحابی کانت و پیر سیمون الپالس )فرضیه

)که انگلس در آن پنداشت یوستوس فون لیبیگ  بنیاد زندگی( 2بود، خودبنیاد است(؛ )

(Justus von Liebigو هرمان هلم )( هولتزHerman Helmholtzاز بی ) آغازی

جای آن با تمرکز بر ترکیب موادّ شیمیایی و تأکید بر پروتوپالسم، زندگی را نپذیرفت و به

)که در آن  ی بشریبنیاد جامعه( 3ها، به منشأ شیمیایی اشاره کرد(؛ )ویژه پروتئینبه

ران خودش در شرح تکامل دست، ابزارها و مغز و زبان ی متفکران دوانگلس از همه

ی انسان از طریق کار کردن بیشتر اهتمام ورزید و کشفیات آینده در حوزه

                                                      
1. Ilya Prigogine and Isabelle Stengers, Order Out of Chaos (New York: Bantam, 
1984), 252–53 
2. Bernal, Engels and Science, 4. Bernal, “Dialectical Materialism,” 90, 102, 107, 

112-17. 
3. Bernal, “Dialectical Materialism,” 90, 102, 107, 112–17.  
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)که در آن مبنای مادرتباری  بنیاد خانواده( 4بینی کرد(؛ و )شناسی را پیشمردمدیرین

 1را تبیین کرد(. ی مالکیت خصوصیی پدرساالر درنتیجهخانواده و پدیدآمدن خانواده

یستی را های علم ماتریالطریق بسیاری از پیشرفتبرنال تأکید کرد که انگلس بدین

انگلس که از قانون تبدیل نوعی از انرژی به نوعی »بینی کرد. از پیش ترسیم و پیش

مثابه هکرد. حرکت بدیگر استقبال کرد، از قانون تبدیل ماده به انرژی نیز استقبال می

ای برای قانون تبدیل ماده به ود ماده ]اصل مفروض مهم انگلس[  مقدمهحالت وج

بیش از بسیاری از »طور که برنال در جایی دیگر اشاره کرده، انگلس همان 2«.انرژی بود

فیزیکدانان ممتاز زمان خودش متوجه اهمیت انرژی و غیرقابل انفکاک بودن آن از ماده 

تواند رخ دهد، و نرژی هیچ تغییری در ماده نمیبود. او اظهار کرد بدون تغییر در ا

کند، مبنایی برای نقد خود برعکس ... حرکت جایگزین نیرو که انگلس از آن دفاع می

  3«.اینیشتین از مکانیسم است

ی اکولوژی که حاصل دیالکتیک انگلس بود، اندازی وسیع دربارهحال چشمبا این

ه را شکل داد و به همین دلیل است ک طبیعتدیالکتیک های کتاب ترین بینشانتقادی

طورکه برنال بازگشت به روش استدالل انگلس همچنان بسیار اهمیت دارد. همان

های مهم انگلس نقد او بر پنداشت پیروزی مطلق انسان کند یکی از نقشاستدالل می

 یطور خاص شکست شیوهی انسانی و بهبر طبیعت بود. انگلس با قوّت شکست جامعه

ینی و بشناسی اعمال انسان را پیشداری را تصدیق کرد تا پیامدهای بومتولید سرمایه

                                                      
1. Bernal, Engels and Science, 10–12.  

الکتیکی ماتریالیسم دی»ی بنیادهای زندگی ریچارد لوینس و ریچارد لونتین نوشتند که ی نظر انگلس دربارهدرباره

وری تأکید باتمادیت زندگی علیه حیاهای گزینشی از واقعیت تمرکز کرده است.گاهی ما بر ضرورتاً بیشتر بر جنبه

ییم ها که امروزه شاید بگوهای لبومینی )یعنی پروتئینایم، مثل وقتی که انگلس گفت زندگی حرکت بدنکرده

جاری  های مختلف بحثگرایی مولکولی است. اما صرفاً جنبهها( است. این ظاهراً متناقض با انکار تقلیلمیکرومولکول

باورانه بر ناپیوستگی بین قلمروهای غیرارگانیک و زنده های اصلی ابتدا تأکید حیاته مخالفتدهد کرا نشان می

 «.های واقعی سطوحگرای جهشبودند و بعد زدودن تقلیل
Richard Lewontin and Richard Levins, Biology Under the Influence (New York: 

Monthly Review Press, 2007), 103. 
2. Bernal, Engels and Science, 13–14. 
3. D. Bernal, The Freedom of Necessity (London: Routledge and Kegan Paul, 

1949), 362. 
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ی انسان در طبیعت مانند بریدن درختان ی مداخلهآثار پیامدهای فیزیکی ناخواسته»

 1را دنبال کند.« زاییجنگل و بیابان

یسی لشناختی انگلس به همین اندازه دانشمندان سوسیالیست انگهای بومنوشته

تأثیر قرار داده بود. از نظر تحت 1940و  1930ی ی دیگری را نیز در دههبرجسته

( متخصص بزرگ بیوشیمی و تاریخ علم، انگلس Joseph Needhamجوزف نیدهام )

«. مانداش پنهان نمیهیچ چیز از چشمان تیزبین»توان کسی دانست که را می

ی ارزهرسد که مباحتماالً روزی فرا می»د که ترتیب به زبان نیدهام، انگلس نشان دابدین

شود فرسا میقدری طاقتی ما بهنوع بشر علیه شرایط نامطلوب زندگی بر روی سیاره

و به انقراض نهایی نوع بشر اشاره « شودکه تکامل اجتماعی در آینده غیرممکن می

ت خطی را ردّ ی خام پیشرفای که فرضیهاز نظر نیدهام چنین دیدگاه انتقادی 2کرد.

داری ی سرمایهشناسی جامعهاز اندازه و تخریب بوم شدن اتالف بیشکند، به روشنمی

مک نیز ک -شدهای لوکوموتیوها کشت میمنظور استفاده در آتشدانکه قهوه بهجایی–

طور را برانگیخت، زیرا همان« تفسیر ترمودینامیکی عدالت»کند. این امر پرسش از می

لویحاً گفته بود، بیگانگی طبیعت ) از جمله بیگانگی انرژی( امکانات واقعی که انگلس ت

  3داد.بشر در اکنون و آینده را هدر می

شناس که همراه با آر. ای. ( زیستJ. B. S. Haldaneجی. بی. اس. هالدین )

ی سنتز نوداروینی بودند، ( دو شخصیت انگلیسی برجستهR. A. Fisherفیشر )

« یمرجع اصل»شناسی داروین را با انقالب در ژنتیک تطبیق دادند و انگلس را زیست

ی انگلس با چارلز دیکنز در دیالکتیک ماتریالیستی دانستند. هالدین در مقایسه

نگرتر یندهتر و آقرویکردشان نسبت به انقالب صنعتی تأکید کرد که نگاه انگلس عمی

دیکنز شناخت دست اولی از این شرایط )فقر و آلودگی( داشت. او این شرایط را »بود. 

کرد. اما رویکرد او بیشتر افسوس بود تا امید. با نفرت سرشار و با جزئیات توصیف می

                                                      
1. Bernal, The Freedom of Necessity, 364–65. 
2. Joseph Needham, Time, the Refreshing River (London: George Allen, and Unwin, 

1943), 214–15; Engels, Ludwig Feuerbach, 12. 
3. Needham, Time, the Refreshing River, 214–15; Marx and Engels, Collected 

Works, vol. 46, 411. 



 

 
 

 نیآنتروپوس یانگلس در دوره «عتیطب کیالکتید» 261

دنبال کمک به آنها بود. دیکنز هرگز دید، اما بهانگلس بدبختی و خشم کارگران را می

تنها مطلوب، فت که تنها راه نجات کارگران خودشان هستند. انگلس این امر را نهنگ

 1«.دانستناپذیر میبلکه اجتناب

دریافت اهمیت دیالکتیک طبیعت انگلس توسط دانشمندان در دوران ما نیز ادامه 

 Richard( و ریچارد لونتین )Richard Levinsیافته است. ریچارد لوینس )

Lewontinرا که اکنون شناس دیالکتیکیزیستشناسان دانشگاه هاروارد ( زیست 

شده است، به انگلس تقدیم کردند، هرچند در مواردی انتقاداتی به تحلیل اثری کالسیک

همکار لوینس و لونتیس در هاروارد،  2انگلس داشتند اما کامالً متکی به تحلیل او بودند.

( اظهار Stephen Jay Gouldگلد )ی.پرداز تکامل استفان جشناس و نظریهدیرینه

فرهنگ را در قرن نوزدهم ارائه کرده -تکاملی ژنی همکرد که انگلس بهترین نمونه

است، یعنی بهترین تبیین از تکامل انسان در دوران زندگی خود داروین. با درنظرگرفتن 

-ملی ژنتکای تکامل انسان باید نوعی از همهای منسجم دربارهی نظریهکه همهاین

  3فرهنگ باشند.

. نیدهام ترین نظریه بودی دیالکتیک نوپدید انگلس درنهایت انقالبیتکامل نظریه

را در  -شناسیشناسی، روششناسی، معرفتاز نظر هستی –انداز اهمیت این چشم

 یزمان، رودخانه)یا نوپدید( در کتاب « سطوح یکپارچه»ی خودش از تحلیل خالقانه
 نی که به ماتریالیست بزرگ باستان هراکلیتوس ارجاع دارد( دریافت:)عنوا نوشونده

مارکس و انگلس آنقدر شجاع بودند که تأکید کنند ]فرایند دیالکتیکی[ »

شود، و این واقعیت مسلّم که این اغلب در تکامل خود طبیعت بالفعل می

ا که مدهد، به این دلیل است ی طبیعت رخ میی ما دربارهفرایند در اندیشه

توانیم طبیعت را چیزی غیر از ی ما بخشی از طبیعت هستیم. نمیو اندیشه

                                                      
1. B. S. Haldane, The Marxist Philosophy and the Sciences (New York: Random 

House, 1939), 199–200; Foster, The Return of Nature, 391. 
2. Richard Levins and Richard Lewontin, The Dialectical Biologist (Cambridge, 

MA: Harvard University Press, 1985). 
3. Stephen Jay Gould, An Urchin in the Storm (New York: W. W. Norton, 1987), 

111–12. 
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هایی از ترکیبات دیالکتیکی بدانیم. هایی از سطوح سازمان، مجموعهمجموعه

ترین تا اتم، از اتم تا مولکول، از های سطوح ارگانیسمی از ریزمجموعه

ه، از سلول ی تا سلول زندمولکلول تا انباشتگی کلوئیدی، از انباشتگی کلوئید

زنده تا اندام، از اندام تا بدن، از بدن حیوان تا واحد اجتماعی، کامل است. 

نامیم( و سطوح هیچ چیزی جز انرژی ) که ما اکنون ماده و حرکت می

ارگانیسمی )یا ترکیبات دیالکتیکی ثابت( در سطوح مختلف برای ساختن 

 1«. اندجهانمان مورد نیاز نبوده

 ی آنتروپوسینس در دورهانگل

طور رسمی( تاحدّزیادی تصدیق شده است که در علم معاصر )گرچه نه هنوز به

د، گردشناسی که تقریباً به دوازده هزار سال قبل برمیعصر هولوسین در دوران زمین

آغاز شده و عصر آنتروپوسین کنونی  1950ی به پایان رسیده است. این پایان در دهه

ی آنتروپوسین با شتابی عظیم در تأثیرات انتروپوژنیک گرفته است. دورهجای آن را 

وشیمی های بیوژئای که اکنون اقتصاد انسان از چرخهگونهانسان بر طبیعت شروع شد، به

هایی در مرزهای زمین است. ی آن ایجاد شکافتر افتاده است و نتیجهخود زمین پیش

بنابراین  2کنند.ای امن برای بشر تعیین میخانهمرزهایی که سیستم زمین را به عنوان 

قلمرو »تر در معنایی انتقادی آنتروپوسین به معنای همان چیزی است که النکستر پیش

محیط  «ویرانگر»ای طور فزایندهنامیده بود و منظور از آن این بود که بشریت به« انسان

امعه هیچ انتخابی جز زیست طبیعی در مقیاس زمین است. به همین دلیل است که ج

ت که ای نداشترتیب واژگونی نظم اجتماعیجستجوی کاربرد عقالتی برای علم و بدین

ان دارثروت و تجمّل را برای سرمایه»در آن علم به ابزاری صرف تقلیل یافته بود که 

تر انگلس )و مارکس( به معنای آن است که شرطِ این به زبان مستدل 3«.کردممکن می

                                                      
1. Needham, Time, the Refreshing River, 14–15. 

ترین واسطهبی ترین وتنهایی، که اصلیدقیقاً دگرگونه شدن طبیعت توسط انسان است، نه طبیعت به»انگلس نوشت: 

 .Marx and Engels, Collected Works, vol.25, 511 «. ی انسان استمبنای اندیشه

2. John Bellamy Foster, Brett Clark, and Richard York, Collected Works, vol.25,511. 
3. Lester, Ray Lankester, 164. 
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عقول متابولیسم بین انسان و طبیعت، و در نتیجه کاربرد عقالنی علم دگرگونی تنظیم م

   1شود.ی تولید و توزیع است. هر مسیر دیگری به انباشت فاجعه ختم میشیوه

شناختی انگلس سرانجام اهمیت در عصر آنتروپوسین است که دیالکتیک بوم

همه چیز در وجود، وحدت اضداد،  یابد. در اینجاست که تأکید او بر وابستگی متقابلمی

های متقابل، تکامل نوپدید، واقعیت اکوسیستم و تخریب اقلیمی و نقد نسبت

ی خود بشر و زمینی توان ضروریِ آیندههای خطی از پیشرفت همگی را میپنداشت

شناسیم. انگلس در واقع به این مسئله آگاه بود که در ادراک علمی مدرن دانست که می

عنوان مام طبیعت نیز در تاریخ ادغام شده است، و تاریخ از تاریخ طبیعی تنها بهاکنون ت»

قدری بشریت از کار خودش و به 2«.یابدهای خودآگاه تمایز میفرایند انقالبی ارگانیسم

اش با طبیعت بیگانه شده است که معنایی جز فرایند تولید و بنابراین از متابولیسم

ه ندارد. رشد کمّی سرمایه منجر به دگرگونی کیفی نابودی طبیعت همچون جامع

وانند تی تولیدکنندگان آن جامعه میشود که تنها جامعهی انسان با خود زمین میرابطه

یفی ی کشود که شیوهطور عقالنی آن را حل کنند. این امر به این واقعیت مرتبط میبه

ز تقاضاهای کمّی مرتبط است. داری( با ماتریس خاصی اخاصی از تولید )مانند سرمایه

یسم( ی تولید سوسیالشده )مانند شیوهی تولید از نظر کیفی دگرگونکه شیوهدرحالی

 تواند به ماتریس کامالً متفاوتی منجر شود.می

 هایداری منابع طبیعی جهان، ازجمله سوختکرد که سرمایهانگلس استدالل می

زایی، کرد که آلودگی شهری، بیاباناو خاطرنشان می 3کند.فسیلی را اتالف می

ی ای( همگی نتیجهکیفیت شدن خاک و تغییرات اقلیمی )منطقهزدایی، بیجنگل

نگری تولید هستند که در اقتصاد کاالیی نشده و بدون آیندهاشکال مخرب، کنترل

داری بیش از همه آشکار است. او در موافقت با مارکس و لیبیگ به مشکل عظیم سرمایه

عنوان نشانی از شکاف متابولیک اشاره کرد که مواد مغذی خاک را ضالب لندن بهفا

                                                      
1. John Bellamy Foster, “Capitalism and the Accumulation of Catastrophe,” 1–2, 15–

16. Foster, The Return of Nature, 64, 286–87. 
2. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 516.Frederick Engels, The Housing 

Question (Moscow: Progress Publishers. 1975), 92. 
3. Marx and Engels, Collected Works, vol. 46, 411. 
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زدوده و آنها را یک طرفه به شهرهای بسیار شلوغ منتقل کرده است و در آنجا منشأ 

ای مثل آبله، وبا، های دورهگیریاو بر مبنای طبقاتی انتشار همه 1است. آلودگی شده

های مسری دیگری که شرایط سرفه و بیماریتیفوس، حصبه، سل، مخملک، سیاه

 ی بد، کار زیاد، در معرضداد، در کنار تغذیهتأثیر قرار میی کارگر را تحتمحیطی طبقه

کرد. بر اساس علم سموم بودن در محیط کار و انواع جراحات در محل کار تأکید می

اپذیر است نزگشتشناسی تاریخی باکرد که تغییر بومجدید ترمودینامیک او تأکید می

ای نوشت که با مناسبات ی جامعهاو درباره 2و نهایتاً نجات خود بشر مورد تردید است.

ت. از نظر روبرو اس نابودی یا انقالبمحیط با اش با زیستی کنونیکنونی تولید و رابطه

های ایرلند و هند های شهری و قحطیمحیطعام اجتماعی کارگران در  زیستاو  قتل

شناسی و حتی نابودی عمراتی داللت بر استثمار افسار گسیخته، نابودی بوممست

داری زندگی ی سرمایههایی داشت که دقیقًا زیر پوست جامعهی جمعیتگسترده

 3کنند.می

انسان  کرد که متابولیسمانگلس مانند مارکس براساس تمام این مبانی استدالل می

کند، توسط ای فردی و جمعی را برآورده میحال که نیازهبا طبیعت باید در عین

می تکامل با( قوانین علتولیدکنندگان آن جامعه طوری تنظیم شود که مطابق با )یا هم

داری غیرممکن بود. خود طبیعت باشد. اما این کاربرد عقالنی علم تحت نظام سرمایه

فردی  منفعت کنترل نبود، چرا که مبتنی برداری قابلپیشرفت هم تحت نظام سرمایه

فوری بود. اجرای یک رویکرد عقالنی علمی و منسجم که منطبق بر نیازهای بشری و 

                                                      
1. Frederick Engels, The Housing Question (Moscow: Progress Publisher. 975), 92. 

 ی رویکرد انگلس به ترمودینامیک نک.:درباره. 2
John Bellamy Foster and Paul Burkett, Marx and the Earth (Chicago: Haymarket, 

2016), 137–203. 
3. See John Bellamy Foster and Brett Clark, The Robbery of Nature, New York: 

Monthly Review Press, 2020, 64-77. 
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زی ریای است که در آن نظام برنامهمحیطی متعادل باشد، نیازمند جامعهشرایط زیست

  1های بشر عملیاتی کرد.ی نسلمدتی را بتوان به نفع زنجیرهطوالنی

 محیطیپرولتاریای زیستتوانیم نداشتی از آنچه میدر تحلیل انگلس از همان ابتدا پ

توجه  «اقتصاد سیاسی سرمایه»داری به که سرمایهبنامیم، آشکار بود. بنابراین درحالی

ترین دورانش به کل ترین و همچنین رادیکالشدهی کارگر در سرکوبطبقه»داشت، 

که اهداف کارگران شاید اینکرد. کرد و همواره از نیازهای اولیه آغاز میوجود توجه می

 تر انجام دادهطور که مارکس پیشبخوانیم، همان« ی کارگراقتصاد سیاسی طبقه»را 

ان تر خواهد بود که کارگرشناسی امروز گفتن این صحیحبود، خطا نباشد. اما با اصطالح

 کارگر یاکولوژی سیاسی نوی طبقه ترشان عمدتاً در تقلّا برای خلقدر منازعات انقالبی

دهند که ی زندگی را مورد توجه قرار میمحیط و شرایط اولیههستند و تمام زیست

ی کارگر در وضعیت طبقهانگلس در  2حصول است.ای جمعی قابلصرفاً به شیوه
مند آلودگی هوا و آب، شکلی نظامخوبی این امر را دریافته است و بهبه انگلستان

های کار، شده، فقدان غذا، مواد سمّی در محیطیکارهای آلوده، غذای دستفاضالب

ی کارگر را در کتابش درپی و میزان باالی بیماری و مرگ و میر در طبقهجراحات پی

 رو را مبارزه برای سوسیالیسم دانسته است.نشان داده است و تنها راه حقیقی پیش

                                                      
انقالب »با قاطعیت گفت که تنظیم عقالنی نسبت انسان با طبیعت و بنابراین کاربرد عقالنی علم تنها با  انگلس. 1

 ,Marx and Engels, Collected Works, vol. 25ممکن است. « ی تولید از پیش موجودمانتام در شیوه

462. 
 داری نک.:ی بیگانگی علم تحت نظام سرمایهدرباره

István Mészáros, Marx’s Theory of Alienation (London: Merlin, 1975), 101–2.  
 .شودتر میروشن« ی علمماهیت دوگانه»داری بعدتر در پنداشت ریچارد لوینس از نقش علم تحت نظام سرمایه

Richard Levins, “Ten Propositions on Science and Antiscience,” Social Text 46–47 

(1996): 103-4. 

 ناپذیری سرمایه تئوریزه شده در:کنترل
István Mészáros, Beyond Capital (New York: Monthly Review Press, 1995), 713.65. 

Karl Marx, On the First International, ed. 
2. Karl Marx, On the First International, ed. Saul Padover (New York: cGraw-Hill, 

1973),10.  
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ن د که اکنواین مسئله را مطرح کر ی کارگر در انگلستانوضعیت طبقهدر واقع  

ی آنتروپوسین اهمیت یافته است. از نظر مارکس این کار دوران جوانی دوباره در دوره

گیر ههای همبیماری»انگلس چنان تأثیر پایداری بر او گذاشت که در کنار نابودی خاک 

عنوان بروز شکاف متابولیک مطرح کرد. بسیاری از صفحات کتاب سرمایه را به« ایدوره

س ی قبل انگلی چند دههگیرشناسانهتالش برای روزآمد کردن تحلیل همه کامالً صرف

ها اهمیت مجددی این بینش 19-گیر کوویدامروز در شرایط بیماری همه 1شده بود.

با  2توان آغاز کرد.یابد که در انقالب طوالنی برای جهان اکوسوسیالیستی از آنها میمی

ای هایی جستجوی علم )و هنر( دیالکتیکیحال برای برجسته شدن چنین تحلیلاین

 مرکب بشریت و طبیعت ریشه داشته باشد.« بودگییکی»ضروری است که در فهم 

 همه چیز فروخته شد

« نابغه»( را که او را Percy Bysshe Shellyانگلس شعر پرسی بیش شلی )

تصویر ظرافت و اصالت در به »ی اش دربارهکرد. او در جوانیدانست ستایش میمی

3«توانست انجام دهدطور که تنها شلی میکشیدن طبیعت آن
نوشت. در بند آغازین  

شلی نوعی دیالکتیک ماتریالیستی طبیعت و ذهن، مشابه دیالکتیک  مون بالنشعر 

 یابیم:انگلس را می

 هاکرانکیهان بی

 های خروشانش،در فکر جاری، پیچان موج

 تیرگی درخشندهاکنون  -اکنون درخشش -اکنون تاریکی

                                                      
1. Foster, The Return of Nature, 197-204 
2. John Bellamy Foster and Istvan Suwandi, “ COVID-19 and Catastrophe 

Capitalism,” Monthly Review 72, no. 2 (June 2020): 3–4. 

 

3. Marx and Engels, Collected Works, vol. 2, 95–101, 497; vol. 4, 528. 
 ی حساس به زبان آلمانی شد. نک.:ی ماب و نقشهی ملکهمنجر به ترجمهستایش انگلس از شلی 

John Green, Engels: A Revolutionary Life (London: Artery, 2008) 28–29, 59. 
 ی پرداختی جذاب به شعر انقالبی و سیاست شلی نک.:برای مالحظه

Annette Rubinstein, The Great Tradition in English Literature (New York: Monthly 

Review Press, 1953), 516–64. 
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 ی رازدهد، سرچشمهاکنون شکوهش را به ما عاریه می

 های بشر، آبدلیل اندیشه

 1اشتر از صدای واقعیبا صدایی آرام

ی بورژوا از طبیعت ی بیگانگی جامعهدرباره لباس ملکه مابهمچون شلی که در 

همه چیز فروخته شده است: خود نور آسمان/ خریدنی » -همراه با عشق به آن نوشت 

انگلس نیاز عمیق آشتی بشریت با طبیعت را  -«دریغ زمینهای عشق بیاست؛ موهبت

  2تواند به ارمغان بیاورد.دید که تنها یک انقالب میمی

                                                      
1. Percy Bysshe Shelley, The Complete Poetical Works (Oxford: Oxford University 

Press, 1914), 528. 

 

2. Shelley, Complete Poetical Works, 773.  
 داشت: کرد، نگاهی که انگلس همتصویر می« ذاتاً انقالبی»مارکس شلی را 

Edward Aveling and Eleanor Marx Aveling, Shelley’s Socialism (London: The 

Journeyman, 1975), 4. 



 

 



 

 

 
 

  

                                                      
 استاد آموزش و مطالعات زنان دانشگاه تورنتو. 1

  

ی
صاد سیاس

نقد اقت
 

 زنان و انقالب

 در خاورمیانه

 

 1شهرزاد مجاب
 

 میترا هاشمیی ترجمه
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 مالحظات تاریخی و نظری

های دموکراتیک اوایل قرن بیستم ترین انقالبخاورمیانه سرزمین برخی از مهم

و  1908در سال « ی امپراطوری عثمانیمشروطه» هایی نظیر انقالباست، انقالب

ی . خاورمیانه به سابقه1906-1911های ی سالدر فاصله« ی ایرانانقالب مشروطه»

های دهقانان، بالد، از جمله جنبشهای اجتماعی میی جنبشطوالنی خود در زمینه

صلح و  ،محیطیهای زیستهای اخیر جنبشزنان، دانشجویان، کارگران، و در سال

های مختلف تاریخی ها در برههبالد. این جنبشمی LGBTQ+1های دگرباش گروه

گرفته تا تا  2متأثر و متشکل از نیروهای سیاسی و ایدئولوژیک متضاد از استعمارستیزی

عنوان هاند؛ و البته اسالم که همواره بگرایی، لیبرالیسم، سوسیالیسم و کمونیسم بودهملی

ها حضور داشته است. این مقاله یک نیروی سیاسی و ایدئولوژیک در مسیر این جنبش

پردازد که زنان در مقام یک نیروی سیاسی و اجتماعی چگونه تاریخ به این واقعیت می

 را در منطقه رقم زدند.  خاص خود

در  2011( در ایران، سال 1388) 2009  های مردمیِ سالاز زمان وقوع خیزش

ی کردنشین سوریه( و همچنین )منطقه 3«روژاوا»در  2014جهان عرب، سال 

(، تصورات، Schwedler and Harris 2016های اخیر در سراسر منطقه )خیزش

معطوف شده است. «  زنان و انقالب»ی ان به ایدههای بسیاری از محققعالیق و تحلیل

ها در حل تناقضات عمیق شود این است: زنان به کدام شیوهسؤالی که مطرح می

ی ساختارهای قدرت مردساالرانه تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادیِ برسازنده

اهانه و های سیاسی، اجتماعی، و اقتصادیِ آگها استراتژیاند؟ اگر انقالبکوشیده

مردساالری، نابرابری، ستم و  محوری باشند که هدف خود را ایجاد بدیل برایتوده

ی دار شدند؟ هستههایی را عهدهاند، چگونه زنان اجرای چنین طرحاستثمار  قرار داده

گیرد: یکم؛ زنان در شکل می ی تاریخیبحث نظری این مقاله در چارچوب دو دوره

                                                      
گرایی دارند؛ شامل اصطالحی است برای اشاره به افرادی که گرایش جنسی و رفتار جنسی به غیر از دگرجنس. 1

 گرایی، تراجنسیتی، کوییر و ... .گرایی زنانه، دوجنسگرایی مردانه، همجنسهمجنس

2. anticolonialism 

3. Rojava 
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ری، ناسیونالیستی و سوسیالیستی اوایل قرن بیستم، و دوم؛ جریان مبارزات ضداستعما

 ی ضدامپریالیستی اواسط قرن بیستم.مشارکت زنان در مبارزات مسلحانه

بندی به ترسیم الگوهای مقاومت، سازماندهی، شناختی، این دورهاز منظر روش

 پیش پردازد و به روشن ساختن مسیری که درهای زنان مینشینیها و عقبموفقیت

و  های اساسی مبارزات زنان، مقاومتجا قصد داریم ویژگیکند. در ایندارند کمک می

مردساالر را تصویر  1ساالریِ گرایی، امپریالیسم و دینجدال پایدارشان علیه استعمار، ملی

های تاریخی گسترده و متنوع، از آثار علمی و مکتوبات کنیم. برای پوشش دادن این دوره

  2ایم.ی بهره بردهاگسترده

ی های اخیر دانش جدیدی دربارهمالحظات نظری عبارتند از: نخست؛ در سال

خاورمیانه و جهان عرب پدیدار شده است که از تحلیل مارکسیستی برای تشریح تاریخ 

داری نولیبرال و امپریالیسم در منطقه ی طبقاتی و خشونت استعمار، سرمایهمبارزه

های در تونس و مصر و جنگ 2011ر و سقوط قیام اعراب در سال کند. ظهواستفاده می

گر در سوریه، لیبی و یمن نیروی محرکی برای این مجموعه دانش درازمدت و ویران

 Hanieh 2013, 2018; Kadri 2015; and Sukarieh and) نوپا هستند.

Tannock 2014تاریخی از چگونگی -( این دانش جدید، تحلیلی ماتریالیستی

سرزمین،  های استعماری، اشغالی مصافگیری طبقه در خاورمیانه در متن همهشکل

دهد. این تحلیل به های ملی و دینی ارائه میی اقلیتکشی و سرکوب وحشیانهنسل

 جا مورد استفاده قرارمارکسیستی که در این-میانجی چارچوب تحلیلی فمینیستی

و اَشکال نقش زنان در انقالب بسط یافته گرفته ، به ساختارهای مردساالرانه قدرت 

اقتصادی را که در اثر رشد یا نفوذ  -بندی اجتماعی است. این بینش تحلیلی، صورت

 .دهدداری به وجود آمد مورد توجه قرار میاستعمار و سرمایه

پردازد، مفهومی که همچنان محل می« انقالب»ی نظری به مفهوم دومین مالحظه

حقیر اند، ترا ستایش کرده« انقالب»مباحثات جدی نظری، سیاسی و ایدئولوژیک است. 

                                                      
1. theocracy 

2. Molyneaux 1985; Milani 1992; Tétreault 1994; Badran 1995; Paidar 1995; Hale 

1997; Joseph 2000; Graham-Brown 2001; and Keddie 2007 
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 اند.اند و آن را پس زدهاند، از آنِ خود کردهاند، سرکوب کردهاند، به آن دشنام دادهکرده

ب چیزی بیش از جایگزین شدن شکلی از دولت، مانند نشستن با این حال، در پی انقال

ساالر( به جای یک استبداد پارلمانی روی )یا سکوالر و یا دین گرایانهیک استبداد ملی

کند، قطعاً دستخوش تغییر ی مسلطی که دولت را تصاحب میدهد. اگرچه طبقهمی

ار طبقاتی و سازمان اجتماعی شود، اما تحول رادیکالی در ساختسیاسی می-ایدئولوژیک

  دهد.روابط جنسیتی رخ نمی
ها ها یا طغیانها، شورششود: آیا اگر قیامچنین دریافتی به پرسش بعدی منجر می

گذاری کنیم به لحاظ نظری قابل قبول خواهد بود؟ مثالً تحوالت سال را انقالب نام

انقالب بود یا یک شورش  به بعد در سوریه یک 2013در مصر و تونس و از سال  2011

یا یک خیزش  مردمی علیه رژیمی ستمگر؟ تمایز مذکور، واجد معانی ضمنی خاصی 

ویژه اگر هدف ما درک نقش و به پردازی انقالبی است،دهی و نظریهبرای سازمان

ی زنان در مقابله با مردساالری، ستم و استثمار باشد. بنابراین در این مقاله از مبارزه

شود؛ البته نه به عنوان شورش، طغیان یا خیزش به طور مترادف استفاده میمفاهیم 

 ، بلکه برای ایجاد تمایز الزم. «انقالب»جایگزینی برای 

 نیز مهم است. وضعیت انقالبی زمانی است وضعیت انقالبیو  انقالبتشخیص تفاوت 

های متداول حکومت کند و مردم نپذیرند تحت ی روشکه دولت نتواند به وسیله

یا در ایرانِ  2011ی حکومت باشند. این وضعیت انقالبی در قیامِ عربی سال سیطره

( ایجاد شد، و نیروی سیاسی جدیدی به میانجِی مقاومتِ پر شمار 1357) 1979سال 

مردم به قدرت رسید که اگرچه تشکیالت موجود دولت و ساختار اقتصادی اجتماعی را 

در دست گرفت، اما روابط اجتماعی و طبقاتی دست نخورده باقی ماند. بحث این نیست 

که هیچ چیز تغییر نکرد،  شکل حکومت تغییر کرد، اما محتوای آن نه. در ایران سالِ 

 از ریاست 2011ساالری تغییر کرد و در مصرِ ن، شکل حکومت از سلطنت به دی1357

اقتصادی نیز اشکال جدیدی به -جمهوری غیرنظامی به نظامی. برخی روابط اجتماعی

خود گرفتند، مانند مردساالری که بیش از گذشته برجسته شد. بحث زیر در چارچوب 

 پردازد.ی این مالحظات تاریخی و نظری به بررسی هر دوره میو از دریچه
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 بخش ملیهای آزادیهای ضداستعماری و جنبشزنان و جنبش

( چندین 1939-1945( و جنگ جهانی دوم )1914-1918بین جنگ جهانی اول )

ر کننده دی ملی و دموکراتیک در منطقه رخ داد که زنان نقشی فعال و تعیینمبارزه

در  امپریالیست غربیاند. مقارن با شکست امپراتوری عثمانی از نیروهای ها ایفا کردهآن

ایجاد  1920که در سال  1«ی مللجامعه»های جدیدی پدیدار شدند. ، دولت1918سال 

های جدید به رسمیت شناخت. شد، قیمومیت انگلیس و فرانسه را برای اداره این دولت

که از ایجاد سرزمین یهود در فلسطین حمایت  1917در سال  2«بالفور بریتانیا» یبیانیه

، استعمار 1948ی ملل نیز پذیرفته شده بود. سی سال بعد در سال در جامعه کرد،می

 ( با ایجاد دولت اسرائیل رسمیت یافت. 3فلسطین )نکبت

پس از دو جنگ جهانی، بیشتر کشورهای منطقه همچنان تحت نفوذ فرانسه و 

رد. با ک ها ایاالت متحده به عنوان نیرویی جدید ظهورانگلیس بودند، اما با پایان جنگ

ای های نوپگرایی عربی در این دوره، نیروهای غربی از اسالم علیه جنبشپیدایش ملی

ی گیری دولت سوسیالیستگرا، ضداستعماری و دموکراتیک استفاده کردند. شکلملی

ی زنان خواهانهی برابرینیز تأثیر مهمی بر مبارزه 1917اتحاد جماهیر شوروی در سال 

، کشف حجاب و اصالحات 1920ی در دهه»کند که ل میاستدال 4داشت. آفاری

« جنسیتی در آسیای مرکزی شوروی و قفقاز موضوع بحث روز در ایران بودند.

(Afaray 2009, 143با گسترش نفوذ سوسیالیسم، نیروهای غربی از ملی )ی و گرای

نان ز های کمونیستی استفاده کردند که تأثیر مداومی بر مطالباتاسالم علیه جنبش

گرا بر های ضداستعماری و ملیبرای برابری جنسیتی داشت. برای ارزیابی تأثیر جنبش

ها با یکدیگر مد نظر روی زنان، باید اتحاد بین این نیروهای مردساالر و همکاری آن

                                                      
1 .League of Nationsدر پی کنفرانس صلح پاریس )که  1920ی دولتی بود که در دهم ژانویه: سازمانی میان

 .رسماً به جنگ جهانی اول پایان داد( تأسیس شد

2. British Balfour Declaration 

 1948هزار عرب فلسطینی در طول جنگ  725که حدود  1948ها در سال جمعی فلسطینیمهاجرت دسته. 3

 .های خود را ترک، فرار یا اخراج شدنداعراب و اسرائیل و جنگ داخلی پیش از آن، خانه

4. Afary 
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ی زنان به شاخص مدرنیته یا سنت تبدیل شد؛ از این رو قرار بگیرد. سکسوآلیته

سازی، گاه اسالمی شد و گاه سکوالر که در ی شد و گاه شرقیسازگاه غربی سکسوآلیته

ر شد. برای درک بهتمند میها باید به لحاظ اخالقی تنظیم و قانونهر یک از این صورت

 این ادعاهای نظری، تحلیل وضعیت برخی کشورهای منطقه  مثمرثمر خواهد بود.

 الجزایر

الریِ استعماریِ فرانسه در طی برای تشریح ایدئولوژی و استراتژی مردسا 1فانون

بیایید حمایت زنان را جلب کنیم »نویسد: ( می1830-1962ها استعمار الجزایر )دهه

( با افزایش خشونت حکومت Fanon 1965, 37« )و بقیه در پی آن خواهند آمد.

های اجتماعی گوناگون استعماری، جنبش مقاومت نیرومندتر شد. زنانی با پیشینه

جلب »آغاز شده بود. بنابراین  1940ی هایی پیوستند که در دههبه اعتراضاندک اندک

شد  گرا بدلگرا، سوسیالیستی و اسالمی استعمارگرا، ملیبه یک پروژه« حمایت زنان

 2،«حزب کمونیست الجزایر»که هر یک مقاصد سیاسی متفاوت و خاص خود را داشت. 

 را تأسیس کرد.  3«ی زنان الجزایراتحادیه»

 1944ی خود در سال حزب کمونیست الجزایر در اولین کنگره

ای بار زنان الجزایر، دستورجلسهضمن ابراز تأسف از وضعیت فالکت

سازی زنان از سرنوشت خود تنظیم کرد و راهکارهای جهت آگاه

ممکن همچون آموزش دختران روستایی و شهری را پیشنهاد داد. 

 10ی زنان الجزایر در حدود هاتحادی 1951تا  1944های بین سال

 4زنان الجزایرای به نام هزار عضو را گرد هم آورد و نشریه 15تا 

 (Salhi 2010, 115منتشر کرد. )

بود که هزاران زن را به عضویت در جنبش مقاومت سوق  1945امّا این کشتار سال 

 ن نازی درداد. هزاران الجزایری که برای شرکت در راهپیمایی بزرگداشت شکست آلما

                                                      
1. Fanon 
2. Algerian Communist Party (Parti Communiste Algérien, PCA) 

3. Union of Algerian Women (Union des Femmes d’Algérie, UFA) 

4. Women of Algeria 
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در شهرهای سطیف  و قالمه  به خیابان آمده بودند، با برخورد  1945هشتم ماه مه 

 بار نیروهای ارتش استعماری فرانسه که قصد داشت بنرهای ضداستعماریخشونت

معترضان را به زیر بکشد مواجه شدند. هزاران نفر قتل عام، دستگیر و شکنجه شدند. 

یک جنبش ضداستعماری مردمی را در سراسر کشور آمیز، آتش این سرکوب خشونت

های سیاسی عنوان یک قدرت ضداستعماری فعال، گروه( حضور زنان به1ور کرد.)شعله

 ی خود بگنجانند. را در برنامه« ی زنانمسئله»زنان و « موضوع»را وادار کرد که 

ر ایجاد کرد ی زنان را در الجزایاولین شاخه» 1945در سال  1«حزب مردم الجزایر»

 Salhi« )را گرد هم آورد. 3و فاطمة بنسوسامة 2ای مانند نفیسه حمودتا زنان برجسته

تأسیس  4«انجمن زنان مسلمان الجزایر»، 1947( دو سال بعد در سال 115 ,2010

داد، اما خدمات اجتماعی ارائه می 1945شد. این انجمن غالبًا به قربانیان قتل عام مه 

ان گسترش آگاهی سیاسی در می»با مناطق روستایی نیز ارتباط برقرار کرده بود و برای 

« کرد.ها را به آموزش دختران و پسرانشان تشویق میکوشید و آنمردم عادی می

 )همان( 

( نیز معروف است، 1954-1962) 6«انقالب الجزایر»که به  5گ استقاللبا شروع جن

زنان به جنبش مقاومت مسلحانه پیوستند. در طی این هشت سال خونین، زنان در دو 

ی جنگیدند: علیه استعمار و روابط مردساالری. زنان الجزایری به مبارزهجبهه می

ی خاورمیانه و فراسوی آن ر منطقهمسلحانه پیوستند و به نماد زنان انقالبی در سراس

ای در نزدیکی گذاری در کافهبه بمب 1961که در سال  7تبدیل شدند. جمیله بوپاشا

هایی از زنان عمان گرفته تا دانشگاه الجزایر متهم شد، به مظهر مقاومت برای نسل

                                                      
1. Party of the Algerian People (Parti du Peuple Algérien, PPA) 

2. Nafissa Hamoud 
3. Fatima Bensoname 
4. Association of Muslim Algerian Women (Association des Femmes Musulmanes 

Algériennes, AFMA) 

5. War of Independence 

6. Algerian Revolution 

7. Djamila Boupacha 
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ز آمیفلسطین، ایران و کردستان تبدیل شد. زنانی همچون بوپاشا از روش خشونت

ی استعمارگران جان سالم به در بردند؛ استعمارگران زنان را به ی مردساالرانهنجهشک

دادند: نخست، با از بین بردن رویا و آرزوی استقالل طرق مختلف مورد مجازات قرار می

ملی از طریق تجاوز به بدن زنان که معرف ملت است؛ دوم، با تعرض به بدن زنان، 

بدن زنان که شاخص فرهنگی یک فرهنگ بومی است؛  دار کردن و شرمسار ساختنلکه

ی استعمارگر و و سوم، با مجازات زنان به عنوان کسانی که از هنجارهای مردساالرانه

 اند. استعمار شده تخطی کرده

ی جنسیتی مردساالر زنند، سلطههای انقالبی هنجارهای اجتماعی را بر هم میبرهه

های خصوصی و دهند تا از دوگانگی حوزهمجال میکنند و به زنان را دچار گسست می

ی هایی در زمینهعمومی عدول کنند. تثبیت قدرت در داخل حکومت، اغلب با چرخش

 2،«منشور الجزایر»کند که در استدالل می 1نقش و حقوق زنان همراه است. الزرگ

توسط دولت  1964ی پسااستعماری که در سال دوره« بنیادی»یعنی متن 

ی توده»( تنظیم شده بود، مفهوم FLN) 3«ی آزادی ملیجبهه»لیستی سوسیا

چنین »افزاید: ( وی می  Lazreg 2000, 62بود. )« مرد نوعی»به معنی « شهروندان

ای تأثیرگذار در اکثر متون قانونی/سیاسی رسمی برداشتی از شهروندی، در واقع بر ایده

هایی هستند فاقد عاملیت که باید سوژه گذارد که بر مبنای آن زنان اساساًسرپوش می

 (60)همان، « کنند.تحت قیمومیت مردانی باشند که به نام خدا عمل می

، حقوق و نقش زنان در تسلط دو ایدئولوژی 1962از زمان استقالل الجزایر در سال 

ی لیبرالیسم سکوالر و های مردساالرانهجو است: ایدئولوژیغالب و اغلب رقابت

ع گرایی در نقش مان. در هر دوی این مواضع ایدئولوژیک، ملیگرایانهاری اسالمکمحافظه

ی اثرگذاری زن درباره 4اصلی در برابر از بین رفتن نابرابری جنسیتی عمل کرد. شعبان

شود، ی زنان در دیگر نقاط منطقه تشدید میالجزایری بر انقالب که عمیقاً با تجربه

س ما از دست دادن آن برابری مطلقی است که در طول تنها افسو»نویسد: چنین می

                                                      
1. Lazreg 
2. La Charter d’Alger 
3. Front of National Liberation 
4. Shaaban 
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رسد انقالب به دست آمده بود. تا جایی که به برابری جنسیتی مربوط است، به نظر می

 ,Salhi)نقل شده در « ایم.که به جای اینکه رو به جلو حرکت کنیم، به عقب برگشته

2010, 119) 

ایران تا  1357زنان پس از انقالب در واقع این عبارت عیناً به شعار ماندگار جنبش 

اری با وجود این، نزاع ساخت« ما انقالب نکردیم تا به عقب برگردیم!»به امروز تبدیل شد: 

خاصی صورت  در الجزایرِ پس از استقالل تحت شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی

ه ب گیری ایدئولوژیک حزب سیاسیِ در قدرت، بازگشت زنانگرفت که فارغ از موضع

یری گجا نقل کامل نتیجهروابط جنسیتی پیش از استقالل را ناممکن ساخت. در این

 الزرگ در مورد حقوق شهروندی زنان در دوران پس از استقالل حائز اهمیت است: 

توان گرفت این نیست که حکومت درسی که از مورد الجزایر می

ای هزادیحزبی و سوسیالیسم دولتی مانع از ظهور آن دسته از آتک

اری شان یی حقوقتوانست به زنان برای مطالبهشد که می سیاسی

رساند، اگرچه این مسئله واقعیت مهمی است که در کشورهایی 

همچون اتحاد جماهیر شوروی سابق مورد توجه قرار گرفته بود. در 

که نیمی سکوالر  ایواقع در شرایط حاکمیت نظام حقوقی دوگانه

ست، شهروندی جز یک از متون مذهبی و نیم دیگر برآمده

شهروندیِ صوری )که به کنش رأی دادن تقلیل یافته است( 

مندی و سوژگی زنان که به دنبال آن نخواهد بود. فقدان شخصیت

ها منجر شود. دستیابی آید، ممکن است به خشونت علیه آنمی

زنان به شهروندی بنیادینی که مجال بسط و گسترش حقوق مدنی 

کند، عالوه بر مشارکت فعال و مستقل ها را فراهم میماعی آنو اجت

های سیاسی اساسی است. زنان در حیات جمعی، مستلزم آزادی

(Lazreg 2000, 69) 

 پیش روی های سیاسیی پیچیدگیبحث الزرگ به رغم توضیحات ناقص درباره

مدنی و حقوق »های زنان الجزایری از زمان استقالل کشور، در مورد محدودیت

ارزشمند است. برای درک بهتر « های سیاسی اساسیآزادی»در غیاب « اجتماعی
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، تحلیل طبقاتی و ایدئولوژیک دولت در هر دو «سیاسی»و « مدنی»همبستگی حقوق 

ی قبل یا بعد از انقالب واجد اهمیت فراوان است. در مطالعات زنان خاورمیانه، نهاد دوره

 زدایی شده وقلیل یافته است؛ نهادی که از آن تاریخدولت اغلب به اَشکال حکومت ت

 ارتباطش با ساختار طبقاتی قطع شده است. 

ی فمینیستی مارکسیستی، دولت دارای هویت مستقل بوده و از سایر در نظریه

طور که این نهادها نهادها، مانند مذهب، خانواده، آموزش یا اقتصاد متمایز است. همان

اند، دولت هم خودمختار است و هم وابسته به این نهادهایی توسط دولت شکل گرفته

 اند و همکه شکل داده است و نهادهای مذکور نیز به همین ترتیب هم مستقل از دولت

کند ی حاکم است، از نظم موجود حفاظت میوابسته به آن. دولت سازمان سیاسی طبقه

های ستمدیده به نظام حاکم ی گروهو متضمن وفاداری تمامِ ملت، طبقات، زنان و همه

کند، بلکه همزمان ی مسلط را ایجاد میاست. دولت نه تنها شرایطِ حاکمیت طبقه

داریِ سازد. روابط طبقاتی و جنسیتی سرمایهشرایط بازتولید خودش را نیز فراهم می

 (Carpenter and Mojab 2017شوند. )مردساالرانه، در قدرتِ دولتی متبلور می

ی شوند، مواجههر نیز همانند دیگر نقاط خاورمیانه که در ادامه مطرح میدر الجزای

داری، ی مردساالری سرمایهزنان با دولت نه برای برچیدن آن به عنوان )باز(تولیدکننده

بود. از زمان دولت « اصالح دولت از درون»بلکه برای ورود به جریان مذاکرات با هدف 

-1978) 2های هواری بومدین( تا دولت1962-6519) 1پسااستقاللیِ احمد بن بال

وق ی مسائل مرتبط با حقگرایانه فشار بر دولت در زمینه، دورانی که جنبش اسالم1965

-1992) 3زنان، تنظیم خانواده، روبنده و سقط جنین را آغاز کرد(، شاذلی بن جدید

ی شروط قانون شریعت اسالمی بر پایه 1984ی ، هنگامی که قانون خانواده1979

                                                      
1. Ahmed Ben Bella (2012-1916رهبر سیاسی جنگ استقالل الجزایر، نخستین نخست ) وزیر و نخستین

 سوق داد. 'سوسیالیستی'جمهور انتخابی الجزایر بود که کشورش را به سوی یک اقتصاد رئیس

2 .Houari Boumédiènne (1978-1932( رهبر الجزایر )و از شخصیت1965-1978 )ی جنبش های برجسته

 عدم تعهد 

3 .Chadli Bendjedid (2012-1929 )ی جمهور الجزایر پس از استقالل این کشور در فاصلهچهارمین رئیس

 بود. 1992تا  1979های سال
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(، زنان به برخی از 1999-2019) 1روی عبدالعزیز بوتفلیقهتصویب شد( و رژیم میانه

زده ها پیروز اما وحشتاند. آناند و برخی را نیز از دست دادهحقوق خود دست یافته

اند. هرچند زنان فعّاالنه در برچیدن نژادپرستیِ اّما به زندان افتادهاند اند، بسیج شدهبوده

ی حکومت استعماری مشارکت داشتند، اّما در مختل کردن شرایط بازتولید مردساالرانه

ی پس از استقالل، چه از نوع سکوالر و چه از نوع اسالمی داریِ مردساالرانهدولتِ سرمایه

یک ناکامی نظری، سیاسی، سازمانی بوده است و به میانجِی آن، ناکام بودند. این ناکامی 

و شرایط ملی پسااستعماری الجزایر شکل گرفته  تر جهانیتأثیر متقابل عوامل کالن

ای است که باید در ادامه بیشتر به آن بپردازیم، چرا که در مورد مبارزات است؛ این نکته

 کند.مصر نیز صدق میزنان در 

 مصر

در مصر، یادآور تاریخ غنی جنبش زنان در مبارزه برای آزادی و  2011قیام سال 

طوالنی  یبرابری در این کشور شد. ویژگی منحصر به فرد جنبش زنان مصر در پیشینه

برای  1919ی حیات سیاسی مصر از زمان انقالب آن است. حضور فعال زنان در عرصه

اهانه تداوم داشته است. مصر خوخاتمه دادن به سلطنت و آغاز ساختار دولتی جمهوری

اولین قانون اساسی جمهوری تنظیم  1923به استقالل رسید و در سال  1922در سال 

، قانون اساسی در 1919مهم زنان در انقالب  رغم نقشکند که بهاشاره می 2شد. حاتم

تنها شهروندان مرد بالغ »نویسد که قانون اساسی ها سکوت پیشه کرد. او میمورد آن

ت ای برای ملّا در مقام عضو ملت به رسمیت شناخت، و بدین ترتیب شخصیت مردانهر

کرده که به طبقات ( گروهی از زنان مصری تحصیلHatem 2000, 35« )قایل شد.

( را EFU) 3«ی فمینیستی مصراتحادیه»1923باالتر و سکوالر تعلق داشتند، در سال 

اسی زنان در قانون اساس بپردازند. ی فقدان حقوق سیتأسیس کردند تا به مسئله

ی یانیهدست یافت و اولین ب« المللیاعتبار و روابطی بین»ی فمینیستی مصر به اتحادیه

                                                      
1 .Abdelaziz Bouteflika  بود. 2019تا  1999جمهور الجزایر از سال ( رئیس1937)متولد 

2. Hatem 

3. Egyptian Feminist Union 
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در رُم اعالم شد.  1«المللی اتحاد حق رأیی بینکنگره»در  1923عمومی آن در ماه مه 

(keddie 2007, 90& 92) 

به محض بازگشت از این نشست  3وی،سیزا النبراو  2رهبران این جنبش هدا شعراوی

های خود را از صورت آهن قاهره به عنوان یک اقدام سیاسی روبندهدر ایستگاه راه»

( Ibid, 92« )برداشتند و برخی از افراد حاضر در جمعیت نیز همین کار را کردند.

ی فمینیستی مصر طرفدار اصالحات در آموزش، خدمات بهداشتی، برابری اتحادیه

ه طلباناقتصادی، کشف حجاب و حق رأی بود. این اتحادیه به دلیل رویکردهای اصالح

ن توانا ساخت»ها و فرهنگی خود به فمینیسم مورد انتقاد قرار گرفت. هدف همگانی آن

دگرگون ساختن »و « ی کارگر برای تبدیل شدن به همسران و مادران بهترزنان طبقه

بود. « رمان خصوصی به یک آرمان ملی و عمومیآیین جدید زندگِی خانگی از یک آ

(Hatem 2000, 43, 44) 

که در سال « اخوان المسلمین»های رادیکال و همچنین زنان عضو گروه فمینیست

ی را به چالش کشیدند. پروژه 1923تأسیس شده بود، قانون اساسی مصوب سال  1928

ریِ ی احکام شرعیِ برابا بر پایههای زنان مسلمان این بود که شرایط زیستیِ زنان رگروه

( در سال 1952-1970) 4گرای جمال عبدالناصردو جنس بهبود ببخشند. دولت ملی

های فمینیستی محدودیت ایجاد کرد، به سلطنت پایان داد. ناصر برای تشکل 1953

نویسی ی بازمطبوعات مستقل فمینیستی را ممنوع کرد و برای عضویت زنان در کمیته

یکی از اعضای  5دوریه شفیق، 1954هایی قائل شد. در مارس اسی محدویتقانون اس

ی خبرنگاران، در اعتراض به این رویکرد دولت ناصر دست به اعتصاب غذا رزن سندیکا

حق رأی زنان و کاندیداتوری برای مناصب  1956زد. در قانون اساسی مصوب سال 

                                                      
1. International Suffrage Alliance Congress 

2 .Huda Sha’rawi (1947-1879از پیشگامان جنبش حقوق زنان در مصر و بنیان )ی گذار اتحادیه

 فمینیستی مصر بود.

3 .NabarawiSaiza  (1985-1897ژورنالیست مصری که سردبیر مجله ) یL'Égyptienne .بود 
4. Gamal Abdel Nasser 

5 .Duriya Shafiq (1975-1908 فمینیست، شاعر، سردبیر و یکی از رهبران اصلی جنبش آزادی زنان در مصر )

 بود.  1940ی در اواسط دهه
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زنان باقی ماند. کِدی  دولتی تضمین شده بود، اما مادری و همسری نقش اصلی

 نویسد: می

دوریه شفیق را  1بنت النیلی نشریه 1957ناصر در سال 

او را برای چندین سال تحت بازداشت  1960تعطیل کرد و در سال 

و در انزوا با فروافتادن  1975خانگی قرار داد. او مدتی بعد در سال 

در سال  2از یک بلندی به زندگی خود پایان داد. انجی افالطون

به همراه صدها کمونیست دیگر به زندان افکنده شد،  1959

 1965گرا در سال رهبر زنان اسالم 3همانطور که زینب الغزالی

 (123زندانی شده بود. )همان: 

برای اقدام ملی ارائه کرد که برابری « سوسیالیستی»منشوری  1962ناصر در سال 

ی این سازجود این، زنان در تمامی ابعاد عملیاتیجنسیتی را تأیید و تصویب کرد. با و

ر، از ی مردساالدارانهگرایی عربی سرمایهمنشور با چالش مواجه شدند. برای تثبیت ملی

ی برای بیان روشن رابطه 1971نظر شد. قانون اساسی در سال حقوق زنان صرف

قانون  1976سال تنگاتنگ میان برابری جنسیتی و شرع مورد بازبینی قرار گرفت. در 

اساسی باز هم اصالح شد تا اسالم را مبنای قانون قرار دهد. زنان مصری از دولتِ 

و به قدرت  1970گرا مأیوس شدند. پس از مرگ ناصر در سال پسااستعماری و ملی

ها، (، دولت عالوه بر جنبش زنان به شدت  با چپ1970-1981) 4رسیدن انور سادات

های مستقل زنان غیرقانونی اعالم شدند. ز درگیر شد. گروهدانشجویان و کارگران نی

فمینیسم »ملت ادغام کرد و جنبش زنان را به -گری زنان را در دولتدولت کنش

را زنانه  ی نولیبرالدارانهتبدیل کرد تا دستگاه بوروکراتیک مردساالری سرمایه« دولتی

 سازد.

                                                      
1. Bint al-Nil 

2. Inji Aflatun 
3. Zeinab al-Ghazzali 
4. Anwar Sadat 
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داری نولیبرال، الجزایر و مصر ایهو با شروع بحران نفت و ظهور سرم 1970ی تا دهه

 1«های تعدیل ساختاریبرنامه»مانند برخی دیگر از کشورهای منطقه، مجبور شدند از 

(SAPsمتابعت کنند که در سطح بین ) صندوق »و  2«بانک جهانی»المللی توسط

 های مستقل نوظهور، از یک سو با پارادوکسِتحمیل شده بود. این ملت 3«المللی پولبین

های آموزش، و گسترش خدمات عمومی شامل بخش« توسعه«/»مدرنیزاسیون»

رو بودند. به زنان ها روبهسازی این بخشبهداشت و اشتغال و از سوی دیگر خصوصی

ها ی آنبرای اشتغال و مشارکت در امور عمومی کشور نیاز بود، اما بدن و سکسوآلیته

ساالرِ و اخالقیات سنتی گره خورده بود. مرد-گرااسالم-گراهمچنان به هنجارهای ملی

کرد، اما این حضور به دقت اگرچه دولت از حضور زنان در انظار عمومی حمایت می

 شد. مدیریت می

های زنان سه دستورالعمل اصلی را در پیش گرفت: دولت برای مدیریت مخالفت

رچوب مجاز که که در اکثر موارد به سازمان زنان اجازه داد تا در یک چانخست این

گری زنان را از طریق توسط دولت وضع شده بود، از حقوق زنان دفاع کنند؛ دوم، کنش

ی مدنی در چارچوب قانون گری جامعه)که به بیان بهتر کنش 4کردننهادیفرآیند مردم

گرا مدارا کرد تا شکاف شود( خصوصی ساخت؛ و سوم، با بسیج زنان اسالمخوانده می

اقتصادی به جا مانده از رشد سریع اقتصاد بازار را پر کند. مسئله -عیی اجتماگسترده

داری/ این است که ادغام کشورهای پسااستعماری خاورمیانه در نظم جهان سرمایه

امپریالیستی، نه تنها پیوند بین دولت و اقتصاد بازار را تقویت کرد، بلکه حقوق لیبرال 

های چپ/سکوالر و شجویان، سیاستدموکراتیک شهروندان، به ویژه زنان، دان

 های آزادی ملی را محدود ساخت. جنبش

ها نه ( دو رخداد دیگر نیز در سرکوب سریع مخالفت70ی در این زمان )اواخر دهه

تنها در منطقه، بلکه در سطح جهانی نقش داشتند: نخست آغاز سقوط تجربیات 

چین و اروپای شرقی؛ و دوم، مدت اجرای سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی، کوتاه

                                                      
1. Structural AdjustmentPrograms 

2. World Bank 
3. International Monetary Fund 
4. NGOization 
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شدید ویژه تهای متضاد نفوذ، بههای امپریالیستی برای بازتقسیم جهان به حوزهرقابت

در  1357( شکست انقالب 2گسترش نیروی امپریالیستی ایاالت متحده در منطقه. )

 یم این فرآیندها نقشگرا، در مشروعیت و تحکیابی نیروهای اسالمایران به علت قدرت

 وری داشت.مح

 زنان و مبارزات ضدامپریالیستی

های ضداستعماری و ایران در مقایسه با جنبش 1357ویژگی متمایزِ انقالب 

بخش اوایل قرن بیستم در منطقه، موضع ضدامپریالیستی مذهبی، پوپولیستی و آزادی

 داری دوران استعماری اواسط قرنسکوالر آن بود. به هر حال، روابط اجتماعی سرمایه

 ها بود که متحول شده بود و از قالب تجاری و رقابت آزادانهنوزدهم در خاورمیانه، مدت

ی مالی در اواسط قرن بیستم تغییر یافته بود. با پایان جنگ جهانی به انحصار و سرمایه

خود وارد « های نفوذحوزه»های امپریالیست برای تأمین امنیت قلمروها و دوم، قدرت

های امپریالیستی ایاالت طلبیالمللی شدند. این جاههای بینابتدور جدیدی از رق

( را در ایران علیه دولت CIA[ سازمان سیا )1332] 1953متحده بود که کودتای سال 

وزیر وقت( رهبری کرد. این کودتا به قدرت دولت گرای دموکراتیک مصدق )نخستملی

اه پهلوی( استحکام بخشید )دومین ش 1در حکومت استبدادی سلطنتی محمدرضا شاه

متحدی قدرتمند برای امپریالیسم ایاالت متحده  1979و ایران تا زمان عزل او در سال 

و « مدرنیزاسیون»ی در منطقه بود. در دوران حکومت شاه، ایران فرایند گسترده

ترین عنوان بزرگی متوسط شهری بهرا با همراهی زنان طبقه« سکوالریزاسیون»

های ن اصالحات گسترده تجربه کرد. این اصالحات که شامل زمیننفعان ایذی

ی کشاورزی، آموزش، بهداشت، اشتغال و حقوق زنان بود، با سرکوب سیاسی گسترده

 روشنفکران، هنرمندان، دانشجویان، زنان، کارگران و مطبوعات تحکیم یافت. 

 رهنگی ایاالتمنافع امپریالیستی سیاسی، اقتصادی و ف« ژاندارم»رژیم شاه به 

متحده در منطقه تبدیل شد. یکی از آخرین هدایای شاه به ایاالت متحده اعزام یک 

                                                      
1. Mohammad Reza Shah 
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در  1«شورش ظفار»برای سرکوب  1974تیپ نیرو با پشتیبانی نیروی هوایی در سال 

 1970تا  1932( عمان از سال Takriti 2013; and Halliday 1979عمان بود. )

بر  1968در سال  2«ی آزادی بخش ظفارجبهه»د. ی استعمار انگلیس بوتحت سلطه

ی استعمار، استقرار و با هدف از بین بردن سلطه« سوسیالیسم علمی»ی اصول پایه

شکیل سوادی تکن کردن فقر و بیکشور مستقلی که با اصول برابری اداره شود و ریشه

 ی برای ادغامهایبخش پیوستند و برای ایجاد فرصتشد. زنان عمانی به جنبش آزادی

دهی های مشخصی همچون مراقبت از کودکان را سازماندر جنبش مقاومت، تعاونی

به طور رسمی شکل گرفت و چند  3«سازمان زنان عمانی» 1974کردند. در سال 

ز ا»های سوادآموزی و آموزش سیاسی تأسیس کرد. سواد ی فرعی برای کالسکمیته

 ، دال'طبقه'شد که به این صورت بود: ط مثل آموزش داده می 'الفبای انقالب'طریق 

 The Gulf Committee.« )و ..  'جامعه'، جیم مثل 'انقالب'، الف مثل 'دهقان'مثل 

 نویسد:( می378-377 ,1979( هالیدی )12 ,1975

ی مردمی برای آزادی جبهه»گران ی یکی از تحلیلبه گفته

ز مبارزه واکنش نشان تر از مردان به آغاجویانهزنان مبارزه 4«عمان

دادند و خود به خود گرد هم آمدند. این مسئله خیلی زود در تضاد 

 ی غذابا روابط اجتماعی قرار گرفت. زنان شروع به نگهداری ذخیره

برای رزمندگانی کردند که ممکن بود ناگهان از راه برسند: شوهران 

ه مواد ها اغلب با این کار مخالف بودند و زنان مجبور بودند کآن

ن خواستند والدیغذایی را مخفیانه ذخیره کنند. بسیاری از زنان می

ی جنگ فعالیت داشته یا همسران خود را ترک گویند تا در جبهه

 باشند. 

سرکوب شد و زنان از خدمت مرخص شدند و با ترک  1975شورش در سال 

 کردند که سنتی هایی ایفای مسلحانه و مکاتب انقالبی، ازدواج کردند و نقشمبارزه

                                                      
1. Dhofar Rebellion 
2. Dhofar Liberation Front 
3. Omani Women’s Organization 

4. Popular Front for the Liberation of Oman (P.F.L.O.) 
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ما »بندی کردند گونه جمعشدند. زنان زندگی خود را پیش از شورش اینقلمداد می

؛ سلطان قبیله یعنی شیخ؛ 1ی چهار سلطان رنج کشیدیم: سلطان مسقطتحت سلطه

 The Gulf« )سلطان مذهبی یعنی امام؛ و سلطان خانوادگی یعنی پدر، برادر و شوهر.

Committee 1975, 8هایی که با این رزمندگان سابق انجام ( در معدود مصاحبه

گویند طلبانه میی مساواتشد، زنان از امید، آگاهی و رؤیای بنا نهادن یک جامعه

 (.26-16 )همان: 

تر های شاه با ایاالت متحده در سرکوب شورش ظفار که تاکنون کمیکی از همکاری

تن پرستاران از ایران و اعزام آنان به مستند شده است، طرح او برای به خدمت گرف

ی جنگی در عمان بود. پرستاران در ازای خدمات خود گرین کارت آمریکا را منطقه

ی ی شاه، مبارزهدریافت کردند. در واکنش به سلطنت هوادار امپریالیسم و مردساالرانه

 ظهور کرد.  1970و  1960ی های چپ دههجدیدی در گرایش

کافی  یها نه به اندازهی آنها پیوستند، هر چند متأسفانه تجربهشزنان به این جنب

 های مقاومت فمینیستیتجزیه و تحلیل شد و نه به مجموعه آثاری راه یافت که جنبش

همراه با انقالبیون عمانی: کتابی به فارسی با عنوان  2015دادند. در سال را پوشش می

های دو خواهر ایرانی به ای از نامهوعهمنتشر شد که مجم 2های جنگ ظفاریادداشت

به  1973آوری کرده بود. این دو نفر در سال های محبوبه افراز و رفعت افراز را جمعنام

لنینیست به نام مجاهدین میم الم پیوسته بودند. این -یک گروه رادیکال مارکسیست

قع در جنوب ی کارگر بودند که از شهر کوچک جهرم وای طبقهخواهران از خانواده

استان فارس به شیراز و سپس برای تحصیل و کار به تهران نقل مکان کردند. رفعت 

معلم و محبوبه پزشک شد. رفعت برای آموزش نظامی به دمشق و فلسطین رفت. اندکی 

 3بعد هر دو خواهر به عمان رفتند و در طی شورش ظفار در بیمارستانی در شهر الغیضه

جایی که بیمارستان عمدتاً توسط پزشکان مستقر شدند. از آندر مرز بین یمن و عمان 

کند. ها حسی عمیق از رفاقتی جهانی را توصیف میهای آنشد، نامهکوبایی اداره می

                                                      
1. Muscat 

2. With the Omani Revolutionaries: The Dhofar War Diary 
3. Al Ghaydeh 
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های ها و چالشتفصیل به امور مربوط به بیمارستان اعم از کاستیها  بهها در این نامهآن

لی الملیک و سیاسی بین کارکنان بینکنند و به اختالفات ایدئولوژآن اشاره می

نویسند، در حال ها به رهبر مجاهدین م ل نامه میپردازند. در همان هنگام که آنمی

زه ی ضدامپریالیستی برای مباری چگونگی ایجاد یک جبهههایی دربارهتدوین استراتژی

« وغی»م منطقه از بینند که در آن مردای را میها رؤیای آیندهعلیه رژیم شاه هستند. آن

 داری و امپریالیسم آزاد هستند. فئودالیسم، مذهب، سرمایه

سالگی بر اثر عفونت ماالریا درگذشت. برای او مراسم  40و در  1973رفعت در سال 

از  المللی قرار گرفت. پسخاکسپاری نظامی برگزار شد و مورد تحسین انقالبیون بین

در یمن نقل مکان کرد و در یک  1به عدن ، محبوبه1975شکست شورش ظفار در سال 

های امی رادیویی پیزبان مشغول به کار شد. این برنامهی رادیویی انقالبی فارسیبرنامه

نگامی کرد. هی ایران پخش میای نوخاستهضد امپریالیستی و ضد شاه را برای قیام توده

به مقصد پاریس ترک  که اخبار قیام در ایران به طور گسترده منتشر شد، او عدن را

در پاریس خودکشی  1978کرد. متأسفانه او در تبعید دچار بیماری روحی شد و در سال 

 «زنان انقالبی و انترناسیونالیست»کرد. در آثار چپ ایرانی، محبوبه و رفعت به عنوان 

ها غالباً از تاریخ مقاومت و اند. در سراسر خاورمیانه زنانی مانند آنتصویر شده

ها ناپدید شدن آن»دهد: ( توضیح می2020اند. سهرابی )های چپ حذف شدهجنبش

شود، حیاتی که ها مربوط میاهمیت شمردن حیات آنشک به بیاز متونِ تاریخی بی

«. های پادشاهان و نظامیان پنهان شده است...موهای بزرگ سرگذشتزیر حرکت قلم

 های جنگانقالبیون عمانی: یادداشت راه باهمی ی کوتاه دربارهانغمه سهرابی در مقاله
 «ها را نقل کنیم؟های آنآیا باید داستان»کند: های درستی را مطرح میپرسش ظفار

ها در سطح ملی، ها برای درک انقالبآن« اهمیتبی»های آیا بازیابی سرگذشت»و 

 )همان(« ای و جهانی اهمیت دارد؟منطقه

ی جناح ماهیت فراگیر ایدئولوژی مردانه و مردساالرانه توان بهها میهای آندر نامه

 در میان خود -که به همان اندازه فراگیر باشد-چپ و فقدان نوعی آگاهی فمینیستی 

ی زنان در جنبش چپ در زنان پی برد. مغیثی که تنها کتاب موجود در مورد تجربه

                                                      
1. Aden 



 

 
 

 انهیزنان و انقالب در خاورم 287

که مردساالری و کند ی اوست، استدالل مینوشته 1979های آغازین انقالب سال

مانع از رشد آگاهی جنسیتی و مبارزه برای حقوق »پوپولیسم سوسیالیستی جناح چپ 

 (Moghissi 1994, 159« )زنان در پی انقالب شد.

گری خود را با کرده، شهری و طبقه متوسط، کنشدر ایران، زنان مبارز تحصیل

و به ویژه  1960ی ههای دانشجویی و اعتصابات کارگری اواخر دهپیوستن به جنبش

های سازمان چریک»و  1965در سال 1«سازمان مجاهدین خلق ایران»پس از تأسیس 

های مخفی و آغاز کردند. این دو سازمان گروه 1971در سال  2«فدایی خلق ایران

چریکی بودند، با این تفاوت که سازمان مجاهدین خلق ایران ایدئولوژی اسالمی را همراه 

مارکسیستی در پیش گرفت و بنیان ایدئولوژی سکوالر سازمان  با اقتصاد سیاسی

ها روهلنینیستی بود. این گ-های فداییان خلق ایران مبتنی بر اصول مارکسیستیچریک

دانستند و یک خط مشی سیاسی ی امپریالیسم ایاالت متحده می«نشاندهدست»شاه را 

 ضدامپریالیستی قدرتمند را به وجود آوردند. 

های ، زنان بیش از پیش به این گروه1970ی ای انقالبی اواسط دهههدر سال

تعیین تعداد دقیق زنانی که ( »107 ,2002ی شهیدیان )رادیکال پیوستند. به گفته

ی حول این کارانههای مخفی چریکی عضویت داشتند، به دلیل جوّ پنهاندر سازمان

از » ستکند که مدعیان نقل میاو از آبراهامی«. نوع از کنشگری سیاسی ناممکن است

دار نفر زن بودند. زنان خانه 39ی ضد حکومت پهلوی، شدهچریک کشته 341میان 

معلم مدرسه،  9نفر( در صدر لیست قربانیان قرار گرفتند.  13نفر( و دانشجویان ) 14)

تا  1970های نویسد که بین سال( می2017اما امانت )« کارمند اداره. 1پزشک،  2

ها زن بودند. نفر آن 29نفر از اعضای خود را از دست داد که  198، فداییان خلق 1978

 1976تا  1971های در مقابل، تعداد قربانیان مجاهدین بین سال»کند که او ادعا می

ها تنها یک نفر زن بود. این تفاوت قابل توجه را بیش از پانزده نفر نبود که از میان آن

 «ایدئولوژی مارکسیستی در قیاس با مارکسیسم اسالمی دانست. توان ناشی از قدرتمی

(Amanat 2017, 662 ) 

                                                      
1. People’s Mojahedin Organization of Iran 

2. Organization of Iranian People’s Fada’yan-e Guerrilas 
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ها به وجود آمد که منجر های زیادی در این گروهاندکی پس از وقوع انقالب، انشعاب

-لنینیست-لنینیست یا مارکسیست-تر مارکسیستهای رادیکالبه ظهور گروه

( Afary 2009ر قدرتمند زنان شد. )مائوئیست و به موازات آن برجسته شدن حضو

 هایی بودند که با خشونتساالری در ایران، این زنان از نخستین گروهاما با تحکیم دین

تا  2000کامل مجازات، دستگیر، زندانی، ... و اعدام شدند. تخمین زده شده که بین 

ق بشر ی اول استقرار حکومت جدید اعدام شدند. )مرکز اسناد حقوزن در دهه 3000

ی زنان ایرانی از زندان هرگز در ( تجربه2012 2؛ و دادگاه ایران2015و  2011 1ایران

ا ی« گیسوژ»ی ی موردیِ پرسشگری دربارهعنوان نمونههای فمینیستی، بهپژوهش

اند، تادهایس« زنانگی اسالمی»ی زنانی که در برابر حکومت و قوانین برسازنده« عاملیت»

 بروز نیافت.

هایت دولت اسالمی جایگزین رژیم طرفدار امپریالیسم و غرب، سکوالر و در ن

سازی اقتدارگرای پهلوی شد. هویت سیاسی و قانونی این دولت از طریق اسالمی

ی روابط جنسیتی مستحکم شد. این کار از بسیاری جهات لغو تحوالت گسترده

ال اخیر )از شروع انقالب ای بود که در حدود هشتاد سشدهریزیخودانگیخته و برنامه

( در روابط جنسیتی اتفاق افتاده بود. در حالی 1911تا  1906های مشروطه در سال

( خشونت دولتی را برای کشف 1925-1941که رضا شاه، اولین پادشاه خاندان پهلوی )

ی حجاب سرکوب حجاب زنان به کار بست، جمهوری اسالمی برای تحمیل دوباره

اهلل خمینی بارها و بارها اعالم کرد که زنان کرد. در حالی که آیت ای را آغازگسترده

مبارزه باقی بمانند، اما یک نظام تبعیض جنسی )عمدتًا به اجبار( « یصحنه»باید در 

سازی روابط جنسیتی از همان ابتدا در سراسر کشور تحمیل شد. با این همه، اسالمی

مروز زنان همچنان یک نیروی سرسخت مخالف با مقاومت شدید زنان مواجه شد و تا به ا

در مورد زنان ایرانی وجود دارد، اکثراً بر  ای که( مطالب گسترده3اند.)باقی مانده

ی زنان اقلیت ملی مانند کرد، ی متوسط متمرکز شده و تجربههای شهری و طبقهتجربه

ی زنان چپ سکوالر که مبارزهتر از همه اینعرب، ترک یا بلوچ از قلم افتاده است. مهم

                                                      
1. Iran Human Rights Documentation Center 

2. Iran Tribunal 
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ی سوسیالیستی، ضدامپریالیستی و مسلحانه پیوستند، به مبارزه 1940ی که از دهه

 نادیده گرفته شده است. 

 د در مبارزات مسلحانهزنان کر

گرایی و فمینیسم های ملی، سیاست1979به قدرت رسیدن حکومت جدید در سال 

های گرای کرد یکی از پایدارترین جنبشکردها را نیز تحت تأثیر قرار داد. جنبش ملی

ی اول بر روی چهار ی کردها برای خودمختاری در وهلهتاریخ عصر جدید است. مبارزه

های مهم ایران، عراق، ترکیه و سوریه متمرکز است، اما این مبارزه قدرتملت -دولت

غربی، به ویژه ایاالت متحده، انگلیس و فرانسه، بازیگران محلی متعدد از جمله 

داران، دهقانان، کارگران و های سیاسی گوناگون و طبقات مختلف مانند زمینسازمان

های گرایی کردی نیز مانند دیگر جنبشبورژوازی شهری را نیز هدف گرفته است. ملی

های متنوع و گرا عمدتاً از خصلتی مردانه برخوردار است، اگرچه زنان نیز با نقشملی

ان گرا زنهای ملیگرایی کردی همانند سایر پروژهاند. ملیمتغیر در آن مشارکت داشته

 «افتخار»، «یسرزمین مادر»کنندگان ملت، حافظان را همچون قهرمانان کشور، تجدید

 ;Mojab 2001کند. )ملت و نگهبانان فرهنگ، میراث و زبان کردی تصویر می

Hassanpour 2001) 

خاص خود « های زنانگروه» 1950ی گرای کرد از دهههای سیاسی ملیسازمان

کردند که رهبری اند که معموالً در نقش پشتیبان مردانی خدمت میرا داشته

، دو سازمان سیاسی زنان را 1980ی عهده داشتند. اما از دهه گرا را برهای ملیجنبش

ب حز»ها مراتب نظامی و سیاسی خود به کار گرفتند. یکی از این سازماندر سلسله

شود و دیگری شناخته می 2بود که عمومًا تحت عنوان پ.ک.ک 1«کارگران کردستان

 به معنای انجمن( بود. ) 4«کومله»یا  3«سازمان زحمتکشان انقالبی کردستان ایران»

                                                      
1. Kurdistan Workers Party 

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

تبدیل شد، مجادله بر سر نقش زنان کرد در  2«فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه»به 

را  ایی مسلحانه از سر گرفته شده است. عملکرد این دو سازمان روابط پیچیدهمبارزه

گرایی و نیز به تشکیل دولت و مردساالری پیوند ند که فمینیسم را به ملیکآشکار می

ی ی فمینیستنگارانهدهد. با وجود این، تحلیل دقیق تنها از طریق تحقیقات قوممی

ای ممکن است. متأسفانه انجام چنین پژوهشی به چندساختی، فراملّیتی و فرامنطقه

ملتِ ایران، عراق، - در هر چهار دولتگری که فعالً سبب سرکوب سیاسی و جنگ ویران

نماید. اما در سالیان اخیر ترکیه و سوریه بر کردها سایه افکنده است بس دشوار می

کنند؛ تر میهای مستند مهم ما را به فهمِ دینامیکِ روابط جنسیتی نزدیکبرخی از فیلم

گلستان، (، 2015) 4رقص برای تغییر(، 2004) 3زنان کوه آراراتهایی از قبیل: فیلم

 (.2018) 6فرمانده آرین: داستانی از زنان، جنگ و آزادی( و 2016) 5سرزمین گل سرخ

ی زنان مبارز آزادی ژانری نوظهور است که شناخت نامهها، زندگیعالوه بر فیلم

بدیل ی چگونگی تی اجتماعی و سیاسی دربارهتری از روابط پیچیده و بازدارندهگسترده

سارا: زندگی من هایی همچون نامهسازد؛ زندگیرا ممکن می« مبارز آزادی»شدن به 

شقایق ها بر سنگالخ: زندگی و  8ر از یک کالشینکف نیستامینه: بزرگت 7یک مبارزه بود،

ی زنان عضو کومله )به فارسی(. در ادامه، تجربه 9و روزگار زن کرد در کردستان ایران

 در ایران مورد بحث قرار خواهد گرفت.  1981تا  1979های طی سال

                                                      
1. Rojava Revolution 
2. Democratic Federation of Northern Syria 
3. Women of Mount Ararat 

4. Dancing for Change 
5. Gulistan, Land of Roses 
6. Commander Arian: A Story of Women, War and Freedom 
7. Sara: My Life Was a Struggle 
8. Amineh: No Bigger than a Kalashnikov (عنوان اصلی به زبان سوئدی: Inte Större Än En 

Kalasjnikove) 
9. Poppies on the Rock: Life and Time of Kurdish Woman from Iran’s Kurdistan 
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ته به یخی کرد، مانند باقی نقاط ایران به صورت خودانگکردهزنان شهری و تحصیل

 16موج انقالبی اعتراضات ضد شاه در شهرهای بزرگ کردستان پیوستند. کومله در 

کننده فعالیت علنی خود را آغاز کرد و خیلی زود به یکی از نیروهای تعیین 1979مارس 

در مناطق کردنشین بدل شد. مطالبات سیاسی کومله عبارت بود از پذیرش هویت 

، حقوق اقتصادی و حق خودمختاری. اقلیم کردستان از فرهنگی و زبانِی متمایز کردها

« ی آزادمنطقه»همان آغاز، سنگر نیروهای ضد دولت اسالمی بود و به همین دلیل 

ای که از قید هر گونه قوانین رسمی دولت اسالمی آزاد بود گذاری شده بود، منطقهنام

پس از اعالم رسمی  شد. چند ماهو در عوض توسط احزاب سیاسی عمدتاً چپ اداره می

های زنان در شهرهای بزرگ تأسیس شدند؛ مانند موجودیت کومله، شوراها و انجمن

شورای زنان »و  «انجمن زنان شنو»، «انجمن زنان مبارز سقز»، «شورای زنان سنندج»
 «نقده.

های چپ مردساالر شکل ی خط مشی سیاسی گروهها که بر پایهطرح کلی این گروه

دستیابی به عدالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، بسیج زنان، و دفاع از گرفته بودند، 

های آموزش مهارت های سوادآموزی، برنامهها برگزاری کالسحقوق ملی کردها بود. آن

های سیاسی و نظامی را برای زنان آغاز کردند. مباحثات در مانند خیاطی و نیز آموزش

لیه زنان، چندهمسری و جغرافیای سیاسی مورد وضعیت اجتماعی زنان، فقر، خشونت ع

 ها حاکم شد. زنان به طور گستردههای سیاسی و روشنفکری این گروهمنطقه، بر فعالیت

در دو رویداد مهم سیاسی مشارکت داشتند: یکی از این رویدادها راهپیمایی درخور 

 یریجمعیت شهر سنندج در اعتراض به دستگ درصد 80تحسین مریوان بود که بیش از 

های نظامی در داخل  این شهر مرزی، برای راهپیمایی از گران و فعالیتبرخی از کنش

شهر خارج شدند؛ و رویداد دوم تحصن یک ماهه در شهر سنندج در مقابل دفتر 

 استانداری بود.

 های اولیه وهای زنان غالبًا به بازتولید کار خانگی از جمله آشپزی، کمکفعالیت

د ها محدوها و روزنامهصحنه مانند توزیع جزوات سیاسی، اعالمیه های پشتپشتیبانی

علیه کردها در « جنگ مقدس»بود. با تشدید سرکوب سیاسی، به ویژه پس از آغاز 

، ماهیت مشارکت زنان در جنبش مقاومت از حالت علنی و آشکار به 1979آگوست 
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یل شدند و اطالعات های سیاسی تبدرسان گروهغیرعلنی تغییر کرد. زنان به پیام

ها مدارک اطالعاتی را در کردند. آنحساس و لجستیکی را بین شهرها منتقل می

های کردی برای قاچاق اسلحه کردند و از چندمنظوره بودن لباسهایشان پنهان میبدن

بردند. بدن زنان کرد نیز همانند بدن زنان الجزایری و فلسطینی، به و گلوله بهره می

های سیاسی مخفیانه تبدیل شد. بدن زنان به برای فعالیت« مطمئن»و « ایمن»مکانی 

هایی غیرسیاسی و غیر این دلیل ایمن بود که نیروی نظامی حاکم زنان کرد را سوژه

های سیاسی مردساالر کرد کرد. پشت گروهقابل لمس و دارای مصونیت محسوب می

 ردند. نیز به این تعصب گرم بود و در واقع از آن حمایت ک

ی ترین اقدامات سیاسزنانی که در این تجربه شرکت داشتند، آن را یکی از شجاعانه

های فرماندهان را میان ها همچون نامهترین پیامها مخفیانهدانند. آنخود می

ای هها یا در ایستدادند با علم به اینکه اگر شب را در خیابانهایشان جای میپستان

ده ها کشیهای آنوجوگر هیچ مردی به میان پستانان جستبازرسی صبح کنند، دست

های امنیتی نخواهد شد. این زنان از اضطراب، ترس، و ابتکاراتِ خود در دور زدن بازرسی

کردند که مادر هستند و یا با سخن گفتند، اینکه چطور با حمل یک کودک تظاهر می

مراسم عروسی به روستای کردند که برای شرکت در آراستن فراوان خود تظاهر می

 روند. مجاور می

، جنگ سختی در مناطق کردنشین در گرفت و 1981تا  1979از تابستان سال 

می، ی نظای این عملیات گستردهحاکمیت از تمام قوای نظامی خود بهره برد. در نتیجه

شهرهای بزرگ بازپس گرفته شدند و بسیاری از روستاها و مناطقی از شهرها که در 

اهلل خلخالی )روحانی شیعه و رئیس دادگاه انقالب( اصره بودند، تخریب شدند. آیتمح

برای سرکوب مخالفان به کردستان اعزام شد. زنان به سبب جنسیت، قومیت، ملیت، 

زبان و مذهب )به عنوان اعضای مذهب سُنی( مورد مجازات قرار گرفتند. صدها نفر 

ها اجرا شد. م اشد مجازات در مورد برخی از آندستگیر و زندانی،... شدند، و بعدها حک

هایشان به طور ها، مدارس و خیابانی تهدید بودند؛ خانهتعداد زیادی از زنان زیر سایه

نی نشیها عقبها از شهرها به سمت کوهکه پیشمرگهمرتب تحت نظر بود و به محض آن

مربوط به بستگان مرد خود گرفتند تا اطالعات کردند، زنان مورد بازجویی قرار میمی

 ها را فاش کنند.و مکان آن
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ها، فعالیت تمامی ی شهرهای کردنشین و خروج پیشمرگهبا تسخیر دوباره

تدریج شهرها را ترک کرده و های زنان ممنوع اعالم شد. فعاالن سیاسی زن بهسازمان

ی . بین دههبه احزاب سیاسیِ مستقر در نواحی مرز کوهستانی ایران و عراق پیوستند

های کرد به تدریج مجبور شدند منطقه را ترک ، پیشمرگه1990ی تا اواسط دهه 1980

گویند و عمدتاً جویای پناهندگی در اروپا شوند. این عزیمت نخست به دلیل وقوع جنگ 

( و سپس به دلیل جنگ اول خلیج فارس به رهبری آمریکا 1980-1988ایران و عراق )

 بود.   1991در سال  

وجود ندارد، با این حال کریمی  شدهاطالعات دقیقی در مورد تعداد رزنان کشته

زن در طی مجموعه عملیات نظامی کشته یا  104کند که در مجموع حدوداً اظهار می

کومله ، کند که زنان( او استدالل می5(. )2019ی اعدام شدند )مکاتبات شخصی، ژانویه

غمِ به ر»ی مبارزات مسلحانه تحت فشار گذاشتند: را برای پذیرش ورود زنان به عرصه

ها، زنان درون سازمان با های گوناگون آنپذیرش تدریجی زنان و گسترش فعالیت

( این شرح 4(. )2019ی )کریمی، ارتباطات شخصی، ژانویه« چندین مانع مواجه شدند

کرد مقابل مردساالری در خانه، کشور و داخل سازمان  ی زنانمختصر در مورد مبارزه

 های آگاهی فمینیستی در میان کردهای چپ است. گر محدودیتسیاسی، نمایان

است، یعنی بخش غربی کردستان « غرب»ی زنان روژاوا )روژاوا معادل کردی واژه

به  ای از خودالعادهشجاعت فوق 1بزرگ( در شکست نظامی مردساالری مذهبی داعش

نیروهای خود را از روژاوا  2014نمایش گذاشتند. هنگامی که رژیم سوریه در اوایل سال 

)در زبان کردی  2«حزب اتحاد دموکراتیک»خارج کرد، یکی از احزاب کرد معروف به 

PYD در سه بخش یا کانتونِ غیرهمجوار روژاوا اعالم خودمختاری کرد. حزب اتحاد ،)

گراست که از حیث ایدئولوژی و سیاسی به حزب رای چپگدموکراتیک یک سازمان ملی

ودمختار های خکارگران کردستان یا پ.ک.ک در ترکیه وابسته است. تشکیل این کانتون

(، ترکیه، ایاالت متحده 3های مقاومت سوریه )از جمله ارتش آزاد سوریهبا مخالفت گروه

                                                      
1. ISIS 

2. Democratic Union Party 
3. Free Syrian Army 
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نیادگرای اسالمی دشمنان و حتی دولت اقلیم کردستان در عراق مواجه شد. نیروهای ب

ا ی بزرگی رهای خودمختار حملهسرسخت کردها بودند و داعش برای سرنگونی کانتون

 تدارک دید. 

ها آغاز شد و توجه رسانه 1و با محوریت شهر کوبانی 2015این جنگ در سپتامبر 

بخشی و مردم سراسر جهان را به خود جلب کرد. مدافعان کوبانی زنان چریک الهام

 3و مادرید 2دند که داعش را شکست دادند. بسیاری از ناظران، کوبانی را با استالینگرادبو

برد، ی ندر جریان مبارزات ضد فاشیستی قرن گذشته مقایسه کردند. تصاویر صحنه

های سلپوشی که با مسلکشیدند میان زنان جوان یونیفرمتقابل شدیدی را به نمایش می

 Knapp, Flachستیز بودند. )مذهبی سبعانه و زن خود مشغول جدال با یک ارتش

and Ayboga 2016; Dirik et al. 2016; and Basch Harod 2017) 

( موسوم YPJ) 4«یگان مدافع زنان»زنان روژاوا سازمان نظامی خود را دارند که به 

ی نظامی ( مردان، شاخهYPG) 5«های مدافع خلقیگان»است. این یگان همراه با 

دهند. این حزب حامی سوسیالیسم یا حتی انقالب اد دموکراتیک را تشکیل میحزب اتح

است. رهبر پ.ک.ک، عبداهلل « کنفدرالیسم دمکراتیک»نیست و هدف آن بنا نهادن 

ی ایجاد  کنفدرالیسم دمکراتیک بدون اوجاالن، زمانی که در ترکیه زندانی بود ایده

 Casier and Jongerden 2012; andسازی را تدوین کرد. )پرداختن به دولت

Jongerden and Hamdi Akkaya 2011 پ.ک.ک در ترکیه امیدوار است که )

ی کردنشین جنوب شرقی ترکیه یک دولت این کشور را کنار بزند و در منطقه

ای از شوراها و بر پا سازد. این خودمختاری از مجموعه« خودمختاری دموکراتیک»

ها ها و استانها، شهرها، شهرداریت، روستاها، شهرستانمجامع به هم پیوسته در محال

دار و های مردساالر، سرمایهتشکیل شده است. اگرچه به دلیل حضور پُررنگ دولت

های ایاالت متحده، ی دولتنژادپرست ایران، عراق، ترکیه و سوریه )به رغم مداخله

                                                      
1. Kobanê 

2. Stalingrad 
3. Madrid 

4. Women’s Defense Unit 

5. People’s Defense Units 
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د خودمختاری ی ایجاروسیه، اسرائیل و عربستان سعودی(، پ.ک.ک از پروژه

ی راه اوجاالن را عملی دموکراتیک باز مانده است، اما کردهای روژاوا بخشی از نقشه

 اند.کرده

تر دهد که این قانون مترقیها در مورد حقوق زنان نشان مینگاه اجمالی به قانون آن

ای رب ی تالشی مقدماتیاست و به منزله از قوانین مذهبی برخی از کشورهای خاورمیانه

الن ی اوجاهای جنسیتی قانونی موجود است. ایدهسازی ابعاد گوناگون رژیمدموکراتیک

است، به عنوان جایگزینی برای  2«علم زنان»که مفهومی به معنای  1«ژنولوژی»در مورد 

( بدون Duzgun 2016; and Ocalan 2013شود. )فمینیسم غربی/مدرن بیان می

تاریخی و فلسفی نادرست اوجاالن، کافی است بگوییم پرداختن به برخی از ادعاهای 

ان گرداند. زنملی باز می-ی ژنولوژی، فمینیسم را به فمینیسم قومیکه در واقع ایده

اند، بندی شدهها تقسیمها، طبقات یا زبانکرد مانند زنان سراسر جهان، اگرچه به خَلق

ها و هم در یک رژیم نی مردساالر آدرگیر نبرد سختی هستند که هم در جامعه

داری، امپریالیسم و پیوند با سرمایهالمللی ریشه دارد؛ رژیمی هممردساالر بین

ای داشته باشند، اما نه به عنوان زنان توانند همکاری ارزندهبنیادگرایی. زنان کرد می

 ی ساخته شده در تکامل تاریخ کرد.گرا و نه بر مبنای یک افسانهگرا یا قومملی

 ت پایانینکا

ی خاورمیانه چه حاصلی داشته است؟ ی زنان در منطقهبیش از یک قرن مبارزه

های  مختصری که روایت شد، آشکارا از حضور راسخ زنان در جنبشگزارش تاریخی

گوید. این گزارش همچنین بر ضداستعماری، ضدامپریالیستی و انقالبی سخن می

کند. در تمام این اوج و فرودها، زنان اشاره میها ها و نیز شکست)نا(پیوستگی، پیشروی

گرایی، استعمارگری، سوسیالیسم، ی موجود در متن ملیبا نیروهای مردساالرانه

اریخیِ های تتک دورهرو بودند. درگیری این نیروها در تکامپریالیسم و بنیادگرایی روبه

ی اه برابری جنسیتی و آزادشده در این مقاله، بر آگاهی جنسیتی و بر مبارزه در ربررسی

                                                      
1. Jineoloji 

2. Science of Women 
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ای ناتمام و خیال زنان تأثیرگذار بوده است. زنان و انقالب در خاورمیانه همچنان پروژه

های آرشیوی، ی این موضوع مستلزم انجام فعالیتو آرزوی واالیی است. مطالعه

 ها،ها و یادبود شورشنامهی زندگیشناختی است. پژوهش دربارهنگارانه و جامعهقوم

های آلترناتیو، منابعی ارزشمند برای ی رسانهها در قالب اَشکال عدیدهها و انقالبطغیان

 شوند. ها محسوب میردیابی نقش و مبارزات زنان در این جنبش

های کشورهای عربی های اخیر زنان فعاالنه و به صورت جمعی در خیزشدر دهه

ر تونس آغاز شد و در سراسر د 2010هایی که در دسامبر اند؛ خیزششرکت کرده

دهندگان، رهبران و فعاالن فضای مجازی منطقه گسترش یافت. زنان در نقش سازمان

ی زنان که خواستار یافتههای سازمانظاهر شدند. اکثر زنان از جایگاه اعضای جنبش

ها، برچیدن روابط جنسیتی مردساالرانه بودند، در این اعتراضات شرکت نکردند. آن

ها خواستار این شدند که دموکراسی پارلمانی آن« دوشادوش»با مردان و  همراه

اقتصادی و ساختار طبقاتی -جایگزین دیکتاتوری شود؛ بنابراین به نظام اجتماعی

نخورده باقی ماند. اگرچه اکثریت فقیر جامعه دستاوردی توجهی نشد و در نتیجه دست

های مرد و خشونت امنیتی ین در معرض پلیسها و میادنداشتند، امّا زنانی که در خیابان

 بودند، بیش از سایرین متضرر شدند. 

های دیری نپایید که دیکتاتورهای تونس، مصر، یمن و لیبی سرنگون شدند و گروه

ودند، ساالری بای که مدافع شکل دیگری از دیکتاتوری در قالب دینیافتهکامالً سازمان

 های اصلیه بود که در مصری که یکی از کانونها شدند. چندی نگذشتجایگزین آن

ی عمومی برای نظام پارلمانی را نادیده کنشگری زنان در خاورمیانه بود، ارتش مطالبه

ون های گوناگگرفت و یک دیکتاتور نظامی را در رأس دولت قرار داد. در سوریه نیز گروه

ای و های منطقهرتهای نظامی و سیاسی قدمخالف رژیم دیکتاتوری اسد، به حمایت

غربی تکیه کردند. طی یک سال، کشور به میدان جنگِ رژیم اسد، نیروهای کرد، 

های غربی، چین، روسیه، عربستان سعودی، اسرائیل و ایران بنیادگرایان اسالمی، قدرت

 بدل شد. 

 تر شدند کهها منجر به حاکمیتی مذهبیهای انقالبی، این قیامدر غیاب سیاست

ها را به های قومی و مذهبی، و آزادی اندیشه و انجمنهای کارگری، اقلیتهزنان، تود

رسید مردمی که در کشورهای عربی به خیابان شدت مورد تهدید قرار داد. به نظر می
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ی انقالب ایران و ایران بودند. در هر دو نمونه 1979آمدند، در حال بازآفرینی انقالب 

گاهی انقالبی فمینیستی، و همچنین فقدان نظریه و ، فقدان آ«بهار عربی»به اصطالح 

دهی، این امکان را برای روابط امپریالیسم سرمایه، بنیادگرایی و سیاست و سازمان

اقتدارگرایی فراهم ساخت که هر شکل مبارزه برای تغییر انقالبی در منطقه را سرکوب 

 کند. 

 های پایانییادداشت

غیرقانونی(: فیلم الجزایری 1)
1

ی رشید بوشاربساخته 
2

عام را به تصویر کشیده بود که این قتل 

 شد.  2010ی فیلم کن سال نامزد بهترین فیلم در جشنواره

به کتاب پائوال آلمن 1970ی ی یک تحلیل اقتصادی عالی از دهه(: برای مطالعه2)
3

 (2010 ،)

ی تحلیل دقیق ید. برای مطالعهمراجعه کن 227-240ی ، صفحه«داری در بحرانسرمایه»ویژه فصل به

تاریخی در مورد همین دوره با تمرکز بر خاورمیانه، به کتاب زاکاری الکمن
4
 ( مراجعه کنید. 2004) 

« 1357خیزش زنان ایران در اسفند »ی اول انقالب، در کتابی دو جلدی به نام ی هفته(: تجربه3)

 1979مارس  8منتهی به راهپیمایی روز زن در  ثبت شده که در آن ناصر مهاجر و مهناز متین پنج روز

روز آنچه در حال اتفاق افتادن بود متمرکز است و اند. جلد اول بر بازسازی روزبهرا مستندسازی کرده

ه پردازد. با تعاونی فمینیستی فرانسالمللی نسبت به آنچه در جریان بود میهای بینجلد دوم به واکنش

 تند کرده بود، برای این دو جلد نیز مصاحبه شد. مارس را مس 8که راهپیمایی 

(: فاطمه کریمی،4)
5
«ی عالی مطالعات علوم اجتماعیمدرسه»دانشجوی دکترای  

6
 (École des 

Hautes Études en Sciences Socialesی ی خود را دربارهگری است که رساله( اولین پژوهش

 زنان کرد در کومله نوشته است. 

                                                      
1. Outside the Law 
2. Rachid Bouchareb 

 تبار  اهل فرانسه است.ی الجزایریکنندهتهیه( کارگردان و 1953رشید بوشارب )متولد 
3. Paula Allman  (1944-2011) 

4. Zachary Lockman 

 ( استاد مطالعات خاورمیانه و اسالمی و تاریخ در دانشگاه نیویورک است.1952زاکاری الکمن )متولد 
5. Fatemeh Karimi 

6. School of Advanced Studies in the Social Sciences 



 یهاشم ترایم یشهرزاد مجاب / ترجمه 298 

 منابع
Afary, Janet. 2009. Sexual Politics in Modern Iran. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

 

Afraz, Mahboobeh, and Rafaat Afraz. 2015 . :یاداشت  همراه با انقالبیون عمانی

 .(With the Omani Revolutionaries: The Dhofar War Diary) های جنگ ظفار

Frankfurt, Germany: Andeeseh va Peykar Publications.  

 
Akyol, Zaynê. 2016. Gulîstan, Land of Roses. Canada: National Film 

Board. DVD. 

 

Allman, Paula. 2010. Critical Education against Global Capitalism: Karl 

Marx and Revolutionary Critical Education. Rotterdam, The Netherlands: 

Sense Publishers. 

 

Amanat, Abbas. 2017. Iran: A Modern History. Connecticut: Yale 

University Press. 

 

Arshadi, Shahrzad. 2016. Dancing for Change. Canada. 

 

Badran, Margot. 1995. Feminists, Islam and Nation: Gender and the 

Making of Modern Egypt. Princeton, N.J.: Princeton University Press. 

 

Basch-Harod, Heidi. 2017. The Kurdish Women of Turkey: Building a 

Nation, 

Struggling for Gender Parity. Tel Aviv: Tel Aviv University Press. 

 

Bouchareb, Rachid. 2010. Outside of the Law. France: StudioCanal. 

DVD. 

 

Briand, Erwann. 2004. The Women of Mount Ararat. France: Novocine. 

DVD. 

 

Cansiz, Sakine. 2018. Sara: My Whole Life Was a Struggle, translated 

by Janet Biehl. London: Pluto Press. 

 

Casier, Marlies, and Joost Jongerden. 2012. “Understanding today’s 

Kurdish movement: Leftist heritage, martyrdom, democracy and gender” 

European Journal of Turkish Studies 14. 



 

 
 

 انهیزنان و انقالب در خاورم 299

 

Davies, Miranda, ed. 1983. Third World Second Sex: Women’s Struggles 
and National Liberation. 

 

Dirik, Dillar, David Levi Staruss, Michael Taussing, and Peter Lamborn 

Wilson, eds. 2016. To Dare Imagining: Rojava Revolution. New York: 

Autonomedia. 

 

Duzgun, Meral. 2016. “Jienology: The Kurdish Women’s Movement.” 

Journal of Middle East Women’s Studies 12:2. 

 

Fleischmann, Ellen L. 2003. The Nation and Its “New” Women: the 

Palestinian Women’s Movement, 1920-1948. 

 

Ghobadi, Golrokh. 2015. ی یک زن کرد از کردستان ها بر سنگالخ: زندگی و زمانهشقایق   

یران (ا  Poppies on the Rock: Life and Time of a Kurdish Woman from Iran’s 

Kurdistan(. 689 pages, n.p. 

 

Graham-Brown, Sarah. 2001. “Women’s Activism in the Middle East: A 

Historical Perspective.” Suad Joseph, and Susan Slyomovics eds. Women 

and Power in the Middle East. Philadelphia: University of Pennsylvania 

Press. 

 

Hale, Sandra. 1997. Gender Politics in Sudan: Islamism, Socialism, and 

the State. Boulder: Westview Press. 

 

Halliday, Fred. 1979. Arabia Without Sultans. Harmondsworth: Penguin. 

 

Hanieh, Adam. 2013. Lineages of Revolt: Issues of Contemporary 

Capitalism in the Middle East. Chicago: Haymarket Books. 

 

---. 2018. Money, Markets, and Monarchies: The Gulf Cooperation 

Council and the Political Economy of the Middle East. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

 

Hassanpour, Amir. 2001. “The (Re)production of patriarchy in the 

Kurdish language” in Shahrzad, Mojab, ed. Women of a Non-State Nation: 

The Kurds. Costa Mesa, California: Mazda Publishers. 

 



 یهاشم ترایم یشهرزاد مجاب / ترجمه 300 

Hatem, Mervat F. 2000. “The Pitfalls of the Nationalist Discourses on 

Citizenship in Egypt” in Suad Joseph, Gender and Citizenship in the Middle 

East. Syracuse, New York: Syracuse University Press. 

 

Iran Human Rights Documentation Center. 2011. Surviving Rape in 

Iran’s Prisons. New Haven Connecticut: Iran Human Rights Documentation 

Center. 

 

Iran Human Rights Documentation Center. 2015. “Rights Disregarded: 

Prisons in the Islamic Republic of Iran.” Accessed March 11, 2019. 

https://iranhrdc.org/rights-disregarded-prisons-in-the-islamicrepublic-of-

iran/ 

 

Johnson-Odim, Cheryl, and Margaret Strobel, eds. 1992. Expanding 

Boundaries of Women’s History: Essays on Women in the Third World. 

Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press. 

 

Jongerden, Joost, and Ahmet Hamdi Akkaya. 2011. “Born from the Left. 

The making of the PKK” in Casier, Marlies and Jongerden, Joost, eds. 

Nationalisms and Politics in Turkey: Political Islam, Kemalism and the 

Kurdish Issue. New York: Routledge. 

 

Joseph, Suad, ed. 2000. Gender and Citizenship in the Middle East. New 

York: Syracuse University Press. 

 

Kadri, Ali. 2015. Arab Development Denied: Dynamics of Accumulation 

by Wars of Encroachment. London and New York: Anthem Press. 

 

Kakabaveh, Amineh, and Johan Ohlson. 2016. Amineh – inte större än 

en kalasjnikov: från peshmerga till riksdagsledamot. Stockholm: Ordfront. 

 

Kandiyoti, Deniz, ed. 1991. Women, Islam, and the State. London: 

Macmillan Academic and Professional. 

 

Keddie, Nikki R. 2007. Women in the Middle East: Past and Present. 

Princeton and Oxford: Princeton University Press. 

 

Khalidi, Anbara Salam. 2013. Memoirs of an Early Arab Feminist: The 

Life and Activism of Anbara Salam Khalidi, translated by Tarif Khalidi. 

London: Pluto Press. 

 



 

 
 

 انهیزنان و انقالب در خاورم 301

Knapp, Micahel, Anja, Flatch, and Ercan Ayboga. 2016. Revolution in 

Rojava: Democratic Autonomy and Women’s Liberation in Syrian 

Kurdistan, translated by Janet Biehl. London: Pluto Press. 

 

Lazreg, Marnia. 2000. “Citizenship and Gender in Algeria” in Suad 

Joseph, Gender and Citizenship in the Middle East. Syracuse, New York: 

Syracuse University Press. 

 

Lockman, Zachary. 2004. Contending Visions of the Middle East: The 

History and Politics of Orientalism. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

 

Milani, Farzaneh. 1992. Veils and Words: The Emerging Voices of 

Iranian Women Writers. New York: Syracuse University Press. 

 

Moghissi, Haideh. 1994. Populism and Feminism. New York: St. 

Martin’s Press. 

 

Mojab, Shahrzad, ed. 2001. Women of a Non-State Nation: The Kurds. 

Costa Mesa, California: Mazda Publishers. 

 

Molyneux, Maxine. 1985. “Legal Reform and Socialist Revolution in 

Democratic Yemen: Women and the Family.” International Journal of the 

Sociology of Law 13:147-172. 

 

Frantz Fanon. 1965. “Algeria Unveiled,” in A Dying Colonialism 

[translated from French by Haakon Chevalier with an Introduction by Adolfo 

Gilly]. New York: Cover Press: 35-67. 

 

Ocalan, Abdullah. 2013. Liberating Life: A Woman’s Revolution. 

International Initiative Edition, Mesopotamian Publishers. 

 

Paidar, Parvin. 1995. Women and the Political Process in Twentieth-

Century Iran. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Salhi, Zahia Smail. 2010. “The Algerian feminist movement between 

nationalism, patriarchy and Islamism.” Women’s Studies International 

Forum 33:113-124 

 



 یهاشم ترایم یشهرزاد مجاب / ترجمه 302 

Salhi, Zahia Smail. 2010. “The Algerian feminist movement between 

nationalism, patriarchy and Islamism.” Women’s Studies International 

Forum 33:113-124 

 

Schwedler, Jilian, and Kevan Harris. 2016. “What is Activism?” Middle 

East Report 281. 

 

Shahidian, Hamed. 2002. Women in Iran: Emerging Voices in the 

Women’s Movement. Connecticut and London: Greenwood Press. 

 

Shahidian, Hamed. 2002. Women in Iran: Gender Politics in the Islamic 

Republic. Connecticut and London: Greenwood Press. 

 

Sohrabi, Naghmeh. 2020. “Where the Small Things are: Thoughts on 

Writing Revolutions and their Histories,” Jadaliyya, May 21. 

 

Sotorra, Alba. 2018. Commander Arian: A Story of Women, War and 

Freedom. Koln, Germany: Real Fiction. Festival Screening. 

 

Sukarieh, Mayssoun, and Stuart Tannock. 2014. Youth Rising: The 

Politics of Youth in the Global Economy. New York and London: Routledge. 

 

Takriti, Abdel Razzaq. 2013. Monsoon Revolution: Republicans, Sultans, 

and Empires in Oman, 1965-76. Oxford and New York: Oxford 

University Press (Oxford Historical Monographs series). 

 

Tétreault, Mary Ann, ed. 1994. Women and Revolution in Africa, Asia, 

and the New World. South Carolina: University of South Carolina Press. 

 

The Gulf Committee. 1975. Women and Revolution in Oman. Leeds: 

Leeds: London and Oman Solidarity Campaign. 

 

The Iran Tribunal. 2012. On the Abuse and Mass Killings of Political 

Prisoners in Iran, 1981-1988. Farsta, Sweden: Iran Tribunal Press. 

 



 

 
 

 

 
  

  

ی
صاد سیاس

نقد اقت
 

 گونه بیزاری از فمینیسم را چه

 کنند؟نهادینه می

 

 شیرین کریمی
 

 «ی که شریک نظام مردساالرندی زناندرباره»به  یپاسخ

 ی آرش نراقینوشته

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/01/kargaranfoladahwaz-etraz.jpg


 شیرین کریمی 304 

عنوانِ  در یادداشتی زیر« نواندیش دینی»ی فلسفه و آموختهآرش نراقی دانش

نقش زنان در »ی چند نکته را درباره« ی زنانی که شریک نظام مردساالرنددرباره»

یرد گشمرد و در پایان نتیجه میبرمی« آمیزبخشی و تداوم ساختارهای تبعیضشکل

 ی مردان و زنانارکت فعاالنهتغییر و اصالح نظام تبعیض مردساالر مستلزم مش»که 

یری، گاست و در این راه توجه به نقش مردان مطلقاً نباید نقشی را هم که زنان در شکل

گیری نراقی پیش از این نتیجه« دارند، نادیده گرفت. تحکیم و تداوم این نظام تبعیض

 نکاتی را طرح کرده است که درنگی کوتاه روی آن الزم است. 

تر ا زنان )زنانی که در فضاهای اجتماعی و علمی و فرهنگی فعالاز آنجایی که م

ایم، وردهخ« فمینیست ایرانی»هستیم(، چه فمینیست باشیم چه نباشیم از دَم برچسبِ 

 روند، خوبو از آنجایی که نوشتارهایی از نوع متن آرش نراقی همین طیف را نشانه می

یا از زبان یک فمینیست برای  هااست ابتدا روشن کنم که من از سوی فمینیست

ها، اگر اصالً بخواهند پاسخ بدهند، از نویسم. فمینیستیادداشت آرش نراقی پاسخ نمی

های فمینیستی، پاسخی درخور خواهند داد. اما من منظر مطالعات جنسیت و نظریه

ی زیسته در این جامعه و پیگیری مسائل قبل از هر چیز، برمبنای فهمی که از تجربه

 نویسم.ها دارم میهای فمینیستکردن فعالیتنان و دنبالز

ابتدا بسیار خرسندم که سرانجام سکوت مردانه شکست و صدایی هم از میان مردان 

شود که شماری از زنان به گوش رسید. یادداشت آرش نراقی در روزگاری منتشر می

«. ر کس به یاد نداشتو چنین روزگا»اند به افشاگری ایران در حرکتی نویدبخش افتاده

 هایکنند. در میان روایتشان را از تجاوز و آزار جنسی روایت میی شخصیتجربه زنان

ها اند. روایتزنان تعدادی از مردان نیز روایاتی از تجاوز زنان به مردان منتشر کرده

شمم چوقال بسیار به اند، اگر بتوانید بخوانیدشان. موضوعی که در این قیلدهندهتکان

ی اندیشه و فلسفه و اخالق و الخصوص مردانی که در حوزهآمد سکوت مردان بود؛ علی

جامعه و حقوق بشر تقریبًا همیشه حرف برای گفتن دارند. اکنون اینطور که از این 

 اند. امیدوارکننده است.یادداشت پیداست مردان در این بحث به حرف آمده

ی نوبل به شوخی گفت: ی نوبل شیمی در مراسم دریافت جایزهتیم هانت، برنده

شوند و در نتیجه کارشان زنان نباید با مردان در البراتوار باشند؛ زیرا عاشق مردان می»

ها را درآورد، این حرف سروصدای دانشجوها و فمینیست« دهند.را درست انجام نمی

https://3danet.ir/feminism-naraghi/


 

 
 

 کنند؟یم نهیرا نهاد سمینیاز فم یزاریگونه بچه 305

درنگ یکرد به گرفت و دانشگاهی که با هانت کار میانجمن سلطنتی از تیم هانت فاصل

 «اوباش لینچ»او را اخراج کرد. از آن سو همکارانِ طرفدارِ هانت معترضین فمینیست را 

خورده پشت مانیتورها مترصد پرخاش به هایی زخمنام نهادند و همچون پلنگ

 ا ضبط شده باشد،دانستند که اگر مکالمات آنهها بودند، برخی از آنها میفمینیست

 گیری اینها از آنهاگیریِ آنها از اینها و انتقامهمین اتفاق برای آنها خواهد افتاد. انتقام

 شروع شد و این ماجرا در میان هزاران ماجرای دیگر هنوز ادامه دارد.

د: کنها میدار پرخاشی نثار فمینیستکند و جریحهآرش نراقی بحثی را طرح می

در این متن حرفش این است که برخی از زنان خودشان همدست او مدعی است که 

نظام مردساالرند. سوای اینکه اصلِ حرف نراقی در این متن حرفِ دیگری است، این که 

برخی از زنان خود همدست نظام مردساالرند خیلی پیش از اینها از سوی خود زنان 

رهایی را که از سوی زنان گویند و زنانِ ضد زن را و رفتاگفته شده است، همچنان می

ن کنند و ایبخشی میکنند، در مورد آن آگاهیشدت نقد میزند، بهبر ضدِ زنان سر می

 ای پنهان نیست که در این یادداشت برای ما روشن شده باشد. مسئله

های های نهان دیدگاهآید جذابیتآنچه در این یادداشت ابتدا به چشم من می

خوانده است. گویی ی کالسیک برای برخی مردانِ فلسفهههای فلسفستیزآموزهزن

شوپنهاور  را در  هنر رفتار با زنانِشود کتاب شان از دست زنان خون میآنهاوقتی دل

اب گانِ کتخزند و کالم شوپنهاور را همچون واژگیرند و به کنج اتاقی سرد میآغوش می

اً مرد ذات»خوانند که ارسطو می سیاستکنند. آنها در کتاب مقدس زیر لب تکرار می

ن کند. ایدهد و دیگری از آن پیروی میبرتر است و زن حقیر و ناچیز. یکی دستور می

اصل ضروری برای نوع بشر است... . مرد ذاتاً برای دستوردادن ساخته شده نه زن؛ 

تجربه برترند... . همانطور که سقراط درست همچون کهنساالن که بر نوجوانانِ کم

دادن گوید: شجاعت و عدالت مرد و زن با هم برابر نیست؛ شجاعت مرد در فرمانیم

زنان از نظر اخالقی »باز هم ارسطو معتقد است که « کردناست و شجاعت زن در اطاعت

« .انداند و زنان صرفاً جسمتری از مردان قرار دارند. مردان روحهم در مراتب پایین

تگانِ آموخشود که دانشکننده میکالسیک وقتی نگرانی های فلسفهخواندن این درس

شان نشود که ودرمان حالیی جدید را خوب نفهمند و درستهای فلسفهفلسفه آموزه
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ی کالسیک رد شده است و اندیشناک نشوند از اینکه در جهانِ آرای ضدزنِ فلسفه

یشی نواند»های آموزه ی آرش نراقی عالوه بر فلسفه پایاند. دربارهها اسیر شدهکالسیک

ها در یادداشت آرش نراقی به ثمر آید. و خبر بد اینکه این آموزهنیز به میان می« دینی

 نشسته است. نکات این ثمرِ دردسرساز را با هم مرور کنیم:

زدایی ی خشونتنویسد و بهترین شیوه: نراقی تعریفی از خشونت میی اولنکته

داند. او شرط حقوقی و حقیقی میان زنان و مردان میاز مناسبات انسانی را برابری 

داند. تحقق عدالتِ جنسیتی را کوشش دوشادوِش زنان و مردانِ جامعه در کنار هم می

د چشمی دارشود که آرش نراقی گوشهتا اینجا اختالف نظر چندانی نداریم و معلوم می

 ی تجاوز جنسی.های افشاگر دربارهبه روایت

ند کوشبرخی از زنان فعال در قلمرو حقوق زنان می»نویسد اقی می: نری دومنکته

مویی که جنبش حقوق زنان را... به جنبش بیزاری از مردان تبدیل کنند... این زنان... قلم

ترسیم  مرد شرقییا  1مرد ایرانیای از گیرند و تصویری کلیشهدرشت در دست می

 ای منفعل،است... زن به چهره محورآلتترین ویژگی آن یک زندگی کنند که مهممی

گاه، کند که این زن استاد دانششود... و تفاوتی نمیدل و نهایتاً قربانی بدل میگول، ساده

 «دار، نوجوان، میانسال یا سالخورده باشد.نگار، وکیل دادگستری، هنرمند یا خانهروزنامه

، داندوار چنین سرزنشی میرا در تمام مشاغل و سنین سزا« برخی از زنان»نراقی این 

کند کاریکاتورسازی می« مویی درشت در دستزنی بیزار از تمام مردان با قلم»با وصف 

گرایانه از تمامیت جامعه داند که تصویری واقعکاریکاتورسازهایی می»و آن زنان را 

نراقی ی هی کنایتوانیم دربارهمی« برخی»ی با توجه به نوشتن کلمه« کنند.ترسیم نمی

بیند که خواهان تبدیل از سوی برخی از زنان می« کوششی»زیاد سخت نگیریم. او 

 جنبش حقوق زنان به جنبش بیزاری از مردان هستند.

ه کند، تصویری ک: نراقی تصویر نظام مردساالر از مرد را ترسیم میی سومنکته

معادل است با  مردبودناز جهان حیوانات وام گرفته شده است و مطابق آن »

نفس جویی، تهاجم، جسارت در ابراز وجود، قابلیتِ خالقیت و ابتکار عمل، اعتمادبهسلطه

باال، شجاعت در مقام هماوردطلبی، قدرت جسمانی و روحی زیاد، قدرت عقالنی باال، 
                                                      

 . تأکیدها از آرش نراقی است.1 
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ی ناپذیر، تحمل باالی درد، روحیهپذیری، میل جنسی سیریقدرت رهبری و مسئولیت

و « آوری، محبوب زنان بودن، مورد احترام دیگر مردان بودن و غیره.انگری، نحمایت

ها را ندارند و از همین حیث همیشه تحت بسیاری از مردان این ویژگی»نویسد که می

هنوز « یابند.فرسای جامعه )از جمله زنان( میفشار مداوم توقعات و انتظارات توان

کنید که من؟ به درد مشترکی چیزی فکر می دعوایی نداریم؛ ولی آیا شما نیز به همان

یدن در این جامعه و د بودنزنتواند ببیندش؟ به تصویر نظام مردساالر از که نراقی نمی

ها را ندارند و از همین حیث همیشه زیرِ فشار مداوم بسیاری از زنان که آن ویژگی

 فرسای جامعه )از جمله مردان( هستند؟ توقعات و انتظارات توان

د کن: نراقی زنان را جزو کارگزاران اصلی نظام مردساالر معرفی میی چهارمکتهن

بوط های مررسد حتی در روزگار شکوفایی جنبشبه نظر می»نویسد: و بدون مصداق می

« ت.بسیار نزدیک اس نر غالبآل به تصویر به حقوق زنان، تصویر غالب زنان از مرد ایده

وهایی با وگستداللی به نظر ایشان رسیده است. آیا گفتبا چه ا معلوم نیست این جمله

اند اند یا به متون و آمارهایی در این مورد رجوع کردهزنان و مردان در این باره داشته

به نظرشان رسیده است « آلغالب زنان از مرد ایده»ی تصویر که چنین قضاوتی درباره

 گوید پس ازاست؟ نراقی مییا حرفی است برآمده از ذهنیتی که پیشاپیش ضدزن 

جین اوستین برای زنان  غرور و تعصبدویست سال هنوز شخصیت آقای دارسیِ رمانِ 

آورد برای اثبات وجود این تصویر در نگاه زنان در دنیای جذاب است و این را شاهد می

ت زاباند و شخصیت الیدانم چند نفر از مردانِ دنیای امروز این رمان را خواندهامروز. نمی

های های زنِ رمانبنت برایشان جذاب نبوده است. الیزابت یکی از نامدارترین شخصیت

سیار گرا که دست به حرکتی بکالسیک است و آقای دارسی شخصیتی است بسیار سنّت

های بستن به او به سنّتزند، او پس از شناخت الیزابت بنت و دلمدرن و تابوشکن می

زند و با الیزابتِ جبای انگلستانِ قرن نوزدهم پشت پا میی اشراف و ندیرینِ طبقه

کند. دقت کنید، آقای دارسی ازدواج پول ازدواج میروشنفکر، آزاد، خودباور، بیانگر و بی

نویسد پردازم. در پایانِ این نکته نراقی میی ششم میکند. به موضوع ازدواج در نکتهمی

که آقای دارسی برایشان هنوز جذاب است( مردانِ برای بسیاری از این زنان )یعنی زنانی 

های گیریهستند. خوبیت ندارد مدام در جواب چنین نتیجه« شوهران بالقوه»مجرّد 
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 همسرانی»ی خالی از فکری بنویسم انگار که در نظر مردانِ مجرّد زنان مجرّد زدهشتاب

مجرّد زنان مجرّد نیستند، ولی مجبورم بنویسم انگار که در نظرِ مردانِ « بالقوه

یتی گر در عصر ویکتوریایی، هیچ جذابنیستند و الیزابت بنتِ عصیان« همسرانی بالقوه»

کنم نراقی از آن دسته از مردانی است که هنوز برای مردان دنیای امروز ندارد. گمان می

ی او بیش از آنکه زنان و به بیراهه رفتن پسندند و مسئلهزنان تیپِ الیزابت را نمی

 های زنان باشد، ازدواج و تجرّد است.جنبش

ر مردان گوید اگرسد. او میی خیانت می: در این نکته نراقی به مسئلهی پنجمنکته

نباید از این نکته غافل شد که خیانت یک مرد متأهِل »کنند متأهل خیانت می

انگیز حیرت« گرا به همسرش تنها با مشارکت یک زن دیگر ممکن است.دگرجنس

های دو سه نسل پیش از ما هم همین بود. جای تمام این کلمات ست، نظر بیشتر آدما

سیم بنوی« گرامرد متأهلِ دگرجنس»توان با کلماتی دیگر عوض کرد. مثالً به جای را می

 مشارکت یک»بنویسیم « مشارکت یک زنِ دیگر»و به جای « گرامرد متأهلِ همجنس»

توان جای می اگر شب نیست، پس روز استی مله، به همین ترتیب در ج«مردِ دیگر

آوری است. البته نراقی در اینجا برای اولین شب و روز را با هم عوض کرد. بازیِ مالل

دهد؛ فروغ فرخزاد. نظر نراقی بار در این متن به مصداقی وطنی و جنجالی ارجاع می

به حریم و حقوق زنان بسیاری از زنانی که پرچمِ مبارزه با تعرض مردان »این است که 

، حاال «فرازند، خود از برقراری مناسبات جنسی با مردان متأهل ابایی ندارندرا برمی

 هایِ اخیرِ تجاوزهای جنسیدیگر کاماًل معلوم است که نگاه نراقی مستقیم به افشاگری

 آگاهانه و عامدانه با مردان متأهل وارد مناسبات جنسی»است. به نظر نراقی این زنان 

شوند و مشارکت در این خیانت را ناقِض حقوق همسران خود و همسران آن مردان می

ن ها و گناهاخیانت»و بعد به زندگی فروغ فرخزاد، روابطش با مردها و « دانندمتأهل نمی

ی جنسی برقرار کرد تا رابطه»نویسد فروغ با فالن مرد متأهل پردازد و میمی« مکرر او

ی چنین تصویر تلخ و و پس از ارائه« ای خود کند.پیشرفت حرفهای برای او را پلّه

را پرسد: چدار مبارزه برای حقوق زنان میای از فروغ، از زنانِ پرچمتاریک و تحقیرکننده

 بخش فعاالن جنبش زنان بوده است؟فروغ فرخزاد همیشه مورد ستایش و الهام

کردنِ اعصابم به ساغر و ساقی پناه ماینها را که خواندم کم مانده بود برای اندکی آرا

فاع از ی داین گروه از فعاالن جنبش زنان مقوله»که « رسدبه نظر نراقی می»ببرم. بعد 
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همین گروه »و « اند.ی آزادی جنسی درآمیختهحقوق زنان را با تلقی خاصی از مقوله

در  ت پسی جنسی رضایت طرفین اساز زنان چون معتقدند شرط کافی برقراری رابطه

تعرض یا تجاوز جنسی رضایت یکی از طرفین )غالبًا طرف زن( نادیده گرفته شده 

ی عاطفی اگر بوسه از طرف مرد باشد و بعد چون زند که در رابطهو مثال می« است.

این »جا تمام شده و این اتفاق از نگاهِ یکی یا هر دو خوششان نیامده و رابطه همان

ود، ولی اگر بوسه از طرف زن باشد رفتاری شجاعانه توصیف شمی تجاوز جا زده« زنان

شود. و پس از شرح اخالق در روابط زناشویی و تعاریف شرط الزم و شرط کافی می

این »کند ی جنسی در کمال حیرت اولین پرخاشش را نثار زنان میبرای برقراری رابطه

 را بر دوش بگیرند و خود رای آن نیستند که پرچم حمایت از زنان زنانِ ریاکار شایسته

دانم موقع نوشتن این نکته در ذهن نراقی راستش نمی« مدافع حقوق ایشان وابنمایند.

 سیدهآوری رکدام منطق و کدام منظر فلسفی فعال شده است که به چنین نتایج حیرت

 است. 

هایی شمار روایتی تجاوز جنسی منتشر شده کمهایی که دربارهدر میان روایت

توزی بندِتنبانی نسبت به واقع چیزی نیست جز دعوای شخصی و کینودند که بهب

ها نقدهای زیادی پسرهای سابق. و از قضا همزمان با انتشار این نوع روایتدوست

 این حرکت نوشته شد. طبیعی است در هر حرکت اجتماعیِ رفتنی به بیراههدرباره

فتار، رفتار، نوشتار یا کردارشان به کل حرکت توانند با گای ناآگاهانه میجدیدی عده

کند، ولی آش به آن شوری هم نیست آسیب بزند، مثل کاری که نراقی با این متن می

که پرچم  ی آن نیستنداین زنان ریاکار شایسته»که نراقی بتواند از آن نتیجه بگیرد که 

ته به این نک« ابنمایند.حمایت از زنان را بر دوش بگیرند و خود را مدافع حقوق ایشان و

 گردم.برمی

ی آخِر که آرش نراقی اصل حرفش را، حرفِ دلش را در : و اما نکتهی ششمنکته

مردانی که »آن زده است و سر خودش و ما را بیش از این درد نیاورده است. از نظر او 

ن در مت»گرفتار زنانی هستند که « اندعنوان سبک زندگی خود برگزیدهتجرّد را به

ی مردساالر دنبال شوهر برای خود هستند... و مردان مجرّد را به چشم شوهرانِ جامعه

های بسیاری از ها و خشونتبینند و متأسفانه این مردانِ مجرّد مورد مزاحمتبالقوه می
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 عجیب« گیرندکرده و امروزین ما که دعاوی فمینیستی دارند قرار میزنان تحصیل

سی بیفارسی با انتشار این مقاله موافق نبوده است، باالخره بیسی بینیست که حتی بی

های درستی دارد و صدالبته عجیب هم نیست که هم، فارغ از اهدافش، گاهی تشخیص

طلب و محل انتشار آرای عمیق مردان اکثراً مجرّدِ ی اصالح، رسانهصدانت

زنان  این»ی نسل ما، با انتشار این مقاله موافق بوده است. از نظر نراقی خواندههفلسف

شمارند... این خود و تجرّد آنها را تعرض به حقوق خود می سهممجرّد، مردان مجرّد را 

آیند... و معتقدند این مردان از جویانه، غیرمستقیم و دلبرانه پیش میزنان اول مسالمت

کوشند به این اند! بنابراین مید که هنوز ایشان را مالقات نکردهآن رو مجرّد هستن

ها و کماالت ایشان را از نزدیک و به چشم خریدار ببینند مردان امکان بدهند که زیبایی

ی را کلمه نظرات آرش نراقبهخداوکیلی کلمه« و پیش از آنکه دیر شود پا پیش بگذارند

وقتی این زنان اشتیاق الزم را در »دهد و ادامه میام. اام و از خودم درنیاوردهنوشته

ن شود. ظاهراً تصور ایتر میها علنیتر و نشانهها مستقیمبینند شیوهطرف مقابل نمی

ی های دلبرتوانند نشانهتجربگی نمیزنان آن است که این مردان به علّت خامی و بی

دانند که توانند یا نمیتجربگی نمیرویی و بیدرستی بخوانند یا به عّلت کمایشان را به

کنند تا یتر مپردهتر و بیها را صریحها و کنایهچگونه پا پیش بگذارند. بنابراین نشانه

ا راه شوند تقدم میکنند و خود پیشصراحت به طرف مقابل ابراز عالقه میجایی که به

ی تحقیر و تحریک آغاز هرا برای پا پیش نهادن آنها باز کنند... اگر نتیجه نداد مرحل

درستی با فرهنگ و ادبِ دستِ رد به سینه خوردن آشنا شود... بسیاری از زنان بهمی

ی نیستند، ]البد از نظر نراقی مردان با این نوع ادب و فرهنگ آشنا هستند![ و آستانه

کوشند آن را با تحقیر و تحمل زنان در پاسخ منفی شنیدن هنوز پایین است... و می

ها عجب قُلدرهای این زن« گراید.خفیف متقابل پاسخ دهند... رابطه به خشونت میت

مردان از طرف عشاق دیروز و دشمنان »نویسد: اند! در ادامه نراقی میبهادری شدهبزن

اند جنبهمردان ایرانی یا شرقی بی»گیرند: هایی از این دست قرار میامروز طرف خطاب

به ایشان ابراز عالقه کنند، شما فرد بسیار خودخواهی هستید، و ظرفیت ندارند که زنان 

تان متأسفم که ارزش عشق را در ادب هستید، برایمن برای شما متأسفم که اینقدر بی

زنید؟ آیا فهمید چرا از عشق حرف میشناسید، شما که از عشق هیچ نمیزندگی نمی

زدم یکی راستش حدس می« گرا هستید.شما ناتوانی جنسی دارید؟ آیا شما همجنس

https://3danet.ir/feminism-naraghi/


 

 
 

 کنند؟یم نهیرا نهاد سمینیاز فم یزاریگونه بچه 311

های تجاوز جنسی شاید نگرانی آنها در موردِ از دالیل سکوت مردان در مورد افشاگری

ا شان بی خودشان با زنان باشد و احتماالً در سکوت مشغولِ مرور روابطروابط گذشته

زدم آن سکوت با انتشار شان هستند ولی ابداً حدس نمی«عشاق دیروز و دشمنان امروز»

ز موارد در بسیاری ا»گوید خواندیم، نراقی مینین یادداشتی شکسته شود. داشتیم میچ

ها مثل این حرف« انجامد.ماجرا حتی به مزاحمت و تهدید و آزارهای خشن می

های دوستدارانِ دیروز و غریبه» ی هایی است که برخی از ما بین خودمان دربارهحرف

 بد زده باشیم.زنیم؛ زمانی که جنس مان می«امروز

ی این یادداشت را، آرش نراقی را مخاطب خود قرار بگذارید از اینجا به بعد نویسنده

ای اجتماعی و همگانی وجه مسئلههیچای را بهی چنین مقالهبدهم؛ چون مسئله

دادن را، از نگاهی فراتر از نگاهی دوستانه و دانم. راستش این متن توان پاسخنمی

 گیرد. شخصی، از من می

افتد، از نظر شما اگر مردی مجرّد است هایی زیاد میبله، آقای نراقی چنین اتفاق

ولی زنی که مجرّد است، به « است تجرّد را به عنوان سبک زندگی خود برگزیده»

اینجا « بینندمردان مجرّد را شوهران بالقوه می»ها ها و فمینیستکردهخصوص تحصیل

تری در میان است؛ ازدواج. ببینید زنان و مردان در جهان گی اجتماعی بزرپای مسئله

شان توانِ امروز چه با ازدواج موافق باشند، چه مخالف، اکثریت قریب به اتفاق

ری ی پدکردن و شرایط تشکیلِ زندگی مشترک را ندارند، توانِ کندن از خانوادهازدواج

دالیل کاماًل روشن اقتصادی و و مادری و تشکیل زندگی متأهلِی مستقل را ندارند به 

به دالیل نسبتاً روشنِ فرهنگی. این سبک زندگی در بسیاری از موارد، چه برای زنِ 

مجرّد چه برای مردِ مجرّد انتخاب نیست، امتیاز شیکی است که شما به خودتان تقدیم 

وی رکنید. برای بسیاری تجرّد انتخاب نیست، تجرّد اجبار است. بیشترِ مجرّدها از می

توانند اعتراف کنند که از کنند و برخی از مجرّدها هنوز میاجبار مجرّد زندگی می

ای خود کنند برترسند، تنهایی انتخاب آنها نیست و بعضی از آنها تالش میتنهایی می

شان را پشت شعار دروغینِ و ناکامی یاری، همدمی، دوستی و همسری بیابند. ترس

هر »کنند و کامالً برایشان روشن است که مخفی نمی« یانتخاب سبک زندگیِ مجرّد»

شما در این یادداشت « آمیزی به او دارد قرار نیست همسرِ او بشود.کسی توجه محبت
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اش خوانده و به خودش حق انتخاب سبک زندگیی خودتان درسبه زنی که به اندازه

ه کردن، با به دلیل دلبریتمامی مردساالر و تحقیرآمیز دارید، او ردهد نگاهی بهرا می

کردن و به دلیل بیانگربودن و به دلیل ابراز عالقه به مردها متهم به نادانی دلیل اعتراض

ی دوستانه یا عاطفی چه از سوی زن کنید. تالش برای برقراری رابطهو ریاکاری می

باشد چه مرد امری طبیعی است، چیزی که غیرطبیعی است نگاه افرادی است که با 

ن نویسند که زکنند و گاهی مثل شما میگویند، عمل میستیز هر روز میدبیاتی زنا

کند ارتباطی دوستانه یا عاطفی با مرد مجرّدی بسازد بوی مجرّدی که تالش می

و وگکنید، درهای گفتدهد و دنبال شوهر است! نیامده پای او را قطع میمی« النکاح»

سید نویگویید و میهای غلط را طوری میو کلیشه هافرضبندید، پیشرا باز نشده می

که انگار مرد هیچ اختیاری ندارد؛ مرد یوسف پیامبری است که زلیخای زناکار دنبالش 

 ی جنسی با مرد است. بروبرگرد قصدش ازدواج و داشتن رابطهدود و بیمی

دیگر کنیم و از سوی دانید که نقش قربانی بازی میاز یک سو ما را زنانی می

دهیم و دست به خشونت کالمی کنیم، آزارتان میتان تجاوز مینویسید ما به حریممی

کنید در اینجا احتماالً کسی که نقش قربانی را بازی زنیم، فکر نمیو تهدید و تحقیر می

آورید، اما مصداق من همین هایتان مصداق نمیکند زنِ داستان نیست؟ برای قضاوتمی

ی شمارنویسم شما از جانب مردانِ انگشتر اساس همین یادداشت مییادداشت است و ب

اید، نه از جانب تمام مردانی که ما ای آسمان را به زمین دوختهبا ذهنیتی بسیار کلیشه

م، کنیکنیم، بحث میشناسیم و هر روز در کنار آنها با احترام متقابل زندگی میمی

ی تجاوز جنسی مدخلی ودی به مسئلهرویم. چنین ورکنیم و پیش میهمکاری می

خصوص وگوی متقابل را، بهبسیار ضعیف و ناامیدکننده است. این یادداشت امکان گفت

 برد.اند، از بین میمیان زنان و مردانی که مخاطبِ خاصِ مقاله

پرسید چطور زنی شما به روابط شخصی فروغ فرخزاد اشاره کردید و از ما می

بخشِ شماست؟ سعی مثل فروغ فرخزاد مورد ستایش و الهام« کار و گناهکارخیانت»

کنم به زبان ساده به این پرسش پاسخ بدهم. چون غیر از شما، مردان و زنان دیگری می

یم با ابراه سی فارسیبیبیی ارند. مصاحبهی فروغ فرخزاد دهم چنین قضاوتی درباره

ی فروغ فرخزاد را به یاد بیاورید. ابتذال محض بود. بیش از پنجاه سال گلستان درباره

پس از مرگ فروغ هنوز درگیر روابط شخصی و رختخوابی او هستیم. انگار کن که بعد 

https://www.youtube.com/watch?v=tzVJvuXx0gc
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ها بپرسیم خب چه خبر از رختخواب شاملو و اخوان و نیما و سایر آقایان؟ ز این حرفا

کند در حال نقد نظام مردساالر و هشدار به زنان همدستِ ذهنِ مردساالر وقتی تصور می

دادن فروغ به ی نظام ضدزن است. تقلیلواقع همدستِ دوآتشهنظام مردساالر است به

کند. فروغ فرخزاد در عمر کوتاهش د در این زمینه کار نمیزنی خائن و گناهکار و فاس

د توانستنودستگاِه فرهنگی نه ای به زنان ایران داد که دیگران با هزاران دمگنجینه

توانستند حذفش کنند. او اولین زنی بود که رنج، درد و اندوه زنان را به  بدهند و نه

ا ی خودشان، بوز با نگاه به پیشینهبیان آورد و سکوت را شکست، کاری که زنان امر

نویسند، زنان حرف هایشان را میکنند؛ دردها و رنجنگاه به فروغ و امثال فروغ، می

شان کرد ی فروغ با مردانی که در عمر کوتاهش مالقاتی ما رابطهزنند. مسئلهمی

 شان پنهان کردههایی زد که زنان صدها سال در پستوهای ذهننیست. فروغ حرف

بخش است چون او توان مواجهه با مشکالت و دردهایش را بودند. فروغ فرخزاد الهام

انتخابِ »هباری که جامعه بر او تحمیل کرده بود برچسب داشت، او به تنهاییِ اندو

زد، او فهمیده بود که چیزی فراتر از انتخاب شخصی ما را، زنان و مردان نمی« شخصی

 زدن و نترسیدنده است. او با شعرهایش به ما امکانِ حرفرا به این شب طوالنی دچار کر

ی شعری است که برای تمام ما بر جای گذاشته داد. میراث فروغ فرخزاد بیش از گنجینه

اش با دیگران رفتاری کودکانه، است. تحقیرکردن فروغ فرخزاد از راه روابط خصوصی

است. ما فروغ فرخزاد و سایر  ربط به مسائل اصلیِ دنیای امروزمبتذل و به تمامی بی

سازیم، آنچه مورد احترام و ستایش دانیم، از آنها اسطوره نمیزنانِ نامدار را مقدس نمی

اوست. ما فروغ فرخزاد را، با تمامِ آنچه بود، با « وجود»ماست خودِ فروغ فرخزاد است؛ 

 توان دیدنِ رنج، داریم. اوتمام اشتباهاتش، با تمام نبوغش و با تمام وجودش محترم می

ترین معنای ممکن را داشت. او به توان بیانِ ترس و توان شناختن خودش در مشفقانه

د، ها زن را زترین زبانِ ممکن حرف زد، حرفِ میلیونزیباترین شکل ممکن، به باشکوه

ها مالک، بودن در میان شما و تباهی دهر را نگاشت. نه شما و نه سایر انساناو رنجِ زن

ی زندگی فروغ فرخزاد نیستید. به دلیلی بسیار روشن شما گیرندهب یا تصمیمصاح

هایی بزنید و بنویسید چون از آنچه میان فروغ فرخزاد و ابراهیم توانید چنین حرفنمی

اش گذشت اطالع ندارید، امکان ندارد های زندگیگلستان و فخری گلستان و سایر آدم
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م توانیها در بهترین حالت میهم من و هم تمام انسان اطالع داشته باشید زیرا هم شما،

ی روابط خودمان با دیگری، آن هم از نگاه خودمان و نه دیگری، حرف بزنیم. درباره

ی روابط دیگران با دیگران شایسته نیست، رفتارِ  شایسته این است که زدن دربارهحرف

 ببریم. گلی زیبا بر سر خاکِ فروغ فرخزادما و شما گاهی دسته

ر تتر و مهمحاصل عبور کنید تا بتوانیم از چیزی بزرگهای بیباید از این جدل

اند حرف بزنیم. از حرف بزنیم؛ از آنچه روابط اجتماعی و عامالن جامعه بر سرِ ما آورده

اید تجرّدی که دچارش هستیم مان از یکدیگر حرف بزنیم. تا به حال فکر کردهترس

اید این تجرّد هم ین جامعه پیش روی ما قرار داده است؟ فکر کردهتنها راهی است که ا

ده به ما قالب ش« انتخاب شخصی و سبک زندگی گزینشی»کاالیی است که در زروَرقِ 

دنِ بحث کشینشوید و بعد با پیش« نرِ غالب»ی دهید که درگیر کلیشهاست؟ هشدار می

کنید. هرگز به این می« زنِ لکاته» یتان را اسیر کلیشهروابط فروغ با مردان مخاطب

اید که میل به خُردکردن و شکستن زنانِ اثرگذار، کاری که در این موضوع اندیشیده

بینید؟ موجودی از همه نظر اش کجاست؟ زن را چطور میکنید، سرچشمهیادداشت می

شد اآل؟ یعنی موجودی که اصالً وجود ندارد، یعنی زنی که بهتر است فمینیست نبایده

زند و چون شما از درک شود، چون آرامشِ شما را بر هم میچون از جذابیتش کم می

های ناروا بازوی قدرتمندی است بودن عاجزید. انتشار این نگاه و این قضاوتفمینیست

 تان، در بخشبرای حفظِ نظمِ مردساالر جدید. نشان به آن نشان که از سوی خوانندگان

 رسد.یق به گوش مینظراتِ صدانت، صدای تشو

توان نوشتاری را با مقدماتی کلی و مورد دهد که چطور میاین یادداشت نشان می

های خود را از چند زن وارد متن کرد و به نتایجی قبول همگان آغاز کرد و بعد دلخوری

اجز جنسیتی، عی فضاهای فکری تککنندهگرا، مردمحور و تقویترسید خطرساز، واپس

وگو با زنان؛ و این متن سرنخِ یافتن پاسخی برای این ان و ناتوان از گفتاز فهم دیگر

های نادرستِ خود را طبیعی جلوه داد و فرضشود پیشپرسش است که چطور می

ناتوانی از برقراری ارتباط با زنان و ترسیدن و ترساندن از فمینیسم را توجیه کرد، 

القی و خردمندانه تعبیر کرد؛ و این یادداشت نوشت، عملی کرد و بارها و بارها آنها را اخ

توان با عباراتی سردرگم، نادرست و نادقیق با اعتراض به دهد که چطور مینشان می

ی دهنده)که تصور موهومی است( ترویج« بیزاری از مردان»کوششِ برخی در راِه 
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ت و این یادداش ی زنان آگاهِ فعال در جامعه شد؛گر چهرهو تخریب« بیزاری از فمینیسم»

دهد روشنفکر یا نواندیش ایرانی تا چه اندازه در رویارویی با فمینیسم سردرگم نشان می

ی خودباوری و خودمختاری خورده است و از بعضی از رفتارهای زنان که نشانهو ترس

ی اندیشه دهد مردان فعال در حوزهریزد؛ و این یادداشت نشان میآنان است به هم می

مان نیایید، شویم دنبالن چطور به دنبال بهانه )در اینجا: ما شوهرِ شما نمیدر ایرا

ترین تالشی برای مرسی، اَه!( هستند تا زنان را جدی نگیرند، وسط بازی کنند و کم

ی کند که اگر نگاه نواندیشفهم فمینیسم نکند؛ و این یادداشت این پرسش را طرح می

ن های رسوالشود به سورهدیگر چگونه می»وش است همایه، کمدینی به زنان چنین کم

 «  سرشکسته پناه آورد؟

ی آرش نراقی متنی بدخواهانه نیست، متنی خالی از فکر است. ی اینها مقالهبا همه

از انقالب مشروطه به این سو، و حتی از پیش از آن، ما آرشیو پُروپیمان و ارزشمندی 

هایی بهترکردن زندگیِ همگان داریم. نوشته های زنان و مردان برایی تالشدرباره

داریم از زنانی که به روش خود عاقل بودند، از زنان و مردانی که به روش خود فمینیست 

توان با خواندن این بودند و از زنان و مردانی که به روش خود فمینیست نبودند. می

به  ز روی برگرداندن وو ا متون فکر کرد و از ترس از فمینیسم و ترساندن از فمینیست

حاشیه راندنِ زنان دست برداشت. با خواندن متون زنان فمینیست و زنان غیرفمنیست، 

ای همدالنه و کاماًل با پیگیری مسائل زنان و جنبش حقوق زنان و با برقراری رابطه

 توانرزم. میزنجیریم و هممان، همتوان فهمید که ما، فارغ از جنسیتروشن با زنان می

 تر را فرونگذاشت. به درکی متقابل رسید، دست از نامهم برداشت و مهم

 

*** 
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ست که دوباره به یادمان بیاورد که تجاوز  «من هم» شاید بیش از هر چیز زنگی ا

و خشونت جنسیتی نه امری موقتی است و نه صرفاً مربوط به امروز و اینجا، بل یادآور 

سلهمی سل سبات و  سیتی به دلیل منا شونت جن ، دهدمراتب قدرت رخ میشود که خ

ی آلت رجولیت قدرت الری و سلطهمناسباتی که امروز حاصل از سرمایه داری، مردسا

بلکه  ای فمینیستی نیستاست. و باز به یاد بیاورد که خشونت جنسیتی صرفاً مسئله

سئله ست. م شد برای گفتن این« من هم»ای طبقاتی نیز ه ر بس که دیگزنگی باید با

 سطتو مانیازهایو ن مییسخن بگو ندهیدر آ میخواهینم است و حاال وقتش است و ما

طلبان بازنمایی شود. و باید تلنگری باشد برای اینکه همین االن در رسانه ها و منفعت

و اینکه بیش از هر زمان  همین برهوت کاری کنیم و نه آنکه به آینده موکول شئئئود!

 انیجر نیا ایآهایمان، وجودمان فکر کنیم و بیندیشئئیم که دیگر باید به تجاوز به بدن

کل  ایموجود اسئئت  سئئتمیسئئ رشیکه مورد پذ شئئودیم دحدوم یاصئئرفاً به مطالبه

 واقع نشئئود یاگر درون بدن انقالبی انقالب یگاهآ» .کشئئدیرا به پرسئئش م سئئتمیسئئ

  1.«کندیم دیخودش را تول یکه رهاساز یتره بدنسدر گ یعنی، رازآلودگی است

 . عموماً شود یاطالق م «تیبدون رضا یجنس نزدیکی»به  سازمان ملل درتجاوز  

ول مانند دخ یجنس یهاکشورها مربوط به اندام اکثر ییقضا ستمیتجاوز در قانون و س

 یفیتعر« من هم» انیپس از جر ی،مجاز یاکنون در فضا نیهمچن. در واژن و... است

 ودشیدست به دست م یمجاز یهاحوزه زنان و کاربران شبکه نیفعال نیکه از تجاوز ب

 یرو آنچه که در وهله نیاست. از ا تیمقعد بدون رضا ایدخول در واژن، دهان  یمعن به

مراقب بود که در دام زبان  دیتجاوز با فیتعر یاست که برا نیاست ا تمیاول حائز اه

تجاوز  دیمحدود نشود بلکه با یجنس یهاکه تجاوز به اندام یمعن نیبه ا فتاد،ین کیفال

 تعریف رایز ؛رف دخولدر نظر گرفت نه ص طرف مقابل تیبدون رضا یرا کنش جنس

ه مردان ی راکنش جنسکاوی از میل جنسی است که بازتاب رویکردی روان رایج تجاوز،

  هستند. لیم یکه زنان در آن صرفًا ابژهکند می یتلق

 تیوه دلیل اند اما تجاوز فقط بهبوده ی تجاوزقربان نیشتریب خیزنان در تار گرچه

 یهادارد و اگر اندام یبلکه اشکال متفاوت افتدیاتفاق نم ی )یعنی زن بودن(تیجنس

                                                      

 .3شمار، صهای بی. فلیکس گتاری، خالصی از کشتار بدن، وبالگ سیاست1 
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ه تجاوز برداشت فیاز تعر گرایانه استی که حامل معنای کنش جنسی دگرجنسجنس

و  یافتهسازمان یتجاوزها رینظ شود،یم سریم گرید یتجاوزها دنیامکان د ،شود

سوداگران ، تجاوز تیبشر هیعل تیو جنا یجنگ تیرخ داده در جنا یاسیس یاتجاوزه

هماهنگ به زنان  یبه قصد رام کردن آنها، تجاوز گسترده یو دالالن به کارگران جنس

 یتجاوز در رابطه (،یزدیبه زنان ا های)تجاوز داعشی جنگ یدشمن به عنوان سالح

  1ی و...دولت کیستماتی)خواه زن، خواه مرد(، تجاوز س انهیگراهمجنس

و  ادیتحت انق یهاگروه ریتخد یمسلط است که برا یهمواره زبان طبقهزبان 

 زبان فتعری گفت دی. باردیقرار گ یمورد واکاو دیبا پس .شودیاستفاده م از آناستثمار 

 یدر روانکاو یاختگ یکه با مبحث عقده و فالوس قانون و پدر یهابا داللتاز تجاوز 

ی کنش جنسی و تجاوز دیده گرایانهغیردگرجنسشود که اشکال ، موجب میدارد وندیپ

نشود و از طرف دیگر رخ دادن تجاوز را به صرف هویت جنسیتی )زن/مرد بودن( تقلیل 

اوز گفت تج دیبا کهیدر صورت دهد که در آنان زنان همواره منفعل و قربانی هستند،می

ط م بودن فقو جنس دو یجنس تیاست که هو قدرتاز مناسبات و سلسله مراتب  یناش

 یهاتیها و هوبه نقش شهیهم یو برا کباری میخواهیم»باید گفت  .از آن است یبخش

 یالینشان از است ییگرافالوس رایز 2.«میوضع شده از جانب فالوس خاتمه ده

داری هم آن را استمرار و سرمایهده کر جادیا یدارد که پدرساالر یتیمراتب جنسسلسله

در مبارزه با خشونت  یکه حت کندیپنهان م آن را چنانآنزبان  که استبخشیده 

امالً بدن بدن است/ ک»گفت  دیبا. افتدیم ییگراتجاوز در دام فالوس فیتعری، تیجنس

                                                      

های گروهی ناشی از صنعت پورنوگرافی و...، و تجاوز به کودکان یا پسران نوجوان، تجاوز . تجاوز در سکس1 

ه ها بها و واداشتن آنختران برای شکار آنها به دخانهسیستماتیک در مدارس، تجاوز دایر کننده )زن/مرد( روسپی

ارائه خدمات جنسی به وسیله تهدید به افشا و آبروریزی، استفاده از تجاوز به زنانی که به بردگی گرفته شده و تحت 

پوستان و واداشتن آن ها به انقیاد و سرسپردگی و استعمارند به عنوان سالحی در جهت ارعاب اجتماعات رنگین

 .موارد دیگر

 .10شمار، صهای بی. فلیکس گتاری، خالصی از کشتار بدن، وبالگ سیاست2 
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/ ستین سمیارگان کیبه اندام ها ندارد /بدن هرگز  یازیاست/ و ن شیبه خو میقا

 1«ها دشمنان بدن هستند.سمیارگان

 رو بکند میموعظه  یمذهب - یاسیسان نهضت سبه یکاوروان :کاویروان

مرد خانواده محوریت که از همان ابتدا بر  مبتنی استمحور و دال یپیاد یدئولوژیا

 یدارهیبه نفع سرما تهیمناسبات سکسوالکاوی از روان .بود و اساساً ضد زن است یمتک

و به اتاق خواب راندن  لیکردن میخصوص او ب کندیمثل و خانواده حراست مدیو تول

 و ی )الکترا(اختگ یرا پنهان کند. عقده لیم یاسیو س یدارد ابعاد اقتصاد یآن سع

ی )آرزوی دختر برای اقتدار پدر( اقتصاد-یاجتماع تیبه پدر را نه براساس وضع لیم

ا و میل جنسی ر .دهدیم حیتوض یآلت تناسلفقدان و براساس  نیالیبل در ساحت خ

به نحو ثابت و منظم جوهر  یجنسی زهیغر دیگویم دیفروپندارد. نه میاساساً مردا

خشونت  حیتوض یبرا حالبااین.. .زن ایدر مرد بروز کند  نکهیاعم از ا ،مردانه دارد

اخودآگاه ن رایتوجه شود ز یاقتصاد-یسیاس تیبه مناسبات قدرت و وضع دیبا یتیجنس

درس غلط داده تحلیل شود، آ ی فردیا عقدهب اتفاق تجاوز اگر است و یاجتماع اًاساس

در  دیبا سیاسی نباشد.-ی روانی وجود ندارد که اجتماعی، زیرا هیچ عقدهشده است

 ،به نفع مردان و کسب سود یبه نحو خاص یدارهیاو گفت سرم ستادیا یکاومقابل روان

تنی آغاز مب؛ میلی جنسی که از کندیم دیتولمیل جنسی و بدن فرادست و فرودست را 

 بر خشونت و سلطه علیه زنان است.

 لیحلدر ت خ،یکننده در تارنییعامل تع ،یستیالیبراساس برداشت ماتر» :خانواده

ت خود، خصل یبه نوبه نیا یبالفصل است. ول اتیح دیتول دیو تجد دیتول ،یینها

که  یابزارپناه و سرمعاش، خوراک، پوشاک،  لیوسا دیسو تول کیدارد. از  یادوگانه

ع انوا ریتکث ،یخود موجودات انسان دیلتو گرید یشوند، از سویم یآنها ضرور یبرا

تحت  نیکشور مع کیو  نیمع یخیدوران تار کی یهاکه انسان ،یاجتماع ینهادها

                                                      

 سنج.. آنتونن آرتو، قطعات بعید، ترجمه پیمان غالمی و ایمان گنجی، سایت عصب1 
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لهیبه وس کسوی: از شوندیمشروط م دیهر دو نوع تولی لهیبه وس کنندیم یآنها زندگ

 1«تکامل خانواده یلهیبه وس گرید یتکامل کار و از سو یمرحله ی

شامل اند. این خشونت یک سوم زنان در جهان خشونت جنسیتی را تجربه کرده 

 ساختار خانواده و یمسئله به دگرگون نیو ا است. یعاطف ،یجنس ،یکیزیخشونت ف

ار از ک یرویفقط به استثمار ن یدارهیسرما ستمیسدر واقع  .گرددیبرم یدار هیسرما

أمین )جهت ت یآوربچه یبرا تهیسکسوالنوع خاصی از گردد، بل یبر نم یکار مزد قیطر

اعدام  برای مثال کرده است. دیتول و... مدرسهخانواده و  قیاز طر زیرا ننیروی کار( 

در طی انباشت بدوی  سدهی بارداری( در سه هزاران ساحره )به دلیل برهم زدن قاعده

گرایی از شروط مدرنیته ایرانی و ممنوعیت قانونی هنجارسازی دگرجنسدر اروپا، یا به

ی تحمیلی بر دوش زنان است. این نوع دهد این وظیفهسقط جنین امروزه نشان می

تی آوری است که فرودسخاص سکسوالیته و تقلیل بدن به ارگانیسم جنسی جهت بچه

کاوی کنش های جنسی غیر پزشکی و روانجهت نیست که روانزند. بیزنان را رقم می

ی تولید مثل در آن زیرپا گذاشته خوانند زیرا قاعدهگرایانه را انحراف میدگرجنس

 شود. می

تقسیم کار مرد و زن در خانواده یکی از مهم ترین عامل انقیاد زنان بود که به برتری 

مرد در نظر  یارضا یمثل و برا دیدر جهت تولزن  و فرمانروایی مرد منجر شد که بدن

درصد از  38هستند که  ی زنانزندگ کیاز خشونت ورزان شر یاری. بسشودیگرفته م

 دان.فرزان دیتول یصرف برا یشهوت مرد شد و ابزار یزن بنده .ندنزیقتل زنان را رقم م

2.«ایژواست و زن پرولتاررمرد بو یهمسرتک یدر خانواده»
زعم مارکس و انگلس بهو .

اولین ستم طبقاتی استیالی مرد بر زن بود زیرا زن فاقد استقالل اقتصادی است و 

ناگزیر به انجام کار رایگان و خانگی بوده است. او باید مایملک مرد بماند و این همچنین 

ا ل پیددوم تقلیشود زنان در کار تولیدی نیز مانند کودکان به نیروی کار درجهسبب می

 کنند.

                                                      

 .3. فردریک انگلس، منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت، ترجمه خسرو پارسا، ص1 

 . همان.2 
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 کیخانه توسط اقوام درجه طیتجاوزها در محاز  رو اتفاقی نیست که بسیاریازاین

ای که مرد در آن قیم و مالک زن و فرزندانش است، تحت نام . خانوادهردیگیصورت م

ای که مبتنی بر مالکیت ی هستهپندارد. خانوادهناموس آنها را مایملک خود می

و آنان را به نقش  کندیآنان را سلب م یو آزاد عییضحقوق زنان را ت خصوصی است،

 یمردان از قدرت نهاد میرژ نی. در ادهدیم لیدختر خوب و... تقل ،یهمسر ،یمادر

همسران خود دارند،  هیعل یعاطف ،یجنس ،یکیزیبرخوردارند که توان اعمال خشونت ف

بدین  آنان را دارند.بر  یکه حق حکمران پندارندیخود م ناموسو دختران و زنان را 

اج که فقط در قالب ازدو شودیبدل م کیستریه یبه امر تهیسکسوالترتیب است که 

 دارد. تیمشروع

یر از که ناگز ییروین در بحث کار و وضعیت تولید نیزمحیع کار و وضعیت کار: 

گیرند. تضاد ی مزدبگیر، تحت استثمار قرار میفروش توان کاری خود است و طبقه

قاتی و مراتب طبنیز در خشونت جنسیتی تأثیر مستقیمی دارد، زیرا سلسله طبقاتی

 یارهامکه آ ستیجهت ن یبجنسیتی از شروط وضعیت مالکیت و تولید اکنون است. 

 هیرماسبرخورداری از  یطهسواکارفرما به رایاست، ز ریچشمگ اریکار بس طیتجاوز در مح

اعتراض در برابر  رونیبا کارفرماست و ازانیز قانون  .دارد یامر و نه ییتوانا و اقتدار

 بهند اهکرد دایزنان که تنزل پ نی. حال همشودیم تنبیه کارفرما موجب اخراج و

در محل  ،خوریتوسرو مطیع و  کار ارزان یرویمردان و ن یجنس لیم یارضای وسیله

ه خود قدرت، ب و تملک لیبه دل زیکارفرما ن گیرند.کار نیز مورد تعرض کارفرما قرار می

 ی توان برخورد ندارند.کاریب وکند و زنان از ترس اخراج  عرضنان تآدهد به یاجازه م

گاه  ،یشغل یارتقا ی امنیت شغلی وبرانیز سبب شود زنان  تواندمی یفرودست نیهم

ی وضعیت کاری و تجاوز جنسی رابطه تن دهند. سلطه و خشونت نیبه ا خودخواسته

در موارد تجاوز به کودکان کار، مهاجرین افغانستانی و کارگران جوان و... توان را می

 دنبال کرد.

گرایی و اعمال سیاست به نفع فرادستان پیوند خورده با خانواده ایدئولوژی دولت

است، به عبارتی پیوند بازار و سیاست حاکم مبتنی بر سکسیسمی است که عالوه بر 

تبعیض و خشونت جنسیتی است. خشونت جنسیتی  یتضاد طبقاتی و قومیتی برپایه
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ی اای دراز و طوالنی و خانوادهجزء الینفک این ساختار است و مردساالری با پیشینه

ا به ر یو گفتمان فعل افتیحاکم مدرن استحاله  میرژکه زنان در آن محبوس بودند در 

ت ی رجولیاین گفتمان ایدئولوژیک بر محور سنت، بازار، مردمحوری و سلطه وجود آورد.

ءانگار و پورن به زن سبب استمرار فرودستی و اعمال کند که با نگاهی شیکار می

با  ها به کاالی جنسیشوند. زیرا تبدیل بدن آنخشونت و تبعیض جنسیتی بر وی می

اً سیتی و... صورتی رسمی یافته و صرفی پوشش، سقط جنین و تفکیک جنقانون درباره

 برای مصرف جنسی مردان )در قالب ازدواج( برای تولیدمثل در نظر گرفته شده است. 

های لدهد که انواع عمبازار نیز با سیستم مد، نگاه کاالیی را نسبت به زن ترویج می

زن را کاالیی آورد. پیوند بازار و دولت، گرایی را به همراه میجراحی زیبایی و مصرف

ی صنعت مد نظیر کنندهسازد که همزمان مصرفبرای مصرف و ارضای میل مردانه می

گرایی و مد و ... است. در این ساخت قدرت و گفتمان برآمده از آن عمل زیبایی، مصرف

 ی سکسیسم هستند. ها تا قانون، همه پشتوانهو اجزایی نظیر آموزش و رسانه

 داری وگفت که در سیستم اقتصادی اجتماعی سرمایهتوان به صورت خالصه می

مردساالری و ساختار قدرت کنونی، فرد به دلیل دارایی و سرمایه و انواع دیگر اقتدار، 

 شدهمراتب... از قدرتی نهادیی رجولیت و اقتدار جایگاه مردانه و انواع سلسلهسلطه

ت شود. خشونوز نیز میبرخوردار است؛ قدرتی که سبب اعمال خشونت جنسیتی و تجا

دهد. مراتب جنسیتی و نژادی و طبقاتی و... رخ میسیستماتیک به دلیل انواع سلسله

 برای شناخت تجاوز و مقابله با آن باید مناسبات قدرت را نشانه گرفت. 

مراتب قدرت است به معنی این نیست ی محصول سلسلهتیخشونت جنساین که  اما

تجاوز از روی دوش افراد متجاوز برداشته شود. ساختار که مسئولیت اعمال خشونت و 

 تعینجامعه  درافراد مناسبات مناسبات قدرت در ورای ما و بر فراز ما نایستاده است؛ 

و دولت  یدارهیو سرما یبه نام ساختار مردساالر یگرید یتجاوز در جا. کندیم دایپ

ت و قدرت اس یروهایته از نشده که برخاس لیتشک یهر فرد از خطوطبلکه کرده نالنه 

گذارد و بر افراد تأثیر می و... ، محل تفریحارتشمحل کار، مدرسه، خانواده،  قیاز طر

سازد؛ همان بدنی که جذب سازوبرگ قدرت دولتی شده است. در بدنِ دولتی را می

 ی ساختار و فرد برای مقابله با امر تجاوز دامی بزرگ است، زیرا ازواقع ساختن دوگانه
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شود و از طرفی مبارزه با ساختار سو با نشانه گرفتن متجاوز، تجاوز ریشه کن نمییک

ممکن است در دام راهکارهای بیش از حد کلی و انفعال عملی بیفتد که همه چیز را 

های متعارف و لیبرال روست که راهکارهای فمینیستکند. از همینبه آینده موکول می

اگر » جازات فرد متجاوز است به شدت مورد نقد است؛انگاری و مکه مبتنی بر جرم

 سیپلو  نونقا زیرا 1.«شودیدادگاه صادر نم یوجود داشته باشد از سو یعدالت همگان

ی و پدرساالری استقالل ندارند و دارهیساختار قدرت سرما از یکاف یدادگاه به اندازه و

به عبارتی قانون خود حافظ رژیم سکسیستی است، نه حافظ ما. آیا دولت سکسیستی 

تواند راهکاری برای رویارویی با سکسیسم ارائه دهد؟ قانونی که پدر را قیم و مالک می

 ندتوادهی پوشش است، چطور میپندارد و یا در خیابان مشغول سامانزن و فرزند می

 از زنان حراست کند؟ 

ی خشونت جنسیتی و تجاوز بود. ترس از گونه باید به فکر توقف چرخهپس چه

خصوص در خانواده را به سکوت مجازات قانونی، نظیر اعدام، نیز گاه قربانیان تجاوز به

تنهایی راهگشا انگاری در ساحت تجاوز در محیط کاری نیز بهدارد. همچنین جرموامی

اکه این زنان جای دیگری برای کار ندارند یا اگر داشته باشد وضعیت کماکان نیست، چر

 مشابه است.

پاسخ فمینیسم لیبرال با سیاستی فردمحور که عمدتًا بر استقالل اقتصادی 

ر گیرد. دتر را نادیده میهای ساختاریتجاوزدیدگان تأکید دارد، ناکارآمد است و ریشه

صدایی های جدی مواجه است. بیفقیت با چالشبرای مو« من هم»چنین وضعیتی 

دیدگان از خشونت جنسیتی، فرا نرفتن از افشا، نبود نهادی برای خیل کثیری از ستم

طلبان و های ارتجاعی، منفعتارجاع تجاوزدیدگان، خطر سربرآوردن پوپولیست

ی. دارضدسرمایه تر از همه نبود تدابیر و راهکار جمعی وها... و مهمگرایان و لیبرالراست

های جنسیتی، پیوندزدن این رو، در نهایت مؤثرترین اقدام در مقابله با خشونتاز این

 ست.های مردمی ای جنبشجویانههای دموکراتیک و عدالتمطالبه با خواسته

                                                      

 . فرانتس کافکا.1 



 

 

 
  

  

ی
صاد سیاس

نقد اقت
 

  فمینیسم، فوکو و تجاوز:

 نظریه و سیاست پیشگیری از تجاوز

 

 هالی هندرسن
 

 ی هومن کاسبی و امینه ابطحیترجمه
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در پاریس در  1تجاوز چه فرقی با مشت زدن به صورت دارد؟ انتشارات چنج کالکتیو

ای از مباحثات در سلسله 1منتشر کرد. 2«جنون محصور»کتابی به نام  1977در اکتبر 

این کتاب در باب مضامین مرتبط با سرکوب بازنشر شده بودند. در یکی از همان 

های میزگرد بود که میشل فوکو فیلسوف فرانسوی این مسئله را طرح کرد که با بحث

وی  2.«و ال غیر»مثابه شکلی از خشونت فیزیکی برخورد شود، بایست بهجرم تجاوز می

 کند:عنوان جرم جنسی استدالل میزدایی از تجاوز بهجرم در دفاع از

ای استناد کرد که به توان به گفتمان نظریهمیشه می

شرح ذیل است: درهرصورت، سکسوالیته تحت هیچ شرایطی 

ی مجازات قرار گیرد. وقتی کسی تجاوز را تواند ابژهنمی

ر. غیکند، باید خشونت فیزیکی را مجازات کند و ال مجازات می

توان گفت که تجاوز چیزی غیر از فعل پرخاشگرانه نیست. می

در اصل هیچ تفاوتی میان مشت زدن به صورت کسی یا 

فروکردن قضیب در اندام جنسی وی وجود ندارد ... مشکالتی 

ت تر از مشآید ]اگر قرار باشد بگوییم که تجاوز جدیپیش می

شود که یزدن به صورت است[، زیرا به این موضع منتهی م

خود جایگاه غالبی در بدن دارد؛ عضو خودیسکسوالیته به

جنسی مانند دست، مو یا بینی نیست. بنابراین باید مورد 

صیانت قرار گیرد، محاصره شود، درهرحال مبتنی بر سازوکار 

ای باشد که با سایر اجزای بدن چندان ارتباطی ندارد ... قانونی

ه باید ونت فیزیکی است کمسئله سکسوالیته نیست، بلکه خش

مجازات شود، بدون در نظر گرفتن این واقعیت که سکسوالیته 

 3در ماجرا دخیل بوده است.

ادعای فوکو حساسیت محافل روشنفکری فمینیستی را برانگیخت و تاکنون ژانر 

برانگیز این مقاله، پرسش بحث 4کاملی از مشارکت فمینیستی را تقویت کرده است.

                                                      
1. Change Collective 

2. La folie encerclee 
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ویژه تجاوز و به 5با تمرکز بر پیامدهای آن برای سیاست فمینیستیِ فوکو را مشخصاً

هد. دپیشگیری از تجاوز، در بستر مجموعه آثار وسیع وی در باب قدرت و بدن قرار می

زده دقیقاً به چه معناست؟ جدی گرفتن ی جنسیتاز تجاوز برای سوژه« زداییجنسی»

ت زدن به صورت نیست، چه معنایی پرسش فوکو مبنی بر اینکه چرا تجاوز مثل مش

تواند در ساحت نظر و عمل برای پاسخ ای میخصوص چه آوردهتواند داشته باشد؟ بهمی

 6فمینیستی به تجاوز و پیشگیری از آن داشته باشد؟

تواند به دو دلیل متمایز برای فمینیسم ثمربخش تلقی گردد. نخست این پرسش می

شونت های طبیعی انگاشته شده از خمند کردن نسخهلهاینکه با ترغیب فمینیسم به مسئ

که ی فوکو مبنی بر اینکند. دوم، انگارهجنسی، خودبازتابی و تأمل بر نفس را طلب می

در ارزیابی  7،«آوردکند و به وجود میانگیزد، القا میاثراتی را در بدن برمی»قدرت 

بندی سیاست و به مفصلآید های فمینیستی به تجاوز سودمند از آب درمیپاسخ

ها قرائتی فمینیستی از تجاوز هر یک از این انگاره 8کند.عاملیتِ فمینیستی کمک می

شوند یافته، تعریف نمیمثابه قربانیانی از پیش قوامسازند که زنان در آن بهرا میسر می

این،  راند. عالوه بگذشت، گرفتار آمدهشناسیِ نامنعطف و بیکه در چنگال قسمی زیست

ی فوکو از قدرت مولد با تحلیل فمینیستی از تجاوز، زنان را در درهم تنیدن انگاره

ی قدرت گذارد. در عوض، نظریهجا نمیلحظات منتهی به تجاوز، عاری از عاملیت به

 زند. فوکو امکان بروز نتیجه و واکنشی متفاوت را رقم می

ه شده های طبیعی انگاشتدر نسخه که فمینیسم باید به بازاندیشیمقصود من از این

ها: جراحت هایی از تجاوز است که در آناز خشونت جنسی بپردازد، دقیقًا آن برداشت

 تواند به خود بگیرد؛ جراحتشکلی است که خشونت می بدترینجنسی همواره از پیش 

شود و خودبودگی او شکستگی نفس فرد میطورکلی موجب درهمجنسی به

پذیری خودشان هایی خشن و ناآگاه از آسیبناپذیر است؛ مردان همواره سوژهبرگشت

ی قهای خودشان تلپذیر و اسیر ترسطورکلی آسیبکه زنان بهشوند، درحالیفرض می

 9های متجاوز و تجاوز، پیش از خودِ تجاوز وجود دارند.اند؛ و درنهایت، هویتشده

دهد که این قدرت نشان می« مولدِ»ی فوکو در خصوص ظرفیت راستی انگارهبه

اگر این  10کنند.ها اهمیت خود را از طریق گفتمان روزمره حفظ میبرداشت
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فمینیسم از  ی مداوماستفادهد را از طریق باورانه از تجاوز، معنای خوهای ذاتبرداشت

که مفروضات جای اینکنند، آیا فمینیسم بهآورند و حفظ میها به دست میآن

کند؟ ها را تقویت نمیهای جنسیتی را درهم بشکند، ناخواسته آنسکسیستی و کلیشه

 پرسد:طور که رنه هبرل میهمان

دآوری و شود اگر ما با تأکید بر استراتژی گرچه می

ی دل بندی واقعیتِ فرهنگ تجاوز از طریق سفرهسرهم

ی ]تجاوز[، به تعیین گشودن و توصیفات مفصل از تجربه

ی معرفِ امکانات پیشِ مثابه مؤلفهرخداد خشونت جنسی به

تر، روی زنان در زندگی، کمک کرده باشیم؟ ... به بیان ساده

ه شود، اگر این استراتژی موجب تقویت استیالی مردان

 11چطور؟

ضددر طول دو دهه شته، ادبیات  سعه-ی گذ سم و تو ستی، اکتیوی ی تجاوز فمینی

ست سیم طور فزایندهگذاری در آمریکا بهسیا ی به دو ژانر مجزا در دو قطب مخالف تق

ها و کند که مشئئئوق صئئئحبتبخشئئئی تمرکز میشئئئده اسئئئت. اولی بر مدل آگاهی

و برای به رسئئمیت شئئناسئئاندن کامل تجاوز   ی تجاوز اسئئتهای زنان دربارهداسئئتان

سئلهبه سطح جامعه تالش میعنوان م سترده و فراگیر در  رویکرد دوم بر  12کند.ای گ

سعه سترش دامنهی رویهتو سی و گ سازوکارهای پلی ی تعاریف حقوقی از تجاوز ها و 

های انگیرد و امکامان، خود وقوع تجاوز را مسئئئلم میاین تمرکز بی 13کند.تمرکز می

ی دهد. اگرچه باال بردن آگاهی دربارهمحدودی برای مداخله یا پیشئئئگیری ارائه می

ای مهم از سیاست پیشگیری مند، جنبهماهیت فراگیر تجاوز از طریق افشاگری تجربه

 14بندی کاملِ سئئیاسئئتی معطوف به تغییر اجتماعی را ندارد.اسئئت، اما توان مفصئئل

یر تعریف حقوقی تجاوز، افزایش مجازات تجاوز و ها برای تغیهای فمینیسئئئتتالش

 یآمیز برای زنان قربانی تجاوز در جریان محاکمهتر تبعیضفراهم آوردن شئئئرایط کم

ها بیانگر اصئئرار بر جبران خسئئارت حال، اجرای آنتجاوز، اهداف مهمی هسئئتند. بااین

سیار ضروریها است. اگرچه چنین اصالحاگناهی در دادگاهعادالنه و اثبات بی اند تی ب

سویه ستند، باید این نکته را و ناظر بر  ستی به تجاوز ه سخ فمینی ای بااهمیت از هر پا

گیرند. وقوع تجاوز صئئئورت می پس ازدر نظر داشئئئت که تمامی این تغییرات تنها 
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ی موردتوجه در این مقاله این است که اگرچه اصالحات حقوقی برای پیشگیری مسئله

اند، اما کافی نیستند. این مقاله تجاوز دای تجاوز هم مهم و هم ضروریاصطالح فرو به

شونت در نظر می ستار خ ساخت بدن زنانه را نقطهرا در یک پیو  ی آغاز اینگیرد و بر

ستار می صلپیو ستراتژیداند. بنابراین، این مقاله با مف شگبندی ا یری از هایی برای پی

آمیز تجاوز(، فمینیسئئئم را به تمرکز ام موفقیتتجاوز )یعنی بازداشئئئتن متجاوز از انج

خواند. پیشئئگیری از تجاوز مسئئتلزم عدم های آغازین پیوسئئتار فرامیمجدد بر بخش

سم باید عنوان نتیجهی تجاوز بهپردازی دربارهنظریه ست؛ در عوض، فمینی ای حتمی ا

ه به وقوع کیش از اینپتوان آن را یاد بگیرد تا تجاوز را دنباله یا فرایندی ببیند که می
 متوقف کرد. بپیوندد، 

گاره به وجود میاین ان بدن  قدرت اثراتی را در  که  یابی ی فوکو  آورد، در ارز

است بندی سیآید، چراکه به مفصلهای فمینیستی به تجاوز سودمند از آب درمیپاسخ

بهانگاره 15کند.عاملیتِ فمینیسئئئتی کمک می ولد، عنوان نیروی می فوکو از قدرت 

 های قدرت انضباطی مشخصاً بدنکند که چگونه تکنیکباره فراهم میبینشی را دراین

دهد که همین ی فوکو همچنین نشئئان میدهند. اما نظریهمند را هدف قرار میجنس

ها نیز هستند. درواقع، اهداف قدرت انضباطی، نقاط مقاومت و خنثی شدن این تکنیک

های توان پاسئئئخگذارد که از طریق آن مییار ما میای را در اختکار فوکو وسئئئیله

کند که زمان سئئازوکاری را فراهم میفمینیسئئتی به تجاوز را موردانتقاد قرار داد و هم

کویی کارگیری تحلیل فوی آن بنا شود. بهواسطهقسمی سیاست پیشگیری از تجاوز به

بر بدن زنانه نقش  از بدن مسئئتلزم بررسئئی محتاطانه و دقیقِ روابط قدرتی اسئئت که

سته ست. به توجهی از تجربهاند. بخش قابلب سازنده ا صر  ی قربانی مؤنث از تجاوز، عن

عنوان های قدرت، بدن زنانه را بهکه گفتمانای اسئئئت از ایناین معنا که تجاوز نمونه

ومت گوید که مقاحال، فوکو به ما میکنند. بااینپذیر تولید میبدنی ضئئئعیف و تعدی

ی قدرت نیز در همان بدن زنانه واقع شده است. این انگاره برابر این گفتمان سازندهدر 

ی پیشئئگیری از تجاوز دارد. چنانچه بدن زنانه، سئئطحی اهمیت بسئئزایی برای نظریه

که  دهدشده، فوکو نشان میمراتبیِ جنسی بر آن حکباشد که اصول فرهنگ سلسله

ست برای مباین بدن همچنین عرصه صول. بنابراین هنگامیای ا  که بدنارزه با همان ا
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به نان  نت تعریف میز با خشئئئو له  قاب ندی برای م قدرتم شئئئود، خود عنوان نیروی 

 افتند. ی تجاوز از کار میکنندهساختارهای قدرتِ تقویت

پردازی ی آغاز برای نظریهعنوان نقطهبرانگیز فوکو را بهکه من پرسش بحثدرحالی

سایر ی رمجدد درباره شگیری از تجاوز مطرح کردم،  صوص پی ستی در خ ویکرد فمینی

ی جدا واسئئطهها صئئرفِ طرح چنین سئئؤالی را انکار واقعیت مادی تجاوز بهفمینیسئئت

ستر اجتماعی و فرهنگی ست 16اند.اش تلقی کردهکردن آن عمل از ب سلماً فمینی ها م

پرسئئش فوکو با امتناع از به که کنند مبنی بر اینای را مطرح میکنندهاسئئتدالل قانع

ی سئئاختار پدرسئئاالر و های قدرت که در شئئالودهرسئئمیت شئئناختن یا تبیین تفاوت

نه ی بدن زناهنجاری قرار دارند، به عملکردهای سکسیستیِ قدرت در گسترهدگرجنس

شروعیت میکه به یک معنا مؤلفه ستند، م سیِ تجاوز ه سا شد.ی ا از این منظر،  17بخ

خا ئت  ئه میفوکو قرا جاوز ارا نهصئئئی از قوانینِ ت که  هداف دهد  تای ا ها در راسئئئ تن

انتقاد  18.بار نیز هسئئتنددفاع نیسئئتند، بلکه برای قربانیان تجاوز زیانفمینیسئئتی قابل

ای در کنندهشود این است که اگرچه او چارچوب مجاباصلی که به کار فوکو وارد می

ه آن ها بن خصوص بپردازیم که تجاوز و پاسخگذارد تا به بازاندیشی در ایاختیار ما می

های مادی ی خشونتِ جنسی هستند، درنهایت دشواریچگونه بخشی از زبان عالمانه

و وجود ی فوکسکسوالیته از لوایح قانونی در نظریه« آزادسازیِ»سهمگینی در رابطه با 

باوجوداینکه  19ی فوکو، خشئئئونت فیزیکیِ تجاوز باید مجازات شئئئود.دارد. به عقیده

سی سوبژکتیویتهفراخوان فوکو برای جن زنانه را  یزدایی از تجاوز، امکان تغییر جایگاه 

ی هی زیستپذیرد: به قیمت تجربهی خاصی صورت میکند، این امر به شیوهفراهم می

 اند، کامالً مستقلهایی که مورد تجاوز قرار گرفتهی فوکو، بدنزنان از تجاوز. در معادله

ها شئئوند. فمینیسئئتای که تجاوز در آن رخ داده اسئئت، تفسئئیر میز بسئئتر اجتماعیا

های جنسئئئی های مادیِ جنسئئئیت، انداممعتقدند که تنها در دنیای عاری از واقعیت

ند هر عضئئئو دیگری از بدن به شئئئمار می ئت فوکو،  20روند.درسئئئت مان ما در قرا ا

وان اند. شاید بتند، نادیده گرفته شدهکنریزی میساختارهای پدرساالر که تجاوز را پی

سئله»که در تجاوز گفت که ادعای فوکو مبنی بر این ست م سوالیته نی گویاتر  21،«سک

ناکامی  22اعتناست.از همیشه ظاهراً به کار خودش در خصوص اثرات قدرت بر بدن بی

شکار میی خودش بهکارگیری نظریهفوکو در به ر روی بگردد که گفتمان ویژه زمانی آ
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ست؛ هنگامیبدن شده ا ی فرد با همین مذاکره میان پنداره-که خودهای مادی پیاده 

بنابراین، اگرچه  23شئئئود.تنیده اسئئئت و از طریق آن تولید میگفتمان و مادیت درهم

زدایی از تجاوز دقیقاً به دلیل به چالش کشئئئیدن پیشئئئنهاد فوکو مبنی بر جنسئئئی

ضاتی درباره سوالیته، جمفرو سک ست، اما از توجه به ی  سیت و جنس، برانگیزاننده ا ن

های ها بر بدنهای انضئئئباطی از طریق آنماند که تکنیکهای متمایزی بازمیشئئئیوه

یت مل میجنسئئئ ند و نقش میزده ع بهکن بدن  ند. فوکو راهی برای فهم  ند به ب ثا م

تی یا شئئناخای انضئئمامی بدون کاسئئتن از مادیت آن یا قائل بودنِ ذات زیسئئتپدیده

شاگفتمانیِ ثابتی برای آن، ارائه می دهد. در تحلیل فوکو، بدن همواره ازپیش درگیر پی

شت قدرت در همان لحظه ست، چراکه نگا افتد که بدن وارد ای اتفاق میبازی قدرت ا

عنوان لوحی سئئئفید وجود ندارد. بدن برای فوکو گاه بهشئئئود؛ بدن هیچفرهنگ می

 رسدجودیتی اجتماعی و فرهنگی وجود دارد. اما به نظر میعنوان موهمیشه و صرفاً به

در واقع « بدن»کند که پردازی در خصئئئوص تجاوز، فراموش میکه او هنگام نظریه

ست.طبیعی شده ا ساختبدن به 24سازی  سطحی خنثی که  های قدرت بر آن عنوان 

سکگونهشود. بلکه ما بهکنند، ادراک نمیعمل می سیت و  ی سوالیتهای در بدن، جن

بتخود زیسئئئت می ثا یادین و  گار آن وجوه از خودمان، وجوهی بن که ان هایی کنیم 

ستند. بنابراین تحلیل فوکو از تجاوز، تمایل دارد که واقعیات اجتماعی  شافرهنگی ه پی

یده جاوز را پیپیچ که ت ید میای را  بازتول ید و  ند ریزی، تول مان -کن قاً ه یعنی دقی

سطهای که تجاوز بهشیوه صطالحاتی را به« زنان»و « مردان»ی آن، مقوالت وا عنوان ا

 25ی ابهام فروببرد.در پرده -سازدمانا و باثبات مستقر می

قاد را مطرح می بدنِ برخی این انت قدرت بر  نار اثرات  یل فوکو از ک که تحل ند  کن

و در طی این فرایند، معانی جسئئئمانی و جنسئئئی  26گذرداعتنا میبی زدهجنسئئئیت

 سیاست»راند. این انتقاد، سهمی را که خصی را که تجاوز در بردارد، به حاشیه میمش

د، ی پیشگیری از تجاوز داشته باشگیری سیاست فعاالنهتواند در شکلفوکو می« بدن

نه  عنوان خشئئونت وکه جرم تجاوز باید بهگیرد. پیشئئنهاد فوکو مبنی بر ایننادیده می

ش سی مجازات  صراً جن دهد. به نظر ود، کانون توجه لوایح قانونی را تغییر میآزار منح

با تعریف تجاوز به با دگرگونی چشئئئمگیری همراه اسئئئت؛  بازتعریف  عنوان من، این 
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ترتیب، جایگاه ایندهد. بهسوژه جای می-تعرض، آن را عمالً ذیل عنوان خشونت سوژه

سوژه شگیری از یابد؛ در همین جاهای برابر در دعوا تغییر میزنان به  ست که پی یگاه ا

اید تواند یا بخواهم بگویم که تجاوز میتر، من نمیشود. به بیان واضحتجاوز ممکن می

عنوان خشونت سوژه به سوژه تعریف شود؛ چنین تعریفی خصلت جنسیتیِ تجاوز را به

سی را واقع، تجاوز یک حملهکند. بهنفی می ست که تفاوت جن سیتی ا سی و جن ی جن

خواهم بگویم که پرسش حال، من میکند. باایناد خطوط خشونت، تحمیل میدر امتد

سوبژکتیو زنان را به سطهفوکو، امکان تغییر جایگاه  سوژهوا وژه س-ی تدوین چارچوب 

 گیری سئئیاسئئتکند. این تغییر کانون توجه، پتانسئئیل زیادی برای شئئکلفراهم می

 معطوف به پیشگیری از تجاوز دارد. 

له ت قا نت در نظر میاین م تار خشئئئو تداد پیوسئئئ یک نقطه در ام گیرد؛ جاوز را 

شکال آن شامل میپیوستاری که خشونت و تجاوز را در تمامی ا شود. این پیوستار ها 

کند، بلکه عاملیت قربانی بالقوه را فرد مرتکب خشئونت را مجسئم نمی« افعال»صئرفاً 

خشئئونت جنسئئی به ما اجازه گیرد. اندیشئئیدن به تجاوز بر پیوسئئتار نیز در نظر می

نان میمی که ز ظاتی را معین کنیم  تا لح هد  ندی برای دفع د ند واکنش نیروم توان

ی ی پیشئئگیرمهاجم داشئئته باشئئند. این پیوسئئتار، رهیافتی ظریف برای تفکر درباره

ضه می ست، عر کند؛ چراکه امکان عاملیت را در اختیار زنی که موردحمله قرار گرفته ا

شگیری، مکان دهد.قرار می ضعیتچنین نگاهی به پی صاً و شخ ست. این مند و م مند ا

ستنکاف از اقدام متجاوز احتمالی برای قرار دادن وی در  دیدگاه، توانایی زنان را برای ا

یری ی پیشگگیرد. این شیوهموضع جنسی و جنسیتیِ انفعال، ترس و ضعف، جدی می

یگاه خود بتواند متجاوز را دفع کند؛ گویی دهد که با تغییر جااز تجاوز به زن امکان می

شان میدر میانه ست. فوکو ن ضباطی دقیقًا ی نزاع ا دهد که مقاومت در برابر قدرت ان

هایی جای گرفته است که قدرت درصدد سرکوبشان است. در هم تنیدن در همان بدن

غییر عی تی فمینیسئئئتیِ پیشئئئگیری از تجاوز، امکان نواین انگاره از مقاومت با نظریه

ی مقاومت احتمالی را در بدن زنان قرار نقطه یککشئئئد: جایگاه انتقادی را پیش می

توانیم خطوط کلی گفتمان ی[ فوکو اسئئت که میگیری از ]نظریهدهد. پس با بهرهمی

 متقابلی را ببینیم: دفاع شخصی.
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شگیری از تجاوز را بهنقدی که به این رویکرد می ست که بار پی ششود، این ا تباه ا

 ها رااند و نه متجاوزانی که آنگذارد؛ زنانی که موردحمله قرار گرفتهبر دوش زنان می

شد و انگارهتواند مسئلهدهند. انتقال این بار بر دوش زنان میهدف قرار می ای هساز با

در طی تاریخ، به زنان  27ی همدسئئتی زنان در تجاوز را تقویت کند.ای دربارهکلیشئئه

 28ها، حرکات و رفتارشئئان، مانع تجاوز شئئوند.که با محدود کردن انتخابگفته شئئده 

سش می شود که توجه زیادی، هم در افکار عمومی و هم در دادگاه، معطوف به این پر

ا توان گواهی بر رضئئایت ]قربانی[ یانگیز پوشئئیده یا اینکه میآیا قربانی لباس شئئهوت

ساس تجارب جنسی با توجه  29اش پیدا کرد یا نه.گذشته نامعتبر بودن ادعای وی بر ا

حول شود که مجا مطرح میبه گرایش مداوم برای مقصر دانستن قربانی، این نگرانیِ به

سئولیت  صالحات « مقابله»کردن م ست که ا شکی نی ست.  شتباه ا با متجاوز به زنان، ا

سیعقانونی باید با تالش شود؛تر برای بازتعریف فرهنگ زنهای و ویژه، هب ستیز همراه 

طور که کتلین پذیری. اما همانی جامعهبا ایجاد تغییرات در هنجارهای مردسئئئاالرانه

ذارد گحضور فراگیر تجاوز مستقیماً بر روی زنان تأثیر می»دهد، پیشنهاد می 1کوئنویل

و چون تنها شئئمار معدودی از مردان اقدام به تغییر رفتار خودشئئان یا نگرش دیگران 

 30«.ی مردسئئئاالر ما تحمیل کنندن باید آن تغییرات را بر مردان و جامعهاند، زناکرده

و  مراتبیپیشئئگیری از تجاوز نیازمند اصئئالحات قانونی و تغییر در فرهنگ سئئلسئئله

باایندگرجنس پازل برای نظریههنجاری اسئئئت.  که از  یک ت نان  یت ز عامل ی حال، 

یروی بدن زنانه، این را ی مقاومت در نبندی وسئئیلهپیشئئگیریِ مؤثر اسئئت. مفصئئل

شگیری از تجاوز را بهفرض خود قرار نمیپیش وش تنهایی بر ددهد که زنان باید بار پی

صحه می شند. در عوض، بر توانایی فردی و قدرت بدن  ضار ک گذارد و زنان را برای اح

 سازد. توانمند می فمینیسمِ حقیقتاً فیزیکیآن نیرو و ابراز قسمی 

 بدن . فوکو، قدرت، و۱

مند کردن تحلیل فوکو از تجاوز، الزم است که اثر وی در باب قدرت و برای زمینه

زدایی از تجاوز، از گیری فوکو در رابطه با جنسیبدن را موردتوجه قرار دهیم. نتیجه

                                                      
1. Kathleen Quenneville 
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ی او از قدرت مولد، قرائت شود: انگارهطور اخص ترسیم میی نظری بهطریق سه نکته

جنس و سکسوالیته، و باالخره تحلیل وی در خصوص اثرات  او از« یزدودهطبیعت»

انضباطی قدرت بر بدن. تنها به میانجی این چارچوب خاص است که فوکو تحلیل خود 

 کند. از تجاوز را مطرح می

 الف. ظرفیت مولد قدرت

واژگونگی بنیادینِ ابعاد عملکردی  31،تاریخ سکسوالیته: مجلد اولفوکو در کتاب 

 ی خاصیکند. به ادعای فوکو، قدرت در طول تاریخ به شیوهبندی میقدرت را مفصل

این ساخت، قدرت را  32نامد.می« گفتمانی-قضایی»ادراک شده است؛ آنچه وی ساخت 

به نظر وی، این  33کند.بیند که سرکوب، منع و سانسور میامری منحصراً سلبی می

های مولد و انگارانه و برای فهم دقیق ظرفیتشت سرکوبگرانه از قدرت، سادهبردا

انضباطیِ قدرت، ناقص و  ناکافی است. قدرت از دید فوکو کارکردی مضاعف دارد: 

های دانش، سکسوالیته و یعنی قدرت فعاالنه گفتمان 34زمان قضایی و مولد است.هم

ی به ادعای فوکو، انگاره 35.کندتولید می ها،سوبژکتیویته را به جای صرفاً سرکوب آن

ق ای که قدرت از طریوسیلهیگانه عنوان از قدرت در طی تاریخ به« گفتمانی-قضایی»

گفتمانی چیزی است که به تملک -قدرتِ قضایی 36کند، پذیرفته شده است.آن عمل می

تیار دارند و آید، کاالیی ملموس که برخی از افراد )حکومت، پادشاه( آن را در اخدرمی

شود و از یگانه منبع سویه است، در موضع خاصی متمرکز میاین قدرت یک 37بقیه نه.

-تر، قدرت قضاییشاید از همه مهم 38یابد.صورت از باال به پایین جریان میخود به

بخشد که قدرت، و این دیدگاه را تجسم می 39گفتمانی ذاتاً سلبی و سرکوبگر است،

 «همواره از پیش»کند که آزادی کشد. این نگاه ادعا میبردگی می های آزاد را بهسوژه

در مقابل قدرت قرار گرفته است؛ درواقع، آزادی در نسبت با خودِ قدرت، بیرونی 

عدم »تواند چیزی جز گفتمانی نمی-بر این اساس، قدرت قضایی 40شود.محسوب می

-بنابراین قدرت قضایی 41.باشد« کاری یا نقابپذیرش، طرد، امتناع، انسداد، پنهان

گفتمانی کاماًل شبیه به برداشت آلتوسر از سازوبرگ دولتِی سرکوبگر و یکپارچه است 

که کارکرد دولت در آن عبارتست از منبع متمرکز سلطه که به نمایندگی از منافع 
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تواند این برداشت در نظر فوکو نمی 42کند.ها عمل میی حاکم و علیه تودهطبقه

 مولد روابط قدرت را تبیین کند.های ظرفیت

 اش ذاتاً گفتمانی-کند که این ادعا که قدرت در معنای قضاییفوکو تأکید می

 آن ایِهای موقعیتی، مولد و رابطهازحدِ ظرفیتسازی بیشسرکوبگر است، موجب ساده

ست ی فوکو، قدرت چیزی نیست که به تملک دربیاید بلکه چیزیشود. به عقیدهمی

های ی موقعیتپردازی دربارهتوان به نظریهشود. از همین رو، اگرچه میال میکه اِعم

از قدرت ]و فاقد آن[ « بیرون»گاه کامالً پرداخت، اما فرد هیچ عدم توانمندیِ نسبی

محسوب درونی قدرت است. آزادی در نسبت با قدرت، معلول پس آزادی،  43نیست.

ضایی بیرونی در مقابل قدرت قرار گیرد. درواقع گونه نیست که اساساً از فشود و اینمی

های آزاد ی سوژهاز این دیدگاه، سوژه ذاتاً محصول قدرت مولد است. قدرت، خودِ انگاره

 ها راکند. برای فوکو، قدرت مولد ]است که[ سوژهو حس فرد از آزاد بودن را تولید می

ه شدبیند؛ پراکنده، چندپاره و واقعجا میعالوه، فوکو قدرت را در همهبه 44کند.تولید می

دقیقًا همین انتشار و پراکندگی قدرت است که فوکو اصوالً به  45های متکثر.در مکان

ی پس نقش آن در تعامالت ساده 46جا باشد،آن عالقه دارد. چراکه اگر قدرت در همه

 کند. حیات روزمره، اهمیتی سیاسی پیدا می

 ی جنسیرابطهزدایی از جنس و ب. طبیعت

. کندفوکو معتقد است که قدرت در معنای قضایی آن، اثرات خاصی را تولید می

یجه شود و درنتحال، ظرفیت مولد قدرت عمالً از طریق تکرار تولیدات آن پنهان میبااین

دهد پوشاند. به این معنا، فوکو نشان میی اختفا میمنشأ پیدایش خود را پشت پرده

کند. فمینیسم نیز اغلب از این ها و واقعیات اجتماعی را تولید میبدنکه قدرت درواقع 

های مولد قدرت استفاده کرده است. برای مثال، جودیت باتلر در کتاب تحلیل قابلیت

ی فوکوییِ قدرت مولد و انگاره 47،آشفتگی جنسیتی: فمینیسم و برانداختن هویت

های انضمامیِ هویت را از نو ا انگارهی فمینیسم بانضباطی را به کار برده تا رابطه

بندی به همین ترتیب، وی از پارادایمی فوکویی برای مفصل 48پردازی کند.نظریه

راستی، باتلر استدالل به 49کند.ی ایفاگریِ جنسیتی استفاده میی خود دربارهنظریه

 یواقع جنس، در کلیتکند که از طریق قدرت مولدِ تکرار است که جنسیت و بهمی
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ی اینجاست که تمایزی که فوکو میان انگاره 50«.شوندطبیعی انگاشته می»منسجم، 

های اخیر فمینیستی در شود، در پژوهشی قضایی از قدرت قائل میمولد و انگاره

 خصوص هویت، بااهمیت از آب درآمده است. 

تاریخ کند. او در زدوده از جنس ارائه میکار فوکو همچنین قرائتی طبیعت
 51گفتمانی برای معناسازیِ مولد است. ایدهد که جنس، عرصهنشان میسوالیته سک

ته طور تاریخی برساخبه سازوبرگی اشاره دارد که به« سکسوالیته»در برداشت فوکو، 

ها که ها و رویههای قدرت، گفتمانهای اخالقی، تکنیکای از ارزششده: نظام پراکنده

بدن در جهت اهداف استراتژیک و سیاسی معین، -ژهریزی اعمال جنسی و سوبرای قالب

 نویسد:فوکو می 52طراحی شده است.

امکان داد که عناصر کالبدشناختی، « جنس»ی انگاره

ها و لذات در ها، احساسشناختی، سلوککارکردهای زیست

وحدتی مصنوعی گرد هم آیند و به کار بردن این وحدت 

علولی، معنایی ی یک اصل علت و ممنزلهساختگی را به

جا کشف شود، ممکن جاحاضر، رازی که باید در همههمه

ی جنس موجب واژگونگی بنیادینی شد؛ این ساخت ... انگاره

امکان را فراهم کرد که بازنمایی روابط قدرت با سکسوالیته 

ا اش بی ذاتی و ایجابیوارونه شود و سکسوالیته نه در رابطه

 ناپذیر بهری مشخص و تقلیلدار در اضطراقدرت، بلکه ریشه

کند تا آن را تحت نظر آید که قدرت نهایت تالش خود را می

امکان شانه خالی « جنس»ی ترتیب، ایدهاینسلطه درآورد؛ به

کند که به قدرت، قدرت کردن از زیر آن چیزی را فراهم می

ه مثابدهد که قدرت را منحصراً بهبخشد؛ و به ما توانایی میمی

  53تابو در نظر بگیریم. قانون و

ای از سایر کارکردها، را از دسته« جنس»از متن باال مشهود است که فوکو 

« جنس»دهد که ترتیب نشان میاینکند. وی بهها، امیال و لذات تفکیک میاحساس

ای شده که کاماًل اشباع از معنا است. این مازاد، این معنایِ مفروض، تبدیل به عرصه

اه کند، جایی که جنس خاستگطبیعی تضمین میی واقعیتی منزلهرا به« جنس»جایگاه 
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های قدرت که در تولید دهد که گفتمانفوکو نشان می 54شود.سکسوالیته قلمداد می

ی زاینده مشروعیت تلقی شده است نقش مهمی دارند، به این افسانه« طبیعی»آنچه 

مولد  «جنس»به این معنا، فوکو نشان داده که  55کنند.بخشند و آن را تبلیغ میمی

آفریند که در ای را میکند، چراکه معانیی گفتمانی زاینده عمل میمنزلهاست؛ به

کنند. بنابراین برساخت تاریخی، اجتماعی و فرهنگِی های زیسته ایفای نقش میبدن

 دهی به لذات، آالم و حس خودبودگیِ فرد دارد.جنس، نقشی بنیادین در شکل

 ج. انضباط بخشیدن به بدن

دهد که اثرات قدرت نه صرفًا مولد، بلکه انضباطی نیز کو همچنین نشان میکار فو

و « هنجار»تاریخ پیدایش  56مراقبت و تنبیه: تولد زندانهستند. فوکو در کتاب 

 57هد.دی کنترل اجتماعی مدرن را شرح میعنوان ابزار اولیهبا آن به« قانون»جایگزینی 

)که افراد را در امتداد طیفی از نرمال تا منحط به نظر وی، تولید قسمی هنجارِ رفتاری 

دهد که این فوکو نشان می 58«.بخشدفردیت می»ها کند( به جمعیتبندی میطبقه

ی آن وسیلهها بهکند که بدنعنوان ابزاری عمل میویژه مدرن از قدرت، بهصورت به

 خشونت و زور شوند. به ادعای فوکو، قدرت انضباطیسازی میتنظیم، کنترل و عادی

د. درواقع، کنپذیریِ الینقطع جایگزین مییعنی رؤیت« ترمالیم»اسلحه را با قیدوبندی 

ه کند کنقص، این امکان را فراهم میسازوبرگ انضباطِی بی»دهد که فوکو نشان می

بنابراین قدرت انضباطی   59«.چیز را مدام زیر نظر داشته باشدی واحدی همهنگاه خیره

قدرت انضباطی در پِی تولید  60ها.دهی مجدد افراد را دارد، نه سرکوب آننقصد ساما

ی فمینیسم با انگاره 61نامد.می« راه و مفیدهای سربهبدن»آن چیزی است که فوکو 

ها، هنجارها و ی تولید نقشفوکو از قدرتِ انضباطی پیوند خورده و مشخصاً درباره

ر اند که چگونه هویت جنسیتی دا پرسیدههپرسد. فمینیستهای جنسیتی میکلیشه

تی، راسگیرد. بهی تنظیمی و انضباطی شکل میی جامعهخالل ظرفیت تکرارشونده

ی ای از جامعهاند که هویت جنسیتی توسط آن جنبهها استدالل کردهفمینیست

ن بندی و تخصصی کردوقفه مشغول توصیف، طبقهبی»شود که انضباطی تولید می

بخشد. هویت جنسیتی به مدد زمان بالقوه تولید آن جنبه را شتاب میو هم 62،«است
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کند، از طریق کار می« بندیپایان و طبقهنظارت، ثبت مداوم، سنجش بی»

  63«.که هم عظیم و هم ریز است»ودستگاهی اجتماعی دم

دو  ها از طریق هرها و معنای اجتماعی آنکند، بدنطور که فوکو ادعا میاگر همان

ه گردد کشوند، آنگاه این نکته روشن میهای عمودی و افقیِ قدرت تولید میپویایی

که خودش  -ای برای قدرت فعال و مولدعرصه-است « گفتمان مسلط»جنسیت یک 

های جنسیتی، بینشی ها و هویتکند. این قرائت از بدنهای مادی پیاده میرا بر بدن

گیری سیاست تجاوز، و در طی این فرایند، شکلی موضع فوکو در باب ویژه درباره

 کند.پیشگیری از تجاوز ارائه می

 ی جنسی، خشونت و قدرتهای فمینیستِی تجاوز: رابطه. نظریه2

ی جنسی و خشونت درون چارچوب قانونی، هردو تالش فوکو برای تفکیک رابطه

 یخشونت؟ به گفته ی جنسی است یای رابطهبرد. تجاوز دربارهواژه را زیر سؤال می

های فمینیستیِ در نظریه« سؤال بدقلق»عنوان هاست بهاین بحث مدت 1ویکی بل،

کند که چارچوب این بحث در طی خود بل ادعا می 64تجاوز موردتوجه قرارگرفته است.

در بخشی که در ادامه  65خشونت.یا ی جنسی تاریخ به این تقلیل یافته است: رابطه

 های فمینیستیِ تجاوز را ترسیم خواهم کرد.ارترین نظریهآید، من تأثیرگذمی

« یدرباره»کردند که تجاوز ها اغلب استدالل می، فمینیست1970ی در طی دهه

سوی این حرکت به 66آمیز.ی جنسی نیست بلکه تعرض است: فعلی خشونترابطه

گرا عتبی)که با نظر فوکو تفاوت دارد( پاسخ مستقیمی به گفتمان ط« زداییجنسی»

گرفت که نباید به ناموس او مرد را مانند نوعی گوزن فحل در نظر می»بود که 

کند که تجاوز ضرورتًا باید از طبیعت این گفتمان ادعا می 67«.درازی شوددست

برخالف همین قرائت  68ی سکسیست.سرچشمه بگیرد و مسلماً نه از جامعه

ز ها استدالل کردند که تجاومینیستجنسی مردانه است که ف« نیاز»شناختی از زیست

اوز ی فوکو از تجزدودهاساساً فعلی پرخاشگرانه است نه جنسی. برعکس، قرائت جنسی

بر مبنای این انگاره استوار است که با فروکاستن جرم تجاوز به جرم تعرض، فقط 

                                                      
1. Vikki Bell 
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یمِی ظترتیب، فرد از اثرات انضباطی و تناینشود. بهخشونتِ تجاوز است که مجازات می

ی تجاوز پردازی فمینیسم دربارهحال، نظریهکند. بااینقدرت بر سکسوالیته اجتناب می

برای پررنگ ساختن روابط قدرت و سیاست که  69آغاز شد، 1970ی که عمدتاً از دهه

کرد که تجاوز مشخصاً از دیدگاه فمینیستی در تجاوز دخیل هستند، استدالل می

که فوکو درصدد آن است تا از اثرات بنابراین، درحالی 70.ی جنسی نیستی رابطهدرباره

های کوشد تا خود تفاوتپردازی فمینیستی میانضباطیِ قدرت اجتناب کند، نظریه

 71بخشند، آشکار کند.قدرت را که به تجاوز ساختار می

 شناسیالف. زیست

در کتاب  1رمیلشاید بانفوذترین پاسخ فمینیستی به تجاوز، متعلق به سوزان براون

ی کند تا پدیدهمیلر تالش میبراون 72باشد. ی ما: مردان، زنان و تجاوزبرخالف اراده

تجاوز را در بستر واقعیات اجتماعی و زیستی قرار دهد، از اهداف سیاسی آن پرده 

ی اول حال، او در درجهبااین 73های ماندگار پیرامون آن مقابله کند.بردارد، و با اسطوره

میلر اظهار براون 74آید که تجاوز عملی جنسی است.ابله با این انگاره برمیدرصدد مق

های ی نیازی طبیعی یا زیستی نیست، بلکه در عوض بر انگیزهدارد که تجاوز دربارهمی

 میلر با امتناع از تقدم بخشیدن به سکسوالیته درسیاسی برای سلطه استوار است. براون

معنای تجاوز را  75کند.ی آن را با قاطعیت انکار مییانهی تجاوز، ماهیت فردگراپدیده

چیزی »توان با ارجاع صرف به موارد فردی روشن کرد، زیرا به تعبیر او، تجاوز نمی

از آن طریق ی مردان همهی ارعاب نیست که بیشتر و چیزی کمتر از فرایند آگاهانه

 76«.دارنددر وضعیت ترس و وحشت نگه میی زنان را همه

ی اول سیاسی است. کند که تجاوز در تمام اشکال آن در درجهمایلر تأکید میاونبر

با توجه به بستر اجتماعی که ما در آن قرار داریم، آنجا که نهادهایی که مردان 

تجاوز  اند، عملخوبی مستقر و مستحکم شدهیابند بهها بر زنان تسلط میی آنواسطهبه

بخشد که از پیش تا حد زیادی ی سیاسی را تجلی میمیلر استیالیبه ادعای براون

آمیز و عمل عامدانه، خشونت»ترتیب عبارتست از اینتجاوز به 77پذیرفته شده است.

                                                      
1. Susan Brownmiller 
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افکنی ی تنزل مقام و تصاحب از سوی فاتح احتمالی که برای ارعاب و هراسخصمانه

ه یک زن، هستی و کند که متجاوز با تجاوز بمایلر ادعا میبراون 78«.طراحی شده است

کند، و از این طریق هستی و خودآیینی خودش دهد و انکار میخودآیینی او را تنزل می

یل ای تبدبخشد. بنابراین عمل تجاوز به پژواک و تحمیل ساختار اجتماعیرا اعتال می

مدعای  79بودگی کامل زنان در آن به رسمیت شناخته نشده است.شود که شخصمی

های فردی، معنای تجاوز هرگز فردی نیست. است که حتی در بستر نمونهمیلر این براون

 کنند؛ پس کارکرد عمل تجاوز،متجاوزان نه به افراد بلکه به اعضای یک طبقه تجاوز می

این نکته هم به مهاجم و هم به قربانی است که عضویت در یکی از این طبقات،  یادآوری

 80شود.می ها محسوبهای جنسی آنعنصر معرف هویت

ای هکه تحلیل او با کشف ریشهمیلر مبنی بر اینرغم ادعای پرحرارت براونعلی

تر طور دیگری نشان کند، نگاهی دقیقزدایی میتجاوز در قدرت اجتماعی، از آن جنسی

 دهد.می

شود که های او در نهایت در این خالصه میتمام گفته

فیت ساختاری مرد تواند تجاوز کند ... ظری انسان مینرینه

قدر پذیری ساختاری زنان، همانبرای تجاوز و متناظراً آسیب

در اساس فیزیولوژی هردو جنس ما هستند که فعل اصلی خود 

 شناسی یعنیی جنسی. اگر به خاطر این تصادف زیسترابطه

-قسمی تطبیق ]با محیط[ مستلزم قفل شدن دو عضو مجزا 

داشت نه جماعی وجود می در همدیگر نبود، نه -قضیب و واژن

توانیم از این شناسیم ... ما نمیتجاوز به آن صورت که ما می

واقعیت طفره برویم که از منظر کالبدشناسی انسان، امکان 

انکاری وجود دارد. همین یگانه طور غیرقابلدخول اجباری به

ی تجاوز کافی عامل ممکن است برای ایجاد ایدئولوژی مردانه

توانند تجاوز کنند، به مردان متوجه شدند که میباشد. وقتی 

 81سراغ انجامش رفتند.

میلر، نفس واقعیت متفاوت بودن بدن زن و مرد، تجاوز را به امکانی از نظر براون

او  82گیرد.برداری قرار میکند که سپس از جانب استیالی مردانه مورد بهرهتبدیل می
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ل نیستند، هیچ واکنش مناسبی به تجاوز ندارند مثبهمعتقد است که زنان قادر به مقابله

پذیری ها فقط با آسیبآن 83ی خود مطرح کنند.نوبهتوانند بهو هیچ تهدید مشابهی نمی

زنان پیش از  84شوند که انکارناپذیر و گریزناپذیر است.ای مشخص میساختاری

تجاوز کند، قابلها حمایت میآورد و از آنساختارهای اجتماعی که تجاوز به وجود می

پذیریِ تهی، عنوان مکان آسیبکه به هستندزنان در این دیدگاه، بدن خود  85هستند.

است که خود « طبیعی»قدر برای زنان حال، تجاوز همانشود؛ بااینرمزگذاری می

جا میلر ما را با این ادعای خارق اجماع بهترتیب، براوناینواقعیت دخول جنسی. به

 تجاوز هستند چونتجاوز هستند، و زنان قابلشود زیرا قابلزنان تجاوز میگذارد: به می

گرا/هویتی، دقیقاً همان چیزی است این )غیر(منطق دوریِ سیاست ذات 86زن هستند.

پیش از امر اجتماعی وجود « جنس»دهد. برای فوکو، که فوکو نسبت به آن هشدار می

در  87شناختی نیست.شناختی یا هستیتای زیسداده« جنس»راستی، تعیین ندارد. به

به  88شوند.عوض، جنس و سکسوالیته در رابطه با سایر عملکردهای قدرت تولید می

ای از قدرت منفصل از جنس اتکا نظر فوکو، قسمی سیاست فمینیستی که بر انگاره

راستا با همان که گویا جنس پیش از امر اجتماعی وجود دارد، همطوریکند، بهمی

 89تی است که قصد گریز از آن را دارد.قدر

عنوان یک امر واقع طبیعی های زنانه و مردانه را بهدهی خاص بدنمیلر سازمانبراون

ی مردان طبق تعریف متجاوزان بالقوه که همهاین وضعیت )یعنی این 90پذیرد.می

ستی ی زیمثابه واقعیتی تجاوز( بهی زنان طبق تعریف، قربانیان بالقوههستند و همه

تجاوز درون قلمرو کنش سیاسی و « واقعیتِ»شود. بندی میورای سیاست چارچوب

تجاوز، یک امر امکانِ گیرد، اما برداری قرار میاجتماعی مورد رسیدگی، بیان و بهره

 شناختی و در ذات وضع جسمانی بشر است.زیست

ه و زنانه، میلر با انتساب امکان تجاوز به مشخصات آالت جنسی مردانبراون

حال، بااین 91کند.شناسی را به میدان دانشی از لحاظ سیاسی معصوم تبدیل میزیست

ها، صرفًا ادعایی عنوان متجاوزان بالقوه بر اساس فیزیولوژی آنتعریف مردان به

تر، ادعایی اجتماعی و سیاسی است. شناختی نیست، بلکه همچنین و شاید مهمزیست

ای هدهی بدن مردانه به شیوآلت تجاوز، از پیش به معنای سازمانمثابه تلقی از قضیب به
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بخشد و عنوان بنیان سکسوالیته رجحان میهای جنسی بهاست که به اندام

وانی ی ناتواسطهکند که در آن زنان بهعنوان فرایند فتح درک میگرایی را بهدگرجنس

در وضعیت نامساعدی قرار  عنوان آلت زور و خشونت،خود برای استفاده از قضیب به

دهد که چرا این توانند، توضیح نمیکنند زیرا میدارند. این ادعا که مردان تجاوز می

ان عنوشناختی بهدهند؛ و این واقعیت که مردان را طبق تعریفِ زیستکار را انجام می

ف یکنیم، خودآیینی انسانی و سیاست پیشگیری از تجاوز را بیشتر تضعمتجاوز درک می

زیرا –د تواننکنند زیرا میترین سطح، مردان تجاوز میراستی اگر در ابتداییکند. بهمی

انداز پس چشم -ها وارد شودزور و بدون رضایت زنان به بدن آنتواند بهبدن مردان می

 راستی، استداللرسد. بهکن کردن تجاوز تقریباً عبث به نظر میتالش برای ریشه

« واقعیت»حال، اگر دهد. بااین)ناخواسته( زنان را از ازل ناتوان نمایش میمیلر براون

 های دیگریشناختیِ توانایی مردانه برای تجاوز، خودش سیاسی باشد، پس راهزیست

ساز تجاوز جنسی هستند، های قدرت که زمینهها، سیاست و پویاییبرای درک بدن

را برای تغییر اجتماعی و سیاسی در  وجود دارد. همین امکان نظری است که فضایی

 گذارد.اختیار ما می

 زداییب. جنسی

ه از زدودهایی وجود دارند که به نفع روایتی جنسیمیلر، فمینیستبرخالف براون

دانند. کنند، و مانند فوکو، تجاوز را فقط شکل دیگری از خشونت میتجاوز استدالل می

خودخوانده، را  92«محورِ فمینیست انصاف» 1رز،برای مثال، استدالل کریستینا هاف سام

 در حمایت از برداشت عاری از جنسیت از تجاوز در نظر بگیرید:

ی خشونت محور، رهیافت به مسئلههای انصاففمینیست

ای افزایش عامِ خشونت علیه زنان را با پرداختن به علل ریشه

 جرم مثابهیابند. تلقی از تجاوز بهو افول مدنیت، معقول می

ناشی از سوگیری جنسیتی )به تشویق پدرساالری که با مدارا 

نگرد( ماهیت حقیقی تجاوز را لجوجانه سازی زنان میبه قربانی

بخشند. دارد. مجرمان به تجاوز تداوم میاز نظر دور می

                                                      
1. Christina Hoff Sommers 
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های دیگر، افرادی که به خشنود کردن خودشان از راهبیانبه

یار اندکی برای رنجی که به اند و اهمیت بسمجرمانه خو گرفته

کنند، قائل هستند ... تجاوز فقط یک نوع از دیگران وارد می

جرائم علیه اشخاص است، و تجاوز به زنان فقط یک زیرگونه 

از آن است. چالش واقعی که در جامعه با آن روبرو هستیم، این 

 93است که چگونه موج خشونت را معکوس کنیم.

ستیزیِ تجاوز، هرگونه تحلیل کلی از پدرساالری یا زنی تحلیل سامرز درباره

افتد اگر عناصر جنسیِ تجاوز انکار شوند، و کند. اما چه اتفاقی میساختاری را طرد می

ها استدالل آن را صرفاً نوع دیگری از خشونت ادراک کنیم؟ بسیاری از فمینیست

 94اند.رفتهتند، اینجا ازدستساز تجاوز هسهای پدرساالرانه که زمینهکنند که جنبهمی

ی تجاوز از تقسیمات ساختاری، اجتماعی یا اقتصادی که ی سامرز، مسئلهدرون معادله

گیرد. دهند، سرچشمه نمیمردان و زنان را در دوتایی نزدیکی در مقابل هم قرار می

شتری گونه کنکاش بیی او مستلزم هیچطورکلی است. نظریهمسئله در عوض خشونت به

« انتجاوز به زن»هایی را که این تلقی از ی خاصیت جنسیتی تجاوز نیست و دادهربارهد

ی مسلطی از آن را زیر سؤال جای شیوهاز خشونت به« یک زیرگونه»مثابه صرفاً به

های جنسیتیِ مانند سامرز، فوکو خشونت را عاری از جنبه 95گیرد.برند، نادیده میمی

مرز های ساهای فوکو اساساً با انگیزهحال، انگیزهدهد. بااینیتجاوز مورد کندوکاو قرار م

ه به کند کبرانگیز خود را دقیقًا با این هدف مطرح میتفاوت دارند. فوکو پرسش بحث

بخشند، دست یابد. طبیعی انگاشته شده را قوام می« جنسِ»ای که معانی اجتماعی

ی سامرز با رد کند. پروژهاماً انکار میی جنسیتیِ تجاوز را تمحال، سامرز مؤلفهبااین

و فارغ از جنسِ « حقیقی»تحمیل اجتماعیِ تقسیم جنسیتی، در پی کشف معنای 

ی جنسی(. ی رابطهاست، و نه درباره« خشونت»ی درباره« واقعاً»تجاوز است )که 

های گوناگونی را که جنس و ترتیب، او عمق اهمیت جنسیت و همچنین شیوهاینبه

اگر تجاوز  96گیرد.کم میی متقابل هستند، دستی سازندهیت با هم در رابطهجنس

مثابه روشی مختص به جنسیت برای حمایت، تولید و تحمیل طور اجتماعی بهبه

ی مراتبِ جنسیتی برساخته شود، پس آن برساخت در اساس و ذات هر نمونهسلسله



 از تجاوز یریشگیپ استیو س هیفوکو و تجاوز: نظر سم،ینیفم 344 

است که آن جوانب معرفِ تجاوز تجاوز است. بنابراین، چالش پیش روی فمینیسم این 

مثابه سازی تجاوز بهها برای ذاتیحال که علیه گرایشثبات کند؛ درعینرا تصدیق و بی

 دهد.ای ایستا از ساخت اجتماعی ما، هشدار میمؤلفه

 سازی مجددج. جنسی

از فعل تجاوز، « زداییجنسی»با توجه به گرایش نظریات فمینیستی در جهت 

تازگی درصدد معرفی مجدد این انگاره که چندین محقق فمینیست به توجه استقابل

در  1مونیک پالزا«. ی جنسی استتجاوز، رابطه»اند که ی فمینیستی برآمدهدر نظریه

 ما باید تأیید کنیم که تجاوز»کند که پاسخ مستقیم و پرحرارت خود به فوکو ادعا می

اره ها اشتفکیک اجتماعی میان جنسبندی اجتماعی و به جنسی است، چراکه به جنس

توان از تجاوز جدا کرد، دقیقاً به این خاطر ی جنسی را نمیبه نظر پالزا، رابطه 97«.دارد

تنها مقدم بر تجاوز است، بلکه فعاالنه آن را تقویت نیز بندی اجتماعی نهکه جنس

از آن طریق ای است که زنان بندی اجتماعی از نظر پالزا نظام اصلیجنس 98کند.می

پذیریِ بارِ جامعهشوند؛ این فرایند خشونتتفاوت یافته و تابع مردان می

پرداز فمینیست دیگری هست که کار او با حال، نظریهبااین 99هنجاری است.دگرجنس

ی ترین سطح آن، بر هر تحلیلدر ابتدایی« جنس»شود که اصرار بر این نکته مشخص می

 گذارد.از تجاوز تأثیر می

ی جنسی کند که تجاوز و رابطهنیز مانند پالزا استدالل می 2کینوناترین مکک

ار ی جنسی، هنجگفتن اینکه تجاوز خشونت است نه رابطه»نباید از هم جدا شوند زیرا 

نه »عنوان ی جنسی اجباری بهسادگی با تمایز رابطهرا به« ی جنسی خوب استرابطه»

آمیز کینون، تجاوز صرفاً به دلیل خشونتی مکبرا 100کند.، حفظ می«ی جنسیرابطه

ای مستقیم )هرچند کینون اشارهراستی، مکبه 101نیست.« تر جنسیکم»بودن، 

دهد که تعرض با مشت مرد تحلیل فمینیستی نشان می»کند: ضمنی( به فوکو می

آمیز هستند بلکه چندان متفاوت از تعرض با قضیب نیست، نه چون هر دو خشونت

ای کینون، خشونت علیه زنان درون جامعهاز نظر مک 102«.دو جنسی هستند چون هر

                                                      
1. Monique Plaza 

2. Catharine MacKinnon 
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کینون از خشونتِ به نمایش راستی، تحلیل مکبه 103جنسی است. هموارهسکسیست 

 1طور که اندریا دورکیندهد که همانشده در پورنوگرافی نشان میدرآمده و جنسی

ی تواند برای مردان تبدیل به رابطههرگونه تعدی به بدن زنان می»زمانی بیان کرده بود، 

پورنوگرافی با مشروط کردن میل جنسی و متعاقبًا شکل دادن به  104«.جنسی شود

تجربی « واقعیتی»رفتار جنسی، باعث تبدیل شدن مدل استیال/انقیادِ سکسوالیته به 

معنا ه تمایز میان واقعیت و اسطوره یا کلیشه را عمالً بیشود کی رفتار جنسی میدرباره

ی تجاوز، ی جنسی از خشونت در هر نظریهترتیب، جدا کردن رابطهاینسازد. بهمی

کینون پدیدهمک 105اعتنایی هم به انگیزش و هم به پیامدهای اجتماعی تجاوز است.بی

شده( قرار )اما تحمیل« ادیع»گراییِ های دگرجنسی تجاوز را صریحًا درون محدوده

گرایی با مدل استیال/انقیادِ میل مشخص کینون، دگرجنساز نظر مک 106دهد.می

 107شود که زنان در آن جایگاهی نابرابر دارند.می

ی جنسی از زنان، آسیب کینون این است که استفاده و سوءاستفادهی مکدغدغه

، «خورندی جنسی میرابطه ه دردبزنان فقط »آید زیرا در دنیایی که حساب نمیبه

مراتبی از جنسیت پیشاپیش مشغول برداشت سلسله 108شود.بسیار طبیعی تلقی می

کند، زیرا های فردی زنان از تجاربِ تبعیض و تعدی را تضعیف میعمل است و روایت

اثرات  کینون،ی مکها مناسب به نظر برسد. نظریهشود که چنین رفتاری با آنباعث می

تنها گیرد. این نابرابری نهی آغاز کار خود میمند را نقطهیِ نابرابری جنسیتیِ نظامماد

ها شکل کند، بلکه همچنین به آنهای زنان به خشونت جنسی را پنهان میپاسخ

های مهمی را در رابطه با خشونت ذاتی در تحمیل دهد. این موضع نظری، پرسشمی

 «عادی»گرای ی جنسی دگرجنسوز و آنچه رابطهی میان تجاگرایی، و رابطهدگرجنس

ی روابط پاافتادهکینون مانع از پذیرش پیشراستی، مککند. بهشود، مطرح میتصور می

ناپذیر( بین ضرر و تغییر)و بنابراین بی« طبیعی»مثابه تفاوتی مراتبی بهجنسیِ سلسله

دهد که هرگونه پذیرش انجام می شود. او این کار را دقیقاً به این خاطرزنان و مردان می

ند. کها تقویت میدیگر میان جنس« هایتفاوت»چنین چیزی، گرایش ما را به پذیرش 

کند که وقتی برابری بر مبنای همسانی باشد، به اختالفی کینون به ما یادآوری میمک
                                                      
1. Andrea Dworkin 



 از تجاوز یریشگیپ استیو س هیفوکو و تجاوز: نظر سم،ینیفم 346 

ت ندرشود و درنتیجه زنان بهواقعی در قدرت اجتماعی میان مردان و زنان منجر می

 با مردان قرار دارند.« در وضعیت مشابهی»

گرای توانند تمایز میان تجاوز و دخول دگرجنسکینون، زنان میدر تحلیل مک

کنند، عنوان تجاوز تجربه میها گفته شده که آنچه بهمعمولی را دشوار بیابند، زیرا به آن

از  ی تعریفی حقوقیمثال، قانون کیفری تجاوز مدععنوانی جنسی است. بهصرفاً رابطه

ز عنوان تجاوشود که ناتوان از ثبت آن رخدادهایی است که بسیاری از زنان بهتجاوز می

دهد که خشونت پیرامون عمل تجاوز کینون نشان میتحلیل مک 109کنند.تجربه می

دارد، یا ترسی که با تهدید حرکت نگاه می)استفاده از سالح، زوری که قربانی را بی

ی تجاوز را به آن آید(، سرشت ویژهر در صورت عدم اجابت به همراه میخشونت بیشت

 110گرای آن یافت.بخشد. در عوض، خشونت تجاوز را باید در خصوصیات دگرجنسنمی

ته گرا قرار گرفی دگرجنسآمیز است چراکه در امتداد پیوستاری از تجربهتجاوز خشونت

 111که خودش اشباع از قهر و زور است.

کینون، خشونت در تجاوز نقاط اشتراک فراوانی با خشونت اساسی در مکاز نظر 

طور اجتماعی وجود دارند گراییِ اجباری دارد، از این نظر که هر دو بهجنستحمیل هم

ی او را کینون با حرارت به مصاف کسانی رفته که نظریهمک 112شوند.و تلقین می

کسانی که از  113ی جنسی، تجاوز است.هکنند که هر رابطعنوان این ادعا تفسیر میبه

اند ذکر کنند که او تاکنون کجا چنین کنند، آشکارا نتوانستهاین اتهام استفاده می

وجه امکان برابری هیچکینون ساختاری است و بهتحلیل مک 114ای را نوشته است.گزاره

ل کند. تقلیرو روابط جنسی( در سطح فردی را انکار نمیها )ازایندر روابط بین جنس

ی جنسی هر رابطه»ای همچون انگارانهازحد سادهی بیشکینون به گزارهآثار جامع مک

، راهی برای بدنام کردن کار او و حمله به اعتبار او است بدون اینکه هرگز «تجاوز است

 کند، پاسخ داده شود.ها و تحلیلی که او ارائه میبه ایده

کند که آنچه اغلب تفاوت جنسیتی نامیده یدقت خاطرنشان مکینون بهموضع مک

ی قدرت و ی او دربارهحال، نظریهشود، درواقع استیالی جنسیتی است. بااینمی

ای از ابهام برساخت اجتماعی، تمایل به فروبردن امکان عاملیت جنسی زنانه در پرده

ه نحو کاماًل ی او از قهر را بمثال، یکی از اصحاب دانشگاه، انگارهعنوانبه 115دارد.

چنان پَرَد، گواه بر فقدان قهر نیست، بلکه قهری آنزنی که می»ای توصیف کرد: بایسته



 

 
 

 یابطح نهیو ام یهومن کاسب یهندرسن / ترجمه یهال 347

حال که با بنابراین، درعین 116«.بنیادین که به بنیان خودشناسی زن تبدیل شده است

مثابه پایه و اساِس روابط کینون موافق هستم که از آنجا که استیال و انقیاد بهمک

 ی جنسی و تجاوزاند، تشخیص مرز میان رابطها به صورتی اروتیک درآمدهگردگرجنس

آن استیال  تمامیتو  وسعتبرای هر دو زنان و مردان دشوار شده است، در رابطه با 

دهد که امکانات مقاومت بیش راستی، کار فوکو در باب قدرت نشان میمخالفت دارم. به

 کند.کینون اذعان میاز آن هستند که مک

جاوز زدایی از تهای فمینیستی به تجاوز، اظهارات فوکو در باب جنسیبررسی پاسخ

راستی، فوکو سازد. بهمند میو کار متناظر او در باب سکسوالیته و بدن را زمینه

مثابه یک جرم جنسی مشخص را زدایی از تجاوز بههای حقوقی خود برای جرمپیشنهاد

جازات ی مسکسوالیته تحت هیچ شرایطی نباید ابژه کند کهبر این انگاره استوار می

سکسوالیته از گفتمان انضباطی است. این « آزادسازی»هدف اصلی فوکو،  117باشد.

ترین بخش درونیی فرد نه قوامتر او مبنی بر اینکه سکسوالیتههدف با تز گسترده

د. آیور درمیی خویشتن او، بلکه درواقع ابزار تنظیم اجتماعی است، جحقیقت درباره

کند که بدن جنسی هم ابزار اصلی و هم معلول قدرت انضباطی کار فوکو خاطرنشان می

زدایی، تالش برای مختل کردن ترتیب، فراخوان وی برای جنسیاینمدرن است. به

گر در قانون است. درون همین منطق خاص های تنظیمی و مولدِ قدرت جلوهقابلیت

نوعی مترادف با گذاری علیه تجاوز بهکند که قانونمی است که فوکو ظاهراً تصریح

ی صراحتاً جنسیِ ندای فوکو برای تابع ساختن مؤلفه 118مجازات سکسوالیته است.

کند. فراهم می پیشگیری از تجاوزتجاوز به نفع تحلیل خشونت، سازوکار جالبی برای 

ت ی قدروض، نظریهی جنسی این جرم نیست. در عاما این سهم حاکی از انکار خصیصه

سو، اثرات انضباطیِ دهد. از یکمولد فوکو راهی جدید برای ادراک بدن زنانه ارائه می

یری پذاند که با انفعال و تعدیعنوان بدنی ضعیف شکل دادهقدرت، به بدن زنانه به

دقیقاً در همان »گوید که مقاومت شود. از سوی دیگر، فوکو به ما میمشخص می

 119، واقع شده است.«شوندروابط قدرت اِعمال میای که نقطه
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 مثابه ارزیابی مجدد. تجاوز و مقاومت: دیدگاه به3

بندی کرده است: تجاوز چه فرقی با مشت زدن با بازگشت به سؤالی که فوکو صورت

ی تجاوز برانگیز فوکو دربارهبه صورت دارد؟ دو پاسخ به یک اندازه معتبر به سؤال بحث

اولین پاسخ در تولید اجتماعی  بدن جنسیتیِ زنانه نهفته است: تجاوز دقیقاً وجود دارد. 

مانند مشت زدن به صورت نیست، چون اجزای جنسی ما بسیار آغشته به معنای 

 کند:به این موضوع اشاره می 1. وینفرد وودهالهستنداجتماعی 

طورجدی با تجاوز روبرو شویم، باید اگر قصد داریم به

بودگی و مثابه مکان تهیکه چگونه واژن به توضیح بدهیم

مثابه تعدی، مثابه سالح، و دخول بهپذیری، قضیب بهآسیب

 120شوند.می -و تجربه–رمزگذاری 

های ی داللتدهد که پرسش فوکو هرگونه کنکاش نظری دربارهپاسخ اول نشان می

اندازد و ویژگی جنسیتیِ تجاوز را نیز در نظر ساختاری و سیاسِی تجاوز را از قلم می

گیرد. همچنین ناتوان از پرداختن به پیچیدگی ِرمزگذاری جنسی و جنسیتی است نمی

های جنسی و استمرار رجحان بخشیدن به اندامگوید. فوککه وودهال از آن سخن می

کند، رجحانی که در رابطه با سکسوالیته را از تعریف جنسیِ تجاوز استنباط می

ی مند است و بنابراین به مبهم ساختن رابطهبدن جنس« بودگیِطبیعی»ی پشتِوانه

. تشود. پس کانون توجه وی مناسب نیسپیچیده میان سکسوالیته و قدرت منجر می

ثبات کردن اثرات انضباطی قانون در او واقعیت بدن مورد تجاوز را در تالش برای بی

 برد. ی ابهام فرومیپرده

ویژه آزاردهنده است، دقیقاً به این از این نظرگاه، موضع فوکو در رابطه با تجاوز به

ی، فوکو راستگیرد. بهخاطر که ظاهراً کار خود او در خصوص قدرت و بدن را نادیده می

تر و تر، فیزیکیچیز مادیهیچ»کند که استدالل می قدرت/دانشی در مجموعه

ها پردازان فمینیست، نظیر وودهال، مدتنظریه 121«.تر از اِعمال قدرت نیستجسمانی

ی اصلی برای برساخت اجتماعی بدن زنانه است. اند که تجاوز شیوهاستدالل کرده

قدرت باید خاستگاه هر تحلیل از جنسیتیِ که نقد روابط کنند ها ادعا میراستی، آنبه

                                                      
1. Winifred Woodhull 
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گیرد که ما در جنسیت بنابراین سؤال فوکو این واقعیت را نادیده می 122تجاوز باشد.

زندگی مند عنوان موجودات جنسخود سکونت داریم. دقیقًا به این دلیل که ما به
 انعنوبهوقتی بدن ما  باره انجام شوند کههایی هنجاری باید دراین، قضاوتکنیممی

گیرد، به چه معناست. جنسیتی که در آن سکونت داریم، در معرض تعدی قرار می

تر از همه توسط خود فوکو عملکرد اساسی و درونی قدرت در سطح بدن، شاید واضح

 بیان شده باشد:

خواهم نشان بدهم این است که چگونه روابط آنچه می

بدن رسوخ کنند، بدون  اعماقطور مادی به توانند بهقدرت می

های خود سوژه وابسته باشند. آنکه حتی به وساطت بازنمایی

آورد، از این طریق اگر قدرت، بدن را به تصرف خود درمی

نیست که نخست در آگاهیِ افراد، درونی شده است. شبکه یا 

عنوان قدرت وجود دارد که به-قدرت یا جسم-مداری از زیست

ای عنوان پدیدهی خود سکسوالیته بهدهندهشکلماتریِس 

رسد در آن کند که به نظر میتاریخی و فرهنگی عمل می

 123دهیم.شناسیم و از دست میتوأمان خودمان را بازمی

های جنسی دارای معنای اجتماعی پاسخی فمینیستی به نگرانی فوکو: اندام

)یا شخصی( به این امید به حالت  توان از نظر قانونیمشخصی هستند. این معنا را نمی

راستی، زداییِ این معنای نابجا آغاز خواهد شد. بهتعلیق درآورد که فرایند اشباع

درخواست از قربانیان تجاوز برای ارزیابی مجدد معنای اندام جنسی و سکسوالیته در 

یتی اند، اولوتجاوز را در مقام زنانِ جنسیتی تجربه کرده کهپس از اینکلیت آن، 

برد، نظر قربانی تجاوز را در سایه فرومیرسد. این روش مسلماً نقطهتردید به نظر میقابل

ی های اجتماعی انگیزهطور که ناتوان از در نظر گرفتن شایسته و بایستهدرست همان

ی های هنجاری و ارائهها نیاز به طرح قضاوتو سیاسیِ متجاوز است. فمینیست

ای . تجاوز صرفاً موضوع خشونت نیست. در عوض، نمونهدارندبخش های رهاییبدیل

انضمامی از خشونت جنسیتی است که نگاشت اجتماعی و ستم جنسیتی را تقویت 

حال که روشن است که فوکو در پی حذف معنای مفرطی است که به کند. درعینمی



 از تجاوز یریشگیپ استیو س هیفوکو و تجاوز: نظر سم،ینیفم 350 

حقوقیِ  های جنسی نسبت داده شده، این استراتژی آشکارا پیامدهای مادی واندام

طور اجتماعی و سیاسی دارا بهاز پیش های جنسی ای را که انداماعتنایی به معانیبی

 کند:طور که مونیک پالزا اشاره میگیرد. همانکم میهستند، دست

ار قراگر درست فهمیده باشم، به خاطر زنان، سکسوالیته 
محاصره شود ... قرار است جایگاهی غالب به دست آورد، است 

افتاده است؟ آیا از پیش اید که این اتفاق فراموش کرده آیا

 یکه در جامعهجای اینبه»اید که سکسوالیته فراموش کرده

معاصر سرکوب شده باشد، بالعکس دائماً برانگیخته شده 

 124«است؟

های جنسی از لحاظ راستی، واژن از لحاظ اجتماعی متفاوت از قضیب است. اندامبه

اجتماعی با بینی و مو تفاوت دارند. دقیقًا از طریق همین تفکیک معنای اجتماعی و 

بینیم که تجاوز صرفاً حمله به بدن نیست. به این دلیل که گفتمانی است که ما می

 ایعنوان حملهبهباید اند، تجاوز را اعی برخوردار شدههای جنسی ما از معنای اجتماندام

 شده قرائت کرد.زده و جنسیبه بدن جنسیت

 سوی نظریه و سیاست فمینیستیِ پیشگیری از تجاوز. به4

حال، پاسخ دومی به پرسش فوکو وجود دارد. و همین پاسخ دوم است که به بااین

 تیِ پیشگیری از تجاوز است. فوکو بهتر از همه برای سیاست فمینیسباور من ثمربخش

 که چگونه تجاوز موجب تروماپردازد؛ یعنی دقیقًا ایناثرات انضباطیِ گفتمان تجاوز می

شود و چرا تعدی به اجزای جنسی فرد، با تعدی به جاهای دیگر تفاوت دارد. تجاوز می

ی وجود تهوان هسعنیابد زیرا سکس و سکسوالیته بهمند تحقق میمثابه ترومایی بدنبه

های جنسی ما و هویت جنسیتی که اند؛ امری بنیادین برای نفس. اندامفرد تولید شده

ها ترتیب، تعدی به آناینبه 125کنند، اشباع از معنای اجتماعی هستند.بر آن داللت می

یست حال، نیازی نشود. بااینمثابه ترومایی متمایز از سایر اشکال خشونت تجربه میبه

نظریات فوکو در باب قدرت و بدن، منحصراً در سطح گفتمانی عمل کنند. در عوض، که 

توان روشنگر گفتمانی فمینیستی دانست که ترومای تجاوز را مسلم ها را میآن

 انگارد.می
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ی شکنندهمثابه امری طبیعی یا درهمی تجاوز بهاین موضوع که فمینیسم درباره

شود که تجاوز را ونیک دارد، یعنی خود موجب میای آیرگوید، نتیجهنفس سخن می

ت و که قدرت مولد اسی فوکو مبنی بر اینراستی، انگارهبه این صورت تجربه کنیم. به

ی ه، انگارهعالوافکند. بهشود، پرتو نوری بر این نکته میمعنا از طریق گفتمان ساخته می

ند کهای اجتماعی ارائه مینگاشته ای برای مقاومت در برابرفوکو از قدرتِ مولد، شیوه

گوید طور فیزیکی. فوکو به ما میطور گفتمانی و هم بهساز تجاوز هستند؛ هم بهکه زمینه

به ادعای من، مقاومت در برابر  126«.آنجا که قدرت هست، مقاومت نیز هست»که 

ند. به کمثابه قربانیانی از پیش موجود وضع مینگاشتن اجتماعِی تجاوز که زنان را به

 شناختی است؛ واقعیتیادعای من، مقاومت در برابر این انگاره که تجاوز واقعیتی زیست

پردازی تجاوز ی معین از تجاوز. به ادعای من، مقاومت در برابر مفهوممقدم بر هر نمونه

 محدود به خشونت سوژه )متجاوز(/ابژه )قربانی(.

ز از نو بر پیشگیری از تجاوز تمرک ی فمینیستی بر سر تجاوز، بایدچارچوب مباحثه

اره تواند این انگدهد که فمینیسم میهای مولد آن نشان میکند. درک قدرت در قابلیت

یاست تجاوز هستند. سثبات سازد که زنان همیشه از پیش قربانی تجاوز یا ذاتاً قابلرا بی

وز، واقعیت ه تجاآید، باید تأیید کند کاز تجاوز برمی پیشگیریفمینیستی که درصدد 

ار خود را تواند ک. یک رویکرد فمینیستی کارآمد به تجاوز نمینیستثابتِ زندگی زنان 

 عنوان تقدیری بدتر ازها، و تعریف تجاوز بهپذیری آنی تعدیواسطهبا تعریف زنان به

ل دار است. نخست، در تقلیمرگ، شروع کند. چنین دیدگاهی به دو دلیل متمایز، مسئله

 ترتیب، در معرض تجاوز قراراینجوید؛ بهی وجود فرد به سکسوالیته مشارکت میههست

گرفتن را باید از هرگونه حِس نفس و فضایی اندرونی، خصوصی و صمیمی عاری کرد. 

ه کند و تمام دیالوگ در رابطبه تجاوز کمک می« منزلتی متافیزیکی»دومًا، به انتساب 

راند. پذیرا شدن این گفتمانِ تجاوز، به معنای می های ترسبا تجاوز را به محدوده

 اما نه پیشگیری.ناپذیری است، بندی ترس و اجتنابپذیرش مفصل
پردازی مجدد چشمگیرِ ی قدرت مولد و مقاومت نزد فوکو، مفهومگیری از انگارهبهره

جاوز تی پیشگیری از بندی نظریهترتیب، به مفصلاینسازد. بهبدن زنانه را میسر می

رساند، دقیقًا چون بدن زنانه را در جایگاه نیروی مستقیمی علیه متجاوز که یاری می
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ازی پردی قوت این مفهومدهد. نقطهدر پی انقیاد از طریق خشونت جنسی است، قرار می

مجددِ بدن زنانه برای سیاست پیشگیری از تجاوز، دووجهی است؛ توأمان مقاومت و 

فعالی برای مقاومت در برابر تجاوز است، زیرا بدن زنان را  پیشگیری. نخست، تاکتیک

پردازی مجددِ بدن زنانه دهد. دوماً، مفهومدر جایگاه نیرویی مستقیم علیه تجاوز قرار می

کند؛ عنوان نیرویی هنجاری برای پیشگیری از تجاوز عمل میعنوان بدنی قدرتمند، بهبه

ان دهد. در همنقیادِ تفکیک جنسیتی انجام میو این کار را با فروپاشی مدل استیال/ا

یت مراتبی از جنسهای سلسلهشود، انگارهحال که بدن زنان به شکلی متفاوت ادراک می

های اجتماعیِ جنسیتی نیز به چالش کشیده خواهند شد. در حال حاضر، هر دو نگاشته

تجاوز در هنگام حمله، جای اینکه از اندازند، بهو فمینیستی، زنان را به دام تجاوز می

اجتناب یا جلوگیری شود. مبارزه علیه تجاوز الزم نیست )و نباید( محدود به قلمرو 

کند که بدن ما به یک معنا میدان مقننه یا قضایی باشد. کار فوکو به ما یادآوری می

نبرد است. اگر این گفته حقیقت داشته باشد، پس فمینیسم باید به صورتی بسیار 

 دربیاید. ترفیزیکی

تواند داشته باشد؟ برساخت بدن زنانه با چه معنایی می فمینیسم فیزیکیی نظریه

ست ی زیبندی مجدد بدن زنانه مستلزم تغییر در نحوهشود. مفصلانفعال مشخص می

کند که استدالل می 1ها است. کلودیا کاردزنان در بدن فیزیکی و فضای فیزیکی آن

 سازد:برمی -پذیرتعدی–فرهنگ پدرساالر، بدن زنان را به طریق خاصی 

زنانی که فاقد تعلیمات رزمی هستند، آماج آسانی برای 

کنند. زنان در کسانی هستند که پیام سلطه را مخابره می

پدرساالری معموالً غیرمسلح و نیازموده برای نبرد فیزیکی 

ها باید هنگام حمله قادر به توسل به زن تنهاهستند ... نه

های خود باشند )که سالح نظامی متعارف ممکن است مهارت

د نیز بای« زنانه»برای آن مفید نباشد( بلکه معنای اجتماعیِ 

 127نباشد.« قربانی»تغییر یابد تا دیگر به معنای 

                                                      
1. Claudia Card 
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نوان بدنی عمندی زنانه بهپردازی مجددِ بدنگوید که مفهومکار فوکو به ما می

ی الینفکی از مقاومت علیه فرهنگ نیرومند به جای بدنی منفعل یا شکننده، شیوه

ای در جهت دفاع شخصی و صیانت از بدن باید در میان زنان پرورش تجاوز است. غریزه

تنها خود زنان را در جایگاه مقاومت در برابر خشونت جنسی قرار یابد. چنین کاری نه

مثابه بدنی ضعیف های اجتماعی را که بدن زنانه را بهی ارزشدهد؛ بلکه زیر پامی

 ند.کهای نیرومندی و قوت جایگزین میها را با ارزشکند و آنسازند نیز خالی میبرمی

ی تجاوز جنسی را به پیشگیری تغییر تمرکز بر دفاع شخصی، چارچوب بحث درباره

سازد، آسیب مشخصاً جنسیِ تجاوز را میحال که بدن زنانه را توانمند دهد و درعینمی

های واقعی: فمینیسم فیزیکیِ فنیضربهدر کتاب  1کاهیکند. مارتا مکمند میزمینه
 دهد:، این مزیت دوگانه را شرح میدفاع شخصی زنان

بار است و ارزش دقیقاً به همین خاطر است که تجاوز زیان

در جهان را از  ی بودن زنانجنگیدن علیه آن را دارد: آن شیوه

 شکسته با نفسی در جایی مستغرق به بدنی درهمبدن زیسته

دهد. زنان شیء، تقلیل می-دیگر یا نفسی تقلیل یافته به بدن

کنند )و متأسفانه بسیاری دیگر(، از سوی مردانی که تجاوز می

نفسِ متمایز از متجاوز -ی اخالقی یا فاقد بدناشیاء تهی از اراده

 128ند.یابد، یا به )سوء(تفسیر متجاوز تقلیل میشونقلمداد می

ا هکند که تدریس به زنان برای دفاع از خودشان، جایگاه بدن آنکاهی ادعا میمک

دیل مند نیرومندی تبدهد و زنان را به سالح بدنرا در رابطه با استیالی مردانه تغییر می

ط و بدن زنان در معادله، شرای های فیزیکیترتیب با گنجاندن تواناییاینکند. او بهمی

ی دگرگونی جسمانی است؛ مقاومت و ی او دربارهنویسد. نظریهتجاوز را از نو می

 راستی تغییر، درون آن دگرگونیِ خویشتن قرار دارند.به

دستورالعمل دفاع شخصی با درخواست از زنان برای عمل 

ی رهایتنها شناسایی برخی از سازوکاهای غیرزنانه، نهبه شیوه

 کنند، بلکهآفرینند و حفظ میکه نابرابری جنسیتی را می
                                                      
1. Martha McCaughy 
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-سازد. دفاع شخصی، نوعی ضدها را نیز ممکن میواژگونی آن

های گفتمان است. زنان، مردان و پرخاشگری را به شیوه

رز کند. طانگاریم، بازنمایی میجدیدی مخالف با آنچه مسلم می

ه ها در رابطنفس آنعتمادبهتنها بر اکار جسمانی جدیدِ زنان، نه

های گذارد؛ بلکه برای بسیاری از حوزهبا دفع تعرض تأثیر می

 129آید.بخش از آب درمیشدت نتیجهها بهزندگی آن

ها ای زیسته است؛ نظامی از ایدهجنسیت ایدئولوژی

ی مردان و زنان که در طول عمر خود با آن زندگی درباره

های ایدئولوژیِ زیسته، به رویه ها در مقامکنیم. آن ایدهمی

شوند .... افرادی که مشغول دفاع جسمانی مشخص تبدیل می

ی ایجاد انقطاع در ها دربارهشخصی هستند، آنچه را فمینیست

ا هسازند: آندر عمل منقطع می -زنانگی–کنند آن صحبت می

گذارند. در این فرایند، دفاع واسازی زنانگی را به اجرا می

دهد که نوع متفاوتی از دانش بدنی زنان امکان می شخصی به

ترتیب، دفاع شخصی عبارتست از اینرا درونی کنند. به

 فمینیسم در گوشت و خون.

جویانه به تجاوز، های مبارزهعنوان بدنی قدرتمند و پاسختصور مجدد بدن زنان به

بندی مجدد، مفصلدهد. این سوژه تغییر می-ابژه به سوژه-چارچوب خشونت را از سوژه

کند؛ اما خشونت تجاوز ی فرهنگ تجاوز را انکار نمیهای ساختاری در شالودهنابرابری

بخشد نیامدنی، تداوم نمیمثابه ترسی فائقسادگی با شیءواره ساختن تجاوز بهرا نیز به

کند. در عوض، پاسخ فمینیستی به تجاوز بر اساس مدل دفاع شخصی، نمایی نمی-و باز

نانه پذیری. فرم زکند، نه انفعال و آسیبزنان را برحسب قوت و ظرفیت تعریف میبدن 

دهد؛ را در نیروی منسجم و قدرتمندی علیه وقوع و معنای تجاوز از نو سازمان می

کند که دیگر، پیشگیری از تجاوز بر اساس بدن خودِ زنان، بر فضاهایی تأکید میبیانبه

ها به تالش و توانند در آنغییر داد؛ فضاهایی که زنان میها تتوان در آناوضاع را می

 مداخله بپردازند، بر تجاوز غلبه و آن را منحرف کنند.
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ی پیشگیری از تجاوز، محدود به یک وسیله برای از بین بردن ساختارهای نظریه

سیاسیِ پدرساالری نیست. دفاع شخصی زنان فقط یکی از ابزارهای مقاومت در برابر 

حال، دفاع شخصی در مقام ابزار، از طریق بازتعریف بدن زنان و است. بااین تجاوز

پذیری با نیرومندی و قوت، پاسخ حقیقتاً قدرتمندی برای فرهنگ جایگزین کردن تعدی

آورد. تعیین مکان مقاومت درون نفس فرد، درون بدن خود او، وقوع و تجاوز فراهم می

دهد. پیشگیری از تجاوز از ظرفیت زنان تغییر میمعنای تجاوز را با تأکید بر قوت و 

م در فمینیس»دهد: طریق دفاع شخصی، قسمی فمینیسم حقیقتاً فیزیکی را ارائه می

 130«.گوشت و خون

 

1. La Folie encerclee (Change Collective 1977), reprinted in Politics, 

Philosophy, Culture: Interviews and Other Writings 1977-1984: 200 

(Lawrence Kritzman ed., 1988) [hereinafter Politics, Philosophy, Culture]. 
2. Id.  
3. Id. at 200-02. 
4. See generally Winifred Woodhull, “Sexuality, Power, and the Question of 

Rape”, in Feminism and Foucault: Reflections On Resistance: 167 (Irene 

Diamond & Lee Quinby eds., 1998); Vikki Bell, “Beyond the "Thorny 

Question": Feminism, Foucault and the Desexualisation of Rape”, 19 Int'l J. 

Soc. Law: 3 (1991); Ann Cahill, “Foucault, Rape, and the Construction of 

the Feminine Body”, 15 Hypatia: 43 (Winter 2000); Monique Plaza, “Our 

Damages and Their Compensation”, 1 Feminist Issues: 25 (1981). 
 کی خود سمینی. فممیستیروبرو ن «کلی» سمینیفم کی ای یستینیفم استیس «کی»با واضح است که تنها  .5

. در بخش ودشیمحسوب م نیز یشناختو زبان یفلسف ینقاد ای ازشیوهاست، اما  یو اجتماع یاسیجنبش س
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 .دهندیم لیتجاوز را زنان تشک انیدرصد قربان 5/94

Lawrence A. Greenfield, Sex Offenses and Offenders: An Analysis of Data 
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 د ندارمگیرد، اما قصاز شمار نامتناسب قربانیان مؤنث تجاوز سرچشمه می ما  یمستقگرچه کانون توجه من 

درصد تجاوزها  16تنها که  دندهیآمارها نشان م ریانکار کنم. سا ایدهم  اهمیت جلوهبیتجاوز به مردان را 

 . شودیگزارش م سیپلبه 

Nat’l Victims Ctr., Rape in America: A Report To The Nation (1992). 

بر صحت آمار وزارت  واقعیت نیو ا شودیگزارش م تر از حدکم اریتجاوز به مردان بسکه شک ندارم 

 کنمیم استدالل تسینیفم پردازانهینظری از اریبس با راستاهم زی، من نوجودنی. بااگذاردیم ریتأث یدادگستر

 کیکتف زِیآمخشونت یوسیله ینزلهممعنا که تجاوز به نیاست. به ا زدهجنستجاوز،  یدهیخوِد پدکه 

ست که به ا نظام ظلم و ستمو تداوم  دیتول برایسطح جامعه ای در وسیلهتجاوز  ؛ یعنی،کندیعمل م یجنس

 .دبخشیم ازیگرا امتمردان دگرجنس
7. Lois McNay, Foucault And Feminism: Power, Gender, And The Self: 38 

(1992) 
8. See Amy Allen, “Foucault, Feminism, and the Self”, in Feminism And The 

Final Foucault: 235, 243 (Dianna Taylor & Karen Vintges eds., 2004) 

دهند تا شمار هایی که به افراد اجازه میتکنیک» عنوانبههای نفس فناوری )به نقل از فوکو و تعریف وی از

 «.معینی از عملیات را با وسایل خودشان بر بدن، روح، افکار و سلوک خودشان و غیره انجام دهند...
9. Susan Brownmiller, Against Our Will: Men, Women And Rape: 14 

(1975). 

ریِ گییی برای شکلتنهابهشک وجود دارد. این عامل زور بی، امکان دخولِ به)از منظر آناتومی انسان

ند، این توانند تجاوز کنکشف کردند که می مردهاکه ی تجاوز کافی بوده است. هنگامیایدئولوژی مردانه

 «.کار را انجام دادند
10. Michel Foucault, The History of Sexuality, Vol 1, 86 (1978) [Hereinafter, 

History Of Sexuality]. 

 که دیوگیفوکو م.«(. مخفی کنداز خود را ی اساس یبخش است که تحملقابلبه این شرط قدرت تنها )»

در  دهند ومیمحدود و نهادها شکل  یهاها، گروهخانواده د،یتولآالت به ماشینکه  روین یروابط چندگانه»

را  یعاکه کل کالبد اجتم شکافی هستند یگسترده اثرات اساسپایه و  کنند،ها ایفای نقش میآن

 .94همان، ص. «. دنوردیدرم
11. Renne Herberle, “Deconstructive Strategies and the Movement against 

Sexual Violence”, 11, Hypatia: 63, 65 (Winter 1996). 
12. See Terrence Crowley, “The Lie of Entitlement”, in Transforming A Rape 

Culture: 341, 448 (Emilie Buchwald, Pamela R. Fletcher & Martha Roth 

eds., 1993). 
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ی ی گلوریا استینم دربارهآرزوی من این است که گفته»بخشی از دیدگاه مردانه: )با نگاه به آگاهی

 عنوانبهافشاگری شخصی »وز صدق کند: ی مردان امری هفتاد، دربارهبخشی زنان در دهههای آگاهیگروه

ا این شکنم و بمن سکوت خودم را می«. ترین و ماندگارترین میراث استراهی برای تغییر اجتماعی، مهم

با  کنم. اگر مردان هماهنگآید، سعی بر بازگویی حقیقت خود میباور که تغییر اجتماعی از پس آن می

 ؛«(توانیم این فرهنگ تجاوز را تغییر دهیم.یکدیگر سکوت را بشکنند، می
Nancy Matthews, Confronting Rape: The Feminist Anti-Rape Movement And 

The State: 96 (1994) 
 ها(؛فمینیست بخشی مردمیِهای آگاهیی تجاوز در برابر تالش)قرار دادن رویکرد حکومتی به مسئله

Jill Radford, Melissa Friedburg, & Lynn Harve, Women, Violence, And 

Strategies For Action: Feminist Research, Policy, And Practice: 167 (2000) 

 های فمینیستی به تجاوز در بریتانیا و هند(.)با اشاره به مشترکات در رهیافت

13. See Vivian Burger, “Man's Trial, Woman's Tribulation: Rape Cases in the 

Courtroom”, 77, Colum. L. Rev.: 1 (1977) 

 یجنس هایی بر مقبولیت رفتارتیو محدود ی شواهدارائه الزام جوهریِاصالح  ابا تمرکز بر عدم پذیرش ی)

 (؛اعتبار ضاحیاست ای تیاثبات رضا یبرا یقربان یگذشته

Susan Estrich, “Rape”, 95, Yale L. J.: 1087, 1093 (1986) 

به ها اساسنامه یکه برخ حالنی. درعنوشته شود یکاملی که اساسنامه ستین نیپاسخ ا»)با این استدالل که 

 صل قانونوفحل یبرا« ی الگوییاساسنامه» چیهدهند، تر از سایرین اجازه میکاربست بسیار محدودکننده

 دیفاوت بات ... است هها بوداز آن ها بلکه تفسیر مانه کلمات اساسنامه هرگز مشکل رایتجاوز وجود ندارد، ز

 (؛باشد «زور»و  «هاراد»و  «تیرضا»در درک ما از 
Camille LeGrand & Frances Leonard, “Civil Suits for Sexual Assault: 

Compensating Rape Victims”, 8, Golden Gate  Univ. L. Rev.: 479 (Women's 

Law Forum, 1979) 

 ی جوانب نظری و عملیِ دادخواهی علیه متجاوز(؛)بحث درباره

Camille LeGrand, “Rape and Rape Laws: Sexism in Society and Law”, 61, 

Cal. L. Rev.: 919 (1973), reprinted in Rape And The Criminal Justice System: 

197, 206 (Jennifer Tempkins ed., 1995) 

ا این یافته که اتهام ت، باس« پایهبی»تجاوز  کهنیاگیری پلیس یا دادرسانی مبنی بر نتیجه کهنیا)با اشاره به 

اصطالحی فنی است فقط به این معنا که پلیس به دالیل  "پایهبی"ی واژه»است، تفاوت دارد. « کذب»

 ؛«(گوناگون تقسیم گرفته دستور تعقیب قانونی را صادر نکند
Arnold Loewy, “Returned to the Pedestal-The Supreme Court and Gender 

Classification Cases: 1980 Term”, 60, No. Car. L. Rev.: 87, 98 (1981) 
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را با  ایفرنیزنان جوان کال یهمه»که  لیدل نیبه ا ایفرنیدر کال یتجاوز جنس یقانون یاساسنامهبا انتقاد از )

دهد یترشان اجازه مکه به برادران کوچک حالنیکند درعیم ریها تحقآن یجنس گریتجربهممنوع کردن 

 به کسب تجربه دست بزنند(؛ کنند دایرا پ مایلی ترتوانند زن مسنبهر زمان که 

Toni M. Massaro, “Experts, Psychology, Credibility, and Rape: The Rape 

Trauma Syndrome Issue and Its Implications for Expert Psychological 

Testimony”, 69, U. Minn. L. Rev.: 395 (1985) 
 یجنس اثبات وقوع تجاوز یبرا یتجاوز جنس ترومایبر سندرم  یاگر شواهد مبن یاستدالل که حت نیبا ا)

بر  یمبن علیه مدعی یادعا برای تکذیب یمناسب بازپروریعنوان موضوع به دیشواهد با نیقبول نباشد، اقابل

 (؛باشد قبولقابل، ستیسازگار ن یتجاوز جنس یبا ادعا یرفتار قربان نکهیا

Frances Olsen, “Statutory Rape: A Feminist Critique of Rights Analysis”, 

63, Tex. L. Rev.: 387, 412 (1984) 

 نیقوان ردکه  گرانید بیو حق محافظت در برابر آس یخصوص میحق حر نیب ی تعارضدربارهکاوش )با 

 مشهود است(؛تجاوز  علیه

Kathleen Quenneville, “Will Rape Ever Be A Crime of The Past?: A 

Feminist View of Societal Factors & Rape Law Reforms”, 9, Golden Gate 

Univ. L. Rev.: 581 (Women's Law Forum 1978-1979) 

عدالت  نظامر د یاساس هاینگرش رای، زهستند اثرینسبتا  ب یتجاوز جنس دیجد نیقوان کهاستدالل این با )

 یریلوگمتجاوز ج یو محاکمه یقانون گردیمؤثر، پ قاتیتحقرا که از  انیقربان ی تجاوز ودرباره یفریک

 گذارند(؛نخورده باقی می، دستندنکمی

Lois Pineau, “Date Rape: A Feminist Analysis”, 8, Law & Philosophy: 217 

(1989) 

 یاغواگر بااغلب تعرض جنسی است  درواقعآنچه »در قرار مالقات، نکته که در موارد تجاوز  نیبا اشاره به ا

 ؛«(شودیاشتباه گرفته م

Martin D. Schwartz, “Spousal Exemption for Criminal Rape Prosecution”, 

7, Vt. L. Rev.: 33, 38-41 (1982) 

 ی تاریخ استثنای تجاوز زناشویی(؛)بحث درباره

Alexander Tanford & Anthony J. Bocchino, “Rape Shield Laws and the Sixth 

Amendment”, 128. U. Pa. L. Rev.: 544 (1980) 

)حمله به قوانین حمایتی تجاوز که توانایی مدعی علیه برای افشای سوابق جنسی پیشین قربانی برای 

 ؛نقض متمم ششم( عنوانبهکنند، را محدود می منصفهئتیه

Thomas R. Bearrows, Note, “Abolishing the Marital Exception for Rape: A 

Statutory Proposal”, U. Ill. L. Rev.: 201, 202 (1983); Gail M. Ballou, Note, 

“Recourse for Rape Victims: Third Party Liability”, 4, Harv. Wom. L. J.: 

105 (1981) 
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 ی جبرانی مهمی برای قربانیان تجاوز هستند(؛های مدنی، وسیلهش)با این استدالل که کن

Thomas K. Clancy, Note, “Equal Protection Considerations of the Spousal 

Sexual Assault Exclusio”, 16, N. Eng. L. Rev.: 1, 2-3 (1980) 

حق  نیا رایشود زینم ییزناشو یخصوص میباعث حفظ حر ییتجاوز زناشو تیاستدالل که معاف نیبا ا)

 (؛زیآمخشونت یجنس تعرضاتکند نه از یمحافظت م یاز اقدامات توافق یخصوص میحفظ حر

Rita Eidson, “Comment, The Constitutionality of Statutory Rape Laws”, 27, 

U.C.L.A. L. Rev.: 757, 784-87 (1980) 

 ابی چنین مواردی(؛)ارزیابی استاندارد حقوقی مناسب در ارزی

Note, “Marital Rape Exemption”, 52, N.Y.U. L. Rev.: 306, 309 (1977) 

شوهر د وجوزن در  حقوقیکه وجود  انگاره نیبر اساس ا ییزناشو تیمعاف یخیتار یتوسعهبا اشاره به )

 تیرضا احنکخود  رایتجاوز کند، ز خود به همسرتواند ی، شوهر هرگز نمنیبنابرا. شده است قیادغام و تلف

 (؛کندیرا فراهم م ضروری

Christina M. Tchen, “Comment, Rape Reform and a Statutory Consent 

Defense”, 74, J. Crim. L. & Criminology: 1518, 1519 n.7 (1983) 

ی اتهامات و دهدیرا گزارش م یکه تجاوز جنس یمشکالت مرتبط با زن ریننگ و سا که داغ )با این استدالل

تا  یس، تجاوز جنبیترت نیشود و به همیحادثه م جعل یها برااکثر تالش از کند، احتماال  مانعیرا مطرح م

 «.حد زیادی کمتر از حد واقع گزارش شده است
 یبه مسئله عان، اذاز تجاوز یریشگیپ فمینیستیِ استیس بندیمفصل یگام برا نیدرست است که اول. 14

زدن  منجر به درجا تواندی میبر افشاگر مداوماست که تمرکزِ  نیمن ا یادعا ،حالنیباا. تجاوز استخاص 

 انضمامیبه کنش  لیو تبد ودر ییفراتر از شناسا دیبا یریشگیبر پ حقیقی. تمرکز بشود یتیهو استیدر س

یأس در  ترشیو ب شتریما ب یمطالعه: »دهندنشان می فرهنگ تجاوز یدگرگون راستارانِیطور که وشود. همان

مطالعات  گونهنیا رِیکه خصلت ناگز میفرورفت یصالیو است درماندگیغرقمان کرد. ما در باتالق  یدیناامو 

فعاالنه  یصرف به جستجو از واکنشِ را مسئله نیا یدربارهفکر خود تطرز  دیباکه  میدانستیمما است. 

 «.میده رییممکن تغ یهاحلراه یبرا

Emile Buchwald, Pamela R. Fletcher & Martha Roth, Transforming A Rape 

Culture: 13 (1993). 
15 McNay, supra note 7, p. 38. 
16 Sandra Bartky, Foucault, “Femininity and the Modernization of Patriarchal 

Power”, in Feminism And Foucault: Reflections On Resistance: 75 (Irene 

Diamond & Lee Quinby eds., 1988) 
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 نییچراکه از تب، ستین یکاف یخنث ای افتهیزنیتما یتیجنس یمنزلهبدن به ازفوکو )با این استدالل که تلقی 

 (؛ماندیمدرمدرن  یزندگ یزن و مرد با نهادها ارتباطتفاوت ی منحوه

McNay, supra note 7, p. 45 

نسی بر زدایی از تجاوز، به ستم جگونه جرمماند این است که اینآنچه از دید فوکو پنهان می»)با بیان اینکه 

جاوز اساسا  شود که خشونت در تاین نکته می گرفتن دهینادبخشد، زیرا منجر به زنان مشروعیت بیشتری می

 ؛«(ی مدرن استناشی از برساخت نامتقارن روابط جنسی در جامعه

Plaza, supra note 4, pp. 28-39 (1981) 

اقعیت این و نیهمچن ی. وندیبیزنان و مردان را نم انیقدرت م یواقع یهافوکو تفاوت)با این استدالل که 

ه لحاظ است که ب ییگراروابط دگرجنس جهات صرفا  بسط همان یاریتجاوز از بس گیرد کهرا نادیده می

 شوند(.می یتلق« نرمال» یفرهنگ
17. See Plaza, supra note 4, p. 30; McNay, supra note 7, p. 45; Bartky, supra 

note 16, p. 75. 
 ستهیز تیاقعو نی. ادانندمینفس  یشکنندهدرهم یاتجاوز را تجربه انیاز قربان یاریکه بس ستین یشک .18

 ایآ شود؟یتجربه م قیعم قدرنیابه نحوی  تجاوز قا یپروژه بوده است. چرا دق نیا شبردیپ یبرا یازهیانگ

 یربانق خودبودگیِکه  زدهتیچارچوب جنس نیخارج از ای تجاوز برای اندیشیدن و تجربه یگرید یهاراه

 دارمسئله را ی به تجاوزستیفمن یکردهایمقاله رو نید؟ انوجود دار زند،یم وندیپ یتجاوز و یتجربه بهرا 

من در  یوژهپر نکهی. باوجوداگذارندینم یباق ،گرید یتیروا گر،ید یقرائت یبرا ییجاهیچ که  کندیم

تجاوز را  انیربانق واقعیدادن تجارب  لیتجاوز است، قصد تقل رامونِیپ یکنندهفلج کیرتور رییتغ یراستا

. ابدییدر بستر بدن تداوم م یاست که خشونت جنس ییهاوهیش یدهندهتجاوز نشان یهاتیروا رتندارم. قد

طریق  از آنکه  دیآیبرم هاییراه بندیمفصلو درصدد  ردیگیم خود ی آغازرا نقطه تیواقع آنپروژه  نیا

 .بپردازیمتجاوز  یزدهتیچارچوب جنس یواساز یبرا یدر خشونت جنس یشیبه بازاند توانیممی

برای درک بهتر  .میکن بندیمفصلاز تجاوز  یریشگیپ یبرارا  یدیجد یاستراتژ توانیم، ما میبیترتنیابه

 ی، نک.طورکلبهتأثیر فردی تجاوز بر قربانیان آن، 

Patrick Francisco, Telling: A Memoir Of Rape & Recovery (1999); Charlotte 

Pierce-Baker, Surviving The Silence: Black Women’s Stories Of Rape 

(2002); Diana Russel, The Politics Of Rape: 23-48 (1975); Nancy Venable 

Raine, After Silence: Rape And My Journey Back (1998). 
19. Foucault, Politics, Philosophy, Culture, supra note 1, p. 202. 
20. See Bartky, supra note 16, p. 61, 64 
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ا  زنانه که خصوص کنندیم دیرا تول یدمننبد وجهی ازکه  هاییانضباطآن  از»فوکو )با این استدالل که 

داوم ت به معنای د،نآوریکه بدن زنانه را به وجود م ادیگرفتن اشکال انق دهی. نادورزدیاست، غفلت م

 اند(؛شده لیها تحمبر آن هاانضباط نیاست که ا یکسان درماندگیبه سکوت و  دنیبخش

Nancy Harstock, “Foucault on Power: A Theory for Women?”, in 

Feminism/Postmodernism: 157, 168-69 (Linda J. 

Nicholson ed., 1990) 

 وابطرقدرت و حضورش در  مندنظام تیبر ماه ،قدرت یفوکو درباره یهااز گفته یاریبس» کهنیا)با بیان 

او را  ت،یعهر وض یِبودگو خاص یبر ناهمگن یو دیزمان تأکهم ،حالنی. بااندنکیم دیتأک یمتکثر اجتماع

ال تجربه و اعم یو در عوض بر چگونگ کندرا گم  یاجتماع یکه رد ساختارها دهدبه این سمت سوق می

 وابطراز جمله سلطه در  ،مکان سلطه نییحرکت، فوکو تع نی... با ا شودیافراد متمرکز م یاز سو قدرت

 «.(ستدشوار ساخته ا اریرا بس ی،تیجنس

21. Foucault, Politics, Philosophy, Culture, supra note 1, p. 202. 
22. See generally Michel Foucault, The Order of Things: An Archaelogy Of 

The Human Sciences (1970); The Birth Of The Clinic: An Archaelogy Of 

Medical Perception (1973); Discipline & Punish: The Birth of Prison 

(1977) [hereinafter Discipline & Punish]; The History of Sexuality, supra 

note 10; Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays And 

Interviews (Donald Bouchard ed., 1987); “The Subject and Power”, in 

Michel Foucault: Beyond Structuralism And Hermeneutics (Howard 

Dreyfus & Paul Rabinow eds., 1982). 
23. See McNay, supra note 7, p. 35 

وان در رابطه تهایی میدهد که بدن زنانه را از چه راهتحلیل تاریخی فوکو توضیح نمی»)با این استدالل که 

 «.(تر از کنترل اجتماعیِ قرار دادبدن به شکلی گستردهبا تعمیم فناوری نظامیِ 
 ی نک.طورکلبه، تیجنس یِسازیعیاز طب نیادیبن یقرائت یبرا. 24

Judith Butler, Gender Trouble: Feminism And The Subversion Of Identity 

(1990). 

نام آن طریق  از یتیجنس یهااست که افسانه یدنبال کردن راه» هدف کنکاش او،که  کندیباتلر استدالل م

 دیتول» کند که. باتلر در ادامه استدالل میXiهمان، ص. «. کنندیو منتشر م تیرا تثب یعیطب واقعیاتغلط 

شده،  یطراح تیجنسکه توسط  یساخت فرهنگبرسازوبرگ معلول  دیبا یشاگفتمانیامر پ عنوانبه جنس

 متن اصلی(. )تأکید در 7همان، ص. «. فهم شود

25. Diana Fuss, Essentially Speaking: Feminism, Nature & Difference: 3 

(1989) 
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نه مقوالت باثبات یا کلی هستند  "زن"و  "مرد"«: »زن»و « مرد»ی انگارانهی اصطالحات ذات)بحث درباره

 ما لزوگرایانه های ذاتاللشود. استدها نسبت داده میبه آن معموال و نه آن قدرت توضیحی را دارند که 

ند که مقوالتی کنپردازی میی پیوستاری ناگسسته نظریهمنزلهبهغیرتاریخی نیستند، اما اغلب تاریخ را 

های ها و زمانها، به فرهنگی )باز(سازی آنراستبهگونه )باز(تعریف یا را بدون هیچ "زن"و  "مرد"همچون 

شود؛ ذات آن پردازی میامری ذاتی و بنابراین تغییرناپذیر نظریه عنوانبهدهد. خود تاریخ مختلف انتقال می

)با این استدالل  5در باال، ص.  24؛ همچنین نک. باتلر، یادداشت «(کندنمیایجاد تغییر است اما خودش تغییر 

ته، یافقوامدرون این چارچوبِ  یتیهو مقوالتنقد بر ی بندصورتی ]واقعی[ عبارتست از وظیفه»که 

 ریناپذرییها را تغو آن کنندیم یسازیعیطب آورند،یمعاصر به وجود م قضایی یکه ساختارها مقوالتی

 (.پندارندیم
26. McNay, supra note 7, p. 33 

 تیفوکو توجه الزم را به ماه لیبوده که تحل نیمهم ناظر به ا یاز نقدها یکی»)با این استدالل که 

 شهیکه هم زندیامن مد «یتیجنس نابینایی»اشتباه به  نیبدن نداشته و ا ی برانضباط یهاکیتکن یزدهتیجنس

 «(.غالب بوده است یاجتماع یهیدر نظر
27. See Burger, supra note 13, p. 1 

نی برای اثبات ی قربا)با رد تمرکز دادگاه بر استشهاد قربانی و اجازه به طرح شواهدی از رفتار جنسی گذشته

 طرح شده(. ]دعوی[رضایت قربانی یا تردید در اعتبار 
ی پیش یتا جامنحصرا  تاریخی نیست. مثال امروزی آن، مجلس اسرائیل است که  وجهچیهبهاین پدیده  .28

یر وآمد قانونیِ زنان را داد. در واکنش به آن، گلدا مییش آمار تجاوز، پیشنهاد منع رفترفت که با افزا

«. دکردنها بودند که تجاوز میچراکه آن»پیشنهاد داد که این قانون برای مردان اجرا شود؛  ریوزنخست

 نک.

Pauline B. Bart & Patricia H. O’Brien, Stopping Rape: Successful Survival 

Strategies: 2 (1985). 
29. See Karen DeCrow, Sexist Justice: 209-15 (1974); LeGrand, supra note 

13, p. 919; see generally Brownmiller, supra note 9, p. 234; Catharine 

MacKinnon, Toward A Feminist Theory Of The State: 171-83 (1989) 
30. Quenneville, supra note 13, p. 606. 
31. See generally Foucault, History of Sexuality, supra note 10. 
32. Id. p. 82. 
33. Id. p. 84 
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 رفا صنباید لمس کنی، نباید مصرف کنی ... در مواجهه با سکس، قدرت »ی ممنوعیت: )در تصریح چرخه

 «.(گیردقانون ممنوعیت را به کار می
34. Id. p. 86 

تواند سبب ی را که میزیهر چایم؟ و بر این مبنا، ی قضایی از قدرت را به این راحتی پذیرفته)چرا این انگاره

ی امعهای همچون جگیریم؟ در جامعهو ایجابی بودن قدرت باشد، نادیده می کیاستراتژکارایی مولد، غنای 

یار بس تا ینهاهویدایند و ابزارهای قدرت پرشمارند، مناسک قدرت این اندازه  همهنیاما که وسایط قدرت 

 گر سازوکارهای ظریف وی دیگری، ابداعشک بیش از هر جامعههستند، در این جامعه که بی اتکاقابل

منوعیت ی مافتهی ییرهادر شکل سلبی و  صرفا  دقیق قدرت است، چرا این گرایش وجود دارد که قدرت را 

 شوند؟(. ی قانون ممانعت فروکاسته میی تا حد رویهسادگبهی قدرت هابه رسمیت شناخته شود؟ چرا سامانه
35. Id. p. 94 

)روابط قدرت در وضعیتی بیرونی نسبت به سایر انواع روابط )فرایندهای اقتصادی، روابط دانش، روابط 

قشی ، نشوندماندگار هستند ... روابط قدرت هر جا که وارد بازی میها درونجنسی( نیستند، بلکه در آن

حال، یا )هر جا که قدرت وجود دارد، مقاومت هم وجود دارد و بااین 95؛ همان، ص. «(مولد دارند ما یمستق

، مقاومت هرگز در موقعیت بیرونی نسبت به قدرت نیست. آیا باید گفت که ما رو نیهمبه عبارت بهتر از 

لقی نسبت به قدرت وجود ندارد، چون نداریم و بیرونگی مط« گریزی»قدرت هستیم، از آن « درون»همواره 

 ؟(.میقانونما به ناگزیر تابع 
36. Id. p. 90 

سیم پردازان حق و نهاد سلطنت ترحاکمیت هستیم که نظریه-قانون، قدرت-تصویرِ قدرت دربند)ما همچنان 

 اند. باید از شر همین تصویر خالصی یابیم...(.کرده
37. Id. pp. 87-88 

 سیاسی ایجاد شد ... تاریخ سلطنت-ی سلطنت و نهادهایش، این بعد قضاییاز رهگذر تکوین و توسعه)»

 «(.سیاسی.-های قدرت توسط گفتمان قضاییبا پوشش واقعیات و رویه بوده استهمراه 
38. Id. p. 84 

است.  سانکی یاوهیبه ش حدر تمام سطو جنسِاعمال قدرت بر » :سازوبرگشکلِی این یک فیتوص با)

 یاوهیبه ش فش،یظر اریبس یهاهمچون مداخله رشیفراگ یهایریگمیدر تصم ن،ییقدرت از باال تا پا

 «(.هرچه باشند... کندیم هیها تککه بر آن یینهادها ای وسایطحال  کند،یعمل م جامعو  شکلکی
39. Id. p. 90 
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 یو سلب قضایی ییاز بازنما میتالش کن» دیکه ما با کندیخاطرنشان م اش،یخیتار یپروژه فی)فوکو با توص

 .«(.میریدر نظر نگ تیو حاکم اختیار ت،یقدرت را برحسب قانون، ممنوع گریو د میقدرت رها شو
در پنهان کردن  اشتواناییمتناسب است با  [قدرت] تیموفق»با این استدالل که ) 86همان: ص. . 40

 امعما، شکل  یدستکم در جامعهشود، ناب نهاده می یآزاد که بر حدی یمنزله... قدرت به شیسازوکارها

اِعمال  ل[اشکا]از  تواندینم گاهچیدر نزد فوکو ه یآزاد توجه داشته باشید که حالنیباا«(. است. تشیمقبول

 زیچکه همه خاطر نیجا هست، نه به اهمه قدرت»است که  لیدل نیبه ا قا یدقموضوع  نیقدرت جدا شود. ا

 .93 .ص :همان.« دیآیجا ماز همه چونبلکه  رد،یگیرا در برم
41. Id. p. 83 
42. Louis Althusser, “Ideology and Ideological State Apparatuses”, in 

Essays On Ideology: 137 (1976) 
43. Foucault, History Of  Sexuality, supra note 10, p. 95 

درت ق« درون» هموارهگفت که ما  دیبا ای. آستینسبت به قدرت ن یونریب تیمقاومت هرگز در موقع)»

تابع  رینسبت به قدرت وجود ندارد، چون ما به ناگز یمطلق یرونگیو ب میندار «یزیگر»از آن  م،یهست

 (.«م؟یقانون
زند. یمدر دولت لیبرال حرف « آزاد»های توجه داشته باشید که فوکو از کارکردهای قدرت میان سوژه. 44

 نک.

Nancy Fraser, Unruly Practices: Power, Discourse, And Gender In 

Contemporary Social Theory: 18 (1989). 

دارد و که استان برالیل یِ چارچوب هنجار» قیکه خودش آن را تعل کندیبه کار فوکو وارد م ینقد زریفر

اِعمال قدرت مشروع و  انیچارچوب را که م نیفوکو ا زر،یفر یدهی. همان. به عقنامدیم ،«مدرن است

 .18– 19ص. ص :. همانگذارددر پرانتز می شود،یقائل م زینامشروع تما
45. Foucault, History Of Sexuality, supra note 10, p. 93 

سور سانو ، تابو قانون یدشدهیبازتول تا ابدساده و  یمطابق سازوکارها [قدرت»]) 84-85 ص.ص :همان. 46

روزمره، از  هایتغییر کوچک مجازاتتا  محکمهتا پدر، از  زاده: از دولت تا خانواده، از شاهکندیعمل م

 یهااسیدر مق فقطقدرت را  عامخود سوژه، شکل  بخشقوام یتا ساختارها یاجتماع یعوامل سلطه

 «(.افتی توانیم متفاوت
47. See generally Butler, supra note 24. 

عاصر م قضایی یاست که ساختارهای تیهو مقوالتبر  ینقد بندیِچارچوب ی،کار اصل)» 5همان: ص. . 48

 (.«سازندمی ریرناپذییها را تغو آن کنندیم یسازیعیطب آورند،یبه وجود م
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ه ؛ چراکاستشود، تعین نیافته ها تولید میاز رهگذر آنسوژه توسط قواعدی که )» 145همان: ص. . 49

را پنهان  شکه هم خودتکرار است  یشدهگذار نیست، بلکه در عوض فرایند تنظیمفعل بنیان یکداللت 

 (.یلدر متن اص دی)تأک «(کندیم تحمیل سازجوهر اثرات دیتول یواسطهبه قا یرا دق قواعدشو هم  کندیم
ست اینکه نخ بدون میاشاره کن «نیمع» یتیجنس ای «نیمع»به جنس  میتوانیم ایآ)» 7-6همان: صص. . 50

اصال  و  ؟ وندشچگونه و از طریق چه وسایلی تعیین می تیجنس/جنسبپردازیم که  کندوکاوبه  بارهنیدرا

 ستینیمنتقد فم و ؟ها استهورمون ایها کروموزوم ،یآناتوم یی و بر پایهعیطب آیا جنس ست؟یچ« جنس»

...  بنا نهند؟ ما یرا برا «واقعیاتی» نیکند که قصد دارند چن یابیرا ارز یایعلم یهاتواند گفتمانیچگونه م

منافع  ریمختلف در خدمت سا یعلم یهاتوسط گفتمان گفتمانیطور به جنس یِعیظاهرا  طب واقعیات ایآ

 معلول یزلهمنبه دیبای را شاگفتمانیپ امری عنوانبهجنس  دی... تول د؟نشویم دیتول یو اجتماع یاسیس

 .«دیفهمجنسیت تحت عنوان  یساخت فرهنگبرسازوبرگ 
51. Foucault, History Of Sexuality, supra note 10, p. 148 

 ییمعنا رد،یگیبه کار م دهکننریتکث ییمعنا یمنزلهو به زدیانگیآن را برم کند،یم تعیینرا  ]جنس[درت ق)

)تأکید  «(ییاست با ارزش معنا معلولیجنس  زد؛یهمواره تحت کنترل باشد تا مبادا از قدرت بگر دیکه با

 در متن اصلی(.
" سجن"» که معتقد است ،«یساختگ یوحدت»عنوان به . فوکو با اشاره به جنس55-154همان: صص.  .52

ی ریکارگکه به یالیخ ایدرواقع نقطه–طریق جنس از  دی.. درواقع، هرکس با. دارد زین یگریکارکرد د

 همان. .«ابدی رسیدست اشیریپذبور کند تا به فهمع -کرده است نییتع سکسوالیته
 همان. .53
 تهیروابط قدرت با سکسوال ییامکان داد که بازنما» «جنس» یانگارهبا این استدالل که ) 155همان: ص.  .54

 شهیند که رجلوه ک یزیعنوان چبه با قدرت، بلکه اشیجابیو ا یذات ینه در رابطه تهیوارونه شود و سکسوال

آورد؛ در ادیتا آن را به انق کندیمخود را تالش  نهایت دارد که قدرت ناپذیرتقلیلخاص و  عاملیتیدر 

 "قدرت"که به قدرت،  دهدیرا م یزیآن چ ریکردن از ز یامکان شانه خال ،«جنس» یدهیا ب،یترتنیبد

 .«(.دهدیم
 یچندگانه راتاثکه  میتصور کن خودآیینی عاملیترا  این اشتباه را مرتکب شویم که جنس دیهمان. )نبا. 55

 جنس. برعکس، کندیم دیبا قدرت تول آن طول سطح تماستمام در  یطور فرعرا به تهیسکسوال

 یهاچنگال اباست که قدرت  تهیسکسوال کاربستعنصر در  نیتریدرون زیو ن ترینآرمانی ن،یتررزانهونظر

 .«(.دهدیآن را سازمان م ،و لذاتشان حواس ،یانرژ مادیت، نیرو، و هاخود بر بدن
56. See generally Foucault, Discipline & Punish, supra note 22. 



 از تجاوز یریشگیپ استیو س هیفوکو و تجاوز: نظر سم،ینیفم 366 

                                                                                                                
 دیدقانون ج نیا ای.آشودیها آشکار مانضباط قیقدرت هنجار از طر»که  با این استدالل) 185همان: ص. . 57

 «(.مدرن است؟ یجامعه
قدرت  نیا گر،ید یاما از سو کند؛یشدن م قدرتِ بهنجارساز ملزم به همگن به یک معنا،)»همان. . 58

شود،  نییتع سطوحشود،  یریگاندازه هاشکافها و که فاصله دهدیچون امکان م کندیم زین یسازیفرد

. شودیها مآن نشد منددهیموجب فا گر،یکدیها با وجور کردن تفاوتشود، و با جفت ها تثبیتخصوصیت

درون  کند، زیرادرون نظام برابری صوری عمل می که چرا قدرت هنجار آسان استنکته  نیا کدر

و  سودمند یالزام یمنزلهرا به یفرد یهاکامِل تفاوت یبندردههنجار که خود قاعده است،  یایهمگن

 تریکردتر و کارهرچه قدرت گمنام» کند کهادعا می نیهمچن فوکو.«(. کندیم برقرار گیریاندازه یجهینت

 .193 .ص :همان.« ابندییم تیفرد یشتریبا شدت ب شود،یقدرت بر آنان اعمال م نیکه ا یکسان شود،یم
 173همان: ص.  59
کند و گرفت سیاست قهر بود که بر بدن عمل میآنچه در آن زمان شکل می)»138همان: ص. . 60

آالت دهد. بدن انسان وارد ماشینها و رفتار آن انجام میعناصر، ژستای را در شدهی حسابکاردست

 «(.چیند...کند و از نو میکاود، آن را تجزیه میشد که بدن را میقدرت می
 «(."رام" ییهابدن کند؛یم دیتول ورزیدهو  عیمط ییهاانضباط بدن ب،یترتنیبد)» 138همان: ص. . 61
 .209همان: ص. . 62
 .212 همان: ص.. 63

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

66. Brownmiller, supra note 9, p. 14 

 ی زورح اساسسالبه بلکه  انهمرد یحق انحصار بهتنها نه ی، تجاوز جنسامر پس از تحقق این» نکهیا انی)با ب

 ؛(»شد زن تبدیلو ترس  ی مرداراده یزن، عامل اصل هیمرد عل

Susan Griffin, “Rape: The All-American Crime”, in Feminism and 

Philosophy: 313, 332 (Mary Vetterling-Braggin, Frederick A. Elliston, & 

Jane English eds., 1977). 
67. Plaza, supra note 4, p. 36. 
68. See Woodhull, supra note 4, p. 170 

تجاوز اینکه ر ب یمبن یارتجاع یبه ادعا واکنشدر  ی جنسیرابطهبا  جرم وندیاز پ امتناع»استدالل که  نی)با ا

 اتفاق ،است کنترلرقابلیغ یجنس ازیمردانه همراه با ن فطری ظاهرا ی پرخاشگر رِیناپذاجتناب یجهینت

 (.«افتدمی
 نک. کرد.همتایی را منعکس میهای اولیه در باب تجاوز، اجماع بیدیدگاه فمینیست. 69
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Anne Edwards, “Male Violence in Feminist Theory: An Analysis of the 

Changing Conceptions of Sex/Gender Violence and Male Dominance”, in 

Women, Violence And Social Control: 18 (Jalna Hanmer & Mary Maynard 

eds., 1987) 

ز ی انماد؛ بود یستینیفم یمسئله یگانه 1970 یدهه لی. تجاوز در اوادر جنبش زنان ..» کهاستدالل  این )با

 ستیِ ه بنیادینشامل نقض  یامردان در هر زمان و حمله یحملهبرابر  فرد زنان درمنحصربه یریپذبیآس

را  تیزم نیتجاوز ا ن،یجنسقط ایفحشا  نظیردر آن زمان،  مسائل ریها. برخالف ساآن یو جنس فیزیکی

 آمیزیطعنهبه طرز  ی،راستبهکرد. ها یا باورها با هم متحد میفارغ از منزلت، ارزشزنان را  یداشت که همه

 چپدر جناح و  کالیتجاوز، زنان در جناح راست رادبر سر تجاوز، و فقط  بر سرمشاهده شده است که 

 (.«ابندییرا در توافق م شانخود کالیراد
70. See generally “Barbara Mehrhof & Pamela Kearson, Rape: An Act of 

Terror”, in Radical Feminism: 228 (A. Koedt, E. Leviine & A. Rapone eds., 

1973) 

 هنگ نقیاداکه زنان را تحت  یاسیس یعنوان عملنسبت به تجاوز به کالیراد ستینیفم دگاهید ی)معرف

 ؛دارد(یم
Giffin, supra note 64 

 )با کاوش در عواقب ترس از تجاوز(. برای یکی از مقاالت پرطرفدار اولیه، همچنین نک.

Greer, “Seduction Is a Four-Letter Word”, Playboy, January 1973, p. 80 

 ترس از تجاوز(. تمنای تجاوز شدن دارند و با تشریحاسطوره که زنان  نیحمله به ابا )
71. See Woodhull, supra note 4, p. 170 

با تجاوز  زدایی ازجنسی تیبر اهم ییکایآمر یهاستینیاز فم یاریبس»: 1970 یدهه مسینیفم یابیارزبا )

 برآمد دیبا ار، تجاوز دگاهید نیکنند. بر اساس ایم دیتأک ،قدرت، نه جنس جرم ناشی ازعنوان بهتعریف آن 

 ی،فرهنگ یحوزهمردان بر زنان را در هر  یکه سلطهدانست  یو اجتماع ی، اقتصادیاسیس یِ فرآیندهایمنطق

 (.«دنکنیم تیو تقو جادیا
72. See generally Brownmiller, supra note 9. 

 «(.ایِ تجاوزروانشناسی توده»ی )با ترسیم استدالل او درباره 15-11همان: صص. . 73
 «(.ی قدرت استتجاوز دربارهتمام »)با این استدالل که  256همان: ص. . 74
است که در آن زنان بدون ترس از مردان  ی، جهانمتجاوزانبدون  یجهان» کهنیابا بیان ) 209همان: ص. . 75

زنان در  یداشتن همهنگه یبرا یکاف یدیتهد کنند،میمردان تجاوز  یبرخ کهینکنند. ایآزادانه حرکت م

زیستی ]یعنی اندام جنسی[ باید در هول ابزار  این واقعیت کهاز  آگاه شهیهم یبرا ؛حالت ارعاب مداوم است

به  که اقدام یشود ... مردان لیبه سالح تبدبا سوءقصد  ناگهان داری شود، زیرا ممکن استو هراس نگه
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های ضربت در انیگعنوان درواقع بهبلکه ، نیستند "یپاککنندگان ضایع" ایجامعه  ، منحرفانکنندیتجاوز م

به چشم که جهان تاکنون  ینبرد نیتریدر طوالن ستیترور یهاکیچرعنوان مردساالری و به دمخط مق

 .(در اصل( دی)تأک «انددیده است، خدمت کرده
 15همان: ص. . 76
 گریکه زنان را د یاجتماع نظامیو د منعکس کنرا  هزنان تیواقعکه  یقانون»)خواستار  396همان: ص. . 77

 «(.دهدرواج نمیتجاوز را  یمردانه یدئولوژیا کند وطرد نمیی عملکرد خود حیطهاز 
 391همان: ص. . 78

79. See Shafer & Frye, Rape and Respect, in Feminism And Philosophy: 333, 

334 (Mary Vetterling-Braggin, Frederick A. Elliston, & Jane English eds., 

1977) 

دانه باشد خواه مردی مرمرد است،  کارتجاوز »کنند که یاستدالل م لریمبراونی نویسندگان با بحث درباره)

ت، خواه ی زن استجربهموقت؛ و قربانی تجاوز شدن  نسبتا دائمی باشد خواه  نسبتا خواه زنانه، و خواه مردی 

که زنان  ن، هر زمانی(. بنابرا«موقت نسبتا دائمی باشد خواه  نسبتا زنی زنانه باشد خواه مردانه، و خواه زنی 

 است. اندرکارنظام دست نیمجرم، ا یشناسستینظر از زشوند، صرفیم یقربان
80. Brownmiller, supra note 9, p. 397 

آن  یاصل دیکل دیشاو  ما بر از ظلم و ستم یگرید بخشها، جرئت گفتن ناگفته زنان با» نکهیا تشخیص)با 

 (.«ارعاب، احساس گناه و ترس یآگاهانه فرایند، فیزیکیی و خی: سرکوب تاراندافشا کردهرا 
 .14-13همان: صص. . 81
های مبرساخت گریزناپذیر اندا-کالبدشناسی  حکمبهی انسان نرینه» کهنیابه اشاره با ) 16همان: ص. . 82

 (.«کردیم را ایفااو  یعیطب یطعمه نقشانسان  یینهبود و ماد یعیطبای درنده -آن یناسلت
وانست تاما نمیتوانست لگد بزند، گاز بگیرد، هل بدهد و بدود، او تیزپا و سرزنده می») 14همان: ص. . 83

خود در معرض فتح  خواستممکن است زن به ») 16همان: ص. (؛ یاصلمتن در  دی)تأک «(کند مثلبهمقابله

اشد: تجاوز در تواند وجود داشته بنمیی مثلبهمقابله چیآن ه درکه  ردیگبقرار  یزیانگکامال  نفرت یکیزیف

 «(.ازای تجاوز...
، یکیزیف و تقالی اعتراضات رغمعلی، زنبه بدن  مرد یورود اجبار»استدالل که  نی)با ا 14همان: ص. . 84

 یروزیقدرت برتر او، پ یینها به آزمونشود، یم وجود زن تبدیل یروزمندانهیپ فتح یبرا یالهیوسبه 

 (.«ی اومردانگ
 یاجتماع تیموقع همان، و زیستیاست نه  یاجتماع یتیموقع «بودن تجاوزقابل»کند که یادعا م لریمبراون. 85

سایه  لیلتح نیابر ، یشناسستیز برمداوم او  ، اتکایحالنیکند. باایم فیزن را تعرچیستیِ است که 
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 یا ندارد: زنر یتالف ایدادن  اسخپ ییتوانا گذارد کهمی جاتجاوز را بهقابل ی، فقط زنانیدر پاافکند و می

 خود فلج شده است. یشناسستیز تصادف یواسطهکه به
مردان  واقعی ارتجاوزپذیری بسی قرائت ظریفی از ای یبخشتیرضا حیتوض چیه لریمالبته، استدالل براون. 86

کند می تجاوز به مردان را تبیینکه  نونیکمک نیکاتر یِساختار ینابرابر ینظریهدهد. برخالف یارائه نم

منابع  ی. براماندساکت می بارهنیدرا لریمکار براوندهد(، ی این موضوع ارائه میی بینشی دربارهراستبه)

 نک. ی،طورکل، بهانهدر مورد تجاوز مرد یاضاف

Brochman, Sue, “Silent Victims: Bring Male Rape Out of the Closet”, in The 

Advocate: 582, 38-43 (July 30, 1991); Helen M. Eigenberg, “Prison Staff and 

Male Rape”, in Prison Sex: Practice And Policy: 49 (Christopher Hensley 

ed., 2002); Joseph Harry, “Conceptualizing Anti-Gay Violence”, in Hate 

Crimes: Confronting Violence Against Lesbians And Gay Men (Herkek, 

Gregory & Kevin Berrill, eds., 1999); Gary H. Lipscomb et al., Male Victims 

of Sexual Assault, Journal of the American Medical Association, 

267(22):3064-3066 (1992). 
87. See Foucault, History of Sexuality, supra note 10, p. 154.  
88. Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews And Other Writings, 

1972-1977: 210 (Colin Gordon ed., 1980) 

 یاهد نمونیرسیکه به نظر م-جنس باشد که  طورنیتواند ایاساسا  نم ایاما من با خودم گفتم، آ»: با بیان این)

 فیمردانه و زنانه بر اساس آن تعر هایجنسکه  شخاص خود یهاتیو محدود نیقوان یباشد دارا

در  سکسوالیته ؟ آنچه گفتمانشودیم دیتول سکسوالیتهتوسط سازوبرگ  چیزی باشد که برعکس -دنشویم

ط ، روابیشاوندیها، روابط خو، لذتیجنس یهااندامشد نه جنس بلکه بدن بود، به آن اطالق میابتدا 

 (.«الخو  یفردانیب
89. See Foucault, History of Sexuality, supra note 10, p. 157. 

 که چگونه میشان دهن دیبلکه با ؛میجنس ارجاع ده یترا به عامل تاریخ سکسوالیته دیما نبا» کهتوصیه  نیا با)

را  کسوالیتهس، و میقرار ده تیواقع سویجنس را در  دیاست. ما نبا سکسوالیتهتابع  یخیاز نظر تار "جنس"

است  یزیاست؛ همان چ یواقع ی بسیارخیتار ساخت کی سکسوالیتهمغشوش و توهمات؛  هایایده در سوی

 میکر کنف دی. ما نباخود به وجود آورده استعملکرد  ی نظرورزانه برایعنوان عنصربه راجنس  یانگارهکه 

کنیم که مسیری را دنبال می؛ برعکس ییمگویمنه ، به قدرت یجنس یرابطهجنس و گفتن به  آری که با

ی ازوکارهاساز طریق واژگونگی تاکتیکیِ –قصد داریم اگر استقرار عمومی سکسوالیته ترسیم کرده است. 

ها ها، در کثرت و امکان مقاومت آنات و دانش، لذهابدن برقدرت  هایبا چنگال -گوناگون سکسوالیته

 (.«مقابله کنیم، باید از عاملیت جنس بگسلیم
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90. See Brownmiller, supra note 9, p. 16. 

 برای تحلیلی متضاد، نک. .91

Judith Butler, Gender Trouble: Feminism And The Subversion Of Identity: 

95-96 (1990) 

که  آنجاشود: می داریپد زین نجایدر ا سمینیفم با [فوکو] یمشکل ظاهر»رسد یبه نظر م کهنی)با اشاره به ا

خود  متیعز یقطهن را تیجنس دوتایی تیمحدود ی او،به گفته نیجنس و بنابرا یمقوله ی،ستینیفم لیتحل

 یجنس تفاوتو  "جنس" یمقولهساخت بر یچگونگ یارهدرب کنکاشرا  شخود ی، فوکو پروژهردیگیم

 (.«کندیدرک م انی،جسم تیهو یِضرور یهایژگیعنوان وبهدرون گفتمان 
 حقوقیت خود را بر اصالحا یهاکه تالش «موج اول» یستینیجنبش فممحور از دیرباز با فمینیسم انصاف. 92

 منصفانهرخورد ب ،هیاول جنبش نیا کانون توجهدارد.  وندی، په بودمتمرکز کرد یو اقتصاد یاسیس یو برابر

نحو به  1855 الدر س ورکیوین التیا یگذارخود در مجلس قانون یاستنتون در سخنران یکد زابتیبود. ال

. ما میواهخی، نمدیاخود وضع کرده یکه برا ینیبهتر از قوان یقانون چیما ه»استدالل کرد:  ایکنندهمجاب

 «.میندار ازیند، ننکیم نیشما تأم یبرا تانیفعل قوانین آنچهجز به یگرید حمایت چیبه ه

The Elizabeth Cady Stanton-Susan B. Anthony Reader: 51 (Ellen Carol 

Dubois ed., 1992). 

ر اند. او دنگاران تا حد زیادی حرف او را جدی گرفتهکند که فمینیست است و روزنامهسامرز ادعا می

نیسم را چه کسی فمیهای کتاب تلویزیون به همین صورت شناخته شده است، و بسیاری از نقد و بررسی

 زیر منتشر شدند: تحت عناوینی همچون عناویندزدید؟ 

Barbara Carton, “A Rebel in the Sisterhood: Author Christina Sommers 

Wants to Rescue Feminism from its ‘Hijackers,’" The Boston Globe, June 

16, 1994, p. 69. 

Barbara Ehrenreich, “A Feminist on the Outs: Christina Hoff Sommers’ Book 

Irks Her Idelogical Kin By Attacking Their Excesses And Downplaying The 

Downtrodden Fate Of Women”, Time Magazine, August 1, 1994, p. 61. 

عنوان است، و برچسب زدن به او بهفمینیستی -ضد و لحن که کار سامرز مملو از احساسات میگویمن م

 ت زیادیبدریخزنان »نقل شده است:  اسکیر یاست. درواقع، از سامرز در مجله ، نوعی سوءتعبیرستینیفم

ان جبر یبرا یراه ی جنسی،رابطهمرد و ضد  ضد یهاخطبه نی. موعظه کردن اوجود دارند ات زناندر مطالع

 .«هستند یعصبان بایها فقط از دختران زآن. است هاسوزی آنسینه

Esquire Magazine, February 1994. 
93. Christina Hoff Sommers, Who Stole Feminism?: How Women Have 

Betrayed Women: 225-26 (1994) 
94. See, e.g., MacKinnon, supra note 29, p. 178 
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ی زنان از این پرسش که چه کسی سکسوالیته ی جنسی،رابطهعنوان خشونت و نه در نظر گرفتن تجاوز به»)

به نظر  که الحنیدرعرود کند و از پویایی استیال/انقیاد که آن را تعریف کرده است، طفره میرا کنترل می

 (.«کندیمقابله م آن مسائلرسد با یم
95. See Greenfeld, supra note 6. 
96. See Butler, supra note 91, at 3 (1990) 

داوم در طور مبه جنسیت که یو فرهنگ یاسیس یهاعاز تقاط "تیجنس" جدا کردن»استدالل که  نی)با ا

 (.«است رممکنیغ ،شودیم حفظو  دیتول هاآن
97. Plaza, supra note 4, p. 36. 

ان به خود تفاوت جنسی می است که یجنسبه این دلیل  تجاوز ذاتا » کهاستدالل این )با  31همان: ص. . 98

تجاوز نهفته است. اگر مردان به زنان تجاوز ی شالودهدر ی اجتماع بندیِجنس دارد ... یبستگ هاجنس

 (.«هستند یاجتماع زن به معنای هاآن است که لیدل نیبه ا قا یکنند، دقیم
 همان.. 99

100. MacKinnon, supra note 29, p. 173 (1989) 
هر به جزئی ق. تا آنجا که ستین یکمتر جنس بار بودن،خشونت لیتجاوز به دل»: کهنیابا بیان )همان. . 101

ه این دلیل به میزانی که و بممکن است  یتجاوز حت ی مذکر تبدیل شده باشد،ناپذیر از سکسوالیتهجدایی

ادعا  "ی جنسی،نه رابطهخشونت " عنوانتجاوز به فیهدف از تعر آمیز است، جنسی باشد.که خشونت

رد خشونت  عین( در ییگرا)دگرجنس ی جنسیرابطه دییتأ یبرا یرجنسیو غ یتیرجنسیغ یانهیکردن زم

 «(.بوده: گفتن تفاوت شهیاست که هم یزی)تجاوز( بوده است. مسئله همچنان همان چ
 178همان: ص. . 102
انکار  یها در قانون براکه مدت را با خشونت سکسوالیته ییهمگرا» نکهی)با اشاره به ا 174همان: ص. . 103

که درحالی: ددهنمی صیتفاوت تشخبه نحوی مبازماندگان تجاوز  شده است،زنان استفاده  تعدی به تیواقع

ها، تجاوز اکثر ... کنندیمشاهده م در دخول تجاوز را ان  یاست، قربان دهیرا در تجاوز د دخول یحقوق نظام

شونت و خ ی جنسیبا رابطهکه ینا تعدی به زنان تلقی نخواهند شد مگر  زیند،یم راها که زنان آن طورآن

 (.«مواجه شویم طردکننده و نه متقابال کننده فیتعر متقابال  اموری عنوان به
104. Andrea Dworkin, Intercourse: 138 (Free Press 1997) (1987). 
105. MacKinnon, supra note 29, p. 172 

نادرست  یِل فردتباد ای یتخلف اخالق ای منزویرخداد  کی، تجاوز یستینیفم لیدر تحل»استدالل که  نی)با ا

 (.«است مندی از انقیاد گروهی مانند لینچ کردنی نظامنهیزمون و شکنجه در سمیترور فعل کیبلکه  ،ستین
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 ینقطه دشوار از آب درآمده که قدرنیابه این دلیل تجاوز  خطای فیتعر دیشا») 174همان: ص. . 106

زنان  یبرا کهی، درحالتعریف شود دخولاز  زیبوده است که تجاوز متما نیوچرا ابدون چون همواره شروع

 (.«دشوار است انهمرد استیالی طیشرا تحتدو  نیا تمایز میان
 همان.. 107
 )تأکید در متن اصلی(. 191همان: ص. . 108

109. Id. P. 174; see also Robin Warshaw, I never Called It Rape: The Ms. 

Report On Recognizing, Fighting And Surviving Date And Acquaintance 

Rape: 3 (1988) 

ار شناسند قریکه م یکه مورد تجاوز مردان یمطالعه پس از مطالعه نشان داده است که زنان ی،راستبه»)

 (.«کنندینم شناساییعنوان تجاوز خود را به تجارب یحتاغلب ، اندگرفته
110. MacKinnon, supra note 29, p. 178 

 ،کنندگانرکتش سازیِ استیال و انقیاد باشد، پس تغییر جنسیتِاروتیکاگر  ست؟یچ ییگرادگرجنس»)

مردان بر زنان  ی[یی، ]سلطهگرابرد. اگر دگرجنسینم نیرا از ب یپرخاشگر یِتیجنس یحت یا یجنس یمحتوا

یت یی آمیزش دو نفر و جنسگرابرخوردار است. مسلما ، دگرجنس تیطور مستقل از اهمبه تیجنس باشد،

که یاست، درحال "دختر" فارغ از جنس خود شود ومفعول زنانه می که یاگونهبه است، یاجتماع برآیندی

جرم، م یِشناسستینظر از زشوند، صرفیم یهر زمان که زنان قربان شود.فاعل بر همین اساس مردانه می

ن، منتسب به آ مادونیو  ی،که هرگاه از ناتوان حقیقت دارد. اما به همان اندازه است درکارانتدس نظام نیا

، ییتوانا ای ظاهر ای فیزیکیبر اساس سن، نژاد، قد و قامت - شودمی برداریکشی یا بهرهجنسی بهره طوربه

 (.«است درکاراندست نظام نیا -داغ ننگ ای ی اجتماعیبدنام ای
 ریبراب طیشرا تحت یانتخاب جنس یانهعمال آزادعنوان اِرا به تیقانون تجاوز، رضا») 175همان: ص.  .111

ظاهرا   مردان یبرا تیدهد. اساسا  مطلوبیم نمایش ،و اختالف اجبار بنیادینساختار  یبدون افشا ،قدرت

علت  مانکار کند. به زن هبرآوردن آن را و هم  زدیآن را برانگ تواندیهم م رایز ،است انهزن قدرت ی ازشکل

در  تیکند. رضایم توجیهرا  موضوع، زور نیشود. ایاو نسبت داده م تیابتکار عمل مرد و هم انکار رضا

دهد. ند و انتقال میکشود، نه انتخابی که او میبه کیفیت متافیزیکی هستی زن تبدیل می شتریمدل ب نیا

 (.«گیردفرض میرا پیش یتریادیبن یاجتماع یناتوان زنانه،اصطالح قدرت بهاِعمال 
از این پرسش که چه  ی جنسی،رابطهعنوان خشونت و نه در نظر گرفتن تجاوز به») 178همان: ص. . 112

رود کند و از پویایی استیال/انقیاد که آن را تعریف کرده است، طفره میی زنان را کنترل میکسی سکسوالیته

 (.«کندیمقابله م آن مسائلرسد با یبه نظر م که حالنیدرع
113. See, e.g., Catharine MacKinnon, “The Roar on the Other Side of Silence”, 

in Harm’s Way: The Pornography Civil Rights Hearing: 3 (Catharine 
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MacKinnon & Andrea Dworkin eds., 1997); Editors' Note (Feb. 12, 2006), 

http://www.nytimes.com/2006/02/12/books/review/12ednote.html?ex=1174

104000&en=c621be8ab3586306&ei=5070 

تجاوز  و گرادخول دگرجنس گرفتنمعادل  در مشابه اظهاراتگفته و  نیا کهیدرحال» کهنی)با اشاره به ا

 نمودبازها آن نکهیا ای یی راادعاها نیچن تیها و با قاطعاو مدت اند،نسبت داده شده نونیکاغلب به مک

مخالفان  تالش را به یاظهارات نیبا چناو  ییناسامنشأ ش نونیمک ک»و  «کرده استانکار  ،او هستند دیعقا

 (.«دهدوی نسبت میکردن  اعتباریب یبرا کیدئولوژیا
114. David M. Estlund, “Shaping and Sex: Commentary on Parts I and II”, in 

Sex, Preference, and Family: Essays on Law And Nature: 140, 167 (David 

M. Estlund & Martha C. Nussbaum eds., 1997). 
115. MacKinnon, Toward A Feminist Theory Of The State, supra note 29, p. 

172 

جایگاهی  ی ازاجبار یجنس یباشد و رابطه برخوردارزنان  فیدر تعر از جایگاهی محوری سکسوالیتهاگر »)

 (.«استزنان  یاجتماع طیشرا نه استثنا بلکه مختص بهتجاوز  سکسوالیته،در  محوری
116. Denise Schaeffer, “Feminism and Liberalism Reconsidered: The Case 

of Catharine MacKinnon”, 95 Am. Political Science Rev. 699, 702 

(September 2001). 
117. See Politics, Philosophy, Culture, supra note 1, p. 200. 

 همان. 118
119. Foucault, Power/Knowledge, supra note 88, p. 142. 
120. Woodhul, supra note 4, p. 171. 
121. Foucault, Power/Knowlede, supra note 88, p. 57-58 
122. Plaza, supra note 4, p. 1 

و تجاوز  ردیزن و مرد را در نظر بگ نیقدرت ب یواقع بسیار یهاتواند تفاوتمیفوکو ن کهاستدالل  این )با

 یگراسعنوان روابط دگرجنبه یه از نظر فرهنگچیزی است ک گسترش آن بسط و جهات صرفا   یاریاز بس

 ؛شودیم فیتعر «یعاد»
MacNay, supra note 7, p. 45 

بر زنان را  ینسج ستماز تجاوز،  ییزدااست که جرمواقعیت  نیا ندیتواند ببینمآنچه فوکو » نکهیا انی)با ب

رساخت بکه خشونت در تجاوز اساسا  از  گیردمی دهیناد را این نکتهبخشد چراکه یم یشتریب تیمشروع

 ؛(«شودناشی می مدرن یدر جامعه یروابط جنس نامتوازنِ
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Sandra Bartky, “Foucault, Femininity and the Modernization of Patriarchal 

Power”, in Feminism And Foucault: Reflections On Resistance: 75, (Irene 

Diamond & Lee Quinby eds., 1988) 

 حیدر توض رایز ؛تاس سانار ی،خنث ای افتهین زیتما یتیعنوان جنسبدن به ازفوکو  تلقیاستدالل که  نی)با ا

 (.ماندمیناکام  مدرن یزندگ یمتفاوت زن و مرد با نهادها یرابطه یچگونگ
123. Foucault, Power/Knowledge, supra note 88, p. 186 
124. Plaza, supra note, p. 34 

125. Foucault, History Of Sexuality, supra note 10, p. 43 

 ای از اشخاص(.طبقه عنوانبهباز )با اشاره به ابداع بچه
 .95همان: ص. . 126
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 چکیده

ویژه در صنعت ی پررنگ سپاه پاسداران در اقتصاد ایران، بهحضور و مداخله

ی سیاسی و آکادمیک قرار گرفته وانی در حوزهنفت و گاز، در کانون توجه فرا

های سپاه در ی فعالیتاست. برخالف تحقیقات توصیفی از حجم و دامنه

سپهرهای گوناگون و نیز تحلیل این پرسمان در پیوندِ صرف با ساختار سیاسی 

یابی عوامل اقتصادی و سیاسی نظام جمهوری اسالمی، این پژوهش در پی ریشه

اد ی تاریخی اقتصپاه در اقتصاد در ارتباط با فرآیند توسعهدخیل در حضور س

طوری که تمامی عناصر پراکنده داری ایرانِ پساانقالب است، بهسیاسی سرمایه

طور مشخص، بندی کنیم. بهطور نظامند با هم مفصلدر سطوح مختلف را به

ی ( بازساختاربندی اقتصاد سیاسiهدْف توضیح این مسئله است که چگونه )

های ( از رهگذر اجرای سیاستiiگری دولت، )جمهوری اسالمی با هدایت

خصوص بخش انرژی و اقتصادی نولیبرالی در سپهرهای مختلف اقتصادی، به

(iiiبه میانجی رقابت در میان جناح )ی عمومی حکومتی در حوزههای درون

درون  ند که ازاجامعه، در پیوند و تعاملی ارگانیک با هم بسترساز شرایطی بوده

عنوان یک نهاد نظامی به یک بازیگر داخلی قدرتمند در صنعت نفت آن سپاه به

و گاز تبدیل شده است. استدالل من این است که ساخت دولت جمهوری 

ردیسه گرای نومرکانتیلیستی دگاسالمی از دولت کورپوراتیستی به دولت توسعه

استراتژی لیبرالیسم اقتصادی زمان، هم ی آنْ دولت همشود که در نتیجهمی

داری ی اقتصادی از باال به منظور تقویت مناسبات سرمایه«توسعه»در راستای 

ی خود را بر اقتصاد وقفهکند و هم کنترل بیو سازوکارهای بازار را دنبال می

ترین یافتهعنوان یکی از سازمانبخشد. این دولت، سپاه را بهحفظ و استمرار می

ن ابزار برای منافع کالن جمهوری اسالمی در راستای کنترل و معتمدتری

ی گیرد مبادا در نتیجهکار میشدیدتر بر دگرگونی ساختار اقتصاد داخلی به

ی ابهمثاین تحوالت کنترل اوضاع از دستش خارج شود. در این فرآیند سپاه به

 هایبندی جناحکند. در سطح سیاسی، شکلعمل می« بازوی دراز دولت»

گر در افزایش/کاهش نفوذ سپاه در عنوان یک عامل میانجیحکومتی بهدرون

سان کنند. این پژوهش با پرداختن به نقش سپاه بهآفرینی میاقتصاد نقش

گیرد که این پدیده را نه به عنوان یک نهادی نظامی در اقتصاد، نتیجه می
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داری حاکم، یهفراسنج و نهاد منزوی از کلیت نظام سیاسی ـ اقتصادی سرما

نیک ی غیرهژموبلکه باید در رابطه با تعامل بین نیروهای مختلف در یک جامعه

 و در یک بستر تاریخی معین تبیین و تحلیل کرد.

: اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی، سپاه پاسداران، لیبرالیسم هاکلیدواژه

 اقتصادی و صنعت نفت و گاز.
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 فصل یکم: طرح پژوهش

 

 مقدمه .1-1

مانند سپاه پاسداران تا این حد شود که بهای یافت میتر پدیدهواقع کمبه

ای و محلی قرار گرفته باشد؛ گویی در کانون منازعات و مجادالت جهانی، منطقه

ی تالقی ی جمهوری اسالمی و نقطهت چند دههسپاه فراسنجِ چندوچون تحوال

که هاست. اندکی پس از آنی بازیگران درگیر در این کشاکشآوردگاه همه

بر کرسی  84نژاد، کاندیدای نزدیک به سپاه، در تیر ماه سال محمود احمدی

ی فازهای جمهوری تکیه زد، قراردادی سه میلیارد دالری برای توسعهریاست

ترین االنبیا، بزرگگازی پارس جنوبی به قرارگاه سازندگی خاتم میدان 16و  15

گام، به موازات به(. گام1386بازوی اقتصادی سپاه، اعطا شد )خبرگزاری فارس، 

 یالمللی علیه صنعت نفت ایران، قراردادهای بدون مناقصههای بینتحریم

ای اقتصاد، میلیارد دالریِ متعددی به این قرارگاه واگذار شده است )دنی

a1389های اقتصادی سپاه در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ی فعالیت(. دامنه

از سوی بیژن زنگنه، وزیر نفت،   95که در سال طوریتدریج گسترش یافت، بهبه

 یدار ایران در حوزههای صالحیتعنوان یکی از شرکتاالنبیا بهقرارگاه خاتم

های عنوان یکی از غولچنین بهو این( معرفی شد E&Pاکتشاف و تولید )

ی (. دخالت پررنگ و فزاینده1395ی ایران شناخته شد )ایسنا، نفتی آینده

های ویژه در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، با واکنشسپاه در اقتصاد ایران، به

مختلفی در سطح داخلی و خارجی همراه بوده است. از باب نمونه، اکبر ترکان، 

زورش زیاد »االنبیاء حسن روحانی، اظهار داشت که قرارگاه خاتم مشاور ارشد

د شوها نمیهای آن در اجرای پروژهشکنیو دولت حریف بدقولی و پیمان« است

المللی علیه ها در سطح بینها و تحریم(.  واکنش2014وله، شود )دویچهنمی

در  طور مثال، آمریکاهای سپاه را نشانه گرفته است. بهایران نیز عمدتًا فعالیت

ترین و سودآورترین گروه هلدینگ هایی را علیه بزرگتحریم 98خرداد ماه سال 

(، به خاطر PGPICپتروشیمی ایران، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس )

داری االنبیا، اعمال کرد. وزارت خزانهی پشتیبانی مالی از قرارگاه خاتمارائه

م کرد که اخیراً وزارت امور خارجه ایران به ی خود اعالآمریکا در بیانیه

http://www.vajehyab.com/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://www.vajehyab.com/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://www.vajehyab.com/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B1
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االنبیا، بازوی اقتصادی سپاه، ده پروژه در صنعت نفت و پتروشیمی به خاتم

(. همزمان با US. DT, 2019میلیارد دالر اهدا کرده است ) 22ارزش حدود 

های متعددی در مواجهه با توضیح و تبیین این واکنش و تحوالت، پرسش

گیر سپاه در سپهرهای مختلف اجتماعی، در حضور چشمهای دخیل مؤلفه

 اند.سیاسی و اقتصادی مطرح شده

ی آکادمیک نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این پرسمان در حوزه

 هایافزون سپاه در ساحتتحقیقاتی صورت گرفته تا به دخالت و نفوذ روز

 آن برآید. این مطالعات ی ایران پی ببرد و به تشریح و تحلیلگوناگون جامعه

را توصیف  57ی سپاه پس از انقالب های چندگانهی کارکرد و فعالیتدامنه

 ;Alfoneh, 2007; Alfoneh, 2010اند )کرده و به مباحثه گذاشته

Wehrey et.al., 2009; Ostovar, 2009; Hourcade, 2009; 

Safshekan & Sabet, 2010; Hen-Tov & Gonzalez, 2011; 

Rizvi, 2012; Forozan, 2013; Sinkaya, 2016; Coville, 

 هایی از گستره و حجمتصویرکشیدن جنبه(. جوهر اصلی این مطالعات به2017

ی ایران است. اگرچه برخی از این ی جامعهکردوکار این نهاد نظامی بر پهنه

های سپاه در بخش انرژی را ذکر گران چند مورد محدود از فعالیتپژوهش

ی یک خالء جدی و محسوسِ آکادمیک قابل رؤیت مثابهاند، اما آنچه بهکرده

مند حضور سپاه در صنعت نفت و گاز ایران است. است، پژوهیدن جامع و نظام

لکه شود، بضرورت کنکاش این موضوع تنها به این شکاف پژوهشی محدود نمی

تر و کالن وسیعی سپاه در رابطه با بستر فقدان تبیین و تحلیل کارکرد پدیده

ساختار سیاسی و اقتصادی جمهوری اسالمی کاماًل مشهود است. پُرکردن این 

های ای باشد به دریافتن جلوهتواند درافزودهنفسه نمیخالء پژوهشی فی

سازوکارهای ساختار قدرت در جمهوری اسالمی، درصورتی پیوند میان عملکرد 

اسی غالب را شناسایی و سپاه در سپهرهای جامعه و ساختار اقتصاد سی

ی گانههای چندبیانی دیگر، توصیف مختصات فعالیتبندی نکنیم. بهمفصل

 دهد.کنیم ارائه میعنوان یک معلول مشاهده میسپاه، صرفاً آنچه را که ما به

چنین توصیفاتی نیز عوامل اصلی و علل بنیادین دخیل در پسِ پشت این 

 دهند تا از این رهگذرپی دارند، توضیح نمیتحوالت را، که چنین نتایجی را در 
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د داری موجودرکی پویا از سازوکارهای ساختار سیاسی ـ اقتصادی نظام سرمایه

داشته باشیم. در اینجا منظور از پویا )دینامیک( تغییر مستمر و ارتباط متقابل 

میان نیروهای مختلف در جامعه ـ مانند دولت، بازار، طبقات اجتماعی، 

ی سیاسی، نخبگان، نهادهای نظامی، سیاسی و اقتصادی ـ است که هاگروه

آمدهای دهند و درنتیجه، پیهای یک کل واحد را تشکیل میجمعاً سازه

 آورند. این نیروها،داد به بار میعنوان برونمختلف را در سطوح مختلف جامعه به

 کلیّت سیستمشده از سان واحدهای تحلیل، مجزا از یکدیگر و اجزای ایزولهبه

ای با هم قرار دارند و ی واحدها در تعامل ارگانیک و پیچیدهنیستند بلکه همه

های اجتماعی را باید طور خالصه، پدیدهبخشند. بهنتایج معینی را صورت می

ی عنوان مظاهر نیروهای متعدد همگون و ناهمگونِ موجود در یک جامعهبه

 خاص لحاظ کرد و نه مستقل از یکدیگر.

خصوص از لحاظ ژئوپلتیکی، با توجه به اینکه تمرکز منابع انرژی ـ به

و رقابت بین  ی خزر واقع شدهنفت و گاز ـ در خاورمیانه و منطقه

ای افزایش یافته، تحلیل و توضیح سابقهطرز بیکنندگان انرژی بهمصرف

از  یکِردوکار بازیگران قدرتمند در سطح ملی در کشورهای غنی از منابع انرژ

یی هاطور مشخص این مناطق از ویژگیاهمیت بسیار باالیی برخوردار است. به

داری سازوکارهای مشخصی را میان برخوردارند که در آن نظام سرمایه

های نوظهور شکل داده که های امپریالیستی و کشورهای منطقه و قدرتقدرت

، است و بدین ترتیب های امپریالیستی بودهگاه منازعات و رقابتدائماً تالقی

سیاسی  کردن و کنترلحفظ الیگارشیِ حاکم بر منابع اصلی تولید و میلیتاریزه

خیز، تقسیم و گسترش بازارهای موجود در منطقه، کشورهای نفت

ای را در پی داشته است. در کانون این درپی و گستردههای نظامی پیکشمکش

دولت »ی استفاده از مفهوم سو، در نتیجهاینبه 1970ی تحوالت، از دهه

رابطه بین نفت و سیاست »(، 1970توسط حسین مهدوی ) 1«خواررانتیر/رانت

گران علوم سیاسی عمدتاً [چنین] در کشورهای در حال توسعه توسط پژوهش

 ,Jafari« )اندبررسی شده که بر نقش میانجی درآمدهای نفتی متمرکز شد

                                                      
1 Rentier State 
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ی بین درآمدهای برای توضیح رابطه« خواردولت رانت»(. مفهوم 25 ,2019

نفتی و ساخت دولت در کشورهای در حال توسعه و استبدادی که دولت از 

اش، از جامعه و طبقات اجتماعی استقالل طریق این درآمدها در تأمین مالی

شود. بنابراین، توضیح این مسئله مهم است که چه یابد، مستفاد میمی

ی ین حضور و گسترش فعالیت سپاه در حوزهباید مبنای تبیهایی میفراسنج

منابع انرژی قرار بگیرد و چه سازوکارهایی پیوند میان این مسئله و ساختار 

ترین دهند. سرراستترِ اقتصادی و سیاسی جمهوری اسالمی را توضیح میکالن

های مابین دینامیسم درونی کنشکه برهماستدالل من این است که بدون این

داری ایران، سازوکارهای اقتصاد سیاسِی مسلط و اریخی سرمایهی تو توسعه

ی نفت و نقش دولت )و نهادهای وابسته به ساخت دولت آشکار نشوند، مسئله

 آن( در کنترل این منابع قابل فهم و توضیح نیستند.

دی ـ های اقتصابندیاقتصاد سیاسی در اینجا به تبیین و تحلیل صورت

 یدر سطح کالن اشاره دارد، که همان روابط دوسویه اجتماعی یک جامعه معین

مناسبات تولیدی و پیکربندی طبقاتی جامعه، ساخت دولت و قواعد حاکم بر 

 ,Stilwell)سازوکار بازار در آن جامعه و در یک مقطع تاریخی مشخص است 

آرایش اقتصاد و  (I)ی گانهاین بدان معناست که تعامل بین سه(. 13 ,2012

ساخت دولت )لیبرال یا  (II)سطح پیشرفت نیروهای تولیدی،  بازار و

ی توسعه پیکربندی طبقاتی جامعه )به همراه درجه (III)اقتدارگرا/متمرکز( و 

یابی و نهادمندشدن طبقات و نیروهای اجتماعی(، در پیوندی و گسترش تشکل

رینند. آفی تضادها و تعامالت متقابل، نتایج معینی را میارگانیک و در نتیجه

پذیری سیاسی و اقتصادی و نیز کند تا صورتاین رویکرد به ما کمک می

ی معین را دریابیم و به بازنمایی نیروهایی که استمرار دگردیسیِ یک جامعه

معین را ایجاد « ی تولیدشیوه»بسترهای مادی و عینیِ دگرگونی در یک 

انی ولده )نیروی کار انسی تولید شامل نیروهای مکنند، وضوح ببخشد. شیوهمی

و فناوری تولیدی جامعه( و روابط اجتماعی تولید )مناسبات طبقاتی و آرایش 

اجتماعی توسط الگو یا پیکربندی طبقات اجتماعی درگیر در فرآیند تولید( 

(. وقتی Hunt & Lautzenheiser, 2011, 4; Cox, 1988, 12است )

ت، ی خاص نیسلید در یک شاخهتولید هم تنها تو»کنیم، از تولید صحبت می
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ی اجتماعی معین، یک نفس اجتماعی است که در کلیت بلکه غالباً یک پیکره

س، )مارک« اندرکار استهای تولید دستتر از شاخهتر یا غنیکم و بیش بزرگ

(. با عزیمت از گرانیگاه و دینامیسم درونی فرماسیون 9[، ص. 1857] 1377

ی فرآیند تولیِد واسطههدف بی»داری، مایهاقتصادی ـ اجتماعی نظام سر

ی ی بخشداری اساساً عبارت است از تولید ارزش اضافی و تبدیل دوبارهسرمایه

 «سازی سود و انباشت سرمایهاز آن به سرمایه یا همان انباشت، یعنی بیشینه

 عنوان یکداری به(. افزون بر این، اقتصاد سیاسی سرمایه293، 1396)مارکس، 

شود: ی اصلی شناسانده میویژهی تولید معین عمومًا با چهار خصلتهشیو

داران] بر ابزار تولید؛ [وجود تولید کاالی بازارمحور؛ مالکیت خصوصی [سرمایه»

نند تواند زنده بماعنوان] بخش بزرگی از جمعیت که نمینیروی کار کارگران به

ند؛ و رفتارهای فردگرایانه، که نیروی کارش را در بازار به فروش برسامگر این

 Hunt) «سازی از سوی اکثریت افراد در سیستم اقتصادیاکتسابی و بیشینه

& Lautzenheiser, 2011, 4رغم مختصات بنیادین سازوکارهای این (. به

ی کشورهای جهان داری در همهی تاریخی سرمایهی تولید، الگوی توسعهشیوه

ذیر ناپآمد اجتنابی ناموزون پیتوسعه خطی نبوده است، بلکهیکسان و تک

داری بوده است. در کشورهای در حال توسعه در ی تاریخی سرمایهتوسعه

ی ناموزون در این مناطق، ساخت ، مانند ایران، به دلیل توسعه«جنوب جهانی»

ی دولت و بازار و نیروهای اجتماعی، در مقام مقایسه با کشورهای پیشرفته

ی ی متمرکز، جامعهی دولت ـ جامعهدر مجموعه»اوت است. داری، متفسرمایه

ا نیافته است و یمدنی، مبتنی بر طبقات و نیروهای اجتماعی، ... عمدتًا توسعه

 ,Amineh & Guang« )کندمستقل از قدرت دولتی بسیار ضعیف عمل می

2018, 11 .) 

رو، توضیح این مسئله که اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی، از این

 داری در این قلمروی محصول فرآیندهای تاریخیِ خاصِ تکوین سرمایهمثابهبه

و  کندای و جهانی، چگونه تعامل میو به تبع آن در ارتباط با تحوالت منطقه

اند که سپاه به صنعت نفت و گاز دسترسی پیدا کرده چه رخدادهایی باعث شده

اصلی این رساله، وارسی  است، بسیار حائز اهمیت است. به بیانی دیگر، هدف

سازوکارهای سیاسی ـ اقتصادی دخیل در این فرآیند با برقرارساختن پیوندی 
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تر با دینامیسم درونی و ساختار اقتصاد سیاسی ایران در یک ارگانیک و گسترده

م از ی مهتوالی و فرآیند تاریخی است. بنابراین این پژوهش اساساً چند جنبه

و تحول اقتصاد سیاسی  ( فرآیند توسعهIکند: یاین پرسمان را واکاوی م

های یابی روابط متقابل بین ساخت دولت و ظرفیت( ریشهIIجمهوری اسالمی؛  

( شناخت نقش و جایگاه سپاه در فرآیند IIIبالقوه و بالفعل نیروهای اجتماعی؛ 

(  ضرورت موجودیت سپاه IVقدرت رسیدن و تثبیت جمهوری اسالمی؛ به

ار اقتصاد سیاسی حاکم و حفظ بقای نظام جمهوری اسالمی؛ و نیز برای استمر

Vحکومتی جهت کنترل شدید بر منابع های سیاسی درون( درک نقش جناح

ها و رویکرد انتقادی این پژوهش به ها، تحلیلزیرزمینی و توزیع آن. یافته

 بازنمایی و توضیح روابط متقابل نیروهای درگیر در ساختار اقتصاد سیاسی

 عنوانرساند. این تحوالت بایستی بهداریِ جمهوری اسالمی یاری میسرمایه

ای علل، که اساساً فاکتورهای سیاسی و اقتصادی هستند، ی مجموعهنتیجه

ها نقش اصلی در مدنظر قرار بگیرد. سازوکارهای عّلی در پس این دگردیسی

. کنندت ایفا میی سپاه در این صنعهای زیرمجموعهدریافتن جایگاه شرکت

ی آغاز  و در کانون این پژوهش جهت کاویدن بنابراین، پرسش اصلی که نقطه

 چرا سپاه پاسداران به یکگیرد به شرح ذیل است: این پروبلماتیک قرار می

 بازیگر مقتدر در صنعت نفت و گاز ایران تبدیل شده است؟

علل  بررسیسؤال اصلی یک سؤال تبیینی است، به این معنا که سعی در 

و سازوکارهای سیاسی ـ اقتصادی دخیل در ورود سپاه پاسداران در این حوزه 

ای از عوامل یا کنیم، منظور مجموعهصحبت می« سازوکار»دارد. وقتی از 

قش ی معین نهایی از یک سیستم است که در آفریدن یک معلول/نتیجهمؤلفه

ت که هاسای از فرضیهمجموعهسازوکار »ای دارند. به بیانی دیگر، کنندهتعیین

 «های اجتماعی باشدوجود آمدن[ برخی پدیدهی ]علل بهدهندهتواند توضیحمی

(Hedstroem & Swedberg, 1998, 25 در خصوص پروبلماتیک این .)

گری و مشارکت سپاه در اقتصاد ایران است که ما پژوهش، نتیجه همان دخالت

لی، دادن به پرسش اصهستیم. برای پاسخ یابی فاکتورهای عّلی آندر پی ریشه

اند تا با پرداختن گام به گام و بندی شدهچند سؤال فرعی به شکل ذیل صورت

 طورکه بایسته است پاسخی درخور دریافت کنند.چندجانبه، آن
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سازوکارهای سیاسی ـ اقتصادی دخیل در دخالت سپاه در اقتصاد  (1

 ها هستند؟کدام

ر اقتصاد سیاسی ایران چگونه است و چه جایگاه صنعت نفت و گاز د (2

 عواملی منجر به ورود سپاه در  این صنعت شده است؟ 

سپاه تا چه اندازه به یک بازیگر اصلی در صنعت نفت و گاز ایران  (3

 تبدیل شده است؟

برای فهم درخور سازوکارهای سیاسی ـ اقتصادی دخیل در این فرآیند، 

 1357ی پس از انقالب، از سال وی دورهبه توالی تاریخی این تحول، یعنی بر ر

ی زمانی ناشی از این ، معطوف خواهیم شد. تمرکز روی این بازه1398تا سال 

، به منظور 57ی انقالب واقعیت است که سپاه در پی وقایع پرتحول و بالواسطه

تثبیت و تحکیم نظام نوپای جمهوری اسالمی ایران تأسیس شد. به موازات 

تدریج به یک بازیگر غالب در جتماعی و اقتصادی، سپاه بهتحوالت سیاسی، ا

اقتصاد ایران تبدیل شده است. تحلیل الگوهای دخیل در پسِ پشت قدرت 

ی تاریخی این نهاد نظامی اقتصادی سپاه نیازمند تحقیق و بررسی در توسعه

ی رو، این روند تاریخی به دو بازهی گذشته است. از ایندر طول چهار دهه

طور شماتیک ظهور و تحول سپاه ی نخست، بهشود: در مرحلهنی تقسیم میزما

شود. سپس، تغییر و تحوالت بازنمایی می 1368تا  1357های در طول سال

به بعد، که  1368ی پساجنگ ایران و عراق، از سیاسی و اقتصادی در دوره

ازندگی( ی بازسازی اقتصادی )معروف به جهاد سمنجر به ورود سپاه در حوزه

یافتن آن به یک بازیگر اصلی در سپهر اقتصادی شد، مورد کاوش قرار و سوق

خواهد گرفت. قبل از پرداختن به این مسئله، نخست الزم است مروری داشته 

نظری  هایزمینههای مربوطه در این رابطه تا بر بستر آن پیشباشیم بر پژوهش

 بندی کنیم.و تحلیلی خود را صورت

 مطالعات پیشینمروری بر  .1-2

کرد نیروهای تحقیقات و نوشتارهای تاکنونی در باب موقعیت و عمل

ی ویژه نقش سپاه در دورههای سیاسی و اقتصادی ایران، بهنظامی در عرصه

طور عمده در پیوند با ساختار نظام سیاسی مورد بررسی قرار پساانقالب، به
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ی ایران منجر لف جامعهگرفته است. دخالت روزافزون سپاه در سپهرهای مخت

پژوهان شده است که عمدتاً ظهور این پدیده را با مفهوم به اجماع برخی دانش

( 2007اند. در این میان، آلفونه )مورد تجزیه و تحلیل قرار داده 1«گرینظامی»

برآن است که روحانیت و سپاه دو مرکز مکمل قدرت در جمهوری اسالمی 

ز پاسداری ا»ی رسمی و اصلی سپاه رچه وظیفهکند که اگهستند. او بیان می

بود، اما به تدریج به یک بازیگر مسلط در سیاست ایران تبدیل شده « انقالب

شده است. « های زندگی در ایرانی حوزههمه»است که منجر به نفوذ آن در 

است.  «دگرگونی ایران به یک دیکتاتوری نظامی»این تحول، به بیان وی، بیانگر 

ابی این ییر اساساً توصیف پدیداری مسئله است که کمکی به ریشهاین تفس

پاه شدن سی بین فرآیند متحولکند. آنچه اینجا غایب است رابطهمسئله نمی

 دهد.و دگردیسی ساختار اقتصاد سیاسی ایران است که آلفونه آن را توضیح نمی

ایرانِ ( نیز برای تحلیل روابط قدرت در 2013به همین قیاس، فروزان )

را به کار « مطالعات نهادمحور»و « روابط مدنی/نظامی»ی پساانقالب، نظریه

برای توضیح ضعف نهادهای سیاسی  2«پراتوریانیسم»بندد. وی از مفهوم می

 کند. فروزانکشورها )مانند ایران( در مقایسه با نهادهای نظامی آن استفاده می

م ایطی است که بر بستر آن سیستی شرآورندهمعتقد است که این مسئله فراهم

گیری از مفهوم شود. وی با بهرهسیاسی توسط نیروهای نظامی تصرف می

کند که افزایش قدرت سپاه پاسداران از یک نهاد تأکید می 3،«دولت پادگانی»

های نظامی به یک بازیگر اصلیِ سیاسی و اقتصادی، از جمله، برآیند تنش

سیاسیِ  یشدهبندیر و تاریخیِ فرآیند جناحتسیاسی داخلی بر بستر گسترده

ی دهد که گسترش دامنهمی جمهوری اسالمی است. عالوه بر این، وی ادامه

ی واکنش آن به بحران داخلی نتیجه»نفوذ سپاه به حوزه سیاسی و اقتصادی 

 «و درک تهدیدهای خارجی در ساحت استمرار تنازع نخبگان ایران برای قدرت

                                                      
1 Militarism 

2 Praetorianism 
3 Garrison state 
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عنوان را به 1«گراییجناح»(. اگرچه او اصطالح 1،ص.2013 بود )فروزان،

ی تنها گرایبرد، اما جناحای برای تبیین دخالت سپاه در اقتصاد به کار میسنجه

نمودی از ساختار سیاسی جمهوری اسالمی است که خود معلول بسیاری علل 

فی ا و ناکای دیدگاهی ایسترو، این مفهوم دربردارندهای دیگر است. ازاینریشه

ترِ برای فهم این پدیده است؛ به این معنا که فروزان فضایی برای شناخت بنیادی

تر روابط متقابل مناسبات قدرت سیاسی و نیروهای اجتماعی و اقتصادی، و مهم

آمد تضادها و عنوان پیی تاریخی چنین روندی بهاز آن، فرآیند توسعه

 گراییِگذارد. جناحر ایران را باز نمیداری دی سرمایهدینامیسم درونی توسعه

شدن برخی از گرانه بر منتفعسان عاملی میانجیتواند بهنظام سیاسی می

های اجتماعی، سیاسی و نفع و یا نهادهای نظامی در حوزههای ذیگروه

جانبه و اقتصادی اثربخش باشد، که هست، اما یک تبیین و تحلیل همه

 های درگیر را لحاظی مؤلفهی همهأثیرات دوطرفهدیالکتیکی ـ که تضادها و ت

سازد. کند ـ پیوند مابین نظام سیاسی و ساختار اقتصادی را ضروری می

طور که بایسته است کند آنبنابراین، کار فروزان به خواننده کمک نمی

 سازوکارهای سیاسی ـ اقتصادی مرتبط با این تحول را دریابد.

را برای توضیح  2«سازی اقتصادنظامی»فهوم برخی دیگر از محققان نیز م

ر این برند. دی فعالیت سپاه در اقتصاد به کار میمشارکت و گسترش فزاینده

( کوشیده است نشان دهد که چگونه سپاه از 2010میان، آلفونه )

نژاد ی ریاست جمهوری احمدیهای دولتی در دورهسازی شرکتخصوصی

های دولتی از سوی سپاه و خریداری شرکتی وی، منتفع شده است. به گفته

بیش از هر چیز بیانگر »االنبیا، ی آن، از جمله قرارگاه خاتمهای تابعهشرکت

شکن و (. نیز، صف1)ص. « سازی اقتصاد ایرانسازی است تا خصوصینظامی

یژه وی اقتصادی و سیاسی، بهبودن حضور سپاه در حوزه( برجسته2015ثابت )

سازی دولت های بارز نظامینمونه»عنوان نژاد، را بهلت احمدیی دودر دوره

(. به همین سیاق، 553کنند )ص. تحلیل می« تاکنونِ غیرنظامی و روحانی

                                                      
1 Factionalism 
2 Militarization of Economy 
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ـ یا در معنای مدرن آن  1«دولت پراتوریان»سان یک ساختار سیاسی ایران به

فته ی امور جامعه ـ مورد کاوش قرار گرگر در همهیک دولت نظامیِ دخالت

ی سپاه در اقتصاد های زیرمجموعهاست که در آن دخالت روزافزون شرکت

از الگوی منحصر به فرد روحانیِ خود به »ی تحولی در سیستم سیاسی منزلهبه

شده  تعبیر« سمت نوعی دیکتاتوری نظامی به منظور متمرکزساختن اقتصاد

که  (. اگر موقتاً بپذیریمHen-Tov & Gonzalez, 2011, 45است )

ی اصلی نظام جمهوری اسالمی در این دوره ویژهسازی اقتصادی خصلتنظامی

آمدها و تحوالت اقتصادی است، پرسش اساسی مسلمًا این است که چه پیش

ند و به یک کاند که سپاه بر بستر آن قد علم میو بانیِ شرایطی بوده برانگیزنده

ن ه این سؤال را باید در تکویشود. پاسخ برقیب در اقتصاد مبدل میبازیگر بی

 داری ایران بیابیم.تاریخی و دینامیسم رشد سرمایه

( 2013، هریس )«سازی اقتصادنظامی»برخالف تحلیل و رویکرد 

انکار دولت پیم»عنوان یک کند که دخالت سپاه در اقتصاد باید بهاستدالل می

ین بدان (. ا45)ص. 3«دولت نظامی یکپارچه»تلقی شود، نه یک  2«فرعی

به بعد  1368های اقتصاد سیاسی ایران از سال معناست که پژوهیدنِ دگرگونی

ای هی جناحهای اقتصاد نولیبرالی توسط همهسازی سیاستکه اساساً پیاده

تواند به تبیین و تحلیل حضور پررنگ سیاسی درون حکومتی بود، بهتر می

طور که وی خاطرنشان نهادهای حکومتی و نظامی در اقتصاد کمک کند. همان

« ام گیردتر انجباید در یک سپهر تحلیلی وسیع»توجه سپاه کند، حضور قابلمی

تر اقتصاد سیاسی ایران، هریس متذکر ی گسترده(. در ارتباط با پهنه46)همان، 

ر گبرجستگی حضور اقتصادی سپاه و نهادهای حکومتی نشان»شود که می

خیِ ی تاریآمد توسعهدر عوض، این، پی «تصرف میلیتاریستیِ دولت نیست.

اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جمهوری اسالمی است. افزون بر سازوکارهای 

های تنش»عنوان های سیاسی در این فرآیند باید بهاقتصادی، نقش جناح

                                                      
1 Praetorian state 
2 subcontractor state 
3 Praetorian monolith 
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سان آوردگاهی برای سیاسی میان نخبگان که از سیاست اقتصادی به

در همین راستا، هریس « لحاظ شود.گیرند، های جناحی بهره میکشاکش

گری ظهور دولت پیمانکار فرعی، ... نباید با منطق نظامی»کند که استدالل می

ه ی روندی است کاشتباه گرفته شود. در مقابل، دولت پیمانکار فرعی نتیجه

اند و این نیز داری [ایران] را شکل دادهبندی سرمایهسیاست و جامعه، صورت

(. این رویکرد 46-47)همان، صص. « می ریشه دوانده استدر جمهوری اسال

کند، اما هنوز بایستی اگرچه ما را تا حدود زیادی به پرسش اصلی نزدیک می

ن ها هستند که چنیهای اقتصاد سیاسی ایران کدامتوضیح داده شود که ویژگی

 اند.آمدی را در پی داشتهپی

ساختنِ ضرورت سپاه برای شنرو، بسیار حائز اهمیت است که به رواز این

نفع در اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی پرداخته های ذیی حاکم و گروهطبقه

شود. در خصوص ساختار و مختصات سیاسی ـ اقتصادی برخی از کشورهای 

(، احتشامی و 2017گرانی همچون دورج )خاورمیانه، از جمله ایران، پژوهش

تا به  انداستفاده کرده 1ورپوراتیسم( از مفهوم پوپولیسم و ک1996مورفی )

اند، های پوپولیستی به قدرت رسیدهتوضیح این امر برآیند که چگونه رژیم

گونه اند و چچگونه از یک استراتژی کورپوراتیستی برای حاکمیت بهره جسته

عنوان یک نهاد استبدادیِ اند. این نظرگاه دولت را بهدر گذر زمان متحول شده

سازی گیرد که در بیرون از جامعه به منظور یکپارچهنظر میارگانیک در 

سیاسی ـ اجتماعی آن جامعه و نیز دستیابی به نیازهای عمومی کل جامعه 

(. همچنین، اشمیتر Klaren & Bossert, 1986, 27گیرد )قرار می

ی دولت نسبت به ( دولت کورپوراتیستی را نوعی عمل اقتدارگرایانه1979)

نفع مسلط و وابسته های ذیکند که منجر به ایجاد سازمانمیجامعه تعریف 

گر و تر، دولت کورپوراتیستی از لحاظ نظامی قوی، ستمشود. به بیانی کلیمی

گِر چنین میانجیهای زندگی اقتصادی و اجتماعی، و همگر در ساحتمداخله

رویکرد  (. با وجود این توصیفات، اینDorraj, 2017گروهی است )منافع بینا

های تاریخی دولت کورپوراتیستی به اشکال پویایی درونی و دگردیسی

                                                      
1 Corporatism 
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 دهد که در فرآینددهد؛ نیز این موضوع را پوشش نمیجدیدتری را توضیح نمی

تر این دولت چه تحوالت چنین ساختاری، نقش نیروهای نظامی در ساخت تازه

شدن آن و متحول 57بردن به خاستگاه پیدایش سپاه در پی انقالب است. پی

به یک بازیگر چندگانه در اقتصاد ایران، مستلزم پژوهیدن و بازنماییِ دو امر 

مهم است: یکم، فهم دینامیسم درونیِ اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی در یک 

ای، و دوم، برشمردن سازوکارهای اقتصادی و سیاسی توالی تاریخی چند دهه

اند. ی اقتصاد راه یافتهی فرادولتی به حوزهکه از رهگذر آن، سپاه و سایر نهادها

ظری بندی مبانی نهای مناسبی را برای صورتزمینهتوضیح این دو مقوله، پیش

 آورد.پژوهش جهت پاسخ دادن به پرسش اصلی فراهم می این

به  57داری در ایران، از زمان انقالب ی تاریخی سرمایهدر خصوص توسعه

سوی لیبرالیسم اقتصادی: از پوپولیسم به(، 2000ی بهداد )بعد، مطالعه
ین برد و ا، تحوالت بحران اقتصادی پساانقالب را به زیر نور میی ایرانمخمصه

-1357اختالالت انقالبی )( I)کند. بندی میدوره را به سه مرحله تقسیم

1359 ،)(II) ( و 1360-1368پوپولیسم اسالمی ،)(III)  لیبرالیسم اقتصادی

 1386سو(. همچنین، نعمانی و بهداد )اینبه 1368ساخمینی )از سال ی پدوره

ی نخست اند: دوره[( ایرانِ پساانقالب را به دو دوره تقسیم کرده2006]

( با ظهور هیجان و تب انقالبی، اخالل در روند انباشت سرمایه 1368-1357)

گرا تتی دولهای اقتصادی پوپولیسداری تولید و اجرای سیاستو روابط سرمایه

گیری آغاز شد که با سمت 68ی دوم با مرگ خمینی در سال همراه است. دوره

سوی لیبرالیسم اقتصادی، و احیا و تحکیم مناسبات های آن بهدولت و سیاست

(. در همین راستا، بهداد 27داری همراه بود )ص.و نهادهای اقتصادی سرمایه

ی لیبرالیسم اقتصادی، شبکه کشد که پس از یک دههتصویر می( به2000)

دولتی، نهادهای نظامی و ناهمگونی از بنیادهای رنگارنگی حکومتی و شبه

اند و در طی مند شدهای بهرهی آنها از امتیازات ویژههای زیرمجموعهشرکت»

رغم اجرای (. به12)ص « اندسالیان متمادی سود بسیار هنگفتی به جیب زده

سو، ازجمله اجرای سیاست به این 68صادی از سال ی لیبرالیسم اقتشتابنده

سازی، دولت و نهادهای وابسته به آن هنوز هم بازیگران اصلی در خصوصی

شود این ی اقتصادی هستند. با این توضیحات، پرسشی که مطرح میحوزه
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ی اقتصادی با اجرای لیبرالیسم اقتصادی، چه است که با وجود سیاست توسعه

ی دولت و نهادهای وابسته به حکومت در اقتصاد مرار مداخلهعواملی بانی است

اند؟ به بیانی دیگر، آیا حضور سپاه در اقتصاد ناشی از ساختار سیاسی بوده بوده

ی های ساختار اقتصادی نیز است؟ و یا مکمل و در نتیجهاست یا برآیند ضرورت

 یمستلزم ارائه هااند؟  پاسخ به این پرسشهای این دو عامل بودهکنشبرهم

 رویکردی نظری و تحلیلی جامع است.

ترین عوامل سیاسی ـ اقتصادی دخیل در رو، این پژوهش به اصلیاز این

ی سپاه در صنعت نفت و گاز در چارچوب اقتصاد سیاسی ایرانِ نقش فزاینده

 ی انتقادی )نوگرامشی(پردازد. به منظور حصول این هدف، نظریهپساانقالب می

کند شود، زیرا این نظریه، رویکرد و روش مناسبی را ارائه میبسته می به کار

های ساختار سیاسی و اقتصادی ایران طی توانیم پیچیدگیکه از مجرای آن می

ای از فرآیندهای تاریخی را بهتر فهم و بازنمایی کنیم. شایان ذکر است مجموعه

المللی شناخته بین ی روابطعنوان یک نظریهکه اگرچه نظریه انتقادی به

ی عزیمت آن تجزیه و تحلیل عوامل درگیر در مقیاس ملی شود، اما نقطهمی

های ی انتقادی  رابرت کاکس و با کاربست برخی جنبهاست. بنابراین، نظریه

عنوان یک الگوی نظری در راستای دریافتن نظری آنتونیو گرامشی به

 فته است.های پروبلماتیک این پژوهش به کار ربغرنجی

 مبانی نظری و تحلیلی .1-3

ی گذشته گذاری سپاه پاسداران و تحول آن در طول چهار دههبنیان

ای از تحوالت مادی و عینی )اقتصادی، اجتماعی و سیاسی( ی مجموعهنتیجه

داری جمهوری اسالمی در یک فرآیند تاریخی است. با عزیمت از نظام سرمایه

 ی انتقادی، رویکردیعنوان جوهر نظریهبه« ماتریالیسم تاریخی»این منظر، 

پویا و تاریخی برای کشف و درک نقش و جایگاه سپاه در نظام جمهوری اسالمی 

ی آنتونیو گرامشی، ماتریالیسم تاریخی دهد. در ارجاع به اندیشهبه دست می

ی متقابل مابین روابط تولیدی و حوزه سیاسی/فرهنگی ی رابطهدر برگیرنده

ی مثابهی کالن دولت ـ ملت )در مفهوم مدرن آن( را بهموعهاست که یک مج

دهند. بندی اقتصادی ـ اجتماعی را تشکیل میهای اساسی یک صورتسازه
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این روش برای کشف اشکال تاریخی خاصی از جامعه که توسط این مجموعه 

(. از Cox, 1981, 134شود )رسند به کار گرفته میی ظهور میبه منصه

ی فعالیت آن بایستی به ی اقتصاد و گسترش دامنهرود سپاه به حوزهرو، واین

ی پساانقالب لحاظ ی برآیند تحوالتِ دو مقطع تاریخی معین در دورهمثابه

شوند که ساختار کالن اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه ـ یعنی پیوند 

اخت س ارگانیک میان مناسبات تولیدی، مالکیت و سازوکارهای مسلط بر بازار،

واحوالی هستند که بر بخش اوضاعدولت و پیکربندی طبقاتی جامعه ـ هستی

ها به یک ضرورت اساسی ی زمینهبستر آن رشد و بسط فعالیت سپاه در همه

د. این شوبرای بقای نظم مسلط سیاسی و اقتصادیِ حاکم بر جامعه تبدیل می

یل سداران وارسی و تحلشود تا سیر تحول سپاه پافرآیند به دو دوره تقسیم می

کورپوراتیسم »ی اول است که در آن دههی نخست شامل یک( دوره1شود: )

ی ابزار سرکوب در مثابهیابد و در آن نهادهای نظامی بهاستقرار می« دولتی

های جمهوری های اجتماعی و تحکیم پایهراستای از میان برداشتن تنش

ی دوم مربوط است به تثبیت وره( د2(. )1368-1357کند )اسالمی عمل می

دولت »نظام جمهوی اسالمی که بر بستر آن رژیم به سمت شکلی از 

شود، که بعد( متحول میبه 1368)از سال  «گرای نومرکانتیلیستیتوسعه

اقتصادی ـ به بازساختاربندی  1گرفتن یک استراتژی از باال به پایینبا در پیش

های اقتصاد اری، بازار آزاد و اجرای سیاستدمنظور بازسازی مناسبات سرمایه

ی ساختار اقتصادی داشت. این دو ساختار تاریخِی نولیبرالی ـ سعی در استحاله

 ها و نیروهای درگیر شناسایی شوند.ای از ویژگیپیاپی بایستی توسط مجموعه

(، در هر ساختار تاریخی، سه گروه از نیروها در 1981با ارجاع به کاکس )

های های مادی که شامل تواناییباهم وجود دارند: )الف( قابلیتتعامل 

ها ی منابع طبیعی آنشدهتکنولوژیکی و سازمانی و به صورت شکل انباشت

ها، و )پ( نهادها )مؤسسات اقتصادی، سیاسی و نظامی ـ وسیله باشد، )ب( ایده

بر  حاکمای برای تثبیت و بازتولید مستمر نظم خاص، و بازتاب روابط قدرت 

که چه عوامل سیاسی و اقتصادی ها(. برای شناخت و دریافتن ایننقطه مبدأ آن

                                                      
1 Top-down Strategy 
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عنوان یک نهاد نظامی و تکامل آن به یک بازیگر منجر به پیدایش سپاه به

شود، به ترکیب نیروها و تعامل گروههای مرتبط در هر تأثیرگذار اقتصادی می

یخی و مختصات آن در سه سطح پردازیم. روش ساختار تارساختار تاریخی می

های ( در سطح نیروهای اجتماعی )جنبش1شود: )تحلیل به کار بسته می

نفع، میزان های سیاسی و ذیاجتماعی، طبقات و اقشار مختلف اجتماعی، گروه

( ساخت دولت 2ی اقتصادی و اجتماعی و سازماندهی فرآیند تولید(؛ )توسعه

ای لیبرال یا استبدادی/اقتدارگرا(؛ و ه)ساختار قدرت سیاسی همچون دولت

ی معین تاریخی(. ( نظم جهانی )قدرت اقتصادی و سیاسی غالب در یک دوره3)

بایستی در نظر گرفته شود که این سطوح از یکدیگر مجزا نیستند بلکه در 

ان عنوپیوندی ارگانیک و متقابل با هم قرار دارند. این بدان معناست که، به

در سازماندهی فرآیند تولید باعث ایجاد نیروهای اجتماعی مثال، تغییراتی 

ی خود و متقابالً تغییراتی در ساخت دولت به وجود شود که به نوبهجدیدی می

 (. Cox, 1981, 136آورد )می

با عزیمت از این بحث مقدماتی، دو شکل از ساختار تاریخی تشریح 

 ولت کورپوراتیستی بنیانی ظهور دخواهند شد که به موجب آن سپاه در نتیجه

سان گرای نومرکانتیلیستی، بهآمد ظهور دولت توسعهی پینهاده شد و به مثابه

اد ی اقتصی نفوذ آن در حوزهیک بازیگر اقتصادی قدرتمند متحول شد و دامنه

 گسترش یافت.

انقالب پاسیو، دولت کورپوراتیستی و نقش   .1-3-1

 نیروهای نظامی

صلی برای تبیین ساختار اقتصاد سیاسی دولت کورپوراتیستی مفهوم ا

( مستفاد 1357-1368ی پساانقالب )جمهوری اسالمی در نخستین دوره

شود. کورپوراتیسم مفهومی است که با استفاده از آن، دینامیسم و می

ی خاصی از ساخت دولت، ساختار نیروهای اجتماعی، سازوکارهای گونه

توالی تاریخی بازنمایی و تحلیل شان در یک ها و تکوینهای آنکنشبرهم

داری دولتی ی شکلی از سرمایهشود. دولت کورپوراتیستی را بایستی به مثابهمی

 در یک ساختار تاریخی خاص لحاظ کرد.
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ترین تعریف از دولت کورپوراتیستی را رابرت کاکس ارائه پویاترین و جامع

 نظرگاه کاکس، دراز کرده که اساسًا برگرفته از آرای آنتونیو گرامشی است. 

ی بحران اجتماعآمد یک پی دولت کورپوراتیستیسطح نیروهای اجتماعی، 
ی خاص است که بر بستر آن تالطمات اجتماعی و در یک جامعه هژمونی

حت ت»کند. ی حاکم سلب میسیاسی امکان تفوق و کسب هژمونی را از طبقه

های را بر صنعت و سازمان تأسیس[ اقتدار خوددولت کورپوراتیستی، دولت ]تازه

ظم، طریق حفظ نکند تا بدینرسمی نمایندگانِ کارفرمایان و کارگران اعمال می

تنظیم شرایط کار، ارتقای هارمونی اجتماعی و رفع تعارضات اجتماعی را تأمین 

کورپوراتیستی، از منظر  (. بنابراین، دولتCox, 1989, 80-81« )کند

مونیک است که اساساً بر بستر یک بحرانی گرامشی، محصول جوامع غیرهژ

ها موقعیتی را پدید این گونه بحران»رسند. ی ظهور میهژمونی به منصه

د، تواننمدت خطرناک است، زیرا اقشار گوناگون مردم نمیآورند که در کوتاهمی

ای یکسان و با آهنگی موزون، خود را بازسازی کنند و با جریان تحوالت به گونه

ی حاکم نتواند بر این بحران غلبه کند و ند. ... در شرایطی که طبقهوفق ده

سوی تعادلی ایستا سوق ی خود را مجدداً بر جامعه اعمال کند، بحران بهسلطه

کند. این تعادل ایستا گواه این واقعیت است که نه گروه مترقی و نه پیدا می

در نتیجه صحنه برای  کدام، توان پیروزی ندارند. ...کار، هیچگروه محافظه

شود که معموالً تبلور ای آماده میهای خشن و فعالیت نیروهای ناشناختهحلراه

و فرهمند )کاریزماتیک( پیدا  "سازهای سرنوشتشخصیت"خود را در 

(. این بدان معنی است که در یک 14-15، ص. 1377)گرامشی، « کنندمی

و  گیرداعی متخاصم شکل میی تاریخی که تقابل میان نیروهای اجتملحظه

« وانقالب پاسی»ی مسلطی نتوانسته است به هژمونی دست یابد، هیچ طبقه

(Passive Revolution.پاسخی به این بحران اجتماعی است ) 

)منفعالنه( بیانگر شرایطی است که طبقه بورژوازی حاکم  انقالب پاسیو

 یفظ کند و طبقهی طبقات اجتماعی دیگر حنتواند کنترل خود را بر همه

پیشرو جدید اجتماعی )کارگران( در هیأت یک نیروی ضدهژمونیک قادر به 

تالشی »دستیابی به هژمونی خود بر جامعه نیستند. بنابراین، انقالب پاسیو 

هایی از یک تحول انقالبی و در عین حال حفظ تعادل نیروهای ی جلوهبرای ارائه
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م و احیای بقایای نظم کهن به اجتماعی است که در آن طرفداران ترمی

(. به عبارت Cox, 1983, 166« )آیندسنگربندی و تحکیم جایگاه خود برمی

 «بانقال»بدون « انقالبِ»توان ی تاریخی را میدیگر، چنین وضعیت و لحظه

 تلقی کرد. 

ای الزم است خاطرنشان سازیم که از زهدان انقالب پاسیو، یعنی در لحظه

م از نیروهای متخاصم توان پیروزی قطعی ندارد و جامعه تاریخی که هیچ کدا

شود. قیصرگرایی زاده می 1قیصرگراییشود، بست سیاسی مواجه میبا بن

سر هانگیز بمبین موقعیتی است که نیروهای متخاصم در حالت تعادلی فاجعه

ی حاکم و نیروهای مترقی و انقالبی در برند. در اوضاع و احوالی که طبقهمی

کدام از این دو نیرو قادر  برند، و در عین حال هیچسر مییزی فرساینده بهست

ت ی تحوالگاه نیروی سومی )که خود در نتیجهبه غلبه بر دیگری نیست، آن

ه ی حاکم بهای طبقهسان پسامد سیاستاقتصادی ـ اجتماعی و به تبع آن به

و بر هر آنچه از شود ی سیاست کشانده شده است( از بیرون وارد میعرصه

گردد. به بیان گرامشی، اگرچه میدان جدال این دو نیرو به جا مانده مستولی می

حل خاصی است که برحسب آن در یک موقعیت تاریخی قیصرگرایی ناظر بر راه

ک به ی« حکمیت»ی ها، وظیفهانگیز قدرتـ سیاسی، با ویژگی تعادل فاجعه

توان اشکال مترقی و ا در تاریخ میشود، منتهشخصیت کاریزماتیک محول می

آن زمانی است که ظهور و  مترقی مرتجع قیصرگرایی را سراغ گرفت. شکل

حضور آن به پیروزی نیروهای مترقی انجامد. در مقابل، قیصرگرایی زمانی 

است که ظهور و حضور آن مؤید پیروزی نیروهای ارتجاعی باشد  ارتجاعی

(Gramsci, 1999, 463در این فر .) آیند، نیروی سوم، گروه نسبتًا

در ساحت « خالء ایدئولوژیکی»یافته و مسلط در نتیجه و از مجرای سازمان

های سیاسی ـ اقتصادی )و بعضاً به مدد نیروهای خارجی(، بر سر بدیل منازعه

کند. های دولتی اعمال میودستگاهبا تسخیر قدرت سیاسی کنترل خود را بر دم

نیروی قهر و سرکوب برای اجرای برخی اصالحات اقتصادی  این نیرو عمدتًا از

نخورده تر تولید تا حد زیادی دستی قدیمیکند، در حالی که شیوهاستفاده می

                                                      
1 Caesarism 
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ی زورمند در اقتصاد ماند، که در نوعی از سرکوب دولتی و مداخلهباقی می

این شرایط موجبات »رو، (. از اینRoberts, 2015, 1966یابد )تجلی می

کند که به اصطالح زیر سطح جامعه را ایجاد می "مولکولی"یک تحول اجتماعی 

 «ی مترقی قادر نیست آشکارا پیشروی کنداتفاق افتاده، در شرایطی که طبقه

(Gramsci, 1999, 194.) 

توانیم ظهور سپاه پاسداران را در پِی به مدد کاربست این مفاهیم می

ی غیرهژمونیک تبیین و آمد یک جامعهپیعنوان استقرار جمهوری اسالمی به

دار )چه خصوصی و چه بخش ی سرمایهتحلیل کنیم که به تبع آن نه طبقه

های ی کارگر انقالبی و تودهدولتی آن در هیأت رژیم پهلوی( و نه طبقه

دیده نتوانستند در فرآیند تحول انقالبی به یک موقعیت هژمونیک دست ستم

طالح ی به اصمنزلهاهلل خمینی، بهوضاع بحرانی، روحبیابند. بر بستر چنین ا

و رهبر نیروهای پوپولیستی اسالم سیاسی، ظهور « سازشخصیت سرنوشت»

ی حلی برای بحران اجتماعی تحمیل کرد که در نتیجهعنوان راهکرد و خود را به

زاده شد. سپاه نیز برآمده از ضرورت حیاتی  قیصرگرایی ارتجاعیآن نوعی 

انجماد تنش بدون حل »ایجاد دولت کورپوراتیستی و به تبع آن جهت برای 

 بوده است.« ی بین نیروهای اجتماعی متخاصممسئله

که، ظهور سپاه باید در چارچوب بحران اجتماعی و استقرار خالصه این

دولت کورپوراتیستی پساانقالب مورد پژوهش و تحلیل قرار گیرد که خود 

ای از انقالب پاسیو توانیم آن را گونهکه می 57ب ی انقالی بالواسطهنتیجه

 ایم(. با وجودهای این مسئله پرداختهوصف کنیم است )در فصل دوم به حصه

این، دولت کورپوراتیستی ـ در اشکال رنگارنگ آن ـ در خاورمیانه در طول 

اند. این شکل از دولت، در سطح های متعددی روبرو بودهحیات خود با چالش

نیروهای اقتصادی ملی،  های اجتماعی، یعنی از لحاظ ظرفیت و توانایینیرو

شدن به نیروی پویا نیستند و وجود حاوی تقاضای مؤثر کافی برای تبدیل»

ای برای تحریک کارآیی بیشتر از طرف نیروی کار اضافی که انگیزه

 تدارندگان قدر»، در سطح ساخت دولت«. کندگذاران است فراهم نمیسرمایه

ها و نهادهای هژمونیک سیاسی، های دولتی ]به دلیل فقدان ایدهدر دستگاه

اقتصادی و سیاسی[ قادر به بسیج جامعه نیستند تا از این رهگذر تحت نظارت 



 
 

 رانیحضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ا یاسیاقتصاد س 396

(. در چارچوب اقتصاد سیاسی Cox, 1989, 231دولت مازادی تولید کنند )

ی کورپوراتیستایران، این عوامل منجر به بن بست سیاسی و اقتصادی دولت 

شد. با این حال، این بدان معنا نیست که ساختار سیاسی و اقتصادی در نتیجه 

سوی شکل رود. در عوض، دولت کورپوراتیستی بهها از بین میاین چالش

خ به کند تا در پاسگرای نومرکانتلیستی سوق پیدا میجدیدی از دولت توسعه

انباشت سرمایه، اقداماتی در جهت داری و به تبع آن ی سرمایهمقتضیات توسعه

تعدیالت اقتصادی و )تا حدی( سیاسی، و در تحلیل نهایی، تالش برای استمرار 

دهد. توسعه و استقرار قدرت دولت در بقای رژیم در دستور کار خود قرار می

 دهد تا اقدامات گوناگونیی زمانی مشخص به نخبگان سیاسی اجازه مییک بازه

اجرای اصالحات اقتصادی عملیاتی کنند. این تحول نیز منجر به را از باال برای 

ی جدیدی از حیات آن دگردیسی اقتصاد سیاسی حاکم در جهت مرحله

شود. این فرآیند تاریخی تغییری بنیادین در ساختار اجتماعی و اقتصادی می

کند. این ساختار نوین از داری و انباشت سرمایه ایجاد نمیمناسبات سرمایه

شدن ساخت دولت در ارتباط با چگونگی ساماندهی اقتصاد تغییر یر متحولمس

مراتب جدید، (. در چارچوب آرایش سلسلهCox, 1989, 266کرده است )

کنند. این تحول ی اقتصادی ورود پیدا میی توسعهنهادهای نظامی به حوزه

 هگرای نئومرکانتیلیستی که در ادامه بسوی دولت توسعهچرخشی بود به

 پردازیم.مختصات آن می

 گرای نومرکانتیلیستیماهیت دولت توسعه .1-3-2

گیری از قدرت دولتی )خشونت سان بهرهطور سنتی بهمرکانتیلیسم به

گرای شود. دولت توسعهی اقتصادی تلقی مییافته( در تعقیب توسعهسازمان

پی در »ی نخست ی دو وجه اساسی است: در وهلهنومرکانتیلیستی دربرگیرنده

 دادن به اقتصاد ملیریزی و شکلدستیابی به کنترل ابزارهای الزم برای پی

خواهد از این ابزارها برای گراست، زیرا میی دوم توسعهاست و در وهله

 ,Cox) «یافتن به رشد مستمر و تغییر ساختاری ]اقتصاد[ استفاده کنددست

نی تالش برای (. این گرایش و دینامیسمِ کارکرد دولت ـ یع231 ,1989

بازساختاربندی اقتصاد در راستای تقویت نهادهای بازار و در عین حال تداوم 
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ی ای غیرهژمونیک، یعنی توسعهی دولت در اقتصاد ـ ریشه در جامعهمداخله

ناموزون اقتصادی و ساخت دولت و نیروهای اجتماعی دارد. این مهم حاکی از 

ای بازپیکربندی جامعه برخوردار آن است که: الف( دولت از ظرفیت کافی بر

ی اقتصاد به های خصوصی در حوزهنیست، و ب( نیروهای اجتماعی و بخش

ه ی دولت بی کافی قوی و ساختاریافته نیستند تا مستقل از مداخلهاندازه

ی خود برآیند. در نتیجه، ساخت دولت نوین و نهادهای سازماندهی و توسعه

گونی عنوان ابزار اصلی در دگرنیز هستند به یافتهدولتی که سازماندولتی و شبه

کنند. این خصایص و واکنشِ دولت نومرکانتیلیستی برآیند اقتصادی عمل می

تأثیر نفوذ اقتصادی خارجی، ورود تدریجی یک کشور »چند عامل مهم است: 

داری جهانی و ماهیت واکنش محلی از سوی نیروهای سیاسی در اقتصاد سرمایه

رو، در این فرآیند، (. از این234)همان، ص.« ی به نسبت این تاثیراتو اجتماع

ل ترکیبی از کنتر»کند، از جمله دولت وظایف متعددی را برای خود تعیین می

های حاصل از ی خارجی، افزایش رانتتر بر روی دسترسیِ سرمایهدقیق

تی، و لی ملی، گسترش بخش دوصادرات منابع [طبیعی]، پشتیبانی از سرمایه

های ریزیگذاری مطابق برنامهافزایش استقراض خارجی برای سرمایه

(. این فرآیند با دو روند همراه است: 232)همان، « شده از سوی دولتتعیین

مرکز گری و متهای لیبرالیسم اقتصادی از باال با نقش هدایت( اجرای سیاست1

شدن حاکمیت بندیحکومتی )جناح( فقدان وحدت درون2دولت و نیز)

 ی اقتصادی.های توسعهها در فرآیند سیاستسیاسی( و دخالت آن

ها با اجرای ی اقتصادی، این دگردیسی، برای حصول توسعهیکم

ژی شود؛ سیاستی که اساساً استراتهای اقتصادی نولیبرالی عملیاتی میسیاست

به شدن سرمایه است که داری جهانی در عصر جهانیمسلط اقتصاد سرمایه

عنوان را به نولیبرالیسمی ( پدیده2005معروف است. هاروی )« نولیبرالیسم»

درت بین ی قکند که بیانگر رابطهی عملیِ سیاسی ـ اقتصادی تعریف مینظریه

مقررات زدایی ، »سرمایه و کار، به سود اولی، است. این سیاست از طریق 

جرا ا« تأمین اجتماعیهای نشینی دولت از بسیاری حوزهسازی و عقبخصوصی

ی (. سازوکارهای نظام نولیبرالی بر پایه3-2، ص.2005شود )هاروی، می

سازی خدمات اجتماعی و ی عملکرد سرمایه، خصوصیزدایی بر دامنهمقررات
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های نشینی دولت از بسیاری از ساحتسپهرهای اقتصادی، و نیز انقباض و عقب

ی جامعه استوار بود. این شکل از مسئولیت اجتماعی و تأمین نیازهای بدیه

بازساختاربندی نظم جهانی، سیاستی بود تا تمامِی مناسبات اجتماعی و 

های اقتصادی به تابعی از ضروریات اقتصاد جهانی و سپهر بازار آزاد فعالیت

سازی سود و داری، یعنی بیشینهنشان سرمایهطریق سرشتدرآید و بدین

محدودیتی بر تمامی وجوه حیات بشری سیطره  ترینانباشت سرمایه، بدون کم

 یهای دولتی برای جذب سرمایهسازی شرکتپیدا کند. این امر با خصوصی

های ملی و به منظور تحریک خارجی جهت تکمیل کمبود ظرفیت

شود. برای اجرای این نوع تعدیالت در جوامع گذاری و تولید آغاز میسرمایه

ای طور فزایندهبوروکراسی به»ر حال توسعه، غیرهژمونیک واقع در کشورهای د

اهریِ ی ظهای بورژوازیِ سوداگر )مرکانتیلیستی( برای ارائهمتکی به توانایی

ی مالی موفقیت اقتصادی )واردات کاالهای مصرفی( و اجزای سرمایه

(. Ehteshami & Murphy, 1996, 759گذاری خارجی( است ))سرمایه

نیز  های زیادی رارالیسم اقتصادی خطرات و فرصتاما، سیاست استراتژیک لیب

داری در این محدوده منجر به ی ناموزون سرمایهدر پی دارد. از سویی، توسعه

عدم تعادل شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی طی یک روند تاریخی شده 

 محور به لیبرالیسم اقتصادیِ است. این واقعیت که دگرش ساختار اقتصاد دولت

پذیری مجدد نیروهای اجتماعی )از جمله بازآرایش ور منجر به صورتبازارمح

گیری از و پشتیبانی قاطع شود، بهرهی اقتصاد و طبقات اجتماعی( میحوزه

ر د« نظم»ترین ابزار برای ایجاد و حفظ یافتهعنوان سازماننهادهای نظامی به

کننده ی و تعیینی اقتصادی و حفاظت از نظام حاکم بسیار حیاتراستای توسعه

ر گیاست. این بدان معناست که نباید چنین تلقی شود که تبعات چشم

کاهد. بر عکس، در چنین لیبرالیسم اقتصادی قدرت نیروهای نظامی را می

نظامیان حکومتی و نهادهای نظامی از قدرت ساختار سیاسی و اقتصادی، شبه

 ین معنا نیست که اقتصادتوجهی برخوردار هستند. این موضوع البته به اقابل

شود، در عوض، دولت برای تأمین متقضیات و سازی( میمیلیتاریزه )نظامی

ی دولت و در عین حال برای ی اقتصادی خارج از محدودهبرد توسعهپیش

ی اقتصادی، به نهادهای تأمین کنترل شدید دولت بر روند اصالحات و توسعه
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ابراین، بسیار مهم است که با همین رویکرد یافته و وفادار محتاج است. بنسازمان

 هایبه بعد و روند گسترش فعالیت 1368به اصالحات اقتصادی در ایران از سال 

تصاد های مختلف اقشدن به یک بازیگر غالب در سپهرسپاه در اقتصاد در تبدیل

 بنگریم.

گرای ای از دولت توسعه، در سطح ساخت دولت، گونهدوم

در شرایطی که هژمونی اجتماعی »است.  1«دولت کارتلی»نومرکانتیلیستی 

را دنبال  «ی وابستهتوسعه»داخلی استقرار نیافته است، ... دولت کارتلی مسیر 

(. به موازات اجرای لیبرالیسم اقتصادی، دولت Cox, 1989, 234« )کندمی

ی ثباتبرد. معنی این امر این است که بیاز عدم وحدت درونیِ آشکاری رنج می

سازد های سیاسی نمایان میبندیسیاسی در داخل حکومت خود را در جناح

کنند در رابطه با الگوهای اصالحات برای ها تالش میکه هر کدام از جناح

جویی از آن، و در تحلیل نهایی، حفظ و تحکیم مواضع قدرت بیشترین بهره

و رهبران  های متفاوتی اتخاذ کنند. کادرهای دولتیخود، موضع و سیاست

های رقیب برای دسترسی به منابع دولت به ممکن است در جناح»برجسته 

 داران خصوصی، آنهاییی بیشتری برای فعالیت سرمایهمصاف هم بروند و دامنه

« نندکنند، فراهم کتر را حمایت و تضمین میهای اقتصادی لیبرالیکه سیاست

رای تشدید رقابت میان های بارورتری را بی)همان(. این وضعیت زمینه

گذاری ممکن است منجر به سرمایه»آفریند که حکومتی میهای درونجناح

 «های رقیب در داخل دولت، و فساد شودغیرعقالنی، سنگربندی مواضع قدرت

 یرغم کشاکش بیناجناحی، نقطه(. شایان ذکر است که به244)همان، ص. 

ای رژیم و نه تعقیب فراروی از ها تأمین بقی جناحتالقی و هدف نهایی همه

کند تا موقعیت قدرت نظام و وضع موجود است. این نکته به ما کمک می

های سیاسی در جمهوری اسالمی و مانور نیروهای نظامی را در این شکاف جناح

 داخلی و معادالت تبیین و تحلیل کنیم.

خی رو، این امکان وجود دارد که تعدیالت اقتصادی از سوی براز این

سازی اقتصاد و تقسیم های بوروکراتیک بورژوازی که معتقدند خصوصیجناح

                                                      
1 Cartel-state 
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رفتن های خصوصی )از جمله بازیگران اقتصادی خارجی( به از کفقدرت با بنگاه

ی شود، با مقاومت و مخالفت روبرو شود. این مهم به نوبهشان منتهی میقدرت

ایی قدرت دولت باشد. دولت تواند تهدیدی برای اتوریته و قابلیت اجرخود می

های سیاسی به خاطر حفظ خود ـ و مقاومت در برابر فشارها علیه تغییر و جناح

های اقتصادی ـ از ابزارهای موجودی که در اختیار دارند، یعنی از سیاست

 Ehteshamiاند )نیروهای امنیتی، برای بازسازی اقتدار خود استفاده کرده

& Murphy, 1996, 764ان یکپارچگی درونِی دولت و استمرار عدم (. فقد

ی راکِد غیر هژمونیک گاه سیاسی یک جامعههژمونی دولت بر جامعه، تجلی

است. این اوضاع کماکان نیاز به نیروهای نظامی دارد که به موازات مشارکت 

ی اقتصادی، کاربرد نظامی جهت سلطه بر جامعه و تأمین در دگردیسی و توسعه

 را استمرار ببخشد. در جامعه« نظم»

سوی دولت به بیان نظری آن، تحوالتی که دولت کورپوراتیستی به

 سویداری دولتی بهای از سرمایهگرای نومرکانتیلیستی، از گونهتوسعه

گذراند، همواره با تضادی داری بازار آزاد و نولیبرالیسم، از سر میسرمایه

ین تضادها دائماً از درون، آن دیالکتیکی و ساختاری دست به گریبان است و ا

ی کنند. از سویی، هدف این پروژهریزی میرا بازتولید و به اشکال مختلف برون

برالی داری نولیاقتصادی اساساً بازسازی مناسبات بازار و تقویت اقتصاد سرمایه

ش نیافتگی بخی حاکم و توسعهاست. از دیگر سو، به سبب عدم هژمونی طبقه

های اقتصادی و ای اقتصادی، دخالت دولت در تمامیِ حوزهخصوصی و نهاده

ناپذیر های رژیم حاکم، به ضرورتی اجتنابدر تحلیل نهایی تثبیت و بقای پایه

های ساختاری و ادواری اقتصادی، سیاسی شود که از درون آن بحرانتبدیل می

د، شونها تبدیل میناپذیر از حیات این حکومتو اجتماعی به بخش جدایی

هری ها از سپکه اقدامات اقتصادی و سیاسی نظام حاکم تنها انتقال بحرانطوری

ی ی دیگر خواهد بود. اگرچه سیاست توسعهای به دورهبه سپهر دیگر و از دوره

های ساختاری ـ اقتصادی یک وجه استراتژی دولت است، اما تضادها و بحران

ماعی ـ انباشت بحران را به چه از لحاظ اقتصادی و چه از حیث سیاسی و اجت

 کند.ی نظام حاکم تبدیل میویژهخصلت



 
 

 حامد سعیدی 401

 هافرضیه .1-3-3

: استراتژی لیبرالیسم اقتصادی از باال توسط (H1ی یکم )فرضیه

گرای نئومرکانتیلیستی )جمهوری اسالمی( شرایطی را دولت توسعه

عنوان دادن سپاه بهایجاد کرد که بر بستر آن مشارکت

ترین نهاد حکومتی در اقتصاد به امری منسجم ترین ویافتهسازمان

زمان، هم شود بلکه دولت به مدد آن، همضروری و مهم تبدیل می

که کنترل شدید خود را بر فرآیند بازساختاربندی اقتصاد و هم این

طوری تمهیدات اجرای لیبرالیسم اقتصادی را تأمین و تثبیت کند، به

ان سدر این فرآیند، سپاه به که کنترل اوضاع از دستش خارج نشود.

سازی این راهبرد عمل گام پیادهبهدر گام 1«بازوی دراز دولت»

 کند.می

زاری ی ابای است برای توضیح نقش سپاه به منزلهاستعاره« بازوی دراز»مفهوم 

نهادمند در دستان جمهوری اسالمی به منظور بازسازی ساختار اقتصاد. به هیچ 

منیتی ی نظامی و ایده چنین نتیجه گرفت که نقش و وظیفهوجه نباید از این پد

رود. بلکه برعکس، به رنگ و یا از بین میها کمی حوزهسپاه پاسداران در همه

های نظامی و امنیتی ی اقتصاد، ظرفیتموازات گسترش فعالیت خود در حوزه

 شود گسترشدهد. آنچه متحول میزمان تقویت و گسترش نیز میخود را هم

ی اقتصاد است. به همین ترتیب، دولت ی فعالیت این نهاد نظامی به حوزهدامنه

ی نخست شامل کند. فرضیهگر را ایفا میدر این فرآیند نقش هدایت

سازوکارهای اقتصادی مرتبط با دخالت سپاه در اقتصاد است. باالتر تصریح 

رای گکردیم که فقدان یکپارچگی دولت یکی از مختصات دولت توسعه

 هاینومرکانتیلیستی است. بنابراین سازوکارهای اقتصادی از کشاکش

های سیاسی، هر کدام بنا به توان و شود. جناحهای سیاسی متأثر میجناح

ویژه در صنعت نفت و ی حضور سپاه در اقتصاد، بهی نفوذ خود، بر درجهدامنه

 ح ذیل است:ی مکمل ما به شراند. بنابراین فرضیهگاز، تأثیر گذاشته

                                                      
1 Long-arm of the state 
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های سیاسی (: رقابت شدید بین جناحH2) ی دومفرضیه

های مختلف اقتصاد، حکومتی، دخالت و موقعیت سپاه در سپهردرون

 کند.ویژه صنعت نفت و گاز، را تقویت/تضعیف میبه

در  حکومتیهای درونبندیی گروهگرانهی دوم مبتنی بر نقش میانجیفرضیه

نده و کنتواند عامل تعیینرت دیگر، این پارامتر نمیاین فرآیند است. به عبا

گر دارد و گستره و حجم این مشارکت را تغییر اصلی باشد، بلکه نقشی واسطه

 دهد.می

های انضمامی: سازوکارهای اقتصادی و استدالل .1-3-4

 سیاسی

های را بر اساس مبانی نظری و تحلیلی در بخش قبلی، اینجا استدالل

ای در ه به تبیین و توضیح توالی تاریخی و عوامل ریشهکنیم کبندی میصورت

آید. با نگاهی به روند این پسِ تحوالتی که سپاه از سرگذرانده است، بر می

(، به 1359-1367تغییر و تطور در اقتصاد سیاسی پس از جنگ ایران و عراق )

رار قهای متعدد اقتصادی برای در حوزهموازات این تحوالت، سپاه پیوند فشرده

های ها و دینامیسمکرد. این تحول را می توان با پژوهیدن و تحلیل گرایش

درونی اقتصاد سیاسی ایرانِ پساانقالب و به تبع آن دگرگونیِ ساخت دولت 

 گرای نومرکانتیلیستی، بازنمایی کرد. استداللکورپوراتیستی به دولت توسعه

یاسی، هر دو و در تعامل این است که هم سازوکارهای اقتصادی و هم ساختار س

 ی اقتصاد را فراهم آوردند.با یکدیگر، تمهیدات ورود سپاه به حوزه

 لیبرالیسم اقتصادی و دخالت سپاه در اقتصاد .1-3-4-1

شوند مبتنی بر سازوکارهای ی نخست ارائه میهایی که برای فرضیهاستدالل

اقتصادی است که نشأت گرفته از استراتژی لیبرالیسم اقتصادی توسط 

های سیاسی و اقتصادی و بسیاری از جمهوری اسالمی است. انباشت بحران

ی نخست حیات خود با آن مواجه تضادهای دیگر که جمهوری اسالمی در دهه

شد. داری دولتی، تداعی میسان شکلی از سرمایهمحور، بهبود، با اقتصاد دولت

 و انباشتسازی سود مهمترین چالشِ رژیم رشد اقتصادی )تحریص بیشنیه

سرمایه( و در عین حال حفظ بیشترین کنترل دولت بر جامعه، از جمله اقتصاد، 
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داران و در سرانجام تداوم موجودیت حاکمیت به منظور تأمین منافع سرمایه

، جمهوری اسالمی با بحران مالی و رکود اقتصادی 1360ی بود. در اواخر دهه

ها باعث شد که رژیم تعدیل لشو نیز بحرانی سیاسی مواجه شده بود. این چا

اقتصادی ساختاریِ تحت نظارت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را در 

، «خودکفایی»و « عدم وابستگی به غرب»دستور کار خود قرار دهد. بنابراین، 

که یک دهه شعار اصلی سران جمهوری اسالمی بود، جای خود را به اقتصاد 

داد. در واقع، « اجماع واشنگتنی»های معروف نونولیبرالی در چارچوب سیاست

ای سو و در سطح گستردههای نولیبرالی همجمهوری اسالمی خود را با سیاست

 گونه که قبال. هماننشینی کردنداز تأمین خدمات عمومی و رفاه اجتماعی عقب

های اقتصاد نولیبرالی مبتنی بر توضیح داده شد سازوکارهای سیاست

های دولتی و سازی شرکتی عملکرد سرمایه، خصوصیی از حوزهزدایمقررات

 خدمات اجتماعی و محدودساختن دخالت دولت در اقتصاد است.

های کردن سیاستالمللی برای عملیاتیی این مؤسسات مالی بینتوصیه

( ثبات قیمت و 1ی اصلی استوار است: )شان بر محوریت سه پایهنولیبرالی

دن کرکردن بر سازوکارهای بازار از طریق تبدیل( تکیه2؛ )کاهش نرخ واقعی ارز

ها به شاخص واقعی کمیابی منابع، و نیز اتکا به بخش خصوصی برای قیمت

روی ( گشودن درهای اقتصاد ملی به3رونق بخشیدن به رشد اقتصادی؛ و )

(. به Cammett, et al., 2015, 274المللی و افزایش صادرات )تجارت بین

دادن جایگاه و حق به »تر، منطق نولیبرالیسم این است که با واضحبیانی 

وری و سودآوری افزایش بهره»، «کشیدن دولت از سر راهبیرون»و « ها قیمت

شود، واردات کم ، رشد مصرف محدود مییابدیابد، تولید گسترش میمی

ه] کنند کمیی این تغییرات، آنها ادعا شود، [درنتیجهشود، صادرات زیاد میمی

خصوص، کمبود ارز خارجی یابد و، بهکند، اشتغال افزایش میاقتصاد رشد می

(. هدف اساسی از تجویز و اجرای 90، 1386)نعمانی و بهداد، « روداز بین می

ی قدرت میان سرمایه و سیاست لیبرالیسم اقتصادی اساساً تغییر رابطه

درآمد از طریق افزایش سهم کار است که در عمل به بازسازی توزیع نیروی

 انجامد.انباشت سرمایه )سود( و کاهش سهم کارگران )دستمزد( می
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در چارچوب اقتصاد سیاسی ایران، در شرایطی که اختالل روابط تولید 

ی اقتصادی، که برآیند تالطمات سیاسی داری، انباشت سرمایه و توسعهسرمایه

ه تعمیق بحران اقتصادی و سیاسی و جنگ با عراق بود، ب 57و اجتماعی انقالب 

سازی که در روند عادیبورژوازی، با درک این»منجر شد. در چنین شرایطی، 

اش را به میدان وضع اقتصادی امیدی به نوسازی و رشد آن نیست، مبارزه

سیاست کشاند و پرچم لیبرالیسم اقتصادی را بلند کرد و خواستار 

(. Behdad, 2000, 12« )بازار شد زدایی ازکردن صنایع و مقرراتخصوصی

بنابراین، حاکمیت سیاسی ایران پس از جنگ، تحت رهبری جناح پراگماتیست، 

(، بر مبنای 1368-1377جمهوری هاشمی رفسنجانی )به ریاست

بازساختاربندی اقتصادی تحت هدایت دولت، به سمت لیبرالیسم اقتصادیِ از 

های اقتصادی نولیبرالی در ایران طور اخص، اجرای سیاستباال حرکت کرد. به

گرفتن کردن ارز و در پیشنرخی( تک1ی اساسی است. )شامل سه مؤلفه

گیر کنترل قیمت و ( حذف و کاهش چشم2سیستم نرخ ارز شناور )ریال(، )

های دولتی. این استراتژی و شرکت سازی( خصوصی3ها(؛ )سوبسیدها )یارانه

ها، که ی دولتسی تا به امروز توسط همهشم 1360ی سیاست از اواخر دهه

 اند، به انحای مختلف اجرا شده است.پیاپی بر سر قدرت بوده

در الگوی تحلیلی ما، این پژوهش در پی این مسئله است که چگونه 

سازی لیبرالیسم اقتصادی ضرورت و شرایط مناسب را برای دخالت سپاه پیاده

خصوصی در سپهرهای  واقعیت که بخشی این در اقتصاد مهیا ساخت. بر پایه

ی پساانقالب تضعیف و به حاشیه رانده شده بود، مختلف اقتصاد در دوره

دولتی( در اقتصاد، برای دادن سپاه و بسیاری از بنیادهای حکومتی )فرادخالت

سزایی برخوردار بوده است تا حاکمیت سیاسی جمهوری اسالمی از اهمیت به

اد( کردن اقتصید بر بازسازی اقتصادی )نولیبرالیبتواند کنترل جدی و شد

داشته باشد. این مهم همچنین فرصتی برای بنیادهای حکومتی بود تا از این 

گیز این برانی چالشها، منتفع شوند. اما نکتهسازیابتکار دولت، یعنی خصوصی

ها نقش خود را در اقتصاد کاهش دهند و نقش که دولتبرای این»است که 

 Haggard« )های بازار را گسترش دهند، خود دولت باید نیرومند باشدنیرو

& Kaufman, 1992, 25 این مسئله چالشی اساسی برای جمهوری .)
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 های لیبرالیسم اقتصادی از طریقشد. برای تشویق سیاستاسالمی محسوب می

در اقتصاد،  های دولتی و، در عین حال، استمرار مداخلهسازی شرکتخصوصی

باشد، یعنی خود را در برابر یک « مستقل»عمومی  ت باید نسبت به بخشدول

دولت ها باید نهادهایی »مسئولیت اجتماعی خارج سازد. برای تحقق این الزام، 

های دولتی جدا کنند که به خاطر چنین پیوندهایی محدود را از دستگاه

ه این (. معنای عملی این اقدام این است کHarris, 2013, 48« )هستند

ی مسئولیت دولتی عمل نهادها بایستی از لحاظ حقوقی در بیرون از حیطه

 های سیاسی و نیز قرارهای ارتباطی با جناحکنند، منتها با بهرمندی از شبکه

های ی نهاد حکومت، همواره در راستای سیاستگرفتن در زیرمجموعه

عنوان مثال، پس بهآمد این روندها، کنند. پیراهبردی و کالن دولت عمل می

، دولت 1375سازی در ایران، در سال از حدود یک دهه از سیاست خصوصی

ی اقتصاد بودند )بهداد و نعمانی، )و بنیادها( همچنان بازیگران اصلی در عرصه

های نولیبرالی، دولت ساختن سیاسترغم عملیجاست که به(. این99، 1387

صادی هستند. بنابراین، دو و نهادهای آن محرک اصلِی تعدیالت اقت

سازوکار/فاکتور مهم اقتصادی وجود دارند که در مشارکت سپاه در اقتصاد 

های ( تشکیل شرکت2های دولتی و )سازی شرکت( خصوصی1دخیل هستند: )

 های خارجی.گذاریپیمانکاری داخلی به منظور جذب سرمایه

ا و همسیری قانونی برای بنیاد های دولتیسازی شرکتخصوصی (1

ترین برندگان و ی سپاه فراهم آورده تا یکی از اصلیهای زیرمجموعهشرکت

ی نخست فرآیند طور مثال، در دورهمنتفعان این سیاست شوند. به

ی دولتی شرکت واگذارشده 331، نیمی از 1370ی ها در دههسازیخصوصی

های رکتسازی ش(. خصوصی52، ص. 2005اند )مرادی، به بنیادها تعلق گرفته

ازیگر عنوان یک بدولتی یک عامل اساسی اقتصادی برای افزایش حضور سپاه به

تدریج ـ و البته از لحاظ نظری و منطقِ کارکرد مهم در اقتصاد بوده است که به

ی رود که ـ به سوی گسترش نفوذ خود در حوزهچنین ساختاری انتظار می

 هایی دولتاز سوی همهسازی صنعت نفت و گاز منجر شد. سیاست خصوصی

 سو، به اشکال مختلف اجرا شده است. شانهدر قدرت، از دوران پساجنگ به این

ی نهادهای نظامی و بنیادهای های تابعهها، شرکتسازیی خصوصیبه شانه
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 ی اقتصاددار اصلی حوزههای )شبه(خصوصی میدانفرادولتی در قالب شرکت

کند و با دست دیگر آن سازی میخصوصیخواهند بود. یعنی دولت با دستی 

« خصولتی»آورد. این پدیده را نباید با مفاهیم نادرست را تحت کنترل در می

برالی های نولیتوضیح داد، بلکه بایستی آن را ناشی سازوکارهای اجرای سیاست

دانست. همانطور که هریس « گرای نومرکانتیلیستیدولت توسعه»توسط 

های سیاسی در جمهوری اجماع عمومی میان جناح»( تأکید کرده، 2013)

ها در کدام طیف ایدئولوژیک قرار داشته باشند، این که آناسالمی، فارغ از این

عنوان یک های دولتی را بهسازی گسترده و سریعِ داراییاست که خصوصی

، 2013)هریس، « اندداروی اقتصادی برای حل معضالت کشور تلقی کردهنوش

های سیاسی مؤسسات دولتی را به کنترل هنگام که جناحوجود این، آن(. با 46

عنوان یک ها، بهآورند، این فرآیند تحت تأثیر کارکرد این جناحخود در می

مراجعه کنید(. نظر به این  1-3-4-2گیرد، )به بخش عامل کاتالیزور، قرار می

ا از کند تی حمایتی خود را نمایندگی میکه هر جناح سیاسی شبکهواقعیت 

ها و طبقات اجتماعی در نیل به کسب و حفظ قدرت خود را این طریق گروه

ن های تجاری است. بدیکلید فرصتبسیج کند، کنترل دولت و نهادهای آن شاه

گان دگیرنکنند و تصمیممداران طرفداری میترتیب، افراد سودجو از سیاست

 ,Bjorvatn & Selvik, 2008دهند )قرارداد می« خود»کاران به صاحب

12-13 .) 

در صنعت نفت و گاز  های پیمانکاری داخلیتأسیس شرکت (2

های وابسته به سپاه از این رهگذر توسط دولت، عامل دیگری بود که شرکت

از گ ترین بازیگران صنعت نفت وفعالیت خود را گسترش داده و به یکی از مهم

ترتیب هستند: نظر به اینکه ها بدیناند. استداللو پتروشیمی تبدیل شده

شدت متکی به درآمدهای نفتی است، در راستای اقتصاد سیاسی ایران به

را  1«لمتقاب بیع»سیاست لیبرالیسم اقتصادی، دولت ایران الگوی قراردادهای 

رژی تدوین و ارائه گذاری خارجی در بخش انعنوان سازوکار جذب سرمایهبه

ی گذاری خارجی، در دورهنگاه کنید(. برای جلب سرمایه فصل سهکرد )به 

                                                      
1 Buy back contract 
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های )نیمه(خصوصی تأسیس شدند جمهوری رفسنجانی، بسیاری شرکتریاست

داری خاتمی به اوج خود رسید تا ملزومات جذب و این روند در دوران زمام

 ,Maloneyدر صنعت نفت را تأمین کنند ) 1المللی نفتیهای بینرکتش

ی صنعت نفت ی تداوم روند توسعهبه مثابه»(. این روند بهتر 394 ,2015

 ی جدیدی ازدولتی، با افزایش تدریجی اهمیت مجموعهتوسط بازیگران  شبه

قابل  «ند،های وابسته با سپاه هستترین آنها شرکتپیمانکاران داخلی، که مهم

(. استدالل من این است که این روند Yong, 2013, 12فهم و توضیح است )

ی اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی است. منتها به بیانگر ضرورت ادغام فزاینده

موازات این روند، کنترل تنگاتنگ دولت بر این سپهر اقتصادی از طریق 

عنوان بازوی سپاه به یهای زیرمجموعهپیمانکاران )نیمه(خصوصی و شرکت

چنین، این روند در واقع تحت تأثیر شود. هموقفه اجرا میدراز دولت بی

گر، قرار سان یک عامل میانجیهای سیاسی در حکومت، بهی جناحمداخله

دهد و یا محدود ی فعالیت سپاه را افزایش میگیرد و میزان ورود و دامنهمی

 سازد.می

ی یک عامل تی به مثابههای درون حکومبندیجناح .1-3-4-2

 کاتالیزور

ی یک سازوکار سیاسی، نقش مهمی را مثابهحکومتی، بههای درونبندیجناح

کند. کردن سپاه در اقتصاد ایفا میعنوان یک عامل کاتالیزور در دخیلبه

گرایی یکی از کنند، جناحگران تأکید میطور که برخی از پژوهشهمان

اقتصاد سیاسی ایران پساانقالب بوده است  های مهم ساختارویژهخصلت

(Amuzegar, 2009; Gheissari & Nasr, 2006; Farzanegan, 

Bjorvatn & Schneider, 2011; Bjorvatn & Selvik, 2008 .)

گروهی نسبتًا سازمان یافته است »(، جناح 1978مطابق تعریف بلر و بلونی )

تر که خود بخشی از وه بزرگعنوان یک جناح سیاسی( درون یک گرکه ... )به

                                                      
1 International Oil Companies (IOC) 
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« ردازدپآن است، برای دستیابی به مزایای قدرت با دیگر حریفان به رقابت می

 (.419)ص. 

گرایی در دستگاه که باالتر تشریح گردید، جناحدر رویکرد ما، چنان

های متمرکز و اقتدارگرا محصول جوامع غیرهژمونیک است که در آن دولت

یابی ها( در دم و دستگاه دولتی موقعیتبندیی )گروهاجزای مختلف دولت کارتل

ها و دیگر منابع جاری دولت را به جیب بزنند؛ امری کنند تا سهمی از رانتمی

کند یافتگی و ثباتِ استفاده از منابع تحت کنترل دولت را تضعیف میکه قوام

(. Cox, 1988, 243کند )ی اقتصادی را مختل میی توسعهو فرآیند برنامه

عنوان یک کشور غنی و ثروتمند از با ملحوظ داشتن این واقعیت که ایران به

محصولی نفت ـ است و ساخت لحاظ منابع، متکی به یک اقتصاد رانتی ـ تک

گرایی در شده است، برخی از محققان نقش جناحبندیشدت جناحدولت به

مورد بحث قرار خواهیم اند )که در ادامه آن را خواری در ایران را بررسیدهرانت

کند که چگونه، در ایران، سیاست همچنین تعیین می»داد(. به عبارت دیگر، 

هایی منابع اقتصادی در جریان بازسازی به چه کسانی و از طریق چه شبکه

 (.48، 2013)هریس، « ها و بازارهای داخلی جریان یافته استشرکت

وم، تشدید ی د: در خصوص فرضیهگرایی درون حکومتیجناح (3

های سیاسی، فرآیند دخالت سپاه در اقتصاد، در این مورد ویژه رقابت بین جناح

کند. این نیز بازتاب فقدان وحدت درونی در صنعت نفت و گاز، را تسریع می

بودن حضور سپاه منجر به تشدید رقابت حکومت است که به سبب آن، پررنگ

 هایکه از سیاستطوریبهشود های سیاسی و نخبگان دولتی میبین جناح

کنند های جناحی استفاده میعنوان آوردگاهی برای کشاکشاقتصادی به

درآمدهای »(، 2011ی فرزانگان، بیورواتن و اِشنایدر )(. مطالعه47)همان، ص. 
ه ، تأیید کرد«نفتی، قدرت سیاسی و رشد اقتصادی در ایران: نظریه و شواهد

ن تر بیدر نظام سیاسی و رقابت برجسته سطح باالتری از توازن قدرت»که 

شده، همچون بندیهای مختلف سیاسی در یک سیستم سیاسی جناحگروه

این بدان معناست « دهد.ایران، اثرات مثبت ثروت نفتی بر رشد را کاهش می

، شدن از رانت نفتیحکومتی برای منتفعهای درونکه از حیث رقابت بین جناح

ود، شجویی مسلط میاست، استداللِ رانت” باال”فتی هنگامی که درآمدهای ن»
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 «و این نیز داللت بر این است که فزونیِ توازن قدرت برای رشد کلی منفی است

( در پژوهش خود، 2008(. افزون بر این، بیورواتن و سِلویک )32)همان، 

اند که ، نتیجه گرفته«جویی در ایرانگرایی و رانترقابت مخرب: جناح»

تر صیص قدرت منجر به بازتخصیص عوامل تولید به نفع گروه قویبازتخ»

( خاطرنشان 2015گونه که مالونی )(. در نتیجه، همان18)ص. « خواهد شد

شان، تأثیر سیاسی در پیوند با قدرت مالی»ها سازد، موقعیت قدرت جناحمی

ها دی شخصی و نهادمند با دولت، بنیایافته است. به موجب پیوندهای پیچیده

محور در درون حاکمیت روحانیت، به های عقیدتیدر رقابت پایدار میان جناح

 (. 148)ص. « اندیک بازیگر محوری مبدل شده

آغاز شده است،  1360ی جا که حضور سپاه در اقتصاد از اواخر دههاز آن

سان یک عامل کاتالیزور در های سیاسی بهبه منظور بررسی نقش جناح

ند نفوذ و فعالیت سپاه در اقتصاد، دومین دوره از ایران تقویت/تضعیف رو

هایی که هرکدام از سو( را بر اساس دورهاین به 1368پساانقالب )از سال 

ی زمانی تقسیم اند، به چهار بازهجمهور در قدرت بودهها در هیأت رئیس جناح

نی گرا، به رهبری هاشمی رفسنجاکاران عمل( جناح محافظهIکنیم: )می

(1368-1377( ، )IIجناح اصالح )1377ی محمد خاتمی )طلب در دوره-

1384( ،)IIIی ریاست کار معروف به اصولگرایان در دوره( جناح نومحافظه

ی ائتالف میان آبادگران نژاد )که در واقع در نتیجهجمهوری محمود احمدی

( IVو ) (؛1392-1384ایران اسالمی و نیروهای سپاه و بسیج شکل گرفت( )

گرا و کاران عملی ائتالف محافظهگرایان، که در نتیجهجناح اعتدال

 ( شکل گرفت.1392طلبان، به رهبری حسن روحانی، )از سال اصالح



 

 

 

 

 

 ویژه در صنعت نفت و گازی اقتصاد، بهعلّیِ دخیل در تحول سپاه از یک نهاد نظامی به یک بازیگر مسلط در حوزه سازوکارهای. (1-1شکل شماره )

دولت اقتدار خود را بر صنعت، نیروی
«  نظم»کار و جامعه اعمال می کند تا 

ند، برقرار سازد، شرایط کار را تنظیم ک
هارمونی اجتماعی را ارتقا بخشد و 

تنش های اجتماعی و سیاسی را از بین
.ببرد

یتی امن/به کارگیری نیروی نظامی/ ایجاد
برای منجمدساختن تنش های اجتماعی

دولت کورپوراتیستی

1357-1368

استراتژی بازساختاربندی اقتصاد 
دن نولیبرالی کر/لیبرالیسم اقتصادی)

(اقتصاد

استمرار کنترل دولت بر اقتصاد

درون حکومت( جناح گرایی)فقدان وحدت 

ماهیت دولت توسعه گرای 
(به بعد1368)نومرکانتیلیستی 

ورود سپاه و بنیادهای حکومتی
اً به حوزه های اقتصادی و متعاقب

افزایش قدرت و نفوذ آنها در 
اقتصاد

پی آمدها
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X 
  های عّلیمکانیسم

 (Y) خروجی/نتایج
 گرسازوکارهای میانجی سازوکارهای اصلی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن  ا عنو سپاه هب 
به

ان عنو  
نهاد  یک 

می نظا  
یاقتصاد لیبرالیسم  

یاهی دولت سازی شرکتخصوصی  

کارشرکت تأسیس  ی اهی پیمان
 داخلی رد صنعت نفت و گاز

جناح
بندی

سی رد سیا اهی 
ن و

مت  حکو ی

ی اقتصاددخالت سپاه رد حوزه  

 تقویت/تضعیف حضور سپاه  رد
 صنعت نفت و گاز اریان



 

 پژوهشروش  .1-4

موردی است که تحول سپاه پاسداران از ی تکی فشردهاین رساله یک مطالعه

یک نهاد نظامی به یک بازیگر مسلط داخلی در صنعت نفت و گاز ایران را مورد 

عنوان پیمانکار داخلی در این صنعت دهد. ظهور سپاه بهکنکاش قرار می

ین موضوع، مورد مناسبی ی امحسوب شود. مطالعه 1تواند یک مورد مفرطمی

ول خاص یا معل برای تحلیلی اکتشافی است که در پیِ علل احتمالی یک نتیجه

ی (. در این حالت، پژوهش ویژهSeawright and Gering, 2008است )

ما در پی یافتن علل احتمالی تحول سپاه به یک بازیگر غالب در صنعت نفت و 

ای از تحوالت سیاسی ـ صول زنجیرهکه تکوین سپاه محگاز است. نظر به این

 ی انتقادی حاویاقتصادی در طی یک فرآیند تاریخی است و تطبیق نظریه

 روش»های اجتماعی است، استفاده از رویکردی تاریخی برای تحلیل واقعیت

ترین روش تحلیلی است. روش ردیابی فرآیند ارجاعی مناسبت« ردیابی فرآیند

آمدن ای بازسازی یک فرایند علّی که در پدیداست به سبکی از تحلیل که بر

 ,Gerrin, 2007شود )موردی اتفاق افتاده است، استفاده میی تکیک پدیده

روشی برای شناسایی »عنوان ( ردیابی فرآیند را به2005(. جورج و بَنِت )216

ای مراحل در یک فرآیند علّی ]ـ زنجیره و سازوکار علّی ـ[ تعریف مجموعه

مورد  ی معین از یکی یک متغیر وابستهکه منجر به پدیدآمدن نتیجه کنندمی

 (.176)ص. « شودخاص در یک بستر تاریخی معین می

                                                      
1 An extreme case 

 . ردیابی فرآیندهای علّی(1-2ل شماره )شک
 Beach and Pedersen (2013)منبع: 
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ی سیاهِ فرآیند علیت برای مطالعههدف از این تحلیل گشودن جعبه

تر سازوکارهای علّی است که به موجب آن، فاکتورها/سازوکارهای مستقیم

گر ی یک بازیمنزلهدر تکوین سپاه پاسداران به مختلف سیاسی ـ اقتصادی

ی کنند. در اینجا، سازوکار دربرگیرندهآفرینی میقدرتمند اقتصادی نقش

های ی برخی پدیدهدهندهتواند توضیحهاست که میای از فرضیهمجموعه

های (. فرضیهHedstroem & Swedberg, 1998, 25اجتماعی باشد )

ی شروع برای توضیح سازوکارهایی است ژوهش، نقطهشده در این پبندیصورت

ر ی فعالیت سپاه به یک بازیگی علل گسترش دامنهدهندهتواند توضیحکه می

 اقتصادی باشد. 

طور که در بخش قبلی برای پژوهیدن و ردیابی سازوکارهای علّی، همان

اال از بام که چگونه استراتژی ( طرح شد، اینجا به این موضوع پرداخته4-3-1)

های عینی و به پایینِ لیبرالیسم اقتصادی توسط جمهوری اسالمی زمینه

ها، اقتصادیِ دخالت سپاه در اقتصاد را فراهم آورد. برای اثبات این استدالل

 Mahoneyاند )مورد کاوش قرار گرفته« کنندهتعیین»و « احتماالتی»عوامل 

& Goertz, 2006نشان  1-1ر نمودار گونه که دطور مشخص، همان(. به

 اند کههای دولتی بررسی شدهسازی شرکت( فرآیند خصوصیa1داده شده، )

ن ی ایبه موجب آن سپاه و سایر بنیادهای )شبه(حکومتی به سهام واگذارشده

ها دسترسی پیدا کردند و از این استراتژیِ دولت بیشترین بهره را شرکت

( تأسیس a2ایم که چگونه )م بودهاند. در ادامه، در پیِ یافتن این مهبرده

های های پیمانکاری داخلی در صنعت نفت و گاز، از جمله شرکتشرکت

سان یک استراتژی در دستور کار جمهوری اسالمی برای ی سپاه، بهزیرمجموعه

حفظ کنترل خود بر صنعت انرژی قرار گرفت. سرانجام، به کاوش این مهم 

عنوان یک حکومتی بههای سیاسی درون( چگونه جناحa3ایم که )پرداخته

 a1گذارند. در اینجا، ، بر میزان دخالت سپاه در اقتصاد تأثیر میعامل میانجی

یک شرط  a3هستند، و  Yکننده( برای وقوع دو شرط الزامی )تعیین a2و 

کند. در این را کانالیزه می Yگر( است که تقویت/ تضعیف مکمل )و واسطه
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هستند. به این معنی که در حالت  Yشدن لل الزامیِ حادثع a2و  a1فرآیند، 

آمِد ( داللت بر پیYسان یک نتیجه/موردنظر ما، حضور سپاه در اقتصاد )به

( دارد. a2و  a1استراتژی لیبرالیسم اقتصادی از باال و با نقش محوری دولت )

ه حکومتی نیز شرط الزم، اما نهای درونبندی( جناحa3عالوه بر این، )

 Trampuschاست )بنگرید به  Yکننده، برای تقویت/تضعیف وقوع تعیین

& Palier, 2016.) 

آوری شواهد برای بررسی این سازوکارهای عّلی، به جستجوی و جمع

جام ام. برای انمختلف برای رونمایی عوامل اساسی دخیل در این فرآیند پرداخته

 ام. به لحاظ منابع اولیه،بهره جستهی متنوعی و ثانویه این کار، از منابع اولیه

ای از نشریات به زبان فارسی و بر اساس منابع اختصاصی از طیف گسترده

سایت های وبشان با موضوع انتخاب شدند، که شامل اخبار و دادهارتباط

(، سازمان NIOCاالنبیا، شرکت ملی نفت ایران )اینترنتی قرارگاه خاتم

های (، مرکز پژوهشCBIانک مرکزی ایران )(، بIPOسازی ایران )خصوصی

های رسمی ها و خبرگزاری(، روزنامهIPRCمجلس شورای اسالمی )

زبان، تارنماهای رسمی نهادهای دولت و رهبران جمهوری اسالمی فارسی

 هستند.

به دلیل حساسیت موضوع پژوهش و محدودیت منابع اولیه در رابطه با 

 هایای از منابع ثانویه از بین کتاب، مجموعههای سپاه در ایرانابعاد فعالیت

های انگلیسی و فارسی به زبان 1ی تخصصیشدهمربوطه و مقاالت داوری

ها، الزم به ذکر است که اطالعات آوری دادهبرگزیده شدند. در خصوص جمع

های سپاه و قراردادهای کامل و شفاف در مورد وسعت و حجم دارایی

ی سپاه وجود ندارد. با لحاظ کردن این های تابعهتی واقعی به شرکاعطاشده

اهد تر، تفحص شوی مهم، برای جبران این کمبود، از شرح و توصیف دقیقنکته

شده بندیهای صورتکیفی و کمّی در یک توالی تاریخی در رابطه با فرضیه

                                                      
1 Peer review articles 
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 1«اعتبار درونی»برای بررسی روابط عّلی استفاده کردم تا از این طریق، 

 ـ معلولی( پژوهش تقویت یابد. ی علته)رابط

 ساختمان پژوهش .1-5

ی این فصل )طرح پژوهش(، این رساله شامل چهار فصل دیگر است. در ادامه

شده در رابطه با دخالت سپاه بندیهای صورتهایی از استداللهر فصل جنبه

دهد. فصل دوم به پاسخ به سؤال فرعی در صنعت نفت و گاز ایران را ارائه می

یکم اختصاص داده شده است که هدف آن ارائه و تحلیل رئوس اصلی اقتصاد 

سیاسی ایران در سطح کالن برای توضیح روابط علّی بین ماهیت و دینامیسم 

درونی اقتصادی سیاسی جمهوری اسالمی، ساخت دولت و دخالت سپاه در 

دن شهای حادثطور شماتیک به زمینهاقتصاد است. در این فصل، ابتدا به

دولت »، مختصات «انقالب پاسیو»ای از یک سان گونهبه 57انقالب 

( 1368-1357ی نخست پساانقالب )و نقش سپاه در دوره« کورپوراتیستی

شود که چگونه جمهوری اسالمی شود. سپس این موضوع مطرح میپرداخته می

های دگردیسه شد و چگونه از سال« گرای نومرکانتیلیستیدولت توسعه»به یک 

ی شصت، استراتژی لیبرالیسم اقتصادی را به اجرا گذاشته است که اواخر دهه

 اند.ی اقتصاد وارد شدهبه سبب آن سپاه و سایر بنیادهای حکومتی به عرصه

در فصل سوم، در پاسخ به سؤال فرعی دوم، جایگاه نفت در اقتصاد سیاسی 

های نفت و گاز در اقتصاد ایران ـ از جمله پرداختن به منابع انرژی، سهم درآمد

ت ـ ی این صنعسیاسی ایران، و مالکیت بر صنعت نفت و گاز و چگونگی اداره

مورد کاوش قرار گرفته است. بخش دوم این فصل چندین موضوع را در بر 

گیرد: از جمله دگردیسی صنعت نفت و گاز از الگوی کنترل دولتی به الگوی می

ر های سیاسی و نخبگان دنعت، تأثیر جناحی این صلیبرالی به منظور توسعه

های پیمانکاری داخلی به منظور جذب این فرآیند، تأسیس شرکت

های وابسته به سپاه در صنعت نفت و گذاری خارجی و ظهور شرکتسرمایه

گاز. در فصل چهارم به سؤال فرعی سوم پاسخ داده خواهد شد که به بررسی و 

کت سپاه در اقتصاد و گسترش آن به یک ی مشارشناسایی تاریخچه و دامنه

                                                      
1 Internal validity 
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ای از فصل به یابد. بخش عمدهبازیگر اصلی در صنعت انرژی اختصاص می

ی آن در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی های تابعههای سپاه و شرکتفعالیت

اختصاص داده شده است و با تمرکز بر آغاز ورود سپاه به این صنعت، فعالیت 

های نفت و ی آن در بخشهای زیرمجموعهبیا و شرکتاالنهای قرارگاه خاتم

های مختلف ریاست گاز و پتروشیمی، تحول حضور سپاه در این حوزه در دوره

های سیاسی در ( به منظور بازنمایی تأثیر جناح1389-1398جمهوری ایران )

 این روند پژوهیده و ارائه خواهند شد.

 نهایی گیریِ، فصل پنجم نتیجهرساندن این پژوهشپایانسرانجام، برای به

های این پژوهش به سوال اصلی این پژوهش کند تا با بسامد یافتهرا ارائه می

ها و بحث در دست آمده به تأیید یا رد فرضیهپاسخ دهد. همچنین، نتایج به

 پردازد.مورد نقاط قوت و ضعف این رساله می

 *** 
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پوراتیستی به دولت فصل دوم: تحول جمهوری اسالمی از دولت کور

 گرای نومرکانتیلیستیتوسعه

 

 مقدمه  .2-1

کند، در گام نخست، بازخوانی فرآیند طغیان هدفی که این فصل دنبال می

و اوضاع و احوالی است که از درون آن سپاه در خدمت به تحکیم  57انقالبی 

موقعیت جمهوری اسالمی تأسیس شد. هدف دوم این است که سازوکارهای 

ر ی اصلی آن به یک بازیگتصادی دخیل در تکوین سپاه از کارویژهسیاسی و اق

مسلط در اقتصاد بررسی شود؛ تحوالتی که از تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی 

اند. در خصوص پارامترهای اقتصادی، استراتژی اقتصادی جمهوری ناشی شده

ی ههای لیبرالیسم اقتصادی از اواخر دهاسالمی در راستای اجرای سیاست

شود. همچنین در این فصل تأثیر این تحوالت بر بازآرایش شصت بررسی می

نفع مورد بررسی قرار های ذیاقتصادی و جایگاه طبقات اجتماعی و گروه

ی مهم این دگردیسی، کشف و بررسی چگونگی ورود و خواهند گرفت. جنبه

ختلف های منهادهای نظامی و بنیادهای حکومتی در حوزه گسترش فعالیت

اقتصادی به منظور تداوم کنترل دولت بر اقتصاد است. بنابراین، دریافتن و 

ی های سیاستحلیل این عوامل مستلزم پژوهیدن این امر است که چگونه جناح

های ریاست جمهوری و مجلس، ارگان« انتخابات»داد ـ هنگامی که در برون

ه و بر ادی را پیاده کردهای لیبرالیسم اقتصکنند ـ سیاستدولتی را کنترل می

گذارند. برای دستیابی به این اهداف، میزان دخالت سپاه در اقتصاد تأثیر می

سازوکارهای سیاسی ـ گیرد: سؤال فرعی اول در کانون این فصل قرار می

 ها هستند؟اقتصادی دخیل در حضور سپاه در اقتصاد کدام

بخش تقسیم  در راستای پرداختن به این جستارها، این فصل به دو

ی ایرانِ پساانقالب اختصاص یافته شود که هر بخش به یکی از دو دورهمی

و اقتصاد سیاسی  57( یک تحلیل مختصر از روند انقالب 2-2است. بخش اول )

دهد. در ( را پوشش می1357-1368جمهوری اسالمی در دهه اول حیاتش )

تماعی که ضرورت های سیاسی ـ اجاین بخش مروری خواهیم داشت بر زمینه
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ن عالوه، ایگذاری سپاه پاسداران و نقش آن در این دوره را آفریده بودند. بهپایه

های عمیق سیاسی و اقتصادی، رژیم مسئله مطرح خواهد شد که چگونه بحران

ه تبع سوق یابد و ب« گرای نومرکانتیلیستیدولت توسعه»را وادار ساخت که به 

( به بررسی 2-3الی را عملی سازد. بخش دوم )های اقتصادی نولیبرآن سیاست

پردازد. در این بخش سه نکته مورد بحث بعد( میبه 1368ی دوم )از سال دوره

گرای نومرکانتیلیستی در ایران ی دولت توسعهگیرد: ماهیت و کارویژهقرار می

حکومتی به نسبت استراتژی لیبرالیسم های سیاسِی درونو رویکرد جناح

های دولتی؛ و دخالت نهادهای نظامی و سازی شرکتخصوصی اقتصادی؛

ری گیها. سرانجام، این فصل با یک نتیجهسازیبنیادها در فرآیند خصوصی

 رسد.کوتاه به پایان می

تا  1357های دولت کورپوراتیستی و نقش سپاه طی سال .2-2

1368 

که به  ی بحران هژمونی اجتماعی،مان، در نتیجهدر ارجاع به مبانی نظری

کدام های پیشرو اجتماعی هیچی حاکم و نه طبقه و گروهموجب آن نه طبقه

قادر به غلبه بر دیگری نیست، شرایط پرتحول و ملتهب سیاسی وارد شکلی از 

شود. در چنین اوضاعی، نیروی سومی پا به میدان نبرد انگیز میتعادل فاجعه

 یافته وای نظامی سازمانگذارد و با در دست گرفتن قدرت سیاسی، نهادهمی

های اجتماعی در راستای تحکیم نظام ایدئولوژیک را برای از برچیدن تنش

دهی و کنترل اقتصاد و گیرد، بلکه از این طریق به سامانسیاسی به کار می

 «انقالب پاسیو»های اجتماعی برآید. این روند از مجرای شکلی از دیگر حوزه

 مسائل به شرح زیر بررسی خواهند شد.رسد. این ی ظهور میبه منصه

 انقالب پاسیو و بسترهای ظهور و استقرار جمهوری اسالمی .2-2-1

ی یک انفجار اجتماعی، اما ناآماده و غیر خیزش انقالبی در ایران نتیجه

یافته، بود. خاستگاه اصلی و مطالبات عمومی این طغیان اجتماعی، سازمان

ای، که شعارهای آن اساساً توده داری بود. این قیامماهیتاً ضد سرمایه

ی  رژیم پهلوی را به شکل اساسی به «داری وابستهسرمایه»پوپولیستی بود، 

 انداز سیاسی و اقتصادیهای انقالبی هیچ چشمها، تودهرغم اینچالش کشید. به

داری مستقر نداشت. از زهدان چنین کردن نظام سرمایهروشنی برای جایگزین
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اده شد که مهر اوضاع و احوال آن شرایط تاریخی ـ سیاسی شرایطی حکومتی ز

نشان اقتصاد سیاسِی را بر تارک خود حمل کرد. به عبارتی دیگر، سرشت

استقرار جمهوری اسالمی برای سالیان متمادی از این تحوالت متأثر بود و به 

ی تشدید مبارزات اجتماعی ـ سیاسی و تنش و دامنه همین ترتیب بر شکل

های سیاسی و اتنیکی که طبقات، اقشار مختلف اجتماعی و دیگر گروهمیان 

سزایی کردند، تأثیرات بهمنافع سیاسی و اقتصادی خود را در این بستر دنبال می

دار حاکم )به همراه داشت. در این ساحت سیاسی و اجتماعی، هم طبقه سرمایه

های چپ و و در قامت رژیم پهلوی( و هم طبقه کارگر انقالبی و نیرو

سوسیالیست قادر به کسب موقعیت مسلط و استقرار یک نظم اجتماعی نوین 

ی ظهور بر بستر چنین اوضاعی به منصه« انقالب پاسیو»نبودند. در نتیجه، یک 

سان بدیلی سیاسی برای این بحران هژمونیک قد علم کرد. معنای رسید و به

ها و روحانیون ـ که که بازاری ی این اوضاع این بودآمد بالواسطهاجتماعی و پی

ی اصلی بورژوازی سنتی و از لحاظ سیاسی هستهاز نظر اجتماعی جزو خرده

تند بر دادند ـ توانسی نیروهای پوپولیستی اسالم سیاسی را تشکیل میپیکره

ای سوار شوند و قدرت سیاسی را تسخیر کنند. به موج عظیم این قیام توده

های سرکوبگرانه بر علیه طغیان اجتماعی، قدرت را دنبال، با توسل به ابزار

ذاری گدست گرفتند و جمهوری اسالمی را بر متن این بحرانی سیاسی پایهبه

 تر ایجاد گردد.کردند، بدون اینکه تغییر اساسی در نظم اجتماعی قدیمی

توان یک را می 57ی قیام انقالبی های بالواسطهآمدفرآیندها و پی

وصف کرد؛ به این معنا که این انقالب منجر به تغییر بنیادی « انقالب پاسیو»

داری سابق نشد. در عوض، استقرار نظم نوین تداوم ی تولید سرمایهدر شیوه

داری گذشته، با برخی تغییرات جزئی همان نظام اقتصادی ـ اجتماعی سرمایه

 «ستیدولت کورپوراتی»توان آن را شکلی از های سطحی بود که میدر الیه

ر بود. همانطو« انقالب»بدون « انقالب»نامید. به معنای واقعی کلمه، این یک 

های کورپوراتیسم در ایران ویژگی»کند، ( توصیف می1988که آصف بیات )

اجزای مکملی از ایدئولوژی اسالمی مانند کورپوراتیسم کارگران اسالمی، 

ای آن همان مهداری مشروع، مدیریت مکتبی )در معنای دقیق کلسرمایه

ی آنها برای اهداف مشترکِ ملت و دولت اسالمی است، که همه«( اسالمی»
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(. در این نظام سیاسی ـ اقتصادی، نیرویی 51)ص. « باهم همکاری کردند

چون سپاه، از منظر جمهوری اسالمی، برای حفظ هارمونی اجتماعی و از هم

کومت نوپای اسالمی های سیاسی و اجتماعی، در خدمت به حراکدساختن تنش

در ایران ضروری بود. در سطح نیروهای اجتماعی، تقابالت اجتماعی و ماهیت 

ی قیام انقالبی سرانجام به بنانهادن شکل نوینی از دولت دارانهضدسرمایه

داری دولتی و ای از سرمایهکورپوراتیستیِ جمهوری اسالمی، که اساساً آمیزه

در  تأسیس انجامید. در نتیجه، دولتِ تازه اقتصاد اسالمی ـ پوپولیستی بود،

واکنش به فقدان هژمونی سیاسی و اجتماعی، اقتدار خود را بر جامعه تحمیل 

را به مدد ابزار قهرآمیز و سرکوب برقرار کند، شرایط کار را « نظم»کرد تا 

های اجتماعی را در ساماندهی کند، هماهنگی اجتماعی را ارتقاء بخشد و تنش

چه بر سر راه استقرار و تحمیل ور برچیند. ملخص کالم اینکه، هرآنسراسر کش

بایست کنار بزند و به تحکیم داری و اسالمی بر جامعه بود را میدولت سرمایه

 بررسیم.گام میبهبرآید. این نکات را گام« نوین»های نظمی پایه

 ی کارگران در چندین مرکزکه، موجی از اعتصابات گستردهاین نخست

ای در سقوط رژیم کنندهنقش تعیین 57ماه صنعتی، مابین مهر ماه تا بهمن

پهلوی بازی کرد. پس از به قدرت رسیدن جریان اسالم سیاسی، ظهور و 

جدال بین کارگران  61تا تیر  57پیشروی جنبش شوراهای کارگری از بهمن 

گیریِ کلداری در فرآیند تولید را شدت بخشید. شی مناسبات سرمایهو سلطه

ای ـ همانند های مردمی و تودهسایر ارگان»ی شوراهای کارگری و فزاینده

های شمالی(، شوراهای های محالت، شوراهای دهقانان )در استانکمیته

ی ی امور ایالتی و شوراهای دانشجویان دانشکدهکارمندان دولتی در اداره

« انقالب»عی پس از های اجتما( ـ تنش44)همان، ص. « افسری نیروی هوایی

های پس ی انقالب و ماهرا به نمایش گذاشت. در کنار این رخدادها، در آستانه

از آن، یک سری شعارها و مطالبات سیاسی و اقتصادی در صدر مبارزات 

گر قرار گرفتند که عمدتاً شامل، های طغیانکارگران و تظاهرات توده

، معادن، امالک و مستغالت های صنایع بزرگ، بانککردن و مصادرهملی»

های چپ و بخش گروه ویژه(. به24،ص.1387بودند )نعمانی و بهداد، « بزرگ

کردن صنایع سنگین را بخشی از تحول رادیکال جنبش کارگری، ملی
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رو، برآیند (. از اینHarris, 2013, 49کردند )سوسیالیستی ایران عنوان می

داری، حقوق مالکیت و سرمایه سرمایهاین تحوالت و خیزش انقالبی، مناسبات 

طور قابل توجهی زیر ضرب قیام اجتماعی قرار گرفت و به تبع آن موجبات به

 تضعیف این مناسبات را فراهم آورد.

، نقشی که جریان اسالم سیاسی در فرآیند این غلیان اجتماعی و دوم

 اه طبقاتیسرانجام در استقرار نظام جمهوری اسالمی ایفا کرد، ریشه در جایگ

و سیاسی آن دارد. خاستگاه اصلی جریان اسالم سیاسی در ایران، به رهبری 

ی متوسط دارد که به حکم اهلل خمینی، اصالتاً ریشه در جنبش طبقهروح

خصوص متعاقب داری ـ بههایی که مناسبات سرمایهبا دگردیسی مواجهه

 موقعیت اجتماعی آنـ بر « انقالب سفید»اصالحات ارضی و تحوالت مرتبط با 

ی انفعال وارد آورده بود، متقابالً، به موازات دیگر نیروهای سیاسی، از ورطه

سیاسی به ساحت فعالیت سیاسی گام نهاد و با طرح شعارهایی عمیقاً 

ظام العموم نپوپولیستی، اگرچه بیانی منسجم و ارگانیک نداشت، منتها علل

و در تحلیل نهایی، به منظور بسیج گرفت مستقر و رژیم پهلوی را نشانه می

گر، بر موج انقالب سوار شد. این مهم از این واقعیت های طغیاناجتماعی توده

های چهل و پنجاه داری در دههی اقتصادی سرمایهشود که توسعهناشی می

شمسی، باعث تضعیف نسبی موقعیت اقتصادی و اجتماعی خرده بورژوازی 

های اجتماعی د و همین امر نارضایتی این گروهسنتی و روحانیون متحد آن ش

 داد،را بر افروخت. اگرچه این جریان سیاسی رژیم سابق را مورد حمله قرار می

 یبه مالکیت خصوصی احترام بگذارد و از ارائه»اند که اما همواره مراقب بوده

بورژوازی را خالی کند، سر باز هایی روشن که ممکن است زیر پای خردهطرح

زند. ... آنها بیشتر متمایل به تغییر فرهنگ و عوض کردن سمت و سوی می

، )آبراهامیان« اندی تولید و توزیع سابقمؤسسات آموزشی، نه براندازی شیوه

ی تحوالت انقالبی، های اسالم سیاسی، در بحبوحه(. پوپولیست70، ص.2019

به هنگام برانداختن ای دارند؛ در رویارویی با قدرت مستقر و ی دوگانهچهره

یرند گبه خود می« انقالبی»ی سویی ندارد، رویهها همرژیم کهن که با منافع آن

ها کار و ارتجاعی هستند. این، به شدت محافظه«نوین»و به هنگام استقرار نظم 
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 57ی مهم شرایط وقوع یک انقالب پاسیو است که در سال ویژههمگی خصلت

 حادث شد.

وضاعی و بنا به اقتضای زمانه، جریان اسالم سیاسی وادار بر بستر چنین ا

عنوان یک سیاست را به« ضدامپریالیستی»و « داریسرمایهضد»شد رویکرد 

وج کردن قیام اجتماعی بپذیرد. در واکنش به مپوپولیستی برای بسیج و کانالیزه

ی مه، هداری، نظام نوپای جمهوری اسالمیعظیم انقالبی علیه مناسبات سرمایه

های بزرگ، تجارت خارجی و های بیمه و بسیاری از کارخانهها، شرکتبانک

(. در Bakhash, 1989,186–201های بایر )موات( را مصادره کرد )زمین

های درصد از کارخانه 90ی شصت شمسی، حدوداً ی نخست دههدوره

ها با رکتدرصد ش 95کننده با استخدام بیش از پانصد کارگر و تقریبا تولید

 ,Karimiهزار کارگر متعلق به دولت یا تحت کنترل دولت بودند )بیش از یک

(. عالوه بر این، شوراهای کارگری نوظهور کنترل چندین مرکز 42 ,1986

صنعتی و اقتصادی که صاحبان آنها از کشور فرار کرده بودند، را به دست 

اری و ظرفیت آن برای دگرفتند. در نتیجه، مشروعیت روابط اقتصادی سرمایه

حفظ جایگاه مسلط خود بر اقتصاد، به دلیل اقدامات شوراهای کارگری و 

مداخالت دولت در سازماندهی اقتصاد، از جهات مختلف فرو ریخت. از این رو، 

های اجتماعی با فقدان هژمونی از سوی نیروهای انقالبی مواجه شد. این تنش

انستند، چه در سطح سازماندهی اجتماعی کارگران و دیگر نیروهای انقالبی نتو

ی انقالبی به یک نیروی مسلط و و چه از لحاظ رهبری سیاسی، در این دوره

هایی که جنبش کارگری در فرآیند قیام هژمون تبدیل شوند. با توجه به ضعف

های کارگری، مانند شوراها، برد، سازمانانقالبی و مابعد آن، از آن رنج می

ه نفع خود ای بوند سیاسیِ گذار به حکومت جدید تأثیر بایستهنتوانستند بر ر

طبقه کارگر و همچنین چپ سنتی [حزب »که، بخشی از تر اینبگذارند. مهم

و "داریضد سرمایه"توده و اکثریت]، در برابر موضع پوپولیستی، 

، 1988)بیات ، « حکومت اسالمی دچار سردرگمی شدند "طلبیِ سرنگونی"

 های پوپولیستیروی این نیروها از سیاستامر سرانجام به دنباله(. این 43-47

 رحمانه نیز مواجهجریان اسالم سیاسی منجر شد که به تدریج با سرکوب بی

 شدند.
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ند دار هیچکدام نتوانستی سرمایهبر متن اوضاعی که نه کارگران و نه طبقه

 جامعه تأمین را در« نظم»طوری که به موقعیت هژمونیک دست پیدا کنند به

و  یک نظام اجتماعی ـ اقتصادی مسلطی ارائه دهند، نیروهای اسالم سیاسی 

ی کنندههای تعییناین فرصت را غنیمت شمردند و با توسل به حمایت

ردن طغیان کگرفتن سیاست پوپولیستی برای کانالیزههای غربی و درپیشقدرت

أم داری دولتی، توسرمایهاجتماعی، قدرت سیاسی را به دست گرفت و شکلی از 

های اسالمی، بنیان گذاشت. شایان ذکر است که آنچه در فرازهای باال با آموزه

به آن پرداختیم رئوس اصلی عوامل داخلی و دینامیسم درونی نیروهای 

و استقرار جمهوری اسالمی  57« انقالب پاسیو»گیری اجتماعیِ دخیل در شکل

 و دولت کورپوراتیستی بود. 

تلخ  سرنوشتگرایانه خواهد بود اگر انگارانه و چه بسا تقلیلر سادهبسیا

از عوامل درونی این فرآیند فاکتور بگیریم و  صرفاًاین طغیان انقالبی را 

های خارجی را کنار بگذاریم. نباید فراموش کرد که سرنوشتی که این عامل

رونی ساختار دهای بنیادین و برآیند دگردیسی تنهاییبهانقالب تجربه کرد 

قوای نیروهای درگیر در این تحول اجتماعی و نیز فقدان این جامعه، توازن

انداز روشن از سوی نیروهای انقالبی و پیشرو جامعه نبود؛ این هژمونی و چشم

ای ای دور افتاده و جامعهجوش و خروش انقالبی و عواقب دردناک آن در جزیره

های های قدرتای و جهانی، کشاکشهشده از تأثیرات تحوالت منطقایزوله

ی ژئوپلتیکی و و مداخله« جنگ سرد»جهانی بر متن وقایع و تبعات 

داری غرب حادث نشد، بلکه واقعیت این های بزرگ سرمایهامپریالیستی قدرت

ی های داخلی و روندهای درونی این جامعه و لحظهاست که به موازات مؤلفه

 های امپریالیستی در سرنوشتالب، دخالت قدرتساز این انقتاریخی و سرنوشت

و  گرایان نقش اساسیاین قیام انقالبی و تسخیر قدرت سیاسی از سوی اسالم

های ی ناگزیر تضادها و دگرگونیای داشت. اگر انقالب نتیجهکنندهتعیین

زاد این تحوالت درونی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این جامعه بود، هم

ی ترازو را به نفع نیروهای اسالم سیاسی داری کفههای سرمایهی قدرتمداخله

ها را تا تسخیر نهایی قدرت سیاسی همراهی و پشتیبانی تر کرد و آنسنگین

 سرنوشتهای غربی در کرد. )برای جزئیات بیشتر در خصوص نقش قدرت



 
 

 رانیحضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ا یاسیاقتصاد س 424

حلیلی ت»های امپریالیستی به این انقالب و روابط میان اسالم سیاسی و قدرت

 بنگرید(.« های ظهور و گسترش اسالم سیاسیشناختی از زمینهجامعه

استقرار جمهوری اسالمی بر متن بحران پساانقالب با دو روند مهم همراه 

ان بازوی نظامی برای درهم کوبیدن قیام عنوکه، تشکیل سپاه بهبود: یکم این

ی اقتصادی ها و تثبیت نظم جدید و دوم، تأسیس چندین مؤسسهتوده

 هایی شرکتسان بازوی اقتصادی جمهوری اسالمی برای مصادره)بنیادها( به

 جامانده از رژیم سابق و کنترل اقتصاد.به

 نقش و جایگاه سپاه در تحکیم جمهوری اسالمی .2-2-2

، رژیم جدید طیف 57اندکی پس از سقوط رژیم پهلوی در بهمن سو، از یک

ای از نهادهای سیاسی، اقتصادی و نظامی را برای استحکام موقعیت گسترده

های سیاسی ایجاد کرد. در این های فعال اجتماعی و گروهخود در برابر جنبش

موجودیت نظام جمهوری اسالمی، خمینی به  شرایط، قدری پس از اعالم

، یکی از ارکان اصلی جریان اسالم سیاسی در روند تثبت «رای انقالبشو»

جمهوری اسالمی، فرمان تأسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی را صادر کرد. 

ی سپاه در همانطور که در قانون اساسی جمهوری اسالمی آمده است، وظیفه

بود )مرکز « نگهبانی از انقالب و دستاوردهای آن»جمهوری اسالمی 

(. در حقیقت، نقش اصلی سپاه در آن مقطع 1358های مجلس، پژوهش

هلوی جا مانده از رژیم پنظامی نظارت بر بقایای ارتش بهعنوان یک نیروی شبهبه

های مترقیِ اجتماعی و محافظت از دولت تازه تأسیس اسالمی در مقابل جنبش

 های سیاسی مخالف بود.و دیگر احزاب و گروه

ه به اینکه خمینی بر این واقعیت آگاهی داشت که خروج یقیناً، با توج

ها بر سر راه کسب قدرت سیاسی  و چالش معنای پایان کشمکششاه، به

سوی استقرار حکومت اسالمی نیست، وی همواره در تالش بود تا با ایجاد به

ابزار نظامی جدید در جهت تسخیر قدرت سیاسی، موقعیت خود را تقویت کند 

وزیر مهدی بازرگان( و استای تضعیف دولت موقت )به رهبری نخستو در در ر

جریانات سکوالر و چپ که در مبارزات مسلحانه در جریان انقالب جسورانه 

 ,Maloney, 2015, 99; Forozan, 2015ظاهر شده بودند، گام بردارد )

که در اوایل حاکمیت جمهوری اسالمی، خمینی به ارتش (. با توجه به این157
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ی بدیل اصلی نظامی و ایدئولوژیک برای تحکیم مثابهکرد، سپاه بهعتماد نمیا

( تا بتواند Keddie, 2003, 246های جمهوری اسالمی تبدیل شد )پایه

کنترل خود را بر نهادهای قدرت تأمین و حفظ کند و موجودیت رژیم نوپای 

خود در سرکوب رو سپاه از قدرت نظامی جمهوری اسالمی را تثبیت کند. از این

های مختلفی که در اقصی نقاط کشور در جریان بود ـ از جمله قیام قیام

خیز، جنبش مقاومت و انقالبی مردم مذهب در خوزستان نفتهای سنیعرب

 (. Zabih, 1988, 211صحرا ـ  استفاده کرد )کردستان، آذربایجان و ترکمن

ی اعتصاب، هابه موازات تحکیم موقعیت جمهوری اسالمی، کمیته

نظامی سرکوب ها توسط نهادهای نظامی و شبهشوراهای کارگری و اتحادیه

، موج مبارزات کارگری در مراکز صنعتی 1357-1360های شدند. در طی سال

های مختلف حکومتی، از جمله سپاه پاسداران، مواجه شد با سرکوب ارگان

(Bayat, 1988, 50قدرت واقعی شوراهای سکوالر به تدر .) یج توسط

نهادهای امنیتی و نظامی دولت تضعیف و سرکوب شد و سیستم مدیریت 

ها و محل کار احیا شد. شوراهای نفره و از باال بار دیگر بر فضای کارخانهیک

تحت کنترل دولت، مانند شوراهای  "زردِ"توسط سازمانهای »انقالبی کارگران 

(. Jafari, 2014« )دندکارگر و حزب اسالمی کار جایگزین ش اسالمی، خانه

 سازیاین مهم، یک وجه اساسی دولت کورپوراتیستی مبتنی بر یکپارچه

 ی دولت اسالمی بود.کارگران و نهادهای اقتصاد در پیکره

عالوه بر نقشی که در داخل و در خدمت استمرار حیات جمهوری اسالمی 

روع پس از شانداختن بر قدرت سیاسی در فرآیند انقالب برعهده داشت، و چنگ

طور اساسی از یک سازمان ، نقش سپاه به1359جنگ ایران و عراق در شهریور 

گرفتن رهبری در بسیاری عهدهنظامی به یک نیروی قوی نظامی، با بهشبه

(. در طول جنگ ایران و Belstad, 2010, 47-49ها، تغییر یافت )زمینه

یروهای داوطلب در (، سپاه ظرفیت خود را برای بسیج ن1359-1367عراق )

 ,Golkar, 2012دفاع از رژیم و جذب نیرو در خط مقدم جبهه گسترش داد )

627.) 

ی نخست عنوان یک نهاد نظامی در دههطور خالصه، نقش سپاه بهبه

بر سر کار آمدن جمهوری اسالمی، دفاع از حکومت در برابر مبارزات سیاسی ـ 
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از پایان جنگ و تثبیت حکومت، اجتماعی داخلی و تهدیدهای خارجی بود. پس 

های سیاسی و اقتصادی رژیم را مجبور به اجرای ای از بحرانو نیز مجموعه

ف های مختلتعدیل ساختاری اقتصاد کرد که به موجب آن سپاه نیز وارد عرصه

 اقتصادی شد و  فعالیت خود را در این حوزه گسترش داد.

 صادیبحران دولت کورپوراتیستی و ضرورت تعدیل اقت .2-2-3

ی پس از انقالب ـ در نتیجه تثبیت جمهوری اسالمی در نخستین دهه

رفتن مشروعیت حریم های اجتماعی و طبقاتی، تضعیف و زیرضربجدال

شدن فرآیند تولید و انباشت سرمایه ـ داری، مختلمالکیت و مناسبات سرمایه

 های جدی سیاسی و اقتصادی دولت کورپوراتیستیگام بود با بحرانهم

جمهوری اسالمی. گرچه حق مالکیت در جمهوری اسالمی مقدس قلمداد 

که که قبال نیز مطرح شد، خیزش انقالبی علیه روابط اجتماعی شد، اما، چنانمی

ی، ثباتی سیاسو اقتصادی سرمایه داری، کنترل دولت بر اقتصاد، جنگ و بی

داریِ سرمایه فرآیند انباشت سرمایه را به اشکال مختلف مختل کرد و اقتصاد

دولتیِ حاکم با یک بحران جدی روبرو ساخت که به موجب آن خصومت با 

 سرمایه و حقوق مالکیت در بطن جامعه در جریان بود. 

های اقتصادی، ، مقادیر زیادی از داراییهای کالنی مصادرهدر نتیجه

 شده بههای مصادرهدر آمد. دارایی« دارایی عمومی»تحت کنترل دولت، به 

بنیادها و مؤسسات فرادولتی واگذار شد. شایان ذکر است که یک ماه پس از 

به فرمان خمینی تأسیس شد تا از اموال و « بنیاد مستضعفان»وقوع انقالب، 

کند. اندکی پس از آن نهادهای « حفاظت و مدیریت»شده های مصادرهدارایی

 ,Maloney)د تشکیل شدن« خرداد 15بنیاد »و « بنیاد شهید»دیگری مانند 

این مؤسسات اقتصادی به بازوی اقتصادی و مالی جمهوری (. 153 ,2000

اسالمی تبدیل شدند. در مواجهه با چنین شرایطی، تولید به شدت مختل شد، 

گذاری( به شدت کاهش یافته بود، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص )سرمایه

د، ی را تشدید کرالمللیِ ایران بحران اقتصادگسست در روابط اقتصادی بین

گیری سقوط کردند. طور چشمای بهواردات مصالح صنعتی و کاالهای سرمایه

حکومتی بر سر ساختار نظام اقتصادی جدید های دروننیز جدال میان جناح

های اجتماعی و اوضاع بحرانی را تشدیدتر کرد. ضررورت منجمدساختن تنش
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ه ها بدون اینکن و سرکوب آنتوسط نهادها نظامی و امنیتی ـ یعنی راکدساخت

ـ و همچنین کنترل اقتصاد در دستان دولت به خواسته های آن پاسخ داده شود 

های جمهوری اسالمی، فرآیند و نهادهای وابسته به آن در جهت تحکیم پایه

های از پیش تشدید کرد. بر بستر چنین اوضاعی، فرصت انحصار اقتصاد را بیش

ژیم )عمدتاً روحانیون و اعوان و انصارشان( فراهم شد. جویی برای مقامات ررانت

شده، های وابسته بر حول مؤسسات ملیآنها به اشکال گوناگون از طریق سازمان

 یتر، در بنیادهای فرادولتی جمع شدند. بدین ترتیب، در پهنهو از همه مهم

 های انحصاری عظیمی ایران تعدادی شرکتداری درهم کوبیده شدهسرمایه

(. بنیاد مستضعفان به تنهایی صاحب 83، 1387برپا شدند )نعمانی و بهداد، 

شرکت با توانایی انحصاری در تولید بسیاری از کاالهای اساسی است. این  400

میلیارد دالر دارایی، بزرگترین واحد اقتصادی خاورمیانه بود  12بنیاد با حدود 

(Waldman, 1992, Maloney 2000, 153.) 

، به دلیل اشباع 1367و  1365های آمدهای نفتی بین سالکاهش در

بازار جهانی نفت و تخریب تأسیسات نفتی ایران در جنگ با عراق، رژیم اسالمی 

را در موقعیتی قرار داده بود که دیگر قادر به پایداری و ادامه حیات نداشت 

ن ای)برای جزئیات بیشتر به فصل سوم بنگرید(. رژیم ایران در مواجهه با 

های عمیق اقتصادی و سیاسی مجبور به اجرای تعدیل اقتصادی در بحران

سویی با سیاست غالب اقتصاد جهانی )نولیبرالیسم(، شد و این نیز مستلزم هم

 تجدید ساختار شکل دولت بود.

گرای نومرکانتیلیستی و دخالت سپاه در ظهور دولت توسعه .2-3

 اقتصاد

ی جمهوری اسالمی در دومین دورهدر این بخش به بررسی اقتصاد سیاسی 

گرای پردازیم. نخست به تشریح و تحلیل ماهیت دولت توسعهپس از انقالب می

 1368های لیبرالیسم اقتصادی از سال نومرکانتیلیستی و پیشبرد سیاست

پردازیم که به موجب آن ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی با سو میاینبه

های مختلف دگرگون شدند و این امر ینهاجرای تعدیالت اقتصادی در زم

سازی و موجبات دخالت سپاه در اقتصاد را فراهم آورد. سپس، روند خصوصی

 رند.گینقش نهادهای نظامی و بنیادها در این فرآیند مورد غور و بررسی قرار می
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 گرای نومرکانتیلیستی ایرانماهیت دولت توسعه .2-3-1

( این 1دارای سه ویژگی مهم است: )گرای نومرکانتیلیستی ایران دولت توسعه

ی از باال را برای تقویت و بازسازی سازوکارهای دولت یک استراتژی توسعه

داری، استمرار رشد اقتصادی و تعدیل ساختاری از مسیر یک مناسبات سرمایه

های مؤسسات مالی سویی با دستورالعملدر هم« ی وابستهتوسعه»استراتژی 

 گیری( این دولت در پی این است تا با بهره2آورده است؛ ) المللی به اجرا دربین

چون سپاه) کنترل خود را از ظرفیت بنیادهای فرادولتی و نهادهای نظامی(هم

بر سازوکار و ابزارهای ضروری برای تجدیدساختار اقتصادی اعمال کند و 

 های سیاسی برای تصرفگرایی، رقابت بین جناح( جناح3استمرار ببخشد؛ و )

هایی که داران خصوصی، آنمنابع دولت، فضای بیشتری را برای سرمایه

کند. در واقع کنند، فراهم میتر را حمایت میهای اقتصادی لیبرالسیاست

ی دخالت مؤسسات وابسته به حکومتی بر میزان و گسترههای درونبندیدسته

 گذارد.نفع در اقتصاد تأثیر عظیمی میهای ذیحکومت و گروه

های تراکم بحران سیاسی و اقتصادی و بسیاری از تضاد و ناسازه

ساختاری و ایدئولوژیک دیگری که جمهوری اسالمی با آن مواجه شد، به نوعی 

که فضای سیاسی و ذهنی را برای شد، طوریمحوری تداعی میبا اقتصاد دولت

ادی اقتص سوی نظام بازار آزاد فراهم آورد. سیاست تعدیلاصالحات اقتصادی به

د. استیال یافته بو« جهان جنوب»ی بخش اعظم سو بود با روندی که بر پهنههم

، تقریباً اکثر کشورهای 1980ی و دهه 1970ی هایی که در اواخر دههبحران

سوی ها را بهخاورمیانه با بحران مالی و رکود اقتصادی مواجه ساخته بود، آن

ی المللبانک جهانی و صندوق بیناصالحات ساختاری اقتصادی، تحت نظارت 

سو، ضرورت تحریک توسعه پول سوق داد. چالش مهم جمهوری اسالمی، از یک

داری مبتنی بر بازار آزاد و در عین حال، تداوم کنترل و رشد اقتصاد سرمایه

ای که بقای جمهوری اسالمی با گونهدولت بر جامعه )از جمله اقتصاد( بود به

 شود.خطر فروپاشی مواجه ن

ها رژیم را وادار ساخت به تعدیل اقتصادی روی بیاورد. این چالش

لیبرالی های اقتصادی نوچنانکه که باالتر نیز تصریح گردید، تطبیق سیاستهم

گرفتن سیستم نرخ ارز شناور کردن ارز و در پیشنرخی( تک1در ایران شامل )
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( 3ها؛ و )گیر کنترل قیمت و سوبسید( حذف و کاهش چشم2)ریال(، )

های دولتی بود. اجرا و پیشبرد سیاست لیبرالیسم شرکت سازیخصوصی

اقتصادی مستلزم تأمین امنیت و تسهیالت سودآوری باال برای سرمایه، با 

ترتیب، برای حصول چنین بازسازی توزیع درآمد به نفع سرمایه است. بدین

از آزادی فعالیت گیرانه و صریح از سیاست حمایت هدفی، دولت الزم است پی

عنوان سرمایه حمایت کند و در برابر آن متعهد باشد، باید خود را، هم به

کننده، از بازار بیرون بکشد. همچنین الزم عنوان تنظیمکننده و هم بهتولید

چنان تدوین کند که مشوق انباشت سرمایه است دولت قواعد بازار را از نو آن

ها شامل استقراض خارجی، مشوق (. این101، 1387باشد )نعمانی و بهداد، 

های خصوصی در اقتصاد و گذاریها، افزایش سرمایهآزادسازی قیمت

های دولتی بود. به اجرا درآوردن این استراتژی و سازی شرکتخصوصی

های سیاسی درون جمهوری ی جناحهای نولیبرالی در دستورکار کلیهسیاست

 و پروپاگاندا، نزاع خی افتراقات در سیاستاسالمی قرار داشت. صرف نظر از بر

ه ی اساسی بود که چگونها و نخبگان دولتی حول این مسئلهو رقابت بین جناح

های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رژیم فائق بیایند و به تبع آن از چه بر بحران

ی اجرای مسیری از خطرات سقوط آن پیشگیری کرد. بنابراین، نحوه

ها در قبال این رالیسم اقتصادی و رویکرد هر کدام از جناحهای لیبسیاست

به این طرف، در ادامه ارائه  1368های ریاست جمهوری، از استراتژی در دوره

 و تحلیل خواهد شد.

: در پسایند مستقیم جنگ جمهوری رفسنجانیی ریاستدوره

نگ جان ایران و عراق، آن بخش از بورژوازی ایران که از تحوالت انقالب و ج

به در برده بود، پا به ساحت جدال سیاسی گذاشت و استراتژی لیبرالیسم 

 ی اقتصادی و همناپذیر، هم برای توسعهانداز اجتنابعنوان چشماقتصادی را به

ـ  «بورژوازی تجاری»سان، در ائتالفی میان برای بقای رژیم، عََلم کرد. بدین

ا به رهبری هاشمی رفسنجانی، گرهای سنتی ـ و جناح عملعمدتَا بازاری

 ,Ansari, 2012مسئولیت اجرای لیبرالیسم اقتصادی را به عهده گرفتند )

تی و رقاب« مدرن»(. آنها به تبلیغ و ترویج این پرداختند که یک اقتصاد 345

 ,Ahmadi-Amui, 2003مبتنی بر بازار، مسیر درست برای کشور است )
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لیبرالیسم اقتصادی بود، زیرا نگران  منتقد 1گرای اسالمی(. جناح دولت271

ود ب« ی بازرگانهای وابسته به طبقهها و جناحتوانمندسازی بیشتر بازاری»

(Moslem, 2002, 163-6, in Maloney, 2015, 203 رویکرد .)

تصادی سازی لیبرالیسم اقرفسنجانی یک استراتژی از باال به پایین برای پیاده

فرآیند تعدیل اقتصادی نقش کلیدی ایفا کند بلکه  ای که دولت دربود، به گونه

عه ی اول توسسالهی پنجمهار اقتصاد توسط دولت از کنترل خارج نشود. برنامه

های گیر سیاستی تعدیل ساختاری( داللت بر تحول چشم)معروف به برنامه

للی المهای تجویزی صندوق بینسو بود با دستورالعملاقتصادی داشت که هم

های مجلس، ی تعدیل اقتصادی برای ایران بود )مرکز پژوهشو برنامهپول 

المللی پول و بانک جهانی به ایران (. متعاقب سفر هیأتی از صندوق بین1368

، گزارشی منتشر شد که در آن آمده است که مقامات ایرانی 1369در سال 

کشور، ی اقتصادی کالن جانبهسوی تعدیل همهعزم خود را برای حرکت به»

تر برای بخش خصوصی و حذف تدریجی قید و بندهای آوردن نقشی قویفراهم

(. 88-89، ص. 1387شده در نعمانی و بهداد، )نقل« اقتصادی ابراز کردند

 ساختن نقش دولت، بهبوداهداف اصلی این برنامه، تشویق رشد صنعتی، محدود

 ی خارجی، مدیریتگذارروی سرمایهسیستم مالیاتی و بازگشایی اقتصاد به 

برداری از منابع بود سازی بهرهکسری بودجه و تورم، افزایش صادرات، و بهینه

(Maloney, 2015, 201; Rakel, 2008, 93در چارچوب سیاست .) های

عنوان ا بهر« متقابل قراردادهای بیع»لیبرالیسم اقتصادی، دولت ایران الگویی از 

ر بخش باالدستی نفت ارائه کرد )در گذاری خارجی دسازوکار جذب سرمایه

طور مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت(. عالوه بر این، دولت فصل سوم به

رفسنجانی اصالحات اقتصادی مختلفی را برای تشویق رشد بخش خصوصی از 

 هایسازی شرکتکردن ارز، سیستم نرخ ارز شناور، خصوصینرخیجمله تک

 ,.Cammett, et al)ها اعالم کرد ف یارانهها و حذدولتی، آزادسازی قیمت

، رفسنجانی در راستای «سازندگی»ی معروف به در دوره(. 312 ,2015

                                                      

« چپ اسالمی»ی متعارف سیاسی در داخل ایران، این جناح به . در حوزه1 

 معروف است.



 
 

 حامد سعیدی 431

 اییافتهاش از منابع و نیروهای نظامی سازمانی سازندگیپیشبرد برنامه

چون سپاه و بسیج و نیز شماری از مؤسسات فرادولتی )بنیادها( بهره گرفت هم

ی اقتصادی سازمان داد )در فصل چهارم به شارکت در توسعهها را برای مو آن

ی گیر اقتصادی در دورهاین موضوع برخواهیم گشت(. با وجود تعدیالت چشم

تصدی رفسنجانی، پیکربندی قدرت بین دولت و بازار تغییر اساسی نکرد. این 

 های اصلی دولتمهم استمرار کنترل اقتصاد توسط دولت )که یکی از شاخص

ی عنوان مثال، در اواخر دههگذارد. بهرکانتیلیستی است( را به نمایش مینوم

سازی، دولت )و هفتاد شمسی، پس از یک دهه اجرای سیاست خصوصی

ی اقتصاد بودند. چنان بازیگران اصلی در حوزهنهادهای نظامی و فرادولتی( هم

قتصادی اجرای به موازات استمرار انحصار دولت بر اقتصاد، تبعات اجتماعی و ا

های مردمی بروز داد. در های نولیبرالی خود را در اعتراض و ناآرامیسیاست

رکود اقتصادی، تورم باال، »ی هفتاد شمسی، اقتصاد ایران با ی دوم دههنیمه

روت گیر شکاف بین فقر و ثبیکاری فزاینده، تضعیف پول ملی و افزایش چشم

عی در چندین شهر بزرگ و اعتصاب روبرو شد. این تحوالت اعتراضات اجتما

ها نفر، صدها ده در مراکز مهم صنعتی را به همراه آورد. این اعتراضات با کشتن

 «شدت سرکوب شدزخمی، صدها نفر بازداشت که برخی از آنها اعدام شدند، به

(Rakel, 2008, 104ناآرامی .) های اجتماعی دولت را موقتًا مجبور به

ها های نولیبرالی کرد. در نتیجه قیمتبرخی سیاستنشینی از اجرای عقب

دوباره توسط دولت کنترل شدند، بوروکراسی دولت نسبتًا افزایش یافت و 

طور موقت محدود شدند. این اقدامات و تداوم بحران ها بهسازیخصوصی

های جدیدی را برای جمهوری اسالمی به بار آورد اقتصادی و سیاسی چالش

طلب به رهبری محمد خاتمی زاده شد اوضاع، جریان اصالح که از زهدان این

 و در رأس دولت قرار گرفتند.

گون ی اتحاد دو جناح ناهمدر نتیجه ی محمد خاتمی:دوره

های مشوق لیبرالیسم اقتصادی و بقایای حکومتی، یعنی با ائتالف لیبرالدرون

دم به خط گرا، محمد خاتمی قی مرکزی گرایش پوپولیستی ـ دولتهسته

 ,Behdad, 2000مقدم مبارزه برای رهبری در جمهوری اسالمی گذاشت )

رغم ( و در نتیجه سکان ریاست جمهوری را در دست گرفت. خاتمی، به35
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های رفسنجانی، پس از بر سر کارآمدنش، در سال انتقادش از رویکرد و سیاست

 آن بر لیبرالیسم ی بازسازی ساختار اقتصادی را مطرح کرد که درپروژه 1378

ان طلبی اصالحورزید. خاتمی و حلقهاقتصادی و اصالحات سیاسی تأکید می

اش ـ آنهایی که دیدگاه رفسنجانی در خصوص لیبرالیسم اقتصادی را پیرامونی

پذیرفته بودند ـ با این استدالل که اجرای تعدیالت اقتصادی تابعی از مدرنیسم 

ی و نیز ی اقتصادل به سیاست سریع توسعهسیاسی است، قول دادند که با توس

معضالت اجتماعی و اقتصادی را حل خواهند کرد. با معرفی « عدالت اجتماعی»

ای در رابطه با ، وی تمایل بلندپروازانه«ی سوم توسعهسالهی پنجبرنامه»

طور مثال، در فصل سوم در اصالحات ساختاری در اقتصاد را اعالن کرد. به

به منظور »های دولتی آمده است که سهام و مدیریت شرکتخصوص واگذاری 

وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن ارتقای کارآیی و افزایش بهره

های خصوصی و بخشی توانمندی گذاری و توسعهی سیاستدولت در عرصه

ی هایی که ادامههای قابل واگذاری بخش دولتی در شرکتتعاونی، سهام شرکت

مقررات این قانون با اولویت الیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است، طبقفع

های تعاونی و خصوصی فروخته خواهد ایثارگران در شرایط مساوی، به بخش

دهی (. این طرح تأکیدی است بر پاسخ1379های مجلس، )مرکز پژوهش« شد

گذاری داخلی و خارجی، و گسترش بخش خصوصی؛ افزایش سرمایه»به 

(. Rakel, 2008, 98)« های غیر نفتیی حوزهادرات؛ و همچنین توسعهص

شد که الزم است مالکیت عمومی تجزیه شود مگر مطابق این طرح، تأکید می

در سال  نیلیهمانطور که « دولت دارای انحصار طبیعی است.»در مواردی که 

های اقتصادی گیریمدیران ]برنامه[ که جهت»یادآوری کرد،  2002

وسوی اقتصاد کنند که سمتهایی را اجرا میمحور داشتند، امروز برنامهلتدو

 ,Ahmadi, 2003, 272« )رقابتیِ مدرن و حمایت از بخش خصوصی دارند

in Harris, 2003ی اقتصادی خاتمی، از (. به عبارت دیگر براساس برنامه

ی داخلی و جذب حل بهبود اقتصاد ایران بسیج سرمایهیک سو، راه

های گذاری خارجی از طریق ضمانت امنیت سرمایه و رفع محدودیترمایهس

های تحمیلی به بخش خصوصی است. از دیگرسو، از منظر خاتمی، آزادی

سیاسی عامل مهمی برای دستیابی به لیبرالیسم اقتصادی بود. همچنین، وی 
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از دهد تا هر کاری که از دستش برآید انجام می»اش قول داده بود که دولت

آذر،  9)همشهری، « تر درآمد حمایت کند.عدالت اجتماعی و توزیع عادالنه

ها تالشی بود برای جلب رضایت جناح پوپولیستی ـ (. این وعده1376

جمهوری تکیه ای که بر مسند ریاستگرای متحدش. خاتمی طی دو دورهدولت

ی پیچیده اقتصادی ـ از جمله زده بود، سعی در حل چندین مسئله

ی نرخگذاری، تکتوجه در تجارت و سرمایههای قابلسازی، پیشرفتصوصیخ

ی ارزی ایران برای محافظت در برابر کردن ارز و تأسیس صندوق ذخیره

نوسانات درآمد نفت ـ داشت. سیاست اقتصادی وی از نظر پیشتیبانی از 

گذاری خارجی، با پارادایم جناح سازی بیشتر برای جذب سرمایهخصوصی

کار که در مورد نظر داشت، و همچنین با جناح محافظهاگماتیستی اتفاقپر

سو بود. در همین چارچوب، مجلس سازی محتاط بود، همی خصوصیدامنه

تصویب کرد؛  79های خصوصی در سال قانونی را مبنی بر تأسیس بانک

های دولتی سازی شرکتبرای مدیریت خصوصی« سازیسازمان خصوصی»

بندی بودجه ایران در برابر برای عایق« حساب ذخیره ارزی» تأسیس شد؛ و

رغم علی(. Maloney, 2015, 290-91)ثباتی قیمت نفت تأسیس شد بی

ی اش در دستیابی به اجرای پروژهطلبان حامیاین اقدامات، خاتمی و اصالح

 آمدریزی شده بود، ناکام ماندند و پیطور که طرحلیبرالیسم اقتصادی خود، آن

گرایان( با شعارهای کار )اصولآن چیزی نبود جز اینکه جناح نومحافظه

 ی نمایش انتخاباتی را به نفع خود تغییر داد.پوپولیستی صحنه

نژاد با ، احمدی84: در تیر ماه نژادی محمود احمدیدوره

یِ بسیج و سپاه پاسداران و همچنین با اتکا به یافتهفراخواندن نیروی سازمان

ای پوپولیستی برای جذب آن بخش از جامعه که در طول پانزده سال شعاره

 داری دولت را به دستهای نولیبرالی آسیب دیده بودند، سکاناخیر از سیاست

های راهبردیِ های کلیدی دولت تکیه زد. سیاستگرفت و بر تمام ارگان

ا بود ب سواش، همطلبنژاد، مانند خاتمی، رقبای قبلی اصالحاقتصادی احمدی

ازی سداریِ پساجنگِ رفسنجانی ـ از جمله خصوصیی سرمایهپالتفرم توسعه

های دولتی و لیبرالیسم اقتصادی. در همین راستا، دستاوردهای وی در شرکت

ی ی گستردهی انرژی و آغاز یک برنامهاین دوره اساساً حذف یارانه
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ی بطه با مسئله(. در راCammett, et al., 2015, 314سازی بود )خصوصی

درصد  80، رهبر جمهوری اسالمی به دولت دستور داد که 86دوم، در تیرماه 

به این مسئله باز  2-3-3های اقتصادی را خصوصی کند )در بخش کل بنگاه

، دولت 87-88ها، در سال گذاریگردیم(. در چارچوب همین سیاستمی

های بدون بهره و ادغام نژاد طرحی را برای ایجاد سیستمی از بانکمدیاح

های درون های دولتی اعالم کرد که منجر به نزاع میان جناحبرخی از بانک

ای از (. بخش عمدهMaloney, 2015, 334حاکمیت و نخبگان دولتی شد )

ید. های دولتی به نهادهای نظامی و حکومتی رسسهام واگذارشده از شرکت

ی ی رفسنجانی وارد عرصهاگرچه سپاه از زمان آغاز لیبرالیسم اقتصادی در دوره

نژاد، دخالت سپاه در سپهرهای ی تصدی احمدیاقتصاد شده بود، اما در دوره

تر شد دهکننتر و تعیینویژه در بخش نفت و گاز، برجستهگوناگون اقتصاد، به

 گیریم(.پی می فصل چهاری آخر را در )ادامه نکته

جمهوری به ، کرسی ریاست92: در سال ی حسن روحانیدوره

ها و حسن روحانی رسید. روحانی قول داد که با انجام اصالحات، حذف تحریم

ادغام مجدد اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی، امنیت را برای رشد اقتصادی 

ه داد که به انحصار بنیادها و نیروهای نظامی در بازگرداند. همچنین، وی وعد

اقتصاد پایان دهد، امری که به باور وی فضای فعالیت برای بخش خصوصی و 

باید »کند. روحانی با اعالم کرد که سازی را تضعیف میی خصوصیاجرای پروژه

بین  ها ازفضای اقتصادی رقابتی و شفاف شود، انحصارات شکسته شود و رانت

سازی، مطابق اصل ی خصوصی(. در رابطه با برنامه1392)صدای آمریکا،  «برود

اساس سیاست این بوده که »قانون اساسی، وی خاطرنشان ساخت که  44

گری دولت کاهش یابد و کار به بخش غیردولتی اقتصاد ما رقابتی شود و تصدی

حانی های پرطمطراق، رورغم این لفاظی(. بهa1392)تابناک، « واگذار شود

بسا آن را از برخی لحاظ مشارکت سپاه در اقتصاد را استمرار بخشید و چه

، روحانی در یک سخنرانی در برابر 92تقویت کرد. در همین راستا در سال 

سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست و »فرماندهان سپاه بیان داشت که 

 امروز بایدپیمانکاری مثل پیمانکاران معمولی نیست و نبوده است. سپاه 
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« های مهمی که بخش خصوصی توان آن را ندارد برعهده بگیردپروژه

 (. 2013وله، )دویچه

ترین تحول، برای تأمین مالی عنوان تازهبه همین ترتیب و به

وزارت نفت مکلف است از »، 1399ی بودجه سال های نفتی، طبق الیحهپروژه

سه میلیارد دالر اوراق مالی ربط تا سقف ی ذیهای دولتی تابعهطریق شرکت

(. در 98)ایسنا، « اسالمی )ریالی یا ارزی( با تصویب هیأت وزیران منتشر کند

های عامل مجاز بانک»آمده است که  99ی سال بخش دیگری از قانون بودجه

های خصوصی، تعاونی و گذاران بخشهستند تا سه میلیارد دالر به سرمایه

ای باالدستی های توسعهاالنبیا برای طرحاتمنهادهای عمومی غیردولتی و خ

خانی، عضو کمیسیون (. اسداهلل قره1398)ایرنا، « نفت و گاز تسهیالت بدهند

،  نشستی 98انرژی مجلس شورای اسالمی، خبر داد که در تاریخ هشتم مرداد 

میان کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، 

االنبیا، برگزار شد. وی اشاره کرد مد اسالمی، فرمانده قرارگاه خاتمو سعید مح

نبیا االی وزارت نفت و قرارگاه خاتمدر این نشست به همکاری دوجانبه»و گفت: 

 های اجرایی و تصویبنامهها پس از تدوین آیینی پتروپاالیشگاهبرای توسعه

ی فعالیت وسعهآن از سوی دولت، اشاره و مقرر شد این همکاری با ت

پتروپاالیشگاهی شرکت پاالیش نفت آناهیتای کرمانشاه توسط قرارگاه خاتم 

االنبیا در آغاز شود. وی افزود: همچنین مقرر شد قرارگاه سازندگی خاتم

های پتروشیمی، تکمیل ظرفیت تولید پاالیشگاه میعانات ی ساخت پارکزمینه

عت نفت با وزارت نفت همکاری های صنفارس و دیگر پروژهگازی ستاره خلیج

 (.1398a)شانا، « کند.

حکومتی های درونو رویکردهای جناح ها رئوس اصلی سیاستاین

های نولیبرالی و نقش دولت و نهادهای نظامی و در قبال اجرای سیاست

یسم کردن لیبرالی مهم از عملیاتیحکومتی در اقتصاد بود. در ادامه به سه مؤلفه

 دازیم.پراقتصادی می
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 استقراض و بدهی خارجی

عنوان ی خارجی گامی به سوی لیبرالیسم اقتصادی بهتالش برای جذب سرمایه

ی  دولت ایران بود. بحران حاد ارز و کمبود «ی وابستهتوسعه»یک استراتژی 

گذاری داخلی، جمهوری اسالمی را وادار به ترک شعارهای مزمن سرمایه

ی خارجی و وام گرفتن از مؤسسات مالی ایهپوپولیستی سابق خود علیه سرم

 های اقتصادی ایجاد کند.المللی کرد، به این امید که گشایشی در بحرانبین

حکومتی در قبال استقراض ها و رهبران درونعلیرغم مخالفت برخی جناح

داری وابسته ایران در ی سرمایهاحیای اقتصاد وابسته»خارجی، که  آن را 

(، منتها الزامات 1368شهریور،  8کردند )کیهان، می تلقی« حکومت شاه

لیبرالیسم اقتصادی جایی برای شعارهای پوپولیستی باقی نگذاشت و در نتیجه، 

ناپذیر تبدیل شد. دستیابی به استقراض استقراض خارجی به امری اجتناب

آمد اساسی به دنبال ی اقتصادی دو پیخارجی جهت تأمین منابع مالیِ توسعه

اش نخست، اعتراف علنی به شکست دولت در ایجاد اتوپیای اسالمی»ت: داش

بندی خود را به ی خارجی دولت مجبور بود پایبود. دوم، برای جلب سرمایه

ـ  داری سان الزامات اقتصاد سرمایهبهبازسازی نهادهای بازار و تشویق بازار آزاد [

ی اول، (. بنابراین، در وهله88، 1387)نعمانی و بهداد، « نولیبرال ـ] نشان دهد

های خارجی برای پُرکردن شکاف بین صادرات افزایش شدید واردات نیاز به وام

میلیارد دالر  28ی اقتصادی دولت رفسنجانی و واردات داشت. نخستین برنامه

استقراض خارجی را تخمین زده بود. استقراض و بدهی خارجی دولت از چهار 

و  74های و دو میلیارد دالر در سال به تقریباً بیست 73میلیارد دالر در سال 

ی در اواسط دهه 1افزایش یافت که این امر به یک بحران بدهی کوچک 75

 (. World Bank, 2001)هفتاد منجر شد 

نشان داده شده، طبق آمارهای بانک  2-1طور که در نمودار همان

دالر کاهش یافت. در میلیارد  12.6به  76مرکزی ایران، این روند در سال 

جمهوری خاتمی، بدهی خارجی روند صعودی و نزولی داشته ی ریاستدوره

 83میلیارد دالر کاهش و دوباره در سال  9به  79طوری که در سال است، به

                                                      
1 A mini–debt crisis 
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 84نژاد در سال میلیارد دالر افزایش یافت. هنگامی که احمدی 23به 

میلیارد دالر  29با تقریباً  86های خارجی در سال جمهور شد، روند بدهیرئیس

 22به حدود  89تا  87های ی اوج خود رسید، در حالی که در سالبه نقطه

 المللی علیه ایران از سالهای بینهنگام با تحریممیلیارد دالر کاهش یافت. هم

 91میلیارد دالر در سال  7توجهی به ، بدهی خارجی ایران به میزان قابل90

میلیارد  5چنان به ی ریاست جمهوری روحانی، این روند همنزول کرد. در دوره

 8.5، 94میلیارد دالر در سال  7کاهش، و بار دیگر به حدود  93دالر در سال 

 است. افزایش یافته 96میلیارد دالر در سال  10و  95میلیارد دالر در سال 
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 (.نویسنده توسط شدهبهمحاس) (1399بانک مرکزی ایران ): منبع

 1396 لغایت 1372 یهاسال نیب رانیا یخارج ی. کل بده2-1شماره  نمودار
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 هاآزادسازی قیمت

آغاز شد. در اوایل این دهه، قیمت  ی هفتادآزادسازی بازار ارز از ابتدای دهه

 ,.Cammett, et al)ارز در بازار آزاد بیست برابر بیشتر از نرخ رسمی بود 

 سازی صدهادولت رفسنجانی تصمیم دولت مبنی بر خصوصی(. 313 ,2015

ی بخش شرکت دولتی را اعالم کرد و دولت کنترل بر قیمت اکثر کاالهای تولید

ها با افزایش درآمدهای نفتی همراه دسازی قیمتخصوصی را متوقف کرد. آزا

ها، درآمدهای نفتی بود. در واکنش به افت شدید نرخ ریال، با افزایش قیمت

های بانک مرکزی ایران و تسهیالت اعتباری بانک ایران نیز کاهش یافت. وام

کردند. این امر منجر به افزایش ی دولت را تأمین میتجارت، کسری بودجه

درصد  50درصد در سال شد که سرانجام به  24طور متوسط تورم به گیرچشم

 (.Rakel, 2008, 94رسید ) 1375در سال 

ایران با چندین چالش اساسی روبرو  1ی«پرسترویکا»با این حال، 

به  73و  72های ها به دلیل سقوط قیمت نفت در سالبود: بحران تراز پرداخت

 گونه کهیرقابل تحمل رسیدند و همانوجود آمد، بیکاری و تورم به سطحی غ

باالتر ذکر شد اعتراضات مردمی در چندین شهر بزرگ ایران به وقوع پیوست 

(Harris, 2013, 51.) ی مردمی دولت رفسنجانی از ترس اعتراضات گسترده

های لیبرالیسم اقتصادی شد. در پی نشینی محدود از سیاستمجبور به عقب

ی لیبرالیسم را برای ادامه« زاگزیگ»اتژی نشینی، دولت استراین عقب

، 1370ی های خارجی در دههی افزایش بدهیاقتصادی آغاز کرد. در نتیجه

دولت رفسنجانی نرخ ارز را مجدداً تحت کنترل قرار داد. این امر همچنین 

جمهوری اسالمی را از لحاظ اعتبار ارزی در وضعیت دشواری قرار داده است. 

 درصد افزایش یافتند. این افزایش 60ها حدود ادها، قیمتدپسامد این رخ

اعتراضات شدید اجتماعی را برانگیخت. این امر باعث شد دولت، همراه با اِعمال 

                                                      

است، اصطالحی روسی است که به « بازسازی»( که به معنای Perestrojka. پرسترویکا )1 

میخائیل  توسط رهبر وقت شوروی، 1987یک سری از اصالحات اقتصادی که در ژوئن 

 .شود، معرفی گشت اطالق میگورباچف

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84_%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DA%86%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84_%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DA%86%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84_%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DA%86%D9%81
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کند. کاهش ها را از نو باب مجدد کنترل ارزی، تعیین سقف نوسانات قیمت

های ها، نتایج سیاستارزش ریال تأثیری تورمی بر اقتصاد داشت. عالوه بر این

لیبرالیسم اقتصادی باعث کاهش درآمد واقعی اقشار وسیعی از مردم شد. تمام 

انجامد؛ دست و کارگر میها به کاهش سطح زندگی عموم مردم تهیاین

بتی نفسه موهاقتصادی، فیی مدافعان لیبرالیسم هایی که به عقیدهسیاست

برای اقتصاد است. زیرا روند تورمی، و در پی آن کاهش مزدهای واقعی و سطح 

کند و سهم سرمایه )سود( را در اقتصاد باال زندگی، سهم توزیع کار را کم می

یابد گذاری افزایش مییابد و سرمایهبرد. در نتیجه، مصرف کاهش میمی

 (.95-97،صص. 1387)نعمانی و بهداد، 

 گذاری در اقتصادسرمایه

گذاری در اقتصاد داخلی از دیگر اهداف سیاست لیبرالیسم افزایش سرمایه

های دولتی در بخش گذاریها، سرمایهاقتصادی است. در پی اجرای این سیاست

درصد در  35به  65درصد تولید ناخالص داخلی در سال  25وساز از ساخت

ی (. در اوایل دههCammett, et al., 2015, 313افزایش یافت ) 70سال 

ی سوداگرانه را به سمت ، غالمحسین کرباسچی، شهردار تهران، سرمایه1370

طوری که در ازای ساز تجاری ترغیب کرد، بهوهای مسکن و ساختپروژه

بندی  و کاربری زمین و محافظت در برابر فشارهای معافیت از قوانین منطقه

وسازکنندگان هزینه و عوارض بگیرد. ن و ساختسیاسی، از بازرگانا

پانزده  76تا  66وساز شهری از سال گذاری خصوصی در بخش ساختسرمایه

ـ یعنی آنچه تاکنونی  برابر افزایش یافت؛ امروز دیگر تأمین مالی بازسازیِ شهری 

اند ـ های اطراف آن شکل گرفتههای تهران و و بزرگراهخراشدر هیأت آسمان

 ,Ehsani, 2009, 29-30, in Harris)شود ن شکل شناخته میبه ای

های ثابت( گذاری )به قیمت، کل سرمایه1370ی در اوایل دهه(. 53 ,2013

گام با رشد اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت افزایش یافت. سهم هم

ی های اولیههای ناخالص ملی در سالداری ناخالص داخلی در هزینهسرمایه

ی دو تغییر توأمان افزایش یافت: نخست، لیسم اقتصادی نیز در نتیجهلیبرا

)نعمانی و « ی مصرف خصوصی؛ و دوم، افزایش وارداتکاهش سهم هزینه

 73های بخش عمومی ، شرکت70(. عالوه بر این، تا سال 100، 1387بهداد، 
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درصد از  65درصد از اشتغال و  72ی صنعتی، درصد از ارزش افزوده

(. با وجود Amuzgar, 1983, 140گذاری را به خود اختصاص دادند )سرمایه

سازی، در سال کردن سیاست خصوصیاین روند، پس از هفت سال دنبال

اقتصاد بود.  بین  ، دولت )و بنیادها( همچنان بازیگر اصلی در عرصه1375

درصد  35شدن، در حدود ، تعداد کارکنان دولت به جای کم75و  65های سال

، 75تا  69های فزایش یافت. طبق آمارهای بانک مرکزی ایران، بین سالا

گذاری درصد از کل سرمایه 43درصد به  32گذاری بخش دولتی از سرمایه

 سازی لیبرالیسمی پیادهطور کلی، در نخستین دههافزایش یافته است. به

نفتی رشد اقتصادی، اقتصاد ایران همراه با )و بهرمند از( افزایش درآمدهای 

کرد. این امر و فضای بازتر سیاسی برای بخش خصوصی فرآیند انباشت 

آالت و ویژه در ماشینگذاری خصوصی، بهداری را که در رشد سرمایهسرمایه

م های لیبرالیسیابد، تسهیل کرد. اما، پیگیری سیاستتجهیزات بازتاب می

ل رای آن با قطع و وصاقتصادی تأثیر اندکی بر این فرآیند گذاشت زیرا که اج

های اقتصادی دولت در بازار گیری در سهم فعالیتتوأم بود، و کاهش چشم

ی خصوصی به منجر نشد. با این حال، افزایش میزان انباشت سرمایه

-100، 1387ی نیروی کار انجامید )نعمانی و بهداد، شدن فزایندهپرولتریزه

99.) 

 های دولتیسازی شرکتخصوصی .2-3-2

های نولیبرالی های مهم سیاستهای دولتی از ویژگیشرکت سازیخصوصی

تر اشاره شد، به منظور تأمین منافع بورژوازی ایران و چنان که پیشاست. هم

ی اقتصاد سرمایه داری، جناح پراگماتیست )سازندگی( به رهبری توسعه

ها را در دستور کار قرار داد. یکی از سازیهاشمی رفسنجانی، اجرای خصوصی

ی واگذار»ساله اول رفسنجانی ـ از رهگذر پافشاری بر ی پنجهای برنامهمؤلفه

ـ  «مادر( به مردمبه استثنای صنایع بزرگ و شده )سهام صنایع دولتی و ملی

های حذف و یا کاهش اساسی کنترل دولت بر اقتصاد بود )مرکز پژوهش

سوی دولت مبنی  ای ازنامه(. اجرای این طرح با صدور تصویب1368مجلس، 

ی اول شرکت دولتی آغاز شد. در دوره 400سازی حدود بر خصوصی

ی های واگذارشده(، درمجموع، ارزش شرکت1369-1373سازی )خصوصی
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ی دوم این فرآیند، بین هزار میلیارد ریال بوده است. در دوره 1.7دولتی بالغ بر 

ریال بوده است  هزار میلیارد 1.8، سهام واگذارشده 77تا  74های سال

(Amuzegar, 2007, 60مابین سال .) تریلیون ریال  3.3، تنها 76-77های

 (.1376سازی، از این سهام به بخش خصوصی رسیده است )سازمان خصوصی

ی نظر به این واقعیت که دولت و بنیادهای حکومتی در نخستین دوره

سازی رای خصوصینظام پساانقالبی، اقتصاد ایران را تحت کنترل داشتند، اج

ها تواند به تضعیف قدرت آنصنایع بزرگ اقتصادی و تقویت بخش خصوصی می

سازی نفع تأثیر عظیمی بر فرآیند خصوصیهای ذیمنجر شود. بنابراین، گروه

 های اجرایهای دولتی داشتند. در طی این فرآیند و به اقتصای ضرورتشرکت

ه شان بهایروش بخشی از داراییلیبرالیسم اقتصادی، بنیادهای مزبور به ف

میلیارد ریال محاسبه شده  62.2بخش خصوصی رضایت دادند که در حدود 

های ی نخست اجرای سیاستدر دهه(. Amuzegar, 1993, 100)است 

شرکت  391بنگاه و شرکت دولتی، تنها  770نولیبرالی، دولت اعالم کرد که از 

به بخش خصوصی واگذار شوند  قانون اساسی 44توانند مطابق با اصل می

(Harris, 2013, 51 .) کنید، در مالحظه می 2-2همانطور که در نمودار

های (، ارزش کل شرکت1370-1377های ی رفسنجانی )مابین سالدوره

درصد از مجموع ارزش کل  0.2میلیارد ریال بود که  3.5واگذارشده تقریباً 

 هاست.واگذاری
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ی های واگذارشدهتعداد شرکتو   سهام: ارزش 2-2نمودار شماره 

 1398تا  1370هایهای ریاست جمهوری ایران طی سالدولتی در دوره

 
در  1380های واگذارشده قبل از سال * با توجه به اینکه تعداد شرکت 

( در 391های سخا در دسترس نیست، شماره ذکر شده )آمار و داده

 ( گرفته شده است.51،  2013ی هریس )دوره رفسنجانی، از مقاله
به  1392تا  1370های سال سازی ایران )برای داده: سازمان خصوصیمنبع
؛ سخا، 11،ص.1394مراجعه کنید و برای بقیه به سخا،  10، ص.1393، سخا

 مراجعه کنید(. محاسبات از نویسنده است. 2019؛ سخا، 2018

…دوره رفسنجانی 

…دولت خاتمی 

…دولت احمدی نژاد 

…دولت روحانی 

 -
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(1370-1377)دوره رفسنجانی  (1378-1384)دولت خاتمی 

(1385-1392)دولت احمدی نژاد  (1393-1398)دولت روحانی 
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ولتی طی د یشدههای واگذار: ارزش سهام شرکت3-2نمودار شماره 

 .1398لغایت  1370هایسال

 
 1392تا  1370های سال سازی ایران )برای دادهمنبع: سازمان خصوصی

؛ 11،ص.1394مراجعه کنید و برای بقیه به سخا،  10، ص.1393به سخا، 

 مراجعه کنید(. محاسبات از نویسنده است. 2019؛ سخا، 2018سخا، 

می نیز تداوم یافت. براساس ی خاتهای دولتی در دورهسازی شرکتخصوصی

شرکت نیاز به ماندن  724از  128گذاری یک کمیسیون دولتی، تنها شاخص

در چارچوب مالکیت دولتی دارند. همچنین، این کمیسیون توصیه کرد که 

هایی که توسط بنیادهای بزرگ و بیش از هزار بنگاه فرادولتی، از جمله شرکت

 ,Khajepourد، خصوصی شوند )مؤسسات مرتبط با آن تحت کنترل هستن

ی خاتمی، نمایاند، در دورهنیز می 2-2طور که نمودار (. آن577-98 ,2000

 27ی گذشته تقریباً به های واگذارشده در مقایسه با دورهارزش سهام شرکت

ن شده بیسازیهای خصوصیمیلیارد ریال افزایش یافته است. تعداد شرکت

بوده است. عالوه بر این، فرآیند  374مجموعًا  84تا  80های سال

 10تر از سقف ، ساالنه پایین1370-1384های سازی، در طی سالخصوصی

 میلیارد ریال باقی مانده است.
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طور به 85های دولتیِ واگذارشده از سال ارزش و تعداد سهام شرکت

ی قانون جدید در مورد گیری افزایش یافته، که همزمان است با ابالغیهچشم

جمهور عنوان رئیسنژاد بههای دولتی، و انتخاب احمدیسازی شرکتصوصیخ

 84ی رهبر جمهوری اسالمی در سال آمد ابالغیهجدید ایران. این افزایش پی

منظور به« قانون اساسی 44های کلی اصل در خصوص سیاست»

 دولت حق فعالیت»سازی صنایع بزرگ و مادر بود. طبق این ابالغیه، خصوصی

را ندارد و موظف است هرگونه  44تصادی جدید خارج از موارد صدر اصل اق

برداری از آن( را که مشمول های قبلی و بهرهفعالیت )شامل تداوم فعالیت

ه ساله چهارم )سالیانی پنجنباشد، حداکثر تا پایان برنامه 44عناوین صدر اصل 

ومی غیردولتی های تعاونی و خصوصی و عمدرصد کاهش فعالیت( به بخش 20

کلیه »(. براساس این ابالغیه، بخش دولتی شامل 1384)سخا، « واگذار کند

دستی نفت و گاز(، صنایع بزرگ، صنایع مادر )از جمله صنایع بزرگ پایین

معادن بزرگ )به استثنای نفت و گاز(، فعالیت بازرگانی خارجی خارجی، 

مایی آهن، هواپیو راه برات، راهبانکداری، بیمه، تأمین نیرو، کلیه امور پست و مخا

 جا(.باشد )همانمی« و کشتیرانی

های کلی بند ج اصل ، رهبر ج.ا. سیاست85عالوه بر این، در تیرماه 

های غیردولتی از طریق واگذاری ی بخشی توسعهقانون اساسی را درباره 44

درصد از  80»منتشر کرد و به دولت دستور داد  های دولتیها و بنگاهفعالیت

های خصوصی به بخش 44های دولتی مشمول صدر اصل سهام بنگاه

واگذار کند « های عمومی غیردولتیهای تعاونی سهامی عام و بنگاهشرکت

های (. دومی مشمول بنیادهای فرادولتی مانند صندوق1385ای، )خامنه

های پیمانکاری وابسته به نهادهای نظامی و بنیادهای بازنشستگی، شرکت

به تصویب مجلس رسید و به قانون   86بهمن  8در  موقوفه است. این ابالغیه

طور که پورحسینی، رئیس کل وقت (. همان1386تبدیل شد )وزارت تعاون، 

قانون اساسی  44به موجب اصل »سازی، خاطرنشان ساخت، سازمان خصوصی

یچ ههای گروه یک که های دولتی به سه گروه تقسیم می شوند. شرکتشرکت

درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار  100ی حکومتی ندارند و باید وظیفه

شان به بخش درصد سهام 80های گروه دو نیز باید حداقلشود. شرکت
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های گروه سه نیز که صرفًا وظایف حاکمیتی خصوصی واگذار شود و شرکت

 . (a1398)تسنیم، « شان دولتی باقی بمانددرصد سهام 100دارند باید 

های دولتی به سازی شرکتپس از ابالغ این قانون جدید، خصوصی

توجهی افزایش یافتند. این امر به دولت احمدی نژاد اجازه داد میزان قابل

عنوان موفقیتی برای خودش سازی را تسریع کند تا از آن بهسیاست خصوصی

انون ورت قهای پیشین نتوانسته بودند آن را به صکار گیرد؛ امری که دولتبه

توان دریافت نشان داده شده، می 2-3هایی که در نمودار درآورند. براساس داده

قانون اساسی، روند  44های کلی اصل و پس از ابالغ سیاست 84که از سال 

 اند. مطابقهای دولت سرعت و شدت بیشتری پیدا کردهواگذاری سهام شرکت

، در مجموع 84تا  70یعنی از سال ، پیش از این ابالغیه، 2-4های نمودار داده

های دولتی به بخش خصوصی هزار و ششصد میلیارد ریال از سهام شرکتسی

را به خود  98تا  70ها از سال درصد از کل واگذاری 2واگذار شده بود که فقط 

 1.538.278سو، به این 86دهد. این درحالی است که از سال اختصاص می

درصد از کل این  98رفته همشده است که رویمیلیارد ریال سهام واگذار 

سازی، تعداد های سازمان خصوصیدهد. براساس دادهانتقاالت را تشکیل می

 84های طور کامل یا جزئی از آن( در طول سالهای واگذارشده )بهکل شرکت

های ها و شرکتدهد که داراییبوده است. این نیز نشان می 653، 92تا 

شین های پیمراتب بیشتر از کابینهنژاد بهی احمدیتی در دورهی دولواگذارشده

های نفت، مواد شیمیایی، ها عمدتاً به حوزهبوده است. این حجم عظیم واگذاری

ارزش این (. Harris, 2013, 56)فلزات، برق و ارتباطات راه یافته است 

اس میلیارد ریال بوده است. براس 1.314های واگذارشده در حدود شرکت

میلیون ریال در  813شده از سازیهای خصوصیتحلیلی ساالنه، ارزش شرکت

میلیارد ریال در  158، 1385میلیارد ریال در سال  31به بیش از  1384سال 

افزایش یافته است )به  1388میلیارد ریال در سال  255و تقریباً  1386سال 

 بنگرید(. 2-3نمودار 



 
 

 رانیحضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ا یاسیاقتصاد س 446

های دولتی سهام شرکت واگذاریِای : ارزش مقایسه2-4نمودار شماره 

 .قانون اساسی 44قبل و بعد از ابالغ سیاست های کلی اصل 

 

(، غالم رضا حیدری کرد زنگنه، رئیس وقت 1388به گزارش خبرگزاری مهر )

ذکر « شرکت 270های واگذار شده را تعداد شرکت»سازی، سازمان خصوصی

هزار میلیارد  63را نیز  88تا  84های دولتی از سال رقم واگذاری»و همچنین 

به تصویر کشیده شده، این روند  2-3طور که در نمودار اعالم کرد. آن« تومان

میلیارد ریال رسید و مجدداً، به ترتیب،  77.9افت شدیدی کرد و به  89در سال 

میلیارد ریال افزایش یافت.  130میلیارد ریال و  134به  91و  90در سال 

 464.6با ارزش  92ها در سال سازیدر فرآیند خصوصی توجهافزایش قابل

 ی اوج خود رسید.میلیارد ریال به نقطه

های دولتی سازی شرکتبر سر کار آمدن روحانی با کاهش خصوصی

شرکت  343ی زمانی دهد که در این بازهنشان می 2-2همراه بود. نمودار 

میلیارد  224ها رکتاند. ارزش کل این شدولتی به بخش خصوصی واگذار شده

نژاد، اما بیشتر از های دوران احمدیتر از رقم واگذاریریال بوده که بسیار کم

شده های واگذارجمهوری رفسنجانی و خاتمی است. ارزش شرکتمقطع ریاست

میلیارد ریال کاهش یافت.  37به  94میلیارد ریال و در سال  51به  93در سال 

 163، 1395سازی طی سال وسط سازمان خصوصیهای واگذارشده تآمار بنگاه

میلیارد ریال بوده است )سخا،  49شرکت بوده است که ارزش آن تقریباً 

%2؛ 30,608

1,538,278/0 
%98؛

ارزش به میلیارد ریال

قبل13701384

بعد13851398
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کاهش یافت و  96میلیارد ریال در سال در سال  15.4(. این فرآیند به 1395

میلیارد ریال در  32.2و  97میلیارد ریال در سال  38.9با افزایش دوباره، به 

 را ببینید(. 2.3نمودار رسید ) 98سال 

دخالت نهادهای نظامی و بنیادهای حکومتی در فرآیند  .2-3-3

 سازیخصوصی

سازی جمهوری رفسنجانی، اجرای خصوصیی نخست ریاستدر دوره

های ی مستقیم با گروهی عمومی، با مذاکرهجای به مزایدههای دولتی، بهشرکت

س قانونی تصویب کرد ، مجل75و  71های نفع صورت گرفت. در خالل سالذی

های دولتی را به اعوان و انصار وابسته به داد تا شرکتکه به دولت اجازه می

(. درخصوص ماهیت خریداران، طی Rakel, 2008, 94حکومت واگذار کند )

شرکت واگذارشده به بنیادهای فرادولتی  331، نیمی از 73تا  68های سال

 ,Muradi)اند جانبازان( داده شده)مانند بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان و 

، 94تا  80نیز نشان داده، از سال  2-1طوری که جدول به(. 190 ,2005

میلیارد  1.416گرفته به بخش خصوصی بالغ بر های انجامارزش کل واگذاری

 261تقریباً « بخش خصوصی واقعی»ریال بوده است. از این میزان، سهم 

 21میلیارد ریال ) 300ر حالی که بیش از درصد( بوده، د 18میلیارد ریال )

میلیارد ریال  200اختصاص یافته است. حدوداً « سهام عدالت»درصد( به بخش 

ها واگذار شده، در مقابل، ارزش واگذاری« رد دیون دولتی»درصد( در ازای  14)

به نهادهای نظامی، نهادهای عمومی غیردولتی و دیگر نهادهای وابسته به 

درصد از کل این  46میلیارد ریال بوده که  656ی، بیش از جمهوری اسالم

دهد که ها نشان میاست. این واقعیت 94تا  80های ها در طول سالواگذاری

های دولتی، مؤسسات نظامی و وابسته سازی شرکتحتی در فرآیند خصوصی

 (.22، ص. 1394اند )سخا، به حکومت بیشترین بهرمندی را برده
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های : تبیین ماهیت خریداران، ارزش و سهم شرکت2-1جدول شماره 

 )ارقام به میلیارد ریال( 94لغایت  80ای هواگذارشده طی سال
 

ها در جمع فعاالن اقتصادی گفته سازیی روند خصوصیحسن روحانی درباره

تفنگ بود که آن را به یک دولت با بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی»بود: 

(. 1396،  ایلنا« )سازی نیستتفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی

گ، اگر اطالعات، تفن»با کنایه به سپاه پاسداران گفته بود:  93همچنین آذر ماه 

جا جمع کنیم ابوذر و پول، سرمایه، سایت، روزنامه و خبرگزاری را همه یک

ها نتوانست (. این مواضع و لفاظی2017وله، )دویچه« شوندمیسلمان هم فاسد 

ی عمل بپوشاند. روحانی در هر گام کارکرد چندان دوام بیاورد و به آن جامه

اش در چارچوب منطق اقتصادسیاسی و سازوکار قدرت در جمهوری دولت

روحانی  94اش، در اوایل سال اسالمی عمل کرده است. برخالف مواضع قبلی

من آن شایعاتی که راجع به سپاه مطرح »نشست با فرماندهان سپاه گفت: در 

خواهند سپاه را رقیب مردم قرار دهند؛ سپاه شود را اصالً قبول ندارم، که میمی

(. 1396)میزان، « رقیب مردم نیست؛ سپاه رقیب بخش خصوصی هم نیست

که بخش  های مهمیسپاه امروز باید پروژه»بنابراین، وی تأکید کرد که 

 (.2013وله، )دویچه« خصوصی توان آن را ندارد برعهده بگیرد

رد دیون  ** سایر جمع کل

انتقال اصل 

 سهام

بخش  سهام عدالت

خصوصی 

 «واقعی»

 کل

ارزش سهام واگذارشده  261،231 300،804 197،951 656،433 1،416،419

 1394تا  1380از سال 

 سهم از کل * 18% 21% 14% 46% 100%

 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/503574-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%81%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/503574-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%81%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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همانطور که نشان دادیم، پس از گذشت سه دهه از اجرای لیبرالیسم 

های دولتی، دولت ایران و سازی شرکتی خصوصیویژه در زمینهاقتصادی، به

ی وزهر حترین بازیگران دعنوان اصلیچنان بهی فرادولتی همبنیادهای وابسته

ای ما هکنند. این امر تأییدی است بر مبانی نظری و فرضیهاقتصادی عمل می

صادی های لیبرالیسم اقتگرای نومرکانتیلیستی اجرای سیاستکه دولت توسعه

زمان نهادهای حکومتی و نظامی در سپهرهای اقتصادی به پیش را با تقویت هم

ام شش مرکز پتروشیمی و طور مثال، دولت بخش بزرگی از سهبرد. بهمی

نیروگاهی را به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح )ساتا(، صندوق 

(. همچنین، Maloney, 2015, 334بازنشستگی سپاه واگذار کرده است )

درصد از  95»اعالم کرده بود:  88سازی در مرداد ماه سال سازمان خصوصی

 ون به سازمان تامین اجتماعیالمللی بابت رد دیهای بینسهام شرکت نمایشگاه

ها، ی موجی از مخالفتنیروهای مسلح )ساتا( واگذار شده است. اما در نتیجه

نژاد با ابالغ دستوری به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابطال معامله را احمدی»

برانگیز که در شهریور (. یکی دیگر از موارد بحثb1392)تابناک، « صادر کرد

درصد از شرکت مخابرات  51اد این بود که خبر خریداری رخ د 88ماه سال 

میلیارد تومان،  توسط اعتماد مبین )که یک کنسرسیوم  7800ایران، به ارزش 

(. بر اساس Maloney, 2015, 334تحت کنترل سپاه است( منتشر شد )

سازی ی روند خصوصیدرباره 89ی مجلس ایران در سال گزارش کمسیون ویژه

تا کنون  84سازی از سال نها سیزده و نیم درصد روند خصوصیت»در ایران، 

های دولتی واگذار شده است. شرکتهای شبهبوده و بقیه به شرکت“ حقیقی”

رار های نظارتی قدولتی نه تحت حاکمیت و نظارت دولت، مجلس و دستگاهشبه

 اسکنند. ... بر اسپذیری بخش خصوصی را رعایت میدارند و نه قواعد رقابت

های های دولتی به شرکتها، از شرکتدرصد این واگذاری 86این گزارش 

خصوصی یا ی شبهواژه»ی علی آلفونه، به گفته«. دولتی بوده استشبه

ای شود، کنایههای مجلس از آن استفاده میتر در گزارشدولتی که بیششبه

خانه ؛ 2010وله )دویچه« است به سپاه پاسداران و سازمان تأمین اجتماعی

های ها، شرکتبانک»(. افزون بر این، مؤسسات فرادولتی شامل 1390، ملت

 بنیادهای گذاری و هلدینگی وابسته به حکومت،های سرمایهنظامی، شرکت

https://www.icana.ir/Fa/News/186496/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-44-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://www.icana.ir/Fa/News/186496/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-44-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://www.icana.ir/Fa/News/186496/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-44-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
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 ,Harrisشوند )می« های بازنشستگی و سهام عدالتموقوفات، صندوق

سازی، ، رئیس کل سازمان خصوصی98(. در اردیبهشت ماه سال 46 ,2013

بخش خصوصی در ایران خیلی کوچک و در مقابل، بخش »خاطرنشان کرد که 

ت بنگاه و شرک 2000از مجموع »وی اعالم کرد: «. دولتی خیلی بزرگ است

بنگاه را که دولت در آنها سهام داشته به  900قابل واگذاری تا به امروز حدود 

بنگاه نیز همچنان در اختیار دولت  600بخش خصوصی واگذار شده اند؛ حدود 

 اند که یا منحلشرکت تعیین تکلیف شده 500هستند و در این بین هم حدود 

 (.a1398)تسنیم، « ها ادغام شده اندو یا در دیگر شرکت

های نولیبرالی منجر به تحول مهم در سازی سیاستگرچه پیاده

داری ایران شد، منتها پیکربندی اساسی قدرت دولت در ساختار اقتصاد سرمایه

تغییر باقی مانده است. در راستای اجرای ی اقتصاد تا حد زیادی بدون حوزه

ه هوری اسالمی بهای اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد و نولیبرالیسم، جمسیاست

رغم برخی افتراقات در میان جای تقویت و تحکیم بخش خصوصی، علی

 یهای سیاسی، استراتژی بازسازی ساختار اقتصاد را از طریق توسعهجناح

ی دولت و نهادهای فرادولتی بخش خصوصی به موازات استمرار حضور گسترده

 دهد تا بهبه دولت میو نظامی دنبال کرده است. این استراتژی امکان این را 

سازی انباشت سرمایه بپردازد و در عین بازسازی اقتصادی در راستای بیشینه

عنوان ملزومات بقای حکومت و منابع حال، کنترل دولت بر اقتصاد را به

ها مختصات نفع در حفظ جمهوری اسالمی استمرار ببخشد. اینهای ذیگروه

نومرکانتیلیستی هستند که از اواخر  نشان دولتسازوکارهای اقتصادی و سرشت

 است و کماکان ادامه دارد. ی ظهور رسیدهی شصت شمسی به منصهدهه

ی نیروهای نظامی در اقتصاد از زمان آغاز حضور و مشارکت فزاینده

لیبرالیسم اقتصادی در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی ظهور کرد که در 

 آورینژاد شتاب سرسامهی احمدیی خاتمی گسترش یافت، تحت فرمانددوره

دوران »ی روحانی استمرار یافت. دخالت سپاه در اقتصاد از گرفت و در دوره

ساز و وهای تأمین مالی خُرد، بخش ساختپس از جنگ در زمینه« سازندگی

صنایع نظامی، جاده، سدها و غیره آغاز شد )برای شرح و تفصیل بیشتر به فصل 

های زم به ذکر است که حضور پررنگ شرکتچهارم مراجعه کنید(. ال
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قتصاد ی اآمد فرآیند توسعهسان پیپیمانکاری سپاه در اقتصاد باییستی به

نظر قرار گیرد که در آن هم ماهیت نیروهای سیاسی جمهوری اسالمی مطمح

دهی اقتصادی و هم ساخت دولت جمهوری اسالمی را اجتماعی و سامان

تری یک دولت نومرکانتیلیستی، بر بستر وسیععنوان یک شکل مشخص از به

 داری، مورد غور و تحلیل قرار داد.ی غیرهژمونیک سرمایهاز یک جامعه

 گیرینتیجه .2-4

های اقتصادی و سیاسی مرتبط با در این فصل به بررسی سازوکارها و مؤلفه

ی پساانقالبی پرداخته شد. با پژوهیدن حضور سپاه در اقتصاد در دومین دوره

اقتصاد  تر با ساختارتحلیل نقش و جایگاه سپاه در اقتصاد در ارتباطی گستردهو 

اند که تأسیس سپاه محصول بحران اجتماعی سیاسی ایران، نتایج نشان داده

ی انقالب و بعد از آن است که از زهدان چنین تحوالتی زاده هژمونی در آستانه

 شد.

های مترقی ـ طغیان شعنوان یک ابزار نظامی در مقابل جنبسپاه به

ای مردم کارگر و زحمتکش برای رهایی از ستم و استبداد، جنبش توده

های های چپ و سوسیالیستی، شورش و مقاومتشوراهای کارگری، گروه

ای هخواهانه در اقصی نقاط ایران ـ نقش مهمی در تحکیم پایهاِتنیکی و آزادی

 1360سیاسی و اقتصادی در دهه  هاینظام جدید ایفا کرد. با وجود این، بحران

های از طریق اجرای سیاست« ی وابستهتوسعه»سوی رژیم را وادار کرد تا به

تصاد اق« بازسازی»ی آن، سپاه به فرآیند نولیبرالی گام بردارد که در نتیجه

 هایش پرداخت.دخالت داده شد و به گسترش فعالیت

ی شده بود، تحول بندهمانطور که در مبانی نظری و تحلیلی صورت

ساخت دولت جمهوری اسالمی از یک دولت کورپوراتیستی به شکلی از دولت 

گرای نومرکانتیلیستی، همراه بود با اتخاذ استراتژی اقتصادی از باال به توسعه

 هایسو، رژیم برنامهپایین، تا از این طریق به دو هدف مهم دست یابد. از یک

لمللی اهای مؤسسات مالی بیندستورالعمل تعدیل اقتصادی سریع را مطابق با

گرفتن سیستم کردن ارز و در پیشنرخی( تک1سازی کرد، که شامل )پیاده

گیر کنترل قیمت و سوبسیدها؛ ( حذف و کاهش چشم2نرخ ارز شناور )ریال(، )

ی راهبردی آمد این پروژههای دولتی بود. پیهای شرکتسازی( خصوصی3)
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های اجتماعی و به تبع آن اعتراضات اجتماعی د نابرابریتورم کمرشکن، تشدی

ی ای از سهام واگذارشدهها، بخش عمدهدر گوشه و کنار کشور بود. عالوه بر این

نفع اعم های ذیهای دولتی به دامن نهادهای وابسته به حکومت و گروهشرکت

از نهادهای نظامی )همچون سپاه(، مؤسسات غیردولتی در بخش عمومی، 

گر تداوم کنترل دولت و نهادهای بنیادهای فرادولتی سرازیر شد. این روند نشان

های اصلی دولت نومرکانتیلیستی ـ بر عنوان یکی از کارویژهی آن ـ بهتابعه

اقتصاد است که به موجب آن دولت به تسلط و نظارت مستقیم خود بر ابعاد 

وحدت و یکپارچکی دولت بخشد. از سوی دیگر، عدم مختلف جامعه استمرار می

های سیاسی درون جمهوری اسالمی وقفه بین جناحموجب شده تا رقابت بی

برای تصرف منابع دولت و کسب قدرت سیاسی و اقتصادی به جریان بیفتد. در 

در  شدنِ سپاهگرانه بر روند دخیلها نقش میانجیبندیها و دستهنتیجه، جناح

ثیر ها تأو تضعیف دامنه و حجم این دخالتکنند و بر تقویت اقتصاد بازی می

های بندیرغم رقابت و افتراق بین دستهگذارند. با وجود این، علیمی

های سیاسی برای دستیابی ی اخیر، همه جناححکومتی، در طول سه دههدرون

داری، از های سرمایهو رشد اقتصادی، تقویت سازوکارهای مناسبت به توسعه

درپی ریاست های پیی دورهالی حمایت و در طول همههای نولیبرسیاست

اند، زیرا سازوکارهای لیبرالیسم جمهوری، هر کدام به شکلی، آن را پیاده کرده

اقتصادی را موهبتی برای اقتصاد و جامعه، و در تحلیل نهایی، تضمین بقای 

ایش رکنند. شایان ذکر است که به رغم گدانند و از آن پشتیبانی میحکومت می

اختاری، های سی دولت نومرکانتیلیستی، به دلیل تضادها و بحرانگرایانهتوسعه

ی اقتصادی تاکنون ناکام مانده جمهوری اسالمی در دستیابی به رشد و توسعه

 است و و فساد افسارگسیخته در تمامی تار و پود این نظام ریشه دوانیده است.

ر توسعه و تحوالت شکی نیست که درآمدهای نفتی نقش اساسی د

ی اقتصادیِ تمامی های توسعهاقتصاد سیاسی ایران دارد. به خصوص، برنامه

های دولتی به درآمد نفت متکی بوده و هست. در نتیجه، در راستای کابینه

های لیبرالیسم اقتصادی، دولت ایران برخی اجرا درآوردن سیاستبه

ی در بخش باالدستی گذاری خارجهای اصالحی برای جذب سرمایهسیاست

نفت در دستور کار قرار داد و عملیاتی کرد. از این رو، تفحص و تحلیل در رابطه 
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با ساختار صنعت نفت، تغییراتی که این صنعت از سر گذرانده و عوامل سیاسی 

عنوان یک پیمانکار مسلط داخلی در صنعت ـ اقتصادی دخیل در ظهور سپاه به

 رد واکاوی قرار خواهیم داد.نفت و گاز را در فصل بعدی مو

*** 
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ی صنعت نفت و گاز در اقتصاد سیاسی فصل سوم: جایگاه و توسعه

 ایران

 

 مقدمه .3-1

که صنعت نفت در فرآیند تحوالت سیاسی و اقتصادی ایران نقش نظر به این

کلیدی ایفا کرده است، درک ساختار قدرت در ایران بدون بازنمایی و تحلیل 

صاد های اقتاین صنعت و تحوالتی که در راستای دگرگونی دهیکارویژه و سامان

سوی یافتن بهویژه سوقی پساانقالب از سر گذرانده، بهسیاسی در دوره

صادهای ترین اقتلیبرالیسم اقتصادی، غیرقابل تصور است. ایران یکی از بزرگ

فسیلی نقش نفتی جهان است، بدین معنی که درآمد حاصل از منابع انرژی 

رین تسی در اقتصاد سیاسی ایران دارد. طبق برآوردها، ایران یکی از بزرگاسا

ی ژئوپلتیکی ذخایر نفت و گاز جهان را در اختیار دارد. این موقعیتِ یگانه

کند که در آن ساختار قدرت اقتصادی و سیاسی را در ایران پیکربندی می

های ، طبقات و گروهرقابت و نزاع برای کنترل و توزیع منابع موجود توسط دولت

 ی این صنعت بازتابی میان این نیروها و روند تاریخیِ توسعهنفع، در رابطهذی

 یابد.می

گیرد: یکم، با عزیمت از این نظرگاه، این فصل دو هدف را پی می

تر از همه، تحلیل و بازنمایِی ساختار صنعت نفت و گاز ایران، و دوم و مهم

ی تحول ساختار اری در این صنعت در نتیجههای ساختپژوهش در دگرگونی

گرای اقتصادسیاسیِ جمهوری اسالمی از کورپوراتیسم دولتی به دولت توسعه

پاه )و ی سهای زیرمجموعهتدریج منجر به ظهور شرکتنومرکانتیلیستی، که به

های پیمانکاری داخلی( در این حوزه شد. برای بررسیدن این دیگر شرکت

جایگاه صنعت نفت و گیرد: دوم در این فصل مبنا قرار می موضوع، سؤال فرعی
گاز در اقتصاد سیاسی ایران چگونه است و چه عواملی منجر به ورود سپاه در 

 این صنعت شده است؟ 
استداللی که من مطرح خواهم کرد مبتنی بر سازوکارهای ساختار 

یسم رپوراتسیاسی و اقتصادی جمهوری اسالمی است. از آنجایی که شکلی از کو

مسلط بود، صنعت نفت و گاز توسط  57ی اول پس از انقالب دولتی در دهه
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شد. ضرورت تحول این ساختار به شکلی از دولت دولت متمرکز و کنترل می

ادی های اقتصگرای نومرکانتیلیستی همراه بود با پیگیری سیاستتوسعه

وده ولت در تالش بسو، دنولیبرالی برای دستیبابی به دو هدف اساسی: از یک

گذاری خارجی و تا به بازسازی ساختاریِ صنعت انرژی برای جذب سرمایه

المللی نفتی در بخش باالدستی نفت بپردازد. به های بیندادن شرکتمشارکت

، ی این صنعتموازات چنین راهبردی، دولت برای کنترل خود بر فرآیند توسعه

ه حاکمیت متکی بوده است. ظهور های پیمانکاری داخلی و نزدیک ببه شرکت

عنوان بازیگران غالب در این عرصه، بایستی در های وابسته به سپاه بهشرکت

سویی با استراتژی تعدیل اقتصادیِ از باالی دولت لحاظ شود، روشی که هم

دولت با توسل به آن بتواند کنترل خود را بر اقتصاد تأمین و تضمین کند. در 

های پیمانکاری )شبه(خصوصی وابسته مچون دیگر شرکتاین فرآیند، سپاه، ه

 کنند. از سویمی دولت در اقتصاد عمل« بازوی دراز»عنوان به حاکمیت، به

شدن و فقدان یکپارچگی دولت )که ویژگی دولت  بندیدیگر، نظر به جناح

خبگان های سیاسی و نگرای نومرکانتیلیستی است(، کشمکش بین جناحتوسعه

های و مشارکت شرکت أثیر فراوانی در میزان تقویت/تضعیف مداخلهحکومتی ت

 پیمانکاری داخلی در این صنعت دارد.

ی این فصل به شرح زیر سازماندهی شدهبندیهای صورتاستدالل

، ازدپردبه ساختار صنعت انرژی در اقتصاد سیاسی ایران می 3-2شود. بخش می

رژی در ایران؛ سهم درآمدهای نفت و که شامل سه مؤلفه است: حجم منابع ان

گاز در اقتصاد سیاسی ایران؛ و مالکیت و مدیریت بخش انرژی ایران. در گام 

بازسازی ساختار صنعت انرژی به الگوی لیبرالیسم اقتصادی،  3-3بعدی، بخش 

های سیاسی به نسبت این صنعت را مورد بحث و تحلیل ها و نخبهرویکرد جناح

های تعدیل گیرد: ضرورتموضوع چند الیه را در بر میدهد. این قرار می

به منظور « بیع متقابل»اقتصادی در بخش انرژی؛ ارائه و تدوین قراردادهای 

ی شرکت ملی نفت ایران و های تابعهگذاری خارجی؛ شرکتجذب سرمایه

ها؛ و ظهور به آن حکومتی و عناصر وابستههای دورنها با جناحروابط آن

ی سپاه، و نفوذ های زیرمجموعهی پیمانکاری داخلی، ازجمله شرکتهاشرکت
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 گیریهای سیاسی در این صنعت. سرانجام، این فصل را با یک نتیجهجناح

 رسانیم.مختصر به پایان می

 ساختار صنعت انرژی درون اقتصاد ایران .3-2

 ذخایر نفت و گاز .3-2-1

ن ت، به ایسرشت و موقعیت ذخایر نفت در جهان یک موضوع ژئوپلتیکی اس

ی دریای خزر معنی که ذخایر جهانی نفت و گاز عمدتًا در خاورمیانه و منطقه

بازنمایی شده، طبق برآوردها تقریبا  3-1گونه که در نمودار واقع شده است. آن

 یی جهانی نفت در سازمان کشورهای صادرکنندهشدهتدرصد ذخایر اثبا 80

ی خاورمیانه )غرب از آن در منطقهدرصد  65نفت )اوپک( متمرکز و تقریبًا 

(. سهم ایران از این ذخایر نفت و OPEC, 2018, 26آسیا( واقع شده است )

درصد  60گاز بسیار عظیم است. طبق برآورد بانک جهانی، منابع طبیعی تقریباً 

 73دهد. همچنین، ذخایر نفت و گاز طبیعی کل ثروت در ایران را تشکیل می

 ,Karshenas & Malik, 2012)زند ی را رقم میدرصد از کل ثروت طبیع

ازحد اقتصاد ایران به این ذخایر، توصیف و با توجه به وابستگی بیش(. 115

 تحلیل ساختار صنعت انرژی ایران بسیار مهم است.

 

 

 (.به میلیارد بشکهشده )نفت خام ثابت ریذخا . موقعیت1-3شماره  نمودار

 

 OPEC (2018)منبع: 
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ی نفت خام ی ذخیرهی چهارمین دارندهموقعیت منابع انرژی ایران در رتبه

بنگرید(. از لحاظ تاریخی، در خالل  Iوست ی جهان است )به پیشدهاثبات

میلیارد بشکه تخمین زده شده  58، ذخایر نفت خام ایران 57تحوالت انقالب 

درصد از اوپک را به  13درصد از ذخایر نفت خام جهانی و  8بود که تقریباً 

ی اطالعات انرژی خود اختصاص داده بود. براساس برآوردهای جاریِ اداره

میلیارد بشکه دخایر نفتی در اختیار دارد  157.2، ایران 1397 آمریکا، در سال

 ,EIA, 2019درصد از ذخایر جهانی نفت خام است ) 10که تقریباً نزدیک به 

ی شده(، ذخایر اثباتBP(. با این حال، براساس برآورد بریتیش پترولیوم )4

بوده  میلیارد بشکه 158.4شمسی برابر با  95و  94های نفت ایران در سال

 (.BP, 2017, 12است )

 ی دومی گاز طبیعی ایران، پس از روسیه، در رتبهشدهذخایر اثبات

( تخمین Tcfتریلیون فوت مکعب ) 490، 1360جهان قرار دارد که در سال 

درصد  16ی اوپک و شدهدرصد از کل ذخایر گاز طبیعی اثبات 44زده شد؛ با 

تریلیون فوت  1.191، این ذخایر از ذخایر جهانی. مطابق برآوردهای جاری

ی گاز طبیعی جهان را در شدهدرصد از ذخایر اثبات 17معکب است که تقریباً 

(. جالب اینجاست که بریتیش پترولیوم در سال EIA, 2019, 3گیرد )بر می

تریلیون متر  33.5رفته همگزارش داد که ذخایر گاز طبیعی ایران، روی 2018

درصد از کل ذخایر گازی جهان را به  18ه این حجم شود کمکعب برآورد می

ی ذخایر گاز جهانی است رو بزرگترین دارندهخود اختصاص می دهد و از این

(BP, 2017, 26.) 

مضافًا، بر اساس برآوردها میدان گازی پارس جنوبی، واقع در خلیج 

خش درصد از ذخایر گازی جهان را داراست. بدین ترتیب، ب 10فارس، تقریباً 

تریلیون متر مکعب از ذخایر گازی  14متعلق به ایرانِ این میدان گازی تقریباً 

میلیارد مترمکعب میعانات گازی را در خود جای دهد. این تقریباً  18و حدود 

درصد از ذخایر گاز جهان و تقریبا نیمی از ذخایر گاز ایران را تشکیل  7.5

 (.1399دهد )نفت و گاز پارس، می



 
 

 رانیحضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ا یاسیاقتصاد س 458

 ای نفت و گاز در اقتصاد سیاسی ایرانسهم درآمده .3-2-2

. کندی دولت را تأمین مینفت و ذخایر موجود در ایران بخش عظیمی از بودجه

ی وابستگی اقتصاد سیاسی ایران به منابع انرژی فسیلی )نفت رو در نتیجهاز این

ه پذیر بوده است کو گاز(، همیشه در برابر تحوالت مربوط به این صنعت آسیب

های کالن اقتصادی دارد. با توجه به ی خود تأثیر مهمی بر سیاستبه نوبه

که منبع تأمین مالی دولت عمدتًا به درآمد نفت متکی است، فراز و این

های تولید نفت، صادرات و قیمت آن مستقیماً بر درآمدهای ملی تأثیر نشیب

 5دل ( تولید نفت ایران معا2016ش ) 95گذارد. طبق برآوردها، در سال می

 ی بزرگ نفت بوده است.درصد از کل تولید نفت جهان و چهارمین تولیدکننده

ی گاز در همچنین برآورد شده که ایران در همان سال سومین تولیدکننده

(. در رابطه با مصرف داخلی، نفت و گاز طبیعی، BP, 2017جهان بوده است )

را  95لیه در سال درصد از کل مصرف انرژی او 67و  30به ترتیب، نزدیک به 

 اند.تشکیل داده

ی داخلی در ایران ـ که به دلیل صعود مستمر مصرف انرژی اولیه

درصد افزایش یافته است )نگاه کنید به  40حدود  95تا  85های بین سال

ی گاز طبیعی برای (، دولت ایران به مرور زمان به یارانه3-3و  3-2نمودار 

( LPGفت سیاه، نفت سفید و گاز مایع )کاهش و درنهایت جایگزینی مصرف ن

(. این سیاست منجر به افزایش Bina, 2017, 73روی آورده است  )

 ,EIAشد ) 93تا  89های های داخلی نفت، گاز طبیعی و برق بین سالقیمت

های جاری کاهش وابستگی هزینه»(. هدف از این تعدیالت اقتصادی 2 ,2019

ها از طریق منابع غیر نفتی مانند مالیات زینهبه درآمدهای نفتی، و تأمین این ه

 (. Farzanegan, 2010, 1056« )بود

گزارش  3-4و  3-2طبق آمارهای بانک مرکزی ایران که در نمودار 

 سطحشده، روابط بین تولید نفت، تغییر قیمت و صادرات آن تقریباً هم

ولت را در پذیریِ وضعیت تأمین مالی ددرآمدهای دولت است. این نما، آسیب

ی درآمدهای نفتی توسط عوامل گوناگون )از جمله های غیرمترقبهبرابر شوک

تولید، تغییر قیمت، بازار صادرات نفت و تحوالت بین المللی در این حوزه( را 
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درصد  55درصد از کل صادرات ایران و  80طور متوسط کشد. بهبه تصویر می

 شود.از کل درآمد دولت از منابع نفتی حاصل می

ارائه شده، در خالل  3-5و  3-4های گونه که در نمودارهمان

ی تأثیر اعتصابات کارگری در صنعت نفت و اختالل در ، در نتیجه57های سال

میلیارد دالر در  19.2( به 1356میلیارد دالر ) 21.7تولید آن، درآمد نفت از 

یارد دالر به میل 11.7کاهش یافت. درآمدهای نفتی به ترتیب از  1357سال 

نزول کرد. این روند خود را در کاهش  60و  59های میلیارد دالر در سال 10

دهد. ها بازتاب میدرصد در همان سال 59به  67سهم نفت از درآمد دولت از 

میلیارد دالر در  18.6با توجه به افزایش قیمت نفت، درآمدهای نفتی ایران به 

ی رسید. با وجود این افزایش، در نتیجه 62میلیارد دالر در سال  20و  61سال 

ار ی قبل از انقالب بسیجنگ ایران و عراق، تولید و صادرات نفت نسبت به دوره

 پایین باقی ماند، که این نیز کاهش درآمدهای دولتی را رقم زد. 

، 1360ی کاهش چشمگیر تولید و صادرات نفت در اواسط دهه

اقتصادی مواجه ساخت. با نگاهی به  جمهوری اسالمی را با یک بحران عمیق

وضوع پیداست که حتی با احیای تولید نفت در طی ، به3-2نمودار شماره 

درصد از باالترین  40، تولید نفت ایران در این دوره در حدود 68تا  60های سال

ی شمسی قرار داشت. در دهه 1350ی ی تولید نفت در اواسط دههنقطه

ران تالش کرد تا تولید را احیا کند و صادرات را نیز ته»نخست پس از انقالب، 

حفظ کند زیرا امکانات و دهلیزهای حمل و نقل آن بمباران شده و اقتصاد آن 

 ,Molaney, 2015)« ها و بسیج جنگی قرار گرفته استدر معرض تحریم

ی دولت به خاطر کاهش درآمدهای که در این دوره بودجهنظر به این(. 381

گیری با خسران مواجه شده بود، تأمین مالی دولت نیز بیشتر رز چشمنفتی به ط

(. در پسایند جنگ، ارزش 1389به مالیات بر درآمد متکی شد )بانک مرکزی، 

میلیون  16.831( به 67میلیون دالر )در سال  419.8کل درآمدهای نفتی از 

 38لت از ( افزایش یافت که به تبع آن افزایش درآمدهای دو69دالر )در سال 

درصد از کل درآمدهای دولت در این دوره را در پی داشت )به نمودار  60به 

 بنگرید(.  4-3
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های ژئوپلتیکی میان ایران و عربستان سعودی، قیمت در پی تنش

گیر مواجه شد. این رویداد، با سقوط چشم 1360نفت در اواسط تا اواخر دهه 

ی برای بازسازی و اجرای لیبرالیسم ی اقتصادای که دولت برنامهدر خالل دوره

اقتصادی داشت، به کاهش درآمد نفت دولت منجر شد. در نتیجه، درآمد دولت 

درصد  20درصد کاهش یافت و این کاهش،  25نسبت به سال قبل  73در سال 

تولید نفت در این دوره (. Fürtig, 2002, 235)ی دولت بود کمتر از بودجه

ه در روز معلق ماند. عالوه بر این، این واقعیت میلیون بشک 2.26وحوش حول

به امید و اتکای  68پایین لیبرالیسم اقتصادی از سال بهکه استراتژی از باال

ریزی شده بود، به دلیل سقوط قیمت نفت در درآمدهای نفتی تدوین و طرح

ها مواجه شد که ، جمهوری اسالمی با بحران تراز پرداخت73و  72های سال

های راهبردی اقتصادی آن را با موانع جدی روبرو ساخت. استمرار پروژه

ی پس از جنگ منجر به بحران بودجه در وابستگی به درآمدهای نفتی در دوره

 1377آمد کاهش شدید قیمت نفت در سال شد. این هم پی 76و  75های سال

 لی سابینیِ بودجهبود که یک معضل جدی اقتصادی را به وجود آورد. پیش

دالر در هر بشکه بود. منتها، قیمت نفت در اردیبهشت  16برای قیمت نفت  77

 سال، دالر تغییر یافت. به همین ترتیب، در خرداد ماه همان 12به  77ماه سال 

دالر و پنجاه سنت در هر بشکه معامله شد. در سال  9نفت خام ایران با قیمت 

در نتیجه، خاتمی [که تازه بر میلیارد دالر بود و  9.9درآمد نفتی تنها  77

ی بحران اقتصادی قرار گرفت جمهوری تکیه زده بود] در آستانهکرسی ریاست

(Behdad, 2000, 35 .) 

به دنبال سقوط شدید قیمت نفت در این دوره به کاهش درآمدهای 

میلیارد ریال  53،626به  1376میلیارد ریال در سال  62،378دولت از حدوداً 

ی انجامید. با این حال، افزایش چشمگیر قیمت نفت در آغاز دهه 1377در سال 

 125،479طور قابل توجهی به بیش از ، کل درآمد دولت خاتمی به1380

درصد  25، ارزش صادرات نفت تقریبا 84میلیارد ریال افزایش یافت. در سال 

. ی دولت را به خود اختصاص داددرصد از بودجه 50از تولید ناخالص داخلی و 

ی دولت از نوسان قیمت نفت عواقب اجتماعی شدیدی را پذیری بودجهآسیب

می های عموبه همراه داشته و دارد. اتکای دولت به دالر نفتی برای تأمین هزینه
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ها یا کاهش اش را در محافظت از اقتصاد در برابر افت ناگهانی قیمتتوانایی

به وقوع پیوست.  87ال طور که در سبرد، همانصادرات نفت به تحلیل می

دالر در هر بشکه  40دالر به  140ها در کمتر از شش ماه از که قیمتهنگامی

درصد  15به  87درصد در سال  9.9عنوان مثال، نرخ بیکاری از سقوط کرد. به

به دنبال آن، درآمد ایران (. Heuty, 2012, 3)افزایش یافته است  90در سال 

به  93-94میلیارد دالر در سال مالی  55.4از از صادرات نفت و گاز طبیعی 

 (.IMF, 2017, 4)کاهش یافت  94-95میلیارد دالر در سال  33.6

طور ی تولید ناخالص داخلی بهدر ارتباط با صادرات نفت، رشد سرانه

درصد  1،5به  1383تا  1376های درصد در سال در خالل سال 3،5متوسط از 

 345ی نفت از . در همین مدت، درآمد سرانهافت کرد 89تا  84های بین سال

با وجود فروش  (.Heuty, 2012, 2)دالر افزایش یافته است  815دالر به 

درصد از درآمد دولت(، درآمدهای  55درصد از کل صادرات و  80نفت و گاز )

را  88تا  84های درصد از تولید ناخالص داخلی ایران بین سال 15نفتی تنها 

(. نسبت صادرات نفت به 1387داده است )بانک مرکزی، به خود اختصاص 

بود.  1384تا  1361های ی زمانی سالدرصد در بازه 76تا  59تولید نفت بین 

مندی از نفت درصد کاهش نسبی در بهره 20در این دوره، بیش از »در نتیجه، 

عنوان منبع اصلی درآمدهای ارزی وجود داشته است. با توجه به تأثیرات به

آمدهای آنها، این تصویر از المللی و پیهای بینمدت تحریموری و طوالنیف

(. ملخص Bina, 2017, 15رسد )تر به نظر میتاریک 2000ی اواسط دهه

ی اقتصاد سیاسی ایران مستقیماً با تحوالت صنعت نفت و گاز کالم، چرخه

 مرتبط و متأثر از آن است.
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مالکیت و کنترل بر بخش نفت تحت ساختار  .3-2-3

 کورپوراتیسم دولتی

سان یک انقالب پاسیو ـ و پیامدهای سیاسی، اجتماعی و ـ به 57انقالب 

ای در ساختاربندی مناسبات اقتصادی آن تغییرات بنیادی و گسترده

نترل ی ککه تنها برخی از ابعاد مدیریت و شیوهاد نکرد بلداری ایران ایجسرمایه

صنعت نفت را تغییر داد. این تحول در درجه اول در نمای بیرونی این صنعت 

منجر به حفظ و تداوم « انقالب»مان، این رخ داد. در ارجاع به الگوی نظری

ن این ای تولید پیشین با تغییراتی در حوزه فرهنگی و سیاسی شد. از زهدشیوه

 سطح از تحوالت، کورپوراتیسم دولتی زاده شد.

های اساسی کورپوراتیسم دولتی، که ی یکی از خصیصهبه مثابه

داری دولتی است، ساختار قدرت سیاسی جدید در مداخالت شکلی از سرمایه

شود. جمهوری اسالمی تحت گسترده و شدید دولت در صنعت نفت پدیدار می

نترل خود را بر این صنعت اعمال کرد. اگرچه تحت حاکمیت خود، اقتدار و ک

 کرد ـحاکمیت رژیم سابق، شاه بر شرکت ملی نفت ایران اعمال کنترل می

بدین معنا که این شرکت صرفًا در مقابل شاه پاسخگو بود ـ اما اعمال حق 

طور واضح به شرکت ملی نفت اعطا شده بود مالکیت بر ذخایر نفتی ایران به

(Yong, 2013, 7 .) کنترل زیادی بر 1353درپی قراردادهای نفتی در سال ،

بخش نفت و گاز به شرکت ملی نفت داده شد. در این قرارداد آمده است که 

منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی است و اعمال حق مالکیت ملت ایران »

و برداری ی اکتشاف، توسعه، تولید، بهرهنسبت به منافع نفتی ایران در زمینه

پخش نفت در سرتاسر کشور و فالت قاره منحصراً به عهده شرکت ملی نفت 

ها و پیمانکاران خود در آن باره ی نمایندگیایران است که راساً یا به وسیله

ی نامهتوانق، جمهوری اسالمی، «انقالب»جا(. پس از )همان« اقدام خواهد کرد

سوی، های آمریکایی و فرانشرکت -المللی نفتی ]های بینکنسرسیوم با شرکت

اری گذ[ و سایر امتیازات را فسخ کرد و سرمایه-در کنار بریتیش پترولیوم 

مشترک بخش باالدستی نفت را تحت مدیریت شرکت ملی نفت ایران تثبیت 

 (.Maloney, 2015, 374)کرد 
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کردن کل ساختار نهادهای مرتبط با رژیم جدید به جای ساقط

ق، نهادهای جدیدی را ایجاد کرد تا بتواند از باال بر صنعت نفت در رژیم ساب

منابع طبیعی کنترل مستقیم داشته و آن را به شکل متمرکز مدیریت کند. در 

ی بین دولت و صنعت نفت ایران تغییر عین حال، ساختار اساسی و رابطه

ترین تغییر، ایجاد وزارت نفت بود. هدف این ای نکرد. مهممالحظهقابل

انه کنترل و مدیریت چهار شرکت دولتی از جمله شرکت ملی نفت خوزارت

ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پاالیش و پخش، و شرکت ملی صنایع 

پتروشیمی بود. در این چارچوب، شرکت ملی نفت ایران تا حد زیادی 

تأسیس درآمد. هدف این وزارت نخورده باقی ماند، اما به تابع وزارت تازهدست

خود  هایکند تا فعالیتگیری راهبردی این شرکت نظارت ین بود که بر جهتا

های کالن سیاسی و اقتصادی جمهوری اسالمی را با استراتژی و سیاست

نفتی کشور را در  ی عملیاتشرکت ملی نفت همه»هماهنگ کند. در نتیجه، 

 18و با تعداد چنان کانون بخش انرژی ایران باقی مانده، ... اختیار گرفت و هم

درصد از زمان  300[ که افزایش بیش از 1386] 2007هزار کارمند در سال 

 ,Maloney« )انقالب است، چهارمین شرکت بزرگ نفتی در جهان باقی ماند

 بودن(. در چارچوب ساختار جدید، نقش شرکت ملی نفت مسئول375 ,2015

 نفت ایران بود.در بخش باالدستی « مالکیت، حاکمیت و مدیریت»در قبال 

ترین تحوالت بخش عالوه بر ایجاد وزارت نفت، یکی از مهم

دادن »قانون اساسی جمهوری اسالمی  81ها این بود که طبق اصل هیدروکربن

ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و امتیاز تشکیل شرکت

گیری، ن جهتدر راستای ای« معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.

و  بر منابع طبیعی بیگانه یسلطه موجب قرارداد که هرگونه» 153اصل 

)شورای « است کشور گردد ممنوع و دیگر شؤون ، ارتش، فرهنگاقتصادی

 یاز بخش نفت، مالکیت و اداره« حفاظت»(. قانون اساسی برای 1397نگهبان، 

توصیف کرد. « به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت»صنعت انرژی را 

ی جنگ ایران و عراق و انزوای با وجود این، تخریب این صنعت در نتیجه

های المللی، که کاهش تولید نفت و به تبع آن افت درآمدهای دولت و بحرانبین

جمهوری اسالمی را وادار کرد برخی اصالحات اقتصادی را در پی داشت، 
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ی صنعت انرژی گذاری خارجی و توسعهاقتصادی و قانونی را برای جذب سرمایه

 های لیبرالیسم اقتصادی ـ اتخاذ و عملیاتی کند.ـ در راستای اجرای سیاست

گرای تحوالت صنعت انرژی تحت دولت توسعه .3-3

 نومرکانتیلیستی

 گاز ضرورت تحول در صنعت نفت و  .3-3-1

ویژه بخش انرژی، در طول جنگ بست اقتصادی، بهها و بنتخریب زیرساخت

گیر صنعت نفت و گاز )که هشت ساله، به یک تحول و بازسازی چشم

هد( بود تا با اتکا به آن ملزومات  های حیاتی اقتصاد ایران را تشکیل میشریان

این بحران عمیق  ی اقتصادی را فراهم آورند. پاسخ جمهوری اسالمی بهتوسعه

اقتصادی، یک دگرگونی ساختاری برای دستیابی به رشد اقتصادی بود؛ 

ترین پارامترهای تقویت مناسبات مبتنی بر بازار به اقتضای ایتعدیالتی که پایه

ی اول سالهی راهبردی پنجداری بود. برنامهی اقتصادی سرمایهتوسعه

گرای پاییِن دولت توسعهرفسنجانی در راستای استراتژی از باال به 

 توانستچهارچوب مهمی را فراهم کرد که در آن دولت می»نومرکانتیالیستی 

« ی اصالحات ساختاری و لیبرالیسم اقتصادی را آغاز کندبرنامه

(Karshenas & Pesaran, 1995, 90.) 

در همین چارچوب، احیای تولید و صادرات نفت برای تأمین مالِی 

ی لیبرالیسم اقتصادی از اهمیت حیاتی لندپروازانههای باجرای سیاست

چون ایران که دارای منابع غنی تر از همه، برای کشوری همبرخوردار بود. مهم

است و شدیداً به درآمد نفت و گاز متکی است و نیز از کمبود ساختاری از 

ی صنعت نفت بیند، توسعهحیث ظرفیت داخلی و منابع مالی آسیب می

ی بخش باالدستی نفت و گاز میلیارد دالر آمریکا برای توسعه 70کم به دست

(. Mirmoezi, 2004)سال نیاز دارد  15تا  10مدت ی میانبرای یک دوره

ی برای تحقق این اهداف، بخش انرژی ایران نیازی اساسی به جذب سرمایه

، 1370ی رو، در اوایل دههی جدید دارد. از اینهای پیشرفتهخارجی و فناوری

ی بخش نفت شد و ترین تنگناها در توسعهی اصلیدولت رفسنجانی متوجه

این  کهبنابراین در جهت بازسازی ساختاری این حوزه گام برداشت. نظر به این

صنعت سهم اساسی که در گردش اقتصاد کشور دارند، با پایان جنگ ایران و 



 
 

 حامد سعیدی 467

 تورکار فوری دولتی صنعت نفت و گاز در دسعراق، فرآیند اکتشاف و توسعه

قرار گرفت. این روند در دوره بازسازی پس از جنگ آغاز شده و توسط 

نژاد و روحانی تداوم یافت. همانطور که در فصل های خاتمی، احمدیدولت

ها به جمهوریی ریاستی توسعه در دورهسالههای پنجپیش ارائه شد، برنامه

نرژی در چارچوب سیاست ی بخش اانحای مختلف در جهت ترمیم و توسعه

 های اقتصادی نولیبرالی برآورد شده بودند.

گذاری و تدوین قرادادهای بیع متقابل و سرمایه ارائه .3-3-2

 خارجی

ق ، مطاب«ی وابستهتوسعه»روی از سیاست تر ذکر شد، پیطور که پیشهمان

المللی پول، برای دولت های بانک جهانی و صندوق بیندستورالعمل

ادی از ی اقتصمحورِ توسعهنومرکانتیلیستی یک استراتژی دولتگرای توسعه

ذب ویژه جروی اقتصاد جهانی، بهبود. این مهم بازگشایی اقتصاد داخلی به باال

طلبید.  برای تحقق این هدف، دولت ایران المللی نفتی، را میهای بینشرکت

دی و قانونی در عنوان تمهیدات اقتصارا به« بیع متقابل»الگوی قراردادهای 

گذاری خارجی در بخش انرژی ایران ارائه کرد. مقصود این جهت جذب سرمایه

بود تا از این طریق ایران بتواند تولید و صادرات نفت خود را گسترش دهد. با 

که قانون اساسی جمهوری اسالمی دسترسی نهادها و عوامل توجه به این

ای اصالحات اقتصادی و عهکرد، مجموخارجی در این صنعت را ممنوع می

جی های خارقانونی در راستای ایجاد یک زیربنای قانونی برای مشارکت سرمایه

المللی نفتی در صنعت نفت و گاز به فوریت یافته بود. سران های بینو شرکت

جمهوری اسالمی برآن شدند تا با طراحی و تدوین سازوکاری متناسب با 

نفت و گاز، شرایط مناسبی را برای جذب ی بخش باالدستی مقتضیات توسعه

گذاران خارجی به این صنعت فراهم سازند. بدین ترتیب هر چه بیشتر سرمایه

ای از قراردادهای پیمانکاری موسوم به قرارداد بیع متقابل از یافتهنوع تدوین

 به این صنعت ورود پیدا کرد. 1372سال 

، دولت ایران 1384 تا 1368ی رفسنجانی و خاتمی، از سال در دوره

« قراردادهای خدماتی»عنوان الگوهای گوناگونِ قراردادهای بیع متقابل را به

للی المهای بینرونمایی کرد تا پایه و اساس قانونی برای بازگرداندن شرکت
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قراردادهای خدماتی با قیمت »نفتی ایجاد کند. قراردادهای بیع متقابل 

 پیمانکار هیچ گونه مالکیتی بر میدانثابت/خدمات برگشتی ثابت هستند که 

نفتی یا گازی را ندارد و در آن یک نهاد ایرانی )مثالً شرکت ملی نفت( برخی 

« کندهای خود را به طرف خارجی واگذار میهای معینِ مسئولیتاز جنبه

(Kuhn & Jannatifar, 2012, 213 از حیث قانونی، ارائه و تدوین .)

ی مالکیت و حاکمیت دولت ایران بر منابع کنندهمینقراردادهای بیع متقابل تض

ی ما، هدف از این ی طرح شدهنفت و گاز این کشور بود. در ارجاع به نظریه

الگوی قراردادی این است که دولت سعی در تلفیق کنترل شدید خود بر 

های حاصل از خارجی به اقتصاد، افزایش استخراج رانتدسترسی سرمایه

گذاری مطابق های خارجی برای سرمایهجذب مشارکت شرکت صادرات منابع و

های دولت ها یکی از ارکان اصلی و کارویژهی دارد. اینمحورانههای دولتبرنامه

 نومرکانتیلیستی است. 

های آلود در میان جناحهای تنشاین استراتژی جدید مخالفت

داران سرمایه یحکومتی را به همراه آورد. گرچه رفسنجانی و حلقهدرون

سوداگر نزدیک به وی، بیش از پیش بر فضای متحول اقتصادی و سیاسی ایران 

ه تدوین ها باعث شد کپیشی گرفته بودند، اما کشاکش شدید سیاسی بین جناح

و غیرجذاب متولد « ناقص» 1372در سال « بیع متقابل»و تصویب قرارداد 

ارآمدی اولین مدل از های سیاسی داخلی و ناکرغم محدودیتشوند. علی

یری کارگقراردادهای بیع متقابل، شرکت ملی نفت ایران مجوز قانونی برای به

این قراردادها برای اکتشاف، تولید و توسعه صنعت انرژی دریافت کرد. در 

چارچوب مقررات قرارداد بیع متقابل، شرکت ملی نفت شروع به جذب 

ای با چندین شرکت ی گستردههگذاری خارجی کرد، که منجر به مذاکرسرمایه

های نفت و گاز به منظور مشارکت ای از پروژهالمللی نفت در مورد مجموعهبین

اولین قرارداد  1آنها در بخش باالدستی نفت شد. شرکت نفتی آمریکایی کونوکو

های آمریکا، امضا کرد، اما به دلیل تحریم 1373بیع متقابل ایران را در سال 

 ,Van Groenendaal & Mazraatiل از اجرا فسخ شد )این قرارداد قب

                                                      
1 Conoco Oil Company 
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 1المللی نفتی دیگر شامل، توتال، شورون،های بین(. شرکت3711 ,2006

 3شرکت ملی نفت ژاپن، بریتیش پترولیوم، صادرات ماشین شوروی 2اگیب،

 (.Maloney, 2015, 387)بودند 

قرارداد قابل مشاهده است، اگرچه قانون  3-6طور که در نمودار همان

گذاری مستقیم به تصویب رسید، اما سرمایه 1370ی بیع متقابل در اوایل دهه

ی خارجی در قالب قراردادهای بیع متقابل در بخش نفت و گاز از اوایل دهه

های ایاالت آمد تحریمای پیبه ایران سرازیر شد. این تأخیر یک دهه 1380

میلیون دالر در  20بیش از  هایی کهمتحده آمریکا بود. براساس آن، شرکت

شدند کردند از سوی ایاالت متحده مجازات/تحریم میگذاری میایران سرمایه

(Cammett, et al., 2015, 301 .)ایران برای  79عنوان مثال، در سال به

ای به مبلغ یک میلیارد دالر در قرارداد معامله« دارخوین»ی میدان نفتی توسعه

(. Bina, 2017, 73)امضا کرد  ENIشرکت ایتالیایی ساله با  5بیع متقابل 

گذاری مستقیم خارجی در قالب قراردادهای بیع متقابل طور متوسط سرمایهبه

های مستقیم خارجی گذاریدرصد از کل سرمایه 60تقریباً  96تا  تا  78از سال 

گذاری مستقیم خارجی در در ایران را به خود اختصاص داده است. کل سرمایه

طور قابل توجهی افزایش میلیون دالر بود که بعد به 15.5حدوداً   76ال س

میلیون  164.4به  79گذاری خارجی در قالب بیع متقابل در سال یافت. سرمایه

میلیون دالر نسبت به یک سال  3.055با  81دالر افزایش یافت که در سال 

مللی، الهای بینریمی تحقبل رشد دو برابر داشته است. با این حال، در نتیجه

المللی نفتی از صنعت نفت و گاز ایران شد، های بینکه منجر به خروج شرکت

میلیون دالر در  2.456گذاری در قالب بیع متقابل با شدت زیادی از سرمایه

کاهش یافت که این سقوط دردناِک  86میلیون دالر در سال  778به  83سال 

گذاری در با رشد سرمایه 87د در سال درصدی برای ایران بود. این رون 70

میلیون  3.466با  91قالب بیع متقابل تغییر جهت داد که سرانجام در سال 

                                                      
1 Chevron 
2 Agrip SpA 
3 The Soviet Machine Export 
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ی اوج خود رسید. منتها این روند صعودی پایدار نماند. اعمال دالر به نقطه

ش( و تصمیم 1390) 2011های اقتصادی از سوی آمریکا در سال مجدد تحریم

ش( مبنی بر منع واردات نفت ایران، 1391) 2012سال ی اروپا در اتحادیه

های خارجی در ایران گذاریگیر سرمایهصنعت انرژی ایران را با کاهش چشم

 80میلیون دالر سقوط کرد و تقریباً  618این رقم به  94نشانه گرفت. در سال 

گذاری در قالب بیع را تجربه کرد. سرمایه 91درصد کاهش نسبت به سال 

میلیون دالری در سال  251، در مقایسه با افزایش 96در آذر ماه سال  متقابل

 میلیون دالر افزایش یافت. 503گذشته، حدود 

های گذاری خارجی در پروژهطور خالصه، کل حجم سرمایهبه

 96تا  78های ی نفت و گاز در قالب قراردادهای بیع متقابل بین سالتوسعه

تر که، همانطور که قبالً اشاره شد، بسیار پایینمیلیارد دالر است  30نزدیک به 

طور کلی، ی این صنعت است. بهمیلیارد دالر( برای توسعه 70از مقدار الزم )

ی این ایران تاکنون قادر به جذب منابع خارجی مورد نیاز خود برای توسعه

 بنگرید(. 3-6صنعت نفت و گاز نشده است )به نمودار 
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 01/0ای خارجی در بخش نفت تقریباً هگذاریمجموع سرمایه

 ,Torbatدهد )صدم( درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می)یک

گذاری خارجی در رغم میزان جذب سرمایهها، به(. با وجود این415 ,2005

ی ی کافی قادر به جذب فناوری پیشرفتهبخش انرژی، کشور ایران نه به اندازه

های داخلی و خارجی مکفی سازماندهی و جذب سرمایه خارجی شد و نه توان

نیافتگی صنعت نفت و گاز برای دستیابی به سطح برای جبران کامل توسعه

ی پیش از میلیون بشکه در روز در دوره 6اش، یعنی تولید تولید بلندپروازانه

انقالب، داشته است. استراتژی لیبرالیسم اقتصادی دولت همراه بود با ایجاد 

های متعدد پیمانکاری داخلی برای متحقق ساختن جذب و مشارکت کتشر

ی مستمر و متمرکز دولت در طور همزمان، مداخلهگذاری خارجی و، بهسرمایه

 بخش انرژی در راستای حفظ کنترل خود در این حوزه.

ها با ی شرکت ملی نفت و ارتباط آنشرکت های تابعه .3-3-3

 ها و نخبگان سیاسیجناح

خش ی بهای داخلی قادر به برآوردن مقتضیات توسعهکه شرکتاین با توجه به

های خارجی گذاریروی سرمایههای بازگشایی این بخش بهانرژی و ضرورت

ها و ی دولت و کشاکش میان جناحجانبهی مستقیم و همهنبودند، مداخله

ی هنخبگان وابسته به حکومت به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده بود. در وهل

ی شرکت ملی نفت برای های تابعهنسبی شرکت« استقالل»ای از اول، درجه

ها همیشه به مداخالت گذاری خارجی الزم بود، اما آنتشویق و جذب سرمایه

سیاسی دولت متکی هستند. نظر به سازوکارهای اقتصاد سیاسی حاکم بر ایران، 

لیبرالیسم  سازیساختار دولت و سطح نهادمندیِ بخش خصوصی، پیاده

گذاری خارجی مستلزم تأسیس کردن سرمایهاقتصادی در بخش انرژی و دخیل

ی صنعت انرژی است. های )نیمه(خصوصی در پاسخ به ملزومات توسعهشرکت

ی ی اقتصاداین فرآیند در عین حال به نظارت دولت برای کنترل روند توسعه

ی، پسایند سیاست شناسی و تحلیلنیاز داشت. از منظر این الگوی شناخت

وص خصی رفسنجانی و بهی صنعت نفت در دورهلیبرالیسم اقتصادی در حوزه



 
 

 رانیحضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ا یاسیاقتصاد س 472

های )نیمه(خصوصی برای ای از شرکتی تصدی خاتمی، رشتهدر دوره

گذاری خارجی سرمایه« مؤثرتر»دادن ساماندهیِ تمهدیدات جذب و مشارکت

مهمی ایفا کرده ایجاد شدند و طی این فرآیند بخش بورژوازی تجاری نقش 

 است.

تر، همزمان با کشف میدان گازی پارس جنوبی در طور مشخصبه

)که تقریباً نیمی از ذخایر گازی ایران را تشکیل  1371خلیج فارس در سال 

های ی شرکتدهد( توسط شرکت نفت فالت قاره ایران، مجموعهمی

س ر میدان پارتوسط شرکت ملی نفت ایران ایجاد شدند. کنترل ب 1آفـاسپین

، داران تجاریهای )نیمه(خصوصی جدید، سرمایهجنوبی برای بسیاری از شرکت

ی عینی برای های سیاسی درون حکومتی، زمینهاعوان و انصار و جناح

ی ایجاد رو ایدهزدن بر و توزیع این غنایم عظیم فراهم آورد. از اینچنگ

انون اساسی مطرح شد. های قخصوصی برای رفع محدودیتهای )نیمه(شرکت

« حداقل صد شرکت وابسته و فرعی تأسیس شدند»در این دوره، 

(Zahirinejaad, 2012, 237مهم .)ی های زیرمجموعهترین شرکت

(، OIEC« )شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت»آف( عبارتند از )سپین

( ، شرکت IOEC« )شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران»

« ی پترو ایرانشرکت توسعه»(، PEDECی نفت )و توسعه مهندسی

(PEDC ، )«(  شرکت نفتیران اینتر تریدNICO ،)«شرکت نفت و گاز پارس »

(POGC این شرکت 3-1( و پتروپارس )به جدول .)عنوان ها بهبنگیرید

های خارجی، دادن شرکتی )نیمه(خصوصی، با مشارکتهای تابعهشرکت

های موجود در صنعت نفت و گاز ایران مستقیم و پروژهتقریباً در تمامی 

ها در خارج از قلمرو حاکمیت ایران غیرمستقیم مشارکت داشتند. این شرکت

اند و شوند، به ثبت رسیدهکه در آن مشمول قوانین جمهوری اسالمی نمی

 شود.بنابراین درآمد آنها توسط دولت شمول مالیات نمی

اقتصادی در صنعت نفت و گاز، به موازات های لیبرالی اجرای سیاست

های مادی و عینی شرطساز و پیشفراوانی منابع انرژی در ایران، همواره زمینه

                                                      

1 Spin-off companies 
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آفِ شرکت ملی نفت و ائتالف بین ـهای اسپینبرای تأسیس شرکت

حکومتی برای تسلط بر این منابع بوده های درونداری تجاری و جناحسرمایه

ی نوپا فضا و استقالل بیشتری برای های تابعه، شرکتاست. از حیث قانونی

تر دولت به دست آوردند. در عین حال، فعالیت در بخش انرژی با نظارت کم

ها ارتباط مستقیم خود های تابعه )نیمه(خصوصی بودند، اما آناگرچه شرکت

را با شرکت ملی نفت و دولت حفظ کردند. هدف آنها دستیابی به الزامات جدید 

ی این صنعت بوده است. همانطور که یبرالیسم اقتصادی در راستای توسعهل

ی ی لیبرالیسم اقتصادی، این پروژه( خاطرنشان کرده، در نتیجه1992هاریک )

هدف تجاری در چارچوب حدود صالحیت »راهبری برای شرکت ملی نفت یک 

بود. این بدان معناست که شرکت ملی نفت باید یک استراتژی « دولت

سودجویانه را دنبال کند. در همین راستا، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، اظهار 

تر کرد بههای مختلف و عملتمرکززدایی و استقالل برای شرکت»داشت که از 

کند. من معتقدم که تمام واحدهای شرکت ملی نفت ... باید کاماًل پشتیبانی می

هایی تنآنها همچنین باید بهبراساس شرایط اقتصادی و بازرگانی عمل کنند. 

 ,MEES, 1997, 40-49; in Mahdavi, 2011« )کسب سود کنند

کند که بر اساس آن ها شرایطی را ایجاد می(. استقالل تجاری این شرکت266

المللی نفتی برای قراردادهای بیع های بینآنها قادرند تا با همکاری شرکت

ر خارج که د های تابعهریق شرکتشرکت ملی نفت از ط»متقابل مناقصه کنند. 

هایی های پیمانکاری مؤثر با شرکتنامهاند، با وارد شدن توافقکشور ثبت شده

های که در آن کنترل کامل خود را حفظ کرده، راهی برای دور زدن محدودیت

 ,Yongاست ) های نفتی پیدا کردهقانون اساسی در تأمین مالی خارجیِ پروژه

2013, 10.) 
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آف شرکت ملی نفت در صنعت  های سپین. شرکت3-1شماره  جدول

 انرژی ایران

های شرکت سال تأسیس های اصلیفعالیت

 آف سپین

، در صنایع نفت، گاز EPCیک پیمانکار پیشتاز خصوصی، 

 یگاز در مزایدهو پتروشیمی ایران، شراکت با بریتیش

 (.BIEC, 2020پارس جنوبی ) 12و  11و  10و  9فازهای 

شرکت   1366

مهندسی و 

ساختمان 

صنایع نفت 

(OIEC) 

المللی بازرگانی و های شبکه بینی فعالیتبرای توسعه

گذاری خارجی در جزیره جرسی )متعلق به جذب سرمایه

عنوان ( و بهNaftiran  ،2020انگلستان( ثبت شده است )

های تجاری شرکت ملی نفت یکی از ابزارهای اصلی فعالیت

کند. با گذشت زمان، المللی عمل میطح بینایران در س

ی تنیده در نظام برآمدهی درهمشرکت نفتیران به یک حلقه

عنوان مثال تجاری در صنعت نفت ایران تبدیل شد. به

ی خاتمی میلیارد دالری که در دوره 3تسهیالت اعتباری 

عنوان مجری استفاده کرد مذاکره شده بود، از نفتیران به

(Maloney, 2015, 396). 

شرکت نفتیران  1370

   اینترترید

(NICO) 

 

خلق ارزش از طریق انجام »این شرکت مأموریت خود را 

های مهندسی، خرید، ساخت، نصب، آمیز فعالیتموفقیت

اندازی پروژه های داخلی و اندازی و راهحفاری، پیش راه

 کند.معرفی می« EPD و EPCI المللی فراساحلبین

شرکت  1372

هندسی و م

ساخت 

تأسیسات 

  دریایی ایران

(IOEC) 

( Channel Islandی کانال )این شرکت در جزیره 

رسانی برای ترین شریک داخلی در خدمتعنوان اصلیبه

های بیع متقابل تأسیس شد. همچنین، تأسیس این پروژه

 هایشرکت به منظور مدیریت و نظارت بر روند اجرای پروژه

شرکت  1373

مهندسی و 

توسعه نفت  

(PEDEC) 
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 شرکت ملی نفت بود.عظیم نفت و گاز در 

عنوان یک شرکت پیمانکاری به»پتروایران 

عنوان یکی از و به (General Contractor)عمومی

ی شرکت ملی نفت ایران با هدف اجرای های تابعهشرکت

ی در جزیره« ی میدان های نفت و گازهای توسعهپروژه

 (1399روایران، )پت .جرسی تأسیس شد

شرکت توسعه  1375

  پتروایران

(PEDCO) 

 های فرعیعنوان یکی از شرکتشرکت نفت و گاز پارس به

ی در جزیره 1377شرکت ملی نفت ایران در اول دی ماه 

ی ویرجین تأسیس و ثبت شد. این شرکت مسئولیت توسعه

 ی میادینکلیه فازهای میدان گازی پارس جنوبی و توسعه

، باشد )نگپرس شمالی، گلشن و فردوسی را دارا میگازی پا

1399.) 

شرکت نفت و  1377

گاز پارس  

(POGC) 

عنوان این شرکت که در انگلستان به ثبت رسیده است، به

سرپرست اصلی پیمانکاران فرعی در بخش گاز طبیعی ایران 

تأسیس شد. پتروپارس قصد دارد به  1376در هفتم بهمن 

( تبدیل شود E&Pاکتشاف و تولید ) المللییک شرکت بین

های جدید برای توسعه در ایران و سایر و به دنبال فرصت

المللی نفت در کشورها با همکاری شرکت های معتبر بین

جهان است. سهامداران اصلی آن صندوق بازنشستگی 

درصد( و صندوق های بازنشستگی سازمان  60نفتیران )

درصد(  IDRO( )40گسترش و نوسازی صنایع ایران )

 (.1399بودند )پتروپارس، 

 پتروپارس 1376

 

ها و افراد حکومتی های پیمانکاری و نفوذ جناحشرکت .3-3-4

 در بخش انرژی

عنوان نهادهای ی شرکت ملی نفت ایران بههای تابعهرغم اینکه شرکتعلی

ها با هستند، اما آن« استقالل»ی میعنی از خصوصی دارای درجه)نیمه(

ها چنان بر آنحکومتی پیوندهای محکمی دارند و دولت همی درونهاجناح

کنترل مستمر دارد. این امر ناشی از این واقعیت است که بخش خصوصی 

گی کافی نداشته است تا راساً وارد عمل شود. با یافتهداخلی قدرت و سازمان
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 توجه به توانایی محدود بخش خصوصی در بسیج نیروهای اجتماعی و تولیدی

ی مستمر دولت و تأمین منابع مالی، بازسازی صنعت نفت نیازمند مداخله

 گرای نومرکانتیلیستی برای مدیریت فرآیند توسعه در این صنعت است.توسعه

های سیاسی در این در پرتو پاردایم نظری ما، دخالت شدید جناح

 ی اقتصادی درمحورِ توسعههای اصلی یک استراتژی دولتحوزه از خصیصه

ست گرای نومرکانتیلیستی افرآیند انتقال جمهوری اسالمی به یک دولت توسعه

های ی ارگانیک بین دولت و شرکت ملی نفت )و شرکتکه به موجب آن رابطه

خصوصی( یک فاکتور ضروری برای های تجاری نیمهعنوان شرکتی آن بهتابعه

نرژی( و ساحت ویژه در بخش ااستمرار تسلط دولت بر جامعه، اقتصاد )به

 توانستشرکت ملی نفت تنها زمانی می»سیاسی بوده است. به این معنا، 

های تابعه پی بگیرد که روابط غیر رسمی استراتژی خود را برای ایجاد شرکت

ی کافی محکم کند، به اندازهاش متصل میکه آن را به حامیان سیاسی

 ,Yong« )عی مقاومت کنندهای رقیبان مدکردند تا بتوانند در برابر چالشمی

اند و به تبع آن بندی شدهها صورتطور که در فرضیه(. همان11 ,2013

 آورد که براساسشد، این وضعیت شرایط مناسبی را فراهم میبینی میپیش

گرفتن رقابت بر سر موقعیت قدرت کنند: شدتی مشخص بروز آن چند پدیده

های سیاسی در فرآیند جناح 1«غیرمنطقی»ی در درون حکومت، مداخله

های گوناگون. بر بستر این های اقتصادی و افزایش فساد در حوزهگذاریسرمایه

داران تجاری، نخبگان وابسته به رژیم، بنیادهای فرادولتی و شرایط، سرمایه

 اند.نظامی برندگانِ اصلی اصالحات جدید اقتصادی شده

ی هاشمی، فرزند هاشمی ، مهد1370ی عنوان مثال، در اواخر دههبه

های تابعه کسب کرد. هاشمی رفسنجانی، یک مقام مهم در وزارت نفت و شرکت

ی توسط شرکت مل های توسعهعنوان بازوی پروژهریاست شرکت پتروپارس، به

 های بیع متقابل در صنعتنفت، یکی از اصلی ترین شرکای داخلی برای پروژه

ی کنترل بر شرکت برای نفوذ اقتصادی انرژی را بر عهده داشت. هدف اصلی و

                                                      

داری در پاسخ به مقتضیات . منظور از غیرمنطقی از منظر منطق سازوکارهای سرمایه1 
 دارانه است.فرآیند انباشت سرمایه
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و سیاسی در کشور بود. عالوه بر این مهدی هاشمی در همین اثنا رئیس شرکت 

آور مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران بوده است. به همین سبب، تعجب

کند عنوان شریک شرکت پتروپارس عمل مینیست که این شرکت به

(Maloney, 2015, 395او همچنین .) سازی مصرف رئیس شرکت بهینه

در »ی شرکت ملی نفت ایران، بود. های تابعهسوخت ایران، یکی از شرکت

 2003و  2002ی مدیران استات اویل فاش شد که در سال ی محاکمهقضیه

شده در انگلستان به هاشمی رشوه پرداخت ایِ ثبتهای واسطهاز طریق شرکت

 ,Yong, 2013)« برایشان تضمین کند اند تا دریافت قراردادهایی راکرده

12 .) 

ی خاتمی، سید مهدی حسینی، معاون وزیر نفت، رئیس بعداً در دوره

شرکت پتروایران بود. حسینی به دلیل نقش خود در طراحی مدل قرارداد بیع 

 1«متقابل آقای بیع»متقابل و مذاکره در مورد بسیاری از معامالت اولیه، به 

، مهدی میرمعزی که او هم معاون وزیر بود، 79سال معروف شده بود. در 

(. اگرچه شرکت پتروایران در Maloney, 2015, 394جایگزی وی شد )

ی ی پروژهای عظیم پارس جنوبی مشارکت داده شده بود، در نتیجهتوسعه

تأسیس  اش در جذب منابع مالی، این پروژه به یک شرکت تازهناتوانی

خصوصیِ شرکت ملی نفت ایران،  ی نیمهکت تابعهعنوان یک شرپتروپارس، به

( 1379(، چهار و پنج )1377واگذار شد. پتروپارس به تدریج در فازهای یک )

 (.1399پارس جنوبی مشارکت داده شد )پتروپارس، 

پتروپارس در طول تاریخ حیات خود در یک سری رسوایی و اتهامات 

س ای سیاسی، بهزاد نبوی، رئیمربوط به فساد نقش داشته است. به دلیل فشاره

مجبور به استعفا  80پتروپارس و متحد نزدیک محمد خاتمی، سرانجام در سال 

شد. سرانجام، بیژن زنگنه، وزیر نفت در زمان دولت خاتمی، این شرکت را با 

های بازنشستگی ساختن ملزومات الزم برای خرید سهام در صندوقفراهم

-Yong, 2013, 11)نظر دولت قرار داد  طور کامل زیرشرکت ملی نفت، به

ی پارس های اصلی و تأخیر در توسعهغیر از برخی تغییرات در چهرهبه(. 12

                                                      
1 ‘Mr. Buyback’ 
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نخورده باقی ماند. با جنوبی، عملکرد و ساختار شرکت پتروپارس نیز دست

ی شرکت ملی های تابعهی نزدیک بین دولت و شرکتمدنظر قرار دادن رابطه

که وضعیت پتروپارس ناظران خارجی را سردرگم کرده  نفت، جای تعجب ندارد

عنوان یک شرکت به»اند که پتروپارساست. برخی از این ناظران اظهار داشته

شود که چیز بیشتری از  کند، گرچه توسط دولت کنترل میخصوصی عمل می

« اندهای واقعی نبودهی سایه و فاقد کارکنان و تواناییهای تابعهسایر شرکت

(Energy Compass, 2001 .) 

ت ی شرکت ملی نفعنوان یک شرکت تابعهعالوه بر این، پتروایران به

یع ی قرارداد بکه برندهعنوان یک بازیگر اصلی ظهور کرد زمانیبه سرعت به»

(. شرکت Maloney, 2015, 396« )ی میدان سلمان شدمتقابل برای توسعه

رکت ی شرکت ساحلی تابعهپتروایران توسط مصطفی خویی، رئیس سابق ش

شد. خوئی در دوره ریاست جمهوری خاتمی فعالیت ملی نفت، ریاست می

پس  86المللی را دنبال کرد اما در سال های بیندادن شرکتتجاری و مشارکت

(. بر اساس تصمیم Yong, 2013,13نژاد برکنار شد )از سرکار آمدن احمدی

سهام این شرکت به شرکت بازرگانی ی کلیه 82شرکت ملی نفت ایران در سال 

عنوان صورت رسمی بهبه 95نفتیران )نیکو( منتقل شد. این شرکت در سال 

( جهت E&Pی اکتشاف و تولید )یک شرکت صاحب صالحیت در حوزه

المللی نفتی برای اجرای پروژه های بزرگ نفت و های بینهمکاری با شرکت

( مورد تأیید وزارت نفت قرار IPC)گاز در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی 

ی (. منازعات سیاسی پیرامون این شرکت در زمان توسعه1399گرفت )پدکو، 

ی خاتمی، پتروایران ، در دوره1377میدان نفتی سلمان پدیدار شد. در سال 

 طلب ادعایی این میدان را بر عهده داشت. اگرچه جناح اصالحمسئولیت توسعه

ها از انتشار جزئیات قرارداد بین شرکت ت، اما آناستیالی سیاسی را داش

ه کردند. هنگامی کامتناع می« کرسنت پترولیوم»پتروایران و شرکت اماراتی 

به قدرت رسید، متحدانش این معامله را فاش کردند  84نژاد در سال احمدی

 قیمت فروخته شده، به این قراردادنشده ارزانو با اتکا به اینکه بنزین تصفیه

ی برنامه 84از آنجا که دولت در سال (. Yong, 2013, 12)ور شدند حمله

عنوان یک به« دانا انرژی»سازی شرکت پتروایران را داشت، شرکت خصوصی
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شرکت خصوصی موفق به خریداری آن شد. زیرا مصطفی خویی، مدیر عامل 

 سابق پتروپارس، در آن مقطع رئیس شرکت دانا انرژی بود.

یاست جمهوری خاتمی، علی هاشمی رئیس شرکت ی ردر دوره

مهندسی و ساختمان صنایع نفت بود، کسی که بعدها ریاست کمسیون انرژی 

رضا فروزش، وزیر سابق راه و ، غالم78مجلس را به عهده داشت. در سال 

درصدی  10شهرسازی، ریاست این شرکت را  به دست گرفت و بعداً سودی 

(. Maloney, 2015, 396وروز حاصل کرد )ی میدان سروش/ نبرای توسعه

های شرکت ملی نفت است شرکت نفت و گاز پارس یکی دیگر از زیر مجموعه

ی میدان گازی پارس جنوبی و پارس شمالی فعالیت ی توسعهکه در زمینه

ی پارس جنوبی، شرکت نفت و گاز پارس را به یک امپراتوری پروژه»دارد. 

توسط صندوق  که به یمن سهام مهارشده قدرتمند و سودآور تبدیل کرد

گذاری فرادولتی که توسط مدیریت بازنشستگی ایران، یک صندوق سرمایه

 ی شرکت ملی نفتشود، محکم در دستان خانوادهشرکت ملی نفت کنترل می

 (.Yong, 2013, 10« )شودنگه داشته می

های سیاسی در کل فرآیند لیبرالیسم رقابت و کشمکش بین جناح

قتصادی شدت یافته است. شرکت بزرگ وابسته به سپاه، قرارگاه سازندگی ا

داری رفسنجانی درگیر ی زمامدر دوره« دوران سازندگی»االنبیا، که از خاتم

ی نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت اقتصادی بود فعالیت های خود را به حوزه

شرکت صدرا و  دو شرکت وابسته به سپاه،  1384گسترش داد. در اوایل سال 

االنبیا، تالش کردند تا در بخش باالدستی نفت دسترسی داشته قرارگاه خاتم

 ی خاتمی وباشند، اما قرارداد آنها توسط بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت در دوره

 جمهوریی دوم ریاستمتحد نزدیک رفسنجانی، لغو شد. عالوه بر این، در دوره

ی میدان گازی های توسعهبه پروژه MJFخاتمی، زنگنه مانع از ورود شرکت 

 (. APS, 2001, 16پارس جنوبی شد )

، 84نژاد در سال رسیدن احمدیها، پس از به قدرتبه رغم این

ی میلیارد دالر برای توسعه 2.7االنبیا قرارداد بدون مناقصه به ارزش خاتم

در تیرماه میدان گازی پارس جنوبی دریافت کرد. این قرارداد  16و  15فازهای 

االنبیا و شرکت مهندسی و میان شرکت ملی نفت ایران و قرارگاه خاتم 85
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(. از آن 1393؛ تسنیم، 1386ساخت تأسیسات دریایی ایران امضا شد )فارس، 

ن ـ تریترین ـ یا بزرگتدریج به یکی از بزرگزمان به بعد، خاتم االنبیا به

ی های باالدستعرصه از پروژه پیمانکارانی تبدیل شد که هم اکنون در چندین

دستی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور فعالیت می کند، ازجمله و پایین

ی نفت و گاز ی میدان، صنایع پاالیشگاهی، مخازن ذخیرههای توسعهدر حوزه

(. این روند به گونه ای ادامه یافت a1399و خطوط انتقال نفت و گاز )خاتم، 

تأثیرگذارترین بازیگر داخلی در صنعت نفت و گاز و ترین و که سپاه به بزرگ

 پتروشیمی تبدیل شده است.

ای پیمانکار دادن مجموعهگذار از یک سیستم متمرکز به مشارکت

)نیمه(خصوصی و نهادهای فرادولتی و نظامی در بخش انرژی، فرآیندی مرتبط 

آن را در  داری ایران دارد که بهتر استی دینامیسم درونی سرمایهبا توسعه

گرای پرتو استراتژی لیبرالیسم اقتصادیِ از باال، که ویژگی مهم دولت توسعه

نومرکانتیالیستی است، شناخت و تحلیل کرد؛ فرآیندی که به موازات کنترل 

 هایویژه از طریق تأسیس شرکتشدید دولت روی این سپهر اقتصادی، به

این صنعت را به سوی ی سپاه، های زیرمجموعهپیمانکاری داخلی و شرکت

های لیبرالیسم اقتصادی سوق داد. حضور و گسترش پیمانکاران اجرای سیاست

داخلی و سپاه در این صنعت به شدت تحت تأثیر مداخالت سیاسی قرار گرفت. 

داران تجاری که سعی حکومتی و سرمایههای درونپیوندهای محکم میان جناح

تابعه را قادر ساخت تا رقیبان های در کنترل صنعت نفت داشتند، شرکت

 سرسخت خود را از میدان خارج سازند. 

 گیرینتیجه .3-4

هدف این فصل شناخت و تحلیل ساختار صنعت نفت و گاز ایران در دوران 

پساانقالب، جایگاه این صنعت در اقتصاد سیاسی ایران و بازسازی این صنعت 

 1368یلیستی )از سال گرای نومرکانتگرفتن دولت توسعههمراه با ظهور و نضج

جایگاه صنعت نفت و گاز در »سو( بود. این هدف با طرح این سؤال که اینبه

اقتصاد سیاسی ایران چگونه است و چه عواملی منجر به ورود سپاه در این 

 پژوهیده شده است. « صنعت شده است؟
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همانطور که نشان داده شد، ایران چهارمین ذخایر نفت خام 

ی گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد. شدهومین ذخایر اثباتی و دشدهاثبات

درصد از کل  80با داشتن چنین موقعیت ژئوپلتیکی، درآمدهای نفتی تقریباً 

درصد از کل درآمدهای دولت در دوران پس از انقالب را  55صادرات ایران و 

عوامل های اصلیِ درآمد دولت را در برابر دهد. این شرایط شریانتشکیل می

متعدد داخلی و خارجی پیرامون نوسانات قیمت نفت، تولید و بازار صادرات 

این  گرفتنسازد. با پیپذیر میالمللی آسیبای و بیننفت و تحوالت منطقه

ها به میزان قابل توجهی های اقتصادی دولتعوامل، ما دیدیم که چگونه برنامه

 به درآمد نفت متکی بود.

رونمایی شد که هیچ تغییر محسوس و در این فصل همچنین 

ی بین دولت و صنعت نفت تحت حاکمیت جمهوری اسالمی بنیادینی در رابطه

که وجود نیامد. این امر رویکرد نظری ما را مورد تأیید قرار داد، مبنی بر اینبه

، که منجر به سر کار آمدن جمهوری «انقالب پاسیو»سان یک ، به57انقالب 

اجتماعی و مناسبات تولیدی دوران سلطنت پهلوی در  اسالمی شد، نظام

نخورده باقی ماند، سوای برخی تغییرات مولکولی و مقیاس وسیعی دست

ظاهری در سطح سیاسی و فرهنگی. با وجود این، یک بحران عمیق اقتصادی 

های و سیاسی جمهوری اسالمی را وادار کرد تا، در راستای اجرای سیاست

ای از اصالحات اقتصادی در صنعت نفت و گاز را رشته لیبرالیسم اقتصادی،

 گذاری خارجی انجام دهد.برای جذب سرمایه

ان گرای نومرکانتیلیستی ایردهد که دولت توسعهنتایج فوق نشان می

استراتژی اقتصادیِ از باال را در دستور کار قرار داد بلکه ملزومات عملی را فراهم 

المللی نفتی در های بیندادن شرکتمشارکت آورد تا از لحاظ قانونی امکان

 ی راهبردیبخش باالدستی نفت و توسعه این صنعت را فراهم آورد. این پروژه

های پیمانکاری داخلی در این ای از شرکتهمزمان است با تأسیس مجموعه

داران تجاری، نخبگان و کردن  سرمایهها بسترسازی دخیلحوزه. این مؤلفه

ی نفت و گاز بود. در این میان، های توسعهحکومتی در پروژههای درونجناح

های خود را به صنعت نفت و گاز ی سپاه فعالیتهای زیرمجموعهشرکت
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نژاد، به ویژه در دوران ریاست جمهوری احمدیگام، بهبهگسترش داده و گام

 یک بازیگر مسلط در این سپهر اقتصادی تبدیل شدند.

توانیم چنین نتیجه بگیریم که این فصل، می پایان رساندنبرای به

ی گراتحول اقتصاد سیاسی ایران از کورپوراتیسم دولتی به دولت توسعه

داری رمایهسوی سداری دولتی بهنومرکانتیلیستی، که تکوین شکلی از سرمایه

 ی شدید دولتداری )به موازات استمرار مداخلهبازار آزاد و نولیبرالیسم سرمایه

صاد( بود، نیاز به ادغام بیشتر اقتصاد ایران از جمله صنعت نفت و گاز در در اقت

« ستهی وابتوسعه»عنوان یک استراتژی ها بهاقتصاد جهانی دارد. این دگردیسی

ی نفت و گاز از اهمیت شدهی صنعت ویرانبرای تحقق بخشیدن به توسعه

ازی ایران و جمهوری ی بورژواندازی اقتصادیِ بلندپروازانهاساسی برای چشم

ی جدی زمان، مداخلهطور هماسالمی داشت. با این حال، این استراتژی به

 هایهای )نیمه(خصوصی و شرکتویژه از رهگذر شرکتدولت در این زمینه، به

وابسته به بنیادهای فرادولتی و نهادهای نظامی، بسیار ضروری بودند. این 

ند که درک تحول سپاه از یک نهاد نظامی رساها ما را به این نتیجه میمؤلفه

کننده در اقتصاد نیاز به ایجاد پیوندی ارگانیک میان به یک عامل تعیین

های سپاه و تحول در اقتصاد سیاسی ایرانِ پساانقالب ی فعالیتگسترش دامنه

های سپاه در صنعت نفت رو، اکنون الزم است حجم و دامنه فعالیتدارد. از این

روشیمی را مورد غور و بررسی قرار دهیم، که این مهم در فصل بعد و گاز و پت

 ارائه خواهد شد.

*** 
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های سپاه در صنعت نفت و گاز فصل چهارم: حضور و گسترش فعالیت

 و پتروشیمی

 

 مقدمه .4-1

 دار شدنهای پیشین واکاوی و تحلیل شد، دخالت و دامنههمانطور که در فصل

دینامیسم و سازوکارهای سیاسی و اقتصادی  یفعالیت سپاه در اقتصاد نتیجه

های اقتصادی مرتبط با ساختار اقتصاد سیاسی ایران از زمان آغاز سیاست

زمینه، مقصود این فصل بازنمایی داشتن این پیشنولیبرالی است. با محلوظ

عنوان یک پیمانکار داخلی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی نقش سپاه به

کند: نخست، فرآیند و توالی ف مشخص را دنبال میاست. این فصل دو هد

تا به  1368های متنوع اقتصادی از سال سپاه در حوزه ی تاریخی ورودتوسعه

ی کِردوکار سپاه در صنعت نفت و گاز؛ و امروز؛ دوم، بازنمایی و تحلیل گستره

حکومتی در تقویت/تضعیف حضور سپاه در این درون هایسوم، نقش جناح

دهد: رو این فصل سومین پرسش فرعی را مورد پژوهش قرار میاز اینصنعت. 

سپاه تا چه اندازه به یک بازیگر اصلی در صنعت نفت و گاز ایران تبدیل شده 

 است؟

برای کاوش این پرسش و به تبع آن تحلیل و بازنمایی این فرآیند، 

مروری دارد بر ابعاد  4-2ساختمان این فصل به شرح ذیل است. بخش 

شدن به یک بازیگر قدر و کرد سپاه به سمت تبدیلی عملیابندهگسترش

های کالن دولت نومرکانتیلیستی مختلط اقتصادی تحت استراتژی و سیاست

ازمند ی آن نیهای تابعهایران. استدالل این است که این دولت به سپاه و شرکت

 ی تأمین و حفظسان ابزار معتمد حاکمیت برااست تا در اقتصاد مشارکت و به

های نفوذ دولت در اقتصاد عمل کنند. البته این روند از منازعات بین جناح

 هایی فعالیتحکومتی در امان نخواهد بود، بلکه انجماد و انقباض دامنهدرون

ها متأثر خواهد بود. واکاوی این جنبه از مسئله برای سپاه از این کشاکش

. های اقتصادی مهم استت سپاه در عرصهو توالی تاریخی دخال شناخت پیشینه

به ورود و تحکیم موقعیت سپاه در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی  4-3بخش 

شود: آغاز واردشدن سپاه به اختصاص داده شده که بر چند بُعد آن متمرکز می
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یدن تصویر کشاالنبیا در این صنعت؛ و بههای قرارگاه خاتماین صنعت؛ فعالیت

های پیاپی ریاست فعالیت سپاه در این حوزه در دوره گسترشتحول دخالت و 

های ( به منظور شناخت و تبیین اثربخشیِ جناح1379-1398ها )جمهوری

حکومتی در این فرآیند. سرانجام بخش پایانی، این فصل را با یک درون

 رساند.گیری کوتاه به پایان مینتیجه

 در اقتصاد ایرانتوالی تاریخی ورود و تثبیت موقعیت سپاه  .4-2

طور مفصل بررسیده شد، تکوین و تحول ساختار اقتصاد تر بهطور که پیشهمان

گرای نومرکانتیلیستی بسترهای سیاسی جمهوری اسالمی به دولت توسعه

های اقتصادی خلق کرد. این البته خیزی برای دخالت سپاه در فعالیتحاصل

سازوکارهای فرماسیون اقتصادی هایی بود که پویایی درونی و ناشی از ضرورت

طلبید. هنگامی که دولت تصمیم به ـ اجتماعی و ساختار قدرت سیاسی می

ی هاای گسترده از تعدیالت اقتصادی در راستای اجرای سیاستاجرای زنجیره

آفرینی بنیادهای فرادولتی و نهاد اقتصادی نولیبرالی گرفت، نقش

تراتژی دولت به امری ضروری برای ی سپاه پاسداران برای اسیافتهسازمان

 نظارت دقیق بر این فرآیند تبدیل شده بود.

 های ورود سپاه به اقتصادِ پساجنگ ایرانزمینهپس .4-2-1

ای جدید. آور است و نه پدیدهبرجستگی کنونی حضور سپاه در اقتصاد نه شگفت

ها در تحوالت نقش نیروهای مسلح در تحکیم جمهوری اسالمی و مشارکت آن

ومتی حکهای درونی فراکسیونصادی، بیانگر اولویت قابل توجهی برای همهاقت

ی پساانقالب است. سرآغاز مشارکت سپاه ریشه در جمهوری اسالمی در دوره

جمهوری رفسنجانی ی تحوالت اقتصادی پسا جنگ در زمان ریاستدوره

ز آن ا»ا هسازی لیبرالیسم اقتصادی دارد و این فعالیت( در پیاده1377-1368)

، 2015)مالونی، «  زمان با تشکیل صدها شرکت تابعه گسترش یافته است

گی ظرفیت اقتصاد داخلی در راستای بنیهسو، با توجه به بی(. از یک342

ویژه بخش خصوصی، رفسنجانی مؤسسات رنگارنگ فرادولتی و توسعه، به

ز سوی دیگر، ی اقتصاد ایران دخیل کرد. انظامی را برای مشارکت در توسعه



 
 

 حامد سعیدی 485

شدن بندیی ساخت دولت در جمهوری اسالمی، یعنی جناحوارهویژگی کارتل

 حکومت، نقش روزافزون سپاه در اقتصاد را تسریع کرد.

سپاه با بسط و رشد ظرفیت و تخصص خود در جنگ ایران و عراق، 

ته و گرفی اقتصادی را برای انطباق خود با شرایط نوین نضجتعدادی مؤسسه

عنوان اهرمی در دست دولت تأسیس ت در تحوالت اقتصادی و سیاسی بهمشارک

ریور را در شه« بنیاد تعاون سپاه»گیری راهبردی، کرد. سپاه در راستای این سو

(. Forozan, 2013, 203تشکیل داد )« بنیاد تعاون بسیج»و بعداً 1365ماه 

، ساز، مخابراتی ساخت و بنیاد تعاون سپاه در چندین شرکت تجاری در زمینه

بانکداری )مانند بانک انصار( و صنعت خودرو )گروه بهمن و سایپا( فعال است. 

ای و قانون اساسی و به دستور علی خامنه 147در راستای اصل »سپس، سپاه 

با درخواست دولت رفسنجانی مبنی بر مشارکت در امر بازسازی کشور، با 

ی ، وارد عرصه1368آذرماه  23ریخ االنبیا در تاتأسیس قرارگاه سازندگی خاتم

 (. a1398های اقتصادی شد )دنیای اقتصاد، فعالیت

های سپاه پاسداران قرارگاه از زیرمجموعه»ی آن، نامهطبق اساس

ی شود. به گفتهی کل سپاه تعیین میمحسوب و فرمانده آن از سوی فرمانده

هزار نیروی انسانی  170رگاه االنبیا، این قراسردار عبداللهی، فرمانده سابق خاتم

شگاه )با« کنندهزار پیمانکار از بخش خصوصی دارد که با سپاه کار می 5دارد و 

ترین بازوی اقتصادی سپاه عنوان مهم(. بنابراین ، خاتم االنبیا به1396جوان، 

های مختلفی از جمله نفت و رشته و گرایش»با اجرای پروژه های عظیم در 

نعت و معدن، خطوط انتقال گاز، راه و باند، ساخت بنادر، گاز، پتروشیمی، ص

 «دنیای اقتصاد»ی جا(. روزنامه)همان« های دریایی و غیره می باشدسد و سازه

بعد را به چهار به 1368االنبیاء از سال فرآیند تاریخی تکوین قرارگاه خاتم

( 3گی؛ ی سازند( مرحله2ی بازسازی؛ ( مرحله1مرحله تقسیم کرده است :

ای ی نخست، دورهی الگوآفرینی. در مرحله( مرحله4ی انحصارشکنی؛ و مرحله

االنبیا اجرای (، خاتم1368-1377که رفسنجانی در صدر دولت قرار داشت )

های عمومی را ی ساخت و ساز و اجرای پروژههای بازسازی در حوزهپروژه

ادی آغاز کرد. در این های اقتصعنوان فاز نخست مشارکت خود در فعالیتبه

دوره، رفسنجانی نه تنها مبلغ هنگفتی را برای تقویت قدرت نظامی سپاه 
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چون ساخت سد کرخه و بزرگراه ساوه های بزرگی همکه پروژهاختصاص داد بل

را نیز بدون تشریفات/ مناقصه به سپاه اعطا کرد. این شرکت در گام بعدی، در 

های های خود را به حوزهی فعالیت(، دامنه1377-1384ی خاتمی )دوره

االنبیا روی گوناگون توسعه و صنعتی گسترش داد. در این مقطع، خاتم

متمرکز بود. سپاه با  ها و ستادهای اجرایی و نهادهای تابعهساماندهی قرارگاه

های بزرگی را در اش توانست پروژههای اقتصادیپیشرفت روزافزون فعالیت

های زیرزمینی، سد و بند انحراف، کانال آهن، تونل و سازههای راه و راهگرایش

های آبیاری و زهکشی، معدن و صنایع معدنی، نفت، گاز و پتروشیمی، و شبکه

سازی، خطوط انتقال نفت، گاز و آب و نیز های دریایی، ابنیه و پلبنادر و سازه

با (. c1398)دنیای اقتصاد، « گرایش خدمات مشاوره مهندسی اجرا کند

های کشاورزی، االنبیا چندین شرکت تابعه را در زمینهگذشت زمان، خاتم

سازی، حمل و نقل، واردات، صادرات، آموزش، فرهنگ و صنعت، معدن، راه

ترین پیمانکاران ایران در صنعت نفت و گاز تشکیل داد و به یکی از بزرگ

ترین بازوی های صنعتی و توسعه تبدیل شد. این قرارگاه امروز مهمپروژه

 (.Wehrey et.al., 2009, 60شود )مهندسی سپاه شناخته می

المللی، هنگامی که اکثر های بینی سوم و متعاقب تحریمدر مرحله

های زیرساختی های خارجی و پیمانکاران مجبور به توقف اجرای پروژهشرکت

های از پروژه ها، خاتم االنبیا تالش کردبودند، برای ساماندهی و اجرای این پروژه

هایی که قبالً توسط تری گام بردارد، مگاپروژههای عظیمعمومی به سمت پروژه

قرارگاه خاتم (. »c1398شدند )دنیای اقتصاد، های خارجی انجام میشرکت

ونقل، ی عمرانی و صنعتی که شامل حملپروژه 183طی دوران دولت یازدهم، 

ی ]فناوری اطالعات[ بوده است نفت و گاز، سدسازی، صنعت و معدن و آی ت

سان که در تارنمای این قرارگاه (. همان1396)خاتم، « را به اتمام رسانده است

االنبیا به شرح ذیل هستند: )الف( های خاتمهای اصلی پروژهآمده است، حوزه

نفت، گاز و پتروشیمی؛ ب( عمران، معدن و صنعت؛ پ( کشاورزی؛ و  ت( 

های فرعی متنوعی وجود دارند که ها، گرایشعرصهزدایی. در این محرومیت

 کند: از جمله ساختها فعالیت میعنوان یک نهاد چندگانه در آناالنبیا بهخاتم

نقل، صنعت و معدن، فناوری وهای دریایی، حملنیروگاه، اسکله و بنادر، سازه
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م، اتارتباطات اطالعاتی، مشاوره، تأمین مالی خدمات تحقیقاتی و مهندسی )خ

a1398 ،؛ دنیای اقتصادc1398های این قرارگاه، تاکنون بیش (. مطابق گزارش

 االنبیا اعطا شدههای مختلف به خاتمی مهم و زیربنایی در زمینهپروژه 1800از 

ها، مدیرعامل ی حاج رسولی(. عالوه بر این، بر اساس گفتهa1398است )خاتم، 

سد در  300دهد حدود نشان میآمارها » شرکت مدیریت منابع آب ایران،

میلیارد  52سد ملی بزرگ با حجم مخزن باالی  182کشور ساخته شده که 

مترمکعب، توسط وزارت نیرو احداث شده است. اگر بخواهیم به نقش قرارگاه 

االنبیا در ساخت این سدها نگاهی داشته باشیم، طبق برآوردها از مجموع خاتم

ی آن ساخته شده اه و مؤسسات زیرمجموعهسد توسط این قرارگ 62سد،  182

سد فعال کنونی توسط  100سد از  22حدود »وی خاطرنشان کرد: « است.

صورت االنبیا در دستورکار قرار گرفته است؛ حال یا بهپیمانکاران قرارگاه خاتم

های بخشی از کار یا عمدتاً تمام پروژه به دست مؤسسات و شرکت

، «فجر»، «امین»، «عاشورا»، «بعثت»ی ن مؤسسهچوی قرارگاه همزیرمجموعه

و... در حال اجرا « فاطر»، «امام علی»، «ثاراهلل»، «سپا سد»، «جواداالئمه»

زمان، سعید محمد، فرمانده قرارگاه (. همd1398)دنیای اقتصاد، « هستند

درصد سدها و مخازن آبی کشور توسط قرارگاه  55»االنبیا، اظهار کرده که خاتم

با احداث چهار »اعالم کرد که  98همچنین، در بهمن ماه «. ه شده استساخت

درصد مترو شهرهای  60درصد خطوط ریلی کشور و  35هزار کیلومتر راه آهن 

 (.1398)پانا، « مختلف کشور را احداث کرده است

در مورد میزان حضور »( گزارش داد 1391تارنمای اقتصاد ایران )

دقیقی منتشر نشده است. برآوردهای اولیه نشان سپاه در اقتصاد ایران رقم 

ی ] یازده هزار پروژه 1391تا  1384دهد، حداقل طی هفت سال گذشته [از می

براساس »همچنین « عمرانی از سوی دولت در اختیار سپاه قرار گرفته است.

شده در اختیار دارد. همین شرکت ثبت 812برآورد اولیه سپاه پاسداران 

« های عمرانی در اختیار دارند.قرارداد با دولت برای فعالیت 1700ها شرکت

های انصار و مهر، تعاونی اعتباری ثامن االئمه، سه بانک »مطابق همین گزارش، 

زمان با آن، سپاه در آیند و همبانک وابسته به سپاه و بسیج به شمار می
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 ری آیندهی مالی و اعتباهای سینا )وابسته به بنیاد شهید(، مؤسسهبانک

الی و ی م)وابسته به بنیاد مستضعفان و جانبازان(، بانک پاسارگاد و مؤسسه

ژاد ناولین بار محمود احمدی»تر اینکه، جالب«. اعتباری کوثر دارای سهام است

های غیررسمی و اقتصادی سپاه پاسداران را مطرح کرد. او بحث موضوع فعالیت

های تجاری در م کرد سپاه اسکلههای غیرمجاز را پیش کشید و اعالاسکله

 «.اختیار دارد.

ی دخالت سپاه در صنعت نفت و گاز و حجم و گستره .4-3

 پتروشیمی

نفت، گاز و »ی االنبیا حوزههای اقتصادی خاتمترین فعالیتیکی از مهم

نبیا االاینترنتی این قرارگاه آمده است که خاتم است. در تارنمای« پتروشیمی

، رسمًا 14/11/77با کسب مجوز فرماندهی معظم کل قوا در و  1377از سال  »

 اکنون قرارگاه«. های نفت و گاز و پتروشیمی کشور شدوارد فعالیت در پروژه

ازی اندعنوان بزرگترین پیمانکار با راهبری، مدیریت، طراحی مهندسی و راهبه

س (. بر اساa1398)خاتم، « بومی صنعت نفت و گاز کشور شناخته شده است

ی اقتصادی ی محاصرهشدن حلقهبا تنگ»سایت آمده است، آنچه در همین وب

گذاران خارجی از جمله توتال، پتروناس، استات ها و سرمایهبر کشور، شرکت

های خارجی دیگر که اویل، گازپروم، اِنی، دایلم، هیوندایی و بسیاری شرکت

ی ده بود به یکباره عرصهها انجام شفازهای ابتدایی پارس جنوبی با مشارکت آن

ساخت این فازها را خالی کردند، ... در چنین شرایطی قرارگاه سازندگی 

عه آن های تاباالنبیا و هلدینگ تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی و شرکتخاتم

ها] ... وارد این عرصه شده و اجرای عنوان بازوی تخصصی اجرایی [این پروژهبه

(. یکی دیگر از پیمانکاران b1398گرفت )خاتم،  ، را بر عهده16و  15فازهای 

االوصیا است که از چندین قدرتمند در بخش نفت و گاز، کنسرسیوم خاتم

دار اصلی، شرکت عنوان سهاماالنبیا بهشرکت بزرگ ایرانی ـ از جمله خاتم

ساختمان صنایع نفت )اویک(، شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی، 

« یااالوصقرارگاه سازندگی خاتم»تشکیل شده است. در واقع ایزوایکو و صدرا ـ 

االنبیا وارد میدان نفتی و گازی ی شرکت خواهر قرارگاه سازندگی خاتمبه منزله
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های مربوط به های مدیریت پروژهراه دیگر شرکتاتفاق و همکشور شد تا به

بدالرضا عابد، ی ع(. به گفته1393صنایع نفت و گاز کشور را کامل کنند )دانا، 

اولین پیمانکاری که وارد »االنبیا، وقت خاتم جانشین  رحیم صفوی، فرمانده

ی االنبیا بود. اولین کلنگ در منطقهعسلویه و پارس جنوبی شده قرارگاه خاتم

پارس جنوبی را همین قرارگاه زده است. آبگیری که االن برای کل فازها مورد 

زندی، )« االنبیا ساخته شده استقرارگاه خاتم برداری قرار می گیرد توسطبهره

1385.) 

 ی نفت و گاز و پتروشیمیاالنبیا در حوزههای خاتمفعالیت .4-3-1

ی نفت و گاز و پتروشیمی شامل چهار زیرمجموعه در فعالیت سپاه در حوزه

ی ( توسعهIدستی است که شامل )های باالدستی و پایینچندین عرصه از پروژه

( IVی نفت و گاز و )( مخازن ذخیرهIII( صنایع پاالیشگاهی، )IIمیادین، )

دهد که ارزش کل نشان می 4-1خطوط انتقال نفت و گاز است. نمودار 

 1میلیون دالر است که  232« ی میادینتوسعه»ی قراردادها در زیرمجموعه

درصد از ارزش کل قراردادها است، در حالی که مقدارکل ارزش قراردادهای 

میلیارد دالر است که  27تقریبًا « صنایع پاالیشگاهی»ط به بخش مربو

درصد( را به خود اختصاص داده است. در مقایسه با  61ترین قسمت )بزرگ

بیش « خطوط انتقال نفت و گاز»ها، ارزش کل قراردادها در بخش دیگر بخش

 12است که به ترتبیب « ی نفت و گازمخازن ذخیره»از دو برابر ارزش بخش 

درصد( است. عالوه بر این، این  11درصد و  27میلیارد دالر ) 5میلیارد و 

ی معین ها در تعداد قراردادهای اعطاشده در هر زیرمجموعهها و نسبتترکیب

با جزئیات ارائه شده است که تنها شش  4-1کند. در جدول بازتاب پیدا می

اجراست و بیست  ی میادین اجرا شده و یا در دستی در بخش توسعهپروژه

ر های وابسته به سپاه واگذای خطوط انتقال نفت و گاز به شرکتپروژه در زمینه

 شده است.
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تا  1377ی مشخص از ( در هر زیرمجموعه2ی ریاست جمهوری و )( در هر دوره1های وابسته به سپاه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی )قراردادهای واگذارشده به شرکت .4-1جدول شماره 

1398.)  
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 1375 میدان نفتی آزادگان شمال ینگاری در منطقهلرزه  *** - -    ×

نه
نگ

ن ز
یژ

ب
 

ی )
تم

خا
84-

79)
 

 ×   EPC 25 25 1387 تبریز -خانه جدید در مسیر خط انتقال نفت خام ریاحداث چهار تلمبه میلیون دالر 

  ×  
EPC 18 

های نفتی در سازی فراوردهی ساخت شش دستگاه مخزن ذخیرهپروژه 

 ی اصفهانمنطقه
1383 

   × PC 0,008  )1383 ساخت خط لوله انتقال گاز پنجم تهران )قسمت دوم فاز اول 

  43      

 ×   EPPS 2.720 = 1384 پارس جنوبی )عسلویه( 16و  15ی فازهای توسعه 

نه
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88-
84)

 

   × 

EPC 
1.300 

ـ سیستان و ساخت فاز اول خط لوله سراسری هفتم گاز )عسلویه  =

 بلوچستان ـ ایرانشهر
1384 

 1385 ی خط انتقال گاز سرخس به درگزپروژه = 45 - ×   

   × PC 180 = 1385 خط لوله انتقال گاز همدان ـ بیجار 

 ×   EPCF 50 = 1386 ی میدان گازی کیشی تولید اولیهپروژه 

 1386 12ات اسکله و بندری فاز سازی مخازن، تاسیسساخت پروژه ذخیره = 500 -  ×  

  ×  
- 332 

ی ایران ال ان پروژه LPG و LNG یعملیات ساخت مخازن دو جداره =

 جی
1386 
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   × PC 310 =  1386 کوهین -قزوین -احداث خط لوله انتقال گاز ساوه 

   × EPC 150 = )1386 ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر )بخش دریا 

 ×   
IPC 345 

 870میلیارد و  38

 احداث تملبه خانه جدید شهید چمران اهواز میلیون تومان
1387 

الم
غ

ی
ذر

نو
ن 

سی
ح

 

   × PC 275 = 1387 ی دوم انتقال گاز خرم آباد ـ کوهدشتساخت خط لوله 

 1387 پروژه آبگیری از دریا برای پاالیشگاه ستاره خلیج فارس = 130 -  ×  

×    
HOA 72 

نگاری سه بعدی میدان نفتی های لرزهحی نهایی عملیات برداشت دادهطرا =

 بند کرخه
1388 

 1388 ساخت دو مخزن پروپان و دو بوتان = 60 -  ×  

   × PC 700   1388 پل کله( –ساخت خط لوله دهم سراسری )حدفاصل پتاوه 

     7.169     

 ×   EPPS 6.000   1389 میدان مشترک پارس جنوبی 24و  23، 22طرح توسعه فازهای 
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 1389 ساخت فاز سوم آمونیاک و اوره پتروشیمی پردیس  600 -   × 

 ×   EPPS 5.000  1389 پارس جنوبی 14و  13ی بخش باالدستی فازهای قرارداد توسعه 

 ×   EPCF 500  1389 میدان نفتی سوسنگردی قرارداد طرح توسعه 

 1389 ی فاز دوم پاالیشگاه گاز ایالمطرح توسعه  150 -   × 

   × EPCF 250  1389 ساخت فاز دوم خط لوله هفتم سراسری 

   × EPCF 1.300  ،)1389 ساخت قطعه سوم خط لوله ششم سراسری )اهواز به دهگالن 

   × EPCF 1.300  1389 ری -اراک  -از مسیر آبادان ی نفت ساخت خط لوله 

   × EPCF 850  1389 های خراسان، کرمان و هرمزگانی نفتی در استاناحداث سه خط لوله 

 1389 جاسک )شمال به جنوب( –ی نفتی نکا خط لوله  3.000 - ×   

 1389 کوهین -قزوین -احداث خط لوله انتقال گاز ساوه   0,30 - ×   

   × EPCF 1.300  1389 احداث خط لوله نفت خام سبزاب ـ تنگ فانی ـ شازند ـ ری 

 ×   EPCF 970   1390 میدان گازی هالگان و سفید باغون 2طرح توسعه 
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 1389 ی پاالیشگاه ستاره خلیج فارستوسعه میلیون یورو 3710  3.500 -   × 

ی
سم

 قا
تم

رس
 

  ×  
- 2 

ی دریای عمان و نی نفت خام در حاشیهسازی زیرزمیساخت مخازن ذخیره 

 خلیج فارس
1390 

  ×  EPC 39  1390 سازی نفت خارکای ذخیرهمیلیون بشکهمخزن یک احداث چهار 

   × 
- 500 

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

 فیروزآباد تا فسا(،
1390 

   × EPC 16  1390 ت تقویت فشار سوم و چهارم )خورموج و دیلم(ساخت تأسیسا 

 1391 بعدی میدان نفتی تیماب ـ چنگولهنگاری سهپروژه لرزه هزار یورو 164 0,218 -    ×

 1391 «آلفا»و « توسن»ی دو میدان دریایی طرح توسعه  850 -   × 

 1392 گچساران احداث ایستگاه جدید تزریق گاز میلیارد ریال 2.356 85 -    ×

 ×   EPCF 1.500   3200طرح احداث کارخانه گاز و گاز مایع (NGL)  1391 منطقه غرب کارون 

 ×   EPCF 68   1391 «سومار»توسعه میدان 

    - 27.781    

 ×   
EPC 1.300 

برداری از چهار پروژه پتروشیمی جهرم، فیروزآباد، داراب و ساخت و بهره 

 فسا
1392 

نه
نگ

ن ز
یژ

ب
 

ره
دو

ی )
حان

رو
ی 

92-
98)

 

 1393 ساخت خط لوله آبادان ـ اهواز ـ اراک ـ تهران  350 - ×   

 1393 شیر به پاالیشگاه آباداناحداث خط لوله انتقال آب از رودخانه بهمن  300 - ×   

  ×  EPC 4.140  1395 طرح سامانه گرمایشی تأسیسات انبار نفت کوره ماهشهر 

 1398  بعدی پانیذپروژه لرزه نگاری سه میلیارد ریال 3.000 75 -    ×

 1398 ی پاالیشگاه نفت آناهیتای کرمانشاهطرح احداث و توسعه  3.400 -   × 

    - 9.565    
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طور مشخص ماه( شروع قرارداد و با استفاده از براساس نرخ ارز در سال )و بهام. این تغییر گذاری به ریال و تومان را به دالر تبدیل کرده* من ارزش اصلی قراردادها و سرمایه

 انجام داده شده است. (www.xe.com)این وب سایت 

 ** نوع قراردادها

 ( قراردادهای طراحیE،) ی شود به قراردادهای طراحی پروژه را شامل میقراردادهایی که فقط مرحلهE  اند.معروف 

 ( قراردادهای طراحی و خریدEP ،) ی طراحی و تأمین کاالی پروژه هستند، قراردادهای قراردادهایی که شامل مرحلهEP  شوند.گذاری مینام 

 ( قراردادهای خرید و ساختPC ،) شود، حالت هایی که مرحله خرید و ساخت از پیمانکار خواسته می پروژهPC  های کشور از این دسته هستند.پروژهدارند که اکثر 

 ( قراردادهایEPC  :های بزرگ در صنعت نفت به روش  اجرای پروژهEPC  گسترش فراوانی داشته است. روشEPC(برگرفته از سه حرف اول مهندسی ،Engineering خرید ،)

(Procurement( و ساخت )Costruction است که صورت موازی با هم و در قالب یک قرا )شود. رداد انجام می 

  قراردادهایEPCF.مهندسی، خرید/تدارکات، ساخت و تأمین مالی است : 

  قراردادهایEPPS(.1399؛ نورسان انرژی، 1396ریزی تولید )ایرنا، : مهندسی، خرید/تدارکات، ساخت و  برنامه 

 

 ها در دسترس نیستند*** داده

 

http://www.xe.com/


 ی میادینتوسعه .4-3-1-1

دهد که اهم االنبیا نشان میهای خاتمی فعالیتامهی میادین، کارندر حوزه توسعه

طراحی نهایی عملیات برداشت  (I)ی آن به شرح ذیل است: شدههای تکمیلپروژه

 1(؛1391؛ متن، 1388aبعدی میدان نفتی بند کرخه  )شانا، نگاری سههای لرزهداده

(II )20مالی واقع در ی میدان نفتی آزادگان شنگاری در منطقهاجرای عملیات لرزه 

بعدی نگاری سهی لرزهپروژه (III) 2کیلومتری شمال غربی اهواز در استان خوزستان،

ـ چنگوله، واقع در استان ایالم که به گزارش شرکت ملی نفت ایران،  میدان نفتی تیماب 

دالر(  218،000هزار یورو )معادل حدود  164شده برای این پروژه اعتبار در نظر گرفته

احداث ایستگاه جدید تزریق گاز  (IV)(. همچنین a1391شده است )ایسنا،  اعالم

ی در حال اجرا توسط ترین پروژهگچساران، واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد، مهم

 85میلیارد ریال اعتبار )نزدیک به  2.356االنبیا است. برای اجرای این پروژه خاتم

شرکت  1395در سال ( V)(. 1392گزاری مهر، میلیون دالر( اختصاص یافته است )خبر

تیمور و فرزاد های آزادگان جنوبی، منصوری، آبی میدانملی نفت ایران قرارداد مطالعه

ی نفت و انرژی نگین آفاق کیش )تنکو(، (  را به شرکت توسعهB( و بی)Aای )

3 (VI )(.1397b؛ شانا، 1395ی قرارگاه خاتم االنبیا، سپرد )ایرنا، زیرمجموعه

میان مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و  بعدی پانیذنگاری سهی لرزهپروژه قرارداد

ی به امضا رسید. این پروژه که در پهنه 98مدیرعامل شرکت تنکو در مهرماه سال 

های شادگان، آبادان، ماهشهر و دارخوین واقع شده است، با اختصاص اعتبار شهرستان

                                                      

نامه اعطا شد. این تفاهم بنیاد مستضعفان ی میدان نفتی کرخه به . اما طرح توسعه1 
که از سوی مهندس سعدونی به نیابت از مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بنیاد 

میلیارد ریال از منابع داخلی برای  700مستضعفان به امضا رسیده است و تا آن زمان 
 (.a1388ی میدان بندکرخه اختصاص داده شده بود )شانا، سعهتو

 کم برای من، در دسترس نیست.اطالعات مربوط به ارزش این قرارداد، دست. 2 

 . ارزش این قرارداد هم در دسترس نیست.3 

https://www.shana.ir/news/145560/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
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میلیون دالر( توسط شرکت تنکو به مدت  75ال )برابر با حدوداً هزار میلیارد ری 3حدود 

 (.1398شود )شمنا، ماه انجام می 32

 صنعت پاالیشگاهی .4-3-1-2

ه های زیر را به اتمام رسانداالنبیا پروژه، تاکنون خاتم«صنعت پاالیشگاهی»ی در زمینه

ی ـ تبریز با ی جدید در مسیر خط انتقال نفت خام رخانهاحداث چهار تلمبه (I)است. 

(؛ 1387میلیون دالر( )شانا،  25میلیارد ریال )معادل حدودًا  200ای نزدیک به هزینه

(II) میان شرکت  84پارس جنوبی در سال  16و  15ی فازهای انعقاد قرارداد توسعه

االنبیا ـ پیمانکار بخش خشکی ـ و شرکت مهندسی و ساخت ملی نفت و قرارگاه خاتم

میلیون دالر )فارس،  2720یران ـ پیمانکار بخش دریایی ـ به ارزش تأسیسات دریایی ا

پارس  16و  15ی رضا فروزان، مجری طرح فاز (. به گفتهa1393؛ تسنیم، 1384

میلیارد دالر  3ی انجام شده قرار بود هزینه»جنوبی )عسلویه(، بر اساس قرارداد اولیه 

کرد ما در این پروژه دالر مقدار هزینه میلیارد 6باشد اما به دلیل مشکالت بین المللی، 

برداری برسد متاسفانه به ماه به بهره 52قرار بود در مدت زمان »همچنین « شده است.

المللی و عدم مدیریت یکپارچه بود های بینترین آن تحریمدلیل برخی شرایط که مهم

به گزارش شانا، ( III) (.1394)ایلنا، « برداری رسیدماه به بهره 104این طرح در زمان 

ی جدید شهید چمران اهواز به منظور ایجاد پایداری بیشتر خانهی احداث تلمبهپروژه»

میلیارد و  38افزون بر  ایدر سیستم انتقال نفت خام در مسیر اهواز ـ ری و با سرمایه

که مجری آن یکی از  میلیون دالر( اجرا شده 345میلیون تومان )معادل تقریباً  870

؛ باشگاه 1390؛ متن، 1390)شانا، « های قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاستمجموعهزیر

 (.b1390جوان، 

(IV )ت ترین پاالیشگاه میعاناعنوان بزرگی خلیج فارس بهپاالیشگاه ستاره

در جهان، یکی از  5ی بنزین با استاندارد یورو ترین تولیدکنندهگازی جهان و بزرگ

آغاز شد. پس  1385ی این پروژه از سال النبیا است. توسعهتمهای خاترین پروژهمهم

های ی این پروژه و متعاقب خروج شرکتهای فراوانی پیرامون توسعهاز فراز و نشیب

، خاتم االنبیا از طریق شرکت 87در تیرماه سال « گُلدِن گروپ»و « سنام پروگِتی»

درصد  90ی عظیم شد. بدین ترتیب، عنوان راهبر وارد این پروژهفرادست انرژی فالت به

هران ت»های سهام کنسرسیوم ساخت پاالیشگاه در اختیار قرارگاه قرار گرفت و شرکت
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درصد سهام در کنسرسیوم باقی  4با « مهندسی مشاور بینا»درصد سهام و  6با « جنوب

و  درصد 38، پیشرفت فیزیکی کل پروژه 89االنبیا در سال ماندند. تا زمان ورود خاتم

میلیارد  2ای که قرار بود با حال، پروژهمیلیارد یورو بوده است. با این 1.3ی آن هزینه

میلیون یورو  710میلیارد و  3ماه به اتمام برسد بیش از  48میلیون یورو در  600و 

سال نیز زمان برد، هرچند برخی برآوردها هم حکایت از آن داشت  10هزینه و بیش از 

میلیون یورو  800میلیارد و  3خلیج فارس به  یاول پاالیشگاه ستارهی  فاز که هزینه

پس از کنارگذاشتن ترکیه از طرح ( V)(. 1396؛ اقتصاد آنالین،  1396برسد )شانا ، 

، قرارداد اجرای 89میدان مشترک پارس جنوبی در سال  24و  23، 22ی فازهای توسعه

 االنبیا واگذار شد. بر اساس برآوردهایتماین سه فاز گازی به صورت ترک تشریفات به خا

 24تا  22ی فازهای گرفته در شرکت ملی نفت، ارزش تقریبی طرح توسعهجدید انجام

؛ a1389میلیارد دالر تعیین شده است )خبرگزاری مهر،  6تا  5پارس جنوبی حدود 

، ی پتروشیمی پردیسساخت فاز سوم آمونیاک و اوره( VI)). 1389دنیای اقتصاد، 

میلیون یورو )معادل  502ی اوره و آمونیاک خاورمیانه، که بزرگترین مجتمع تولیدکننده

؛ شرکت پتروشیمی پردیس،  1397میلیون دالر( هزینه داشته است )ایسنا ،  600

ی فاز دوم پاالیشگاه گاز ایالم که ارزش تقریبی طرح توسعه ( قراردادVII( و )1397

(، b1389شود )خبرگزاری مهر،میلیون دالر برآورد می 150تا  130این قرارداد بین 

عالوه بر این، پس ( VIII)االنبیا واگذار شده است. ی دیگری است که به خاتمدو پروژه

پارس جنوبی در تیرماه  14و  13از فاز « رپسول»و « شل»از خروج قطعی دو شرکت 

به کنسرسیوم  ی بخش باالدستی این دو فاز مشترک گازی، قرارداد توسعه89

چون قرارگاه های نفت و گازی ایران همپیمانکار بزرگ طرح 5االوصیا )متشکل از خاتم

االنبیا، شرکت ساختمان صنایع نفت )اویک(، شرکت مهندسی و ساخت سازندگی خاتم

میلیارد دالر واگذار شد )دنیای  5تأسیسات دریایی، ایزوایکو و صدرا( به ارزش تقریبی 

ی میدان نفتی سوسنگرد یکی دیگر از قرارداد طرح توسعهb1389 .)(IX )اقتصاد، 

بین شرکت ملی نفت و قرارگاه  89میلیون دالری است که در سال  500قراردادهای 

، قرارداد 90ر سال ( دX)(. 1389؛ بورس نیوز، 1389االنبیا امضا شد )آفتاب، خاتم

صورت ترک تشریفات مناقصه میدان گازی هالگان و سفید باغون به  2ی طرح توسعه
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میلیون دالر بود )بورس نیوز،  970االنبیا واگذار شد که ارزش تقریبی آن حدود به خاتم

، با حضور رستم 91یک سال بعد، در خردادماه ( XI)(. 2011وله، ؛ دویچه1390

ی دو میدان نژاد، قرارداد طرح توسعهی دوم دولت احمدیقاسمی، وزیر نفت در دوره

های قشم کیلومتری کشور قطر و نزدیک به جزیره 25، که در «آلفا»و « توسن»ی دریای

االوصیا واگذار و الون واقع شده، توسط شرکت نفت فالت قاره ایران به قرارگاه خاتم

، در قالب قرارداد «بندکرخه»ی میدان نفتی شد. در همین نشست، قرارداد طرح توسعه

ی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح )ساتا( گذاربیع متقابل، به شرکت سرمایه

میلیون دالر 300میلیارد و ی امضاشده را یکاعطا شد. وزیر نفت ارزش سه توافقنامه

در چارچوب این ( XII)(. 1391، خبرگزاری مهر، 1391اعالم کرد )بورس نیوز، 

ث کارخانه ونیم میلیارد دالری برای طرح احدا، قراردادی یک91زیرمجموعه، در سال 

های آزدگان شمالی و ی غرب کارون )میدان( منطقهNGL) 3200گاز و گاز مایع 

جنوبی، فاز اول و دوم میدان یادآوران، جفیر، دارخوین و یاران شمالی و جنوبی( بین 

عنوان کارفرما( و کنسرسیومی از پیمانکاران داخلی شرکت مهندسی نفت و توسعه )به

( و Fدرصدمالی ) 30(( و EPCدرصد اجرا  100صورت بهـ مشارکت قرارگاه خاتم  

؛ 1391نیوز، ؛ نفت1391درصد مالی ـ  به امضا رسید )ایرنا،  70پتروشیمی بندر امام 

 (.1391؛ اویل اینداستری، 1391؛ شمنا، 1398خارگ، 

( XIII)االنبیا اجرا شده است: ی دیگر توسط خاتمعالوه بر این، چهار پروژه

، واقع در شمال شهر کرمانشاه، بین شرکت نفت مناطق «سومار»ی میدان هقرارداد توسع

به  92میلیون دالر در فروردین ماه  35مرکزی ایران و قرارگاه خاتم االوصیا به ارزش 

میلیون دالر اعتبار  300اختصاص یک میلیارد و ( XIV)(؛ 1392امضا رسید )تسنیم، 

ی پتروشیمی جهرم، برداری از چهار پروژهی ملی برای ساخت و بهرهاز صندوق توسعه

؛ خبرگزاری 1393االنبیا )نسیم آنالین، فیروزآباد، داراب و فسا توسط قرارگاه خاتم

ی میدان گازی کیش ( با هدف ی تولید اولیهپروژه( XV)(؛ 1393؛ دانا، 1395جوان، 

ی با هزینهی قبلی و انتقال گاز آن به نیروگاه کیش( تکمیل دو حلقه چاه حفرشده

( XVI)(؛ و 1399میلیون دالر توسط شرکت تنکو اجرا شده است )تنکو،  50حدود 

میلیارد  3.4گذاری ی پاالیشگاه نفت آناهیتای کرمانشاه با سرمایهطرح احداث و توسعه

؛ 1398االنبیا در حال انجام است )خبرگزاری مهر، دالر و با پیمانکاری قرارگاه خاتم
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با » (،1391(. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرارو )55، ص.9613اویل شو بووک، 

شرکت نفت فالت « آلفای»و « توسن»ی دو میدان نفتی امضای قرارداد طرح توسعه

ی دو های امضاشده بین وزارت نفت و مجموعهقاره و سوسنگرد و سومار، تعداد قرارداد

 17ید که حجم مالی آن بیش از قرارداد رس 53االوصیا به االنبیا و خاتمخواهر خاتم

ای از ی مجموعههای توسعهکه پروژهعالوه بر این، نظر به این«. میلیارد دالر است

االنبیا انجام ی خاتمهای زیرمجموعهفازهای میدان گازی پارس جنوبی توسط شرکت

 24و  23، 22، 13، در مراسم افتتاح رسمی فازهای 97شده است، در اسفند ماه سال 

رس جنوبی، سعید محمد، فرمانده قرارگاه خاتم، اعالم کرد که در این فازهای پارس پا

 (.1397گذاری شده است )خبرگزاری صدا و سیما، میلیارد دالر سرمایه 12جنوبی 

ی دیگر نیز در این حوزه دارد االنبیا چندین پروژهشایان ذکر است که خاتم

گر، در دسترس نیست، از جمله ای پژوهشکم برکه مقادیر ارزش قراردادهای آن، دست

و  9، 5، 4، 3، 2فازهای  DMC؛ اجرای LNGی  پروژهutility & offsiteاجرای 

پارس جنوبی؛ جداسازی ترکیبات گوگردی ترش و آالینده از میعانات گازی تولیدی  10

( و نیز ساخت و نصب مجتمع عسلویه آلفین 1396پارس جنوبی )شمنا،  3و 2فازهای 

 (.a1399اخت مجتمع ورودی آب پتروشیمی کاویان )خاتم، و س

 ی نفت و گازمخازن ذخیره .4-3-1-3

های ترین پروژهنیز فعال است. مهم« مخازن ذخیره نفت و گاز»ی االنبیا در زمینهخاتم

ی ساخت شش دستگاه پروژه (I)ی این قرارگاه در این زمینه عبارتند از: شدهتکمیل

ی طراحی و ساخت ی اصفهان که هزینهای نفتی در منطقههسازی فرآوردهمخزن ذخیره

؛ برنا، 1384میلیون دالر( اعالم شده است )شانا،  18میلیارد تومان  )معادل  15ها آن

سازی مخازن، ی ذخیرهمیلیون دالری ساخت پروژه 500قرارداد (  II)(؛ 1389

های رکت شرکتبین شرکت ملی نفت ایران و مشا 12تأسیسات اسکله و بندری فاز 

 86در سال (  III)(؛1387)ایسنا،  85االنبیا در بهمن ماه سال دایلم و قرارگاه خاتم

ی ایران ال ان جی با امضای پروژه LPGو   LNGی عملیات ساخت مخازن دو جداره

میلیون دالر( به  330میلیون یورو )معادل نزدیک به  245قراردادی به ارزش تقریبی 

ذار االنبیا و شرکت دایلیم کره جنوبی واگاز قرارگاه سازندگی خاتمکنسرسیومی متشکل 
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ی ( ساخت دو مخزن پروپان و بوتان با هزینهIV(؛ )c1389، مهر)خبرگزاری شده بود 

سازی (؛ امضای قرارداد ساخت مخازن ذخیرهb1388میلیون دالر )شانا ،  60حدود 

میلیارد  2فارس به ارزش حدود ی دریای عمان و خلیج زیرزمینی نفت خام در حاشیه

؛ 1390االنبیا )شرکت مهندی و توسعه نفت، تومان میان شرکت ملی نفت ایران و خاتم

سازی ای ذخیرهمیلیون بشکهبرای احداث چهار مخزن یک (VI)(؛ 1391درّ نفت ایران، 

دالر )جمعاً  4.190.000میلیون دالر( و  33.5میلیون ریال ) 334نفت خارک بیش از 

برای اجرای ( VII)(.  1394گذاری شده است )شانا، میلیون دالر( سرمایه 38حدود 

 یی گرمایشی تأسیسات انبار نفت کوره ماهشهر، شرکت امین، تابعهطرح سامانه

میلیون دالر( کل  4.140میلیارد ریال ) 127االنبیاء، با انعقاد قراردادی به ارزش خاتم

 13آغاز و  95رفت. این پروژه در شهریور ماه سال خرید، نصب و اجرا را به عهده گ

 (.1396تحویل موقت شد )شانا،  96آذرماه 

ی دیگر را نیز در این زمینه اجرا االنبیا چندین پروژهها، خاتمعالوه بر این

ها در دسترس نیست، از جمله طراحی، ساخت و کرده که ارزش قراردادی این پروژه

و  LNG( مخازن IIدر تبریز، همدان، اهواز، یاسوج؛ ) ی نفتی( مخازن ذخیرهIنصب )

LPG  در بندر تمبک؛(III)  23 های نفتی در یازده شهر مخزن ذخیره برای فرآورده

پارس جنوبی؛  5و  4هزار متر مکعب در فازهای  60(  مخزن میعانات گازی IVایران؛ )

)خاتم،  متر مکعب در نیروگاه شهید سلیمی نکا 32000( مخازن سوخت Vو )

b1399.) 

 خطوط انتقال نفت و گاز .4-3-1-4

االنبیا خطوط انتقال نفت و گاز است. اولین پروژه در این ی فعالیت خاتمآخرین حوزه

ی سراسری هفتم گاز )عسلویه ـ سیستان و بلوچستان ـ ساخت خط لوله( I)زمینه 

 آن میان شود( بود که قراردادنیز شناخته می« ی صلحخط لوله»ایرانشهر که با نام 

االنبیا امضا شد. قرارداد بدون مناقصه برای ساخت شرکت ملی گاز ایران و قرارگاه خاتم

میلیارد  140هزار و  12کیلومتر و به ارزش  907فاز اول این خط لوله با طول تقریبی 

چنین هم (II)به پایان رسید.  89آغاز و در سال  84میلیارد دالر(، از سال  1.3ریال )

کیلومتر به  270ی هفتم سراسری با طول تقریبی ساخت فاز دوم خط لوله یپروژه
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میلیون دالر به  250تا  200ی گازی به ارزش تقریبی االنبیا واگذار شد. این پروژهخاتم

؛ d1389االنبیا انجام شد )خبرگزاری مهر، و ترک تشریفات توسط خاتم EPCFصورت 

چندین پروژه  84ماه در دی( III)(. 1385نا، ؛ شا1389؛ عصر ایران، 1389وزارت نفت، 

ی خط انتقال گاز سرخس به درگز با اختصاص به این قرارگاه اعطا شد، از جمله پروژه

؛ خبرگزاری مهر، 1384میلیون دالر( )ایسنا،  45میلیارد ریالی ) 450ی اعتبار ویژه

میلیون دالر  180بر خط لوله انتقال گاز همدان ـ بیجار با ارزش بالغ(  IV)(، و 1384

 (.1386؛ کیهان، a1390)شرکت مهندسی وتوسعه گاز، 

(V در سال )ی دوم انتقال گاز خرم آباد ـ کوهدشت ، ساخت خط لوله88

 2.725االنبیا، با ارزش ی خاتمی تابعهکیلومتر( توسط شرکت اروند، مؤسسه 167)

رکت مهندسی وتوسعه گاز، ؛ ش1389میلیون دالر( اجرا شد )شانا،  275میلیارد ریال )

b1390 .)(VI )ی ی آبگیری از دریا برای پاالیشگاه ستارهعالوه بر این، قرارداد پروژه

به شرکت صنایع  87ی آبگیر کشور است، در مهرماه سال خلیج فارس، که دومین پروژه

 یدریایی ایران )صدرا(، یک شرکت وابسته به خاتم االنبیا، واگذار شد که هزینه

(. شایان a1396میلیون یورو اعالم شده بود )شانا،  96سیسات این آبگیر در مجموع تأ

درصد از شرکت صدرا توسط خاتم االنبیا خریداری شد.  51، 88ذکر است که در سال 

ا االنبیی ساخت خطوط لوله نفت و گاز به خاتمعالوه، چندین قرارداد دیگر در حوزهبه

کله( به ی دهم سراسری )حدفاصل پتاوه ـ پللوله( ساخت خط VIIداده شده است: )

دالر میلیون( هزینه به قرارگاه  700میلیارد دالر ) 688کیلومتر و با ارزش  175طول 

ی ساخت قطعه( VIII)، (a1389؛ خبرگزاری مهر، a1393خاتم واگذار شد )شانا، 

صادرات گاز ی ی ششم سراسری )اهواز به دهگالن(، معروف به خط لولهسوم خط لوله

؛ خبرگزاری c1389میلیارد دالر )دنیای اقتصاد،  1.3ایران به اروپا، با ارزش تقریبی 

ری به ارزش  -اراک  -ی نفت از مسیر آبادان ( ساخت خط لولهIX)،  (b1389مهر، 

احداث سه  (X)(، 1389؛ ایسنا، b1391میلیارد دالر )خبرگزاری مهر،  1.3تقریبی 

میلیون  850های خراسان، کرمان و هرمزگان با ارزش حدود تانی نفتی در اسخط لوله

ی نفتی کیلومتر خط لوله 680هزار و ساخت یک( XI)، (d1388دالر )دنیای اقتصاد، 

هایی است که ارزش تقریبی آن بیش از سه میلیارد نکا ـ جاسک یکی دیگر از پروژه
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ی ه نفت از کشورهای حاشیهدالر برآورد شد که امکان انتقال روزانه یک میلیون بشک

یک قرارداد ( XII)(، c1389شود )دنیای اقتصاد، دریای خزر به خلیج فارس فراهم می

ی اتان )از پارسیان تا فیروزآباد( و خط لوله اتیلن بدون تشریفات برای ساخت خط لوله

حضور با  90میلیون دالر، در شهریور ماه  500)از فیروزآباد تا فسا(، با ارزش تقریبی 

االنبیا رستم قاسمی، وزیر وقت نفت، میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و قرارگاه خاتم

های پتروشیمی فیروزآباد، امضا شد. هدف از ساخت این خط لوله تأمین خوراک مجتمع

ساخت تأسیسات تقویت فشار ( XIII)(، 1390فسا، داراب، جهرم و اصفهان است )مهر، 

میلیون ریال )شرکت مهندسی و  174.425لم( با ارزش سوم و چهارم )خورموج و دی

ی انتقال گاز ساوه ـ قزوین ـ کوهین با احداث خط لولهc1390 ،)(XIV )توسعه گاز، 

(، ساخت 1388هزار دالر( )ایسنا،  300میلیارد ریال )معادل  2.900ی حدود هزینه

 350میلیارد ریال ) 8000گذاری ی آبادان ـ اهواز ـ اراک ـ تهران با سرمایهخط لوله

(، 1399؛ شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، b1393میلیون دالر( )شانا، 

(XVI )میلیارد  700گذاری ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر )بخش دریا( با سرمایه

(، احداث 1399میلیون دالر(، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران،  150ریال )

میلیارد  700شیر به پاالیشگاه آبادان با ارزش آب از رودخانه بهمنی انتقال خط لوله

ی نفت خام سبزاب ـ تنگ فانی ـ شازند ـ ری )انتقال ریال و احداث خط لوله

 1.300ی نفت سبزآب ـ ری( به مبلغ های نفتی آبادان ـ ری و ساخت خط لولهفرآورده

 (.1389میلیارد تومان )ایسنا، 

ی ریاست جمهوری انرژی در چهار دورهمشارکت سپاه در بخش  .4-3-2

(1398-1379) 

ی عنوان بازوی اقتصادی سپاه از اواخر دههاالنبیا بهطور که قبالً بحث شد، خاتمهمان

ای ی پیمانکاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شد؛ در واقع دورهوارد حوزه 1370

برد. اگرچه در این میسر ی ریاست جمهوری خود بهکه محمد خاتمی در دومین دوره

کار، ازجمله سپاه، وجود طلبان و جناح محافظهدوره کشمش آشکاری میان اصالح

جمهور پیشین خود، هاشمی رفسنجانی، به دنبال داشت، اما خاتمی با پیروی از ریاست

 ی بازسازی کشورجلب رضایت سپاه بود. بدین منظور خاتمی از نقش سپاه در برنامه
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االنبیا این فرصت را غنیمت شمرد و (. خاتمHassan-Yari, 2005پشتیبانی کرد )

یمانکاران ترین پبه تدریج مشارکت خود در اقتصاد ایران را تسریع کرد و به یکی از بزرگ

دهد که نشان می 4-1و جدول  4-2ای تبدیل شد. نمودار های صنعتی و توسعهپروژه

اطالعات قابل دسترس، سه پروژه ی دوم ریاست جمهوری خاتمی، طبق در طول دوره

میلیون دالر است. در مقام مقایسه با  43ها االنبیا اعطا شده است که ارزش آنبه خاتم

 آید. با اینهای دیگر، این مقدار )کمتر از یک درصد( نسبت ناچیزی به شمار میدوره

نه که گوی شروع روند روزافزون نقش سپاه در این صنعت است. همانحال، این نقطه

جمهور شدن احمدی ، درست قبل از رئیس84ماه سال قبال اشاره شد، در اردیبهشت

نژاد، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در دولت خاتمی، اعطای قرارداد به کنسرسیوم 

 15ی فازهای نروژ برای توسعه« اکر کورنر»االنبیا و های صدرا، خاتممتشکل از شرکت

 (.Yong, 2013, 14)پارس جنوبی باطل شد  16و 

ی ریاست جمهوری خاتمی، محمود احمدی نژاد در سال پس از پایان دوره

دهند، از نشان می 4-1و جدول  4-3و  4-2به قدرت رسید. همانطور که نمودار  84

االنبیا در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بسیار افزایش یافته ، مشارکت خاتم1385سال 

های مورد بحث قرار گرفت، اگرچه ورود و فعالیت شرکتطور که باالتر است. همان

ویژه صنعت انرژی، از دوران خاتمی آغاز شده بود، اما وابسته به سپاه در اقتصاد، به

« شرق»و « اعتماد ملی»، «فرهنگ آشتی»طلب از جمله های اصالحبرخی روزنامه

ست که گسترش نژاد این بوده اصریحاً اظهار داشتند که ترجیحات جناحی احمدی

 (. Maloney, 2015, 343حضور سپاه در اقتصاد را تسریع کنند )
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 15(، حدود 1384-1388نژاد )ی نخست ریاست جمهوری احمدیدر دوره

االنبیا و ی نفت، گاز و پتروشیمی به خاتمهای مختلفِ حوزهپروژه در زیرمجموعه

میلیارد دالر  7ها بیش از رزش این پروژهطور کلی، ای آن اعطا شد. بههای تابعهشرکت

ی گیری داشته است. قرارداد توسعهی قبل افزایش چشماست که در مقایسه با دوره

میلیارد دالر( و ساخت فاز  3میدان گازی پارس جنوبی )نزدیک به  16و  15فازهای 

میزان میلیارد دالر(، هردو سهم بزرگی در  1.3ی هفتم سراسری کشور )اول خط لوله

ی سپاه در این صنعت داشته است. پس از کسب مجدد کرسی های تابعهحضور شرکت

های ، فعالیت شرکت88نژاد در سال جمهوری برای دور دوم از سوی احمدیریاست

اند که بر اساس آمارهایی که وابسته به سپاه در این حوزه تحول عظیمی داشته

ی درصد در دوره 62ی نخست به د در دورهدرص 16ایم، این تغییر از آوری کردهجمع

دوم )نسبت به ارزش کل قراردادهای تاکنونی( افزایش یافته است. روند افزایشی 

پروژه در  12با  89های نفت ، گاز و پتروشیمی در سال االنبیا در پروژهمشارکت خاتم

 21بر  ی اوج خود رسید که ارزش کل این قراردادها بالغهای مختلف به نقطهحوزه

های اعطاشده به سپاه را تشکیل درصد از ارزش کل پروژه 50میلیارد دالر است و تقریباً 

میلیارد دالر( و  6) 24و  23، 22ی فازهای ی توسعهدهد. امضای قراردادهای پروژهمی

« پیک»میلیارد دالر( میدان گازی پارس جنوبی، بخش اصلی این  5) 14و  13فازهای 

 را ببینید(. 4-1و جدول  4-2)نمودار  دهدرا تشکیل می

ی ذکر این نکته حائز اهمیت است که در حالی که رستم قاسمی، فرمانده

، به مدت دو 92تا مرداد  90سابق خاتم االنبیا و از کادرهای اصلی سپاه، از مرداد ماه 

نشان  4-1و جدول  4-3طور که در نمودار عنوان وزیر نفت منصوب شد. همانسال به

میلیارد دالر در  5به  89میلیارد دالر در  21اده شده، تعداد قراردادها و ارزش آن از د

یر گکاهش یافته است و این نیز نشان از یک کاهش چشم 91میلیون دالر در  850و  90

ی سپاه در این سپهر در این دوره با دریافت سه قرارداد های تابعهاست. فعالیت شرکت

میلیارد دالر به پایان رسید که در مقایسه با دو سال  1.6ریبا با ارزش تق 92در سال 

ی ریاست جمهوری پیشین آن اندکی افزایش یافته است. به عالوه، پایان دوره
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های نشینی شرکتپیمان سیاسی مهم سپاه، منجر به عقبعنوان همنژاد، بهاحمدی

شدن این امر است که وارد وابسته به سپاه در صنعت نفت و گاز نشد. این مهم تأییدی بر

ی این یا آن جناح و تعمیق و گسترش فعالیت سپاه در این صنعت منوط به اجازه

حکومتی نیست، بلکه تابعی از سازوکارهای اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی، درون

 سان یک نظام، است.به

عنوان رئیس جمهور جدید دو نتیجه را در پی داشت: پیروزی حسن روحانی به

 27( از 1398-1392یک سو منجر به کاهش نسبت و ارزش قراردادها در این دوره ) از

ی روحانی ) میلیارد دالر در دوره 10نژاد( به حدود ی احمدیمیلیارد دالر )در دوره

 74درصد از مجموع کل قراردادها( شد که نشان از کاهشی  16درصد به  62یعنی از 

ی با عقد قراردادی برای ساخت طرح سامانه درصد دارد. از سوی دیگر، این دوره

به اوج  95میلیون دالر( در سال  4،140ی ماهشهر )گرمایشی تأسیسات انبار نفت کوره

میلیارد( رشد آشکاری داشته است. متعاقبًا،  1.9) 93خود رسید که در مقایسه با سال 

عنوان ر کرمانشاه، بهی ساخت پاالیشگاه نفت پتروآناهیتا داالنبیا در پروژهورود خاتم

میلیارد دالر، مشارکت و دخالت  4.3گذاری ها، با سرمایهترین پروژهیکی از مهم

ی مهم دهد. این نکتهی بازیگر اصلی در این صنعت را نشان میمثابهروزافزون سپاه به

ی حکومتهای درونکند دخالت جناحی دوم )مکمل( است که تأکید مینیز مؤید فرضیه

گذارند، منتها در تحلیل نهایی، مشارکت های سپاه تأثیر میی فعالیتزان و دامنهبر می

خصوص در سپهر نفت و گاز تابعی از ی این نهاد نظامی در اقتصاد و بهو مداخله

های کالن اقتصادی و سیاسی نظام جمهوری اسالمی است. به عبارت دیگر، سیاست

، ی کوتاهای و یا برای یک دورهی پروژهحکومتی، براممکن است یک فراکسیون درون

ها در دخیل ساختن این نهاد نظامی ی آنبرخی موانع برای سپاه ایجاد کنند، اما همه

 در اقتصاد سهیم بوده و هستند.

 

طور مثال، بیژن زنگنه، وزیر کنونی نفت، در یک نشست خبری در محل به

صورت علنی انتقادی را به قرارگاه گاه بهمن هیچ»پارس جنوبی اعالم کرد که  13فاز 

خواستند بین ما و قرارگاه خاتم و بین ها میخیلی ام،االنبیا اعالم نکردهسازندگی خاتم

االنبیا را در ساخت و کرد خاتموی عمل« ما و سپاه فاصله بیندازند که ما نگذاشتیم.
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فاز را در  2ست قرارگاه توان»تکمیل شش فاز میدان گازی پارس جنوبی ستود و گفت: 

 چنین،برداری برساند. همفاز دیگر را به مدار بهره 4اکنون نیز تکمیل کرده و هم 94سال 

(. b1397)تسنیم، « میلیارد دالر اعالم کرد 11فاز را  4گذاری در این وی میزان سرمایه

ی عنوان بخشی از برنامههای دولت روحانی، بهعالوه، طبق آخرین خبر از سیاستبه

میلیارد دالر تسهیالت به  3های عامل مجاز به اعطای تا بانک»، 99ی سال بودجه

تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه  های خصوصی،گذاران بخشسرمایه

، ایرنا) «ای باالدستی نفت و گاز خواهند بودهای توسعهاالنبیا برای طرحسازندگی خاتم

1398.) 

 گیرینتیجه .4-4

ویژه ی مشارکت سپاه در اقتصاد، بهل ارائه و تحلیل میزان و دامنههدف این فص

ای که در آن به یک بازیگر اصلی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران تبدیل گستره

اه در ی سپهای تابعهشده است. در این فصل به اختصار توالی تکوین تاریخی شرکت

ارائه  68لیبرالیسم اقتصادی در سال  های مختلف اقتصادی از زمان آغاز سیاستزمینه

طور مشروح و عمیقاً نشان دادیم که چگونه گسترش تدریجی جا بهشده است. این

 المللی و خروجهای بینهای سپاه در اقتصاد، و نیز تحوالت مربوط به تحریمفعالیت

 هی سپاه وابسته بهای زیرمجموعههای ورود شرکتهای خارجی از کشور، زمینهشرکت

 ی نفت، گاز و پتروشیمی را فراهم آورد.حوزه

های وابسته به سپاه ـ از جمله بنیاد تعاون بودن تأسیس شرکتهای ما مصادفیافته

ـ با شروع  1368سپاه، بنیاد تعاون بسیج و مهمتر از آن ، بنیاد خاتم االنبیا در سال 

های حور، اجرای سیاستمهای تعدیل اقتصادیِ دولتسازی سیاستریزی و پیادهبرنامه

دوران »نولیبرالی تحت هدایت دولت، را نشان دادیم. مشارکت سپاه در اقتصاد از 

 ی خاتمیبه ریاست رفسنجانی آغاز شد. این قرارگاه موقعیت خود را در دوره« بازسازی

های مختلف های تابعه، حضور خود را در عرصهای از شرکتاز طریق تأسیس زنجیره

 ترین پیمانکاران )کارفرما( ایران دررش و تقویت کرد و به یکی از بزرگاقتصادی گست

دترین عنوان قدرتمناالنبیا بهای تبدیل شد. بدین سان، خاتمهای صنعتی و توسعهپروژه

ی ریاست جمهوری خاتمی وارد صنعت نفت و بازوی اقتصادی سپاه که از اواخر دوره
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)کارفرمای( داخلی در بخش انرژی تبدیل شده ترین پیمانکار گاز شده است، به بزرگ

االنبیا حدود نژاد، خاتماست. با تثبیت جایگاه خود در مقطع ریاست جمهوری احمدی

توسعه میادین، »های میلیارد دالر قرارداد برای اجرای بسیاری از پروژه ها در زمینه 35

ت دریاف« فت و گازی نفت و گاز، و خطوط انتقال نصنایع پاالیشگاهی، مخازن ذخیره

کرده است. این آمارها نشانگر این است که حضور این جناح، اصولگرایان، در دولت 

راندن هحاشیطوری که دیگر حذف و یا بهمشارکت سپاه در این زمینه را تسریع کردند به

 آن در اقتصاد برای رقبای سیاسی و اقتصادی آسان نباشد.

ه موقعیت مسلطی در صنعت نفت و گاز کسب ی سپاه پاسداران کهای وابستهشرکت

ین، ی پیشتری نسبت به دورهی دولت روحانی نیز، هرچند به میزان کماند، در دورهکرده

های تبلیغاتیِ روحانی در باب رغم لفاظیدر این حوزه به فعالیت خود ادامه دادند. به

توانست انی نمیشکستن انحصار در اقتصاد، موقعیت سپاه چنان مستحکم است که روح

های آشکار بین تعداد و ارزش آن را نادیده بگیرد. طبعًا، نتایج حاصل از تفاوت

د رسانقراردادهایی که در طی هر دولت به سپاه اعطا شده است، ما را به این نتیجه می

های سیاسی نقش مهمی در تقویت/تضعیف مشارکت سپاه در اقتصاد دارند، که جناح

ی دوم ماست. با این حال، عوامل اصلی درگیر در این ی فرضیهنندهکه این نیز تأییدک

قضیه از ضرورت استراتژی اقتصادی دولت برای کنترل بر فرآیند توسعه در بخش انرژی 

ی یجهعنوان نتها و نخبگان سیاسی باید بهشود. در این روند، رقابت بین جناحناشی می

سان عامل میانجی بر در معادالت که بهای شدن دولت تلقی شود، مؤلفهبندیجناح

کند. بنابراین، رقابت برای تأمین و تحقق بخشیدن به سهم اقتصادی و سیاسی عمل می

طور خالصه، ضرورت حضور فزاینده و پررنگ ها از منابع اقتصادی دولت است. بهآن

لکه، بتفسیر شود، « شدن اقتصادنظامی»ی مثابهسپاه در صنعت نفت و گاز نباید به

تصاد گرای نومرکانتیالیستی در اقدولت توسعه« بازوی بلند»عنوان برعکس، بایستی به

 دریافت و تحلیل شود.

*** 
 

  



 

 
 

 حامد سعیدی 509

 گیری نهاییفصل پنجم: نتیجه

 

اه ی سپاین پژوهش مؤلفه و سازوکارهای اقتصادی و سیاسی دخیل در حضور گسترده

رد. پرسش اصلی این پژوهش بدین پاسداران در صنعت نفت و گاز ایران را کندوکاو ک

قرار بود: چرا سپاه پاسداران به یک بازیگر مقتدر در صنعت نفت و گاز ایران تبدیل شده 

ای است؟ این یک سؤال تبیینی است که در پی توضیح سازوکارهای اصلی و عوامل ریشه

های اقتصاد سیاسی حاکم، مشارکت سپاه در این صنعت را الزامی است که ضرورت

های پس پشتِ دخالت نیروهای اند. در آغاز استدالل کرده بودم که شناخت مؤلفهردهک

تر با دینامیسم درونی و ساختار اقتصاد سیاسی نظامی در اقتصاد در پیوندی گسترده

ی اول مبتنی بر این واقعیت است که ایران قابل فهم و توضیح است. این امر در درجه

اسی رقیب سی هاد نظامی و تحول آن به یک بازیگر بدونعنوان یک نسپاه پاسداران به

ی یک نهاد منتزع از کل سیستم در نظر گرفته شود بلکه منزلهتواند بهو اقتصادی نمی

ی ی تضادها و رویارویی نیروهای معین جامعهعنوان نتیجهطور انضمامی و بهبایستی به

ه مشارکت سپاه در اقتصاد باید داری ایران تلقی شود. این بدان معنی است کسرمایه

( ساخت استبدادی دولت ایران و Iگانه لحاظ شود: )ی تعامل میان این سهنتیجه

( تعقیب بازساختاربندی IIاش برای تأمین بقا و حفظ کنترل خود بر جامعه؛ )استراتژی

ویت قمنظور تی اقتصاد داخلی )و در تحلیل نهایی بهاقتصادی از باال برای رشد و توسعه

( به دلیل پیکربندی طبقاتِی IIIداری و بازار(، و نیز )مناسبات و سازوکارهای سرمایه

 گری و دخالت گستردهدار بدون هدایتی سرمایهی ایران، طبقهغیر هژمونیک جامعه

ی ی اقتصادو دائمی دولت قادر نیست نیروهای اجتماعی را برای دستیابی به توسعه

 آورد.این عوامل نتایج گوناگونی را به وجود می هایکنشبسیج کند. برهم

با حرکت از این منظر، این پژوهش تأثیر استراتژی تعدیل و بازسازی اقتصادی 

بر روند تاریخی و سازوکارهای دخیل  1360ی توسط جمهوری اسالمی از اواخر دهه

 ر داد. عالوهویژه در صنعت نفت و گاز، را مورد بررسی قرادر حضور سپاه در اقتصاد، به

ی حکومتیِ در میزان و گسترههای درونبر سازوکارهای اقتصادی، نقش کشاکش جناح

تقویت و یا تضعیف حضور سپاه در این سپهر را پژوهید. بر خالف برخی از محققان که 
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د و انهای سپاه در اقتصاد ایران محدود کردهی خود را به توصیف زوایای فعالیتمطالعه

ادهای شدن نهدهند و یا منتفعتوضیح می« سازی اقتصادنظامی»را با مفهوم یا این روند 

 «خصولتی»های دولتی را سازی شرکتنظامی و بنیادهای حکومتی از روند خصوصی

یک  عنوانام که برجستگی حضور سپاه در اقتصاد باید بهنامند، من استدالل کردهمی

در فرآیند بازساختاربندی « ی بلند دولتبازو»سان ابزار معتمد جمهوری اسالمی و به

های کالن سیاسی و اقتصادی آن نگریسته و تبیین اقتصاد در راستای تحقق سیاست

حت ی اقتصادی تکند استراتژی توسعهشود. هدفی که رژیم در این فرآیند تعقیب می

 داریی ناموزن سرمایههدایت دولت است که به سبب ضعف بخش خصوصی و توسعه

ی مثابهدادن سپاه به، تعدیالت اقتصادی و تقویت سازوکارهای بازار مستلزم دخالتایران

ترین نهادها برای اطمینان از کنترل جدی دولت بر بازسازی ساختار یافتهیکی از سازمان

ررنگ ی پهای اقتصادی نولیبرالی است. مداخلهاقتصاد ملی و به تبع آن اجرای سیاست

ی حکومتی در اقتصاد را نباید چنین تلقی کرد که گویا در و مستمر دولت و نهادها

های نولیبرالی اجرا نشده است و یا اصالً اقتصاد ایران نولیبرالی ی ایران سیاستجامعه

ها را مطابق با زمان و مکان معین و نیست، بلکه بایستی چگونی اجرای این سیاست

ها فهم کرد. اجرای این سیاستلحاظ کردن ساختار اقتصادی و سیاسی قدرت در جامعه 

ار بسی« ی مدنیجامعه»ی صنعتی )که نهادهای بازار و در جوامع هژمونیک و پیشرفته

تری را به نسبت جوامع اند( مسیر و سازوکارهای متفاوتقدرتمند و نهادمند شده

کند. همچنین، در این روند به دلیل غیرهژمونیک و اقتصادهای در حال توسعه طی می

 سان یک عاملها و نخبگان سیاسی بهوحدت نهاد حکومت، نزاع و رقابت بین جناحعدم 

نفع دیگری( در اقتصاد تأثیر واسطه بر میزان درگیری سپاه )و یا هر نهاد و گروه ذی

شده را به شرح زیر های مطرحها و استداللشده در باال فرضیههای ارائهیافته گذارد.می

 کنند.پشتیبانی می

های جمهوری اسالمی حاظ تاریخی، سپاه پاسداران به منظور تحکیم پایهاز ل

اد داری دولتی توأم با ایدئولوژی و اقتصعنوان شکلی از دولت کورپوراتیستی )سرمایهبه

ـ  57ی بالفصل انقالب اسالمی( نضج گرفت. این ساختار اقتصادی و سیاسی نتیجه

رایطی که در خالل وضعیت انقالبی پدید سان شکلی از یک انقالب پاسیو ـ بود. شبه

دار ی سرمایهی کارگر انقالبی و نیروهای چپ از یک طرف، و نه طبقهآمده بود نه طبقه
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ایران  یی آشفتهکدام نتوانستند به تسلط و هژمونی خود بر جامعهاز سوی دیگر، هیچ

ش از یک جنبدست بیابند. بر متن چنین اوضاعی، جریان اسالم سیاسی، که اصالتاً 

های دریغ قدرتهای بیبورژوازی برخاسته بودند، توانستند با کمکپوپولیستی خرده

امپریالیستی و ضعف نیروهای پیشرو و انقالبی، اوضاع را به نفع خود سمت و سو دهند. 

، این جریان قدرت سیاسی را به دست گرفت. به بیان گرامشی، این رخداد در نتیجه

شده سپاه ای از قیصرگرایی ارتجاعی بود. این نظام تأسیسیدن گونهقدرت رسبیانگر به

بات و ث« نظم»های اجتماعی و تأمین عنوان ابزار سرکوب در راستای برچیدن تنشرا به

)اما به شکلی خونین( به کار گرفتند. تأثیرات بالواسطه و عمیق سیاسی و اجتماعی این 

ی شصت جمهوری ی دوم دههمیق در نیمهانقالب، جنگ با عراق و بحران اقتصادی ع

تن گرفاسالمی را وادار ساخت از شعارهای پوپولیستی خود عقب بنشیند و با درپیش

 های غالبسویی با سیاستگری دولت در همبا هدایت« ی وابستهتوسعه»استراتژی 

روند  نهای اقتصادی نولیبرالی گام بردارد. ایسازی سیاستسوی پیادهاقتصاد جهانی، به

گرای ای از دولت توسعههمراه بود با بازساختاربندی دولت کورپوراتیستی به سمت گونه

در  محور مستلزم تغییراتی بود کهنومرکانتیلیستی. این دگردیسی و استراتژی دولت

تدریج به بزرگترین پیمانکار داخلی در ی اقتصاد کردند و به، سپاه را وارد عرصهنتیجه

 چنین به تصویر کشاند.توانند اینز تبدیل شد. این فرآیند را میصنعت نفت و گا

درپِی های پیی دولتهای ما نشان دادند که همهیافته ی اول،در وهله

کردند حکومتی را نمایندگی میهای درونجمهوری اسالمی که هرکدام به نوعی جناح

های اقتصادی نولیبرالی را ، سیاستای از رقابت و افتراقاترغم درجهکنند، بهو می

لی و ی اقتصاد داخالمللی پول و بانک جهانی برای توسعهمطابق با دستور صندوق بین

اسًا ها اسکردن این سیاستکنند. هدف از پیادهبقای رژیم دنبال کرده و کماکان اجرا می

االتری بداری و بازار آزاد از طریق دستیابی به میزان تقویت مناسبات اقتصادی سرمایه

سازی سود و انباشت سرمایه بوده است. از دوران ریاست از رشد اقتصادی و بیشینه

ارز  نرخی کردنهای لیبرالیسم اقتصادی همراه بود با تکجمهوری رفسنجانی، سیاست

ها، ها و کاهش و حذف یارانهکردن سازوکار نرخ ارز شناور، حذف کنترل قیمتو دنبال

ی هاهای دولتی. این استراتژی، تورم فزاینده، نابرابریتشرک سازیو نیز خصوصی
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های مختلف اجتماعی گوشه و کنار افزون و در نتیجه ناآرامیاجتماعی، فقر و فالکت روز

ایران را به دنبال داشته است. این تحوالت، به سهم خود، اختالل در فرآیند لیبرالیسم 

های دولتی سازوکاری سازی شرکتیتر، خصوصاقتصادی را فراهم آورد. از همه مهم

بوده که از رهگذر آن بنیادهای حکومتی و نهادهای نظامی، مانند سپاه، کنترل  اقتصادی

زی سانظر از روند خصوصیاند. صرفسپهرهای اصلی اقتصاد را به کنترل خود در آورده

نشان سو، در این پژوهش به این 84خصوص از سال ، به1370ی سریع از اوایل دهه

دولتی به نهادهای وابسته به  یشدههای واگذاردرصد از شرکت 50دادیم که حدود 

نهادهای نظامی، نهادهای عمومی غیردولتی، »نفع دولتی، مانند های ذیحکومت و گروه

های تعلق گرفت. اگرچه مطابق سیاست« بنیادهای حکومتی و اعوان و انصارشان

های اقتصادی و خدمات اجتماعی بیرون ا از حوزهبایست خود رنولیبرالی، دولت می

ی های راهبردبکشد، منتها ساختار اقتصادی و سیاسی حاکم بر ایران، روند و سیاست

های لیبرالیسم اقتصادی، از کرد. دولت به موازات اجرای سیاستدیگری را طلب می

ه تصاد استفادسان بازوهای بلند دولت برای حفظ کنترل خود بر اقنهادهای نظامی به

ی اقتصادیِ از باالی دولت برای بسیج نیروهای رو، استراتژی توسعهکند. از اینمی

زمان، تمهیدات الزم برای ورود و حضور سپاه در اجتماعی و ابزارهای اقتصادی، هم

 اقتصاد را فراهم آورد.

ی اقتصادی های توسعهدهد که سیاست، نتایج باال نشان میی دومدر وهله

طور متوسط، درآمدهای هوری اسالمی اساساً به درآمدهای نفتی متکی بوده است. بهجم

های درصد از کل درآمد دولت بین سال 55درصد از کل صادرات ایران و  80نفتی تقریباً 

دهد. وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی، وضعیت مالی را تشکیل می 96تا  57

ی اقتصادی، در ساخته است. برای تحقق توسعه پذیردولت ایران را شدیداً آسیب

های لیبرالیسم اقتصادی، رژیم تغییرات تدریجی در ساختار صنعت چارچوب سیاست

گذاری نفت و گاز را در دستور کار قرار داد بلکه از این طریق ملزومات جذب سرمایه

ی سرمایه بودهها، جمهوری اسالمی تاکنون قادر نرغم این تالشخارجی را بیافریند. به

خارجی مورد نیاز این صنعت را تأمین کند. در راستای اجرای لیبرالیسم اقتصادی در 

ی این صنعت، پیمانکاران داخلی مختلفی را در صنعت بخش انرژی، رژیم برای توسعه

نفت و گاز تشکیل داد. این تحول شرایط مناسبی را برای مشارکت بسیاری از 
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بگان مرتبط با حاکمیت، نهادهای نظامی و حکومتی و داران سوداگر، نخسرمایه

ی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی های توسعههای سیاسی درون حاکمیت در پروژهجناح

ی سپاه های تابعهاالنبیا و دیگر شرکتفراهم آورد. در این میان، قرارگاه خاتم

ترین ریجاً به بزرگهای اقتصادی خود را به صنعت نفت و گاز گسترش دادند و تدفعالیت

رساند ترین بازیگران در این حوزه تبدیل شدند. این روند، ما را به این نتیجه میو مسلط

ی سپاه در این سپهر بایستی در چارچوب و ارتباط با ی فزایندهکه حضور و مداخله

سو، های تعدیل اقتصادی از سوی رژیم ایران توضیح داده شود که در آن، از یکسیاست

ای ی بازوهمثابهلت اقتدار خود را بر این بخش توسط نهادهای وابسته به حکومت بهدو

های )نیمه(خصوصی برای بلند دولت تضمین کند. از سوی دیگر، دولت از این شرکت

 جوید.ی صنعت نفت بهره میگذاری خارجی در راستای توسعهتأمین و جذب سرمایه

 

ه در اقتصاد را صرفاً به یک جناح ، برخالف کسانی که دخالت سپاسرانجام

دهند، ی ریاست جمهوری احمدی نژاد، نسبت میگرایان در دورهویژه اصولخاص، به

شواهدی که باالتر ارائه دادیم مصداق این واقعیت است که دخالت سپاه در اقتصاد به 

ه لویژه، تأسیس نهادهای اقتصادی سپاه )از جمگردد. بهزمان تصدی رفسنجانی بر می

جنگ  زمان است با پایانقرارگاه خاتم االنبیا، بنیاد تعاون سپاه و بنیاد تعاون بسیج( هم

ی ی تعدیل اقتصادی به رهبری دولت رفسنجانی. در این بازهایران و عراق و آغاز برنامه

های مختلف های خود را در زمینهی سپاه فعالیتهای زیرمجموعهزمانی، شرکت

ی دوم ریاست جمهوری خاتمی وارد صنعت و در اواخر دوره اقتصادی گسترش داده

نژاد جایگاه خود را در این ی دولت احمدینفت و گاز شدند. به همین ترتیب، در دوره

ی صنعت تثبیت کردند و در دولت روحانی این روند فزاینده را استمرار بخشیدند. نکته

، توسعه میادین»ی ها در زمینههبرانگیز این است که برای اجرای بسیاری از پروژبحث

در دو « ی نفت و گاز و خطوط انتقال نفت و گازصنایع پاالیشگاهی، مخازن ذخیره

االنبیا و میلیارد دالر قرارداد به قرارگاه خاتم 35نژاد حدود ی دولت احمدیدوره

بوده  های دیگرهای وابسته به آن اعطا شده است. این میزان بسیار بیشتر از دورهشرکت

پیمان اصلی سپاه، گرایان، هماصول است. این روند بیانگر این امر است که جناح
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اند بلکه حذف این نهاد در اقتصاد برای مشارکت سپاه در این حوزه را تقویت کرده

ون گرایی دری دوم که جناحرقبایش آسان نباشد. این نکته تأکیدی است برفرضیه

گر بر فرآیند تقویت و تضعیف سپاه در اقتصاد تأثیر یسان سازوکاری میانجحاکمیت به

های سیاسی عاملی میانجی در این روند است و بر که، نقش جناحگذارد. کوتاه اینمی

های تاریخی و مداوم گذارد. کشمکشمیزان مشارکت سپاه در اقتصاد تأثیر می

ر جمهوری ی ساختار قدرت دویژههای سیاسی در جمهوری اسالمی به خصلتجناح

های حاکم و نخبگان حکومتی برای تصاحب بیشتر اسالمی تبدیل شده که در آن گروه

 پردازند. سهم رانت و درآمد دولت با هم به رقابت می

ی گاه همهرغم هر درجه از نزاع و برخی افتراقات سیاسی، تالقیاما علی

ت سازوکارهای حکومتی همواره حفظ بقای جمهوری اسالمی و تقویهای درونجناح

ی آخر در اصل بازسازی توزیع درآمد از داری بوده است. هدف از نکتهاقتصاد سرمایه

داران( و کاهش سهم طبقه کارگر و طریق افزایش سهم انباشت سرمایه )سود سرمایه

ک سان یهای اجتماعی فرودست )دستمزد( است. بنابراین، جایگاه سپاه بهسایر گروه

عنوان بازوی بلند دولت در ی نظامی، سیاسی و اقتصادی باید بهیافتهنهاد سازمان

ی عمومی جامعه ملحوظ داشته شود و در پیوند مستقیم با دینامیسم و حوزه

داری ایران در یک فرآیند تاریخی خاص دریافت سازوکارهای اقتصاد سیاسی سرمایه

 شود.

( آن است. این ی قوی این پژوهش اعتبار درونی )روابط علت ـ معلولیسویه

ی نوگرامشی رویکردی انتقادی به نسبت نظم مستقر امر متکی بر روشی است که نظریه

 های تاریخی است.ی روند مستمر دگرگونیای تاریخی است که نگاهش متوجهو نظریه

بنابراین از نزدیک و در یک توالی تاریخی دائمًا با واقعیت در حال دگرگونی سروکار 

ستفاده از روش ردیابی فرآیند برای کشف و بازنمایی روابط عّلی میان دارد. همچنین، ا

ی زمانی معین، اعتبار این جنبه از ی ما در یک بازهمتغیرها و پارامترهای مربوطه

گرفتن و بررسی فرآیندهای دخالت سپاه در اقتصاد، با پی کند.پژوهش را تقویت می

تار های مرتبط با ساخل و انسجام درونی سازهگر با پرداختن به توالی زمانی، تعامپژوهش

تر سیاسی ـ اقتصادی ایران، تا حدود زیادی به روابط علت و معلولی این پدیده نزدیک

 دادنشده است. اما بر خالف اعتبار درونی، استفاده از روش ردیابی فرآیند با تعمیم
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ما  یشده بندیرتخورد. سازوکارهای علّیتِ صوهای تأییدشده به مشکل برمیفرضیه

چنین، اند. همهای خاصی از عوامل اقتصادی و سیاسی عملیاتی شدهدر واقع در جنبه

تواند ( است که میwithin-caseروش ردیابی فرآیند سبک تحلیلِ درون ـ موردی )

های این پژوهش تلقی شود دادن یافتهی تعمیممسئله و نقطه ضعفی از جنبه

(Bennet & Checkel, 2015, 13) . 

نقش و جایگاه سپاه در گذر زمان  با وجود این، در این پژوهش به دگرگونی

انی ایم. بر خالف محققو در ارتباط با کلیت اقتصادسیاسی جمهوری اسالمی نظر افکنده

ند و گیرحکومتی فاکتور میکه تبارهای سپاه در اقتصاد را از سیاست یک جناح درون

دهند، مبانی نظری و تحلیلی ما به توضیح می« اقتصاد سازینظامی»آن را با منطق 

سان یک کل واحد و الگومند ی نیروهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بهتعامل پیچیده

شده. به عبارت دیگر، برای شناخت های مجزا از هم و ایزولهمعطوف شده است و نه عامل

یرانِ تری از اقتصاد سیاسی اسیعو تبیین دخالت سپاه در اقتصاد ایران، آن را بر بستر و

رو، این رویکرد و مفاهیم نظری را پساانقالب مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم. از این

ده های دائمی یک پدیتوان در موارد دیگر انطباق داد تا با کاربست آنها به دگرگونیمی

 د، الگومندهای گوناگون یک کلیت واحاجتماعی خاص، انسجام و ارتباط متقابل سازه

ای نسبتاً خاص است و در واقع محصول و پیچیده نگریسته شود. گرچه مورد سپاه پدیده

ی تاریخی اقتصاد سیاسی و ساختار قدرت در ایران است، اما روندهای معینی از توسعه

ی این پژوهش را برای مقایسه با سایر موارد در شدههای اثباتتوان نظریه و فرضیهمی

سبتاً مشابه، مانند نقش نیروهای نظامی در جوامع غیرهژمونیک در جنوب های نزمینه

 جهانی و با تمرکز بر ساختار تاریخی خاص، به کار گرفت.

ترین چالشی که این پژوهش با آن مواجه بود، عدم شفافیت و دسترسی مهم

ویژه اد، بههای سپاه در اقتصی فعالیتی میزان و دامنههای اولیه در زمینهبه تمامی داده

در صنعت نفت و گاز، بود. اگرچه عوامل دخیل در حضور سپاه در اقتصاد اثبات شده 

است، توصیه این است که تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام گرفته شود تا مشارکت 

نهادهای نظامی در بخش انرژی بیشتر آشکار شود. عالوه بر این، با توجه به اینکه سپاه 

بزرگ در ایران تبدیل شده است، بررسی تأثیرات اجتماعی این  به یک کارفرمای
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موقعیت بر نیروی کار در صنعت نفت و گاز بسیار مهم است. ضرورت این نکته از این 

ر طوشود که تحول سپاه به یک بازیگر اقتصادی، این نهاد را بهناشی می واقعیت

 ی بین طبقاتن امر رابطهتری وارد روابط اجتماعی تولید کرده است، که ایمستقیم

اجتماعی )کارفرمایان و کارگران( را تغییر داده است. به این معنا که در این حالت، 

م ی مستقیی سپاه )کارفرمایان( و کارگران در این صنعت وارد رابطههای تابعهشرکت

ز ا اند. اگر سپاه قبالً در قامت یک نهاد نظامیشده از مناسبات طبقاتی کار و سرمایه

طور مستقیم بخش وسیعی از نیروی کار کرد، اما اکنون بهنظام حاکم محافظت می

دهد. بنابراین، جهت دارانه قرار میکارگران را تحت کنترل دارد و مورد استثمار سرمایه

سان یک تواند به شرح زیر باشد: حضور سپاه بهکاوش در این زمینه، پرسش می

موقعیت اقتصادی ـ اجتماعی نیروی کار کارگران در  کارفرمای بزرگ چه تأثیراتی بر

 صنعت نفت و گاز دارد؟

ر توانیم از این جستاگیری که میترین نتیجهترین و بالواسطهبینانهژرف

ی داشته باشیم این است که هدف از تألیف این پژوهش شناخت ماهیت و درونمایه

از درون آن راه رهایی  داری حاکم بر جامعه است تاسازوکارهای نظام سرمایه

زمینه و آغازگاه به مصاف رفتن و دیدگان از وضع موجود را دریابیم. شناخت پیشستم

ساختن داری است. برای ما مسئله نه تفسیر این جهان، بلکه دگرگونتغییر نظام سرمایه

 آن است.

*** 
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-http://farsi.khamenei.ir/newsبع: اساسی. من قانون چهار و چهل

content?id=1400  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

درباره واگذاری سهام  44(. متن کامل گزارش کمیسیون اصل 1390خانه ملت )

های دولتی. منبع: شرکت

https://www.icana.ir/Fa/News/186496/گزارش-کامل-متن-

-سهام-واگذاری-درباره-44-اصل-کمیسیون

 (.1399)قابل دسترس در خرداد  دولتی-هایE2%80%8C%شرکت

 4ظرفیت ذخیره سازی نفت خام پاالیشگاه اصفهان به  (.1389خبرگزاری برنا )

 (.1399)قابل دسترس در اردیبهشت  منبع. میلیون بشکه رسید

درصد سوخت خودروها توسط قرارگاه خاتم االنبیا تولید  60(. 1398خبرگزاری پانا )

)قابل  http://www.pana.ir/news/1020509شود. منبع: می

 (.1399ترس در خرداد دس

قرارداد توسعه میدان نفتی سومار امضا شد. منبع: (. 1392خبرگزاری تسنیم )

https://tn.ai/44258  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

https://www.khatam.com/?part=menu&inc=&id=604
https://www.khatam.com/مخازن-ذخیره-نفت-و-گاز_2548.html
https://www.khatam.com/مخازن-ذخیره-نفت-و-گاز_2548.html
http://www.khargnews.ir/fa/news/200/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%af%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-NGL-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%da%af-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%ac%d8%a7-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af
http://www.khargnews.ir/fa/news/200/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%af%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-NGL-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%da%af-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%ac%d8%a7-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af
http://www.khargnews.ir/fa/news/200/آخرین-وضعیت-طرح-های-جمع-آوری-گازهای-همراه-NGL-خارگ-به-کجا-رسید
http://www.khargnews.ir/fa/news/200/آخرین-وضعیت-طرح-های-جمع-آوری-گازهای-همراه-NGL-خارگ-به-کجا-رسید
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=1400
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=1400
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=1400
https://www.icana.ir/Fa/News/186496/متن-کامل-گزارش-کمیسیون-اصل-44-درباره-واگذاری-سهام-شرکت%E2%80%8Cهای-دولتی
https://www.icana.ir/Fa/News/186496/متن-کامل-گزارش-کمیسیون-اصل-44-درباره-واگذاری-سهام-شرکت%E2%80%8Cهای-دولتی
https://www.icana.ir/Fa/News/186496/متن-کامل-گزارش-کمیسیون-اصل-44-درباره-واگذاری-سهام-شرکت%E2%80%8Cهای-دولتی
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-45/17544-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-45/17544-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-45/17544-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-45/17544-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-45/17544-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA
http://www.pana.ir/news/1020509
https://tn.ai/44258
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پارس جنوبی  16و  15بندی توسعه فاز جزئیات جدول زمان(. 1393خبرگزاری تسنیم )

)قابل دسترس در خرداد  https://tn.ai/352283. منبع: 94تا مرداد 

1399.) 

بنگاه دولتی تا امروز به بخش خصوصی واگذار شده  900(. a1398خبرگزاری تسنیم )

 (.1399رداد )قابل دسترس در خ https://tn.ai/2000672است. منبع: 

خواستند بین ما و سپاه فاصله بیندازند، ما زنگنه: می (.b1398خبرگزاری تسنیم )

)قابل دسترس در خرداد    https://tn.ai/1970578. منبع: نگذاشتیم

1399.) 

(. معرفی پیمانکاران بزرگ داخلی. منبع: 1393خبرگزاری دانا )

http://danakhabar.com/fa/mobile/1171211  قابل دسترس(

 (.1399در خرداد 

گام عملی در  24تا  22و  13بهره برداری از فازهای (. 1397صدا و سیما ) خبرگزاری

 https://www.iribnews.ir/009zPwتحقق اقتصاد مقاومتی. منبع: 

 (.1399)قابل دسترس در خرداد 

میلیارد دالر قرارداد نفت، گازو پتروشیمی در دولت  38(. 1386خبرگزاری فارس )

 (.1399در خرداد )قابل دسترس  منبعشد.  نهم امضا

به بهره  85درگز زمستان  –پروژه خط انتقال گاز سرخس (. 1384مهر ) خبرگزاری

)قابل دسترس در  mehrnews.com/x4wWcبرداری می رسد. منبع: 

 (.1399خرداد 

 واگذار االنبیا خاتم قرارگاه به مرکز اتیلن لوله خط (. قرارداد1390خبرگزاری مهر )

 (.1399دسترس در خرداد )قابل  mehrnews.com/xfSbqشد. منبع: 

درصد  60د تزریق گاز گچساران احداث ایستگاه جدی(. 1392خبرگزاری مهر )

)قابل  mehrnews.com/xnJBt. منبع: استپیشرفت فیزیکی داشته 

 (.1399دسترس در خرداد 

 قرارگاه توسط کشور پتروپاالیشگاه نخستین (. ساخت1398خبرگزاری مهر )

دسترس )قابل  mehrnews.com/xQfjcاالنبیا. منبع:  خاتم سازندگی

 (.1399در خرداد 

https://tn.ai/352283
https://tn.ai/2000672
https://tn.ai/1970578
https://tn.ai/1970578
http://danakhabar.com/fa/mobile/1171211
http://www.iribnews.ir/009zPw
https://www.farsnews.ir/news/8601310010%20%20%20%20/3-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%88-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/8601310010%20%20%20%20/3-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%88-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/2083061/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%DA%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-60-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/2083061/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%DA%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-60-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/2083061/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%DA%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-60-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/2083061/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%DA%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-60-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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خصوصی سازی به نیمه راه رسید. منبع: (. a1388مهر ) خبرگزاری

mehrnews.com/xbs5k  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

. نبیااالمیلیارد دالر پروژه نفتی در قرارگاه خاتم 10جزئیات (. a1389مهر ) خبرگزاری

 (.1399دسترس در خرداد )قابل  mehrnews.com/xcgdQمنبع: 

 االوصیا خاتم قرارگاه به نفتی میدان دو توسعه (. قراردادa1391خبرگزاری مهر )

دسترس در خرداد )قابل  mehrnews.com/xhHcqشد. منبع:  واگذار

1399.) 

سراسری تقویت  انتقال پایدار گاز غرب کشور با خط ششم(. b1388مهر ) خبرگزاری

)قابل دسترس در   http://mehrnews.com/x9gngخواهد شد. منبع: 

 (.1399خرداد 

. ار شدطرح گازی به قرارگاه خاتم االنبیا واگذ 2قرارداد (. b1389مهر ) خبرگزاری

 (.1399دسترس در خرداد )قابل  mehrnews.com/xcmxMمنبع: 

 خط 2 افتتاح/ نفت لوله خطوط جدید پروژه 15 اندازی راه (.b1391خبرگزاری مهر )

دسترس در )قابل  mehrnews.com/xjgQwتهران. منبع:  در نفتی لوله

 (.1399خرداد 

. منبع: ایران نصب شد LNG سقف اولین مخزن (.c1389مهر ) خبرگزاری

mehrnews.com/xbYjp   (.1399دسترس در خرداد )قابل 

 خاتم قرارگاه توسط پاکستان و اروپا گاز خطوط ساخت(. d1389مهر ) خبرگزاری

دسترس در خرداد )قابل  mehrnews.com/xcRvyاالنبیا. منبع: 

1399.) 

)قابل  منبع آیا سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی است؟(. 1396خبرگزاری میزان )

 (.1399دسترس در خرداد 

.  پروژه نفتی به قرارگاه خاتم االنبیا 2(. واگذاری بدون تشریفات a1389دانش نفت )

منبع: 
http://www.daneshenaft.ir/cvid/250/content/4335/defau

lt.aspx  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

https://www.mehrnews.com/news/1088183/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-10-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7
http://mehrnews.com/x9gng
https://www.mehrnews.com/news/1098519/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/1054743/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-LNG-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/1054743/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-LNG-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.mizanonline.com/fa/news/322255/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mizanonline.com/fa/news/322255/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mizanonline.com/fa/news/322255/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mizanonline.com/fa/news/322255/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.daneshenaft.ir/cvid/250/content/4335/default.aspx
http://www.daneshenaft.ir/cvid/250/content/4335/default.aspx
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طراحی ساخت مخازن ذخیره سازی برای اولین بار درکشور. (. 1391ایران ) نفتدرّ 

 (.1399)قابل دسترس در خرداد  منبع

بعد از وزیر جدید نفت. منبع: « قرارگاه»اولین قرارداد با (. 1390دنیای اقتصاد )
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-415637 

  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

 های پروژه در« خاتم قرارگاه» دالری میلیارد 15 مشارکت(. a1389دنیای اقتصاد )

-https://www.donya-eگاز. منبع:  و نفت

eqtesad.com/fa/tiny/news-607716 رس در خرداد )قابل دست

1399.) 

االنبیاء. منبع: تاریخچه و سیر تکاملی قرارگاه سازندگی خاتم (. a1398) اقتصاددنیای 
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-

 (.1399)قابل دسترس در خرداد  3627494

فاز پارس جنوبی در اختیار اولین کنسرسیوم ملی. منبع:  (. دوb1389اقتصاد )دنیای 
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-609193 

 (.1399)قابل دسترس در خرداد 

-https://www.donya-eحلقه وصل. منبع: (. b1398) اقتصاددنیای 

eqtesad.com/fa/tiny/news-3627263  قابل دسترس در خرداد(

1399.) 

های در پروژه« قرارگاه خاتم»میلیارد دالری  15 مشارکت (.c1389دنیای اقتصاد )

-https://www.donya-e. منبع: نفت و گاز

eqtesad.com/fa/tiny/news-607716  قابل دسترس در خرداد(

1399.) 

-https://www.donya-eمنبع: رزم خاتم. (. c1398)دنیای اقتصاد 

eqtesad.com/fa/tiny/news-3627490 
میلیون دالر پروژه دیگر به قرارگاه خاتم.  850واگذاری (. d1389دنیای اقتصاد )

-https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/newsمنبع: 

 (.1399د )قابل دسترس در خردا 599280

http://www.iotco.ir/fa/newsagency/61/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-415637
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-607716
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-607716
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-607716
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627494
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627494
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-609193
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627263
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627263
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627263
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-607716
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-607716
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-607716
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627490
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627490
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627490
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-599280
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-599280
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-599280
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-https://www.donya-e. منبع: میانبر منافع ملی(. d1398) اقتصاددنیای 

eqtesad.com/fa/tiny/news-3627261  قابل دسترس در خرداد(

1399.) 

-https://www.donya-eشویم. منبع: (. ما قوی میe1398) اقتصاددنیای 

eqtesad.com/fa/tiny/news-3627492  قابل دسترس در خرداد(

1399.) 

سازی واقعی بوده است. منبع: درصد خصوصی 13(. مجلس: فقط 2010وله ) دویچه

s://p.dw.com/p/QkXzhttp  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

پروژه یک میلیارد دالری گازی به سپاه پاسداران واگذار شد. (. 2011وله ) دویچه

 (.1399)قابل دسترس در خرداد  https://p.dw.com/p/116p0منبع: 

رقیب مردم و بخش خصوصی نیست. منبع: روحانی: سپاه (. 2013وله ) دویچه

https://p.dw.com/p/19iHl  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

رسد. منبع: ترکان: زورمان به قرارگاه خاتم االنبیا نمی اکبر(. 2014وله ) دویچه

https://p.dw.com/p/1DGYY  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

های اقتصادی سپاه پاسداران. منبع: سابقه و دامنه فعالیت(. 2017وله ) دویچه

.https://p.dw.com/p/2gjtt  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

صادی. منبع: حضور سپاه در قراردادهای اقت(. 1385زندی، رضا )

https://www.magiran.com/article/1117259  قابل دسترس در خرداد(

1399.) 

(. متن ابالغیة رهبر معظم انقالب اسالمی در 1384سازمان خصوصی سازی ایران )

)قابل دسترس در  منبع قانون اساسی. 44خصوص سیاست های کلی اصل 

 (.1399اردیبهشت 

گزارش تفصیلی عملکرد سازمان خصوصی (. 1393ایران ) سازیخصوصیسازمان 

-https://ipo.ir/uploads/1/old/Ipo. منبع: 1393سازی در سال 

amlakard93-p1_8913.PDF  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627261
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627261
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627261
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627492
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627492
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627492
https://p.dw.com/p/QkXz
https://p.dw.com/p/116p0
https://p.dw.com/p/19iHl
https://p.dw.com/p/1DGYY
https://p.dw.com/p/2gjtt
https://www.magiran.com/article/1117259
https://ipo.ir/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%83%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%A4%D9%A4
https://ipo.ir/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%83%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%A4%D9%A4
https://ipo.ir/uploads/1/old/Ipo-amlakard93-p1_8913.PDF
https://ipo.ir/uploads/1/old/Ipo-amlakard93-p1_8913.PDF
https://ipo.ir/uploads/1/old/Ipo-amlakard93-p1_8913.PDF
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گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی در (. 1394ایران ) سازیخصوصی سازمان

 http://ipo.ir/uploads/ipo-amalkard-94.pdf . منبع:1394سال 

 (.1399)قابل دسترس در خرداد 

گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی در (.  1397ایران ) سازیخصوصی سازمان

-http://ipo.ir/uploads/ipo. منبع: 1397سال 

gozaresh%20amalkard1397.pdf   قابل دسترس در خرداد(

1399.) 

زی فراورده های نفتی در منطقه میلیون لیتر ی ذخیره سا200افزایش(. 1384) شانا

)قابل دسترس در  /www.shana.ir/news/76975. منبع: اصفهان

 (.1399خرداد 

میلیارد دالری  3/1با حضور وزیر نفت و فرمانده سپاه پاسداران، قرارداد (. 1385) شانا

منبع:  امضا شد.احداث خط لوله هفتم سراسری گاز 

www.shana.ir/news/84865/  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

 -خط لوله انتقال نفت خام ری احداث چهار تلمبه خانه جدید در مسیر(. 1387شانا )

)قابل دسترس در  /www.shana.ir/news/137854. منبع: تبریز

 (.1399خرداد 

(. فاز نخست خط دوم خرم آباد به خط اول سراسری گاز متصل می شود. 1389شانا )

)قابل دسترس در خرداد  /www.shana.ir/news/158434منبع: 

1399.) 

 .برداری رسیدخانه جدید مرکز انتقال نفت شهید چمران به بهرهتلمبه(. 1390شانا )

)قابل دسترس در خرداد  /www.shana.ir/news/184692منبع: 

1399.) 

چهار مخزن یک میلیون بشکه ای ذخیره سازی نفت خارگ آنالین (. 1394) شانا

)قابل دسترس در  /www.shana.ir/news/240126افتتاح شد. منبع: 

 (.1399خرداد 

http://ipo.ir/uploads/ipo-amalkard-94.pdf
http://ipo.ir/uploads/ipo-gozaresh%20amalkard1397.pdf
http://ipo.ir/uploads/ipo-gozaresh%20amalkard1397.pdf
http://ipo.ir/uploads/ipo-gozaresh%20amalkard1397.pdf
https://www.shana.ir/news/76975/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4200%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.shana.ir/news/76975/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4200%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://www.shana.ir/news/76975/
http://www.shana.ir/news/84865/
https://www.shana.ir/news/137854/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%B1%DB%8C
https://www.shana.ir/news/137854/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%B1%DB%8C
http://www.shana.ir/news/137854/
http://www.shana.ir/news/158434/
https://www.shana.ir/news/184692/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://www.shana.ir/news/184692/
http://www.shana.ir/news/240126/
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 .نامه توسعه میدان نفتی بندکرخه با بنیاد مستضعفانامضای تفاهم(. a1388شانا )

)قابل دسترس در خرداد  /www.shana.ir/news/145560منبع: 

1399.) 

(. خط دهم سراسری شاهکار تالشگران گاز در قلب ایران. منبع: a1393شانا )

www.shana.ir/news/231753/  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

های پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس. منبع: (. واقعیتa1396شانا )

www.shana.ir/news/276509/  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

ها همکاری برای توسعه پتروپاالیشگاه وزارت نفت و قرارگاه خاتم .(a1398شانا )

)قابل دسترس در  /www.shana.ir/news/291569کنند. منبع: می

 (.1399خرداد 

پارس جنوبی آغاز شد.  10و  9فاز  LPG بهره برداری از مخازن (.b1388شانا )

دسترس در خرداد  )قابل /www.shana.ir/news/146939منبع: 

1399.) 

(. آغاز ساخت خط لوله انتقال فرآورده اهواز تا تهران در اواسط امسال. b1393شانا )

)قابل دسترس در خرداد  ) /www.shana.ir/news/219001منبع: 

1399.) 

. منبع: سامانه گرمایشی تاسیسات انبار نفت کوره ماهشهر افتتاح شد (.b1396شانا )

www.shana.ir/news/281167/  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

تی ایرانی واگذار شد. منبع: مطالعه یک بلوک اکتشافی به شرک .(b1398شانا )

www.shana.ir/news/287724/  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

(. دستیابی فاز سوم شرکت پتروشیمی پردیس به 1397شرکت پتروشیمی پردیس )

ظرفیت کامل تولید. منبع: 
https://www.paupc.ir/Index.aspx?page_=news&lang=1

&sub=0&PageID=309&PageIDF=3&tempname=news 
 (.1399)قابل دسترس در خرداد 

 طرح های خطوط انتقال و(. 1399شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران )

ذخیره سازی. منبع: 

https://www.shana.ir/news/145560/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
http://www.shana.ir/news/145560/
http://www.shana.ir/news/231753/
http://www.shana.ir/news/276509/
http://www.shana.ir/news/291569/
http://www.shana.ir/news/146939/
http://www.shana.ir/news/219001/
http://www.shana.ir/news/219001/
https://www.shana.ir/news/281167/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
https://www.shana.ir/news/281167/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
http://www.shana.ir/news/281167/
http://www.shana.ir/news/287724/
https://www.paupc.ir/Index.aspx?page_=news&lang=1&sub=0&PageID=309&PageIDF=3&tempname=news
https://www.paupc.ir/Index.aspx?page_=news&lang=1&sub=0&PageID=309&PageIDF=3&tempname=news
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http://www.nioec.com/Pages/projects/Current%20Plans

/TransmissionAndStorageProjects.aspx  قابل دسترس در(

 (.1399خرداد 

های (. تشریح سناریوهای جمع آوری گازهای فلر/ طرح1397ن )شرکت ملی نفت ایرا

 (.1399)قابل دسترس در خرداد  منبع. هاال و سرنوشت آنجیان

شد.  امضا باشت و پانیذ نگاری لرزه پروژه 2 قرارداد(. 1398شرکت ملی نفت ایران )

 (.1399)قابل دسترس در خرداد  منبع

(. ساخت نخستین واحد شیرین سازی میعانات 1396شمنا ) -ت ایرانشرکت ملی نف

)قابل دسترس در  منبعپارس جنوبی آغاز شد.  3و  2گازی در فازهای 

 (.1399خرداد 

بیجار.  -خط لوله انتقال گازهمدان (.a1390شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران )

 (.1399)قابل دسترس در خرداد  منبع

)قابل  منبع خط لوله دوم خرم آباد. (.b1390شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران )

 (.1399دسترس در خرداد 

گاز  ایستگاه های تقویت فشار  (.c1390شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران )

دیلم. -خورموج

https://www.nigceng.ir/plans/Lists/List/AllItems.asمنبع

px  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

تفاهم نامه طراحی و ساخت مخازن (. 1390متن ) –شرکت مهندسی و توسعه نفت 

زمینی نفت خام امضا شد. منبع:  ذخیره سازی زیر

http://pedec.ir/detail=5244  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

تلمبه خانه شهید چمران اهواز به (. 1391متن ) –شرکت مهندسی و توسعه نفت 

)قابل  http://pedec.ir/detail=10493بهره برداری می رسد. منبع: 

 (.1399دسترس در خرداد 

بعدی 3پایان عملیات لرزه نگاری (. 1392متن ) –شرکت مهندسی و توسعه نفت 

. منبع: 92میدان نفتی بند کرخه تا بهار 

http://pedec.ir/detail=16643 (.1399دسترس در خرداد  )قابل 

http://www.nioec.com/Pages/projects/Current%20Plans/TransmissionAndStorageProjects.aspx
http://www.nioec.com/Pages/projects/Current%20Plans/TransmissionAndStorageProjects.aspx
https://www.nioc.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=83d19ef8-5767-42ae-ad8f-060262c20eba&LayoutID=c894037a-3add-4e0f-ac5c-a883e2a09184&CategoryID=d7d95987-15cb-4032-9f2a-be66a31b0c38&SearchKey=
https://www.nioc.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=83d19ef8-5767-42ae-ad8f-060262c20eba&LayoutID=c894037a-3add-4e0f-ac5c-a883e2a09184&CategoryID=d7d95987-15cb-4032-9f2a-be66a31b0c38&SearchKey=
https://www.nioc.ir/portal/home/?news/100193/100198/335130/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B0-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
https://www.nioc.ir/portal/home/showpage.aspx?object=relatedtopics&categoryid=40295507-1e70-49ec-af82-e5eeba6870bc&webpartid=19ffa673-9aa0-4159-a435-3d5f6d5ef58b&id=bea30a2e-f0d9-4aac-87cc-b7577416ef42
https://www.nioc.ir/portal/home/showpage.aspx?object=relatedtopics&categoryid=40295507-1e70-49ec-af82-e5eeba6870bc&webpartid=19ffa673-9aa0-4159-a435-3d5f6d5ef58b&id=bea30a2e-f0d9-4aac-87cc-b7577416ef42
https://www.nigceng.ir/plans/Lists/List1/Untitled_2.aspx?List=613a05a1-ea78-47cf-b320-8f6779830d5b&ID=2&Source=http%3A%2F%2Fexternal%2Enigceng%2Eir%2Fplants%2FLists%2FList6%2Fview%2Easpx&Web=619ac2bc-ebf2-4d19-a280-f6d3872b12e2
https://nigceng.ir/plans/Lists/sheet1/DispForm.aspx?List=c12aa644-41ac-4cbc-ac68-f9d67e0c171d&ID=459&ContentTypeId=0x0100ABF0CE8871BA594BAF9044497504D9B3
https://nigceng.ir/plans/Lists/sheet1/DispForm.aspx?List=c12aa644-41ac-4cbc-ac68-f9d67e0c171d&ID=459&ContentTypeId=0x0100ABF0CE8871BA594BAF9044497504D9B3
https://www.nigceng.ir/plans/Lists/List/AllItems.aspx
https://www.nigceng.ir/plans/Lists/List/AllItems.aspx
https://www.nigceng.ir/plans/Lists/List/AllItems.aspx
http://pedec.ir/detail=5244
http://pedec.ir/detail=10493
http://pedec.ir/detail=16643
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)قابل دسترس  منبع. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران(. 1389نگهبان ) شورای

 (.1399در خرداد 

منبع: «. منطقی، مودبانه و حکمت آمیز با دنیا حرف می زنیم(. »1392صدای آمریکا )
https://ir.voanews.com/a/rouhani-hassan-first-press-

conference-iran/1724290.html  (.1399)قابل دسترس در خرداد 

منبع  االنبیا.خط لوله صلح به قرارگاه خاتم 2(. واگذاری ساخت فاز 1389عصر ایران )

 (.1399)قابل دسترس در خرداد  سایت عصر ایران

واگذاری دو میدان نفتی به وزارت دفاع. منبع: (. 1391فرارو )

https://fararu.com/fa/news/121062/نفتی-میدان-دو-واگذاری-

 (.1399در خرداد )قابل دسترس   دفاع-وزارت-به

 غرب در طبیعی گاز کمبود مشکل کیلومتری900 لوله خط اجرای با(. 1386کیهان )

شد. منبع:  مرتفع کشور

https://www.magiran.com/article/1517921  قابل دسترس در(

 (.1399خرداد 

)قابل  منبع. ز شدپارس جنوبی آغا 15تولید گاز از سکوی فاز (. 1393کیهان )

 (.1399دسترس در خرداد 

 جمهوری ایران اساسی قانون(. 1358های مجلس شورای اسالمی )مرکز پژوهش

(. منبع: اساسی قانون کل)  ایران اسالمی

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/132239   قابل دسترس در(

 (.1399 خرداد

 ، اقتصادی توسعه اول برنامه قانون(. 1368های مجلس شورای اسالمی )مرکز پژوهش

ایران. منبع:  اسالمی جمهوری فرهنگی اجتماعی،

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91755 قابل دسترس در خرداد(

1399.) 

 اقتصادی توسعه سوم برنامه قانون (.1379های مجلس شورای اسالمی )مرکز پژوهش

 ایران. منبع: اسالمی جمهوری فرهنگی اجتماعی، ،

https://www.shora-gc.ir/fa/news/1884/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.shora-gc.ir/fa/news/1884/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.shora-gc.ir/fa/news/1884/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.shora-gc.ir/fa/news/1884/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ir.voanews.com/a/rouhani-hassan-first-press-conference-iran/1724290.html
https://ir.voanews.com/a/rouhani-hassan-first-press-conference-iran/1724290.html
https://www.asriran.com/fa/news/130435/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B2-2-%D8%AE%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7
https://www.asriran.com/fa/news/130435/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B2-2-%D8%AE%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7
https://www.asriran.com/fa/news/130435/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B2-2-%D8%AE%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7
https://fararu.com/fa/news/121062/واگذاری-دو-ميدان-نفتی-به-وزارت-دفاع
https://fararu.com/fa/news/121062/واگذاری-دو-ميدان-نفتی-به-وزارت-دفاع
https://www.magiran.com/article/1517921
http://kayhan.ir/fa/news/33896/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2-15-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
http://kayhan.ir/fa/news/33896/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2-15-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
http://kayhan.ir/fa/news/33896/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2-15-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/132239
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91755
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https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93301  قابل دسترس در(

 (.1399خرداد 

جهرم: عملیات اجرایی چهار پروژه پتروشیمی توسط  (. نماینده1393نسیم آنالین )

 (.1399)قابل دسترس در خرداد  منبعاالنبیا آغاز شد. قرارگاه خاتم

منطقه  3200گزارش آغاز عملیات اجرایی کارخانه گاز وگاز مایع (. 1391نیوز ) نفت

غرب کارون با حضور وزیر نفت. منبع: 

http://www.naftnews.net/print-14370.html  قابل دسترس در(

 (.1399خرداد 

(. قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل 1386وزارت تعاون، کار و رفقاه اجتماعی )

( قانون اساسی. منبع: 44و چهارم )

https://www.mcls.gov.ir/fa/law/260 دسترس در خرداد ابل )ق

1399.) 

 : ً شعار بارز نمونه ، صلح گازی لوله (. خط1389وزارت نفت جمهوری اسالمی ایران )

 (.1399دسترس در خرداد )قابل   منبعاست.   ًتوانیممی ما
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 مقدمه

شییود  توصیییم م « ی فناوریی دانش یا جامعهجامعه»عنوان جهان امروز گاه به

ست که در همهمقوله« علم» صل  روزگار ما سر آن وجود ی ا شاجره و مباحثه بر  جا م

 ای پیشهای زندگ  را فرا گرفته است  این فراروی تا اندازهی عرصهدارد و تقریباً همه

سان  سنج  وجوه مختلم زندگ  ان ش  و اعتبار ست که علم به مبنای اعتباربخ رفته ا

سان امروز از این شده و ان سنجش قرار م  بدل  شدن علم به منظر مورد  گیرد  تبدیل 

آالیش  از آن ساخته است  متن حاضر تالش  نقص و ب معیار اعتباربخش ، ذهنیت ب 

ضعیت  که در نتیجه جهان ست برای تأمل بر و ( COVID-19گیری ویروس کرونا )ا

های آن شکل رهیافتی مطالعات علم و فناوری و این تأمل از دریچه ایجاد شده است 

( که Science and technology studiesگرفته اسییت  مطالعات علم و فناوری )

ای هستند که رشتهای یا میانهای  چندرشتهنامند، پژوهشم  STSبه اختصار آن را 

ند های زمینههای در پیوند امور با یکدیگر، فرورفتگ زمینه های گوناگون درهم، مان

 کنند  یت اجتماع  و فرهنگ  را بررس  م تداخل علم و وضع

شییود تا بتواند نقاد دیده نشییده را شییامل ید دانش تقاطع  م  STSطور کل به

ناپذیری علم و فناوری از سییاختارهای جامعه را پذیر کند و تفکیدآشییکار و مشییاهده

تاکید قرار دهد  در بهترین حالت   تر از علم وتنها به درک مناسییی ، نهSTSمورد 

کند  هیچ توضیح دقیق  در مورد آنچه فناوری بلکه به درک بهتر جامعه نیز کمد م 

شییود و آنچه خارا از قلمرو آن اسییت، موجود نیسییت  ممکن محسییوم م  STSکه 

گیری مفاهیم اصل  و ساختارهای انضباط  در حال ظهور، یا شکلاست فرد نسبت به

ید وسیییی  ید زبه STSتری در مورد با د نهعنوان  با می ناهمگن  ندوجه  و  ی چ

شییناسیی  یا مطالعات عنوان مثال، مطالعات نوآوری اقتصییادی، انسییانهمپوشییان ، به

با  STSای، متمرکز باشد  تحقیقات فرهنگ  و همچنین متشکل از ید طیم گسترده

سییازی علم و ی بهداشییت، تیییرات آم و هوا یا دموکراتیدمسییایل و کاربرد در زمینه

  (Rohracher 2015)ارتباد هستند فناوری، در 

شناس ، مطالعات شناس ، جامعههای  مانند انسانمتأثر از رشته STSگیری شکل

ای به شییرایر رشیید و نمو علم و ی ویژهانتقادی و مطالعات فمینیسییت  اسییت و توجه

ده از آن و همچنین های اجتماع  و سیییاسیی  آن، تأثیرات حاصییل شییفناوری، زمینه
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عالوه شییرایر دسییترسیی  عموم ، فرایند تولید، توزی  و مصییرد در جامعه دارد  به

های برابری اجتماع  را مدنظر تضییادهای حاصییل شییده از وضییعیت جاری و شیییوه

ی مواجهه پزشییک  و مردب با یکدیگر، گیرد  در خصییوپ پزشییک ، توجه به نحوهم 

های  که از این روند منتف  یا متضیییرر گروه شیییود وجایگاه  که از علم حاصیییل م 

های علم  و یا توانیم بنگریم که نهادگیرد  همچنین م شییوند مورد توجه قرار م م 

نهاد آموزش چه موقعیت یا نسبت  با نهادهای قدرت دارند  با توجه به همه این مسایل 

 تواند در بررس  پزشک  روشنگر باشد:م  STSاز چند منظر ویژه 

فت ( 1 فت در مورد پیشیییر یت پیشیییر یدن روا چالش کشییی به 

ویژه در ( ارزیاب  معنای فناوری، به2عنوان ید علم، پزشییک  بهزیسییت

سوق م مورد اینکه چگونه فناوری ما را به دهد و چگونه سمت بیماری 

های اجتماع  و فرهنگ  شیییکل نوبه خود با ارزشفناوریِ سیییالمت به

ی جاپزشک ، بههای زیستشناس ت معرفت( ارزیاب  کثر3گرفته است، 

ست شتن زی سان پندا سجم دانش فرض یک شک  و اینکه ید بدن من پز

( نقد تعصیی  در عمل و 4ها تفاوت ندارد و )ی زمینهاسییت که در همه

سازی صدای زنان و در مسیرهای نژادی ویژه در حاشیهعلم پزشک ، به

  (Knopes 2019) پزشک ِ معاصرو بعد از استعمار زیست

سویه س   ست، برر شتن مواردی از این د ضر با در نظر دا های اجتماع  و متن حا

سازمانساختارهای موجود، نحوه ستقرار و  های علم ، در بندیده  علم و اولویتی ا

ست برای اینکه بیابد: چه  ش  ا س  اپیدم  ویروس کرونا خواهد بود  متن کاو پ  برر

کند؟ دلیل ایجاد بحران کرونا چیسیییت و این چیزی کرونا را فراتر از ید ویروس م 

ترین بحران توان مهم؟ تا چه اندازه کرونا را م اسییتهای  مسییتقر بحران بر چه زمینه

دنبال یافتن تأثیرات جاری دانسیییت و آیا خطرات دیگری وجود ندارد؟ و در نهایت به

 است علم و فناوری در شرایر موجود 

یاگیری در جریان از بیماری کروناویروس  یاگیری کروناویروس، ید دن ، 2۰1۹دن

س   سندرب حاد تنف ش  از ویروس کرونا  ست  این بیماری SARS-CoV-2) 2نا ( ا

در شهر ووهان استان هوبئ ، کشور چین شناسای   2۰1۹بار در دسامبر برای نخستین
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بیماری را دنیاگیری اعالب کرد  مارس، سییازمان جهان  بهداشییت شیییو   11شیید  در 

شیییود که از مرز چند قاره فراتر گیری ید بیماری گفته م حالت  از همهدنیاگیری به

های  از دنیاگیری بیماری در ، نمونه1۹-های  مثل ایدز و کوویدرفته باشییید  بیماری

 های گذشته هستند  سال

 مندیی پزشکی، بسط مسئلهکرونا، مسئله

س  قابل کرونا به سیا شک  عبور کرد و تأثیرات اجتماع  و  سئله پز سرعت از م

ای پزشییک  اسییت اما خود ید ویروس و مسییئلهخودیای را ایجاد کرد  کرونا بهتوجه

عه، شییییوهنحوه جام که بر ی شییییو  آن در  تأثیرات مختلف   با آن و  های مواجهه 

کند  ای اجتماع  م به مسیییئله گذارد آن را تبدیلهای گوناگون زندگ  م عرصیییه

شکار م ایتر کرونا نمونهبیان دقیقبه سئلهست که آ شک  چیزی محدوکند م د ی پز

ست، به سئله م به خود نی شک  خود ایجاد م سازمانده  موجود در پز کند  در عالوه 

شد،  شک  بیش از اینکه نهادی درمان  با شد که چطور پز شن خواهد  شتر رو ادامه بی

های دیگر علم   سیاس ، اجتماع  و اقتصادی است  این بسر در مورد شاخهگذرگاه

ای از مراوده و روابر تواند مورد توجه قرار گیرد  کرونا باعث ایجاد اشیییکال تازهنیز م 

ی های  در سیییازمان اجتماع  و اقتصیییادی را ایجاد کرد  عدهاجتماع  شییید و بحران

یر ومتال شدند که شمار بسیار زیادی از مرگشماری در سراسر جهان به بیماری مبب 

 را نیز در پ  داشت  

ایم درمان یا راه پیشگیری مؤثری از طریق علم پزشک  حال نتوانستهتنها تا بهما نه

و سیییایر نهادهای علم  و آموزشییی  بیابیم، بلکه همچنان در تشیییخیص بیماری نیز 

شخیص تردیدهای  وجود دارد  به سازوکارهای ت اندازه در اختیار و درمان به یدعالوه 

سییازی و سییمت خصییوصیی همگان قرار ندارد  رفتن خدمات بهداشییت  و درمان  به

شه محدودتر کرد و آن را ویژهپول  شک  را از همی ی سازی درمان، در حقیقت علم پز

تنها صورت نهاینهای خاص  قرار داد  سازوکارهای موجود در خدمات پزشک  بهگروه

سالمجامعه به ایجاد شکاد طبقات  و تر کمد نم ی بهتر و  کنند، بلکه باعث افزایش 

شماری از مردب دیگر توان دهد که درصد ب شوند  آمارها نشان م تضاد در جامعه م 

شد را ندارند، گزارش صادآنالین خبر از ناتوان  مال  در مراجعه مراجعه به پز های اقت
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های بخش بهداشت و درمان سب  افزایش هزینه کند کهدهد و بیان م به پزشد م 

شد کاهش یابد  ست تا میزان مراجعه مردب به پز صادآنالین, خبرگزاریشده ا  ;)اقت

  در گزارشییی  که سیییایت خبری الم و به نقل از ایرا حریرچ  معاون وزیر (13۹8

شت اخیراً شد: وزارت بهدا شر کرد، عنوان  شت منت ساالنه  بهدا  3,۷۶اعالب کرده که 

شور دچار هزینه صد جمعیت ک سالمت م در شوند، یعن  جمعیت  در های فقرزای 

 5شیییوند  حدود های درمان فقیر م حدود سیییه میلیون نفر هر سیییال به علت هزینه

ه روند و البته بهای سالمت به زیر خر فقر م علت هزینهدرصد مردب کشور ساالنه به

ست  14ن آمار در تهران حدود دو برابر میانگین کشوری و تقریباً ی او ایگفته صد ا در

  همچنین سییایت سییالمت نیوز در گزارشیی  بیان (13۹8 ;)جامعه خبری تحلیل  الم

پزشیییک  ناتوان هسیییتند های دنداندرصییید مردب در پرداخت هزینه ۷۰کند که م 

  (13۹8)سالمت نیوز 

ست که کرونا درون آن  ساختارهای  ا شاره به  شکل گرفته و در حقیقت هدد ا ها 

به مسیییئله و بحران  اجتماع  م  بدیل  نا بحران  اسیییت که ت نابراین کرو شیییود  ب

ر یا گیهای ساختاری را که بیشتر و پیشتر از کرونا همهها و نابرابریحال بحراندرعین

شدهسازجهان  شکار م ی  ی ست که با زمینهاینکه کرونا بیماری کند  توجه بهاند آ

شتر م  ضو  را بی ست اهمیت مو کند  بنابراین افرادی سالمت فرد میزبان در ارتباد ا

اند از پیش دربرابر کرونا شییان  که ناتوان از دریافت خدمات بهداشییت  و درمان  بوده

تواند اند که بیماری لثه م بردهتازگ  محققان پ مقاومت کمتری دارند  برای نمونه به

ست ، این درحال (13۹۹)شبکه سالمت در بیماران شود  1۹باعث مرگبار شدن کووید 

مندی از خدمات درصییید مردب توان بهره ۷۰چنان که پیشیییتر گفته شییید که آن

سازی بهداشت و درمان و کاهش خصوص پزشک  را ندارند  کرونا نشان داد که دندان

نه در پزشیییک  م  یا ند چه ضیییررهای خدمات درمان  عموم  و نگاه سیییوداگرا توا

 ناپذیری را ایجاد کند  جبران

ه این شود؛ بمند م همین دلیل نیز مسئلهتوان متصور شد که کرونا بهرو م از این

یل که نم  پاییندل به طبقات  های دود کرد و گروهدسیییت  جوام  محشیییود آن را 

اجتماع  صییاح  سییرمایه و اقتدار نیز در خطر آن قرار دارند، یعن  به این خاطر که 
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شود آن را در گروه  محدود کرد و همچنین گروه  را از آن مصون داشت تبدیل نم 

بینند، نشییان شییود و به کسییان  که مناف  را شییخصیی  و یا گروه  م به مسییئله م 

ها ر گوناگون جامعه درهم پیوسییته هسییتند و سییرنوشییت آندهد که چطور عناصییم 

هرحال تضیییادهای شیییکل گرفته موجود درنهایت با یکدیگر در ارتباد خواهد بود و به

های تمام  مجموعه را دربرخواهد گرفت  کاالی  شیییدن پزشیییک  و درمان، بیماری

ه علم چه دهند کای، کمبود اقالب پزشییک  و امکانات درمان  عموم  نشییان م زمینه

 پیش از کرونا و چه در حال شیو  آن موضوع  طبقات  است 

فرض واقعیت علم  ید واقعیت پالوده و عاری از مناقشیییه پنداشیییته طور پیشبه

 عنوانعنوان واقعیت  مجزا و منزه انگاشییته شییده اسییت  آزمایشییگاه بهشییود که بهم 

های سیاس  از غبار آلودگ  گیرد وهای ویژه که دانش نام از آنجا سرچشمه م مکان

ست در نظر گرفته م و اجتماع  به ساندور ا ها شناسها و جامعهشناسشود  ورود ان

تنها درست نیست، بلکه تضاد، مناقشه و های  نشان داد که این تصور نهبه چنین مکان

گیریِ دانشییمندان علم  از مدیران سیییاسیی ، اهداد علم و ماهیت آن را تحت جهت

 دهد  یر قرار م تأث

برانگیز در مورد موضو  بحث موجود یعن  کرونا آمارهای اعالب شده همواره شائبه

ای فر، عضو ستاد مقابله با کرونا و اپیدمیولوژیست در مصاحبهاست  محمدرضا محبوم

سایت  ست: « صنعتجهان»با  سم  ظهور کرونا »گفته ا دقیقاً ید ماه قبل از اعالب ر

ماه اولین بیمار مبتال به کرونا مشاهده شده است  ول  آن ر اوایل دیدر کشور یعن  د

بهمن و  22کاری کرد و بعد از مراسییم زمان دولت به دالیل سیییاسیی  و امنیت  پنهان

انتخابات مجل  باالخره دولت تصمیم گرفت وجود شیو  کرونا در کشور را اعالب کند  

سفانه از همان ابتدا ید اطال  شفامتا سان   صورت نگرفتر قطعا از  .د برای جامعه 

صورت این  ست  در هر  شده ا شیو  کرونا در کشور تاکنون این آمار مهندس   ابتدای 

شییود  به عقیده بنده آمار بر اسییاس مالحظات سیییاسیی  و امنیت  به جامعه تزریق م 

بیسییتم آمار ها( یدآمارهای اعالم  از سییوی وزارت بهداشییت )تعداد مبتالیان و فوت 

دهد که   مواردی از این دسییت نشییان م (13۹۹فر )محبوم« قیق  و واقع  اسییتح

های گوناگون  در ارتباد های پزشیییک  با سیییوگیریشیییرایر علم  موجود و واقعیت

 هستند 
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ص  نیافته  شخ شگیری م ش  از آن که راه درمان و پی در مقابلِ کرونا و خطرات نا

توان به گرسیینگ  جهان  اشییاره کرد  آمارهای تازه منتشییر شییده از سییوی اسییت، م 

شان م  سازمان س  به جهان  غذا ن ستر سان  که در جهان از عدب د شمار ک دهد، 

س  رنج م  سیتیذیه منا ست برند به دو میلیارد نفر ر س  )دویچهده ا ، (2۰1۹وله فار

ها نفر در درحال  که تولید مواد خوراک  افزایش چشمگیری داشته، اما ساالنه میلیون

دهند  گرسنگ  در جهان روزانه چیزی در حدود اثر گرسنگ  جان خود را از دست م 

وفور وجود رمان آن یعن  غذا بهست که دکشد  این دردیبیست و سه هزار نفر را م 

های جهان  کمتر چیزی شیود، بلکه رسیانهتنها برای درمان آن اقدام  نم دارد، اما نه

تر و مسییتمر اسییت، کسیی  درباره آن گویند و با اینکه وضییعیت  پ ر دوابدرباره آن م 

ضطراری اعالب نم هشدار جهان  نم  شتر گفدهد و وضعیت ا ه تکند  همانگونه که پی

مند شیییدن کرونا در ارتباد با ناتوان  در محدود کردن آن در طبقات شییید، مسیییئله

ست که خطر چه چیزی و چه گروهپایین سئله این ا ست  جوام  قرار دارد  م های  را د

 کند  تهدید م 

 کرونا، روابط و منافع پنهان

تواند اری م های جآورد؟ و یا بحرانها فشار م ی گروهآیا شرایر بحران ، بر همه

نافع  را برای گروه به م باره، دو مورد، یک  مربود  ند؟ در این جاد ک خاپ ای های  

ش  و فناوری ستم آموز ضدعفون  کننده و دوم  روابر علم  در گروهسی های های 

 گیرد علوب انسان  و اجتماع  مورد اشاره قرار م 

آموزش و پرورش به از طریق یک  از آشنایان که مدیر مدرسه است، متوجه شدب 

پاش برای مقابله با کرونا خریداری مدیران مدارس ابالغیه زده که باید دسیییتگاه سیییم

سفند  شد ) یعن  اواخر ا صادر  ( مدارس تعطیل 13۹8کنند  در زمان  که این ابالغیه 

سم بودند ضرورت  برای  شده که و  شت  در نامه ذکر  ساختمان خال  وجود ندا ش   پا

ست ز کجا، چه کس  و چه نوع  خریداری شود  این یک  ازمواردیپاش ادستگاه سم

 ها برایهای قدرت را در شرایر بحرانهای علم ، مناف  اقتصادی و دستگاهکه توصیه

کند  این کار از یکسییو مناف  فروشیینده و یکدیگر وصییل م دسییتیاب  به منافع  به
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شته و کند که با نهادهای مداران  را تأمین م سرمایهخرده حل  قدرت روابر مداوب دا

شییود که توجیه واردات دهند و از سییوی دیگر باعث م اهداد یکدیگر را پوشییش م 

ها برای ت جّاری ایجاد شود که در سطح باالتری از روابر با نهادهای قدرت مل  دستگاه

و  اهکند که مالکان کارخانهقرار دارند  همچنین تولید و عرضییه کاالهای  را توجیه م 

ی روابر پیچیده و ای از چرخهسازد  این نمونهداران کالن جهان  را منتف  م سرمایه

 همراه دارد های خاص  منافع  را بهتودرتو است که در شرایر بحران  برای گروه

ش  از آن موقعیت  را برای پنهان کردن برخ  رویدادهای  ضعیت حاد نا کرونا و و

س  و اجتماع  و اجازه به ستن اهداف  را م سیا ضعیت عادی وقو  پیو دهد که در و

ست  اگر کرونا برای گروه سان نی ستیاب  به آن آ های  خطرات  مانند مرگ، فالکت و د

دارد، برای برخ  دیگر عامل کس  منزلت، سرمایه و ثروت  از دست دادن کار و زندگ 

گونه که ادوارد سعید، ای )آن، مفسران اجتماع  و سیاس  حرفهشده است  از این نمونه

و  اندیشدهد: پشت میز نشین، مزدبگیر، مصلحتای را منظور قرار م روشنفکر حرفه

های داخل ، قرارگرفته در چارچوم مکان ، زمان  و عرف ( هسیییتند، که در رسیییانه

ارتباد با واقعیت جاری جامعه و معضیییالت توده خارج  و خودگردان، محتویات ب 

سرهم م  سع  در گوی ند و با کل کنمردب را  های  که تأثیری بر هیچ روندی ندارد، 

خودنمای ، پر کردن رزومه، کسیی  محبوبیت و نفوذ در نهادهای مختلم و انوا  دیگر 

منفعت را دارند  پرداختن به کرونا در بسیییاری موارد ناشیی  از میل به قرار گرفتن در 

شمندان عل سران و دان ست  اینقدر که مف شور سرخر خبرها سان  و اجتماع  ک وب ان

های آشفته و متفاوت زدند درباره هیچ کداب از تحرکات اجتماع ، ی کرونا حرددرباره

ستای  و محیط  که وضعیت جامعه  شهری، رو شدید اجتماع ،  ض  و معضالت  اعترا

را بحران  کرده، واکنش نداشییتند  شییتام در اسییتفاده از موقعیت برای قرار گرفتن در 

س  ضعیت بحران  کرونا برای  جای منا شت و شدن در پ شترین منفعت، پنهان  با بی

پیوند خوردن و حمایت از نهادهای قدرت درون  یا بیرون ، حرکت در جهت پیشییبرد 

ها و طومار و امضا جم  کردن ها، نظیر پیگیری رف  تحریماهداد سیاس  برخ  گروه

ستفاده از اعتبار انجمن ی ای علم  و مصرد کردن وجهههو مواردی از این دست، با ا
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سان  و اجتماع  در پیشبرد اهداد  شرایر قابل توجه چنین گروهعلوب ان های  در این 

 است 

نگاری نشان داده است ی مردبمطالعات در محل واقع  وقو  علم از طریق مطالعه 

س ِ پ ر  سیا ست که در جریان آن، ید جهان  ساس محل  ا که فعالیت علم  امری از ا

شخیص مناف  و عالیق  از ِستینا، در پ  ت شده وجود دارد  کارین ن ر  معاهدات مذاکره 

شگاه شات علم  در آزمای صم در مناق ضاد طرفین متخا ست که مت ست  وی معتقد ا ها

شمندان و دیگران، داعیه سایههای معرفت دان کنند شان مطرح م ی مناف شان را در 

گیرند، بنابراین فرآیندهای ناقشیییات باال م دهد، این مو وقت  تضیییاد مناف  ری م 

ویژه در مواقع  که ی تولید دانش نهفته اسیییت  بهزمینهاجتماع  و فرهنگ  در پیش

  (13۹5فر و ماهر )هاشمیانی علم  حاصل نشده باشد هنوز توافق نظری در جامعه

 های ناهمساندیگریِ بیگانه، فرصت

ی توزی  و مصرد آن پذیری علم و فناوری و شیوهمورد بسیار پراهمیت دسترس 

سیار مهم در پژوهش ست، یک  از مواردی که کرونا به آن دامن  STSهای از موارد ب ا

شدید ایده ساخت و ت شد، مردب برای « دیگری»ی زد  ست  در حقیقت کرونا باعث  ا

سازی کردن برمبنای خود و دیگری بندی کردن و چارچومقضاوت و سنجش، از مقوله

اسییتفاده کنند و دیگری تبدیل به موجودیت  پرخطر گردد  این دیگری به دو صییورت 

دیگری »و دوب،  «نژادی -دیگری قوم »در شیییرایر فعل  ری داده اسیییت  نخسیییت، 
 که برای هر دو مورد توضیحات  در پ  خواهد آمد   «فرهنگب -ناشناس

 نژادی:-دیگریِ قومی  1

سئلهغاز پ آ  ستیزی بود ی کرونا با رویکردهای نژادی و دیگریریزی م

عنوان ید های جهان ، با حمله به چین بهرویکرد ابتدای بسیییاری از رسییانه

شییکل دیگر از بودن، ید جمعیت بیگانه و غیرخودی آغاز شیید و سییپ  با 

ملیت قایل شییدن برای ویروس و بیماری شییکل گرفت  بنابراین شییاهد این 

ه و ها فراتر رفتبندی انسانعنوان ید امر انتزاع ، از دستهودیم که ملیت بهب
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کار برده شیییده اسیییت  در هنگاب مشیییاهدات برای بیماری و ویروس نیز به

، روایت شهری در دوران کرونا از بندرماهشهری میدان  برای پژوهش  درباره

 که داد متوجه کس  را دیدب که با برخورد گرم  به من نزدید شد، آشنای 

ه کشیییدایم  وقت  بحث کرونا پیشکردهشییدب پیشییتر در ید محل کار م 

کنند، نه ماسییید ها رعایت نم هایش گفت: عرمشییید، در میان صیییحبت

ستکش م م  شند! و با جملهزنند، نه د سع  در های  طنز و طعنهپو آمیز 

از برجسیییته کردن و واقع  نشیییان دادن ادعایش را داشیییت  فرد مذکور 

توان او را متوسر ی اقتصادی م های این منطقه نبود و به لحاظ طبقهبوم 

شکاد قوم  نژادی بهبه باال در نظر گرفت  به ساخت نوع  از هرحال  عنوان 

 دیگری قابل مالحظه است 

 فرهنگبی-دیگریِ ناشناس. 2

شده و از  صل  که برای مقابله با کرونا در نظر گرفته  راه و روش علم  ا

سازمانس شک  تبلیغ و تاکید فراوان وی  شت  و مراکز علم  و پز های بهدا

صلهشود، مراقبت خانگ ، قرنطینهم  ست  ی خانگ  و فا گذاری اجتماع  ا

سئله ست که راه موجود برای همهاما م س  اینجا سا شهر به ی ا ساکنان  ی 

ست  برای عده سترس نی سطهای این امکان بهید مقدار درد شکل  ازوا  ی 

های نوین مانند، زیسیییتِ شیییهری یعن  زیسیییتِ غیرحضیییوری با فناوری

های اجتماع  در اینترنت، ارتباطات ها، شبکهها، اپلیکیشنها، برنامهدستگاه

ضورهای برخر و مجازی، مواجهه با کرونا و محدودیت ش  تلفن ، ح های نا

که از آن را آسییان کرده اسییت  این امکانات موازی و جایگزین موج  شییده 

ای که در های اجتماع ی گروهاین افراد درک  از چرای  رفتارهای دیگرگونه

شند و آنسطوح و طبقات متفاوت زندگ  م  شته با ل شکها را بهکنند ندا

های  از این و برچسیی « فرهنگب »، «خطرناک»، «غیرخودی»، «دیگری»

 دست خطام کنند 

ار تومان و چند صییید های  که تفاوت بین چند ده هزبرای چنین گروه

های مورد نیاز هزار تومان اختالد قیمت و هزینه پید و اینترنت و دسییتگاه
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 یسییان دغدغهتواند بهبرای اتصییال بهینه معنای  ندارد، مواجهه با کرونا م 

شکل گرفته و به صل   سته گشته، ا شده و چهره آرا سرمایه انباشت  سطه  وا

سانِ با فرهنگ واال را نیز بگی ست ان شهر ژ سان  که مثالً کل  رند  اما برای ک

تر بخرند، مسییئله شییکل دیگری چرخند تا گوجه را هزار تومان ارزانرا م 

شکل دارد  حت  تهیه شهر برای همه به ید  ستکش نیز در  سد و د ی ما

شکل منطق  ندارد و هرک  به هر قیمت  که  نیست، قیمت این اقالب هیچ 

شد  بناخودش بخواهد آن را م  صادی خوب  فرو سرمایه اقت براین افراد باید 

شته  سبات اجتماع  خوب  دا شند و یا منا شته با برای تهیه چنین اقالم  دا

باشند تا بتوانند از طریق روابر شهری کاالهای بهداشت  را با قیمت مناس  

تهیه کنند  بنابراین با انبوه  از افراد در شیییهر مواجه هسیییتیم که امکان 

ها فراهم نیسییت  این وضییعیت باعث تشییدید ی آنزیسییت غیرحضییوری برا

های بین سییطوح مختلم هراسیی  و تنشپرسییت ، بیگانهگرای ، خویشقوب

 طبقات اجتماع  و اقتصادی شده است 

 بندیجمع

شیییمار دیگر و های ب کرونا عالوه بر اینکه خود ید بحران اسیییت، نتیجه بحران

اند  سییاخت جهان ها و تضییادهای عمیق  اسییت که پنهان ماندهی بحرانآشییکارکننده

ساخت  همگان  و ب  شهعلم  امروز نه  ساخت  مناق ی برانگیز و ایجادکنندهطرد، که 

ست  در حال  که با افزایش فرایندهای  های گوناگونهای عمیق در میان گروهشکاد ا

ساله میلیون شدن  ستیم، با تولید غذا و حت  دور ریخته  ها تن غذا در جهان روبرو ه

های ایم  در حال  که بیمارسیییتانافزایش فقر و افزایش بحران گرسییینگ  نیز مواجه

مندی تنها توان بهرهای نهدهند، عدهلوک  و خصوص  خدمات درمان  به بیماران م 

از خدمات درمان  بلکه حت  توان اندیشییییدن به آن را ندارند  کرونا تنها ید بحران 

های خواه خاطر منفعتهای فراگیری هست که بهنیست، بلکه بیشتر یادآوری بحران

شده صادی نادیده گرفته  س  و اقت سیا شرایر علم ،  شت  اند  باید توجه کرد که در پ

ست ی مهم شوند  کرونا مسالههان و یا نادیده گرفته م بحران  کرونا چه چیزهای  پن
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که بر سییبد زندگ  تأثیر گذاشییته، خواهد گذاشییت و تأثیرات ناشیی  از آن شییکاد 

بیشییتری در اجتما  ایجاد کرده و ممکن اسییت باعث افزایش فردگرای  شییود  خطر 

 ار مهمسازی و بیگانه هراس  که شرح شد، ید هشدجداسازی انسان، از طریق دیگری

ی جوان  دارای اهمیت اسییت، همچنان که باید رو حفظ توازن بین همهاسییت  از این

مراق  بود به بیماری ویروس  کرونا مبتال نشویم، بسیار مهم است که مراق  باشیم از 

نای  اعتهای جمع  بشر است ته  نشویم، ب ای که حاصل روابر و سنتمعان  انسان 

ا شدگ  باشد  تقالی معنتواند از نمودهای این ته یگری م به پیرامون و به وضعیت د

ستقرار نظم صنعت  و علم و های جهان معاصر است که شیوهها و چالشاز مسئله ی ا

ست و دو ح ِ میل به فردگرای  و احساس تنهای   شته ا فناوری در ایجاد آن نقش دا

 را به طور همزمان گسترش داده است  
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د؟ یابگیر، تورم افزایش میی ناشی از این بیماری همهقرنطینهاتمام  محضبهآیا 

باره ندارد. در آغاز بگویم که نرخ تورم قیمت کاالها ای در اینایده اصلیاقتصاد جریان 

روندی نزولی داشته به بعد  1980ی داری، از دههو خدمات در اقتصادهای بزرگ سرمایه

 تحریک با هدفی پول های مرکزی برای افزایش عرضهرغم تالش بانکاست. و این به

 است.تقاضا و رسیدن به یک هدف تورمی خاص 

 

ف تر از نرخ هدگیری کرونا، نرخ تورم بسیار کمدرواقع، درست پیش از گسترش همه

 حفظ لحاظ از پولی سیاست. بود( سال دردرصد  2های مرکزی )معموالً حدود بانک

 و مالی هایدارایی سوی به اعتبار /پول عوض در نبود؛ کارساز دیگر تورم متوسط نرخ

 ی که تاکنونمیزان باالترین بهرا  هادارایی این قیمت و شدمی سرازیر غیرمنقول

 ند.رسامیبود  شدهتجربه
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 کارگرانهای وادهاما چرا میزان نرخ تورم برای ما مهم است؟ خب، کارگران و خان

از  تربیشیا خدمات آب و برق و سایر خدمات، و ها فروشگاه اجناس خواهند قیمتنمی

شاهد خواهند وکارها نمیها افزایش یابد. از طرف دیگر، کسبحقوق و مزایای آن

و کارفرمایان مجبور به توقف تولید  کاهش یافتهد، چرا که سود نهای نزولی باشقیمت

ی عمومی بر این است که شوند. بنابراین عقیدهخواهند شد و یا این که ورشکسته می

منظورمان دارانه مفید است؛ برای تولید سرمایه( moderate inflation) معتدلیک تورم 

 .(deflationها )نه کاهش قیمت است، (hyper-inflation) تورمابر ی مقابلنقطه

ها در اکثر کاالها و خدمات گیری کرونا، تورم قیمتی پس از همهطی دوران قرنطینه

مردم در قرنطینه بودند،  ، چرا کهسقوط کردو یا حتی  کاهش یافتها( )و نه تمام آن

ژه ویها، بهبه مرخصی فرستاده شده و یا شغل خود را از دست دادند. بنابراین از هزینه

یزان مکاسته شد. شاید عرضه به« اختیاری»ها برای سفر، سرگرمی و سایر موارد هزینه

 ای کاهش یافته باشد، اما تقاضا نیز به همان میزان کاهش یافت.سابقهبی
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وکارها بار دیگر احیا شوند؟ آیا با اما چه اتفاقی خواهد افتاد اگر و آنگاه که کسب

اضای تقحجم باالی دلیل ها، کاهش قیمت از بین خواهد رفت، یا بهورشکستگی بنگاه

های مرکزی ایجاد بانک با پشتیبانی ی کهمحوراعتبار( pent-up demandی )«بالقوه»

 ؟آمدتورم پدید خواهد یک ابر گوی آن نیست،ی موجود پاسخو عرضهشده است 

ای در این باره ندارد. همانطور که ولفگانگ همانطور که اشاره کردم، جریان اصلی ایده

بانکداران مرکزی واقعاً »گفته است:  تایمزفایننشالدر  (Wolfgang Munchau) مونچائو
لحاظ . تعداد زیادی نظریه و رویکرد بهندارند کندکه تورم چگونه عمل می درکی از این

در را که آنچه  مجدّانهها نتوانسته است نظری و آماری وجود دارد، اما هیچ یک از آن
گذرد توضیح دهد. در مورد بانک مرکزی اروپا، این عدم درک به بهترین دنیای واقعی می

ینی بیششود. پی تورم نمایان میهایش دربارهبینیشکل با شکست مضحک پیش
 یتمامبه، بازخواهد گشتدرصدی خود  2خاطر این باور غلط که تورم باالخره به هدف به
ت، دار یاعداد تصادفی، یک میمون با تخته دستگاه نمایشتباه از آب در آمد. یک شا

 «کرد.عمل می بانک مرکزی اروپابهتر از  اسطرالبیا حتی یک 

بینی اشتباهی انجام داده که کسی پیش مسئله این نیست: »دهدمیمونچائو ادامه 
کننده این است که این ی نگران. نکتهکندی ما صدق میاین مسأله در مورد همهاست. 
شواهدی  فرایند تورم است. اخیراً مبنایی فقدان درک از دهندهها، نشانبینیپیش

شده  شدن موجب تغییر فرایند تورمدهد ممکن است جهانیوجود دارد که نشان می
ی مفید نیست. ما دقیقًا باشد. حتی اگر درست باشد، این امر لزوماً یک مشاهده

 «شویم.ای میدانیم که وارد چه دورهنمی

ی اصلی آن برای دلیل سردرگم بودن اقتصاد جریان اصلی این است که دو نظریه

ظریه، اولین ن. ی کافی خوب نبوده استاندازهبهداری، تورم در اقتصادهای سرمایه توضیح

ا ی نمای پول در جیبواسطهشود. تقاضا بهی قیمت شروع میاز سمت تقاضای معادله

 یشود. بنابراین، ما نظریهمی ایجادمان )چه خانوار و چه مشاغل( های بانکیحساب

 ی مقداری پول داریم.ی نظریهرا بر پایه ی تورمگرایانهپول

 :MV=PTاین نظریه یک فرمول ساده دارد: 

Mمقدار پول در اقتصاد : 

Vنرخ گردش پول در اقتصاد، یا همان سرعت گردش پول : 
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Pقیمت کاالها و خدمات : 

Tتعداد معامالت در بازار : 

ی مدرن آن یعنی میلتون فریدمن ترین چهرهاین استدالل، همانطور که معروف

(Milton Friedmanگفته است )ی ک پدیدهتورم همیشه و همه جا ی»گوید که ، می

(. اگر موقتاً 1963)میلتون فریدمن، علل و پیامدهای تورم، انتشارات آسیا، « پولی است

V  وT  ،د و یابها افزایش میاگر مقدار پول افزایش یابد، قیمت آنگاهرا کنار بگذاریم

ز تولید تر اتوان گفت که اگر مقدار پول سریعمی داشته باشیمبالعکس. یا اگر دوست 

 و خدمات )تولید ناخالص داخلی اسمی( افزایش یابد، تورم به وجود خواهد آمد.کاالها 

مل این است که این فرمول شا کردی ساده بیان این نظریهعلیه اولین چیزی که باید 

V  وT ناگهان کاهش شدیدی را تجربه کند و معامالت باشد و اگر سرعت پول بهنیز می

ی پول را خنثی د هرگونه افزایش در عرضهنتوانطرز چشمگیری کاهش یابند، میبه

ژه ویها بهی کشوراقتصادطی آن سرعت رشد کند. و این درواقع همان اتفاقی است که 

تواند نابراین سرعت معامالت اقتصادی میشود. بشدت دچار افت میدر رکودها، به

ند یا معکوس کند. و این همان چیزی است که در ی پول را ک  عرضه افزایشهرگونه 

ی پول نسبت به سال پیش به بیش از ، رشد عرضه2020حال رخ دادن است. در سال 

 .است درصد 2 زیر کشورها اکثر در تورم اما است، رسیدهدرصد  25

 

شدت کاهش یافته و اکنون طی بزرگ به زمان پایان رکودسرعت گردش پول از 

 است. طرز چشمگیرتری سقوط کردهبهگیری دوران همه
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تورم را هدایت  ،همچنین، شواهد تاریخی بر خالف این نظریه است که مقدار پول

ی پول ضهاز عر (Schwarz) کند. در ابتدا بگویم که تحلیل تجربی فریدمن و شوارتزمی

با اشتباهات و ، 1930ی و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی طی رکود بزرگ دهه

 .ه استهمراه بود« ایاسطوره»مفروضات 

سال گذشته مورد بررسی قرار دهیم )من  30 را طیکننده اگر تورم قیمت مصرف

کنم، اما در مورد سایر اقتصادهای بزرگ نیز صدق های ایاالت متحده استفاده میاز داده

ی پول ثابت یا در حال کند(، نرخ تورم دارای روندی نزولی بوده، اما رشد عرضهمی

نرخ متوسط با  M2ی پول ، عرضه 2019و  1993های افزایش بوده است. بین سال

 2.3کننده فقط درصد در سال افزایش یافت، اما نرخ افزایش تورم قیمت مصرف 6.7

های ، هنگامی که بانکبه این سو 2008بزرگ در سال  رکودبوده است. و از درصد 

 یرا اعمال کردند، رشد عرضه (quantitative easing) «تزریق پول به اقتصاد»مرکزی 

 سال در درصد 1.8 به کنندهمصرف تورم اما یافت، فزایشا سال در درصد 9.6به پول 

 .یافت کاهش

 ی قیمتی معادلهعرضه سمتها از ها است. آنی کینزیی اصلی دیگر نظریهنظریه

از افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش دستمزد ناشی  ها،شوند. تورم قیمتوارد می

وان تتقاضا( وجود داشته باشد، می مبود)ک« ناپایایی»شود. مادامی که در اقتصاد می

اده کرد ها استفهای بالاستفاده در کارخانهبیکاران بیشتری را به کار گرفت و از ظرفیت

اشتغال  اقتصاد در بهره برد و تورم افزایش نخواهد یافت. اما اگر موجودی انبارهاو از 

دستمزدها را افزایش  توانندکارگران می اماتوان عرضه را افزایش داد باشد، نمی کامل

. نماینددستمزد -ها در یک مارپیچ قیمتها را مجبور به افزایش قیمتدهند، و شرکت

https://voxeu.org/article/milton-friedman-and-data-adjustment
https://voxeu.org/article/milton-friedman-and-data-adjustment
https://voxeu.org/article/milton-friedman-and-data-adjustment
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ان را بست-بستان وجود دارد. این بده-ها یک بدهبنابراین بین سطح بیکاری و قیمت

 نشان داد. لیپسینی فحبه نام من نموداریتوان در می

 را رمتو میزان مورد در فیلیپس منحنی توضیحاتعکس  ،متأسفانه شواهد تاریخی

 رسید، جنگ از پس خود حد باالترین به قیمت تورم ،1970 یدهه در. دهدمی نشان

 «تورمی رکود» بزرگ اقتصادهای اکثر. یافت افزایش بیکاری و شد کند اقتصادی رشد اما

(stagflation )کاری در اقتصادهای بزرگ بی نرخ بزرگ، رکود زمان از و. کردند تجربه را

یده ترین سطح خود رسترین سطح پس از جنگ رسید، اما تورم نیز به پایینبه پایین

نقاط  «نمودار»به ) است تقریباً دیگر به محور افقی چسبیدهاست. منحنی فیلیپس 

 (.توجه کنید رابر تورم در اقتصادهای پیشرفتهای در نمودار بیکاری در بقهوه

 

، عضو (Benoît Cœuréآ )کو وااست. درواقع ، بنو شده« گیج» یاصل انیجر نیبنابرا

وپنجه تورم دست ینظریهاقتصاد با  »است:  گفته راًیاروپا اخ یبانک مرکز یرهیمدئتیه
مربوط  حاتیاند. توضکنار گذاشته شده یدرستبه ییگراو پول یپول نظریاتکند. ینرم م

 هم اندکی( مورد حمله قرار گرفته است اما هنوز پسیلیف ی)منحن یداخل به کسادی

https://en.wikipedia.org/wiki/Phillips_curve
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 انددر تالشوجود دارد که  یسنجاقتصاد یمقاله یادیتعداد ز»  کهیحالو در« ه استزند
 افتهیتقلیل یدهیچیپ یهاونیدر رگرس را بیشهمبستگی چشمگیر  بیضرتا 
(reduced-form regressions) که تورم را های شخصی در رایانه ی موجودهادر مدل ای
 دهینام پسیلیف منحنی نیزاین  کهدفاع کنند ) آناز  ای و بپوشانندکند یم ینیبشیپ
 آکو «است. یناکاف شهیهم یاقتصادسنج جی(. نتاها بیفزایدیسردرگم تا بهشود یم

 ،«دگم شو یاقتصادسنج هایابهام نیتواند در ایم یهرکس»کند: یم گیریجهینتچنین 
متحده اظهار داشت: االتیارزرو سابق فدرال  سی، رئ(Janet Yellen) لنینت و ج

 «.باشد" نادرست"اساسًا تواند یتورم م ییایدرک پو یاچارچوب ما بر»
 یادبهبود اقتص ینوعشاهد پس از اتمام قرنطینه که  ایآ که نیدر مورد ا یاصلجریان 

. «چنین بشود نهایتاًدانیم، اما شاید نمی»: گویدبازخواهد گشت میتورم خواهیم بود 

ارائه ورم ی تدرباره یثرتربدیل و مؤ ینظریهتواند یم یستیمارکس یاسیاقتصاد س ایآ

 بحث خواهم کرد. نیدر مورد ا یبعد یادداشتدهد؟ در 

 

های لحاظ تجربی نادرستی نظریهچرا بهدقیقاً ی تورم، توضیح دادم که درباره اینجاتا

اقتصاد جریان اصلی درمورد آنچه که  در نتیجهجریان اصلی تورم اثبات شده است؛ و 

. در این پست شود سردرگمیدچار شود باعث تورم در قیمت کاالها و خدمات می

 اند، چرا که براصلی تورم بسیار متزلزل های جریانخواهم استدالل کنم که نظریهمی

د. ان، تدوین نشدهکندداری عمل میی تولید سرمایهاساس قانون ارزشی که در شیوه

 اند.همین دلیل محکوم به شکستگرایی و کینزی بههای پولنظریه

ی جریان اصلی مخالف بود. مارکس به دو دلیل، مخالف مارکس با هر دو نظریه

ها و ]سایر نهادهای زا است، و توسط بانک( پول درون1ری پول بود: )ی مقدانظریه

طور کلی، پول ( به2دولتی؛ و ) یبدون پشتوانه شود، نه توسط پولپولی[ ایجاد می

 تولید کاال است و از آن مستقل نیست.در ی ارزش دهندهنشان

ی مقداری پول مراجعه کنیم، خواهیم داشت: ی نظریهبنابراین اگر به معادله

MV=PTّیت از . از نظر مارکس، جهت اصلی علPT  بهMV  است، نه برعکس )یعنی از

زا است و داری عاملی درونپول به قیمت(. پول در تولید سرمایهاز قیمت به پول، نه 

 طوری پول بهیرد نه از خلق پول. عرضهگهای تولیدات از خلق ارزش شکل میقیمت
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ی های عامدانه برای تغییر در عرضهکلی تابع تغییرات قیمت خواهد بود، بنابراین تالش

 ها را تعیین کند.تواند تورم در قیمتپول نمی

، چرا که افزایش دستمزد دکرنیز مارکس رد را  (Cost-push) های فشار هزینهنظریه

 شود. همانطور که مارکس در مباحثات خود با وستوننمی منجر به افزایش قیمت

(Weston از اعضای )کرد افزایش دستمزد باعث کارگری که استدالل می یاتحادیه

مبارزه برای افزایش »ده است: بیان کر «ارزش، قیمت و سود»کتاب  در شود،تورم می
توان در مسیر تغییرات پیشین دنبال نمود و دستاورد ضروری را تنها می دستمزد

تغییرات پیشین در میزان تولید، قدرت تولیدی نیروی کار، ارزش کار، ارزش پول، میزان 
اند، و هوابست تقاضا و که به نوسانات عرضه یهای بازاریا شدت استثمار، نوسانات قیمت

، واکنش نیروی کار مکال؛ در یک صنعتی است هایچرخهسازگاری با مراحل مختلف 
 «)تأکید از من است(. استیشین سرمایه پهای علیه کنش

مبارزه برای افزایش دستمزد از تمام این شرایط، و فقط با در نظر  مستقل دیدنبا »
فرض غلط گرفتن تغییر دستمزد و نادیده گرفتن سایر تغییرات ناشی از آن، از یک پیش

طور گسترده، مارکس استدالل کرد به« ی نادرست برسید.کنید تا به نتیجهشروع می

شود، اما بر قیمت کلی سود مینرخ دستمزد منجر به کاهش نرخ  عمومیافزایش »
 «گذارد.کاالها تأثیری نمی

را  ایتوان نظریهی تورم تدوین نکرد، اما آیا میی جامعی دربارهمارکس هرگز نظریه

، (Guglielmo Carchedi) دیکگوگلیلمو کار ی ارزش مارکس بنا کرد؟بر مبنای نظریه

ای دارد. اثر وی در اواخر سال جاری اقتصاددان مارکسیست ایتالیایی، چنین نظریه

ای اصلی او را به طور خالصه بیان هطور کامل منتشر خواهد شد. اما بگذارید بحثبه

 کنیم.
                                                      

ی مارکس قرار دارد. درباره گرایانپولی مقابل نظر . استدالل رابرتز از این بابت مهم است که درست در نقطه1

 پرداز مقداریحتی مارکس هم یک نظریه»گوید که ی خود با برایان اسنودان و هوارد آر.وین میفریدمن در مصاحبه

 خواندن مصاحبه بنگرید به:برای کند. چنین چیزی را رد میبا استداللش رابرتز  «.بود
Snowdon, B., & Vane, H. R. (2005). Modern macroeconomics: its origins, 

development and current state. Edward Elgar Publishing. 

2 .Value, Price and Profit – اری یراستو بانفیسه نمدیان پور،  و ی میرجواد سیدحسینیاین کتاب با ترجمه

 م.– توسط نشر لحظه به چاپ رسیده است سعید امیدوار

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1865/value-price-profit/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1865/value-price-profit/
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2032641330-Guglielmo-Carchedi
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وری نیروی کار را افزایش دهد، در تالش است تا بهره پیوستهدارانه تولید سرمایه

یعنی به ازای هر کارگر، واحدهای بیشتری از کاال تولید کند. اما این بدان معنی است 

قط نیروی کار است که فازای هر واحد کاال کاهش خواهد یافت. ازآنجاییکه زمان کار به

دهای کاال و واح یعرضهکه گرایش عمومی برای افزایش آفریند، درحالیکه ارزش می

کاالها در درازمدت  ارزشحال گرایشی عمومی به کاهش خدمات وجود دارد، درعین

 اندوزکار، فرآیندی است یدارسرمایهوجود دارد. این بدان دلیل است که انباشت 

(labour-saving process)وری نیروی کار سقوط ، بنابراین ارزش کاالها با افزایش بهره

تولید  کاالهادر  موجود( بیشتری از مقدار ارزش use values) یخواهد کرد. ارزش مصرف

به ارزش بستگی داشته باشد، یک گرایش  اتهای تولیدشود. بنابراین، اگر قیمتمی

الها وجود دارد. چرا که ارزش کل با گذشت ذاتی نه به افزایش، بلکه به کاهش قیمت کا

 یابد.زمان نسبت به تولید کل کاهش می

تقاضا برای کاالها، به ارزش جدید ایجادشده در تولید بستگی دارد. ارزش جدید، به 

ی واسطهدهد. ارزش جدید بهمی جهتی کاالها عرضه در برابرتقاضا یا قدرت خرید 

شود. با دستمزدها، کاالهای مصرفی ی طبقاتی به دستمزد و سود تقسیم میمبارزه

 گذاری.ای یا سرمایهشوند و با سودها، کاالهای سرمایهخریده می

اما ارزش جدید گرایش به کاهش خواهد داشت: اول، بدین خاطر که ارزش کل 

 یابد...می ی کاالها کاهشنسبت به عرضه

 

 NIPA GDPهای محاسبات نویسنده بر اساس داده
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 یدارسرمایه(. انباشت c/vسرمایه ) وار )ارگانیک(اندامدلیل افزایش ترکیب و دوم به

( گرایش cمواد اولیه و غیره ) تأسیسات،آالت، ، بنابراین ارزش ماشیناست ی کارکاهنده

که قیمت تولید جایی( افزایش یابد. ازآنvبه این دارد که نسبت به ارزش نیروی کار )

( تشکیل شده است، افزایش v+s( و ارزش جدید )cی ثابت )از نظر ارزش، از سرمایه

c/v دارد. اتگرایش به کاهش سهم ارزش جدید در قیمت تولید 

 

 منبع: محاسبات نویسنده

تولیدات، و ارزش جدید نسبت به ارزش کل  یارزش کل نسبت به ارزش مصرف

 زداتورمیا  (deflationaryضدتورمی ) فشار ،در بلندمدتکاهش خواهد یافت. بنابراین 

(disinflationary بر ) قیمت کاالها وجود دارد.روی 

ر بمدت فشار رو به باال توانند در طوالنیاما عوامل متقابلی نیز وجود دارد که می

 یها برای کنترل عرضهویژه دخالت مقامات پولی و تالش آناعمال کنند؛ به هاقیمت

 پول.

( وجود دارد که VRIگوید که یک نرخ ارزش تورمی )می کارکدیی تورم نظریه

ول ی پترکیبی از تأثیر تغییرات قدرت خرید دستمزدها و سودها )ارزش جدید( و عرضه

(. عامل اول عامل M2شود )ها سنجیده میهای نقدی در بانکسپرده بااست که 

 یکه عامل دوم عاملکننده است و باعث کاهش تورم قیمت خواهد شد، درحالیتعیین

 خواهد تورم را افزایش دهد، اما همواره موفق نبوده است.که میمتقابل است 
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( + درصد تغییر CPP) = درصد تغییر در دستمزدها و سودها (VRIنرخ ارزش تورم )

، متوجه 1960های ایاالت متحده از سال (. با استفاده از دادهM2ی پول )در عرضه

ن دلیل است که ایابد. این بددر درازمدت کاهش مینرخ ارزش تورمی شویم که می

کند و ( دستمزدها و سودها با سرعت کمتری رشد میCPPقدرت خرید ترکیبی )

نرخ ارزش تورمی  رشد( برای جلوگیری از کاهش M2ی پول )در عرضه یهرگونه تغییر

 کافی نبوده است.

 

 منبع: محاسبات نویسنده

د؟ وجود دارقوی کننده همبستگی و تورم قیمت مصرف نرخ ارزش تورمیاما آیا بین 

شاخص قیمت افزایش یافت و تورم نرخ ارزش تورمی ، 1979و  1960 هایسال بله. بین

نرخ ،  2019و  1980 هایسال متحده نیز افزایش یافت؛ بین ایاالت یکنندهمصرف

 نیز کاهش یافته است. کنندهشاخص قیمت مصرفکاهش یافته و تورم  ارزش تورمی

را برای هر سال در برابر تورم واقعی  نرخ ارزش تورمیهای بینیدرواقع، اگر پیش

 قوی ها همبستگیدرازمدت میان آن مدلسازی کنیم، در کنندهشاخص قیمت مصرف

 یکنندهمصرفبرای تورم قیمت VRIبینی الگوی تورم وجود دارد. در نمودار زیر، پیش

ط )خطو کنندهشاخص قیمت مصرفبا تورم واقعی  متحده )خطوط نارنجی( کامالًایاالت

یان یا گراهای پولبینیمراتب بهتری از پیشی بهالگو، نتیجه . اینهمخوانی داردآبی( 
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اصطالح ی بهدوره، 1990ی دههویژه از اوایل کند، بهمنحنی فیلیپس ارائه می

 ها را متحیر کرده است.گرایان و کینزیکه پول زداییتورم

 

اند، های جریان اصلی که سردرگمی ارزش تورم، برخالف نظریهبنابراین نظریه

دهد. اگر چه توضیح می 1980ی کننده را از دههی قیمت مصرفکاهش تورم ساالنه

های مرکزی پول بیشتری به اقتصاد بانک ،و پس از رکود بزرگ 1990ی ویژه از دههبه

د ارزش جدید که رش، ازآنجاییتسریع شد M2ی پول تزریق کردند و رشد عرضه

همچنان  ، کاهش ترکیب قدرت خرید دستمزدها و رشد سودهاشدهمچنان کندتر می

 .شتداتورم را پایین نگه 

 پیش بینی کرد؟ اگر توان مسیر تورم را در دوران فراگیری کرونا و پس از آنآیا می

ا یبازخواهد گشت آیا تورم پس از دوران کرونا این که درست باشد،  کارکدی ینظریه

بینی نرخ ارزش و درنتیجه به پیش M2بینی شما از ارزش جدید و رشد پول به پیشنه، 

ی خواند شاکی خواهد شد که نظریهوقتی این مطلب را می کارکدیتورم بستگی دارد. 

فقط بینی تورم طی توان از آن برای پیشارزش تورم در درازمدت صادق است و نمی

 .برایتان شرح دهم، اجازه دهید حالچند سال استفاده کرد. اما بااین

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2435~42e97b8aaf.en.pdf?4503534454a3d3d8a4361e87131fc264
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2435~42e97b8aaf.en.pdf?4503534454a3d3d8a4361e87131fc264
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رخ داده، که  M2ی پول ، افزایش چشمگیری در عرضه2020سال یعنی امسال، 

 شتدا انتظار توانمی اما. است داشته افزایش گذشته سال به نسبتدرصد  25تاکنون 

 افت بنابراین- یابد کاهشدرصد  20 حدود در دستمزد ودرصد  25 حدود در سود که

به تورم قیمت  VRI. مدل رخ خواهد داد درت خرید و ارزش جدیدق ترکیب در بزرگی

 ایساالنه نرخ شود،می 1.0تا  0.5در سال جاری حدود  متحدهاالتای یکنندهمصرف

ی شاخص ساالنه تورم حاضر حال در. است نشده مشاهده بزرگ رکود عمق زمان از که

 1.0 به ژوئیه در ژوئن، دردرصد  0.7متحده پس از افت به ایاالتی کنندهقیمت مصرف

 .استرسیده  درصد

درصد افزایش  5( دستمزد اسمی 2022و  2021اگر فرض کنیم طی دو سال آتی )

 10به  M2که رشد پول د، درحالیندرصد افزایش یاب 15و  10ترتیب به هایابد و سود

شاخص درصد  3.5تا  3.0 ی، تورم ساالنهVRI مدلدرصد در سال کاهش یابد، آنگاه 

که ننه ای کند،بینی میطی دو سال آینده پیشرا متحده ایاالت یکنندهقیمت مصرف

  ها کاهش یابد.چنان که برخی انتظار دارند قیمت

ارزش  یتر این که آنچه نظریهها بستگی دارد. مهمفرضالبته، این نتیجه به پیش

های تورم در جریان اصلی اقتصاد به دلیل نادیده دهد این است که نظریهتورم نشان می

 اترنه تغییو ، ارزشغییرات در خورند. هنگامی که تی ارزش شکست میگرفتن نظریه

توان مسیر حرکت تورم را تحت نظام ، میگیرنددر پول یا اشتغال، مورد تحلیل قرار 

 داری شناخت.تولید سرمایه

ی ارزش تورم را پوشش وجه تمام نکات و استدالالت نظریههیچبه یادداشتاین 

نوان عتشار و بهدست ان ی دانشگاهی درطور مفصل در یک مقالهدهد. این نکات بهنمی

 کارکدیکه  (Through the Prism of Value) منشور ارزشکاوشی در فصلی از کتاب 

 اند.صورت مشترک تالیف کرده و در سال آینده منتشر خواهیم کرد آمدهو من به

 پیوند با منبع اصلی:
1) https://thenextrecession.wordpress.com/2020/08/17/covid-

and-inflation/ 

2) https://thenextrecession.wordpress.com/2020/08/21/a-marxist-

theory-of-inflation/ 

https://thenextrecession.wordpress.com/2020/08/17/covid-and-inflation/
https://thenextrecession.wordpress.com/2020/08/17/covid-and-inflation/
https://thenextrecession.wordpress.com/2020/08/21/a-marxist-theory-of-inflation/
https://thenextrecession.wordpress.com/2020/08/21/a-marxist-theory-of-inflation/
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اقتصاد سیاسی طبقه و دولت در کشورهای »ی بخش رسالهبخش حاضر، پایان اشاره:

ها در ارتباطاتی متقابل با یکدیگر، شالوده است. این بخش« توسعهداری درحالسرمایه

سییا ی ی اقتصییادی سییا تار طبقاتی و کمیّو چارچوبی عمومی برای بررسییی بهبه

ر مقطع  مانی  اص و نیز در داری، دی مشیییخر سیییرمایهتقریبی آن در یک بامعه

 کهد.طول  مان ارائه می

 بخش پنجم

 داری طبقات در سرمایه

 در سطوح میانجی و انضمامیِ تحلیل

 مقدمه

سایل روش سا تار بخش کهونی برمبهای م شین،  شها تی و نظری چهار بخش پی

داری شییهاسییی مارکسیییسییتی سییا تار طبقاتی کشییورهای سییرمایهبرمبهای گونه

 گیرد.ترِ انتزاع شکل میتوسعه در سطوح میانجی و انضمامیدرحال

سا ی ی طبقاتی در نخستین سطح انتزاع و تعدیل مفهومبا آگاهی ا  سه بُعد رابطه

های یکم تا چهارم به آن دوقطبی طبقات در سیییههرهای تولید و گردش که در بخش

داری در سییطوح مایهی اقتصییادی سییا تار طبقات ابتماعی درسییرپردا تیم، بهبه

 تر بر موارد  یر مبتهی است:انضمامی

 بُعد در ارتباط با دو  مالکیت حقیقی )و حقوقی( وسایل تولید )این

 ؛ یابد(ها اولویت میی ابتماعی است و نسبت به آنبُعد دیگرِ طبقه

 ماعی که توسییی  کارکرد ابت یا بمعی ابرا  کار کارگر فردی و/

سرمایهمی سرمایه شود وکارکرد  دارفردی و/یا گروهی )یا فراگیر( که توس  

 1گردد؛اعمال می

  تصاحب ار ش اضافی و  مان کار اضافی که مهبع سود، بهره، رانت

 2کهد.و مالیات را شهاسایی می
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و فرایهد ناقر تر انتزاع ، تکامل نامو ون و مرکب در سیییطوح میانجی وانضیییمامی

ی شود که درآن شیوهای ا  طبقات مهتهی میبهدهشدن در واقعیت به آن پیکرهکاالیی

سرمایه سل   سرمایهی تولید ودو طبقهدارانهم صلی ان، یعهی کارگر و  ار دار، در کهی ا

 یهدر تولید و مبادل بورژوا یدر میان دوطبقه اصییلی، و  رده ی نوپای متوسیی طبقه

ت ا  اس گیرد. ا  این روعهاصر طبقاتی این سا تارمرکب متشکلساده قرار می کاالیی

ی های  صیییوصیییی و دولتی(، طبقهی کارگر )در فعالیتدار و طبقهی سیییرمایهطبقه

های  صیییوصیییی و دولتی( در چارچوب شیییدت متهاقد )در فعالیتمتوسییی ِ به

ی یی سیییاده تحت سیییلطهی کاالبورژوا ی در تولید و مبادلهداری، و  ردهسیییرمایه

یه ما طه رو افزون سیییر قات در راب یک ا  این طب که وی گی هر بدیهی اسیییت  داری. 

راتر ا  ها که فایدئولوژیکی آن –های سیییاسییی دیالکتیکی با یکدیگر، همچهین بهبه

 ای مشخر بررسی شود. به گونه باید در هر کشوری هدف این رساله است،

 بقات در سطح میانجِی انتزاعط

سرمایهطبقه سایل تولید سرمایه -دار ی  داران، فردی و/یا گروهی، مالکان حقیقی و

سعه سبب تو ستهد. به  شرکته سطح دوم انتزاع، بهبهی  سهامی، در  ی حقیقی های 

شرکت شد چهین  سایل تولید اهمیت دارد. مدیران ار هایی نیز دارای کهترل مالکیت و

برداری ا  این وسایل، استخدام و ا راج کارکهان، نوع، بهرهبر وسایل تولید هستهد و بر 

گذاری کهترل و نظارت دارند، و ا  چگونگی و حجم تولید، و اتخاذ تصییمیمات سییرمایه

عه توسحال، در کشورهای درحالاین رو، آنان مالک حقیقی وسایل تولید هستهد. بااین

یه ما یت سیییر یل ت داراناکثر کان حقوقی و حقیقی وسیییا ند ودرعینمال ید حال ول

  مدیرند(. -مدیرشرکتهای  ود نیزهستهد )یعهی مالک

دار ا  راه کهترل و نظارتِ فرایهد ابتماعیِ تولید و گردش برای ی سیییرمایهطبقه

ی کارکردی تفسیر این بهبه 3دههد.انباشت سرمایه، کارکرد فراگیرسرمایه را انجام می

مرکز با افزایش تراکم و تتر است. تبیین بیشداران در سطح دوم انتزاع مستلزم سرمایه

داران دیگر قادر نیستهد کارکردشان را به شکل شخصی و فردی انجام سرمایه، سرمایه

ی همچهان که در ادامه در مقوله  4یابد.دههد و در نتیجه نیا  به مدیران افزایش می
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  ی متوسطبقهی متوس   واهیم دید، این فرایهد همچهین مبین رشد مدیران طبقه

شاغل آنو فن شرح م ست که  ستقلی ا سبتاً م ا   ها با تابیساالران تجاری و تولیدی ن

 ی سرمایه و کار است.کارکرد دوگانه

سرمایه  سرمایهبا تکامل  شرفت  شیهی و آمو ش داری و پی شهرن داری و فهاوری، 

داران و توسییعه، قشییربهدی درون سییرمایهگسییترده در کشییورهای پیشییرفته و درحال

شیییدت بوروژا ی برمبهای مهارت، آمو ش، ثروت، فرههگی، مهزلت و بز آن، به رده

یم هریک ا  این دو طبقه به مدرن سا ی ما تقساهمیت یافته است. در واژگان و مفهوم

دهی )مدیریت، مالیه، تولید، با اریابی، و سیییهتی، برمبهای تقسییییم کار در سیییا مان

هایشیان در سیرپرسیتی، به لحاج تجربی کارکهان و بز آن(، وظایف آنان و مسیوولیت

یافته ها با سیییا تارهای مدرن یا توسیییعهمفید و به لحاج آماری ممکن اسیییت. بهگاه

ستی( در طول فرایهدهای ای در  میههساالرانهرهای دیوانسا وکا سرپر ی کهترل ) و 

ستقرار بخشیده صوری و غیرشخصی مدیریتی و تولید ا اند . این فرآیهد موبب رواب  

های سیهتی برمبهای حال، در بهگاهمالکان و کارکهان شیده اسیت. بااین –بین مدیران 

سا تار تر توسعهتقسیم کار کم ست. در چهین یافته،  سا مانی غیررسمی و شخصی ا

های سیییهتی، قومیتی یا محلی اسیییت. با ای ا  ار شهایی مفهوم مدیریت آمیزهبهگاه

سرمایه سهم  صاحبتوبه به این مالحظات، تقریب  سهتی ونیز  کاران داران مدرن و 

، های تولیدی در صهعتبهدی فرعی آن برمبهای فعالیتبورژوا ی و سهس تقسیم رده

پذیر های متعارف آماری امکانی گردش برمبهای دادههای حو هکشیییاور ی و فعالیت

بهدی متأسفانه چهان که در سطح انضمامیِ تحلیل بررسی  واهیم کرد، تقسیم است.

های دار در دادهداران سییرمایهداران برمبهای اشییکال مختلف سییرمایه و  مینسییرمایه

ساده شتغال امر ست. عالوه بر این، یامتعارف آماری و ا به لحاج تجربی، باید تأکید  نی

صادی، و ا  نظر بهبه صتکرد که بایگاه اقت ضافی و فر صاحب ار ش ا های ی کمّی ت

تر ا سیییه یا چهار کارگر دارند و در داران کوچکی که برای مثال کممادی، سیییرمایه

نیسیییت. با این بورژوا ی اند،  یلی متفاوت ا   ردههای تولید و گردش فعالفعالیت

دار در تمامی کشورها، ی سرمایهدار کوچک در مقولهرغم اهمیت سهم سرمایهحال، به

لحییاج کمّی چهین دهیید کییه بییههییا، آمییار و موارد دیگر، ابییا ه نمیفقییدان داده

 تر تفکیک کهیم.داران بزرگی را ا  سرمایه«دارانسرمایه»
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طور حب ار ش اضیییافی، یا بهمهبع درآمد مالکانِ تمامی اشیییکال سیییرمایه تصیییا 

ی تولیدی در اشکال سود سهام، بهره، مستقیم و یا ا  راه سهیم شدن در سود سرمایه

های تولید و گردش، اسییت. مالکان حقیقی و حقوقی وسییایل تولید و رانت، در فعالیت

ی کاالها و  دمات، و  مان کار دارانهکار اضییافی و/یا ار ش اضییافی در تولید سییرمایه

ضا سرمایهفی در فعالیتا ستغالت( را های گردش  دارانه )مانهد تجارت ناب، مالیه و م

صاحب می ساًت سا سرمایه ا ست برمبار ه کههد. در واقع، اگرچه  ن ی طبقاتی بیمبتهی ا

داران برسییر تولید ار ش اضییافی و  مان کار اضییافی )کار پردا ت کارگران و سییرمایه

دارانی که همواره در رقابت با یکدیگرند، نیز بر سر تو یع ار ش اضافی نشده( ، سرمایه

 با یکدیگردرنزاع هستهد. 

داران تجاری ار ش سیییرمایه کارگران بخش تجاری در  الل  مان کار ال م برای 

شیییده در فرایهد تولید را که برای مخارج  رید توان کار آنان مورد نیا  اضیییافیِ  ل 

دار تجاری در شکل بخشی ا  ار ش اضافی که سرمایها  این رو،  کههد.است، محق  می

ست می ضافی کارکهان تحق  میسود با رگانی به د  یابد. اینآورد ا   الل  مان کار ا

کهد، دهی هسییتهد صیید  میدارانی که در فعالیت واممر همچهین در مورد سییرمایها

 دارانکههد، سیییهامهای تجاری که روی وام بهره دریافت مییعهی به این ترتیب بانک

یک بهگاه، دارندگان اورا  قرضیییه، و دارندگان سیییایر اورا  بهاداری که دارای ار ش 

 کههد. به نظرکیت و بز آن، کسییب درآمد مینفسییه نیسییتهد، دارندگان گواهی مالفی

 مارکس:

ی ی کارگر مستقیماً برای سرمایهناشدهطور که کار پردا تدرست همان»

ی کارگر مزدبگیر تجارت ناشدهکهد، کار پردا تتولیدی ار ش اضافی  ل  می

 سرمایه، بلد« )کهد.ی تجاری تأمین مینیز سهمی ا  این ار ش اضافی را سرمایه

 (سوم، فصل هفدهم

هاست که در فرایهد ی تجاری تهها ا  طری  کارکرد در تحق  ار شسرمایه»

ی کهد و بدین ترتیب ا  ار ش اضافی که سرمایهبا تولید همچون سرمایه عمل می

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch17.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch17.htm
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سته ای وابکهد. حجم سود تابر مهفرد به حجم سرمایهکل تولید کرده برداشت می

ی ناشدهتواند در این فرایهد به کار برد و هر قدر کار پردا تاست که می

 تواند صرف  رید واش را میتری ا  سرمایهتر باشد بخش بیشکارکهانش بیش

شود سرمایه بدل می فروش کهد. همین کارکرد که به کمک آن پول تابر به

ی این کارکهان در ناشدهشود. کار پردا تعمدتاً به دست کارکهان وی عملی می

دار تجاری را قادر به تصاحب کهد، سرمایهعین حال که ار ش اضافی  ل  نمی

ی وی، همان تأثیر را دارد. کهد که در عمل در قبال سرمایهار ش اضافی می

شود. در غیر این صورت، تجارت در محسوب می بهابراین، مهبعی برای سود وی

 (همان« )توانست انجام شود.دارانه نمیمقیاس گسترده به شکل سرمایه

ـمورد مالکان زمین و مالکیت سرمایه داری ناب تمامی درسرمایه دارانه بر زمین 

ست. بااینعهوان یک نهادهانواع  مین به صی ا صو  حال،  مینی طبیعی، در مالکیت  

ی تولید  اصییی اسییت. بر الف بسیییاری ا  کاالهای دیگر مانهد تجهیزات، وسیییله

آالت و بز آن،  مین حاصل کار انسان نیست و بهابراین کاال نیست و قیمت آن ماشین

 ند. به این دلیل، بهای  میهی که  رید و قم نمیآن ر را ار ش  مان کار ابتماعاً ال مِ

شود، یعهی بهای  رید رانتی شود با ار ش باری رانت )اباره( آن تعیین میفروش می

 که ا   مین حاصل شده است. به نظر مارکس، با توبه به این که:

 

سان» سوداگریتمامی نو شی ا  رقابت، تمامی  های روی  مین و های نا

کوچک ارضی را که در آن  مین ابزار اصلی تولیدکههدگان است نیز مالکیت 

یده میو ا این ناد ند،  به هر قیمتی آن را بخر ید  با نان  مت رو آ گیریم... قی

( با کاهش صییرف در 1تواند بدون رشیید رانت افزایش یابد، یعهی:  مین می

تری به فروش برسییید و شیییود رانت به قیمت بیشنرخ بهره که سیییبب می

ی واسیییطه( به2یابد؛ و ار ش باری رانت، یا قیمت  مین، افزایش میرا این

سرمایهافزایش بهره ستی  شده ا قیمت  …ای که برای  مین در نظر گرفته 

ند افزایش یابد،  یرا رانت افزایش می مین می یابد... با این حال، قیمت توا

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch17.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch17.htm
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 اهشتواند حتی وقتی افزایش یابد که بهای محصییول کشییاور ی ک مین می

  5(46سرمایه، بلد سوم، فصل « )یافته است.

 

ی  مین محدود و کیفیت، مکان و بارآوری عالوه بر این، بر الف سایر کاالها، پههه

کهد. به نظر آن متمایز اسیییت و مکان آن تفاوتی در مورد تهوع کاربری آن ایجاد می

 مارکس: 

 

های پر ا  ماهی هرگاه نیروهای طبیعی را،  واه آبشییار و معادن غهی و آب»

سا تمانی که ا  شد، یا مکان  ست، بتوان انحصاری  با ساعدی بر وردار ا بای م

 کهد ضمانت بخشید،دار صهعتی که ا  آن استفاده میکرد و به سود ما اد سرمایه

ی این چیزهای طبیعی ی تملک بخشییی ا   مین، دارندهواسییطهگاه مالک بهآن

ستخراج  واهد می شکل رانت ا سرمایه را به  سود ما اد ا  کارکرد  شود و این 

. بهابراین بخشییی ا  بامعه ا  بخش دیگر برای کسییب مجو  سییکونت در کرد...

گیرد، چهان که مالکیت  مین به طور عام به مالک  مین امتیا   مین  راج می

برداری ا  کالبد  مین، اعما   مین، هوا و بهابراین حفظ و تکامل حیات را بهره

 (46سرمایه، بلد سوم، فصل ) «کهد.واگذار می
 

شود که مالک  مین دریافت های  اص به انواع متفاوت رانت مهجر میاین وی گی

دارانه، مبتهی بر اببار غیراقتصیییادی و کهد. رانت فوودالی، بر الف رانت سیییرمایهمی

شکل  سه  ست. به لحاج تاریخی، رانت فوودالی  شخصی دهقانان به اربابان ا ستگی  واب

ش سی و رانت پولی دا صاد رانت کار، رانت به ساً مرتب  با اقت سا ست ا ت. دو مورد نخ

صاد پولی  شتی، نه اقت سم و تکوین  –معی ست. رانت پولی وی گی  وال فوودالی کاالیی ا

 (.12و  11، 8های ، فصل1358کاالیی است )نعمانی،  –مهاسبات پولی 

 دارِدار و/یا  ارعِ ابارهدارِ سیییرمایهداری مالک  مین در سیییودِ ابارهدر سیییرمایه

سرمایهده ر ست. در مورد مزارع  سهیم ا سرمایهبورژوا  دار به مالک  مین داری رانت 

فراتر ا  سود  ارع است، یعهی بخشی ا  ار ش اضافی است که ا  میانگین سود فزونی 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch46.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch46.htm
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دارانه بر  مین دو نوع انحصار وبود دارد: انحصار در  صوص مالکیت سرمایه 6گیرد.می

صار  سرمایهمالک بزرگ  مین و انح صار موبد دارانهمدیریت  ی  مین. وبود انواع انح

داران کههد، نه ابارهرانت مطل  و تفاضیییلی اسیییت که مالکان  مین تصیییاحب می

د دههشان را برای تولید کشاور ی اباره میبورژوا. مالکانی که  میندار یا  ردهسرمایه

ه کههد. مالکان  میهی کمیانواع مختلفی ا  رانت )مطل ، انحصاری و تفاضلی( دریافت 

کان  مال هد، و  فت و بز آن هسیییت گا ، ن غال، مس،  کانی، مثالً ذ ایر   دارای مواد 

 هایهای سا تمانی در شهرها و مراکز صهعتی، برای مها ل مسکونی، سا تمانمجتمع

کههد. های عمومی، همگی همان نوع رانت را دریافت میصیییهعتی یا تجاری، یا اداره

شییود. در تمامی این موارد ار ش انت  مین صییرفاً در کشییاور ی یافت نمیبهابراین، ر

کههد نخست در دستان ها کار میاضافی  ل  شده توس  کارگرانی که روی این  مین

ریزد. بخشیی ا  این ار ش اضیافی به شیکل میانگین سیود دار فرومیدارِ سیرمایهاباره

ست اباره ست بخش دیگری را که ما اد ماند. ابارهدار باقی میسرمایه در د دار ملزم ا

ست به سود ا ضی به مالک  مین واگذار کهد. بهابراین، مهبع بر میانگین  عهوان رانت ار

داری رواب  میان این سه روست که رانت ارضی سرمایهرانت ار ش اضافی است. ا  این

دار و اباره دارانکهد: کارگران، سیییرمایهداری ارائه میی سیییرمایهطبقه را در بامعه

سرمایه سلطهمالکان  مین. با این حال، تکامل  ضی را  یر  ی  ود داری عمالً مالکان ار

داران در نظر ای ا  سیییرمایهعهوان الیهتوان بهقرار داده اسیییت و مالکان ارضیییی را می

داران کوچک )که با تعداد کمی کارگر به گرفت. عالوه بر این، درسییت مانهد سییرمایه

تواند به های آماری میبورژوا، فقدان دادهمثابه  ردهبه صیییادی مشیییغولهد(فعالیت اقت

  مهد این الیه مهتهی شود.سا ی ِو تقریب غیرنظامکمّی

 

کارگران به صییورت فردی و بمعی مالک حقوقی و حقیقی وسییایل  -ی کارگر طبقه

ی رمایهو کار برای ستولید نیستهد. بهابراین، آنان ناگزیر ا  فروش توان کارشان در با ار 

 صوصی در سههرهای تولید و گردش و به طور غیرمستقیم ا  طری  دولت و نهادهای 

به پارهآن،  یا فکری،  یدی  ماهر،  نا یا  ماهر  لد،  یا غیرمو لد  کارگر مو یا عهوان  قت  و

ی تعمی  تقسیم فهی کار و فرایهد تراکم و تمرکز سرمایه، وقت هستهد. در نتیجهتمام
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شیییود دیگر محصیییول مسیییتقیم تولیدکههدگان مهفرد نیسیییت، بلکه ید میچه تولآن

 های تولید و گردش است.محصول مشترک کارگر بمعی در دورپیمایی

کهد، کارکرد تولید ار ش اضافی کارگر فردی و بمعی که با دست و مغزش کار می

حقوقی و  دهد یا در مورد کارگر نامولد  مان کار اضیییافی در ا تیار مالکرا انجام می

شود یها مهتهی مکهد. نخستین فرایهد به استثمار آنحقیقی وسایل تولید را ارائه می

سرمایه ستقیم  ستقیم و غیرم ی فردی یا و در مورد دوم آنان تحت کهترل و نظارت م

 شود.گروهی به لحاج اقتصادی سرکوب )یا استثمار( می

 داری ناب )بخشاقتصادی سرمایهی کارگر در سا تار در مقایسه با توصیف طبقه

سییا ی دارد. در اقتصییاد دوم(، بر ی مفاهیم مانهد کارگر مولد و نامولد نیا  به روشیین

به هیچ عهوان اشاره به کیفیت یا سودمهدی کارگر « کار نامولد»سیاسی مارکسیستی 

یا  لییا کاالها و  دمات تولید شیییده یا نوع کار موردنیا  ندارد. این تمایز صیییرفاً تحلی

ست چراکه این صادی ها مقولهمفهومی ا صالحات کار  –هایی اقت ستهد. ا ابتماعی ه

مولد و نامولد به آن رواب  ابتماعی اشیییاره دارد که در آن کارگر دسیییتمزدی  ود را 

عتوان یابد،  واه در مقام کارگری مزدی برای  ل  ار ش اضافی که دستمزد وی بهمی

 واه در مقام کارگری مزدی که کار وی مسییتقیماً  شییود،ی متغیر تلقی میسییرمایه

ی ناشده، کار اضافی، هزیههکهد، بلکه با ایجاد  مان کارِ پردا تار ش اضافی  ل  نمی

 -ی تولیدی دهد. به لحاج تحلیلی، کار نخسییت برای سییرمایهسییرمایه را تقلیل می

ومی برای شیییود و دانجام می –های  دماتی صیییهعتی، کشیییاور ی و بر ی فعالیت

های گردشییی ناب اسییت. این تمایز مفهومی برای تبیین ی نامولد در فعالیتسییرمایه

سرمایه ضافی در  سرمایه در فرآیهد تولید ار ش ا ست. تبعیت کار ا   ضروری ا داری 

شد کار بمعی، توان کار بمعی، ی همکارانهفرایهد تغییر در بهبه ی فرایهد تولید به ر

 ایشود. کار فردی و بمعی تااندا ه، مهتهی می«غیردستی»یا  «دستی»ماهر و ناماهر، 

کهد در حالی که کار در سیییههر تولید ار ش و بدین ترتیب ار ش اضیییافی  ل  می

ی دیگران )برای مثال، کارگران بخش مالی( که درگیر سههر گردش دورپیمایی سرمایه

ست، کار نامولد در نظر گ ان شود. کارگررفته میپولی برای تحق  و تو یع این ار ش ا



 داری در سطوح میانجی و انضمامی تحلیلطبقات در سرمایه 580 

ستخدام بهگاه ست در ا سههرهای تولید و گردش ممکن ا صی یا دولت در  صو های  

شهد. اما تمامی این کارگران چهان که پیش تر بحث شد، در فرایهدهای متمایز تولید با

شان همگی با تاب ار ش توان  ستمزدهای سایر عوامل، د شارکت دارند. با فرض ثبات  م

ست. باکاری سرمایه شان ا ست این حال، در  ضافی را کارگران گروه نخ داری ار ش ا

طور مسیییتقیم در تصیییاحب گروه دوم به کههد . لیکن کار اضیییافیِ کارگران ل  می

گیرد. به عبارت دیگر، کارگر نامولد و کارگر مولد هردو داران و دولت قرار میسیییرمایه

ستقیبه»اما پردا ت به کارگر نامولد کارگرند.  سرمایه مبادله نمیطور م د بلکه شوم با 

سرمایه ضافی ]یا درآمد  )کرامهتون و « شودی مولد و نامولد[ انجام میا  محل ار ش ا

بای  هابراین کار 75: 1977گا یه« نامولد»(. ب ی پولی، در در دورپیمایی کلی سیییرما

ی داری انحصییاری در فرایهدهای پیچیدهسییههرهای تولید و گردش، و تحت سییرمایه

چه ا  آن»کهد. به نظر مارکس، ق  و تو یع ار ش اضییافی نقشییی اسییاسییی ایفا میتح

ست که فی کار مولدگیریم که تاکهون گفته شده نتیجه می نفسه با بودن کیفیت کار ا

کهد، مهدی  اص یا ار ش مصییرفی  اصییی که بیان میمحتوای  اص آن کار، فایده

تواند مولد باشییید یا بهابراین کاری با محتوای مشیییابه می»یا « مطلقاً ارتباطی ندارد.

  7(1864-1861های اقتصادی ارل مارکس، نوشته)ک« نامولد.

 تاحدی مولد و تاحدی نامولدند، و« هاشییغل»در بوامع واقعاً موبود بسیییاری ا   

شخیر این مقوله ست. در واقع، های تجربی بهی ابتماعی در بررسهات شوار ا غایت د

های نیروی کارو اشییتغال موبودعمالً ها و آمارها بر اسییاس دادهتشییخیر این مقوله

 با این تمایزمفهومی مهم است. ناممکن است. با این همه، در این

کار در مفهوم کارگران بی قهمورد  کارگر ســازی طب ماعی  -ی  ید ابت با تول

اغل ی بمعیت شی سرمایه، یعهی انباشت سرمایه، همراه با با تولید گستردهگسترده

ست. بهابراین، تحلیل مارکس ا  طبقه شاغی کارگر را نمیو بیکار ا ل توان به بمعیت 

شده سایل تولید بیگانه  شمار کل تمامی آنانی که ا  و سا ت، هرچهد در  و  اندمحدود 

رسییانهد، و ن نسییبی شییاغالن اندن توان کار  ود را در با ار به فروش میمبرای  نده

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1864/economic/ch02b.htm


 

 
 

 فرهاد نعمانی و سهراب بهداد 581

روند شییغلی پیدا ی کسییانی که به با ار کار میبیشییتراسییت. روشیین اسییت که همه

 کههد.نمی

داری کارگران را برمبهای بدایی تاریخی و مسیییتمرشیییان ا  مارکس در سیییرمایه

ام ایان(، و برمبهای اسییتثمار آنان، الزعهوان بیهووسییایل تولید )تولید و با تولیدشییان به

که  روستکهد. ا اینسا ی میمدد با تولید سرمایه، مفهومآنان با با تولید  ودشان به

شود: شاغالن و بیکاران. گروه دوم ی باهم مرتب  تقسیم میی کارگر به دو مقولهطبقه

، «ی صیییهعتیهارتش ذ یر»، «بمعیت ما اد نسیییبی»عهوان طور عام بهرا مارکس به

   8 واند.می «ی کارگرانارتش ذ یره»، یا «تصرفی قابلارتش ذ یره»

شامل الیه سبی  شتاب و بمعیت ما اد ن ست که ترکیب  ای ا  بیکاران درا  مدت ا

ب داری به سبمختصات انباشت و تصور نامهاسب بودن  ودشان برای اشتغال سرمایه

ی گذشته، یا فقدان تجربه، یا ناتوانی و بز آن، آنان را محکوم به سن، بهسیت، تجربه

تر باشییید، رقابت برای بت به اشیییتغال بیشکهد. هرقدر ارتش ذ یره نسیییبیهوایی می

ی هستی و با سا ی پایدار ارتش ذ یرهتر  واهد بود. تر و دستمزد پاییناشتغال بیش

 عهوان بمعیتا  این رو، بیکاران بهی مهم تعیین سطح دستمزدهاست. کارگران مؤلفه

سعه سرمایه یا تو شت  ضروری انبا صر  سرمایهکار ما اد عه ستهد، ی  و به این داری ه

ی آیهد: انباشت سرمایه با با تولید گستردهی کارگر به حساب میدلیل بخشی ا  طبقه

 شاغالن و بیکاران همراه است.
 

سعهحالی که بمعاما در عین» شت یا تو شرط ال م انبا ی یت کار ما اد 

دارانه اسیییت، متقابالّ، بمعیت ما اد اهرم انباشیییت ثروت برمبهای سیییرمایه

شیوهسرمایه ]و[  سرمایهشرط وبود  شود. این بمعیت داری میی تولید 

دهد که دربسییت ا  آنِ ی صییهعتی در دسییترس را تشییکیل میارتش ذ یره

ی  ود آن را پرورش داده سییرمایه اسییت چهان که گویی سییرمایه به هزیهه

ی های افزایش واقعی بمعیت، ارتش ذ یرهاسیییت. مسیییتقل ا  محدودیت

سرمایه، تودهالصهعتی برای الزامات درح ستری  صالح تغییر  ودگ ای ا  م

داری ی اسییتثمار اسییت... تولید سییرمایهکهد که آمادهانسییانی را مهیا می
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محدود سیییا د که  تصیییرفیتواند  ود را به توان کار قابلعهوان نمیهیچبه

ی افزایش طبیعی بمعیت اسییت. این تولید برای فعالیت آ اد به ارتش ثمره

های طبیعی نیا  دارد... بهابراین مسیتقل ا  این محدودیتی صیهعتی ذ یره

سبی ارتش ذ یره صهعتی با انرژی بالقوهانبوه ن ود. شی ثروت افزوده میی 

وه انب تری ا  ا  ارتش فعال کارگران باشد،اما هرچه ارتش ذ یره نسبت بیش

ی اش نسیییبتی معکوس با شیییکهجهرو یما اد بمعیت گردآمده که تیره

 یهای بیهوای طبقهالیه تر است. سرانجام آن که هرقدردارد، بیش اشکاری

 تر باشییهد، بیهوایی رسییمی بیشییتری صییهعتی بزرگکارگر و ارتش ذ یره

همچون هر قانون داری اسییت. این قانون مطل  انباشییت سییرمایهشییود. می

کهد که تحلیل آن دیگری شییرای  بسیییاری در عمل این قانون را تعدیل می

ما نیسیییت.در این یه، بلد اول، فصیییل « )با موردنظر  ما مارکس، سیییر

 (وپهجمبیست

 

ی گرایش انباشت سرمایه در کههدههای متقابل یا تعدیلبرای مثال، بر ی گرایش

گیر و کاهش های همههگ، قحطی، بیماریتر بررسیی عبارتهد ا  بدرسیطح انضیمامی

 فر ندآوری ای به سییبب مبار ات  نان برعلیهفقر مطل ، و کاهش نرخ  ادوولد تا اندا ه

 های دولتی. و به سبب گسترش  دمات بهداشتی عمومی و سیاست

ی شوند. مارکس سه شکل ارتش اصلی ذ یرهکارگران به دالیل مختلفی بیکار می

سایی شها سرمایهکرد. نخست، به صهعتی را  ار بایی نیروی کداری، بابهعهوان وی گی 

ند و بودکهد که بایسیت شیاغل میبه سیبب دگرگونی فهی انبوهی ا  افراد را ایجاد می

توانهد شییغلی پیدا اکهون نمینیا  دارند در مقام کارگر مزدبگیر شییاغل شییوند اما هم

صاددانان متعارف آن را بیکاری چر ه ست با رون  ای میکههد )اقت  وانهد که مرتب  ا

و رکود اقتصیییادی(. این بخش ا  ارتش ذ یره در صیییورت نیا  سیییرمایه ا  همه در 

 تر است.دسترس
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https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch25.htm#S2
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch25.htm#S2
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch25.htm#S2
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch25.htm#S2


 

 
 

 فرهاد نعمانی و سهراب بهداد 583

داری، مثالً در کشییاور ی سییهتی،  ود را دوم، آنانی را که  ارج ا  تولید سییرمایه

این، در نواحی  توان وادار به فروش توان کارشیییان کرد. عالوه برکههد، میبا تولید می

سرمایه ستایی، تکامل  شدید رو سترده و مزدهای ناچیزِ همهای آن را ت داری بیکاری گ

نامد. در می« پههان»ی روسیییتایی را بمعیت ما اد کهد. مارکس این ارتش ذ یرهمی

 یافته و پیشرفته بهتر توسعهی پههان در کشورهای کمبهان معاصر، این ارتش ذ یره

سوی آن وبود دارد. یا شکل بذب نیروی ک صاد ملی یا فرا ار ا  راه مهابرت درون اقت

ست، مانهد ایران و ترکیه،  شارکت  نان ناچیز ا سالمی که در آن نرخ م شورهای ا در ک

 ی پههان دانست. توان بخش مهمی ا  ارتش ذ یرهی کارگران  ن را میی بالقوهعرضه

شهاسایی کرد که در پیوند با را آن کسانی « ایستا»ی سوم، مارکس ارتش ذ یره

هایشییان توسییعه نیافته یا یا مهارت ای یا صییهعتی توان کاریهای مهطقهبر ی  وال

شییود که  یلی کم و نامهظم اسییتخدام مهسییوخ شییده اسییت. آنان شییامل کسییانی می

های بحرانی تولید حاشییییه شیییوند. عالوه بر این سیییه گروه، آنانی هسیییتهد که درمی

شدهابتماعی  ندگی می اند اند. آنان انبوه بیهوایانیکههد و در تقسیم حاکم کار ادغام ن

بیهوایی »آیهد. حسیاب میدسیتان شیهری بهاند و تهیکه که به فقر مفرط دچار شیده

ی کارگران اسییت... و نعشییی بر دوش ارتش ذ یره ی ارتش فعال کارگران و انهنوان

اری دی ثروت سرمایهداری و توسعهسرمایهبمعیت ما اد، شرط تولید  بیهوایی همراه با

داری اسییت، اما سییرمایه ی بانبی تولید سییرمایهدهد. بیهوایی هزیههرا تشییکیل می

ی های پاییهی طبقهی کارگر و الیهگونه بار این هزیهه را بر دوش طبقهداند که چهمی

  9(وپهجم، بلد اول، فصل بیستسرمایه« )متوس  بیهدا د.

کل ارتش ذ یره  به شییی لب مردان و  کارگران، اغ کار  یت بی کارگران، بمع ی 

سب  ساً برح سا شاور ی، ا رو افزونی  نان، کارگران بوان و مهابر و تولیدکههدگان ک

ه این که حفظ سییطح  ندگی  انواده یابهد. با توبه بداری رشیید میالزامات سییرمایه

شکل رو افزونی وابسته به دو یا تعداد بیشتری مزدبگیر وابسته است،  نان به کارگر به
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اند. با مشارکت رو افزون  نان، بوانان و مهابران در مزدبگیر بالقوه مهمی تبدیل شده

ی دیر، همههر تقشیییود. بهها بخش مهمی ا  ارتش ذ یره میبا ار کار، توان کار آن

به این انبوه تعل  دارند. عالوه بر این، در بهان  ندارند  یا کار دایم  نانی که بیکارند  آ

صر، طبقه ست و میمعا سرمایه ا شت  ستخوش قوانین انبا س  نیز د کار تواند بیی متو

 های باالییوی ه در الیهحال، به لحاج تجربی احتمال بیکار شییدن آنان، بهشییود. بااین

 ی کارگر است.تر ا  طبقهکم این طبقه،

 

سط طبقه ی متوسیی  مالک حقیقی و حقوقی وسییایل تولید کارکهان طبقه -ی متو

 در مقام کارکهان نیسییتهد. با این حال، آنان )مسییتقیماً در مقام مدیر، یا غیرمسییتقیم

سههرهای تولید و  سیار ماهر، بر الف کارگران مولد یا نامولد( در سطوح متغیری در  ب

را برعهده دارند. با این حال، چون آنان فاقد  گردش کارکرد کهترل و نظارت سیییرمایه

سرمایه و/یا کار به سایل تولید هستهد، کارکرد  ان به یابد. آن ود غلبه نمیطور  ودبهو

شییوند و تا ای اسییتثمار و یا ا  لحاج اقتصییادی سییرکوب میتی متفاوت تا اندا هدربا

ندا ه هد. ا  آنای نیز تصیییاحب میا یهکه کارکرد سیییرما که  بال بایی  نان در ق ای آ

طور  ودکار چیره نیسیییت، نقش اصیییلی آنان داری بههای راهبردی سیییرمایهگزیهه

صاحب ستثمارگری یا ت ست. بها سطهگری نی  شان، پردا ت به آنانرکرد دوگانهی کاوا

ا  محل سود است. ا  « رانتِ وفاداری»مرکب ا  دو بخش دستمزد برمبهای توان کار و 

ی متوس  باالتر ا  کارکهی است که ا  همان مهارت فهی این رو، حقو  کارکهان طبقه

سبی بهره ستقالل ن ست اما تحت نظارت قرار دارد و ا  ا ست. ایبر وردار ا ر ن اممهد نی

شان سی و ایدئولوژیک در تعیین درآمد کارکهان دههدهن سیا صادی،  ی تأثیر عوامل اقت

دهد. این با تاب می« رانت وفاداری»ی متوسیی  اسییت که چیزی را موسییوم به طبقه

 رانت وفاداری برمبهای توان کار، بیش ا  حقو  یا دستمزد کارگران بسیار ماهر است. 

رغم دشیییواری عملی دگی سیییا تار ابتماعی و بهبا این حال، با وبود پیچی 

 ار  یکی ا  اینشان صرفاً هم، که وظایف«مشاغل»ها، یا عملی این فعالیتشهاسایی 

توان به لحاج تحلیلی کارکرد کار و سییرمایه در فرایهد تولید و کارکردها نیسییت، می

 گردش را شهاسایی کرد. 
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ی متوسییی ، پیدایی این ی طبقهی مفهوم و مقولهبا توبه به مباحثات درباره

اش، بر ی مشاهدات ضروری است. چهان که طبقه و رفتار سیاسی به شدّت دوگانه

های تحلیلی وی گی تمامیای ا  تر طرح کردیم، مارکس به شیییکل گسیییتردهپیش

ی هاای ارباعات به بر ی بهبهرغم پارهکهد. بهداری بحث نمیطبقات اصلی سرمایه

قشربهدی »عهوان بخش متمایزی ا  ها به ی متوس  یا ارباع به آنمشخصات طبقه

ی متوسیی  صییحت در سییطح انضییمامی بررسییی، این امر در مورد طبقه« ابتماعی

و ارباع به « ی متوس طبقه»ی ی صریح ا  واژهاستفادهتری دارد. با این حال، بیش

سرمایه سود  شی ا  درآمد این طبقه در پیوند با  صهعتی و تجاری در مهبع بخ داران 

 روشن است:  1860ی نقد مارکس ا  تحلیل ریکاردو ا  ار ش اضافی در اوایل دهه

 

. کهدها تهاقضییاتی اسییت که ریکاردو در این فصییل با آن مقابله میاین»

رشد طبقات متوس  برد که بر آن تأکید کهد شمار روبهچه وی ا  یاد میآن

داران ا  سییوی داران و  میناسییت که در میان کارگران ا  سییویی و سییرمایه

ند. طبقات متوسییی  دامههدیگر ایسیییتاده درآمد را ا  ای ی هردم فزایهدها

شییدت بر به دههد، آنان باری هسییتهد کهمسییتقیماً به  ود ا تصییاص می

هزارتای کههد و امهیت ابتماعی و قدرت دهی کاری سیییهگیهی میشیییالوده

های ار ش اضیییافی، فصیییل مارکس، نظریه« )دههد.باالیی را افزایش می

 (هجدهم

طور مسییتقیم ا  محل شییان بهرطبقاتی که معیشییتآن طبقات و  ی»و: 

هد، و کهشوند و بهتر ا  قبل  ندگی میشود پرشمارتر میکارشان ناشی نمی

 )همان(« یابد.شمار کارگران نامولد نیز افزایش می

 

افزایش رو افزون در تقسیییم فهی کار همراه با تراکم و تمرکز سییرمایه به شییکل 

ی داری انحصاری در اقتصادهای پیشرفتهبه سرمایه للی،المعمودی و افقی، ملی و بین

 –ار ی کی مهم داشت. ا  سویی، این تغییر بر رابطهداری انجامید که دو نتیجهسرمایه

شاغالن را کاهش داد و فرایهد کیفیت سبی  ستقالل ن شت، ا دایی و  سرمایه تأثیر گذا

سیاری ا  بخشمهارت صادی بزرگ دایی را در ب شدید کرد و به طور های اقت مقیاس ت
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مراتبی کهترل، نظارت و هماههگی دهی سلسلهپیوسته بر تبعیت کار بمعی ا  سا مان

شید. ا   سرمایه افزایش بخ ست  شمار نوع بدیدی ا  سوی دیگر، به د این فرایهد بر 

وکار، ی کسییبسییاالران حو هها، و فنکارکهان، یعهی مدیران، مههدسییان، تکهسییین

مستقل صاحب مدرک تحصیلی و چهان که کارکهان نیمه پ وهشی و دانشگاهی، افزود،

ر، گبا مهارت بسییییار باال در سیییههرهای تولید و گردش افزایش یافتهد. به عبارت دی

ی متوسییی  را به لحاج تحلیلی بخشیییی ا  وظایف شیییغلی تمامی این کارکهان طبقه

عهوان کارکرد هماههگی فهی کار بمعی در فرایهد کار توصییییف کرد. لیکن توان بهمی

ت متهاقد مرتب  اسییت با اعمال کهترل و شییدّکارکردِ این طبقه به ی دیگری ا بهبه

سایر  کارکهان، وظایف مدیریتی و طراحی که کهترل نظارت مستقیم و غیرمستقیم بر 

باط بیش به رو بهرهکهد و ا اینتری را محق  میو انضییی کار در  دمت  وری نیروی 

شی ی متوس  بخیابد. ا  این رو، این گروه ا  کارکهانِ طبقهانباشت سرمایه افزایش می

 دههد.ی گروهی را انجام میا  کارکرد سرمایه

شیییدت تمایزگذاری شیییده، بدایی بر حضیییور کار بمعی بهدر این فرایهد عالوه 

سیم فهی و ابتماعی کار مهتهی می شد تق ستقیم، به ر د )که شومالکیت ا  مدیریت م

تر دیدیم، این فرآیهد به آمدِ تراکم و تمرکز سیییرمایه اسیییت(. چهان که پیش ود پی

سرمایه رل ارکرد کهتانجامد. در این وضعیت بدید، کی گروهی یا فراگیر میگسترش 

سرمایه ضافی انجام میدار در فرایهد ار شو نظارتی را که  ستخراج کار ا ا داد، تیابی و ا

شییود که ای به نمایهدگان سییرمایه، یا نوع  اصییی ا  کارکهان مزدی، واگذار میاندا ه

سایل تولیدند. به نظر مارکس، با این تحول،  مدیرانِ »فاقد مالکیت حقوقی و حقیقی و

گونه مالکیتی بر سیییرمایه ندارند... تمامی کارکردهای واقعی را که به هیچصیییرف که 

سییرمایه، « )دههد....داران اسییت انجام میمعهای دقی  کلمه مرتب  با وظایف سییرمایه

  (وسومبلد سوم، فصل بیست

در نتیجه، و در طول  مان، تمام یا بخشیییی ا  کارکرد کهترل و نظارتی سیییرمایه 

 ای به مشییاغلیطور غیرمسییتقیم و تا اندا هطور مسییتقیم به مشییاغل مدیریتی و بهبه

صاحبواگذار می ستلزم کارکهان ماهر  سبی در شود که م ستقالل ن اعتبارو مدرک با ا

یا چهد کار انه در سیییطح ملی و مقیاس در یک کار اسیییت. رشییید عملیات بزرگ

شد اندا هبین شرکتالمللی و ر سطوح مختلفی ا  پ وهش، برنامهی  ریزی، نظارت، ها، 
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یت شیییده برای  مدیر کار  ظارت بر  ماههگی، کهترل و ن یت، ه یابی و کهترل کیف ار 

صمیمات  صوالت، نوآوری، با اریابی، ت صمیمات مربوط به مبادله در با ار عوامل و مح ت

ی ما مالی هسیییر مدیریت عمومی و  مالی(، برای  مدیریت دارایی )فیزیکی و  گذاری و 

ها تحت هدایت و مهط  سیرمایه، برمبهای ی اینها را الزامی سیا ته اسیت. همهبهگاه

حال، این همه نشیییان شیییود. بااینمالکیت حقوقی و حقیقی وسیییایل تولید انجام می

سیممی سرمایه نیز تق شده دهد که کارکرد  سرمایهبهدی  ست و  داران، بدون تغییری ا

ها را به نوع کار اداره و کهترل دایمی افراد و گروه»داری در ماهیت و  یسییت سییرمایه

 نویسد:کههد. مارکس میواگذار می«  اصی ا  کارگر مزدبگیر

 

دار به حداقل مقدار ال م ی سییرمایهدرسییت ا  همان آغا  که سییرمایه»

دار  ود را ا  به معهای دقی  آغا  شود، سرمایه دارانهرسید که تولید سرمایه

کهد. پس اکهون کار نظارت مسیییتقیم و دایم بر کارگران کار عملی رها می

د، کهای ا  کارگر مزدبگیر واگذار میهای کارگران را به نوع وی همهفرد و گروه

سرمایه صهعتی کارگران، تحت فرماندهی  دار، همچون ارتش واقعی به ارتش 

داران )پیشکاران، سرپرستان( نیا  دارد که در حین ن )مدیران( و دربهافسرا

ته و یافدهی کههد. کار سرپرستی کارکرد قوامبه نام سرمایه فرمان انجام کار

  (صل سیزدهمسرمایه، بلد اول، فشود... )انحصاری آنان می
 

ی بانبه و چهدبانبهبا گذشت  مان، ا  راه صدور سرمایه و رشد انحصارهای تک

ی این تغییرات ابتماعی توسعه، همهدولتی در کشورهای درحال –دا لی  صوصی 

به کارکهان سیییاسییی دولت  ی متوسیی  مهتهی شییده اسییت.به رشیید کارکهان طبقه

 پردا یم.بداگانه می

 بین دودرحال گذاری اسیییت ای به شیییدّت متهاقد و ی متوسییی  طبقهطبقه

ی کارکرد واسییطهداری که، چهان که در باال گفته شیید، بهی اصییلی سییرمایهطبقه

سرمایهدوگانه ضور ی  ی گروهی و کار بمعی، به درباتی متفاوت در بهان واقعی ح

ران و کارگران در نوسییان داکهد وهمواره بین مهافع متضییاد طبقاتی سییرمایهپیدا می

است. این کارکردها در مشاغل موبود در سههرتولید و گردش و نیزکار مولد و نامولد 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch13.htm


 داری در سطوح میانجی و انضمامی تحلیلطبقات در سرمایه 588 

های آمیزد. چهین بایگاه طبقاتی متهاقضیییی در سیییطوح مختلف بایگاهباهم می

کههد که در مدرک بسییییار ماهری پر میای را کارکهان صیییاحبمدیریتی و حرفه

وری کار، حسییابداری، رایانه، های بدید افزایش بهرهروشی طراحی، پ وهش درباره

آمو ش و پزوهش دانشیییگاهی، کارگزاری، ارتباطات، در مقام پ وهشیییگر، با رس، 

سبی در فرایهد کار بر وردارند. عالوه بر این، توسعه ستقالل ن سین و غیره ا  ا ی تکه

صاحب صانی  ص شرایفهاوری کار متخ شیده که بر  ضرورت بخ   کار  ود اعتبار را 

تأمین کههد که انباشییت سییرمایه رقم  کهترل نسییبی دارند اما نهایتاً باید الزاماتی را

کههد و در مقابل ا  با، کارکهان کارکردهای سیییرمایه را درونی می ند. در اینمی

سرمایهپاداش وفاداری مهفعت می صر ، تو یع برند. عالوه بر این، در بوامع  داری معا

ی رغم دامههی  صیییوصیییی در میان کارکهان، بهدارانهسیییرمایه هایسیییهام دارایی

شیییود. بر ی در تر در سیییا تارهای طبقاتی مهجر میبیش محدودش، به پیچیدگی

ی کارگری، ای و طبقههای حرفههای ابتماعی مدیریتی، و حتی در بایگاهبایگاه

 ته باشهد. این موردگیرانه و کارمهدی داشهای طبقاتی رانتتوانهد همزمان بایگاهمی

 ی متوس  درون مهاسبات طبقاتی است. ی طبقهنیز تصدیقی بر کارکرد دوگانه

دهد در کهترل و ی متوسییی  نیز وقتی کارکرد کار را انجام میحال، طبقهبااین

ستی بیش سرپر ست. هرقدر این کهترل و  سرمایه ا شد، طبقهتحت نظارت  ی تر با

د. دهاش را ا  دست میرا انجام و استقالل نسبیتر کارکرد کار بمعی متوس  بیش

در واقع، شیییرای  عیهی ائتالف یییا همگرایی بییا کییارگران مشیییروط بییه فرایهیید 

ی تر طبقههای پایینشیییدن، یعهی ناپدید شیییدن کارکرد سیییرمایه در الیهپرولتریزه

متوسیی  اسییت. اما در عین حال، با افزایش پیچیدگی سییا تار همکاری در سییطح 

تری در رأس هرم میدیریتی و در ی بیشکههیدهقیدرت و اقتیدار کهترلبهیانی، 

ی محصیییول و نوآوری مالی تمرکز یافته اسیییت. بهابراین، درون های توسیییعهکانون

س ، در عین حال که الیهطبقه های پاییهی و میانی این طبقه کماکان درگیر ی متو

ستهد، کارکردهای بدید و پیچیدهفرایهد پرولتریزه های تر مدیریتی در بهگاهشدن ه

به « ایسییرمایهشییبه»ای ا  این طبقه را با کارکردی مدرن، گروه کوچک و برگزیده

وس  ی متطور عام، مهافع سا تاری طبقهبرد. اما بهگیری باال میرأس فرایهد تصمیم

ی گروهی و کار بمعی اسیییت. دو رأس کارکردهای سیییرمایه با تاب طیفی در میان
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سی سیا ست که متأثر ا  تعامل بین  سوگیری  شابهی ا این طبقه نیز با تاب طیف م

هاقد گاه مت نهبای یه، و تغییرات در موا  ما کار و سیییر بان  قاتی شیییان در م ی طب

شم ستهد که کدام طبقه در این میان طبقهاندا های ذههیچ سل  فردا شان ه ی م

صل1985 واهد بود )کارتر  صیف (. با این همه، باید تأک7و  6های : ف ید کرد که تو

دار ی متوسیی ، و در این چارچوب، طبقات کارگر و سییرمایههای طبقهوی گی باال ا 

گیرد. در مقابل، در نیز، تأثیر رواب  گردش در شیییهاسیییایی طبقاتی را نادیده نمی

سرمایه سی  سیا صاد  سته به رواب  تولید اقت سبت نظری رواب  مبادله واب داری، مها

ست. به همین دلیل، ت سرمایه ا ست تا ماهیت کارکرد  مرکز تحلیلی بر فرایهد تولید ا

و سا وکار کهترل و نظارتی آن در تصاحب کار اضافی به شکل ار ش اضافی، را دربر 

ی متوس ، ضرورت کهترل کار است که بایگاهی طبقاتی برای بگیرد. در مورد طبقه

کرد سرمایه هستهد اما کارو تابع  آورد که فاقد مالکیت وسایل تولیدندآنانی پدید می

 دههد.ی گروهی را انجام میسرمایه

ی متوسیی ، شییرای  عیهی ی بایگاه طبقهبا این همه، با توبه به کارکرد دوگانه

اییهی ی پی متوسیی ، یعهی الیهبرای ائتالف یا همگرایی بخش بزرگی ا  طیف طبقه

ی شییدن، یعهد پرولتریی کارگر وبود دارد. دلیل آن فرایهی متوسیی ، با طبقهطبقه

 ی متوسیی ، اسییت.ی بزرگ پاییهی طبقهگرایش به حذف کارکرد سییرمایه برای الیه

ی متوس  را تعامل بین بایگاه متهاقد بین کار گیری سیاسی طبقهبهابراین، سمت

ی موبود قوای طبقاتی، در هر دو سییطح محلی و بامعه، و نیز و سییرمایه، و موا نه

ی ی نزدیک طبقه ند که کدام طبقه در آیهدهمورد، رقم می تصییور این طبقه در این

 مسل   واهد بود.

شده در باال، تهاقد ذاتی در بایگاه کارکهان طبقهی وی گیدر نتیجه ی های یاد

س  بایگاه دوگانه ست.متو سرمایه ا چهین کارکهانی در بایگاه  شان در برابر کار و 

داری، و گاه طبقاتی اصییلی در سییرمایهی ابتماعی متهاقضییی در میان دو بایطبقه

داری، هسییتهد. معهای ثبات آن در سییرمایهعالوه بر آن ماهیتِ به لحاج تاریخی بی

ها این اسییت که در سییطح دوم انتزاع، سییه بُعد تعیّن طبقاتی در تمامی این وی گی

کشیییی( به همراه هم، و بهره داری )مالکیت، کارکرد طبقاتیرواب  تولید سیییرمایه
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ی متغیرِ متمایز اما مثابه طبقهی متوسیی  را به، طبقه«اشییرافیت کارگری»الف بر 

 کهد. متهاقضی شهاسایی می

ی متهاقد در حال دقتی نظری و تاریخی اسیییت که این طبقهبی عالوه بر این، 

 و به بخوانیم )در واقع پوالنزاس این واژه را آفرید« بدید»ی متوسییی  گذار را طبقه

نادرسیییتی تمامی کارگران نامولد را درآن گهجاند( تا بهر شیییکلی که آن را تعریف 

( بدا «متوسییی  قدیمی یطبقه»)یا  «متوسییی  یطبقه»را ا   کهیم، این طبقهمی

ست در واقع، برای کهیم. سی ضی ا  مارک س طبقه»ها برای بع ی طبقه»یا  «ی متو

س  ست که رده معرف «قدیمی متو ستدالل ما در مورد این  بورژوا ی ا ساس ا بر ا

بورژوا ی بر اسییاس تولید کاالیی های سییهتی و مدرن  ردهگروه ابتماعی به فعالیت

دارانه. بر الف تولید و تجارت سییرمایه و  وداشییتغالی تجاری مشییغولهد، و نه سییاده

ستگاه طبقه ساس مفهوم ی متوس  ا  در بطن تکامل ی متوس طبقه سا ی ما،بر ا

ستگاه  ردههسرمای ها بورژوا ی قرنداری قرار دارد، در حالی که به لحاج تاریخی  ا

های اسییت. تولید کاالیی سییاده همواره در امتداد شیییوه داری بودهمقدم بر سییرمایه

سرمایه سم و  سل  مانهد فوودالی ست ، ولو آن که در تولیدی م شته ا داری وبود دا

 گیرد. داری قرارایهی سرمبا  تولید آن تحت سلطه عصر مدرن

ست سی سیاری دیگر ا  مارک سا مانب های چپ، ها وبوی ه عمالّ تمامی احزاب و 

 –سییا ی مهطقی  وانهد، بدون این برای مفهومی متوسیی  را قشییر یا الیه میطبقه

تالش کههد. متأسیییفانه اکثریت پ وهشیییگران، کهشیییگران،  «قشیییرمیانی»تاریخی 

اند و برای پرهیز ا  کار ها و احزاب سیییاسییی چپ این راه آسییان را برگزیدهاتحادیه

را بدون هیچ  «قشرمیانی»ی سا ی در مارکسیزم، مقولهپردا ی و مفهومدشوار نظریه

صرفاً   یتیویستیداری به روش  ام پوگونه تبیین نظری در اقتصاد سیاسی سرمایه

ستیک الیه می شر درون یک طبقه  این  وانهد )اگر چه ا  نظر این عده معلوم نی ق

ید ی تولبا کدام شیییوه گیرد و در ارتباط مسییتقیمیا بین دو یا چهد طبقه بای می

شییود که چون مارکسیییزم قادر نبوده تریم حالت، ادعا میبیهانهدر  وش(. قرار دارد

ی متوسیی  داشییته باشیید، آنان فعالّ اصییطالح مفهوم طبقه بخشییی ا درک رضییایت

شرمیانی را تربیح می صاددانان و ق ست که آنان همانهد اقت شو ی رو گار ا دههد. ا  

سان متعارفی که روشبامعه سی و نظریهشها سخت مورد انتقاد قرار شها شان را  های
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 تعارف ا  طبقه دردههد، عمالّ دیدگاه غیردیالکهیکی وغیرتاریخیِ پ وهشیییگران ممی

  پذیرند.را می« قشر میانی»مورد 
 

وبود کارکهان  -عنوان بخشــی از طبقات متوســط و کارگر کارکنان دولت به

های اقتصییادی و غیراقتصییادی دولتی، تحلیل نظری و دولتی در تمامی انواع فعالیت

با   10ت.نایافته سا ته استر و به صورتی بدی تببینکمّی طبقاتی را بغرنج –تجربی 

ر تر داین همه، بایگاه طبقاتی کارکهان دولت را باید در سییطوح میانجی و انضییمامی

سرمایهیک بامعه سی کرد. ما مفهومی  شتغال دولتی را در داری برر سا ی رایت ا  ا

سودمهد یافته (. در نگاه رایت، در 64-459: 1997)رایت  ایمتحلیل تجربی مرتب  و 

ضمامی سرمایهسطح ان سا وبرگتر  سیمداری دولت  ست که هایی با تق بهدی درونی ا

ست. دارای رابطه سل  در بامعه ا صادی م ی کارکردی متغیر و غیر طی با نظام اقت

داری دولت دارای دو سییا وبرگ متمایز درونی اسییت که رواب  ی سییرمایهدر بامعه

صادی در کلیت نظام دارند.رکردی مختلفی با مؤلفهکا صادی و غیراقت مهظور هب ی اقت

صار، این کارکردها را تحت عهوان  سی»ا ت سیا کارمهدان » و کارکهان آن را« دولت 

سی سایی می«  دمات ابتماعی»یا «  دمات دولتی غیرکاالیی»و « سیا  کهیمشها

یت  به د462: 1997)را لت  باتی متغیر ممکن اسییییت نقش (. عالوه بر این، دو ر

مسیییتقیم در تولید کاالها و  دمات برای با ار داشیییته باشیییهد. ما این موارد را 

 وانیم. براسییاس سییه بُعدِ شییهاسییایی طبقات دولت می« های اقتصییادیفعالیت»

سه مقوله تا اندا ه ضر، کارکهان این  صادی در مبحث حا ی کارگر و تا ای در طبقهاقت

 گیرند. ی متوس  بای میهای در طبقاندا ه

های دولتی است که سیمان و فوالد های اقتصادی دولت شامل ان بهگاهفعالیت 

ید می بات تول باکو و مهسیییو ماتی ا  راهتا ته هد و  د تا که آهن و  طوط هوایی 

ل ها متأثر ا  عوامهای این فعالیتکههد. بسیاری ا  بهبهبانکداری و مخابرات ارائه می

ستمزدها و حقو  با ار، سترس بودن  با ار، مانهد د قیمت مهابع کمیاب در با ار، در د

ها دهی هسییتهد. این فعالیتگیری یا وامی دا لی و  اربی برای وامار ، و نرخ بهره

و مسیییتلزم  همچهین دسیییتخوش مییدیریییت )کهترل و نظییارت( کییار کییارگران
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صمیم سترات یک درا مدت برمبهای پیشگیریت شرای  آتی با ار هستهدهای ا . بیهی 

سطهکوتاه، فعالیتسخن  صادی دولت به وا ی دولت )ا  محدودیت بودبه یهای اقت

باید ا  کارآیی هزیهه بر وردار باشهد تا قادر باش مهابع را ها و سایر درآمدها( مالیات

های اقتصادی دولت، مالکیت اقتصادی، که ا  با ار تهیه کههد. با این حال، در فعالیت

 رتبهدرا مدت اسییت ،در ا تیار راسییا و مدیران عالی هایگیریتوانایی برای تصییمیم

سایر  سرمایه و  سوی دولت، روی کار،  شده ا   ست. آنان بر مبهای ا تیارات واگذار ا

شتغال در این بهگاه مهابع سود کهترل و نظارت دارند. ا ساس مهط    ها مرکب ا بر ا

د. گیرنهمان مقوالت حقو  و دسییتمزدی اسییت که کارکهان بخش  صییوصییی می

شوند که ا  ریاست های شغلی مختلف میشاغالن شامل کارگران و مدیرانی در گروه

های ها در تمامی فعالیتگیرند. آنو مدیریت تا تولید و فروش و  دمات را دربرمی

 اصلی، ا بمله صهایع، کشاور ی و  دمات حضور دارند.

)غیربا اری(  دایی شییده شییامل تولید  دمات غیرکاالیی  دمات دولتی کاالیی

ساً متخصصان ماهر و  سا شت و تفریحات. این  دمات را ا ست، مانهد آمو ش، بهدا ا

سییاالران کارگران فهی )مثالً معلمان، پزشییکان و پرسییتاران(، راسییا و مدیران )دیوان

ها و کارمهدان( انجام باال( و کارکهان عادی پشیییتیبانی )مثالً نگهبانان، مهشییییرده

 دمات ابتماعی غیرکاالیی دولت اشیییتغال دارند در با تولید  دههد. آنانی که درمی

کههد، کهترل و رواب  ابتماعی ضروری هستهد. آنان دستمزدهای با اری دربافت می

های درا مدت دولت در  صییوص درآمدها، گیریشییوند و تابع تصییمیمهماههگ می

دولتی  ای و مالحظات کارآیی هسیییتهد. ما کارکهان  دماتهای بودبهمحدودیت

  کهیم.بهدی میهای اقتصادی دولت طبقهی فعالیتغیرکاالیی را به همان شیوه

ی متوس  و ای باال شامل اعضای طبقههای حرفهراسا و مدیران و کارکهان رده 

گیرند. با این حال، بدایی کامل ی کارگر بای میکارمهدان عادی و فهی در طبقه

صی و کارکهان حرفه  شده، غیرکاالیی وهای کاالییدر فعالیت دولتیای و فهی  صو

های واقعی در سیطح انضیمامی تر همواره به لحاج کمّی در بررسیی سییاسیی دولت

سرشماری و پیمایشپذیر نیست، بهامکان های موبود نیروی وی ه برمبهای آمارهای 

 گیری نظری باشیید، ضییرورتو با بهت با، تقریبی که دارای اسییتحکامکار. در این

 یابد. می
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گذاری و قضایی دولت های ابرایی، قانونکارکهان سیاسی دولت مرکب ا  بخش

 «مجریان قانون»هستهد. عالوه بر آن، چهین کارکهانی شامل با وی سرکوب دولتی، 

 نظامی است.های شبهدر شهر و روستا، نظامیان و گروه

وناگونی اسییت. های اصییلی گشییامل گروه ی کارمهدان سیییاسیییمقوله ا  این رو،

شان، رئیس اداره در سطوح باال )و را و معاونانگذاران، قضات، مدیران دولتی ردهقانون

باالی نیروهای سرکوب، و کارکهان باال(، افسران ردهساالران ردهدیوان –ملی و استانی 

گران مالی، وکال، پزشییکان و مههدسییان( در گروه ای و فهی )حسییابداران، تحلیلحرفه

مدیریتی»هان کارک فه»و « ابرایی و  ند. این گروهبای می« ای و فهیحر به گیر ها 

 هایرده»ی ی متوسیی  دارند. مقولههایی مشییابه کارگران طبقهانحای مختلف، وی گی

گیرد. بر ی ا  آنان، کارگران عادی کارکهان سییییاسیییی عادی را دربر می« ترپایین

های مختلف هسیییتهد. بقیه اعضیییای نیروهای ها و دفاتر ادارهغیرنظامی در و ارتخانه

توانهد ا  بسیاری لحاج مشابه مسلح هستهد. در حالی که کارگران عادی غیرنظامی می

ی کارگر باشهد، اعضای گروه دوم )نیروی سرکوب( عمدتاً وضعیت مبهمی دارند. طبقه

سرکوب  اص ستهد. ردر میان نیروهای  سربا ان و داوطلبان موقت ه واب  تر ا  همه 

ندارد، اگرچه وقتی دوره« کاری» کار مزدی  یا  کار  با ار  با  باطی  نان ارت ی  دمت آ

به رده نان  لب آ ید، اغ یان رسییی پا به  نان  یاری آ یا ا ت قهابباری  یا ی طب کارگر  ی 

انضییمام و -ها مسییایلی اسییت که در سییطح سییوم انتزاعپیوندند. اینبورژوا ی می رده

آن سییروکار داریم. وانگهی، کارکرد اصییلی مدیران  کردن سییا تار طبقاتی باعملیاتی

سا مانرده سرمایهباال در تمامی این  سهیل با تولید رواب  ابتماعی   داریها حفظ و ت

ا دولت ر« کارکهان سیاسی»شان، ما ی کارکردها و اشکال رواب  کاریاست. به واسطه

ندا ه قهتا ا بای میای در طب یهی متوسییی   مابقی آن ال قهدهیم و  ی های طب

 کارگرهستهد.

های اقتصیییادی دولت،  دمات های فعالیتدر مجموع، در چارچوب سیییا وبرگ

ی متوسیی  دولتی )اقتصییادی، غیرکاالیی و غیرکاالیی و دولت سیییاسییی، ما طبقه

نامیم، تفکیک و بدین ی کارگر دولتی که کارکهان عادی میسییییاسیییی( را ا  طبقه

ی متوسییی  و طبقه کارگر، ما کارکهان م. در طبقهکهیبهدی میترتیب آنان را گروه
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 های میانجی هستهدگیریم. این کارکهان الیهدرنظر می« میانجی»های دولتی را الیه

ی دارانهی سرمایهبدین مفهوم که مهافع مادی فردی آنان نه با کارکرد آنان در شیوه

  تولید ی مسییل صییوصییی فعالیت اقتصییادی که با رواب  اقتصییادی درون شیییوه

ضعیتدارانه گره میسرمایه سا وکاری فراهم می ورد. در چهین و کهد هایی، دولت 

های های سیاسی و غیرکاالیی، و آنانی که در فعالیتکه ا   الل آن مردم در فعالیت

هد. یابطور غیرمسییتقیم با سییا تار طبقاتی پیوند میاند، بهاقتصییادی دولت شییاغل

ها و رواب  طبقاتی میانجی فراهم مهمی برای بایگاهی پیوندهای دولتی شیییالوده

کارکهان دولتی ا   سییا ی ما ا  سییا تار طبقاتیکههد. در این چارچوب،در مفهوممی

 ی متوس  بر وردارند.طبقه ی کارگر وبایگاه طبقاتی طبقه
 

شتغاالن» –بورژوازی خرده ستقل»یا  « ودا بوروژا ی را ی  ردهطبقه «کارکهان م

های سییهتی یا مدرن در سییههرهای تولید و گردش تشییکیل در تمامی انواع فعالیت

دههد. بایابی طبقاتی  وداشیییتغاالن را در پیوند با تولید کاالیی سیییاده و در می

شود. چهان که سا ی میهای مختلف تولید و گردش، ا بمله  دمات، مفهومفعالیت

ضمامیدر ادامه  واهیم د سیاسی، ید، در سطح ان تر مطالعات تجربی و برای مقاصد 

با این توان  ردهمی یا چهد کارگر تعریف کرد.  با یک  بورژوا ی را  وداشیییتغاالنی 

 پردا ی نیست،ی این مفهومکههدهی تعیینها بهبهی تعداد کارگران آنحال، مسأله

 ی کمّی و تجربی آن است. بهبه بلکه

سییاده متمایز ا  تولید معیشییتی برای مصییرف مسییتقیم و تولید تولید کاالیی 

داری اسییت.  وداشییتغالی یک فعالیت اقتصییادی برای با ار اسییت که در آن سییرمایه

ی  دمات به طور مسییتقیم مالک وسییایل تولیدی و کههدهتولیدکههده، تابر و ارائه

وشد. آنان کارگر فررو مالک محصوالتی است که در با ار میتجاری  ود است و ا این

توانهد به کار بدون مزد  انوادگی اتکا داشییته کههد بلکه میمزدبگیر اسییتخدام نمی

کههد و بر الف کارگران  ود نیز اسیییتثمار باشیییهد. آنان دیگران را اسیییتثمار نمی

سرکوب توانهد ا  طری  مبادلهشوند، اما مینمی صادی  ی نابرابر در با ار به لحاج اقت

سرمایه شوند. مادامی ستخدام که آنان )و  شمار اندکی کارگر ا صرفاً  دار کوچکی که 

کهد( به کار غیرمزدی کارگران  انوادگی، معموالً مردان و  نان بوان اتکا دارند و می
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مایز در نظر نمیا  آن قاتی مت گاه طب بای یک  کارگر  انگی را  ما  که  گیریم، با 

شی ا   رد شکیل هکارگران  انگی بدون مزد در عمل بخ شتغال را ت بورژوا ی  ودا

های اقتصادی به شکل بورژوا ی در فعالیتداری مشارکت  ردهدههد. در سرمایهمی

  11گیرد.داری قرار میی تولید و گردش سرمایهروا فزونی تحت سلطه

به لحاج تاریخی،  اسیییتگاه تولید سیییاده و  وداشیییتغالی تجاری به اشیییکال  

سرمایه شا صهعتگران و مغا ه هایداری فعالیتپی اران دتولید و گردش، مانهد دهقانان، 

رسیییهد چراکه ههگام به نظر میگردد. در این مفهوم آنان به لحاج تاریخی نابهبا می

سرمایه ستی ابتماعی آنان را تهدید می نیروهای پویای تراکم و تمرکز  و  کهددایماً ه

ی رواب  تعدد تحت سیییلطههای مرو تولید و تجارت کاالیی سیییاده به شییییوها این

حال، به دالیل عیهی و ذههی شود. بااینبهدی میی تولید و گردش مفصلدارانهسرمایه

سرمایه( فرایهد کاالیی3و  2متعدد )ر.ک. بخش  شود. گاه کامل نمیداری هیچسا ی 

سی ضمامیِ برر سطح ان سرعتی متغیر در  شکال و  های تجربی این روند درا مدت در ا

کهد، که توسییعه و پیشییرفته  ود را متجلی میداری درحالهای سییرمایهدر کشییور

ستخوش رکودهای عمی  و بهبودهای طوالنی می کمّی آنی اندا ه همه، شود. باایند

به تغییراتی که درون  رده ید  با تاریخی درا مدت  ی بورژوا ی در چهد دههدر روند 

  گذشته توسعه پیدا کرده نیز توبه داشت.

بورژوا ی با برای در نظر گرفتن این فرایهد مهم تمایزگذاری درون  رده یک راه 

تقریب در تقسیییم اعضییای طبقه به سییهتی و مدرن اسییت.  وداشییتغاالن، همچون 

های تولید و گردش درگیر هسییتهد های مدرن و سییهتی فعالیتگروه داران درسییرمایه

پویایی عهصیییر به لحاج  تر این گروه ابتماعی به شیییکل)همان(. وانگهی، بخش مرفه

سرمایه سی، فرههگی، ایدئولوژیکی مهمی در بوامع  سیا صادی،  شرفته و اقت داری پی

کار یا نولیبرال گرایش دارند. توسعه هستهد که عموماً به احزاب سیاسی محافظهدرحال

ی این طبقه )و بر ی که چهدان هم فقیر فرومانده ا  سیییوی دیگر، اعضیییای فقیر و

یان  هد( م قهنیسیییت با طب جاعیائتالف  مت ارت یا قرار گرفتن در  د کارگر  ترین ی 

 های افراطی وهای بهیادگرایان مذهبی، ناسیییونالیسییتهای سیییاسییی با ائتالفبهبش

سییا ی سییرمایه، ی فرایهد کاالییضییدمهابران نوسییان دارند. در واقع، فشییار فزایهده
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ست، و مانهد سا د که در عین حال مالک وغایت متهاقد میای بهطبقه سایل تولید ا

 اش نوسان سیاسی است.ی متوس  وی گی سیاسی و ایدولوژیکِ مهمطبقه

 

 

 سومین سطح انتزاع:

 توسعه و طبقات اجتماعی همپای آنداری درحالکشور سرمایه

سا تار  صلی بر مطالعات تجربی در مورد  ضمام( تمرکز ا سطح انتزاع )ان سومین  در 

ی معاصر، مانهد مکزیک و ایران و ترکیه، توسعهداری درحالطبقاتی کشورهای سرمایه

 «ی انضمامیبامعه»ی سطح است. در این بحث ما تهها بر ی مضامین مفهومی درباره

 کهیم. ی را طرح مییا سطح تجرب «تحلیل تاریخی»یا سطح 

سطح، نظام ابتماعی  صادی –در این  شوری مشخر، ملت اقت ی دولت، نتیجه-ک

شالوده صادی در ارتباط دیالکتیکی با مؤلفهنهایی تعامالت بین  سیی اقت سی و های  ا

لت  قاتی، رواب  دو قدرت و رواب  طب یک و رواب   یدئولوژ قدرت  –ا عه، و رواب   بام

داری ی تاریخی مشخر برای اقتصادهای سرمایهاین وهلهیا فراملی است. «  اربی»

سعهدرحال» سرمایه« تو ستقرار  شیوهداری بهبا ا سل  تولید آغا  میعهوان   شود.ی م

تفصیلی  بهدی طبقاتی مستلزم کاربررسی تطبیقی تجربی ا  مسیر این تغییر در پیکره

   12های نیروی کار در سرشماری بمعیت است.روی داده

دن شداری در تمامی این کشورها، فرایهد کاالییی سرمایهی آغا ین سلطهنقطهدر 

سرمایه1950ی وی ه در اوا ر دههداری ناقر بود، بهسرمایه شکال  صاری ، ا داری انح

های اقتصادی انحصاری الملی کار ا  راه تجارت و فعالیتا   الل ادغام در تقسیم بین

سرمای سرمایه در  صدور  ستقیمگذاریهدولت، و  صاد ملی را آغا   های م ر هه به اقت

 مددی تجاری بهکرده بودند. با این حال، در اغلب موارد ا  اوایل قرن بیسییتم، سییرمایه

تمرکز نسیییبی مالکیت  صیییوصیییی بر  مین، کشیییاور ی تجاری برای با ار محلی و 

ین لی و تییا انییدا هب مل ل لیا پو لییید  ردهای  تو تکردن و  ب   لیییدی کییاالیی، روا و

ا گرا بهای متمرکز ملیداری را تجدیدسییا تار کرده بود. تشییکیل دولتپیشییاسییرمایه

های گذاریهای اداری و نظامی، سیییرمایهگرایانه و آمرانه، رفرمهای دولتسییییاسیییت
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 یرسییا تاری، گسییترش سییههر تولید و گردش، بهیادی برای تحول مدرنیزاسیییون 

دهای سیییاسییی دا لی حمایتی و اقتدارگرا و ریزی کرد. همزمان، نهاداری پیسییرمایه

ی مدیریتی دهی تولید و شیییوهاشییکال قانونی مالکیت سییرمایه برقرار شیید، سییا مان

ی این موارد عمدتاً طی مدرنیزه شیید، با ار کار گسییترش پیدا کرد و ادغام شیید. همه

و  مانی که بر ی ا  این کشیییورها  ود را در موقعیت اسیییتقالل  1930ی رکود دهه

یدئولوژیک های دولتنسیییبی برای اتخاذ سییییاسیییت یافتهد، تحت پرچم ا نه  یا گرا

شدن در چهین بوامعی با این همه، فرایهد ناقر کاالییداری دولتی انجام شد. سرمایه

شیوه سرمایهدر بقایای  شا داری و طبقات ابتماعی همهای آن تبلور یافت. ی تولید پی

تجاری در بخش بزرگی ا  نواحی روستایی  –داری طور  اص، چیرگی مالکیت  مینبه

بهابراین، برای بررسی تغییرات در سا تار   13آمد سیاسی آن بسیار اهمیت داشت.و پی

ا، هطبقاتی چهین کشییورهایی، به لحاج تجربی و در مقاطع مختلف تاریم معاصییر آن

 ، رواب مان را برمبهای تغییرات واقعی در رواب  موبودال م است طرح طبقاتی عمومی

بدین ترتیب، این سیییطح بامعه و فراملی تعدیل کهیم و وف  دهیم.  –قدرت دولت 

سی دربرگیرنده شرای  محدودکههدهبرر سیاری ا  رواب  و   ی بغرافیایی و تاریخیی ب

دارانه و تولید کاالیی ساده یا پیچیده باشد دارانه یا غیرسرمایهتواند سرمایهاست که می

و مرکب در  مان و مکان است که با نقش مسل   ی نامو ونتوسعهی دههدهکه با تاب

 اند.داری با یکدیگر وحدت یافتهسرمایه

سطح را میربر صادی و های مهفرد مؤلفهتوان با بهبهسی تجربی در این  های اقت

ابتماعی و سیییتیزهای طبقاتی و بز آن با  –بهدی اقتصیییادی غیراقتصیییادی شیییکل

شکیل صر ت سایی رواب  دیالکتیکی بین عها ستی ابتماعی  یدههدهشها رتب  میک ه

ی اقتصادی رواب  طبقاتی و دگرگونی توان بر بهبهسا ت. در این سطح همچهین می

 تاریخی آن متمرکز شد.
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 عملیاتی کردن ساختار طبقاتی اقتصادی

 ترانضمامیی در سطح یک جامعه

یاتی باال، در این بخش بر روش عمل کات  مامی ن گاهی ا  ت بهبا آ ی کردن کمّی به

دا یم پرتر تکامل پیدا کرده میکه در کشورهای مشخر ماناقتصادی سا تار طبقاتی

دهیم. این امر مسیتلزم سیا ی با توبه به مورد ایران به دسیت میو مثالی ا  این کمّی

شییها تی تقریب آماری مفاهیم های مهم مفهومی و روشبهبهسییا ی بر ی روشیین

سیاری ا  بزئیاتی که چهین مطالعه ست که بدون ب صادی ا ستلزم آطبقات اقت ن ای م

 1355های ی کمّی بررسی ما ا  مورد ایران در سالی بهبهشدهاست، در کاربرد ساده

 14با تاب یافته است. 1385و  1375و 

داری در حال توسییعه )یا ی سییرمایهانضییمامی بامعهسییا تار طبقاتی در سییطح  

سرمایه سهتمامی بوامع  سایل تولید، گانهداری( بر رواب  تولیدی و ابعاد  ی مالکیت و

کارکردهای سرمایه و کار، و تصاحب ار ش اضافی و کار اضافی مبتهی است. با تعدیل 

با مور با یکدیگرند  باط دیالکتیکی  عاد که در ارت ظام اقتصیییادیترکیب این اب  – د ن

ی اصییلی داری در حال توسییعه که در آن به لحاج مفهومی دو طبقهابتماعی سییرمایه

سرمایه س  متهاقد، طبقهدار را همراه با طبقهکارگر و  بورژوا و بایگاه ی  ردهی متو

این تعدیل در حقیقت عملیاتی کردن  کهیم.مبهم کارمهدان دولت شیییهاسیییایی می

این ی انضیییمامی اسیییت. های آن در سیییطح یک بامعهفهسیییا تار طبقاتی و مؤل

های برد و با آمیختن دادههای طبقاتی را به کار میسییا ی شییهاسییایی بایگاهمفهوم

ستخراج و تعدیل دقی  و  مان شماری بمعیت به ا سر شتغال و   برآن آمار بهمتعارف ا

باید « ابتماعیآمار »کهد. آنگاه، بر اسیییاس این طبقات مبادرت می« آمار ابتماعی»

شان های اقتصادیی آنانی که در انواع رواب  در فعالیتشمار گسترده بایگاه طبقاتی

شیوه های متفاوت تولید درگیرند، به دقت برمبهای ابعاد نظری طبقاتی و در چارچوب 

شخر سوم تحلیل م سطوح دوم و  های عملیاتی شود. این قاعده در رواب  تولید در 

هی، های سطبقاتی دگرگونی برمبهای بهسیت، قومیت، گروه همچهین بررسی سرشت

ی و اقتصاد -ای یا بخشی مختلف برای مطالعات ابتماعی های مهطقهبیکاری، فعالیت

 سا د.پذیر میسیاسی را امکان
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ی ابتماعی درون پردا ی ما ا  طبقه، بایگاه طبقهبرمبهای مفهوم - جایگاه طبقاتی

سوریرواب  تولید  ست.  واحد مک سههرهای تولید و گردش ا سرمایه در  ا  دورپیمایی 

یه مایی دارایی وی گینظر که این دورپی ید دارد  تأک ما  نه ی  گا ماعی دو ی فهی و ابت

گر عملیات انضمامی موردنیا  آن بایگاه در تقسیم فهی محتوای فهی کار ارائه  15است.

ای طبقاتی آن که ی رابطهرو بهبهمشییخر کار اسییت. اما محتوای ابتماعی و ا این

ی گرفتهی پیشی طبقاتی اسیییت، برمبهای سیییه بهبهکانون توبه ما ا  معیار رابطه

سرمایه سایی میرواب  تولید  شها شارکت شودداری  کههدگان در فرایهد تولید و که م

ضافی و گردش را مرتب  می صاحب ار ش ا صر مالکیت، ت سه عه سا د. ا  میان این 

های کارکردی، عهصییر مالکیت وسییایل تولید همواره نقش  مان کار اضییافی، و بهبه

سل  را در آمیزه سه بُعد ایفا میم سا تار های مختلف احتمالی ا  این  کهد. در مورد 

ی دوقطبی یابد، به رابطهای که تحلیل ما درمیداری ناب، آمیزهاقتصیییادی سیییرمایه

بهدی تر انتزاع، مفصیییلانجامد. با این حال، در سیییطح پاییندار میسیییرمایه –کارگر 

سرمایهشیوه در  سا یداری و فرایهد ناقر کاالییی های مختلف تولید تحت چیرگی 

سرمایه سداری، میسا تار  سرمایه در ایر بایگاهتوانیم  های طبقاتی را در دورپیمایی 

 یم. های تولید احتمالی بیابهای طبقاتی دیگری در دیگر شیوهتولید و گردش، و بایگاه

عالوه بر این، با تولید طبقات ابتماعی، با ثابت درنظر گرفتن متغیرهای سیاسی و 

نیز  یالکتیکی مسل  هستهد وهایی که ا  لحاج دایدئولوژیک، مهوط به با تولید بایگاه

های سییرمایه حضیور با تولید آنانی اسییت که در سییههرهای تولید و گردش دورپیمایی

ا داری مهوط اسییت که بها به تغییر در فرایهد تولید سییرمایهدارند. با تولید این بایگاه

تکامل فهی دایمی، و تغییر محتوای فهی واحد بزئی فرایهد تولید، همراه اسیییت. این 

آمد تغییر در محتوای ابتماعی آن بایگاه در نظر گرفت. با توان پیغییر فهی را میت

دهد که در وبیش پایدار اسیییت و تهها در صیییورتی رخ میاین همه، با تولید افراد کم

شرای  مشخصی این افراد یک بایگاه با محتوایی ابتماعی را به بایگاهی دیگر ترک 

رک تغییر در سا تار ابتماعی قبل ا  هر چیز مستلزم کههد. این امر بیانگر آنست که د
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سی تغییرات در با تولید بایگاه ست. گفتن ندارد که مفهومبرر ساها ا یل پردا ی این م

 پردا ی بدی و تقریب کمّی طبقات ضروری است.برای مفهوم
 

سی تجربی  - شغل و طبقه سا تار طبقاتی و بایگاه –برر های کمّی عملیاتی کردن 

شن ستلزم رو سألهطبقاتی آن م سه م ست، باید سا ی  ست. نخ ی مرتب  با یکدیگر ا

ستفاده سا تار طبقاتی تجربی توبیه کهیم، ا  داده اعتبار ا شاغل را برای بهای  های م

شورهای مختلف کم ست در ک سی شگران مارک ی هابه دادهتر به اتکا چراکه اغلب پ وه

سییرشییماری یا پیمایش بمعیت و نیروی کار برای تقریب سییا تار طبقاتی در  مان 

شخر یا در طی  مان می شهد.م سی ما باید درباره  16اندی ساب طبقاتی دوم، برر ی انت

های بهسیتی و قومیتی طبقه روشن باشد. سرانجام، باید تهاظر مردان و  نان، و بهبه

 را مورد توبه قرار دهیم.میان طبقه، شغل و بهسیت 

افراد،  نان و مردان، این «. شیییغل»داری کار مرتب  اسیییت با در بوامع سیییرمایه

سمی انجام می سمی یا غیرر شاغل و وظایف را با قراردادی ر صرفاً م شغل  دههد. اما 

ی فهی کار نیست. شغل شا صی است ا  کاری که فرد باید انجام دهد یا تقسیم ساده

با ارپذی هابع  با آنم بار همراه  یار دارد و قدرت و اعت یا ا ت ها. ر که فرد تحت فرمان 

مشییاغل همراه با قراردادهای کاری رسییمی و غیررسییمی در پیوند با حقو  و تعهدات 

 کارکهان است.  –حاکم بر رواب  کارفرمایان 

ی آن هایی دارد که مسییتقل ا  دارندههای طبقاتی، وی گیمشییاغل، مانهد بایگاه

کاران ملزم به انجام کار طب  میل عهوان کارگزار صیییاحبسیییت. کارکهان بهشیییغل ا

کار در فرایهدهای اقتصادی هستهد. عالوه بر این، قراردادهای کاری )رسمی یا صاحب

 فتعریکاران، در ی سود صاحبغیررسمی( به مهظور عملکردی کارآمد براساس انگیزه

طور تمامی وظایف شییغلی کارکهان کامل نیسییت. برای اطمیهان ا  این که کارکهان به

کار فعالیت دارد، عالوه بر سییرپرسییتی و هماههگی دایم در بهت هدف سییود صییاحب

صاحب ست  ست. این نوع کهترل فرایهد کار، نوعی کهترل کارکهان به د ضروری ا کار، 

ن متفاوت اسییت. عالوه بر این، سییاعات براسییاس ماهیت فرایهد کار و موقعیت کارکها

ساعتی، کاری انعطاف ستمزد  سمی بودن نظارت پذیر یا نامهعطف، حقو  ماهانه یا د ر

شغلی همراه با مقوله شاغل یقهبر عملکرد  شاغل، مانهد م صلی م ر آبی دهای متفاوت ا
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 های طبقاتی ای رواب  شیییغلی برای بایگاههای مهم تبعیدسیییفید، وی گیبرای یقه

های اشیییتغالی که با توبه به ابعاد های کارکهان اسیییت. بهابراین، تهها دادهدرون گروه

ی اسییتثماری، کارکردهای طبقاتی طبقاتی یا محورهای مالکیت وسییایل تولید، رابطه

 ی ابتماعی قابل اتکا  واهد بود. ند، بررسی طبقهاتعدیل و وف  داده شده

را باید ا  مهظر سییه بُعد روشیین طبقاتی کمّی، شییغل افراد  –در بررسییی تجربی 

ست و اتکا به درهمکاوانهکهترل کرد. تهها برمبهای تعدیل ژرف سه  تهیدنای ا  این د

های در مورد نیروی کار شییاغل، داده هاها و پیمایشنوع ماتریس آماری سییرشییماری

ن در ککار –کار اتکایی برای ترسیییم ماهیت طبقاتی رواب  صییاحبقابلراشییتغال معیا

بهدی متقاطع ها با طبقهطول  مان و در مقطع  مانی مشیییخر اسیییت. این ماتریس

های گروه –وضع شغلی  اند و عبارتهد ا :های آماریِ نیروی کار شاغل تدوین شدهداده

های ی شییغلی؛ و گروههای عمدهگروه –های اقتصییادی؛ وضییع شییغلی ی فعالیتعمده

  های اقتصادی.عالیتی فهای عمدهگروه – ی شغلیعمده

توان به عهاوین شغلی برای تقریب سا تار طبقاتی اتکا داشت بهابراین، تا بایی می

 . تمایزهای تحلیلی باال بین شغل و طبقه در نظر گرفته شودکه 

های طبقاتی تطبیقی در یک کشیییور یا میان کشیییورهای عالوه بر این، بررسیییی

ی سییرشییماری بمعیت و اشییتغال، و با آگاهی ا  سییالهده هایمختلف، برمبهای داده

للی المی سییا مان بینمقایسییههای قابلبهدیپردا ی طبقات، به تعاریف و طبقهمفهوم

سبب دگرگونی سر کار، نیا  دارد. به  شگاهی بر های فهاورانه و متعاقب آن مباحثات دان

ضمون فهی و ابتماعی طبقه شتغال بهدیم سانی که  بیکاری در –های ا شها میان کار

یف ها و تعربهدیکههد، این طبقهها و تعاریف پیشیییههاد میبهدیتغییراتی در طبقه

کهد. وانگهی، براسییاس اهداف ما و در عین حال به مشییاغل با گذشییت  مان تغییر می

سهسبب فقدان داده ست ای برای بر ی بهبههای مقای های چهین مطالعاتی، ممکن ا

های اصییلی طبقاتی پیشییههاد کهیم و یا ناگزیر باشیییم بایگاه رعی درهای فیا بایگاه

گاه بای قدان دادهبر ی  تا ف غام کهیم  کدیگر اد لهها را در ی ها را ها برای بر ی مقو

 ببران کهیم. 
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 روندهای اصلی ترکیب طبقاتی در ایران

وی ه در پی هو ب 1340ی ی تولید غالب ا  اوایل دههمثابه شیوهداری بهچیرگی سرمایه

ضی، و دوره صالحات ار تابی و گذار آن به فرایهد برون 1368تا  1358ی انقالبی آغا  ا

در ادامه،   17بهدی سا تار طبقاتی در ایران داشته است.، تأثیر مهمی بر پیکره1368ا  

برای ا تصییار، ی این موضییوع در ایران و ترکیه، و برمبهای پ وهش مسییتمرمان درباره

. کهیمصییرفاً روند درا مدت در دگرگونی ترکیب سییا تار طبقاتی را در ایران ارائه می

صرفاً ارائههدف در این شمبا  ست که پیش ا  انقالب و ی چ اندا ی کلی ا  این روندها

اقتصیییادی و سییییاسیییی گذر کرده اسیییت. این  –پس ا  آن ا  مراحل مهم ابتماعی 

شاهدات متکی بر مباحث  ست م شده و در د شر ساً مبتهی بر پ وهش مهت سا نظری ا

 است. 1357ی سا تار طبقاتی بعد ا  انقالب مان دربارهانجام

قدماتی پیشیییالوده  یههای م با ار دا لی و گسیییترش اول ید ریزی  ی رواب  تول

 1332و کودتای  1299دو کودتای  ای طوالنی بینی شیییهری در دورهدارانهسیییرمایه

تای مرداد رهریزی شیییید. دوپی ، 1357و انقالب ایران در اوا ر  1332ی بین کود

صورت شتابان  سرمایهنمایانگر گذار  و  1330ی داری در دههبهدی ابتماعی ایران به 

یل دههچیرگی قطعی سیییرمایه اسیییت. در این فرایهد طوالنی  1340ی داری در اوا

صالحات  ضیا صهعتی ار صادی  ی ی واردات در دههشدن ا  راه بایگزیهو راهبرد اقت

 نقش مهمی داشت.  1340

داری بر تمامی رواب  و فرایهدهای ی تولید سییرمایه، شیییوه1340ی در اوایل دهه

سرمایه شد. این گذار عمدتاً به میانجی نقش فعال دولت در اقتصادی پیشا داری چیره 

کی لکتیهای راهبردی اقتصادی آن در روابطی دیای تولید و گردش و سیاستفرایهدها

سرمایهبا بین شتابان  شدن  ستی فرامی پولی و تولیدی و دولتالملی  لی، های امهریالی

ابتماعلی اسییت. با این  –داری دا لی و مبار ات اقتصییادی ی سییرمایههمراه با طبقه

حال، در ابتدا، با توبه به سرشت رواب  قدرت میان دولت، طبقات و نیروهای فراملی، 

سا تن کار ا  سرمایه ) صوصی و دولتی( نسبتاً آهسته بود و با این دگرگونی در تابع

یدسیییا ت شییییوه جد قا و ت یهب ما ید غیرسیییر بههای تول فهداری،  های عهوان مؤل

ی پرولتری شییدن، ی سییرمایه به رغم رشیید آهسییتهبا تولید گسییترده یآمیختهدرهم

س  و  ردهطبقه شد. و ن باال بوروژا ی در فعالیتی متو صادی مدرن همراه  های اقت
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شاغل در فعالیت 50تر ا  )اندکی کم صد( نیروی کار  صادی  ردهدر بورژوایی های اقت

بدون کارگران  انگی  به همراه آن  ید و گردش و  مزد در نواحی شیییهری و  در تول

سیار  یاد درآمدهای نفتی در  شد ب ست. با این حال، با ر ستایی، تبلور این وی گی ا رو

ی  صوصی و دولتی و پرولتریزه ، فرایهد انباشت سرمایه1350ی ا تیار دولت در دهه

های اقتصییادی شییدن بمعیت در هردو نواحی شییهری و روسییتایی با افزایش فعالیت

گاهدولتی و گسیییترش  جاری به کداری ت بان  –های صیییهعتی بزرگ و متوسییی  و 

سال سرمایه شد. تا  س ،  1355گذاری همراه  سبی طبقات کارگر و متو سهم ن شد  ر

بورژوا ی در کردند و همچهین افزایش سییهم  ردهوی ه آنانی که برای دولت کار میبه

ار ی نیروی کدر عین حال، سهم نسبهای مدرن اقتصادی، بسیار چشمگیر بود. فعالیت

 ی سهتی و مبادله )و کارگران بدون مزد( کاهش یافت.شاغل در تولید کاالیی ساده

ی حاکم و مسل ، و ی قدرت سیاسی طبقاتی در دولت، طبقهنیروی انقالب موا نه

ای گررابطه بین دولت، طبقات ابتماعی و نیروهای فراملی را تغییر داد. بخش اسیییالم

داران صییهعتی ی متوسیی  همراه با تجار و سییرمایهطبقهبورژوا ی و ی  ردهشیییعه

سالم سالمگرا به طبقها سی ا سیا های گرای آنان در بخشی حاکم پیوستهد کارگزاران 

ضایی و مقههه سبب ابرایی، ق شدند. در نتیجه به  سل   ستگاه قانونی م ی دولت و د

وژوا ی و نزاع بین بور سیییرعتبه مهافع متفافت طبقاتی، سییییاسیییی و ایدئولوژیک

های راهبردی ی حاکم بر سییر سیییاسییتبورژوا ی در نزاع بهاحی بین دو طبقه رده

 سیاسی، ابتماعی، ایدئولوژیک و اقتصادی با تاب یافت.

صادی غرب در  شی و تحریم اقت سای شت و بهگ  ونین فر ا تالل در فرایهد انبا

 نواحی روستایی وی  صوصی در دارانهی انقالب، گسترش رواب  سرمایهنخستین دهه

سهم طبقه سبی  های ی کارگر در بخششهری را به تأ یر اندا ت. این امر در افول ن

سی در رده سیا سهم کارکهان  صی و دولتی، و افزایش  های باالیی و میانی تبلور  صو

 یافت.می

عرا ، دولت اسیییالمی با سیییا ی و احیای رواب   –ی بهگ ایران در پایان دوره

صادی نولیبرالی همراه با ترکیبی ا  راهبرد  یدارانهسرمایه ست اقت سیا تولید را ا  راه 

 یی صییادرات آغا  کرد. این فرایهد به پذیرش راه توسییعهبایگزیهی واردات و توسییعه
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ای که دارانهدر پایان بهگ مهتهی شد. با سا ی نظام سرمایه« اسالمی»داری سرمایه

تابی تابی بود. بهابراین، روند درونهد برونتا حد  یادی تضییعیف شییده بود، مهادی فرای

ی پیشیییین معکوس شییید. عالوه بر این، دولت  ود را متعهد به کاهش فعالیت و دهه

به ی  ود درمدا له یادهای شییییعی شییی به نفع به ید و گردش،  دولتی و بخش تول

ست سیا سا ت.  سالمی  سداران انقالب ا سهاه پا صی و نهایتاً  صو صادی   های اقت

ت، تر اقتصادی درون دوللی، اگرچه به سبب مها عات ایدئولوژیک، سیاسی و کمنولیبرا

بورژوا ی و بورژوا ی بزرگ برای احیای آشیییفته و پرتهاقد بود، نشیییانگر تمایل  رده

نهادهای با ار کار  بردیراهاین سیاست  دولتی بود. اعمالهای  صوصی و نیمهفعالیت

های ی مؤثر انحصییاری شییرکتفرایهد به سییلطه و سییایر کاالها را با سییا ی کرد. این

  داران  صوصی مرتبهلدیهگ بسیار بزرگ بهیادهای شیعی، سهاه پاسداران و سرمایه

عهوان پیمانکاران بهیادها وسیییهاه یا مرتب  با فرایهدهای تولید و گردش به با آنان در

 مات مهجر شده است.کههدگان کاالها و  دداران یا عرضهعهوان سهامسهاه و بهیادها به

شهری  شدن بمعیت  شاهد افزایش پرولتری  ستایی و غیردهقانی  –در این دوره  رو

تی فرادول –ی  صوصی و دولتی دارانهشدن کشاور ی و بدین ترتیب انباشت سرمایه

ی نخسیییت بعد ا  انقالب همراه بود با گسیییترش فعالیت هسیییتیم. در حالی که دوره

تابی شییاهد افزایش بسیییار در ی برونورژوا ی، در دورهبداران سییهتی و  ردهسییرمایه

ی متوسیی ، افزایش مدام، شییان و کارکهان طبقهداران مدرن و کارگرانشییمار سییرمایه

های وی ه در فعالیتبورژوا ی مدرن، بهی کارگر و  ردهطبقه ی سیییهملیکن آهسیییته

سهم  رده سی و افول آرام  سیا صی، و کارگزاران  صو سهتی و نیروی کار   بورژوا ی 

ستمزد همراه ستیم. اگرچه بهبهبدون د سی فرایهد برونشان، ه سیا سببی   تابی به 

اسیت، روندهای  ی حاکمیت قانون تکمیل نشیدهتهش دایم در ماهیت ا هم گسیسیته

 بهدی بخش شاغل سا تار طبقاتی کامالً آشکار است. سیاسی در با پیکره –اقتصادی 

ی بعد ی سهم نسبی طبقات ا  بمعیت شاغل در ایران دورهپ وهش ما در مقایسه

های  اصیییی در رغم تفاوتدهد که بهنشیییان می 1355تا  1345ی ا  انقالب با دوره

شباهت را  1365ین این دو دوره وبود دارد. اگر تغییرات بعد ا  های مهمی ببزئیات، 

بهدی عهوان یک روند شییهاسییایی کهیم، الگوی روشییهی در بهت با سییا ی پیکرهبه
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ی ا یر در ی کارگر در دههوبود دارد، هرچهد سیییهم نسیییبی طبقه 1355طبقاتی 

 مقایسه با قبل ا  انقالب کاهش یافته است. 

عات پیشیییین ما  ی ی سیییا تار طبقاتی در ایران و مطالعهدربارهبرمبهای مطال

مان دهتوانیم مشاهی فعلی در مورد سا تار طبقاتی در ایران و ترکیه، میمهتشرنایافته

 گونه  الصه کهیم:در مورد ایران را این

ستکم 1360ی و ا  اوا ر دهه 1355ا   سیا های وبیش هماههگ با ابرای بر ی 

ی  یر را در ترکیب سیییا تار طبقاتی در ایران مشیییاهده اقتصیییادی نولیبرالی، روندها

 کهیم:می

بورژوا ی در برابر روند آهسته اما فزایهده در روند آرام کاههده در سهم  رده -

 .به این سو 1365ی کارگر در نواحی شهری و روستایی ا سهم نسبی طبقه

 ی متوس  در طبقات در میان بمعیت شاغل.افت نرخ رشد سهم طبقه -

قه، بزرگ1355در  اگر - حاج کمّی طب به ل قه  کارگر بود، امرو  ترین طب ی 

سهم  ردهی کمّی این طبقه بهاندا ه سبی  بورژوا ی، تهها اندکی رغم افول ن

 بورژوا ی در کل بمعیت شاغل است.بیش ا  حجم  رده

سهم  - صی، و دوام تمرکز  صو شتغال   سهم کارگران در بخش ا دوام تمرکز 

 کل اشتغال در مقایسه با این سهم در بخش  صوصی. کارکهان دولتی در

عمدتاّ فاقد مالکیت  کهرا  ی بیکار موبود در با ار کاراگر بمعیت گسیییترده -

ر کمّی ا  نظ کارگر یطبقه فزاییم،ارگان شاغل بیبه تعداد ک ند،وسایل تولید

  آید.حساب میی بامعه بهبقهطین رتبدون شک بزرگ

 دار در کل اشتغال.ی سرمایههم طبقهس ی نرخ رشدکاهش آهسته -

با توبه به شهرنشیهی فزایهده، رشد بسیار اندک مشارکت  نان در با ار کار،  -

 و نرخ باالی بیکاری  نان و بوانان.

 

داران و در مقایسیییه با ترکیه و بر ی ا  دیگر کشیییورهای  اورمیانه، به بز سیییرمایه 

ی کارگر، نه سایر طبقات، گرا، نه طبقهمای اسالی متوس  حرفهبورژوا ی و طبقه رده

 مهد باشهد. های اقتصادی و سیاسی  ودشان بهرهاند ا  سا مانهیچ کدام نتوانسته
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کارگر ایران همواره ا  پایین بودن درآمد، و نداشتن مزایا، ناایمهی محی  کار،  یطبقه 

سترده و یا تعوی  در پردا ت  شبح بیکاری )اغلب به دلیل بیکاری گ شغلی ،  و امهیت 

سا مانیا عدم ست. برپایی  سیب دیده ا ستمزد( آ ستقل کارگری ا  پردا ت د های م

ستم برای طبقهسالی کارگر در نخستین آغا  پیدایش طبقه ی های نخستین قرن بی

غایت دشیییوار بوده اسیییت. با این حال  یزش دو دهه ی ا یر کارگر ایران همواره به

ای باار ش است بر بهبش کارگری برای تشکیل سا مان های مستقل کارگری، تالشی

های کارگری های نو، و طرح مباحث بدید درمیان فعاالن کارگری، کمیتهیافتن ایده

صورتچهد اتحادیه و سا مانی، و  سایل  صهفی در مورد م ستقل  بهدی مطالبات ی م

شوار  شرای  د سا مانی را در  شیوه های بدید  کههد. تجربه می موبودکارگری. آنها 

ست که رهبران و فعاالن  ی کارگران ایران هموارهی طوالنی مبار هسابقه چهین بوده ا

اند، بلکه بارها ا  دسیییت دادن شیییغل موابه بوده تهها با تهدید کارفرماها وکارگری نه

 های آنان ا  ارعاب در امان نیستهد.حبس، شکهجه و تهدید می شوند، و حتی  انواده

ی بالب و مرتب  بررسییی کمّی و نسییبی دگرگونی در ترکیب طبقاتی طبقات بهبه 

ایین کارگزاران های پبورژوا ی و الیهداران،  ردهبز سرمایه)به کارگر و متوس  شاغل

سرمایه سل   سی دولت(، امکان تقریب و ردیابی روندها در فرایهدهای م  یدارانهسیا

شدهتولید و گردش در بخش شرنا سی مهت ست. برر صی و دولتی ا صو ی ما ا  های  

شان 1390تا  1355 سرمایهی ترکیبدههدهن ی دارانهها و تغییرات  یر در فرایهدهای 

 تولید و گردش است.

، سهم نسبی اشتغال بخش  صوصی در فرایهدهای 1390-1355ی دوره در -

داری  صیییوصیییی به نفع سیییهم اشیییتغال گردش کلی سیییرمایه –تولید 

شبهدارانهسرمایه دولتی( در این دو فرایهد کاهش یافت. ی دولتی )دولتی و 

سبت1390در  صد در فرایهدهای کلی  30و  70ترتیب حدود ها به، این ن در

های مقایسییه اسییت با نسییبتدارانه بود، که قابلدش سییرمایهگر –تولید 

 .1355درصد در  23و  77ترتیب به

ی کارگر شاغل و کارکهان ، سهم نسبی طبقه1355در مقایسه با  1390در  -

های مختلف ی متوسییی  در بخش  صیییوصیییی و دولتی )مههای ردهطبقه



 

 
 

 فرهاد نعمانی و سهراب بهداد 607

سی و  رده سیا صد و در فرایهد  72بورژوا ی( در فرایهد تولید کارگزاران  در

سال  28گردش  ست با  سه ا صد بود که قابل مقای سهم 1355در ها که این 

 بود. 1355درصد در سال  18و  82ترتیب به

یابیم که درون هرکدام ا  فرایهدهای تولید و تر، درمیدر سیییطح تفصییییلی -

ن دههد. با ایگردش، کارکهان بخش  صوصی اکثریت شاغالن را تشکیل می

سمت فرایهد گردش 1390تا  1355حال، طی  شتر به  صی بی صو ، بخش  

ست، در حالی که کارکهان بخش دولتی و فرادولتی در فرایهد بابه شده ا با 

ست. در این دوره، در فرایهد تولید سهم کارکهان بخش  تولید افزایش یافته ا

یابد. در درصیید افزاش می 29درصیید کاهش و دولتی به  71 صییوصییی به 

درصد افزایش  67هم کارکهان  صوصی در فرایهد گردش به همین دوره، س

 یابد.درصد کاهش می 33و کارکهان دولتی به 

 

 یادآوری پایانی 

ی رواب  شیهاسیی مارکس، به مطالعهشیها تی و شیها تهای هسیتیبا واکاوی بهبه

یه ما ماعی مختلف در سیییر یده بین رواب  ابت جه پیچ عام، و در نتی به طور  داری 

طور  اص، دسیییت  ده و تالش داری بها ی طبقات ابتماعی در سیییرمایهپردمفهوم

ضمامیایم تحلیل مارکس ا  تعیّن طبقهکرده سطح ان شانی ابتماعی در   ترِ تعیّن را ن

ی پیوند تعهد سییییاسیییی و دقت نظری، موردتوبه آنانی قرار بدهیم. امیدواریم نتیجه

سب پیشِ روی بهبش کارگری راگیرد که راه سم  حل مها سیالی سو سمت  حرکت به 

 دانهد.می

ی نقد علم اقتصاد متعارف است، چراکه اقتصاد نزد مارکس تحلیل طبقاتی شالوده

ساً رابطهسرمایه سا س  داری ا ضافی ا  یک طبقه تو ستخراج کار ا ست برمبهای ا ای ا

شاهدهاطبقه سرمایه ی دیگر. روش نظری مارکس که ا  م سیم انتزاعی  ی تجربی تا تر

ضمامیی ذاتی، آن آغا  میطور عام، یعهی رابطهبه سطح ان سهس به   تر تحلیلشود و 

 دهد.داری را تشکیل مییابد، بهیاد بررسی ما ا  طبقات در بوامع سرمایهارتقا می
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شییها تی که راههمای های مارکسیییسییتی اصییول روشدر بسیییاری ا  برسییی

و در نتیجه مشیییکالتی شیییوند صیییراحت بیان نمیهای نظری هسیییتهد بهاسیییتدالل

کههد. ا  این رو، ما بررسی سا ت اقتصادی طبقات در غیرضروری در تفسیر ایجاد می

سطوح انتزاع  داریسرمایه سش ا  دیالکتیکِ رواب  ابتماعی و  ضمام آغا   –را با پر ان

 کردیم. این امر به بحثی فشرده بر سر اصول روش دیالکتیکی مهتهی شد.

روش شییهاسییی نقد اقتصییاد سیییاسییی  ،های قبلی دیدیمبخشگونه که در همان 

صل عمده سه ا سیک مبتهی بر  سیک و نوکال های ی رواب  دیالکتیکی بین پدیدهکال

ست. پدیده ابتماعی ضدین ا ساس وحدت  های ابتماعی در یک کلیّت ابتماعی بر ا

اند، و شدهکههده و هم تعیین، هم تعییندر وحدتی متضادند که هم بالفعل و هم بالقوه

هد و یاببالهد، تحق  میا  وضیییعیتی بالقوه برمی این پدیده ها همواره در حال تغییرند.

 -مهط  دیالکتیکی برای بررسیییی رواب   گردند.ی دیگری با میبه وضیییعیت بالقوه

اقتصییادی، ثبات پویا و  -ابتماعی  هایفرایهدهای اقتصییادی و غیراقتصییادی در نظام

وحدت نامتهاهی و ا  بمله کل و بزء، انتزاع و انضمام، قوالت فلسفی ها، بر متغییر آن

متهاهی در حرکت، مطل  و نسبی، درونی و برونی، شکل و محتوا، نمود و ذات، حدوث 

وحدت تاریخی و های ابتماعی، آن در بررسیو وبوب، اتکا دارد. دو اصل مهطقی عام 

ضمام  سطوح مهطقی و روش فرارفتن ا  انتزاع به ان ضمامدر ست. مختلف انتزاع و ان  ا

 است که در مهط  دیالکتیکیِ  این، چارچوب سرشت دیالکتیکی تولید دانشِ ابتماعی

  .یابدپ وهش نزد مارکس با تاب می

و طبقات « داری نابسییرمایه»برمبهای روش نظری مارکس، ما ا  ترسیییم انتزاعی 

ضمامی سرمایهتتر )یا کمهمهای آن به رواب  ابتماعی ان سا تار ر انتزاعی( در  داری و 

صل پایه هد کشها تی که این فرایهد را هدایت میی روشطبقاتی آن حرکت کردیم. ا

ست: تهها روش شاهدههایی که فرایهدهای واقعی را با تاب میچهین ا ی این دههد یا م

سهیل می ست. نظریهفرایهدها را ت سب و بجا ضیهکههد، مها های مبهای بدیل برها و فر

آمیز بین ی تهاقدوی ه در مورد رابطهشیییود. این امر بهاین اصیییل پذیرفته یا رد می

 طبقات ابتماعی اهمیت دارد.

صادی، یعهی تمامی بهابراین، در مطالعه صادی و غیراقت ی ما، تمامی فرایهدهای اقت

، فعلهای بالقوه و بالهای ابتماعی، در یک کل ابتماعی در وحدت متضاد مؤلفهپدیده
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اند. چهان که در بخش شیییده، در حرکت و تغییر دایمیکههده و تعیینعهاصیییر تعیین

شاره بر این دارد سیر ا  تعیّن دیالکتیکی ا ست دیدیم، این تف  ودکار،  ایکه رابطه نخ

و  های اقتصییادیبالفصییل و بدون میانجی بین آن چیزی که وحدت دیالکتیکی مؤلفه

ست و پراتیک صادی ا با های ابتماعی در کلیت یک بامعه وبود ندارد. در اینغیراقت

شت تعیین شیوهکههدهسر سایر رواب  به  یرد که گای مورد تأکید قرار میی تولید بر 

سییم متعارف در چهین ادعاهایی ابتهاب شییود و هم وی گی تاریخی این هم ا  دترمیهی

گرای رواب  ابتماعی موردتأکید قرار گیرد. هر دیدگاه دیگری یا برمبهای نگاه تقلیل

 شهاسی متعارف، یا پیوند نامتعیّهیاقتصادی یا علت و معلول مکانیکی اقتصاد و بامعه

ب، آلیسییتی ناایده –ویا تبیین ذههی  ف،سییا تاری متعار –ا  رواب  متقابل کارکردی 

 شود. بها می

تاریخی تقریبی ا  واقعیت هسیییتهد. آیا  –تمامی مفاهیم علوم طبیعی و ابتماعی 

معهایش این اسییت که تخیلی اسییت چون تقریبی ا  واقعیت اسییت   یر. یک مفهوم 

دهد، شییود و ولو آن که سییرشییت ذاتی واقعیت را با تاب نخسییت ا  واقعیت مهتزع می

ست بی سطه و بهقادر نی ضای کافی وا شد. باید ف شته با طور کامل با واقعیت انطبا  دا

شت که ما در این با نه با یک فرایهد مهطقی ناب، که با فرایهدی برای این واقعیت گذا

 گیری مهط  درونی آن سروکار داریم. تاریخی و با تاب تبییهی آن در تفکر و پی

ضر درباردر مطالعه سا تار طبقاتی، ی بهبههی حا سایی طبقه و  شها صادی  ی اقت

مفهومی در سیییطح باالی انتزاع و ارتقای این نظریه به بررسیییی  –بین فعالیت نظری 

ضمامی ضعیتان شدیم. با این حال، تأکید کردیم تر و های مشخر تاریخی تمایز قائل 

دا ، انین چشیییمناپذیر اسیییت. برمبهای اکه این دو بهبه به لحاج دیالکتیکی بدایی

برای  نخسییتین گام ضییروریی اقتصییادی طبقات ابتماعی صییرفاً شییهاسییایی شییالوده

 شها تی تعیّن دیالکتیکی وی روشی طبقاتی است. با آگاهی ا  بهبهی مبار همطالعه

ضمامی در یک  –سطوح انتزاع  سطح ان صلی و طبقات فرعی در هر  ضمام، طبقات ا ان

گونه برمبهای ایم که چهداری را شیییهاسیییایی کرده و نشیییان دادهی سیییرمایهبامعه

ی اقتصییادی طبقات ابتماعی شییاغل را به مان ا  طبقات قادریم بهبهسییا یمفهوم

ر شاغل ی نیروی کابدین ترتیب، تقریب کمّی سا تار طبقاتصورت کمّی نشان بدهیم. 
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ای ی ال م، اما نه کافی، برای بررسی  ود طبقه است. با این حال، چهین مطالعهشالوده

ی فوریه 22ای در کهد که چهان که مارکس در نامهبهیادی برای مطالعاتی فراهم می

مدعی  1881 نه  عا ندکی عقل سیییلیم»نوشیییت، متواضییی به رهایی ا  « ا اسیییت و 

مهگرایش دارد. )« تخیلی ناگزیربههای آییهی و بیهیپیش» به دومیال نا مارکس  ی 

 هایس( نیووان

داران طبقات داری کارگران و سرمایهابتماعی سرمایه –بهدی اقتصادی در صورت

های  صوصی شدت متهاقد )در بخشی متوس ِ بهاصلی هستهد، در عین حال طبقه

سهتی و مدرن( بهبورژوا ی )در فعالیتو دولتی( و  رده سبی های  رغم اهمیت کمّی ن

اما طبقات دههد. توسیییعه، طبقات فرعی را تشیییکیل میوی ه در کشیییورهای درحالبه

صیابتماعی را نباید تهها در  ود به شخ سرمایه در  عهوان نیروی عیهی غیر صاد و  اقت

شوند، یا به عبارت دیگر برمبهای مهافع عیهی  ود  نظر گرفت. طبقات باید برای  ود ب

تر، دهی دسیییت بزنهد. ا  این رو،در سیییطح انضیییمامیبه کهش آگاهانه و سیییا مان

سا تاری طبقه بمفهوم سایر مؤلفهسا ی  سی و اید  سیا های ابتماعی مانهد عوامل 

ی عهوان فرایهدگیری طبقه بهگیری آگاهی ایدئولوژیک برای شیییکلو شیییکل حقوقی،

کهشییگرانه را نیز در نظر بگیرد. آگاهی طبقاتی متأثر ا  ایدئولوژی مسییل  و نهادهای 

است. هریک ا  ها، نظام مذهبی و آمو شی سیاسی مانهد دولت، احزاب سیاسی، رسانه

های ابتماعی اسییت. بهابراین، در بهان این عهاصییر میدان مبار ات طبقاتی و بهبش

واقعی، فرایهد با تولید ابتماعی در سیییههرهای تولید و گردش، به فراسیییوی با تولید 

ی رواب  اقتصییادی و رود و مسییتلزم وحدت متهاقد پیچیدهسییرمایه و توان کار می

 ها و مها عات، است. رایهدها، قدرتغیراقتصادی، سا تارها و ف

با در نظر گرفتن تشیییدید تهابم اقتصیییادی نولیبرالی به کار مزدی و غیرمزدی 

های کارگران، اغلب  نان و نوبوان، و بیکاران، درک رابطه بین کار مزدی، کار  انواده

ناشییده را کار  نان بدون مزد، و بیکاری ضییروری اسییت. بخش اعظم سییاعات پردا ت

دهد، درک این امر برای هماههگ سییا تن مطالبات سییوسیییالیسییتی و ل میتشییکی

سرمایه )ا  راه تهدید به ا راج کارگران مزدی( و دولت  ست.  ضروری ا ستی نیز  فمیهی

ست سیا ستفاده )ا  راه  ضا برای کار مزدی ا صادی( ا  بیکاری برای کهترل تقا های اقت

برند. بهابراین، نیا های کارگران می هاسییت و آن را به کارکههد. این اسییترات ی آنمی

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1881/letters/81_02_22.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1881/letters/81_02_22.htm


 

 
 

 فرهاد نعمانی و سهراب بهداد 611

 وحدت ی اشیییتغال کاملبا مطالبهمزدبگیر و کارگران بیکار،  نان و مردان، در نهایت 

 یابد.می

داری اسیییت و اقلیت مالک، یعهی بگیر در کانون تولید سیییرمایهکارِ مزد و حقو 

شی اتکا دارند که مزد و حقو سرمایه د اکثریت مردم تولی عهوانبگیران بهداران، به ار 

شکال مختلف کار بوده و می کههد. با این حال، در طول تاریم، کار مزدی تهها یکی ا  ا

ندا ه تا ا به اشیییکال مختلف کار پردا تتمامی بوامع طبقاتی نیز  ناشیییده اتکا ای 

 اند.داشته

ست که کار بدون مزد  نان )و به ست ا ندرت مردان( در  انوار و کار بدون مزد در

ی تولید و گردش نیسییت، اما این دارانهشییان مسییتقیماً درگیر فرایهد سییرمایهر ندانف

ست و کار آنان به ار ش کاالها تحق  می شد. کفرایهد مهوط به کار  انگی آنان ا ار بخ

کهد و این امر به میانجی ی  ود هسیییتی کارگران مزدی را با تولید مینوبه انگی به

کهد. با گسیییترش دا لی، قیمت توان کار را تعیین میبین مزدها و قیمت کاالهای 

وی ه در داری، مشیییارکت  نان در با ار کار و فرایهدهای تولید و گردش، بهسیییرمایه

شارکت آنان در  شارکت فزایهده م ست. این م سلمان، افزایش یافته ا شورهای غیرم ک

ه در کشییورهای وی مبار ات کارگری را نیز افزایش داده اسییت، هرچهد این مبار ات به

سرکوب سایر  سرکوب طبقاتی و  ست.  سلمان ناهمگن ا سیتی، م های ابتماعی، به

 قومیتی، ملی و هویتی متمایز هستهد، اما در پیوند با یکدیگرند.

سرمایه صی علیه کارگران مزد و  –داران دولتی در واکهش به تهابم توأمان  صو  

ی کارگر و دیگر شیییدگان، طبقههای ابتماعی سیییرکوببگیر و سیییایر بهبشحقو 

 شان برقرار کههد. اکثریتمترقی باید پیوندهای ال م را بین مبار ات –های مردمی الیه

های ی کارگر نیا های بهبششدگان مالک وسایل تولید نیستهد، اما اگر طبقهسرکوب

ها را طرح نکهد، هرگونه وحدتی صییوری، تی را به رسییمیت نشییهاسیید و آنغیرطبقا

گیر بگرانه  واهد بو د. کارگران مزد و حقو انگارانه و در نهایت سرکوبمکانیکی، ساده

شی ا  گروه سرکوبدر مقام یک طبقه بخ ستهد. وحدت های ابتماعی متعدد  شده ه

ی ابتماعی برای دگرگونی نظام وهاتر این گری طبقاتی با مبار ات گسیییتردهمبار ه

 سرکوب ضروری است. 
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سرمایههم شورهای  داری اکهون، مبار ات کارگران مزدی و غیرمزدی و بیکار در ک

توسییعه عمدتاً تدافعی اسییت و هدفش حفظ حقوقی اسییت که به سییختی بدان درحال

ست دگرگونیدست یافته سیا مبار ات  یبخش باید با تقویت فعاالنهرهایی –طلب اند. 

 بالفعل، ا  وضعیت تدافعی به تهابمی حرکت کهد.

یه ما بامین سیییر که در بخش سیییه گفتیم، بحران فر نه  مان گو تر داری بیشه

سأله ست تا م سانی و تاریخی ا سی گرهگاهی ان سیا صادی. با این حال، بهیاد  ای اقت

ارد و ی ابتماعی اسیییت که دانش تاریخی، فهی و ابتماعی دای بهترآن طبقهبامعه

سا مان  نفستولید ابتماعی برای اهداف ابتماعی بهتر ا  اعتمادبه دهی نیروهایبرای 

بر وردار اسییت. این مسیییر راهبردی به سییوی هدف مسییتلزم رهبری دموکراتیک آن 

 طبقه است.

یام ها، پها و کهشییگریپردا یای پایانی و آمو نده برای تمامی نظریهعهوان نکتهبه

 ها صاد  است:ها و مکانی  ماننظر ا  بستر مشخر آن، در همهصرفگفتاورد  یر، 

برای ا  نو سییا تن ...، با هر مشییقتی باید آغا  کهیم نخسییت به آمو تن، دوم به »

سوم به آمو تن تا آن سوخگاه دریابیم که آمو ش آمو تن و  اب بیا حرفی  عبارتی مه

مام ب هاطبع امرو ی قت ت با صیییدا ید  با هد بود ) که کمنخوا وبیش همواره هذیریم 

ستیم( تا دریابیم آمو ش به ستخوش آن ه شود تا در د ستی ما ب واقع باید بخشی ا  ه

ر ولی تبهتر است کم)لهین، « ی  ندگی ابتماعی ما باشد.تمامی عهصر مؤلفهعمل و به

 (1923، تر باشدبه

 هانوشتپی

سرمایه»ی درباره 1 سرمایه «کارکرد   «کارگردانی»، «نظارت» ،«کهترل»و کارگر، « کارکرد کار»دار ، و 

ی گروهی )فراگیر(، ن.ک. ) کولکتیو(، و سیییرمایه «کار بمعی»، «فرآیهد ابتماعی کار»ومدیریت در 

 13مارکس، بلد اول، فصل 
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch13.htm 

 

 همان.2 
 همان. 3

 (70: 1977ی این دگرگونی تاریخی، ن.ک کرامهتون و گوبای )درباره4 

                                                      

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1923/mar/02.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1923/mar/02.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch13.htm
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ی ی ار ش باری رانت )اباره( و بهای  مین، در مالیهتوبه داشیییته باشیییید که بحث مارکس درباره5 

 د.شوها عملیاتی میمتعارف با استفاده ا  فرمول ار ش کهونی بهای دارایی
 

سرمایه6  ضرورتاً بهداری  میندر  سا مانداران بزرگ  ستقیم درگیر  سهاری  مین طور م دهی تولید و وا

 دار نیستهد.داران سرمایهبه اباره
ی گروهی )فراگیر( ن.ک. ی کار بمعی و کارکردهای سیییرمایهبرای آگاهی بیشیییتر ا  بحثی درباره 7

بای ) یت )57-51: 1977کارکدی )( و 76-69: 1977کرامهتوان و گا : 1985(، کارتر )21: 1997(، را

مهد در مقام ی سییربار نظامعهوان بخشییی ا  هزیههی کار نامولد به(. برای آگاهی ا  بحثی درباره60-68

سرمایه شی ا   شیم )ی ثابت یا مؤلفهبخ ضافی ابتماعی ن.ک.  سودی ار ش ا ( و ام. بی. 1978ی غیر

 (.1993ای. اسمیت )

 

شود، نه با تولید به داشته باشید که این ما اد در طی  مان ا  راه انباشت سرمایه  ل  و حفظ میتو8 

 شها تی کارگران. یست

 

سیییا ی مفهوم . ابهامات بسییییاری در مفهومفصیییل نو دهم بلد اول سیییرمایههمچهین ن.ک. به 9 

. داری وبود داردی مارکسیستی طبقات ابتماعی و سا تار ابتماعی سرمایهدر نظریه« پرولتاریالمهن»

ان دسیییتتهی»)پریکاریا( و « کارانثباتبی»ی کار یا مفهوم بدیدتر آیا با بمعیت ما اد و ارتش ذ یره

های های بررسیییگی در محدودهریختگی واقعی  ندهمبهمرتب  اسییت  این ابهامات با تاب « شییهری

 (. 1978داری است. برای بررسی مفهوم لمهن پرولتاریا، ن.ک. دریهر )بلد دو، انضمامی سرمایه

شگران، احزاب و اتحادیهبار دیگر در این10  شگران، که سیاری ا  پ وه ستی با ب سی  به بایهای مارک

سی تجربی مفهوم سا تار طبقاتی به تعمیم –سا ی نظری و برر آمیز های ابهامکمّی کارکهان دولت در 

  دند.دست می

  1386بهداد و نعمانی، طبقه و کار در ایران  و 2006نعمانی و بهداد ن.ک. به 11 

ی  مانی مشییخر ی مشییخر و دورهی مطالعه در سییومین سییطح انتزاع در بامعهمثال بربسییته12 

( اثر مارکس اسییت. در این 1852) ه دهم برومر لویی بهاپارت( و 1850) ی طبقاتی در فرانسییهمبار ه

ی مهافع ابتماعی مختلف را که در آثار که سییرشییار ا  بزئیات تاریخی اسییت، مارکس مسیییر مبار ه

سی و بهی پیچیدهشبکه سیا طور  اص ارتباطات متهاقد بین شکل ظاهری یک مبار ه ای ا  مبار ات 

کهد. مارکس در این دو کتاب به تمامی انواع یابد تحلیل میعی آن با تاب میو محتوای ابتماعی واق

هد بهاح مان ماعی،  قاتی ابت ند ا  طب مایز که مت مالی و صیییهعتی ) ثال  های مختلف بورژوا ی، برای م

س ،  ردههای پایین طبقهپا، الیهصهفعتگران و تجار کوچک(، مالکان، دهقانان  رده ، بورژوا یی متو

اند. پرولتاریا، اشیییاره دارد که بر ی در حال رشییید و دیگران در حال افولران، پرولتاریا، لمهنصیییهعتگ

ی اسییتقالل نسییبی دولت در برابر طبقات و ارتباط  اص بین دولت و مضییمون مهم کتاب دوم درباره

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch19.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch19.htm
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اتی بقی بهاح طگر سلطهعهوان تسهیلی حاکم )بورژوا ی مالی( است که نقش دولت را بهبهاح طبقه

 گیرد. ن.کحاکم در نظر می

 1850، ی طبقاتی در فرانسهمبار همارکس، 

 1852، لویی بهاپارت ه دهم برومرمارکس، 

 

اشاره  1921کم پهج سا تار اقتصادی در اتحاد شوروی در سال به دست« مالیات بهسی»لهین در 13 

شان تولید میمی صرف  ود شکل مزارع  راعی و قبایلی که برای م ساالری در  صاد پدر د، کههکهد، اقت

سرمایه سا تارهای اقتصادی  شاره داری دولتی وسرمایهداری، تولید کاالیی کوچک، و   سوسیالیستی ا

 (1921والدیمیر ایلیچ لهین، مالیات بهسی، کهد. )می
  

 . 1389،بایی طبقات در ایرانسی سال بابهو بهداد و نعمانی،  2006ن.ک. به نعمانی و بهداد  14

های ی تحلیل تفصیلی بایگاه طبقاتی و تقریب کمّی در سطح انضمامی که مهحصراً برمبهای دادهبرا15 

های تفصیییلی : فصییل دوم(. در آن مطالعه ما به داده2006سییرشییماری اسییت، ن.ک. )نعمانی و بهداد 

تری اتکای کمی اشتغال که قابلیتهای ساالنهاتکا داشتیم، نه پیمایش 1375تا  1355های سرشماری

مرد( را با توبه به معیارهای طبقاتی در یک مقطع  مانی و در درا مدت  –ها )کل و  ن دارد و بعد داده

کردن، کل ) ن و مرد( و نیز  نان شییاغل در نیروی کار، تعدیل کردیم. با این همه، کار ما در مورد کمّی

تقریب کمّیِ طبقاتی نهایتاً در یک  گردد. آنای در  الل انقالب ایران با میسیییا تار طبقاتی، به دوره

مهتشر شد. سهس در در  1362در سال  سا تار اقتصادی ایرانی کتاب سیاسی و سهد مفصل درباره

لحاج نظری و تجربی تکمیل و در این رویکرد تقریب طبقاتی به طور کامل به 1386تا  1384های سال

 ( مهتشر شد.1387کتاب کار و طبقه در ایران )

شاهدهاین 16  سیاری ا  کهفرانسادعا مبتهی بر م سه و ی ما در ب شگاهی در امریکا، کانادا، فران های دان

ارائه  مان در آنهای مهتشرشدهدیگر کشورهای اروپای غربی و ترکیه است که تحلیل طبقاتی و بررسی

 شده است.

 .5و  3های ( فصل1386)طبقه و کار در ایران ن.ک. بهداد و نعمانی،  17
 

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/class-struggles-france/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1852/18th-brumaire/
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1921/apr/21.htm
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ساله شمارهر سمت در  ضر طی دو ق شده  120و  119های ی حا شر  نیولفت ریویو منت

ود. بمنتشر شده « نقد اقتصاد سیاسی»پیش از این بخش نخست این مقاله در  است.

 . کنیمجا منتشر مییککامل و به صورت  را اینک هر دو بخش

ی تاریخ از دانشگاه کالیفرنیا آموختهی حاضر، دانشی مقالهآرون بناناو، نویسنده

های اخیر روی موضتتوتات مرت ب با تاریخ نیروی کار، آنجلس( استتت و در ستتا )لس

م حث حاضر به صورت کتاب مستقلی چارچوب اشتغا  و بیکاری پژوهش کرده است. 

 شود.شر میآینده از سوی انتشارات ورسو منت طی ماه

 

 )بخش نخست(

ستمدر همه سی سیون ) سد شود. به نظر میهای خودکار( حرف زده میجا از اتوما ر

شرفت شین و روباتیک به متحو  کردن پی صنوتی، یادگیری ما سریع در هوش م های 

 ترینهایی مانند تستتق قصتتد دارند در پیشتترفتهدنیای کار آغازیده باشتتند. شتترکت

دستتتت یابند که در آن فرآیندهای کامق  « های خاموشچراغ»با ها به تولید کارخانه

ندارند، می یازی به دخالت انستتتان  تاریکی انجام خودپوی کار، که دیگر ن ند در  توان

سالن شگاهگیرند. در همین حا ، در  ستمهای نورانی نمای سی  هایی بههای روباتیک، 

شته می شپزی کنند، رابطهپنگ بازی توانند پینگشوند که مینمایش گذا ی کنند، آ

حا   در تنهانهکنند.کامپیوترها  وگوگفتجنستتتی داشتتتته باشتتتند و حتی با یکدیگر 

هستتتتند، بلکه گفته  Go Game« گو»های جدید برای بازی پردازش استتتتراتژی

آورد. کامپیوترهایی که نویسند که اشک شنوندگان را درمیهایی میشود سمفونیمی

اه یا ل اس مجازی بر تن دارند، در حا  شناسایی سرطان هستند ل اس سفید آزمایشگ

های بدون راننده های حقوقی را پردازش خواهند کرد. کامیونزودی استتتتراتژیو به

های وآمد هستند. سگی آمریکا در حا  رفتهاست که در سراسر ایاالت متحدهمدت

کنند. آیا ما در می با خود حملهای نظامی های متروک، ستتتق روباتیک در دشتتتت

فرمان »بریم؟ آیا آنچه ادوارد بقمی روزهای پایانی رنج و زحمت انستتتان به ستتتر می

شت سخ« به ست؟ یعنی نامید در حا  ف سان»شدن ا یا حداقل ثروتمندترین  –« هاان

 [1]شوند؟همچون خدایان می - آنها

https://pecritique.com/2020/04/28/%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%88-%d8%aa/#_ftn81
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ت اشته باشیم. واقعینمایی تردید ددالیل زیادی وجود دارد که نس ت به این بزرگ

های داری از باز کردن درب، یا تا کردن ل اسطرز خندهها بهاین استتتت که ماشتتتین

شسته، ناتوان هستند. گاردهای امنیتی روباتیک در مراکز بزرگ خرید )ما ( با سر به 

ی دیجیتالی و کامپیوتری کنندههای کمکافتند. سیستمدار میهای فوارهدرون حوض

سش توانندمی سناد را ترجمه کنند، اما توانایی انجام کار بدون به پر سخ دهند و ا ها پا

 [2]های خودران نیز همین امر صادق است.ی اتوم یلی انسان را ندارند. دربارهمداخله

برای حداقل دستتتتمزد پانزده دالر در »ی آمریکا در اواستتتب جن ش در ایاالت متحده

شدند که تهدید «ساتت م ارزه کنید صب  سکو ن سی سانفران ، تابلوهای ت لیغاتی در 

های لمستتی، کردند در صتتورت تصتتویب قانون افزایش حداقل دستتتمزد، صتتفحهمی

ی مصتتوبه»، الیحه را ورنا جوا  استتتریت خواهند شتتد.  فودفستتتجایگزین کارگران 

ستخدام روبات سیاری از کارگران « ا ست که ب ستلقب داد. و این در حالی ا  در فودف

کنند و اغلب حقوق بیشتری نس ت به همتایان های لمسی کار میاروپا در کنار صفحه

ی اتوماستتتیون آیا بحث درباره [3]کنند.ی آمریکا دریافت میخود در ایاالت متحده

 آمیز بوده است؟غهم ال

  
 . گفتمان اتوماسیون1

ستانها و مجقت تامهدر صفحات روزنامه اتوماسیون،  یهای ترسناک دربارهپسند، دا

ی پراکنی بیهوده باقی بماند. اما در طو  یک دههممکن استتت فقب در ستتطن ستتخن

سطن یک تئوری اجتماتی  شته، این بحث تا  کند گذار ارتقا یافته که ادتا میتأثیرگذ

هانه کاویبه  تن ندههای فعلی و پیشتکنولوژی وا ها میبینی آی که ی آن پردازد، بل

مان می ند. گفت عه را نیز بررستتتی ک جام کل  قب تغییرات تکنولوژیکی بر  ند توا توا

اینک توستتب ی اصتتلی استتتوار استتت  او ، کارگران، هماتوماستتیون بر چهار گزاره

«  لوژیکیبیکاری تکنو»شوند، که به افزایش سطو  تر جایگزین میای پیشرفتههماشین

ی ورود ی این است که ما در آستانهدهندهمنجر شده است. دوم، این جایگزینی نشان

های خودکار و ی کارها را ستتتیستتتتمای هستتتتیم که در آن تقری ا  همهبه جامعه

اتوماسیون باید موجب رهایی همگانی کامپیوترهای هوشمند انجام خواهند داد. سوم، 

https://pecritique.com/2020/04/28/%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%88-%d8%aa/#_ftn2
https://pecritique.com/2020/04/28/%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%88-%d8%aa/#_ftn3
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شود، اما از آن شریت از کار و زحمت  سر میجا که ما در جامعهب بریم که بیشتر ای به 

 [4]مردم برای زنده ماندن باید کار کنند، ممکن است این رؤیا به کابوس منتهی شود.

نابراین، تنها راه جلوگیری از فاجعه ی بیکاری گستتتترده، پرداخت درآمد چهارم، و ب

با کاری که انجام میپایه دهند، همچون ی همگانی و قطع رابطه میان درآمد مردم 

 مسیری برای ایجاد جامعه نوین است.

یان این استتتتدال  را تعدادی از آینده نده مطر  کرده futuristsگرا ند. خودخوا ا

« تصتتتر دوم ماشتتتین»ی آفی در کتاب پرخوانندهاریک برینجولفستتتون و اندرو مک

ما ( استتتتدال  می2014) تهدر نقطه»کنند که  ایم که بستتتیاری از تطفی قرار گرف

ستانتکنولوژی شدند، به واقعیت روزمره یافت میهای تلمی هایی که ق ق  فقب در دا

رگی بز« نعمت»ی دهندههای جدید، بشارتگویند تکنولوژیآنها می« شوند.ت دیل می

ی هیچ قانون اقتصتتادی وجود ندارد که بگوید همه»دهند که هستتتند. اما هشتتدار می

، بلکه «مند خواهند شتتتدها بهرهکارگران یا حتی اکثریت کارگران از این پیشتتترفت

کاهش  ترهای پیشرفتهبرتکس، در همان حا  که تقاضا برای کار، با کار برد تکنولوژی

ستمزدها راکد میمی سهم فزایندهیابد، د صیب ماند. بنابراین  ساالنه، نه ن ای از درآمد 

نها یابد. آشتتتود و در نتیجه، نابرابری افزایش مینیروی کار بلکه نصتتتیب ستتترمایه می

تصتتر دوم »به ستتمت آنچه آنها « حرکت ما»تواند کنند که این امر میاستتتدال  می

که در آن تصاحب رانتی « داریحالت فروماندگی سرمایه»ایجاد نامند را با می« ماشین

مارتین فورد نیز به همین  [5]یابد، آهستتتته کند.های تکنولوژیکی غل ه میبر نوآوری

 «تطفیبه سمت نقطه»کند که ما در حا  پیشروی ادتا می« هاروباتظهور »گونه در 

سمت تعدیل نیروی کار بکشاند»شود می بینیپیشهستیم که  . او «کل اقتصاد را به 

ترین سناریوی درازمدت برای همه این است که نظام جهانی نهایتا  ترسناک»گوید می

فئودالیستتم با ستتیستتتم »، که این امر به ایجاد «خود را با واقعیت جدید تط یق دهد

شد که در آن « خودکار سا  زا»منجر خواهد  سا و نخ گان به « ئد خواهند بوددهقانان ا

به نظر این نویستتندگان، آموزش و  [6]وجود تقاضتتای اقتصتتادی نیاز نخواهند داشتتت.

بازآموزی به منظور تث یت تقاضتتای کار در اقتصتتاد م تنی بر ستتیستتتم خودکار کافی 

شتتده غیر از دستتتمزد، مانند مالیات منفی بر نخواهد بود؛ باید نوتی درآمد تضتتمین

 [7]ریزی شود. درآمد، طر

https://pecritique.com/2020/04/28/%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%88-%d8%aa/#_ftn4
https://pecritique.com/2020/04/28/%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%88-%d8%aa/#_ftn5
https://pecritique.com/2020/04/28/%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%88-%d8%aa/#_ftn6
https://pecritique.com/2020/04/28/%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%88-%d8%aa/#_ftn7
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یکون سیل»پوش در گفتمان اتوماسیون با شورو شوق مورد استق ا  نخ گان جین

ته استتتت. « ولی یل گیتس قرار گرف یات برب مال بات از  یت میرو مارک ها حما کند. 

گوید که آنها باید زاکربرگ به کارآموزان کارشتتتناستتتی ارشتتتد دانشتتتگاه هاروارد می

ن ، ستتیاستتتی که ایق«ی همگانی را بررستتی کننددرآمد پایه تأمینهایی مانند ایده»

ها در طیف وستتیعی از مشتتاغل در روباتکند با گذشتتت زمان که ستتک نیز فکر میام

سان شد.« ضروری»ای فزاینده طوربهشوند، ها برنده میرقابت با ان سک ام [8]خواهد 

جریان »قلید از کتاب برای پهپادهای خود به ت« فضتتتای ایکس»در اثر خود با تنوان 

های گزیند که بانکس برای ستتتفینهرا برمیاثر آیین. م. بانکس، همان نامی « فرهنگی

یایی  –های تلمیخود در کتابش انتخاب کرده بود. هر دو کتاب، رمان تخیلی و اتوپ

سانآمیزی هستند که دنیای پساکمیابی را به تصویر میابهام ها در کشند که در آن ان

بدون این که نیازی به بازار یا دولت داشتتته « ذهن»های هوشتتمند به نام کنار روبات

 [9]کنند.باشند، زندگی می

ی ماسیون، که به یکسیاستمداران و مشاوران آنها نیز به همین گونه با گفتمان اتو

نوایی ما ت دیل شتتده استتت، هم« ی دیجیتا آینده» یاندازهای مهم دربارهاز چشتتم

یاستتتتمی حافظی ر خدا ما در ستتتخنرانی  با ند. او فت  کن عدی »جمهوری، گ موج ب

صادیدرگیری شی از تجارت خارجی نخواهد بود، بلکه از « های اقت امان سرتت بی»نا

سیاری از م سیون که ب سوخ میشاغل ط قهاتوما سب را من شی خواهد «کندی متو ، نا

شد. رابرت ریچ، وزیر کار در زمان بیل کلینتون، با ابراز ترس مشابهی اظهار داشت  ما 

سید که به نقطه زودیبه سیاری ازمشاغل، نه فقب »ای خواهیم ر تکنولوژی جایگزین ب

ما باید »افه کرد و اضتت« ای نیز خواهد شتتدای بلکه مشتتاغل حرفهمشتتاغل غیرحرفه

یه تأمینموضتتتو   پا نه« ی همگانی را جدی بگیریم.درآمد  داری کلینتون، وزیر خزا

الرنس ستتامر، همین امر را پذیرفت و اظهار داشتتت  وقتی که دستتتمزدهای کارگران 

ی بیکاری در اثر تکنولوژی که یابد، ایدهماند و نابرابری اقتصتتادی افزایش میراکد می

رستتتد. این ای هوشتتتمندانه به نظر میفزاینده طوربهنمود، اکنون میزمانی احمقانه 

ساس کمپین طوالنی ستگفتمان، به پایه و ا سا  مدت ریا بد   2020جمهوری برای 

ست  اندرو یانگ،  در زمان اوباما، تنوان کتاب قطور « سفیر کارآفرینی جهانی»شده ا

https://pecritique.com/2020/04/28/%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%88-%d8%aa/#_ftn8
https://pecritique.com/2020/04/28/%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%88-%d8%aa/#_ftn9
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گذاشتتته استتت. او اکنون بر « جنگ تلیه افراد تادی»ی اتوماستتیون، را خود درباره

او  »ی همگانی، ستترگرم کارزار رو به آینده با تنوان درآمد پایه تأمینم نای پقتفرم 

استتت. یکی از هواداران پرستتروصتتدای یانگ، اندی استتترن، رئیس ستتابق « بشتتریت

باال بردن »است که کتابش با تنوان  SEIU «المللی کارمندان خدماتی بیناتحادیه»

 [10]ی دیگری است در حمایت از این گفتمان.نمونه ،Raising the Floor« کف

 –مانند ستتایر نویستتندگان دیگر که در باال به آنها اشتتاره شتتد  –یانگ و استتترن 

ندگان اطمینان دهند که ال ته برخی از اشتتتکا  ستتتخت می کوشتتتند که به خوان

شرّدارسرمایهی باقی خواهند ماند، حتی اگر دارسرمایه شد که خود را از   ی مج ور با

کنند که های چپ اذتان میگذاری چهرهتأثیربازار کار رها کند. با وجود این، آنها به 

دهند. نیک ستتترنیک و الکس تری از گفتمان اتوماستتتیون ارائه میی رادیکا نستتتخه

کنند که  ، استتتتدال  میInventing the Future هاخترا  آیندویلیامز در کتاب 

چشتتمگیری بازار کار را دگرگون  طرزبهجدیدترین موج اتوماستتیون آماده استتت که »

کنند که ا ادتا میآنه [11]«.ای از اقتصتتتاد را در بر بگیردتواند هر جن هکند؛ زیرا می

، یا Post-Workپستتاکار  یتواند با ایجاد جامعهفقب یک دولت ستتوستتیالیستتتی می

ی اتوماستتتیون کامل را تملی کند. پیتر فریز در ، وتدهpost-scarcityپستتتاکمیابی 

شمندانه نتایج بدیل در جامعهچهار آیندهکتاب  سی می، هو ساکمیابی را برر ند. کی پ

ج بستتتگی به این دارد که آیا در آن جامعه هنوز مالکیت خصتتوصتتی به باور او این نتای

تواند بعد از غل ه بر کم ود که می –وجود خواهد داشت و جامعه هنوز از کم ود منابع 

نویستتندگان چپ، مانند طرفداران  [12]رنج خواهد برد یا نه. -کار همچنان تداوم یابد

کنند که حتی اگر ورود به روباتیک پیشتتترفته می تأکیدلی را  گفتمان اتوماستتتیون، 

 [13]«.پیشتترفت الزم به دنیای پستتاکار نیستتت»ناپذیر باشتتد، این به معنای اجتناب

سک، ویلیامز و فریز همگی از طرفداران پرداخت درآمد پایه ی همگانی در طیف سرنی

ستند. از نظر آنها درآمد پایه سیدن چپ ه ست برای ر س»به ی همگانی، پلی ا م کمونی

سا  «لوکس و کامق  خودکار ستانی در  صطقحی که آرون با گذاری برای نام 2014؛ ا

سا   ستی ابدا  کرد و به مدت پنج  سیالی سو ست  سیا وی الگ تنوانبههدف احتمالی 

ی رفتاری در اینترنت، ق ل از انتشتتار کتابش، رونق گرفت. کتاب او به طر  کلی آینده

-geneر آن هوش مصتتنوتی، انرژی خورشتتیدی، ویرایش ژن پردازد که دخودکار می
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editingهای آزمایشتتگاهی، برداری کانی از شتتهاب آستتمانی و تولید گوشتتت، بهره

ستتترانجام موجب پیدایش دنیای اوقات فراغت بی یایان و خودابداتی انستتتان خواهد 

 [14]شد.

 های مکررهراس

 یبینی مشتتترکی دربارهستتیاستتی، بر پیشهای ی طیفگرا، از همههای آیندهدیدگاه

 مسیر تغییرات تکنولوژیک متکی است.

ها استتتت؟ برای پاستتتخ به این پرستتتش، در نظر گرفتن دو تعریف آیا حق با آن

شتتکل خاصتتی از نوآوری  تنوانبهکاربردی مفید استتت. اتوماستتیون ممکن استتت 

صرفه ستفادهتکنولوژیکی جهت  شود  با ا هایی از تکنولوژی جویی در نیروی کار درک 

ی معین شتغلی همچنان ادامه خواهد دهند، یک رشتتهوری کار را افزایش میکه بهره

شغل، بهره شت. یافت، اما هر یک از کارگران در آن  شتری خواهند دا  تنوانبهوری بی

های جدید به خب تولید معین در مونتاژ اتوم یل، ممکن مثا ، اضتتافه کردن ماشتتین

وری کارگران افزایش یابد، بدون آن که این خب تولید از بین بهره است باتث شود که

برود. در این حالت در مجمو  به تعداد کارگر کمتری برای تولید تعداد معین خودرو 

شود به کارگران کمتری نیاز باشد، بستگی نیاز خواهد بود. این که آیا این امر باتث می

 به میزان کل تولید خواهد داشت.

ب قا که کورت وونگوت، در در م نه  یانوی »ل، اتوماستتتیون ممکن استتتت آن گو پ

 طوربهبندی شتتغلی یک ط قه»کند، درک شتتود  در این حالت توصتتیف می« خودکار

صرفگفته می«. رودکلی از بین می نظر از هر میزان احتمالی در افزایش تولید، شود، 

رای ر سیستم تلفن یا کسی باپراتو تنوانبهدیگر هرگز نیازی به استخدام فرد جدیدی 

ها کامق  جایگزین نیروی کار چرخاندن اهرم فوالدی نخواهد بود. در این حالت، ماشین

ی اتوماستتیون در محل کار، ی آیندهی م احث دربارهشتتوند. بخش تمدهانستتانی می

سطن تکنولوژی ست که دارای های موجود یا در آیندهم تنی بر ارزیابی از  ی نزدیک ا

ست این شوند و یا بهرویژگی ه وری کار را افزایش دهند. در تمل هند که جایگزین کار 

ست. بنا بر  سیار دشوار ا شخیص میان این دو نو  تغییر تکنولوژیکی، ب شده که ت ثابت 
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درصد مشاغل موجود  47بررسی مطالعاتی مشهوری در آکادمی مارتین در آکسفورد، 

ی آمریکا در معرض خطر اتوماستتتیون قرار دارند. مطالعات اخیر در در ایاالت متحده

سعه  صادی و تو ست که پیش OECDسازمان همکاری اقت صد از  14بینی کرده ا در

درصد  32باالیی قرار دارند و  مشاغل در کشورهای تضو این سازمان در معرض خطر

وری کار تا جایگزین شتتدن مشتتاغل در دیگر مشتتاغل )بیشتتتر به دلیل افزایش بهره

 [15]ی کار، قرار دارند.توجه از لحاظ شیوهها( در معرض تغییر قابلی نوآورینتیجه

با وجود این، روشتتتن نیستتتت حتی باالترینب این برآوردها حاکی از آن باشتتتد که 

سی،  اختقف ست. ط ق یک برر شته اتفاق افتاده ا شاغلی که  57کیفی با گذ صد م در

هه جام می 1960ی کارگران در د ندارد.ان ند، امروز دیگر وجود  در واقع،  [16]داد

داری استتتت. در مقابل اما گفتمان های ماندگار تاریخ ستتترمایهاتوماستتتیون از ویژگی

رسد، ی اجتماتی گسترده میژی به نظریهاتوماسیون، که از نمودهای تغییر در تکنولو

ی رار شتتتده استتتت. هیجان دربارهمقطعی در تاریخ مدرن تک طوربهپایدار نیستتتت و 

توان از اواسب قرن نوزدهم به این سو مشاهده رسیدن تصر اتوماسیون را حداقل میفرا

را در ستتا   در باب اقتصتتاد ماشتتینی و تولیداتکرد. چارلز بابیج، اثر خود موستتوم به 

شر کرد. جان آدولفوس اتزلر،  1832 سترس همگان، بدون کارمنت شت در د را در  به

منتشر شد. این  1835اثر آندرو اوره در سا   ی تولیدفلسفهانتشار داد، و  1833سا  

دادند که با حداقل یا صتتترفا  با هایی را بشتتتارت میالوقو  کارخانهها ظهور قریبکتاب

زیادی بر مارکس داشتتت، او در  تأثیرکردند. این دیدگاه تمل می نظارت کار انستتانی

صادی، دنیای پیچیده سرمایهجلد او  کتاب  ستدال  کرد که در مرکز زندگی اقت ی ا

شین شدن  Interacting Machinesهای دارای روابب متقابل ما در روند جایگزین 

 کار است.

صور کارخانه شد؛  1980و  1950، 1930های های خودکار، دوباره در دههت ظاهر 

از نو پدیدار شتتود. همزمان با ظهور این  2010یعنی پیش از آن که مجددا  در ستتا  

صر بیکاری فاجعه»هایی م نی بر بینیها یا اندکی بعد، پیشدیدگاه سیدن ت بار و فرا ر

کردند تنها از طریق ستتازماندهی مجدد رواج یافتند که اتقم می« فروپاشتتی اجتماتی

اشتتتاره به تناوب ظهور این  [17]معه امکان جلوگیری از این فاجعه میستتتر استتتت.جا

که با این گفتمان همراه را ای اندازهای اجتماتیگفتمان به این معنی نیست که چشم
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شرفت بودند ست که پی ست. نکته این ا یکی ی تکنولوژهای غیرمنتظرهباید مردود دان

سیون پیش سب گفتمان اتوما ن تواند هر لحظه اتفاق بیافتد. ایشود، میبینی میکه تو

ها به این دلیل که در گذشته اشت اه بودند، لزوما  به معنای آن نیست که در بینیپیش

شت اه از آب در شه ا شمآینده نیز همی ی اندازها دربارهخواهند آمد. افزون برآن، این چ

اند  آنها به برخی احتماالت آشتتکار از لحاظ اجتماتی ستتازنده بوده طوربهاتوماستتیون 

کنند. خطای رویکرد آنها صترفا  داری مدرن اشتاره میآرمانی نهفته در جوامع سترمایه

، این احتماالت آرمانی از کنند با تغییرات مداوم تکنولوژیدر این استتت که تصتتور می

 ی بیکاری گسترده، خود را آشکار خواهند کرد.طریق فاجعه

یون ی اتوماسکه نظریهرا ای واسیلی لئونتیف، اقتصاددان هاروارد، آن دریافت پایه 

ست دقیق شان کرد که به آن متکی ا ضین داد. او خاطرن سم»تر تو  تملکرد مؤثر مکانی

« ی تکنولوژی مدرنبه خصتتلت ویژه» داریستترمایه در مرکز جوامع« خودکار قیمت

به که تکنولوژی  به این معنی  افزایش »رغم فراهم کردن موج ات بستتتتگی دارد. 

شتر فرآیندهای مولد را تقویت  یسابقهبی سانی در بی کل تولید، نقش غالب نیروی ان

تواند این میی هر لحظه ژبه باور او پیشتتترفت کلیدی در تکنولو [18]«.کرده استتتت

شکننده را از بین ب رد و پیش صا   صادهای بازار را شرطات های اجتماتی کارکرد اقت

و فقب با اضافه کردن این که اکنون چنین پیشرفتی  -نابود کند. با اتکا بر این دیدگاه 

ه کنند کگویان اتوماستتتیون، غال ا  استتتتدال  میپیش – در تکنولوژی صتتتورت گرفته

ی تولیدی گذرا باشتتد که در نهایت جای خود را به شتتکل ید شتتیوهداری باستترمایه

دهد که خود را بر استتتاس کار مزدی و م ادالت پولی ستتتازمان جدیدی از زندگی می

 [19]دهد.نمی

ی اتوماستتتیون را شتتتاید با توجه به تناوبی بودن ظهور آن، بتوان گفتمان نظریه

که بنا به ترکی ی از دالیل ساختاری و داری توصیف کرد ی جوامع سرمایهخودانگیخته

های این جوامع چاره برای فرا رفتن از محدویتراه تنوانبهمکرر و  طوربهمشتتتروط، 

ی ظهور شتتتود. آنچه گفتمان اتوماستتتیون را به صتتتورت ادواری به ترصتتتهظاهر می

ست  واقعیت بهمی ساند، وجود نگرانی تمیق از تملکرد بازار کار ا ست ر سادگی این ا

ی کثیری از مردم وجود دارد. طرفداران گفتمان که مشتتتاغل کمتری به نستتت ت توده
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ی پایین بودن تقاضتتتا برای نیروی کار را از منظر مداوم مستتتئله طوربهاتوماستتتیون 

 دهند.ی تکنولوژیکی توضین میتغییرات افسارگسیخته

  
 کاهش تقاضای کار

 گسترده مورد توجه قرار گرفته، طوربهیک بار دیگر  این که امروزه گفتمان اتوماسیون،

صرف سیون،  ست که پیامدهای منتسب به اتوما نظر از تلل این پیامدها، به این دلیل ا

وضتتو  قادر نیستتت برای داری جهانی بهاکنون در پیرامون ما وجود دارند  ستترمایههم

شغل فراهم کند. به ت ارت  سیاری از افراد جویای کار،  ستا ب ضای اندک و ای دیگر، تقا

ایی زهای اقتصادی فاقد اشتغا برای کار، خود را تنها در افزایش میزان بیکاری و رونق

ه دهد، بلکاند( نشان نمیپردازان اتوماسیون غال ا به این هر دو مورد اشاره کرده)نظریه

ستتتهم کار از یابد و آن کاهش مداوم تر نیز بازتاب میای با تواقب تمومیدر پدیده

سیاری از مطالعات، امروزه تأیید می ست. ب سهم کار، که ث ات آن درآمدها ا کنند که 

ها ستا  در حا  شتد، برای دهی رشتد اقتصتادی تلقی مییکی از حقایق آشتکارشتده

 (.1کاهش بوده است )نمودار 
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شدید قدرت چانه شانگر کاهش  ست. اما واقعیت براین تغییرات ن ی ازنی کارگران ا

 طوربهدهد؛ زیرا رشد دستمزدها کارگر معمولی بدتر از آن است که این آمار نشان می

ای به ستتمت باالترین درآمدها چرخیده استتت  همان یک درصتتد بدنام باالیی. فزاینده

وری نیروی کار و متوسب دستمزد، بلکه بین رشد بین رشد بهره تنهانهشکاف فزاینده 

انگین نیز ایجاد شتتده استتت. در نتیجه، بستتیاری از متوستتب دستتتمزد و دستتتمزد می

شدن همان قطعه شاهد ناپدید  صادی هستند کارگران  شد اقت ی ناچیز خود از کیک ر

های بازتوزیع، ی برنامهتحت این شتترایب، تنها با نیروی محدودکننده [20](.2)نمودار 

سیون مانند دیوید اتور ها کنتر  میافزایش نابرابری شود. حتی منتقدان گفتمان اتوما

صاد  شت اهی باید در اقت ستند، به نظر آنها  ا ضی ه و رابرت گوردون از این روندها نارا

 [21]ای کار منجر شده است.صورت گرفته باشد که به تقاضای کم بر

 
  

سخ به این پرسش، همراه  ست؟ من در پا ضای کار ا سیون تلت کم ود تقا آیا اتوما

با منتقدان گفتمان اتوماسیون، استدال  خواهم کرد که این گونه نیست. با وجود این، 

ها تحلیلی از  که آن قد خواهم کرد؛ هم برای آن  قدان را نیز ن تداد راه، این منت در ام

ضا برای کار ارائه می صداق دارد، کم ود تقا شورهای با درآمد باال م دهند که تنها در ک

و هم برای آن که قادر نیستند چیزی ش یه یک دیدگاه رادیکا  برای تغییر اجتماتی، 

متناسب با مقیاس مشکقتی که اکنون با آن روبرو هستیم، ارائه دهند. در واقع، باید از 

https://pecritique.com/2020/04/28/%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%88-%d8%aa/#_ftn20
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دان تر نزدیک هستم تا به منتقپردازان چپ اتوماسیون بیشابتدا گفت که من به نظریه

 آنها.

ضین نظریه شد، حداقل آنها همواره توجه حتی اگر تو سیون ناکافی با پردازان اتوما

اند. برتری آنها همچنین در این جهانیان را به مشکل کم ود تقاضا برای کار جلب کرده

شیده ست که کو شند که حلاند راها صویر بک شکل به ت لی ک طوربههایی برای این م

صلت رهایی سون، نظریهخ سیون، آرمانبخش دارند. به تع یر جیم ان گرایپردازان اتوما

utopians سرمایه ستند.ما در  وفان ت»شده در ورغوطه در جهانب [22]داری متأخر ه

یستتتم ستتترکش و نولی رالهای فزاینده، ناشتتتی از تغییرات اقلیمی، نابرابری« محض

کوشند از پردازان اتوماسیون کسانی هستند که مینظریه گیری ناسیونالیسم قومی،اوج

ای که در آن بشتتریت به بخش بیابند؛ آیندهی رهاییاین فاجعه، راهی به ستتوی آینده

نظر از هر تعریفی که از آن وجود داشته باشد یا بخواهیم صرف –ی بعدی تاریخ مرحله

دهد که آما  گذارد و در این راه، تکنولوژی به ما امکان میقدم می –داشتتته باشتتیم 

انداز خود را کشف کنیم و برای رسیدن به آن بکوشیم. با این حا ، الزم است که چشم

ی چگونگی تحوالت گرایان کنونی )همچنان که استتقف آنها( دربارهی آرمانشتتدهارائه

کت  ماتی و حر ندهاجت یدوی بهتر را به ستتتوی آی فانتزی و از ق تا   مد های ت ند ب

 تکنوکراتیک نجات داد.

شکا  مداخله ی ی دولت در اقتصاد، تنها تحت فشارهای گستردهتغییر تمده در ا

گیرد، همچنان که در طی قرن بیستتتتم، این تغییرات به دن ا  اجتماتی صتتتورت می

کن یاسی ممتهدید کمونیسم یا فروپاشی تمدن اتفاق افتاد. در حا  حاضر اصقحات س

شی از یک جن ش توده شار نا سخ به ف ست در پا ای جدید با هدف تغییر بنیادی نظم ا

جای هراس از این جن ش باید خود را بخشتتی از آن اجتماتی موجود صتتورت گیرد. به

ستتتازی اهداف و هموار کردن راه آن کمک کنیم. اگر جن ش به بدانیم، به شتتتفاف

درآمد »ه به دستتت خواهیم آورد پرداخت شتتکستتت بینجامد، شتتاید بهترین چیزی ک

باشد، اما این ن اید هدف ما باشد. ما باید به سمت دنیای پساکمیابی حرکت « همگانی

شرفته مطمئنا  در تحقق آن به ما کمک خواهند کرد، حتی کنیم که تکنولوژی های پی

 اگر اتوماسیون کامل، قابل دستیابی یا حتی مطلوب ن اشد.
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ماسیون از توارض تصر ما است، همان گونه که در گذشته نیز بازگشت گفتمان اتو

آید که ناکارآمدی اقتصتتاد جهانی در ایجاد چنین بود  این مستتئله زمانی به وجود می

ب رند. ازکارافتادگی  ستتؤا شتتود مردم کارکرد بنیادی آن را زیر شتتغل کافی، باتث می

شدیدتر از هر زمان دیگری در گذ سم بازار، امروز  سه با مکانی ست. زیرا در مقای شته ا

گذشتتتته، اکنون بخش بیشتتتتری از مردم جهان برای زنده ماندن، به فروش کار یا 

ی نیروی کار خود نیاز دارند، و این در شرایطی است که رشد اقتصاد محصوالت ساده

تخیلی  -های تلمیجهانی در حا  کند شتتتدن استتتت. واقعیت کنونی ما با داستتتتان

ست، بهتر توصیف میجا همهنزدیک که در آنی ی آیندهدرباره د شوچیز ناخوشایند ا

کنیم با پهپادهایی که بر ی داغی زندگی میرایج اقتصتتادی. ما در ستتیاره واکاویتا با 

کنند؛ جایی که های مسافرکشی پرواز میچرخههای خیابانی و سهفراز سر دستفروش

ی اند، در حالی که بقیهسکنا گزیدهشده های کنتر  و محافظتثروتمندان در مجموته

های هوشتتتمند های ویدیویی در تلفنآینده و با بازیما وقت خود را با مشتتتاغل بی

 ی زمانی دیگری شویم.ی زمانی بیرون برویم و وارد بازهگذرانیم. ما باید از این بازهمی

سا سیدن به دنیای پ سی همه-ر ستر ستثنکمیابی که در آن د ، به ای افراد، بدون ا

ای باشتد که بشتریت ن رد تواند زمینهآنچه برای زندگی نیاز دارند، تضتمین شتود، می

ما  ای باشتتتد کهتواند شتتتالودهرا تدارک ب یند. این همچنین میتلیه تغییرات اقلیمی 

شرایطی را ایجاد کنیم که همان سازی و  ساس آن باز طور که جیمز بوگز جهان را بر ا

شر، توده برای اولین»گفت در آن  سیعی از مردم آزاد خواهند بود بار در تاریخ ب های و

ی غذایی بعدی، اکتشتتتاف کنند، تأمل کردن وتده تأمینتا بدون نگرانی از چگونه 

یافتن مسیر به سوی  [23]«.کنند، سؤا  کنند، خلق کنند، یاد بگیرند و آموزش دهند

سیون تأیید میطور که نظریهآینده، همان ستلزم قطع رابطه بین پردازان اتوما کنند، م

کار و درآمد استت. اما این همچنین مستتلزم قطع رابطه بین ستود و درآمد استت که 

 زنند.بسیاری از پذیرش آن سر باز می

ستدال  من ا سیون، ا ضبنابراین، در پاسخ به گفتمان اتوما ست که کاهش تقا ا ین ا

ها در تکنولوژی، بلکه به تلت تغییرات ی نوآوریستتتابقهبرای کار نه به تلت جهش بی

شتار، که در  ست. در بخش دوم این نو صادی ا شرایب تعمیق رکود اقت مداوم فنی در 
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منتشر خواهد شد، استدال  خواهم کرد که کاهش تقاضا  ویوینیو لفت ر 120ی شماره

کار، خو نامکفی برای  غا   که در اشتتتت کاری گستتتترده بل نه در بی -underد را 

employment دهد که از نظر نخ گان جامعه، ضرورتا  معضل به و گسترده نشان می

های تکنوکراتیک، مانند درآمد پایه را نقد حلآید. بر این استتاس، من راهحستتاب نمی

ستدال  تجربیمی انیم تواین که چگونه می نظری ارائه خواهم داد م نی بر -کنم. من ا

ها. ها استوار است و نه بر ماشینی پساکمیابی را تصور کنیم که بر انساننوتی جامعه

ی اجتماتی و نه از توانیم از طریق م ارزههمچنین نشتتتان خواهم داد که چگونه می

طریق دخالت دولتی به این جامعه برستتیم. اما نخستتت، در بخش او ، دالیل اصتتلی 

دهم. این امر مستلزم تغییر مسیر در بررسی وضعیت ضای کار را توضین میکاهش تقا

سی پویشتولید کارخانه سطن جهانی و نیز در برر صنعتای در  زدایی های رقابتی در 

 است. deindustrialization labour’s کار

  
  

 زدایی جهانی کار. صنعت2

سیون مینظریه شغلپذیرند که اگر پردازان گفتمان اتوما اربرد ی کها را نتیجهنابودی 

ای خواهد داشتتتت و شتتتامل گستتتترده تکنولوژی بدانیم، این امر پیامدهای اجتماتی

شد که بیناز شتغا  در بخش بزرگ و پرتنو  خدمات نیز خواهد  صد از  74رفتن ا در

درصتتد در ستتراستتر جهان را به خود جذب  52کارگران در کشتتورهای با درآمد باال و 

اشکا  جدیدی از اتوماسیون در بخش ». بنابراین آنها توجه خود را بر [24]کرده است

کنند، جایی فروش غذا متمرکز می خدماتو  ونقلحملها، مانند فروشتتتگاه« خدمات

ها رشتتد ماشتتینبهدر جریان استتت و لشتتکر رو« تیک شتتدنروبا»شتتود که گفته می

کنند و کنند، رانندگی میت میگیرند، میزان موجودی کاالها را ث را می هاستتتفارش

ها، بنابراین، بستتتیاری دیگر از مشتتتاغل در بخش کنند. از نظر آنهم رگر آماده می

ها آموزش و تعلیم است، نیز ظاهرا  به تلت خدمات، از جمله مشاغلی که مستلزم سا 

سا  صنوتی در  شرفت در هوش م شد.پی سوخ خواهند  ال ته این  [25]های آینده من

شتر م تنی بر پیش شتتکنولوژی در الگوهای آینده تأثیربینی ادتاها بی ست. ی ا غا  ا

تواند اشت اه باشد. برای نمونه، ایتسا، یک شرکت خودکار هایی میبینیاما چنین پیش
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ست صندوق فودف سا  که نه  شد در  شت، مج ور  شخدمت دا اکثر  2017دار و نه پی

 [26]عطیل کند.های خود را تفروشگاه

شاره ای اپردازان اتوماسیون غال ا  در اث ات بحث خود به بخش تولید کارخانهنظریه

کنند که به نظرشتتتان در آن بخش، آنچه به گمان آنها اکنون در بخش خدمات در می

شته اتفاق افتاده  و آن فاجعه ست، در گذ شتغا  در بخش تولید حا  روی دادن ا ی ا

پردازان اتوماستتیون، منطقی بنابراین برای ارزیابی ادتای نظریه [27].ای استتتکارخانه

استتت که بحث را با بررستتی نقش اتوماستتیون در ستترنوشتتت این بخش آغاز کنیم. 

ای است که بیشترین قابلیت را برای ای، حوزهنظر از هر چیز دیگر، تولید کارخانهصرف

بنیادی  طوربهرا برای کار ماشتتتین محیب »دهد که اتوماستتتیون دارد، زیرا امکان می

های روباتهاستتتت که مدت [28]«.ی فعالیت خود کار را مهیا کردتستتتهیل و زمینه

های در یکی از کارخانه 1961، در ستتا  «یونیت»، روباتصتتنعتی وجود دارند  اولین 

شد. با وجود این، تا دهه صب  سرگرم پژوهش  1960ی جنرا  موتورز ن محققانی که 

یت»ن بخش بودند نگرانی از در ای ناشتتتی از  ینتیجهدر 1ها«الدا بیکاری درازمدت 

ی یهامورد اتقم کردند. در حقیقت اشتغا  صنعتی در آن بخشتکنولوژی را به کلی بی

 اش این بودشتد. دلیلهای فنی با سترتت به کار گرفته میرشتد می یافت که نوآوری

کاهش را داشتتت و این خود، محرک رشتتد ترین که قیمت ها در این بخش ها ستتریع

 [29]شد.تقاضا برای فروش محصوالت می

زدایی، شدن جای خود را به صنعتهاست که در اکثر کشورها، روند صنعتیمدت

ید کارخانهی بخشتولیدی بلکه در همه ینه فقب در یک رشتتتته ای داده های تول

ها نخستتت در کشتتورهای با درآمد باال کارگران شتتاغل در کارخانه ستتهم [30]استتت.

در  1970درصتد از کل کارگران در ستا   22ی آمریکا ستقوط کرد  در ایاالت متحده

درصتتد کاهش یافت. در  8به  2017ها بودند. این ستتهم در ستتا  استتتخدام کارخانه

 9درصتتد به  23ای از هی زمانی در فرانستته ستتهم اشتتتغا  در تولید کارخانهمین بازه

                                                      

ی یخفا ان کار ران بساااااا ابس در در  رن ب ندبو س د که بایهالدایت ساااانیابا سا سااا     

شکست  .آالت را یایاشدن
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ستان از  صد و در انگل صد به  30در صد کاهش یافت. ژاپن، آلمان و ایتالیا نیز  8در در

توجهی را تجربه کردند  ستتتهم کارگران شتتتاغل در تولید تر اما قابلروند نزولی کم

صد به  25ای در ژاپن از کارخانه صد، در آلمان از  15در صد به  29در صد و  17در در

درصد رسید. در تمام موارد، سرانجام، این روند با کاهش  15درصد به  25لیا از در ایتا

ی ای همراه بود. در ایاالت متحدهگیر تعداد کل افراد شتتاغل در تولید کارخانهچشتتم

د ای تقری ا  حدوآمریکا، آلمان، ایتالیا و ژاپن، تعداد کل افراد شتتتاغل در تولید کارخانه

صد از نقطه 30 ست. خود در دورهی اوج در ی پس از جنگ جهانی دوم کاهش یافته ا

 [31]درصد بوده است. 67درصد و در انگلیس  50این کاهش در فرانسه 

ی انتقا  تجهیزات به زدایی باید در نتیجهمعموال  فرض بر این استتتت که صتتتنعت

د، از برون مرزها روی دهد. اما در هیچ یک از کشتتتورهایی که نام آنها در باال ذکر شتتت

ای همراه ن وده ای با کاهش میزان تولید کارخانهها در بخش کارخانهدست رفتن شغل

در ایاالت  2017و  1970های ی واقعی در این بخش، بین ستتا استتت. ارزش افزوده

ی آمریکا، فرانسه، آلمان، ژاپن و ایتالیا بیش از دو برابر شد. حتی در انگلستان، متحده

 25ای آن در میان این گروه از همه بدتر بود، شاهد افزایش هکه وضعیت بخش کارخان

صدی ارزش افزوده شورهای با درآمد کم و در ی واقعی طی این دوره بودیم. مطمئنا  ک

نند. کمتوسب کاالهای هر چه بیشتری برای صدور به کشورهای با درآمد باال تولید می

ه ی انتقا  امکانات تولید بنتیجهتواند زدایی اخیر به ستتادگی نمیبا این حا ، صتتنعت

های دانشتتتگاهی، کشتتتورهای با درآمد کم یا متوستتتب باشتتتد. از این رو در نوشتتتته

شتغا »زدایی صنعت سهم بخش کارخانه ای در کل ا ، بدون در نظر «معموال  کاهش 

نه خا کار ید  گاه [32]ای تعریف شتتتده استتتتگرفتن میزان تول ید با د . این تعریف 

اتوماسیون همسان است  کاالهای بیشتری، اما با تعداد کارگران کمتری، پردازان نظریه

 شود.تولید می

سریع بهره سران معموال  افزایش  ست که مف ساس ا سرازیر بر این ا وری کار و نه 

شغلشدن واردات ارزان صلی از بین رفتن  صنعت قیمت از خارج را تلت ا ها در بخش 

م بینیتر بررسی کنیم میبا وجود این، اگر دقیق [33]دانند.در کشورهای پیشرفته می

صعودی در بهره ست  هیچ جهش  ضیحات ناکافی ا  ایوری در تولید کارخانهکه این تو

وری در این بخش برای چندین دهه رشتتد کندی برتکس، بهره [34]رخ نداده استتت.
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سولو ست و به همین دلیل بود که رابرت  شته ا صر کامپیوتر »به طعنه گفت،  1دا ما ت

مه به بهرهجا میرا در ه های مربوط  مار یه [35]«.وریبینیم، مگر در آ پردازان نظر

سیون  شکلی در بحث خود در می تنوانبهرا « وریپارادوکس بهره»اتوما یابند و آن م

 را بر اساس وجود تقاضای کم برای محصوالت یا در دسترس بودن همیشگی کارگران

دهند، اما آنها به اهمیت واقعی این مشتتتکل کم بها با دستتتتمزد پایین توضتتتین می

 1950وری کار از سا  ظاهر مداوم بهرهدهند. دلیل آن تا حدودی ناشی از رشد بهمی

سو در تولید کارخانه ست که گفته میای ایاالت متحدهبه این   طوربهشود ی آمریکا ا

ساالنه حدود  سب  صد بوده 3متو ساس، در ست. بر این ا سون و مک آفی  ا برینجولف

سیون می شتند که اتوما صورت اظهار دا صاتدی  تأثیرتواند خود را به  شد ت مرکب ر

 [36]نشان دهد تا این که در افزایش بسیار ناچیز نرخ رشد.

سمی شد تولیدات کارخانهدرباره اما، آمار ر ی آمریکا ای در ایاالت متحدهی نرخ ر

مثا  تولید کامپیوترهایی که ستترتت پردازش باالتری دارند  تنوانبهآمیز استتت. اغراق

بر این استتتاس،  [37]معاد  تولید کامپیوترهای بیشتتتتر در نظر گرفته شتتتده استتتت.

 یوری در تولید کامپیوترها و زیرمجموتهکنند که ستتطن بهرهآمارهای دولتی ادتا می

ساالنه بیش از  طوربهالکترونیک،  سب،  سا  ها 10متو صد بین   2011و  1987ی در

درصتتد  2وری در خارج از این زیرمجموته حدود افزایش یافته استتت، اگرچه نرخ بهره

سا  در همان بازه سا   [38]ی زمانی کاهش یافت.در  سر 2011از  سرا ، این روند در 

ازای هر ستتاتت کار در ای بدتر شتتده استتت  میزان تولید واقعی بهبخش تولید کارخانه

سا   طوربهاین بخش  سا   2017کلی در  س ت به اوج خود در  تر بود. پایین 2010ن

شتتد به تلت که تصتتور می وری در این بخش دقیقا  زمانی ستتقوط کردنرخ رشتتد بهره

 سرتت در حا  افزایش است.اتوماسیون این نرخ به

                                                      

  ت ابدشما یا»کار سرد؛ هسراسرت س ل   ،ا تصاددان و ب یس  ه 1987در سال این عبارت را اولدن سار  

او سر این ساور اساات که اازای  « وری یشاااب ه ک د .از در آیار سهرهاا سهعصاار کایود تر را در بمه

ی  ت ساعث اازای  برخ  ط رسهاقط سرد، ، ان آبجا که بساابت سااریایه سه کار را ساال یای اوم سااریایه

 .ش دش  یار
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مار بهره نهتصتتتحین آ خا کار ید  حدهوری در تول یاالت مت با ای ا کا، آن را  ی آمری

دهد. در آلمان شود، در تطابق قرار میروندهایی که در آمار سایر کشورها مشاهده می

شد بهره ی اوج خود بعد از جنگ جهانی ای از نقطههوری در تولید کارخانو ژاپن نرخ ر

در این وری بهرهتنوان مثا  در آلمان، چشتتمگیری کاهش یافته استتت. به طرزبهدوم 

ساالنه  رشد یافت. این رشد از  1960و  1950ی درصد در دهه 6.3بخش با میانگین 

سو به  2000سا   ست. این روند نزولی تا حدی  2.4به این  سیده ا صد ر ی نتیجهدر

پایان یافتن دوران رشد شتابان برای رسیدن به دیگران است. با این حا ، این امر باید 

سیون تعجبهمچنان برای نظریه شد، زیرا آلمان و ژاپن در زمینهپردازان اتوما  یآور با

تهور کا جلوتر رف ند. در واقع، روباتباتیک صتتتنعتی از آمری های مورد استتتتفاده در ا

ستتازی اتوماتیک تستتق در کالیفرنیا را یک شتترکت آلمانی روباتیک م یلی اتوکارخانه

ست. سه با ایاالت متحدهشرکت [39]ساخته ا ی آمریکا، های آلمانی و ژاپنی در مقای

 هزار کارگر استتتتفادهازای هر دههای صتتتنعتی بیشتتتتری بهروباتدرصتتتد،  60حدود 

 [40]کنند.می

وری در صتتتنایع رمق نرخ بهرهرغم نرخ رشتتتد بیتلیزدایی با وجود این، صتتتنعت

شورها ادامه دارد  یعنی همانکارخانه پردازان طور که نظریهای همچنان در تمام این ک

دهند. برای کاوش بیشتتتر دالیل اتوماستتیون انتظار دارند، اما نه به دالیلی که ارائه می

ر هر صنعت معین، نرخ رشد کنم. دزدایی، از اصو  حسابداری زیر استفاده میصنعت

( برابر استتت با نرخ رشتتد اشتتتغا  ΔPوری کار )( منهای نرخ رشتتد بهرهΔOتولید )

(ΔE ،بنابراین .)ΔO – ΔP = ΔE[41] درصد در  3مثا ، اگر تولید خودرو  تنوانبه

درصد رشد یابد، باید اشتغا  در  2وری در صنعت خودرو ساالنه سا  رشد کند و بهره

 3( برتکس، اگر تولید 3-2= 1لزوما  یک درصتتد در ستتا  افزایش یابد )آن صتتنعت 

شد یابد و بهره سا  ر صد در  شتغا   4وری در سا ، ا صد در  سا   1در صد در  در 

 (.3-4=  – 1یابد )کاهش می

ای را به ما ای در فرانستته الگوی تمومیی تولید کارخانهشتتدهنرخ رشتتد تفکیک 

 (3)نمودار  [42]کشورهای با درآمد باال مصداق دارد.دهد که در تمام نشان می
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سرمایهدر دوران به صطق  طقیی  ساجنگ، نرخ رشد بهرها صنعت داری پ وری در 

درصد در سا ، بین  5.2متوسب  طوربهیعنی  -ای فرانسه بسیار باالتر از امروزکارخانه

تلت افزایش مداوم اشتتتغا  با بود. اما نرخ رشتتد تولید، به – 1973تا  1950ستتالهای 

شتر از  0.7نرخ  صد، حتی بی سا   5.9در سا  بود. از  صد در  ، هر دو نرخ 1973در

ی وروری کاهش یافتند، اما نرخ رشتتتد تولید خیلی بیشتتتتر از نرخ بهرهتولید و بهره

سا  ستکاهش یافت. در  شد بهرهوهای اوایل قرن بی سیار  –وری یکم، نرخ ر هرچند ب

درصد بود، افزایش  0.9تر از نرخ رشد تولید که سریع –درصد در سا   2.7ا کندتر، ب

درصد در سا  افت پیدا  1.7یافت، در نتیجه، اشتغا  در صنایع به شدت یعنی با نرخ 

 کرد.

سه کمک میی تولید کارخانهشدهنرخ رشد تفکیک  را کند تا دریابیم چای در فران

ر وری در صنایع با آهنگ تند ده بر این باورند که بهرهاشت اپردازان اتوماسیون بهنظریه

شد بهره ست  در حقیقت، ر شد ا سیار اندک تولید، حا  ر شد ب س ت به ر وری تنها ن

ست. همین الگو را می شتاب بوده ا شاهده کرد  هیچ پر شورها م سایر ک توان در آمار 

شد تولی یکاهش مطلق ست، اما نرخ ر صورت نگرفته ا و  د کاهش یافتهدر مقدار تولید 
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س ت به بهرهنتیجه این که تولید با سرتت کم ست )جدو  تری ن (. 1وری رشد کرده ا

صادی، موجب  شدن رکود اقت ترکیب همزمان محدودیت در پویایی تکنولوژیک و بدتر 

 کلی شده است. طوربهکاهش مستمر سطن اشتغا  در صنعت 

 
را تنها  output-led« ناشی از تولید»زدایی پذیر نیست که صنعتبنابراین امکان

طه [43]از منظر تکنولوژیکی توضتتتین داد. جایگزین، در جستتتتجوی نق مت  ی تزی

تصادهای ضرر اقویژگی بی تنوانبهرا  زداییصنعتاند تا اقتصاددانان بیشتر ترجین داده

صیف کنند. با این حا ، شرفته تو ضین تفاوتاین نقطه پی های ی تزیمت، ناتوان از تو

سرانه سطن تولید ناخالص  ست که در محدودهشدید در  ی آن گویا تغییر ی داخلی ا

و اوایل  1960ی زدایی در اواخر دههمسیر تکاملی اقتصادی اتفاق افتاده است. صنعت

ای که در آن دورهبرای اولین بار در کشتتتورهای با درآمد باال و در پایان  1970ی دهه

سرانه شد. سطن درآمد  شکار  شده بود، آ ی ایاالت متحده، اروپا و ژاپن به هم نزدیک 

به کشورهای با درآمد متوسب و پایین « زودرس»زدایی های بعد، صنعتسپس در دهه

 (4)نمودار  [44]و دارای تفاوت زیاد در درآمد سرانه گسترش یافت.
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های زدایی وارد جنوب اروپا شتتد. ستتپس طی دهه، صتتنعت1970ی در اواخر دهه

هایی از شتترق و جنوب شتترقی ای از آمریکای التین، بخشبخش تمده 1990و 1980

اری در بسیشدن صنعتیی اوج آسیا و جنوب آفریقا همین مسیر را شرو  کردند. نقطه

شورهای فقیر به شاید دقیقاز ک شد بگوییم که آنها هیچ وقتحدی پایین بود که   تر با

 [45]نکردند.شدن صنعتیشرو  به 

 تنوانبهزدایی را توانستتتیم صتتنعتبه این ترتیب، در اواخر قرن بیستتتم، دیگر می

شتغا  در تولید کارخانهنوتی بیماری همه شاهده کنیم. ا سر گیر جهانی م سرا ای در 

سا  صد  0.4به  2016تا  1991های جهان بین  صورت مطلق افزایش در سا  به  در 

یافت، اما این رشد بسیار کندتر از رشد مجمو  نیروی کار جهانی بود؛ در نتیجه، سهم 

شابه صنعت کارخانه شتغا  در مدت م صد کاهش یافت. 3ای در کل ا چین  [46]در

ستثنا ست، اما فقب  ییک ا س ی. )نمودار  طوربهمهم ا سب دهه5ن ، 1990ی ( در اوا

های دولتی چین تعداد زیادی از کارگران را از کار برکنار کردند که موجب شد شرکت

چین از  [47]ای در مستتیری رو به کاهش قرار گیرد.ستتهم اشتتتغا  در بخش کارخانه

سب دهه 2000ی اوایل دهه شد، اما پس از آن دوباره در اوا صنعتی   2010ی مجددا  

صنعت سیر  صنایع کارخانهدر م شتغا  در  سهم ا شور از زدایی قرار گرفت   ای این ک
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سا   19.3 صد در  سا   17.5به  2013در صد در  کاهش یافت و احتما   2017در

توان با اتوماستتیون یا تکامل زدایی را نمیستتقوط بیشتتتر آن وجود دارد. اگر صتتنعت

 تواند باشد؟س خاستگاه آن چه میداخلی اقتصادهای پیشرفته توضین داد، پ

 
  

 . بالی مازاد ظرفیت صنعتی3

 اش هستند، همانیزدایی ناتوان از تشخیصآنچه اقتصاددانان در ت یین خود از صنعت

پردازان اتوماستتیون نیز غایب استتت. حقیقت این استتت که استتت که در م احث نظریه

شد تولیدات کارخانه تنهانه سر جهان، نرخ ر سرا شور بلکه در  ه ای رو بدر این یا آن ک

ای کل تولید کارخانه 1960و  1950های ( در دهه6. )نمودار [48]کاهش داشته است

ی درصتتد در ستتا  رشتتد کرد. این نرخ در دهه 7.1در جهان با نرخ متوستتب و واقعی 

صد و بین  4.8به تدریج به  1970 صد کاهش  3.0به  2007تا  1980های سا در در

ای در ی تولید کارخانه، نرخ رشتتد ستتاالنه2014تا  2008یافت. از زمان بحران ستتا  

تصتتر »اصتتطق  چهارم ستترتت خود در بهتر از یکدرصتتد یعنی کم 1.6جهان فقب 

شتتتایان ذکر استتتت که این ارقام شتتتامل  [49]بعد از جنگ جهانی دوم بود.« طقیی

 جا نیز همینشتتود. اینای در چین نیز میرش چشتتمگیر ظرفیت تولید کارخانهگستتت

https://pecritique.com/2020/04/28/%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%88-%d8%aa/#_ftn48
https://pecritique.com/2020/04/28/%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%88-%d8%aa/#_ftn49
https://pecritique.files.wordpress.com/2020/04/atomation-graph-5.jpg


 

 
 

 ی ایوب رحمانی و ستار رحمانیآرون بناناو / ترجمه 637

ای در مقیاس جهانی استتت که کاهش باورنکردنی یا حتی توقف رشتتد تولید کارخانه

به پیش ظاهر با گام تند روای بهوری در تولید کارخانهدهد چرا رشتتد بهرهتوضتتین می

ی نستتت ت به ق ل از ستتترتت کمتری واقع طوربهرود، در حالی که همین رشتتتد می

کنند، محصتتوالت هر پردازان اتوماستتیون ادتا میگونه که نظریهبرخوردار استتت. همان

شتتود اما این به آن دلیل نیستتت که چه بیشتتتری توستتب کارگران کمتری تولید می

ست، بلکه برباالی بهرهتغییرات تکنولوژیکی موجب افزایش در نرخ  شده ا کس، توری 

رسد که معیاری که ای از آن رو امروز سریع به نظر میوری در تولید کارخانهرشد بهره

 شود، در حا  کوچک شدن است.گیری میاین رشد با آن اندازه

 
زدایی نه در توان گفت که خاستتتتگاه موج جهانی صتتتنعتبا نگاه از این منظر می

صوالت کارخانهتغییرات فنی تنان ضع مازاد مح شدن و سیخته، بلکه در بدتر  ی در اگ

پلکانی بدتر  طوربهبازارهای جهانی استتت. پس از جنگ جهانی دوم، وضتتع این مازاد 

ها ترین تکنولوژیت متحده با پیشتترفتهی پس از جنگ، ایاالشتتد. بقفاصتتله در دوره

ایاالت متحده در مواجهه با تهدید گستتترش  [50]میزبان پویاترین اقتصتتاد جهان بود.
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کمونیستتم در اروپا و همچنین در شتترق و جنوب شتترقی آستتیا، حاضتتر شتتد که 

ستتتابق یعنی آلمان و ژاپن و ستتتایر امپریالیستتتتی های خود را با رق ای تکنولوژی

 [51]شتتریک شتتود تا آنها را زیر چتر امنیتی خود قرار دهد.« خب مقدم»کشتتورهای 

ی پس از جنگ جهانی دوم، باتث ی نخستتتت دورهاین انتقا  تکنولوژی در چند دهه

ور محی صادراتافزایش سریع رشد اقتصادی در اروپا و ژاپن شد و فرصت برای توسعه

های از طریق کاستتتتن ارزش پو  را برای آنها فراهم آورد. این استتتتراتژی همچنین

طور که رابرت برنر با این حا ، همان [52]اروپایی و ژاپن در برابر دالر تقویت شتتتد.

سرتت موجب ایجاد استدال  کرده است، افزایش ظرفیت صنعتی در سراسر جهان به

در نرخ رشتتتد تولید صتتتنعتی « رکود طوالنی»مازاد ظرفیت شتتتد که این خود باتث 

 [53]گردید.

ای بعدها در جنوب جهان موضتتو  تنها این نیستتت که ظرفیت صتتنعت کارخانه

هایی پیش از آن در کشتتورهایی مانند تقویت شتتد، بلکه این استتت که چنین ظرفیت

ان هزینه در دورآلمان، ایتالیا و ژاپن ایجاد شتتده بود که نخستتتین تولیدکنندگان کم

سهمی  شدند  خود در بازارهای جهان برای کاالهای برای پس از جنگ بودند و موفق 

گاه بازار داخلی ایاالت متحده را که ق ق  نفوذناپذیر به نظر صنعتی به دست آورند و آن

شد که در اواخر دههمی سید آماج هجوم قرار دهند. این رقابت باتث  ، نرخ 1960ی ر

ستتتطن رشتتتد تولیدات صتتتنعتی در ایاالت متحده کاهش یابد، که این خود از لحاظ 

صنعت شتغا  به  شکستن پیمان ا شد. زمانی که ایاالت متحده با  رتون ب»زدایی منجر 

واکنش نشتتتان داد،  1970ی و کاهش ارزش دالر به افزایش واردات در دهه 1«وودز

                                                      

بفر بمای  ه ان کشاا ربای ی م یتفد در سرت ن وودن،  730سا شاارکت  1944ک فرابر سرت ن وودن در  

  ا المبای سدنبهادبایایجاد  بای برام پ لا اهان ودر بد بموشااایر آیریکا سه ی ر ر تیددن سااداساات

با سر زار ش . سر طبد ت ااد ک فرابر که سه ت ااد سرت ن وودن یشه ر ش ، باظر سر پدشبرد این سداست

شرکت ش ربای  ش ب  که طال را یب ای پ لک بای رایج خ د  رار دب   و تب یم ک   ه ان ام ه یتیه  

ضمدن ک    سه طال راپ ل رایج خ د  ص  وق ت ن پ ل و سابک اهابا ان بتایج دیسر ایا الم  سدن. ایجاد 

ی ایریکا ان پشااتدبابا دالر سا طال ابصااراد داد، نیابا که دولت ایاالت یتح ه 1971ک فرابر س د. در 

  این ت ااد عمالً شکسته ش .
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شما  اروپا  شمالی و  ستمزدها از آمریکای  همین معضقت در کشورهای با باالترین د

که تعداد هر چه بیشتری از بنابراین هنگامی [54]کرد.ی اروپا رواج پیدا تا ژاپن و بقیه

شورها ظرفیت تولید کارخانه صادراتک شد  ستراتژی ر محور را ای خود را باال بردند، ا

ای شتتتدند، افت نرخ اتخاذ کردند و وارد بازارهای جهان برای فروش کاالهای کارخانه

ه آمریکای زدایی کار بای و متعاقب آن موج صتتنعترشتتد تولید محصتتوالت کارخانه

سیا و آفریقا نیز گسترش یافت و اقتصاد جهان را  ک کل ی تنوانبهالتین، خاورمیانه، آ

 [55]دربرگرفت.

زدایی فقب به معنای پیشتترفت تکنولوژیکی نیستتت، بلکه افزونگی جهانی صتتنعت

شتر در بازارها میظرفیت ش ا  بی ست که موجب ا در  شود کههای تکنولوژیکی نیز ه

مکانیسمی  [56]گردد.تر میهای سریع رشد تولید صنعتی مشکلبه نرخ آن دستیابی

بود که قیمت داد همان مکانیستتمی که این مشتتکل را به ستتراستتر جهان انتقا  می

این  [57]داد.شتتدت تحت فشتتار قرار میای در بازارهای جهانی را بهکاالهای کارخانه

سرمایامر به کاهش درآمد به سپس به کاهش نرخ هازای هر واحد  شد و  گذاری منجر 

تر رشتتد تولید گذاری و از این رو به نرخ پایینگاه به کاهش نرخ ستترمایهستتود و آن

ها با تشدید رقابت برای کسب سهم در بازار روبرو در این شرایب، شرکت [58].انجامید

ستتریع، نرخ رشتتد تولید برای هر شتترکت، تنها راه رشتتد شتتوند. با کاهش تمومی می

ی دیگر است. هر بنگاه باید تمام تقش خود را به کار ب رد هابنگاهسرقت سهم بازار از 

ضین میماز [59]تا خود را در مقابل رق ا حفظ کند. دهد که چرا از اوایل اد ظرفیت تو

شد بهره1970ی دهه شد تولید کاهش ، نرخ ر س ت به نرخ ر شدت کمتری ن وری با 

رغم افت نرخ رشد تولید به بهترین وجه ممکن به افزایش سطن به هابنگاهیافته است  

سقوط کرده و از میانگینوری خود ادامه دادهبهره صورت  آماری  هایاند )در غیر این 

ای از کشتتوری به کشتتور دیگر به اند(. زمانی که نرخ رشتتد تولید کارخانهناپدید شتتده

 زدایی در سراسر جهان گسترش یافت.وری رسید، صنعتتر از نرخ رشد بهرهپایین
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 سازیمحرک جهانی

زدایی از منظر مازاد ظرفیت جهانی و نه از منظر اتوماسیون تحلیل امواج جهانی صنعت

های این پدیده را درک کنیم که در ای از ویژگیدهد تا پارهصتتتنعتی به ما امکان می

صورت متناقض به نظر می سد. غیر این  ضین  تنوانبهر مثا ، افزایش ظرفیت تولید تو

های ی تکنولوژیهای مداوم برای توستتعهبا تقش تنهاهنزدایی دهد که چرا صتتنعتمی

ی هابنگاهای از جویی در نیروی کار، بلکه همچنین با ایجاد زنجیرهجدید برای صتتترفه

محیطی ات مخرب زیستتتتأثیرکننده همراه بوده استتت که معموال  پیکر ترضتتهغو 

شته شتری دا رخ داد،  1960ی ی تطف کلیدی در این ماجرا در دههنقطه [60]اند.بی

قیمت به بازار داخلی آمریکا هجوم بردند و زمانی که محصتتتوالت ژاپنی و آلمانی ارزان

به  60ی درصد در اواسب دهه 7تر از ضریب نفوذ واردات صنعتی ایاالت متحده از کم

ز این مرحله به بعد مشخص شد ا [61]افزایش یافت. 1970ی درصد در اوایل دهه 16

چتر محافظتی در برابر رقابت کشورهای با  تنوانبهوری کار، دیگر که سطن باالی بهره

های آمریکایی که در این شتتترایب بهترین تر، کاربرد ندارد. شتتترکتدستتتتمزد پایین

کردن تولید خود، به شتترایب واکنش تملکردها را داشتتتند، آنهایی بودند که با جهانی

های چندملیتی ایاالت متحده ها، شرکتان دادند. در مواجهه با رقابت بر سر قیمتنش

از  هاییالمللی را بنا نهادند و بخشکننده در ستتطن بینی ترضتتههابنگاهای از زنجیره

ندگان کنفرایندهای تولید که کارمحور بودند را به خارج از کشور منتقل کردند و ترضه

در اواستتب  [62]ت دلخواه خود، در مقابل یکدیگر قرار دادند.را برای دستتتیابی به قیم

ی جنوبی محور در تایوان و کرهنخستتتین مناطق فرایند تولید صتتادرات 1960ی دهه

سیلیکون ولی که ق ق  چیپس شد. حتی  کامپیوتر مورد نیاز خود  Chipsهای افتتا  

لید خود را به مناطقی کرد، توی ستتتن خوزه تولید میرا به صتتتورت محلی در منطقه

تری از تکنولوژی استتتتفاده منتقل کرد که دستتتتمزدها کمتر بودند و از ستتتطن پایین

زیستتت و کردند )همچنین از مزایای فقدان قوانین ستتخت پیرامون آلودگی محیبمی

مان و ژاپن نیز شتتترکت [63]ایمنی کارگران برخوردار بودند(. های چندملیتی در آل

و  ونقلحملهای جدید جا از زیرستتاختبهی اتخاذ کردند که همههای مشتتااستتتراتژی

 شدند.مند میهای ارت اطی بهرهتکنولوژی
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ستتازی تولید این امکان را برای ثروتمندترین اقتصتتادهای جهان فراهم کرد جهانی

 زداییکه ظرفیت صتتنایع خود را حفظ کنند، اما این کار، روند کلی به ستتمت صتتنعت

شرکتنکرد. از آنکار را معکوس  ضههای زنجیرهجا که  سر جهان ای تر سرا کننده در 

ی رقابت در ها در کشورهای هر چه بیشتری به سمت چرخهایجاد شده بودند، شرکت

بازار جهانی کشتتیده شتتدند. در برخی از کشتتورها، این حرکت با تغییر مکان در ایجاد 

نه خا لتکار یا کا ا ید همراه بود  در آمری جد به هاهای   «بلتزراستتتت»ی موستتتوم 

Rustbelts ید می های داخلی تول بازار ند، در که برای  گذاشتتتت به زوا   ند، رو  کرد

سوم به صورتی که ایالت ش که Sunbelts« بلتزسان»های مو ضهکه در  ی های تر

چشتتتمگیری گستتتترش یافتند  چاتانوگا به زیان  طوربهجهانی ادغام شتتتده بودند، 

دونگ به زیان به زیان مکزیکوستتتیتی، و در چین، گوانگدیترویت، ستتتیوداد جوارز 

نرخ گستتتترش بازار با وجود این با توجه به کندی تمومی  [64]بی رشتتتد کرد.دونگ

صوالت کارخانه سمت بازار جهانی فقب ای، این جهتجهانی برای مح گیری مجدد به 

ست به پیامدهای کممی سانتوان ستبلتز فروغ بینجامد  برآمد  ست افو  را بلتز را نتوان

 زدایی جهانی منجر شد.ج ران کند و به صنعت

ای در ستتطن جهانی توضتتین در تین حا ، بحث مازاد ظرفیت برای تولید کارخانه

ت ها دسروباتی باالیی از استفاده از اند به رت هدهد چرا کشورهایی که موفق شدهمی

اند. بر متن رقابت شتتتدید جهانی، تهزدایی را نداشتتتیابند، بدترین رت ه در صتتتنعت

ستفاده از روباتبرخوداری از رت ه د و بخشها میها مزایای رقابتی به شرکتی باال در ا

ی کشورهای دیگر بگیرند. بنابراین هابنگاهدهد سهم بازار را از دست به آنها امکان می

کنند، بیشتتترین های بیشتتتری استتتفاده میی جنوبی که از روباتآلمان، ژاپن و کره

های اروپایی و آستتتیای شتتترقی مازاد تجاری در جهان را نیز دارند. کارگران شتتترکت

شغل آنها کمک میمی سیون به حفظ  همچنین چین از نظر  [65]کند.دانند که اتوما

ای این کشور مازاد تجاری جزو چهار کشور برتر جهان است و همین امر بخش کارخانه

شتغا  به سطن ا شد  شده و هم از لحاظ ر شد محصوالت تولید شدت را هم از لحاظ ر

لکه ها، باز روبات هتقویت کرده است. چین در این ج هه نه به تلت سطن باالی استفاد

لت ترکی ی  پایین، تکنولوژیبه ت های  ته و از دستتتتمزد تا پیشتتترف های متوستتتب 
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های زیرستتاختی قوی پیشتترفت کرده استتت. با این حا  نتیجه همان استتت  ظرفیت

ستم، جمهوری تلی سی شد در کل  سرتت نرخ ر شدن  رغم وجود مازاد ظرفیت و کند 

ار را اند سهم بازهای چینی توانستهسرتت صنعتی شده است، زیرا شرکتخلق چین به

در آمریکا، بلکه در کشتتتورهایی مانند مکزیک و  تنهانه -های دیگراز چنگ شتتترکت

ها ستتتهم خود در بازار را همزمان با گستتتترش در آورند؛ این شتتترکت –برزیل هم 

ست دادند. غیر از این نیز نمیشرکت شرایطی های چینی از د شد، زیرا در  ست با توان

 توانند با گرفتن سهم بازار از رق ایا تنها میهکه متوسب نرخ رشد پایین است، شرکت

ستمزدها در این  سطن د ست یابند. این که آیا چین با افزایش  شد باالیی د خود به ر

کشور خواهد توانست جایگاه رقابتی خود را حفظ کند، همچنان یک پرسش باز است. 

ی روبات کارگیرهای چینی اکنون برای جلوگیری از وقو  این احتما ، در بهشتتترکت

 اند.مسابقه گذاشته

  
 ای . فراسوی تولید کارخانه4

ه ای بجا در توضین از دست رفتن مشاغل در بخش صنعت کارخانهشواهدی که تا این

ست در ظاهر چنین به نظر برسد که تلت بدترشدن ظرفیت مازاد ارائه داده ام ممکن ا

ازجمله در رابطه با دستتتمزدهای راکد، افت  –تر اقتصتتادی ی وستتیعی گستتترهدرباره

ستتهم کارگران از درآمد، کاهش نرخ مشتتارکت نیروی کار و به ودهای اقتصتتادی فاقد 

شتغا  شد. نظریه -زایی پس از هر رکودا شته با سیون مصداق چندانی ندا پردازان اتوما

سم تکنولوژی تاند این ترصهتقش کرده شدید دینامی ستناد به ت ضیها را با ا ن دهند. و

ضین خوبی برای کاهش  سیون هنوز تو سد اتوما ست چنین به نظر بر بنابراین ممکن ا

تقاضای کار در بخش خدمات اقتصاد کشورها و به همین ترتیب در کل اقتصاد جهان 

ی توان از زوایهی گسترده را نیز بهتر میاست. اما معضل کاهش تقاضای کار درترصه

رش تا با گست -امگونه که من توضین دادههمان–داد  بدتر شدن رکود صنعتی توضین

به این ستتو، یعنی زمانی که نرخ رشتتد  1970ی دینامیستتم تکنولوژیکی. زیرا از دهه

ای در کشتتورها یکی پس از دیگری در رکود فرو رفت، هیچ بخش محصتتوالت کارخانه

صنعت  صادی تنوانبهدیگری ظهور نکرده تا جایگزین  شد اقت صلی ر . در شود موتور ا

کلی  طوربهتوض، کند شدن نرخ رشد تولید در صنایع با کندی در نرخ رشد اقتصادی 
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شورهای با درآمد باال قابل صادی ک ست. این روند در آمارهای اقت شاهده همراه بوده ا م

ی (. در فرانستته، ارزش افزوده7ی بارز استتت )نمودار استتت. فرانستته باز هم یک نمونه

سا کارخانهواقعی در تولید  سا   5.9با نرخ  1973و  1950های ای، بین  صد در  در

ی واقعی در کل اقتصاد )تولید ناخالص داخلی( افزایش یافت، در حالی که ارزش افزوده

شد کرد. 5.1 سا  ر صد در  سا   [66]در شد در هر دو مورد 1973از   طوربه، میزان ر

ارزش  2001الی  1977های  ی حدفاصل ساچشمگیری کاهش یافته است  در دوره

درصتتد در ستتا  در حا  افزایش بود،  0.9ای، تنها با ی واقعی در تولید کارخانهافزوده

درصد در سا   1.2رمق در حالی که تولید ناخالص داخلی با سرتت بیشتر اما هنوز بی

شید که در طو  دهه شته با شد ارزش افزوده 60و  50های افزایش یافت. توجه دا ، ر

 ای موتور اصلی رشدراند  صنعت کارخانهای، کل اقتصاد را به جلو میتولید کارخانهدر 

صادی در کلیت آن بود. همین روند را می شورهای با درآمد باال نیز اقت سایر ک توان در 

شاهده کرد )جدو   صادرات2م شد  شورها موتورهای ر ست(. در این ک انداز محور به د

 طورهبهسته شد، به همین دلیل، نرخ کلی رشد اقتصادی شان بسیار آافتادند و حرکت

 [67]چشمگیری کاهش یافت.
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صاددانانی که درباره صنعتاقت ه دهند ککنند، اغلب تذکر میزدایی پژوهش میی 

سهم تولید کارخانه سمی در حالی که  ست، ای از تولید ناخالص داخلی ا کاهش یافته ا
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بیش پایدار خود را از تولید ناخالص واواخر ستتتهم کمای تا همین رخانهاما صتتتنعت کا

ست. می سا  داخلی واقعی حفظ کرده ا ی ، ارزش افزوده2000تا  1973گویند که از 

واقعی در صتتتنعت تقری ا  با همان ستتترتت تولید ناخالص داخلی واقعی رشتتتد کرده 

ست. ست که در این بازه [68]ا سخن در تمل این ا ی، با کاهش ی زماناما معنای این 

دینامیستتم در بخش صتتنعت، پویایی در کل اقتصتتاد نیز کاهش یافت و شتتاهد تغییر 

سرتت  صنعت به بخش خدمات ن ودیم. در توض، با کاهش  ضا از  سیر تقا چشمگیر م

 رطوبهای، میزان رشتتد تولید ناخالص داخلی نیز ان اشتتت ستترمایه در تولید کارخانه

 ای کاهش یافت.مقحظهقابل
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بنابراین، گرایش به رکود در کل اقتصتتتاد، که ناشتتتی از کاهش پویایی در تولید  

ی کاهش تقاضتتای کار در ستتراستتر ستتیستتتم و نیز دهندهای بوده، توضتتینکارخانه

ضین ست که نظریهدهندهتو شکقتی ا شاره میی م سیون به آنها ا کنند  پردازان اتوما

کاهش  [69]ان از درآمد و غیره.راکد ماندن دستتتتمزدهای واقعی، افت ستتتهم کارگر

صاد، نتیجه ضای کار در کل اقت سطهوری بهی افزایش نرخ بهرهتقا سیون در وا ی اتوما

خدمات نیز ن وده استتتت. برتکس، رشتتتد بهره ید بخش  خارج از بخش تول وری در 

ست. کارخانه سه، در حالی که بهره تنوانبهای حتی کندتر بوده ا  وری درمثا  در فران

ساالنه بخش تولید کارخانه سا  2.7ای با میانگین  صد بین  صل در  1001های حدفا

درصتتد در ستتا   0.6وری در بخش خدمات فقب در حا  افزایش بود، بهره 2007الی 

د. در کشتتورهای دیگر نیز همین فاصتتله بین دو نرخ فوق وجود دار [70]افزایش یافت.

پردازان اتوماستتیون بار دیگر این استتت که به جای پرداختن به کاهش اشتتت اه نظریه

شد بهره شد تولید، بر ر صادی، وری متمرکز میر شد اقت شدن ر شرایب کندتر  شوند. 

ضین میخود به ضای پایین برای کار را تو سیدهد. هنگامی تنهایی تقا ار که بازار کار ب

های ویژه کارگرانی که تحت حفاظت اتحادیهن بهراکد استتتت، شتتترایب برای کارگرا

قدرتمند و قوانین کار نیستتتند، برای فشتتار به کارفرمایان با هدف باال بردن دستتتمزد 

 شود.بسیار دشوار می

قابل  -ازجمله در چین و کشتتورهای با درآمد باال –این روندها در اقتصتتاد جهانی 

ای و ، ارزش افزوده در تولید کارخانه60و  50های (. در دهه8مشتتاهده استتت )نمودار 

درصتتتد افزایش  5.0درصتتتد و  7.1نی به ترتیب جها تولید ناخالص داخلی در مقیاس

شد ارزش افزوده در تولیدات کارخانه صلهیافت. یعنی ر شد ی قابلای با فا توجهی از ر

که آهنگ رشد ارزش به بعد، هنگامی 1970ی تولید ناخالص داخلی جلوتر بود. از دهه

ای آهسته شد، رشد تولید ناخالص داخلی جهان نیز کاهش افزوده در صنعت کارخانه

ای در های بعدی، میزان رشتتتد ارزش افزوده در تولید کارخانهیافت. در بیشتتتتر دهه

ز میزان رشتتتد تولید ناخالص جهان بود، اما با این تفاوت که جهان همچنان بیشتتتتر ا

سا   شده بود. از  صله کمتر  سرتت فوق2008فا سته، هر دو نرخ با   1.6ی العاده آه

اند. بار دیگر این به آن معنی است که زمانی که نرخ درصد در سا  در حا  رشد بوده

شد در تولید کارخانه شی ظهور نر صنعت ای کاهش یافت، هیچ بخ کرد که جایگزین 
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ی مناطق اقتصتتاد جهانی این کاهش را موتور رشتتد شتتود. با وجود این، همه تنوانبه

سرتت اند، اما حتی کشورهایی مانند چین که بهیکسان و به یک اندازه تجربه نکردهبه

جه وپناند، مج ورند با کند شدن تولید ناخالص جهانی و پیامدهای آن دسترشد کرده

چشتتمگیری  طوربه، نرخ رشتتد اقتصتتادی چین 2008د. از زمان بحران ستتا  نرم کنن

 زدایی است.کاهش یافته و اقتصاد آن در حا  صنعت

 
لی فرد رشد کای، موتور منحصربهروشن این است که  صنایع کارخانه طوربهنتیجه 

وری استتت که با ی بهرهتولید صتتنعتی، مستتتعد رشتتد فزاینده [71]اقتصتتاد هستتتند.

توان آنها را با مقاصتتد متفاوت در شتتود که میهایی حاصتتل میاستتتفاده از تکنولوژی

بستیاری از خطوط تولید به کار بستت. صتنعت همچنین از مزایای ث ات و دینامیستم 

ست. در همین حا ، هیچ محدود سعهتولید در مقیاس ان وه برخوردار ا  ییتی برای تو

های اقتصتتادی استتت که ی فعالیتی کلیهصتتنعت وجود ندارد  صتتنعت دربرگیرنده

https://pecritique.com/2020/04/28/%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%88-%d8%aa/#_ftn71
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جا کردن کارگران از مشتتتاغل با تواند از راه فرایند صتتتنعتی صتتتورت گیرد. جابهمی

ها وری باال در کارخانهوری کم در کشتتاورزی و خدمات خانگی به مشتتاغل با بهرهبهره

ازای هر کارگر و از این رو باتث افزایش نرخ رشتتتد کلی مد بهباتث افزایش میزان درآ

اند از جمله ژاپن، کره شتتود. کشتتورهایی که از نظر درآمد به غرب رستتیدهاقتصتتاد می

اند  آنها با استتتفاده از انجام دادهشتتدن صتتنعتیجنوبی و تایوان اکثرا  این کار را از راه 

ه، در مقیاس ان وه برای بازار جهانی های پیشتتترفتکارگیری تکنولوژیها و بهفرصتتتت

ستتترتت رشتتتد کنند؛ رشتتتدی که غیر قابل تولید کردند. این کار به آنها امکان داد به

 [72]کردند.دستیابی بود اگر تنها به تقاضای بازار داخلی اتکا می

شد   های فنی مازادبه تلت انتقا  مکانی، ظرفیتشدن صنعتیزمانی که موتور ر

نی افتد، هیچ جایگزیانداز میی و رقابت س عانه برای بازارها به دستلمللابیندر سطن 

شاغل با  تنوانبهبرای آن  سریع وجود ندارد. به جای این که کارگران از م شد  من ع ر

شاغل با بهرهبهره سمت م ؛ دهدوری باال انتقا  یابند، روند معکوس رخ میوری کم به 

وری کم در بخش خدمات متمرکز ر مشتتتاغل با بهرهای دفزاینده طوربهزیرا کارگران 

م ی تظیگیری سرمایهزدایی، با شکلشوند. در تین حا  کشورها همزمان با صنعتمی

سرمایهمالی مواجه می سرمایهشوند که به جای  ستوار جدید، به دن ا  گذاری در  ی ا

ی باالیی از رغم وجود درجهتلی [73]های نقدشدنی است.کسب سود از طریق دارایی

صاد واقعی  صنعت در اقت سرمایه هیچ جایگزینی برای  صنعت، از منظر  مازاد تولید در 

سرمایه شد. در حقیقت، اگر چنین جایگزینی وجود ندارد که برای  سودآورتر با گذاری، 

در نرخ  رواینگذاری و ازهای باالتر سرمایهرخداشت ما باید شواهد آن را در نوجود می

ناخالص داخلی می ید  باالتر تول یابیم چرا دیدیم. این امر کمک میرشتتتد  تا در کند 

دهند که ظرفیت صنعتی موجود خود ان اشت، ترجین میها در واکنش به اضافهشرکت

اال و وری بی با بهرههابنگاهپذیرتر و کاراتر کنند تا این که قلمرو خود را به را انعطاف

 [74]متر در سایر کشورها واگذار نمایند.ی تولید کهزینه

ها در کشورهای دهد که چرا دولتن ود موتور رشد جایگزین، همچنین توضین می

از ق ل  المللی وکنند که به بازارهای بینفقیرتر، تولیدکنندگان داخلی را ترغیب می

ش ا  سوخ پیدا کنند.ا صنعتی ر صوالت  ین این زیرا هیچ چیزی جایگز [75]شده مح

من ع اصلی تقاضا در سطن جهانی نشده است. در کشاورزی نیز مازاد  تنوانبهبازارها 
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جا بدتر از صنایع است. درهمین حا ، خدمات، ظرفیت وجود دارد و حتی اوضا  در آن

تجارت استتتت، تنها ستتتهم اندکی از صتتتادرات جهانی را تشتتتکیل که تمدتا  غیر قابل

اتکای خود را با بازار این شتترایب، اگر کشتتورها بخواهند پیوند قابل تحت [76]دهد.می

ی صتتتنعت، هر قدر هم که مازاد جهانی حفظ کنند، باید راهی برای ورود به ترصتتته

ستم و  سی سر  سرا شد، بیابند. از این رو، مازاد ظرفیت در  شته با ترضه در آن وجود دا

سیاری از کشورهای فقیرتر داشته ی ویرانگر برای بتأثیررشد اقتصادی، کاهش تمومی

یسم به دست آمده و همچنین نولی رالاست  میزان ارزهای خارجی که از طریق اجرای 

 [77]انگیز بوده است.شده بسیار رقتتعداد مشاغل ایجاد

ویژه برای کشتتتورهای با درآمد کم و واقع، کاهش رشتتتد اقتصتتتاد جهانی به در 

به این دلیل که آنها فقیرتر هستتتند، بلکه به این  تنهانهمتوستتب، ویرانگر بوده استتت؛ 

دلیل که این کاهش در تصتتر افزایش ستتریع نیروی کار اتفاق افتاده استتت  از ستتا  

ست و بیش  75 تاکنون، نیروی کار مزدی در جهان تقری ا  1980 شته ا شد دا صد ر در

این واردشوندگان به بازار کار  [78].اندمیلیارد نفر به بازار کار جهان اضافه شده 1.5از 

شین زندگی می شورهای فقیرن شد و نمکنند، از بخت بد در زمانهکه اکثرا  در ک و ای ر

کردند و جویای کار شدند که مازاد ظرفیت صنعتی در جهان، حرکت خود برای شکل 

سعه ستعماری را آغاز کرد  کاهش دادن به الگوهای تو ساا شورهای پ صادی در ک ی اقت

و  1970ی نرخ رشد صادرات محصوالت صنعتی به ایاالت متحده و اروپا در اواخر دهه

ی را جرقه زد، و به دن ا  آن برنامه 1982، بحران بدهی ستتتا  1980ی اوایل دهه

صندوق بین ساختاری تحت نظارت  شت تا در تعدیل  شورها را وادا المللی پو ، این ک

از طرف چین، همپوشتتتانی خود را با بازارهای  ی جهانی و رقابتی رکود فزایندهدوره

ن ی کند شدهایی که به تقاضا برای کار در نتیجهرغم شوکجهانی تعمیق دهند. تلی

های اقتصادی، وارد شده بود، تعداد زیادی از کارگران نرخ رشد جهانی و تشدید تقطم

 [79]خود باشند. را مج ور کردند که برای زنده ماندن به دن ا  پیدا کردن کاری برای

برخی ممکن استتتت پاستتتخ دهند که اگر ما مقیاس ستتتنجش خود را نه دوران 

های ق ل از آن، برای بعد از جنگ دوم جهانی، بلکه دوره« تصتتتر طقیی»استتتتثنایی 

های پایین رشد جهانی در گاه نرخی ق ل از جنگ جهانی او  قرار دهیم، آنمثا  دوره

https://pecritique.com/2020/04/28/%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%88-%d8%aa/#_ftn76
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رتادی نخواهد بود. اما نگاه به کاهش تقاضتتای کار از منظر ای غیی کنونی، پدیدهدوره

سخ این ادتا را می صادی در جهانی، پا شد اقت دهد. این واقعیت دارد که متوسب نرخ ر

 1the Belle Epoque 1914تا  1871ی ق ل از جنگ جهانی او  یعنی از دوره

اما در آن دوره، بخش بزرگی از مردم  [80]شتت اهت بیشتتتری با نرخ رشتتد امروز دارد.

کردند و بیشتتتر نیازهای زندگی خود را خودشتتان تولید هنوز در روستتتاها زندگی می

های اروپایی که هنوز جهان را تحت تصتترف خود داشتتتند، امپراتوری [81]کردند.می

ه کی تکنولوزی جدید صتتنعتی را به چند منطقه محدود کرده بودند، بلاشتتاته تنهانه

صنعتهمزمان، به ست  سیا  [82]کردند.ی جهان را دن ا  میزدایی در بقیهطور فعا  

ی بین جنگ او  و دوم جهانی، ی ق ل از جنگ جهانی او  و دورهبا این حا ، دوره

به که  ند  کار دورانی بود بازار  حدود بودن قلمرو  یار م ند  –رغم بستتت که رو جایی 

این امر،  [83]کم ود تقاضای کار، روبرو بودند.با مشکل  –صورت گرفت شدن صنعتی

ی اجتماتی پرشور هاجن شساز وقو  ها و زمینهموجب ناامنی شغلی، افزایش نابرابری

برای تغییر روابب اقتصتتتادی شتتتد. از این لحاظ دنیای امروز به دنیای ق ل از جنگ 

فاوت در این استتتت که امروز برای بخش بستتتیار و ت [84]جهانی او  شتتت اهت ندارد.

 ی زندگی به یافتن کار در بازار کار وابسته است.تری از مردم جهان، ادامهبزرگ

سیون، نتیجهآنچه نظریه سم تکنولوژی میپردازان اتوما شدید دینامی مند در نای ت

شد بهره ست  نرخ ر صادی ا شدن رکود اقت سوری به نظر میواقع پیامد بدتر  ر د که در

حا  باال رفتن استتت، در حالی که در واقعیت امر، نرخ رشتتد اقتصتتادی در حا  نزو  

بین  یاست. این برداشت نادرست، بدون دلیل نیست، سطن تقاضا برای کار را فاصله

ی کند. نگاه به کاهش این فاصتتتله از زاویهوری و نرخ رشتتتد تولید تعیین مینرخ بهره

خ ی کاهش نروری است تا نتیجهی افزایش بهره، نتیجهکه گویا این کاهش –معکوس 

ی گفتمان اتوماستتیون شتتکل بگیرد. شتتود که دنیای وارونهباتث می –رشتتد تولید 

ی دالیل کاهش تقاضتتای طرفداران این گفتمان ستتپس برای تأیید دیدگاه خود درباره

                                                      

 The Belle Époque یا La Belle Époque  

بسااه و اروپا که ان پایان ا   ای ان تاریخ ارااصااحال ا اساات در بایس اری دوره« عصاار نیبا»

  درد.را در سر یا 1914تا و  ع ا   اهابا اول در سال  1871ارابسه و پروس در سال 
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شواهد تکنولوژیک می سیپرداپردازند. نظریهکار، به جستجو برای یافتن  ون با زان اتوما

ی کاهش تقاضا دهندهشده و کندی اقتصادی را که توضیناین جهش، بازارهای اش ا 

 بینند.برای کار است، نمی

حتی اگر اتوماستتیون تامل اصتتلی تقاضتتای پایین برای کار ن اشتتد، با وجود این  

سته، تغییرات تکنولوژیکی، در می شد آه صاد جهانی با ر توان درک کرد که در یک اقت

شتغا آینده شد پایین ا صادی و نرخ ر ست ی نزدیک و در متن رکود اقت زایی، ممکن ا

نابودی غل را در خطر  یادی از مشتتتا عداد ز لت نیز تحوالت  ت حا هد. در این  قرار د

ضای  تنوانبهتکنولوژیکی  تلت ثانویه و در چارچوب تلت او ، موجب پایین آمدن تقا

له در شتتتماره یانی این مقا پا هد شتتتد. بخش  فت رویو 120ی کار خوا به این  نیو ل

سم سی دینامی سیا  –ا هو فرصت –های تکنولوژیکی و همچنین مشکقت اجتماتی و 

 پردازد.ی متأخر میدارسرمایهتقاضای کم برای کار در جوامع  ناشی از
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 .2019، لندن و نیویورک «کمونیسم لوکس و کامق  خودکار  مانیفست»آرون باستانی،  [14]

به  2013کار  فری و مایکل آزبورن ابتدا نتایج پژوهش خود را در آکسفورد مارتین در سا   [15]

شر کردند. بعدا  این پژوهش با تنوان آ شاغل تا چه انذازه ظرفیت یندهصورت آنقین منت شتغا   م ی ا
شد،  پذیرش کامپیوتری شدن کارها را دارند؟ ، 114جلد. ، آوری و تغییر اجتماتیبینی فنپیشمنتشر 

، «ها و آموزشاتوماستتیون، استتتفاده از مهارت»؛ لوبوبیکا ندلکوستتکا و گلندا کوئینتینی، 2017ژانویه 

ی استتناد ستتازمان همکاری اقتصتتادی و توستتعه در مستتائل اجتماتی، اشتتتغا  و بررستتی هایی درباره

 .2018، 202ی مهاجرت، اکت ر، شماره

. همچنین 2017ژوئیه  21، وا  استریت جورنا ، «ها نترساز روبات»به نقل از جری کپقن،  [16]

سون و جان وو ) شدار کاذب  اختق  تکنولوژیکی و بازار کار در آمریکا »(، John Wuبه رابرت اتکین ه

  مراجعه کنید. 2017، بنیاد فناوری اطقتات و نوآوری، 2015″–1850

ی بیکاری ناشی خودمان را در مشاغل کشف کنیم  بحث در آمریکا درباره»سو بیکس، ایمی [17]

هیچ ». همچنین به جیستتون استتمیت، 7–305، صتتص 2000، بالتیمور 1919-1919، «از تکنولوژزی

رجو   2017آوریل  –، بروکلین ریلی، مارس «جایی برای رفتن نیستتت  اتوماستتیون، گذشتتته و اکنون

 کنید.

سیلی لئونتیف،  [18] صادی و توزیع درآمد»وا شد اقت شرفت تکنولوژی، ر سی جمعیت، «پی و  برر
 404، ص. 1983، 3ی ، شماره9، جلد توسعه

در اقتصتتادهای کینز نیز واکنش مشتتابهی به کشتتف خود داشتتت؛ این که هیچ مکانیستتمی [19]

های امکانات اقتصادی برای نوه»ی او کند. به مقالهخودکار، اشتغا  کامل ایجاد نمی طوربهداری سرمایه

مراجعه کنید. همچنین به  1932، نیویورک Persuasionی ترغیبهایی درباره، در مقاله(«1930ما )

 مراجعه کنید. 3-21، به ویژه صص 1944لندن « ی آزاداشتغا  کامل در جامعه» ویلیام بوریج،

وری و دستتتتمزد کارگر درک واگرایی تاریخی بین بهره»[ به جاش بیونز و الرنس میشتتتل، 20]- 

سه«معمولی س صادی )، مؤ ست گذاری اقت سیا سپتام ر Briefing Paper 406ی  ؛ و پائولو 2015( 

 2018، مارس 9، م احث کمیستتیون اروپا «وری و ج ران خستتارت در اروپارابطه بین بهره»پاستتیمنی، 

 د.مراجعه کنی

سیون»رجو  کنید به دیوید آتور،  [21] شت اتوما ضطراب برگ سابرامانیان « پارادوکس وفور  ا در 

ی، تجارت و دارستتترمایهی تملکرد و پیشتتترفت  مقاالت درباره»، Subramanian Ranganراگان 

، ص. 2016پرینستون « برآمد و افو  رشد آمریکا»؛ رابرت گوردون، 257، ص. 2015آکسفورد « جامعه

604.. 

سون،  [22] ستان»به فردریک جیم ستانبا سایر دا شهر و  سی آینده  آرزویی به نام آرمان های شنا
 مراجعه کنید. 2005لندن و نیویورک « تلمی
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سیاهان»جیمز بوگز،  [23] ست برای حزب انققبی  صفحات «مانیف ستفان ورد،  سب ا ، ویرایش تو

 .219، ص 2011ی سیاه رادیکا   جیمز بوگز ریدر دیترویت دفترچه

ی جهانی آمده استتت که در اقتصتتاد های توستتعهی شتتاخصدر گزارش بانک جهانی درباره [24]

مشغو  به کار هستند و با جمع آوری غیررسمی طوربهدمات جهانی بسیاری از این کارگران در بخش خ

کنند. این می تأمینهای ستتتنتی معیشتتتت خود را ها یا فروش مواد غذایی با چارچرخدانبنجل از زباله

دار و های یخچا ها، کامیونمشتتتاغل احتماال  با تکنولوژی قرن بیستتتتم یعنی با ظهور ستتتوپرمارکت

 های بزرگ، از بین رفته باشد.فروشندگان مواد مصرفی در کارتون

، ص. 2015لندن  ،«پرولتاریا  کار جهانی در گرداب دیجیتا -ستتتای ر» ویتفورد، -نیک دایر [25]

تر های فکر محور، حتی کارهایی که به مهارت باالیی نیاز دارند را آسانرسد که فعالیتبه نظر می. 184

توان خودکار کرد تا مشاغل یدی غیر روتین را؛ این مشاغل نیازمند زبر دستی هایی بیشتری هستند می

 ،صتتر دوم ماشتتینتهای کنونی بتوانند ارائه هند. رجو  کنید به برینجولفستتون و مک آفی، که ماشتتین
 .9–28صفحات 

ی س ک غذا خوردن در آینده باشد، دهندهاین رستوران خودکار، قرار بود نشان"تیم کارمن،  [26]

 .2017اکت ر  24، واشنگتن پست، "اما مردم آن را نخواستند

سون و مک آفی،  تنوانبه [27] شین»مثا  رجو  کنید به  برینجولف صر دوم ما صص «ت ؛ 30-1، 

 .12–1، صص «هاظهور روبات»مارتین فورد، 

 23، ص. «قدر شغل وجود دارد؟چرا هنوز این»آتور،  [28]

شتکات،  [29] شتغا  و بهره»آیلین آپل ام و رونالد  صنعتیا صادهای  سی نیرو، «وری در اقت ی برر
 .9–607، صص 1995، 5–4، خیر. 134، جلد. المللیکار بین

ست که تولید کارخانه [30] ضین ا صنالزم به تو سمتی از بخش  ست ای، ق عت به مفهوم کلی آن ا

شتتود؛ ای شتتامل معدن، ستتاختمان و آب و برق و غیره نیز میمعمو  تقوه بر تولید کارخانه طوربهکه 

ای کاهش سهم اشتغا  در صنعت تمدتا ) نه منحصرا( به دلیل ناپدید شدن شغل ها در تولید کارخانه

 بوده است.

شتتتود، از هیئت نمایندگی ی این قستتتمت از مقاله، به جز مواردی که ذکرمیآمارها در بقیه [31]

 روز رستتانی، آخرین به«ی واحد نیروی کار المللی باروری صتتنعتی و هزینهی بینمقایستته»کنفرانس 

 ست.برگرفته شده ا 2018روزرسانی در نوام ر ، آخرین به«بانک اطقتات کل اقتصاد»و  2018ی ژوئیه

شتغا  و محصو  در بخش کارخانه ای در  واکاویزدایی  مشخصه ی صنعت» فیونا ترگنا،  [32] ا

 433، ص. 0092، 3ی، شماره33، جلد. ی اقتصادی کم ریجمجله، «جهان 

ی رابرت روتورن و رامانا مثا  نگاه کنید به مقاله تنوانبه، در ستتتطن نظری زمینهدر این  [33]

سوامی،  صندوق «زدایی  تلل و پیامدهاصنعت» رام ، و در مط وتات به 1997، 97/42ی پو  المللبین، 

 «را دارند ها روش خودآیا دوران شورش پوپولیستی به اتمام رسیده است؟ اگرنه روبات»ادواردو پورتر، 

 مراجعه کنید. 2018ژانویه  30، نیویورک تایمز
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 طوربهای، جا این استتت که در صتتورت وقو  اتوماستتیون، بخش تولید کارخانهتصتتور در این [34]

وری کار حتی در زمانی خواهد بود که تعداد هر چه آمیزی شتتتاهد افزایش ستتتریع ستتتطن بهرهتناقض

شد خواهد شدیدا ر شوند  میزان تولید به ازای هر کارگر  شتری از کارگران از روند تولید بر کنار می   بی

شغل خود را حفظ کرده صور را بوجود می آورد که گویا کارگرانی که هنوز   اند،یافت و همین امر این ت

 با کارایی باورنکردنی، کار می کنند. 

 100، ص. تصر دوم ماشینبه نقل از برینجولفسون و مک آفی،  [35]

 .43-5،، صفحات تصر دوم ماشینبرینجولفسون و مک آفی،  [36]

تولید کارخانه ای در آمریکا  درک آن »رجو  کنید به  مارتین نیل بیلی و باری پی بوسورت،  [37]

سیل آن در آینده شته و پتان صادیمجله، «در گذ شماره28، جلد. ی دورنمای اقت ؛ دارون 2014، 1ی ، 

سموگلو، سولو؟ تکنولوزی اطقتاتی، بهره‘آ شت پارادوکس  شتغا  در تبازگ  ولید کارخانه ای دروری و ا

صادی آمریکا، «آمریکا  سی اقت شماره104، جلد. برر سمن، 2014، 5ی ،  سوزان هاو درک کاهش »؛ و 

 .18–287 ،2018( Upjohnی تحقیقی مؤسسه) ، مقاله«سطن اشتغا  کارخانه ای در ایاالت متحده

. بخش کامپیوتر و 9، ص. «ی آمریکاتولیدکارخانه ای در ایاالت متحده»بیلی و بوستتتورت،  [38]

 درصد از محصوالت کارخانه ای ایاالت متحده را تشکیل می دهند.  15تا  10الکترونیک 

، وا  استریت «کنندروبات های خارجی کف کارخانه های آمریکا را اشغا  می»دانیل مایکلز،  [39]

 .2017مارس  26ا ، جورن

شورهایی که باالترین تعداد  [40] صبروباتک صنعتی ن شاغل در  10000ازای هر شده را بههای 

سا   شتند، ت ارت اند از  کره 2016کارخانه در  سنگاپور )631ی جنوبی )دا ( و 309(، آلمان )488(، 

شده 68و در چین ) ( 189(. در قیاس با آنها این رقم در ایاالت متحده )303ژاپن ) ( نفر بود. بر گرفته 

تاتی ، انتشارات مط و«یابددر سطن جهانی افزایش می روباتتراکم »یک، روباتالمللی از  فدراسیون بین

 .2018فوریه  7یک روباتالمللی فدراسیون بین

صطق  کوچک ) .[41] شود، یعنی ( نامیده میso-called small termاین معادله آنچه را که ا

ΔPΔEساب نمی شید که از آن، را به ح شته با جا که این معادله مطابق با همان تعریف آورد. توجه دا

 E، Oتوان از آن برای ایجاد روابب تلیت در بین سه اصطق ، ( صحین است، نمیO / Eوری کار )بهره

 استفاده کرد. Pو 

شایان ذکر است که از دست رفتن شغل ها در فرانسه در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی  [42]

 تا حدودی شدیدتر بوده است.

به ویرایش « زدایی و مفهوم جدید بیماری هلندیچهار تلل صتتتنعت»جوزف گابریل پالما،  [43]

ویورک نی« پذیری اقتصاد کقن،اصقحات  دینامیسم ساختاری و آسیب فراتر از»خوزه آنتونیو اوکامپو، 

، «زدایی  تلل و پیامدهاصنعت». همچنین به رابرت روتورن و رامانا رامسوامی، 81-79، صفحات 2005
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صادیمجله، «زدایی زودرسصنعت»، و دنی رودریک، 6ص.  شد اقت شماره1، جلد. ی ر ، 2016، 1ی ، 

 مراجعه کنید. 7ص. 

شتغا  کارخانه ای اندازه –زدایی مثا ، صنعت تنوانبه [44] –شود گیری میکه با کاهش سهم ا

ی داخلی این کشتتور معاد  آغاز شتتد، یعنی زمانی که تولید ناخالص ستترانه 1986در برزیل از ستتا  

بیشتر (، این رقم اندکی 2017دالر بود ) اندازه گیری شده با قدرت خرید دالر امریکا در سا   12100

شتترو  به  یعنی زمانی بود که فرانستته 1973ی داخلی فرانستته در ستتا  از نصتتف تولید ناخالص ستترانه

زدایی را آغاز کردند زدایی کرد. اقتصادهای آفریقای جنوبی، اندونزی و مصر، حتی زمانی صنعتصنعت

سطن درآمد پایین سینق، که  سگاپتا و آجیت  سوکتی دا شتند. همچنین به  ای، هتولید کارخان»تری دا

، «گرایانه Kaldorزدایی زودرس در کشتتتورهای در حا  توستتتعه  تحلیل کالدور، خدمات و صتتتنعت

سعه،  ست تو سیا صاد و  سعه  مطالعات در اقت سترش تو شروروک، گ ویرایش جورج ماوروتاس و آنتونی 

 مراجعه کنید.« زداییی صنعتمشخصه»و ترگنا،  2007لندن 

می نامد؛ نگاه کنید به « زدایی ق ل از صتتتنعتی شتتتدنصتتتنعت»فیونا ترگنا، این روند را  [45]

 /UNIDO .2015 -32زمینه ی پیش، مقاله«ساختاری و رشد پایدار اقتصادی  زدایی، تغییرصنعت»

 166، ص. 2017، وین UNIDO ،2018ی صتتنعتی ملل متحد، گزارش ستتازمان توستتعه [46]

شان می شتغا  در تولید کارخانه ای در جهان در طی ن سهم ا سا  های  25دهد که  سا  یعنی بین 

درصتتتد کاهش یافت. با این حا ، منابع دیگر، ستتتهم فعلی  11.1به درصتتتد  14.4از  2016تا  1991

 UNIDOرستتد که ارقام درصتتد بر آورد می کنند. به نظر می 17اشتتتغا  در این بخش را نزدیک به 

نس ت به سایر منابع به این تلت پایین تر است که این سازمان، روش سخت تری را در محاس ه سطن 

 چین بکار می گیرد.اشتغا  در بخش کارخانه ای در 

شتغا  در شرکت 2004و  1993های بین سا  [47]  40های دولتی به تلت بازسازی اقتصادی، ا

انستیتوی فناوری کم ریج، ماساچوست «اقتصاد چین  گذار و رشد،»درصد کاهش یافت. به باری ناتون، 

 مراجعه کنید. 105، ص. 2007

 .2015ی المللبین، آمار تجارت WTOسازمان تجارت جهانی  [48]

ای تجارت، آهنگ رشد آهسته»بانک جهانی اتقم کرده است که از زمان بحران مالی جهانی،  [49]

محور بوده بلکه به این دلیل که رشد اقتصاد به این دلیل که رشد اقتصادی، کمتر تجارت تنهانهداشته 

مشتتکل در تولید؟ »دریمیر و گوراو نایار، -به مری هالوارد« در ستتطن جهانی نیز کندتر شتتده استتت.

 مراجعه کنید. 81، ص 2018واشینگتن دی سی « ی توسعه ی م تنی بر تولید کارخانه ایآینده

 127متوسب  طوربه، محصو  یک ساتت کار در کل اقتصاد ایاالت متحده، 1 950در سا   [50]

ساتت کار در کشورهای اروپایی بود. به باری ایچنگرین،  صاد اروپ»درصد بیشتر از محصو  یک  ا از اقت

 ، مراجعه کنید.18، ص. 2007آکسفورد « 1945سا  

بحران در »ده در دوران جنگ ستتترد، به رابرت برنر، گیری ایاالت متحی تغییر جهتدرباره [51]

؛ یوتاکا 8–54صص « اقتصاد اروپا»، ایچنگرین، 50-47، صص 0062، لندن و نیویورک «اقتصاد جهانی
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افو  معجزه  چهار دهه » ، هربرت گیرش 68-53، صتتص 1986، توکیو «تصتتر رشتتد شتتتابان»کوزای، 

 مراجعه کنید. 26–17، صص 992، کم ریج «اقتصاد بازار در آلمان

اروپای »مراجعه کنید. ایچنگیرین، نیز  93–67، صتتص «بحران در اقتصتتاد جهانی»به برنر،  [52]

کند. نگاه کنید به توصتتیف می« نمونه کقستتیک رشتتد صتتادرات محور »را « پس از جنگ جهانی دوم

صاد اروپا» ص؛ و درباره38ص. « اقت ی نقش و درباره 6–24فحه ی نقش تحوالت تکنولوژی، به ویژه، به 

مراجعه کنید. همچنین رجو  کنید به کوزای،  77 79 – ، به صفحات1949کاستن ارزش پو  در سا  

 .8-67، صص «تصر رشد شتابان»

و همچنین در آثار جدیدتر خود مطر  « بحران در اقتصاد جهانی»رابرت برنر این بحث را در  [53]

زدایی کار، بسب داده ام. همچنین به دال  او را به منظور تتشرین صنعتجا، من استکرده است. در این

سطه»ادبیات مرت ب با تنوان  سف کاهش »در تجارت جهانی، برای نمونه به رابرت بلککر، « آمیزترکیب 

 ،«یالمللبینپروژه ی توسعه، تجارت و امور مالی » ، مقاله ای از «محور بازدهی رشد اقتصادی صادرات

 . رجو  کنید.2000ک نیویور

 مراجعه کنید. 42–122، 1–50صص « بحران در اقتصاد جهانی»به برنر،  [54]

های تعدیل ی تحمیل برنامه، در بح وحه1982پس از بحران بدهی جهان ستتتوم در ستتتا   [55]

زدایی در جنوب جهان گستتترش یافت. با ی پو ، صتتنعتالمللبینی صتتندوق ستتاختاری به توصتتیه

شد و در همان حا  که آزادسازی مالی،  آزادسازی تجارت، مرزهای کشورهای فقیر به روی واردات باز 

گذاری شتتدند و کرد، پو  های این کشتتور ها دوباره قیمتمی« بازارهای نوظهور»ا وارد های داغ رپو 

گزارش کنفرانس »چشتتمگیری کاهش یافت. رجو  شتتود به  طرزبهای آنها پذیری تولید کارخانهرقابت

تغییر ساختاری در ». کیمینوری ماتسویاما، 50-42، صص 0062ژنو « ی سازمان ملل تجارت و توسعه

، 7، جلد. ی انجمن اقتصتتادی اروپامجله، «جهان بهم وابستتته  نگاه جهانی به کاهش تولید کارخانه ای

 .86–478، صص 2009، 3–2ی شماره

شنایی با چکیده [56] صاح هبرای آ سونگی این نظر، به م  جین مراجعه-ی رابرت برنر با جونگ 

شرقی و جهان»کنید   سیای  ست  ایاالت متحده، آ سقوط مالی جوهر بحران ا ی مجله، «مازاد تولید نه 
 .2009، 5ی. ، شماره6ی ، شماره7، جلد. آسیا و اقیانوسیه

مراجعه کنید. برای نمای گرافیکی، به  14–108صتتص « تصتتاد جهانیبحران در اق»به برنر،  [57]

سعه صنعتی ملل متحد )سازمان تو سعهUNIDOی  صنعتی (، گزارش تو . رجو  172ص.  0182ی 

زدایی را از کشتتورهای در حا  توستتعه، صتتنعت»کند که رودریک خاطرنشتتان می Tکنید. همچنین

ها در اقتصادهای پیشرفته قرار در معرض روند نس ی قیمت»زمانی که « کشورهای پیشرفته وارد کردند

مراجعه شود. توجه به این نکته ضروری است که  -4، ص. «زدایی زودرسصنعت»به رودریک «. گرفتند

ی با بیماری هزینه -تا حدودی-توان ای را نیز میای وغیر کارخانهیمت محصوالت کارخانهتفاوت روند ق

 باومو  توضین داد.

https://pecritique.com/2020/04/28/%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%88-%d8%aa/#_ftnref52
https://pecritique.com/2020/04/28/%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%88-%d8%aa/#_ftnref53
https://pecritique.com/2020/04/28/%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%88-%d8%aa/#_ftnref54
https://pecritique.com/2020/04/28/%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%88-%d8%aa/#_ftnref55
https://pecritique.com/2020/04/28/%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%88-%d8%aa/#_ftnref56
https://pecritique.com/2020/04/28/%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%88-%d8%aa/#_ftnref57


 ی کاراتوماسیون و آینده 658 

مراجعه کنید. کاهش تقاضا برای کاالهای  40-37، صص «بحران در اقتصاد جهانی»به برنر،  [58]

انداز، جا شتد. در نتیجه، آنچه که از یک چشتمی خود باتث رکود تقاضتا در همهگذاری به نوبهسترمایه

ین رو گذاری و از ابدتر شتتدن مازاد تولید به نظر می رستتید، در چشتتم انداز دیگر، بدتر شتتدن ستترمایه

 تقاضای نامکفی به نظر می آمد؛ و موجب کندتر شدن رشد بازار و رقابت شدید می شد.

کنند یا نه، باید ای استتتفاده میهای پیشتترفتهنظر از این که از فناوریصتترف هابنگاهی همه [59]

ستتتاختار تکنولوژیکی و »های خود را ارتقا دهند. به ستتتانجایا ال  مراجعه کنید، مداوم ظرفیت طوربه

صوالت کارخانه صادرات مح سعهتملکرد  شور های در حا  تو سعه، ، 98-1999، «ای در ک مطالعات تو
 .69-337، صص 2000، 3، شماره 28، جلد. آکسفورد

خریدار محور کاال در جهان   چگونه ستتوپر مارکت های ای زنجیره ستتازمان»به گری گرفی،  [60]

که یاالت متحده شتتت  کل میا خارج از کشتتتور را شتتت ید  ندهای تول ئل «ده به گری گرفی و میگو  ،

مراجعه کنید. برای  1994، لندن «داری جهانیی کاال و ستتترمایهشتتترکتهای زنجیره» کورزنیویکس، 

های ستتپار  زنجیرهاقتصتتاد برون» رگ و دبورا وینکلر، کستتب اطقتات جدید در این باره، به ویلیام میل

 مراجعه کنید. 2013، لندن «داریی سرمایهارزش جهانی در توسعه

 113، ص. «بحران در اقتصاد جهانی»برنر،  [61]

صتتادرات محصتتوالت کارخانه ای توستتب » ی این روند، به جی ک هلینر، برای شتتر  اولیه [62]

، 329ی ، شتتماره3، جلد ی اقتصتتادیمجله، «های چندملیتییافته و شتترکت توستتعه کشتتورهای کمتر

، ارزش کاالهایی که در ایاالت متحده تولید 1980و  1966های مراجعه کنید. بین سا  28، ص. 9731

شده بودند و سپس در خارج مونتاژ گردیده و دوباره بصورت واردات به این کشور بر گردانده شده بودند 

سا .  15رض درصدی در ت 1300میلیارد دالر افزایش یافت؛ افزایش  14میلیون دالر به حدود  953از 

، واشتتنگتن دی «87-1984ی ایاالت متحده، از فهرستتت تعرفه 807.00و  806.30واردات اققم »به 

 رامراجعه کنید. 1988سی، 

 71پرولتاریا، ص. -ویتفورد، سای ر-دایر [63]

ست لتز [64] سهبرای اطقتات بیشتر از را تلیه »ی جهانی، به چینگ کوان لی، های چینی در مقای

 58-242ویژه صتتفحات ، به2007برکلی « های چینقانون  م ارزات کارگری در راستتت لز ها و ستتان لتز

  مراجعه کنید.

ست ها میروبات« پیتر گودمن،  [65] سوئد آماده ا سام ر  27، ایمزنیویورک ت، »آیند و  ؛ 2017د

آستتوشتتیتد ، «ها  کارگران ژاپن از اتوماستتیون استتتق ا  می کنند ادای احترام به روبات»یوری کاژیاما، 
 .2017آگوست  16، پرس نیوز

ای و تولید ناخالص داخلی، شتتتود، ارزش افزوده در تولید کارخانهمگر در مواردی که ذکر می [66]

د آن. میزان رشمورد استناد قرار گرفته و نه قیمت اسمی -از تعدیل نرخ تورم،بعد  -به قیمت واقعی آن

 اقت اس شده است.« بانک اطقتات کل اقتصاد»تولید ناخالص داخلی از هیئت کنفرانس 
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 1973ای و تولید ناخالص داخلی از ستتا  ی تولید کارخانهدر آلمان، نرخ رشتتد ارزش افزوده [67]

ای هنوز با ستترتتی بیشتتتر از تولید ناخالص کاهش یافته استتت، اما نرخ ارزش افزوده در تولید کارخانه

 .و رفته استطور کلی در رکود فرداخلی در حا  رشد است. این در حالی است که در ایتالیا اقتصاد، به

سی ب، در «بحران شهریرشد نامتوازن اقتصاد کقن  آناتومی»نگاه کنید به ویلیام باومو ،  [68] رر
کا ماره57، جلد. اقتصتتتاد آمری ماستتتوامی، 26–415، صتتتص 1967، ژوئن 3ی ، شتتت ؛ روتورن، و، را

 .16، ص. «زدایی زودرسصنعت»؛ رودریک، 11-9، صص ’زدایی  تلل و پیامدهاصنعت›

ی آن با افزایش اند که گرایش به رکود اقتصتتادی و رابطهبرخی از اقتصتتاددانان ستتعی کرده [69]

، کمستتترمایه در قرن بیستتتت و یمثا ، نگاه کنید به  توماس پیکتی،  تنوانبهنابرابری را تئوریزه کنند. 

ی ی فرضیهشده دربارهگردآوریهای . و مقاله«ظهور و افو  رشد در آمریکا». گوردون، 2014کم ریج، 

لندن  ،رکود مدواوم  حقایق، تلل و تقج»الرنس ستتامرز، با ویرایش کویین تیولینگز و ریچارد بالدوین، 

2014.  

های اصتتلی، چا  آمارها از ستتازمان همکاری اقتصتتادی و توستتعه، بانک اطقتاتی شتتاخص [70]

شید که بر2018 شته با شده. توجه دا سجام مطلب، . برگرفته  ساس میزان در اینوری بهرهای ان جا بر ا

 گیری شده است.تولید به ازای هر فرد شاغل، و نه میزان تولید در ساتت،اندازه

ی رشتتد تلل ستترتت آهستتته» برای آگاهی از تشتترین اولیه این پدیده به نیکقس کالدور،  [71]
مراجعه کنید. برای اگاهی از م احث بیشتر همچنین به هالوارد  1966کم ریج  «اقتصادی در انگلستان

  مراجعه کنید. 37-9صص  «مشکل در تولید؟»دریمیر و نایار 

سزیرمایی،  [72] سعه،  تنوانشدن بهصنعتی»آدام  شورهای در حا  تو شد در ک -1950موتور ر

شده در 2005″ شر  صادی»، منت ساختاری و پویایی اقت شمار23، جلد. «تغییر  صص 2012، 4ی ه،   ،

تولید کارخانه ای و رشتتتد اقتصتتتادی در ». همچنین به آدام ستتتزیرمایی و بارت ورزپاجن، 406-20

، » 34، جلد «تغییر ستتاختاری و پویایی اقتصتتادی»، در ″1950-2005« کشتتورهای در حا  توستتعه،

 مراجعه کنید. 59-46، صص 2015سپتام ر 

آنچه که برای گلدمن ستتاکس مفید استتت برای آمریکا »گفتار رابرت برنر، با تنوان به پیش [73]

ست سپانیایی ، بر ترجمه«مفید ا سا   «بحران در اقتصاد جهانی»ی ا منتشر  2009که توسب آکا  در 

سیدلدسکی  ضین متفاوت، به رابرت ا ستاد»شد، مراجعه کنید. برای تو  2010 ، لندن«کینز  بازگشت ا

 مراجعه کنید.

 .7–153صص « بحران در اقتصاد جهانی»برنر،  [74]

 .7–153، صص بحران در اقتصاد جهانیبرنر،  [75]

درصتتد تجارت جهانی را شتتامل می شتتود؛ کاالهای اولیه، از جمله  70ای تولیدات کارخانه [76]

سوخت و مواد معدنی،  شاورزی،  شکیل می 25کاالهای ک صد را ت صد را به  5دهند. خدمات، تنها در در

صاص می سازمان تجارت جهانی )خود اخت سی آماری تجارت جهانی»(، WTOهد.  ، 2018، ژنو «برر
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سازمان ملل متحد، اره. درب11ص.  شاورزی  سازمان غذا و ک شاورزی، به  ضعیت »ی مازاد تولید در ک و

 ، رم مراجعه کنید.2000« مواد غذایی و کشاورزی

  
سکی،  [77] صادراتی در جمهوری دومینیکن  ت دیل تولید کارخانه »رافائل کاپلین مناطق پردازش 

. همچنین به ویلیام 65–1851، صتتص 1993، 11ی شتتماره، 21، جلد. ی جهانیتوستتعه، «ای به کاال

، «ی اقتصادی و شرایب کار در مناطق پردازش صادرات  بررسی روندهاتوسعه»میل رگ و متیو آمنگا ، 

ستتتپاری اقتصتتتاد و میل رگ و وینکلر، برون 2008(، ژنو ILOی مقدماتی ستتتازمان جهانی کار) مقاله

 مراجعه کنید.

م [78] به ریچارد فریمن، «. بانک اطقتات کل اقتصتتتاد»ی کنفرانس، دیرهبه هیئت  همچنین 

سازی تالی  چالش بازار جدید کار در جهان» پایان دادن به فقر »، در جی. ادواردز و همکاران، «دوبرابر 
 مراجعه کنید. 2007نیویورک « توان رؤیای آمریکایی را بازسازی کرددر آمریکا  چگونه می

شین های زاغهسیاره»مایک دیویس،  به [79] مراجعه کنید. همچنین  2006، لندن و نیویورک «ن

هان، در ج ی رشد نیروی کار غیررسمیشناسی و سلب مالکیت  توضین دربارهجمعیت»به آرون بناناو، 

 مراجعه کنید. 2019، 4ی ، شماره43، جلد تاریخ تلوم اجتماتی، 2000″–1950

، تولید ناخالص داخلی با نرخ متوستتب ستتاالنه 1913و  1870های مثا ، بین ستتا  تنوانبه [80]

درصد  1.6(، در فرانسه 1717تا  2001های درصد برای سا  1.6درصد در انگلیس )در مقایسه با  1.9

درصتد بین  1.4درصتد در ستا  )در مقایسته با  2.9درصتد( و در آلمان  1.2در ستا ، )در مقایسته با 

ستفان برادبری و کوین اورورک، 2017تا  2001های  سا صادی کم ریج ( افزایش یافت. به ا تاریخ اقت
 مراجعه کنید 36، ص. 2010، کم ریج تا به امروز 1870  از 2ی اروپای مدرن، جلد درباره

کردند. برودبری و درصتتد از جمعیت اروپا در کشتتاورزی کار می 47، هنوز 1913در ستتا   [81]

 61، ص. تاریخ اقتصادی کم ریجوراک، ا

ی تاریخ اقتصادی مجله، ″1980تا  1750المللی از بینشدن صنعتیسطو  »به پو  بایروچ،  [82]
تجارت و فقر  جهان سوم از »و همچنین به جفری ویلیامسون،  1982، پاییز 2ی ، شماره11جلد  ،اروپا

 مراجعه کنید. 2011، لندن «چه زمانی تقب ماند

 کم ریج، «بیکاری  قرن او  بیکاری در ماستتاچوستتت»مثا ، به الکستتاندر کیستتار،  تنوانبه [83]

 مراجعه کنید.  1994، پاریس Naissance du chômeur, 1 880-1919؛ کریستین توپالف، 1986

ستین راس، در  [84] سه تجارب کارگرانی که در « تجمل کمونی » کری شورانگیز از مقای صویری  ت

دهد  به ( شتترکت کرده بودند با تجارب کارگران کمون پاریس ارائه می2011جن ش اشتتغا  اوکلند ) 

 . رجو  کنید. 3، ص. 2015، لندن و نیویورک «خققیت سیاسی کمون پاریس»
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 بخش دوم -کاری اتوماسیون و آینده

 

سام سر صری از تحوالت  صری که به نظر آور تکنولوژیکی زندگی میما در ت کنیم؛ ت

های خودران و میزهای خودکار تجارت ستتهام، های هوشتتمند، اتوم یلرستتد تلفنمی

ی م تنی در آینده روند که زندگی انسان در سراسر جهان را دگرگون کنند. انسانمی

های خودکار چه خواهد کرد؟ آیا ما خواهیم توانستتتت نهادهای اجتماتی و فرآیندبر 

شین صر جدید ما سی خود را با ت شررؤیاها تط یق دهیم تا سیا را تحقق  ی آزادی ب

بخشتتیم؟ یا اینکه این تصتتر، به کابوس بیکاری گستتترده منتهی خواهد شتتد؟ من 

که توستتب تحلیل گران لی را ،  دربخش او  این مقاله، به گفتمان جدید اتوماستتیون

کنند که ان اتوماستتتیون، ادتا میپردازنظریه 1پرداختم. راستتتت و چپ مطر  شتتتده،

سترده سئله بیکاری گ ست که م شی از تغییرات تکنولوژیکی، از طریق ضروری ا ی نا

ی همگانی، مدیریت شتتتود؛ زیرا بخش بزرگی از مردم به کار مزدی درآمد پایه تأمین

استدال  کردم که ظهور مجدد این گفتمان مهیج، پاسخی  2د داشت.دسترسی نخواهن

ضا برای  سر جهان، جریان دارد؛ و آن کم ود مزمن تقا سرا ست به روند واقعی که در  ا

ستدال  کردم که ادتای کار است. در آن که ان اتوماسیون م نی بر اینپردازنظریهجا، ا

ست.  شود، نادرستتحوالت کنتر  ناپذیر تکنولوژیکی باتث از بین رفتن مشاغل می ا

به نظر من تلت واقعی کم ود مزمن تقاضتتتا برای کار، همانا تشتتتدید کندی رشتتتد 

استتت؛ یعنی از زمانی که مازاد ظرفیت صتتنعتی در ستتراستتر  1970اقتصتتادی از دهه 

دیگری نیز جایگزین صنعت نشد.  جهان گسترش یافت و هیچ موتور رشد ) اقتصادی(

سپس با تاخیر و به ستین بار، رابرت برنر، تحلیل کرد، و  لویحی طور تاین تحو  را نخ

، «ژاپنی شدن»یا  «کسادی درازمدت»توسب اقتصاد دانان جریان اصلی، تحت تنوان 

شد. شتغا  نیز  3پذیرفته  صادی، روند ایجاد ا شد اقت ساس این تحلیل، با کاهش ر بر ا

تقاضتتای جهانی  -ها توستتب تکنولوژی و نه نابودی شتتغل -شتتود و همین امر د میکن

 دهد. برای کار را کاهش می

دهم که در ارت اط با اشتتتتغا ، پیامدها از جا در بخش دوم مقاله، نشتتتان میاین 

ست. در اینپردازنظریههای بینیپیشجهات مهمی با  سیون متفاوت بوده ا جا ان اتوما
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س های ارائه داده کنم، راه حلهای موجود در بازار جهانی کار را تحلیل میممن دینامی

سیون، به ویژه پردازنظریهشده توسب  نم کی را وارسی میی همگاندرآمد پایهان اتوما

ی زین برای دستتتتیابی به آیندهو ستتتپس همچون یک کاوش نظری، به رویکرد جایگ

سا ست  پرازم. پیش از همه اینها، اماکم ود میپ سیار مهم ا ستدال  خواهم کرد که ب ا

ضعیت را نه  ضعیت موجود داریم، تجدید نظر کنیم و این و صویری که از و که ما در ت

یانگر قریب الوقو  بودن بیکاری گستتتترده  که  -ب  ان اتوماستتتیونپردازنظریهآنطور 

 under-1بلکتته بیتتانگر افزایش متتداوم ستتتطن اشتتتتغتتا  نتتامکفی -گوینتتدمی

employment ی دورنمای کارهای بی ث ات در جهان، نشان درباره یبدانیم. پژوهش

شده می سب نخ گان ثروتمند جامعه پذیرفته  دهد که این واقعیت جدید، هم اینک تو

تر، انستتانی یستتوی آیندهاستتت. بنابراین، تغییر این واقعیت در جهت مخالف، یعنی به

داوم تقاضتتای کار که موجب های کارگر از پذیرش کاهش ممستتتلزم آن استتت توده

شود، سر باز زنند. م ارزه تلیه این روند در سراسر جهان افزایش نابرابری اقتصادی می

ست  شک ست. اگر این م ارزات به  شاف ا شاید بهترین چیزی که بینجامددر حا  انک  ،

ست خواهیم آورد، مزد اجتماتی در قالب هب شد. ما اما ن اید ی همگاندرآمد پایهد ی با

 یم. کمیابی م ارزه کن -رای رسیدن به این هدف، بلکه باید برای بنا نهادن جهان پسا ب

  

 کار بازار کار جهانی. سازو1

های آوریی از دستتتت رفتن مشتتتاغل و نودربارههایی از تجارب گذشتتتته چه درس

ها هرگز به خودی خود موجب از نوآوریتوان گرفت؟ این تکنولوژیکی ستتودمحور، می

سان نمیان  سب ان سخت تو هایی، ، اما آنها در دورهاندشدهرفتن کامل انجام کارهای 

ه ویژه هنگامی که باند؛ بهمشاغل در صنایع خاص را به دن ا  داشته ینابودی گسترده

                                                      

 یا و تبدمه بایشاا م( 1رود ان ام ه: با سه کار یاای ان شاا ماین یفه م در ت صاادم یجم عه 

 اب ،لو ت، سه آبها یش  سه ع ت تمایم خ د س که سه ع ت بدااتن ش م تمام به شاغم اارد که و تپاره

ش م2 شاغم ب ارب  و ااراد ان آن(  صد ا ارد  ستقدو سه تخصص یا ی رک تح اا که بایا که ارتباط ی

سر باچاری آن را سر زی هی تخصصا خ د بدااتهش  ا در   نه ش م3اب ؛ اب ، ان  ثبات ان بای سا( 

 ایضا.بای س ون  رارداد یا سا  راردادبای سفد مام ه ش 
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سعهها امکان میشرکت شوند.  یدهند تا بر مقاومت درازمدت تلیه تو صنعتی، چیره 

ستین بخش شاورزی از نخ سیله روشبرای مثا ، ک ، های نوین تولیدهایی بود که به و

ست شانزدهم، د ستان، طی قرون پانزدهم و  ستایی انگل شد  در نواحی رو خوش تغییر 

شده، شی  صارک شکا  جدید دام در مزار  ح شت تناوبی نو  بذر، ترکیب ا پروری، با ک

شتری ب صو  بی ست آید. اما به دلیل وجود زمینهشد تا مح ی خههای ناهموار و چرد

شاورزی، صلی، مکانیزه کردن ک شاورزی برای  ف شوار بود. به این ترتیب، ک همچنان د

، پیشرفت 1940 یاما در دهه 4ها همچنان به مثابه من ع اصلی اشتغا ، باقی ماند.قرن

 یمکانیزه، امکان توستتعه یدر تولید کودهای شتتیمایی، اصتتق  بذر و کاربرد شتتیوه

چشتتمگیری تغییر  طرزبههم آورد و منطق تملیاتی اشتتکا  کشتتاورزی صتتنعتی را فرا

 5یافت.

اما وری کار، جهش یافت. ستتتقف، بهرههای بییابی مزار  به کارخانهبا شتتت اهت 

شاورزی، کارگران این بخش با دلیل به صوالت ک ضا برای مح محدودیت در افزایش تقا

سا   ست دادند. تا  شغل خود را از د شاورزی، ، بخش 1950سرتت باورنکردنی   24ک

 47درصتتد در ژاپن و 42درصتتد در فرانستته،  25درصتتد از نیروی کار در آلمان غربی، 

صد در ایتالیا را به سا  در صاص داده بود. اما در سهم نیروی کار در 2010خود اخت  ،

شورها به زیر  شاورزی در تمام این ک سید. در دوران  5ک صد ر س ز»در در  «انققب 

های کشتتاورزی صتتنعتی در مناطق استتتوایی، روش رگیریکابه، 60و  1950های دهه

شت  تا آورشگفتنتایج  شاورزی به جا گذا شتغا  جهانی در ک سطن ا ی در رابطه با 

شتند. این رقم از  1983سا   شتغا  دا هنوز اکثر کارگران جهان در بخش کشاورزی ا

اصلی  یندهدر قرن بیستم، نابودکن 6درصد کاهش یافته است. 25آن زمان تا کنون به 

بلکه  silicon capitalism «یداری ستتتیلیکونستتترمایه»مشتتتاغل در جهان، نه 

سمی در بازار کار  nitrogen capitalism «داری نیتروژنیسرمایه» بود. هیچ مکانی

رود وجود نداشت تا تضمین نماید که به همان تعداد شغلی که در کشاورزی از بین می

 شود. در خارج از آن ایجاد می

شدن، چیره شوند. هایی هستند که بر موانع صنعتیها هنوزهم به دن ا  راهرکتش

اما در تصتتر کنونی، یعنی با کاهش نرخ رشتتد اقتصتتادی و کستتادی بازارهای کار، این 
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به دن ا  خواهد داشتتت؛ برای مثا ، مکانیزه  یشتتغل ث اتیبیها برای کارگران، نوآوری

صنایع کفش، نتایج کردن مونتاژ قطعات الکترونیکی، مکا شاک و  صنایع پو نیزه کردن 

ویرانگری در سطن جهانی به بار خواهد آورد. تعداد زیادی از مردم در سراسر جهان در 

شغو این بخش صادند و این بخشاها به کار م  هاییها من ع ایجاد ارز خارجی برای اقت

ور مشتتتخص، طهستتتتند که از لحاظ مالی در تنگنا قرار دارند. صتتتنعت پوشتتتاک به

در برابر مدرنیزه شتتدن، از خود مقاومت نشتتان داده  فناوریهاستتت که ازلحاظ مدت

ستلزم ریزه کاری صنعت م ست  این  شینا ست که ما ها در انجام هایی بر روی پارچه ا

شکل روبرو می سینگر آن با م صه، چرخ خیاطی  شوند. آخرین نوآوری مهم در این تر

اخیر تعلق دارد، اما  یبود. مونتاژ قطعات الکترونیکی گرچه به دوره 1850 یدر دهه

در کار، از خود مقاومت نشتتتان داده  جوییصتتترفهاین بخش نیز در برابر نوآوری برای 

است؛ زیرا کار در این بخش نیز مستلزم استفاده از قطعات کوچک و ظریف است. این 

تر هستتتند از میان مجموته صتتنایع ماندهمشتتاغل که از لحاظ کاربرد تکنولوژی تقب

جهانی شدند.  1960تر و با مکانیزاسیون باال، از اولین مشاغلی بودند که در دهه بزرگ

گویی به تقاضتتای پوشتتاک و لوازم الکترونیکی، برای پاستتخ یهای فروشتتندهشتترکت

وارد  کننده در کشتتورهای با دستتتمزدها پایین،ترضتتههای بازار، با شتترکت یفزاینده

شدند. صنایع  7قرارداد  صنایع اولین زنجیره تنوانبهاین  ای ، در گسترهکنندهترضهی 

یت در جریان استتت، همچنان اهم کنندگانترضتتهکه در آن شتتدیدترترین رقابت بین 

 اند. ود را حفظ کردهخ

به چین منتقل شتتده استتت. اما در  1990 یها از دههبخش اتظم این نو  فعالیت

شورحالی که د های دیگر، وارد رقابت با آن ستمزدها در چین رو به افزایش دارند و ک

شرفت در تکنولوژی اندشده ست بر مقاومت دیرینهروبات، پی سرانچام ممکن ا ی یک، 

ستفاده از این بخش سکان در حا  ا شرکت فاک شود.  شدن، چیره  ها در برابر مکانیزه 

های تولید قطعات استتتت تا بتواند رقابت از ستتتوی شتتترکت foxbotsها بوتفاکس

ستمزدهای پایین را به تقب براند. در چین و بنگقدش، تالک شورهای با د رونیکی در ک

های جدید بافندگی و تکنولوژی sewbotsهای دوزنده روباتهای پوشتتاک از شتترکت

ستفاده می ست به تولید کفش نیز گیژکنند. این تکنولوا بد. بعید سترش یاها ممکن ا

ها شتتتود، اما آنها ها منجر به اتوماستتتیون کامل در این بخشاستتتت که این نوآوری
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از بین ب رند و دسترسی به اقتصاد جهانی برای  سرتتتوانند خیلی از مشاغل را بهمی

که این 8را مسدود کنند. -برای مثا  در آفریقا -های پایین دیگر کشورهای با دستمزد

ها، ده ستتا  یا بیستتت ستتا  فاصتتله داریم، مشتتخص نوآوریپذیری این تحققیا ما با آ

ستتی تحقق نیابند. یاها در هیچ مقوریآنیستتت. این احتما  نیز وجود دارد که این نو

های مرت ب با انققب چهارم های مهم در اتوماستتیون، تکنولوژیحتی بدون پیشتترفت

ی صتتتنعتی را در مجاورت هاهای مجتمع، مزیت«هوشتتتمند یکارخانه»صتتتنعتی و 

خدمات مرت ب با آن، افزایش خواهند داد. در این صتتتورت، نتیجه این خواهد بود که 

  9که پراکنده شوند، تمرکز خواهند یافت.ای در سطن جهان، بیش از آنمشاغل کارخانه

  9یافت.

هایی که تاکنون های جدید با غل ه بر موانع مکانیزه شتتتدن در بخشتکنولوژی 

، ممکن استتت نقش تامل ثانویه را در تقاضتتای اندبودهنیروی کار  من ع اصتتلی جذب

تت تند رنامکفی برای کار، ایفا کنند. با وجود این، کلید ت یین این پدیده، نه در ستتت

شاخه شاغل در  سرتت هانابودی م صورت وقو  آن( بلکه در ن ود  ی معین )ال ته در 

ست. همان طور که در  صاد ا شتغا  در کل اقت سب در روند ایجاد ا ستمنا  بخش نخ

ان زپردانظریهخقف ادتای اصتتلی تقاضتتای نامکفی برای کار، براستتتدال  کردم  دلیل 

های فراوردهوری نیستتت، بلکه کم ود تقاضتتا برای اتوماستتیون، افزایش نرخ رشتتد بهره

های تولیدی، خود ناشتتتی از تولیدی استتتت؛ و این، یعنی کم ود تقاضتتتا برای فراورده

شدید ظرفیت ضافهافزایش  سر جهان، ا سرا صنعتی در  سرمایه من عث از های  شت  ان ا

ها، طور کلی استتت. اینها و کندی نرخ رشتتد صتتنایع و رشتتد اقتصتتادی بهاین ظرفیت

و اجتماتی رکود بازار کار هستند؛ رکودی که کارگران  های اصلی اقتصادیتلت ،همانا

 را در سرتاسر جهان به رنج و تذاب کشانده است. 

 

 اشتغال نامکفی و گسترده 

مرکزی گفتمان معاصر اتوماسیون، مفهومی قرار دارد که واسیلی لئونیتف،  یدر هسته

نامید. در این گفتمان با  «بیکاری درازمدت تکنولوژیکی»هاروارد، آن را  اقتصتتتاددان

شغلگیری از نمونهنتیجه سیون و از دست رفتن  شخصی از اتوما ها، این پدیده های م
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سر اقتصاد تعمیم داده می سرا صر ت»آفی در شود. اریک برینجولفسون و اندرو مکبه 

و  «روغن نهنگ»کنند که ممکن است کار انسان نیز مانند ، استدال  می«دوم ماشین

اقتصتتاد امروز هیچ خریداری نداشتتته باشتتد؛ حتی به قیمت »در  زودیبه «بکار استت»

شغل 10.«صفر سیون کامل، زمانی تحقق بپذیرد، نابودی  ها به نظر من حتی اگر اتوما

شان خوا یکه نتیجه سرتت به همگان ن ست، به  هد داد که زندگی اجتماتی باید آن ا

 11مزدی، در مرکز آن قرار نداشته باشد.ای سازماندهی شود که دیگر کار نو و به گونهاز

کند، کاهش تقاضا برای کار، با افزایش اما آیا آن گونه که گفتمان اتوماسیون مطر  می

 نرخ بیکاری، همراه بوده است؟

 90و  80 هایداری، متوسب نرخ بیکاری در دههسرمایه یدر کشورهای پیشرفته

 یرخ دوباره باال رفت. اما طی یک دههاین ن 2008رشد یافت، و بعد از رکود اقتصادی 

س ت به رکود -گذشته، متوسب نرخ بیکاری  سرتت گرچه ن شین با  صادی پی های اقت

  (1کاهش یافته است. )نمودار  اما در مجمو  مجددا  -ترکم

 
 

شواهدی قلماین داده ضاداد میها، گاهی همچون  ی کار، شوند م نی بر اینکه تقا

این استتت که اشتتکالی که کاهش ولی نداشتتته استتت. نکته اما طور ممتمد روند نزبه

ضا شان میتقا شتغا  نامکفی، ی کار، خود را در آن ن دهد، از بیکاری، به انوا  مختلف ا
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به نظر بستتیاری از مفستتران، ما به  12تغییر یافته که اندازه گیری آن دشتتوارتر استتت.

ای یندهآ»رویم تا پیش می job-less Good «ای بدون کار مطلوبآینده»ستتتمت 

. کارگران برای سیر کردن خود، مج ورند کار کنند و بنابراین jobless«م با بیکاریأتو

شد می شغلی را که دم دست با شغلهر  ساتات پذیرند؛ حتی  هایی با دستمزد ناچیز، 

ان اتوماستتتیون، این پدیده را پردازنظریه 13کار محدود و با شتتترایب وحشتتتتناک کار.

 -افتدکه درپشتتت پرده اتفاق می -برد تکنولوژی ربیکاری به دلیل کای رشتتد نشتتانه

دانند. در حقیقت اما اتوماستتتیون ستتتریع تولید، در پشتتتت پرده یا هرجای دیگر، می

 افتد.ندرت اتفاق میبه

سپس ، یعنی زمانی که نرخ بیکار1970 یاز اوایل دهه ی، نخست افزایش یافت و 

های خود را از بازار کار کم کردند ها حمایتد، دولتسختی از نزو ، خودداری کربا سر

 14و مزایای بیکاری را کاهش دادند؛ ستتتیاستتتتی که چندین دهه ادامه یافته استتتت.

ست شت به کار میکه  Workfare «رفاه -کار»های سیا کند، بیکاران را وادار به برگ

صلی و بنیادی در مواجهه با بیکاری، جایگزین نظام تنوانبه  ینههزیهای کمکپاسخ ا

شورهایی مانند ایاالت متحده، انگلیس و آلم شد. در ک از  ی کمیان، تنها تدهبیکاری، 

ها شتتوند. در توض، آنبیکار شتتده( برای مدت طوالنی، بیکار محستتوب میکارگران )

تواند ندند و در اقتصادی که دیگر نمییوشوند که به جویندگان جدید کار بپمج ور می

به غل چیزی بهتر  هد، در جستتتتجوی شتتت ئه د ها ارا مهآن یا های نی قت و  قت، مو و

ث ات کاری در کل نیروی کار، از کشوری آمیز باشند. میزان دقیق گسترش بیمخاطره

آستتتانی در ایاالت متحده قابل کشتتتور دیگر متفاوت استتتت. این تغییرات، اما به تا

شتتتغلی  یهای اولیهیتای از حماستتتت؛ جایی که کارگران غیر اتحادیهاگیری اندازه

شکار، بنا به ارادهبرخوردار نیستند و به ستخدام و ی یجز در موارد ت عیض آ ا کارفرما، ا

؛ اما به قیمت رکود در اندشدهشوند. در این کشور، بیکاران مجددا  جذب کار اخراج می

  15ها و بدتر شدن شرایب کار.دستمزد

شرقی که حمایت از هاهایی از اروپا و بخشدر مقابل، در بخش سیای  ی ثروتمند آ

های مهمی از نیروی کار در برابر فشتتتارهای بازار در اشتتتتغا ، بیشتتتتر استتتت، بخش

گیرند. در این کشتتورها استتتراتژی دولت این های بیکاری، مورد حمایت قرار میدوره
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 «نداردغیراستا»بوده که بگذارد ط قات محرومی از کارگران شکل بگیرند. این کارگران 

non-standard های از هیچ حمایت شغلی برخوردار نیستند و مج ورند که دستمزد

نس ت به  «استاندارداشتغا  غیر»سهم  16های بازار کار، تط یق دهند.خود را با واقعیت

 21، افزایش یافت  این نس ت در فرانسه از 2013و  1985های کل اشتغا ، بین سا 

صد، در آلمان از  34به  صد، در ایتالیا از  39به  25در سید. در  40به  29در صد ر در

درصد در سا   17از  non-regular employment «منظماشتغا  نا»ژاپن، سهم 

سا   34به  1986 صد در  سید. کره 2008در شابه روبرو با روندهنیز جنوبی  یر ای م

 های جدید، حتیایجاد شغل یزمینهبوده است. چنین تغییری در ترکیب اشتغا ، در 

شتتده در کشتتورهای تضتتو ستتازمان صتتد مشتتاغل ایجاددر 60چشتتمگیرتر استتت  

سعه  هایهمکاری صادی و تو ستاندارد  2000و  1990 هایدر دهه OECDاقت غیر ا

شاخهبازارهای کار در این کشورها در ح 17بودند. شدن بین کارگرانی که هنوز از ا  دو

ستاندارد»شغل  شغلی « ا س ی  انی دیگر کارگر یبرخوردارند و ان وه فزایندهوامنیت ن

 18خوردار نیستند.تر هستند و از این مزایا برکه معموال  جواناست 

در کشتتورهای با درآمد کم و یا متوستتب، جایی که اکثریت کارگران جهان در آن 

همیشتته یک امر تادی بوده استتت. ط ق برآورد  «استتتانداردغیر»ند، کار کنزندگی می

 یپنجم کارگران بیکار در سراسر جهان، بیمهتنها حدود یک ILOسازمان جهانی کار 

چه کشتتورها، بیکاران مج ور هستتتند هر بنابراین، در این 19کنند.بیکاری دریافت می

به همین دلیل، نرخ رسمی بیکاری، پا کنند و وتر، من ع درآمدی برای خود دستسریع

ر این مناطق، اکثر کارگران درصد است. د 5.3های شغلی، تنها با وجود کم ود فرصت

 ا  دند وغال نپیو، میاندشتتدهوارد بازار کار  شتتده، به جمع کارگران جوانی که تازهبیکار

سمی در کارگاهای کوچک و ث تطور غیربه شده و دارای ر کار تر، بهکارگر و یا کم 5ن

درصد از مشاغل در مناطق با درآمد کم و  70 تقری ا  2016شوند. در سا  مشغو  می

 20بندی شدند.مشاغل غیررسمی، ط قه تنوانبهمتوسب، 

 

 صنعتی-رکود پسا

ت ی خود کار اسشود مقزم گذار به آیندهکه گفته می - جای افزایش سریع بیکاریبه

ن شتتدا  نامکفی هستتتیم که ناشتتی از بدتراشتتتغناپذیر ما شتتاهد گستتترش کنتر  -
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جای این که به دلیل کم ود تقاضای مردم به 21اقتصادی است. stagnationکسادی 

تر از حد معمو  و در شرایب کاری شوند با دستمزد پایینکار، بیکار بمانند، مج ور می

سانی که نمی بدتر از حد معمو ، تن به کار دهند. شرایبک کار کنند، از  توانند با این 

ساد، مترادف با نیروی کار به بیرون پرتا  می صادهای ک شوند. بنابراین، زندگی در اقت

، تخیلی -های تلمیاز کتاب ناامنی شتتدید شتتغلی استتت. این نو  زندگی در بستتیاری

صویر ست  جامعهت شده ا سرکوب و با مردمانی از کار روزی و هایی دچار تیرهپردازی 

شتغا  22شده.بیکار شد، در حا  ت دیل نآنامکفی، بی ا شته با ستانداردی دا که تع یر ا

سب دهه ست. از اوا ستاندارد در بازارهای کار ا به بعد، زمانی که  60 یشدن به یک ا

ی گرملیتی، به معاملهی چندهابنگاهنیروی کار مازاد در ستتتطن جهانی افزایش یافت، 

داشتتتتند تا را به رقابت با هم وا هکنندترضتتتههای در بازار کار روی آوردند و شتتترکت

از این  یداربرستتترستتی پیدا کننند؛ و ستتپس با بهرهقیمت، دبتوانند به کار مولد ارزان

ی هابنگاهکار ارزان، در بازار جهانی که دچار مازاد ترضتتته بود، به رقابت بپردازند. 

، اندهشدمند بهرهدرآمد، از ن ود امنیت شغلی کارگران در کشورهای کم تنهانهصنعتی، 

کارگران را از طریق انعقاد  بلکه در کشتتتورهای با درآمد باال نیز ستتتطن دستتتتمزد

 اند. گانه و استخدام کارگران با دور زدن قانون کار، تعدیل کردهدادهای چندقرار

 5درصتتد از نیروی کار جهانی در صتتنایع بزرگ تولیدی، و  17با وجود این، تنها 

 23کنند.، کار میutilities، و برق و گاز و آب ونقلحمل درصتتد، در معادن، صتتنعت

نامکفی  غا   چارچوب اشتتتت که در  کارگران جهان  فاق  به ات نابراین، اکثریت قریب  ب

ستهمی ست -اند در بخش خدمات گنجند، توان سیار ناهمگن ا شغلی برای خود  -که ب

شورهای با درآمد باال،  صد کل  80تا  70بیابند. این بخش در ک شاغل را به خود در  م

اختصتتتاص داده استتتت. اکثریت کارگران در ایران، نیجریه، ترکیه، فیلیپین، مکزیک، 

سا 24کنند.برزیل و آفریقای جنوبی در این بخش کار می صاد پ صنعتی ای که ما  -اقت

ش اهت به اقتصادی است که ظهور ایم، بسیار بیاکنون در مقیاس جهانی به ارث برده

بل، ب یل  بار در ستتتا  آن را دان به بینیپیش 1973رای اولین  جای اقتصتتتاد کرد  

، اقتصاد ما Michelinپژوهشگران، مربیان تنیس و سرآشپزهای دارای رت ه میشلین 
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شان میوه و گران کنار خیابان، خدمتطور غالب دنیای آرایشبه ستفرو کاران مناز ، د

 25است. Walmartمارت های وا کارگران قفسه پرکن در فروشگاه

شتغا  در خدمات که در اوایل دهه شد ا سی ر سا سب ویلیام  1960 یالگوی ا تو

دهیم  کند تا توضینما کمک میباومو ، اقتصاددان دانشگاه پرینستون، تشرین شد، به

ست، و چرا روایت  صاد امروز ا صلی اقت شتغا  نامکفی در بخش خدمات، ویژگی ا چرا ا

باومو ، افزایش اشتغا  در بخش خدمات را  26است. ان اتوماسیون، بی پایهپردازنظریه

سته سیون و با برج شد مکانیزا شتاب ر ، در بخش خدماتوری بهرهکردن این نکته که 

نس ت به بخش صنعت، کمتر است، تشرین کرد. اگر تقاضا برای خدمات افزایش یابد، 

عیت این با وض یابد؛ وبه همان میزان نیز سطن اشتغا  در این بخش افزایش می تقری ا 

ست. در این دومی، بخش بزرگی از رشد تولید، ناشی از در بخش کارخانه ای متفاوت ا

(. ال ته برخی 3و  2 هایوری است و نه ناشی از رشد سطن اشتغا . )نموداررشد بهره

شته شی در ها در بخش خدمات، مانند تجارت تمدهاز ر شد جه شی، از ر وری بهرهفرو

ندبودهخوردار بر ما این جهش ،ا یدار ها نمیا پا با هم، موجب رشتتتد  ند در پیوند  توان

ای در ستتراستتر تاریخ گونه که در تولید کارخانهنآ –در ستتراستتر این بخش وری بهره

 شوند.  - صنعتی رایج بود یتوسعه
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ات قیمت متکی تأثیرتواند به جا که بخش خدمات برای افزایش تقاضتتتا نمیاز آن

و ها وری، موجب کاهش قیمتتواند به این اتکا کند که افزایش بهرهیعنی نمی –باشد 
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شود ازاین ضا  شتغا  در بخش  -رو منجر به افزایش تقا شیم که ا شته با باید انتظار دا

طور که باومو ، نشان داد، قیمت در بخش خدمات تر رشد کند. همانخدمات، آهسته

نه»از  در بخش خدمات، وری بهرهگی نرخ رشتتتد برد  آهستتتترنج می «بیماری هزی

 تردیگر( کاالها، گرانمت خدمات، همواره نستت ت به قیمت )معنایش این استتت که قی

پس، تقاضا برای خدمات، باید به تامل درآمد متکی باشد؛ به بیان دیگر،  27خواهد بود.

صاد دارد. بنابراین، زمانی  شد درآمد در کل اقت ستگی به ر ضا برای خدمات، ب شد تقا ر

یت آن، افتد و آهنگ رشتد اقتصتادی در کلیانداز مکه موتور رشتد صتنعتی به دستت

  1نهد.نیز رو به کاهش می یابد، سرتت رشد اشتغا  در بخش خدماتکاهش می

ها ای دارند، اما در این اقتصتتادکه اقتصتتادهای پیشتترفته، رشتتد آهستتتهرغم اینبه

آمیز و با دستمزد کم، گسترش سرتت در مشاغل مخاطرهاشتغا  در بخش خدمات، به

کند. در تمل، یابد. در این نقطه استتتت که منطق اشتتتتغا  نامکفی نقش پیدا میمی

شده که شکار  ضا وجود دارد، یعنی امکان کاهش بهای خدمات به آ منظور افزودن تقا

، از طریق پرداخت دستمزد کمتر به کارگران و وریبهرهتوان بدون باال بردن سطن می

ستمزدها شد د سرکوب ر شد ناچیز  -یا از طریق  س ت ر در طو   -کار وری بهرهبه ن

فرما مورد کارگران خویشکلی در  یهمین قاتده 28زمان، از بهای خدمات کاستتتت.

self-employed ند با پو  کمکند که آمادهنیز صتتتدق می تر، کار کنند و از این ا

کار خود  مد خویش-طریق برای  یان درآ به ز چه  ند. بخش  -اگر  جاد کن قاضتتتا ای ت

پسند برای ایجاد شغل از طریق استثمار شدید است؛ زیرا دستمزد ردخدمات، مکان مو

سه شکیل میکارگران خدمات،  س تا  زیادی از قیمت نهایی در این بخش را ت . دهدم ن

شد هب سب، ر شورهای با درآمد کم و متو سیاری از بخشوری بهرهویژه در ک های در ب

های خدمات منفی بوده استتتت؛ زیرا در این کشتتتورها افراد با توستتتل به استتتتراتژی

ها از شرکت یمیزان استفادهکنند. زایی، شغلی برای خود اخترا  میی اشتغا پیچیده

                                                      

اازای   ق ق در یشاغ ا است که شاب   ییقایسه پردانی درسدماری ساوی ل )یا اثر ساوی ل( یفه م 

وری کار در آبها اب ک س ده، سا یشاااغ ا اساات که اازای  یا سهره و وری کار بب دهاازایشااا در سهره

دم ط ر یشروح سه تح سه وری کار ص رت  راته است. وی دام اا. ساوی ل ق ق بمراه سا اازای  سهره

 پرداند. این پ ی ه یا
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ضمین ستگی به قوانین حمایت از کارگران چنین کارگرانی که درآمد ت شده ندارند، ب ن

 در هر کشور دارد. 

شتغا  نامکفی، بسطن با افزایش  شدید میها هایی از شود. گروهناگزیر، نابرابری ت

نستت ت به نرخ ها توانند کار داشتتته باشتتند که رشتتد درآمد آنمردم فقب زمانی می

گسترش شکاف بین رشد دستمزدهای واقعی و  29متوسب درآمد، سرکوب شده باشد.

ستتا  گذشتتته در  50این فرایند استتت؛ فرایندی که طی  ی، نتیجهوریبهرهرشتتد 

درصتتد درآمد از نیروی کار به ستترمایه  9منجر به انتقا   G20 20کشتتورهای گروه 

سا  ست. بین  سب دهه 1980های شده ا سهم نیروی کار از  2000 یو اوا میقدی، 

ای از رشد درصد کاهش یافت. در همان حا ، سهم فزاینده 5درآمد، در سطن جهانی 

در حقیقت، اما،  30ای بسیار کوچک از صاح ان ثروت، تصرف شد.درآمد، توسب ط قه

 زدرآمد حاصل ا دهند، بدتر است؛ زیراها نشان میافزایش نابرابری از آنچه که این آمار

ط ق  طور نابرابر توزیع شتتده و بیشتتترین افزایش به مدیران رستتیده استتت.کار نیز به

کار از وری بهره، رشتتد 2010 یو اوایل دهه 1980 یها، در اواخر دههآخرین پژوهش

رشتتد متوستتب دستتتمزدها ستتریع تر بود، و این دومی، یعنی متوستتب دستتتمزدها در 

سازمان همکاری یهمه ضو  شورهای ت سریع هایک سعه،  صادی و تو تر از میانگین اقت

شد یافت. ستمزدها ر صت 31د شدید نابرابری، فر شتر با ت شدید، بی ستثمار  ها برای ا

رستتتد که تر، منطقی به نظر میروستتتت که برای خانوارهای ثروتمندشتتتود. از اینمی

 به -توانند انجام دهندکه خودشتتتان نیز می -دستتتتان را برای انجام کارهای خانهتهی

 اجرت بگیرند  تنها دلیل این کار، تفاوت فاحش در قیمت کار این دو گروه است.

ها نشتتتتان می ند هاین رو که بحران ویراند که د  کار  بازار  نده در تملکرد  کن

سیون پردازنظریه کنند، رخ نخواهد داد. درتوض، در دوران رکود می بینیپیشان اتوما

ابد و ستتپس زمینه را برای اشتتتغا  یاقتصتتادی، ستتطن بیکاری همچنان افزایش می

ظهور »کند. بدترین کابوس مارتین فورد در کتاب نامکفی و افزایش نابرابری فراهم می

 «بتواند خود را با واقعیت جدید ستتیستتتم اقتصتتادی، نهایتا »، این استتت که «هاروبات

اده افت اکنون اتفاقجایی نیروی کار، تط یق دهد. اما این همان چیزی است که همهجاب

بندی در میان بشتتریت، توستتب اولویت»گوید طور که مایک دیویس میاستتت. همان
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ست،هم «داری متأخرسرمایه سیاسی معین از آن  32اینک رخ داده ا و چنانچه با اقدام 

های آینده، شتتاهد افزایش روند کنونی خواهیم بود  جلوگیری نشتتود، احتماال  در دهه

اورزی و صتتتنعتی در بازارهای جهانی، همچنان مازاد ظرفیت برای محصتتتوالت کشتتت

شاغل در این بخش سهم بخش خدمات کارگران  ها را به بخش خدمات خواهد راند، و 

ضر  شامل می 52که در حا  حا شتغا  جهانی را  صد ا صد تا  80یا  70شود به در در

 ینجا که نرخ رشد کل اقتصاد، همچنان پایاواسب این قرن افزایش خواهد یافت. از آن

اند و نیز تازه خواهد بود، بخش خدمات، کستتتانی را که شتتتغل خود را از دستتتت داده

 واردشوندگان به بازار کار را تنها با افزودن به نابرابری در درآمدها، جذب خواهد کرد.

ست که تهی ستاناین بدان معنا نی ستتهی د شد، بلکه به این معنی د تر خواهند 

تر از سهم آنها در کل جمعیت خواهد بود. درآمد، بسیارکمها از رشد است که سهم آن

 2016و  1980های اند، بین سا طور که توماس پیکتی و همکارانش نشان دادههمان

ست )اگرچه مقدارتهی یدرآمد نیمه شده ا ست جمعیت جهان، دو برابر  مطلق آن  د

شامل درصد از ر 12فقب اندکی افزایش یافته(. اما این افزایش، تنها  شد درآمد کل را 

زمانی، یک درصتتد از ثروتمندان  یشتتود؛ و این در حالی استتت که در همان بازهمی

اگر  33از رشتتد درآمد کل را تصتتاحب کردند. –درصتتد  27 -جهان، بیش از دو برابر 

ری د، مهار نابرابیرتغییری در توانایی نیروی کار در م ارزه برای منافع خود، صتتورت نگ

ه اجتماتی، بستتتگی خواهد داشتتت. رفا تأمینهای دولتی در انایی نهاداقتصتتادی به تو

ها، کاسته شده است. در کنون، در مواجهه با کسادی اقتصادی، از میزان این تواناییتا

شوند، یمیخ کشیده مبه چار ای با ریاضت اقتصادیطور دورهرونق که بهاقتصادهای بی

های نژادی و مهاجران، زنان، اقلیت -کارپذیر نیروی های آستتیببخششتتمردن مقصتتر

ساندر به -مذه ی  شدن پیرامون پروژهوجود آمدن وخامت اجتماتی، آ ی تر از متحد 

 جدید اجتماتی برای رهایی است.

 

 آسا؟حل معجزه. راه2

زا در رابطه با کم ود مزمن تقاضتا های مشتکلگفتمان اتوماستیون، یک رشتته از روند

شی از  برای نیروی کار در ست. بحران اجتماتی نا سایی کرده ا شنا صاد جهانی را  اقت

دهند. تعداد های طوالنی، بدتر از آن چیزی استتتت که آمارها نشتتتان میاین روند
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دار در اقتصاد، از احساس قدرت و رضایت از مردم، خود را از مشارکت معنا ایفزاینده

دهد، محروم داری، ارائه میخاطری که این اقتصاد در همین شرایب بد جوامع سرمایه

عد شود، مردم را مستدانند. اتمیزه شدن، که با ناامنی شغلی و نابرابری، تشدید میمی

سازی کند که مدتی است مشکقت ناشی از جهانیپذیرش ناسیونالیسم اقتصادی می

ان اتوماسیون به این پردازنظریه، حل خواهد کرد. «او  کشور ما»را از طریق سیاست 

انگیز ناشی از کاهش تقاضای کار، از دانند که توارض هراسخطرات آگاه هستند و می

زیرا در  34یابند؛ ای یا فراهم کردن امکانات کارآموزی، کاهش نمیطریق موانع تعرفه

این  ور شدن است،آرامی در حا  شعلهای که در تصر حاضر، بهمقایسه با ابعاد فاجعه

شنهاد سطحی، امیدی پی سیون، تپردازنظریهانگیزند. بنابراین، نمیبرهای  قش ان اتوما

ندیشتتتی مستتتکنند که بهمی له بپردازند. از این لحاظ، م حث ئطور رادیکا  به بازا

سیار به بحث گرم سیون، ب ضو   یشدن کرهاتوما ش اهت دارد  وقتی مردم مو زمین 

ی بازنگری درباره یابند که نستت ت بهگیرند، تمایل میترشتتدن زمین را جدی میگرم

سکردند، امکانمل کنند؛ کاری که پیش از آن فکر میأساختار اجتماتی، ت ت. پذیر نی

اش سپری ان اتوماسیون، با نامیدن جهان کنونی، همچون جهانی که دورانپردازنظریه

طور که پروارنند. همانهای رادیکالی برای بحران دنیای کار در ستتر میحلشتتده، راه

مل دارد، حتی اگر آنها در مورد تلل آن أهای آنها ارزش تحلام، راهردهاستتتتدال  ک

 دراشت اه باشند.

صلی  شنهاد ا سیون، درآمد پایهپردازنظریهپی ست  به همهان اتوما  یی همگانی ا

گویند اگر ستطن ها میآن 35شترط، درآمد پرداخت شتود.شتهروندان، بدون هیچ قیدو

شود، این امر به یی به اندازهی همگاندرآمد پایه به  طور کاملکافی باال در نظر گرفته 

ی برای کارگرانی که امنیت شتتغلی ی همگاندرآمد پایهگویند فقر پایان خواهد داد. می

کند و این خود، یک اصق  مهم در تصر تقاضای پایین کار و ندارند، امنیت فراهم می

ان پردازنظریهها،  براستتاس این استتتدال گستتتردگی ستتطن اشتتتغا  نامکفی استتت.

طرف معرفی همچون یک ابزار ستتیاستتی بی ی را غال ا ی همگاندرآمد پایهاتوماستتیون، 

ست  -کنند می شکل بیکاری جهانی را حل خواهد کرد؛  –جذاب برای چپ و را که م

گرسنگی در جهان  یهای انققب س ز، مسئلهطور که قرار بود تکنولوژیدرست همان
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وشی ای بیش نیست  بسته به رطرفی تکنوکراتیک، فانتزیچنین بی ال ته را حل کند.

سیری همگانی، اجرایی میدرآمد پایه تأمینکه  های متفاوتی منتهی خواهد شود به م

 36کنند.شد. بیشتر این مسیرها، ما را به دنیای شکوفایی انسان نزدیک نمی

هاد  یهپیشتتتن پا مد  به ق ل ای همگاندرآ می،  مان ظهور گفت ماستتتیون ز ز ان اتو

ستگاه آن را در نظرات توماس پین، میگردد. تدهمیبر سا  ای، خا ب یند که در اوایل 

رسند، افرادی که به سن قانونی می یاستدال  کرد که باید م لغ معینی به همه 1797

ستتتن قانونی هزینه به کستتتانی که به توماس پین، پرداخت کمک 37پرداخت شتتتود.

ند را برمی نای خب رستتت جان الکم  کرد  توجیه می Lockeanفکری کقستتتیک 

کند تا در بازار م ادله، شتترکت هزینه، این امکان را برای همه فراهم میپرداخت کمک

م تنی بر مالکیت خصتتوصتتی را مستتتحکم  یهای اخققی جامعهکنند و این امر، پایه

قرن بیستتتم به دالیلی مشتتابه، از درآمد پایه حمایت  نولی را کند. اقتصتتاددانان می

های جایگزینی برای برنامه تنوانبهاند. میلتون فریدمن از مالیات بر درآمد منفی کرده

های تمومی پروژه یبودجه تأمینکرد  به نظر او به جای نظام رفاه اجتماتی دفا  می

هزینه پرداخت شتتتود، تا کمک کافی یبا هدف کاهش فقر، باید به هر فرد به اندازه

 ینولی رالهای ترین استدال امروز، فری نده 38سطن درآمد او به باالتر از خب فقر برسد.

های چارلز موری، یافت. او بر این توان در نوشتهی را میی همگاندرآمد پایهدر دفا  از 

رب و ی، باتث متوقف شتتتدن روند زوا  غی همگاندرآمد پایه تأمینباور استتتت که 

همسری خواهد شد. به آن به ایمان مسیحی و ازدواج تک یموجب رجعت رو  خسته

نظر او با انحق  بخش اتظم سیستم رفاهی دولت، هر ماه م لغ هزار دالر برای هر فرد 

ی، ریشه در این باور او دارد ی همگاندرآمد پایه تأمیندفا  موری از  39آزاد خواهد شد.

از نظر اقتصتتتادی ناکارآمد، بلکه از لحاظ روانی  تنهانهکه نهادهای نظام رفاه اجتماتی 

ازی سد از منابع اساسی برای خودباوری و خودنیز مخرب هستند و موجب بیگانگی افرا

ستدال  میو انتقا  این منابع به دولت می انند مکند که مشکقت اجتماتی شوند. او ا

در  «های داوطل انهانجمن»طور مستتتتقیم توستتتب فقر و اتتیاد به مواد مخدر، باید به

شود. به نظر درآمد او،  خود جوامع محلی که به این مشکقت دچار هستند، رسیدگی 

کمک خواهد  -از راه پرداخت دستتتتمزد اجتماتی  -ها ی، به این انجمنی همگانپایه

ریق آن نیز از ط یکند که هزینهنه نماند؛ و ادتا میکرد تا تضمین شود که کسی گرس
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کشتتند، فراهم ها را بر دوش میبرچیدن نهادهایی که در حا  حاضتتر این مستتئولیت

ی، ثابت و در ستتتطن پایین ی همگاندرآمد پایهدر طر  موری، میزان  40خواهد شتتتد.

ست و نیز از توزیع مجدد درآمد، جلوگیری می بری همچنان رو شود؛ و بنابراین، نابراا

باره هد داشتتتت. طر  موری در یهی به افزایش خوا پا مد  گاندرآ ی، تصتتتویر ی هم

ای توان جامعهدهد که چگونه میدهد و نشتتتان میای در برابر ما قرار میکنندهنگران

صهرا بیش از پیش نابرابر شخ ست ی، که م ضای پایین و مزمن کار ا  وانتنبه ،آن تقا

ن اتضتتتای آن فروخت. طر  موری، پایه و استتتاس بخش یفقیرترای دلپذیر به جامعه

ستبزرگی از برنامه ست ا سیون در جنا  را سی گفتمان اتوما سیا این خطر  41.های 

های جنا  ی در تمل، شتتت یه به این نستتتخهی همگاندرآمد پایهوجود دارد که طر  

 های جنا  چپ.راست باشد، تا بدیل

خدمات  یی، مدافع تداوم ارائهی همگانایهدرآمد پی های جنا  چپ دربارهطر 

سخه ست. بنابراین، ن سیار گران یاجتماتی موجود و یا خواهان گسترش آن ا ر تآنها، ب

ز ا طلب، فیلیپ وان پاریجز، احتماال تمام خواهد شد. در بین جنا  چپ میانی و برابری

سی همگاندرآمد پایهترین مدافعان محترم ست. او خواهان آن ا ت که بدون از بین ی ا

ضروری خود را برطرف  شود تا نیازهای  ستم رفاه اجتماتی، به مردم کمک  سی بردن 

درصد از تولید ناخالص داخلی سرانه،  25کنند. او و یانیک واندربورت، پرداخت معاد  

را مقدار  2019دالر در ستتا  برای هر فرد در آمریکا در ستتا   500هزار و  15حدود 

تر  ق وی، در نظر گرفتند. با این حا ، برای این که این طر  قابلانی همگدرآمد پایه

و نه به صتتورت  «ستتطن بستتیار محدود»کنند که پرداخت در باشتتد، آنها توصتتیه می

شود. از نظر آنان برای دریافت  شارکت»ی ی همگاندرآمد پایههمگانی، آغاز   «شرط م

شارکت فرد در فعالیت - شت  -فع جامعههای تمومی به نبرای مثا  م وجود خواهد دا

خابی»و برای جلوگیری از  هاجرت انت که در «م هایی  ها  به کشتتتور یهآن پا مد  ی درآ

صقحی پرداخت میهمگان شرط  شد. ادتا مییشود،  شود که حتی ت، اتما  خواهد 

شود، و های ماهیانه به مقدار اندک نیز، موجب تجدید حیات جوامع محلی میپرداخت

سطو  باالتر  شار نیرومند برای ت ور به  شد برای اتما  ف ی درآمد پایهم نایی خواهد 

 42ی، و یا برای افزایش دستمزدها.همگان
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ضدپردازنظریهدر همین حا ، از منظر  سیون  سانی سرمایهان اتوما داری، یعنی ک

تری برای ی، امکان رادیکا ی همگاندرآمد پایهچون نیک ستتترنیک و الکس ویلیامز، 

 43ند.کتغییر مسیر به سوی بیکاری کامل، به سوی زندگی بدون کار مزدی، فراهم می

سیون، ارزش  شرفت اتوما جا افزایش ی تا آنمگانی هدرآمد پایهاز نظر آنها همراه با پی

یابد که قدرت خرید اغلب کاالها و خدمات توسب این مکانیسم توزیعی و جایگزین، می

شد. از نظر آن ست. در فراهم خواهد  سوی برابری ا شرفتی رادیکا  به   کتابها این پی

ی، همچون راهی برای گذار ی همگاندرآمد پایهلیف این دو نویسنده( أت، )اخترا  آینده

جا که کف حداقل درآمد، شود  از آنع به دنیایی کامق  خودکار، در نظر گرفته میسری

ست، کارگران این توانایی را پیدا می این  نند وداری کند که از پذیرش کار، خودکنباال

که آنها را از طریق ها را جذاب کنند و یا ایندارد که یا شتتتغلمیامر، کارفرمایان را وا

ی ی همگاندرآمد پایهبنابراین، به نظر آنها  44دارند.کلی از میان بر طورتوماستتتیون، بها

سرمایه صاد  شارداری متأخر ت دیل نمیبه ابزاری برای تث یت اقت ی شود، بلکه اهرم ف

حل شده است  «مشکل اقتصادی»کمیابی، که در آن، -خواهد بود به سوی جهان پسا

های و مردم آزاد هستتتتند تا امیا  خود را دن ا  کنند. با ت ور از این نقطه، پرستتتش

شتتود  آیا رهایی از کار،همان گونه که کینز ی افق نهایی انستتان مطر  میتمده درباره

صور می سفینهت ساختن  سرگرمی یا  ضایی و کاوشکرد به معنای پرداختن به   های ف

 45هاست؟ستاره

 

 هایتمحدود

های بستتیار جذابی دارد. خود، جن ه یطل انههمگانی، در اشتتکا  برابری یدرآمد پایه

موجب تخفیف  -صرف نظر از هر چیز دیگر-توزیع درآمد، حتی به میزان اندک، اگر باز

فشار ناشی از فقر و مشکقت روحی و جسمی مرت ب با آن گردد، به خودی خود چیز 

سندیده ست. پ ستن مالیات بر تولید گاز کربن در ی همگانهدرآمد پایای ا ی، همراه با ب

وهوایی، نقش ایفا کند و بخشتتتی از تواند در کاهش تغییرات آبستتتطن جهانی، می

 46باشد. renewablesپذیر ها در گذار به منابع تجدیدن شغلحل برای ناپدید شدراه

یهکه طر  با وجود این، برای آن پا مد  های تکنوکراتیک ی، از محدویتی همگاندرآ
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رهایی یابد، باید نقش بیشتتتتری ایفا کند؛ و آن توانمندستتتازی افراد در م ارزه برای 

 تغییرات اجتماتی بنیادی است.

ی بتوانند چنین نقشتتتی ایفا ی همگاندرآمد پایهکه اما دالیلی برای تردید در این

لی، باید گفت  همچنان که حیات جوامع محی تجدیدوجود دارد. نخستتت، دربارهکند، 

سعه ست، بیان کردند، تو ست کمونی صاد پولی  یمارکس و انگلس در مانیف  cashاقت

economy «را دود هوا خواهد کرد؛ زیرا پو  به  «شدهث ات و منجمدی روابب باهمه

کان می به جوامع محلیمردم ام کا  بدون ات های خود را  یاز هد ن به آن تعلق د که  ای 

ند، برطرف  یت تشتتتکلدار نابراین، ظرف ند؛ و ب یل میکن د. دهیابی این جوامع را تقل

قوامروزه، حمل طق در راستتتتای من خوری، کامق های تفریحی وتادات غذال، برنامهن

ها وقت خود را در اند. مردم، هر روز ستتاتتشتتکل یافتهدرونی اقتصتتادهای بازار، تغییر

 -با هم، اما استتاستتا  تنها  -هنگام  گذرانند و در همانوبرگشتتت به کار میمستتیر رفت

شا میخورند و با تلفنهم رگر می صادها که های همراه خود، ویدیو، تما کنند. این اقت

راحتی کاهند، بهمیفراد را به موجوداتی اتمیزه، فروکه ا اندشتتتدهای طراحی به گونه

ست که خود را با  سازگار کنند. امای همگاندرآمد پایهخواهند توان ی ادتای درباره ی، 

تواند کارگران را در برابر کارفرمایان ی، میی همگاندرآمد پایهکه دیگر، م نی بر این

توان گفت ؟ این ادتا به معنای بستن اسب به پشت گاری است  توانمند سازد، چه می

منظور تغییر روابب اجتماتی، نخستتت باید ی بهی همگاندرآمد پایهیابی به برای دستتت

شوند. نگرانی تمیقکارگرا ست که حتی اگر ن توانمند  ی ایهدرآمد پ تأمینتر، اما این ا

ست که همگان شخص نی شد، م شتری برای مقاومت و م ارزه ب خ ی، به مردم قدرت بی

 تر رهایی باشد. سوی اهداف وسیعگشای مسیر تملی بهمد، راهآاین در

یه تأمینکه برای آن پا مد  گاندرآ گای هم ید نای د چپ برای خروج از ی، م  ه 

ها ان اتوماستتیون، باید تصتتحین شتتود  آنپردازنظریهداری، قرار گیرید، تحلیل ستترمایه

گویند که در شتترایب امروز، کم ود مزمن تقاضتتای کار، ناشتتی از افزایش ستتطن می

ست. میوری بهره صادی ا سریع اقت گاه گویند اگر این فرض را بپذیریم، آنو تغییرات 

ای که جامعه با آن مواجهه استتتت، افزایش نابرابری اصتتتلی یمستتتئله یابیم کهمیدر

ها بلکه با توزیع هر چه بیشتتتر اقتصتتادی استتت؛ که باید نه از راه افزایش دستتتمزده
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طرف شتود. اما اگر درتوض، همانطور که من ی، بری همگاندرآمد پایهدرآمد، از طریق 

ستدال  کرده ضای نامکفی ا انی ی مازاد ظرفیت جهبرای کار، نتیجهام، بپذیریم که تقا

سرمایه ست و رکود در  صاد به -گذاری ا شد اقت طور کلی که موجب پایین آمدن نرخ ر

ای ت دیل ستتترتت به م ارزهآن گاه م ارزه برای این گونه توزیع درآمد، به -شتتتده 

صفرمی سرمایه،  ضاد بین کار و  صل ت انع خواهد بود، و این امر، م شود که در آن، حا

ی آزادتر خواهد شد و یا حداقل پیشروی ما در این مسیر را روی ما به سوی آیندهپیش

ای نیاز داریم که بتوانیم کنتر  بر اقتصتتتاد را از کند خواهد کرد. بنابراین، ما به برنامه

خارج کنیم. طر   یهچنگ صتتتاح ان ثروت،  پا مد  ما چیز چندانی ی همگاندرآ ی، ا

 ید. گوتوانیم تسلب سرمایه بر تولید را کم کنیم، نمیمیکه چگونه ی ایندرباره

ی، هدف ستتتتودنی تفکیک درآمد از ی همگاندرآمد پایه تأمیندر حالی که طر  

ما این طر ، چیزی در مورد دهند دن ا  میکه مردم انجام میرا مقدار کاری  کند، ا

استتیر ستتیستتتمی نگاه  دهد؛ و ما را همچنانتغییر رابطه بین درآمد و ثروت ارائه نمی

ی ناشی از اتت ارهای گسترده، اجاره از زمین و مسکن، و سود دارد که در آن بهرهمی

دهند. در این توجهی از درآمد کل را تشتتکیل میوکارها، بخش قابلحاصتتل از کستتب

 دارانسود، همچنان نیروی محرک اقتصاد باقی خواهد ماند؛ زیرا سرمایه یطر ، انگیزه

ی رشتتد یا کنندهکه تعیین -را ی گذارستترمایهی بارهگیری دررت تصتتمیمهمچنان قد

کنند. بنابراین، ستترمایه، همچنان ستتق  حفظ می - کوچک شتتدن اقتصتتاد استتت

داشتتت؛ یعنی صتتاح ان  را در اختیار خواهد capital strike «اتتصتتاب ستترمایه»

خورداری از حق قانونی خود، همچنان خواهند توانستتتت از طریق تدم ستتترمایه با بر

 47مرج بکشتتانند.وجامعه را به هرج capital flightی و فرار ستترمایه گذارستترمایه

شرایب بدتر دارانسرمایه سا  و در  ها و کندی ی مازاد ظرفیتشوندهبه مدت چهل 

اند که به خواست آنها تن ردهها، احزاب سیاسی را وادار کرشد اقتصادی، با این سق 

تر کنند، و در د  تر و قوانین کار را ستتستتتوکار را آستتاندهند  یعنی مقررات کستتب

صادی، برنامه صادی و نجات م یبحران اقت ضت اقت صی را به اجرا ؤریا صو سات خ س

 بگذارند. 
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 یی، راهی همگاندرآمد پایهخواهد با کاربرد گرایی که میبنابراین، آن نیروی چپ

خود را برای  1Meidnerمیدنر یمتفاوت بگشتتتاید، باید برنامه یبه ستتتوی آینده

ه ی مالکیت ثروت بوستتتایل تولید از طریق انتقا  با برنامه یاجتماتی کردن فزاینده

ست که دقیقا  تهدید به تدم  48کل جامعه، به ما ارائه دهد. شکل این ا ی گذارسرمایهم

سوئد، کنار  1970 یدر جریان بحران دهه صلی طر  میدنر در  سخه ا شد که ن باتث 

های ای، در حا  حاضتتر که ستتازمانگذاشتتته شتتود. تحقق بخشتتیدن به چنین برنامه

ضعیفای ط قهتوده سیار  ست، حتیو رشد اقتصادی، کن اندشدهتر ی کارگر ب از  دتر ا

 «اب ستترمایهاتتصتت»تر خواهد بود. با توجه به شتترایب کنونی که گذشتتته نیز دشتتوار

انداز فراتری ستترتت، اقتصتتاد را در بحران تمیق، فرو خواهد برد، ما باید به چشتتمبه

ی داران و خنثگذاری از دست سرمایهکردن کنتر  سرمایهریم  تصرف تولید. خارجبنگ

سرمایه، پیش صاب  سوی کردن تهدید اتت شروی جمعی ما به  سی برای پی سا شرط ا

 کمیابی است. -ی پساآینده

 

 . ضرورت و آزادی3

پیشتترفت تکنولوژی،  یان اتوماستتیون دربارهپردازنظریهحتی اگر ما نستت ت به درک 

، با این حا ، کوشتتش برای -مطور یقین تردید دارکه من به –تردید داشتتته باشتتیم 

صویر شهت سیم نق سوی آینده یپردازی و تر ساراه به   یکمیابی، همچنان جن ه -ی پ

ها به ما امکان ماند. این کوشتتشمان اتوماستتیون چپ، باقی میمند گفتجذاب و ارزش

افتاده را مجددا  توانیم قطعات این جهان ازکارونه میدهد که از خود بپرستتتیم چگمی

شیوه سوار کنیم، تا به  شرایب  یروی هم  شویم. در  ستی اجتماتی نائل  جدیدی از ه

ن یابی آکه تحققویژه اینبهی رهایی، اندازی برای احیای پروژهکنونی، داشتتتن چشتتم

                                                      

ت سااط دو  1951الس ی سااداساات ا تصااادی و دسااتمزد اساات که در سااال  Meidnerی ل ید بر  

صاددا س ئ  )ن در سخ  تحقدقات اتحادیها ت ستا رن و رودولم ید بر، ت وین LOبای کار ری  (،  ا

ش   شت ال کایم، ر ست، عبارت   ان: ت رم پایدن، ا ص ا که این ی ل در پا تحقد آن ا ش . چهارب د ا

با.شتاسان و سراسری درآی 
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رن های قاست. سوسیالیست بسیاررسد، دارای اهمیت در آینده، بسیار دور به نظر می

زیادی دارند. با وجود این،  ینوزدهم، آگاه بودند که تا رستتیدن به اهداف خود، فاصتتله

شان بود. در اواخر سا  بخش م ارزهسر داشتند که الهامی آزادتر را دری آیندهنها ایدهآ

ها قرار دستتتهدف ما در دور»توانستتت بگوید که  ، برتولت برشتتت هنوز هم می1939

در  تنهانهگوید. ما امروز کمتر کسی این را می 49.«مشاهده استوضو  قابلهداد / اما ب

آگین و فجایع ستتخت و مستتتقر، ناستتیونالیستتم نژادی خشتتمیستتم جاننولی رالتصتتر 

 یبریم، بلکه در همان حا ، ایدهستتر میهدر مقیاس و توالی فزاینده ب محیطیزیستتت

شد که برنامه صی نیز ازبدیل واقعی نداریم. ثابت  شخ سب دولت، از م ریزی مرکزی تو

از ، مخرب استتتت؛ ان ارها را پر محیطیزیستتتتنظر اقتصتتتادی، غیرمنطقی و از نظر 

های رفاه در تیک استتت. دولتستتاز استتت داد بوروکراکند و زمینهمحصتتوالت بنجل می

ند توانهای اشتتتغا  کامل کینزی نیز ثابت کردند که نمیکشتتورهای اروپا و ستتیاستتت

 50مداوم، تط یق دهند. زداییصنعتخود را با شرایب رشد کند اقتصادی و 

صقحات این امر یکی از تلل جایگزین صقحات سوسیالیستی با ا ی  رالنولیشدن ا

ست؛ در همان حا ،  سا ی اجتماتی آزادیهاجن شبوده ا سا محدود به دفا  از  خواه، ا

شود کند. گفته میکه فقب سقوط ما به اتماق را آهسته می اندشدهآخرین سنگرهایی 

اما کدام آینده؟ جالب این استتت که نزد بستتیاری از  ،، بله، حتما «آینده را بخواه»که 

 Star Trek: Next «استار ترک  نسل بعدی»ی ، مجموتهان اتوماسیونپردازنظریه

Generation دهد. در این مجموته که از دستتتت میهتر را بی آزادای از آیندهنمونه

ای موستتتوم به ، بازستتتازی شتتتده، تکنولوژی1980ی آن در اواخر دهه روی مجموته

سا  چا  - replicator «کنندهتکثیر» سا سهکه ا شرفته گر  شگفتبعدی پی  یانگیزو

دهد که در دنیای بخشتتد و به مردم امکان میبه کم ود اقتصتتادی، پایان می -استتت 

 51بدون پو  و بازار، زندگی کنند.

ما این ا ما میپرستتتش ا یا  یای پستتتاستتتت  آ بدون -توانیم دن یابی را حتی  کم

 -یعنی اگر معلوم شتتد که اتوماستتیون کامل، خواب و خیا  استتت  - «هاتکثیرکننده»

مثابه یک هدف را در ان اتوماستتتیون، امر تصتتترف تولید بهپردازنظریهستتتم کنیم؟ تج

ی نوشتتته «اتوپیا»که از زمان انتشتتار کتاب را چه حاشتتیه قرار داده و با این کار، آن

سا   ستار ترکی کنونی، پیش1516توماس مور در  شرط اولیه برای ایجاد ، تا اقتصاد ا
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سا شده-دنیای پ سا ،کمیابی تلقی  شته سا ا کیت شرط، لغو مالاند  و این پیشکنار گذا

از  ان اتوماسیونپردازنظریهپولی است و نه پخش پو  رایگان که  یخصوصی و م ادله

گردانی آنها از هدف اصلی فوق، این است که با یکی از دالیل روی 52کنند.آن دفا  می

با این فرض که  کنند. آنهای گذار شتتترو  میی دورههای نادرستتتت دربارهپرستتتش

پرسند که ما به کنند و در ادامه مییافتنی خواهد بود، آغاز میاتوماسیون کامل، دست

 ی ناشی از اتوماسیونکدام تحو  در جامعه نیاز داریم تا بشریت را از بیکاری گسترده

کامل، رها ستتتازیم و دنیایی ایجاد کنیم که در آن کرامت انستتتانی، تمومیت یابد. اما 

صاد کجای پیشنیم این تمرین فکری را معکوس کنیم و بهتوامی امق  فرض گرفتن اقت

صویر صاد ایجاد میپردازی دربارهخودکار و ت م أکند، از جهان توی امکاناتی که این اقت

 یافته، آغاز کنیم، و ستتپس تغییرات تکنیکی جاری را همچونمبا کرامت انستتانی تعمی

 سی قرار دهیم. رالزامات ایجاد آن جهان، مورد بر

مردم جهان، برای نایل شتتتدن به تمام توانایی  یچه پیش خواهد آمد اگر همه

کافی به مراق ت درمانی، آموزش و رفاه، دستتتترستتتی پیدا  یخویش، ناگهان به اندازه

، جهانی خواهد fully capaciatedتوانمندشتتده  های کامق کنند؟ جهانی از انستتان

یق ها و تقبرخورداری از پشتتتی انی کامل اجتماتی، تواناییتواند با بود که هر فرد می

غییر اکنون تخود را بستتتب و توستتتعه دهد. برای تحقق این آینده، چه چیزی باید هم

تستتاوی حق خواهد داشتتت که امیا  و شتتده، هر کس بهکند؟ در دنیای کامق  شتتکوفا

ر تمام طو  زندگی، شتتتوند تا دآرزوهای خود را تعقیب کند. افراد معینی مج ور نمی

ها را بشتورند، از کودکان نگهداری کنند، بیل بزنند و یا قطعات زباله جمع کنند، ظرف

که دیگران آزاد باشند تا ط ق تقیق ها نصب کنند، برای آنالکترونیکی را روی صفحه

ریزی ساختمان خود زندگی کنند. به جای فشار آوردن به گروهی از مردم به درون پی

under the mudsill  د، هامونت ارتی که جیمز هنری -به منظور باال بردن بقیه افراد

ضروری را به گونهما نیازمندیم که کار -دار کارولینای جنوبی، به کار برد برده ای های 

 53های ما باشد.تقسیم کنیم که پایه و بنیادی برای دیگر فعالیت

اند که بستتتیاری از امید بستتتته اتوماستتتیون، در حالی به تکنولوژی انپردازنظریه

کمیابی مانند توماس مور، کابت، مارکس و کروپوتکین، –ی پستتتاان اولیهپردازنظریه
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 deus «ماشتتین یالعادهقدرت خارق»جویی به برای حل این معما، نیازی به توستتل

ex machina کمیابی، بدون –به پستتا نداشتتتند. آنها بر این نظر بودند که رستتیدن

پذیر استتتت. از نظر آنان، ما باید زندگی اجتماتی را اتوماستتتیون کامل تولید، امکان

مل قلمرو ضتتترورت و قلمرو آزادی در نظر بگیریم. در قلمرو   54همچون کلیتی شتتتا

ضروری برای بازتولید جمعی را به شترک بهضرورت، ما کارهای  تهده خواهیم طور م

ها و تمایل افراد، بین خود تقستتتیم ا با در نظر گرفتن تواناییها رگرفت. مستتتئولیت

سطن محلی انجام گیرد، اما بخش زیادی از کارها  خواهیم کرد. برخی از کارها باید در 

ریزی شتتود. ال ته به اشتتتراک گذاشتتتن ای یا ستتراستتری برنامهباید در مقیاس منطقه

جام آنها مستتتلزم داشتتتن جا که انی بستتیاری از کارهای ضتتروری، از آنگستتترده

ای است، مشکل خواهد بود  ما هنوز به کشاورزان، کارگران ساختمانی، های ویژهمهارت

سین شینجراحان، تکن شت؛ با وجودهای برق و ما این، در دنیای  کارها نیاز خواهیم دا

شاید همراه با شده، این تخصصکامق  توانمند شد.  شتر توزیع خواهند  ساوی بی ها با ت

یک دورهبتینو کارها، هر فرد،  که آن  یکردن تمومی  ند  کارآموزی برای خود برگزی

 تهده گرفته است. بخشی از وظایفی محسوب خواهد شد که به تنوانبهنیز 

ی جمله کسانارها، تعداد بیشتری از افراد، ازگذاری کگونه اشتراکی ایندر نتیجه 

، در کارهای اندشدهکه در حا  حاضر تحت تنوان کارگر مازاد بر احتیاج، کنار گذاشته 

ضروری شرکت خواهند کرد. به این ترتیب، مقدار کاری که هر فرد باید انجام دهد، به 

ضروری، الزم  شتن کارهای  شتراک گذا س ت کاهش خواهد یافت. اما برای به ا همان ن

زدی، ماجتماتی بین کار مزدی و کار غیر ارها تغییر یابد. تمایزاست که سرشت این ک

تولید خانگی فرستتتاده استتت، باید کنار  «کنج پنهان»که از لحاظ تاریخی، زنان را به 

ر بستتته در نظ ییک حلقه تنوانبهگذاشتتته شتتود. افزون بر این، تولید و مصتترف باید 

شوند نه همچون هدفی در خود و بدون ارت اط سایل  گرفته  با مقحظات اجتماتی و م

 55.محیطیزیست

شتتده، خواهد توانستتت که تحو  ش که چگونه بشتتریتب کامق  توانمنداین پرستت

جا مهم استتت که بیشتتتری را در کار مشتتترک ایجاد کند، پرستتشتتی باز استتت. در این

شیم که تکنولوژیبه شته با سرمایهخاطر دا سعه هایی که در چارچوب جوامع  داری، تو

را  داریکه کنتر  ستترمایه اندشتتدهای طراحی اند، خنثی نیستتتند  آنها به گونهیافته
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که بشریت را از کارهای سخت رها کنند. ما احتماال  به آن اندازه از شکل دهند، نه این

قدرت تکنولوژیکی برخوردار هستتتتیم که بتوانیم بستتتیاری از کارها را در مقایستتته با 

داشتن رکنیم. دانش فنی، ممکن است به منظور از میان بتر بخشوضعیت کنونی، لذت

ستفاده قرارگیرد. تفاوت بین کار ماهر و غیر ضی از کارها مورد ا ماهر، یا حذف کلی بع

طور جمعی و آزادانه، توستتب مردم انجام خواهد گرفت؛ فصتتل چنین مستتایلی، بهوحل

یروهای که ننه این گیرند؛خواهند، تصتتتمیم میی آنچه که میمردمی که خود درباره

 56گیری کنند.برای ما تصمیم -ناپذیرندکه گویا مهار -تکنولوزیک 

آفرین ن در اینجا کار ضتتتروری یا کار بازتوجه داشتتتته باشتتتید که آنچه را که م

Reproductive ای ویژه اگر کار به گونهنامم، لزوما  کار ناخوشتتتایند نیستتتت؛ بهمی

ثا ، م تنوانبهآن ن اشد.  یکلی تحت سلطه طورتقسیم شود که زندگی هیچ کس به

ست. زیرا این  تنهانهمراق ت از کودکان  ساالن هم مفید ا برای کودکان بلکه برای بزرگ

کند. به همین اش آشنا میکودک از جهان پیرامونی یهای تجربهها را با شگفتیدومی

نجام گیرد، ها، هنگامی که به صتتورت جمعی اشتتام، یا شتتستتتن ظرف یگونه، تهیه

کلمی به شتتت ند  کامق  توا یت  یا بشتتتر که آ ند. این  مک ک یا تعمیق روابب ک گیری 

ذا سازی غهای آمادههایی توسب دستگاهدهد که چنین فعالیتتوانمندشده، ترجین می

گر انجام شتتود، تا افراد بتوانند بدون مزاحمت، به تحقیقات و یا پهپادهای شتتستتتشتتو

 را آینده خواهد داد. اش تلمی ادامه بدهند، پاسخ

ستتازماندهی کارهای ضتتروری، دنیای رایگان را کمیابی، تجدید-بنابه ستتنت پستتا 

کان ند. هرکس میپذیر میام ند برای ک ندی تأمینتوا یازم های ن به ان ار های خود 

وجه، هیچبه»گوید  همگانی و مراکز خدماتی مراجعه کند، و همان طور که موری می

نظر از میزان ستتهمی که در همگان، صتترف 57«گیرد، نپردازد.میچیزی در ازای آنچه 

ضروری ایفا کرده سکن، انجام کارهای  شیدنی، ل اس، م اند، حق برخورداری از غذا، نو

ه گونه کدقیقا  همان -های بهداشتی، آموزش، وسایل نقلیه و ارت اطات را دارند مراق ت

گرچه  -. «خورشتتتید گرم کنندحق دارند که خود را در حرارت » هاانستتتان یهمه

 58کند.ها ایجاب میهایی را در این برخورداریحفاظت از محیب زیستتتت، محدودیت

با »که مردم بتوانند طرف شتتود، برای آنهنگامی که کم ود و ذهنیت مربوط به آن، بر
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نیازی به وفور به  59«معاش، زندگی کنند تأمینخیا  آرام، د  شتتاد و بدون نگرانی از 

هد بود. در حقیقت، بر استتتاس این دیدگاه، تکنولومعنای د مه نخوا ی، ژقیق این کل

ای اجتماتی و متکی بر این اصتتل رستتیدن به فور نیستتت؛ بلکه وفور، رابطه یآستتتانه

سایل معاش هیچ کس ن اید در جریان رابطه ست که و اش با دیگران، در معرض خطر ا

هایی ، هنوز ممکن استتت که تن یهکمیابی-رد. به همین گونه، در دنیای پستتاقرار بگی

ها یابی از انجام کار ضروری توسب افراد، وجود داشته باشد. اما این تن یهبرای اطمینان

د بود، بلکه حالت ستتتنگی و یا منزوی کردن آنها نخواهبه صتتتورت تهدید افراد به گر

 60د داشت.اهدتوت به همکاری خو

تجدیدسازمان قلمرو ضرورت، هدفی در خود کمیابی، -ان پساپردازنظریهاز دیدگاه 

ستگی ست؛ هم  سازماننی ضرورت، بای که تجدید  آورد، قلمرو وجود میهدهی قلمرو 

سترش می ضمین میآزادی را نیز گ سهیم دهد، و ت کند که همگان در این قلمرو نیز 

شرایب، یعنی زمانی که نیازها  61شوند. ست که شد، هر تأمینتحت این  سی آزاد ا ک

ست که از طریق پروژهفر سوی جمع معین، توسعه دهد. هدف این ا  یدیت خود را فرا

شویم که  سیون، امیدوارند از پردازنظریهاجتماتی، به کسب همان چیزی نایل  ان اتوما

سند. به شتن وقت، هم طریق تکنولوژی به آن بر طور یقین، قلمرو آزادی، به معنای دا

شرت جمعی و هم برای تنهایی ست، ه برای معا ی م برای پرداختن به تفنن و هم براا

ست، به معنای  سمان نگاه »هیچ کاری نکردن ا شیدن و به آ با آرامش روی آب دراز ک

این ت ارت آدورنو، اشاره به دنیایی  faire comme une bêterien».62کردن است 

 ااست که در آن، سلب مالکیت شدن و ناامنی مهلک ناشی از آن، در سطن جهانی، ملغ

ط یعی منافع، یا  هماهنگیها، مستتتلزم آن نیستتت که شتتده استتت. هیچ یک از این

سان شت مهربان ان صادی ها را پیشسر فرض بگیریم. برتکس، پایان دادن به اج ار اقت

به این معنی استتت که بستتیاری از افراد، آزاد خواهند بود که خود را از بند مناستت ات 

نظر خود، از نو رها کنند؛ یا در مورد شتترایب مورد، گرانه در خانواده، یا محل کارستتتم

 وارد مذاکره شوند. 

 «کار-پستتا»کمیابی، -خود چه خواهند کرد؟ پستتا ییافتهمردم با وقت آزاد بستتب

نو ستتازماندهی زندگی از 63رستتا استتت.اندازی نانامیده شتتده استتت، اما چنین چشتتم

ای معنکار نیستتت. بلکه بهاجتماتی با هدف کاهش نقش کار ضتتروری، معنایش پایان 
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ست که نمیآزاد کردن افراد برای پیگیری فعالیت سادگی، کار یا هایی ا توان آنها را به 

نگاری، یادگیری زبان، ها ممکن استتت شتتامل دیوارن فعالیتفراغت توصتتیف کرد. ای

های جدید برای کاهش زمان کار مشترک باشد. این آبی یا کشف راه یسرسرهساخت 

ند به معنای نوشتتتتن رمان یا بازآفرینی فردیت خویش از ا همچنین میهفعالیت توا

ان در هر دو طیف راستتت و پردازنظریهطور که طریق آموزش یا اکتشتتاف باشتتد. همان

سیون،  سیاری از می بینیپیشچپ اتوما شد که ب کنند، پایان کم ود، موجب خواهد 

ای داوطل انه تشتتتکیل دهند  به هافراد بتوانند با یکدیگر در ستتتراستتتر جهان، انجمن

شگاه ضی، به با سیوم محققان ریا سر سیقی و یا به کن سازهای جدید مو های اخترا  

مغزهای خقق و استتتعدادهای »فضتتایی بپیوندند.  یهای ستتاخت ستتفینهفدراستتیون

یز و انگبراق الی قرار گرفتن در شتتترایب چالشبه دلیل محل تولد، بد»، دیگر «تلمی

های پروژه یبودجه 64«.شتتتوندهای ابتدایی برای بقا، تلف نمیازمندین ودن نی تأمین

 شود.سود یا ط ق منافع ثروتمندان، تعیین نمی یتحقیقی یا هنر نیز دیگر با انگیزه

مردم چگونه خواهند توانستتت که به منابع مورد نیاز برای پیگیری تقیق خود در 

تواند در خود آزادی، دست بیابند؟ احتماال  در بسیاری از موارد، این منابع می یترصه

سیون این انجمنقلمرو آزادی و از طریق انجمن شود.های داوطل انه و فدرا  65ها فراهم 

اما این مستتائل و همچنین این پرستتش که چه چیزی ضتترورت و چه چیزی آزادی 

شده، باید آن را از لحاظ سیاسی برای ت که بشریت آزادشود، موضوتی اسمحسوب می

های محدود مرکزی، جهان، دارای برنامه یفصتتتل کند. به جای یک برنامهوخود حل

partial ی هاچنین امکانی را ابزار دیگر همپوشتتانی دارند؛ احتماال خواهد بود که با یک

توان می در این چارچوب، 66اند.دیجیتالی جدید در ارت اطات در دستتترس ما قرار داده

دهی ای را تصتتور کرد که خود را به اشتتکا  مختلف ستتازمانشتتدهندافراد کامق توانم

اند  مردم ممکن است در جوامع بزرگ یا کوچک زندگی کنند، زیاد کار کنند و یا کرده

 ها وگری در ط یعت، جامعه، افکار خود، اقیانوستر کار کنند و به کاوشدر توض کم

ستاره شند، د. آنها بپردازنیا  شته با ست دا سیاره گرم و یا خنک را دو ست  ها ممکن ا

س تا  ست، دنیایی با منابع ن شروط بر رتایت برخی از  -کم و یا جهان وفور  ممکن ا م

هدف من  67دگی ترجین دهند.نبرای زرا  –های اساسی برای امنیت پایدار منابع معیار
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یک آزمایش فکری اتوپیایی  از این تمرین فکری این استتت که نشتتان دهم که طراحی

پذیر دهد، امکانیکی، بلکه مردم و اولویت آنها قرار میژکه م نا را نه پیشتترفت تکنولو

 است.

د کناحترام به کرامت بنیادی بیش از هفت میلیارد نفر مردم جهان، ما را ملزم می

یگران د م با کار شتتاق تنز  یابند، تا شتتایدأای به زندگی توکه دیگر نپذیریم که تده

ه، یکی پیشرفتژی از لحاظ تکنولوآزاد باشند. این به معنای آن است که در یک جامعه

ای به اشتراک بگذاریم که هر کس این حق و توان را داشته باشد باید کارها را به گونه

 ی چگونه گذراندن وقت خود، تصمیم بگیرد.تا درباره

 

 عامالن تغییر

محکی برای ستتنجش  تنوانبهابی، شتتاید بتواند کمی-این طر  مختصتتر از جهان پستتا

ستفاده قرار گیرد. از  مسیرهای مختلف احتمالی برای رسیدن به چنین جهانی، مورد ا

دهی شتتده این منظر، واضتتن استتت که مستتیری که جهان کنونی در جهت آن ستتامان

 رساند.کمیابی نمی-، ما را به جهان پساخودکارطور است، به

شت زمان، امی  صیقت و درجهبا گذ سطن تح شینی  ید به زندگی،   زطربهشهرن

اینها همچنان نابرابر باقی مانده است. حتی  یچشمگیری افزایش یافته است، اما همه

شورها، اکثریت مردم، چنان اتمیزه  ر سه، در ناامنی مادی باندشدهدر ثروتمندترین ک

شتتان، محدود شتتده استتت. هایافقاند، که های جمعی خود بیگانهبرند و از ظرفیتمی

به نظر می رؤیاطورهم زمان، هم اگر اتوماستتتیون کامل، به رستتتد، از و هم کابوس 

سیون آن سانی وجود ندارد. اتوما ست که هیچ ارت اط ذاتی بین آن و کرامت ان ست ا رو

ی، منتهی ی همگاندرآمد پایه تأمینکمیابی و یا -خودی خود، به جهان پستتاکامل، به

 چشمگیری گسترش طرزبههای بهداشتی ود. اگر دسترسی به آموزش و مراق تشنمی

 یابد و جوامع از طریق مشتتارکت جمعی در کارهای ضتتروری، احیا و صتتنایع بخشتتا 

بخشتتتی از یک  تنوانبهبتواند ی ی همگاندرآمد پایهگاه آن شتتتاید اجتماتی شتتتوند،

سان، نقش ایفا کند.بزرگ یپروژه سا 68تر برای آزادی ان -اما مسیر رسیدن به جهان پ
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شکا  کامق کمیابی می شمهمتفاوتی ب تواند ا شتن چ ی بارهانداز درخود بگیرد. بدون دا

 شدن در مسیر راه، آسان خواهان بود.کمیابی، گم-جهان پسا

سا صو  اجتناب-اگر دنیای پ صقحات کمیابی، مح شرفت تکنولوژی یا ا ناپذیر پی

ه برای ی اجتماتی کهاجن شن، تحقق آن تنها تحت فشار تکنوکراتیک نیست، بنابرای

ید جد ماتی، تقش میت ندگی اجت تار ز کانستتتاخ ند، ام هد بود. یکی از کن پذیر خوا

شمردن م ارزات ترین جن هکنندهنومید سیون، گرایش آن به ناچیز  های گفتمان اتوما

خود در سا   یالهاجتماتی موجود است. رابرت واندر وین، و فیلیپ وان پاریجز، در مق

تغییرات »نوشتتتند  زمانی که  «داری به کمونیستتم؟مستتیر ستترمایه»با تنوان  1985

، «های رشتتد اقتصتتادیمحدودیت»با  «در کار جوییصتترفهستتریع تکنولوزیکی برای 

سانشود، میترکیب می اتکا کرد که دیر یا زود، نیروهایی »ها توان به کنش تققنی ان

کنند. شتتوند و آن را تملی میکه خواستتتار تغییرات اجتماتی می «آوردوجود میهرا ب

شته سرنیک و الکس ویلیامز در نو سا  بعد، نیک  های خود، از نیروهایی که به سی 

 «ستتتیاستتتت تامیانه» کنند و این )حرکت( رااند، ابراز نا امیدی میآمدهحرکت در

دنیای مدرن، خواستتتتار  یگویند  مردم در واکنش به پیچیدگی فزایندهنامند. میمی

 69به چهره با یکدیگر هستند.ی چهرهبازگشت به زندگی ساده در جوامع محلی و رابطه

منطقی نیستتتت. ی موجود اجتماتی، غیرهاجن ش بخشناامیدی از قدرت رهایی

یستتم، مستتتلزم بستتیج مداوم و گستتترده استتت. اما تنها نولی رالبار مهار موج خشتتونت

 -تهده بگیردای را بهه وستتعت و قدرت دارد که چنین وظیفهجن شتتی که به آن انداز

صاب -جن ش تاریخی کارگری ست. اتت ست خورده ا شک ها و تظاهرات کارگری کامق  

کردن شتتتتاب مخرب ستتترمایه، تقش تدافعی دارند  کارگران برای کند یتمدتا  جن ه

پذیر کردن نیروی کار و ستتترمایه در اتما  ریاضتتتت اقتصتتتادی بیشتتتتر، انعطاف

صی صو سرمایه به کندی پایان -ها سازیخ سخ  ست که همگی پا صادی ا  -ناپذیر اقت

نیافته استتت که چگونه باید به ناپدید شتتدن کنند. جن ش کارگری هنوز درزه میم ار

یکی در شرایب کاهش رشد اقتصادی است، پاسخ ژها که ناشی از تغییرات تکنولوشغل

ه خود، بلک تنهانهنظم، داری بیستترمایه»ولفگانگ استتتریک، گفت  دهد. همانطور که 
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کستتادی اقتصتتادی  به همین تلت استتت که 70«کندمخالفان خود را نیز نامنظم می

 ی کارگر، همراه ن وده است. ای ط قههای تودهحیات تشکلطوالنی، با تجدید

، به نظر 2008ی بیش از ده ستتا  پس از بحران ستتا  با وجود این، در طو  دوره

ی اجتماتی در هاجن شرستتد که ستتکون ستتیاستتی در حا  ترک خوردن استتت. می

صابات و که برای دهه اندشدهابعادی ظاهر  شاهد امواج اتت ست.  شته ا سابقه ندا ها 

ی اجتماتی در پنج قاره، از چین تا آفریقای شتتمالی، از آرژانتین تا یونان، از هاجن ش

های مردم، بار دیگر به اقداماتی چون تعطیلی توده 71ایم.ودهاندونزی تا ایاالت متحده، ب

جاد راهکار، تستتتخیر مکان ظاهرات، روی آوردهها، ای ندان، شتتتورش و ت ند و ب یها  تل

شتناک کاهش طوالنیوهای پیامد ضای کارح شغلی،  -مدت تقا یعنی نابرابری، ناامنی 

یاضتتتتی و همچنین افزایش قیمت مو مات ر قدا غذایی، انرژی و فستتتاد دولتی و ا اد 

های ترضتتتان در واکنش به قتلزنند. همچنین، مع، دستتتت به اتتراض میونقلحمل

تند توانسای که موجب خشم مردمی شد که دیگر نمیجرقه -گرفته توسب پلیسانجام

طور گستتتترده به به -به رستتتمیت نشتتتناختن موقعیت اجتماتی خود را تحمل کنند

نفجاری، تاکنون از ی اهاجن شتوان گفت که این ها ریختند. با اطمینان میخیابان

ی کنند، و نشتتتینهای متمرد را وادار به تقبکه دولت اند ودهخوردار نچنان قدرتی بر

های افق هاجن شاند. اما این هایی را تجربه کردهها و شکستنشینیبعقوه، خود، تقب

سب داده سی را ب شروان سیا سل جدیدی از پی شدن ن . اندشدهاند و موجب رادیکا  

شد  دورانی که هم  سب قرن نوزدهم با ش یه به دوران اوا یان گراتخیلشاید دوران ما 

. بخشرهتتاییو هم تتتامقن جتتدیتتد برای تغییرات اجتمتتاتی  فرینتتدآاتوپیتتایی می

 یبرگیرندهای استتت  دوران ما درفرضتتیهچنین مؤید های تینی دوران کنونی، ویژگی

ترین مردم در طو  تاریخ ارت اطترین و باترین، شتتهریکردهترین، تحصتتیلتندرستتت

صیل ست. مردمی تح شد م با نابرأای توآینده»کرده و متحرک، جهان ا شتر و ر ابری بی

صادیبی سیاره «رونق اقت سطن آب دریارا ای در  ها قرار که در معرض خطر باالرفتن 

فت.ننخواه ،دارد پذیر یا این حقیاین  72د  ندهقکه آ به آی ما را  یکت  تر ی آزادتر نزد

 خواهد کرد، پرسشی باز است.

کنونی، اشتتتکا  ماندگارتری نیز به خود  یی اجتماتی دورههاجن شاما حتی اگر 

به  که  ید استتتت  ند، بع ند. هاجن شبگیر یدا کن هت پ ته، شتتت ا گذشتتت کارگری  ی 
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ستگی صر ما را از آن دوران، متمایز میناپیو سترده، ت ی کارگری هاجن شکند. های گ

صنعتی یدر دوره شد و طوالنی  نمو کردند، در حالی که ما در دوره رکودهای شدن، ر

دن خواهد شکنیم. بنابراین م ارزه ما بر سر تواقب پایان صنعتیی زندگی میتپساصنع

بود. این به معنای انکار وابستتتگی مداوم اقتصتتاد جهانی به تولید صتتنعتی یا به وجود 

شتغا  در تولید کارخانه سهم ا ست. اما کاهش  س ت به کل کارگران کارخانه نی ای ن

شتغا ، معنایش این است که کارگران ص نعتی، دیگر از آن ظرفیت برخوردار نیستند ا

تر را ایفا کنند. حتی کشتتتورهایی تر و منطقیی تادالنهکه نقش نمایندگان نظم آینده

ران و کارگ اندشتتتدهتازگی صتتتنعتی مانند آفریقای جنوبی، کره جنوبی و برزیل که به

ش محوری نق 80و  1970 هایصنایع این کشورها در م ارزه برای دموکراسی در دهه

 73.اندشدهمحور، ت دیل هاست که به اقتصادهای خدماتداشتند، مدت

ی اهجن شاین تغییر در ترکیب نیروی کار، موجب تغییرات استتاستتی در اشتتکا  

سیون تمایل دارد که بیش از حد بر  شد. اگر چه گفتمان اتوما اجتماتی کنونی خواهد 

کند، اما این واقعیت دارد که در صتتنایع اصتتلی، کار مستتتقیم انستتان  تأکیداین روند 

 بینیپیشکند. همانطور که مارکس تری ایفا مینستت ت به گذشتتته، نقش بستتیار کم

که در  -توستتب دانش تلمی و تکنولوژیکی  کرده بود، کار مستتتقیم انستتان استتاستتا 

ا را به حرکت در ههای تظیم تجستتم یافته که نیروهای ط یعت و ماشتتینزیرستتاخت

صنایع( اخراج و مج ور  -آورندمی سیاری از کارگران ) بخش  ست. ب شده ا جایگزین 

شاغل بدون آینده در بخش خدمات  اندشده شتر زمان بیداری خود را در م که طو  بی

روستتت که آن م ارزات ای دارد. از اینوری کار، رشتتد آهستتتهبگذرانند که در آن بهره

سلقدرت سی بایهای قمند ن سر اینکه چه ک شد مداوم بهره لی کارگران بر  وری د از ر

خوردار شتود، دیگر به وقو  نپیوستت. اکنون برای اکثر کارگران، اج ار سترمایه کار، بر

نه کاهش هزی بدون افزایش برای  کار،  نای افزایش شتتتدت  به مع ها  ید، تن های تول

 دستمزدهاست.

ستدال  کرده  سران، ا صرفتده ای از مف ضایتی در میان اند که  نظر از میزان نار

تولید، قدرت الزم برای  یکارگرانی که فاقد امنیت شتتتغلی هستتتتند، آنها در نقطه

طور که شتتاهد بودیم، در با وجود این، همان 74هایشتتان را ندارند.پافشتتاری به خواستتته
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صر تولید به سازماندهی  lean and just in time productionموقع و مرتب،  ت

تواند آمد وستتتایل نقلیه در شتتتهرهای بزرگ و اطراف آنها میوبرای جلوگیری از رفت

های از نخستتتین نمونه در آرژانتین piquetroتاکتیک مؤثری باشتتد. جن ش پیکترو 

ا ب های اطراف بوئنوس آیرس راراهکارگیری این تاکتیک بود  کارگران بیکار، بزرگهب

، به این ستتو، این 2011از ستتا   75درخواستتت افزایش حقوق بیکاری، مستتدود کردند.

طور پراکنده توسب کارگران در ایاالت متحده، فرانسه، مصر و جاهای دیگر تاکتیک به

 کار گرفته شده است.هب

گیرد، مستتایل انگیخته که در جریان م ارزات بزرگ، شتتکل میدر فضتتاهای خود

شتتتود. در این فضتتتاها، مشتتتارکت در جامعه مطر  می یآیندهمربوط به ماهیت و 

ست ش سا ن سا شکالی از تحمیل اراده های تمومی، ا ست. اگر چه ا  یبرای همه آزاد ا

که غایب نیستتتت، اما این حس مشتتتترک وجود دارد که همه حق دارند  فردی، کامق 

خب مقدم نظر کنند. در زمان اشتتتغا  )محل( و دری مستتتایل اجتماتی اظهاردرباره

ظافت کنند، به نرستتتانند  آشتتتپزی میها، مردم به یکدیگر یاری میمستتتدودستتتازی

کنند. مراق ت می داشتتت مادی،ستتا ، بدون هیچ چشتتمپردازند و از کودکان خردمی

دهند تموما  در جریان ال ته مواد و وسایلی که آنها برای این کار مورد استفاده قرار می

ها، گونه تقش. ایناندشتتدهاخق  آن را دارند، خریداری ها قصتتد تادی زندگی، که آن

و  völkish 1چه در معنای ولکیش-صرفا  نشان گر حرکت به سمت زندگی ساده تر 

شش - folkچه بومی  ست؛ بلکه این کو سا ها هرچند بهآن نی سا رو به  طور منقطع، ا

 ها و مرزهای کمتر دارد. م با کرامت انسانی، دنیایی با محدودیتأسوی دنیایی تو

ی از محدوده نتوانستتته - هانظر از وستتعت آنصتترف -مجموته اتتراضتتات کنونی

حت اش تای که زندگید؛ ط قهی کارگر فراتر رود اجتماتی ط قهم ارزه برای بازتولی

ستمزدها، ناامنی شی از رکود د شار نا شغلی و تقبف شینی دولت رفاه، بیهای  ت نهاین

                                                      

 یا و بژادپرستابه( یک ا ب  باسد بالدستVölkische Bewegung)آلمابا:  Völkischبهضت  

با ایال س د. این ا ب  سا الهام  دری ان تا نیان سه   رت رسد ن بانی 19آلمابا س د که ان اواخر  رن 

 رایا س د. این بهضااات اا    رایا و ی ا، یب غ و ی ااع ا ایع طبدیا، نراعت«خ ن و خاک»ی ای ه

 یاات.در یخالفت سا تح الت ااتماعا ی رن ب یت یا اعتقادات بمسن س د و اص الً
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ها در مراکز انگیختن اتتصابحتی زمانی که موجب بر هاجن شوخیم شده است. این 

صلی  صابمی -صنعتی  یماندهرجاوهنوز ب -ا آمیزند، قادر ها درمیشوند و با این اتت

سطن تولید ارتقا یابند. اتتراض سطن بازتولید، به  ستند که از   و مختل ایهای تودهنی

به تا کنون فاقد های زیاد در شتتترایب فاجعهانگیختن امیدرغم برکننده،  بار کنونی، 

های ؛ دنیایی که در آن زیرستتتاختاندبودهدیگر  ی دنیای کامق دیدگاه روشتتتن درباره

دهی و نو ستتتازمانگیرند، کار ازنتر  جمعی قرار میداری، تحت کجوامع ستتترمایه

رایگان محصتتوالت و خدمات  یها از طریق ارائهکم ودشتتود، ای دیگر توزیع میگونههب

های جدید اندازرود و ظرفیت انستتانی ما در تطابق با گشتتوده شتتدن چشتتماز میان می

 یابند.برای برخورداری از امنیت زیستی و آزادی، گسترش می

دهی نشتتوند، مادامی که م ارزات اجتماتی، پیرامون این وظایف تاریخی ستتازمان

که معنای انستتتان بودن در جهان بدون فقر و ات به ستتتنتز جدید، به ایناین م ارز

م با کارهای أهای بازداشتتتت و زندگی تومیلیاردرها، بدون پناهجویان آواره و کمپ

ستراحت باقی نمی-سخت  ، دست نخواهند - رؤیاگذارد چه برسد به که جایی برا ی ا

پردازان فاقد جن ش، به ناتوانی  ی بدون دیدگاه، کور هستتتند، اما خیاهاجن شیافت. 

شتری دچارند. بدون م ارزه سا یبی ساختن دنیای پ ی، کمیاب-تظیم اجتماتی با هدف 

اتوپیا گرایان شتتهودی، باقی -خر، همچنان، صتترفا، تکنوأداری متیان ستترمایهگراتخیل

 خواهند ماند.

 

 ی بخش دومهانوشتپی
 

 

 

 ویو ی. نیولفت ر2019اکت ر  -، سپتام ر 11، شماره "بخش او   -اتوماسیون و آینده کار "آرون بناناو،  1
تصتتر دوم »اریک برینجولفستتون و اندرو مک آفی،  پردازان اتوماستتیون مورد بحث ت ارتند از نظریه 2

ظهور ». مارتین فورد، 2014، لندن «های درخشتتتانو رفاه در زمان فناوری ماشتتتین  کار، پیشتتترفت
ندهروبات ناوری و تهدید بیکاری در آی مایکل آزبورن،  ،2015نیویورک  «ها  ف نده»کار  فری و   یآی

شدن دارند؟ شاغل تا چه اندازه ظرفیت پذیرش کامپیوتری  شتغا   م وژی ی تکنولنگری درباره، آینده«ا
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ی جنگ تلیه افراد تادی  حقیقت درباره»اندرو یانگ ؛ 2017، ژانویه 114و تغییرات اجتماتی، جلد. 
شغل شدن  ستی همگانی آیندهها در آمریکا و چرا تأمین درآمد پایهناپدید  ؛ 2018، نیویورک «ی ما ا

سترن،  صاد ما و رؤیای آمریکایی همگانی میی باال بردن کف  چگونه تأمین درآمد پایه»اندی ا تواند اقت
سازی کند سک و الکس ویلیامز  ؛2016، نیویورک «را باز سرنی سرمایه»نیک  سا داری و اخترا  اینده  پ
پرولتاریا  کار جهانی در گرداب -ستتای ر»ویتفورد -نیک دایر؛ 2015، لندن و نیویورک «دنیای بدون کار

سرمایه »؛ پیتر فریز، 2015لندن « دیجیتا  ؛ 2016لندن و نیویورک « داریچهار آینده  زندگی بعد از 

آرون باستانی، ؛ 2016، سانفرانسیسکو   اقتصاد استار ترک Trekonomocsترکونومیکس مانو سادیا، 

ویتفورد -همچنین به نیک دایر .2019، لندن و نیویورک «کمونیسم لوکس و کامق  خودکار  مانیفست»

 مراجعه کنید. 2019لندن « داریسرمایه یانسانی  هوش مصنوتی و آیندهقدرت غیر»و همکاران 
ی رکود طوالنی، به [. درباره1998] 2006لندن و نیویورک « بحران در اقتصتتتاد جهانی» رابرت برنر 3

المللی پو ، بررسی اقتصادی جلد. ، صندوق بین«رکود طوالنی و سیاست اقتصاد کقن»الرنس سامرز 

ی شتتتدن در انتظار حوزهچرا ژاپنی»، به جان پلنر، «شتتتدنژاپنی»؛ و در مورد 2018، 2، شتتتماره 66

 نگاه کنید.  2009مارس  19فایننشا  تایمز،  «رونق یورو استبی
ن نیز مهم بود. به نیک های پاییای در برابر واردات از کشتتتورهای با دستتتتمزدحمایت شتتتدید تعرفه 4

های کشاورزی در انگلستان، آلمان، هلند و ایاالت متحده داری زراتی  سیاستناکامی سرمایه»کونینگ، 

 مراجعه کنید. 2002لندن « 1819-1946
و مارستتل « 2000وضتتعیت مواد غذایی و کشتتاورزی،»، FAOبه گزارش ستتازمان غذا و کشتتاورزی  5

، صص 2006لندن « یخ کشاورزی جهان  از تصر نوسنگی تا بحران کنونیتار»مازویار و لورنس رودارت، 

 مراجعه کنید. 375-440
، و 2015(، به روز شده در ژانویه Databaseها )آمارها از مرکز رشد و توسعه گرونینگن، پایگاه داده 6

ار کار، های اصلی باز، شاخصILOو از سازمان جهانی کار  FAOهمچنین از سازمان غذا و کشاورزی 

 ، برگرفته شده است.2015چا  نهم، 
سرائیل روزن،  7  لندن« سازی صنعت پوشاک ایاالت متحدهشاق  جهانی های کارایجاد کارگاه»به الن ا

برای نیروی  RCAکند  هفتاد سا  جستجوی شرکت سرمایه حرکت می» ؛ و جفرسون کووی،2002

 نگاه کنید. 1999، نیویورک «کار ارزان
دوخته شتتده توستتب »؛ آنا نیکوالو و کران استتتیستتی، 2015نوام ر  8 اولترا،، «Swoosh» فیل نیل، 8

، «ها در حا  تملیاتروبات»لینستتتک، -؛ جنیفر بیستتتل2017ژوئیه  19، فایننشتتتا  تایمز، «هاروبات

ایاالت ها تلیه کارگران پوشتتاک  این برای خیز روبات»؛ جان امونت، 2017اکت ر  23فایننشتتا  تایمز 

؛ کوین استتنایدر 2018فوریه  6استتتریت جورنا ، وا « متحده خوب و برای کشتتورهای فقیر بد استتت

؛ ستتهلی 2016اوت  3استتتریت جورنا ، ، وا «الوقو  در چینانققب روباتیک؛ قریب»وجاناتان ووتز ، 

ست  خواهد برای غل ه برچین می»روی چودهوری،  سازد ا صله داردآ با اما هنوز -رق ا، روبات ب ، «ن فا

CNBC 16  16ستتندیکای پروژه، « هاآفریقا تلیه ماشتتین یمستتابقه»؛ براهیما کولی الی، 2018اوت 
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شرقی تکنولوژی میلیون»(، afp؛ روزنامه ایجنس فرانس پرس )2017ژوئن  سیای جنوب  شغل در آ ها 

 ی(، روزنامهWEF) ، هشتتتدارهای مجمع جهانی اقتصتتتاد«مد  کارخانه»زوا  ، «را از بین خواهد برد

 .2018سپتام ر  12المللی، تسکست وایر، فرانس پرس بین آژانس
«  ایی م تنی بر تولید کارخانهی توستتعهمشتتکل در تولید؟ آینده»دریمیر و گوراو نایار، -هالواردمری 9

اشتغا  جهانی در بخش سطن رسد که . همچنین به نظر می6–93، صفحات 2018واشینگتن دی سی 

رو به کاهش استتت؛ زیرا محاستت ات  call- centerگویی تلفنی وژی اطقتات و درمراکز پاستتختکنول

های خود ها به توسعه و نظارت بر وب سایت( نیاز شرکتCloudم تنی بر تکنولوژی کامپیوتری کقد )

ون اکنهای بزرگ تکنولوژی اطقتات در هند، همدهد. شتتترکتهای آنقین را کاهش میو پایگاه داده

غاز کرده کاررا آ ندی، کاهش نیروی  ما ند. ستتتایمون  به تلت »ا ند  کارگران تکنولوژی اطقتات در ه

 . 2017مه  27فایننشا  تایمز، « رونداتوماتیک شدن این رشته برای یافتن شغل از سروکو  هم باال می
سیلی لئونتیف،  10 صادی و توزیع درآمدپ»وا شد اقت شرفت تکنولوژیکی، ر توسعه،  جمعیت وبررسی « ی

-. دایر179ص. « تصتتر دوم ماشتتین»برینجولفستتون آفی و ؛ مک409، ص. 1983، 3، شتتماره 9جلد. 

سرمایهتمیق»ویتفورد از  سخن  «دیجیتالی دیگر به آنها نیاز ندارد یشدن دریای جمعیت بیکاران که 

تاریا-ستتتای ر» گوید  می یانگ از 3ص. « پرول ندهتوده افزایش»، و  برد  نام می «رگان دائمیی آوایاب

 .xli، ص «جنگ تلیه افراد تادی»
سنده یگفتهبه 11 سی. کقرک، نوی ستان یآرتور  ، ستاهدف در آینده، بیکاری کامل » های تلمی، دا

. همچنین 1969آوریل  25سی کقرک،  .Free Press Interview« توانیم بازی کنیمبنابراین ما می

 6–194، صص «هاظهور روبات»؛ و فورد، 1-180، صص «تصر دوم ماشین»آفی برینجفلسون و مکبه 

 .کنید مراجعه
ی نییر جیموویچ و هنری ای ستتتیو، ی نظریه و تاریخ به ود بیکاری در ایاالت متحده، به مقالهدرباره 12

شغلقط ی» صاد ملی ) ی، در مجموته«ها و به ود بیکاریشدن  شماره NBERتحقیقات اقت ( مطلب 

خه2012، اوت 18334 ید. در مورد  2018ی آن در نوام ر شتتتتدهبازنگری ی، و نستتت عه کن مراج

کار »تنوان یک معیار دربررستتتی ستتتقمت بازار کار، به دیوید بقنچ فقور، های بیکاری بهمحدودیت

 ینگاه کنید. درباره 2019، پرینستتتون «اند؟تمام مشتتاغل خوب کجا رفته Not Workingکند نمی

اندازهای تاریخی و تفستتیر چشتتم»ی اقتصتتادی، به مایکل پیور، تنوان یک مقولهبیکاری بهخاستتتگاه 

 مراجعه کنید. 1987، 4، شماره 25ادبیات اقتصادی، جلد.  یمجله« بیکاری
، «بازارهای کار در تصتتتر اتوماستتتیون». لورا تایستتتون، 80، ص. «جنگ تلیه مردم تادی»یانگ،  13

 .2017ژوئن  7سندیکای پروژه، 
های متفاوت دولت رفاه، خود را با بازگشتتتت بیکاری گستتتترده، تط یق که چگونه نظامی ایندرباره 14

سپینگ ستا ا سن، -دادند به گو صنعتی»اندر سا صادهای پ سفورد « بنیادهای اجتماتی اقت ؛ و 1999آک

ن به ، همچنی2014، کم ریج «انوا  آزادستتازی و ستتیاستتت جدید هم ستتتگی اجتماتی»کاتلین تلن، 
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، کم ریج «1970سیر تحوالت نولی رالیسم  روابب صنعتی در اروپا از دهه »هاو ، لوسیو باکارو، و کریس

 مراجعه کنید. 2017
ماشتین تظیم اشتتغا  در »برای شتر  کقستیک این موضتو ، به باری بلوستتون و بنت هریستون،  15

صاد ستمزد پایین در اقت شتغا  با د سترش ا شنگتن ی ، مطالعه«آمریکا  گ شترک، وا صادی م کمیته اقت

 مراجعه کنید. 1986دی سی 
کارانش،   16 یک امنیگر و هم پاتر گانگی  تغییر چهره»به  حا   یتصتتتر دو نابرابری در جوامع در 

سفورد « زداییصنعت سیر تکاملی تمایزات خودی / بیرونی در دولت2012آک های رفاه اروپا، مراجعه ، 

(، اشتغا  غیراستاندارد در سطن جهانی، ILOسازمان جهانی کار ) کنید. همچنین برای تصویر کلی به

 مراجعه کنید. 2016ژنو 

OECD 17 ،«همچنین به شیهو 144، ص. 2015« تر، به نفع همه استبا هم در آن  چرا نابرابری کم .

ها هلالمللی مطالعات کار، مقابین یمؤسسه« اشتغا  غیراستاندارد در ژاپن  ترکیب جنسیت»فوتاگامی، 

 .29، ص. 2010، ژنو 200/2010
، «ها و تغییر در فرانستتته و آلمانگرایی  مکملنهادینه ستتتازی دوگانه»به برونو پالیر و کاتلین تلن،  18

های ، بررسی«دوگانگی، بحران و دولت رفاه»؛ دیوید رویدا، 2010، 1، شماره 38سیاست و جامعه، جلد. 

 مراجعه کنید. 2014 ،2، شماره 12اقتصادی و اجتماتی، جلد. 
 -بیکاری هستند  یدرصد از کارگران تحت پوشش بیمه 3در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، تنها  19

انداز اجتماتی اشتغا  چشم( »ILOدرصد در کشورهای پردرآمد  سازمان جهانی کار ) 76در مقایسه با 

 .80، ص. 2015ژنو « جهانی  ماهیت متغیر مشاغل
زنان و »؛ و، «های کلیدی در بازار کارشتتاخص( »ILOنید به ستتازمان جهانی کار )به ترتیب، نگاه ک 20

 . 23، ص. 2018ویراست سوم، ژنو « مردان در اقتصاد غیررسمی  تصویر آماری
تنوان ویژگی مشتتترک اقتصتتادهای معاصتتر پردازان اتوماستتیون، اشتتتغا  نامکفی را بهبرخی ازنظریه 21

لت تمرکزشتتان بر پویایی ظاهری تغییرات فناوری، در تشتترین آن با دهند، اما آنان به تتشتتخیص می

شکل روبرو می سترن، شوند. بهم جنگ »؛ یانگ، 185، ص. «باال بردن کف»تنوان مثا  نگاه کنید به ا

 .80-79، صص «تلیه مردم تادی
نه 22 مانی )الهای این دیدگاه آخرنمو ند از  آلفونستتتو کوارن،  (dystopianز ندان »ازجمله ت ارت فرز

 ی( و همچنین مجموته2013( و الیستتتیوم )2009« )9منطقه »( و نیل بلوم کمپ، 2006« )مردها

 . آگویلرا پدرو یساخته( 2016) ٪3تلویزیونی برزیل  
جهی تودرصتتد، بخش قابل 17از این «. های اصتتلی بازار کارشتتاخص»(، ILOستتازمان جهانی کار ) 23

نند هایی ماطور غیررسمی در صنعت خانگی، برای مثا  در تولید آجر، سیگار، قفل و کفش، در مکانبه

 ها مشغو  به کار هستند.های خانگی و یا حیاط خلوتگریها، ریختهمغازه
(، کارگران خدمات به نمایندگی از اکثریت نیروی کار ILOبر استتاس گزارش ستتازمان جهانی کار ) 24

 «.های اصلی بازار کارشاخص»شرکت داشتند    2015ر اجقس این سازمان در سا  جهان، د



 

 
 

 ی ایوب رحمانی و ستار رحمانیآرون بناناو / ترجمه 697

                                                                                                                
 .1973، نیویورک «پساصنعتی یظهور جامعه» دانیل بل،  25
صاد کقن  آناتومی»به ویلیام باومو   26 شد نامتوازن اقت شهری ر صاد آمریکا، جلد.  «بحران  سی اقت برر

شماره 57  ره ری وری وبهره» همکاران، و باومو  ویلیام همچنین و ،26–415، صص 1967، ژوئن 3، 

 . نگاه کنید. 1989کم ریج  «طوالنی نمای  آمریکا
تر شتتود که قیمت خدمات، گرانای موجب میباومو ، کاهش قیمت محصتتوالت کارخانه یبه گفته 27

ی کار نیرو وریهای تفاضتتلی رشتتد بهرهنظر برستتد. این نظریه که تغییرات نستت ی قیمت توستتب نرخبه

نیویورک « ثروت ملل»کار بود. به آدام استتتمیت،  -ارزش یشتتتود، نگرش اصتتتلی در نظریهتعیین می

 مراجعه کنید. 4-73، صص 2000
برابری، اشتتتغا  و محدودیت بودجه  موانع »برای توضتتین مشتتابه، به، توربن ایورستتن و آن ورن،  28

 مراجعه کنید.  1998، 4، شماره 50، سیاست جهانی، جلد «( اقتصاد خدماتTrilemmaی )گانهسه
شتتتوند؛ در نقد خود به گفتمان اتوماستتتیون متذکر می همانطور که دیوید آتور و آنا ستتتالومونز 29

، اما این امر «معنای کاهش اشتتتغا ، ستتاتات کار یا دستتتمزد باشتتدن اید به جایی کارگران، لزوما هجاب»

به نس ت ارزش افزوده،  -های کار و دستمزد در هر ساتتساتت مجمو  شامل –ها تمزدزمانی که دس

سرتت کم شد میبا  س ی ط قهتری ر شت فقکت ن یا آ»د  کنی کارگر پنهان میکنند، خود را در پس پ

سیون به شد بهرههمعنای جاباتوما ست؟ ر سهم کارجایی کارگر ا شتغا  و  مقاالت بروکینگز در « وری، ا

 .3-3، صص 2018ورد فعالیت اقتصادی، م
سازمان همکاری 30 سعه  هایسازمان جهانی کار و صادی و تو صادهای گروه »اقت  20سهم کار در اقت

((G20 »شتتده برای کارگروه اشتتتغا  در گزارش تهیهG20 المللی . صتتندوق بین3، ص. 2015، فوریه

. همچنین به لوکاس کرباربونویس و 3 ، ص.2017، واشنگتن دی سی «انداز اقتصاد جهانیچشم»پو ، 

 مراجعه شود. 2014، 1شماره، 129اقتصاد، جلد.  ینامه، فصل«کاهش جهانی سهم کار»رنت نایمان، 
وری در بعضی از کشورهای تضو بهره گسست پیوند بین مزد و»اندرو شار  و جیمز اوگوسسیونی،  31

سا  هایسازمان همکاری صادی و توسعه در  شده در «2013–1986های اقت شر  سازمان  منت گزارش 

 31، ص. 2017، 32وری جهانی، شماره. ( بهرهMonitorبان )اقتصادی و توسعه، دیده هایهمکاری
سیاره219، ص. «هاظهور روبات»فورد،  32 شینزاغه ی؛ مایک دیویس،  (، لندن Planet of Slumsها )ن

 199، ص. 2006و نیویورک 
ندو آلواردو ای ا ،  33 نابرابری جهانی در »فاکو . بخشتتتی از 52، ص. 2018کم ریج « 2018گزارش 

شتتتود که های باالتر زندگی در شتتتهر ناپدید میی هزینهدرصتتتد فقیر جامعه در نتیجه 50درآمد 

 درصد افزایش یافت. 54به  39گیری آن بسیار دشوار است. شهرنشینی در مدت مشابه از اندازه
ست، از ج 34 سیونکار  روبات یآینده»مله نگاه کنید به دار  و صنوتی و اتوما شنگتن « ها، هوش م وا

 ؛ ادواردو پورتر،7-75، 61 - 150صتتص « جنگ تلیه مردم تادی»؛ یانگ، 139، ص 2018دی ستتی 
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، «ها به راه خود ادامه دهندآیا شتتورش پوپولیستتتی تمام شتتده استتت؟ جواب منفی استتت، اگر روبات»

 .52-249صص « هاظهور روبات»؛ فورد، 2018ژانویه  30تایمز،  نیویورک
و  آزاد یدرآمد پایه  یک پیشتتتنهاد رادیکا  برای جامعه»به فیلیپ ون پاریجز و یانیک واندربورت،  35

ستندینگ، 8، ص. 2017، لندن «اقتصاد سالم ، لندن «های بازدرآمد پایه  راهنمایی برای ذهن»؛ گای ا

سون و مک. مراجعه کنی2017 شنهاد در کتاب برینجولف شین» آفی،د. همچنین این پی صر دوم ما  «ت

 بردن باال» استرن، ؛9–257، صص «هاظهور روبات»مورد بحث قرار گرفته است. فورد،  41-232صص 

 .74-165صص  «تادی مردم تلیه جنگ» یانگ، ؛222–171، صص «کف
سب دایر ویتفورد، در  36 سرنیک و  6-185صص « سای رپرولتاریا»این نکته تو ست.  شده ا صدیق  ت

به  ی همگانیچگونه درآمد پایه به مردم پو  بدهید »؛ آنی لووری، 127، ص. «اخترا  آینده»ویلیامز، 

. ص. 2018نیویورک  «شتتوددهد، موجب تغییر بنیادی ماهیت کار و بازستتازی جهان میفقر پایان می

130 
صص « درآمد پایه » وان پاریجز و واندربورت، (،1796رد نظر توماس پین )تدالت ارضی مو یدرباره 37

 .شود مراجعه 2–70
 . همچنین به فردریک5-191، صتتتص 1962، لندن «داری و آزادیستتترمایه»به میلتون فریدمن،  38

 مراجعه کنید. 5-54، صص 1979، لندن 3، جلد «گذاری و آزادیقانون، قانون»هایک، 
، صتتص 2016، واشتتنگتن دی ستتی «در دستتت ما  طرحی برای جایگزینی دولت رفاه»چارلز موری،  39

ی خب سیر فکری موری، به کوین اسلوبودیان و استوارت . درباره2012، نیویورک «فروپاشی». و 11-5

سوده»شرودر،  ست آ شماره «خاطرسفیدپو ست که د. تعجبنی. رجو  ک2018، ژوئیه 40، بافلر،  آور ا

س د. به انی همگانی، تحت تأثیر کار موری قرار گرفتهداران لی را  و حتی چپ درآمد پایهیاری از طرفب

سون و مک شین»آفی، برینجولف صر دوم ما صص «ت صص «هاظهورروبات» فورد، 7–234،  ؛ 262-3، 

. 30–128، صتتص «به مردم پو  بدهید»(، Lowrey؛ لووری )100-99، صتتص «کار یآینده»وستتت 

باال »کند  به، وگوی خیالی بین موری و مارتین لوتر کینگ را روایت مین حتی یک گفتاستتتتر اندی

 مراجعه کنید. 3-202، صص «بردن کف
 .90-81، 8-60موری، در دست ما، صص  40
، صتتص «هاظهور روبات» فورد، ؛7–234، صتتص «تصتتر دوم ماشتتین »آفی، به برینجولفستتون و مک 41

، صتتص «به مردم پو  بدهید»(، Lowrey؛ و لووری )100-99صتتص  ،«کار یآینده»؛ وستتت 262-3

 .کنید مراجعه 30–128
. کنید مراجعه 8–127، 4–220، 214، 12–11، صتتتص «درآمد پایه»به وان پاریجز و واندربورت،  42

لندن و « داری بودویکم، ضتتد ستترمایهتوان در قرن بیستتتمی گونهچه» رایت، اولین اریک به همچنین

این بحث، به مطلب استتتتنلی  یی اولیهمراجعه کنید. برای نمونه 5-5-74، صتتتفحات 2019نیویورک 

پستتاکار  دستتتمزدها در »، در  استتتنلی آرونویتز و جاناتان کاتلر، «کار –مانیفستتت پستتا »آرونویتز، 

 رجو  کنید. 1998(، لندن The Wages of Cybernationکشورسای ری )
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 .27-107، صص «دهاخترا  آین»سرنیک و ویلیامز،  43

 جی رابرت به بحث این اصتتلی ینمونه برای. 23–117، صتتص «اخترا  آینده»ستترنیک و ویلیامز،  44

سیر»فیلیپ وان پاریجز،  و وین، واندر سم از م سیدن به کمونی تئوری و جامعه، جلد « داری؟سرمایه ر

 کنید. مراجعه 8–54صص « چهار آینده»و همچنین به فریز،  1986، 5، شماره 15
صادی برای نوه»کینز به  45  Essays inی ترغیب هایی درباره، در  مقاله(«1930های ما )امکانات اقت

Persuasion 8–83، صتتص «ی کارآینده»وستتت، مراجعه کنید.  ؛7-366صتتص  1932، نیویورک .

های فرهنگی ایان ام بانکز را ب ینید. مح وبیت کتاب و نیز مجموته Trekonomics ستتادیا، همچنین

 مدیون بازتاب دادن این دیدگاه جذاب است. «کمونیسم لوکس کامق  خودکار»
درآمد »؛ وان پاریجز و واندربورت، 2014ژانویه  12، ژاکوبین، «زنده در آفتاب»آلیستتتا باتیستتتتونی،  46

 .30-227، صص «پایه
کا، ، بررسی اقتصاد آمری«ی اقتصادی پساکینزی  سنجش و بررسی اجمالینظریه» ی،به، جیمز کروت 47

شماره 70جلد.  سی بهسوسیا »؛ آدام پرزورسکی، 25، ص. 1980، 2،  «  تاریخی یتنوان پدیدهدموکرا

ست -یهینیو لفت رویو، ژو 1/122شماره  صص 1980آگو سرمایه همچون یک »؛ جاناتان لوی، 56-8، 

 مراجعه کنید. 2017، 3، شماره 91، بررسی تاریخ تجارت، جلد. «یخ سرمایهفرآیند و تار
، شماره 41، چالش، جلد «ظهور و افو  مد  سوئدی  مصاح ه با رودولف میدنر»به برترام سیلورمن،  48

 مراجعه کنید.1998، سا  1
 736، ص. 2019، مجمموته شعرهای برتولت برشت، لندن «به آیندگان»برتولت برشت،  49
ترین موجود توستتب یکی از ستترشتتناس های رفاه واقعا های دولتبرای آشتتنایی با تشتترین محدودیت 50

سپینگ ستا ا سرمایه»اندرسن، -مدافعان آن، به گا ستون «داری رفاهسه دنیای  –9، صص 1990، پرین

 .کنید مراجعه 34
چهار »؛ فریز، xvii، ص. «جنگ تلیه مردم تادی»یانگ،  8–246، صتتص «هاظهور روبات»به فورد،  51

صص «آینده سادیا، 9–48،  سترده تر به  صص Trekonomics« )ترکونومیکس». و برای بحث گ  ،)

، 1961اتحاد جماهیر شتتتوری بود. در ستتتا   مراجعه شتتتود. من ع الهام این دیدگاه احتماال  65-86

تسکی، )هر دو سا  شد. در استق ا  از آن، برادران استروگا 20خروشچف خواهان تحقق کمونیسم در 

انگیز تحت های کوتاه و شتتگفتای شتتامل داستتتانخیلی(، مجموتهت –های تلمی ی داستتتاننویستتنده

 کمونیستی را توصیف ی(، نوشتند که اکتشافات فضایی در آینده1961« )ودومقرن بیست ظهر»تنوان 

ست»رمان بعدی آنها،  کردند. این مجموته در کنارمی سخت ا صویرپردازی (1964« )خدا بودن  ، که ت

ست شد برای از کمونی شاید الگویی  ضانورد بود  شته« فرهنگ یمجموته»و  Star Trekهای ف ی نو

 منتشر شدند.  1987ایان بانک که هر دوی در سا  
 .132، 47، صص 2014چا  دوم، لندن « اتوپیا»توماس مور،  52
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گوید ، که می1858هاموند  توستتتب، )پی، زیربنا( مطر  شتتتده mudsillی برای آشتتتنایی با نظریه 53

ست برده شاق )ضروری ا شند تا بقیهdrudgeryها برای انجام کارهای  شته با افراد جامعه  ی( وجود دا

، 2017آکستفورد « دولت خصتوصتی»بتوانند برفراز کثافت و لجن، زندگی کنند، به الیزابت اندرستون، 

سخ تکا 1-30صص  به این  W. E. B. Du Boisی دهندهنمراجعه کنید. همچنین نگاه کنید به پا

 .مراجعه کنید.1999مینوال « (  صداهایی از درون حجابDarkwaterآب تاریک )»نظریه، در 
، 2003، سیراکوز «ایکاریا در سفر» کابت، اتین ؛72–60، صص «اتوپیا»برای اطقتات بیشتر به مور،  54

س»؛ کار  مارکس، 9-8صص  صاد  سه  م انی نقد اقت سیگروندری صص 1993، لندن «یا  ؛12–707، 

، لندن «فتن نان»، کروپوتکین پیتر ؛9–958، صتتتص 1991، لندن «3ستتترمایه، جلد. »ارکس، م کار 

، -ندکاگر چه کابت و کاف و کروپوتکین را مستثنی می -. برای یک بحث کلی، 112-99، صص 2015

مراجعه کنید.  67-31ویژه صتتفحات ، به2009، فرنهام «انتقادی و پایان کار ینظریه»به ادوارد گرانتر، 

سفوریه، ویلیام موریس و هربرت مارکوزه را کنار می شار در اینجا، من متفکرانی مانند  سا ا  گذارم که ا

های توان به فروپاشتتتی قلمروها دستتتت یافت. برداشتتتتکارها به بازی، می یگفتند با ت دیل همهمی

 ای اتوپیایی است.میدکنندهوطور نکم ود، از نظر من، هم توتالیتر وهم به-لمرو از دنیای پساقتک
ها به آن بپردازند، تنوان یک شتتتغل که تده ای مج ورند ستتتا آوری زباله بهپایان دادن به جمع» 55

شتر سیار بی شغل معنایش ب ست  این امرنیاز به تغییر در روند و منطق حاکم از چرخش  و  بر ایجادها ا

، 2015، اوکلند «جن ش کمونیستتتی یو ظهور دوباره Eclipseکستتوف »ژیلز دووی،  «دفع زباله دارد.

 .54ص. 
س ت به یکدیگر پایان دهیم به جای این 56  ازانپردنظریه که امری –که به تعهدات اجتماتی خودمان ن

ما باید این تعهدات را به رسمیت بشناسیم و تغییرشان دهیم، باید  –پندارند پذیر میامکان اتوماسیون،

ها را بیگانگیبه با از خودبیگانگی جوامع محلی، آن تا همه بهجای کنار آمدن  ر از طور برابزدایی کنیم 

شوند. این به ست، بلکه آزادی فردی برخوردار  سخت و اخقق کاری مرت ب با آن نی معنای دفا  از کار 

 ین نکته است که کارهای سخت، بعید است که ناپدید شوند. پذیرش ا
 Conquest of Bread« فتن نان»کروپوتکین،  به همچنین. 8–67، صتتص «اتوپیا»توماس مور،  57

 مراجعه کنید. 63-58صص 
ی از یها(، صتتفحهStephen Wardویرایش استتتفان ورد )« [،1963انققب آمریکا ]» جیمز بوگز، 58

 .110، ص. 2011های سیاه رادیکا   جیمز بوگز ریدر، دیترویت رادیکا  یادداشت یدفترچه
 .130ص. « اتوپیا»توماس مور،  59
صاددانان از دیرباز دریافته 60 سنگی انگیزهاقت ست   یاند که گر ضعیت برای ان»خوبی نی سان بهترین و

 شود، و زمانیکند، حق انتخاب شغل دارد، هیچ سرپرستی مانع او نمیزمانی است که آزادانه تولید می

رفاه همیشه قدرتمندترین »که نتیجه این« رساندبیند کارش به او و همانندهای او، سود میاست که می

 .9–138، صص «فتن نان»،   کروپوتکین«محرک برای کار بوده است
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، کند  کریستین راسپذیر میرا امکانبکاهد، آن «فردگرایی»به جای آن که از  «برابری»به این معنا،  61

سی کمون پاریس» سیا . متن راس نوتی 108، ص. 2015، لندن و نیویورک «تجمل همگانی  خققیت 

نیست. همچنین برای اطقتات  «کاملکارشدن خود»آورد که مستلزم را به یاد می «کمونیسم تجملی»

صفحات  شتر به مور، اتوپیا،  سه، مارکس، ؛2–61بی  ،1. جلد سرمایه، مارکس، ؛2–711 صص گروندری

 .کنید مراجعه 112-99 صص نان، فتن کروپوتکین، و ؛3-532 صص
، ص. 2005، لندن و نیویورک «دیدههایی از زندگی آستتتیبمینیما مورالیا  بازتاب»تئودور آدورنو،  62

157 
 مراجعه کنید. «کارمانیفست پسا»ونوویتز و همکاران، به آر 63
 .61ص « Trekonomics»سادیا،  64
داری به تملکرد خود ممکن است تصور شود که قلمرو ضرورت از بعضی جهات مانند اقتصاد سرمایه 65

ادامه خواهد داد. اما وری، کاهش زمان کار و تخصتتیص مجدد منابع همراه با فشتتارها برای افزایش بهره

ا را هکند و نوآوریآرامی تغییر میبدون بازار کار یا ستایر توامل بازار، به احتما  زیاد قلمرو ضترورت به

ها ممکن استتتت مدت زمان کند. اجرای تملی این نوآوریاز قلمرو آزادی با گذشتتتت زمان جذب می

خواهد داشتت که احتماال  بیشتتر نگران  های مختلفزیادی طو  بکشتد و نیاز به هماهنگی بین کمیته

تا انجام بهتر کارها. در این حالت، این قلمرو آزادی خواهد بود که موجب  انجام وظایف خواهند بود، 

 افزایش روند تحو  خواهد شد.
ل از دانی «تکنولوژی اطقتات و بنای ستتوستتیالیستتم»ی وجنی موروزو دربارهانگاه کنید به به بحث  66

سم دیجیتا ؟»در  (2014ساروس ) سیالی  2019ژوئن  -ویو مارس ی، نیو لفت ر116/117شماره  «سو

 مراجعه کنید.
، «ید شتتدگان  اتوپیای م همخلع»م با کم ود، نگاه کنید به  اورستتوال ک. لوگین، أدرمورد اتوپیای تو 67

لو گین، در های در رمان «کاهش جهان» ی، و نیز به اظهارات فردریک جیمسون درباره1994نیویورک 

ستان» ستانبا سایر دا سی آینده  آرزویی بنام اتوپیا و  صص  ،2007لندن و نیویورک « های تلمیشنا

 .کنید مراجعه 119–91، صص «چهار آینده». و همچنین به فریز، 267-80
تنوان کنند. بهی همگانی، ستتترانجام به این نکته اتتراف میپردازان تأمین درآمد پایهبیشتتتتر نظریه 68

 .246، ص. «درآمد پایه»مثا  نگاه کنید، وان پارجیز و واندربورت، 
سرمایه»واندر وین و وان پاریجز،  69 سیر سم از م سیدن به کمونی صص «؟داریر سرنیک و 652-3،   .

 .13-9ینده، صص ویلیامز، اخترا  آ
ها بپردازند نگاه کنید به پل مایستتتون، اند به ارزیابی کلی این جن شاز میان متونی که تقش کرده 70

؛ مانوئل 2013نیویورک  های جدید در جهان، لندن وآورد  انققبچرا هنوز در همه جا ستتتر بر می»

ستلز،  ؛ 2015وم، کم ریج ، چا  د«تهای اجتماتی در تصر اینترنهای خشم و امید  جن شش که»کا

؛ 2017، لندن «ایآور  قدرت و شتتتکنندگی اتتراض شتتت کهتوییتر و گاز اشتتتک»زینپ توفکستتتی، 
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Endnotes «نیو «های جدید؟توده»ان تهربورن، ؛ و گور2013، 3های ، یادداشتتت«الگوی نگهدارنده ،

 .2014فوریه  -، ژانویه 85ویو شماره یلفت ر
ها بپردازند نگاه کنید به پل مایستتتون، اند به ارزیابی کلی این جن شاز میان متونی که تقش کرده 71

 ؛ مانوئل2013های جدید در جهان، لندن و نیویورک آورد  انققبچرا هنوز در همه جا ستتتر بر می»

ستلز،  ؛ 2015ریج وم، کم ، چا  د«های اجتماتی در تصر اینترنتهای خشم و امید  جن شش که»کا

 ها،نوشتپی؛ 2017، لندن «ایآور  قدرت و شکنندگی اتتراض ش کهتوییتر و گاز اشک»زینپ توفکسی، 

ویو شماره ی، نیولفت ر«های جدید؟توده»؛ و گوران تهربورن، 2013، 3های ، یادداشت«الگوی نگهدارنده

 .2014فوریه  -، ژانویه 85
 .29، ص. 2015، لندن «برای آینده ما داری  راهنماییسرمایهپسا»پل میسون،  72
، «1985-1970برزیل و آفریقای جنوبی پیشتتروان صتتنایع  جن ش کارگری در »به گای ستتیدمان،  73

 مراجعه کنید. 1994برکلی 
ای جدید  چگونه سرمایه در حا  بازسازی میدان بر گستره» تنوان مثا ، نگاه کنید به کیم مودی،به 74

 است. 2017شیکاگو ، «جنگ ط قاتی است

سی 75 سی  جن ش پیکترو در آرژانتینتهی یم ارزه» به فدریکو را سیا ستان برای اتحاد   ریج ، کم«د

 مراجعه کنید. 2017
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  گفتارپیش

دورپیمایی سرررمایه جهانی  ه هااراا ان نمیدی دیددردان بردیردار دهرروه  و  در

است    ردهشنادت  دییی  لّ دنیا را مسخ و جادو غیر قابل« چیز در دیدی»سان به

سوهنقاط عطفی فرامی سد  ه پی ضادمندش ر شت ت سر سرارآمیزش فروریخوه و  ی ا

 .شیدپدیدار می

ی اقوصادی بیده است. آنچه امرون ااههیر بحرانچنین نقاط عطفی معمیالا تیأم با 

سررت  ه وجید بحران نه فقذ تاتی روابذ ی مالی نمایان دهرروه ایندر بحران سرررمایه

معنی حذف بحران اای دوران پیهررین نیز بهداری اسررت  به ه ترمیب بحرانسرررمایه

هور و ابعادی عمیق شدت و حدت بی سرمایه را با  شت  ضل انبا رون ان نی ب ترنبیده و مع

 .دادمی

اای اجوماعی جدید در ابعادی عجین شررردن بحران مزمن  نینی با ههیر جنب 

ی مالی بر روند تیلید و بانتیلید اسرروی را به ی انحصرراری سرررمایهجهانی  ه سررهطه

اند  شاید نهانگر آغانی نیین در درد عمیمی باشد  ه در صیرت تداوم چال   هیده

و هرفیت برقراری روش جدیدی ان ننددی را در نهاد دید  اش  قدرت ادراکو تعمیق

 .بیابد

ی تر د و تیاب سررررمایهی مالی میدر عین حال در میاقعی  ه حباب سررررمایه

داری با تهرررخی  ریزد  بردی ان موف ران دوراندی  سررررمایهفرومی« نادید ارنش»

صدد چاره ست آیند تا به ه روند جییی برمیسادواری بیدن بحران  در س سورش د د

سوه شوغال را آا سرمایه و ایجاد ا شت  صاددانان بیرژوایی بین انبا تر  نند. بردی ان اقو

 ه در دوران رونق بعد ان جنگ جهانی دوم مدعی بیدند تئیری بحران مار س را برای 

قیل دیدشرران با پی بردن به  نند تا بهاند  به مار س رجیع میامیهرره مدفین  رده

 نوایج منطقی نادیارش جهیدیری  نند. ماایت بحران  ان

در « سرررمایه»اما روآوری به مار س و تجدید چاپ  ترجمه و اسرروقبال ان  واب 

و میضرریعیو  در مباح  « سرررمایه»اای مطالعاتی سررراسررر جهان  و نیز ههیر دروه

 .ی مار س استااعمیمی درواقع حا ی ان امرونی بیدن سپهراندیهه

ست تا با باندهت به مار س  به سهب دید دام  یچ ی جهت  دفومان  نینی برآن

داری برداشوه و مددهی برای دهای  ی مالی وبحران سرمایهشنادت سرشت سرمایه
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 .سیی آینده دردداندانی بهبح  و چهب

 «کمونیسم کاپیتالیستی» .۱

ی اای سهامی عظیب و چیردی سرمایهمار س عقیده داشت  ه با پیدای  شر ت

سرمایه  ه تاتاا براساس روش تیلید و نیروی  ار اجوماعی اسویار است  ا نین »مالی  

ی ی افراددیرد )یعنی سرمایهدید میی دصیصی  ش هی اجوماعی بهبردالف سرمایه

اای دصرریصرری  طیر مسرروقیب به تعاون رسرریده باشررند  و در تعارر با شررر ت ه به

سات  به س ساتی اجوماعی پدیدامؤ س سرمایه دردند. این بهر میسان مؤ منزله الغاى 

« داری اسرررت.ی تیلید سررررمایهعنیان مال یوی دصررریصررری در چارچیب شرررییهبه

  ۵۶۷:۳)سرمایه:

دییی به منقدان  و رفع ابهام ان اقوصرراددانان درعین حال مار س درمقام پاسررخ

أ ید ی اجوماعی ارنیابی  رده و تمثابه یک مجمیعهداری  سررررمایه را بهسررررمایه

 درنظر درفوه«  هیت»یا « بهیک»ورنید  ه وقوی سررررمایه اجوماعی بعنیان یک می

آنچه باید با آن میاجه »داد. ی دید را اندسررت نمیدارانهشررید  ابداا دصررهت سرررمایه

  ۵۰۹:۲)سرمایه  « دار اشورا ی است.شییب  سرمایه

یر   این تصدرحقیقت آنچه در قرن پی  ضربات مهه ی به مار سیسب مار س ند

 جا دولویی پسامار س بید  ه حذف مال یت دصیصی و ان آنااغالب بر مار سیست

سب می سیالی سی سرمایه را معادل  شوند. آنان چنان عزم دید را جزم  رده شدن  پندا

اتعان  رد  ه  1۹4۰ی داهاای بیدند  ه حوی وقوی دید جینف اسرروالین در سررال

یسوی  ما ان بر روند  ار و تیلید اجوماعی حا ب ی سیسیالدر جامعه« قانین ارنش»

 مینیسررب »ی داشرروند. درواقع مقیلهاسررت  دسررت ان سررماجت و نیز حمایت بر نمی

  اصطالحی است  ه دید مار س در تیصیف فرآیند رقابت و نیز ترا ب « اپیوالیسوی

  4۳:۲۰آثار   - 1۸۶۸آوریل  ۳۰)نامه به انگهس  برد.  ار میو تمر ز سرمایه به

پی  »و   ه مفاایب  هیدی مار س در نقد اقوصرراد سرریاسرری امرونی شرردهاین

ست. وجه ی وی فعهیت اجوماعی یافوهاا«بینی سطه درایت و نبیغ او نی صرفاا بیا اند  

ی مار س بانآفرینی روش دیال وی ی در بردیرد با مقیالت تجربی )آمپریک  مهخصه
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ست  ه به داد. لذا مار س در را می«  ت در امیر مادیآنادی حر»قیل دیدش به او ا

رفوه و « تات»به « نمید»داری  ان سررطب به عمق و ان تعیین روابذ اجوماعی سرررمایه

 ند. اش دنبال میتعارضرررات درونی و قیانین حر ت سررررمایه را تا فرجام منطقی

ست  ه در جهد اول به سرمایه»  در بخ  «سرمایه»امین داطر ا شت    «فرآیند انبا

تیاند به شررررایطی ی منطقی ترا ب و تمر ز سررررمایه میداد  ه ادامهتهرررخی  می

دار واحد و یا یک ی اجوماعی در دسررت یک سرررمایه ل سرررمایه»منوهی شررید  ه 

  ۷۷۹:1)سرمایه:« داری واحد موحد دردد.شر ت سرمایه

 «ذات»تا « نمود»از .  ۲

ساسی سرمایهترین مقیالت مار سی در تبیین ی ی ان ا ف یک داری  تشییه تیلید 

ست. مار س دائما تأ ید ااجهیه سرمایه ان ماایت و تات آن روابذ ا ی نمیدین روابذ 

چه نمید و تات امیاره قرین ی دیگر میمی ید  ه چنان به ورن یانی  بیدند  اصررریالا ن

 ی هادر شرر ل نمیدین و تات امیر مسرروقیماا منطبق بیدند  عهب به»بید. نمی« عهب»

  ۹۵۶:۳)سرمایه:« دهت.نائد می

افزایی سرمایه  دارای حر وی دورانی است  ه فرآیند در منظر مار س  روند ارنش

ی بانار و مبادله  دوباره به تیلید بالفصرررل تیلیدی را با میانجیگری دردش  یا عرصررره

ی دردش  انبیای ان بندی روابذ سرررمایه در عرصرره ند. پی ره)بانتیلید  موصررل می

سی»ی مخوهف اایهال ش هیااددردی همهرا پدیدار می« ی  سرچ ی تیلید ساند  ه 

هام میارنش را در پرده بهای ان اب ند   وجیدی « میانجی»وجهی  ه دید این پیشررران

وه و به یاف دردد. این امر در آفرینی میعامل ارنش« دیدی دیدبه»هاار مسررروقل 

 ند قدری اسررررارآمیز میی دردش را بهدهمبادله در بانار  پدی« حامهین»دیدآداای 

جید وی مناسررربات و فرآینداای تیلیدی  ه بهیابی ارنش را ان  هیهی فعهیت ه واهه

یه ان سرررادوماناش بیدند منوزع میآورنده بارآوری سررررما ندی  ند. این جدایی  ب

ه یک ی روابذ اجوماعی را ببخهد و مجمیعهاش  به سرمایه نمیدی دید فا میدرونی

 .داد  تنزل می«ی سرمایه با دیدشرابطه»ی دال   یعنی به رابطه

جا ارنش داری  فرآیندی  ه ارنش و ان آنی اقوصررراددانان سررررمایهاادر تئیری

ضافی را ان قیه به فعل می شده و تاتی بانار میا ساند  امالا مخدوش  دردد. لذا آنچه ر
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)یا  ار «  ار مرده»ی اجوماعی با  ار نندهی تعامل و تدادل واسررطهدردالل تیلید به

سایل تیلیدی تجسب یافوه  بهدذشوگان    ه درپی ر مجمیعه ده و وجید آمی ابزار و و

صرفاا معادل  ست   صیل یا  اال عینیت یافوه ا ش می« ی تیلیدازینه»در مح ی دردد. 

ش برسرررد. تر ان ارنش آن به فروتیاند دراننیسرررت  ه یک  اال درمقطع معینی می

ی معرفی و اسرروفاده ان یک ت نیلیژی واسررطهعنیان نمینه  یک محصرریل تانه  ه بهبه

تیاند برای مدتی فراتر ان ارنش آن فرودوه شرررده و جدید به بانار رسررریده اسرررت می

ما به االاای دیگر را ان دایره نودی دید این ت نیلیژی جدید ی رقابت دارج  ند. ا

در   ند. بنابراینآن سقیط می« قیمت»بت تهدید دردیده و نیعی امگانی شده  رقابه

یک نگرش وسررریع   مدت و در  مت»دران عادل به« ارنش»و « قی یانگین م طیر م

 .شیندی دیگرمی

سی ان تبعات  سیا صاد  سی  نمید و تات در مقیالت اقو درواقع در دیال ویک مار 

شامل  عنیان نمید به« سید»  «ارنش»مثابه نمید به« قیمت»موعددی بردیردارند  ه 

د. دردنی تیلید میعنیان نمید عرصهی دردش بهطیر  هی عرصه  و به«ارنش اضافی»

ی مار س  عهب اصیل اقوصاد سیاسی  ه با ویهیام پوی و آدام اسمیت آغان شد دیدهبه

ی وجید دذاشررت  ه فقذ میقعی پا به عرصرره»و با دییید ری اردو به فرجام رسررید 

   4۵۵)امانجا  ص « ان فرآیند دردش به تیلید انوقال پیدا  ردند.مباح  نظری 

عنیان شررر ل معینی ان  ار  ه ی ی ان به«  ار دسرررومزدی»دراین منظر حوی 

ی تینیع مرتبذ بیده و داری اسررت نیز با حیطهی اسرراسرری تیلید سرررمایهااشرراد 

شی»دیدی دید معرف تیلید به ست. لذا ت یه بر چگینگی و م« ارن سومزد ونی  یزان د

هاری تکان آن سرمایه«عدالت اجوماعی»سییه بر جا پاف داری و قانین   ماایت روابذ 

 .دادارنش را میرد سنج  و پرس  قرار نمی

اصطالح روابذ تینیع با اش ال اجوماعی فرآیند تیلیدی داص و به»نظر مار س  به

لذا   1۰۲۳جا  ص ان)ام« دردند.معین تاریخی مطابقت داشررروه و ان آن ناشررری می

 ه وارد مبادله شرررید معین دردیده و نه انپس عقد قرارداد بین ارنش  ار پی  ان آن

فروشرررنده و دریدار نیروی  ارر چرا ه امانند ار  االی دیگری میزان معینی ان  ار 

 .اجوماعاا النم برای تیلیدش مصرف شده است
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صف   صرف»با این و سوخد« ارنش م شدن  و در حین  ار نیروی  ار بعد ان ا ام 

صه»قیل مار س: دردد. بهفعهیت یافوه و با  اردر غریبه می ضهعر ی ی دردش یا معاو

ی منزلهپذیرد  در واقع به اال  ه درید و فروش نیروی  ار در چارچیب  صرریرت می

ی ادوصاصی آنادی  برابری  مال یت بههت میعید حقیق تاتی بهر استر یعنی عرصه

دراین عرصرره اب دریدار و اب فرشررنده ی  اال    ۲۸۰:1)سرررمایه: « ایی.درو فایده

عنیان افرادی اند. آنها بهدیدشرران وارد عمل شررده« آناد»ی بخیان نیروی  ار  با اراده

شررید  جا معاوضرره میآناد قرارداد بسرروه و در پیهررگاه قانین برابرند. پس آنچه در این

 «.برابرند»اای ارنش

ی پرایاای را بگذارید این عرصه»آورد  ه:  ه مار س بانگ برمیبرای امین است 

پذیرد ای  ه در آن امه چیز سطحی و در برابر دید عام صیرت میعرصه –ترک  نیب 

صاحب نیروی  ار وارد منزلگاه پنهان تیلید دردیب  ه  - سرمایه و  صاحب  و به امراه 

سوانه ست: ی در ورودیدر آ شده ا سب و ورود مم»اش اعالم  ست مگر برای   نیع ا

مان«  ار. با این)ا مه  نمید و تات در حین جا   مایز»ا نده«ت ی   امچنین دربردار

رغب تمامی تحیالت دردد و یک نمید  عهی« پدیدار»باید اند. یک تات مآالا می«تهابه»

 .اای دینادین   نمید یک تات استبندیو صیرت

سیم  س«سرمایه»مار س درجهد  سرمایه  درحین وار ی مالی  دیاننده را دوباره ی 

هار می هد اول رجیع داده و اه ناشررری ان به ج ند  ه این نمید اسررررارآمیز  دید   

افود. ما در واژدینگی سررریژه و اباه اسرررت  ه دردالل دید فرآیند تیلیدی اتفاق می»

سیبا ویی  ار بارآااجا ]جهد اول[ مالحظه  ردیب  ه چگینه تمامی تیانمندیآن ر وی 

سررری ارنش  یعنی  ار دردند. ان یکی سررررمایه نمیدار میسررران نیرواای میلدهبه

صیت می شخ سرمایه  ست  در  سهذ ا شوگان  ه بر  ار ننده م سی  دذ یابد  ان دیگر 

به یافوه  به اردر  به یک  اال  پدیدار میعنیان نیروی  اری عینیت  ن شرررید. ایمثا

ی سررراده تیلیدی نیز ضررررورتاا به مفاایب ی واژدینه حوی در دید یک رابطهرابطه

سب و واژدینه ضعیوی منجر میمونا شدهشیدر یعنی آداای جابهی چنین و  ای  هجا 

«  یابد.ی دردش تداوم و ان هرراف میی دیدِ عرصررهااسررپس با تحیالت و ددردیسرری

  1۳۶:۳)سرمایه: 
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 سرمایه« وارگیبت»ی مالی یا شکل عالی سرمایه .۳

صادیات چه آن نامد  تمامی مفاایب دید را بر روی بانار و می« مبوذل»مار س اقو

له باد ند و اناینی  االیی مومر ز میم جادوی»رو اسررریر   تحیالت و « سرررحر و 

سی سرمایهااددردی سپس چیردی  سورش و  ست. با ههیر  د سرمایه ا ی ی دردش 

 ایوارهبت»وه و به یاف« ناب»مالی اسررت  ه این دصررهت اسرررارآمیز شرر هی نهایی و 

 .شیدمبدل می« دید ار

سرمایه  واههطیر  ه پی امان شد  درحر ت واقعی  شاره  هت آن به تر ا ی باند

پذیرد. پیلی  ه به ابزار تیلیدی تبدیل مبداء دیی  با وساطت فرآیند دردش انجام می

سطهدردد و بهمی«  اال»شده بید  دردالل تیلید مبدل به   اال  دوبارهی فروش آن  وا

شرررید. مار س این حر ت دورانی را به پیل تبدیل شرررده و وارد فرآیند بانتیلید می

 . ندبندی میصیرت« پیل اضافی - اال  -پیل »صیرت به

سرمایه شده بید  ی مالی  حر ت واقعی پیلی  ه بهاما در  سرمایه وام داده  عنیان 

دیرنده انجام پذیرفوه اسررت. ده و وامداندردد  ه بین وامای میصرررفاا مورادف معامهه

مسورد دردیده وارد « بهره»امراه ای  ه بهی نمانی ه پیل وام داده شده در فاصههاین

ست.  صیرت پذیرفوه ا ست  ه دارج ان آن معامهه  شده  حر وی ا چه فعل و انفعاالتی 

ای میجید هی پیل   هااراا واسرررطیافوه )بهرهجا دیگر بین پیل و پیل افزای در این

 .نیست

اسرروحاله « پیل اضررافی -پیل »به فرمیل « پیل اضررافی - اال  -پیل »لذا فرمیل 

ی تعیناتی  ه منجر به باندای پیل دردیده  ان آورد و  هیهیابدر یعنی پیل  پیل میمی

«  شررر ل غیرعقالنی»افزایی را ماند. مار س این شررر ل معین ارنشانظار پنهان می

یه می ند  چرا  ه این بهرهدیحر ت سررررما قد معنا»وری  امالا ا اسرررت. حوی « فا

نیعی شرر ل عمیمی حر ت  ند  بهی تجاری نیز  ه در مدار دردش سرریر میسرررمایه

   ه ان فعالیتشید. لذا با این ند و شامل فرآیند درید و فروش میسرمایه را حفظ می

 «شیئ»نه حاصل یک  ی اجوماعی ناشی شده است وبرد  ان یک رابطهسید می« غیر»

 .صرف

سرمایه شی  ه اا« میت»ی مالی معرف رابطه بین اما  ست و دید را امانند ارن
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سوقیماا دید ارنش ست وانمید میم ی ی اجوماعی در رابطهرابطه»جا ساند. در ایننا

سوحاله ست. ما به عیر ا سیده ا شیئ  یعنی پیل  با دیدش به  مال ر ل ی بالفعیک 

ی مالی سرررمایه  ۵1۶)ص «   با یک شرر ل بری ان محویا میاجهیب.پیل به سرررمایه

واردی آن را تمام و  مال  رده و منبع تیلید ارنش را دصرررهت مرمین سررررمایه و بت

  تمامی تعینات سرررمایه را تحهیل «واردی نابشرر ل بت»سرراند. این  امالا مدفین می

 . ندمی« نامرئی»برده و عیامل واقعیِ سانای  را 

عنیان یک شرریئ  معادل سرررمایه شرریئ  )پیل   اال  ارنش  صرررفاا به»ن یک ا نی

ست  بهدردد. آنمی صل  ل فرآیند تیلیدی ا صیوی  ه برآمده ان یک چه حا عنیان دا

ست پدیدار می شیئ می  ۵1۶)امانجا  ص « دردد.چیز دردید ا شید  و سرمایه یک 

به « شیئ»مثابه یک شید  ه بهمیمبدل « ایسیژه»شیئ  سرمایهر سرمایه به عامل یا 

د ار ای دیسان سیژه  به«غیبی»رسدر  میوی  ه با بردیرداری ان  یفیوی فروش می

 .ساندو فعال   ل ثروت اجوماعی را ان آن دید می

شیا را به روابذ اجوماعی و شخصیت« یافوگیشیئیت»مار س این  دین »یافوگی ا

هبیه می« ننددی رونمره سخ قدرت جادویی دید  رده و ت ساند  ه نماینددان  را م

برد. مداحان و واعظان وضرررع میجید  سررررمایه را مرتباا فرو می« عالب تیامات»در 

ساد« یک جزمِ»و « ضرورتی طبیعی»امچین  جا   نند. )امانوه و پردادوه میناب  

  ۹۶۰ص 

هیدن ان چهره « وجدان»مار س برای ت ان دادن  سیحی و نیز نقاب بر  جهان م

افوه ی« سرمایه ربایی»ی مالی را در تزویردرش  با یک بررسی تاریخی  اسالف سرمایه

سانی بهره سا را در آناد رو در ساند. اناینبرمال می -دیاری نزول –ی پیل و نق   هی

باراا به مارتین لیتر رجیع  رده و با برجسرروه  ردن ایسررواددی او « سرررمایه» واب 

 ند. لیتر در ی مهرررروحی ان وی باندی میااقیلی  هیسرررا  نقلدربرابر قدرت مطهقه

به  همات اسررحاق عمل  نید: حا مان شررما » ند  ه ی  ادطار میاای ی ان دطابه

ست دندانند  چرا ه دنداای شند را اعدام میامد  نند ولی با ی  ه چندر غان ربیده با

سانی ه  ل دنیا را می ضرب نند. آنچاپند تبانی می  : دند  اند  هالمثلاا مؤید این 

  44۹جا  ص )امان«. نندبزرگ  دند  یچک را سر می

امراه ههیر نظام بان ی  ی مالی و بهبه باور مار س  با فرادیر شررردن سررررمایه
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سوب ا هاوران  مدیران عامل  ی جدیدی در چهرهااعوباری و بانار بیرس  انگلسی ی م

ی اای بزرگ سرهامی پا به عرصرهبانان  و شرر تبانان  بیرساا  سرفوهرؤسرای بانک

سی جدید مالی»دذارند  ه جمعاا یک وجید می سوی را ه یل می« آری داند. این را ت

سوردهبرفران رون« ی بیرژواییایئت امنای جامعه» ای د واقعی حر ت تیلید  روبنای د

آورند  ه به تمر ز ارچه وجید میاای تصررنعی   اغذی و اعوباری بهبندیان صرریرت

ی اااا و  اردانهبیهررور سرررمایه و دهع مال یت عمهی بسرریاری ان صرراحبان شررر ت

 یمنزلهداری  بهدردد. این سهب مال یت در چارچیب نظام سرمایهدصیصی منجر می

سرمایه صاحب  ل  ست  ه با بهره« بردار اله»ای ی اجوماعی در دست عدهت برداری ا

سوب اعوباری  به  سی سرمایهتبدیل می« ماجراجییانی»ان بانار بیرس و  ای شیند  ه با 

 نند. پس درحقیقت دالالن و سیدادران  ه درواقع به دید آنها موعهق نیست قمار می

را به مخاطره « غیر»یا سرررمایه « ی اجوماعیهسرررمای»ای مؤسررسررات مالی  حرفه

 .ساندتر میاندانند و این ام ان ریسک  ردن را برایهان آسانمی

  در عین حال منجر به تأسیس «اای سهامیشر ت»دیری به نظر مار س  ش ل

صیل تحی شخصی قابلاادردد  ه با سرمایهو دسورش مؤسسات تیلیدی عظیمی می

شییهنمی سرمایه  ه تاتاا بر  ست و ترا ب اجوماعی بیدند.  سویار ا ی تیلید اجوماعی ا

ن اسرررت  در چنین وضرررعیوی تبدیل به ی آنهادهابزار تیلید و تجمع نیروی  ار پی 

ای ای انفرادی به ه مجمیعهدردد. بانار پیل را نه سرررمایهمی« اجوماعی»ای سرررمایه

دیرد.  ند  ه تحت  نورل و نظارت بان داران قرار میمومر ز و مورا ب نماینددی می

ل مبد« ی اشرررورا ی یک طبقهسررررمایه»جا سررررمایه واقعاا به قیل مار س  دراینبه

  4۹۰شید. )ص می

 «واقعی»ی و سرمایه« موهومی»ی سرمایه - ۴

عنیانی اسررت  ه مار س برای تیصرریف سرررشررت « میایمی»ی جعهی یا سرررمایه

سیره ار میی مالی بهسرمایه سرمایهی بهدیرد.  ی مالی در هاار دیپی و دیدمخوار 

قدری با درتداوم دید به ی پیچیده و دینادین  اای دردش در تمامی جهیهعرصررره

 ند  ه انگار سرررمایه بدون آفرینی و تیلید ثروت مادی فاصررهه پیدا میمنهرراء ارنش
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ی مالی  ه در ایئت داری قادر به رشررد و دیدافزایی اسررتم سرررمایهتیلید سرررمایه

داران صررنعوی را بدا ار و مغهیب دید اای عظیب جهانی  سرررمایهمؤسررسررات و بانک

ی روند صرراف و سرراده« حامل»و « عمهه»اا را به حد یک ن منزلت آن رده بید  ا نی

 .ساندمبدل می«  اردر مزدبگیر»عمیمی  ار تنزل داده و به 

سرمایه سوقیب بر نق   سوی  مدیریت و فرمانراویی م سرپر « یر ار غ»دار فعال در 

جا . ان آن هی ان میلدان واقعی در دالل تیلید استاو اما بهره«  ار»شید. دالصه می

ی مالی نسرربت به  ه اسرروثمار مسرروقیب نیروی  ار به وی محیل دردیده  سرررمایه

شدت و حدت بهره هی  امالا بیچگینگی   صه« دارج»تفاوت بیده و   ی تعارر ان عر

 ند ی مالی مطالبه میبرد. آنچه سررررمایهسرررر میی  اردر و  ارفرما بهبالواسرررطه

سرمایه به ست  و چین با فعل و انفعاالت فرآیند هرهی بعالوهبانپردادت  سب ا ای مونا

دار نند   اری به  ار رنج و مهقت دیگران نداشوه و حوی ان سرمایه اری سرو هه نمی

 .تر استرحبدصیصی اب بی

طیر مسوقیب با نیروی  ار در حال مقابهه نیست  و  ه بهی مالی با اینپس سرمایه

صررنعوی یا تجاری اسررت  در واقع معرف سرررمایه ی فعال اش سرررمایهطرف معامهه

سرمایهعنیان ابزار بهرهبه صیل  ار غیر با میانجیگری  ست. لذا مندی ان مح ی بارآور ا

را به جریان ی اجوماعی  بدون ددالت و حضیر افرادی  ه آناین پندار  ه  ل سرمایه

دور معنا و بهد   امالا بیی مالی مبدل شیتیاند به سرمایهنا نمایند  میاندادوه و ارنش

 .ان واقعیت است

ی ش هی بانار اای ددردیسیاای رونق مجمیعهجا  ه در دورانبا وجید این  ان آن

سناد  قباله ضه  ا اای و عنیان اامالی در انیاع مخوهف   انجمهه اوراق بهادار  اوراق قر

ی بان ی و غیره  ااالهو حی اااای تضرررمینی  وثیقهی دولوی  چکاامال یت  قرضررره

بدون ایچ ارتباط محسرریسرری با تیلید واقعی  مرتباا درحال ت ثیر و رشررد اسررت  در 

سان و دیدی دید پیلدردد  ه پیل بهتانیت حامالن این معامالت این ادراک القا می

ست. حر ت به سوقل این عنیانبارآور ا محض برون بحران و تنزل اای  اتب بههاار م

 .درددباره مویقف میبهای آن اسناد  اغذی  به یکاعوبار و 

سرمایهتر یدن حباب»با  صابینی  صیریاااای  صرفاا «ی مالی  صهت  سریعاا د   

یک ان آن اشرر ال شررید  ه ایچاا نق  بر آب دهرروه و معهیم میجعهی و تخیهی آن
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ن بسیاری اند. بحران  حامالدیدی دید فاقد ارنشنبیده و به« ی اصیلسرمایه»معرف 

ای نامیجید  به دِل مثابه نماینددان رسررمی سرررمایهان این عناوین پیچ و  اغذی را به

 ه مجومع عظیمی ان  ند.  سررادی و ر ید اقوصررادی با ایندراب مینهررانده و دانه

 هررراند  درعین حال دید اارم داران و دالالن مالی را به ورشررر سررروگی میسرررهام

 .درددی مالی میهور سرمایهقدرتمندی جهت تمر ز ارچه بی

در نمان مار س  این قدرت مر زی  ه در بانک انگهیس بید  با ات ا به تیانمندی 

ی وسیعی ان مؤسسات و سهام فروریخوه را مالی دید  انپس ر ید اقوصادی  مجمیعه

 رد. به باور مار س   ل این نظام تصرررنعی را نه با وضرررع با قیموی نانل باندرید می

ی بحران تیان ان عارضرررهبان ی جدید و نه حوی با ددالت دولت مر زی میقیانین 

سرمایه ساا آنچه  سا هید  چرا  ه ا سقیط میداری را به ورطهنجات بخ هاند نه ی   

 .افزایی استبحران مصرف   ه سورونی و عدم قابهیت سرمایه در ارنش

ل بانار و ر ید در شررک تبعات بحران در تیلید و بانتیلید سرررمایه  امیاره شررامبی

ی اصهی بحران ابودا اای بانار نیز نهانهدردد. اما حوی در عرصهدرید و فروش نیز می

فروشرری  ه با ی دردهدردد و نه در حیطهفروشرری هاار میدر معامالت  الن و عمده

ی بحران  وسعت  ند  در آسوانهطیر  ه مار س تأ ید میمصرف مورادف است. امان

ی اوج یی  ه فرآیند بانتیلیدشرران مهار شررده  امیاره در نقطهااب سرررمایهبانار و حج

ست. )امان سرمایه  ۶14جا  ص ا ست   ی میلد نیز ااانآنجا  ه بانتیلید را د مانده ا

 .ایسونددر مقیاسی وسیع ان حر ت بانمی

ست  به ه ثروتی »پس  ست  ه ثروت بی  ان حدی تیلید دردیده ا ضیع این نی می

عبارت به  ۳۶۷جا  ص )امان« دارانه و تضادمندش ایجاد شده است.سرمایه در ش ل

اای انسرررانی نیسرررت  ه حر ت تیلید مویقف دیگر  انپسِ برآورده  ردن نیانمندی

 ییی اسرررت  ه دید روابذ تیلیدی و نحیهاابندداطر راهشرررید  به ه این ر ید بهمی

ست. امان شوه ا سید پی  پای دید دذا دیید  میانعی  ه  ه مار س می طیرتحقق 

 :قرارندداری قرار دارند ان اینبر سر راه شییه تیلید سرمایه

ی قانینی است  ه در ش ل افت ی ب  ان این بابت  ه رشد بارآوری  ار دربردارنده»

سید صمانه نرخ  شد به د ه  ند  بترین روش بردیرد میدر مقطع معینی با دید این ر
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 درددرطریق بحران قادر به برطرف  ردن  می وجهی  ه امیاره ان

صرف درآوردن  ار پردادتدوم  اناین هده  و ان آنرو  ه به ت سب بین  ار ن جا تنا

هده و  ار عینیتپردادت ست  ه تعیینیافوهن ساط و انقبا نندهی عمیمی ا ر ی انب

ی اانیانمندی اای اجوماعی  یعنیتیلید اسرررت و نه تناسرررب بین تیلید و نیانمندی

  جا )امان« ی اجوماعی.یافوهاای ت املانسان

ترین روش برای دروج ان بحران را در اسقاط  ردن و داری مناسبلذا نظام سرمایه

سرمایه می سایل تیلیدی یا منهدم  ردن  سرمایه و و ش ل نهایی انهدام  یابد  و جنگ 

بر سرررر راه تیلید  یقیمانع حق» ند اسرررتم ان امین روسرررت  ه مار س اعالم می

  ۳۸۵جا  ص )امان« است. خود سرمایهداری  سرمایه

ید می تأ  یهمار س امیاره  ما یدی سرررر ید  رد  ه روابذ تیل با داری را اردز ن

بهعنیان آنبه ادف چیزی  ه نیسررررت تیصررریف  رد  یعنی  یدی  ه  عنیان تیل

سطه ست  و یا بهبالوا صرف ا هاط و لذاش م سایل ن سرمایهعنیان تیلید و دار. ت دید 

بدل م« یافوهی شخصیتسرمایه»دار را نیز به روند عینی حر ت سرمایه  دید سرمایه

داد  ه دار این ادویار را نمیای  الن  مال یت سرررمایه به سرررمایه ند. در عرصررهمی

چه در سررنج  سرررشررت ومیل  ند. آنرا حیفرا بسرریناند و یا به دلخیاه دید آنآن

یه یه و روابذ سررررما داری اامیت دارد تهرررخی  این امر اسرررت  ه دید سررررما

ی آغان و انجام  یعنی ادف تیلید اسررت. تیلید  غایت دیی  را اش  نقطهآفرینیارنش

وجه ارتباط مسرروقیمی با دسررورش و تعمیق  یفیت ننددی ایچدر دید داشرروه و به

سیی د تیلیدی   ه بهتیلید ننددان اجوماعی ندارد. لذا ادف محدود تیلید با دید رون

 .بردسر می ند  در تعارر دائمی بهدسورشی نامحدود حر ت می

 افت نرخ سود و بحران .۵

بدون اغراق باید اتعان  رد  ه ی ی ان مانددارترین دسرررواوراای مار س  هرررف 

ایی آشن« سرمایه»قانین حر ت درونی روند انباشت سرمایه است. پاواهگرانی  ه با 

عنیان  ند. بهاند  ه مار س در امه جا سرررهب دیگران را ادا میدیبی واقفبهدارند 

داند  و حوی ان روشرررنی  هرررف قانین ارنش را مدیین آدام اسرررمیت مینمینه  او به

 . نددیر قانین ارنش اضافی یاد میعنیان  اشف ناپیری اردو به
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ک درحین پی بردن به ورند  ه اقوصررراددانان  السررریبا وجید این  مار س تأ ید می

  قادر به درک چرایی آن نگردیدند. او افت نرخ سید «افت نرخ سید»ی دارجی ااجهیه

 ند  ه اقوصرراد سرریاسرری اردز میفق به رمزدهررایی ان آن ارنیابی می« معمایی»را 

 .نگردید

 «قانین درای  نزولی نرخ سید»  جهد سیم  سراسر به «سرمایه»بخ  سیم  واب 

شررده اسررت. مار س بردالف پیهررینیان دید  ه  ل سرررمایه را به ادوصرراص داده 

 یب تر»تقسیب  رده بیدند  برای اولین بار « سرمایه دردردش»و « ی اسویارسرمایه»

ی و سرررمایه« ثابت»ی را تهررریب  رده و به دو بخ  سرررمایه« اردانیک سرررمایه

ابت ی ثنظر  سرمایه ند. در این مبندی سرمایه تقسیب میدر دید سادومان« موغیر»

یافوه در پی ر ابزار و وسایل تیلیدی عنیان  ار عینیتای است  ه به«مرده»معرف  ار 

ای است  ه برای تیلید یا سرمایه« ننده»ی موغیر معرف  ار دردد و سرمایهنمیدار می

 .شیدنمادین می« دسومزد»و بقای نسل  اردران در 

  به اثبات رسررانده بید  ۲۵  فصررل «مایهسررر»تر در جهد اول طیر  ه پی امان

صریب میمار س در این سرمایه بهجا ت تر ان سیی ترا ب و تمر ز بی  ند  ه حر ت 

 ند  ه تر یب اردانیک و تعادل سررررمایه را قانینی درونی ولی تضرررادمند پیروی می

تری ی بی حر ت درآوردن سرررمایهی انباشررت سرررمایه بهداد. النمهدایماا تغییر می

برای بانتیلید فزاینده اسرررت. اما باوجیدی  ه  ل سررررمایه درحال افزای  اسرررت  

یر ی موغی ثابت را به نسبت سرمایهطیر تصاعدی حجب سرمایهاش بهسادومان دادهی

 .دادمرتباا افزای  می

سیع سی و سرمایهتر  امیاره میزان بی لذا برای بانتیلید در مقیا ت ی ثابتری ان 

 هی ان نیروی  ار ثابت مفرور چنانچه نرخ ارنش اضافی یا میزان بهره ضروری است.

ی موغیر  به افت نرخ سید منجر ی ثابت به نسبت سرمایهشید  رشد تصاعدی سرمایه

شید. بدان معنی  ه  میت مهخصی ان نیروی  ار یا تعداد معینی  اردر در مدت می

آالت و غیره را به حر ت و ماشرررینتری ان وسرررایل  ار نمانی ثابت حجب دائماا بزرگ

 .رساننددرآورده و به مصرف می

 یمنزلهی در جریان  درعین حال بهنسرربت  ل سرررمایهی موغیر بهتنزل سرررمایه
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تری  اال یا ارنش در مدت نمانی واحد است  ه منجر به ارنان شدن تیلید مقدار بی 

تری  ار اا  مقدار  بار دام آنشرررید  چرا  ه برای تیلید تدریجی قیمت  االاا می

ست. ان آن شده ا صرف  ضافی» نام دیگری برای « سید»جا  ه م ست  افت « ارنش ا ا

 ار افواده به تنزل نرخ سررید منوهی ی بهتناسررب بین ارنش اضررافی و  ل سرررمایه

 .شیدمی

سید  مرتباا ست  ه بهدر آن« قانین»تعارر درونی این  رغب افزای  حجب مطهق 

صاددانان نمان مار س به دید داد. بهرا  اا  میننرخ آ سیاری ان اقو امین داطر ب

نظر ان افت نرخ آن   ل سرمایه لحاظ افزای  حجب سید  صرفدادند  ه بهدلداری می

در امان دیااد بید. ان میان اقوصررراددانان  این فقذ ری اردو بید  ه افت نرخ سرررید را 

سرمایه می سر راه حر ت  سرمایهید. اما ان آندمانعی بر «  مطهق»داری را جا  ه روابذ 

را ن ه آفرجام برای برطرف  ردن  بید  بدون آنانگاشت  در تالشی بیو جاودانی می

  .تاتی حر ت درونی سرمایه تهخی  داد

افزایی سرررمایه.  ند درواقع افت نرخ سررید نام دیگری اسررت برای افت نرخ ارنش

ی جدید تر را مهار  رده و برای ان هرراف اایجاد سرررمایهشرردن این نرخ  بانتیلید و ا

رود. افت نرخ سید  انباشت سرمایه را ان شمار میداری تهدیدی جدی بهتیلید سرمایه

داری  ارنش  ل اای ادواری سرررمایه ند. در بحرانمنظر ارنشرری به مرور آاسرروه می

د بانتیلید سرررمایه ی میجید سررقیط  رده  وضررعیت عادی دردش و فرآینااسرررمایه

ی انجامد. در عین حال   اا  سرررمایهآشررفوه شررده و به ر ید و ایسرروایی تیلید می

د  ه در  نی ثابت  مرتباا جمعیوی معهق یا بی ار را ایجاد میموغیر به نسرربت سرررمایه

 . ندسرعت تعدادشان افزای  پیدا میاای  سادی بهنمان

ست در دوران سدر ست  ه ا سرمایهاای بحرانی ا ی مالی نیز مرتفع وقالل نمادین 

باط درونی یدی آشررر ار دردیده  و نرخ بهره  ه حر وی شرررده  ارت با روابذ تیل اش 

ی دید را در نرخ سید اا رد  ریههدیدمخوار  سب  رده و ان ایچ قانینی پیروی نمی

 جا  ه آت  بحران درابودا ان نظر ان اینشرررید  ه صررررفوقت معهیم مییابد. آنمی

سرمایهشعهه سوگی  ش  شد  بحران مالی مآالا تابع بحران درتیلید و ور شده با ی ااور 

ست  ه ا نین ان بانپردادت بدای سات مالی نیز عاجز اافعالی ا س ی  الن دید به مؤ

 .اندشده
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تجهی وحدت دو فرآیند  …درید و فروش» ند: طیر  ه مار س یادآوری میامان

اا فقذ درحین بحران به وحدت آن …دو فان موضررراد اسرررتیا درواقع یک فرآیند در 

بخ  وحدت دو فانی است  ه ان ی دیگر مسوقل شده رسد. لذا بحران تجهیتأیید می

   ۵۰۰:۲«:ی ارنش اضافیااتئیری« )»بیدند.

 «قلمرو آزادی»از وحدت نمود و ذات تا  .۶

مان باال برمیا وار  ید  طیر  ه ان دف یه  ه « تات»آ ما گار امچین رانی سرررر ان

شده بید  درمیاقع بحرانی برون « پنهان»ی نمیدین  اابندیناش افوه درپهت صیرت

سوه  و اب در واقعیت و اب در تف ر به یگانگی نمید و تات می سد. اینج  ه پدیدار ر

ی داندهیابد  دید نهرررانفعهیت می« بحران»انگام شررردن این تات چرا صررررفاا به

 ی تف رجانبهوابذ سرمایه است  ه درحقیقت معرف واژدینی امهتضادمند ر« وجید»

 و واقعیت  تانیت و عینیت و بیگانگی موقابل آنها نسبت به ی دیگر است.

داری  وجه ی سرررمایهان امین روسررت  ه مار س با  هررف قانین حر ت جامعه

چه  اینپرسررد: تهررابه این قانین اجوماعی با قیانین طبیعی را به چال   هرریده و می

درسرررت مثل » ند  یعنی قانینی اسرررت  ه فقذ در میاقع بحرانی دید را نمیدار می

نه برسررررت دراب شرررد  دید را تصرررریب می دا به  وقوی  ه  جات ند.قانین     »

سرمایه: سان  1۶۸:1) ش ل اجوماعیت روابذ بین ان س   چگینگی و  ا اا راو با این پر

ند  ه اجمیرد سرررنج  قرار داده و ابران می به  ما  ماعی  ه دید  ایب  وجید آوردهو

صررریرتبندی »ا نین به چنان جامعیت مجردی تبدیل شرررده  ه انگار حاصرررل یک 

ان بر چن« ی اش ال طبیعی اسوی اجوماعیشدهاین  یفیت منسجب»است. « طبیعی

سان ست  ه تعامالت و ارتباطات بین دید ان شده ا اا را اراده  دان  و  ن  ما چیره 

 ساند.و غریب فعل و انفعاالت بین اشیا پدیدار می صیرت عجیببه

ی مسررروقیب صررریرت یک رابطهاا بهپس ادر روابذ اجوماعی بین فعالیت انسررران

« مادی»ای صررریرت رابطهدردد  به ه برع س  بهاجوماعی بین دید افراد نمادین نمی

 در حقیقت« نمید»شید  این بین اشیا پدیدار می« اجوماعی»ای بین اشخاص و رابطه

به اجماع « معنابی»ااسررت  ه در شرر هی مظهر واقعیت وجیدی روابذ بالفعل انسرران
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پیدا  رده است. لذا مار س در پاسخ به این پرس  « انلی»هاار رسیده و داصیوی به

ضب وا»دیید:  ه دصهت اسرارآمیز روابذ انسانی ان جا ناشی شده است  باصراحت می

   1۶4جا  ص مان)ا« است  ه ان دید این ش ل.

ترین چه نهایواا به این پاسررخ عینیت بخهررید بزرگجا باید تأ ید  رد  ه آنامین

ردداد نمان وی  یعنی  مین پاریس  بید  ه نادهان ش ل  امال جدیدی ان امبسوگی 

نامید  به « دولت-نا»را یک بندی تانه ای  ه مار س آنو تعامل افراد را در صررریرت

ساند و  سینی  ه فرآورده ل »ههیر ر سرار غیبی و اف ی  ار را اامعمای  االاا  تمام ا

لذا در باننییس چاپ   1۶۹مرتفع سادت. )ص «  نندی تیلید  االیی احاطه میبرپایه

فصررل اول  واب را « واردی  االییبت»بید  ه مار س قسررمت « سرررمایه»فرانسرریی 

عنیان اند بهانه به تعاون رسرریدهاایی را  ه آنادتدقیق و ت میل  رده و فعالیت انسرران

  1 ند. )تیلید ارائه می« ش ل ارنشی»راه دروج ان 

هوب و نهایی جهد اول  سرمایه»  «سرمایه»مار س در بخ  ا شت    «فرآیند انبا

سرمایه»غایت  شت  سقیط آن مورادف می« قانین مطهق عمیمی انبا داه  ند. آنرا با 

داری راه شرر یفایی یابند  ه اجوماع سرررمایهمیههیر « ی جدیدیاانیرواا و انگیزه»

اا ناقیس سهب مال یت ان  ه آناا را مسدود سادوه بید. سپس مار س با بیان اینآن

.« این است نفیِ نفی» ند  ه: آورند  اعالم میصدا در میسهب مال یت  ننددان را به

  ۹۲۹جا  ص )امان

« یِ نفینف»یم دیال ویک تاریخی ناپذیر اسررت  ه مار س مفهاین حقیقوی  ومان

ای حاضر و صیرت نسخهداری است  بهی پساسرمایهی ورود به جامعهرا  ه به آسوانه

یل نسرررل ماده تحی وهآ نداد. او در ی ی ان آدرین نیشررر عدی  بهاااای ب نام ی  

دییی به منقدان   با صررراحت   درمقام پاسررخ«ی آدولف وادنراایی دربارهیادداشررت»

ند  ه می ابران مار س  به»  قای وادنر  تئیری ارنش  لهنظر آ ظام شاااک ی ن

ستی سیالی ست. اما ان آن سو سوی"جا  ه من اردز او سیالی سی طراحی  "نظامی 

  ۵۳1:۲4)مجمیعه آثار:« ام  این جزو دیاالت وادنر است.ن رده

انداناایی ی وی فاقد مبانی و چهرررباما این حقیقت ندارد  ه سرررپهر اندیهررره

 ه وی قائل به لذا با این  ۲جانبه نسررربت به یک اجوماع  امالا آناد اسرررت. )امه
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ی نیین محصرریل  ن  دیری آینده نبید و باور داشررت  ه سررادومان یک جامعهقالب

سر آثارش « ی جدیداانیرواا و انگیزه»ی جمعی و دیدآدااانه سرا ست  در  سانی ا ان

 .داری ارائه  رده استی روابذ سرمایهودهرفت ان محدی جامعی برای بروناانمینه

 ه مار س تمامی آثارش را به نقد وضررع میجید ادوصرراص داده بید  نیانی به این

ی هاب دربردارند« نقد»تیضیب ندارد. اما باید درنظر داشت  ه در براان دیال وی ی او  

«. ایجابی»سنجهی ژرف ان مجمیعه روابذ اجوماعی میجید بید  و اب حاوی مفاایمی 

ستبه سی سیاری ان مار  شاره  رد  ه تا نین ب  اای بعد ان مار س عنیان نمینه باید ا

سی»درمیرد  سیا صاد  سادومان « روش اقو را منطبق « سرمایه»وی تحقیق  رده  و 

 دانند.اگل می« عهب منطق»با

برای نخسرروین بار این فریدری  انگهس  ام ار و دوسررت نزدیک مار س  بید  ه 

ریزی شررده اسررت: ی مقیالت منطقی اگل پایهبرپایه« سرررمایه»ی ابران نمید سررامانه

ادر ان هرراف  اال به سرررمایه را در مار س با ان هرراف وجید به تات مقایسرره  نی  »

  آثار  1۸۹1نیامبر  1ه  نراد اشررمیت  )نامه ب« مورادف بسرریار دیبی را دیاای یافت.

4۸:۲۸۷   

« عهب منطق»ی اش درباره«اای فهسررفییادداشررت»سررپس این لنین بید  ه در 

گل  اعالم  رد  ه  عه»ا طال مل "عهب منطق"ی عمیق و فهب بدون م   درک  ا

دارد  ه و بالفاصررهه اعالم می« ویاه فصررل اول آن  غیر مم ن اسررت  به"سرررمایه"

)مجمیعه « اند.مار س را نفهمیده»سررال دذشرروه  ۵۰اای مار سرریسررت یک انایچ

«  تات»و « وجید»به « سرمایه»او اولین  سی بید  ه پی برد سادومان   1۸۰:۳۸آثار:

 «د ورین مفهیم»  یعنی «عهب منطق»دوب نهررده به ه امچنین شررامل بخ  نهایی 

  ۳است.)

صل  الم این شروع ان  اال بهماح وجید و مقیالت  « معادل»یان عن ه  مار س با 

) یفیت   میت و مقیاس  یا  االی واحد  مبادله  االاا و پیل  و سرررپس دذار به 

ی ی تیلید و تضرراد   وارد قهمرو مفهیمی یا عرصررهی تات و مقیالت  )عرصررهعرصرره

یت  تئیری و می« آنادی» یت و تان عارر بین عین دردد  یعنی قهمروی  ه در آن ت

یی جدید  یعنی بُعد اا«سررریژه»قعیت  مرتفع شرررده و با میانجیگری عمل  ایده و وا
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 .رسدانسانی  به الغای تعارر بین  ار جسمی و  ار ف ری می

صل اول  ست  ه مار س در امان ف   پس ان تحهیل  اال و «سرمایه»برای امین ا

ارنش »و نمیدش در « ارنش»مصرررف و ی آن  یعنی یک جنس قابلدصررهت دودانه

رسرررد. ی آن  یعنی  ار مهرررخ  و  ار مجرد می  به  ار و دصرررهت دودانه«مبادله

سانی  و  ار بهبه ر عنیان صرف نیروی  اعبارت دیگر  وی  ار را به  ار مفید و معین ان

 . ندطیر عام و بدون درنظر درفون نحیه و چگینگی مصرف  تقسیب میبه

واقعیت اسراسری اسرت.  ی  ار برای فهب  لدصرهت دودانه» ند  ه او تأ ید می

ست. شده ا صل منظیر  صهه در نخسوین ف اوت  ۲4)نامه به انگهس  « برای امین بالفا

صل ابران می  1۸۶۷ شت » ند  ه: او در آن ف سر سوب  ه این  سی ا سوین   من نخ

   1۳۲:1)سرمایه:« ام.ی  ار نهفوه در  االاا را نقادانه بررسی  ردهدودانه

نه  دیاطی را به ید. صررررفعنیان نمی بهنظر ان ایندرنظر بگیر مار س   ه   قیل 

 ه داطر ضرررورت  ازاران سررال پیشرراک تیلید  رده بید بدون اینی بهررری بهجامعه

صی ان  ار ادفمند « دیاط»ایچ  س  هخ شد  دیدِ دیاطی معرف  یفیت م شده با

ید ر و مف ند. اما چنانچه ان  یفیت معین  ار بارآواسررت  ه نیان معینی را برآورده می

ماند  صرف  میت مهخصی ان نیروی  ار است  ه چه باقی میتجرید حاصل  نیب  آن

شررران در چنین حالوی با سرررایر  اراای مفید قابل قیاس دردیده  و با نمان مصررررف

شررررطی  ه ان شرررید. این یعنی برابری  مّی انیاع مخوهف  ار بهاندانه دیری میقابل

 .ال بیان ارنشی پیدا  رده باشد یفیت آنها تجرید شده و در  ا

شررید. اما سرررمایه با در ایچ  جا یافت نمی«  اردر انوزاعی»نام البوه میجیدی به

  ار»اای انسانی را فهرده  رده  به ای ان تیانمندی  مجمیعه«ساعت  اری»تأسی به 

محض ورود به سرراند. درسررت اسررت  ه  اردر بهو انوزاعی مبدل می« النم اجوماعاا

به  داه  ئده» ار ماشرررین« اینا بدیل میان  مامی  االاای آالت ت ما انبین ت شرررید  ا

صرف می« ننده»پذیر  فقذ یک  االی مبادله سد  وجید دارد. آنچه دردالل  ار به م ر

شخ   اردر ننده  به« هرفیت  اری» ست و  سانیِ بردیردار ان «سیژه» مثابهاو ی ان

آالت یا میاد مرده نهررده  به اعورار و رویارویی ماشررین« عینیت»قیای ف ری  جذب 

داد. برای امین اسررت  ه مار س با دذار ان بانار و دید با  ار بیگانه شررده ادامه می

یه  ای نیروی  ار با سرمرا به مقابهه« سرمایه»ی تیلید  بخ  اعظمی ان ورود به عرصه
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 .داد ار ادوصاص می و مبارنه برای  یتاه  ردن رونانه

نظر ان داری  صرررفی پسررا سرررمایهجامعه« شرررط بنیادینپی »به باور مار س  

 یتاه  ردن رونانه  ار »ی  ار اجوماعی  چگینگی و میزان پردادت یا دریافت سرهمیه

ست سرمایه:« ا هری را و بر آن مبنا می  ۹۵۹:۳) سنج  قرار داد. تیان تمدن ب میرد 

صیرت صر یک  صالب و عنا شدن مدت بندی عالیجهت آفرین  م تر اجوماعی   یتاه 

ی برطرف  ردن تمر ز ادوصرراص داده شررده اسررت  نمینه«  ار مادی»نمانی  ه به 

 .آوردوجید میاای عهمی و ف ری ان انحصار دروای داص را بهتیانمندی

در مون ننددی  انگامی پا به عرصررره  ی مار س  وحدت تئیری و عملدیدهبه

ست می شورا ی»دذارد  ه نخ سال  تمیز دایب  و «  ار جامع»را ان «  ار ا )یا اونییر

ق اب تهفیرا به«  ار جامع روح انسانی و انطباق اجوماعی آن تیسذ  ار جمعی»سپس 

 ار »شررید  ه داری  میقعی آغان میی پسرراسرررمایهدذار به جامعه  1۹۹دایب. )ص 

ی اصررل تیلیدی  ناپدید شررده باشررد و  نندهعنیان تعییناش بهمسرروقیب و  میت

درمقایسررره با  ار عمیمی عهمی  انطباق ت نیلیژیک عهیم طبیعی  اب ان لحاظ  مّی 

شد  و اب ان لحاظ  یفی به واهه شد.تنزل یافوه با  «ای ضروری اما تابع  تقهیل یافوه با

   ۷۰۰)دروندریسه  ص 

ار مسرروقیب مادی دیگر منهرراء ثروت نباشررد  نمان  ار نیز واحد به محضرری  ه  

ضروری اجوماع به حداقل  بهآن»سنج  آن نخیااد بید.  امراه وقت تنزل  الن  ار 

ص «)دردد.ی انری  عهمی و غیره تیأم مینمان آناد شررده  با ت امل افراد در عرصرره

ی فرد اجوماعی شررده اادرآن صرریرت   ار ضررروری صرررفاا انطریق نیانمندی  ۷۰۶

دیری شرررید. معیار ثروت دیگر نه با نمان  ار به ه با نمان آناد اندانهسرررنجیده می

 .ودری  ار مسوقیب و وقت آناد نیز انبین میااشید. لذا تعارر انوزاعیِ برابرنهادهمی

در تان   ل دان  » ند  ه ی تاریخی  امالا جدیدی ههیر میداه سررریژهآن

در این منظر    ۷1۲جا  ص )امان«  ند.اجوماع میجیدیت پیدا می یشرردهانباشرروه

شید  ه تعین  ار تیسذ اقوضای وقت و ضرورت قهمرو واقعی آنادی نمانی شروع می»

ی تیلید اش  در ورای عرصررهدارجی داتمه یافوه باشررد. این ]قهمرو[ بنا به سرررشررت

سانی ت امل تیانمندیقهمرو حقیقی آنادی   …معنی اد  آن قرار داردمادی به اای ان
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  ۹۵۹:۳)سرمایه  « عنیان ادفی در دیی  است.به

 :هانوشتپی

  نگاه  نید به  واب «سررررمایه»برای بررسررری جامعی درمیرد تأثیر  مین پاریس بر سرررادومان  - 1
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 مقدمه. 1

وری به این سو، روند نزولی نرخ رشد بهره 2008از هنگام بحران بزرگ جهانی سال 

یکی از مسائل جدی مورد توجه پژوهشگران بوده است. آن چه وارسیدن این روند نزولی 

داری پیشرفته بلکه در کند این است که نه فقط در کشورهای سرمایهرا بااهمیت می

نزولی هستیم. واقعیت این است که نرخ رشد  کشورهای نوظهور هم شاهد این روند

 طورآمد همین روند نزولی به میزان ناچیزی رسیده است. بهاقتصادی جهان هم در پی

وری که به کلی این مورد قبول همگان است که عمده ترین نیروی محرک رشد بهره

 زه وهای تاشرط رشد تولید ناخالص داخلی سرانه هم هست، فناوریی خود پیشنوبه

تحول »کند، ( یادآوری می2017بدیع است. درعین حال، همان طور که قریشی )

زمان شده و درواقع به صورت هم« وریروند نزولی رشد بهره»و « چشمگیر فناوری

 معمایی درآمده است که باید توضیح داده شود. 

 توان از سه دیدگاه سخن گفت:طور کلی میدر این راستا به

شان دانند و بحث اصلیکل را در ماهیت تحوالت فناورانه میبدبینانی که مش -

ای است که ابداعات امروزین در مقیاس و گونهاین است که ماهیت فناوری جدید به

 قیاستر با آنها روبرو بودیم قابلهای پیشو حتی در دهه 1990ی چه در دههتأثیر با آن

ه عات پیشین مؤثر نیستند و نتوانستند بی ابداهای جدید به اندازهنیستند. این نوآوری

وری کلی در اقتصاد شده به صورت رشد اقتصادی باالتر ی خود موجب بهبود بهرهنوبه

 (.2016دربیاید )گوردون، 

 توانند بهسازند و میهای دیجیتال دورانبینانی که معتقدند فناوریخوش -

 هایدرواقع همانند جهشوری دربیایند. این جهش تکنولوژیک صورت رشد سریع بهره

طور کامل خود را آمدهای آن بهتکنولوژیک پیشین است تنها زمان الزم است تا پی

 گذاری در آموزش، کارآموزینشان بدهند. برای این که این اتفاق بیفتد، ما باید سرمایه

کل ها مشها را بیشتر کنیم و در این نگاه به واقعیتو در راستای باالبردن میزان مهارت

ساز نیستند بلکه برای پراکندن این های کنونی دوراناصلی این نیست که نوآوری

 کاری صورت گرفته است. ها کمها درمیان بنگاهنوآوری
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گیری را هم و سرانجام، دیگرانی هم هستند که معتقدند ما مشکل اندازه -

اد ی دراقتصداریم. در اغلب اقتصادهای کشورهای غربی به درجاتی شاهد دگرسانی بخش

داری کاهش یافته و به عوض بخش طور ادامهایم. در این جوامع، بخش صنعتی بهبوده

بنیان روند صعودی داشته است. به این ترتیب، از دید این جماعت، به اقتصاد خدمت

ده وری کار ساگیری دقیق بهرهرسد مشکل این باشد که در بخش خدمات اندازهنظر می

شود، روی دو نکته دست . در مباحثی که در این زمینه میو بدون دردسری نیست

گیرد، کنندگان قرار میطور مجانی در اختیار مصرفشود. اواًل، خدماتی که بهگذاشته می

شود درمقابل ی دوم، هم موقعیت نسبی بهایی که پرداخت میمثالً گوگل، و نکته

ه عبارت دیگر در حالی کتغییراتی کیفیتی که در گذر زمان صورت گرفته است. به 

ت ها به همان نسبشود، بهای آنطور دائمی بهتر میشده تقریباً بهکیفیت خدمات ارایه

ای که شود تا کیفیت باالتر را به زبان پول بیان کند. درنتیجه، ارزش اضافهتعدیل نمی

س کپردازند منعکنندگان این خدمات در بازارها میشود در بهایی که مصرفتولید می

 شود. نمی

وری همیشه یکی از معیارها و درواقع یکی از عوامل پذیرم که رشد بهرهاگرچه می

ی شواهدی از بریتانیا بختی جوامع در درازمدت بوده است ولی دراین مقاله با ارایهنیک

های ساختاری ی وجود ضعفوری درواقع نشانهمعتقدم که مشکل روند نزولی رشد بهره

آمد شکست ها هم به اعتقاد من، پیاست که وجود دارد. این ضعفبسیاری اساسی 

ی گذشته بوده است. هدف اصلی من دراین پردازی در چهار دههدولتمردان در سیاست

 هاست. ی روایتی مختصر از این شکستنوشتار ارائه

 بازنگری مختصر نظری .2

درواقع آن  2008وری، به نظر من سقوط اقتصادی و مالی سالی در پیوند با بهره

ای که از آب بیرون زده است ی بیرونی کوه یخی است که عیان شده و همین قطعهتکه

 هایی کهدر واقع مشکالت ساختاری نظام اقتصادی حاکم را عیان کرد که در طول سال

منجر شده  2008لی که سرانجام به بحران سال های مابا ترغیب و تشویق ایجاد حباب

نامم این نیست که چه که من یک مشکل ساختاری میبود، کتمان شده بودند. آن
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ک حالت سهولت به صورت یتواند بهاقتصاد بریتانیا با مازاد تولید روبرو شده باشد که می

ش است که واقع وارسیدن این پرسی اصلی و اساسی من بهرکودی در بیاید. نکته

داری چگونه به جریان افتاد و مورد مازادهای تولیدشده دراقتصادهای سرمایه

جه ی این دو وهم پیوستهبرداری قرار گرفت؟ به گمان من مشکل اصلی ارتباط بهبهره

مسئله است، و منظورم از این دو وجه هم نه فقط فرایند تولید مازاد که عالوه بر آن 

ه در کنم کمازاد است. به عبارت دیگر، به این نکته اشاره می گیری از آنچگونگی بهره

ای که برای نظام اقتصادی مطلوب داری اگر مازاد تولیدشده به شیوهیک اقتصاد سرمایه

کار گرفته نشود، در آن صورت پویایی نظام اقتصادی با مشکل و درواقع بهینه باشد به

که توانایی این نظام اقتصادی در تولید  آیدشود که در عمل به صورتی در میروبرو می

طور یابد. پیوسته با این نکته، آن چه که دیدگاه اقتصادی غالب بهمازاد هم کاهش می

دار توزیع نابرابر درآمد و ثروت دراقتصاد بودکه تقریباً عمده نادیده گرفت، رشد ادامه

بری روزافزون از ی کشورهای جهان حاضر است. این نابراای است که در همهپدیده

شود فقط بر میزان رشد اقتصادی تأثیرات منفی خواهد داشت، بلکه باعث میجمله نه

ویژه در میان آنها که در این توزیع نابرابر درآمد ی انسانی، بهگذاری در سرمایهتا سرمایه

 نوبهی انسانی بهبینند، روند نزولی داشته باشد و این کاهش سرمایهو ثروت زیان می

 وری زیر ضرب بیشتری قرار بگیرد. شود تا روند نزولی رشد بهرهموجب می

ها و حتی دراکثریت وری دربعضی بخشاز سوی دیگر روند نزولی رشد بهره

ها خود عامل دیگری است که به گسترش نابرابری در توزیع درآمد و ثروت دامن بنگاه

وری در میان کارگرانی که هرهچنین شکاف در بزند. درنتیجه شکاف درآمدی و هممی

نی کنند، با کارگراوری پایین و یا با رشد ناچیز کار میهای با بهرهها یا بنگاهدر بخش

شود. وری باالتر مشغول به فعالیت هستند بیشتر میهای با بهرههای یا بنگاهکه در بخش

ونی برای یسم درشود که هیچ گونه مکانبه نظرمن به این ترتیب دور تسلسلی ایجاد می

تر خواهد به حال خود رها شود این دور تسلسل را تنگ شکستن این دور ندارد و اگر

 کرد. منظورم از این دور تسلسل هم به این صورت است.
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ی انسانی سرمایهدستمزد واقعی پایین           وری پایین بهره

 ترپایین وریبهره  ترکم

 

ویژه دراقتصاد های اقتصاد حاکم است ولی بهاگرچه این مناسبات در همه عرصه

آمدش احتماالً شدیدتر خواهد بود که از جمله به این دلیل است که بنیان پیخدمت

ی انسانی بسیار برجسته است و فرایندی که موجب در بخش خدمات، نقش سرمایه

 آمدی خواهد داشت. پی تر بشود چنینی انسانی کمشود تا سرمایهمی

تری آالت تازه تر وبدیعطور کلی بیشتر شود و ماشینگذاری بهالبته اگرسرمایه

سترش هایی الزم برای گکارگرفته شوند تا میزان تولید بیشتر شود، در نبود سیاستبه

شود تر ارزش تولیدشده، نتیجه آن میآفرینی در اقتصاد و توزیع بهینهظرفیت اشتغال

وری هرهب -ازای هرکارگرکنند، تولید بهآالت بهتری کار میقتی کارگران با ماشینکه و

ود تا وری باعث شیابد ولی درنبود سیاست الزم بعید نیست رشد بهرهافزایش می -کار

 وریدست آمده از رشد بهرهتعداد کارگران الزم کاهش یابد. در عین حال اگر منافع به

های غیرپویای اقتصاد صرف بهبود توان تولیدی در بخش کار در یک بخش خاص، برای

شود، و اگر شرایط بازار هم رقابتی باشد، و اگربرای مقابله با نابرابری روزافزون 

ها هم درواقعیت ناچار های مؤثر و مفید به اجرا دربیایند، در آن صورت، بنگاهسیاست

ه تر بهای کمبه صورت قیمتوری را شوند تا بخشی ازمنافع ناشی از بهبود بهرهمی

کنندگان منتقل کنند. در نتیجه خانوارها و کسب وکارها منابع بیشتری خواهند مصرف

داشت تا در اقتصاد هزینه کنند و این توانایی بیشتر خودرا به صورت تقاضای کل بیشتر 

 وریآمد بهبود بهرهکه البته پی -ی کل آورد که در کنار بیشتر شدن عرضهدر می

شود تا سطح زندگی عمومی بهبود یابد و اقتصاد در سطح باالتری باعث می -خواهد بود 

های تواند درفعالیتاز رفاه به تعادل برسد. البته که بخشی از این منابع ایجاد شده می

گذاری شود. آن ارتباط اساسی که باید برقرار شود، رابطه آفرین سرمایهبدیع اشتغال

اقتصاد است. به اعتقاد من، ایجاد  رشد میزان واقعی دستمزد در وری وبین رشد بهره

 این پیوستگی حداقل دو منفعت اضافی ایجاد خواهد کرد: 
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شاهد رشد سالم در تقاضای کل خواهیم بود یعنی تقاضای اضافی  -1

وری شود که حاصل بهرهدرواقع با درآمد بیشتر کارگران تأمین مالی می

 بیشتر خودشان است. 

کنند، تر و بهتر کارکردن را لمس میکارگران که نتایج سخت -2

 کنند.  وری کوششی بیشتری خواهند داشت که برای بهبود بیشتر بهرهانگیزه

تقاضای کل استوار و حرکت به سوی تولید کاالهایی که ارزش به نسبت باالیی به 

زمان با آن . همهای مختلف خواهد شدازای هر واحد دارند باعث رشد اشتغال در بخش

آورد که درآن علت اساسی رشد هم خود را به صورت مکانیسمی پویا درمیروی روبهبهره

وری است که از جانب عرضه بر کل این فرایند تأثیر خواهد رشد تقاضا، رشد بهره

گذاشت. این مجموعه در نهایت به صورت رشد باالتر اقتصادی درخواهد آمد. درست 

گذاری ناکافی باشد، یعنی وضعیتی که در اغلب اقتصادهای برعکس وقتی سرمایه

 آمد ناگوار روبرو خواهیم شد: داری با آن روبرو هستیم با دو پیسرمایه

د و کنتر میی تکنولوژیک را کمتر رشد و توسعهگذاری کمسرمایه -

 آمد آنتر شده و در پیها کمی منابع درون بنگاهدرنتیجه تخصیص بهینه

 تری روبرو خواهد شد. مراتب کموری هم اگرکاهش نیابد به رشد بههرهمیزان ب

تر این است که پراکندن گذاری کمآمدهای سرمایهیکی از پی -

 نوبه باعثشود که بهتر میهای مختلف کمفناوری و ابداعات در میان بنگاه

های بنگاهشماری شود که شاهد اندکوری میتداوم الگوی کنونی توزیع بهره

های های تنبل هستیم که در درون بنگاهسوپراستار و تعداد کثیری بنگاه

های زامبی هم داریم که به کمک یارانه به ی بنگاهتنبل هم یک زیرمجموعه

 دهند.اشکال مختلف به زندگی خود ادامه می

آمدها برای مدت طوالنی و عدم وجود خاطر تداوم این پیباید اضافه کنم که به

ها، در شرایط کنونی پرداختن به آنها برای پردازان به آنالعمل مؤثر سیاستعکس

ها دار نابرابریخصوص با رشد ادامهرفع شان چندان ساده و سرراست نیست. به

حل این تنگناها هر روزه دشوارتر خواهد شد. این شکاف روزافزون در عمل به 

کند. های تازه را محدود میاوریکند که منافع ناشی از فنصورت ترمزی عمل می

طور کلی این هم احتماالً درست است که یک اقتصاد ضعیف موجب کاهش به
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ها های الزم برای رشد فناوری و پراکندن این نوآوریامکانات و حتی تدارک انگیزه

کنم با استفاده از شواهدی از اقتصاد بریتانیا شماری خواهد شد. در ادامه، سعی می

 سائل را بیشتر بررسی کنم.از این م

 وری در بریتانیابهره« معمای». 3

وری در بریتانیا با چند مشکل اساسی بهره« معمای»در کوشش برای درک و توضیح 

رسد ها بپردازیم. اولین مشکل این است که به نظر میروبرو هستیم که ابتدا باید به آن

گویند سخن می« معما»تی از توافقی بین ناظران و پژوهشگران وجود ندارد که وق

( معما این است 2018ای اشاره دارند. برای تنریرو )منظورشان چیست و به چه مسئله

 اش سقوطتر از روند تاریخیوری دربریتانیا به کمکنیم میزان بهرهمشاهده می»که 

( بر این باورند که ما شاهد 2018( و اشنایدر )2017(. هلدین )3ص.« ) کرده است

رو یا های پیشوری در اقتصاد هستیم یعنی از سویی بنگاهی توزیع بهرهگانهی دوالگو

یلی طور خشان بهوریهای تنبل که رشد بهرهای از بنگاهسوپراستار داریم و بعد زنجیره

کند تا نقش اش بر این نکته تمرکز می( در بررسی2017جدی متفاوت است. هلدین )

وری را نشان بدهد و معتقد است که داشتن رشد بهرهاههای تنبل در پایین نگبنگاه

( بر این باور است که 2018ها هم زیاد است. به عوض، اشنایدر )تعداد این نوع بنگاه

درصد  25هایی است که در تمامی به خاطر بنگاهوری تقریباً بهروند نزولی نرخ رشد بهره

نی هایی که در بخش پاییکه بنگاه کندوری هستند، و حتی اضافه میباالی توزیع بهره

 وری بیشتریهای پس از بحران درمقایسه با پیش از آن نرخ رشد بهرههستند در سال

 (. 10اند ) ص داشته

کنند و این ای مطرح میهای تازه«معما»شان ( دربررسی2015برایسون و فورث )

انیا قتصادی در بریتچرا این همه طول کشید تا نرخ رشد ا»کشند که پرسش را پیش می

دیگر هم این است که چرا بازار کار در « معمای»(. از سوی دیگر 5)ص. « احیا شود

 العمل متفاوتی نشان داد؟های پیشین به این رکود عکسمقایسه با رکود

با توجه به میزانی که پس از رکود میزان تولید در بریتانیا کاهش یافت، دالفین و 

کشند و این سؤال را مطرح دیگر پیش می« معماییمهن»( هم یک 2015هتفیلد )
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دانیم کنند که دلیل عدم کاهش بیشتر سطح اشتغال چه بوده است؟ درعین حال میمی

تنها این یک معما نیست بلکه به نظر آنها کاهش که اتفاقًا برای برایسون و فورث نه

ت و مثبت اقتصاد ی قوناچیز در میزان اشتغال و احیای با سرعت آن درواقع نقطه

 2012کنند که میزان اشتغال در فصل سوم سال بریتانیاست. این محققین یادآوری می

دن کنند که این بیشتر شاز سطحی که قبل از رکود وجود داشت باالتر رفت و اضافه می

(. هلدین 3اتفاق افتاد )ص. « در واقع حتی یک سال پیش از آن که تولید احیا شود»

کند که اگر بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را سی همان دوره ادعا می( در برر2017)

ی شد. و بعالوه نتیجهدرصد بیشتر می 10میزان ورشکستگی حداقل »داد، افزایش می

رفت میلیون فرصت شغلی از دست می 1.5این ورشکستگی بیشتر هم این بود که حدود 

(. اگر این تغییرات 16بود )ص میاش در سطح اقتصاد کالن بسیار چشمگیر که هزینه

وری بین یک تا دو درصد رشد افتاد احتمال داشت که متوسط نرخ بهرهاتفاق می

میلیون فرصت  1.5پردازان پولی باید آیا سیاست»دهد بیشتری داشته باشد و ادامه می

 هکردند؟ صادقانه بوری قربانی میشغلی را برای یک تا دو درصد رشد بیشتر در بهره

 (16)ص. « دادمدهم که من اگاهانه چنین کاری را انجام نمیشما جواب می

تر از سطح تولید دهند که سطح اشتغال بسی سریعشواهد موجود نشان می

آمد این وضعیت به گمان من روشن های پس از بحران بزرگ جهانی احیا شد. پیدرسال

وری کاهش خواهد یافت. د بهرهکه همان گونه که اتفاق افتاد میزان رشاست و آن این

که بل -شود آن گونه که ادعا می -باشد « معما»من براین باورم که نه این که این یک 

 هایی بود که به اجرا درآورده بودند. آمد سیاستدرواقع پی

وری درون اقتصاد بریتانیا باشد، این واقعیت دارد که هرچه که مشکل توزیع بهره

های مشابه، برای نمونه آلمان، فرانسه و هلند یک شکاف جدی بین بریتانیا و کشور

طور متوسط این کنند که به( برآورد می2015وری وجود دارد. دولفین و هتفیلد )بهره

(. ناگفته روشن است که وجود این 3درصد متغیر است )ص.  32تا  23شکاف بین 

ی تجارت یا در عرصهتوجهی برای بریتانآمدهای قابلوری کار، پیشکاف در بهره

وری دیگر هم حلب کنیم الملل دارد. درعین حال باید توجه را به یک شکاف بهرهبین

وری واقعی و چیزی است که اگر روند تاریخی رشد جا شکاف بین بهرهو منظورم در این

ادامه  - 2007سال قبل از سال  25وری ساالنه در یعنی متوسط رشد بهره –وری بهره



 

 
 

 احمد سیف 731

آمد وجود دارد. این شکاف را معادل وضعیت دربریتانیا به چه صورت در می یافت،می

(. به اعتقاد من تردیدی وجود ندارد که اگر 3کنند )همان، ص درصد برآورد می 17

وری را پر کنیم در آن صورت، بهبود سطح زندگی برای اکثریت نتوانیم این شکاف بهره

د. ای روبرو خواهد شکنند با مشکالت عدیدهکسانی که در این اقتصاد زندگی و کار می

تر است هم بزرگهای مختلف اقتصاد وجود دارد حتی از اینشکافی که در میان بخش

وری در فرانسه درصد از متوسط بهره 27وری در بخش صنعت، و برای مثال شکاف بهره

( 2018ن )(. اولتو3تر است )همان، ص .وری در آلمان کمدرصد از متوسط بهره 33و 

توانم به بریتانیا اشاره کنم که در ده عنوان یک مورد افراطی میبه»کند که یادآوری می

وری کار در آن تقریباً صفر بوده، در میزان رشد بهره 2007سال پس از بحران سال 

ایم و درحال حاضر هم میزان حالی که در این مدت شاهد کاهش نرخ بیکاری بوده

ت و شاهد افزایش در نیروی کار و ساعات کارشده هستیم که از درصد اس 4.4بیکاری 

)ص « درصد بیشتراست 9میزان حداکثری که درگذشته به آن رسیده بود االن حدود 

ار در شود که از قروری تقریباً ثابت به بخش صنعتی مربوط می(. بخشی از این بهره64

طور عمده با بیشتر به» های اخیر رونق نسبی داشته است ولی این رونق نسبیسال

« کنندهای مونتاژ نه فرایندهای صنعتی مولدی که ارزش باالیی تولید میشدن کارخانه

 (. 4، ص 2016اتفاق افتاد )بری، 

های پس از بحران بزرگ مالی آمده در بریتانیا در سالبه نظر من تغییرات پیش

هایی که به بحران بزرگ لآمد تحوالتی است که در اقتصاد بریتانیا در ساجهانی پی

رسیم صورت گرفته است. در میان این تحوالت درسالهای قبل از بحران، رشد بخش می

گ آمد بیداری بود که در این کشور اتفاق افتاد. درپیزدایی جدی و ادامهمالی و صنعت

ل ی مالی بر کی سرمایهسلطه –هایی که در بخش مالی لندن انجام گرفت رفرم -بنگ 

باالی  نسبتهای پولی خاص، ارزش بهتصاد شکل گرفت. با در پیش گرفتن سیاستاق

ازارهای اش را در بپوند در بازارهای مالی باعث شد که بخش صنعتی بریتانیا توان رقابتی

زدایی در ی صنعتینوبه به صورت فرایند سرعت گرفتهالمللی از دست بدهد که بهبین

ری فقط باعث رشد نابرابی رشد هم این بود که نهلگوی تازههای این اآمد. یکی از ویژگی

کارگری که در  3طور کلی، از هر شد بلکه در عمل به نابرابری روزافزون وابسته بود. به
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تنها یک کارگر باقی مانده بود،  2016کردند، در دربخش صنعت کار می 1971سال 

ن مدت از دست داد. این یعنی بخش صنعت حدود دوسوم نیروی کارش را در طول ای

 ایم ولیهای پس از بحران شاهد اندکی رونق در این بخش بودهواقعیت دارد که در سال

ی توجه نبود. در فاصلهطور کلی این رونق چه از نظر حجم و چه از نظر مقیاس قابلبه

درصد از نیروی کارش را از دست داد و  33بخش صنعتی حدودًا  2011و  2001بین 

چه درصد آن احیا شد ولی درست برخالف آن 5، تنها 2016تا  2011های سال در طول

نم و اضافه ک« از طریق ایجاد مشاغلی با سطح مهارت ناچیز»رفت که احتماالً انتظار می

ی افزایش توجهطور قابلبخش صنعتی بریتانیا بدون این که ظرفیت تولیدی خود را به»

(. به 4، ص. 2016)بری، « نازل ایجاد کرده استداده باشد، مشاغلی با سطح مهارت 

میزان »کند که ( یادآوری می2014این ترتیب، تعجبی ندارد که همان طور که هلدین ) 

(. و 4)ص. « ماه گذشته تنها در سه ماه منفی نبوده است 74رشد دستمزد واقعی در 

کان ها امه بنگاهکنم که درواقع این روند نزولی دستمزد واقعی است که بمن اضافه می

مورد  امداده است تا نسبت سرمایه به کار در تولید را به صورتی که درباال اشاره کرده

رسد که در کل اقتصاد بریتانیا شاهد ظهور بازبینی قرار بدهند. از سوی دیگر به نطر می

ی از ایک روند قهقرایی از منظر ساختار اقتصادی هستیم به این معنی که بخش عمده

جه توشان قابلافزاییهایی بوده است که میزان ارزشاغل ایجادشده در واقع دربخشمش

هایی ایجادشدند که متوسط نیست و به همین خاطر هم این مشاغل تازه در بخش

ار ثابت وری کنسبت بسیار پایین است. البته وقتی نرخ بهرهدستمزد واقعی در آنها به

طور کامل به این وابسته است که ساعات کار د بهباشد و افزایش نباید، افزایش تولی

وقت شوند و یا از کسانی که پارهکرده افزایش یابد، این که افراد تازه ای استخدام می

شود ساعات بیشتری کار کنند، هستند و یا قراردادهای صفرساعتی دارند خواسته می

تی ممکن است به نظر مدت حی کار البته در کوتاهدرواقع فرع قضیه است. این شیوه

یقین برای درازمدت، چنین الگوی رشدی که درواقع کوشش جذاب هم بیاید ولی به

دوام نیست. اگر این فرایند ادامه وری را کنار گذاشته است پایدار و قابلبرای رشد بهره

جای یابد، برای این که رشد اقتصادی پایدار بماند باید شاهد تغییری اساسی باشیم و به

 گذاریاند سرمایهوری آنها که شاغلوری پایین برای بهبود بهرهجاد مشاغل با بهرهای

 پردازانچه که باید مورد توجه سیاستنماییم. به همین خاطر، بر این اعتقادم که آن
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گذاری مولد در اقتصاد بریتانیاست. البته اضافه کنم که های احیای سرمایهباشد شیوه

آمد عواملی که از کنترل الزم انجام نگیرد ولی در پیگذاری مولد اگرسرمایه

وری کار باید افزایش یابد، پردازان ملی خارج باشد، ضروری بشود که بهرهسیاست

گذاری مولد چنین کاری تنها با بیکارکردن بخشی از کارگران درشرایط فقدان سرمایه

اد. در بریتانیا اتفاق افتپذیر خواهد شد و این دقیقاً کاریست که در بخش صنعتی امکان

درصد افزایش  3تولید در بخش صنعت در بریتانیا، فقط  2007تا  1998ی بین فاصله

درصد کاهش  31ها میزان اشتغال یافت، و این درحالی است که در طول همین سال

(. در وارسی تحوالت پس از بحران بزرگ 8، ص. 2015یافته بود )دولفین و هتفیلد، 

به چند پرسش اساسی باید پاسخ داد. در وضعیتی که پس از بحران بزرگ،  در بریتانیا،

ها نیروی انسانی خود را بیشتر از آنچه ایم، چرا بنگاهشاهد رکود عمیقی در اقتصاد بوده

صاد های رونق اقتکه تعدیل کرده بودند، تعدیل نکردند؟ و بعالوه همین که اولین جوانه

ت فرایند استخدام دوباره را شروع کردند؟ چرا یک رونق ها با سرعسر برزد، چرا بنگاه

نسبی در تولید با یک رشد پرقدرت در اشتغال و کاهش چشمگیر درنرخ بیکاری همراه 

ایم؟ بخشی از وری کار بودهشد درحالی که در موارد رکود پیشین، شاهد رشد بهره

های رکود د. دورهشوها به ماهیت بحران بزرگ جهانی مربوط میپاسخ به این پرسش

ها افتاد که دولتهای پس از جنگ دوم جهانی، اغلب زمانی اتفاق میدر سال

آمدهایش به مقدار زیادی از سوی گرفتند که پیهای انقباضی در پیش میسیاست

ه بار به خاطر این پیش آمد کبینی بود. ولی بحران بزرگ جهانی اینها قابل پیشبنگاه

های مالی منفجر شد و به همین خاطر موجود در بهای دارایی طور ناگهانی حباببه

کردند بسیار چه ناظران اقتصادی و مالی برآورد میاش از آنآمدهای رکودآفرینپی

ها به تر بود. بعالوه بعید نیست عوامل دیگری هم مؤثر بوده باشند که چرا بنگاهبزرگ

 بیکارکردن گسترده دست نزدند: 

اند چون ممکن است نتوانند نیروی کار ماهری ی آینده نگرانها دربارهبنگاه -

 را که الزم دارند تا حایگزین کارگران بیکارشده نمایند در بازار پیدا کنند. 

یاد ز -یعنی بیکارکردن و استخدام دوباره  -ی تعدیل نیروی کار اگر هزینه -

ویژه در پذیر شود. این نکته بهباشد احتکار نیروی کار ممکن است از نظر مالی توجیه
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های خاص در پیوند با تولید و کار یک بنگاه مد نظر باشد یا وضعیتی که نیاز به مهارت

تر گذاری زیاد نیازمند باشد، جدیدنیاز به سرمایههای موراین که کسب این مهارت

 شود. می

هایی در رکود آغاز شد، دولت هم سیاست 2008در مورد بریتانیا، وقتی در سال 

حتکار نوبه مشوق اپیش گرفت تا بتواند میزان اخراج کارگران را به حداقل برساند که به

ها تغییر کرد و سیاست سیاست، 2010ها شد. از سال ی بنگاهوسیلهنیروی کار به

وری تواند بر رشد بهرهها میریاضت اقتصادی به اجرا درآمد و اما کانالی که این سیاست

، TUCد )کنها بر تقاضای کل عمل میاثرات منفی بگذارد با تأثیرات منفی این سیاست

د ولی وشها احتماالً به بیکاری بیشتر منجر می(. در شرایط متفاوت این سیاست2015

جه توها باعث شد تا کاهش در میزان واقعی دستمزد قابلنظر به این که این سیاست

د نسبت در سطحی باال باقی بمانباشد، درنتیجه از سویی امکان داد تا سطح اشتغال به

وری کاهش یابد. رکود در سطح دستمزد واقعی تا و دقیقاً به همین خاطر، رشد بهره

یافت. بر این مبنا، و براساس این روایت، رکود دستمزد واقعی ادامه  2014پایان سال 

ها شد تا در فرایند تولید از مقدار کارِ به و حتی روند نزولی آن درواقع مشوق بنگاه

رای گذاری بیشتر شرایط را بنسبت بیشتری استفاده کنند به جای این که با سرمایه

( 2014هبود ببخشند. پسوآ و ون رینان )وری کارگرانی که دراستخدام دارند ببهبود بهره

ی سرمایه برای هزینه 2012ی قبل از بحران بزرگ تا سال نشان دادند که در فاصله

وچک های کی سرمایه برای بنگاههای بزرگ افزایش یافت. میزان افزایش در هزینهبنگاه

ث اقعی باعی سرمایه و کاهش در دستمزد وی فزایندهو میانه حتی بیشتر بود. هزینه

ها در شد تا نسبت سرمایه به کار در فرایند تولید کاهش یابد. به عبارت دیگر، بنگاه

رمایه تر سنسبت کمنسبت بیشتر کار و به همین روال بهعمل با استفاده از میزان به

کوشیدند تا سطح مشخصی از تولید را اداره نمایند. عوامل دیگری هم بود که به این 

انعطاف، قراردادهای صفر ی روزافزون از قرارداد کاری قابل. استفادهوضعیت کمک کرد

تر از میزان حداقل مزد برای حتی کم –ساعتی، و کارگرانی که با درآمدهای پایین 

کنند، باعث شد تا میزان دستمزد واقعی برای خودشان کار می -زندگی در سطح کشور 

ارگری های کدراسیون سراسری اتحادیهطور کلی، کنفدر سطح پایینی باقی بماند. به

(TUC ،2017 برآورد می5، ص ) میلیون نفر دراین  3.2کند که در بریتانیا بیش از



 

 
 

 احمد سیف 735

درصد  27به بعد شاهد  2012کنند و حتی از سال کار می -اشتغال ناامن –شرایط 

ی هزار نفر بیشتر شده است. مؤسسه600ایم، یعنی تعدادشان افزایش در آن بوده

تعداد  2010( برای سال 109، ص IPPR ،2018های عمومی )پژوهشی سیاست

کند و بر این اساس، آورد میهزار نفر بر 168کارگرانی را که در مشاغل ناامن بودند تنها 

گونه کارگران در برابرشدن این 19شاهد  2017تا  2010کنیم که در طول مشاهده می

ی کار ایم. عالوه براین تغییرات، مهاجرت زیاد هم باعث بیشتر شدن عرضهبریتانیا بوده

 یفقط موجب شد تا دستمزد واقعی کسانی کار نهدر بازارها شد. و بیشتر شدن عرضه

شوند تأثیر منفی بگیرد بلکه حتی بر دستمزد کسانی که از پیش که تازه استخدام می

ان وری کار چندشاغل بودند هم اثر مشابه گذاشت و در نتیجه موجب شد که بهبود بهره

در میان کارگرانی که در طول »( متذکر شدند که 2013مهم نباشد. بالندل و دیگران )

سوم با ثبات سطح ان شغل خود باقی مانده بودند، یکدر هم 2011و  2010های سال

درصد  21درصد ثابت ماند و مزد 12پولی مزد و یا حتی کاهش روبرو شدند )یعنی مزد 

درصد کارگران شاهد کاهش میزان  70»از این کارگران حتی کاهش یافت( و برای 

ای هر ساعت کار ازطور کلی میزان واقعی دستمزد به(. به8)ص. « واقعی دستمزد بودیم

توان این احتمال (. می31حدود ده درصد کاهش یافت )همان، ص  2012و  2009بین 

را مطرح کرد که حتی وقتی که میزان تقاضا برای کاالها و خدمات روند نزولی دارد 

دهد که بتواند تعداد بیشتری از یابنده به بنگاه امکان میمیزان دستمزد واقعی کاهش

چنان در در مقایسه با وضعیتی که این روند کاهنده وجود ندارد همکارگران خود را 

ها دست به اخراج ی رکودهای پیشین همین که بنگاهاشتغال نگاه بدارد. در دوره

گرفت ولی در این موقع به وری روند افزایشی میزدند میزان متوسط بهرهکارگران می

ین فرایند را متوقف کرده است. رسد که روند نزولی میزان واقعی دستمزد انظر می

ترین عملکردهای چنین واقعیت دارد که روند نزولی دستمزد واقعی بر یکی از عمدههم

نامیده بود هم تأثیرات مخربی گذاشت و « انهدام خالق»نظام بازار که شومپیتر آن را 

. دهندچنان به فعالیت و زندگی ادامه میهای غیرمولد همباعث شد تا شماری از بنگاه

اگر بررسی ما از نقشی که روند نزولی میزان واقعی دستمزد ایفا کرده است درست باشد 

توان در همین سطح کنونی اشتغال میزان گذاری احیا شود میدر آن صورت اگر سرمایه
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گونه که وری را به سطحی که قبل از بحران بزرگ وجود داشت رسانید. همانبهره

 وری دربهره« معمای»عنوان چه که بهایم که آنر این عقیدهایم ما بتر هم گفتهپیش

ی یک مشکل ساختاری در اقتصاد این کشور است شود در واقع نشانهبریتانیا مطرح می

تر در چندین حوزه دارد. من بر این مراتب گستردهکه رفعش نیاز به کار و فعالیت به

وری رهصورت گرفته و از یک اقتصاد با بهباورم که یک تغییر ساختاری در اقتصاد بریتانیا 

قرارداد  چنین بر نوعوری پایین دگرسان شده است. این تغییر همباال به اقتصادی با بهره

شود هم تأثیر گذاشته است. به گمان من اگر کارفرمایی اشتغالی که به کارگران داده می

داند، منطق عامیانه حکم دهد ارزش بگذارد و قدرش را بچه که کارگرش انجام میبه آن

 -العمر اگرنه مادام -کند که کارفرما خواهد کوشید تا با یک قرارداد درازمدت می

گیری از کار کارگر را برای خود تضمین نماید. برعکس در شرایطی که در بریتانیا بهره

دهد و به داریم، قراردادهای موقت به کارگر یک منبع پایدار و مطمئن درآمدی نمی

گذارد. در عین حال ین دلیل به نظر من برتقاضای کل در اقتصاد اثرات ناگوار میهم

نشیند درواقع نگاهی در آن وقتی در اقتصادی قرارداد موقت به جای قرارداد دایمی می

د دهکار در واقع ارزش زیادی برای کاری که کارگر انجام میپنهان شده است که صاحب

وری کار را بررسی آمد قراردادهای موقت بر بهره( پی2017قائل نیست. لیسی و مالو )

آمدهای منفی خواهد داشت و این وری کار پیکرده و نتیجه گرفتند که بر رشد بهره

 خصوص در پیوند با کارگران ماهر بیشتر است. آمد منفی بهپی

شد ر نگریم رشد مشاغل آزاد و کارهای پاره وقت در کناروقتی به اقتصاد بریتانیا می

، رابرتز 2010قرارداد کاری صفر ساعتی را مشاهده خواهیم کرد. در سه سال پس از 

قت یپدا ووقتی که نتوانسته بودند کار تمامکند که شمار کارگران پاره( اشاره می2013)

ها هم که قرارداد موقتی هزار نفر بیشتر شد و به همین نحو شمار آن 400بکند حدود 

هزار نفر افزایش یافت و  100دادند قرارداد دایمی داشته باشند یداشتند ولی ترجیح م

کشند. تعداد کسانی توجهی هم از بیکاری درازمدت عذاب میها تعداد قابلدر کنار این

درصد از کل بیکاران که  36.1هزار نفر بود، یعنی  891ماه بیکار بودند،  12که بیش از 

هزار نفر  30ود. بیکاری در میان جوانان هم به این سو بیشترین میزان آن ب 1997از 

جا هم بیکاری درازمدت در میان جوانان با هزار رسید و در این 960بیشتر شد و به 

های بعد هزار نفر بالغ شد. این تحوالت نامطلوب در سال 277درصد رشد به 33حدود 
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داد صفر ( متذکر شد که شمار کارگرانی که قرار9، ص 2017) TUCهم تداوم یافت. 

افزایش یافت. در  2016هزار نفر در  810به  2006هزار نفر در  70ساعتی دارند از 

ی نشانه 2006میلیون نفر مشاغل آزاد داشتند که در مقایسه با  4.8حدود  2016

اصطالح مشاغل میلیون نفر از کسانی که به 1.7افزایشی معادل یک میلیون نفر است. و 

تر حداقل مزد برای زندگی که از سوی دولت تعیین شده کمآزاد دارند درآمدشان از 

اندکی بیشتر از  2006دهد که در ( نشان می2019ی آمار ملی )است. آمارهای اداره

هایی هزار نفر آن 620کردند که از این تعداد وقت کار میطور پارهمیلیون نفر به7.2

رسیم، می 2019ولی وقتی به اواخر وقت پیدا بکنند. بودند که نتوانسته بودند کار تمام

میلیون نفر  8.4درصد افزایش به  16کردند با وقت کار میطور پارهکل افرادی که به

قت وهزار نفر هم کسانی بودند که نتوانسته بودند کار تمام 918رسید که از این تعداد 

نظر . بهدرصد داشته است 48نرخ افرایشی معادل  2006پیدا کنند که در مقایسه با 

تری دارد و به همین نحو است وری پایینطور متوسط بهرهآید که مشاغل آزاد بهمی

ی کافی کار بکنند و کارگرانی که قرارداد صفر توانند به اندازهوقت که نمیکارهای پاره

اطمینانی مستتر در این نوع قراردادها هم در عمل قادرنیستند ساعتی دارند به دلیل بی

وری توانند به صورت بهرهی انسانی انباشت کنند که میتوجهی سرمایهقابل که مقدار

 باالتر متحول شود. 

در مورد بریتانیا، به گمان من سه عامل موجب شد تا شاهد یک دگرسانی قهقرایی 

در ساختار اقتصاد باشیم و منظورم از این دگرسانی قهقرایی یعنی این که از اقتصادی 

نسبت باال به صورت اقتصادی درآمده است که اگرچه سطح اشتغال هوری کار ببا بهره

گیری ویروس کرونا مربوط در آن باالست )اشاره کنم که این مباحث به قبل از همه

 طور عمده درآن پایین است. این سه عامل عبارتند از:وری کار بهشود( ولی بهرهمی

 ابندهمیزان دستمزد واقعی ثابت و حتی در مواردی کاهش ی -

 پذیری بازار کارانعطاف -

 ی حاکمیت و مدیریت بنگاهتغییر در شیوه -

ی اروپا ایجاد پرسی خروج از اتحادیهآمد همهاطمینانی بیشتری هم که در پیبی

 شد این مشکالت را تشدید کرده است. 
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آمد کلی این عوامل هم این است که در فرایند تولید، کار به نسبت سرمایه در پی

ران مقبولیت بیشتری پیدا کرده است. حتی وقتی تقاضا روند افزایشی دارد، چشم مدی

 کنند و یا ساعاتکنند این که یا کارگران بیشتری استخدام میکاری که مدیران می

اقع، دهند. درووقت و یا دارای قرارداد صفرساعتی ارایه میکاری بیشتری به کارگران پاره

آید ولی در نظام مدیریت تولید به نظر جذاب میانعطاف این  از یک نگاه قابلیت

تواند پایدار باشد و نیست. ناکافی مدت و در درازمدت به گمان من این الگو نمیمیان

 بخشد و این مکانیسم بر تخصیصوری پایین تداوم میگذاری مولد به بهرهبودن سرمایه

 گذاشت.ها هم تأثیرات منفی خواهد بنگاهی و بین بنگاهمنابع درون

آورد این الگو این خواهد بود که من در این مقاله معتقدم که بهترین دست

وری تر هم گفتیم در اقتصاد سطح اشتغال باال خواهد بود ولی بهرهگونه که پیشهمان

پایین است و به همین خاطر میزان رشد اقتصادی هم ناچیز خواهد بود و در کنار این 

اند ولی به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد گرچه شاغلآمدها هم شمار کسانی که اپی

 هم افزایش خواهد یافت.

درآمد،  2008آن روایت اقتصادی که سرانجام به صورت بحران بزرگ مالی سال 

تری از محور بود ولی بخش هر روز افزونالگویی بود که در وجه عمده اگرچه مصرف

عتقدم که الگوی اقتصادی که سرانجام شد. درواقع مستانی تأمین مالی میمصرف با وام

های پونزی بنا شده ی بزرگ وامبه بحران بزرگ مالی دگرسان شد بر اساس یک پروژه

 گزاره ضروری بود: بود که برای تداوم این الگو هم دو پیش

 وام ساده و زیاد باید فراهم باشد. -

توجهی پایین لطور قابشود باید بهها پرداخت میازای این وامای که بهبهره -

 گیرندگان پونزی بتوانند دوام بیاورند. باشد تا وام

صورت ظهور یک گزاره که وجود نداشته باشد، حاال یا بههرکدام از این دو پیش

و یا به صورت افزایش در نرخ بهره، باعث  (credit crunch)« یبوست اعتباری»

اتفاق  2008است که در سال  شود که این الگو فروبپاشد و این دقیقًا همان چیزیمی

آورد و در می« طرح پونزی»دهی را به صورت یک ی وامچه که این شیوهافتاد. آن

 2008ی این الگویی است که تا زمان ظهور بحران بزرگ سال ترین حلقهدرواقع ضعیف

ی ضعیف هم این است که بخش طور کامل در اغلب کشورها وجود داشت. و این حلقهبه
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های فناورانه که گذاری مولد و برای تشویق بدعتها نه برای سرمایهاز این وام ایعمده

تواند موجب رشد اقتصاد پایدار درازمدت بشود بلکه برای تأمین مالی مصرف اخذ می

ای هزینه نشدند که برای های اخذ شده به گونهشده بودند. به عبارت دیگر، وام

رآمد بیشتر ایجاد کنند که بتواند اصل و فرع وام گیرنده یک جریان درآمدی و یا دوام

ها از ی واماخذ شده را با این درآمدهای اضافی تأمین مالی کند. در عوض بخش عمده

های بیشتر صرف شد و یا صرف خرید کنندگان برای تأمین مالی هزینهسوی مصرف

مستغالت  های موجود و عمدتاً در بخش مستغالت شد. تمرکز بیشتر بر رویدارایی

گیری حباب قیمتی در این بخش شد و حتی وام بیشتری که شماری نوبه موجب شکلبه

طور عمده صرف بازخرید سهام خودشان در بازارها گشت که ها گرفتند هم بهاز بنگاه

این هم خود یکی از عوامل مؤثر در ایجاد حباب قیمتی دربازارهای سهام است. البته از 

کنندگان به ی مستغالت در تشویق مصرفهای فزایندهآمدهای مخرب قیمتپی

« ثروتمند»ستانی بیشتر نباید غفلت کرد. با باال رفتن قیمت مسکن، احساس کاذب وام

 تر کرد. به گمانستانی بیشتر شد و مشکل را حادتر و در واقع بزرگبودن مشوق وام

 د پایین اقتصادیمن این سازوکار موجب شد تا دور تسلسلی شکل بگیرد که از رش

شود تا تقاضای کل در اقتصاد کافی نباشد و کافی نبودن شود، که موجب میشروع می

گذارد گذاری مولد اثرات منفی میها برای سرمایهتقاضای کل به نوبه بر اعتماد بنگاه

 دهد. که خود به صورت رشد اقتصادی پایین خود را نشان می

ه بد نیست اشاره کنم که علت رشد نزولی کنندبرای تکمیل این تصویر غمگین

توان توضیح داد که گذاری مولد ناکافی میوری کار را تا حد زیادی با سرمایهبهره

آید. بعالوه اگر بخواهیم از نسبت پایین هم درمیدرضمن به صورت رشد اقتصادی به

برای  شوری کار، کوشمنطق اقتصاد نولیبرالی پیروی کنیم با نرخ رشد نزولی بهره

دفاع نیست. درنتیجه، شاهد دستمزد واقعی افزودن بر میزان دستمزد واقعی هم قابل

درآمده و « طبیعی»ثابت و حتی کاهنده در مواردی هستیم که به صورت حالتی 

های موجود نظری هم پیدا کرده است. با دستمزد واقعی ثابت، انتخاب« توجیه»

بپذیریم و یا باید دور دیگری از مصرفی را آغاز  محدودند. یا باید این رکود درازمدت را
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قا آمدش دقیشود که من یکی تردیدی ندارم که پیکنیم که با قرض تأمین مالی می

 اتفاق افتاد. 2008بود که در سال همانی خواهد 
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 چکیده

ی ادعاها اقتصاد بیش از ده سال از بحران مالی اقتصاد جهان گذشته است. با همه

چنان داری نرخ رشد همحال و روز خوشی ندارد. در کشورهای پیشرفته سرمایه جهان

اش کمتر است و در کشورهای نوظهور هم شاهد کاهش نرخ رشد از روند تاریخی

ی کاهش نرخ رشد کنندهی جوامع هم شاهد روند نگرانهستیم. از سوی دیگر در همه

مالی اقتصاد جهان شروع شده بود.  وری کار هم هستیم؛ روندی که پیش از بحرانبهره

با  وری کاری نرخ رشد بهرهیابندهافزاید این است که روند کاهشها میچه بر نگرانیآن

زمان شده است. این طور کلی همبختی بهافزایش نابرابری درآمدی و ثروت و نیک

خود دبهخوتوان و نباید فرض کرد که پیشرفت فناورانه مجموعه به این معناست که نمی

وری کار منجر خواهد شد. دراین مقاله به بهبود عملکرد اقتصادی و رشد بیشتر بهره

وری ی رشد اقتصادی، رشد بهرهتری به مقولهجانبهبحث خواهیم کرد که باید نگاه همه

چه که در چهار چنین نابرابری داشته باشیم. رشد اقتصادی باید برخالف آنکار و هم

 د، رشدی فراگیرنده و جامع باشد.ی گذشته بودهه

گذاری بیشتر در بهبود سطح مهارت کارگران و افزودن بر ما خواهان سرمایه

آمدهای رشد چنین بحث خواهیم کرد که پیهای مولد در اقتصاد هستیم. همدارایی

وری کار باید نصیب کارگران شود تا بتوان برشماری از مشکالت ساختاری کنونی بهره

 غلبه کرد. 

 ار و روند افزایشی نابرابریوری ک. روند نزولی رشد بهره1

میلیارد پوند  713.9تولید ناخالص داخلی در بریتانیا از  2018تا  1970های بین سال

(. در طول 1میلیارد پوند افزایش یافت یعنی حدوداً سه برابر شده است) 2016.5به 

( با 2وری نیروی کار هم تقریباً بیش از دو برابر افزایش داشته است)ها، بهرهاین سال

(. از سوی دیگر 3درصد کاهش یافت) 5این وصف، سهم کار از تولید ناخالص داخلی 

به  1970درصد در  7ها از تولید ناخالص داخلی از درصدیخبر داریم که سهم یک

ها دانیم که سهم ده درصدی(. به همین نحو می4افزایش یافت) 2013درصد در  14.5

افته است. آیا این تغییرات به این معناست که هم از تولید ناخالص داخلی افزایش ی

ترین بخش نیروی کار در بریتانیا هستند و حتی ها پربازدهدرصدیها و دهدرصدییک
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ای از عوامل در ی پیچیدهاند؟ یا این که مجموعهتر هم شدهدر طول این مدت، پربازده

 کنند.آمدهایی تولید میکارند که چنین پی

ی ادعاها گذشته است. با همه 2008بحران بزرگ مالی جهان در  بیش از ده سال از

ی وروز اقتصاد جهانی تعریفی ندارد. میزان رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفتهحال

تر است و در کشورهای نوظهور مراتب کماش بهچنان از روند تاریخیداری همسرمایه

هم داریم. ما شاهد کاهش  هم روند رشد اقتصادی نزولی شده است. دو مشکل دیگر

ز اش به قبل اوری نیروی کار هم هستیم که اگرچه سابقهای در رشد بهرهکنندهنگران

وری کار احیا گردد ولی با بحران بزرگ تشدید شد. اگر رشد بهرهبحران بزرگ برمی

ی ها انگیزهآمد آن بنگاهنشود، میزان رشد اقتصادی موردانتظار کم خواهد بود و در پی

توان به اشاره گفت که ما درواقع با یک گذاری خواهند داشت. میتری برای سرمایهکم

دائمی کردن رشد ناچیز درآمدها روبرو هستیم که  -وریدور تسلسل رشد ناچیز بهره

شود تا میزان رشد اقتصادی از روند اش برتقاضای کل موجب میآمدهای منفیبا پی

باقی بماند. یک موضوع وابسته به این تحوالت این است  ترتر باشد و کماش کمتاریخی

وری کار با افزایش و در بهترین حالت بدون تغییرماندن نابرابری که کاهش در رشد بهره

طور کلی هم زمان شده است. آیا این دو مقوله بختی بهگسترده در درآمد، ثروت و نیک

اند و یا از عوامل دیگر مربوطیکوری نیروی کار و افزایش نابرابری با کاهش بهره -

ها در واقع گیرند؟ در این مقاله بحث خواهیم کرد که این مقولههمسان تأثیر می

ید دیگر را نه فقط بازتولاند و یکدیگر مربوطای از مسائلی هستند که به یکزنجیره

خ رکنند. به گمان ما کاهش در نتری بازتولید میکنند که حتی در مقیاس عمیقمی

گذاری از جمله سرمایه -گذاری مولد وری کار به این خاطر است که سرمایهرشد بهره

چنین دراین مقاله بحث خواهیم کرد روند نزولی داشته است. هم -در تحقیق و توسعه 

بری تر شدن نابراوری کار و کمهای مطلوب، رشد بهرهکارگرفتن سیاستکه در صورت به

داری اتفاق بیفتد. البته اشاره کنیم که از دیدگاه تاریخی، ایهتواند در اقتصاد سرممی

 -ابریوری و کاهش نابریعنی افزایش بهره -اقتصاد سنتی بر این باور بود که این دو هدف

(. ما این دیدگاه را قبول 1975دیگر تناقض دارند و جمع شدنی نیستند ) اوکون، با یک

های دانشگاهی متعددی توجه و پژوهشاری قابلنداریم. البته اضافه کنیم که شواهد آم
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دهد نابرابری بیشتر درواقع با رشد اقتصادی در درازمدت تناقض داریم که نشان می

 هایی پیداکنیم که ضمنکند تا راهدارد. در نتیجه به گمان ما اهمیت روزافزونی پیدا می

 ی دوگانه بیند، رابطهوری کار حداقل به میزانی که قبل از بحران بواحیای رشد بهره

وری خود را به وری بیشتر و مزد بیشتر هم برقرار شود و در نتیجه، بهبود بهرهبهره

ن تریصورت مزد بیشتر برای کارگران نشان بدهد. احیای رشد میزان واقعی مزد، عمده

دار در تقاضای کل را کاهش داده و برمیزان رشد تواند رکود دامنهعاملی است که می

زاید. بیف -مراتب کمتر استاش بهها از متوسط روند تاریخیکه دراین سال –صادی اقت

البته اضافه کنیم که با توجه به مشکالت دیگری که با آنها روبرو هستیم بر این نکته 

اصطالح رشد سبز باشد، یعنی با منافع بهداشت هم تأکید داریم که این رشد باید به

ل بیشتری ها، تقاضای کل قرار نگیرد. با توجه به این نکتهمحیط زیستی در تناقض و تقاب

وری بیشتر کار ی بهرهشود، در وجه عمده با درآمد بیشتر که خود نتیجهکه ایجاد می

تواند رشد پایداری باشد. این رابطه را شود و به همین دلیل، میاست تأمین مالی می

بر اقتصاد  2008حران بزرگ سال کنیم که قبل از بدر تناقض با مناسباتی مطرح می

خاطر رکود در رشد میزان واقعی دستمزد، جهان حاکم بود و در اغلب کشورها، به

 ید. دانیم سرانجام به کجا رسشد که میستانی تأمین مالی میمصرف بیشتر تنها با وام

وری کار و افزایش ی ما علت اصلی کاهش نرخ رشد بهرهنظر به این که به عقیده

تر و تقاضای کل ناکافی در اقتصاد است، درنتیجه هر سیاستی گذاری کمرابری سرمایهناب

ثرات دیگر اوری کار شود و یا از میزان نابرابری بکاهد بر یککه باعث بهبود رشد بهره

هایی برای فراگیری رشد اقتصادی و کارگیری سیاستمثبتی خواهند داشت. به

دی با توجه به بهداشت محیط زیست، به گمان ما چنین برای پایداری رشد اقتصاهم

ترشدن نابرابری را رفع خواهد کرد. چون وری و کمهر تقابل احتمالی بین رشد بهره

تر گیرد و همین طور با کمرشد بیشتر از سویی با نیازهای طبیعت در تناقض قرار نمی

  خوان است.ی انسانی ما نیز همکردن نابرابری با نیازهای جامعه

کنیم. در بخش دوم با نگاهی به با این مقدمه، این مقاله را در پنج بخش ارایه می

 وری وای به دست خواهیم داد از تکامل مقوله بهرهاند خالصهآن چه که دیگران نوشته

گذاری ناکافی را بررسی چنین سرمایهی گذشته و در این بخش همنابرابری در چهار دهه

وری کار و عوامل مؤثر در رشد آن خواهد پرداخت. در به بهره خواهیم کرد. بخش سوم،
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کنیم وری و افزایش نابرابری را بررسی میی بین روند نزولی رشد بهرهبخش چهار رابطه

هایی خواهیم پرداخت که به نظر ما باید در دستورکار و همین طور به بررسی سیاست

دهیم و از ای به دست میهم خالصهها قرار بگیرد. و سرانجام در بخش پایانی دولت

 گیری خواهیم کرد. مباحث مطرح شده نتیجه

 اند؟دیگران چه نوشته -2

دهند که یکی ازعوامل اصلی بهبود سطح زندگی تئوری اقتصادی و تاریخ گواهی می

وری نیروی کار است. از طرف دیگر، به خاطر جمعیت داری رشد بهرهدر جوامع سرمایه

وری کار در باالبردن سطح داری، بهبود و رشد بهرهکشورهای سرمایهثابت و پیر در

و  1950بین »( متذکر شد که 19، ص 2019شود. بل )تر میزندگی از همیشه مهم

ها و از آن باالتر درجمعیت جهان به میزان کمی افزایش یافت و ساله 60سهم  2000

این نسبت تقریبًا  2050و  2000شود که بین سال رسید ولی برآورد می %10به  %8از 

اگرچه بعضی از کشورهای درحال »از آن گذشته، «. برسد %21به  %10دوبرابر شود و از 

رشد از کارگران جوان دارند، توسعه، برای مثال هندوستان، درحال حاضر نیروی کار روبه

ی یافتهولی سرعت پیری جمعیت دراین کشورها هم از آن چه در کشورهای توسعه

طور بالقوه (. به47، ص 2019فودا، «  ونی در گذشته اتفاق افتاد بسیار شدیدتر استکن

در مورد کشورهایی که با جمعیت ثابت و یا پیری جمعیت روبرو هستند این امکان 

عملی وجود دارد که با مهاجرت نیروی کار جوان از کشورهای در حال توسعه اندکی 

 ویژه در امریکا و بریتانیا، جوّب این کشورها، بهاین مشکل را تخفیف بدهند. ولی دراغل

سیاسی کنونی اجازه نخواهد داد که چنین سیاستی در شرایط کنونی در این کشورها 

اعمال شود. در بریتانیای پسابرگزیت، احتمال زیادی وجود دارد که تحرک نیروی کار 

ر برای افزودن باز دیگر کشورها به این کشور بیشتر محدود شود و درنتیجه، کوشش 

وری کار اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. درنتیجه، مگر این که شاهد تغییری بهره

چنان مشکل اساسی در سیاست این کشورها باشیم، جمعیت ثابت و پیر هم

مؤثر  هایوپاگیری باقی خواهد ماند. البته اگر بتوان با درپیش گرفتن سیاستدست

ابت و ی جمعیت ثع کرد، بعید نیست که بتوان با مقولهوری کار را تسریروند رشد بهره
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ه چه کآمدهایش به نحو مؤثرتری مقابله شود. درست در مقابل این نیاز، آنپیر و پی

وری کار در اقتصاد جهان کند ایناست که متوسط نرخ رشد بهرهتر میمشکل را اساسی

این روند محدود به  کند که( یادآوری می313، ص 2017روند نزولی دارد. جونز )

ی مشخصی نیست بلکه روندی جهانی است. اشاره کنم اگرچه روند نزولی نرخ منطقه

( ولی در 4، ص 2016ها پیش آغاز شده است )بیلی و مونتلبانو، وری از سالرشد بهره

ی بسیار جدی و اساسی بوده است )مؤسسه 2004وری کار از امریکا نزول نرخ رشد بهره

وری ( معتقد است که این روند نزولی بهره2018(. ززه پانسکی )2017کینزی، مک

ی داری از دههی سرمایهدر اقتصادهای عمده -ازای هر ساعت کاریعنی تولید به -کار

های پس از بحران بزرگ این روند تشدید شد و به شرایط و در سال»آغاز شد  1960

، ص 2015اعتقاد دلفین و هتفیلد )  (. به3ص « ) از نظرتاریخی ناگوار کنونی رسیدیم

 وری کار دربریتانیا دو مشکل اساسی وجود دارد. ی بهره( درپیوند با مقوله3

درصد  32تا  23به میزان  -ازای هر ساعت کارتولید به -ورییک شکاف بهره -

 بین بریتانیا و کشورهای مشابه، آلمان، هلندو فرانسه وجود دارد. 

وری و آنچه که درصد بین سطح کنونی بهره 17ل وری معادیک شکاف بهره -

های قبل از بحران مالی توانست باشد اگر به متوسط رشدش در سالوری میسطح بهره

سال پیش از  25وری ساالنه در داد، وجود دارد. دراینجا متوسط رشد بهرهادامه می

 اند. را مدنظر قرار داده 2007سال 

 -درسه مورد 2007تا  1971های که در طول سال دهنددلفین و هتفیلد ادامه می

های وری کار بوده ایم ولی در سالشاهد نزول بهره 1989، و 1984، 1974های سال

وری کار ، بهره2013تا  2007طور مشخص تر در فاصله پس از بحران بزرگ مالی، و به

 2014و میزان رشدش در سال  2013و 2012، 2009، 2008سال نزولی شد،  4در 

 (. 5بود )همان، ص  % 0.2هم تنها 

دانیم که اگرچه سطح ( می19-20، صص 2017براساس آمار دولتی بریتانیا )

ری وی دراز بهرهاگر این دنباله»اشتغال در اقتصاد در باالترین سطح خود هست، ولی 

پایین ادامه یابد، سطح رشد اقتصادی، سطح دستمزدها و سطح زندگی نزول خواهد 

( که مشخصاً به بررسی 2018( و همچنین تیلر و عمر )2018، 2017هلدین ) «.کرد

وضعیت در بریتانیا و امریکا پرداختند، این دوگانگی را تأیید کردند که در هردوی این 
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اصطالح بخشی که به –وری یک بخش ساکن وایستا داریم اقتصادها، ما از نظر بهره

وری در ش پیشرو و پویا که میزان رشد بهرهو یک بخ -وری کار درآن نازل است بهره

، 2019، قریشی و درویس، 2017ها درمیان باالترین سطح جهانی است )قریشی، آن

کنند که ( اضافه می2018(. تیلر و عمر )2018و اشنایدر،  2016اندروز و دیگران، 

در  %60به  1990در  %47وری پایین، در امریکا از های با بهرهسطح اشتغال در بخش

( گزارش کرده است 2018ی بریتانیا، رولند )رسیده است. به همین نحو درباره 2016

ع سرجم»های کوچک و میانه است و بعالوه اشتغال در بخش خصوصی در بنگاه %60که 

و  2010ی های تازه شغلی که در بخش خصوصی بریتانیا در فاصلهاز کل فرصت 73%

( ضمن تأکید بر 2018(. هلدین )4)ص « ستایجاد شد دراین بخش بوده ا 2017

وری کار دربریتانیا به این سو، بهره 2008از »شود وری کار متذکر میاهمیت رشد بهره

ی است که نقطه« شدهی گمدهه»(. به گمان او، این یک 4)ص « تقریباً ثابت مانده است

ی پیشرفتهتوان تصور کرد. در حالی که بین کشورهای پایانی هم برای آن نمی

 واقع ودر بریتانیا این مشکل به»داری نکات مشترک زیادی وجود دارد، ولی سرمایه

، 2015(. دلفین و هتفیلد )2همان، ص « ) براساس معیارهای تاریخی هم جدی است

سقوط  %0.7درواقع  2017و  2007وری کار بین کنند که بهره( یادآوری می14ص 

ی اقتصادی را جداگانه بررسی کنیم، به گمان دلفین هاکرده است. اگر بخواهیم بخش

از  %33از فرانسه و  %27وری کار در بخش صنعتی دربریتانیا، و هتفیلد، متوسط بهره

 ACAS(. احتماال به خاطر این کاهش است که 3تر است )همان، ص.آلمان کم

ی ، شکاف عملکرد نسب2013و  2007های ( معتقد است که بین سال2، ص. 2015)

بود  %9که تنها  7اقتصاد در بریتانیا درمقایسه با متوسط عملکرد در کشورهای گروه 

 افزایش یافته است. %19به 

داند، ( ظاهراً عامل اصلی را به صورت مشکالتی در تراوش فناوری می2018هلدین )

ها در جهان هستند در منحنی ها در میان بهترینیعنی در حالی که شمار کمی از بنگاه

ی هایی درازی هم از بنگاهوری متوسط کار در آنها، دنبالهها براساس بهرهتوزیع بنگاه

توجهی هم ندارد. عالوه بر وری کار در آنها ناچیز است و رشد قابلوجود دارد که بهره

تر به آن اشاره کردم، هلدین شکاف سومی هم معرفی وری که پیشدو شکاف بهره
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ها وجود دارد و معتقد است که وری باال و دیگر بنگاهبا بهرههای کند که بین بنگاهمی

( این 2018وری در بریتانیا ازدیگر کشورهای بیشتر است. اشنایدر )این شکاف بهره

پذیرد ولی به گمان او، رشد نازل وری را میی دوبخشی بودن توزیع بهرهگزارهپیش

ار باالتری وری کهایی است که بهرهبنگاه طور کلی به خاطروری در بریتانیا تقریباً بهبهره

ی طوالنی وری کار در دنبالهدرواقع، بهره»دهد که دارند. او حتی فراتر رفته و ادامه می

در  «های پس از بحران بیشتر ازگذشته رشد داشته استها درسالمنحنی توزیع بنگاه

بعدی  %25تر بوده، و های بربنگاه %25وری عمدتاً در نزول نرخ رشد بهره»حالی که 

بعدی نرخ رشدشان  %25نرخ رشدی معادل نرخ رشدشان درقبل از بحران داشته، ولی 

( که وضعیت 2018(. فورمن و ارسزاگ )11-10)صص « از گذشته بیشتر بوده است

راستی های ما بهکنند که یکی از یافتهاند ادعای مشابهی مطرح میامریکا را بررسی کرده

های بزرگ در یک گذاری دربنگاهای از کاهش سرمایهبخش عمده»که  کننده استگیج

ی ( وجود این دنباله2018« )مرکز برای شهرها(. »7)ص. « صنعت صورت گرفته است

شان بر بعضی از پذیرد ولی تمرکز اصلیها را میطوالنی در منحنی توزیع بنگاه

 شود. نظرشان این استبوط میی طوالنی مرهای ساختاری است که به این دنبالهمقوله

وری پایین هستند ی طوالنی با بهرههایی که دراین دنبالهای از بنگاهکه بخش عمده

شان پایین است و هم وریبهره»عرضه کنندگان خدمات بازرگانی محلی هستند که 

ی دیگرشان (. نکته1جا ص )همان« وری ندارنداین که امکان زیادی برای بهبود بهره

 مانده از زمانهای عقبهای پیشرو این بنگاهوری بین بنگاهاست که شکاف بهره این

افه وری اضبهره« معمای»ای به رکود تاکنون بیشتر شده است و این بررسی بُعد تازه

ای وری در بریتانیا بُعد منطقهبهره« معمای»شود که کند. این پژوهش متذکر میمی

وب شرقی انگلیس با دیگر مناطق، این گروه بر این ی بخش جنهم دارد و با مقایسه

وری بین این دومنطقه از زمان رکود بیشتر شده است )همان ص باورند که شکاف بهره

معتقد است که برای مقابله با « مرکز برای شهرها»(. با توجه به این خصوصیات، 10

ای درگیر صادرات هوری در بنگاهوری و بهبود آن باید برای بهبود بهرهمشکل بهره

درگیر  هایوری الزم است عملکرد تمام بنگاهای بهرهتمرکز کنیم. با توجه به بُعد منطقه

های تازه برای بهبود صادرات در سرتاسر بریتانیا مورد بازبینی قرار بگیرد و راه

ی امکانات محدود برای رشد چه در این بررسی دربارهکار گرفته شود. آنعملکردشان به
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ی شود که در فاصلهها آمده است با این واقعیت تأیید میوری در بعضی از رشتهرهبه

ی کامپیوتر، ابزارهای الکتریکی، انفورماتیک و ، دربخش تولیدکننده2017تا  1990

 وریوری بیش از دو برابر افزایش یافته است. درطول همین مدت بهرهارتباطات بهره

از سه برابر افزایش یافته است در حالی که در صنایع  در صنایع شیمیایی و دارویی بیش

بود و در بخش سرگرمی و خدمات تفریحی  %2غذایی و بخش مسکن میزان افزایش تنها 

های (. سازمان سراسری اتحادیه3وری در واقع منفی بود )همان جا، ص مشابه رشد بهره

ری روبرو هستیم را مردود وبهره« معمای»( این ایده که در بریتانیا با 2015کارگری )

توانند دهد که پیروان آن نمیاین ایده درواقع نشان می»کند داند و اضافه میمی

چنین نیاز به کوشش آمدهای اقتصادی سیاست ریاضت اقتصادی را دریابند و همپی

(. در این 21)ص « کنندبرای رشد اقتصادی، بهبود درآمدها و اشتغال را درک نمی

د یابنده و یا رششود که نه این که دستمزد واقعی نزولونه استدالل میگبررسی این

وری پایین در واقع معلول وری پایین باشد بلکه بهرهی بهرهتر نتیجهاقتصادی کم

آمدهای زیان بار آن بر تقاضای کل در اقتصاد خصوص پیسیاست ریاضت اقتصادی و به

تقاضای کل ناکافی به صورت میزان آمد، در گذشته هروقت رکودی پیش می«. است

از برای همس -یعنی دستمزد واقعی -آمد، ولی این بار، بهای کار بیشتر بیکاری درمی

( دیدگاه 2017تر تعدیل شد. تیلی )تر و تقاضای کل کمشدن با رشد اقتصادی کم

رد ذیپدهد و در حالی که میوری در بریتانیا ارایه میتر از مشکل بهرهاندکی درازمدت

های موجود پیش از بحران را تشدید کرده ولی معتقد است که بحران مالی جهانی روند

آغاز  -1970ی حداقل دهه -های پیش از بحران مالیوری از سالروند نزولی رشد بهره

 داند در آن صورتشد. با توجه به دیدگاه تیلی که این مشکل را مشکلی درازمدت می

پس از بحران مالی جهانی پیش آمد برای مقابله با این مشکل تنها مقابله با آنچه که 

کافی نخواهد بود چون این روند نزولی را که پیش از آن آغاز شده است متوقف نخواهد 

کرد. درنتیجه، به بیان تیلی یک ارزیابی و بازنگری ساختاری و اساسی الزم است. اولتون 

در بریتانیا، معتقد است « وریهرهمعمای ب»ی ( در پژوهش خود درباره34، ص.2018)

رشد سریع مهاجرت به بریتانیا همراه با رشد تقاضای صادراتی که پس از رکود »که 

 به باور اولتون،«. وری بریتانیا را توضیح خواهد دادبزرگ پیش آمد درواقع معمای بهره
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در « اشدتر بنیجا پذیرفتپذیر بریتانیا... باعث شد که مهاجرت در اینبازار کار انعطاف»

 مراتبپذیری بهی اروپا، بازار کار انعطافدر دیگر کشورهای عضو اتحادیه»حالی که 

(. در این شرایط اگر تقاضا برای صادرات کاهش یابد، در 3)همان ص « تری داردکم

ود شتر شدن سهم سرمایه میی کار رو به افزایش است باعث رقیقشرایطی که عرضه

یابد که به صورت کاهش در رشد میزان ازای هر کارگر کاهش میبه چون میزان سرمایه

سازد. ناگفته روشن است که برای تصحیح این وضعیت وری کار خود را نمایان میبهره

ی این کار هم این است گذاری باید احیا شود و به ادعای اولتون الزمهناهنجار سرمایه

پرسی ثباتی بیشتر ناشی از همهه به بیکه تقاضا برای صادرات افزایش یابد. با توج

مدت شاهد حل این مشکل باشیم ولی اولتون معتقد برگزیت بعید است که درکوتاه

(. 32 همان ص« ) تنها پایان بخشیدن به سیاست ریاضت اقتصادی کافی نیست»است 

وری در بریتانیا یعنی وضعیتی که در آن ( معتقد است که معمای بهره2018تنریرو )

)ص « چه در پیش از بحران بود رسیده استتر از آنوری به سطحی کمیزان بهرهم»

 گذاری ناکافی که ادامه یافت وشود. اول سرمایه(. در این راستا به دو عامل اشاره می3

( 114الف ص  2014یافته به خاطر رأی برگزیت. بارنت و دیگران )ثباتی افزایشدوم، بی

وری کار در بریتانیا از زمان بحران بزرگ به این سو شد بهرهبر این باورند که میزان ر

وشند این کو با پیش کشیدن چند پرسش می« طور استثنایی بسیار کم بوده استبه»

 وضعیت را توضیح بدهند. 

عوامل ادواری پیوسته به وضعیت تقاضای »چه میزان از این روند نزولی را با  -

 توان توضیح داد؟می« کل

دار در پیوند با بحران ناشی از علل ریشه»ز این روند نزولی هم چه میزان ا -

 ؟«مالی است

 جا دو عامل دیگر هم باید مورد توجه قرار بگیرد. در این

ی غیر عینی و ی فیزیکی و در سرمایهگذاری در سرمایهروند نزولی سرمایه -

 لمسغیر قابل

به واحدهایی که مولد تخصیص معیوب منابع از واحدهای غیرمولد و یا کم -

 مولدتر هستند.
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تر از آن درصد کم 20وری کار در بریتانیا کند که بهره( اشاره می2018هالدین )

بود. البته اضافه کنیم که یافت، میحدی است که اگر روند تاریخی رشد ادامه می

وری کار به ناکافی بودن محققان دیگری هم در وارسیدن روند نزولی نرخ رشد بهره

، 2015، بانرجی ودیگران، 2018، تنریرو، 2019اند )فودا، گذاری اشاره کردهیهسرما

کوشیم این ادعا را بررسی کنیم ولی پرسشی که (. درصفحات آتی می2018رامزدن، 

باید به آن پرداخت و به نظرمن جواب ساده و سرراستی هم ندارد این است که چرا باید 

گذاری چنین شکافی پدیدار شده باشد؟ ایهبین روند تاریخی و وضعیت کنونی سرم

( که این موضوع را در پیوند با اقتصاد امریکا بررسی 4، ص 2016جونز و فیلیپون )

اند به این نتیجه رسیدند که با وجود این که میزان نرخ بهره بسیار نازل بود ولی کرده

سبت خالص کنند که نها بسیار ناچیز است و حتی اضافه میگذاری بنگاهسرمایه

 32بیش از  1999تا  1970ی گذاری به خالص مازاد عملیاتی که در فاصلهسرمایه

کاهش یافته است. به اعتقاد  %20.5به  2015و  2000ی بین سال درصد بود در فاصله

این دو پژوهشگر با توجه به میزان سودآوری و شرایط بازارهای مالی میزان 

ز است و شاهد ناهمخوانی هستیم. عامل اصلی که ها بسیار ناچیگذاری بنگاهسرمایه

ی شود تا انگیزهتوان به آن اشاره کرد کمبود رقابت در بازار کاالهاست که باعث میمی

 دهد چرا فرایند برونگذاری کاهش یابد که در عین حال توضیح میبنگاه برای سرمایه

ن و ضعیف بود. آنها جاآمدهای بحران به این صورت بیآمدن اقتصاد امریکا از پی

 هایکنند و در بررسیمدت هم توجه میچنین به رشد دلبستگی به اهداف کوتاههم

دلبستگی بیشتر به  -داری بین این دو عاملی از نظر آماری معنیآماری خود رابطه

ن کنند. بر اساس ایگذاری ناکافی هم پیدا میتر و سرمایهمدت و رقابت کماهداف کوتاه

شان مدت را نتر و دلبستگی بیشتر به اهداف کوتاهغیرهایی که رقابت کمپژوهش مت

را توضیح « Qگذاری در مقایسه با ارزش از کمبود سرمایه %80حدود »دهند می

جا یعنی نسبت بین ارزش یک بنگاه هم در این Qدهند. معترضه اضافه کنم که این می

( که همین مقوله 37، ص 2017گوتیرز و فیلیپو ) .در بازار و ارزش دفتری همان بنگاه

اند به نتایج مشابهی رسیدند، یعنی کاهش رقابت در بازار و تمرکز بیشتر را بررسی کرده

 2000ی های اولیهگذاری در اقتصاد است و از سالدر بازارها عامل اصلی کمبود سرمایه
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و  که تمرکز بیشتر در بازار طور کلی پژوهشگران براین گمان هستندآغاز شده است. به

مند ی بسیار قدرتهای تازه به آن به صورت یک ضدانگیزهتر وارد شدن بنگاهریسک کم

، بل و تاملینسون، 2019دهد )بارکلی، گذاری و میل به نوآوری را کاهش میسرمایه

(. 2017، کوره و چیچیوا، 2019، سابلیک و تراچر،2019، ده لوکر و دیگران، 2018

گیرند که تقاضای شان نتیجه می( در پژوهش38، ص 2016ره و دیگران ) بوسی

یشتر، اطمینانی بگذاری است البته بیترین عامل تأثیرگذار بر سرمایهموردانتظار عمده

تر مراتب کمی بیشتر سرمایه هم به جای خویش اثر دارند ولی تأثیرشان بهو هزینه

وهشگران احیای تقاضای کل و افزایش آن باعث است و به همین دلیل از دیدگاه این پژ

( معتقدند که کمبود 2015گذاری پر شود. بانرجی و دیگران )شود تا شکاف سرمایهمی

نین چی شرایط اقتصادی و همی آیندهاطمینانی بیشتر دربارهگذاری را با بیسرمایه

ذاری گوط سرمایهتوان توضیح داد. به نظر این پژوهشگران سقنرخ موردانتظار سود می

عمدتاً به خاطر کاهشی بود که در تقاضای کل اتفاق افتاد و البته این  2008در سال 

للی المالمللی پول هم هست )صندوق بینای است که مورد پذیرش صندوق بیننکته

(. البته این پژوهشگران درضمن معتقدند که با معمایی در اینجا روبرو 2015پول، 

ی بسیار پایین و دسترسی سهل و گسترده به بازار نرخ بهره هستیم چون با وجود

گذاری این همه کمبود دارد؟ به اعتقاد این سرمایه، روشن نیست چرا سرمایه

های مطلوب برای پژوهشگران ناهمخوانی بین شرایط مطلوب مالی و فرصت

د ری دارنگذاهای مطلوبی برای سرمایههایی که فرصتگذاری وجود دارد. بنگاهسرمایه

عکس تری به این منابع دارند و بهشان کافی نیست و هم دسترسی کمهم منابع داخلی

اطمینانی های مطلوب را ندارند. بیهایی که با این تنگناها روبرو نیستند این فرصتبنگاه

جا نقش بسیار مؤثری دارند. ی تقاضا در آینده در اینویژه دربارهنسبت به آینده و به

گذاری های به سرمایی تقاضا در آینده مطمئن نباشند طبیعتاً عالقههایی که دربارهبنگاه

داری های سرمایههای فیزیکی ندارند. در اقتصاد امریکا همانند دیگر اقتصاددر سرمایه

این  ها که ازکنونی، شرایط اخذ وام بسیار سهل و ساده شده است ولی بسیاری از بنگاه

گذاری به منظور افزودن بر توان کنند این منابع را نه برای سرمایهامکانات استفاده می

کنند. بانرجی و دیگران تولیدی خود که درواقع صرف بازخرید سهام خود در بازار می

ر تواند کمبود منابع مالی دگذاری نمیگیرند که علت کمبود سرمایه( نتیجه می2015)
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میزان سود در »کنند که را مطرح می ی مهمیداری باشد و نکتهکشورهای سرمایه

( و بیشتر 71)ص « گذاری استی سرمایهبرندهآینده، نه سود درحال حاضر، عامل پیش

گذاری در شرایط ی آن درواقع علت اصلی کمبود سرمایهاطمینانی دربارهشدن بی

( متذکر 2015المللی پول )گذاری، صندوق بینی شکاف سرمایهکنونی است. درباره

شدت داری بهگذاری ثابت خصوصی در کشورهای پیشرفته سرمایهسرمایه»شود که یم

و از آن زمان تاکنون  %25طور متوسط حدود در طول بحران مالی کاهش یافته است، به

ها، ی سیاستاطمینانی درباره(. عالوه بر بی111)ص « ایمشاهد بهبودی در آن نبوده

ی شود درواقع عوامل ایجادکنندهلی گفته میضعف کلی وضع اقتصادی و موانع ما

ت پرداختن به ضعف کلی وضعی»کنند که وضعیت نامطلوب کنونی هستند و اضافه می

گذاری بخش خصوصی اهمیتی اساسی دارد )همان، اقتصادی برای احیای رشد سرمایه

گذاری بخش خصوصی در ( کمبود سرمایه2017(. داتلینگ و دیگران )111ص 

اش در اروپا ادواری و در امریکا علت»کنند که ثابت را تأیید و اضافه میی سرمایه

و شکافی که »شروع شد  2000درامریکا، این کمبود حدوداً از سال «. ساختاری است

ها کاهش یافته ها رقابت در گذر سالوجود دارد عمدتًا در صنایعی است که در آن

ود شپیوند با اقتصاد امریکا مطرح می(. عامل ساختاری دیگری که در 129ص « ) است

المللی پول، کاری دولت دراجرای قوانین ضدتراست درامریکاست )صندوق بینکم

ای به دست کننده( روایت مأیوس2015) ACAS(. درپیوند با بریتانیا، 129، ص 2015

 وری کارهایی که در آن میزان دستمزد و میزان بهرهکند که بخشدهد و اشاره میمی

پایین است سهم بیشتر در تولید ناخالص داخلی بریتانیا دارند و در برخورد به 

یق وری را به تعوهای مشوق بهرهگذاریها هم انجام سرمایهسابقه، بنگاهاطمینانی بیبی

اند و البته که فراوانی کار ارزان هم دراین تصمیم مددکارشان بود. کوز و دیگران انداخته

د دهنگذاری در کشورهای نوظهور تمرکز کردند و نشان میسرمایه ( روی کمبود2017)

ی دهندهداری بودیم. بخشی از علل توضیحبه این سو شاهد کاهش ادامه 2010که از 

این وضعیت ناهنجار در کشورهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه در واقع 

چنین روند ی و همدارمدت در کشورهای پیشرفته سرمایهآمدهای رکود طوالنیپی
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گذاری جهان، گذاری مستقیم در اقتصاد جهانی است )گزارش سرمایهنزولی سرمایه

 (.2، ص 2018

اری گذآمدهای منفی بسیار جدی برای سرمایهتردیدی نیست که بحران بزرگ پی

 یگذاری دربریتانیا تاریخچه( ولی کمبود سرمایه2016داشته است )الکساندر و ابرلی، 

 -یعنی چند سال پیش از بحران -2005( درسال 4، ص.2006تری دارد. گیو )ندرازدام

گذاری در بریتانیا در مقایسه با سطح ی سرمایهها در حوزهمصارف بنگاه»متذکر شد 

به این ترتیب، «. به این سو بوده است 1965ترین میزانش از سال درآمد در جهان در کم

عنی ی -گذاریاین کاهش درازمدت در سرمایه هرگونه کوششی برای پایان بخشیدن به

باید  -گذاری در بریتانیا وجود داردشکافی که بین روند تاریخی و میزان واقعی سرمایه

های پیش از بحران شده است بررسی کند. عواملی را هم که باعث این کاهش در سال

ی از دههداری ی کشورهای سرمایهعالوه برکاهش درازمدت نرخ سودآوری در عمده

( رقابت ناکافی و تمرکز بیشتر در بازارها 2019و  2016به این سو، )رابرتز،  1960

( به گمان من عوامل مهم تأثیرگذار بر 2017، قریشی، 2016)جونز و فیلیپون، 

شود گذاری ناکافی موجب میگذاری هستند که باید بررسی شوند. چون سرمایهسرمایه

های تازه هم با مشکل روبرو شود این مجموعه بر فناوریتر از ی گستردهتا استفاده

مراتب گذارد و درنهایت به صورت نرخ رشد اقتصادی بهفرایند نوآوری و بدعت هم اثر می

(. بعالوه به اعتقاد 2019شود )بهار و فودا، تواند باشد نمودار میتر از آن چه که میکم

خود رفع نخواهد شد و اتفاقاً از مواردی ودیخمن مشکل ناکافی بودن رقابت در بازارها به

های تازه قواعد مربوط به شود. فناوریبازار هم رفع نمی« نامرئی»های است که با دست

رقابت در بازارها را تغییر داده است. ما در حال حاضر، با تمرکز چشمگیر دربازارها روبرو 

درواقع یک اقتصاد دوبخشی  داری هم شاهدیم کههای سرمایههستیم و دراغلب اقتصاد

، قریشی، 2018، کولتون، 2016، آندروز و دیگران، 2018شکل گرفته است )هلدین، 

فروشی و بازارهای ی مرگ خردهاش دربارهی تصویرسازی( درباره2018(. ینگ )2017

ه توجهی بفیزیکی در امریکا، از چگونگی رشد تجارت در فضای مجازی جزییات قابل

از کل تجارت در فضای  %43آمازون درحال حاضر »دهد و ادامه میدهد دست می

بوک، (. گوگل، آمازون، و فیس33)ص « مجازی دراقتصاد امریکا را در کنترل خود دارد

، IPPRاز کل درآمد ناشی از تبلیغات در اقتصاد جهانی را در اختیار دارند ) %60بیش از 
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گیری است که در انی در حال شکلرسد که توافقی همگ(. به نظر می60، ص 2018

 داری آن چه شاهدیم این است:اغلب اقتصادهای بزرگ سرمایه

 های سوپراستارهای پیشرو یا بنگاهبنگاه -

از کل، که بر بسیاری از بازارها مسلط  %5ها، حدود تعداد به نسبت کمی از بنگاه

ای هم های افسانهسود ای زیاد است وشان از بازار هم به نحو آزاردهندههستند و سهم

ها را توانند قیمتبرند. آنها به قدری صاحب قدرت و توان در بازار هستند که میمی

ها ی از دست دادن مشتری افزایش بدهند. حداقل بخشی از قدرت این بنگاهبدون واهمه

در بازار و تمرکز بیش از حد دراین بازارها ناشی از فناوری دیجیتالی است. در این 

آمدهای مثبت جانبی ناشی از شبکه توجهی پیاوری تولیدکنندگان از میزان قابلفن

آمدهای مثبت ناشی از شبکه هم یعنی این که یک شوند. منظورم از پیبرخوردار می

ه کننداش در ذهن مصرفشود، ارزشکاال، وقتی که از سوی تعداد بیشتری مصرف می

یجاد سکوهای نرم افزاری و خدمات آنالین شود. درضمن ساختار هزینه در ابیشتر می

 کند. دلیلآمدگان عمل میای است که به صورت یک مانع جدی برسر راه تازهبه گونه

ی آوری زیاد است ولی هزینههای ثابت به طرز هراساین امر هم این است که هزینه

ن که ه همیخواهم براین نکته تأکید کرده باشم کنهایی، تقریباً معادل صفر است. می

دن تر کراید، گسترش و بزرگی ثابت را تحمل کردهپالتفرمی را ایجاد کرده و هزینه

 ی زیادی نخواهد داشت.آن پالتفرم هزینه

های تنبل که در منحنی توزیع های غیر پیشرو، درواقع بنگاهبنگاه -

وری در اقتصاد بخش طوالنی قسمت تحتانی این منحنی را اشغال بهره

 کنند. می

ی هاهای تنبل، بخشی هم تحت عنوان بنگاهگران درمیان بنگاهبعضی از پژوهش

وری کند. شکاف در بهرهکنندکه موقعیت را برای بررسی دشوارتر میزامبی اضافه می

، OECD 2017ها و رشد آن بسیار چشمگیر است )بنگرید به کار درمیان این بنگاه

 های پیشرو وگی را بپذیریم، یعنی وجود بنگاه(. اگر این دوگان2016اندروز و دیگران، 

های تنبل درآن صورت احتمال این که بتوانیم سر از مشکلی دربیاوریم که داریم بنگاه
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رش آن در گستشود. یعنی مشکل احتماالً نه کیفیت فناوری موجود بلکه عدمبیشتر می

کنیم بررسی  هاست. دراین صورت، آن چه که باید رویش تمرکزی بنگاهمیان همه

ت.  هاسعواملی است که درواقع مانع گسترش فناوری درمیان فعاالن اقتصادی و بنگاه

شدت چه که به( پیشنهاد کرد آن2018به دنبال چنین نگاهی به وضعیت، هلدین )

مورد نیاز است ایجاد زیربنای الزم برای گسترش فناوری است تا گسترش آن با 

 (.2بگیرد )ص  گستردگی و سرعت بیشتری انجام

ه شان بیشتر است بلکوریتنها بهرههای سوپراستار نههای پیشرو یا بنگاهبنگاه

رشد  ی متفاوتیابد و اتفاقاً همین شیوهشان با سرعت بیشتری هم افزایش میوریبهره

ر های تنبل را هر روزه بیشتهای سوپراستار و بنگاهوری است که شکاف بین بنگاهبهره

م تر است و هنسبت کمهای تنبل بهوری بنگاهطور که اشاره شد، هم بهرهمانکند. همی

تر است. به این ترتیب، به این روایت، مراتب کمبه -اگر رشدی باشد  -نرخ رشدش 

مشکل اصلی رفع مشکالتی است که برسر گسترش فناوری وجود دارد. البته باید به 

 ترشدن اینچنین هرچه بزرگقابت، و همترشدن راین نکته هم توجه کنیم که با کم

های نوآمده به بازار هم روند نزولی یافته است. در این های سوپراستار، تعداد بنگاهبنگاه

-10، صص 2016ی تمرکز بازار درامریکا پژوهش کرده است )راستا، میچل که درباره

خوریم دو بنگاه یاز آبجوهایی را که م %70»( مشاهدات جالبی دارد و اشاره دارد که 9

از  %80کند و سوم شیر مصرفی درامریکا را پردازش میکند، یک بنگاه، یکعرضه می

شود. در مسائل مالی، ی چهار بنگاه عرضه میوسیلهشود بهگوشت گاوی که مصرف می

 %49بود اکنون به  %17تنها  1995های بزرگ که در میزان دارایی در اختیار بانک

شروع یک بنگاه »کند ( اضافه می10ین شرایط، میچل )همان، ص درا«. رسیده است

تا  1978های در طول سال»و به همین خاطر « تازه از همیشه دشوارتر شده است

 و« های نوآمده به بازار تقریباً نصف شده استی شمار بنگاهمتوسط ساالنه 2011

و به این ترتیب، « تکننده اسبه بعد هم چشمگیر و هم نگران 2006میزان کاهش از »

وری در اقتصاد امریکا و به گمان من، احتمال زیادی دارد که علت اصلی مشکل بهره

انگلیس این باشد که میزان رقابت در بازارها کاهش یافته است. سازوکاری که این عامل 

ی تر در سرمایهگذاری کمتر دربیاید هم سرمایهوری کمتواند به صورت بهرهمی

ثالً لمس )مهای غیر قابلی فیزیکی، و حتی دادهی انسانی و سرمایهسرمایه لمس،قابل
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ی چیزی است که معموالً به آن سرمایهطور کلی دانش( یعنی آناطالعات و به

گویند. اگر این ادعا راست باشد، در آن صورت روشن است که بنیان میدانش

م اش هآید که علتبنگاه درمی وری درتر به صورت رشد کمتر بهرهگذاری کمسرمایه

های موجود است. از سوی دیگر، نوآوری ناکافی و کندی گسترش و پراکندن فناوری

ها ایفا تر در بازارها هم با نقشی که در کندکردن تخصیص منابع درمیان بنگاهرقابت کم

یدی لجا انتقال منابع توشود. منظورم در اینوری میترشدن رشد بهرهکند موجب کممی

شان باالست. )بهار و وریوری پایین دارند به آنها که بهرههایی است که بهرهاز بنگاه

(. روشن است وقتی رقابت در بازار کم باشد، تعداد 2019، بل و دیویس، 2019فودا، 

 شود.تر میهایی که باید دراین فرایند ورشکست بشوند هم طبیعتًا کمبنگاه

ای ی بخش عمدهکنندهاین است که علت اصلی و تعیینحرف اصلی ما دراین مقاله 

اد گذاری مولد در اقتصایم کمبود سرمایهاز مشکالتی که در صفحات پیش وارسی کرده

سال گذشته  40است. به همین خاطر، به جای الگوی معیوب و غیرکارآمدی که در 

مالی  دهی تأمینمحور، آن هم مصرفی که با ب-کارگرفته ایم، یعنی الگوی رشد مصرفبه

شود در این مقاله مدافع جایگزینی این الگوی معیوب با یک الگوی رشد می

نین چمحور هستیم. برای این که بتوانیم به این هدف برسیم، هم -گذاری مولدسرمایه

مدافع دولت فاعلی هستیم و منظورمان از دولت فاعلی هم دولتی است که نه فقط برای 

د تا کنکند، بلکه به این دلیل مداخله میازارها مداخله میتصحیح شکست بازار در ب

ی عملکرد بازار را برای رسیدن به اهداف عمومی خود تغییر دهد و بتواند شکل و شیوه

 ویژه الگویمحور به گمان ما به-آمدهایش را هم کنترل کند. این الگوی رشد بدهیپی

د، گذاری مولشود، برای سرمایهیای است چون بخش اساسی قرضی که ایجاد مفایدهبی

رشد  تواند بر میزانی انسانی نیست که میو برای پیشبرد فناوری، و یا بهبود سرمایه

ری واقتصادی دردرازمدت تأثیرات مثبتی بگذارد و دراین راستا، با بهبود رشد بهره

انی ستآور وامموجب پایداری رشد اقتصادی هم بشود. در وجه عمده، این رشد هراس

شان که با درآمدهای موجود قادر به تأمین مالی -عمدتًا برای تأمین مالی مصرف 

ها، مثل خرید خانه و یا در پیوند با بنگاه -های موجودیا برای خرید دارایی -نیستند 

شود ای تولید نمیکدام از این موارد، هیچ ارزش تازهخرید سهام خود شده است. در هیچ
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ستان را بیشتر یک جریان درآمدی ایجاد نماید یا جریان درآمدی وامستان که برای وام

ی این الگو، درعمل ظهور و بکند که بتواند اصل و فرع وام را کارسازی کند. نتیجه

های مالی است که دربازارهای مختلف شکل گرفته است و حباب ترشدن حباببزرگ

)حباب سهام  2001در سال طور که هم طبق تعریف دیر یا زود خواهد ترکید همان

)حباب مسکن( ترکیدند و در پیوند با دومی، اقتصاد جهان گرفتار  2007فناوری( و در 

نا تر ویروس کروبحران عمیقی شد که حتی تا زمان پیدایش این بحران عجیب و عمیق

ایم. البته بالفاصله بیفزاییم که این الگوی آمدهایش درگیر بودهچنان با پیهم

کنیم، به ضرورت و نیاز باید یک الگوی محور که از آن دفاع می -گذاری مولدسرمایه

وری هم باشد و البته که کوشش ما برای احیای رشد بهره -طبیعت دوست -رشد سبز

های مناسب پولی ومالی برای کاستن از نابرابری روزافزون هم همراه باید با سیاست

فراگیرکردن منافع رشد اقتصادی در خدمت ها با پردازیباشد تا این مجموعه سیاست

 اقتصادی پایدار قرار بگیرد. 

 وریمعمای بهره -3

توافق همگانی وجود دارد که به دالیل گوناگون درحالی که شدیداً نیازمندیم تا نرخ 

وری وری کار از همیشه بیشتر باشد، در اغلب اقتصادهای جهان نرخ رشد بهرهرشد بهره

ست. درحالی که ممکن است در جزییات اختالفاتی بین کشورهای به شدت نزولی شده ا

وری بهره« معمای»عنوان اش بهمختلف وجود داشته باشد ولی به این فرایند در کلیت

، 2017، هلدین، 2016، گلدین و دیگران، 2018کنند )سززیپانسکی، اشاره می

(. 2016یگران، ، کالیگاریس و د2018، الستنر و دیگران 2015اشکنازی و ارهل 

اند به را بررسی کرده OECDوری در کشورهای ( که بهره2017گوان و دیگران )مک

نبل های تهای سوپراستار و بنگاهاین نتیجه رسیدند که عالوه بر دو مجموعه ی بنگاه

چنان به فعالیت ادامه اند که همهای زامبی نامیدهای داریم که آن را بنگاهما زیرمجموعه

 ها از اواسطشده در این نوع بنگاهکار گرفتههای آنها منابع به. براساس یافتهدهدمی

های زامبی را این ( بنگاه1، ص 2019روند افزایشی داشته است. تریسی ) 2000ی دهه

هایی گیرند، یعنی وامها وام با یارانه میهایی که از بانککند که بنگاهگونه توصیف می

ر به هایی که با تسهیالت بیشتچیزی به ازایش بپردازند و یا وام که تا مدتی الزم نیست
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 2014کند که در سال یابد و اضافه میمشتریانی که گرفتاری مالی دارند تداوم می

ی اروپا وجود داشتند در این دسته جا هایی که دراتحادیهاز کل بنگاه %10حدود 

کند که برای مدتی یف می( بنگاهی را زامبی تعر2، ص 2019) KPMGگیرند. می

های خود را با سود جاری خود تأمین مالی کند و بعالوه برآورد تواند بدهیطوالنی نمی

بندی قرار های انگلیسی در این دستهاز بنگاه % 14تا  8کند که درحال حاضر بین می

تقد ( مع1، ص2019ها بسیار پایین است، تریسی )وری در این بنگاهگیرند. چون بهرهمی

ای بر روی شود، اثر کاهندهها میها که باعث بقای این بنگاهدادناست که این نوع وام

آمد وری در بریتانیا خواهد داشت. این پیگذاری و کل بهرهتولید کالن، سرمایه

شود چون گیرد و بیشتر میهای زامبی شدت میدهنده با تداوم حیات بنگاهکاهش

ص کند و در نتیجه بازتخصیبرسر راه انهدام خالق کارشکنی میها تداوم حیات این بنگاه

وری باالیی دارند اتفاق هایی که بهرهوری پایین به بنگاههای با بهرهمنابع از بنگاه

های زامبی درعین حال باعث های با یارانه به بنگاهافتد. وامافتد یا کم اتفاق مینمی

ور باقی بماند و بر فرایند های بهرهبه بنگاهدهی تری برای وامشود تا منابع کممی

های کنندگان وامترین عرضهگذارد. عمدهگذاری مولد در اقتصاد تأثیر منفی میسرمایه

هایی هستند که خودشان در وضعیت مالی مناسبی نیستند و به با یارانه درواقع بانک

دهند تا شاید آنها بتوانند تر از نرخ بازار بازهم وام میگیرندگان گرفتار خود کموام

ها دهی این است که بانکهای پیشین خود را تأمین مالی کنند. توجیه این نوع وامبدهی

ا کوشند آنهشده برخورد کنند میهای بد و سوختدرواقع به جای این که از روبرو با وام

ضعیت در از وگیرندگان گرفتارسرانجام بتوانند را تمدید کنند به این امید که شاید وام

( 37، ص 2019(. تریسی )2019حال ورشکست شدن دربیایند )آچاریا و دیگران، 

باید  زند وهای غیر زامبی لطمه نمیهای زامبی به بنگاهگیرد که وجود بنگاهنتیجه می

گیری موافق نیستند )گوویا و بالفاصله اشاره کنم که محققان دیگر با این نتیجه

 (. 2018اوسترهولد، 

هایی نیستند که بتوانند های زامبی بنگاه( بنگاه2018ز نگاه گوویا و اوسترهولد )ا 

مانند که با دستگاه زنده است و ادامه دادند چون دوام بیاورند، آنها درواقع به بیماری می

شان این است که آمد وجودیتوانند در شرایط عادی دوام بیاورند، پیها نمیاین بنگاه
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ابت تر کردن بازار، رقیابد. بعالوه، از کانال شلوغکلی اقتصاد کاهش می وری درسطحبهره

کنند و جلوی عملکرد فرایند انهدام خالق شومپیتری را موجود را مخدوش می

( شواهدی ارایه 2018( گوویا و اوسترهولد )2019گیرند. برعکس ادعای تریسی )می

ینند. بهای زامبی زیان میضور بنگاههای غیرزامبی از فعالیت و حدهند که که بنگاهمی

پرداختند  OECDهای زامبی در ( که به بررسی بنگاه2017کوان و دیگران )مک

نند کهای غیر زامبی را تأیید و اشاره میهای زامبی بر بنگاهبار بنگاهآمدهای زیانپی

، و باشد ترگذاری کمشود میزان سرمایههای زامبی موجب میشده در بنگاهمنابع تلف

چنین تخصیص سرمایه برای بهبود شود و همتر میبه تبع آن رشد اشتغال هم کم

 بیند. وری دراقتصاد این کشورها صدمه میبهره

در اقتصاد بازاربنیان، انتظار این است که نیروهای بازارهای رقابتی باعث شود تا 

ور کلی طببخشند و یا به های که عملکرد مناسبی ندارند یا عملکرد خود را بهبودبنگاه

از بازار خارج بشوند )ورشکست شوند(. البته واقعیت دارد که این فرایند که شومپیتر 

گیرد، ی تعدیل ساختاری که صورت مینامیده بود، درنتیجه« انهدام خالق»آن را 

آمد ی عمومی هم بدون پیهای اجتماعی خواهد داشت و احتماالً برای مالیههزینه

ها ی این ورشکستگیها از بازار و بیکاری بیشتر درنتیجهبود. خروج این بنگاهنخواهد 

شود تا درآمدهای مالیاتی دولت کاهش یابد درحالی که در عین حال موجب می

رسد های دولت برای تأمین مالی بیکاری بیشتر افزایش خواهد یافت. به نظر میهزینه

، ظهور و حتی رشد و گسترش 2008ال های پس از بحران بزرگ جهانی سکه در سال

پردازی صورت گرفته هایی بود که در سیاستآمد انتخابهای زامبی درواقع پیبنگاه

ها متفاوت پردازیاست. اگرچه ممکن است در کشورهای مختلف جزییات این سیاست

صنوعی طور می بهدستانه با نرخ بهرههایی چون سیاست پولی گشادهباشد، ولی سیاست

 شده، به این فرایند مساعدت کرده است. پایین نگه داشته

وری شوند تا متوسط بهرههای تنبل که موجب میتوجهی بنگاهعالوه برتعداد قابل

ل های تنبهای زامبی هم در میان بنگاهی بنگاهتر باشد، این زیرمجموعهدر اقتصاد کم

وری در سطح بنگاه با در بهره شود تا تفاوتکند و باعث میاین فرایند را تشدید می

صاد های زامبی برای اقتای که بنگاههای بسیار چشمگیری روبرو باشد. کانال عمدهتفاوت
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نابع ی مباری خواهند داشت، به خاطر تشویق تخصیص غیربهینهآمدهای زیانکشور پی

 (. 2016در آن است )کالیگاریس دیگران، 

تر شدن هی از پژوهشگران هم مشکل را کمتوجباالخره اشاره کنم که شمار قابل

ه های زامبی در اقتصاد کدانند، و این فرایندی است که با وجود بنگاهپویایی تجاری می

شود، تشدید شده وری میتر بهرهگذاری و درنتیجه رشد کمترشدن سرمایهموجب کم

ود به خاطر ش(. گفته می2017، قریشی، 2016، بارکای، 2018است )فورمن و ارسزاگ، 

وان کهای نوپا روند نزولی دارد )مکشلوغ بودن بازار، دربسیاری از کشورها شمار بنگاه

های غیر مولد که معموالً ( و درنتیجه ترکیب این عوامل، بنگاه8، ص 2017و دیگران، 

دهند و شان ادامه میچنان به زندگیشوند، همدر یک جوّ رقابتی از بازارها اخراج می

وری در شود که میزان متوسط بهرههای غیرمولد موجب میاوم زندگی بنگاهاین تد

های مولد هم محدود نماید ها را برای بنگاهتواند فرصتتر باشد و حتی میاقتصاد کم

د، تر باش)همان(. اگرچه ممکن است شرایط در بریتانیا از کشورهای دیگر اندکی وخیم

داری هم شاهد وضعیت ی سرمایهی پیشرفتهولی واقعیت دارد که در دیگر کشورها

، )امریکا(، الستنر و 2017کنزی، ی جهانی مکمشابهی هستیم )بنگرید به مؤسسه

)فرانسه(. اگر ادعای کمپانی فردا  2015)آلمان(، اسکنازی و ارهل،  2018دیگران، 

ت تانیا ثابوری در بریاز زمان بحران مالی میزان مطلق بهره»اعتماد باشد، ( قابل2018)

( این پژوهش 8)ص. « مانده و درمقایسه با دیگر کشورها، روندش نزولی بوده است

 ازایتولید به -وری در بریتانیا ، متوسط بهره2007کند که در سال چنین اضافه میهم

تر بود ولی این شکاف در کم OECDوری در از متوسط بهره %9تنها  -هر کارگر 

ازای هر ساعت کار حتی وری بهت. موقعیت درپیوند با بهرهافزایش یاف %18به  2015

از آلمان و  %35ازای هر ساعت کار وری بهتر است یعنی شکاف بین متوسط بهرهوخیم

 (.2،ص.2014چنین بنگرید به سیسون، ، هم8تر است )همان، ص از امریکا کم 30%

زامبی را توضیح خواهد  هایعاملی که به اعتقاد من به میزان زیادی پایداری بنگاه

های غیرمعمول پولی است )البریزیو و دیگران، ی درازمدت از سیاستداد استفاده

ای پایین است و برای مدت طوالنی طور مسخرهای که به(. استفاده از نرخ بهره2019

یگر د -های غیر مولد درواقع ورشکستگی بنگاه -باعث شده که نقش پاکسازی رکود 
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چنان به زندگی های غیرمولد و زامبی همو در نتیجه، بسیاری از بنگاه کندعمل نمی

یابد، به اعتقاد من این ی بسیار نازل ادامه میدهند. تا زمانی که این نرخ بهرهادامه می

 چهها مجاز باشم آنهای زامبی هم ادامه خواهند داشت. اگر به خالصه کردن نکتهبنگاه

آمد رکود میزان تولید کاهش یافته ولی به دالیل گوناگون پی اتفاق افتاد این است که در

خوان اند، با میزان کاهش تولید همتعداد کارگرانی که به خاطر رکود از کار بیکار شده

وری کار خود را نشان داده است. آمد به صورت سقوط بهرهنبوده است. در نتیجه، پی

گذاری هم به این سرانجام کمک ایهالبته اضافه کنم که وضعیت بسیار نامطلوب سرم

ش یعنی کاه -گذاری ناکافی شاهد سطحی شدن سرمایه آمد سرمایهنکرده است. در پی

( 2018ی مدیران )(. مؤسسه2013ایم )پسوا ووان رینان، نسبت سرمایه به کار هم بوده

خاطر  این وری پایین بههایی با بهرهی طوالنی از بنگاهکند که این دنبالهیادآوری می

ود کارگیری فناوری موجهای مدیریت و بهپیش آمده است که فرایند اتخاذ بهترین شیوه

گذاری ناکافی از سویی بسیار کند بوده است. به نظر این پژوهشگران دلیل سرمایه

تر بود و از سوی دیگر، وجود ظرفیت مازاد اطمینانی بیشتر و رشد اقتصادی کمبی

ند که کنی پیشین ایجاد شده بود. حتی به این نکته اشاره میتولیدی که در طول دهه

 چهچه که الزم است و آنگذاری ناکافی حل شود و شکاف بین آناگر مشکل سرمایه

میلیارد  270تواند سالی تر بشود، تولید ناخالص داخلی بریتانیا میگیرد کمکه انجام می

وری محرک اصلی برای تشویق رشد بهره(. به این ترتیب، 6پوند بیشتر بشود )همان، ص 

(. از دیدگاه گلدین و دیگران 7گذاری در مدیریت و در فناوری است )همان، ص سرمایه

تر و بیشتر شدن شکاف در گذاری کموری را با سرمایه( روند نزولی رشد بهره2018)

( 2014ن )توان توضیح داد. سیسوهای تنبل میهای سوپراستار و بنگاهوری بنگاهبهره

 وری مشکلاگرچه رشد ناچیز بهره»افزاید دهد و میتری به دست میولی تحلیل جدی

اقتصاد بریتانیا برای چندین دهه بود ولی توافق عمومی وجود دارد که این مشکل بسیار 

ها و ی بنگاهی ادارهی شیوههای عمیقی است که درضمن به مقولهجدی و دارای ریشه

است « مدت نگریکوتاه»شود که در وجه عمده مشوق هم مربوط مینظام مالی موجود 

(. با توجه به سیاست 1گذاری ناچیز درافراد و فناوری شده است )ص. که موجب سرمایه

گذاری که قرار بود مشوق سرمایه -داشتن نرخ بهرهیعنی پایین نگه -پولی غیرمعمول

اعث های زامبی احتماالً بعمر بنگاه تر کردنبشود، ولی این چنین نشد و حتی با طوالنی
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گذاری بیشتر کاهش یابد. دستمزد واقعی ثابت هم عامل دیگری شد که شد تا سرمایه

ر کارگیری میزان بیشتری سرمایه، مقداها شد تا در فرایند تولید به جای بهمشوق بنگاه

ار بود زای کاآمدش کاهش میزان سرمایه بهبیشتری از نیروی کار استفاده کنند که پی

( در توضیح 2014وری کمتر شود. بارنت و دیگران )و درنهایت موجب شد که رشد بهره

کنند که به خاطر کاهش گزاره اشاره میوری به دو دسته پیشاین کاهش نرخ رشد بهره

آمدهای بحران بزرگ تر است به پیسختدر تقاضای کل و دیگری هم که اندکی جان

وری کند که این کاهش نرخ رشد بهرهی اول استدالل میگزارهجهانی مربوط است. پیش

موقتی است و همین که شرایط کلی اقتصاد بهبود پیدا کند، و رشد تقاضای کل آغاز 

بینانه موافق نیستم چون شود، این روند معکوس خواهد شد. من با این ادعای خوش

در عین حال، به خاطر تر است. گذاری به گمان من بسیار جدیعلل کمبود سرمایه

حداقل  ها تصمیم گرفته باشند کهیافته بعید نیست بنگاهاطمینانی گسترشحضور بی

یان های موجود در مدر شرایط کنونی به تعدیل نیروی کار دست نزنند تا بتوانند مهارت

ی اضافی استخدام دوباره وقتی تقاضای کارگران را حفظ کرده باشند و در ضمن از هزینه

شود طور علنی و بدون ابهام اعالم نمییابد اجتناب کرده باشند. اگر چه بهافزایش میکل 

داند که با هیچ وری در بریتانیا را عاملی زودگذر میولی در این دیدگاه معمای بهره

جا شود. اگر این دیدگاه را اندکی گسترش بدهیم به اینعامل ساختاری مربوط نمی

در اقتصاد در واقعیت امر این ظرفیت تولیدی مازاد را ایجاد  رسیم که رکود درازمدتمی

جا هم من با این وارسیدن موافق نیستم چون درواقع رشد اشتغال کرده است. در این

وضوح نافی این توضیح ادواری در پیوند با کاهش های اخیر بهدر اقتصاد بریتانیا در سال

 -ن در بریتانیا با احتکار نیروی کاروری کار دراین کشور است. به گمان مرشد بهره

ی طور روزافزونروبرو نیستیم بلکه به -کنند گونه که شماری از محققین ادعا میآن

اقع شوند. به اعتقاد من این دروکار گرفته میتعداد بیشتری کارگر در فرایند تولید به

ضافه کنم ت ارفت ساختاری در اقتصاد بریتانیاست. بد نیسی پیدایش نوعی پسنشانه

سطح اشتغال در  2014در پایان سال »( متذکر شد 2016طور که کولتر )که همان

نیروی کار و  %73.2میلیون نفر، یا  31بریتانیا به باالترین حد خود رسیده بود، یعنی 

« به آن رسیده بود، یک میلیون بیشتر بود 2008از حداکثری که در پیش از بحران 
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ند توانستکارگیری کارگر نمیها با سطح موجود بههد بنگاهد( که نشان می197)ص. 

به تقاضایی که برای کاال یا خدمات آنها وجود داشت پاسخ بدهند که این ازجمله شامل 

شدند ولی بیکار نشده بودند. به این شود که احتماالً باید بیکار میی کسانی میهمه

 شود. نفی می ی احتکار کارگر همگزارهترتیب، به نظر من پیش

ی آمدهای بحران بزرگ جهانی مرتبط با ساختار، این به پیگزارهاما در پیوند با پیش

گزاره کند و تأثیری که بر ظرفیت تولیدی در اقتصاد گذاشته است. این پیشربط پیدا می

ه اعتبار، ها بتر بنگاهآمد بحران بزرگ، بعید نیست با دسترسی کممدعی است که در پی

ها اطمینانی موجود و فزاینده و نگایه کلی به وضعیت کلی اقتصاد کالن، تمایل بنگاهیو ب

گذاری کاهش یافته باشد چون برایشان دشوارتر شده بود که تعهدات بیشتر به سرمایه

ر گونه که دگذاری ناکافی درترکیب با رشد اشتغال همانو درازمدت بپذیرند. سرمایه

ازای کار کاهش یابد. بعید نیست کمبود شد تا میزان سرمایه بهباال اشاره کردیم، باعث 

ای باشد که باعث شد اعتبارات که پس از بحران بزرگ پیش آمد فشار افزوده

ه جا باید اشاره کنم که نباید از نقشی کگذاری بیشتر به تعویق بیفتد. در اینسرمایه

وندل رد غفلت کنیم )بنگرید به بلروند نزولی میزان واقعی دستمزد در این فرایند ایفا ک

یعنی  -ایی گذشته، روند نزولی غلظت اتحادیه(. در طول چهار دهه2013و دیگران، 

از میزان رشد دستمزد واقعی  -های کارگری بودندشمار کارگرانی که عضو اتحادیه

اهش مراتب بیشتر شود. کپذیری آن بهمراتب بیشتر بود و حتی موجب شد که انعطافبه

شود کارگران را با قراردادهایی های کارگری شرایطی فراهم آورد که مینفوذ اتحادیه

ی مراتب بیشتری برای کارفرما داشت در حالی که بازندهکار گرفت که انعطاف بهبه

تر شد و هم میزان دستمزدی اش کماصلی در این میان، کارگر بود که هم امنیت شغلی

شویم ه بود. اگر این تغییرات را در نظر بگیریم، متوجه میکرد کاهش یافتکه دریافت می

کنند، بعید نیست میزان دستمزد ( اشاره می2012طور که مارتین و راوتون )همان

وری ها درآمده باشد که مشاغل با بهرهواقعی پایین درواقع به صورت مشوقی برای بنگاه

ه باشند. در تأیید این پایین، دستمزد واقعی پایین در بخش خدمات ایجاد کرد

( 120الف، ص  2014ی بارنت و دیگران )گفتهگیری بد نیست اشاره کنم که بهنتیجه

سال پس از بحران بزرگ، میزان متوسط دستمزد  4.5، یعنی 2012در فصل اول سال »

تر بود ولی اگر روند تاریخی را در نظر کم %0.7بود  2008واقعی از میزانی که در سال 
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کنند که (. بارنت و دیگران اضافه می68)ص « شودمی %10این شکاف حدوداً بگیریم 

وری باشد، گیری بهرهاگرچه بخشی از این کاهش ممکن است به خاطر خطای اندازه

ر تر دگذاری کمی تصمیمات استراتژیک بود. سرمایهولی بخش اعظم کاهش نتیجه

چنین و هم -در فناوری  -شدنی ناهای لمسگذاریآالت و همین طور سرمایهماشین

 هایتوجهی از بنگاهها باعث شد تا تعداد قابلتخصیص منابع مخدوش بین بنگاه

شان ادامه دادند. به اعتقاد من هم این درست است که غیرمولد دوام آورده و به زندگی

ری وهای فناورانه، بخشی از افزایش رشد بهرهگذاری بیشتر و پیشرفتعالوه بر سرمایه

ولد های غیرمها باشد یعنی بنگاهتواند ناشی از بازتخصیص منابع بین بنگاههم می

لد های موها به بنگاهشوند و از بازار خارج خواهند شد و منابع از این بنگاهورشکست می

واه بر ناخمنتقل خواهد شد. به این ترتیب، هر عاملی که این فرایند را کندتر کند، خواه

 وری تأثیرات منفی خواهد گذاشت. رهرشد میزان به

وری روایت متفاوتی دارند. به اعتقاد ی معمای بهره( درباره2018قریشی و درویس )

آور فناوری بودیم چه از نظر ی گذشته، شاهد رشد حیرتاین دو محقق، دو دهه

گسترش عرضی و چه از دیدگاه سرعت ولی بااین وصف، شاهدیم که در کشورهای 

وری روند داری و همین طور در کشورهای نوظهور میزان رشد بهرهسرمایه یپیشرفته

های نزولی داشته است. در بررسی خود قریشی و درویس به ابداعات دیجیتالی، نظام

اشینی ها و هوش می روباتکامپیوتری بسیار پیچیده، و تلفن دستی و عملکرد گسترده

این همه، واقعیت این است که با وجود  کنند. بادر صنعت و در بخش خدمات اشاره می

ذاری در گویژه سرمایهگذاری بهها، سرمایهستانی و سود به نسبت باالی بنگاهارزانی وام

و  چنین بنگرید به دیزنیداری بسیار ضعیف بوده است )همطور دامنهی ثابت بهسرمایه

گذاری را توضیح ایهتوان این کمبود سرم(. به گمان من با دوعامل می2013دیگران، 

 داد. 

داری پیشرفته شاهدیم که میزان رقابت در بازارها کاهش های سرمایهدراغلب اقتصاد

طور ایم پویایی در عملکرد بازار بهتر هم اشاره کردهطور که پیشچنین همانیافته و هم

هبود گذاری برای بجدی کاهش یافته است که به گمان من بر تمایل بنگاه برای سرمایه

 وری اثرات منفی خواهد داشت.بهره
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شود. کردن اقتصاد مربوط میتر است و به فرایند مالیعامل دوم به گمان من اساسی

 شود بلکه معتقدمی بخش مالی محدود نمیجا تنها به اندازهشدن در اینمنظورم از مالی

ر شود هم اثیت میداری مدیروار سرمایهای که یک بنگاه نمونهکردن بر شیوهکه مالی

وی نامم با الگمی« مدیریتی بنگاه»گذاشته است. دراین راستا، آن چه را که من الگوی 

ی ( تا اواخر دهه2014ی الزونیک )گفتهجایگزین شده است. به« مالی مدیریت بنگاه»

حفظ کن و »ی اصول اساسی تخصیص منابع در بنگاه براساس ایده 1970

ر بود. هدف اصلی بنگاه دراین نظام این بود که کاال و خدمات استوا« گذاری کنسرمایه

وری تولید نماید، برای این که سود خود را بیشینه کند. برای بیشتری با حداکثر بهره

فقط رسیدن به این هدف، بنگاه باید بخش عمده و اساسی درآمد و سود خود را نه

رفیت تولیدی خود را افزایش گذاری کند برای این که بتواند ظبلکه سرمایه« حفظ»

گذاری با هدف اساسی تولید ارزش تدوین بدهد. استراتژی تجارتی و تصمیمات سرمایه

شد درآمد بنگاه بیشتر شود، و سهم بیشتری از بازار را به دست شدند که موجب میمی

 بیاورد. با توجه به درازمدت بودن این اهداف، همکاری و اشتراک در منافع برای تضمین

هایی که در آن آمیز این استراتژی اهمیتی اساسی داشت. حوزهو تداوم موفقیت

شد که برای رسیدن به این ای انتخاب میگرفت، به گونهگذاری صورت میسرمایه

اهداف درازمدت مفید باشند، در مهارت کارگران، در فناوری و در تحقیق و توسعه 

« گذاری کنحفظ کن و سرمایه»لگوی آمد نهایی ا(. پی176، ص 2018)متزوکیتو، 

شود و نرخ رشد تر میی کیک اقتصاد ملی بزرگبدون ابهام و روشن خواهد بود. اندازه

تری نصیب سرمایه بشود، هنوز مراتب بیشتری خواهد داشت و حتی اگر بخش بزرگبه

د جوشود. نه فقط وی کیک به حدی است که سهم کار هم از این تولید بیشتر میبقیه

های کارگری پذیرفته شده بود بلکه مدیران هم قبول داشتند که میزان دستمزد اتحادیه

وری آنها در محل کار ارتباط مستقیم داشته باشد. واقعی کارگران باید به میزان بهره

کوچک کن و توزیع »این الگو با الگوی تخصیصی  1970ی های پایانی دههولی از سال

 سازی سود،جای بیشینهاسی بنگاه هم تغییرکرد و بهجایگزین شد. هدف اس« کن

داران و راه رسیدن به این سازی ارزش سهامای ابداع شد. بیشینهمقوالت تازه

سازی هم از سویی تعدیل نیروهای کار است و از سوی دیگر هم توزیع سود بین بیشینه

ه تر به آن اشارشای که پیگذاری به شیوهصاحبان سهام به جای حفظ آن برای سرمایه
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کردم. متأثر از دیدگاه اقتصاددانان مکتب شیکاگو، عملکرد مطلوب و دلخواه بنگاه هم 

به صورت باالترین بازده هر سهم در پایان هر فصل تعریف شد. با این نگاه تازه به 

سازی نیروی کار شاغل و بعد توزیع مدیریت بنگاه، هدف عمده و اساسی بنگاه، کوچک

صاحبان سهام شد. این استراتژی جدید مدیریت به مقدار زیادی بر الگوی مازاد بین 

ها تئوری رئیس و مرئوس استوار بود. هدف عمده ای که مرئوسین، یعنی مدیران بنگاه

کردن داران است و هدف واحد هم بیشینهدارند خدمت به منافع رؤسا، یعنی سهام

مدت جا به بعد، منافع کوتاه. از ایناست -یعنی بهای سهام  -های آنها ارزش دارایی

ت کند. روشن اسگذاری را مشخص میاست که استراتژی بنگاه و حتی نگاه به سرمایه

لطمه خواهد دید  -که برای نتیجه دادن به زمان نیاز دارد  -های مولدگذاریکه سرمایه

ا فرد است. کمپانی« زهکشی ارزش»بلکه « تولید ارزش»شود نه و آن چه اساسی می

رفت گذاری ناکافی در اقتصاد بریتانیا را بررسی و برای برونی سرمایه( مقوله2018)

رد پذیی آغاز پژوهش این کمپانی این است که میکند. نقطههم راههایی پیشنهاد می

در بریتانیا در این راستا یک مشکل اساسی و خیلی جدی داریم و اگرچه پاسخ مثبت 

د، پرسی مددکار نبوی پس از همهثباتی ناشی چندسالهاروپا و بیی به خروج از اتحادیه

 2016 پرسی ژوئندارتر از همهگذاری ناکافی در بریتانیا اندکی ریشهولی مشکل سرمایه

شود ولی روشن است که ازدیدگاه کمپانی است. اگرچه از عبارات متفاوتی استفاده می

ی است البته شیوه« ی مدیریت بنگاهمال»فردا مشکل اصلی و اساسی درواقع الگوی 

که  کندآید که شکوه میبیان این موضوع درگزارش کمپانی فردا به این صورت درمی

ی حاکم گذارهای بریتانیا یک فرهنگ شدیداً ضدسرمایهگیری بنگاههای تصمیمدراتاق»

مدت و ی گذشته، فرهنگ متمرکز بر منافع کوتاهدر طول دهه»( و 5)ص. « است

 ها در اینگیری بنگاههای تصمیمگذاری و ریسک گریزی عمومی بر اتاقسرمایهضد

ها تشدید های مدیران داراییمملکت پیدا شده و گسترش یافته است که با نقش و انگیزه

فرهنگ »(. به خوانش من، آن چه کمپانی فردا 6)همان، ص « شده است

 بیشینه کردن ارزش سهام است. خواند درواقع حرکت در راستایمی« گذاریضدسرمایه

ها مقبولیت هایی که برای بیشینه کردن بهای سهام دراین سالیکی از شیوه

هاست که به این ترتیب، ای یافته است خرید سهام خودی از سوی بنگاهکنندهنگران
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تر شوند. پیشدرعمل با ایجاد تقاضایی موهومی برای سهام باعث باالرفتن بهای آن می

به تئوری رئیس و مرئوس اشاره کردم و اضافه کنم در تحوالتی که پیش آمد بخشی از 

شود به صورت سهام واحدی است که در آن کار حقوقی که به مرئوسین پرداخت می

عا کرد که درعمل حتماً خواهند کوشید تا بهای توان ادکنند. به این ترتیب، میمی

و در عین حال،  -چه که الگوی مالی مدیریت بنگاه طالب استآن -سهام باال برود

مانند چون بخشی از حقوق خویش را که به صورت سهام نصیب نمیخودشان هم بی

 دریافت خواهند کرد، در بازار بهای بیشتری خواهد داشت. 

مدیر ارشد در امریکا به صورت  500صد از کل پرداختی به در 82، 2015درسال  

(. به این ترتیب، شگفتی ندارد که 5، ص 2016سهام و سهام انتخابی بود )الزونیک، 

این مدیران ارشد برای افزودن بر قیمت سهام در بازار دست به هر کاری خواهند زد و 

بنگاه برای بازخرید سهام خود ها هم استفاده از منابع البته که یکی ازمؤثرترین شیوه

ه شود. ناگفته روشن است کبنگاه است که به این ترتیب، تقاضای مصنوعی ایجاد می

 شود تا قیمتچنین کاری اگرچه هیچ منفعت دیگری برای بنگاه ندارد ولی باعث می

شویم که در طول سهام آن دربازار بیشتر بشود. در این چارچوب است که باخبر می

درصد از کل درآمدهای خود  54بنگاه برتر در امریکا،  500، 2012تا  2003های سال

درصد دیگر هم به صورت سود سهام  37را صرف بازخرید سهام خود کرده بودند و 

گذاری مولد یا افزایش حقوق کارگران و پرداخت شد. درنتیجه، آن چه برای سرمایه

درصد برای این دو منظور 9د، یعنی تنها توجهی نبوکارمندان باقی مانده بود، مقدار قابل

( در پژوهش 1، ص 2019(. الزونیک و دیگران )2، ص 2014ماند. )الزونیک، باقی می

رفتار  ی پیشینهای امریکایی به همان شیوهشوند که بنگاهاندکی جدیدتری متذکر می

 500 بنگاه بزرگ از کل 466، 2018تا  2009های کنند که در طول سالو اضافه می

که در واقع سهام خود را برای فروش به عموم  500بنگاه حاضر در شاخص اس اند پی 

درصد از کل  52اند، که تریلیون دالر صرف بازخرید سهام خود کرده 4کنند، عرضه می

درصد کل سود، را به  40تریلیون دالر هم، یعنی  3.1سود آنها در این مدت است و 

گذاری مولد یا افزودن چه برای سرمایهاند و درنتیجه آنصورت سود سهام پرداخت کرده

درصد سود آنهاست. در  8ماند تنها بر حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان باقی می

لی کل منابع داخ»ی رفتار هستیم و گزارش شده است که بریتانیا هم شاهد همین شیوه
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درصد در  10شود از بنگاه که صرف بازخرید سهام خودی و پرداخت سود سهام می

، ص 2018)کمپانی فردا، « درصد در زمان کنونی رسیده است 60به  1970ی دهه

13.) 

 -داری درشرایطی نزدیک به اشتغال کامل باشد ظاهر وقتی یک اقتصاد سرمایهبه

باید  -یعنی وضعیتی که پیش از بحران ویروس کرونا در امریکا و انگلیس شاهد بودیم

خاطر گذاری وجود داشته باشد. از سوی دیگر بهات فراوانی برای سرمایهها و امکانفرصت

های وجود اشتغال کامل، سطح تقاضای کل در اقتصاد باید جذاب باشد ولی درسال

ایم. پرسش اساسی این است که چرا گذاری نبودهاخیر، شاهد این گونه رشد سرمایه

بازخرید سهام خودی و پرداخت سود های امریکایی، های انگلیسی همانند بنگاهبنگاه

عنوان سازوکاری برای تأثیرگذاری بر بهای سهام خود ترجیح سهام بیشتر را به

دهند؟ واقعیت این است که بازخرید سهام خودی، چیزی غیر از کوششی نامعقول می

چه اندازی به نیروهای بازار و افزودن بربهای سهام نیست. به خوانش من، آنبرای دست

جا شاهدیم درواقع یک استراتژی متفاوت در برابر استراتژی مبتنی بر ایندر 

گذاری و افزودن بر توان رقابتی و تولیدی بنگاه است. به سخن دیگر، تولید ارزش سرمایه

شود و این هرچه باشد مدت تاخت زده میدر درازمدت، با زهکشی ارزش در کوتاه

 داران باشد.درکلیت آن و حتی همین سهام تواند به نفع منافع درازمدت اقتصادنمی

 هایسال گذشته را بررسی کنیم تردیدی نیست که شماری از سیاستاگر ده 

طور ی بهدرپیش گرفته شده، برای نمونه تزریق پول، و یا دوران بسیار طوالنی نرخ بهره

های آماری که داریم نه مشوق ی شواهد و دادهمصنوعی نازل براساس همه

گذاری بیشتر مبادرت گذاری بخش خصوصی شد و نه بخش دولتی به سرمایههسرمای

پردازی هم این است که علت اساسی نازل کرد. به گمان من، علت این شکست سیاست

گذاری نه کمبود منابع داخلی بود و نه باالبودن نرخ بهره و درنتیجه، کاماًل بودن سرمایه

توانست باشد. برای چه که شد نمیی جز آنها چیزآمد این سیاستروشن بود که پی

گونه افتاد که متأسفانه اینمقابله با وضعیتی که وجود داشت، دو اتفاق دیگر باید می

 نشد.
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پذیرفتند که ارجحیت دادن مندان باید میپردازان و قدرتسیاست -

 -مستقل از علل افزایش بهای سهام -به بیشینه کردن بهای سهام در بازار 

 گرفت. ورد بازبینی قرار میباید م

شد تا تضمین کند که های مؤثر و مفیدی اتخاذ میباید سیاست -

گذاری مولد ارزش وسوی سرمایهبخش مالی در واقع منابع مالی را به سمت

 در اقتصاد هدایت خواهد کرد. 

« معمای»ی گزارهبر اساس مجموعه شواهدی از این دست است که من با پیش

ی ی کافگیرد یا به اندازهگذاری مولد انجام نمیوری همراه نیستم. وقتی سرمایهبهره

وری قطع شده است، ی بین دستمزد واقعی و رشد بهرهگیرد و وقتی رابطهانجام نمی

 توان انتظار داشت. آمدی است که میرین پیتوری طبیعیروند نزولی نرخ رشد بهره

 ورینابرابری و بهره -4

وند ایم که رایم ما بر این عقیدهعالوه بر مباحثی که درصفحات پیشین ارایه کرده

داری یک بُعد نهادی هم دارد. در ی سرمایهوری در اقتصادهای عمدهنزولی رشد بهره

ادها، ما شاهد تضعیف نهادهای موجود ی این اقتصی گذشته، در همهطول چهار دهه

های آمدایم. یکی از پیهای کارگری، بودهطور مشخص اتحادیهدر پیوند با بازار کار، به

وری و رشد دستمزد واقعی ی بین رشد بهرهتضعیف نهادهای کارگری این بود که رابطه

دستمزد  قطع شد. اگرچه احتمال دارد این قطع رابطه بین این دو درعمل به صورت

 تواند یکی از عوامل کاهش نرخیابنده دربیاید ولی معتقدیم که میثابت و حتی کاهش

وری هم باشد. اگر بر شواهد موجود در بریتانیا تمرکز کنیم، سامنر و بلوند رشد بهره

نسبت باالی اشتغال دربریتانیا با یکی از شوند که سطح به( متذکر می2، ص. 2018)

ای نسبتاً طوالنی و دنباله OECDوری درمیان کشورهای عضو ی بهرههاترین میزانکم

زمان شده است. یکی از وری پایین و مشاغل با مهارت ناچیز همهایی با بهرهاز بنگاه

های کارگری، برای کارگران در دالیل این وضعیت این است که با تضعیف اتحادیه

برای  حداقل مزد»با تأکید بر سیاست مشاغل با مهارت ناچیز و با دستمزد پایین دولت 

ها درآمده است. درضمن برای آن« اتحادیه»درواقع به صورت اولین و آخرین « زندگی

ی گذشته، روشن است که رشد اقتصادی کشور با توجه به رشد نابرابری در چهار دهه
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 شهم در طول این مدت رشد فراگیرنده نبوده است. در چند سال گذشته که شاهد افزای

اشتغال و کاهش بیکاری بودیم این وضعیت کلی تغییر نکرده است. واقعیت این است 

های کارگری ها در راستای دلسرد کردن اتحادیهی این سالکه سیاست دولت در همه

های رنگارنگی که داده ی وعدهو افزودن بر انعطاف بازار کار بوده است. برخالف همه

وری پایین، و به صورت اقتصادی با بهره ی این سیاست درعملشد نتیجهمی

آمیزترشدن اقتصاد خصوص در شرایطی که با رقابتدستمزدهای پایین درآمد که به

 تر از فاجعه نیست. کردن روبرو هستیم، چیزی کمی جهانیجهان در نتیجه

( 2007آمدهای نهادهای اقتصادی بر توزیع درآمد، لوی و تمین )در بررسی پی

های پس از جنگ دوم جهانی درامریکا مباحث اقتصادی عمدتًا نند که درسالکاشاره می

های کارگری درجریان بود. بعالوه، براساس چارچوب پیشنهادی وحوش اتحادیهحول

بت نسپس از قرارداد دیترویت پذیرفته شد که مالیات تصاعدی و حداقل دستمزد به

تر ع ناشی از رشد اقتصادی را عادالنهالزم است تا مناف« بختیاشتراک نیک»باال برای 

شد  تنها به رسمیت شناختهوری نهتوزیع نماید. تعدیل دستمزد با توجه به افزایش بهره

هاست آمد این توافقبلکه هم ضروری بود و هم این که عادالنه ارزیابی شد. احتماالً در پی

یعنی  –درامریکا وری کار متوسط بهره 1973تا  1948ی که شاهدیم که در فاصله

درصد افزایش یافت و درطول همین مدت  96.7ازای هر ساعت کار، میزان تولید به

(. به عوض 9، ص 2017درصد بود )بیونز و بلر، 91.3میزان افزایش دستمزد واقعی هم 

ایم، لوی و تمین های کارگری بودهای که شاهد تضعیف نهادهای اتحادیهبرای دوره

وری بهره 2005و سال  1980سال بین سال  25کنند که در می ( گزارش1، ص. 2007)

درصد رشد داشت ولی افزایش میزان متوسط دستمزد کارگران 71کار در بخش تجارت 

وری درصد بود. به سخن دیگر، تقریباً چهارپنجم رشد بهره14در طول این مدت تنها 

از همین آمارهای ساده کار در این مدت هیچ منفعت مادی برای کارگران نداشته است. 

 توان گرفت:دو نتیجه می

های کارگری مشخص ی دوم که با تضعیف اتحادیهدر طول دوره -

درصد  30ی اول حدوداً وری کار در مقایسه با دورهشود میزان رشد بهرهمی

 کاهش یافته است.
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وری بیشتر در بازارها به ی مهم دیگر این که وقتی بهرهو نکته -

آید و وقتی که دستمزد متوسط کارگران به تر درنمیصورت درآمد بیش

یقین یابد، بهوری حاصل شده افزایش نمیی افزایشی که در بهرهاندازه

مراتب بیشتر از رشد شان بههایی هستند که دستمزد یا حقوقگروه

ی بین دستمزد واقعی شان افزایش یافته است. در نمودار اول، رابطهوریبهره

کنیم و در نمودار دوم مشاهده می 1945-1975ی ا برای دورهوری رو بهره

ی بین وضوح روشن است که رابطهدهد بهرا نشان می 1975های پس از سال

 وری و دستمزد واقعی قطع شده است. رشد بهره

 
 ( استخراج کرده ام.2017منبع: آمارها را از گوردون )
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یکا ای مختص امروری پدیدهاین بریدگی رابطه بین رشد دستمزد واقعی و رشد بهره

داری هم اتفاق افتاد. اوگوچیونی و ی سرمایهنبود بلکه در دیگر کشورهای پیشرفته

 ی بیناند متذکر شدند که در فاصلهی کانادا پژوهش کرده( که درباره2016دیگران )

 0.09ازای هرساعت کار تنها دستمزد واقعی بهمتوسط رشد ساالنه  2014و  1976

 1.12وری کار سالی درصد بود درحالی که در طول همین مدت متوسط رشد بهره

وری هیچ سال بیش از سالی یک درصد از رشد بهره 38درصد بود. به عبارت دیگر برای 

ه کارگران چتأثیر مثبتی بر میزان دستمزد واقعی نداشته است. البته باید اشاره کنم اگر

مند نشده بودند ولی موقعیت کارگران با دستمزدهای بسیار وری بهرهمیانی از رشد بهره

باال و به همین نحو دستمزدهای بسیار پایین اندکی متفاوت بود و دستمزد واقعی آنها، 

ویژه دستمزد کارگرانی که در صدر توزیع درآمدی بودند شاهد رشدی همسان با رشد به

(. بررسی مشابهی از وضعیت درامریکا صورت گرفت 15ود )همان، ص وری ببهره

ایم چه پیشتر از آن سخن گفتههای آنها با آن(. یافته2015)بنگرید به بیونز و میشل، 

درصد رشد داشت ولی  72.2وری کار بهره 2014تا  1973ی خوان بود. در فاصلههم

درصد بود یعنی 42.5ی تنها در طول همین مدت، میزان رشد متوسط دستمزد واقع

وری در میزان دستمزد واقعی درصد از رشد بهره 30کنیم که حدوداً مشاهده می

شده انعکاسی ندارد. جالب این که در طول همین مدت میزان دستمزد یک پرداخت

 مراتب بیشتر بودوری بهدرصد افزایش یافت که از میزان متوسط بهره 167ها درصدی

تنها  1973ها از کل دستمزد پرداختی که درموجب شد تا سهم آن و به همین خاطر

(. در مورد بریتانیا، 13افزایش یابد )همان، ص  2013درصد در  13.2درصد بود به  6.8

متوسط  2010تا  1972( نشان دادند که در طول 10، ص 2013پسوآ و ون رینن )

ن مدت، متوسط رشد درصد افزایش یافته است ولی درطول همی 114وری کار بهره

وری اثری بر میزان درصد از رشد بهره 42درصد بود، یعنی  72دستمزد واقعی تنها 

درصد  20ها از درآمد از درصدیدستمزد پرداختی نداشته است. در امریکا، سهم یک

گاه به این حد نبوده است. در هم فزونی گرفت که در بیش از یک قرن گذشته هیچ

درصد  6جا هم از تر بود ولی در اینها اندکی از امریکا کمصدیدربریتانیا، سهم یک
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افزایش یافت )همان،  2008درصد قبل از بحران بزرگ مالی سال 15به  1979درسال 

 (.12ص 

( بر بررسی روند نزولی میزان دستمزد واقعی 2-4، صص 2014گرگ و دیگران ) 

میزان واقعی دستمزد هفتگی حدود  ،2008دارند که از در بریتانیا تمرکز کرده اظهار می

کنند. بیکاری، درصد کاهش یافته است و از سه عامل در توضیح آن استفاده می 8

وکارها و بریدگی رشد دستمزد از رشد گذاری ناچیز در کسبدستمزد پایین و سرمایه

 2009تا  2008گذاری از گران میزان سرمایهی این پژوهشوری کار. براساس یافتهبهره

وری نصیب یک یا ای از منافع رشد بهرهدرصد کاهش یافت و بخش عمده 14بیش از 

(. درپیوند با رابطه بین دستمزد و 4ها در توزیع دستمزدها شد )همان، ص دو درصدی

ماندگی دستمزد واقعی از عقب 2003رسد که حدوداً از سال وری، به نظر میبهره

وری از ی دستمزد واقعی از رشد بهرهمیانه وری شروع شده باشد ولی جدا شدنبهره

، 2017(. شویلنوس و دیگران )17-19آغاز شده بود )همان، صص  1990ی اواسط دهه

و  1995ی در فاصله OECD( همین مقوله را در میان کشورهای عضو 5-6صص 

ها این است که در دوسوم از این کشورها سهم گیری آناند. نتیجهبررسی کرده 2014

تمزد از تولید ناخالص ملی روند نزولی داشته و بعالوه نسبت دستمزد میانه به دس

ی در همه –دهد عنوان شاهدی که نابرابری دستمزدی را نشان میبه -متوسط دستمزد 

این کشورها به استثنای دو کشور کاهش یافته است. شکاف بین متوسط دستمزد واقعی 

ظهور پیدا کرده و بعد روند افزایشی  1990های و دستمزد واقعی میانه از اواخر سال

 داشته است ) همان، بنگرید به نمودار یک(

 هایی برای مقابله با این مشکل دوگانه. سیاست5

ای که باید بر آن تأکید کنیم این است که برای تخفیف این مشکل دوگانه اولین نکته

تنها مفید و مؤثر نیست نه بازار ماندن« های نامرئیدست»هیچ کار نکردن و به امید 

ی یک پردازی کالن در جامعه است. با ارایهگریزی در سطح سیاستبلکه نماد مسئولیت

کنیم برای مقابله با نابرابری روزافزون و بندی کلی از این مشکل دوگانه، سعی میجمع

های مشخصی سخن بگوییم که وری از سیاستدرکنار آن روند نزولی میزان رشد بهره

 باید در پیش گرفته شوند. 
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چه که از سوی ایم به اعتقاد ما آنطور که درصفحات پیشین بحث کردههمان

داری واقع مشکل بسیارپیچیده و ریشهشود بهوری نامیده میبهره« معمای»پژوهشگران 

پردازی دست بزنیم. با است که باید درسطوح مختلف برای مقابله با آن به سیاست

های پذیریم که درکنار بنگاهی وجود یک الگوی دوگانه را میگزارهما پیشاندکی تسامح 

وری و رشد آن در این های تنبل هم داریم که میزان بهرهپیشرو یا سوپراستار ما بنگاه

ل، ما های تنبی طوالنی بنگاههای اساسی دارد. در این دنبالهدیگر تفاوتدو گروه با یک

شکی ی پززامبی هم داریم که اگر به استفاده از یک استعاره هایی بنگاهیک زیرمجموعه

در اینجا مجاز باشیم معقتدیم شبیه به بیمارانی هستند که در واقع با کمک دستگاه 

وری در دهند. برای این که این دو وجه مشکل بهرهاند و به فعالیت خود ادامه میزنده

 ر بیان شود بد نیست اشاره کنیم کهتداری اندکی عیانی سرمایهاقتصادهای پیشرفته

به یک  2004و  1990های درصد در سال در طول سال 2وری از رشد متوسط بهره

وری رسیده است. میزان رشد بهره 2016تا  2004های درصد در سال در طول سال

درصد در سال بود 3بیش از  2013و  2001های ی سالهای سوپراستار در فاصلهبنگاه

 0.5های تنبل تنها وری در بنگاهه در طول همین مدت متوسط رشد بهرهدر حالی ک

(. به اعتقاد ما عامل اصلی بروز این مشکالت x، ص2019درصد بود )بل و درویس، 

هاست که از پیش از بحران بزرگ گذاری مولد در این اقتصاددرواقع ناکافی بودن سرمایه

وند نزولی را تشدید کرد )صندوق آغاز شده بود، اگرچه بحران این ر 2008سال 

(. درتوضیح وضعیت رکودی کنونی 2016، جونز و فیلیپون، 2015المللی پول، بین

 گذاری مولد دودسته عوامل بررسی شدند. سرمایه

 داری پیشوار سرمایهی اداره یک بنگاه نمونهتغییری که در شیوه -

یت اهمیت مدت درذهن مدیرآمد که باعث شد رسیدن به اهداف کوتاه

گذاری مولد درازمدت غفلت بیشتری پیدا بکند و به همین دلیل از سرمایه

 شد.

مدت در ذهنیت مدیران عامل دومی که موجب شد تا منافع کوتاه -

داری اهمیت بیشتری پیدا بکند، روند نزولی وار سرمایهیک بنگاه نمونه

، ص 2014 داری است )میتو،درازمدت نرخ سود دراقتصادهای عمده سرمایه
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کرده است که « متقاعد»رسد صاحبان سرمایه را ( که به نظر می10

گذاری در فناوری تازه برای جایگزین کردن نیروی کار درفرایند تولید، سرمایه

ای در پی نداشته باشد )رابرتز، شدهممکن است سودآوری مطمئن و تضمین

2019.) 

های پس از بحران بزرگ به این العمل مدیران به روند نزولی نرخ سود درسالعکس

دهند که نیروی کار خود را حفظ کنند و اگر ها ترجیح میصورت در آمد که بنگاه

ی شرایط بازار تغییر کند که به تولید بیشتری نیاز باشد، نیروی کار بیشتری را با ارایه

هتفیلد، الف، دلفین و  2014و  2014کار بگیرند )بارنت ودیگران، قراردادهای موقت به

2015.) 

اری دگذاری در بخش مولد ارزش دراقتصاد کشورهای پیشرفته سرمایهسهم سرمایه

های کارگیری نیروی کار و دربخشگذاری بیشتر در بهکاهش یافت و درواقع با سرمایه

کمتر مولد اقتصاد جبران شد. به عبارت دیگر، آن چه که در این اقتصادها شاهدیم این 

بازانه گذاری سفتهی ثابت روند نزولی دارد ولی سرمایهذاری در سرمایهگاست که سرمایه

خرید وفروش سهام و اوراق قرضه، روند افزایشی داشته است  -ی موهومیو در سرمایه

کنیم نشان که خودش را به صورت حباب قیمتی که در بازارهای مالی مشاهده می

وضیح توان تتکیه برمبانی اقتصاد نمی دهد. رونق بازار سهام را در شرایط کنونی بامی

د تر است و رشداد یعنی روشن نیست در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی از همیشه کم

وری کار هم روند نزولی دارد چرا بهای سهام دربازار، روند افزایشی خود را حفظ بهره

عید مولد بگذاری تر در سرمایهکنیم که حتی نرخ سودآوری کمکرده است. ما اضافه می

 های مالی باشد چون بازدهگذاری در داراییی سرمایهکنندهنیست یکی از عوامل تشویق

 شود. طور نسبی بیشتر است بلکه زودتر هم نقد میآن نه فقط به

شخصا م -های پولی غیرمعمولایم استفاده از سیاستهمان گونه که پیشتر هم گفته

طور مصنوعی در سطحی و حفظ نرخ بهره به -استفاده گسترده از سیاست تزریق پول

گذاری در بسیار پایین و حتی در مواردی نزدیک به صفر اگرچه مددکار سرمایه

گذاری مولد را کدرتر ی موهومی شد ولی دورنمای سرمایههای مالی و درسرمایهدارایی

ادهای تصای که قابل بررسی است این که با وجود رونق بازارسهام در اغلب اقکرد. نکته

چنان پایین است. و بعالوه، گذاری مولد همداری پیشرفته، ولی سودآوری سرمایهسرمایه
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گذاری مولد ناچیز، هم نرخ رشد اقتصادی بسی کمتر از آن از جمله به خاطر سرمایه

وری رود و هم نرخ نازل رشد بهرهچیزی است که از روند تاریخی نرخ رشد انتظار می

های اقتصاد العمل به بحران بزرگ مالی، درهمه بخشست. د رعکسکار ادامه یافته ا

توجه این که اکثریت مشاغل از دست شاهد بیکارشدن کارگران بودیم ولی نکته قابل

وری باال متمرکز بود و درضمن، عمده کسانی که شغل رفته درصنایع مولد و با بهره

زیادی جوانان بودند. و اما وقتی  شان را از دست داده اند کارگران تمام وقت و درموارد

آوری داشت درواقع کارگران که بهبود وضعیت اقتصادی آغاز شد، آن چه رشد حیرت

، و کارگران پاره وقت بودند که درواقع جایگزین کارگران 1با قرارداد موقت، شغل آزاد

تمام وقت با قرارداد دائمی شده بودند که رکود بزرگ موجب بیکاری شان شده بود ) 

( متذکر شد که در بریتانیا، درطول 2016(. الیس ) 24، ص 2015دولفین و هتفیلد، 

ز دست رفت. هزار فرصت شغلی دربخش صنعت ا 385.5سال گذشته، درمجموع  7

، ص. TUC (2017عالوه برتغییر کمی باید به جنبه دیگر تغییرات هم توجه کنیم. 

 کاریبه این سو تعداد کسانی که قرارداد موقت و ناامن 2011کند که ازسال ( اشاره می9

میلیون نفر دربریتانیا  3.2درصد بیشترشده و به  27هزار نفر، یا  600دارند بیش از 

هزار تن  70تنها  2006اد کسانی که قرارداد صفرساعتی دارند درسال رسیده است. تعد

، 2016هزار نفر رسیدند. درسال  810گونه کارگران به این 2016بود ولی در سال 

که  2006میلیون نفر در بریتانیا شغل آزاد داشتند که از میزانش در سال  4.8حدودا 

 1.7ه توجه این کی قابلاست. نکتهمیلیون نفر بود یک میلیون نفر بیشتر  3.8تنها 

میلیون از دارندگان مشاغل آزاد درآمدشان از حداقل مزد برای زندگی که دولت تعیین 

دانیم که در سال ( می2019ی آمار ملی )کرده کمتر است. براساس آمارهای اداره

نی هزار نفر کسا 620کردند، وقت کار میطور پارهمیلیون نفری که به 7.2از  2007

ت پیدا وقشان این بودکه نتوانسته بودند کار تماموقتبودند که علت اصلی کار نیمه

                                                      
است کارش را به « آزاد» واقع در اینجا این نیست که کارگر به« شغل آزاد»این توضیح الزم است که منظور از . 1

پسندد انجام بدهد. درواقع، دراین جا منظور کارگران با قرارداد موقتی هستند که از نظر حقوقی هر صورتی که می

وند تا بعضی از امکانات حقوقی که در اختیار کارگران شعنوان کسانی که دارای شغل آزاد هستند طبقه بندی میبه

 تمام وقت وجود دارد شامل حال آنان نشود. 
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وقت به نزدیک تعداد افراد دارای مشاغل پاره 2019دانیم که در پایان سال کنند. می

هزار  918عالوه درصد افزایش است و به 16ی دهندهمیلیون نفر رسیده که نشان 8.4

کسانی هستند که چون  -دی در مقایسه با وضعیت پیشیندرص 48یعنی رشد  -نفر 

زاد کنند. کارگران مشاغل آوقت کار میطور پارهوقت پیدا کنند بهاند کار تمامنتوانسته

کنند ی کافی کار نمیوقت به اندازهتری دارند و کارگران پارهوری کمطور متوسط بهرهبه

ود وری ختوانند برای بهبود بهرهمل نمیو کارگرانی که قرارداد صفرساعتی دارند درع

 ی انسانی بیشتری انباشت کنند. سرمایه

دازان قرار پری اقتصاد بریتانیا باید مورد توجه سیاستیکی از مشکالتی که در اداره

های بریتانیایی است. برای تخفیف های مختلف در بنگاهبگیرد عرضه و تقاضای مهارت

ور طتوجهی نیاز داریم که باید در بخش آموزش بهابلگذاری قاین مشکل به سرمایه

طور مشخص صرف شود تا کارگرانی با مهارت الزم تربیت کلی و بخش کارآموزی به

 های مشخصهای کلی که باید اجرا شود اجرای برنامهعنوان بخشی از سیاستشوند. به

ند لی و اساسی روچنین باید علل اصگیرکردن منافع رشد اقتصادی است و همبرای همه

های مشخص برای کاستن نزولی رشد اقتصادی هم بررسی شود. عالوه بر اجرای سیاست

های دیگر در پیوند با فرایند کار و از نابرابری روزافزون درآمدی، باید در بهبود حوزه

هایی است که از نظر جا حوزههای الزم انجام بگیرد. منظورمان در اینتولید هم اقدام

بختی اوست و در ارزیابی وضعیت خود مورد توجه روند در واقع بخشی از نیکیک شه

توانیم به این موارد اشاره کنیم: دورنمای اشتغال، رضایت از کار، گیرد. میقرار می

چنین همبستگی اجتماعی. تردیدی نیست که آمدهای آموزشی و بهداشتی و همپی

ی کنندهنین معکوس کردن روند نگرانچوری و همبدون عالج روند نزولی رشد بهره

ین کدام از اتوان به هیچچنین نابرابری در توزیع ثروت، نمیرشد نابرابری درآمدی و هم

 اهداف رسید. 

وری و کاهش میزان نابرابری کردیم که بین رشد بهرهطور سنتی گمان میبه

گزاره را ین پیشهای متعددی نادرستی ابستانی وجود دارد، ولی پژوهشدرآمدی بده

پردازان (. سیاست2017، قریشی، 2013، برگ، 1975اند )بنگرید به اکون، نشان داده

باید در نظر بگیرند که تحوالت تکنولوژیک هم ساختار اقتصاد را تغییر داده و هم قواعد 

ها دستخوش دگرگونی شده است. البته تغییرات متعدد دیگری هم رقابت بین بنگاه
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طور که است. ماهیت کار هم از این تغییرات در امان نمانده است. همانصورت گرفته 

ال طور دائمی در حها ثابت نمانده و تقریباً بهایم تقاضا برای مهارتتر اشاره کردهپیش

طور های دولت در این حوزه بهتغییر بوده است. درپیوند با مهارت در بریتانیا سیاست

ها ی مهارتپردازان بر عرضهور عمده توجه سیاستطکلی چندان موفق نبود چون به

ی کافی در نظر ها را به اندازهتمرکز کرده و درواقع وارسیدن تقاضا برای مهارت

ی ها وجود دارد نه فقط عرضهاند. برای حل مشکالتی که در پیوند با مهارتنداشته

یاری از کارفرماها و ها به همان اندازه بااهمیت است. بسها که تقاضا برای آنمهارت

گذاری ی کافی و الزم سرمایههای کارآموزی به اندازهها در بریتانیا در برنامهبنگاه

طور هایی که دارند بهها از مهارتتوجهی از همین بنگاهکنند و حتی شمار قابلنمی

سوم کند که یک( برآورد می102، ص 2018) IPPRکنند. ثمربخش استفاده نمی

چه الزم دهند بیشتر از آنکنند، برای کاری که انجام میدر بریتانیا کار میکسانی که 

ی دیگری که باید به آن توجه شود این است که است شایستگی و مهارت دارند. حوزه

توان مشوق رقابت سالم در بازارها شد و آن را تشویق کرد. در این دوران گونه میچه

جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت در بازار نظامات  پردازان باید برایدیجیتالی سیاست

راستار های سوپی فعالیت بنگاهاجرا در بیاورند. با توجه به شیوهمؤثری ایجاد کنند و به

تر شده است. به گمان من شان از همیشه مهماین مقررات و ضرورت تدوین و اجرای

ی مقررات ادغام و ید همهپردازان باشواهد کافی وجود دارد مبنی بر این که سیاست

 ها در پوشش کمک بهها را مورد بازبینی قرار بدهند تا ادغام بنگاهخرید و فروش بنگاه

کنندگان در بازارها شکل نگیرد. به باور من در هر موردی که با کارآیی به زیان مصرف

رسی بازار برآمدهایش را بر ساختار پردازان باید پیشویم سیاستها مواجه میادغام بنگاه

و چنانچه ادغام موجب تمرکز بیشتر در بازارها شود، از آن جلوگیری کنند. بعالوه با 

آمد آن رشد در میزان تمرکز ی گذشته و در پیها در چند دههتوجه به رشد ادغام بنگاه

 1، ص 2016جونز و فیلیپون  37، ص 2017در بازارها )بنگرید به گوتیرز و فیلیپون، 

( 2018، بل و تاملینسون 2017، کورفه و گیچووا 2016، بارکای 2017گران اوتور و دی

 طور جدیها با غفلت روبرو شده بود باید بهاجرای قوانین ضدتراست که در این سال

( که به بررسی وضعیت در ایاالت 2016مورد ارزیابی قرار بگیرد. بلونیجن و پیرس )
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ها موجب دهد که ادغام بنگاهما نشان میپژوهش »اند که متحده پرداختند متذکر شده

ی سود به صورت چشمگیری افزایش یابد در حالی که هیچ شاهد از شده تا حاشیه

(. 3ص. )« وری بهبود یافته باشدایم که میزان بهرهقبولی پیدا نکردهلحاظ آماری قابل

هان اند که شاهد یک تغییرساختاری در اقتصاد ج( مدعی2016اندروز و دیگران )

د افزایند که در فراینکنند و میشدن همه چیز اشاره میایم و از جمله به دیجیتالیبوده

ها کارگیری این تکنولوژیکارگیری تکنولوژی جدید به وضوح شاهدیم که سرعت بهبه

د های جدید رونکندتر شده است. از سوی دیگر خبر داریم که فرایند تشکیل بنگاه

ها از بازار هم کاهش یافته است )قریشی، سرعت خروج بنگاه عالوهنزولی دارد و به

ی ورود به بازار و خروج از آن دسترسی نابرابر به سرمایه (. عالوه بر مقوله9، ص 2017

ک های کوچتواند یکی از عوامل رشد پایین باشد چون دسترسی نداشتن بنگاههم می

گیرد. اگر الزم باشد باید قوانین می وری باال به سرمایه جلوی رشد آنها راولی با بهره

ضدتراست و قوانین حاکم بر رقابت در بازارها مورد بازبینی کامل قرار بگیرد تا با نیازهای 

خوانی داشته باشد. این مهم است که بازارها در شرایط دیجیتالی کنونی هم

 :یژه مبذول کنندهای جدید در بازارها توجه وآمد ناگوار فناوریپردازان به دو پیسیاست

 شود.ی رقابت صاحب تقریباً همه چیز میبرنده -

 انحصار طبیعی در بازارهاایجاد شبه -

های سوپراستار با توجه به موقعیت شان در بازارها عمل روشن است که بنگاه

کنند، یعنی برای حفظ و حتی بهبود موقعیت مسلط خود در بازار برسر راه می

کند که بین رشد ( اشاره می2017کنند. قریشی )یجاد میآمدگان موانع مختلف اتازه

های سوپراستار و بقیه شکاف چشمگیری وجود دارد و با پذیرش این وری در بنگاهبهره

رسد به این سرانجام تمایل دارد که مشکل اصلی را نه فناوری بلکه دوگانگی به نظر می

ه، اگر داند. درنتیجها میبنگاه یدر پذیرفتن و بکارگیری تکنولوژی تازه از سوی بقیه

این نگاه درست باشد در آن صورت توجه اصلی باید صرف رفع موانعی بشود که برسر 

چه جا آنها وجود دارد. در اینکارگیری این فناوری تازه درمیان بنگاهراه پذیرش و به

ردازان پاستیابد این است که احیای رقابت در بازارها باید در صدر اولویت سیاهمیت می

دهد درصنایعی که در آن رقابت ( ادامه می9، ص 2017در این اقتصادها باشد. قریشی )

های درگیر کارگیری آن از سوی بنگاهناکافی است، پذیرش تکنولوژی جدید و به
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ها بیشتر و متوسط رشد وری هم در میان بنگاهتر است و شکاف بهرهنسبت کمبه

 ر است. توری هم به نسبت کمبهره

راستی بسیار سو رشد میزان واقعی مزد بهبه این 2008در مورد بریتانیا، از سال 

نسبت بسیار قوی بوده است. اگرچه کمیت اشتغال مهم است ناچیز ولی رشد اشتغال به

شود و باید بهبود کیفیت ولی به همان اهمیت کیفیت مشاغلی است که ایجاد می

شود ار بگیرد. برای بهبود کیفیت مشاغلی که ایجاد میجد مورد بررسی قرمشاغل هم به

های گذاری بیشتر در آموزش و در کارآموزی اهمیت حیاتی دارند. اگر برنامهسرمایه

ی انسانی، در ی کارآموزی و آموزشی دردسترس باشد با افزودن بر سرمایهگسترده

 ایم که این اهدافقیدهوری کار خواهند شد. ولی بر این عنهایت موجب رشد بیشتر بهره

د که در رسانحصول نیستند و این ما را به این نتیجه میهای فردی قابلبرمبنای برنامه

کنند باید اصالحات اساسی صورت بگیرد نهادهایی که در پیوند با بازار کار فعالیت می

شد و به اها پایدار بتا برای عصر دیجیتالی آماده و مؤثر باشند. برای این که این سیاست

اهداف مشترکی که بین صاحبان صنایع و صاحبان نیروی کار وجود دارد برسد باید 

اند سال گذشته به تصویب رسیده 40ی گارگری که در های ضدّ اتحادیهی سیاستهمه

ها فراهم شود. مهم است که باید برای لغو شده و زمینه برای گسترش فعالیت اتحادیه

های درگیر به اقدام عملی دست زد و این ی گروهن همهرسیدن به اهداف مشترک بی

بختی مشترک و بهبود اهداف مشترک باید براساس رشد اقتصادی بیشتر، و نیک

ی نیروهای درگیر برای رسیدن به وری کار استوار باشد. همکاری و همگامی همهبهره

د دارد و هایی که وجوگیری از مهارتاین اهداف مشترک اساسی است تا با بهره

ی زمینهای که ایجاد خواهد شد بتوانیم مشاغلی با کیفیت بهتر که پیشهای تازهمهارت

ت ایم تردیدی نیستر هم گفتهطور که پیشوری کار است ایجاد کنیم. همانبهبود بهره

وری اند و استفاده از آنها موجب بهبود بهرههای مدرن بسیار مهم و اساسیکه فناوری

یاد داشته باشیم که در بریتانیا ما یک اقتصاد بخش ولی درضمن بد نیست بهخواهد شد 

ان ی کارگرخدمات محور داریم و در این نوع اقتصادها کیفیت کار بشر و تمایل و عالقه

وری هم اهمیت زیادی دارد. به نظر ما یکی از به همکاری بیشتر برای حل مشکل بهره

است که براساس برداشتی عهد دقیانوسی از فرایند  مشکالتی که در بریتانیا داریم این
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کار، درگیری نیروی کار در مدیریت واحدها بسیار ناچیز است. یعنی این دیدگاه غالب 

دانیم که شراکت کنند و کارگران کار. ولی امروزه میاست که مدیران مدیریت می

ه کنندی و تعیینوری کار اهمیتی اساسکارگران در مدیریت واحدها برای بهبود بهره

وری در اقتصاد بریتانیا باشد واقعیت این است که بهره« معمای»دارد. هرچه که مشکل 

حل آن هم به کوشش این مشکل کلی و سراسری است و پذیرش این اصل که راه

ترین میزان همکاری بین نیروهای مختلف بستگی دارد، شانس همگانی و گسترده

ت وجه خواهان بازگشهیچت. باید اضافه کنیم که که بهبهتری برای موفقیت خواهد داش

وجودداشت نیستیم. چون از آن زمان تا کنون هم دنیا  1970ی به اوضاعی که در دهه

تغییر کرده است و هم ساختار اقتصاد بریتانیا اصال آن چیزی نیست که در گذشته بود. 

ی عمل ی فناورانه شیوهدهسازی و تغییرات گسترکنیم که فرایند جهانیحتی اضافه می

های کارگری درواقع ایجاد اقتصاد را هم تغییرداده است. منظورمان از احیای اتحادیه

خوانی داشته باشند. از یک سو، واقعیت این است نهادهایی است که با این شرایط هم

ها مینهی زکارگرفته شد، در همههای کارگری بهکه الگوی بدیلی که با سرکوب اتحادیه

 40باری داشته است. متوسط رشد اقتصادی در این آمدهای فاجعهشکست خورده و پی

تر بود. نابرابری در توزیع درآمد و ثروت مراتب از روند تاریخی رشد اقتصادی کمسال به

تر، فرایند رشد ها مهمی اینتر شده است و از همهآفریناز همیشه ناگوارتر و مشکل

معکوس نشده باشد حداقل به حالت ایستا درآمده است. این وری کار هم اگربهره

 یعالوه خروج بریتانیا از اتحادیهسازی و بهآمد جهانیمجموعه در شرایطی که در پی

ی اقتصادی خواهد بود و ضروری اروپا با آن روبرو خواهیم بود حرکت به سوی یک فاجعه

 پردازان اقتصادی دراد ما سیاستاست برای تغییر آن به اقدام عملی دست زد. به اعتق

بریتانیا با دو انتخاب دشوار روبرو هستند. یا برای ایجاد اقتصادی که در آن نیروی کار 

یابد و در این اقتصاِد بخِش وری بهبود میدر مدیریت واحدها هم نقش دارد، و بهره

ثریت مطلق محور، با بهبود میزان رشد و شراکت منافع ناشی از آن در میان اکخدمات

 دهند کهمردم، نظام اقتصادی پایداری خواهیم داشت و یا به وضعیت کنونی ادامه می

وری به نسبت پایین، و دستمزدهای پایین و کوشش برای این که اقتصادی است با بهره

 چشمگیر در بیاید. « بهشت مالیاتی»به صورت یک 
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امور و در مدیریت بنگاه، ی پذیریم که بدون درگیرشدن کارگران در ادارهاگر می

وری به سرانجام مطلوب نخواهد رسید، درآن صورت باید نقش کوشش برای بهبود بهره

( 2017های کارگری را در کل این فرایند به رسمیت شناخت. بارث و دیگران )اتحادیه

اند که بیشتر شدن عضویت اند به این نتیجه رسیدهکه اقتصاد نروژ را بررسی کرده

ها شده است و ادامه وری کار در سطح بنگاهها باعث بهبود بهرهدر اتحادیه کارگران

دهد که هریک درصد افزایش در عضویت کارگران در نتایج ما نشان می»دادند که 

« درصد افزایش یابد 1.8تا  1.7وری کار بین شود بهرههای کارگری باعث میاتحادیه

که از  2007دولتی در بریتانیا در سال  تر، یک سند(. حتی از آن هم جالب25)ص. 

دهد که منتشر کرد نشان می -آن زمانی که بود -ی تجارت و صنعت خانهوزارت

ها حضور های کارگری در آنشواهدی وجود دارد که واحدهایی که اتحادیه»

ها هم مشوق پیوستن چشمگیرتری دارند امکانات کارآموزی بهتری دارند و اتحادیه

شان افزایش وریاند که باعث شد بهرههای آموزشی شدهگر به این برنامههزارها کار

وری ساالنه (. منافع ناشی از بهبود بهره22، ص 2007)وزارت تجارت و صنعت، « یابد

شود و در پانوشت میلیون پوند برآورد می 1133میلیون تا  476به بیان پولی سالی 

تا  3.4وری سالی بین ناشی از بهبود بهرهکه برآورد منافع »همان سند آمده است که 

العمل به منافع ناشی از وجود و بعد در عکس« میلیارد پوند برآورد شده است 10.2

شود این سند دولتی میلیارد پوند برآورد می 10های کارگری که سالی بیش از اتحادیه

وح وضبه -هر چه باشد -که این یک برآورد تخمینی است ولی میزانش»کند اشاره می

)همان، ص « واقع چشمگیر استوری بهدهد که منافع ناشی از بهبود بهرهنشان می

22 .) 

ویژه اصالحاتی که باید در نهادهای بازار ها و بهبه اعتقاد ما عدم پذیرش این واقعیت

وری و میزان دستمزد واقعی چنین تداوم بریدگی بین رشد بهرهکار صورت بگیرد و هم

های سیاسی و اقتصادی شدت گرفته و به صورت یک مشکل د تا نارضایتیشوموجب می

شده دوباره وصل نشود، درآن صورت کوشش برای ی قطعاساسی دربیاید. اگر این رابطه

ود تر کوشش برای بهبها و اندکی کلیی بنگاهدرگیر کردن کارگران در مدیریت و اداره

های الزم برای همکاری و همگامی د انگیزهوری موفق نخواهد شد چون کارگران فاقبهره
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به است. جانهستند. به باور ما تغییراتی که باید صورت بگیرد تغییراتی اساسی و همه

ر هایی که درسمیت بشناسد و در سیاستهای کارگری را بهدولت باید نقش اتحادیه

ز نی کند. اها شده بازبیاجرا درآمده و موجب تضعیف نقش اتحادیهسال گذشته به 40

های کارگری هم باید خود را با شرایط موجود تطابق بدهند و سوی دیگر، اتحادیه

وری کار تمرکز نمایند. در این راستا، ای برای بهبود بهرهعنوان وسیلهبرنقش خود به

های تازه ویژه باتوجه به فناوریباید برامکانات خویش برای آموزش و کارآموزی به

های ص باید تأکید کنیم که در مورد اقتصاد بریتانیا توجه اصلی اتحادیهخصوبیفزایند. به

ی بیشتر کارگیرها در بهتوان مشوق بنگاهکارگری باید بر این نکته باشد که چگونه می

های کارگری باید نقش خود را در تکنولوژی دیجیتال شد، به عبارت دیگر، اتحادیه

رایند تولید و در محل کار ایفا کنند. برای رسیدن های تازه درفایجاد تقاضا برای مهارت

ارد های تازه وجود دکارگیری تکنولوژیبه این هدف، باید برای رفع موانعی که برسر به

چه الزم است داشتن یک نگاه بدیع به چگونگی رسیدن به به اقدام عملی دست زد. آن

معه است که در این جا اقتصاد مولد و درضمن سطح زندگی باالتر برای اکثریت کسانی

تخاب راستی انایم این که هیچ کار نکنیم بهتر هم گفتهکنند. پیشکار و تولید می

ایم تنها تداوم اقتصادی است با گونه که گفتهآمدش همانای نیست چون پیسنجیده

 ی برابری، سطحآمد این الگو بر مقولهوری ایستا و مزد پایین. پیرشد ناچیز و بهره

بار خواهد بود )بنگرید به تیلور و عمر ی کارگران، و حتی توان مالی دولت فاجعهزندگ

ی شواهد حاکی است که (. دربریتانیا که همه2015کامبی و اسپریفیکو، ، مک2018

آید با دو انتخاب محور در میاقتصادش هرچه بیشتر به صورت اقتصادی بخش خدمات

 صریح روبرو هستیم.

ی تولید، و بر سطح مهارت آنها برای رسیدن رکت کارگران در ادارهآیا بر افزایش مشا

ه طور کلی اقتصادی کوری باال و به تبع آن دستمزد باال و بهبه اقتصادی مولد با بهره

 کنیم؟شود، تمرکز میبه نفع اکثریت اداره می

ایم سال گذشته کرده 40چه که دراین سری به آنانتخاب دوم این است که با خیره

دهیم و شاهد کاهش تدریجی سطح زندگی و به حالت طبیعی درآمدن رکود ادامه می

 ساختاری فعلی خواهیم بود. 
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اما در پیوند با انتخاب اول، برای رسیدن به این سرانجام، ناگفته روشن است 

طور مشخص برای باالبردن سطح لمس، بههای غیر قابلر داراییگذاری دسرمایه

ها اهمیتی حیاتی دارد. متأسفانه ی مدیریت بنگاهچنین تغییر در شیوهها و هممهارت

درصد از 1.7که تنها  2015گذاری در تحقیق و توسعه در بریتانیا درسال میزان سرمایه

ی که در پیش داریم، بسیار نازل است. تولید ناخالص داخلی بود برای رسیدن به اهداف

ی گذاری از متوسط کشورهای عضو پول واحد دراتحادیهدانیم که این میزان سرمایهمی

تر است و اندکی بیش از نصف میزانی است که در امریکا در تحقیق و توسعه اروپا کم

حیاتی باید ی عنوان یک مقوله(. به10، ص. 2018شود )بنگاه آینده، گذاری میسرمایه

گذاری در تحقیق و توسعه افزایش یابد. الگوی بدیلی که در پیش داریم، میزان سرمایه

های الزم صورت نگیرد، در آن صورت، در بهترین حالت گذارییعنی چنانچه سرمایه

شاهد تداوم همین الگوی فعلی خواهیم بود. این الگو هم اقتصادی است با رشد از نظر 

وری پایین و مزد پایین و با شمار روزافزونی از کارگرانی که با بهرهتاریخی ناچیز، با 

چنان فقیرند و با دولتی که ناچار است به منابع درآمدی از طریق وقت هموجود کار تمام

شدن مراکز مالی لندن تکیه کند. درحالی که در یک اقتصاد بخش « بهشت مالیاتی»

تری در فرایند تولید دارد و به همین تب مهممرای انسانی نقش بهخدمات محور، سرمایه

دلیل باید برای انباشت بیشتر این نوع سرمایه اقدام کرد. واقعیت این است که در اقتصاد 

گذاری بیشتر جز ازطریق سرمایهوری بهمحور، رشد و بهبود بهرهبخش خدمات

د از ت بایحصول نیست. حتی فراتر رفته معتقدیم که دولی انسانی قابلدرسرمایه

ی انسانی گذاری بیشتر در بهبود سرمایهها به سرمایهابزارهای مالیاتی برای تشویق بنگاه

های درازمدت آموزشی و کارآموزی برای بهبود هایی که برنامهاقدام نماید. یعنی بنگاه

ه که مند شوند. البتسطح مهارت کارگران دارند باید از این تسهیالت مالیاتی دولت بهره

های بنیادی باید در نظام چنان این است که برای بهبود مهارتی دولت همظیفهو

دانشگاهی -های ضروری برونخصوص آموزشگذاری کند و بهآموزشی کشور سرمایه

 روند اهمیت فراوانی دارد. برای نیمی از جوانان بریتانیایی که به دانشگاه نمی

کار ای از ابزارها بهمجموعه (Secular stagnation)برای مقابله با رکود درازمدت

 هایکه دراغلب اقتصاد -داشتن نرخ بهره طور مصنوعی پایین نگاهگرفته شد. به
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ی گسترده از چنین استفادهو هم -داری غربی نرخ بهره نزدیک به صفر است سرمایه

یابد.  شی اعتبارات در اقتصاد افزایسیاست تزریق پول به بازارها که باعث شد تا عرضه

پردازند از جمله این مقوله است چه که در ادبیات اقتصادی جریان اصلی به آن نمیآن

رده کار بگیرند ادعا کبار ریاضت اقتصادی را بهخواستند سیاست زیانکه وقتی که می

 هایی ازتواند بخشکه هزینه کند و به همین خاطر نمی« پول ندارد»بودند که دولت 

های دولتی را تأمین مالی کند. ولی در عین حال، گذاریی سرمایهخدمات عمومی و حت

درواقع بانک مرکزی در بسیاری از  -زمان با همین ادعاها، بانک مرکزی بریتانیا و هم

عتبار توجهی پول و اناگهان توانستند مقادیر قابلبه -کشورهای دیگر هم به همین شکل

 زارهای مالی تزریق شد. برای بریتانیا کل پولطور مستقیم به باتازه تولید کنند که به

میلیارد پوند  375بیش از  2014تا  2008ای که از این مجرا تزریق شد در طول تازه

(. با غفلت از مشکل اصلی اقتصادی، که درواقع کمبود 2، ص 2018بود )بان و دیگران، 

م اکافی، تزریق حجشدت نگذاری مولد بهچنین سرمایهتقاضای کل در اقتصاد بود و هم

 گذاری مولد تمایلها به سرمایهعظیمی از منابع مالی تازه به بازارها در حالی که بنگاه

ن شد. ای -بازارسهام برای مثال -های مالیشدن بهای دارایینداشتند تنها موجب متورم

ها، اگرچه برای رفع مشکل اساسی و ساختاری اقتصاد مفید نبود ولی مجموعه سیاست

دانیم که با دمیدن در تنور نابرابری روزافزون، همان مشکالت ساختاری را ن میاال

آمدهای توزیعی سیاست تزریق پول ( که پی25، ص 2018تشدید کرد. بان و دیگران )

شود که ثروت برآورد می»اند که اند متذکر شدهرا بررسی کرده 2014-2008در طول 

پوند بیشتر شده است در حالی که ثروت  3000ده درصد فقیرترین بخش جمعیت تنها 

 «.هزار پوند افزایش یافته است 350ترین بخش جمعیت، ده درصد غنی

گذشته است و اقتصاد جهان و  2008بیش از ده سال از بحران بزرگ مالی سال 

 طور کهاند و همانآمدهای آن سقوط خالص نشدهچنین اقتصاد بریتانیا هنوز از پیهم

عالوه مراتب کمتر از روند تاریخی آن است و بهایم نرخ رشد اقتصادی بهتهتر هم گفپیش

مراتب پایین هم پایدار نیستند و نیز شاهد رشد بدهی خانوارها های بهحتی همین نرخ

داری پیشرفته داریم ها هستیم و آن چه که در اغلب کشورهای سرمایهها و دولتو بنگاه

گونه که کینز سهام است. تردیدی نیست که هماندرواقع رشد حبابی دربازارهای 

گفت در درازمدت ما همه خواهیم مرد ولی واقعیت دارد که تمرکز بر روی اهداف می
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مدت و گذاری مولد برای رسیدن به اهداف میانشود تا ازسرمایهمدت موجب میکوتاه

ته که باید به آمدهای فاجعه بار نخواهد بود. البدرازمدت غفلت شود و این بدون پی

 داری با توان رقابتیوار سرمایهمدت را وارسی کرد تا یک بنگاه نمونهدقت اهداف کوتاه

 ویژه غفلتکافی در بازار بماند ولی واقعیت این است که غفلت از اهداف درازمدت و به

آفرینی بنگاه در درازمدت کاهش شود تا ظرفیت ارزشگذاری مولد موجب میاز سرمایه

تواند به نفع سهام داران باشد و نیست. در این راستا، خبر داریم و این البته که نمییابد 

درصد تولید ناخالص  19ی ثابت از گذاری ناخالص در سرمایهکه در بریتانیا سرمایه

کاهش یافت و اگرچه پس از آن  2014درصد در  14به حدود  1990ی داخلی در دهه

سال پیش  20چه که در چنان از آنهم»د رسید ولی درص 17اندکی افزایش یافت و به 

(. برای سالمت اقتصاد و برای رشد کیک 11، ص 2018)بنگاه آینده، « تر استبود کم

کننده در اسرع وقت معکوس شود. البته وارسیدن ملی ضروری است که این روند نگران

د روله فراتر میاین که جزییات اجرای این سیاست چه باید باشد، از موضوع این مقا

 ی هر اقتصاد این جزییات تدوین و اجرا شوند. چون باید با توجه به مختصات ویژه

ی وری منجر شود ولی همهتواند به بهبود بهرهاگرچه اصالح نهادهای بازار کار می

ایم رفع نخواهد کرد. حداقل دو دسته مسائل دیگر اختصار برشمردهمشکالتی را که به

 توجه ویژه قرار بگیرند.  هم باید مورد

های وری، یعنی وجود بنگاهتردیدی نیست که این دوگانگی در توزیع بهره

ل ها یکی از عوامها و بنگاههای تنبل و رشد ناچیز در بعضی بخشسوپراستار و بنگاه

(. از سوی دیگر OECD 2017، 2016رشد نابرابری در اقتصاد است )اندروز و دیگران، 

شود چون شمار برابر موجب تداوم و حتی گسترش نابرابری میاین وضعیت نا

ی نهتواند از پسِ هزیکنند نمیهای تنبل کار میتوجهی از کسانی که دراین بنگاهقابل

ار ناچآموزش و کارآموزی برای باالبردن میزان مهارت خود استفاده کنند و درنتیجه به

به  گذاری مولدمانند. البته اگر سرمایهیوری پایین و مزد پایین باقی می بهرهدر تله

هبود وری و برسد که تناقضی بین بهبود بهرهی کافی صورت نگیرد به نظر میاندازه

کند که اگر بانک ( یادآوری می16، ص 2017اشتغال وجود خواهد داشت. هلدین )

ااًل با تمشد که احشدت کاهش نداده بود نتیجه این میمرکزی بریتانیا نرخ بهره را به
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ها ورشکست درصد از بنگاه 10شدیم ولی وری روبرو میدرصدی بهره 2تا  1رشد 

تواند شد. البته این ادعای هلدین میمیلیون نفر می 1.5شدند که باعث بیکاری می

تر نزیاهای کمایم راهتفصیل بحث کردهطور که در این فصل بهدرست باشد ولی همان

گذاری مولد وری وجود دارد و آن هم تشویق سرمایهبود بهرهدردسرتری برای بهو کم

 سهولتاش افزایش یافته باشد بهدر اقتصاد است. چون اقتصادی که توان تولیدی

تواند مشاغل با کیفیت باال ایجاد و به همین وصف مشاغل موجود را حفظ کند. به می

در  وریی بهبود بهرهیوهترین ششلخته -بیکارکردن کارگران –نظر ما انهدام مشاغل 

مدت و درازمدت داری است و اگرچه ساده است ولی در میانیک اقتصاد سرمایه

 کند. وجه کارساز نیست و مشکالت را رفع نمیهیچبه

درصد از  15گذاری حدود متوسط کل سرمایه 2014ی اروپا در سال در اتحادیه

رهای عضو میزان کاهش از این تر بود و حتی در بعضی از کشوکم 2007میزانش در 

(. درامریکا، میزان خالص انباشت 1، ص 2015گذاری اروپا، هم بیشتر بود )بانک سرمایه

درصد تولید ناخالص داخلی بود در سال  12بیش از  1950ی ثابت که درسال سرمایه

(. این 2، ص 2016کینسی، ی جهانی مکدرصد کاهش یافت )مؤسسه 4به  2014

 باریآمدهای زیانواقع بسیار چشمگیر است و برای کل اقتصاد پیبهمیزان کاهش 

مدت، تقاضای کل شود که درکوتاهگذاری ناکافی و کم باعث میخواهد داشت. سرمایه

تر، این که توان تولیدی اقتصاد در درازمدت کاهش گرفتار رکود شود ولی از آن مهم

 یابد. می

رفت های موردنظری که برای برونسیاستدر این قسمت بد نیست به آخرین بخش 

خاطر پیچیدگی و عمق ایم بهتر هم گفتهاز این وضعیت الزم است بپردازیم. پیش

اری دوار سرمایهمشکالتی که داریم ضروری است که نقش دولت در یک اقتصاد نمونه

 مورد بازبینی اساسی قرار بگیرد. نگاه سنتی به نقش دولت که در ضمن مورد تأیید

داری دولت نقش اساسی اش در اقتصاددانان کینزگرا هم هست این است که درسرمایه

 گیری، که نظامشود و از جمله، این نتیجهمقابله با موارد عدم توفیق بازار خالصه می

تواند اقتصاد را به اشتغال کامل برساند. به این ترتیب، کینزگراها براین باورند بازار نمی

ی یدن اقتصاد به اشتغال کامل، درشرایطی میران تقاضای کل با عرضهکه اگر قبل از رس

گونه مکانیسم درونی کل برابر باشد، در آن صورت اقتصاد درحال تعادل بوده و هیچ



 

 
 

 احمد سیف 791

برای حرکت در راستای رسیدن به اشتغال کامل نخواهد داشت. در این صورت گفته 

 های دولتی، اقتصادزودن بر هزینهشود که دولت باید در اقتصاد مداخله کند و با افمی

را به اشتغال کامل برساند. نگاه ما به اقتصاد این است که درشرایطی که ما هستیم و 

ت ای به نقش دولباشیم، نگاه تازهبه خاطر پیچیدگی تنگناهایی که با آن روبرو می

 ضروری شده است. 

که  واقعیت این استاگر مسائل مربوط به بهداشت محیط زیستی را کنار بگذاریم، 

مراتب داری در چند دهه گذشته شاهد رشد اقتصادی بهی سرمایهدر اقتصادهای عمده

ایم. ها بودهی نابرابری در آنکنندهچنین رشد نگرانتر از روند تاریخی آن و همکم

تا کنون شاهد افزایش  1970ی شناسیم که از اواسط دههاقتصادی را در جهان نمی

ی این کشورها، وقتی با روند تاریخی رابری در آن نبوده باشیم. در همهچشمگیر ناب

وری کار هم روند نزولی داشته است و به این ترتیب، کنیم میزان رشد بهرهمقایسه می

حتی به حفظ سطح زندگی کنونی در درازمدت هم امیدی نیست. نابرابری روزافزون 

جتماعی درآمده است )فرانسه، شیلی، های ادر بسیاری از کشورها به صورت ناآرامی

لبنان(. ممکن است در شماری از کشورها شاهد اندکی افزایش در میزان دستمزدهای 

( ولی برای چندین دهه میزان 2019اگوست  13واقعی بوده باشیم )بنگرید به گاردین، 

دستمزد واقعی ثابت مانده و حتی درمواردی کاهش هم یافته است. تفکیک دستمزد 

داری اتفاق افتاده ی اقتصادهای عمده سرمایهوری کار تقریباً در همهعی از رشد بهرهواق

ا راستهای سوپر استار هم خبرداریم که میزان دستمزد واقعی هماست و حتی در بنگاه

 (.2017یابد )قریشی، وری افزایش نمیبا رشد بهره

ازار، توفیق ببرای تصحیح عدمی دولت دربازارها بر این اعتقادیم که عالوه بر مداخله

ی دولت در بازارها هم باید تغییر کند چون مشکالت و مسائلی که امروزه کیفیت مداخله

های دارتر از همیشه هستند و به شیوهتر و ریشهمراتب پیچیدهها روبرو هستیم بهبا آن

ور مح -چه اکنون به آن نیازمندیم یک الگوی رشد نوآوریحل نیست. آنسنتی قابل

ها برای این که با مشکل رو به رشد گسترش نابرابری -است که باید فراگیرنده هم باشد

ی بیشتر به بهداشت محیط زیست و هم باید پایدار باشد تا باعث لطمه -مقابله نماید

برای تشخیص این که این جهت گیری تازه دولت در چه راستایی باید باشد این  نشود.
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ترین دستورکار برای مداخالت دولت در عمده»بسیار راهگشاست ( 1926دیدگاه کینز )

شود که از های مربوط میدهند بلکه به حوزههایی نیست که افراد هم انجام میحوزه

ی نفوذ افراد خارج است، یعنی اخذ تصمیماتی که اگر دولت اتخاذ نکند هیچ منطقه

ی کینز تر این نکتهجالب (. و از آن هم11)ص. « کس دیگری هم اتخاذ نخواهد کرد

موضوع مهم برای دولت این نیست که همان کارهایی را بکند »در همان منبع است که 

دهند و آن را اندکی بهتر و یا بدتر انجام بدهد بلکه دولت باید که افراد دارند انجام می

 (11)ص. « گیردکارهایی را انجام بدهدکه درحال حاضر از سوی دیگران انجام نمی

کینز  چه کهگذاری مولد دراقتصادکنونی به آنبه اعتقاد ما، کمبود چشمگیر سرمایه

سال پیش نوشت بسیار نزدیک است. برای این منظور معتقدیم که باید یک  100حدود 

شده که گذاری ایجاد شود با این هدف مشخص و تعریفبانک دولتی سرمایه

رساند که درنهایت زانش را به سطحی میدهد و میهای مولد را انجام میگذاریسرمایه

، مازوکیتو 2015، مازوکیتو و پنا 2018فارلین، موجب رشد بیشتر اقتصادی بشود )مک

(. توجیه و توضیح اقتصادی این پیشنهاد بر دو عامل زیر استوار 2018فارلین، و مک

 است:

عالوه اند و بهثباتذات بیداری بازارها بهوار سرمایهاوالً در یک اقتصاد نمونه

شود، کند، وقتی که اقتصاد گرفتار رکود می( یادآوری می1936طور که کینز )همان

توان یک وضعیت آن را می»بازار تمایل دارد برای مدت طوالنی در وضعی بماند که 

طبیعی خواند بدون این که بازار هیچ تمایلی به بهبود و حاد با فعالیت درسطح نیمه

(. به عبارت دیگر هیچ 157)ص. « ضع و یا سقوط کامل نشان بدهدرهایی از این و

 (secular stagnation ) شود تا رکود درازمدتکاری نکردن دراین وضعیت باعث می

ای است که از نگاه تیزبین کینز به صورت یک حالت طبیعی دربیاید و این هم نکته

ه وضع یا مورد رضایت بلک یک وضعیت بینابینی نه وضعی اسفناک و»پنهان نمانده بود 

 (.157)همان، ص « طبیعی ما خواهد شد

 2008بیش از ده سال از بحران بزرگ مالی سال  2020به اعتقاد ما اکنون در سال 

بازار مسائل و « نامرئی»های ایم تا دستی کافی صبرکردهگذشته است و به اندازه

رواقع دور تسلسل فالکت است چه داریم دمشکالت را تخفیف بدهند ولی با این همه آن

داری حاکم شده است. اکنون دیگر زمانش که در بسیاری از این اقتصادهای سرمایه
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رسیده است که به اقدامی اساسی برای شکستن این دور تسلسل دست بزنیم. در این 

گیری تازه برای اقتصاد در سطح کالن و ایجاد راستا معتقدیم که دولت باید به جهت

فرایند،  ی کنونی اقدام نماید. در اینهای بسیار پیشرفتهه در پیوند با تکنولوژیصنایع تاز

هدف اصلی و اساسی باید ایجاد مشاغل با کیفیت باال باشد، منظورمان مشاغلی با 

 تواند مشکل تقاضای کلوری باال و به همان نسبت دستمزد واقعی باالست که میبهره

اقتصادی داشته باشیم که در آن تقاضای کل باالست و  ناکافی را رفع کند. اگر بتوانیم

وری بهره یشود که خود نتیجهاین تقاضای کل با دستمزد واقعی بیشتر تأمین مالی می

ی نیروی کار در اقتصاد است درآن صورت، بعید نیست حتی بخش مالی یافتهافزایش

تصادی باشد و به این تر از همیشه نگران ثبات اقهم دراین راستا متحول شود و بیش

جا های پونزی در اینهای پونزی نبیند. منظورم از وامصورت کنونی خود را نیازمند وام

ه گونشوند و برای بدهکار هیچهایی است که برای تأمین مالی مصرف پرداخت میوام

ها را بپردازد و به این ترتیب، شود که بتواند اصل و فرع واممنبع درآمدی ایجاد نمی

ها جلوی نزول بیشتر تقاضای کل را بگیرند ولی در اگرچه در ابتدا ممکن است این وام

درشرایطی که میزان دستمزد  -ی فرعمدت و درازمدت بازپرداخت اصل به اضافهمیان

توجهی نکرده است موجب بروز و تداوم رکود دراقتصاد خواهد شد. و البته تغییر قابل

، شاهد روند افزایشی 2008حتی پس از بحران سال  -های اخیر دانیم که درسالمی

 ایم. های پونزی بودهدر این نوع وام

البته اضافه کنیم که با وجود این نگاه تازه به نقش دولت منکر نقش سنتی دولت 

توفیق در تصحیح عملکرد بازار نیستیم و معتقدیم که مداخالت دولت برای تصحیح عدم

 کنیم این است که دولتاند و باید انجام بگیرند. آن چه پیشنهاد میچنان مهمبازارها هم

رد که با مداخالت خود دربازارها به آنها شکل هم بدهد. اگر چنان این نقش را هم داهم

ار هم توفیق بازکفایت انجام بگیرد معتقدیم که موارد عدمدرستی و بهاین عملکرد به

تر به یک مورد اشاره کرده بودیم البته اشاره کنیم که اگرچه پیش -کاهش خواهد یافت

 د. توفیق بازارها بسیار گسترده انولی موارد عدم

های الزم در پیش گرفته شود تا بخش مالی این اساسی است که باید سیاست

اش را در خدمت رشد اقتصادی پایدار، فراگیرنده و باثبات انجام دهد. اقتصاد نقش
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های درازمدت توفیق نداشته است گذارینظامی که تاکنون در تأمین مالی سرمایه

و باید متحول شود. به اعتقاد ما تحول بخش تواند نظامی مطلوب و یا پایدار باشد نمی

 وریی رسیدن به بازده باالی عملی نظام مالی خواهد بود و این بهرهگزارهمالی پیش

وری بخش مالی گوییم با آن چه که اقتصاد نولیبرالی از بهرهکه ما از آن سخن می

ش بازبینی ی نقها دربارهگوید تفاوت اساسی دارد. جزییات اجرای این سیاستمی

ی تواند در کشورهای مختلف تفاوت داشته باشد ولی معتقدیم در همهی دولت میشده

دهی و استفاده از اعتبارات مالیاتی برای هدایت توان از هدفمندکردن وامکشورها می

شده استفاده کرد. حتی های خاص و ازپیش ارزیابیگذاریستانی به سرمایهاین وام

ی ویژه هم اقدام کرد و منظورمان از این دهندهیجاد نهادهای وامتوان درراستای امی

تر کردن شکاف جنسیتی و یا ای هستند که مشخصاً برای کمنهادها، مؤسسات مالی

ط های کوچک و متوسها به اعتبارات، و حتی واحدها و بنگاهرفع دسترسی ناکافی اقلیت

عالیت کنولوژی جدید درفرایند تولید فکارگیری تچنین تشویق بهبه امکانات بانکی و هم

کنند. البته این اهداف ممکن است بلندپروازانه به نظر بیایند، ولی از سویی تعمیق می

ای که با آن روبرو هستیم بسیار جدی است و به همان اندازه با اهمیت، جانبهبحران همه

نهایت ریم هم تقریباً بیبرای مقابله با مشکالتی که دا 2020ی ما در سال امکانات بالقوه

ی سیاسی ویژه ارادهی سیاسی و بهاست. آن چه که کمبود داریم درواقع یک اراده

جمعی برای استفاده از این امکانات بالقوه برای تخفیف این مسائل و مصائب است. البته 

وری و نابرابری روزافزون موضوعاتی بالفاصله اضافه کنیم که وضعیت رکودی رشد بهره

 ایم نابرابری روزافزون ازجمله باعثتر هم گفتهطور که پیشهم نامربوط نیستند. همانهب

درآمد نتوانند به آن میزانی که الزم است در آموزش و در کسب شود خانوارهای کممی

آمدش بر گذاری نمایند و به این ترتیب، تردیدی نیست که پیی انسانی سرمایهسرمایه

ری گذااهد بود. و اگر به این وضعیت اضافه کنیم که سرمایهرشد اقتصادی منفی خو

گیرد در آن صورت این دو عامل عمالً در ترکیب ی کافی انجام نمیمولد هم به اندازه

ر موجب تگذاری مولد کمچنین سرمایهی انسانی و همتر سرمایهدیگر انباشت کمبا یک

که موجب تشدید تنگناها خواهد وری شدت بگیرد شود که روند نزولی رشد بهرهمی

خود را  2008آمدهای بحران بزرگ مالی سال شد. برای این که بتوانیم سرانجام از پی

تری به سامان برسد، ضروری است ثباتی کمخالص کنیم و وضعیت اقتصادی ما با بی
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به  نها قرار بگیرد. برای رسیدهای دولتکه مقابله با نابرابری روزافزون در صدر برنامه

پردازان پذیرفته شود که این توزیع دوگانه این اهداف این هم باید از سوی سیاست

سیار وری بهای تنبل که میزان رشد بهرهای طوالنی از بنگاهوری یعنی وجود زنجیرهبهره

های زامبی را هم داریم که درواقع همانند شان بنگاهناچیزی دارند و تازه در میان

کشند، یکی از نفس می« به کمک دستگاه»ها ی بیمارستانفتهرهای از دستمریض

زند. این واقعیت که شمار هرروز ها دامن میعواملی است که به گسترش نابرابری

شود ی انسانی خود بیفزایند، درعمل باعث میتوانند بر سرمایهتری از مردم نمیافزون

 ها به صورتکمبود این مهارت تا شکاف مهارتی که وجود دارد بیشتر شود و البته که

شود. به گمان ما حتی بر اساس منطق عامیانه هم این درست وری پایین نمایان میبهره

است که درشرایطی که تکنولوژی با این سرعت دائماً در حال تغییر است، 

پردازان باید امکانات الزم را فراهم بیاورند تا کسانی که درراستای استفاده از سیاست

ها ی بهینه از آنهای الزم را برای استفادهها قرار است کار بکنند مهارتتکنولوژیاین 

گذاری در آموزش و در کارآموزی عملی نیست. داشته باشند و این کار بدون سرمایه

ود. شتر میجایی دربازارهای کار کمی جابهها انجام بگیرد هزینهگذاریاگر این سرمایه

ر نظام کنونی را به حال خود رها کنیم آن چه که اتفاق خواهد در نهایت، معتقدیم اگ

 دار سطح زندگی خواهد بود.افتاد تنزل تدریجی ولی ادامه

 گیرینتیجه -6

گیری کلی ممکن است. اول، این ایم پنج نتیجهچه در این فصل بررسی کردهاز آن

آمد تفکیک میزان وری و میزان مشاغل درواقع پیروایت تناقض موجود بین رشد بهره

د وری بایدست آمده از بهبود بهرهوری از میزان واقعی دستمزد است. منافع بهرشد بهره

های مختلف در اقتصاد به جریان بیفتد، بخشی از آن باید به صورت دستمزد به صورت

 تر برایباالتر به کارگران پرداخت شود و بخشی دیگر هم خود را به صورت بهای کم

کنند خود را نشان بدهد تا وکارها مصرف میخدماتی که خانوارها و کسبکاالها و 

وکارها منابع مالی بیشتری در اختیار داشته باشند. وقتی تقاضای کل خانوارها و کسب

تیجه وری است بیشتر شود، نی بهبود بهرهبه این ترتیب با دستمزد باالتری که نتیجه
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د یابوری هم ادامه میشود و هم زمان رشد بهرهشود که میزان اشتغال بیشتر میاین می

، سینگانو، 2011، مؤسسه جهانی مککینسی، 2019، بل 2011)برگ و اوستری، 

هم هایی بهوری و روند صعودی نابرابری مقوله(. ثانیاً، روند نزولی رشد بهره2014

مداخالت  ، بدونگیرند. ثالثاًدیگر اثر میدیگر اثر گذاشته و از یکاند و بر یکپیوسته

اساسی در اقتصاد از سوی دولت برای تغییر این فرایندهای موجود، اجزای مختلف 

توانند خود را با شدت و حدت بیشتری بازتولید الگوی اقتصادی معیوب کنونی تنها می

وری و روند نمایند. رابعاً، با توجه به علل مشترکی که موجب روند نزولی رشد بهره

چنین کوشش برای وری و همشود کوشش برای بهبود رشد بهرهمی صعودی نابرابری

اند و بر یکدیگر اثرات مثبت هم پیوستههای بهفراگیرکردن فرایند رشد هم مقوله

خواهند داشت. خامسًا، به خاطر پیچیدگی وضعیتی که در آن هستیم، نقش دولت در 

ی طور که قریشرد چون هماناقتصاد باید از اساس مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار بگی

های های هوشمند، به سیاستعصر ماشین»اند ( یادآوری کرده2018و درویس ) 

 (4)ص. « هوشمند هم نیازمند است
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طور کلی به گمان من درست است که وقتی در اقتصادی با رشد ناچیز سطح به

وری کار اگر روند نزولی نسبت پایدار و رشدیابنده دارید، درآن صورت، بهرهاشتغال به

د گذاری مولتوجهی نخواهد داشت و اگر کمبود سرمایهنداشته باشد مطمئناً رشد قابل

من روشن نیست که چرا شماری از همکاران  را به این مجموعه اضافه کنیم برای

گذاری مولد انجام گویند. وقتی سرمایهسخن می« وریمعمای بهره»پژوهشگر از 

 گذاریوری وجود دارد؟ وقتی سرمایهگیرد، چه معمایی در پایین بودن سطح بهرهنمی

ی با تشود و حتر نمیگیرد، ظرفیت تولید ارزش در اقتصاد بیشمولد کافی انجام نمی

 ضعیف -از جمله به خاطر سطح دستمزد واقعی پایین  –این وصف اگر تقاضای کل 

ک نوبه به صورت یباشد بعید نیست که ظرفیت مازاد تولیدی هم پدیدارشود که به

عالوه همین که کارگران گذاری مولد اثر خواهد گذاشت. بهی منفی برای سرمایهانگیزه

میزان رشد  شوند و همین که رشد میزان اشتغال ازتری به کار گرفته میبیش

زای اشود، درآن صورت، روشن است که میزان سرمایه بهتر میگذاری مولد بیشسرمایه

کند. میزان دستمزد واقعی ثابت یا کاهنده، هم عامل هر کارگر روند نزولی پیدا می

کند، که بدون تردید برتصور ای است که رشد تقاضای کل را محدود میمحدودکننده

گذاری مولد انجام شود تا سرمایهگذارد و باعث میأثیر منفی میمدیران از سودآوری ت

( درست 2018« )بنگاه آینده»(. اگر پیشنهاد 2015نگیرد )بنگرید به بانرجی و دیگران، 

طور مطلق ثابت بوده و وری در بریتانیا بهاز زمان بحران مالی، میزان بهره»باشد، 

وری متوسط بهره 2007(. در سال 8)ص.  «درمقایسه با دیگر کشورها کاهش یافته است

های اقتصادی وری درمیان کشورهای عضو سازمان همکاریدر بریتانیا از متوسط بهره

درصد  18این شکاف به  2015تر بود ولی درسال درصد کم OECD 9و توسعه 

درصد از میزانش در  35ازای هرساعت کاری، وری بهافزایش یافت. در بریتانیا، بهره

 (. 8تر بود )همان، ص درصد از فرانسه کم 30ان و آلم

ج یعنی پس از خرو -دراین مقاله، بحث اصلی این است که دردنیای پس از برگزیت

بود  2008وری کار دربریتانیا به میزانی که پیش از احیای رشد بهره -ی اروپااز اتحادیه

دهد دولت وعده می گونه کهو حتی فراتر از آن اهمیتی حیاتی یافته است چون آن

با آنها « تجارت آزاد»ی جهان، مذاکراتی صورت بگیرد و قراردادهای قراراست با بقیه

اگفته ی دنیا خواهد بود. نامضا شود که اساس مبادالت اقتصادی و تجاری بریتانیا با بقیه
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روشن است که اگر دولت به این وعده وفا کند درآن صورت، موقعیت نسبی بریتانیا در 

عیت کند. ناگفته روشن است که این موققایسه با دیگر رقبا اهمیتی استراتژیک پیدا میم

تواند نمی -اگر بهبود نیابد -وری کار وجود داردبه خاطر شکافی که در میزان بهره

 موقعیت مطلوبی باشد. 

به باور من برای آماده شدن برای دنیای پس از برگزیت، و برای توفیق در آن 

ترین تغییراتی که ای از عمدهکنم خالصهادی باید صورت بگیرد. سعی میکارهای زی

 باید انجام بگیرد به دست بدهم.

داری ی یک بنگاه سرمایهی شیوه مدیریت و ادارهاولین کار به گمان من درباره

ی گذشته، عملکرد مطلوب یک بنگاه به این صورت تعریف است. در طول چهار دهه

چنین ادعا بازده سهام در پایان یک فصل باید بهینه شود و همشده است که میزان 

 دارانسازی ارزش دارایی سهامی اصلی و اساسی مدیران بهینهبراین است که وظیفه

گر شود تا دیدهیم، این ترکیب موجب میدیگر قرار میاست. وقتی این دو را درکنار یک

ها کنارگذاشته شوند و گیریصمیمداری از تی یک بنگاه سرمایهنفعان در ادارهذی

مدت بنگاه، منافع درازمدت و اهداف درازمدت در ی منافع کوتاهعالوه با مبالغه دربارهبه

شوند. کاری به ادعاها ندارم ولی واقعیت این است که ثبات و این میان قربانی می

مدت مورد مدت و در درازمدت درواقع به خاطر منافع آتی و کوتاهپایداری در میان

 داری هماند. به نظر من حتی از دیدگاه منافع درازمدت نظام سرمایهغفلت قرار گرفته

تر مالکیت این تغییر، تغییرمطلوبی نیست و باید مورد بازبینی قرار بگیرد. با جدایی بیش

ی ی ادارهدر مقوله« ایجنت -پرینسیپال»ی شدهاز مدیریت و ظهور مشکل شناخته

اند. برای تخفیف این مشکل ارایه شده« پاداش به صورت سهام»و « اب سهامانتخ»بنگاه، 

ظاهر این بدعت توانست آن مشکل را تخفیف بدهد ولی به اعتقاد من در اگرچه به

تری ایجاد کرد. وقتی این منافع داری مشکالت پردامنهی بنگاه سرمایهی ادارهشیوه

کنیم که خرید سهام خود به صورت گیریم مشاهده میمدت را در نظر میکوتاه

خود را مدیریت و درواقع « بهای سهام»استراتژی اصلی مدیران درآمده تا بتوانند 

کند که برای برآوردن انتظارات ( یادآوری می2014کنند. الزونیک )« کاریدست»

ها دالر که تریلیون»استریت در پیوند با بازده باالی سهام در پایان هر فصل وال
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های مولد، ابداعات فناورانه و ایجاد اشتغال دراقتصاد امریکا وانست در فعالیتتمی

)ص. « کاری در قیمت سهام صرف خرید سهام خود شدگذاری شود برای دستسرمایه

« پاداش سهام»و « انتخاب سهام»تر هم گفته بودم از طریق طور که پیش(. همان5

گیرند ی در این مؤسسات هستند تصمیم میگیران نهایمدیران بنگاه که درواقع تصمیم

تا منابع داخلی بنگاه صرف خرید سهام بشود و ناگفته روشن است که همین مدیران 

مندان از افزایش موهومی بهای سهام هستند چون سهامی گیر درواقع اولین بهرهتصمیم

ه ر، بتری خواهد داشت. به سخن دیگاند بهای بیشعنوان پاداش دریافت کردهکه به

 گیرند. ها بین دو نیروی متناقض تحت فشار قرار میجا بنگاهگمان من در این

داران و بازده سازی ارزش دارایی سهامسو فشار برای بهینهاز یک -

 سهام در پایان هر فصل.

 باید کهتر، میسازی و رقابت بیشاز سوی دیگر، درشرایط جهانی -

کنندگان کاهش شده از سوی خود را برای مصرفبهای کاالها و خدمات ارایه

 بدهند. 

ند ممکن است در پیو -یعنی خرید سهام خود -ی تخصیص منابع درونی بنگاهشیوه

یعنی  -درپیوند با دومین نیروبا اولین نیرو در این شرایط مفید باشد ولی بدون تردید 

 . آوردی نخواهد داشتیقین هیچ دستبه -کردن شرایط رقابتی شدیدتر ناشی از جهانی

کننده از عنوان مصرفمدت بهالبته بالفاصله باید اضافه کنم که حتی اگر در کوتاه

عنوان یک کارگر و کارمند، یک مند شویم، تردیدی نیست که بهاین وضعیت بهره

دار در درازمدت، با زیان روبرو خواهیم شد. عنوان سهامکننده و در نهایت بهضهعر

میریم ولی تردیدی نیست که ی کینز در درازمدت ما همه میگفتهواقعیت دارد که به

مدت تمرکز نماییم درنهایت به این صورت درمی آید تا بر منابع کوتاهفشاری که وارد می

دار جاست که حتی سهامدرازمدت لطمه خواهد دید و این گذاری مولدآید که سرمایه

 کند، نیز زیان خواهد دید.گذاری مولد درازمدت غفلت میبنگاهی که از سرمایه

های در بریتانیا، خبر داریم که رشد دستمزد واقعی روند نزولی دارد. در طول دهه

درصد  1.9به  1990ی درصد در سال بود برای دهه 2.9متوسط رشد  1980و  1970

به این  2010درصد رسید و سرانجام از  1.2به  2000ی کاهش یافت و بعد در دهه
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، ص 2016دهد )بنگاه آینده، درصد کاهش نشان می 0.1سو شاهدیم که درواقع سالی 

2.) 

توان گذاری مولد در بریتانیا را با تغییر ساختاری اقتصاد میبخشی از کاهش سرمایه

دار بخش صنعتی و رشد بخش خدمات که عمدتًا وند نزولی ادامهتوضیح داد، یعنی ر

تری دارد. ولی درعین حال، فشار برای بری کمهایی است که سرمایهشامل فعالیت

ایم هم یکی از دالیل اختصار بررسی کردهمدت آن گونه که بهرسیدن به اهداف کوتاه

ی تر کارگران در ادارهراتب کممچنین مشارکت بهاصلی ثابت ماندن دستمزد واقعی و هم

سانی ی انها و سرمایهروزترین فناوریها در این کشور است. عالوه بر استفاده از بهبنگاه

وری برای بهبود بهره -گذاری در باالبردن سطح مهارت کارگران یعنی سرمایه -تربیش

ر رکت کارگران دوری و رشد دستمزد واقعی رابطه برقرار شده و مشاباید بین رشد بهره

مولد ناکافی  گذاریمدیریت بنگاه در بریتانیا بهبود پیدا کند. تردیدی نیست که سرمایه

وری پایین کار نشان و برکنار ماندن کارگران از مدیریت بنگاه خود را به صورت بهره

واقع مصیبت عظیمی خواهد بود. کردن، بهویژه در عصر جهانیخواهد داد که به

گذاری مولد ناچیز هم مشکالت و مصایب ان باید بپذیرند که سرمایهپردازسیاست

کاهد. کند و هم در درازمدت از توان و پایداری رشد اقتصادی میمدت ایجاد میکوتاه

فقط کاهش تقاضای دهد ولی در درازمدت، نهمدت، تقاضای کل را کاهش میدر کوتاه

شود که این عامل مصیبت تر میکم یابد، که ظرفیت تولیدی اقتصاد همکل ادامه می

 گذاری مولدِ کم را تشدید خواهند کرد. سرمایه

آمدهای نابرابری روزافزون که موجب تشدید رکود جا الزم است به پیدر این

آمدهای نابرابری روزافزون این است که شود هم اشاره کنم. یکی از پیدرازمدت می

شود که برخالف های باالیی میارهای دهکتری از درآمدها نصیب خانوسهم فزاینده

تری به مصرف این درآمدها دارند چون میل نهایی های پایینی درآمدی تمایل کمدهک

ی گیرکنندهنسبت بسیار پایین است. با توجه به وضعیت دلشان بهبه مصرف

د نتری که از سوی این خانوارهای ثروتمانداز بیشگذاری مولد در اقتصاد، پسسرمایه

ی مولد اقتصاد بشود بلکه وارد بخش مالی شود نه این که وارد چرخهپذیر میامکان

شود که درآمد متحول میتر به خانوارهای کمشده و درنهایت به صورت قرض بیش
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 ها برای تأمین مالی مصرفاتفاقاً با توجه به روند نزولی رشد دستمزد واقعی به این وام

گذاری مولد دولتی هم روند نزولی تانیا و هم در امریکا سرمایهخود نیازمندند. هم در بری

گذاری مولد در داشته است. نکته ای که جالب این است که این روند نزولی سرمایه

طور بریتانیا و امریکا، درشرایطی اتفاق افتاده که برای نزدیک به ده سال نرخ بهره به

 یک مرکزی هر دو کشور هم برنامهمصنوعی در سطح بسیار نازلی باقی مانده و بان

ها اند. ممکن است این سیاستای برای تزریق منابع پولی به بازارها را اجرا کردهگسترده

د تنها به چنین هدفی نرسیاجرا درآمده باشد ولی نهگذاری مولد بهبرای کمک به سرمایه

یگر، عامل بلکه مشوق افزایش مصرف تأمین مالی شده با بدهی درآمد و از سوی د

های زامبی به فعالیت خود در این اقتصادها ادامه مهمی بود که موجب شد تا بنگاه

هایی هستند که درشرایط عادی قادر به های زامبی هم بنگاهبدهند. منظورم از بنگاه

طور مصنوعی در سطح بسیار پایینی ی حیات نیستند مگر این که نرخ بهره بهادامه

 چنان وام بگیرند. ای همبتوانند با شرایط سهل وساده عالوه آنهاباشد و به

شان از اقتصاد بریتانیا معماهای دیگری ( در بررسی5، ص 2015بریسون و فورث )

 «چرا زمان زیادی طول کشید تا رشد اقتصادی در بریتانیا احیا شود؟»کنند، مطرح می

کودهای پیشین چرا بازار ی دوم هم این است که در مقایسه با رعالوه، معمای تازهبه

ارکار العمل بازالعمل متفاوتی نشان داد؟ اما در پاسخ این که چرا عکسکار به رکود عکس

ماه گذشته رشد میزان واقعی  74در »( اشاره کرد که 4، ص 2014متفاوت بود هلدین )

شود این است که روند نزولی چه روشن میآن«. دستمزد تنها در سه ماه مثبت بود

های پیش از بحران بزرگ تری دارد و به سالی درازدامنمزد واقعی درواقع تاریخچهدست

گردد. به سخن دیگر من براین باورم که در اقتصاد بریتانیا ما برمی 2008مالی سال 

یک مشکل ساختاری جدی داشتیم که منجر به فرایندی شد که موقعیت نسبی کار 

 متحول شد. بالفاصله باید اضافه کنم که با زیرضربوسرمایه در فرایند تولید به نفع کار 

تر از نسبت بیشی بهسال گذشته، استفاده 40های کارگری در قرارگرفتن اتحادیه

د، تر کارگران از ارزش تولیدشده نبومندی بیشعنوان بهرهنیروی کار درتولید ضرورتاً به

رگران، میزان واقعی دستمزد و یافته در دفاع از منافع کاچون در نبود یک نهاد سازمان

توان از دو عامل دیگر هم نام برد که عالوه میشرایط کاری ضرورتاً بهبود نیافت. به

 العمل متفاوتی نشان بدهد: موجب شدند تا بازار کار عکس
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با رکودهای پیشین تفاوت ماهوی داشت.  2008بحران مالی سال  -

های کارگری زیادی اتحادیه جا علت بحران افزایش دستمزد یا قدرتدر این

 فقطنبود. واقعیت امر این است که این بحران در شرایطی پیش آمد که نه

های کارگری هم در روند رشد دستمزد واقعی نزولی بود بلکه قدرت اتحادیه

های ی سیاستداری پیشرفته هم درنتیجهاغلب کشورهای سرمایه

 ها روند نزولی داشت.ضدکارگری حکومت

به این خاطر  2008رکودهای پیشین بحران مالی سال  برخالف -

آور بخش مالی در سه یا چهار پیش آمد که حباب مالی ناشی از رشد حیرت

 ی گذشته ترکید.دهه

پس از ترکیدن این حباب و آغاز بحران مالی که اندکی بعد به صورت رکود بزرگ 

ی پس از آن هم، برنامهو اندکی « نجات اقتصادی»ی های گستردهدرآمد شاهد برنامه

چه که به صورت ترمزی جلوی رشد ایم. به گمان من، آنریاضت اقتصادی گسترده بوده

مده از طور عی ریاضت اقتصادی گسترده بود که بهتقاضای کل را گرفت درواقع، برنامه

ی ریاضت اقتصادی، ی طبقات کم درآمد به اجرا درآمد. البته در طول برنامهکیسه

های طور مصنوعی بسیار پایین حفظ شد بلکه اغلب بانکی بهسیاست نرخ بهرهفقط نه

داری به سیاست تزریق پول هم مبادرت ورزیدند. ی سرمایهمرکزی در کشورهای عمده

تری که وجود داشت و رکود بزرگی که ایجاد شده بود موجب اطمینانی بیشولی بی

تزریق شد در آن به جریان نیفتد و این تر که به اقتصاد شد تا این منابع پولی بیش

 گذاری مولد که پیش از آن ناکافی بود با کاهشتر، باعث شد تا سرمایهاطمینانی بیشبی

های پس از بحران هم باعث شد فقط بحران مالی بلکه سیاستتری روبرو شود. نهبیش

ن حال با ای از منابع مالی بخش دولتی را به خود جلب کند و در عیتا بخش عمده

 (Credit crunch)های بانک مرکزی انگلستان، یبوست اعتباری ی کوششوجود همه

ها ی این سیاستهای متوسط و کوچک ادامه یافت. اگر در کنار همهویژه برای بنگاهبه

 برای -طور مصنوعی در سطح نازلی حفظ شد ای که بهبه سیاست معیوب نرخ بهره

ی نرخ بهره( نرخ واقعی بهره )درواقع میزان تورم دررفتهها ای از این سالبخش عمده

 امتر مطرح کردههایی که پیشهم توجه کنیم پاسخ شماری از پرسش -منفی بود 
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پردازی اقتصادی به های پس از بحران، سیاستروشن خواهد شد. به اعتقاد من در سال

کار ا بهدیگر ربا یکمیزان ناسالمی از سیاست تأثیر گرفت و اجرای سیاستی متناقض 

مالک  «نجات اقتصادی»ی آمد برنامهعنوان مثال در بریتانیا، دولت که در پیگرفت. به

شده بود برای اجتناب از  -برای مثال بانک سلطنتی اسکاتلند  -ها شماری از بانک

داشت، مشوق آمدهای منفی میبار افزایش بیکاری که برای دولت پیآمد زیانپی

ر شد. د -های کوچک و متوسط ویژه بنگاهبه -ها در مواجهه با بدهکاران بانکبردباری 

ت کرد و دسها عمل میطور نابرابری علیه همین بنگاهعین حال، یبوست اعتباری هم به

زیع ی توهای ریز و میانه هستند که درواقع بخش طوالنی دنبالچهبرقضا همین بنگاه

طور که اشاره کردم، اگرچه منابع تازه کنند. همانغال میوری کار در بریتانیا را اشبهره

ها گرفت، ولی بردباری بانکها قرار نمیگذاری مولد دراختیار این بنگاهبرای سرمایه

ها هم در شد. البته عالوه بر دولت، بانکشان تشویق میبرای جلوگیری از ورشکستگی

رتیب ها به این تدیگر اگرچه بانک این سیاستِ بردباری خود منفعت داشتند. به عبارت

شده را به حداقل برسانند احتماالً های سوختخواستند زیان خود در پیوند با واممی

ی های زامبواقع طالب آن باشند، ولی درعمل به ظهور و گسترش بنگاهبدون این که به

نی ای در همان بخش طوالهای زامبی هم زیرمجموعهکمک کردند. البته این بنگاه

های وری کار در اقتصاد کشور هستند. به این ترتیب، تداوم حیات بنگاهدنباله توزیع بهره

 وری کار افزود.زامبی هم به روند نزولی رشد متوسط بهره

شود ممکن است شاهد یک درنگ زمانی بین طور کلی هروقت که رکود ظاهر میبه

ها دتی طول بکشد تا بنگاهی بعدی باشیم. ممکن است مهم پیوستهرویدادهای به

وری تصمیم به تعدیل نیروی کار بگیرند و مادام که در این وضع هستیم، متوسط بهره

و  کنندها شروع به بیکار کردن کارگران میروند نزولی خواهد داشت. همین که بنگاه

ود. شوری متوقف مییابد، معموالً روند نزولی متوسط بهرهرکود هم اندکی تخفیف می

تری دارند ورشکست شده از بازار حذف وری کمهایی که درمقایسه با دیگران بهرهنگاهب

وسوی گیرد و سمتها در اقتصاد انجام میشوند و بازتخصیص منابع موجود بین بنگاهمی

های با بازده باالست. تردیدی نیست که بازده به بنگاههای کمحرکت منابع هم از بنگاه

آمد یرسد که در پیابد. به نظر مییزان بیکاری در اقتصاد افزایش میبا اخراج کارگران م

، کل این فرایند در بریتانیا بسیار کوتاه بود. خبر داریم که بالفاصله 2008بحران سال 
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ین گیرکننده این است که همپس از شروع بحران بیکاری افزایش یافت ولی اندکی غافل

د مراتب از سرعت رشمیزان کاهش بیکاری به که روند نزولی رشداقتصادی متوقف شد،

 (.2013تر بود )بالندل و دیگران تولید دراقتصاد بیش

کار احت»ی گزارهاین وضعیت باعث شد که شماری از پژوهشگران در بریتانیا پیش

ها را پیش بکشند، یعنی با وجود کاهش در میزان تقاضا برای تولیدات، بنگاه« کار

 وی کار خود را در واکنش به این کاهش تعدیل نکنند. تصمیم گرفتند که نیر

مراتب رفت بهچه که انتظار میجا شاهدیم که میزان رشد اشتغال از آندر این

تری بودیم و به همین مراتب کمتر بود، و به همین خاطر شاهد ورشکستگی بهبیش

موعه به گمان من تر شد. این مجرفت کمخاطر میزان بیکاری هم از آنچه که انتظار می

ده را تضعیف کر« سازی نیروهای بازارپاک»پردازی عملکرد دهد که با سیاستنشان می

تر از نقش سیاست سخن گفته بودم. تداوم این وضعیت جاست که پیشاین -بودند 

 رفتدهد و تنها راه برونوری خود را نشان میناخواه به صورت نرخ رشد نزولی بهرهخواه

 تر منابع درونگذاری مولد است تا با تخصیص بهینهیت هم رشد سرمایهاز این وضع

ام گذاری مولد البته که انجتر باشیم و این سرمایهوری بیشبنگاه بتوانیم شاهد بهره

 نگرفت.

شد تا گرفت موجب مینامید اگر انجام میمی« انهدام خالق»چه شومپیتر آن را آن

هایی ههای با بازده پایین و رشد بنگایابد. حذف بنگاه ها بهبودتخصیص منابع بین بنگاه

وری در اقتصاد که بازده باالیی دارند در آن صورت خود را به صورت رشد متوسط بهره

جا اختصار وارسی کردم این فرایند در اینتر بهطور که پیشنشان خواهد داد. همان

 اتفاق نیفتاد. 

های بنگاه برای گری( در حساب2014)هلدین، دار نزولی دستمزد واقعی روند ادامه

تر از کار در برابر سرمایه تغییر داد. ی بیشنفع استفادهدهی تولید، وضع را بهسازمان

های پردازی ضد اتحادیهاگر به روند نزولی دستمزد واقعی، حدود چهار دهه سیاست

ازارها سویه بر این بکه درعمل موجب شد تا قابلیت انعطاف یک -کارگری را اضافه کنیم

ند کیعنی درواقع شرایط برای اخراج کارگر وقتی شرایط بازار تغییر می -حاکم شود

ی تعدیل پایین آمد و این مجموعه باعث شد تا درنتیجه هزینه -تر شود سهل و ساده
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کار  تر ازی بیشهم در استفاده -هاگیران دربنگاهیعنی تصمیم -حتی ذهنیت مدیران

 ل سرمایه دستخوش دگرگونی شود. در مقاب

گذاری مولد در اقتصاد است و به همین خاطر، چه باید اتفاق بیفتد رشد سرمایهآن

های ملموس و ناملموس باید گسترش پیدا بکند. تا بتوان به گذاری در داراییسرمایه

ر د ایم پاسخ مناسب داد وشماری از مسائل و مشکالتی که دراین مقاله به آن پرداخته

ی اند و وقتدیگر مرتبطها به یکگذاریشان کوشید. من معتقدم که این سرمایهرفع

وری و کارآیی در اقتصاد خواهند شد. افتند موجب افزایش بهرهباهم اتفاق می

 تر و یا فرایند تولیدیهای پیچیدههای ملموس به صورت ماشینگذاری در داراییسرمایه

طور ی ثمربخش از این ابزارهای پیچیده و بهی استفادهالزمهشود. تر منجر میفناورانه

تر است. این های بیشهای تازه و مهارتشود، مهارتای که ایجاد میکلی دانش تازه

عنوان مثال های ناملموس، بهتر در داراییگذاری بیشهای تازه هم تنها با سرمایهمهارت

گذاری برای بهبود میزان مهارت کارگران هگذاری در کارآموزی و مشخصاً سرمایسرمایه

ها در اقتصاد انجام بگیرد، گذشته از گذاریتواند تحقق یابد. اگر این نوع سرمایهمی

چه که ها با آنی ناهمخوانی میزان مهارتی منافعی که درپی خواهد داشت، هزینههمه

د شوچنین باعث مییابد و همی اقتصاد ضروری است، هم کاهش میی بهینهبرای اداره

ه گذاری بوری متوقف شود که درصورت تداوم سرمایهفقط روند نزولی رشد بهرهتا نه

تری های بیشکردن، با توجه به رقابتصورت روند صعودی در بیاید که در عصر جهانی

ی دیگری که باید مورد توجه تر شده است. حوزهکه وجود دارد از همیشه مهم

ن چنیگذاری برای گسترش دیجیتال کردن و همر بگیرد سرمایهپردازان قراسیاست

 طور جدی برایهای تازه دراقتصاد است و باید بهکارگیری فناوریکاستن از موانع به

هایی برداشت. در شرایط کنونی حاکم برجهان، دسترسی کاستن از موانع موجود گام

یق در کی از ضروریات توفداشتن گسترده به اینترنت و به خصوص اینترنت پرسرعت ی

 -های ناشی از تغییر فرایند تولیدتحمل کردن هزینهبازارهاست. دولت باید برای قابل

پیشقدم باشد. درحالی که همه این مسائل  -های تولیدیروزترین شیوهیعنی پذیرش به

ین اجد براین باورم که یکی از موانع اساسی توفیق در اجرای اند، بهبسیار مهم و اساسی

ها، تداوم دستمزد واقعی ناچیز و کاهنده است که برخالف ادعایی که در بعضی سیاست
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گیرد. دراین راستا های اقتصادی را میشود، جلوی احیای فعالیتاز محاقل تکرار می

 کنم.کند اشاره میحداقل به دو کانال که از آن طریق این تنگنا عمل می

ز و یا کاهنده، بر تقاضای تردیدی نیست که دستمزد واقعی ناچی -

ی نوبه به صورت یک ضد انگیزهگذارد و بهکل در اقتصاد تأثیرات مخرب می

رسد آید. به نظر میگذاری مولد درمیها برای سرمایهقوی بر تصمیمات بنگاه

شود اگر بنگاه به فروش محصولی که قراراست با که گاه فراموش می

ی واقع سریدوار نباشد، در آن صورت، بهتر تولید شود امگذاری بیشسرمایه

گذاری مولد را انجام بندد و اصالً سرمایهکند را دستمال نمیکه درد نمی

 دهد. نمی

ام این دستمزد واقعی پایین و تر هم اشاره کردهطور که پیشهمان -

ی کاهنده با تغییر موقعیت نسبی کار و سرمایه در فرایند تولید به نفع استفاده

د. شورفت ساختاری در اقتصاد میر از کار، درواقع قوه محرکه یک پستبیش

تصادی رفته جانشین اقوری پایین رفتهاین ترتیب، در اصل، اقتصادی با بهرهبه

 نسبت باالتر بود.وری کار بهشود که در آن بهرهمی

سال گذشته  40های آمد سیاستطور مشخص در مورد اقتصاد بریتانیا، در پیبه

ار اصطالح بازارهای کهای کارگری، و در پیش گرفتن سیاست بهرای تضعیف اتحادیهب

و  تر شدالعمل به تحوالت دربازار هم سهل، تعدیل نیروی کار در عکس«پذیرانعطاف»

تر. تردیدی نیست که دستمزد پایین و کاهنده این وضعیت ناهنجار را هم کم هزینه

، شودنرخ رشد تقاضای کل دراقتصاد نزولی میمراتب تشدید خواهد کرد. وقتی به

گمان نرخ رشد احیای اقتصادی هم کندتر خواهد شد. کندی فرایند احیای اقتصادی بی

آمدهای ناگوار خواهد گذاشت و به همراه از سویی برسطح درآمدها و رشد درآمدی پی

 secular)شود که رکود درازمدتیابنده باعث میگذاری مولد کاهشسرمایه

stagnation)  گر شود. از سوی دیگر اگر ما به صورت وضعیت طبیعی جلوه

تار و های سوپراسی وجود یک اقتصاد دوبخشی را بپذیریم یعنی وجود بنگاهگزارهپیش

وری کم، در آن صورت مکانیسمی برای گسترش نابرابری هم های تنبل و با بهرهبنگاه

ای زامبی را اضافه کنیم در آن صورت تعجبی هی بنگاهشود. اگر زیرمجموعهایجاد می
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ای داری به صورت نومیدکنندهوری در اقتصادهای اصلی سرمایهندارد که روند رشد بهره

ی گذاری مولد براهای بسیار جدی سرمایهکند بوده است. بدون درپیش گرفتن برنامه

ار وان انتظتآمدی که میکاستن از این شکافی که وجود دارد تردیدی نیست که پی

وری ثابت، اگر نه داشت اقتصادی است که در آن رشد درآمد ناچیز است و شاهد بهره

کاهنده، و نابرابری روزافزون خواهیم بود که به تعبیری تأییدی است بر دگرگونی 

ایم که در ویکم به جایی رسیدههای اول قرن بیستقهقرایی ساختاری، یعنی در دهه

هایی های سوپراستار بنگاهایم. اگر بپذیریم که بنگاهدر آن بوده های اول قرن بیستمدهه

ر تمراتب کمنسبت باالست در آن صورت، رشد بهوری در آن بههستند که رشد بهره

تر شود و ناگفته شود که شکاف موجود بزرگهای تنبل موجب میوری در بنگاهبهره

هد آمد منفی خوارشد اقتصادی پیتر برای میزان روشن است که بر نابرابری گسترده

گذاری مولد داشت. در حالی که باید برای شناخت و رفع عواملی که موجب سرمایه

شود به اقدام عملی دست زد در عین حال این نکته هم اهمیت زیادی دارد ناکافی می

ری کارگیوری پایین در پذیرش و بههای تنبل و با بهرهکه بررسی کنیم چرا بنگاه

ها فعال کنند و دراین حوزههای تازه و دانش مدرن این همه با کندی عمل میریفناو

های اساسی این وضعیت یکی ( معتقدند که علت2018نیستند. فورمن و ارسزاگ )

ری وکمبود میزان رقابت در بازار و دیگری هم عدم پویایی بازار است که بر رشد بهره

قابت ها رکنند که در آنر بازارهایی فعالیت میهایی که دگذارد. بنگاهتأثیر منفی می

تری هستند. در بازاری که مراتب کمکم است برای باالبردن بازدهی تحت فشارهای به

ی زینهتر کردن سود از هبیند تا برای بیشدر آن رقابت کم است تولیدکننده نیازی نمی

ی تر کردن سود بدون واهمهشتوانند برای بیها میتولید بکاهد و در این بازارها بنگاه

از دست دادن بازار بر قیمت تولید بیفزایند. این را هم باید اضافه کنم که وقتی رقابت 

د عمل شبینی میشومپیتر آن گونه که پیش« انهدام خالقانه»ناکافی باشد فرایند 

 های بایعنی از بنگاه -نخواهد کرد و درنتیجه بهبود در تخصیص منابع بین بنگاهی

 د. افتندرت اتفاق میافتد یا بههای با بازده باال اتفاق نمیبازده پایین به بنگاه

ها در شرایطی که با آن روبرو هستیم احیای پردازیبر این باورم که در مرکز سیاست

ود طور که باید اتفاق نیفتد، بهبوری کار باید قرار داشته باشد. اگر این مهم آنرشد بهره

افتد و یا حتی اگر اتفاق بیفتد، پایدار اقتصادی در درازمدت یا اتفاق نمی در میزان رشد
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دگان گیرنآمدها این است که بر انتظار تصمیمنخواهد بود. به این ترتیب، یکی از پی

 صورتشود که بهگذارد و عامل دیگری میی آینده تأثیرات منفی میها دربارهبنگاه

لد عمل خواهد کرد. به این ترتیب شرایط بحرانی در گذاری مومانعی برسر راه سرمایه

ا روند وری بتواند تشدید شود و در پی آن رشد بهرهگذاری مولد تنها میپیوند با سرمایه

ای است که گذاری مولد مقولهنزولی شدیدتر روبرو خواهد شد. به اعتقاد من سرمایه

مدیریت شود در غیر این  داری به نحو مطلوبباید از سوی دولت در جوامع سرمایه

داری در راستایی متحول خواهد شد که آن را دور صورت روایت نولیبرالی از سرمایه

 نامم. این تله چگونه عمل خواهد کرد؟وری پایین میی بهرهتسلسل تله

ردن روزکگذاری مولد برای بهبود مهارت کارگران اتفاق نیفتد و یا بهوقتی سرمایه

 ی کافی انجامرهای کاری به همین دلیل اتفاق نیفتد و یا به اندازهآالت و ابزاماشین

ید تر از کار در فرایند تولی بیشنگیرد در آن صورت، تنها راه افزودن بر تولید استفاده

رسد، افزودن چه در نگاه اول به نظر میهای پیشرفته، برخالف آنداریاست. در سرمایه

لید چندان ساده و سرراست نیست. از سویی رشد بر کمیت نیروی کار در فرایند تو

عالوه شاهد پیرشدن جمعیت موجود هم هستیم. البته جمعیت چندان زیاد نیست و به

تواند های باز در پیوند با مهاجرت نیروی کار میدر پیش گرفتن سیاست دروازه

از  یتاحدودی این مشکل را تخفیف دهد ولی رشد ناسیونالیسم و پوپولیسم در بسیار

 گذاریحل احتمالی را مسدود کرده است. در این صورت اگر سرمایهکشورها عمالً این راه

ازای هر واحد کار افزایش نخواهد یافت و حتی احتمال مولد انجام نگیرد میزان سرمایه به

وری ثابت و دارد که روند نزولی هم داشته باشد. در آن صورت، بدون تردید، بهره

صورت نرخ رشد اقتصادی کم خود را نشان خواهد داد. تداوم نرخ رشد یابنده به کاهش

تر خواهد کرد. به سخن پایین با روند روزافزون افزایش نابرابری این موقعیت را وخیم

اهد شد رشد نخوتر میی کیک ملی به میزانی که در گذشته هرساله بزرگدیگر، اندازه

کند کیک ملی که همانند گذشته رشد نمی کرد ولی به عوض، توزیع نابرابر قطعات این

داری نولیبرالی آوردهای سرمایهادامه خواهد یافت. به اعتقاد من این روایت ازدست

 -مکانیسمی درونی برای شکستن این دورتسلسل ندارد و اگر از بیرون از این نظام 

ی آن ضربه به -گذاری مولدی فعاالنه دولت در امر سرمایهی مداخلهوسیلهعمدتًا به
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ترکردن این دور تسلسل به زندگی خود ادامه تواند با تنگکاری وارد نیاید تنها می

 بدهد. 

رسد ی شرایط کنونی ما درجریان است به نظر میهایی که دربارهدر بحث و جدل

چه به صورت شرایط کنونی درآمده غایب است. که نگاهی به تاریخ و فرایند تاریخی آن

 ر این زمینه کمی توضیح بدهم. اجازه بدهید د

ام در این روایت نولیبرالی، نظام اقتصاد طور که در جای دیگر بحث کردههمان

 المللی دستخوش دگرسانی جدی شده است. بین

ناگهان دار در غرب، شادمان از بازشدن بازارها در اقتصاد جهان، بهی سرمایهطبقه

ی نامحدود با عرضه -چین و هندوستان ویژه در به -کرد که در شرق جهان « کشف»

 -تر در شرقبه شماری از اقتصادهای کوچک« کشف»کار روبرو هستیم. سپس این 

ی تقسیم کار در گاه الگوی تازههم تعمیم داده شد و آن -ویتنام، اندونزی، بنگالدش

 اقتصاد جهان شکل گرفت. 

تولید ارزان در این اقتصادها و صادرات آن به دیگر بازارهای جهان  -

ای که به یک تعبیر شاهد دگرسانی و تقسیم کار تازه در تولیدات گونهبه

 ایم. صنعتی در اقتصاد جهان بوده

داری از سوی دیگر، همین صادرات ارزان، دراقتصادهای سرمایه -

رزان را نسبت امصرف باال و به -یاطور مشخص در امریکا و بریتانپیشرفته، به

 پذیر ساخت.امکان

 چنانکه البته هم -کندتری دالر چاپ میدر این فرایند، امریکا مقدار هر چه بیش

تر تراز تجاری خود و به این ترتیب کسری هرروز افزون -درعمل واحد پول جهانی است

رشد بخش مالی، یک بخش  کند. با کنار زدن موانع موجود برسر راهرا تأمین مالی می

اندازی مازاد صادراتی این کشورها را به جریانی بهتر هم وظیفهمراتب بزرگمالی به

 عهده گرفت با دو هدف مشخص: 

از سویی شرایطی ایجاد کند تا فعاالن بخش خصوصی در  -

تر خود را با ی غربی بتوانند مصرف هرروز افزونهای پیشرفتهداریسرمایه

 ستانی تأمین مالی کنند. وام
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ای به جریان بیفتد که به همان میزان بااهمیت، این منابع به گونه -

ود ی خلمللی کسری بودجهاستانی از بازارهای بینها هم بتوانند با وامدولت

 را تأمین کنند.

 «تحرک سرمایه»همراه و به« مزایای رقابتی»تحت شرایط « تجارت آزاد»اما تداوم 

به صورت تعدیل فرایند تولید ارزش و تعدیل اشتغال در شماری از اقتصادهای 

ر د در آمد. -طور مشخص در امریکا و در بریتانیا بازهم به -داری ی سرمایهپیشرفته

 شانسطور مشخص، اگر کارگران بیکارشده در بخش صنعت، خوشاین دو اقتصاد به

ین کار ا -گذاری مولد ناکافیی سرمایهبوده کار دیگری یافته باشند، ازجمله در نتیجه

شود وری پایین و طبیعتاً دستمزد پایین. وقتی این چنین میدر بخشی بوده است با بهره

شود. شکاف ایجادشده ی کل در اقتصاد مخدوش میو عرضهبین تقاضای کل « تعادل»

 های دیگری الزمهای دولتی در این جوامع پر شود و یا تعدیلیا باید با افزایش هزینه

حل اول در این جوامع، حداقل در ده سال گذشته است که به آن خواهم رسید. راه

ت مخرب ریاضت پذیر نبود، چون دراغلب این کشورها شاهد اجرای سیاسامکان

ایم. اما تعدیل دیگر هم افزایش بیکاری و درواقع رکودی دیگر است که اقتصادی بوده

 باید اتفاق بیفتد.

پردازان اقتصادی استراتژی دیگری در پیش گرفتند. رسد که سیاستبه نظر می

های مالی فرارویید و درنهایت جای بازنگری شرایطی که به ظهور و گسترش حباببه

ها در وجه عمده به این صورت درآمد، سیاست 2008رت بحران مالی جهانی به صو

را با حباب دیگری جایگزین کنند. البته به این استراتژی « حباب»بازنگری شد که آن 

 اند.تازه، درشماری از ادبیات دانشگاهی سیاست پولی غیرسنتی هم نام گذاشته

حباب شاخص نزدک در سال  پردازان به ترکیدنالعمل سیاستبرای مثال عکس

هایی درآمد که آن حباب را با حباب دیگری جایگزین کنند به صورت سیاست 2001

الی ی مبردن منافع سرمایهای برای پیشهای تازهو چنین کردند. در این فرایند شیوه

ستانی برای تأمین مالی یعنی وام -های پونزیدر پیش گرفته شد و آن هم تشویق وام

ای که بر جهان اعمال شده بود ضروری د که ازجمله برای حفظ تقسیم کار تازهمصرف بو

ذاری گای نامهای فریبندهبود. به اعتقاد من مهم نیست که این استراتژی را به چه نام
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نند و کهایی که برمبنای زهکشی ارزش استوارند، حباب تولید میکنیم، ولی سیاست

 2008-2007طور که در سال ترکد همانمی حباب هم براساس تعریف دیر یا زود

 ایم.شاهد بوده

ایم حبابی است که دربازارهای سهام به این سو شاهد بوده 2008حبابی که از سال 

اند. در شرایطی که رشد اقتصادی ناچیز است و در وضعیتی که میزان ایجاد کرده

ای هیان یافتن پولسودآوری در بخش واقعی اقتصاد تعریفی ندارد ولی عمدتًا با جر

 ای از منابع درونیعالوه با تخصیص بخش عمدهشده به اقتصاد به این بخش و بهتزریق

دهد ی مراکز روندی رانشان میها به خرید سهام خود، شاخص بهای سهام در همهبنگاه

 که با روند تغییرات بخش واقعی اقتصاد قابل توضیح و تبیین نیست. 

ای که در آن هستیم ایجاد یک بانک ون آمدن از این مخمصهبه اعتقاد من برای بیر

 های مولدگذارینیابت از سوی عموم، سرمایهگذاری دولتی ضروری است که بهسرمایه

تر گذاری بیشجد بر این اعتقادم که با سرمایهکند. بهدراقتصاد را اجرا و مدیریت می

ستن از شکاف مهارتی که وجود در آموزش، و بهبود نقش آموزش و کارآموزی برای کا

وری کار را تضمین کرد. به همان دارد باید به اقدام عملی دست زد تا بتوان رشد بهره

وری و رشد دستمزد واقعی است تا باعث میزان بااهمیت برقراری رابطه بین رشد بهره

ها بشود. درضمن باید براین نکته تأکید کنم که این تداوم و پایداری این سیاست

را آمیز به اجطور موفقیتطور پراکنده و منفرد در اقتصاد بهتوان بهها را نمیسیاست

درآورد. به همین دلیل معتقدم که برای مثال در بریتانیا و یا در هر اقتصاد دیگر، باید 

تر سال گذشته لغو و شرایط برای حضور هرچه برجسته 40های ضد کارگری سیاست

نوبه ها و واحدهای تولیدی فراهم شود. این بهدیریت بنگاههای کارگری در ماتحادیه

جاگیرکردن منافع ناشی از رشد هم در های الزم برای همهمهم است که باید سیاست

پیش گرفته شود و چنین کاری بدون در پیش گرفتن اهداف مشترک و پذیرش این 

جمعیت  ترین بخشاش در میان بیشای دلپسند است که منافعاصل که توسعه

ونی ایم در شرایط کنتر هم گفتهطور که پیشگسترش یافته باشد ناممکن است. همان

ن وری کار تقریباً غیرممکن است و ایتر بدون افزودن بر رشد بهرهدر بریتانیا، رشد بیش

ی نیروهای درگیر فرایند تولید غیرممکن و حتی کار هم بدون همکاری و همراهی همه

ست. به این ترتیب، الزم است تا برای باال بردن کیفیت مشاغل گویم غیرعملی امی
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پردازان دست به اقدام بزنند چون بدون بهبود کیفیت مشاغل، ایجاد شده هم سیاست

چنان به ها همی وعدهرغم همهوری کار در واقع سرابی است که بهادعای بهبود بهره

تر همکاری هرچه گستردهماند. این مهم است که مشوق صورت یک سراب باقی می

رفتن از این وضعیت بحرانی که در آن هستیم بشویم. باید آحاد مختلف مردم برای برون

اند به توهای موجود چگونه میترین سطح بررسی کنیم که انرژی و خالقیتدر گسترده

د. برداری قرار بگیربهترین صورت برای تخفیف مشکالت عمومی مورد استفاده و بهره

شود ضرورت دارد. واقعیت وری کار بهبود کیفیت کاری که ایجاد میبهبود بهرهبرای 

. شوندوری کار میاند و باعث رشد بهرههای تازه و جدید بسیار مهمدارد که تکنولوژی

ی مهم را هم در نظر گرفت که در اقتصادی چون بریتانیا، که اقتصادی ولی باید این نکته

ت و تمایل و همکاری نیروی کار برای تکمیل و حل محور، کیفیاست بخش خدمات

ی گذاروری هم نقشی اساسی دارد. بهبود کیفیت مشاغل که به سرمایهبهره« معمای»

ضرورت باید به صورت اصالح تر نیاز دارد و تضمین تمایل و همکاری که بهمولد بیش

ه برعلیه منافع سال گذشت 40نهادها دربیاید و ازجمله لغو قوانینی است که در این 

رای مان بکارگران به تصویب رسیده است. به باور من برای پیش بردن کوشش عمومی

ترین حد ممکن مشارکت و همکاری ازسوی کارگران و وری بیشافزایش نرخ رشد بهره

کارمندان الزم است. این هدف با مختصات نهادی موجود ناهمخوان است و روشن است 

یم که گواشاره میاید به صورتی که الزم است تغییر یابند. بهکه این نهادهای موجود ب

 هاییها یکی از اولین قدمی بنگاهی کارگران در هیأت مدیرهپذیرش حضور نماینده

 است که باید برداشت. 

وری، بهره« معمای»اصطالح چه در این مقاله مورد نظر من بود این که این بهآن

ی روایت شه در ساختار معیوبی دارد که با سلطهبرخالف ظاهر مشکلی است که ری

نولیبرالی براقتصاد جهان جاری شده است. دراین راستا با پاول کروگمن موافقم که 

مدت و در ولی در میان« وری اصالً چیزی نباشدبهره»مدت ممکن است در کوتاه

 سی است کهبه این ترتیب به اعتقاد من این اسا«. وری یعنی همه چیزبهره»درازمدت 

ام درستی مدیریت شود اقدچه که الزم است تا این مقوله بهپردازان باید به هرآنسیاست

ی آحاد جامعه از آن کنند. چون واقعیت این است که اگر این مشکل حل نشود، همه
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تر آمدهایش برروی یک گروه از گروه دیگر بیشمتأثر خواهند شد. البته ممکن است پی

اش نصیب همگان خواهد شد. بد آمدهای منفیلی واقعیت دارد که پیتر باشد ویا کم

سال گذشته در  40ی قوانین ضد کارگری نیست اشاره کنم وقتی خواستار لغو همه

ای ندارم که شرایط به همان صورتی دربیاید که در بریتانیا هستم درعین حال، عالقه

تغییر جهان و با تغییر  وجود داشت. به عبارت دیگر معتقدم که با 1970ی دهه

ای های کارگری هم باید به شکل و صورت تازهساختاری اقتصادی جهان، اتحادیه

خوانی داشته باشد. اگر چه این درست است که یکی از دربیایند که با این وضعیت هم

های الگوی آوردهای کارگری در شرایط کنونی دستمباحث اساسی در دفاع از اتحادیه

ها با ی عرصهدانیم که تقریبًا در همهکار گرفته شد و میکه به جای آن بهبدیلی است 

تر مراتب کمسال به 40ایم. متوسط رشد اقتصادی در این ناکامی و شکست روبرو شده

آور ی کشورها شاهد رشد هراسجاگیر نبود و در همهشده است، رشد اقتصادی همه

وری کار هم اگر روند نزولی نیافته م و رشد بهرهاینابرابری در توزیع درآمد وثروت بوده

ی های کارگری کنونحداقل متوقف شده است. دقیقاً به همین دالیل، معتقدم که اتحادیه

 بند باشند: باید در صدر وظایف خویش به این دو هدف پای

 کارگیری تکنولوژیها به بهکوشش برای ایجاد شرایطی که بنگاه -

 تازه تشویق شوند.

ویژه کوشش برای برای باالبردن میزان مهارت کارگران و به کوشش -

 پرکردن شکاف مهارتی که وجود دارد. 

 گیریخالصه و نتیجه

مطرح « وریمعمای بهره»چه که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان برای حل آن

گیر نبودن آن عالوه مقابله با معضل نرخ رشد اقتصادی پایین و همهشود و بهمی

ی ها باید به اجرا دربیاید. اگرچه این مشکل در مورد همهای از سیاستمجموعه

تر در پیوند با اقتصاد داری پیشرفته صادق است، اندکی مشخصاقتصادهای سرمایه

 کنم:بریتانیا به نکاتی اشاره می

گذاری مولد ناکافی یک مشکل بسیار اساسی است مشکل سرمایه -1

طور که اشاره شد ایجاد آن کوشید. همان و باید با جدیت برای تخفیف و رفع

وه دولت عالتواند مفید باشد. بهگذاری دولتی دراین راستا مییک بانک سرمایه
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گذاری مولد هم استفاده های مالی خود برای تشویق سرمایهباید از سیاست

های مالیاتی به ی انگیزهجا منظورم ارایهطور مشخص، در اینکند و به

تر، فمند برای تخفیف تنگناهای اقتصادی است. اندکی مشخصهای هدپروژه

های کوچک و متوسط به های مشخصی برای تشویق بنگاهباید برنامه

 گذاری تدوین و اجرا شود. سرمایه

تنگنای موجود در پیوند با مهارت کارگران که یکی از تنگناهای  -2

 ی و برای رفعطور جدی بررسمهم محل کار و تولید در بریتانیاست باید به

رفت از این مشکل بر نقش های برونآن اقدام شود. در وارسی و دریافت راه

های که باید احیا و محدودیت -های کارگری تأکید دارم توجه اتحادیهقابل

 سال گذشته لغو شوند. 40مصوب در 

های کارآموزی روند نزولی دانیم که آموزش در محل کار و دورهمی  -3

های کارگری بررسی ی اول باید از سوی اتحادیهکل در وهلهدارند و این مش

اجرا ها تعیین شوند و بههای مناسب برای رشد و گسترش این برنامهشده و راه

ن های بریتانیایی داریم ایدربیایند. یکی از مشکالتی که در شماری از بنگاه

برآورد  توجه نیست و حتیها قابلاست که تقاضا برای کار بامهارت در آن

نسبت کنند بهتوجهی از کسانی که در بریتانیا کار میشود که بخش قابلمی

 هاییدارند. به اعتقاد من این یکی از حوزه« مهارت زیادی»کنند، کاری که می

های کارگری باید برای رفع آن فعالیت کنند یعنی باید در است که اتحادیه

و با بررسی جوانب گوناگون کمبود  ها اقدام کردهراستای بهبود عملکرد بنگاه

 ها را شناسایی کرده برای رفع آن بکوشند. مهارت

ام روشن است که باید به بازبینی از شواهدی که تاکنون ارایه کرده -4

های پولی ومالی دولت با هدف تدوین آنها برای رفع شماری از سیاست

سد که بخش رام اقدام کرد. درحالی که به نظر میمشکالتی که برشمرده

های مختلف اقتصاد بریتانیا به تغییرات نرخ بهره ها و بخشای از بنگاهعمده

حساسیت الزم را ندارند، تداوم سیاست پولی غیرسنتی و نگاه داشتن 
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رسد سیاست نظر نمیمصنوعی نرخ بهره در این سطح نزدیک به صفر به

 معقولی باشد. 

بانک مرکزی بریتانیا  در این شرایط، به گمان من نادرست است که -5

چنان بر تداوم سیاست تزریق پول و افزودن بر میزان نقدینگی در اقتصاد هم

گذاری مولد اصرار بورزد درحالی که برای هدایت این نقدینگی به سرمایه

های مالی کاری هستیم. به همان میزان مهم، باید سیاستوضوح شاهد کمبه

 گذاری دولتی دراین روند نزولی سرمایهدولت هم مورد بازبینی قراربگیرد و 

گذاری تنها باید متوقف شود بلکه باید برای افزودن بر سرمایهها نهزیرساخت

 های متناسب اتخاذ شوند. دولتی سیاست
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 ی نویسنده:اشاره

مثابه یک به (Linux) لینوکسای باشد میان این متن در ابتدا قرار بود مقایسه

 Microsoft) مایکروسافت ویندوزو  ،سیستم عامل مشارکتی، رایگان و بسیار امن

Windowsهای امنیتیقیمت و پر از حفرهعنوان یک سیستم عامل خصوصی، گران( به .

مورد عجیب پنگوئن آقای رای طرح اولیه در نظر گرفته بودم )عنوانی که ب
 افزار آزادنرمهای ( اشاره به جنبشمثابه سوسیالیسماستالمن: لینوکس به

(ee softwarefr و )متن باز (Open Source داشت که با ابتکار )ریچارد استالمن 

ترین محصول آن، ( آغاز به کار کرد و بعدها لوگوی معروفGNUتحت عنوان گنو )

توان تغییر یافت. )البته نمی پنگوئن بامزه به نام تاکس( به یک Linux) لینوکسیعنی 

ی این سیستم عامل سخن نگفت. جادی ی هستهدر توسعه لینوس توروالدزاز نقش 

اختیار  رایگان درلینوس توروالدز را ترجمه کرده و به فقط برای تفریحمیرمیرانی کتاب 

 عالقمندان قرار داده است.(

کشتی گرفتن با متن، در نهایت تصمیم بر آن های فراوان و وقوساما پس از کش

شد که ساختار متن تغییر یابد و در چند بخش ارائه شود تا مسائل بیشتری را در بر 

بگیرد: از معنای جنبش متن باز و تشابه لینوکس و سوسیالیسم، تا اقتصاد سیاسی 

( و Uberizationارزهای دیجیتال، اینترنت اشیا، اقتصاد اشتراکی، اوبریزاسیون )

هایی چون در عصر اینترنت، عصر اطالعات و برآمدن پروژه( Precariat) انکارثباتبی

 .لیکسویکی

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B2
https://linuxstory.ir/
https://linuxstory.ir/
https://wikileaks.org/
https://wikileaks.org/
https://wikileaks.org/


 

 
 

 رسول قنبری 833

افزار ا نرمرا ب سندیتصور کنید یک روز صبح کامپیوتر خود را روشن کنید و بخواهید 

Microsoft Office  بخوانید یا یک قطعه موسیقی را با استفاده ازwindows media 

player افزارها خواهید از این نرمشوید که اگر میبشنوید. ناگهان با یک پیغام مواجه می

( یک ساله را با قیمتی گزاف خریداری software license) مجوزاستفاده کنید، باید 

 ظاهر کاریجود ندارد. تکلیف چیست؟ بهافزار جایگزین دیگری هم وکنید. هیچ نرم

زار، افافزار خود بخرید. اما این نرمه برای نرمالیک س مجوزتوان کرد جز اینکه یک نمی

 زطور متوسط هر شخص مبتدی اجود بر روی کامپیوترتان نیست. بهی موتنها برنامه

اعتبار هر کدام از الزم برای خرید  پرداخت مبلغکند و افزار استفاده مینرم 20تا  10

 نظراقتصاد خرد، مستلزم این است که شما از مصارف دیگرتان صرف زبان هآن ها، ب

 برآیید. افزارهای این نرمخرید امتیاز استفاده یکنید تا بتوانید از پس هزینه

ی خرید اعتبار آن را حتی اگر هزینه-کردید افزار را نصب میشاید هنگامی که نرم

افزار توانید از خدمات این نرمالعمر میکردید مادامفکر می -بودیدپرداخت کرده 

اید، افزار نداشتهتنها اختیاری بر روی نرممند شوید. اما راستش را بخواهید شما نهبهره

ست ید در داهی کامپیوتر خود نیز ذخیره کردکه روی حافظه چیزیبلکه حتی کنترل 

کم کامپیوتر که برای خودم است. خب! دست»که  تان این باشدشما نیست. شاید پاسخ

د. بله، شای«. م را باز و از آن استفاده کنمایا موزیک سندتوانم هر وقت دلم خواست می

 البته فقط شاید!

افاازار عبااارت نرم مجااوزچیساات؟  افاازار()مجااوز نرم افاازارامتیاااز اسااتفاده از نرم

هنگااام نصااب  و کاااربر آن. قطعاااً افاازاری نرماساات از قااراردادی میااان تولیدکننااده

تاان رژه رفتاه کاه در انتهاایش افزار یک متن بلنادباالی انگلیسای جلاوی چشامنرم

( قاارار دارد؛ و Cancel( یااا لغااو نصااب )OKو یااا  I agreeمااوافقم ) یدو گزینااه

 یشاود. شاما باا کلیاک بار روی گزیناهایان ماتن هرگاز خواناده نمی البته معموالً

ایاان، تمااامی ایاان  ایااد. بااا وجااودافاازار را پذیرفتااهمااوافقم شاارایط اسااتفاده از نرم

 openباااز )تااوان در دو دسااته جااای داد: متنقراردادهااا یااا حااق اسااتفاده را می

sourceو متن )( بستهclosed source  یاproprietary software) 
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ما مجاز به چه هایی که طی آن شعبارت است از محدودیت محدود عمدتاً  مجوز

را از شرکت  10هنگامی که یک ویندوز  افزار هستید )یا نیستید(. مثالًای از نرماستفاده

مجاز به نصب آن بر روی کامپیوتر خود هستید،  کنید، صرفاًمایکروسافت خریداری می

ش روآن را به ف توانید مجدداًتان بدهید، یا نمیتوانید یک کپی از آن را به دوستاما نمی

 ترین تغییری بر روی آن ایجاد کنید.توانید کوچککه نمیتر اینبرسانید، و مهم

. فرض کنید که یک قطعه موسیقی با صدای آقا ی موسیقیقطعهبرگردیم به مثال 

را روی گوشی آیفون خود دارید. شما یک بار برای خرید گوشی آیفون خود  Xیا خانم 

 Xاین که آیا صدای آقا/خانم -ی موسیقی قطعه برای خرید نیزهزینه کردید و یک بار 

کنید که هم آیفون با خود فکر می ارزش هزینه کردن این مبلغ را دارد به کنار. حتماً 

در اشتباهید. آنچه شما دارید  از آن شماست و هم آن قطعه موسیقی. اما شدیداً

افزار از یک سو و حق ای نرمافزار است با حق استفاده از مجموعهای سختمجموعه

 امتیاز گوش دادن به موسیقی از سوی دیگر.

که  فروشدمحدود در واقع چیزی را به شما نمی مجوزمهم این است که  ینکته

فاده از آن را تحت شرایط خاصی به شما ی استدارید، بلکه صرفاً اجازه اشبتوانید نگه

 یا یگوگل پلام و آن را روی نوشته را یک بازیی برنامهنید من ک فرض مثالً بخشد.می

ط فقام: ی آن را چنین قید کردهام و فرض کنید که شرط استفادهقرار داده اپ استور

ت . در این صورتنتان باشدراه ی راهتوانید این بازی را انجام دهید که پیژامهوقتی می

ی بازی را بر روی گوش دایپوشیده راهی راهتوانید جز در مواقعی که پیژامهنمی شما قانوناً

و میان دباید جاست که خود اجرا کنید، حتی اگر پول آن را پرداخت کرده باشید. این

 ( تمایز قائل شد.purchase( و خرید )rentمفهوم اجاره )

ایم، در واقع منظورمان این افزار را خریدهیک کپی از یک نرم گوییم کهوقتی می

؛ ایم()اجاره کرده ایماست که حق استفاده از آن را طی شرایط خاصی به دست آورده

است مان خوتوانیم هر بالیی که دلایم یعنی میگوییم یک ماشین خریدهاما وقتی می

ی به اتومبیل سواری خود اضافه سر آن بیاوریم. قطعاً عقالنی نیست که چرخ پنجم

افزار مان کنند. خرید یک نرمکنیم، اما قانوناً حق این کار را داریم، حتی اگر همه مسخره

 ی اتومبیل است تا خرید آن.تر شبیه اجارهبیش
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رد را بر روی کامپیوتر خود افزار مایکروسافت وُچه؟ من نرم هخب ک»شاید بگویید 

توانم از آن استفاده کنم. هر وقت هم دلم خواست می و هر وقت دلم خواست مدار

بله. باز هم حق با شماست. فقط اجازه «. ی خود را بشنومتوانم موسیقی مورد عالقهمی

ست. ی کنترل اشود، مسئلهبدهید مسئله را کمی بشکافم. آنچه که در اینجا مطرح می

ی به آلمان یهمؤسسرا در نظر بگیرید. الگوریتم این فرمت توسط یک  mp3فرمت  مثالً

مالکیت فکری معروف  یهمؤسس)یا همان که بعدترها به  Fraunhofer Instituteنام 

( آن را به نام خود ثبت کرد. هر patentامتیاز )این مؤسسه و سپس شد شد( ایجاد 

را به این درآمد اید بخشی از آن ورد، بآپول در می mp3شرکتی که به نحوی از فرمت 

ه تصمیم بگیرد که هیچ شرکتی حق مؤسسبراین، اگر فردا این ه بپردازد. عالوهمؤسس

های موسیقی شما بالاستفاده تمام فایل ، عمالًشته باشداستفاده از این فرمت را ندا

ه هوا اید، یک شبه دود شده و بها پرداخت کردهخواهد ماند و تمام پولی که بابت آن

میلیون دالر از این طریق کسب  100شود که این شرکت ساالنه رود. تخمین زده میمی

افزار مایکروسافت تر دیگر، فرمت پیشین سندهای نرمملموس کند. مثالدرآمد می

 docسازی خود، فرمت های ذخیرهآفیس است. مایکروسافت با ایجاد تغییر در الگوریتم

 افزارنرم 2007پس از  هاینسخههای ایجاد شده با تبدیل کرد و عمالً فایل docxرا به 

و برای خواندن سندهای جدید  باز کرد 1997و  2003های توان با ورژنرا دیگر نمی

 کردید.افزار را خریداری میی باالتری از نرمبایست نسخهمی

و  mp3 یهافرمت مینبدا یدرستاگر به یاست که حت نیامر ا نیا یساده یامعن

docx دارند کنترل  اریآن را در اخت یفکر تیکه مالک یکسان کنند،یچگونه کار م

 نیمعنا باشد که مالک نیبد دیشا نیاز آن استفاده کند. و ا یخواهند کرد که چه کس

از آن استفاده نکند و همه  یکس گرید هخواهند گرفت ک میتصم یها روزفرمت نیا

و یا در بهترین  پناه خواهند برد. wpt ایو  mp4همچون  یگرید یهابه فرمت ریناگز

ا های خود رکه بخواهید یکی از فایلحالت، اگر شرکت همچنان پابرجا باشد، درصورتی

افزار دیگری استفاده تان بدهید، اگر وی از نرماید به دوستافزار وُرد ساختهکه با نرم

ی ما در امپراتوری اید بخواند. ظاهراً همهکند، نخواهد توانست متنی را که نوشته

های مشابه باید شهروند خوبی باشیم و محصوالتش را بخریم تا یکروسافت و شرکتما
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باور من مشکل این نیست که مایکروسافت دوست دارد شده برنخوریم. بهبه مشکل گفته

محصوالت خود را بفروشد، بلکه مشکل در استانداردهایی است که حق مالکیت فکری 

 تمام و کمال را ممکن ساخته است.

مهاجرت  RTFبازی همچون های متنیا راه دیگری نیست؟ قطعاً هست: به فرمتاما آ

 کنیم. اما پیش از آن باید با استانداردهای مالکیت فکری آشنا شویم.

 باز و بسته یاستانداردها

. میاستاندارد بپرداز فیبه تعر دیباز و بسته با یاز پرداختن به استانداردها شیپ

استاندارد  کی mp3. فرمت زیچ کیعملکرد  یوهیش یعنیطور خالصه استاندارد به

سر تخت  چیپ ،اسیق نیهماستاندارد هستند. به کیهم  HTMLو  DVDاست. 

 کیالست دیکه بدان دهدیاستاندارد است. استاندارد به شما امکان م کیچهارسو هم 

 دینیسر تخت چهارسو را بب چیممکن است که شما پ شماره چند است. کامالً تاننیماش

 یارهاافزاز آن بسازم. اما در مورد نرم یکی توانمیندارد، م یکه کار نیا دییو با خود بگو

با نام  یردها از استاندا. آنستین نیافزارها( چندر مورد سخت ی)و حت یوتریکامپ

 ینحوه دنیکه ما قادر به د یاستاندارد یعنی کنند،یاستفاده م استاندارد بسته

 نیا شودیم ذخیرهرد چگونه وُ لیفا کیکه  نیا دنی. تنها راه فهممیستیعملکردش ن

 یکس چیها زمان ببرد. هسال دیکه شا یکار م،یاست که به حدس و گمان متوسل شو

 آن چگونه است. تمیالگور که داندینم کروسافتیجز خود ما

 ند؛یگویمنیز « شده به شرکتقفل»نوع استانداردها  نیبه ا یتکنولوژدنیای در 

بپردازد  رگیخدمات شرکت د ایاستفاده از کاالها  یبرا یکالن ینهیهز دیبا یمشتر یعنی

 تسیگ لیبکه  نیا لیشرکت ادامه دهد. درواقع دل نیاز هم دیصرفه است که به خرو به

د که توسط بو یاگرانهلچپاو یهاوهیبا ش یو ییاشد نبوغش نبود، بلکه آشن اردریلیم کی

 .ساختیم کروسافتیرا وابسته به ما یها مشترآن

ه ک یسند نیسند )مثل هم کی یکنترل کامل خود بر رو میتوانیپس چگونه م

 ی. برخمیری( را در دست بگخوانیدو شما آن را می اکنون در حال نوشتنش هستم

 .دهندیمرتبط به فرمت خودشان را م یافزارهاتمام نرم یدسترس یها اجازهشرکت

ی استفاده از افزارها اجازهبا گرفتن مبلغی به تمامی نرم Fraunhoferمثالً شرکت 
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 رینظ ییهاشرکت یرفتن از سلطه اترفر یبرا یزیچ نیاما چن دهد.را می mp3فرمت 

 یهلهها در وشرکت ،یدارهیسرما یایدر دندانیم که می. ستین یکاف و اپل کروسافتیما

 کیدادن مجوز استفاده از بنابراین خود هستند.  یسود ماد یسازنهیشیاول به دنبال ب

دخل و تصرف در آن به  یاجازه دیبلکه با ست،ین یکاف گرید یافزارهافرمت به نرم

 صادر شود. زیآن ن ردمنظور بهبود کارک

نام برد. ادوبی اطالعات  PDF( و فرمت Adobeتوان از شرکت ادوبی )در مقابل می

د( شوی کارکرد این فرمت )یعنی این که چگونه باز، خوانده و یا ذخیره میکامل نحوه

دهد. به همین دلیل است که اگر من این سند را به صورت را در اختیار همه قرار می

PDF افزاری که برایتان بهتر است بخوانید، توانید آن را با هر نرمذخیره کنم، شما می

، و یا حتی مروگر Nitro PDFیا  Foxit Readerباشد،  Adobe Readerخواه 

Google Chrome  باز»روی کامپیوترتان. این همان چیزی است که ما استاندارد »

(Open Standardمی )ار بدین معنی نیست که نیازی ندارید در افزنامیم. باز بودن نرم

رید ی خازای داشتن یک کپی از آن پولی پرداخت کنید. در بسیاری از موارد شما هزینه

 Red Hat Linux از یکپبرای نصب یک  یاما وقتافزار را پرداخت خواهید کرد. نرم

وست که د یهر کارهستید ، از آن به بعد مجاز دیکن کیکل I agreeی گزینه یرو

وجود  سی لینوکتان بر روی این نسخهمورد نظر یژگی. اگر وبکنیدافزار نرم نیبا ا دیدار

توانید یماست(  از شما بهتر اشنویسیبرنامهکه تان آن دوست ای)خودتان داشته باشد، ن

بیشتری به این  یهایژگیو دیخواهی. اگر مدیاضافه کنبه سیستم عامل خود آن را 

 ای مجاز است. زین نی، ادیبفروش یگریو آن را به شخص د کردهاضافه  سیستم عامل

 یکاربر عاد کیو  دیستیعامل ن ستمیس (Development) یاگر به دنبال توسعه اصالً

باز متن یپردازش واژه یبرنامه کی، OpenOfficeاز  دیتوانیم د،یشویمحسوب م

ت. متعلق به شماس شهیو آنچه در آن است هم لیفا نیکه ا دیو مطمئن باش دیلذت ببر

 از اموال خود به شخص فادهاست یبرا دینبا یشخص چیاست که ه بدین معنی« باز» روح

 ( وابسته باشد.یحقوق ای یقی)حق یثالث

: هر میکن بیباز را با هم ترک یافزار باز و استانداردهاکه قدرت نرم دیحال تصور کن

قرار که دوست دارد ارتباط بر یبه شخص ثالث با هر کس یبدون وابستگ تواندیم یکس
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الح به اصط ایکه به آن متن باز  یزیرخ داده است؛ چ یاتفاق نیهاست که چنکند. مدت

 .ندیگویم« افزار آزادنرم»بهتر 

 جادیتنها محق به ا. شما نهردیگیبسته قرار م یافزارهاافزار آزاد در مقابل نرمنرم

کار  نیبه ا قیتشو زیرا ن گرانید دیتوانیم ی)و حت دیآن هست شتریب عیو توز یکپ کی

 جادیزار اافنرم یبر رو دیتوانیالزم است م دیکنیرا که فکر م یریی(، بلکه هر تغدیکن

افزار نرم نیصورت ا نی. در ادیهمگان قرار ده اری( آن را در اختcode) هایکرده و کد

 یبتوان واژه دیشا .شودیشناخته م یبع عمومامن جزوبلکه  ،خصوصی ییدارا کینه 

دانست  دمنیفر لتونیمبه  یکجافزار آزاد را دهن( در عبارت نرمfree) رایگان ایآزاد 

. قطعًا دهندی( نمfree lunch) ینهار مجان یبه کس یدارهیگفته بود در سرما یکه زمان

 یولپ دیمجبور ی. گاهدیبه دست آور گانیرابهافزار را که شما نرم نیست نیهمواره چن

 libre انیآزاد آنچه است که فرانسو یمنظور از واژه نجای. اما ادیآن پرداخت کن یازا در

 free) انیب ی: آزادندیگویافزار آزاد مگونه که مدافعان جنبش نرمآن ای ند،یگویم

speechگانیرا ی(، نه آبجو (free beerمسئله بر سر آزاد .)کاربران در استفاده،  ی

 افزار است.و بهبود نرم طالعهم ،یگذاراشتراکبه

در دسترس  یاهر برنامه یجامعه دارد. اگر کدها یبرا یاریمنافع بس یآزاد نیا

 یاحتمال یهاقرار داد و نقص یآن را مورد موشکاف توانیم یراحتبه رد،یعموم قرار گ

به کار برد.  گرید یهااز کدها را در پروژه یبخش توانیم نیآن را برطرف کرد. همچن

از هدر رفتن  شود،یخارج م یکاالبودگوضعیت از  دانشکه  نیعالوه بر ا صورتنیدرا

 اردهایلیم که ستین یازین نیبرا. عالوهشودیم یریجلوگ زیکار ن یرویساعت ن هاونیلیم

 دهندیکار مشخص را انجام م کیحالت  نیبرنامه که در بهتر تینهایب یدالر برا

 میو با تقس خصصانو مت سانینوکار با مشارکت برنامه نیشود. ا یگذارهیسرما

زمان ممکن انجام  نیو در کمتر نهیهزاران تن با حداقل هز انیم فیوظا یداوطلبانه

از  یکیاکنون هم زین یانحصار یهااز شرکت یاری. هر چند که بسرفتیخواهد پذ

بسته متن یافزارهااز نرم یاریبس یهیپا یهستند و کدها ینظام نیچن یمنتفعان اصل

کدها به  یگذاراشتراک یهاتیساها و وبباز در انجمنمتن رفدارط نیتوسط داوطلب

 منتشر شده است. گانیرا
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 به ینظام اعتبارده کی ستیبایاز دست نرود، م زهرگ یآزاد نیکه ا نیا یبرااما 

شد.  جادیهمه( ا یبرا ی)اعتبار عموم GLP ینظام تحت پروژه نی. اشدیم جادیآن ا

در سال  زیالدز نوتور نوسیپروژه را آغاز کرد و ل نیا 1989استالمن در سال  چاردیر

کرد. بالفاصله استالمن از  ینظام اعتبار نیا عرا تاب نوکسیعامل لستمیس کرنل 1992

 لفتید. کپکر( استفاده copyright) تیرای( در مقابل کپcopyleft) لفتیمفهوم کپ

شده اصالح یهاکدها، بلکه تمام نسخه یاصل یتنها هستهکه نهگوید میطور خالصه به

حدود حق م یکس چیو ه رندیقرار بگ یگذارشتراکابه یِتحت قانون آزاد ستیبایم زین

 وتریانحصارگران بازار کامپ یچنان برا لفتیکردن استفاده از آن را ندارد. قانون کپ

 یایدن یبرا یآن را سرطان کروسافتیعامل سابق ما ری، مدبالمر ویاستبود که  نیسنگ

 زیرا ن گرید یاعتبارده یهاو نظام یافزارهامرور تمام نرمدانست که به یتکنولوژ

 خواهد کرد. «لودهآ»

 ف: هداندیدارهیسرما یهایاز کاست یقدبسته، نماد تماممتن یافزارهانرم برعکس،

 زانیم نیشتری، نه بهبود وضع موجود که کسب بنه خدمت به جامعه که کسب درآمد

وسعه ت ایصالح کرد افزارها را انرم توانیم یتنها وقت نیسود از وضع موجود است. بنابرا

 همراه داشته باشد.شرکت به یبرا یداد که سود کالن

به قرار داد و نه شخصاً  یمورد مطالعه و بررس توانیرا نه م یتجار یافزارهانرم

تر نمودن رقابت ها قدرت تداوم انحصار و سختامر به شرکت نی. اها دست زدآناصالح 

 یموضوع باعث کور شدن استعدادها نیا ن،یبراعالوه. بخشدیوارد را متازه بانیرق یبرا

 هشیو اپل هم کروسافتیمثل ما ییهات. شرکگرددیم یتکنولوژ ینهیدر زم زیادی

از  ینوآور کیآمده که  شیندرت پها بهرسانه غاتیاند، اما بر خالف تبلانحصارگر بوده

 یهاپژوهش یهاواسطهبه ایرا که دارند  ییزهایاز چ یاریخود بروز دهند. در مقابل بس

: دیریرا در نظر بگ فونیآ ی. گوشیعاد دهندگاناتیاز پول مال ایاند کسب کرده یدولت

است.  نیجز ا یزیچ تیاما واقع شود؛یجابز نسبت داده م ویآن به است یتمام نوآور

 هوشمند یهاگجتو  هاانهیرا یرو یشخص اری؛ دستSIRI) یریو س نترنتیا ینهیهز

اخت پرد کایدر وزارت دفاع آمر کایآمر یدفاع یشرفتهیپ یهاتوسط آژانس پژوهش( اپل

 یبر عهده داشته، و صفحه االتیا ییایدر یرویرا ن GPS ساخت ینهیشده است؛ هز

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87_(%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B4)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87_(%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B4)
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شرکت آلفابت  ریمد ت،یاشم کیار [1]وجود آمده است.به CIAتوسط  یلمس شینما

 یهایگذارهیاز سرما شانیهاکه شرکت یمیمنافع عظ ی)شرکت مادر گوگل( درباره

 یربنایزکه - htmlو کُد  نترنتی: همانطور که اچنین گفته استاند کسب کرده یعموم

 کی یعنی ،(CERNاروپا ) یاهسته یهادر آژانس پژوهش -هستند یوب جهان

لوم ع یمل ادیبن یهاکمک زینرا گوگل  تمیاند، الگورنوشته شده یعموم شگاهیآزما

 [2]ده است.کر یمال نیمأت کایآمر

ضر به گانیرا یافزارهانرم یبر همکار یمبتن ندیفرا سطهدر حال حا  هاونیلیم یوا

شارکت م نیکه در ا ینفر صدها هزار پروژه کنندیامر م شده،یباز تولمتن یو   زیو ن د

 اثباتخود را  تی، موفقApacheهمچون وب سااارور  ییهاپروژه ریچشااامگ تیموفق

 ونیلیها مده Mozilla Firefoxو  OpenOfficeهمچون  ییافزارهاکرده اساات. نرم

 کاربر در سراسر جهان دارند.

افزار آزاد و جنبش متن باز تفاوت قائل شد. جنبش جنبش نرم انیم دیالبته با

 کهیگذارده شد. درحال انیاستالمن بن چاردیتوسط ر 1985افزار آزاد در سال نرم

افزار آزاد در جنبش نرم بوده است. موندیر کیار 1998متن باز در سال  گذارانیبن

افزار آزاد و جنبش متن باز. طرفداران نرم نبششد: ج شاخه منشعببه دو  1990 یدهه

 شرفتیبر پ یاگزنده راتیتاث یفکر تیافزار آزاد باور داشتند که حق مالکمکتب نرم

بشر خواهد داشت. در مقابل طرفداران جنبش متن باز اعتقاد داشتند که درست است 

 یاما اگر کس م،یدههمه قرار  اریدر اخت گانیرارا به یاهر پروژه یکدها ستیبایکه م

 و کار خود را به فروش برساند یجهینت تواندیآزادانه م ،کرد جادیدر کدها ا یرییتغ

 نباید جلوی کسب درآمد از این طریق را گرفت.

ا کردند و موفق ربزرگ را اج یوکارهادر کسب یروزیپ یباز استراتژمدافعان متن

افزار آزاد نرم یرا جلب کنند. جامعه IBMمانند  یبزرگ یهاشرکت تیشدند حما

که  یطورکرد به یسراسر جهان را سازمانده یکارهاتازه توانینشان داد که چگونه م

از متن ب یبهتر عمل کنند. جامعه زین کروسافتیشده در مااستخدام نااز مهندس یحت

امر منجر به  نیبود. ا یدارهیروند اما حذف اخالق ضدسرما نیاز ا یبرداربه دنبال بهره

به  توانندیشد که م Apacheموفق مانند  یرانتفاعیغ ادیبن نیچند جادیا

تعجب  یاپرداخت کنند. ج یمتن باز پول یکدها یکار بر رو یدهندگان در ازاتوسعه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF
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 یجنگ اخالق رایبرده است، ز هیافزار آزاد موقتاً خود را به حاشکه جنبش نرم ستین

افزار آزاد، مدل نرم یاصل تیشود. اهم اندازنیاز مردم طن یارینتوانسته در افکار بس

اند تهنشس یادر گوشه وتریپشت آن است. هزاران کاربر متخصص کامپ یاسیجنبش س

 یشتداکه چشم نیهستند، بدون ا یتکنولوژ یایدن یهاپروژه ودو مشغول اصالح و بهب

 وانتیم زین دارانههینظام کامالً سرما کیدر  یکه حت ددهینشان م نیداشته باشند. ا

 آورد.  یرو یرقابت، به همکار یبه جا

 هنوز و انددو جنبش هنوز در آغاز راه نیاغراق کرد. ا دهیپد نیدر مورد ا دینبا البته

افزار است که جنبش نرم نیا تی. واقعستندیآن آشنا ن یهالیاز مردم با پتانس یاریبس

( استفاده Macمک ) ای ندوزیاست؛ مردم هنوز از و یاهیحاش یدهیپد کیآزاد هنوز هم 

 رانگیبه باز یو بدون وابستگ گانیآزادانه و را میکه بتوان نیا ی. هنوز براکنندیم

 یوالنط یراه م،یدست به تبادل اطالعات خود بزن کروسافتیمانند اپل و ما یانحصارگر

 است. شیدر پ
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 اشاره:

ای از مقاالت به ویراسااتاری ایسااتوان مزاروش دانشاامند های گذشااته، مجموعهدر ماه

 ایم که به بررساایی فریبرز فرشاایم و نرمین براهنی منتشاار کردهفقید مجار و ترجمه

به کاچ جن به نظرات جورج لو جه  با تو تاریخ  قاتی در هنر و  گاهی طب های مختلف آ

ست. یکی از مقاالت این  شته ا صاص دا تبلیغ، مجموعه، اثر آرنولد هاوزر با عنوان اخت
اساات که پیش از این خانم فرشااته مولوی آن را ترجمه کرده بود و  ایدئولوژی و هنر

کتاب جمعه و سااپس نیز به  12الی  9های در شااماره 1358 نخسااتین بار در سااال

شد. با توجه به اهمیت بحث آرنولد هاوزر در کلیت  شر  ستقل منت صورت یک کتاب م

ی فوق بر آن شاادیم که این ترجمه را نیز در چارچوب طرح حاضاار منتشاار جموعهم

 کنیم.

نگاری هنر با نگاه مارکسیستی بود ( از پیشگامان تاریخ1978-1892آرنولد هاوزر )

فارسااای ازجمله کتاب به  تاریخ هنرفلسااافههای و از وی  ی محمدتقی )ترجمه ی 

چاپ پنجم،  گاه،  ماعی هنرو  (1397فرامرزی، انتشاااارات ن لد،  تاریخ اجت هار ج )چ

 ( منتشر شده است.1377ی ابراهیم یونسی، انتشارات خوارزمی، ترجمه

مولوی، نویسااانده و مترجم، اکنون سااااکن تورنتو در کانادا اسااات و در  فرشاااته

شر سال ستارهای متعدد منت ستان، ترجمه و ج های اخیر از او چند رمان، مجموعه دا

ست. برای اجازه شر ویرایش جدید مقالهشده ا صاد ی بازن سایت نقد اقت ضر در  ی حا

 سیاسی بسیار از وی سپاسگزاریم. 

*** 
 

سان با انجاماز آنج ست میایی که ان شود، هنرمند دادن تعهدهای اجتماعی آنچه که ه

تواند هنرمند شود. فقط، استثنائاً، در ها میروابط میان انسان کردن بهنیز تنها با رخنه

کند و هنرمند را، واحوال ویژه و نادر است که رانشگر فعالیت هنری پافشاری میاوضاع

ساااوی آفرینش آثار هنری های اجتماعی، بهها و خواساااتازای از نیبدون پیشاااینه

ی هایرفته، تاریخ آن رشااته وظیفههمتوان، رویکشاااند. تاریخ فعالیت هنری را میمی

ای از که این آثار را رشااتهشااود؛ و اغلب اینی هنرمند نهاده میدانساات که بر عهده
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ست از این، دشوارهایی بدانیم که باید ثمرشان را جستجو کردیافتدست ها نکه آتر ا

 شان رساند. انجامهایی بدانیم که باید بهای از تکلیفرا رشته

هدف هنر برانگیختن است: بیدارکردن عاطفه و برانگیزاندن کنش موافق یا مخالف 

رف چیزی بیش از بیان ص در بیننده، شنونده یا خواننده. اما برانگیختن کنش آدمی به

ساس شایندی از واژهدهندهها، تقلید تکاناح ساختمان زیبا و خو ها، ای از واقعیت، یا 

سطرنواخت ساس و  ها نیازها و یا  ستلزم بودن نیروهایی در پس آن اح دارد: این کار م

های هنری فرمی و تقلیدی و عاطفی فرمی اساات که گرچه همزمان و هماهنگ با فن

ها را در خدمت ها تفاوت بنیادی دارند. هنرمند این نیرودارند، با آنبرمیهنرمند ساار 

ای ای اجتماعی یا طبقهای خاص، ردهیا جامعه -مسااتبدی یا پادشاااهی  -حکمرانی 

به یا حزبی  یا انجمن  یا کلیساااا  یا دولت  یا کار میمالی،  نده  مای یا در مقام ن گیرد؛ 

ها، و خالصه همچون نماینده یا ها و هنجارسخنرانِ شکلی از حکومت، نظامی از میثاق

 کند. شود، عمل میسخت مهار میوبیش سخنران سازمانی جامع که کم

دو شاااود، به اش نهاده میگونه بر عهدهاینهایی را که به وظیفه تواندهنرمند می

سان انجام دهد. میشیوه ساده و تواند از راه تعهد و برنامهی نایک شکار یا بازگویی  ای آ

ه کها بپردازد. یا اینها و سیاستها، ارزشبیان اندیشه سرراست مقصود و منظورش به

به می ند  که در توا عالیتی  بهظاهر بیف یده میطرف  ما د یک ا یدئولوژ ید، محتوایی ا آ

تواند دارای این ترتیب کار هنرمند می ببخشاااد. به -و گاه حتا ناآگاهانه  -ضااامنی 

صلت ایدئولوژی شکار، یا خ صلت تبلیغ آ شد. مرز میان ایننهانی و نقاب خ دو را پوش با

ناپذیر اساات. این مرز اشااتباه خوبی تعریف کرد؛ اما در اصاالشاااید نتوان در عمل به

یشه شود، هماقتضای آن فرستاده میشود و پیامی که به روشنی بیان میتعهدی که به

شد و یا رد  صد و معنای خود آگاهی دارد؛ و گیرنده نیز آگاهانه آن را پذیرا خواهد  از ق

ه بماند؛ نه ب تواند ناآگاهانه نیز برجایخواهد کرد. از سااوی دیگر، تأثیر کاری هنری می

ها می که تن نا  به این مع که  ند، بل یان ک نه ب ها گا ناآ که خود را  نا  ند اثری این مع توا

های گیرنده تأثیر ها و کنشیعنی که بر تخیل، احسااااس -ناآگاهانه برجای بگذارد 

ست که آنبگذارد، بی شود. در هر حال مهم این ا سئله ب که گیرنده بتواند متوجه این م

تر در پی ترغیب تر بیان شااود و هر چه کمری هنری با خودنمایی کمهر چه قصااد کا
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تر خواهد بود. قصااد و غرض عملی اش بیشگیرنده برود، تأثیر ساایاساای و اجتماعی

کند و مقاومت را شااود، بدگمانی را بیدار میآشااکار و عریان و خام ساابب وازدگی می

و زهر خود را نهانی منتقل کرده، پوش و ضااامنی، افیون انگیزاند؛ ایدئولوژی نقاببرمی

 گذارد. کند، و اثری سؤظن ناپذیر برجای میگیرنده را خلع سالح می

ز پذیر ااگر هنرمند دیدگاه ساایاساای خود را چنان بازگوید که تمیزپذیر و جدایی

 یشااناساایک اثرش برجای بماند، هنر دربردارندههای صاارفاً زیباییکارسااازه)فاکتور(

قصااد اساات. از سااوی دیگر، در هنری که محتوای ایدئولوژیک دارد، تبلیغ، تأکید و 

ستنی مایه س سفی متقابل با دیگر جزءهای ترکیبی اثر وحدتی ناگ سی و فل سیا های 

پیوندد شناسیک درهم میبا ساخت زیبایی -ایدئولوژی  -یابند: ]یعنی[ قصد کلی می

، (2)(، دانته1)کار ویرژیل آورند.پارچه کلیت آفرینش هنری را پدید میو کامالً یک

تر در (، بیش8)(، و دومیه7)(، داوید6)(، داسااتایفسااکی5)(، دیکنز4)(، ولتر3روسااو)

 (12)، بالزاک(11)(، گوته10)، سروانتس(9)گنجد؛ اما کار شکسپیری نخست میمقوله

به13و فلوبر) له14)(، کور له، بیش(16)گوگ( و ون15)(، می جای تر در مقو ی دوم 

گاه می جای قاتیگیرد. وقتی  قاتی، طب گاهی طب ندیآ نافع و ا یدهشاااه، م ها و ها و عق

ای آرزوهای متناساااب با وضاااع خاص یک طبقه در جامعه بر کاری هنری ساااایه

آمیز باشد و شاید هم نه؛ شاید کم یا افکنند، حاصلِ کار شاید موفقیتایدئولوژیک می

ای )ارگانیک( در قالب اثر گنجانده شااده باشااند: و چه بسااا ای سااازوارهگونهبیش به

ه این دهد کدست مییافته بیابند. قصدِ شوراندن این برداشت را به شکلی نهانی و واال

پذیر در ناصورت کالبدی بیگانه و وحدتاثر افزوده شده و بنابراین به  هدف از بیرون به

دار اسااات و یک اندازه جانب همه، هنرمند در هر دو نوع بهماند. با این اثر بر جای می

یغی آشااکار و یا از راه ایدئولوژی پنهان منافع معینی را پیش کوشااد تا یا از راه تبلمی

ا گزینش میان برخورد مسااتقیم ی -دو، تفاوتی صاارفاً تاکتیکی اساات ببرد. تفاوت این

ی شااناساایک یا اعتبار و شااایسااتگی هنری شاایوهو بر چگونگی زیبایی -مسااتقیم نا

، مانند «ی بیرونیزایده»و « ایسااازواره»هایی چون گذارد. مفهومکاررفته اثری نمیبه

ی ها تنها در حیطهنمایند. در واقع، این مفهومشاااناسااایک کلی میهای زیباییداوری

، وتکیشدنهنر کالسیک اعتبار دارند. بسیاری از کارهای بزرگ، چون آثار شکسپیر، 

 های نقاشااایترین نمونهگرایانه )ناتورالیساااتی(، و موفقهای طبیعتترین رمانکامل
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ستی)مَ  -اند کار بردهای که برای برانگیزاندن بهشیوهبدون توجه به -یک (، هیچ17نری

سازواره شدهچنان  شکل خلق ن آن افزود و یا چیزی از  اند که نتوان چیزی بهای یا هم

تر رتر و یا چشمگیتر، جارزنندهتر، محسوستواند سرراستآن کاست. هیچ تبلیغی نمی

که آنبی  -های ساایاساای و پرخشاام دانته بازگو شااده آنچه در طغیان تر ازو بیرونی

 که آیا چنین تبلیغی در هنر رواست، بستگیباشد. زیرا این -شعرش برساند آسیبی به

شاااایساااتگی، قدرت هنری و شااادت و قوت و تأکیدش ندارد؛ بلکه بساااتگی به به 

شد  -پذیری اثر دارد که نرمش شدیدترین انفجارتوانمی -اگر معتبر با سد با  از ها هم

 شود. 

دارند. ( آشااکارا گرایش20و شااا) (19)ی پساار«دوما»(، و 18) های دیدرونمایش

سین)21پیامشان مانند پیام سوفوکلس) ( تنها نهفته نیست، و نیز 22(، شکسپیر یا را

رساااد؛ بنابراین تنها برای آن کساااانی که گیرنده نمی در لفاف ایدئولوژی ضااامنی به

کنند، متقاعدکننده است. سبکی ایدئولوژیک و نامستقیم آن اطمینان میوبیش به مک

ر اساات و هم تشااود، اما هم مؤثرتری رویارو میهای فنی بزرگو کِنایی با دشااواری

گریِ تری در خود نهفته دارد؛ زیرا هرچه رخنهشناسیک بیشییتوانش )پتانسیل( زیبا

تر راحت تر وتر باشااد، آن پیام نامسااتقیمی پیامی بیشندهویژه، سااازبرانگیزاننده و، به

بودن همین سبب سرراست تواند دقیقاً بهشود. پیامی آشکار و سرراست میگرفته می

های گوناگون بگنجد. از سااوی دیگر، ایدئولوژی پنهان، اگر آسااانی در ساابکخود به

است؛  ی آنویژه برازندهدارد که بهکشف فرمی  بخواهد هنرمندانه تأثیر بگذارد، نیاز به

 گرِ آن ایدئولوژی باشد. یعنی در سبکی بگنجد که غیرمستقیم اشاره

افکار عمومی کردن به خود برای رخنهحکومت و نظم اجتماعی ایمن و مطمئنِ به

وجالل قدرت و نمایش خودنمایانه و پرشاااکوه -جوید از راه هنر از تبلیغ ساااود می

دفاع از خود و توجیه خود است، و نیاز به ای که ناچار به ومت یا جامعهشوکت. اما حک

کار گرفتن تبلیغ آشاکار برای افزودن بر جای بهها دارد، بهکردن چشامفریفتن و خیره

گیرد. در جایی که تبلیغ اعالم های ایدئولوژیک زیرکانه بهره میشمار پیروانش از روش

ستقرار میمی شد کند، ا  کردنگذارد، و در همین حال مطلقاً از بحثنمایش میو بهبخ

ورزد؛ ایدئولوژی به هایش خودداری میها و اسااتانده )اسااتاندارد(بر ساار اعتبار هنجار
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کند و در جستجوی پذیرش است. مستبدان شرقی روزگاران پردازد، ثابت میجدل می

کوه شاهان شسادگی به رشان بهی ایدئولوژی خاص فتح نبودند؛ بلکه هنکهن پردازنده

شوکت می ستایشو  شان  شید: یعنی هنر ن آمیز. ایگو بود، نه توجیهآمیز و مدیحهبخ

بود که نخستین ( 24)اییونان و امارات اژه( 23)داری )فئودالیسم( عصر قهرمانانزمین

وه و شکخود آرزوی غارت و جنگ کار گرفت تا به ای را بهی اخالقی پوشیدهبار فلسفه

جای پدید آورد تا به همان زمان ادبیاتی با ایدئولوژی ضااامنی جالل ببخشاااد؛ و در

ر سااتایشااگ  -که در بابل و مصاار رساام بود  -کارگرفتن اظهار بندگی و چاپلوساای به

 پرستش باشد. حکمرانی جنگ

اسی شنی روا بودن تبلیغ آشکار در هنر همواره یکی از نکات دشوار زیباییمسئله

شااناساای بوده اساات. حتا مارکس و انگلس نیز در این زمینه کامالً روشاان و و جامعه

ما شمردند؛ اارزش را خوار میهای کمدست سخن نگفتند. آنان تبلیغ آشکار در کاریک

شان، چون گوته یا بالزاک، حتا گفتهدر هنگام نوشتن درباره های ی نویسندگان محبوب

من »گوید، ها را توجیه کردند. انگلس میدساات راسااتی ناشاای از ساارسااپردگی به

چنین نیساااتم. پدران تراژدی و کمدی، داری در ادبیاتی اینوجه مخالف جانبهیچبه

فانس (25)یعنی  آیساااخولوس نب( 26)و آریساااتو جا کامالً  ند، نیز هر دو  دار بود

 یتوان دربارهکه دانته و ساااروانتس هم چنین بودند؛ و بهترین چیزی که میهمچنان

( گفت این اساات که این کار نخسااتین درام ساایاساای 28شاایلر) (27)خدعه و عشااق

داری باور من جانب اما به»افزاید که درنگ میو بی« دار در زبان آلمانی اساات.گرایش

شکارا بهباید به  گرچه (.« 1گفته آید)شکلی طبیعی از بافتار و کنش برخیزد و نباید آ

 واحوال، کامالً پذیرفتنی یا کامالً اوضاع ه بهتوان، بستمورد نظرِ انگلس را می پیشداوری

ست؛ جانب ستی نیازی به داری در هنر بهناپذیرفتنی دان ر گونه توجیهی که او فک آنرا

کند در وحدت ساختی اثر یافته است، ندارد. هرچه باشد، این دقیقاً مارکسیسم بود می

را آشااکار گرداند؛ و راهبر به ی هنر شااد و آن ناگزیر هواخواهانهکه متوجه طبیعت به

 طرفی و انفعال ظاهری در هنر بیانگر گرایشاای بهبازشااناساای این امر شااد که حتا بی

ست  ضاعگونهیعنی، هنرمند به -واقعیت ا ضمنی او پذیرد. هنر احوال غالب را میوای 

 کسی سخن باکسی  برای اش هواخواه است. و همیشهسبب سرشت کامالً اجتماعی به

شااود تا واقعیت از آن ی واقعیت از دیدگاه اجتماعی خاصاای میگوید و بازتابانندهمی
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نارساااایی یده شاااود.  گاه د ید که انگلس آند ثاری  ها را برای تبلیغ های هنری آ

یان آموزهناهمگونشااااان رد می ند، در گساااساااتگی م کاربرد ک ماعی و  های اجت

های ساارشااتِ خودِ اشاای از کمبودها از بازتاباندن نیساات؛ بلکه نشااناساایک آنزیبایی

ندن اسااات. از دیدگاه آموزه با تا ئالیسااام(پیروزی واقع»ی باز با نگرش «پردازی )ر  ،

صور می صرفاً ت ست که هنرمند  ساند کند خود را در مقام عاملی باز میاجتماعی ا شنا

طرف اساات؛ و این نگرش تبلیغی آشااکار اساات که گاه شااناساای بیییکه از نظر زیبا

شااود: و گاه بر آن تحمیل می« شااکلی طبیعی از بافتار و کنش برخیزدبه »د توانمی

 این دارد که آیا توانایی بازتاباندنِ واقعیتِ آنیعنی کیفیت اثر هنری فقط بساااتگی به 

 پذیر هست که در روند خویش رنگ نبازد یا نه. چنان استوار، گسترده، و نرمش

ست، نه ف سخت با زندگی هواخواهی در هنر برحق و روا قط چون آفرینش هنری 

زمان عملی درهم آمیخته، بلکه چون هنر هرگز فقط تصااویرگر نیساات، و همواره و هم

در پی برانگیختن اساات. هنر هر گز فقط بیانگر چیزی نیساات، بلکه همواره کساای را 

سادهمخاطب قرار می سخنورانه دارد.  شتی  سر ترین بیان هنری ترین و عینیدهد و 

ز بردن اانگیزی، چالش، تحمیل، و اغلب حتا تجاوز است. صرفِ نامی واکنشرندهدربردا

شیئی )ابژه( می شیدن وادارد؛ و این گوشتواند مخاطب را به یک  دادن و دیدن و اندی

گونه هنر جادو و افسااون. بدین -شااکلی از جادوساات، جادوی کالم، جادوی نمادها 

 «هنر برای هنر»پایان دوران پیش از تاریخ تا زمان همواره روندی جنباننده بوده، و از 

 آمیز، بار ایدئولوژیک داشته است. گر یا توجیههمیشه، خواه ستایش

سیار زود شکار ب شته میتبلیغ آ شود در ادبیات رخ نمایانده تر از آنچه معموالً پندا

شنامه ست. نمای ساختههیچدار بههای گرایشا سدهتر بی تئاوپرداختهوجه   هایورژوای 

نخسااتین  (31)( و مرساایه30، دیدرو، بومارشااه)(29)هژدهم و نوزدهم نیسااتند. لیلو

ستند؛ هم سود ج سی  سیا سکوی  صحنه همچون منبر و  سانی نبودند که از   چنینک

سبک  نوشتن نمایشنامه به ( و دوما نیز تنها کسانی نبودند که به33، ساردو)(32)اوژیه

روزگار خود دسااات یازیدند. تراژدی کالسااایک فرانساااوی، آثار نگاری و روح روزنامه

گر و ثناخوان ها بودند تا تجلیلهمواره در خدمت سااایاسااات ،و راساااین (34)کرنی

سی و اجتماعی روزگار  سیا سائل  شند. تراژدی یونانی نیز بر محور م ستبدادباوری با ا
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ی شد. جشنوارهیها مچرخید و همخوان با فرمانروای زمان خود پاسخگوی آنخود می

قین یآتن به شهردولتترین ابزار تبلیغ آن بود و آتن یکی از مهم (35)شهردولتتر تئا

واره میل خود در جشنشاعری اجازه دهد تا بنا به  توانست به این فکر بیفتد که بهنمی

هایی که برای نمایش دولتشاااهرکاران در خدمت دولت بودند. هنرنمایی کند. تراژدی

هایی مجاز بود که پرداخت، اما تنها اجرای آن نمایشآنان میکردند پولی به جرا میا

های آن و منافع طبقات حاکم باشااد. تراژدی یونانی که آشااکارا پشااتیبانِ ساایاساات

ستقیم به حادگرایش ستقیم یا نام ست، م سئلهدار ا س -ی زمان خود ترین م تیز یعنی 

یان کالن لت  (36)م چارچوب مفهومپردامی -و دو مان هیچ زد. در  های هنری آن ز

تر یکسااره از هر پیوندی با زندگی واقعی و ساایاساات ی این تصااور که تئااندازهچیز به

( نیز 37تر برتولت برشاات و اروین پسااکاتور)جاری رهاساات، دور از ذهن نبود. حتا تئا

ترتیب درام  اینگرچه به  نیستند. باری،« تر سیاسیتئا»تر یونان باستان ی تئااندازهبه

ز گر ساتیتواند ادعا کند که نخساتین تصاویروجه نمیهیچی هژدهم بهبورژوایی ساده

تردید برای نخساااتین بار چنین ساااتیزی را موضاااوع واقعی کنش اجتماعی بود، بی

ساالری ی میان اشرافرا روی صحنه آورد. مبارزه ی طبقاتیمبارزهدراماتیک قرارداد و 

های زمیندار و ی میان بارونسااااالری در تراژدی یونانی و مبارزهداران مردمو طالیه

شوند. از سوی ی متوسط در درام عصر الیزابت هر گز به این صراحت مطرح نمیطبقه

شن می شهروند طبقهدیگر، درام بورژوایی کامالً رو ستکار هرگز ی مکند که  سط در تو

 ها نخواهد شد. ی انگلای فرسوده و زیر سلطهپذیرای جامعه

ست که وقتی به این یکی از پارادکس شت دیالکتیکی تندش های درام ا سر دلیل 

شتاری جدلی می سنده به طلبد، عینیتش مانع از آن مینو ک دفاع از هر یشود که نوی

ا شااعر غنایی، نویساانده فقط همچون هایش دساات یازد. در حماسااه یاز شااخصاایت

ها در مقام مفسر، منقد یا داور تواند در جریان رویدادگوید، و میشخص سخن نمیاول

صحنه چندان امکان ست، و اگر هم انجام پادرمیانی کند. چنین چیزی بر روی  پذیر نی

نانهم -گیرد  نا ارزونور که در درام بورژوایی توساااط چ یا پیرمردی دا جام )راوی(  ن

 -« ی تراژدی اساااتبازدارنده»، (38)ی مترلینکگفتهگیرد که حضاااورش، به می

ساختار را دگرگون می سم( دراماتیک کل  سازوکار )مکانی ی کند. چندتایپادرمیانی در 

های ایدئولوژیک سپاریدهند چگونه جاینمونه در تاریخ هنر هست که بهتر نشان می
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توانند می -های سااایاسااای آغاز دوران بورژوازی فقمانند منافع اجتماعی تازه و ا -

ی های معناساات دگرگونیهای نمایشاای باشااند. کافیترین دگرگونیمسااؤول بنیادی

های اساااساای درام تراژیک را یادآور شااویم. ساارانجامِ ، یکی از کارسااازه(39)تحول

صیبت سقوط میم دهنده کرد، تکانآمیز همواره به فراخور جایگاهی که قهرمان از آن 

ها بزرگزاده باشاااد تا بایساااتی شااااهزاده، یا فرمانده، و یا چون اینبود؛ قهرمان می

ساااقوطش ساااوگناک بنماید. این واقعیت که درام تازه شاااهروندان بورژوای عادی را 

مایندگان ارزش نان و ن ندگی های اخالقی واال برمیهمچون قهرما بال گزید، نشاااانگر 

ست. این امر نه فقط راه را به انقالبی هم در فرم و هم درمحتو ای از سوی مفهوم تازها

ناپدیدشدن نهایی آن انجامید هموار کرد، که به « دگرگونی ناگهانی سرنوشت در درام»

به راه ناک برد. حل صااالحو راه  یان ساااوگ پا با  غایر  ندِآمیزی م تان خردم ( 40)نا

 -شد نامیده می« بازی خرد»که  -ای ی فرم دراماتیک تازهدهنده( بشارت41لسینگ)

پایان رسااااند. مردم بود که در بنیاد ناساااوگناک بود و تاریخ تراژدی کالسااایک را به

تر، بلندمرتبگی یک های پیشرغم دیدگاه اشااارافی زماناندک دریافتند که، بهاندک

شتش میی عامه به قهرمان از عالقه کاهد؛ و همدردی واقعی تنها در میان افراد سرنو

گرایی نو و زمان با میالد طبیعت(. بالندگی درام بورژوایی هم2آید)برابر با هم پدید می

تراژدی  طبقاتیخواهی( در ادبیات اسااات. در تأکید بر خصااالت لیبرالیسااام )آزادی

سی شنا شده، و در باز سینگ نیز آن را یادآور  سوی، که ل سیک فران صولی که د کال ر ا

بود، دیدرو ارزش حقیقت  ی اخالقی آنفلساافه های آتشااین و کذبپس تصاانع نطق

 یهنری همچون سالحی اجتماعی را کشف کرد و متقاعد شد که بازنمایاندن صادقانه

که یعنی بنابراین، در  -انجامد اجتماعی می شاادن پیشااداوریمنسااوخها به رویداده

 شود.تحلیل نهایی، حقیقت هنری با دادگری اجتماعی منطبق می

  

 

ی اساات. رویافته و در عین حال ناپذیرفته و پنهانایدئولوژی تبلیغی زیرکانه و واالیش

های خود نیسااتند، امتیاز های قدرتمند و توانگر که ساارراساات مدعیها و گروهطبقه

صول و ارزش شانند و تبیین کنند و آرمانی جلوه بدهند. هنر، ناچارند ا های خود را بپو
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کند. هنر گرچه از تبلیغ دار خود را حفظ میرشاات گرایشحتا همچون ایدئولوژی، ساا

شکار  ست میفرمانروایان و ولیعلنی و تجلیل آ شد، همنعمتان د چنان به حق آنان ک

( نوعی مشااروعیت 3«)کارآسااائی اساارافکارانه»و « مصاارف اساارافکارانه» نساابت به

ز کارهای هنری بردن ابخشاااد؛ چون این هردو برای هنرمند و برای تملک و لذتمی

یابند که برای بخش ممتازی از هایی مشروعیت میبیان دیگر، فرآوردهبه  -اند ضروری

هنر  کارگرفتناند. بهبردن دارند، تولید شااادهجامعه یا نخبگان که توانایی خرید و بهره

 ای عملسود طبقهیابد. هنر به هایی ارزشی خاص و اغلب قاطع میبرای چنین مقصود

 یاین ساابب که بازتابانندهکند که انحصااار واقعی آن را در دساات دارد، صاارفاً به می

ستانده ضمنی ا ست و  های ذوقی آن طبقه را های اجتماعی و قاعدهنگرش آن طبقه ا

آن  بهزیستی و نظر لطفاش بستگی به پذیرا شده است. هنرمند که هستی و کامیابی

های آن طبقه است، هایش یکسره در دستامید اندازهای زندگی وطبقه دارد، و چشم

بان آن و پشتیهای نادانسته و ناآگاهانه سخنگوی آن طبقه، ابزاری برای پیشبرد هدف

 کند. شود که استیالی آن طبقه را تضمین مینظامی می

ای برای نفوذ ساایاساای زود شااناخته شااد، و به میزان ارزش هنر همچون وساایله

کار گرفته شده است. اما زمان درازی سپری شد تا آگاهی به ف بهای با این هددرتوجه

دسااات آمد، و مردم های پنهانی هنر در برانگیختن و داللت ایدئولوژیک آن بهقدرت

شبرنده شناخت این که دریافتند که، خوب یا بد، هنر پی ست. باز ی هدف های عملی ا

 های تاریخترین پیشاارفتمهمکرد، از کرد آشااکار میهنر اغلب بیش از آنچه بیان می

شد. درکی از کارکرد ایدئولوژی روی شگری(  سنج سبیت و همنقد ) شناخت ن رفته با 

سوی،  شنگری  فران صر رو شد؛ و نه تنها با ع سنجیدارهای اخالقی همراه  تنوع و تلون 

که حتا با عصاار روشاانگری یونانی نیز آشاانا بود. از آن پس، تردیدهای فزاینده و حتا 

د. انآلیسااتی داوری انسااانی پدیدار شاادههای عینی و ایدهی انگیزهتری دربارهپُرمایه

این روی و »میان حقیقت ( 43)گذاری مونتنی، فرق(42)ی ماکیاول«اخالق دوگانه»

، (44)گرایان فرانسااوی البرویر، ریاکاری، خودفریبی و خودبینی اخالق«آن روی سااکه

نهفته در پس رویکردها و « نماییمنطقی»، و کشااف (46)( و شااانفور45الروشاافوکو)

روشاانی بیانش کرد اما از خیلی پیش شااناخته بهبار روانکاوی که نخسااتین -ها کنش

شارت می -شده بود  دهند. البته این مارکس بود ، همه، نظریه و نقادی ایدئولوژی را ب
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فرمولبندی و کدگذاری  بیان آورد که:ساااز را بهنی دوراکه نخسااتین بار این اندیشااه

است. پیش از او هیچ کس چنین نگفته  ی طبقاتیمبارزهها سالحی سیاسی در ارزش

شکل شعور، تمام بازتاببود که تمام  صوری از آن، های  صویر و ت های واقعیت، و هر ت

شه در  سه و یکری دار از حقیقتی دارند که تا وقتی جامعه جانبه و گرایشادراک کژدی

توانند منافع و آرزوهای درساااتیز با هم های ممتاز متفاوت میاسااات و گروه طبقاتی

 ماند. چنین برجا میداشته باشند، این

ور شع»نگری( همچون شباهت میان مفهوم مارکسیستی ایدئولوژی )جهان اغلب به

. توجه شده است« نماییمنطقی»ی های روانکاوانهو حقیقت کژدیسه با نظریه« کاذب

هر دو با پوشاندن رویکردهای از نظر اخالقی « نماییمنطقی»و هم « شعور کاذب»هم 

های قراردادی و ایرادناپذیر پیوند دارند. هر دو یا اجتماعی زننده و ناپذیرفتنی در شکل

عی های واقهای صااارفاً خیالی یا آرمانی با انگیزهی انگیزهها با جایگزینی ناآهاگانهاین

شبرندگان این روند از آنچه آن سروکار دارند. اگر  انگیخت آگاه بودند، بناها را برمیپی

سااپس دروغ و فریب جایگزین («. 4رسااید)پایان میایدئولوژی به »ی انگلس، گفتهبه 

 تر از هر چیز دیگر ارائه و تفسیرِ تبلیغیشد. آنچه زیرکانهنمایی میایدئولوژی و منطقی

کند، دقیقاً این مساائله ها متمایز میفساایر ایدئولوژیک از آنها را از ارائه و تاز رویداده

گردانی و تحریف حقیقت در تبلیغ همواره آگاهانه و ارادی انجام اسااات که نادرسااات

اساات که  -در اصاال، خود فریبی  -گیرد. از سااوی دیگر، ایدئولوژی فریب صاارف می

ن تر برای افزودرا بیش دهد. ایدئولوژی حقیقتگوید و فریب نمیهرگز ساده دروغ نمی

تا  نهدبرند، در پس پرده مینفس عامالن چنین فریبی که از آن ساااود میاعتمادبهبه 

 برای گمراه کردن دیگران. 

آگاهی »پردازی و چنان از دروغمارکس و انگلس در هنگام ارجاع به ایدئولوژی، هم

اعی اجتم طبقاتییدگاه گویند، چون به تصویر دروغین واقعیت از دسخن می« دروغین

شانهمی ستردنِ آتیِ تمام ن شند.  ستی تأکید بهای دروغ از مفهوم ایدئولوژی بهاندی ر را

(. افزون بر این، امروزه 5صداقت آن دارد: تنها دروغ آن در قصد فریفتن دیگران است)

 یهای صاارفاً اقتصااادشااود که ایدئولوژی با انگیزهای به این مساائله میتوجه فزاینده

ضعیت همشود، بلکه رویتعیین نمی ست. بهکنندهتعیین طبقاتیرفته و بیان  ی آن ا
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داشاتِ دیگر، نه فقط سااودهای برآمده از دارایی و تخصاایص وسااایل تولید، که چشاام

شدن از نفوذ و منزلت  سخن، برتریبه  -شهرت و اعتبار، آرزوی برخوردار های کوتاه 

نیز  -رقابت بپردازد آوردنشااان به دسااتبرای به گوناگونی که یک طبقه ممکن اساات

همه در تحلیل نهایی، این بنیان اقتصاااادی اسااات که هنوز هم اند. با اینکنندهتعیین

رغم این، مارکساایساام اساات. اگر، به آگاهی طبقاتیی ایدئولوژی و نیز کنندهتعیین

روسااات که از این نامد،می« راساااتین»را   آگاهی طبقاتیو « دروغین»ایدئولوژی را 

هام مینخساااتین ادعای آن دارد که از انگیزه که دومی گیرد، حال آنهای آرمانی ال

 پذیرد. منافع مادی واقعی خود را می

آگاهی  طبقاتیای های نهفته در پس ایدئولوژی هرچه باشااند، در جامعهاما انگیزه

شواری میبدون ایدئولوژی به طبقاتی شته باد ستی دا شه ایدئولوژیتواند ه ک شد. اندی

ست، اما اندیشه شها شهی ایدئولوژیک لزوماً اندی یز ی درست نای نادرست نیست؛ اندی

شباهت میان نظریهلزوماً اندیشه  ی ایدئولوژی و روانکاریای بری از ایدئولوژی نیست. 

شااود، ی تحریف آن میبودن حقیقت مایهکه پذیرش زیانبار یا خطرناک از تثبیت این

سلم پیش میراتر میف شباهت تا این امر م ست همرود. این  که فرد برای چنانرود: در

یل یا آرزوی خود دل ند تراشااای نمیهر احسااااس  وبیش برای دیگران چون کم -ک

به این هم نیازی نیسااات  که  -اهمیت و یا وگرنه اخالقاً سااارزنش ناپذیر اسااات بی

نافع گروهانگیزه ماعی مهای پشاااتِ م ند و از نظر های اجت عین را همیشاااه پس را

شیده و در پرده نگه شت؛ چرا که چنین انگیزهایدئولوژیک پو  هایی اغلب برای جامعهدا

یان و بیبی یتز بهاهم که  تا اگر  ند، ح یاری از هیچا ند. بسااا باشااا جدا از آن ن جه  و

نافع مبرجای بمانند، چون نه با « عینی»توانند ها و تفسیرهای واقعیت میداشتعرضه

های هیچ گروه خاصاای هماهنگی دارند و نه با آن در سااتیزند. به این معنی، قضاایه

ضی و نظریه صول حقیقت انتزاعی پیروی میهای علمی قاعدتاً عینیریا نند. کاند و ازا

 هاییحلگیرند؛ و هرچند راهوبیش تنگ را دربرمیهایی قلمرویی کماما چنین رشاااته

بار که می ند اعت عهیاب جام تاریخ و  ند، این  که دساااتِکلی مسااالمی دار ند  کم ا

 بایستی حلشان کنند. ها میروند که آنشمار میی مسائلی بهکنندهتعیین

اطی آن گرایی افراز دیدگاه مارکسیسم ارتُدکس، سرشت ایدئولوژیک اندیشه نسبی

د، اسااتالین دانصاارف می« پدیدارپی»کند. درحالی که انگلس دانش را را آشااکار می
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ویژه در خدمت منافعش آفریند تا بهزیرساااخت روساااخت را می»براین باور اساات که 

شد) شه به هرحال، این که گزاره به(.« 6با وجه اثری بر هیچبرد، بهایدئولوژی میای ری

ستی آن گزاره ندارد: و تنها به ست که محتوای آن تابع جایگاه اجتماعی،  در این معنا

کارآیندی »رغم ای علمی، بهو دیدگاه مربوط به آن اسااات. آموزه قاتیطبوضاااعیت 

های اجتماعی تواند هم درساات و هم در بافتاراش میو هدف ساایاساای(« 7اجتماعی)

هرحال، بنا به ساارشاات  ای، بهی ذهنیتاریخی گوناگون معتبر باشااد. چنین فرآورده

شی از جامعه میخود، پاره دهد؛ شود چون نوید ثمری برای آن میای از ایدئولوژی بخ

کند، چون در آن خطری برای و در همین حال بخشااای دیگر از جامعه آن را رد می

ما از آنهساااتی خود می ند. ا فاً فرآوردهبی یدئولوژی صااار که ا یان جایی  ی فرعی بن

ا هاین کارسااازهها با ی ایدئولوژیهرچند که همه -نیساات  طبقاتیاقتصااادی و منافع 

تواند در چارچوب ماتریالیساام تاریخی کامالً درک بشااود. نمی –( 8وسااتگی دارند)پی

یه یکهای هنری چیزی بیش از فرآوردههای علمی و آفرینشنظر یدئولوژ ند. های ا ا

ی آن یلهوسی ایدئولوژی باشند یا از آن ریشه بگیرند و یا بهتوانند دربردارندهها میاین

شرح، ت شوند، اما  سترهمحدود  شی دارند که در بیرون از گ سیر، ابداع و بین سوف د ی 

 مادی است. 

را  طبقاتیهای سااانجشاااگریِ ایدئولوژی آگاهی از جانبداری و پیشاااداوری ایده

وجه به این معنا نیست که زدودن هیچگیرد. هرچند که این آگاهی بهانگاشته میپیش

شمه ست. بریدن خودمای آن کامالً امکانسرچ شهپذیر ا هامان کاری ناممکن ن از ری

هامان تا کجا و تا چه ژرفایی راه توانیم دریابیم که ریشاااهاسااات. نهایت آن که می

سی مفهوم انگلس از می سیر کند« پردازیپیروزی واقع»برند. اگر ک  را، مثالً، چنین تف

شت که خودش خودش را از ورطه بیرون بکشاد، بی د یتردکه بالزاک این توانایی را دا

خطا رفته اساات. منظور انگلس صاارفاً این بود که: بالزاک در مقام هنرمندی راهی به 

ساااوی نابغه توانسااات با کامیابی راه خود را پیدا کند و از ایدئولوژی نامناساااب به 

واحوال تر با اوضااااعایدئولوژی مناساااب با جایگاه اجتماعی واقعی خودش و همخوان

گرداندن کژدیساااگی هر کوشاااشااای برای درسااات واقعی زمانش پیش برود. آنچه

کند، این اسااات که خود محدود می -اگر کامالً خنثی نکند  -ایدئولوژیک حقیقت را 
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گردان دارد. آنچه از وابستگی جایگاه اجتماعی شخصِ درست گردانی بستگی بهدرست

است که کاهد، این واقعیت آل( به اوضاع اجتماعی زندگی میساختارهای آرمانی )ایده

تر و گاهی پذیر اسااات که گاهی بیشایدئولوژی نه فرمولی خشاااک، که فرمی نرمش

واحوال اقتصاادی و اجتماعی وابساتگی دارد. باری، این که در هر حال اوضااعتر به کم

آزادی و عینیت اندیشااه حدوحصاارهایی دارد، درغایت  قاطعانه تفساایر ایدئولوژیک و 

کند؛ این حدوحصاارها گریز اندیشااه از قیدوبندهای از فرهنگ را توجیه می اجتماعی

 کنند. اجتماعی را ناممکن می

ستلزم به سی ایدئولوژی م ست. تأمل دربارهبرر ژی ی ایدئولوکارگرفتن احکام آن ا

انجامد که خود سااانجشاااگران ایدئولوژی ایدئولوژیک این بازشاااناخت میناچار به به

صورتمی شگری تنها در  سنج شند. این  صرهای اندی ست که ازحدوح ست و روا ی در

جایگاه اجتماعی هایی که به دیدگاه خود آگاه باشاااد. این دیدگاه، مانند تمام دیدگاه

ئیت رغم جزای است که بهخاصی وابستگی دارند، گرفتار آن خطای بنیادین هر اندیشه

ت اللکند. مارکس و انگلس دی خود، ادعای کلیت میانداز( ویژهو پرسااپکتیو )چشاام

سانهمعرفت ساختارشنا شتند که ی جزئیت  شناختند. آنان تأکید دا های نظری را باز

کند، ها داوری میی ارزشمعینی در باره طبقاتیهرچند ایدئولوژی به فراخور منافع 

ست که برای همه ست)مدعی ا ست 9ی جامعه معتبر ا شه هنگامی ایدئولوژیک ا ( اندی

صر به  سبیت آن از جزئیتش، و اعتبار محدودش از که منح شد؛ و ن صی با دیدگاه خا

یت حدود ماعیم غاز، این مفهومهای اجت مان آ ما، ازه ند. ا ها برای هنر اش پیروی ک

اند. چون هنر با های فرهنگ داشاااتهمعنایی متفاوت با معنایشاااان برای دیگر بخش

سئلهحقیقت  سروکار دارد، م شکلمتفاوتی  یابد های متفاوتی میی ایدئولوژی درهنر 

 کارای علمی بههمان مفهومی که در نظریه تا، مثالً، در علوم طبیعی. کاری هنری به

ان توتر، هنر را نمیبیانی دقیقنیساات؛ به « نادرساات»یا « درساات»شااود، گرفته می

گر و کننده وتحریفخوبی گمراهتواند بهی هنری میراساااتین یا دروغین نامید. بازنمای

شد، اما به ستی و درستی با سته از هیچفاقد را وجه نیازی نیست که چنین چیزی برخا

کاربردن مفهوم اعتبار کلی در هنر، جز در ی آن باشااد. بهنساابیت و پرسااپکتیو ویژه

و آگاهی « وغیندر»های آگاهی بافتاری تاریخی یا شااخصاای، ناممکن اساات؛ مفهوم

اند. بازنماییِ واقعیت اگر از نظر عینی معنیاندازه بییکدر هنر هردو به « راساااتین»
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تر از آن بازنمایی تواند از دید هنری راسااتین و باورکردنی و درخوردروغین باشااد، می

ایراد اسااات. در جایی که حقیقت علمی هدف نیسااات، باشاااد که از دید علمی بی

سپکتیوی هنر نه کردن آن یطلب شت پر سر ست.  ست ا ستن نادر ا نبودنش را خطادان

« ژهپرسپکتیو وی»نیازمند یک همبسته است و نه تاب تحمل آن را دارد: در این بافتار 

قت هنری را نمی« دروغین»و  ند. حقی جدا هسااات کدیگر  بت کرد، کامالً از ی ثا توان 

حقیقت را نشان داد. هنر راستین اش از آور واگراییهای زیانتوان نتیجهچنین نمیهم

ست چون  ست، و چون به -که رغم اینو نه به -ا ستنی در ایدئولوژیک ا س شکلی ناگ

این سبب که از فالن دیدگاه شود؛ هنر دروغین است، نه به ی عمل جایگیر میگستره

یدئولوژیسااایاسااای خاص پیروی می نه از آن دیگری، بلکه چون ا باز کند و  ای را 

که در واقع می حالی  یا در  با آن دارد،  قاطع  یدآمیز و غیر ندی ترد که پیو ند  یا ما ن

ناقض دارد، وانمود می که و مت یدگاهی چندت یکد عادل و  یدگاهش مت ند د پارچه ک

 است. 

سم تاریخی نظریه ست، مفهوم ایدئولوژی از آنجایی که ماتریالی سیک نی شنا ای روان

ی انگیزش روانشناسیک تجربی و شخصی، که بر هی یک نظریخوان با آن نه بر پایههم

ست؛ و این نیروها تاریخی-ی نیروهایی اجتماعیپایه ستوار ا صی  ا به فراخور گروه خا

آن اغلب بی  -ها های انسااانها و کنشها، عاطفهکه به آن تعلق دارند، خود را در ایده

 مفهوم مارکسیستی، آگاهیکنند. به یبازگو م -ای در کار باشد که آگاه باشد و یا اراده

است که انگیزش روانشناسیک را با انگیزش تاریخی و اجتماعی درهم « دروغین»آنگاه 

(. ایاادئولوژی آنااانی کااه بااا نظااام اجتماااعی چیره مخااالفنااد، خود مُهر 10آمیزد)

ضاع شهواو یگری تواند کار دورز یا هنرمند نمیاحوال اجتماعی خاص آنان را دارد. اندی

های آن پیروی ای که خود در آن ریشه دارد، بکند: خواه از قانونجز بازنمایاندن جامعه

ها مبارزه کرده و در برابرشااان ایسااتادگی کند، او خود محصااول آن کند و خواه با آن

های بدون تعهد ها و آفرینشگرداندن رویکردکردن یا درسااتجامعه اساات. در تکمیل

ایدئولوژیک  هایرها از قید ایدئولوژی نیساات که فرهنگ صااورت اجتماعی و در بنیاد

یدئولوژیخود میبه با جهتگیرد. ا غاز  ند گیریها از همان آ قاتی پیو نافع طب ها و م
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کنند. ها ساااازگار نمیآیند خود را با آنی پیدارند؛ و صااارفاً همچون یک اندیشاااه

 شود. ا میهدرنظرنگرفتن این مسئله، سبب نشناختن سرشت آن
  

 

به  نا  ندهمارکس، برای آننظر ب مای یدئولوژی خردهکه ن یازی ی ا باشااایم، ن بورژوازی 

دکانداران سااهیم باشاایم: یعنی برای  طبقاتینیساات که دکاندار باشاایم یا در منافع 

خاص ضاارورتی ندارد که عضااو آن طبقه باشاایم. در  طبقاتیمشااارکت در ایدئولوژی 

نعمتان خود را، نه بنا به مندانی که ایدئولوژی اربابان و ولیشااامارند هنرتاریخِ هنر بی

ستوار و از روی سرسپردگی پذیرفتند. این وضع وظیفه ی قراردادی، که با باورداشتی ا

ای، آزاد نشاااده بودند. ای حرفهتا زمانی معمول بود که هنرمندان هنوز، همچون طبقه

هنرمندان بیش از پیش  طبقاتیآگاهی ویژه پس از عصااار روشااانگری، از آن پس، به

تر شاادند. برخی از های فرودسااتافزایش یافت و بساایاری از آنان سااخنگوی طبقه

سندگان برجسته شهنوی شرافیت روگردانده بودند؛ و اندی ورزان و تر عصر روشنگری از ا

وین ی نوزدهم را تدی کارگر صنعتی سدهنویسندگان و هنرمندانی که ایدئولوژی طبقه

شتاقآن را نظامکرده و  سعه داده و م وبیش همه، ترین هواخواه آن بودند، کممندانه تو

دار، از پیشاااینه و دارایی و تربیت و ی بورژوا بودند. هر فردی، ژرف و ریشاااهاز طبقه

پرورش، و نیز از پایگاه اجتماعی پدر و مادر و رساااوم خانوادگی خود نشاااان دارد. با 

ته انتظار داش -وقتی جامعه دیگرگون شده  -تبار ی اشرافیاکه از نویسندههمه، ایناین

« کاشااف»که تعجب کنیم که های اشاارافی وفادار بماند، و یا اینشاایوهباشاایم که به 

یده یانگر ا ند، ب مارکس و انگلس، بود هال بورژوازی،  یا دو ن تار یدئولوژی پرول ای ا

 هاست. دئولوژیگیری ایی چگونگی شکلگیرانه دربارهازاندازه سادهبیش

ت ها این نیسی خاستگاه اجتماعی برخی از ایدئولوژیترین نکته دربارهدرخورتوجه

ورزان، گاهی باورمندانه و گاهی نه، ایدئولوژی که هنرمندان و نویسااندگان و اندیشااه

دهند؛ بلکه این است که، خواه خودشان بپذیرند و حامیان و مشتریان خود را رواج می

کنند. معنای ایدئولوژی دقیقاً آن اساات که پروا چنین مییخواه رد کنند، ناآگاهانه و ب

های فرد، چه خودش این را دریابد و چه نه، باید با ها و کوشااشها و احساااساندیشااه

چه زمینداری یا  -منطق و اخالق و ذوقی مناساااب با هنجارهای نظم اجتماعیِ چیره 
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سرمایه ستبدادی یا  شند. این هم -داری ا نه فقط از  -شدگان اندهخو« خائن»ساز با

که هم تان،  یان فرودسااا تان م یان فرادسااا تدوین و رواج   -چنین از م همواره در 

اند. نخسااتین بار این امر هنگامی که اشاارافِ عصاار ها سااهم بزرگی داشااتهایدئولوژی

ندیشاااه یا هنگامی که بورژوازی مروج ا ی روشااانگری آرمان بورژوازی را پذیرفتند 

شد، رخ نداد؛ بلکه وقتی آغاز شد « ی طبقاتیمبارزه»و « شانزحمتک آگاهی طبقاتی»

سین ضای طبقه(48)هارومی با پلبین (47)هایکه پاتری شدند تا ، و اع ی حاکم متحد 

شرها و طبقه ضای ق شر کنند. اع سیح را در روم جار بزنند و منت های اجتماعی پیام م

پذیرند که بیش از تی میهای فرودسااات را بنا به مالحظافرادسااات اغلب آرمان طبقه

ست می شرکت آنان در مبارزنمایند، عملیآنچه در نگاه نخ سرفهاند.  ا ههای بردگان، 

نی بیی پیشتر از روی ترس از فروپاشااای کلی جامعه و بر پایهیا زحمتکشاااان بیش

 نظمی تازه است، تا از سر همدردی و بشردوستی. 

ساب ایدئولوژی شد؛ یعن به طبقه بدل بهها تنها بعدها بود که انت شکلی واقعی  ی م

یا « ی طبقاتیمبارزه»هایی چون از زمانی که این پرساااش مطرح شاااد که آیا مفهوم

ساخته« طبقاتیهای ایدئولوژی» سره  شنفکران «خائنان»ی آن وپرداختهیک ، یعنی رو

لوژی وپرولتری و ایدئ آگاهی طبقاتیکه نبودند. این -نفع خودشاااان بنا به  -نامتعهد 

عیار کمتری دارند تا در میان روشنفکران، سوسیالیستی در میان کارگران مدافعان تمام

بدون وجود و نیز این نان»که هرگز  به « خائ مه تحصااایلکرده  نا شاااکل نظریه و بر

مددرنمی نایی هآ کارگران توا که  فت  پذیر تا لنین  ندارد. ح جای شاااگفتی  ند،  ا

 کهسااوساایالیسااتی را نداشااتند، و نهایت آنراسااتی بخشاایدن به آگاهیِ بهتوسااعه

های کارگری فراتر روند، و بنابراین آزادی آنان بدون پشتیبانی توانستند از اتحادیهنمی

های تحصاایلکرده و توانگر ناممکن بوده اساات. از سااوی دیگر، بدونِ رفقایی از طبقه

ا و هها و سااتیزهی کارگر صاانعتی تازه، با بحرانمناساابات تولیدی تازه و وجود طبقه

  شده از سوینهادهپیش های فلسفی و تاریخی و اقتصادیشان، نظریههای خاصمبارزه

 اند. شدههرگز پدیدار نمی« خائنان»

صاااورت  ی تاریخی را بههای واقعی توساااعهآن بود که تناقض« خائنان»کار این 

قط با ف ی طبقاتیرزهمباو  آگاهی طبقاتیی دیالکتیکی بازگویند. های اندیشاااهمفهوم
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اند های ذاتی هر طبقهها کیفیتتعریف روشاان و گویا در یک نظریه پدید نیامدند. این

خود داشاااته باشاااد،  طبقاتیها را به فراخور جایگاه و هر کس که توانایی تدوین ایده

ند آنمی بد. توا یا نان»ها را در یه«خائ یان فان ب غان و مؤل های ، روشااانفکران، مبل

های اصااالی آگاهی را شااارطو رویکردها و پیش طبقاتیهای گیرییک، جهتایدئولوژ

ها را فقط گساااترش که، این گروه آنیابند. نهایت آنوبیش سااااخته و آماده میکم

اند یا نه، اهمیتی که آیا اکثریت یا اقلیت مردم از یک ایدئولوژی آگاهدهند؛ و اینمی

 وچرا ندارد. چونبی

شااناساایک های جامعهی کارسااازهانگلس بر پایه« پردازیقعپیروزی وا»ی نظریه

ستقل از انگیزشآفرینش سانههای روانهای هنریِ م ست. آن شنا ستوار ا ی زیرین ا

سفی که هنرمند می صول فل شان و بها سطح روانی غلبه دارند، و آگاهی پذیرد اش در 

لی نیستند که خصلت روی الزاماً همان اصوهیچخواستار درک و پیشبردشان است، به

بهآفرینش هنری او را تعیین می از  تواننظر انگلس، هنرمند راساااتین را نمی کنند. 

هایش دید او را تار کرده وامیدواحوال واقعی بازداشاات؛ هرچند که بیمنمایاندنِ اوضاااع

رست تواند جایگاه دباشند. آنچه تردیدناپذیر است این نیست که هنرمند راستین نمی

؛ را نپذیرد -برانگیز اساات که این خود پرسااش -اجتماعی «( پیشاارو»نظر انگلس )از 

سطح روانی ست که او، جدا از  ست، در قلمرو بلکه این ا سؤول آن نی ای که چندان م

منافع  اش وواقعی طبقاتیکند که ایدئولوژی خودش و وضعیت عقالنیتی عینی کار می

ه اساات. بنا به انگلس، این مهم نیساات که آن راهبر بود اجتماعی راسااتینش او را به

ول در وگتر و اندیشاامندی برتر از بالزاک گیجای بهتر یا صااادقبالزاک هنرمند بیننده

ست بود، و به سیا سفه و  سادهداوریرغم پیشفل شناخت لوحانههای  اش، میل به باز

لب، اگر نه چرا که در واقع اغ  -ها و دسااتاوردهای چشاامگیر بورژوازی داشاات توانایی

که ستایش و دفاعش ستود. مهم آن است که با اینهای اشرافی را میهمیشه، فضیلت

میلی و دارانه، آگاهانه و پرشور بود؛ با بیاز اصالت و اشرافیت و سلطنت و کلیسا جانب

های بورژوازی نوشاات. درسااتی از دسااتاوردها و پیروزیحق و بهبی نیکخواهی، اما به

ستگی شوری به  بالزاک دلب شیفتهپر شت و  ساالری دا شراف  مه با هی آن بود. با اینا

پرداز و با درک و باورپذیری هرچه بیشتر بورژوازی ی یک واقعطرف و منصفانهنگاه بی

بازمی کار و بیرا  چه افراط  که خودش از اشاااراف نبود، و گر ند؛ چرا  یا ما پروا بود، ن



 

 
 

 ی فرشته مولویآرنولد هاوزر، ترجمه 861

قاً ند. دقی ما باقی  گارهمی بورژوایی عاقل و معتدل  نه دانیم که ان ی هنرمند از جهان 

ه این دارد که اصول چ هاست، و نه بستگی بهکسانی دارد که او طرفدار آن بستگی به

گرد؛ ناین بستگی دارد که با چه چشمی جهان را می ی او بهپذیرد. انگارهکسانی را می

آموزد و ما می به« پردازیپیروزی واقع»ی که این جوهر همان چیزی اساات که نظریه

ترین شااکل به بررساای نقش ایدئولوژی در هنر درسااتدهد که بهبه ما این توان را می

 بپردازیم. 

ستگاه ایدئولوژی هنرمند روی ست: انگیزش اجتماعی و همخا سیار پیچیده ا رفته ب

ی نخساات اهمیت قرار توانند در درجهای، همه، میای و زندگینامهتحصاایلی و حرفه

 های گوناگون پیشرفت هنرمندرند. این خاستگاه گاهی متغیر است و، بسته به دورهگی

ت شاود گفکند. وانگهی، همیشاه نمیو کارهای منفردش اهمیتی کم یا بیش پیدا می

توان از یک ایدئولوژی یا که هنرمند ایدئولوژی معین و بنیادین دارد. امّا همیشاااه می

ولوژیک سااخن گفت و مقاصااد نهایی را حتا در آن های ایدئگیریای از جهتمجموعه

ها متناقضاااند، کشاااف کرد. زیرا، در معنای اجتماعی، حتا دیدگاهی هنگام که انگیزه

ست. نظریه  چندان« پردازیپیروزی واقع»ی متزلزل، مبهم و غیرقطعی نیز دارای معنا

ا کند. لب را ادهایی  حق مطی چنین پیچیدگیکه باید توساااعه نیافته تا بتواند درباره

اه رای که حتا در نیمهاین نظریه تاکنون از بینش درخور و تدوین چشاامگیر مشاااهده

شااناساای جامعی از هنر هم نیساات، فراتر نرفته اساات. در واقع، این ریزی جامعهپایه

نده بازگوی یک جوّ اجتماعی نظریه  ندان در  که هنرم ی چیزی بیش از این نیسااات 

ونه گد که در آن قوانینی اعتبار دارند که از نظر ساختاری هیچکننکار می( 49)اییگانه

سلطِ هنرمندان ندارند، اما می شی ربطی با انگیزش روانی م شان نق توانند در درک هنر

ست که انگلس در این نظریه، و نیز در نظریه شد. این درخور توجه ا شته با ی قاطع دا

ز ا -هایش ترین مفهومر دو تا از ویژهبیان دیگر، دبه  -یش «متوازی االضاااالع نیروها»

پیروی کرد. او در هر دو نظریه، با هگل در « زیرکی خرد»یک اصااال هگلی، یعنی از 

ست، و هگلیسم و مارکسیسم را دربر  -این ایده  شه بنیادین ا که برای این مکتب اندی

سوژه -گیرد می ست که  سیک نماینده ی روندی تاریخی-ی تجربیسهیم ا شنا  روان 
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تواند حتا آن دانسااتن هدفش ندارد و، در سااطحی فلساافی، نمیاساات که او نیازی به 

 هدف را بشناسد.

  

 

بیت ی نسکه بررسی سرشت ایدئولوژیک اندیشه، روانشناسی آشکارسازی، و ایدهاین

های مشاااترک ی خاساااتگاهزمانند، نشاااانههای فرهنگی همه با هم همدانش و ارزش

سازهتاریخی و اجتماعی آن ست. اگر کار صادی قطعی اما تا آن زمان ها ی انگیزش اقت

شی چیره سیپلیننمی پنهان در آگاهی بورژوازی مدرن نق شت، این دی  سختیها بهدا

ند. ای دسااات یابند که تاکنون نیز آن را حفظ کردهاهمیت علمیتوانساااتند بهمی ا

نمایی(، خودفریبی و هایی چون ایدئولوژی و خردورزی )منطقیهای مفهومخاساااتگاه

شتقاق(50)توزیکینه ر نند دتواکننده تنها میانداز )پرسپکتیو(های گمراهها و چشم، ا

ه چنان ک -دریافته شاااوند که  ی دورانی انقالبیها و پندارهای بیهودهبافتار ناامیدی

ای زیساااتند، دورهاش میی کساااانی که در گساااترهدر پی خود، برای همه -دیدیم 

شوار و گیج شت؛ دورهکننده بهمتناقض و د وچرای آن چونی بیای که تجربههمراه دا

ود. گذاری نهفته بهای اندیشه و دوسویگی احساس و ارزشاقضدر دیالکتیک تاریخ، تن

ی تحلیل این بدگمانی بود که در پس آشاااکار و آگاه، پنهان و ای فن تازهاصااال پایه

که آنچه تردیدناپذیر و روشاان اساات، پسِ پشااتِ خود ناآگاه نهفته اساات؛ و نیز این

 -برداری نقابمچون روند دارد. مفهوم اندیشه هناسازگاری و دوسویگی را پوشیده می

شکارکردن هر گزاره ست ای با مراجعه بهروند آزمودن و آ یکی از  -های بنیانی آن خوا

پارتو)ویژگی مارکس، نیچه، فروید و  ( همعصاااران 51های عصااار بود. در این معنا، 

ستین شی ندارند. همهاند، هرچند که از جهترا ساز شان در این های دیگر با یکدیگر 

ی ی آنچه مردم در بارهاند که زندگی فکری آگاهانه و آشاااکار و نیز همهرایهمباره 

ساس و عمل خود می پوش و کژتاب، دانند، اغلب چهرهکنند که میدانند یا فکر میاح

نظر های واقعی رفتار آنان است. اینان صرفهای صرفاً ساختگی یا اشتقاقی انگیزهشکل

ساز هر آنچه درباره سی ستند و یا هر فکری که دربارهم میی مارک کردند، ی آن میدان

شان، فن تحلیل آگاهی و درک ایدهدر زمان پروراندن آموزه ها را پذیرفته بودند که های
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سم تاریخی و نظریه ست. همهویژگی ماتریالی هی آگا»ی شان نظریهی ایدئولوژی آن ا

 دادند. آن می رغم هر نامی که بهبردند، بهکار میرا به« دروغین

یهبن یهما یان ی نظر ند واقعی م خت پیو نا یدئولوژی شااا مارکسااایساااتی ا ی 

های اجتماعی، که معنای عینی وضااعیتشااناساای و روانشااناساای اساات: اینجامعه

شد؛ آنهای ذهنی مربوط بهها نیازی ندارد که با هدفها و قانونساختار ها همخوان با

یرو پ ی طبقاتیمبارزهو  طبقاتیگیری ، شااکلهای تولید، نهادهای اجتماعیکه شاایوه

ند، و قانون یه»ها و منطق خود هسااات ما نابراین، فرد در «خرَد ند. ب ی خود را دار

ضاع صادی خاص از جهات کامالً بنیادی -واحوال اجتماعیاو ست؛ بلکه با « آزاد»اقت نی

رمینولوژی اندیشااد. بنا به تکند و میکند، عمل میداری و ذهنیت احساااس میجانب

سخن گفت.  طبقاتیخرَدِ « زیرکی»شود از هگل در اینجا می ستقل از دارندگان آن  م

سرمایه صی با آرزوی دارانه به پیروزی مادی همچون خردمایهمیلِ  شخ ی یافتهای فرا

سره  سازوکاری یک شگری جمعی،  ست و، در مقام ران صی و نفع فردی یکی نی صو خ

شناسی آز دارد. اندیشد و ی خود میاز نظر مارکس آنچه فردی درباره دیگرگون با روان

ست؛ مهم گوید، از دید جامعهمی سانه غیرمادی ا ست که او به»شنا ستی آن چیزی ا را

گونه، معنای ایدئولوژیک رفتار آدمی با انگیزش همین به(.« 11دهد)هست و انجام می

سته کارکرد اجتما سان پیو های کار و عی و ذهنی فراوردهروانی او کامالً تفاوت دارد. ان

آنان کاری »گیرد. این حکم مارکساایسااتی که های ذهن را با هم اشااتباه میفراورده

سندآندهند، بیانجام می شنا شعار کل نظریهمی« ،(12)که آن را ب ی ایدئولوژی تواند 

 باشد. 

سی برای داوطلبهای روانیانگیزه صمیم ک شدن در جنگ وجود ای که در پس ت

خواهانه باشد: ممکن است فکر کند که دارد برای یافتن دارد، ممکن است صرفاً آرمان

به  لت و آزادی  نگ میعدا لت و آزادی ج عدا ما برداشاااات او از دو مفهوم  رود. ا

ای دارد که چیرگی ساایاساای بر ماعیقشاارهای اجت ایدئولوژیرفته ریشااه در همروی

ناً،  نه فقط عی ند. از این قرار،  مادی چنین از راه انگیزهکه همکشاااور او دار های 

های شاااخص داوطلب، ممکن ی نهفته در پس آرمانی نهانی و ناآگاهانهیافتهواالیش

سازه ست کار سببا صادی  ساً اقت سا شتههای ا شند. تاریخ ر  ای متوالی ازساز جنگ با
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آزادی جنبش  هواداری ازاسااات. مردم بر این باورند که به  (52)هابساااتانبدهچنین 

رو مراتب کلیسا را فکوشند سلسلهنام آزادی دین میجنگند؛ به دارند با زمینداری می

ستبدادباوری می شوق برابری و برادری بر ا شورو شار از  سر شند؛  د تردیشورند. بیک

یده ندازهچنین ا تا ا ندههایی  بان تا باز ها و ها، جنگهای راساااتین مبارزهی انگیزهای 

ها را ساارآغازی آنان اساات. از دیدگاه روانشااناساای، کافی اساات این ایده هایانقالب

. های دیگر باخبرندندرت از انگیزشتر نرویم، زیرا مردم بهشااامار آوریم و دیگر پیشبه

چیزی  راستی چهتواند آشکار کند که بهاما تنها تفسیر ایدئولوژیک رویکردهایشان می

 هایشان نهفته است. در پسِ کنش

اسااات که مردم خود از آن آگاه نیساااتند؟ از دیدگاه « آگاهی»این چه نوع  اما

سی، توانایی نهان هر طبقه برای آگاهجامعه ضعیت خود فقط به همان شنا شدن از و

ی آشااکارگی و بیان نمایان خودِ وضااعیتِ طبقه نیرویی کارآمد و درخور اعتماد اندازه

سرراست و کارآمد آشکار  اهی طبقاتیآگاست. این توانایی فقط وقتی خود را همچون 

جه وهیچخود بیندیشاااند؛ که البته به طبقاتیکند که مردم هماهنگ با وضاااعیت می

خود عمل کنند. در  طبقاتیهمیشااه چنین نیساات، حتا اگر که هماهنگ با وضااعیت 

تنها با براندازیِ نظام » آگاهی طبقاتی( بر این باور است که 53)این باره، گئورگ لوکاچ

پذیر امکانیافته بر بنیانی اقتصاااادی ای کامالً ساااازمانی جامعهامالکی و توساااعه

ه ترتیب است ک داند که، تنها به؛ او این دگرگونی را برآمده از این واقعیت می«شودمی

یدئولوژیک برای ی اجتماعی در مبارزهمبارزه»ای رساااید که مرحلهتوان به می ای ا

 («.  13شود)جامعه، بازتابانده می طبقاتیآگاهی، برای پوشاندن یا آشکارکردن منش 

وجه همان ایدئولوژی نیساات. هر نمودی از انسااان نمایانگر هیچبه اتیآگاهی طبق

نیسااات. این واقعیت که  آگاهی طبقاتیی ایدئولوژی اسااات، اما همواره دربردارنده

سانیها از زمرهایدئولوژی شگری ان شگی کن د که کناند، فقط ثابت میی بُردارهای همی

ر ها. اگی ایدئولوژییعنی آفریده - هاساات، و نه برعکسی ایدئولوژیانسااان آفریننده

که  -اند چنان که گفته -صااارفاً برنهاد )تز( مارکسااایساااتی را وارونه کنیم و بگوییم 

ساااازی (، بیش از اندازه سااااده14عکس)اند و نه برهای انساااانها فراوردهایدئولوژی

سان ایدئولوژیکرده ست که ان شن ا  هایشرطآفریند، اما نه بدون پیشها را میایم. رو

سلم؛ و در این پیش شنشرطم ست که رو ترین برهانِ منش فرافردی ایدئولوژی، ها ا
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سان ست. ان سر بلهوسیها ایدئولوژیعینیت اجتماعی و خودفرمانی آن نهفته ا  ها را از 

های ها و پنداشاااتوپرداختهها جز سااااختهآفرینند. وگرنه ایدئولوژیخودسااارانه نمی

 شود، تضاد میانبودند. باری، گرچه پیوسته تکرار میهای شاعرانه نمیذهنی، یا خیال

ی آفرین و انساااان همچون اُبژهایدئولوژی ختیشااانای روانانساااان همچون ساااوژه

شتیکه ایدئولوژیک آفرید ختیشناجامعه ضادی آ شده، ت صرفاً ه  ست. این  ناپذیر نی

یعنی بنیان ماهیت  –زمان اجتماعیِ او ی انساااان و منش فردی و همهویت دوگانه

کند. نقد ایدئولوژی انسان توانایی آن را ندارد را بیان می -ی زندگی او دیالکتیکی همه

شه ستگی ایدئولوژیک اندی ست همکه از واب چون این واقعیت ی خود او فراتر برود؛ در

تواند او را از ناساااازگاری با محیط ی خود او بنیانی اجتماعی دارد که میکه اندیشاااه

 دارد.ی کشاکش با آن باز اش، و ادامهاجتماعی

  

 

ستینگیری ایدئولوژیشکل شنها از نخ شرفت و تحولیترین نمونهترین و رو  های پی

 ی اشرافی افتخار در یونان باستانامهنرایی )ریگوریسم( سبکیِ آییناست که از سخت

شه می سدهری شرافگیرد. هنر  شم پیش از میالد هنر ا ش ای بود ساالریهای هفتم و 

اش که هنوز دولتمند و از نظر ساایاساای چیره بود، اما جایگاه اقتصااادی و ساایاساای

 ساااالری را از جایگاه رهبری دروبیش به خطر افتاده بود. بورژوازی شااهری اشاارافکم

صاد  شرافاقت شاهد کاهش اجارهکنار رانده بود؛ و ا بهای نقدی و افزایش ساالری که 

اندرکارانِ اقتصااادِ پولی تازه بود، همان واکنشاای را نشااان داد که در سااود دساات

دهند: های تهدیدشااده اغلب نشااان میها و طبقهی گروهواحوالی همانند همهاوضاااع

شد. باری، تنها در آن هنگام بود که آغاز به داری )انیعنی مدعی یکتایی و ویژه صار(  ح

مدبودن خود، توجیه حق برخورداری یازهای ویژه و جبران تأکید بر سااارآ اش از امت

پس (. از آن15های مثبت دیگر کرد)اش با ادعای داشااتن کیفیتشااکساات اقتصااادی

مردند؛ شبرمیهای فضیلت و افتخار را نشانه طبقاتیهای نژادی و ندرت ویژگیدیگر به

شتابان به  سی و امنیت نامهتدوین آیینو  سیا ای اخالقی پرداختند که در زمان ثبات 

های اخالق اشرافی نمود. در این هنگام بود که پایهزحمت درخور توجه میاقتصادی به
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نجابت و ی ( از تولد و نژاد، و ایده54)واالگهری هایبنیان گذاشااته شااد: یعنی مفهوم
های نظامی و اخالقی مشااتق شااد. ، توازن میان جساام و ذهن، فضاایلت(55ِ)خوبی

یدئولوژی سااااده پهلوان جوان آرمانی در ترین و روشااانشاااناخته ترین تجلی این ا

ساارایشاایِ نو که ساارراساات به پیکرتراشاای یونان اساات. شااعر غنایی و اخالقی و هم

رفت و بیش از پرداخت، در همین بحران اجتماعی ریشاااه گهای روزمره میگرفتاری

شرافی را بر56)ساگا  یطبقاتانگیخت که در مقام (های پهلوانی کهن عالقه و دریافت ا

کردند. شااااعران همسااارایشااای و پندآموز، مانند حاکم از بقا و دوام خود دفاع می

های اخالقی های پر ماجرا، آموزهکردن با نقل داسااتانجای ساارگرم، به(57)پینداروس

ضه می جدی به شراف عر شاعران آنا شعر این  ست، کردند.  شکار نی گاه که تبلیغ آ

 کامالً کاربردی است.  طبقاتیای از ایدئولوژی یافتهیشهای واالشکل

ناگون گو ختیشاااناهای زیباییو بُنِ ایدئولوژیک فرم طبقاتیی میان جایگاه رابطه

بااعتبار اسااات؛ هرچند که در همای اسااات که در بنیاد و رویرابطه رفته واقعی و 

مین جاساات که موردهای خاص اغلب دلبخواه و صاارفاً مجازی اساات. درساات در ه

 شود. ترین خطر ایهام روبرو میشناسی هنر با بیشجامعه

شته)بنا به  طبقاتیی شدنِ جامعهپرورده ستوفر کادول(نو  ی کری

 شکل داستان و نمایشنامه شود که رقص ببالد و بهسبب می (58)
شااوند تا که باید آسااان میهای همساارایی چناندرآید. دشااواری

مکن بشود. فردگردی که برآمده از تقسیم کار بازیگر مپیدایی تک

شاااود. خدا، اسااات، در تراژدی بازتابانده می طبقاتیی در جامعه

شااااه، مردم، بزرگمردان، از همسااارایان جدا و بر -قهرمان، کاهن

گری ایسااتا و بازی بازی زمان بهشااوند؛ و همصااحنه نمایان می

ناپذیر جداییمتحرکی که در همسااراییِ همراه با رقص از یکدیگر 

  (16بخشند... )بودند، جان می

دانیم که تاریخ تراژدی طوالنی و پیچیده اساات و خالی از ابهام خوبی میاکنون به

ی هجامع ای بههای تاریخ تراژدی چه بسا با گذار از حکومت قبیلههم نیست. خاستگاه

شند هم طبقاتی ستقل از آن برجای می -زمان با ضی هرچند که م مانند؛ اما چنین فر

شد، دیدن رابطه ست. هرچه رخ داده با شده ا شدن بازیگر ثابت ن ای علّی میان پدیدار
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ی ی کاِلنی، توسااعهپاشاایدگی جامعههای گوناگون همساارایان و ازهممنفرد از رتبه

که  -که قهرمانِ تنها بافی نیست. حتا اینلیانگاری و کها، و تقسیم کار جز سادهطبقه

ست از هر حیث به  ضوع تراژدی ا شتش مو شباهت دارد تا به رئیس کِالن کمسرنو تر 

 ست، هنوز جای تردید دارد. ی رقابت اقتصادی اای که زادهیافتهفرد رهایی

یدئولوژیک سااابک ی میان های گوناگون، رابطهخاساااتگاه اجتماعی و معنای ا

سویی و طبیعترایی فرم و محافظهسخت سم( از کاری از  گرایی و آزادیخواهی )لیبرالی

ن را تازگی آشناسیِ مارکسیستی بهسوی دیگر، در هر صورت، چیزی نیست که جامعه

کشاااف کرده باشاااد. یونانیان خود ازاین پیوند آگاه بودند، هرچند که توانایی آن را 

صول بنیادین آن را تدوی شتند که ا ستوفان بر تراژدیندا  (59)دهای اوریپین کنند. آری

گری ی کهن زندگی و هم به آرمانیسااااالرانهدیدگاه اشااارافخرده گرفت که هم به 

شین توهین می)ایده سم( هنری پی سوفوکل آلی سگفتهبنا به  -کنند. خود   -طو ی ار

وریپید آنان را که ادهد، حال آنگفت که او آدمیان را چنان که باید باشااند نشااان می

دهد که گفتن ادامه می نمایاند. آنگاه ارساااطو بهراساااتی هساااتند، میکه بهچنان

 - a ، 15 1448 ،صناعت شعر« )از ما بهترند»و هومر  (60)های پولیتیوتوسشخصیت

نه5 ها گو که تن جا مفهوم هنر (،  مه  لب اسااات. در ه مان مط یان ه ای دیگر برای ب

 آل(،، در مقام بازنمایی از یک کمال مطلوب )ایده«گرمانیهنری آر»کالسیک در مقام 

تری از انسااان، بخشاای از واکنش ایدئولوژیک تر، و انواع واالتر و شااریفجهانی کامل

ی بورژوازی که نظم کهن را تهدید ساااالری بود در برابر اقتصاااد پولیِ بالندهاشااراف

 کرد. می

سواری در  شه سدههمهنگام بههمتای این روند با برآمدنِ نو سیِ  های دوازدهم و ر

تر رخ نمود. شعر نوشهسواران که از ساالری فئودال کهنسیزدهم، و نفوذ آن بر اشراف

شاااود، یکی از بندگی و دگرگونی منتج در نظم حماسااای و غنایی درباری پدیدار می

. آوردمی ها را، نه تنها در تاریخ ادبیات، که در کُلِّ ایدئولوژی پدیدترین شاااکافژرف

طه به ] حی بار دیگر از ورود  یک  گاوران  که جن گامی روی داد  هایی هن [ ٔ  تحول ن

ارمغان آورده بود، منع شدند؛ و البته، آن شان جایگاهی رفیع بهساالری که برایاشراف

ای شهسوارانی که پیشتر راه یافته بودند، پرشورترین مدافعان انحصار بودند. این پدیده
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ی ممتاز در ی طبقهتکراری در تاریخ اجتماعی اسات که اعضاای تازهشاده و شاناخته

ها به کنند؛ و بیش از آنی اصول آن طبقه بیشتر از اعضای قدیمی سختگیری میباره

شان ها متمایز میهنجارهایی که آن طبقه را حفظ و از دیگر طبقه سیت ن سا کنند، ح

تری خود را تا حد افراط خالی کنند ی کههعقد تا دارند تمایل «تازه مردان»دهند. می

ی خود بیش ازاندازه ارج نهند. شااعر آوردهدسااتو بر ارزش اخالقی امتیازهای تازه به

سواری بیان ایدئولوژیک منافع  ست که تازه از جنگاور  طبقاتیشه و خویگانِ گروهی ا

ی کاراند. ترکیب غریب محافظهآساااان شااادهای تناعضاااای طبقهای بدل به حرفه

دوران شاااهساااواری ویژگی بخشاااید و که به  ختیشاااناآوری زیباییاجتماعی و نو

شمه شقانهسرچ شعر غنایی عا  خیالی بود،ای تازه و دیرپا از نازکی نو و نیز انگارهی 

پردازی خود آن در ی واقعای اساات که انگلس باور داشاات با نظریههمانند آن پدیده

ی شااهسااواری از دیدگاه اجتماعی دوران تازه بالزاک کشااف کرده اساات. زیرا هر چند

طبعی برخوردار بود گوییِ عوامانه و آزادبیش از آن رُکومحافظه کار بود، شااعر آن کم

 نمود. ساالری کهن تصورناپذیر میی اشرافکه در گستره

 های اجتماعی پایداری جایگاهی قرونِ وسطایی که بر پایهپایان رسیدن جامعهبا به

ای که در بنیاد اقتصااادی بود، اِسااناد تازه طبقاتیی ر بود، و با برآمدنِ جامعهاسااتوا

کل یک شااا یدئولوژ با تر میهای فرهنگی روشااانا بار دیگر  که،  ند  شاااود. هرچ

های ایدئولوژیک و اجتماعی و ساایاساایِ همراه با آن، آن ( و پیشاارفت61پیرایی)دین

ضادی را پذیرفت شود. در این هنگام بود کتر میرابطه پیچیده ه فرهنگ آن منش مت

، پیرایی یا اصااالح دینیاش را در پیچیدگی ساابک مَنِریساام یافت. دینکه بیان هنری

ای برخوردار بود. اما در همان زمان، برآمدِ همچون یک نهضااات دینی، از پیشاااینه

وضعیت اقتصادی انفجاری و پدیدآمده از ناآرامی اجتماعی گسترده نیز بود. گرچه که 

از  توان آن را فقط برآمدهناپذیر است، نمیپیرایی گماندر بیرون از چنین بافتاری دین

پاشاایدگیِ اقتصاااد ی ازهمهای اجتماعی و نتیجههای اجتماعی و سااتیزهکشاااکش

پیرایی همچون روندی داری تازه دانساات. حتا اگر دینی ساارمایهزمینداری و توسااعه

شد، این نکته بسیار درخور اهمیت است که ه میی مبدل دینی دیداجتماعی در جامه

کرد، شااکلی مذهبی بود. خواه وکمال در آن بیان میشااکلی که این روند خود را تمام

ستانیِ  (62وبر)آنچه ماکس شه»آن را اخالق پروت نامید، از همان آغاز همچون می« پی
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اندوزی و رقابت رخ نمود، و خواه دار هواخواه مالهای سااارمایهی طبقهایدئولوژی تازه

سین شترک( 63)تنها توجیهی پ ست مورد به مورد به آنان بود، تنها می از کردار م توان

کردن که طلبواحوال تاریخی و وضع محلی برقرار بشود. درخور توجه آنفراخور اوضاع

آزادی دینی وجدان، با مبارزه برای آزادی اقتصادی و مبارزه با نیروی سرکوب فئودالی 

 آیند شد. هم

بازشاااناختنِ اهمیت این ربط کار یکی از گری پرمندی ساااتایشبا  تانی  وتسااا

بر تن  شود. پوششی دینی و اخالقیهای خاستگاه یک ایدئولوژی میآشکارترین نمونه

ستِ سپنت )نامقدس( یا، د صرفاً نا سودش  صادی که  سره به رویکردی اقت دین کم، یک

ست، و نیز اخالقی که به پولبی شد و کامیبالد و به آن تقدس میآوری میاعتنا ابی بخ

توانند چنین تبیین بشااوند که انگارد، تنها میای از فیض قدساای مینشااانهتجاری را 

ساختی ایدئولوژیک سرمایهاند برای توجیه و پنهانرو شتیاق  ی. دارانه به کامیابکردن ا

داری سهم داشته باشد، اما خود آن پیشرفت سرمایهنهضت پروتستان ممکن است در 

ی اقتصاااادی ممکن اسااات دگرگونی دینی را هگونه کارساااازهمینرا فراهم نیاورد. به

 داریی دینی را پدید آورد. سارمایهتساریع و شادنی کرده باشاد، اما نتوانسات تجربه

ی نیروهای تولید قرار داشتند. بدون این پیش های معینی داشت که بر پایهشرطپیش

شنفکرانهشرط صادی فزونها، هیچ میل رو شای توانایی خلق اقت ت. هرچند خواه را ندا

کشی از آوردن و بهرهچنگداری، جدا از اوضاع صرفاً مادی، آمادگی و توانایی بهسرمایه

روح »دسااات آورد، سااااختار آگاهی که آن را وساااایل و امکاناتِ در دساااترس را به

یه ما نه از آنِ می« داریسااار ند،  لتشااارطپیشدان که از آنِ معلولها و ع های ها، 

 داری اقتصادی، و بیان و برآمدِ ایدئولوژیک آن است. داری همچون کرسرمایه

ستگی ایدئولوژی سبک زیباییها، بهواب ستگی  ضاع به ختیشناویژه واب واحوال او

ی هفدهم به تر از نقاشی هلندی و فالندری سدهاقتصادی در هیچ جا روشن-اجتماعی

باوری )ماتریالیساام( ی مادهی ایدئولوژی بر پایهتصااویر در نیامده اساات. فقط نظریه

وبیش شاااایساااته از پدیداری تقریباً همزمان و تواند تبیینی کمتاریخی اسااات که می

های فرهنگی عمالً همانند و تاریخ رغم سااانتبه -همگام دو سااابک چنان متفاوت 

دساات بدهد. در گرایی هلندی بهفالندری و طبعیت  (64مثل ساابک باروک) -مشااابه 
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ماعی، اجتسبب اوضاع متفاوت  نماید، و این دقیقاً بهآور مینگاه نخست، تفاوت شگفت

نماید. ترین میباوری تاریخی شایستهاقتصادی و سیاسی است که برای تبیینش ماده

شی درباره شمهالبته چنین دان سرچ ستعداد و روش ی  ی واقعی کیفیت هنری و نیز ا

به ندان چیزی  ند[ چ هد. اینما نمی شاااخصااای ]هنرم یدهد پد تا و ها  هایی یک

واحوال مادی بیرون از فرد نساابت داد. اوضاااعا به ها رتوان آنناپذیرند که نمیکاهش

اند، شااادنی اسااات، و در های گوناگون در آن شاااریکی آنچه هنرمندان ملتمطالعه

به  کاری و کوشاااش  جام چنین  هدفان ها هیچ چیز های آنها و محدودیتتبیین 

شد که این هنرمندنمی ضاع اجتماعی با ستن به آن او شنگرتر از درنگری ن در اتواند رو

ستان با نظام اند. به کارکردن بودهچارچوب آن ناچار به  ضت پروت شدتی که نه همان 

بافته بود، نهضات کاتولیک هم با همداری و بورژوایی و جمهوریخواهی هلند بهسارمایه

ستانده شت دینی کامل و هم -های دربار فالندرها آداب و ا ی پیمانیعنی جایی که بازگ

بافته بود. در حالی که مذهب کاتولیک حاکمیت همبه -جامع بود  میان کلیسا و دولت

، مذهب (65)های مقدساعتقاد کشاایشااان پیرو آیینداند، بنا به را مشااتق از خدا می

از  -واسااطه میان خدا و فرد مؤمن ی پدر و فرزندی بیی رابطهبا آموزه -پروتسااتان 

وچرا چونی بیهمه دین کارسااازهاینساااالرانه و زورگوسااتیز بود. با همان آغاز مردم

ست خطنبود: بلکه بیش سیا شی آن را از پیش تعیین میتر اوقات  ست پم س کرد. در

ها  بود که قدر کاتولیک بود که پروتسااتان. تنها بعد، در شاامال همان(66)از شااورش

 توانگری مذهبی را نمیرو ساااتیزهها مذهب فرمانرواهاشاااان را پذیرفتند. از اینآن

ضاد را هم فقط تا اندازه ست، و این ت ضاد فرهنگی میان دو پهنه دان ای تبیین واقعی ت

ندک  فاوتتوان به میا های نژادی میان آن دو پهنه نسااابت داد. از ساااوی دیگر، ت

تر در های اجتماعی و اقتصااادی آشااکارند. بدون کوشااش در کندوکاو ژرفکارسااازه

 درباری (69)جوکه اولی در ، این(68)رامبرانو  (67)مانند کارهای روبنسکیفیت بی

 درونگرایی ووبیش به کرد، و دومی در جهانی بورژوایی با تمایلی کماشااارافی کار می

 - تکوینی و نه کیفی و فرمی فقطگرچه   -عاطفه و خلوت اُنس، تنها تببین تکوینی 

سای خهای هنری خاص آنگرایش  ست. هلند دربار فریبنده و کلی ودنمایی را دو ا

سبب سرمایهکه  شت؛  سبک باروکِ روبنس بود، ندا صل ساز  آزادی داری بورژوایی و ا
ضت 70)عمل سایانه در نه شت. نقش پار ( بر هلند حاکم بود که درهنرها نیز کاربرد دا
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ستان ستان جایی ندارد. حتا دا شند، فقط بهپروت س های انجیلی، اگر هم مطرح با م ر

هایی از آیند. آنچه بیش از هر چیز مردم پساااند اسااات، نگارهدیده می( به71«)ژانر»

ست: نقش ها. نگارهجان و تکهای بیها، طبیعتی، منظره«ژانر»های واقعیت هرروزه ا

ست سررا سوژه  شد، بابِهرچه  ست؛ چراکه مایهمیلتر با صمیمانه و تر ا ی رویکردی 

سره واقعی با جهان می ستردهشود، چندانیک صی و در که جهان در گ شخ شنا و  ای آ

های ناهمگانی، شااهر و روسااتا، ها و بیرونیاندرونی آید.دیده میمهار کامل انسااان به

ستان و ملت بنیان این طبیعت ستسکونتگاه بورژوایی، خانواده، باهم سررا ی و گرایی و 

گرایی[ را از فالندری پذیری آن هساااتند. این چیزها نه تنها آن ]طبیعتپیشاااگویی

 تمامی باروکِ اروپاییوبرگی بودن، که از تأثرانگیزی و شکوه و جالل و تجمل و پرشاخ

 کنند. نیز متمایز می

  

 

ست که اغلب فرمترین ایراد به جدی ستوار ا سیر ایدئولوژیک هنر بر این واقعیت ا ها تف

مانو ویژگی ناگون در ز های گو ناگون و در های سااابکی یکساااانی در هنر های گو

ضعیت سبک خاص در های اجتماعی گوناگون پدیدار میو ای از شاخهشوند؛ که یک 

مان بیش خهتری دوام میهنر ز تا در شااااا که فرمآورد  های هنری ای دیگر؛ و 

های ا فرمپا بشان همی ایدئولوژیک مشترکپیشینهکه بنا به جای آنناپذیرتر بهنرمش

ند، از آنهنری نرمش بال افتند. بدین ترتیب، برای ها عقب میپذیرتر و ساااازگارتر ب

سم پا های کامالً متفاوت در هنرهای گوناگون یابد و باروک در دورهیان مینمونه، منری

یرد، گی شانزدهم صورت میشود. در نقاشی ایتالیایی دگرگونی در پایان سدهآغاز می

افتد. در تأخیر میی هفدهم بهی سااادهدرحالی که در ادبیات این دگرگونی تا میانه

سبکی در هنرهخوانیناهم ی بعددوره شتر میهای  شود. درست تا ای گوناگون حتا بی

در هنرهای  (72)ی هژدهم، یعنی وقتی که روکوکوی سااادههنگام مرگ باخ در نیمه

های زیبا در اوج خود بود، موساایقی بیشااتر پیرو ساابکِ باروک بود. اما اگر کارسااازه

ی هنرها پیامدهای یکساااان نداشاااته باشاااند، و اگر در تاریخی یکساااان در همه

ضعیت سبکهو سان  شند؛ بهای یک شنی نمیهای گوناگونی درکار با ه توان گفت کرو
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توان رو میدقیق است. ازاین ختیشناهنر تابع جبر ایدئولوژیک، و یا حتا قوانین جامعه

ارتباط با اوضاااع و رفته با قوانین درونی خود، و بیهمچنین پنداشاات که هنرها روی

 شوند. احوال اجتماعی شکوفا می

ای از این دست باید درخاطر داشته باشیم گیریهمه، پیش از پذیرش نتیجهاینبا 

های متفاوت اجتماعی، تبلیغی های گوناگون برای نقشکه هنرهای گوناگون به شااکل

اند. در این خصوص متمایزکردن ادبیات از دیگرهنرها بسیار مهم ئولوژیک مناسبو اید

سیقی و هنرهای زیبا  ست. هرچند مو ستِبی -ا شتر د ی کم به اندازهتردید اگر نه بی

آسانی و تجمل و شکوه و جالل و آداب و تشریفات به کار نمایش گذاشتن تن -ادبیات 

های انتزاعی و سااابب بیان ایده تر و بههای ویژهآیند، ادبیات با داشاااتن وظیفهمی

ست  روشنی بر هنرهای دیگر برتری دارد. اماهای پیچیده بهایدئولوژی این نیز روشن ا

و تفسیری ایدئولوژیکی از تفاوت سبک موسیقی، مثالً باخ و  ختیشناکه تبیینی جامعه

م خبرند، هحتا برای آنانی که از پیوندش با ناپلئون بی (73)اروئیکاهندل، وجود دارد. 

 نشانگر دوران انقالب است. 

سرعت سترش و کمال میهنرهای گوناگون با  سبکی یابهای گوناگون گ ند. امّا هر 

سبی برخی در هر هنری بی ستقالل ن صی از جامعه پیوند دارد. حتا ا شکل خا گمان با 

بازشناختنی دارد. برای نمونه، در  ختیشناها از هنجار عمومی انگیزش جامعهاز سبک

سم به  سبک منری ضد دینزمانِ گذار از  ضه تر بهپیرایی بیشسبک باروک،  کردن عر

ها را تحت تأثیر قرار دهد، مایل بود تا به ی مجلل و باابهتی که تودهمعماری کلیساااای

سب در ادبیات که با پیامی دگرگونینهادن همهبنیاد سبتاً اندکشهای متنا به  گیرانِ ن

م بینیی هژدهم بورژوازی را مینمود. از سوی دیگر، در سدهمیاهمیت کلیسا بیچشم 

ر تی ادبیات شااده، و بر آن اِعمال نفوذی قاطعدهکنندگان عمکه دیگر یکی از مصاارف

سیقی که تا نیمهمی سته به کند تا بر مو ضاهای کی دربار و سلیقهی قرن واب سا تقا لی

سان بود. وانگهی، طبقه ستان یک شورهای کاتولیک و پروت سا در ک شتیبان کلی های پ

یش درون گرار به تنبودند: نفوذ پروتساااتانی همواره سااابکی پدید آورده بود که بیش

فروشاای )اشااتراکی( تر از هر چیز اما این اساات که کنساارت بلیتِ  پیشداشاات. مهم

ی هژدهم هنوز در دوران بورژوایی نیز همچون نشر کتاب و نمایشگاه همگانی در سده

نوپایی خود بود. در سراسر تاریخ فرهنگ غرب میان هنرهای زیبا و ادبیات کشاکش و 
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بندی اجتماعی متفاوت و جود داشاااته اسااات که از ترکیبچندگونگی همانندی و

تری از های اقتصادی آشکار، شمار کمدلیلگرفت. به گیراتشان ریشه مینیازهای پیام

ادبیات. این عالقه دارند تا به  -چه رسد به معماری  -سازی نقاشی و مجسمه مردم به

نگی اصااالی جااای ترازی حتااا هنگااامی کااه بورژوازی همچون نیروی فرهناااهم

شااکل چیرگی ادبیات بر هنرهای  ساااالری را گرفت، برجای ماند و خود را بهاشااراف

شرفت می سبک بیش از هر زمان دیگری پی شان داد. ادبیات از نظر  ر کند، و ددیگر ن

مردان هایی که خواندن در انحصاااار تر از سااادهتواند بیشگروهی ازنامداران هنر می

 مقام شامخ خود در پانتئون )حلقه( هنری مطمئن باشد. د، به کلیسا و پژوهشگران بو

یدئولوژی یدها پد ماعیها پیش از هر چیز  نههای اجت قه و پیشااای که طب ند  ی ا

های تاریخی ای بساایار کمتر جلوهشااان اساات؛ و فقط تا اندازهکنندهاجتماعی تعیین

میت ساابکی متفاوت های گوناگون هنرهای گوناگون در یک فرهنگ، اهاند. نقشکلی

دار از یک فرم هنری به ی فرهنگی طبقهجایی عالقهها در دوران گوناگون، جابهآن

های گوناگون پیشرفت هنرهای گوناگون گویاترین دالیل وابستگی فرم دیگر،  و سرعت

با دیگر فرآورده یدئولوژیک هنرند. یک کار هنری خاص  های هنری گروه اجتماعی ا

ی کلی از هنر یا تاریخ هنر همچون یک کل تر دارد تا با هر ایدهکخود پیوندی نزدی

ی هنری ی اجتماعی، ایدهپیوساااته. در قیاس با وحدت ایدئولوژیک عینی یک طبقه

های توان گفت که آثار دورهای بیش نیست. تنها میهمگن یا استمرار تاریخ هنر افسانه

سیار خاص و م سلی به مفهومی ب سبکی و ن ند. گیرحدود جای یکدیگر را میمتفاوت 

ی دیرتری از سیر پیشرفت کند و فقط چون اتفاقاً در مرحلههر اثر هنری از نو آغاز می

که یک کار هنری بهتر از دیگر کارهای تر نیسات. نهایت آنپدید آمده، بهتر یا کامیاب

 کند. هنری ایدئولوژی خود و بازتاب خاص خود از واقعیت را بیان می

اعتباری مفهوم حقیقت عینی در هنر، برای هنرمندان امکان گریز ی بییجهدر نت

ها گرایی هساات؛ هرچند که این کار در تاریخ هنر با همان دشااواریاز مشااکل نساابی

این سبب که تاریخ هنری  تر بههای علمی. در واقع، بیشروست که در دیگر رشتهروبه

های دیگر تاریخ آشکار را هم که در شاخه ایی پیشرفت پیوستهترین درجهحتا آن کم

شان نمیمی سیرها و داوریشود، ن سلی اغلب نه فقط دهد. تف های تاریخ هنری هر ن
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ا را های آناند، که حتا نسااال بعدی باید تا اندازهمعنیربط و بیبرای نسااال آینده بی

صلی مورد بررسی برای ازآنِ اند. دوباره در دسترسخودگردانیِ نادیده انگارد؛ زیرا آثار ا

های هنری گذشاااته هر اندازه هم که نیازمند آفرینش همه، برای دساااتیابی بهبا این

شیم، باز زمانی فرا می سد که داوریدگرگونی در نگرش با سهای گوناگون میر تی بای

آسانی بپذیریم که هنر دوران گذشته بایستی گذاری بشوند. ممکن نیست که بهارزش

یعنی که هنرمندی چون رافائل روزی اساااتاد  -گذاری مداوم تن دردهند به بازارزش

هنری  که سبکی شمار آید و روز دیگر تنها نقاشی معمولی؛ یا اینکالسیک به قدرعالی

عیاری از پساندِ هنری هرزرفته ی تماممانند منریسام که دیری نیسات همچون نمونه

 هایترین جنبشو برانگیزاننده ترینرد شاااده، اکنون بایساااتی همچون یکی از مهم

اند یا نادرست؟ آیا یک تفسیر تاریخی هایی درستشمار آید. آیا چنین داوریهنری به

ست؟ یا  سیر ا ضرورتاً بهترین تف سیر  ست؟ آیا آخرین تف سیر تاریخی دیگر ا بهتر از تف

یا توالی تفسااایر فت ها و داوریآ قت و  -ها از پیشااار تدریجی حقی یعنی کشاااف 

ناپذیر گرایی اجتناببسیار دورافتاده است؟ آیا یک نسبی -رهای عموماً معتبر سنجیدا

هایی ی تاریخ هنر سااالطه دارد؟ یا آیا ذهن درگیر داوریاهمیت بر همهو در غایت بی

ست که نمی سنجیدارهای کاماًل توان آنا ست، اما باید با  ست دان ست یا نادر ها را در

شوند؟ نب شیدن ها و ژرفا و غنای اهمیت مرجعاید آیا دربارهتازه درک و تمیز داده  بخ

سیر تیزحس و پختهتجربه به  شانسویای به های تازهای روزنههای هنری که هر تف

یی که اهمیت و ها و پسندهاکردن آثار هنری و سبکگشاید، تحقیق کرد؟ آیا زندهمی

ای راسااتین نیساات؟ آیا شاادن اساات وظیفهرفتن یا گمشااان در خطر ازمیانارزشااش

سبکمهم ست؟ اینترین کار پیونددادن این آثار و   ها را بهکه آنها با زندگی کنونی نی

 ی هنری مستقیم نسل خودمان کنیم؟ گردانیم و بخشی ازتجربهزندگی خودمان باز

در هرحال، تردیدی نیساات که نه فقط خودِ بالندگی هنر، که همچنین تاریخ هنر 

یان به  - که تبیین دگرگونیب ید خودِ هنر،  نه فقط کنشِ تول ر ها و تفسااایدیگر، 

گاره - هایشگرایش باشااات پیرو ان با ان مدن،  ند ت تداوم رو که، برخالف  ای اسااات 

شااناساای آشااکار اساات، باید همچون دسااتاوردهایش که در تاریخ علوم طبیعی و فن

نه به « جنبش فرهنگی»ای از نمو نامعقول،  ی این«آلفرد وِبر»مفهوم ] اصاااطالح[ 

های تاریخ هنر، که بخشااای از این دیده آید. آموزشنامنظم، اما نه الزاماً پیشااارو، به
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ها چون در توانند کامالً عینی باشاااد و نه مطلقاً نهایی. این آموزشمی اند، نهجنبش

شااوند؛ اما ادعاهایی خوان نمیبنیاد تفساایر و داوری هسااتند، با هیچ دانش واقعی هم

رود کنند که گمان میهایی را بیان میآل، آرزوها و ایده(75) هاخواسااتهئولوژیک، اید

 شوند. اند و در آینده هم درک میدر گذشته درک شده

شتیاق های هنری زمان گذشته بنا بهدستاوردها و گرایش ستاندها های زمان ها و ا

ی هشوند؛ بر پایه گرفته میشوند، و یا نادیدبرآورد میشوند، بیشگذاری میحال ارزش

شود و تنها هنگامی دلبستگی شان داوری میامروزی در باره ختیشناهای زیباییارزش

های امروزین مربوط باشااند. ها و هدفآورند که با دشااواریتازه و درک تازه پدید می

سده شف و ارزیابی کرداین بورژوازی لیبرال  سانس را ک شته بود که بار دیگر رن  ؛ی گذ

عصاار امپرساایونساایم نیز باروک را دوباره کشااف و ارزیابی کرد؛ و مَنریساام نیز تنها 

ی انگیختار اکسپرسیونیسم، سوررئالیسم، سینما و روانکاوی دوباره کشف شد. درنتیجه

ی نخسااات کاربردی و ها و تفسااایرها در وهلهی این ارزیابیآشاااکار اسااات که همه

اند نخواتر همپژوهش علمی و پیشاارو کمها با این اند، نه تجربی و منطقی.ایدئولوژیک

ی مفاهیم کلی و عینی تا با کاربساااتی که اغلب  نامنظم در تغییر اسااات؛ و بر پایه

ثل جنبش که همواره م ند، بل ندار قت قرار  یهحقی پا عاصااار بر  ی همان های هنری م

وران ه دهایی کهای زیسااتی اسااتوارند. کافی اساات درنگی کنیم بر دگرگونیوضااعیت

ها ثباتی ایدئولوژیک این داوریورزی غربی از بیشاادن اندیشااهباسااتان در جریان آگاه

که دوران باستان در رنسانس آغازین و اوج رنسانس، در منریسم پذیرا شده است. این

شراف سدهساالریو باروک، در ا شنگری و های درباری  های هفدهم و هژدهم، در رو

تی و ناتورالیساا آوانگاردناپذیری رایی بورژوایی، و در همرنگیگانقالب، در فرهنگسااتان

دیده آمده؛ و چگونه در هیئتی پیشاارو و لیبرال، و امپرساایونیسااتی چگونه گوناگون به

سیار فرمنیز محافظه شتهکار و ب ست. البته، تاریخ هنر دارای ر شته ا ای باورانه پدیدار گ

ست که به شان نیاانجاماز وظایف ا ساندن سنجیدارهای حقیقت ر زمند پژوهش واقعی و 

های فنی، و پیوند میان گذاری و اِسااناد آثار هنری و نوآوریاساات؛ مثالً، تاریخ عینی

صرف هنر  سائلی که میو همه -تولید و م سپردگی ایدئولوژیک ی م سر توانند بدون 

در بررسای  شاادهکارگرفتهبه ها به فراخور دیدگاه اجتماعیمطرح و حل شااوند. اما این
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ستگی بیشاهمیت کم یا بیش می گونه، کار کنند. بدینتر پیدا میتر یا کمیابند و برج

ی هنرمندان با کارفرمایان وحامیان ارزیابی نقش بازار هنر در یک زمان خاص و رابطه

یاقو مصااارف نافع اقتصاااادی و اشااات ندگان هرگز از م که کن نانی  های اجتماعی آ

 ند، یکسره جدا نیست. ااندرکار ارزیابیدست
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62.  Max Weber :1864  گذاران اصلی پایهو از آلمانی  یبرجسته شناسجامعه1920ا

سی مدرن. دیدگاهجامعه سرمایههای وی دربارهشنا سم در تکوین  ستانی داری ی نقش پروت

 ویژه از اهمیت برخوردار است.مدرن به

63.  apres - la - Lettre  

64.  Baroqueی هفدهم در سراسر اروپا رایج بود و : سبکی درهنر و معماری که در سده

 . نیز برجای ماند 1750ی جاها تا حتا در برخ

 های مقدس مراسمی است که عیسی مسیح در زمان حیات خود پدیدار آورد. آیین  .65

66.  Revolt  

67.  Rubens ،1640ا  1577: پترپول روبنس.  

68.  Rembradt ی هفدهمبزرگ سده طراح: نقاش و . 
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69.  milieu 

70  .Laissez faireیه به « فرساااه ل»ی : نظر نای) ند»لغوی  مع ید بکن گذار که «( ب

  .خستین بار در اقتصاد مطرح شدن

71.  genreهای عادی و غیر رسمی زندگانی : نوعی نقاشی که موضوع آن مطالب و صحنه

بعد رونق و تکامل یافت، م آغاز شد، و از آن به  16روزانه است. در اروپا، نقاشی ژانر از قرن 

اوج خود رساااید. تربورخ ورمیو، هوخ، و یان  ند بهم در هل 17توان گفت که در قرن و می

 المعارف فارسی. ةستن از نقاشان درخشان ژانراند. دایر

72.  rococoویژه در زمان ی هژدهم، که به: سااابکی در هنر و تزئینات داخلی در ساااده

ساایساایم زمان لوئی ساالطنت لوئی پانزدهم در فرانسااه رایج بود و واکنشاای در برابر کال

 . م بودچهارده

73.  Eroicaسمفونی اثر بتهوون : 

74.  Alfred Weber  

75.  desiderata 
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 جان وی بیستم دارد. اثری از وی به نام جورج لوکاچ، مقام مهمی در تاریخ تفکر سده
ی اگزیستانسیالیستی است؛ در همین کتاب و اثر منشاء فلسفهنخستین  هاصورت

ای از آفرینش فرهنگی ، لوکاچ تحلیل عملی ساختارگرایانهی رماننظریهدیگرش، 

در فلسفه، به طور کلی، و ، تاریخ و آگاهی طبقاتی تر این که، با پرورانده، و مهم

 .ویژه در مارکسیسم، تغییری قطعی و ماندگار ایجاد کرده استبه
جا به آثار م در اینرغم اهمیتی که دو اثر نخستین دارند، میل دارهذا، علیمع

و به اهمیت آن در زمانی که  تاریخ و آگاهی طبقاتیمارکسیستی لوکاچ، مخصوصاً به 

این اثر منتشر شد و نیز به مناسبت مستمر آن تا زمان کنونی بپردازم. بدین منظور، 

زمان با انتشار دانم که ابتدا، به طور خالصه، طرحی از افکار مارکسیستی همالزم می

 را بازسازی کنم.  1923در سال  و آگاهی طبقاتی تاریخ

 هایپس از درگذشت مارکس و انگلس، و شاید بتوان گفت از زمان آخرین نوشته

کرد. انگلس، چرخشی جدی در مسیر تفکر دیالکتیکی پیدا شد که به وضوح رشد می

ایی جدی هپارچه نبوده؛ و در این زمینه تفاوتتک[ 1البته، مارکسیسم هرگز دستگاهی]

میان مواضع لنین، پلخانف، برنشتاین، کائوتسکی، و روزا لوکزامبورگ وجود داشته است. 

ترین آثار مارکسیستی شدهبا وجود این، اگر روزا لوکزامبورگ را جدا کنیم، و شناخته

خود  با آثار  –انگس  دیالکتیک طبیعت ودورینگ  -آنتیبه انضمام  –را  1923قبل از 

 شود، درگیر در برابر دید امروزی ما نمایان میکنیم، اختالفی چشممارکس مقایسه 

[، تقریباً 2، حتی از دیدگاه مارکسیسمِ کژآیین ]1923حالی که این اختالف، پیش از 

 ایم. ها پی بردهای به این تفاوتمشهود نبود؛ در پرتو اثر لوکاچ است که امروز تا اندازه

گوید که زندگی و حیات فکری انسان هایش چنین میاگر مارکسیسم در تحلیل

خود کاماًل به شرایط  اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیست آدمیان وابسته است، خودبه

گونه، خودِ تاریِخ تفکر مارکسیستی را هم در شود که همین قاعده، به همانروشن می

تواند از نفوذ واقعیت اجتماعیِ محیطِ بر تحولِ گیرد، زیرا که مارکسیسم نیز نمیبر می

پیدا شد،  1845 - 50های آن بگریزد. ماتریالیسم دیالکتیکی و تاریخی در میان سال

لرزید، و این هنگامی بود که بورژوایی می در زمانی که اروپا هنوز در برابر امواج انقالب

ت کرد. به هر صوربیان میی کارگر نخستین تجربیات خود را کسب و مخصوصاً طبقه
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، با قدرت گرفتن ناپلئون سوم، به قول ویکتور هوگو 1848کمی بعد و در پایان انقالب 

داری لیبرال یا آزاد شکل گرفت و از استحکام ی سرمایهجامعه –[  3«]ناپلئون صغیر» –

 ی تئوری و فلسفه، موجب ترغیب، پیشرفت وو یکپارچگی برخوردار شد؛ نیز در حوزه

گرایی( های فکری پوزیتیویستی )اثباتها، طرفداران نوکانتی و شیوهآلیستموفقیت ایده

یا، به هر حال، پیشرو شمرده  -یی که قبالً انقالبی بودگشت. از این پس، بورژوازی

کارتر شد، و کمابیش مورد ی مسلط در آمد، روز به روز محافظهبه صورت طبقه -شدمی

های انقالبی جدید قرار گرفت؛ این در حالی بود که جنبشتهدید نیروهای مخالف 

ی کارگر، که مورد حمایت مارکس و انگلس بودند، به دنبال سندیکالیسم و طبقه

ها البته هنوز در حرف حامی مارکسیسم این -های سوسیال دموکراتیک افتادندجنبش

است که حل و شدند. آشکار بودند، ولی در حقیقت دائماً در نظم موجود جذب می

داریِ غربی، ناگزیر، در ساختار امتزاج جنبش سوسیالیستی در نظم اجتماعی سرمایه

کرد به کارهای تئوریک و فکری این جنبش تأثیر داشت، هرچند که جنبش ادعا می

   سیاسی مارکس پایبند است.

، به استثناء روزا لوکزامبورگ و تا حدی 1923و  1890هایاز این پس، بین سال

پردازان مارکسیست همسنگ با علوم آکادمیک، موضعی روتسکی، تقریباً تمام نظریهت

کند که در تر جلب توجه میاین نکته وقتی بیش گرایانه داشتند.پوزیتیویستی یا اثبات

ی مارکس و هگل نظر بگیریم تا چه اندازه در مطالعات فلسفی به ارتباط فلسفه

 خود مارکس آشکارا به این نکته اشاره کرده بود. رغم این کهتوجهی شده است، علیکم

شد، ترین مارکسیست زمان خود شناخته میاز منظر کائوتسکی، که تقریبا برجسته

ی مارکس تفکر مارکس، تقریباً بسیار شبیه به تفکر داروین بود؛ در نظر پلخانوف، اندیشه

های مکانیکی قرن و ماتریالیست [4های اسپینوزا، ]ژوزف[ دیتسگن]نظیر اندیشه

های [، برنشتاین و مارکسیست6[، کارل وُرلندر]5هجدهم بود، و برای مَکس ادلر]

ی نوکانتی. حتی لنین در کتاب ی مارکس مرتبط بود با فلسفهاتریشی، فلسفه

ها شتترین برداترین و ضددیالکتیکی، یکی از مکانیکیماتریالیسم و امپریوکریتیسیزم

ی خود . سنت ضددیالکتیکی لنین از طریق استالینیزم و، در زمانهرا به نمایش گذاشت

 ی نویسنده[، توسط آثار ساختارگرایان آلتوسری ادامه یافته است. ما ]زمانه
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ی بین حیات مارکس و [ تنها کسی بود که در ایتالیا، در دوره7آنتونیو البریوال]

یکی کرد دیالکتن این که رویلوکاچ، به اهمیت سنت هگل توجهی واقعی کرد، البته بدو

واقعاً مارکسیستی داشته باشد. با توجه به این نکات، جای تعجب نخواهد بود اگر دریابیم 

، دموکراسی و مبارزان کمونیستبه چند نسل از جنبش سوسیال دهندهکه آثار شکل

)و  دورینگ انگلس-گیری استالینیسم، آنتینه سنت مارکس، بل که، پیش از شکل

 ند.  لنین بود ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسموی( و  دیالکتیک طبیعتِ سپس

این تحول در تاریخ تئوری هماهنگ است با واقعیات اجتماعی مشخص: یکی ثبات 

ی کوتاه )با وقفه 1914و  1852های داری لیبرال در میان سالنظم اجتماعی سرمایه

سیاسی نتایجش بر آگاهی انقالبی، کمون ]پاریس[، که با تمام ارزش تأثیر اخالقی و 

خود دارای اهمیت نسبتاً محدود تاریخی و اجتماعی بود( و دیگری، تثبیت رژیم 

 به بعد. 1928استالینی در اتحاد شوروی، تقریباً از 

های ی ثبات است که لرزهروسیه، در میان این دو دوره 1905دقیقاً، بعد از بحران 

: روسیه، آلمان و چین( 1923 -7و  1917است: ) بزرگ انقالب در جهان شکل گرفته

با  ی دیالکتیکی مرتبط استی اندیشهرسد که تولد دوبارهو به نظر بسیار محتمل می

در  های انقالبی. این نوزایی در طول چند سال معدود و در سه نقطهاین عصر تالطم

ی فلسفی و هیچ هذا، در تمام این موارد، محدود بود به جنبهاروپا شکل گرفت؛ مع

تر از آن، وجوه سیاسی و ]تشکل[ سازمانی شناختی، یا مهمتأثیری بر وجه جامعه

وسط ی هگلی تنداشت. سه وجه اساسی این نوزایی عبارت اند از:  نخست، کشف فلسفه

دفترهای و این موردی است که در اثری به نام   –1915و  1914های لنین در سال

لوکاچ، و،  تاریخ و آگاهی طبقاتی، ظهور 1923بازتاب یافته؛ دوم، در سال  فلسفی

  منعکس است. گرامشیی آثار کمی بعد، وجه سوم، که در مجموعه

های های واقعی و داوریی نخست تأکید دارد که میان داوریپوزیتیویسم در وهله

[، 9و کنش انسانی][ است، 8«]عینی»ارزشی، میان واقعیت خارجی، که موضوع قوانین 

های اخالقی در مورد آن واقعیت، و یا ی داوریتواند القاء کنندهکه حداکثر می

ی آن، باشد، تفاوتی رادیکال وجود دارد. تعدیل اخیر هم از طریق  اعمال کنندهتعدیل

 زمان وگیرد که همو افکار فنی و علمی و با استفاده از این قوانین عینی صورت می
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د نماینقدری ثابت میهای اجتماعی که ساختارهایشان بهبا آن موقعیت منطبق است

کنند. ها را ایجاد و تجربه میهایی است که آنتأثیر از عمل انسانکه گویی وجودشان بی

به تفصیل در مورد توهمات و تخیالت مربوط به  کاپیتالدرست است که مارکس در 

ی قتصادی، و حتی تاریخی، را مستقل  از ارادهکه قوانین ا -گی کاالفتیشیزم یا بتواره

ا سخن گفته است؛ ام -کندنماید و آن را با قوانین طبیعی قابل مقایسه میانسان می

های بعدی از افتادن در دام همین تخیالت واهی، هشدار وی برای اجتناب مارکسیست

ود و ظاهراً فقط نمکردند که نسبتاً ثابت میای زیست میآن هم هنگامی که در جامعه

 ی طبقات اجتماعی بود، کافی نبوده است.  کنندهاندکی متأثر از عمل ]رادیکال[ دگرگون

از بسیاری جهات متفاوت بود، اما، در  1917 در اردوگاه بولشویکی، شرایط تا سال

 چه باید کردمخصوصاً به دلیل وجود  -عین حال، ایدئولوژی مرتبط را هم در بر داشت

، به نظر 1905وجه مانند جوامع غربی پایدار نبود، اما تا هیچت تزاری بهلنین. دول

ی طور طبیعی نیروخود و بهکم، پرولتاریا نیرویی نبود که  خودبهها دستبولشویک

های تر به شکل اتحادیهخودی آگاهی این طبقه، بیشهای خودبهمخالفی باشد. گرایش

هبری توانست نقش رالبی و، لذا، آن طبقه نمیصنفی کارگری ظهور کرد تا به صورت انق

در تغییر تاریخی داشته باشد. به عبارت دیگر، نقش مذکور را حزب، یعنی سازمانی از 

گرفت، که عملش، به صورت مهندسی جمعی ای، باید بر عهده میانقالبیون حرفه

، سی کارگر بود. پی آگاهی سوسیالیستی در میان طبقهانقالب، تحقق بخشنده

[ جامعه 10بخشی]ها به دیدگاهی معادل پوزیتیویسم و به مفهوم عینیتبولشویک

رغم اختالفات رسیدند، و این، به نظر من، چیزی است که، در کنار دیگر عوامل، علی

ود های سوسیال دموکرات وجهای انقالبی و رفورمیستسیاسی زیادی که بین بولشویک

اثر  ی مالیسرمایهعینی از آثار نظری )مانند دهد که چرا تعداد مداشت، نشان می

آن  هیلفردینگ، آثار کائوتسکی و غیره( از سوی هردو جناح پذیرفته شد و به جذب

 آثار نظری در دو ایدئولوژی متفاوت انجامید.

ایجاد شد و این زمانی بود که  1905نخستین شکاف در وضع مذکور در سال 

ودی و خت. این عملِ پرولتاریا، که تقریباً خودبهشکل گرف شورای پتروگراد در روسیه

ا خواه یهای سازشی پایانی بود بر ثباتی درازمدت و بر گرایشانقالبی بود، نقطه
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عالوه، خصلت سیاسی این رخداد مترادف بود با موقعیت ایدئولوژیکی: [. به11خواه]ادغام

قالب کرده بودند و این ای انها، که به وساطت یک سازمان انقالبی حرفهبولشویک

ها ایجاد کرده بودند، دریافتند که سازمان انقالبی را از طریق انشعاب از منشویک

نفوذشان در شورای پتروگراد نسبتاً کم است، در حالی که تروتسکی که فاقد تشکیالت 

[، تئوری انقالب مداوم و 12سازمانی بود، اما به یاری ]الکساندر لوویچ[ پارووس]

یای انقالبی را ایجاد کرده بود، به ریاست شورای پتروگراد رسید و، لذا، نامش در پرولتار

تاریخ روسیه باقی ماند. در این هنگام نخستین واکنش لنین تغییر سیاست خود بود: 

یی یی و جداناپذیر در خلق سازمانی منضبط از انقالبیون حرفهی انعطافبعد از مبارزه

به موضع ستایش از سیاست وحدت و سازش بازگشت و ها، اکنون عمدی از منشویک

ی دهپراما به زودی تک ی پرولتری بخشید.ضمناً اهمیت زیادی به نفوذ و تأثیر پایه

   ها را همراه با لنین به سیاست پیشین بازگرداند.به پایان رسید و بولشویک 1905انقالب 

شد، که انقالب نزدیک می ، یعنی هنگامی1917و بعداً، مخصوصاً در  1915در سال 

، رهای فلسفیدفتتر در تری بازگشت: ابتدا از موضعی فلسفیلنین به موضع دیالکتیکی

و پذیرش گروه تروتسکی در حزب  دولت و انقالبو بعد، از موضعی سیاسی، در 

ی اول یافتند. اما بازگشت به درک های درجهبولشویک، که بسیاری از اینان مسئولیت

آغاز شد که اساساً پس  1922گرایی( استالینی، از حدود مکانیکی و پوزیتیویسم )اثبات

 تری یافته بود. از پایان عمر لنین نیروی بیش

در اروپا هنوز ناشناخته بود )و هنوز مدتی مانده  سفیدفترهای فل در این هنگام که 

، نخستین مظهر تولد 1923بود که آثار گرامشی شناخته شود(، ظهور اثر لوکاچ، در 

 ی دیالکتیکی بود.  ی اندیشهدوباره

از سوی  های خصمانهبسیار نافذ بود، ولی، بالفاصله، واکنش انتشار این اثرْ

سبب محکوم کردن اثرش، [ را برانگیخت. لوکاچ، به13آیین]های راستمارکسیست

نوشت هایی میگرفت؛ اما، هرازگاه، یادداشت 1968جلوی تجدید چاپ آن را تا سال 

ت. ی طلوع هیتلر قرار گرفکه بیش از دو تا شش صفحه نبود، تا این که اروپا در آستانه

 ن اثر آکنده از خطاست وکرد که آکرّات خاطر نشان مینیز باید بیفزایم که لوکاچ به

 ی مطرح شده در آن باور ندارد.   وی دیگر به نظریه



 

 
 

 ی فریبرز فرشیم و نرمین براهنیلوسین گلدمن / ترجمه 887

در واقع، اگر تالش ما این باشد که به شرح تأثیر این اثر به هنگام انتشار آن، و نفوذ 

ی فکری مختلف تمایز قائل ی من، باید بین سه مجموعهاش بپردازیم، به عقیدهبعدی

یادی، مربوط است به زمان نگارش اثر، و همه امروز ی اول، تا حد زشویم: مجموعه

ی دوم، ناشی است از پذیرند که با واقعیات زمان نگارش همخوانی نداشته؛ مجموعهمی

ی[ عناصری که همچنان به نیاز به افزودن عناصر جدید توسط لوکاچ به ]مجموعه

به  ت که بایدهای مدرن تئوریکی اسی سوم، تحلیلگذشته تعلق داشتند؛ و، مجموعه

ی مارکسیستی و علوم انسانی ایفا طور کلی نقشی حیاتی در تحول بعدی اندیشه

 کردند.می

پردازم، ولی وقت ی نخست میاختصار به دو مجموعهسرعت و بهجا بهمن در این

 تر است.زعم این قلم بسیار جالبکنم که بهی سوم میتری صرف مجموعهبیش

اند که ، یعنی زمانی نوشته شده1922و  1919های المقاالت لوکاچ در میان س

 -ی پس از پیروزی انقالب روسیه، پیروزی موقت های انقالبی بود، دورهاروپا، در بحران

های مجارستان و فنالند، و سرکوب شدید جنبش انقالب -و سپس شکستِ

ها را تنها و شکستکردند در آلمان؛ این مقاالت امید انقالبی را بازتاب می اسپارتاکیست

راین، پنداشتند. بنابداری میی پهناور بحران جهانی سرمایهنشینی موقت در گسترهعقب

ی براندازی ی انقالب جهانی، در آستانهلوکاچ اطمینان دارد که کتابش را در آستانه

نویسد و، از آنجا که طبقه میی بیداری جهانی و پیش از برپایی جامعهنظام سرمایه

بیند، این پیروزی را، قبل ایط اقتصادی و اجتماعی برای انقالب را عمالً موجود میشر

  ت.اثر اوس های کانونییابد که یکی از اندیشهاز هر چیز، نیازمند آگاهی پرولتاریا می

حکم تاریخ، اما چیز دیگری بود، و دوستان و دشمنان لوکاچ اکنون ]که در سال 

ع ی موضوی دیدگاه او در بارهشت تخیلی و به خطا رفتههستیم[ همه در مورد سر1971

 اند.مذکور همرأی

رشته افکار دوم مرتبط است با مسائل سازماندهی جنبش انقالبی و احزاب انقالبی. 

تر، از زمان مرگ انگلس ]در سال طور دقیقی بیستم، در واقع، بهدر ربع نخست سده

داری، دو موضع سرمایه یسرشت جامعههای گوناگون از ی تحلیل[ به واسطه1895

ی اول توسط روزا لوکزامبورگ مختلف وجود داشته است. نخستین موضع، که در وهله
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راق ی پرولتاریای انقالبی، و وجه افتشد، موضعی بود وفادار به نظریهو تروتسکی بیان می

 خودیههمانی یا یگانگی ذهن و عین و گرایش خودبی دیالکتیکی اینآن اندیشه

و خواستار تشکیل حزب  [ بود،14ناپذیر]سوی یک آگاهی اصیل و سازشپرولتاریا به

حتی  -فتگری پرولتری شکل میاش باید بر پایهی بنیانیدموکراتیکی بود که هسته

اگر آگاهی انقالبی آن، نسبت به آگاهی کادرهای رهبری، رشد کمتری یافته بود. همین 

ای که مرکب بود از انقالبیون حرفه -بایست ماشین حزبی را میی پرولتری بود که پایه

ای که البته همیشه هم در خطر استحاله و تر، هستهتر با آموزش سیاسی کاملمجرب

 -دانستتبدیل به تشکیالتی بوروکراتیک بود و منافع خود را مقدم بر منافع کارگران می

ی ن بود به تدریج جذب جامعهکنترل کند؛ این ماشین حزبی در دنیای غرب، ممک

های مارکسیست یا نومارکسیست داری و در آن ادغام شود. گروه دوم تئوریسینسرمایه

یدند دهای قبل از خویش بود و چنین میی تاریخی دههشان تجربهبودند که وجه افتراق

د، بَرَیداری راه نمی سرمایهخود به سوی مبارزه علیه جامعهکه آگاهی پرولتاریا خودبه

ی صنفی، میل به ادغام در جامعه -ایکه، بر اساس مدل دموکراتیک یا اتحادیهبل

دند: شی خود به دو اردو تقسیم میها، به نوبهداری دارد. این گروه از تئوریسینسرمایه

ها یا تجدیدنظرگرایان که درک انقالبی را کنار زده بودند، زیرا که یکی رویزیونیست

دیدند؛ و گروه دومی که اساساً حزب ی اجتماعی برای آن مهیا نمیهگونه پایهیچ

ی آن بود. این حزب خواستار ایجاد یک حزب منضبط از انقالبیون نماینده بولشویکی

اش نه این بود که به پرولتاریا برای فهم آن چیزی که از هم ای بود که وظیفهحرفه

وی حضور داشت یاری رساند، بل، در  اکنون به صورت عنصری نهفته در آگاهی و عمل

واقع، دادن آگاهی انقالبی بود به آنان از بیرون و حفظ کنترل مستمر آن بود به شکلی 

  خودی بگیرد.های خودبهکه جلوی بازگشت پرولتاریا را به سوی گرایش

ها و دیگر انقالبیون شکست اسپارتاکیست – 1923تا 1917های ی سالتجربه

های لوکزامبورگ را نشان داده بود و )اگرچه مواضع بودن سرشت اندیشه خطا -اروپایی 

ها، که در روسیه فکری تروتسکی و لنین به یکدیگر نزدیک شده بود( بر اعتبار بولشویک

مجدداً ثبات  1923تا  1919های میان عالوه، سالهمچنان موفق بودند، افزوده بود. به

های ربی را نشان داده بود؛ افزون بر این، دگرگونیداری غپذیری سرمایهنسبی و انعطاف
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رفت تا به حذف تروسکی بینجامد، همچنان که قبالً منجر به از تاریخی در روسیه می

 میان رفتن روزا لوکزامبورگ گشته بود. 

د، زمان خولوکاچ، در مواضع فکری ابتدایی خویش، مانند بسیاری از انقالبیون هم

تر انقالبی را پذیرفته بود. شاید، حداکثر بتوان گفت که وی، بیشی پرولتاریای اندیشه

پردازان، آگاه بود که این امر او را به مواضع فکری روزا از بسیاری دیگر از نظریه

فلسفه  یلوکزامبورگ بسیار نزدیک کرده است. اما رجوع لوکاچ به دیالکتیک در زمینه

در مورد  1916چه که در سال بیش از آنتوانست، شناختی نمیو تحلیل بنیادی جامعه

با توجه به فهم آنان از  انقالب و واقعیات  -لنین و سپس در مورد گرامشی مصداق داشت

های قبل کند تا لوکاچ آن تجربه وی را متوجه سال –سیاسی و اجتماعی پیشاروی آنان 

ای از ساختار حزب را مورد شک و پرسش قرار دهد، چه رسد به این که به انتقاد ریشه

بولشویک )تنها حزبی که توانسته بود، با سازماندهی، انقالبی را به پیروزی رساند( 

ان جا با همبنابراین، در اینبپردازد و خطر آن را برای دموکراسی و انقالب روشن نماید. 

ا پرداز پیشین، بازیابندگان دیالکتیک، دانسته یرو هستیم که سه نظریهتنگنایی روبه

 رو بودند.نادانسته، با آن روبه

ی ی انقالبی در درون جامعهچگونه ممکن بود که یک نیروی اجتماعی خودانگیخته

ز ی ذهن وعین( با پذیرش حزب متمرکهمانی جزئموجود )به بیان فلسفی: یگانگی یا این

عنوان شکل کارساز و عالی جنبش انقالبی، و دارای سلسله مراتب منظّمِ بولشویکی، به

پذیرشی که در نظر آنان فارغ از چون و چرا بود؟ در واقع این مشکل  –سازگار افتد 

چه » رنظر بینابینیِ عملی و قابل دوام میان تفکر لنین دحل شدنی نبود: هیچ نقطه

و موضع روزا لوکزامبورگ وجود نداشت. قابل درک است که نه لوکاچ و نه  «؟باید کرد

 ای که شرایط و موقعیتتوانستند به مسألهکدام، نمیگرامشی، و نه حتی لنین، هیچ

تاریخی آن را الینحل کرده بود، پاسخی بدهند؛ و دیگر این که تمام کاری که آنان 

تن نخست در تئوری، و سومی در عمل، در اواخر عمر خویش دو  –توانستند بکنند می

ی غیرقابل اجرای دموکراتیزه کردن داخلی احزاب کمونیستی را این بود که برنامه -

 مطرح کنند.
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تر کرده است. با این حال، باید تاریخ در این مورد نیز مسائل را برای ما روشن

ور یتالیا، و مقاومت پایدارتر و پرشتر حزب کمونیست ادموکراتیکبیفزاییم که سرشت 

ی حزب، شاید، تا حدی، ناشی از کردن دوبارهفکران لهستانی در برابر استالینیروشن

سنت فکری گرامشی و روزا لوکزامبورگ بوده باشد. در هر حال، این نکته هم هست 

هراً اظ تاریخ و آگاهی طبقاتیهای مطرح شده توسط لوکاچ در که، به نظر من، اندیشه

پذیرفتنی نیستند؛ ولی، در عین بیان این موضوع، این را هم باید بدانیم که از میان 

رح از ط -های رسمی اندکه مارکسیست –کسانی که منتقدان آن افکار هستند، برخی 

ا گذاران یکنند، در حالی که دیگران، یعنی بدعتدموکراتیک کردن حزب انتقاد می

 د. کننممکن بودن رؤیای دموکراتیک کردن حزب حمله میتر به نا[، بیش15نوآیینان]

ی اصلی کتاب لوکاچ، که ضامن پردازم به هستهبا توجه به مسائل مذکور، اکنون می

ی تاریخ تفکر مارکسیستی، و، به طور ویژه، در میان آثار برجستهجایگاه مستمر آن، به

 ی اروپاست.کلی، در فلسفه

های دیگر وی را در نهفت خویش دارد و می تحلیلکه تما -نخستین تحلیل لوکاچ

اعل مستقیماً مرتبط است با مفهوم ف -در ذات خود نیز معطوف است به تفکر دیالکتیکی

های های تاریخی و بنیانکه طبقات اجتماعی ]تنها[ فاعل [ و نیز این اندیشه16جمعی]

 لوکاچ، که قباًل واساسی و خاص مارکسیسم اند. خوب است که همچنین اضافه کنیم، 

ای کامل از ساختارهای ممکن فکری پیش از گرایش به مارکسیسم، در دو کتاب، سلسله

، تاریخ و آگاهی طبقاتیی آگاهی فردی تحلیل کرده بود، در مقاالت مندرج در را بر پایه

[ و مخصوصاً فکر آگاهی طبقاتی است، 17تا جای ممکن، بیانگر فکر آگاهی فرافردی]

تر بر نشان دادن موضع و جایگاه طبقاتی و نقد ضعف و ه تمرکز وی بیشهرچند ک

ی توصیف است تا ارائه -انگارتفکر تأملی و شِئ –ی فردگرایانه سستی اساسی اندیشه

، در کرّاتروشن مناسبات میان آگاهی طبقاتی و آگاهی فردی. از آنجا که این مسأله، به

متفکران مکتب فرانکفورت، مطرح شده، بر خود ها، مخصوصاً در میان یک رشته تحلیل

  دانم اکنون این موضوع را به اختصار بررسی کنم.الزم می

خردگرایی،  –ی طلوع و بالش بورژوازی های فلسفی گوناگون دورهجریان

ی ]پژوهشی[ دانشگاهی بعدی، پوزیتیویسم، باوری، تفکر روشنگری، و فلسفهتجربه

ر و همیشه جایگاه فکری و فلسفی فاعل تفک -نوکانتیسم، اگزیستانسیالیسم سارتری
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که نقش فّعال و  هااند. ]اما[ در نهایت، این فلسفهعمل وی را حقیقتی مسلم دانسته

شناسی ا کالً در ارتباط با دانش و دنیای بیرونی )نوکانتیسم، پدیدارخالق فاعل را جزئاً ی

گاه را اند این جایاند، به سبب این که نتوانستهاند، ناگزیر شده[( پذیرفته18هوسرلی]

یی، که ناشی از آگاهی تجربی افراد بیابند، پس بکشند و آن را به هیوالی فلسفی علمی

ی موضع یا جایگاه فردی فاعل ند. در واقع، فرضیه[ باشد، نسبت ده19منِ استعالیی]

ی معمولی زندگی سازگار نیست. برای فهم موضوع کافی است که با هیچ نوع تجربه

ر جا کردن یک پیانو باشند؛ اگمثالی بزنیم: تصور کنید که سه نفر باربر در حال جابه

د افتاد؟ ساده است: ها جایگاه فاعلی دارد، چه اتفاقی خواهفرض کنیم فقط یکی از آن

معنای چنین فرضی این خواهد بود که دو نفر دوم و سوم ]فقط[ شئ اند، یعنی مبدل 

اند و، بنابراین، موضوع یا مفعولِ فکر و عمل مرد اول قرار به جزئی از خود پیانو شده

کنم دهد. اضافه میاند. چنین چیزی  ناممکن بودن کامل این فرضیه را نشان میگرفته

رد ی بین آگاهی فشود که حلقهگر به این شکل به امور بنگریم، معنایش این میکه ا

جایی پیانو هم عمل آن فرد دانیم که جابهجایی پیانو شکسته است )میفاعل و جابه

نیست( و از این طریق به تفکر او در ارتباط با حرکتِ پیانو یک جایگاه تخیلی و 

ی ارتباط میان آگاهی و اه فهم امور و ایجاد حلقهایم. بدیهی است که ر[ داده20تأملی]

عمل افراد، پذیرش این حقیقت است که فاعِل عمِل حرکت دادن پیانو هر سه مرد 

 جایی پیانو است.جابه هستند و مفعول یا موضوعِ عملِ آنان نیز پیانو و حاصل آن عملْ

ی انسان در زندگی و جامعه این مثال ظاهراً ساده در مورد تمامی افعال و َاعمال آگاهانه

ی گیرد. ]لذا[ فرضیهی آگاهی افراد را هم در بر میصادق است و، ضمناً، بخش عمده

ای است که، خود، محصولِ عمل فاعلی جمعی شدهو تحریف ی مسخفاعل فردی عقیده

 است. 

عنوان بخش خاصی از واقعیت در نظر در عین حال، روشن است که هر عملی که به

شود، دارای فاعل جمعی ویژه است و این فاعل با فاعل اکثر افعال دیگر متفاوت  گرفته

است؛ این سخن بدین معناست که هر فردی، در خالل یک روز واحد، فردی است در 

های گوناگون شکل های فرافردیِ مرکبْمیان تعداد زیادی از افراد دیگر که به فاعل

 دهند.می
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های جمعی خاصی جایگاه فرد[ مطلق نیست.  فاعلجایی ]در به هرحال این جابه

 ی معَیّن حمل وموقعیت کمابیش پایدارتری دارند، مثالً کارگرانی که در یک کارخانه

ترند و به فاعل کنند، ثابتهای محدودتری کار میکم، در مجموعهنقل یا، دست

ند. در کا میدهند که به َاعمال کمابیش متعددتری نیز بسط پیدیی شکل میفرافردی

، های تخصصییی هستند )مثل خانواده، گروههای فرافردیتر، فاعلی گستردهیک حوزه

ی تاریخی مفروض دارند؛ در طبقات اجتماعی( که اصالتاً جایگاه پایدارتری در دوره

ای های فرافردی، طبقات اجتماعی دارای اهمیت و جایگاه ممتاز و ویژهمیان این فاعل

یی هستند که آگاهی و های فرافردیها تنها فاعلیی که باید گفت، آنهستند، تا جا

ها و روابط میان انسان و شان در جهت سازمان دادن به کل مناسبات بین انسانعمل

کنند[ که یا آن مناسبات به همان طبیعت قرار دارد، و با این قصد و نگرش ]عمل می

به روشی کمابیش رادیکال تغییر دهند؛ این را  گونه که هست باقی بماند، یا این که آن

اند و در باالترین شکل آگاهی های عمل تاریخیترین فاعلها عالیبدان معناست که آن

   یعنی آثار فلسفی و ادبی. -های مفهومی و تخیلیقرار دارند، فاعل یا خالق جهان

مع، ادِ این جدر مورد فاعل جمعی، باید پرسید که واقعیت زیستی و روانشناختی افر

ی نخست، تواند داشته باشد؟ بدون شک فرد در وهلهچه وضع و موقعیتِ وجودی می

ای از امیال کند، یعنی توده، زندگی میزیستمایگییا   لیبیدوییبه قول فروید، در وضع  

گیرد و، به همین وسیله، یا و آرزوها که در ستیز با اقتضائات زندگی اجتماعی قرار می

ماند. به هر حال، فرد در سطح دیگری گردد و ناآگاه میشود، یا سرکوب میتعدیل می

 ای از عنوان آمیزهسطح به هم وجود دارد، یعنی در سطح زندگی آگاهانه، که در آن
کنم که فروید در مورد جا فکر میشود. در اینظاهر می های جمعی ویژه و خاصفاعل

که آن را ساختاری  -[ است21فکنده]ای درونمقصود هنجاره –یا فرامَن « اگو-سوپر»

دار شمرده، خطا کرده است؛ در حالی که در واقع، به نظر من، این منسجم و معنی

هنجارهایی که از ساختارهای متنوع )مانند [ 22فکنیِ]ای است از درونآمیزه فرامنْ

 اند.      خانواده، مدرسه، حرفه، طبقه و غیره( نشأت گرفته

توان رفتار تجربی فرد را مطالعه کرد؟ به نظر من این رفتار رایط چگونه میدر این ش

ی لیبیدویی یا ای است از ساختارهایی مرکب از وجوه برجستههمیشه آمیزه

ی جای -اند، اما، به جز در موارد نادرای و اجتماعی؛ این ساختارها کامالً متفاوتزیستمایه
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، مثال زمانی که با فردی نابغه و خالق یا ]برعکس[ ی مطلق داردکه یکی از این دو غلبه

ها را از هم جدا کرد. در مورد خود ساختارهای توان آننمی  -رو هستیمای روبهبا دیوانه

فکری و اجتماعی، اگرچه جدا کردن این ساختارها در یک فرد معمولی ناممکن است، 

مثابه کل، از آن سود برد، ، بهشناختیِ یک گروهی جامعهتوان به منظور مطالعهولی می

 کنند. زیرا که اختالفات فردی در این مورد یکدیگر را دفع می

[ چگونه و تا چه حدی با برقراری 23شناختی]مشاهده خواهد شد که تاریخ جامعه

ارتباط بین روندهای تاریخی در سطوح مختلف )اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 

آنجا  کند. ازفرهنگی( و فاعالن تاریخی، یعنی طبقات اجتماعی، نتایج مثبت ایجاد می

فاعل فردی تفاوت دارد، برقراری این ارتباط که جایگاه فاعل فرافردی اساساً با جایگاه 

بین فرایندهای تاریخی و طبقات اجتماعی، در عین حال نیازمند، دگرگونی اساسی 

 شناسی است.  های علمی و روشافق

 –همانی ناقص فاعل و موضوع فکر و عمل است اولین مورد این اختالفات در این

گفت. مل فاعل و موضوع شناخت سخن میهمانی کالوکاچ در آن هنگام هنوز از این

یان های مارکس دیدگاه پرولتاریا را ببنابراین، به زبان تمثیل، اگر فرض کنیم که نوشته

که  شودی این طبقه مربوط است، نتیجه این میای و نهفتهکند و به آگاهی نطفهمی

نوان عداری، بهرمایهی سی جامعهدهد که در بارهکاپیتال نه تنها به پرولتاریا امکان می

عنوان جزئی از این جامعه بیندیشد. روشن است که به خویش نیز بهکل، فکر کند، بل

اشراف صاحب مقام [ نیز که وجه بیان الهیاتی 24که همین امر در مورد جانسِنیسم]
ی تهی رسعنوان فلسفه]فرانسه[ بود و نیز در مورد کارتزینیسم ]آیین دکارتی[ به

  فرانسه، و همین طور در موارد دیگر، صادق است.[ 25سومِ]

تفکر و جهان پیرامون آن در ارتباط با شناخت، ناگزیز،  فردی ی بین فاعل رابطه

تأملی بود؛ این رابطه فقط از طریق یک جهش، یعنی یک گسست -ایستا و تعمقی

ی فنی ی عمل در آید؛ لذا، این عمل، الزاماً، یا ویژگتوانست به حوزهاساسی، می

 ی نظریهای ناظر بر واقعیات، که موجد اندیشهپذیرفت و یا خصلت اخالقی. داوریمی

 -های ارزشی شدند که گویی هیچ ارتباط ضروری با داوریگشت، طوری ارائه میمی

نداشتند. دوگانگی  -که موجد دستورات فنی  یا نظریِ احکام شرطی یا قطعی بودند
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گانگی بین فکر و عمل، بین داوری عینی و داوری موضوع[ در دو-عین ]فاعل-ذهن

زمانی و شد: جزء و کل، همشمار منعکس میبیهای ارزشی، و در سایر دوگانگی

. گرهای دیزمانی، ایستایی و پویایی، سیاسی و اخالقی، وسیله و هدف و دوگانگیناهم

ه بر این های فردی، تنها کوششی که برای غلبهمان طور که گفته شد، در فلسفه

ی کرد سازنده به فاعل تفکر استعالیگیرد، این است که یک نوع عملدوگانگی صورت می

 ببخشند که تفکری است در اوجی انتزاعی و آسمانی.  

به هرحال، از فاعل فردی که بگذریم و به فاعل جمعی بنگریم، بالفاصله خود را در 

[ مطلق را رد 27های]گانگییابیم که تمامی دو[بنیادی می26نگری]قلمرو یگانه

یکی عین )که در تفکر دیالکت-کند. بپردازیم به نخستین مورد، یعنی دوگانگی ذهنمی

انداز فاعلِ فرافردیِ همانی جزئی این دو داده است(، چشمجایش را به یگانگی یا این

عنی ی زند؛ به این معنا که ذهنیتِ فرافردیِ تجربی،نیاز به تفکر استعالیی را کنار می

خالق تجربی و واقعی ی کل هستند و به طور های سازندههای انسانی، قسمتگروه

ها، شهرها، روابط اجتماعی، نهادها و هنجارهای اجتماعی، و ها، خانهجاده

اخالق -وجدان یا علم-اند. به همین شکل، دوئیت علمهای ذهنی و غیرهبندیدسته

ی عین، درعین حال، ین خاطر که مطالعهدهد؛ بدسرشت بنیادی خود را از دست می

ی خودشناسی ذهن یا فاعل تفکر هم هست؛ تصادفًا، این همان معنای تغییردهنده

، است، چرا که لوکاچ نشان داده است که تاریخ و آگاهی طبقاتیای عنوان مقاله، پایه

   اند.همان یا یگانهاین دو، حداقل، جزئًا این

های مهم، که حاکم بر تر در مورد دوگانگیای بیشهجا چند کلمبگذارید در این

ی تفکر پوزیتیویستی است، بگویم: اولین مورد دوئیتِ جبرگرایی است، که جداکننده

وجه علم اثباتی )اثباتگرا( از آزادی یا اختیار، یعنی وجه تجربی در عمل، و مشخصاً در 

یالکتیکی هرنوع دوئیت را ی دجا باز هم فالسفهدر این ی[ عمل اخالقی است.]حیطه

دانند، به این معنا که [ تاریخ را موجه می28کنند و فقط نیروی ساختاربخش]رد می

طور روانی( طور ذهنی و بهها، هم خارجی و هم داخلی )بهکنند عمل انسانتأکید می

شود، اما، است و فقط در تحت اثر شرایط اجتماعی محدود، و موجد مقوالت ذهنی می

 ین حال نیز، این محدودیت برای اعضای طبقات اجتماعی مختلف ایجادکنندهدر عی

آن افراد ساختارهای  ی آزادی عملی هم هست، که در چهارچوب آن، اعمالحوزه
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ها زیاد یا کم می های آنکند و از طریق همین واقعیت آزادیاجتماعی را تعدیل می

  فوئر باخ نوشته: شود. آن گونه که مارکس در تز سوم خود در مورد

 ی آموزشْ فراموشی ماتریالیستیِ باورمند به تغییر شرایط و شیوهآموزه

کند و خودِ معلم و ی انسان تغییر میوسیلهکند که خودِ شرایط بهمی

آموزشگر هم باید آموزش ببینند. بنابراین، آن روش، جامعه را به دو بخش 

گری و مسلط و حاکم بر جامعه کند که یکی از آن دو برتر از دیتقسیم می

  است.

تطابق و همبستگیِ تغییر شرایطِ فعالیت انسان یا 

طور منطقی درک و از طریق توان به[ را فقط می29سازی]خوددگرگون

 انقالبی فهم کرد.  عمل
 

که اغلب در سطح فردی در مد نظر است،  -به همین منوال دوگانگی آگاهی و عمل 

وان تبا توجه به پیچیدگی شخصیت هر فرد( به آسانی میو این در جایی است که )

ی گروه در حیطه -تضاد بسیار اساسی بین باورها و اَعمال یک فرد را مشاهده کرد

ی اجتماعی، مشهود نیست، زیرا که، در مورد اخیر، آگاهیِ جمعی همیشه بر روی رابطه

 عملی و رفتار واقعی اثر دارد. 

این نکته دارای اهمیت ویژه است، چرا که، مثالً، بسیار ی خالقیت فرهنگی در زمینه

[ و 30ی الزم و ضروری بین زندگی [ژان[ راسین]سخت خواهد بود که ایجاد رابطه

توانست در تحت سادگی میساختار کار او دشوار است )فکرش را بکنید که وی به

لی که بسیار های دیگری بنویسد(، در حاها یا یسوعیون نمایشنامهآموزش ژزوئیت

تر است که بین کار او، الهیات جانسنیستی، ساختارهای فکری اشراف قرن هفدهم آسان

 برقرار کرد. رابطه ی ضروریو موقعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این طبقه 

 یی مباحث مقالهتوان همچنان ادامه داد، ولی بدین ترتیب از دایرهاین بحث را می

های حاضر خارج خواهیم شد. میل دارم صرفا تأکید کنم که، اگرچه این دوگانگی

ی فردگرایانه و پوزیتیویستیِ حاکم بر اندیشه، خالی از هرگونه ارزش مطلق اند، در حوزه

ی ارزش عملی هستند، البته به شرط آن که پژوهشگر از تحقیق اما، از جوانبی، دارا
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ی بین ذهن و ها آگاه باشد. به چه معنا؟ بدان معنا که رابطهسرشت نسبی و خاص آن

عین، جبر و آزادی، تئوری و عمل، و علم و اخالق، جهانشمول، ایستا و دائمی نیست، 

روشنی به همیشه وضع باید کند؛ و دیگر این کهبل که با تغییر شرایط تاریخی تغییر می

تعریف شود و این یکی از ابعاد اساسی آن چیزی را تشکیل می دهد که لوکاچ جوان 

نامد، یعنی آنچه که ما امروز خواند و بعدها آن را اصل کلیت میآن را اشکال روانی می

   ایم.[ نام گذاشته31ساختار عمده و معنادار]

ی فکر ی فاعل فردی و نیز در حوزهحیطه درکاوی های اساسی روانیکی از پذیره

دیالکتیکی در سطح اجتماعی و تاریخیِ آن، دقیقاً تأیید این فرض است که تمام اعمال 

که ناشی از رفتار فرد یا فاعل فرافردی و مقصود عملِ آن تغییر دنیای پیرامونی  -انسانی

تی در واقع کیفی -نداست، به شکلی که تعادل بهتری در انطباق با آرزوهایش بیافری

ن ها ]ایعمده و معنادار. بنابراین، تحقیق در مورد آن دارد با ساختار کارکردی یا ساختار

شان است تا با آشکار کردن ساختارها[ از یک طرف مستلزم تجزیه و تحلیل درونی

ی ها دست یابیم و، در نتیجه، به اهمیت بالقوهآن درک و فهمشان به  ساختار اساسی

ی مفروض پی ببریم، و از طرف دیگر یک تجزیه و تحلیل ناصر متنوع در یک رابطهع

عنوان عنصر ها از طریق وارد کردن یک ساختار، بهآن توضیح دادنخارجی است برای 

تر دیگر. در این معنا اندیشمندانی نظیر هگل، مارکس کارکردی، در یک ساختار بزرگ

همگی انواع  -رغم تمامی عوامل جداکننده علی –ی فلسفه ، فروید و لوکاچ در حوزه

[ هستند که همه حول مرکز واحدی همرأی اند و آن این که 32ساختارگرایی تکوینی]

باید اعمالی شمرده شوند که هدفشان  -چه فردی و چه جمعی -هاتمام اعمال انسان

ّد اید به جتری بین فاعل و پیرامون وی است. لذا، ببرقراری سازگاری و تعادل مطلوب

رسد،  معنا به نظرو چیزی که بی معنایی وجود ندارد،تأکید کرد که هیچ عمل انسانیِ بی

در واقع، یا یک فکت ناقص است که محقِق در اثر خطا آن را از کل واقعیت منتزع کرده، 

ط های مختلف مربوها یا فاعلو یا این که ترکیبی است از معانی گوناگون که به سوژه

تر درکی واقعی که ارتباط دارد یا به وارد کردن این واقعیت به درون یک کل بزرگ است؛

دهند؛ و بندی عناصر مختلف که آن ترکیب را تشکیل میو فرایند تاریخی؛ یا به دسته

یا شاید به هردو باهم. باید افزود که اگر هر رفتاری، معنادار و کارکردی است تا آنجایی 

ادل است، این بدان معنا نیست که بتواند واقعاً آن تعادل خاص که در پی ایجاد یک تع
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یی که ممکن است فرد با آن مواجه را ایجاد کند، زیرا که، کامالً جدا از موانع خارجی

شود، دنیای پیرامونی هم در اثر اَعمال فاعالن جمعی مختلف در حال تغییر است و 

زی که در زمان مفروض کارکردی، کند، و در نتیجه، چیبنابراین، وضعیت تغییر می

عمده و معنادار بوده، دیگر از حیز ویژگی کارکردی بودن خود خارج خواهد شد و راه 

که البته فرایندی  –به سوی کارکرد دیگری خواهد گشود. ویژگی این تغییر 

ای از ساختارها و [ است، در اثر تغییرات ناگهانی، در حال حرکت از دسته33وقفه]بی

و اشاره به سنتز تداوم و وقفه دارد که هگل  -ای دیگر استها، به سوی دستهکارکرد

  داند.ی کمیت به کیفیت میآن را حرکت از حوزه

انی ی فردی مهم و حتی بنیدر پرتو نکات فوق، یک دوگانگی دیگر، که برای اندیشه

ست ق ایی که یکی اخالدو قطبی -است و عبارت است از دوگانگی بین وسیله و هدف 

خیزد و، به جای آن یک ساختار جهانی، که در آن از میان بر می -و دومی ماکیاولیسم 

نشیند، بدون این که یکی بر دیگری در کنند، میوسیله و هدف متقابالً بر هم عمل می

 اصول تفوق یابد. 

عنوان یک فرایند در ی مهم نهایی این که، تا آنجا که هر عمل انسانی بهیک نکته

ی واقعیت ملموس و فعلی آن و، بدون ارجاع تواند دیگر بر پایهشود، نمیر گرفته مینظ

ای که آن عمل قصد تحقق بخشیدنش را دارد، تعریف گردد. این مفهومِ به واقعیت بالقوه

حداکثر »[ که در این جا به 34«]بتزوگنِس بووستاین»آگاهیِ بالفعل باید از طریق 

ر اساس مفهوم آگاهی بالقوه، که بر روی واقعیت در حال ترجمه شده، ب« آگاهی ممکن

سازد، تکمیل شود. این عمل کردن است و حوزه ی خود را با تنوعات ممکن محدود می

قائل است و بدون آن « برای خود»و « ی درخودطبقه»تفاوتی است که مارکس بین 

  همیم.ی زندگی تاریخی و اجتماعی بفهرگز نخواهیم توانست چیزی در باره

اثر لوکاچ، که به مدت نزدیک به نیم سده در کسوف قرار گرفت، مجدداً تمامی این 

انداز دیالکتیکی مفاهیم دیالکتیکی را به تفکر مارکسیستی بازگرداند و بدن ترتیب چشم

ایفا کرد. اما هیچ  آن را دوباره در برابر ما قرارداد، و بدون شک نقشی نافذ و برجسته

از هر چیز در  ان صرف نیستیم، و روشن است که آنچه که ما را بیشیک از ما مورخ

کند سنجش ثمربخش بودن آن مفاهیم برای رسیدن به  درک این روزگار جذب می
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ی کنونی ما و جوامعی است که در آن زندگی می کنیم. این متقن و علمی مسائل زمانه

شود که تصور کنیم تر میآنجا بسا مشکل -همان گونه که قبال اشاره کردم-وظیفه 

ا که آشکارا خط –های اجتماعی و سیاسیِ  لوکاچ عبارت است از پذیرشِ تحلیل موضوعْ

در حالی که، از منظر امروزی، موضوع عبارت است از اهمیت تاریخی آن کتاب  -بوده

گی وارشناسی و نیز در تحلیل ملموس و منسجمی که از شئی فلسفی و روشدر حوزه

 دهد. های خاصی از تاریخ  فلسفه به دست میو عرصه

به مرزهایی رسید که خود لوکاچ به  توان با استفاده از اثر مذکوربه هرحال، آیا می 

ی های دیالکتیکتوانست بدان دست یابد؟ آیا بر اساس روشآن دست نیافت و یا نمی

توانیم یک تجزیه و تحلیل اجتماعی سیاسی از زمان خود به دست دهیم؟ باورم این می

 ی تجزیههای عمدهباشد. از میان قسمت« آری»است که پاسخ، حداقل تا حدی، باید 

و تحلیل مارکس، که لوکاچ در اثرش حفظ کرده، و به نظر من باید کنار گذاشته شوند، 

ی دموکراتیزه کردن انقالبی و داخلیِ ها تئوری پرولتاریای انقالبی و ایدهترین آنمهم

ی ها دقیقاً تمایالت رفورمیستی و سازشکارانهاحزاب کمونیستی هستند که منشاء آن

گرایی توان چنین تعریف کرد: برخالف اخالقآسانی میأله را بهی کارگر است. مسطبقه

های سوسیال دموکرات، رفورمیسمِ غیر انقالبِی سیاستمداران سندیکالیست تئوریسین

البی حزب بولشویک انق« کاریِمهندسی»ی ]مکانیکِی[ هایِ غربی و شیوهو سوسیالیست

یالکتیکی، خواستار یک نیروی ، لوکاچ، از نظرگاه د1923و یا حتی  1917تا سال 

ای باشد در درون خودِ موضوعِ تغییر، یعنی شد، که، خود، عنصر سازنده داخلیانقالبیِ 

یعنی خواستار یک  -بایست تغییرش دهد(ای که میداری )جامعهی سرمایهجامعه

 خودی بودن انقالبی هم باشد. ی اجتماعی که گرایش ذاتی آن در عین خودبهطبقه

دیدند گفتیم که لوکاچ، روزا لوکزامبورگ و تروتسکی این نیرو را در پرولتاریا می قبالً

ها، الینها و استفشار برنشتین -و اشتباه ذاتی این تحلیل احتماالً همان دلیلی بود که 

تر های رسمی، که تحلیل شان در آن زمان به واقعیت نزدیکها و کمونیسترفورمیست

 ها شد.سیاسی آن باعث از بین رفتن-بود

 -رو هستیم؟ آیا در برابر یک سوسیالیستاما آیا امروز هم با چنین معمایی روبه

ی دیگری جز راهبرد تروتسکی و گزینه -حداقل در جوامع صنعتی پیشرفته 

ها از سوی دیگر وجود ندارد؟ باور ندارم لوکزامبورگ از یک سو، و استالین و رفورمیست
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چندین سال است که سه نوع ایده، که در تحلیل سیاسی، کاًل که چنین باشد. اکنون 

اند و، به طور روزافزون، جایگاه مهمی در به یکدیگر پیوستگی دارند، در حال تکوین

 ودگردانیخکنند، که عبارت اند از: باور به المللی سوسیالیستی پیدا میی بیناندیشه

ی عنوان طبقه[ به36بگیر]حقوقی قشر میانی [، دو دیگر ایده35]خودمدیریتییا  

 [.37ی رفورمیسم انقالبی ]کارگر جدید، و سوم، ایده

 یدر حقیقت غیرممکن است که یک متفکر جدی مارکسیست، به مفهوم جامعه 

داری صرفاً آن گونه که مارکس گفته بود، تکیه کند. آنچه که بدان نیاز است سرمایه

م به بسط و گسترش آن است. حتی اگر نقاطی ی مارکس نیست، بل که اقدانقد اندیشه

در تحلیل مارکس وجود داشته باشد که در ظاهر نیازمند تغییر و تعدیل باشند، باز هم  

داری ی سرمایههمچنان سنگ بنای اصلی هرگونه تحلیل جدی از جامعه سرمایه

ریخ فوت کرد، و از زمان مرگ او تا 1883لیبرال خواهد ماند. اما مارکس در سال 

داری شاهد تغییرات مهمی بوده است که طبیعتاً باید در تحلیل آن ی سرمایهجامعه

گنجانده شود. حتی در همان اوایل قرن بیستم و تا پایان جنگ جهانی اول 

[، لنین 38طور مشخص هیلفردینگ]ی کارگر، بهی جنبش طبقههای عمدهتئوریسین

لی عنوان تحلیکه تئوری امپریالیسم را، به دیدندو روزا لوکزامبورگ خود را ناگزیر می

ی واسطهداری لیبرال بهکه ناظر بر تغییرات حاصل شده در ساختار سنتی سرمایه

 ها بود، پیشنهاد کنند. ها و تراستی مالی، مونوپلیسرمایه

شود شناسان روشن میاکنون به طور روز افزون برای بسیاری از اقتصاددانان و جامعه

ای را در تنظیم اقتصاد و به کارگیری سایر انی که دولت دخالت گستردهکه از زم

داری ایجاد شده که های مرتبط به آن آغاز کرده، فاز سومی در تاریخ سرمایهمکانیزم

ی مصرفی [ و یا جامعه39یافته]داری سازمانی تکنوکراتیک، سرمایهبدان جامعه

 م[. -ران ما توجه خواهد داشتگویند ]خواننده بدون شک به تغییرات دومی

شناختی اشاره کنم. به نظر ی مهم اصطالحدانم که به یک نکتهجا الزم میدر این

داری که توسط ی دوم تاریخ سرمایه، در مورد دوره«امپریالیسم»من کاربست اصطالح 

 1945  –1950و  1912های بین لنین و روزا لوکزامبورگ تحلیل شده و تقریباً به سال

مربوط است، مناسب نیست. دلیلش این نیست که آن اصطالح نارسا و نامکفی است، 
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مشخصاتی که وجه تمایز  -ی این مفهوم مورد اشاره بل که، برعکس، مشخصات اصلی

قال ی انتنه تنها به واسطه -داری لیبرال پیش از آن استی سرمایهبین این دوره و دوره

ی تکنوکراتیک از بین نرفته و یا کم نشده، افته و جامعهیداری سازمانی سرمایهبه دوره

کم به همان اندازه، ی آخر آن، دستتر هم شده است، زیرا دورهبل که، در واقع، قوی

   اگر نگوییم بیش از قبل، امپریالیستی است.

ی در این شرایط، از آنجا که ما به سه اصطالح مجزا برای ارجاع به مشخصات ویژه

را برای  «داری امپریالیستیسرمایه»هر دوره نیاز داریم، مایلم پیشنهاد کنم که اصطالح 

به کار ببریم  و در درون  –ی قرن بیستم آغاز شده های اولیهکه از سال –کل این دوره 

رانی داری بحی متفاوت تمایز قائل شویم: یکی سرمایهان دو مرحلهخود این دوره نیز می

به بعد(. نخستین اصطالح  1950یافته )از داری سازمان(  و دیگری، سرمایه1912 - 50)

ی انحصارات رو، موجه است که توسعهداری بحرانی[ از این از این دو ]یعنی سرمایه

[ اختالل ایجاد کرد و 40داری[ لیبرال]]سرمایه ها در اقتصاد بازارها( و تراست)مونوپلی

سپس، در نهایت، دخالت دولتی به توسط سازوکارهای انتظامیِ خود جانشین بازار 

های [ گشت. اختالل ایجادشده در بازار لیبرال منجر به یک سلسله بحران41آزاد]

، داقتصادی و اجتماعی و سیاسی شد که یکی به دنبال دیگری به سرعت پدید آم

 ثبات از هم جدا شدند.های کوتاه، شکننده و تعادلی بیهایی که به زحمت با دورهبحران

های اقتصادی و ویژگی تاریخی این دوره عبارت است از جنگ جهانی اول، بحران

 -1933های بین های شدید اقتصادی سال(، و بحران1923اجتماعی بعد از جنگ )تا 

 نگ جهانی دوم. ، به قدرت رسیدن هیتلر و ج1929

اگر اکنون به پرسش نخست خود بازگردیم، پرسشی که مربوط به وجود نیروهای 

ی داری معاصر غرب بود و شاید بتواند به ایجاد جامعهتغییردهنده در جوامع سرمایه

ی تغییرات اجتماعی مربوط سوسیالیستی مدد رساند، باید مختصراً و مشخصاً در باره

 یافته بحث کنیم. داری سازمانزده به سرمایهداری بحرانبه انتقال از سرمایه

یافته این داری سازمانی سرمایهی توسعهترین تغییرات در دورهاز منظر ما، مهم

های اقتصادی را کاهش داده، اصالحات تدریجی در خطر بحران بوده که، این دورهْ

نقش در تولید، از جمله  های اجتماعِی دارایهای زندگِی تقریباً تمامی گروهشاخص

ی ی اصلطبقه ی کارگر، ایجاد کرده، و ساختار اجتماعی جوامع غربی را نیز به دو شیوه
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عمیقاً تغییر داده است: میانگین متوسط سطح تخصص تولیدکنندگان را باال برده و به 

 ی کهنه را، که عمدتًا متشکل از مردان مستقل بود، باطور رشدیابنده جای قشر میانه

قشر میانی کاماًل متفاوت دیگر عوض کرده، که در آمدشان یا به همان اندازه است و یا 

استخدام  اند بهتر، منتها، گروه اخیر، در عین حال، متخصصانی هستند که یا وابستهبیش

ی اند. بنابراین شاهد افزایش قابل مالحظهکنندگان دیگر و یا توسط آنان استخدام شده

ی متخصص هستیم که، برخی، آنان را با عنوان قشر میانی حقوق بگیر هاتعداد تکنسین

رو شناسند، و بعضی دیگر آن را طبقه ی کارگر جدید می دانند؛ و نیز روبهجدید می

فته رفته هایی که رگیرنده در دست گروه تکنوکراتهستیم با تمرکزِ تمام نیروی تصمیم

هستند که نه تنها تولید، که تمامی دیگر  ها کسانییابد و ایننیز تعدادشان کاهش می

های جا به معنای گروهدر این« تکنوکرات)»های اجتماعی را نیز کنترل می کنند. زمینه

 تمامشوند و قدرت تصمیم گیری در محدودی است که به تدریج نیز محدودتر می

 این رو ها متمرکز است. ازهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زندگی در دست آنزمینه

هی، کنند، بل که امور سازماندی تولید صنعتی کار میها، نه تنها در زمینهاین تکنوکرات

 آموزش و پرورش، فرهنگ، سیاست، غیره را هم بر عهده دارند.(     

دهد، احتماالً اهمیت نسبی از طرفی، تا جایی که سمت و سوی آتی جامعه نشان می

عه رو به افزایش، و از سوی دیگر اهمیت نسبی بگیر در کل جاماین متخصصان حقوق

)اگر نه مطلق( کارگران غیرماهر رو به کاهش خواهد بود، تحیل مارکسیستی از 

های ی اول روی گرایشی معاصر، نیازمند این است که در وهلههای جامعهجریان

 ه احتماالاند، و این کها آموزش دیدههایی که در آنها و دانشگاهاحتمالی این تکنسین

تری در زندگی اجتماعی خواهند داشت، متمرکز گردد. در این مورد آنان جایگاه مهم

ند که اهای متعدد و مهمی مطرح کردهطلبی انقالبی ایدههای ]مکتب[ اصالحتئوریسین

 آید: در زیر می

های زندگی آنان بگیر، که شاخص)الف( این طبقه از  متخصصان حقوق 

ری پذیهایی که دیده اند آنان را در مقایسه با آسیبواهد شد و آموزشتدریج بهتر خبه

دارد، احتماالً به تدریج کمتر از پیش مایل به کارگران قدیمیِ خط تولید مصون می

و این جایگاهی است که مدافعان نظم موجود  -پذیرش جایگاه ابزاری خواهند بود 
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به محض این که قانون بازده  خواهان محدود کردن آن برای آنان هستند؛ زیرا،

[ عمل کند، در آن صورت هرقدر اِستانداردهای زندگی باال رود، ارزش ارتقاء 42نزولی]

آن نیز کاهش خواهد یافت؛ کمترین چیزی که در این باره می توان گفت این است که 

این امر شرایط را برای اقدام سوسیالیستی به منظور تغییر وضع موجود آماده خواهد 

  رد.ک

هذا، باید تأکید کرد که چون در این وضع عمل دگرگون کردن جامعه، دیگر، در مع

 ها و کارگران یقه سفید متکیی نخست، نه به کارگران غیر ماهر، که به تکنسینوهله

 است، ویژگی آن نیز به کلی متفاوتی خواهد بود. 

ها را به شدت تنها آنی قبل، فقدان عامل تخصص در اکثریت کارگران، نه در دوره

گماشتند، در عین حال، شان میکرد، چرا که فوراً افراد دیگری به جایپذیر میآسیب

 کاست، زیرا، فقدان تخصصاز احتمال دست یافتن به یک تحلیل جهانی نیز تا حدی می

هایی بر افق تحول فکری شدت محدودیتی ثابت در جریان کار روزانه بهو تکرار وظیفه

های بوروکراتیک یا کرد. به این دلیل است که ایجاد سازمانران تحمیل میکارگ

های صنفی، در این دوره تنها راه دفاع از ساالری بزرگ، مانند احزاب و اتحادیهدیوان

ها های گوناگونِ تکنیسینداری بود. برعکس، تخصصی سرمایهمنافع کارگران در جامعه

ناپذیری از فرایند تولید تبدیل کرده، که جدایی و دیگر متخصصان، آنان را به بخش

تعد آنان را مس –به طوربالقوه، اما نه همیشه بالفعل   –شدنی اند وسختی جایگزینبه

تحلیل جایگاه خود در کل جامعه کرده است. این بدان معناست که، اگر آنان به سوی 

از این  که پیش اینکته -ایفای نقشی اجتماعی و سیاسی در جامعه هدایت گردند

ر[ گاه ]مسیآن –خودی و سلسله مراتب، مورد بحث قرار دادم ی دیالکتیک خودبهدرباره

مراتبی ]کارگرانِ متخصص[، به احتمال زیاد، به سود های منضبط و سلسهسازمان

 خودی باژگونه خواهد شد.جنبش خودبه

 ت و استراتژیهایی که مارکس را به توصیف سرشعالوه، تمام تحلیل)ب( به 

معلوم  و اکنون -تغییر سوسیالیستی جامعه، از طریق انقالب پرولتاریایی، رهنمون شد

ر یقیناً شامل و ناظر ب -ساز بوده گشته که در جریان تحول واقعی تاریخ بسیار مسأله

روی ای که نیهای متخصص، به گونهی عمل تکنیسیناقدام سوسیالیستی، بر پایه

 برای تغییر شکل جامعه باشند، نخواهد بود. ی اصلی آن محرکه
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ر گیری بدبختی طبقه کارگدانیم این است که مارکس فکر اوجخوبی میآنچه که به

 ی موجودرا مطرح کرد، فقری که به طور اجتناب ناپذیر کارگران را در برخورد با جامعه

ی کارگری سنتی جامعهدهد. این فرایند ]ازدیاد فقر[ که حتی هنوز در طبقات قرار می

ی ها، در تحول آتی جامعهتواند در مورد تکنیسینغرب پیدا نشده، به زحمت می

 تکنوکراتیک، محتمل باشد.

های اصلی مارکس این بود که پرولتاریا، آن گونه که به همین سان، یکی از ایده

 یتواند قدرت سیاسی و اقتصادی خود را در داخل جامعههست، احتماالً نمی

داری افزایش دهد. و از این رو نخستین طبقه در تاریخ بشریت خواهد بود که سرمایه

[ خواهد گرفت، که هدفش محو 43«]انسان جهانشمول»اش برای آزادی، خصلتِ مبارزه

تر از آن، دادن حق عنوان یک گروه مجزا و، مهمخود ]محو خودِ پرولتری خویش[ به

 های افتصادی و اجتماعیی در برابر تغییرشکلتقدم به  انقالب و کسب قدرت سیاس

بزرگ است. نیازی به گفتن نیست که کل این تحلیل قابل انطباق با قشر اجتماعی 

نیست. مشکل آنان، که ضرورت حلش دم  -جا مورد بحث قرار گرفتهکه در این -جدید

 شغول بهها در سازمانی است که در آن مشود، فقدان نفوذ آنتر مشهود میبه دم بیش

کارند، و نیز این که به ابزارهای صرف تبدیل خواهند شد. اگر از منظر اقتصادی بنگریم، 

دهد و از این رو عملش به این سو تری از دست میاین قشر رفته رفته چیزهای بیش

هایش را حفظ کند، بل که در عین حال آن را افزایش دهد گراید که نه تنها داشتهمی

تری در داخل فرایند تولید و جامعه به طور کلی به دست آورد. تا قدرت روزافزون

ی الگوی بسیار متفاوتی هستیم، هم از بنابراین، احتماالً شاهد تغییر اجتماعی بر پایه

آید، و هم جهت انقالب سیاسی پرولتاریایی، که قبل از تغییر شکل اقتصادی پدید می

های غربی، که هدفشان فقط اتاز جهت رفورمیسم محدود و ناقص سوسیال دموکر

ی فئودالی داری موجود است، ولی به تکامل بورژوازی در جامعهی سرمایهبهبود جامعه

شباهت دارد. در مورد اخیر، کسب قدرت اقتصادی و افزایش قابل توجه در اهمیت 

ت عالوه، بستگی داشی بالنده، مقدم بر کسب قدرت سیاسی است، و بهاجتماعی طبقه

ها که ابتدا دارای سرشت انقالبی ری که درگیر تغییرات مذکور بود: نخست آنبه کشو

تالیا( طلبانه )آلمان، ایها که خصلت تحولی و اصالح)انگلستان، فرانسه( بودند، و بعداً آن
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 «انقالبی-رفورمیستی»پیدا کردند. این دقیقاً آن چیزی است که امروزه تحلیل 

جا مطرح گشت با فکر خودمدیریتی ) یا خودگردانی( تا اینهایی را که خوانیم، و ایدهمی

 کند. مرتبط می -که به همان اندازه اهمیت دارد -

های سلف ی کاملی از اندیشهتوان سلسلهشک نیست که می

ت های انقالب اسپانیا، به دسخودمدیریتی/خودگردانی را، از پرودون گرفته تا آنارشیست

اند سوابقی برای کمونیسم انقالبی و اًل کسانی خواستهداد، درست همان گونه که قب

گذار قرون های بدعتی مارکسیستی در انواع بدوی آن، جمهور افالطون، فرقهاندیشه

وسطی و غیره  بیابند. این موضوع بدون شک برای پژوهشگر تاریخ عقاید جالب توجه 

که از زمان تحول شناس و متفکر سیاسی معاصر، روشن است اما برای جامعه است.

 عنوان سیاستهای یوگسالوی، مفهوم خودمدیریتی بههای سوسیالیستایده

ی سوسیالیستی، هم از نظر کارکرد و هم در سرشت خود، تغییر کرده است. این ایده

خودمدیریتی که برای نخستین بار توسط یوگسالوها مطرح شد و هدفش کمتر رفع 

ای که تا آن حد عقب مانده بود که جامعه -د ی خودشان بونیازهای درونی جامعه

ی ی قدرت مرکزی، بدون آسیب زدن به برنامهتوانست به هر نوع کاهش گستردهنمی

در واقع برای تحقق نیاز سیاسی به ایجاد یک ساختار  -گذاری، شکل دهدسرمایه

ا شد تریزی های خلقی طرحاقتصادی و اجتماعی متفاوت با اتحاد شوروی و دموکراسی

بتواند استقالل یوگسالوی را در برابر این کشورها تضمین کند. این سیاست 

خودمدیریتی که به طور ناقص و غیرکافی در یوگسالوی اجرا شد، معلوم شد که تقریبًا 

ه در ی اقتصادی، کرفتهی قشر متخصص در کشورهای پیشهای بالقوهدقیقاً با گرایش

 نطباق دارد. گیر انقالب دوم صنعتی بودند، ا

های راستی، تا جایی که تحول این جوامع در مسیر افزایش اهمیت نسبی تکنسینبه

رود، به نظر بسیار محتمل متخصص در مقابل کارگران غیرماهر در روند تولید پیش می

تر در امر های متخصص[ برای کسب نفوذ بیشی قبلی ]یعنی تکنیسیناست که دسته

های خود، فشار بیاورند، و این بدان های مهم در سازمانریگیریزی و تصمیمبرنامه

ها بر دوش تولیدکنندگان قرار معناست که در نهایت مسئولیت کنترل این سازمان

هایی از این دست، در کشورهای نسبتًا خواهد گرفت. باید افزود که اگر اجرای برنامه

مثل یوگسالوی، که نیازهای  های زندگِی نازل دارند،آنجا که شاخص -نایافته توسعه
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سخت باشد )زیرا که بسیاری از اعضای  -ی کارگرش حاد و سنگین استمادی طبقه

ی کارگر، به دلیل این که اخیراً از روستا به شهر مهاجرت کرده اند، سطح فکری طبقه

گیری ریزی درازمدت و تصمیمپایین دارند(، در مقابل، در صورتی که مسئولیت برنامه

های باالیی دارند و شاخص خصصانی واگذار گردد که سطح فکری بالفعل و بالقوهبه مت

شان برآورده شده، دیگر امر زندگی آنان طوری است که حداقل نیازهای ضروری زندگی

 آید. مشکلی به حساب نمی

همان دموکراسیِ اقتصادی تولیدکنندگان است و این طور  در نهایت، خودمدیریتیْ

د که وقتی تولیدکنندگان به سطوح معینی از آگاهی و رفاه اقتصادی رسبه نظرم می

که  ناپذیر خواهد بودرسیده باشند، به همان اندازه انتقال به دموکراسی سیاسی اجتناب

کر اجتماعی و تف-ی اقتصادیرفته، یعنی زمانی که توسعهدر کشورهای صنعتی پیش

افزود که جدا از ضرورتِ تکمیل این  بورژوازی بدان مرحله رسیده بود. مع هذا، باید

طلبد( از طریق به دست دادن اش فرصت دیگری میی کلی )که بحثطرح اولیه

[ 44«]تعیُّن چندعاملی»های واقعی و ملموسِ آن چیزی که آلتوسر آن را تحلیل

های خاص اقتصادی، ساختارهای اجتماعی و سیاسی در این مورد، یعنی جنبه –نامدمی

 سه مسأله ی دیگر  -ی صنعتیین طبقات در کشورهای مختلف پیشرفتهو روابط ب

اند و من باید، به طور خالصه مطرح کنم، هرچند که وجود دارد که دارای ماهیتی کلی

 تری است:ی توجه بیشها شایستهاهمیت آن

انداز تغییر شکل )الف( حاکمان فعلی و نیروهای محافظه کار در مقابل چشم 

انقالبی کل جامعه و حرکت به سوی دموکراسی اقتصادی و خودمدیریتی  -رفورمیستی

چگونه مقاومت خواهند کرد؟ یا، به بیان دیگر، چه نوع برخوردهایی الزم خواهد بود تا 

های ی غرب به بار آید؟ در مورد این نکته، راهدر پایانش تکامل کارساز و انسانی جامعه

های ب سیاسی پرولتاریایی است. کافی است به راهتر از طرح انقالپیش رو یقیناً متنوع

متنوعی اشاره کنیم که بورژوازی را در کشورهای مختلف اروپای غربی و ایاالت متحد 

آمریکا به قدرت رساند )در انگلستان و فرانسه با انقالب، در آلمان با اصالحات، در ایتالیا 

ی بورژوازی و از بین یجاد جامعهبا جنبش برای وحدت ملی و استقالل، و مستقیماً با ا

بردن بومیان قبلی در آمریکا(. به هر حال، از آنجا که احتماالً روش غیرانقالبی برای 
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لیس های انگهای قبلی انقالبرسیدن به قدرت در آلمان و ایتالیا تنها به علت پیروزی

 نو فرانسه میسر شد، تضمینی وجود ندارد، و حتی محتمل هم نیست، که نخستی

های صلح آمیز و بدون مبارزات کمابیش شدید، حرکت به سوی خودمدیریتی با روش

   تحقق پذیرد.

ی سازماندهی را در برابر جنبش ی خطیر اشکال برگزیدهاین نکته مخصوصاً مسأله

های ی پیروزی خودمدیریتی علیه نیرودهد که باید تضمین کنندهسوسیالیستی قرار می

 توانند هیچ یکماًل روشن است که این اشکال سازماندهی نمیمرتجع مخالف باشد. کا

مراتبی باشند که اقدامات کارگران های دیوانساالری کالن و نهادهای سلسلهاز آن شکل

تواند آن جنبشی باشد که برای آزادی و را در صنایع مکانیزه هدایت کردند، و نه می

به شد.  این جنبش در خود تغییر شکل اجتماعی در کشورهای توسعه نیافته تجر

اش را ابداع و خلق کند، همان طور که کشورهای غربی است که باید اشکال سازمانی

های کارگران پتروگراد شوراها را خلق کردند، که هیچ یک از تئوریسین 1905در 

بینی نکرده بودند. در حال حاضر کشف مجدد و سوسیالیست بزرگ زمانه پیش

روزا لوکزامبورگ، تروتسکی  -های قبل های دورهریات تئوریسین[ نظ45]سازیبازفعال

مائو،  -های انقالبی جهان سوم و استناد و ارجاع به رهبران بزرگ جنبش -و لنین

 فقط -ها و دستاوردهای آنان ستودنی باشندهرقدر هم که نبوغ، ایده  -کاسترو، گوارا

 یسب برای کشورهای پیشرفتههای مناکند که هنوز راه حلاین نکته را ثابت می

 صنعتی در دست نیست. 

-)ب( روشن است که بحث در مورد خودمدیریتی و جنبش رفورمیستی 

انقالبی که اکنون ]یعنی هنگام نگارش مقاله[ حول مسائل اروپای غربی متمرکز است، 

ی هلباید مورد تحلیل تئوریک قرار گیرد و در عمل مسأتواند در خالء ادامه یابد و نمی

ی بین جنبش سوسیالیستی در این کشورها و کشورهای جهان سوم را، که ناگزیر رابطه

اشکال کامالً متفاوتی به خود خواهند گرفت، حل کند. فقط باید تأکید کرد که این 

ای بسیار پیچیده است و )تا زمان نگارش این مقاله( اکثر اقدامات برای یافتن راه مسأله

وار و حرافی بوده و از رویارویی با مشکالت ز نظرهای عقیدتی آیهها صرفاً ابراحل آن

 واقعی گریزان است. 
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ویژه مهم و خطیری هست که تکامل کنونی فنون ی به)ج( و سرانجام، مسأله 

 –گذارد: امکان دارد دموکراسی تولیدکنندگان و نیروهای تولید، ناگزیر در برابر ما می

ا با دموکراسی اقتصادی واقعی برای کل جامعه یکی ی سوسیالیستی آن رکه اندیشه

ی هی همی یک گروه ممتاز بینجامد )سلطهی خود، به سلطهبتواند به نوبه –داند می

های تری از جامعه غلبه کند؛ بخشتر و بیشهای بیشتولیدکنندگان با هم( که بر بخش

ها را از روند کار و آن هایی هستند که تغییرات تکنولوژیکی و نظام خودکاراخیر آن

  تولید بیرون رانده است.

توانیم بگوییم این است که، به احتمال ی اخیر میتمام آنچه که اکنون در باب نکته

زیاد، مادام که تولیدکنندگان به حمایت کلی مردم نیاز دارند تا بتوانند به اصالحات 

 دست یابند )همان گونهساختاری و دموکراسی اقتصادی حقیقی از طریق خودمدیریتی 

اش علیه که بورژوازی، در انگلستان و فرانسه، مجبور شد به حمایت مردم در مبارزه

ترین وظایف پیشاروی فئودالیسم و بعداً علیه سلطنت تکیه کند( یکی از مهم

های سوسیالیست و مبارزان این خواهد بود که، با تمام قوا و حداکثر کوششِ تئوریسین

ای که، تا جای ممکن، ی مستمر تبدیل نمایند، رابطهاد را به یک رابطهخود، این اتح

جانشین شود و به هر قیمت از بروز برخوردهای بعدی بکاهد. در  عمیقاً در ذهن انسان

یک کالم، آدمی اطمینان حاصل کند که در جوامع نسبتاً ثروتمند خود موجد اتحادی 

این بار، دچار سرکوبی نشود که در جون  ، باشد، اما،1793تاریخی، چون اتحاد سال 

  کمون پاریس گرفتار آن شد. 1848)ژوئن( 

شناختی، فلسفی و های روشبینیم که چگونه و تا چه حد بخشرو، میاز این 

های ما برای درک جوامعی که در آن زندگی شناختی کتاب لوکاچ به کوششجامعه

ت که ترین خدمتی اسنظر من، این بزرگ کنیم و نیز به دنیای کنونی مرتبط اند. بهمی

رغم یعل –دهیم، اثری که ی احترام نسبت به این اثر لوکاچ از خود نشان میما به نشانه

کی از ی -شد گریزناپذیر بوداشتباهات مسلمش، که احتماالً در آن زمانی که نوشته می

در  شناختیروششناختی، فلسفی، و ی جامعهترین نقاط عطف در تاریخ اندیشهبزرگ

 ی بیستم باقی خواهد ماند. سده
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 های مترجمان:یادداشت
یاد محامد جعفر پوینده ترجمه شده و به جای مقدمه در ی حاضر، پیش از این، توسط زنده*. مقاله

ی لوکاچ گنجانده شده است. این مقاله یکی از سلسله مقاالتی است که در مجموعه تاریخ و آگاهی طبقاتی

نقد اقتصاد ها تا کنون به تمامی در ی فارسی آنآمده که  ترجمه از تاریخ و آگاهی طبقاتیوجوهی 
ر ی متن انگلیسی صورت پذیرفته و از انعکاس و بازنشی پیش رو بر پایهاند. ترجمهمنتشر گشته سیاسی

 : چنین است ی زنده یاد اجتناب شده تا حقوق وی و ناشر محفوظ بمانند. عنوان انگلیسی مقالهترجمه
Lucien Goldmann: Reflections on History and Class Consciousness 

Translated by Peter France 

Printed by Routledge & Kegan Paul Ltd 1971 
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[2]    Unorthodox   

ای کوچک هراً واژهبه کار رفته است. اخی« ناپلئون کبیر»در برابر « ناپلئون صغیر»تر، [ در متون قدیم3]

 رود.   و کوچولو هم به کار می

[4]Joseph Dietzgen 

[5]Max Adler 
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  1928فوت  1860کرد. تولدمطالعه می
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[8]Objective laws 

[9]Human activity 

[10]Objectivizing conception 

[11 ]Integrationist 

[12 ]Alexander Lvovich Parvus ( یا هلفاندHelphand( )1924 - 1867 متفکر )
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[13]Orthodox  

[14]  Non-integrated 

[15]Heretics 

[16]Collective subject 

[17]Trans-individual 

[18]Husserlian phenomenology 

[19]Transcendental Ego 

[20 ]Contemplative status 
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[21 ]Introjected norms 

[22]Introjection    

[23]Sociological history  شناسانهو یا تاریخ جامعه 

[24 ]Jansenismهای هفده و هجده که بر پایه ، جنبش مسیحی زاهدانه و اخالقی افراطی در سده

 قرار داشت. Cornelius Jansenآثار جنسن 

[25  ]Third Estate 

[26 ]Monism 

[27 ]Dichotomies 

[28 ]Structuring force 

[29 ]Self-changing 

[30 ]Jean Racine نویس قرن هفدهم فرانسه. ژان راسین، نمایشنامه 

[31 ]Significant structure "عمده و معنادار" ( را در مقابلSignificantبه کار برده ) ایم؛ شاید

 ساختار دالّ ]آریانپور( یا گویا )در موارد دیگر( هم معادل مناسبی باشد. 

[32 ]Genetic structuralism 

[33 ]Continued process 

[34 ]Bezogenes bewusstsein 

[35 ]Self-management  :در متن این واژه نیز آمده استautogestion 

[36 ]Couches moyennes salariees 

[37 ]Reformisme-revolutionnaire    

[38 ]Hilferding 

[39  ]Capitalisme d’organization 

[40 ]Liberal market 

[41  ]Free market 

[42 ]Law of diminishing 

[43 ]Universal human 

[44]Factors of over-determination    ینی تعین چند عاملی: زمانی که موضوع یا معلول مع

بتواند در تحت تأثیر چند عامل مفروض پدید آید، به طوری که موجودیت آن موضوع یا معلول نیازمند 

ی آن عوامل نباشد، یعنی، دست کم، حتی یکی از عوامل مفروض بتواند به آن موضوع حضور و عمل همه

و سپس  ید به کار گرفتگویند. این اصطالح را فرویا معلول عینیت بخشد، به فرایند تعین، چندعاملی می

 (. 274آلتوسر از آن سود جست )نک ویکی و فرهنگ فلسفی آکسفورد، ص 

[45 ]Reactualization 
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 لوکاچ  تاریخ و آگاهی طبقاتی

 *ی تاریخی آنو زمینه

 

 [1]رودُلف شلزینگر
 

 ی فریبرز فرشیم و نرمین براهنیترجمه
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تاریخ و آگاهی طبقاتی خواهم در اینجا مورد بحث قرار دهم، فقط آنچه که می
ی خاصی از تحول فلسفی لوکاچ است. مارکس، هشتاد سال پیش که مرحلهنیست، بل

ی دکترای خود، ناگزیر شااد نیاز به از افرادی مثل لوکاچ و راقم این سااطور، در رساااله

سالجهت شت پنجاه  سفی را اعالم کند؛ این امر امروز نیز، پس از گذ ، گیری عملی فل

 همچنان به مدت طوالنی صادق خواهد ماند. صادق است و

و  [2]«فاعل»ی اساسی بود و همچنان هست، ارزیابی ارتباط بین ای که مسألهنکته

 گوید: ی فوئر باخ چنین میاست. مارکس در تز اول خود در باره [3]«موضوعِ عمل آن»

ترین نقص مکاتب ماتریالیسااتی پیشااین )که شااامل فوئرباخ نیز اصاالی

، یعنی دنیای محساااوس، فقط به صاااورت [4]ین بود که چیزهاهسااات( ا

نه به فعالیت حسی انسان،  ، اما نه به صورت[6]مشاهدهبودند برای  [5]اشیایی

به صااورت انتزاعی، در  فعالی م[. از این رو، جنبه-صااورت ذهنی ]یا فاعلی

آلیساام تحول یافت...]فوئرباخ[ ی ایدهتضاااد با ماتریالیساام،از طریق فلساافه

 ، پی ببرد.«انتقادی-عملی»]و[ « انقالبی»تواند به اهمیت فعالیت نمی

این وجه از مارکساایساام تنها به تاریخ تعلق ندارد: در زمان ما این وجه به صااورت 

آنچه که مارکس،  -ادامه یافته اساات« عینی»و « ذهنی»تأکیدهای متناوب بر عوامل 

د، کنتعریف می« بخشاااندهیرشاااکلعمل تغی»عنوان ، بهی فوئرباختزهایی دربارهدر 

 ی الزم برای فهم تغییرات اجتماعی.عبارت است از شیوه

-های تغییر اجتماعی طور منسااجم از دورهسااال اساات. اگر بخواهیم بهمعما کهن

ی صحبت کنیم، ناگزیریم تأکیدها -موضوعی که دانسته توسط اقلیت آگاه ترویج شده

ذاتی در خودِ دینامیسااام تغییر ]یا خود فرایند « عینی»و « ذهنی»متناوب بر عوامل 

کااه در تفکر « خودیتئوری خودبااه»م[ را در نظر بگیریم. -پویناادگی دگرگونی

مارکسیستیِ کالسیک سابقه دارد )به این دلیل که مارکسیسم از همان آغاز نیز چیزی 

شد جز مفهوم انتزاعینمی ست با ستی( -توان سیالی سو سط –تئوریکِ انقالب  روزا  تو

ای بیابد بین فهم لوکزمبورگ مطرح شاااده بود، چرا که وی در صااادد بود راه میانه

به جز رفرمیسااام را رد می -منشاااویکی یت حزبی،  عال نه ف درک »و  -کردکه هرگو

شویکی شکل برتر فعالیت طبقه -« بل ست ی کارگر و فعالیتی بود که میکه مروج  بای

شد از مداخله شی با سازمانی آگاهانهنا شرو  نی ی مبتیافته. مطابق نظریهی نیروی پی
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شرایط طور انقالبی به« خیزشِ» [7]بر انقالب خودجوش ستمر  شدنِ م خودکار از بدتر

هایی که محصاااول جنگ اسااات، و/یا از آید، از رنجی کارگر به وجود میزندگی طبقه

شااود. موضااوع را ها ناشاای میزبونی و ضااعف در قدرت رژیمِ سااتمگر، که از بحران

اند. در مقابل این مدافعاِن نیز، به همین شااکل، مطرح کرده [8]گرایانی نظیر گورترچپ

ی ساانت خودی، لنین عامل ارادی را برجسااته کرده اساات که بر پایهکتِ خودبهحر

 انقالبی روسیه قرار دارد.

ست  سنجش در ضیتئوری»در این زمینه،  زمانی که لوکاچ،  -«های تهاجمی/تعر

اهمیت فراوانی یافت.  -نوشااترا می تاریخ و آگاهی طبقاتی، 1920ی در اوایل دهه

مثابه ضاارورت تهاجم، وابسااته بود به یک وضااعیت تاریخی ی حزبی، بهمفهوم وظیفه

شکیالت بین -معین صول لنینیِ ت شرایط عینی عمل یعنی اتخاذ ا الملل در زمانی که 

یا  یک طرف کمینترن  که از  مان و شااارایطی  نداشااات؛ یعنی در ز انقالبی وجود 

توانستند می [10]هنوز سازمانی نوپا بود و اقدامات و ابتکارات فردی [9]انترناسیونال سوم

نقش مهمی داشته باشند، از سوی دیگر نفوذ طرز تفکر هگلی در جنبش عمدتاً توسط 

 گرفت.جورج لوکاچ، ولی نه صرفاً توسط او، صورت می

ثال، میبه هایم»توان از عنوان م مه [11]«ماجرای بتل ماه  که در  ژوئن -یاد کرد )

های که جایگاه مهمی در بحث، در حزب ]کمونیسااات[ اتریش رخ داد(، زیرا 1919

به  مارس»مربوط  حث 1921 [21]«جنبش  یدا کرد. )این جنبش در ب مان پ های آل

ُل لِوی جه بود.( پ کانون تو به نقش تعرضااایِ حزب، در  یکِ مربوط  له [31]تئور قا ی م

[(، که به 51های یک کودتای شاااکسااات خورده]را )در تحت عنوان درس [41]رادِک

ی خویش مجدداً عنوان ضااامیمه بر مقالهمتعلق بود، به (1)انترناسااایونال کمونیساااتی

در  [71( ]3)در حالی که روث فیشاار [61]«(2)گریراه ما: در برابر شااورش»منتشاار کرد: 

سی بین تفاوت (4)المللبین سا سال « جنبش مارس» و« ماجرای وین» ا  9191را در 

مورد اول )یعنی ماجرای وین( زمانی اتفاق افتاد که حمایت از . توضااایح داده اسااات

طور قطع کاری ی قدرت در اتریش بهجمهوری شاورایی مجارساتان از طریق مصاادره

مطلوب، اما غیرممکن، بود. بتلهایم اقدامات خود را با ساااقط کردن و اخراج ]اعضااای[ 

امر موفق شااد، چون  ی مرکزی حزب کمونیساات اتریش شااروع کرد. او در اینکمیته
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ستان، که در بخش تبلیغات خارجی  ست مجار تعدادی از کارکنان گمنام حزب کمونی

ی صوری برای وی صادر کرده بودند و صرفِ رؤیت کردند، یک اعتبارنامهحزب کار می

صدیقْ شده بود. اما به محض این که عدم ارتباط وی با  این ت باعث ایجادِ اعتماد به او 

از طریق تعداد زیاد آرای شورای وین علیه او، و  -ی بودن این تالش کمینترن و شخص

نجا و مأمورانی که به آ [81]ی صااانعتی لووراُساااتریااز طریق واکنش کارگری منطقه

سطه سرانجام، به وا شده بودند، و نیز  ستاده  شدن به آن فر سربازان از ملحق  ی اکراه 

شد شده بود -]اقدام[، معلوم  شد.حمایتی که از وی  شیده  توان افزود که )می ، پس ک

تمامی این تالش مبتنی بود بر جنبش اعتراضاای سااربازان علیه اخطارهای اخراج که 

صااورت گرفته بود و این هیئت آشااکارا علیه ارتش  [91]توسااط هیئت مدیریت واحد

شمنی می شت، د ستی، که اکثریت غالب دا سیالی ست، زمانی که سو ورزید؛ آن درخوا

سی آثار و عواقب شت، بهسیا شن گ شد؛ بنابراین، کودتای اش رو فوریت پس گرفته 

شده تمامی پایه شنهاد ست داد(. پی سی اتریش را از د سیا ستگاه  های موجودش در د

زمان ، جدا از ]حزب کمونیست[ اتریش، هم1921های روث فیشر در سال طبق نوشته

سرمایه ست خلقی داری، یک حبا جنبش مارس در آلمان، و بحران عمومی  زب کمونی

ها در رسیدن به در آلمان وجود داشت. ولی، به هر حال، این حزب قدرت رهبری توده

شرایط قابل دستیابی بود -اهداف محدودشان را  شت. هیچ کس  -که در تحت آن  ندا

که در اتریش بنا به  -در آلمان برای برقراری جمهوری شورایی، مشابه حرکت بتلهایم 

 ورت گرفته بود، اقدامی نکرده بود و چنین انتظاری هم نبود. ص« دستور از باال»

ستین عامل محرکِ جنبش مارس در آلمان، ی خود در بارهپُل لِوی در مقاله ی نخ

شده می سازمان داده  ست...[ آلمان  سد که آن جنبش در خارج از حزب ]کمونی  –نوی

ی اجرایی کمینترن. مطابق قول لِوی، ای از مأموران گمنام کمیتهیعنی توساااط عده

شک، در ی عمل مبارزهطرح اولیه سلحانه، بدون  صورت « خارج از حزب آلمان»ی م

گرفته بود، اما نه در مساااکو. در واقع، این ابتکار از آنِ وزارت کشاااور پروس بود که 

در اینجا، انتقاد لوی به را به قشون پلیس داده بود.  [02]به معادن مانسفلد دستور حمله

شکیالت آن حزب در  ست به این که واکنش ت شده ا ست آلمان محدود  حزب کمونی

آلمان اعتصابات اعتراضی بوده و نتوانسته واکنشی فراتر از آن علیه تهاجم نشان دهد. 

)به زبان گری شااورش یا توساال به زوربنابراین، در چنین شاارایطی سااخن گفتن از 
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سموس ست. نه هر خطای تاکتیکی  ([12]آلمانی پوتچی شه در تفکر  –نامعقول ا که ری

ی چنین بتواند در زمره –داشااته باشااد و نیازهای کارگران را بازتاب کند  [22]ناپخته

شورشمقوله سأله1921گری[ قرار گیرد. در مورد جنبش مارس ای ]یعنی  ای ، تنها م

 ن در واکنش حزب ]کمونیست[ آلمان است.که جای بحث دارد تواز
ای انتخاب شاااده بودند که مشاااوق گونهی اجرایی بهاین که آیا مأموران کمیته

سخ ممکن در کمیتهقوی شند، و نیز این که ترین واکنش یا پا ی مرکزی آلمان بوده با

و  فمرکب از زینووی -ی اجراییآیا این پاسخ مبتنی بوده بر پیشنهادی از سوی کمیته

و به عبارت دیگر، مطابق بوده باشااد با درک حزب ]کمونیساات[ آلمان از  -اطرافیانش

ی تبلیغاتی خود یا نه، )همان گونه که تر، تداوم وظیفهیعنی، بیش -نقش اساسی خود

چنین بود از زمان روزا لوکزمبورگ، و صد البته، بعد از پُل لِوی که جناح چپ را بیرون 

سش ستانش با این انگیزه های رانده بود.( پر شاید زینوویف و دو ستند. نیز،  دیگری ه

شده بودند که ست -برانگیخته  شروع  -اگرچه قابل اثبات نی ست سآیا، اگر نباید از  یا

ی ، جلوگیری کنند، پس، از طریق تولید اخباری در مورد مبارزهنپ، اقتصادی جدید

 -اخبار برخیطبقاتی حاد در آلمان، بر روح و مضااامون آن اثر گذارند. از این منظر 

ر توانست بهتمی -خورده حتی اخبار مربوط به تظاهرات مسلحانه و اعتصابات شکست

 خبری باشد. از بی

( در تحت رهبری [23]آوشوسزنترال)  (5)زیی مرک، کمیته1219در هفدهم مارس 

 ها در بحران آلمان وجدید، نشستی تشکیل داد و، با اتخاذ موضع خود بر عنصر ترمیم

ی شااوروی در ساایاساات خارجی، مثل سااابق، تأکید کرد. نیز، نیاز به اتحاد با روساایه

اخلی و د تر بر مسااائلی مرکزی درخواساات برلین را که دایر بود بر تأکید بیشکمیته

ی کارگر بود، رد کرد. روث فیشاار در تر برای فعالیت طبقههدفش ایجاد فضااای بیش

های شاااید حتی قیام -خصااوص اعتصاااباتبحث خود بر روی اقدامات غیرعمده و به

ای به امکان عمل انقالبی گونه اشااارهجز پیشاانهاد باال هیچتأکید کرد. وی به -محلی

این که از نظر حزب امکان قیام سراسری در آلمان وجود نکرد. تأکید پل لوی مبنی بر 

، که موضع [24]عنوان یک افترا از سوی روث فیشر مردود شناخته شد. تالهایمردارد، به

«  تهاجمی»ی کلمه( 6)ی جنبش مارسای در بارهکرد، در مقالهحزب را نمایندگی می
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ت، و هیچ پیشااانهادی هم ی افزایش فعالیت به کار برده اسااارا فقط مترادف با کلمه

توانسااات در جهت تحقق رژیم ی نزدیک آن افزایش فعالیت مینشاااده که در آینده

را مترادف با افزایش « تهاجم»ی سااوساایالیسااتی قرار گیرد. حتی جناح راساات واژه

 (7)فعالیت به کار برده است.

 یشاااود، اختالف این بود که کمیتهی تاکتیک مربوط میتا جایی که به مساااأله

سلحانهمرکزی مبارزه شت، به جای این که فوراً ی م صلت دفاعی دا ی محلی را، که خ

رد و لغو کند، آشکارا مورد حمایت قرار داد و آن را به معنای یک عمل ملی تلقی کرد. 

قاالت خود کاچ در یکی از م هاد  (8)جورج لو کانون مرکزی اختالف را در پیشااان

ست ستید شتندها میرا سطهبهفعالیت حزب،  دید که باور دا ضرورت ذاتی خودوا  ،ی 

ست تودهمی سیار دور توان صل آن ب سطح باالتری از فعالیت، که از اهداف بالف ها را به 

 بود، هدایت کند. 

ها، راسااتیها قبل داشاات. چون حتی دسااتاما این نظرگاهی بود که وی از مدت

ند و کارگران را مورد وقتی نیروهای پلیس به منطقه حمله و معادن را اشاااغال کرد

بازرساای قرار دادند، به زحمت قصااد داشااتند که کامالً منفعل باقی بمانند. اگر بحث 

ستاویز کوچک برای پرداختن به عدم توافقبیش شد، در آن تر از یک د سی با سا های ا

شکال مقاومت مربوط می سطهصورت، تا جایی که به ا شان، تنها ی ماهیتگردد، به وا

 نش موقعیتی میان شکست و یا آتش یک جنگ عمومی هستند. نمایشگر گزی

شده  سم تئوریکی که، در آن هنگام، در حزب ایجاد  لوکاچ تأکید کرد که آنتاگونی

سال  سم قدیمی میان روزا لوکزمبورگ و لنین در  بود که  1904بود، بازتولید آنتاگونی

ضااع بازنگرانه در این دهی. لوکاچ خودش از اتخاذ موی سااازمانمربوط بود به مسااأله

کرد؛ با این همه دریافت که این بحث مربوط اساات به اقدامات حزب مورد اجتناب می

در حالی که مسااأله مربوط اساات به تعریف عمل »دموکراتیکِ، -در یک انقالب بورژوا

رویکرد لنین را در مورد « گورتر«. »ی حاااد انقالب پرولتاااریاااییحزب در مرحلااه

دانست که سرنوشت انقالب به قابل دسترس بودن ی صادق میدهی در کشورسازمان

رساااید که مربوط به متحدان غیر پرولتریی وابساااته اسااات )و بنابراین به نتیجه می

تواند باشاااد(. از طرف دیگر، لوکاچ، فارغ از این که چه کشاااورهای اروپای غربی نمی

شرایط انقالب بورژوا شد،تواند ذیدموکراتیک می-کسی در  ن معتقد بود که لنی حق با
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ی ذاتی آن انقالب پرولتری اساات، حق دارد. لوکاچ، در در شاارایطی که مشااخصااه

های افراطی خلق کرده بود که علتش پیشاانهادِ کاربسااتِ چارچوب نظری خود، نگرش

لهعمومیِ روش قا به م نک.  خاصِ روسااای نبود ) باره»ی لوکاچ هایِ  ئل در ی مساااا

گیری افراطی او از (، بل که ناشاای بود از نتیجه(9)«بیدهی و ابتکار عمل انقالسااازمان

ی دیالکتیکی ذهن و عین. به عنوان رابطهیافته، بهی ونگارد یا پیشااتاز سااازمانمقوله

ست: این گونه که به عقیدهنظر وی، همان صل، همان پرولتاریا شتاز، در ا ی گورتر، پی

شان میمورد تفاوت او با چپ شده به دهگرایان امروزی را ن سبت داده  ضعف ن د که از 

اند که برای مبارزه در راه سااوساایالیساام، باید دنبال پرولتاریا به این نتیجه رساایده

 های دیگری رفت. گزینجای

شخص میکرد لوکاچ با چپروی سفی او م سفی به این دلیل که گرایی فل شود: فل

حث در مورد جنبش بارهمارس و تئوری ب هاجمی طرح شاااده در ی آن، فقط های ت

ی کلی بین فکر و عمل انقالبی به کار رفته عنوان فرصاااتی برای بحث در باب رابطهبه

ی اساات. به همین گونه اساات در بساایاری از موارد مشااابه که تنها یک طرف رابطه

، در مورد تأکید قرار گرفته -یعنی عمل -دیالکتیکی پیچیده بین عوامل ذهنی و عینی

سی لوکاچ در خودِ عنوان کلحالی که طرف دیگر به سا ست. درک ا شده ا ی فراموش 

همین فهم  (10)؛«فعالیت حزب -هاخودجوشاای توده»ی او منعکس اساات: بحث عمده

شه در همان زمان  تاریخ و آگاهی طبقاتیدر  صلی آن ری ست. مقاالت ا وی نیز غالب ا

شوند. دنیای مبارزه ستر خوانده   ای در این نگرش،ی تودهدارد و باید با توجه به این ب

های مولکولی و حرکات خودجوش است. بحران عینی اقتصادی در عمل دنیای جنبش

تاب می باز به خودجوش  ثا به م یت حزبی  عال بد؛ تعریف روزا لوکزمبورگ از ف یا

سب برای فعالیت تودهکنندهبیان شعارهای منا شکلی  شکوفایی ایِ در حالِ  گیری و 

در آن شااارایط ممکن بود. حزب نیرویی اسااات که  دقیقاَ بیانگر آن چیزی اسااات که

تواند جنبش را تسااریع کند، نه این که آن را ایجاد کند: مثل تکنولوژی که قوانین می

نه  کار گرفت توانمیفیزیک را در آن زمی عدیل کرد تواننمیولی  به   . لوکاچ، اینت

نبدارانه را، در ی وجود رابطه بین اقتصااااد و ایدئولوژی، دانش علمی و عمل جامقوله

شاامارد. لوکاچ پیشاانهاد گورتر را داری درساات میی خاصاای از تحول ساارمایهمرحله
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که در شاارایط خاصاای کاربرد دارد، در شاارایطی که  -ی درک لنینیسااتیِ حزبدرباره

های سااانجیده و کنند و جایی که تاکتیکبیش از دو طبقه در برابر هم واکنش می

داری های اجتماعی را علیه سااارمایههای گروهالیتای الزم اسااات تا فعهوشااایارانه

دهد، اما از گورتر به خاطر این که به حفظ ارزش مورد بحث قرار نمی -هماهنگ کند

شی در دوره ت در حالکند. با توجه به قول لنین، ی انقالبی باور دارد، انتقاد میخودجو
به شاارط این که راه فرارش  تواند بگریزد،بحرانی میهر نوع داری از ساارمایه انتزاعی،

سطهبه شد؛ لوکاچ در خودِ امکان این عملِ طرز عمل طبقهی وا شده با سته ن ی کارگر ب

ی کارگر را کرد پیشاااتازی طبقهی کارگر، گواه تغییر عملانسااادادی توساااط طبقه

 ی بحرانداری فقط ایجاد کنندهسااارمایه« قوانین طبیعیِ»بیند، ولی، به هر حال، می

 کند. پیامد ممکنِ دیگرْهای سوسیالیستی بحران را مهیا نمیحلال آن که راهاست، ح

 یی آنتاگونیساات اساات و، از این طریق، بازگشاات زندگی به دورهفساااد هر دو طبقه

 بربریت. 

صی را در نظر می ضاع عینی خا ل گرفت، مثلنین، آن گونه که لوکاچ نقل کرده، او

شنهادِ[ مقاومت در مقابل کاهش شرکت در جنگی[  ]پی ستمزدها، یا مقاومت علیه ] د

شد از ورطهکه می سم مفری با ست برای امپریالی شکالتش. به هر حال، لوکاچ توان ی م

یک می یدئولوژ یدی شااارط بلوغ انقالب را در محو موانع ا تأک با  جا وی  ند )در این بی

غازین می ند بآ به علت نیروم که، در تحت شااارایطی، انقالب چندان هم  ودن گوید 

های ی ساااردرگمیواساااطهتر بهشاااود، بل که بیشبورژوازی نیسااات که متوقف می

ست که بازمی شی از  -ماندایدئولوژیک در میان کارگران ا ضیح این که تأکید وی نا تو

 شکاف در جنبش کارگری است(.

ستی ویژگی ایده تر از آن عمومیت دادن به و حتی بیش« های تهاجمیتئوری»آلی

سط لآن ست که عمل ]تهاجم[ میها تو ست وکاچ، در خود این درک نهفته ا به  -توان

 آنچه که آرای لوکاچ را نسبت«. سرنوشت انقالب را به زور به پیش برد» -زبان تالهایمر

ید بالنکی قا مایز می [25]به ع که ترویج و تبلیغ مت ید لوکاچ اسااات بر این  تأک ند،  ک

وی کسب قدرت دولتی است، بل که هدف گیری به سفاقدِ سمت اقداماتِ گروه اقلیتْ

 [26]ی توقفبر نقطه»ی کارگر است، با این نگرش که آن ترفیع بلوغ ایدئولوژیکی طبقه

سازد.  ،سرانجامرو، و، ازاین« تحول انقالبی آن غلبه یابد سخیر قدرت دولت را فراهم  ت
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ستگی توده ست از: غلبه بر خ ستقلِ های پرولتاریا از رامعنای تهاجم عبارت ا ه اقدام م

حزبی در زمان درست، و با شعارهای درست، و از این طریق، عمالً جدا شدن پرولتاریا 

 تنها از لحاظ فکری، که نیز از طریق سازمانی. ها، نهاز رهبری سنتی منشویک

 -شااناساای بعدی کمونیسااتیماند این پرسااش که این هدف در اصااطالحباقی می

تواند از طریق آیا اصاااالً می -« ی کارگرطبقهکساااب حمایت اکثریت قاطع »یعنی 

ی کارگر ی طبقهیافتههای تهاجمی پیشاانهاد شااده که از سااوی اقلیت سااازمانروش

ضعف اصلی جنبش مارس نه در  (11)شود به دست آید. بر طبق قول لوکاچحمایت می

ری رگها، که در این واقعیت نهفته بود که توسااط نیروی پیشااتاز کاجدایی آن از توده

ی درسااتی فهمیده نشااده بود. به هر حال، این پرسااش باقی اساات که آیا این طبقهبه

ای که پیشااتازْ یعنی طبقه –شااناختی واقعی دارد کارگر اساات که یک هسااتی جامعه

ست شتاز  -خواهانِ عمل از طریق آن یا این که این طبقه تنها حامل ایدئولوژی گروه پی

نوشااات، این را می تاریخ و آگاهی طبقاتیه وی از نظر لوکاچ، در زمانی کاسااات. 

شکل شتاز  ست که پی ستدهندهپرولتاریا و فقط حکم طبقه را دارد تا آنجا  -ی تاریخ ا

 تواند خالق پیشرو باشد. که می

 

 های نویسندهیادداشت

 .9ی ( شماره1

 .1921[، برلین، Seehof( سیهوف ]2

[ Elfriede Friedländerنام اِلفِریده فریدالندر ]( روث فیشااار در روزهایی که در وین بود به 3

ستهخوانده می صف، از مدافعان برج  ی جنبش مارسشد. او یکی از قربانیان دخالت بتلهایم و، با این و

 بود. 

 .5ی ، شمارهIIIج.  (4

 .4ی ، شماره IIIالملل، ج. ( بین5

6 )Die Internationale  .جIII4ی ، شماره . 

ی کمیته[ توسااط کالرا زتکین در نشااساات Draft resolutionرهنمودها ] یسنو( نک. پیش7
 .1921در تاریخ هفتم آوریل  مرکزی،

 .6ی ، شماره III( انترناسیونال، ج. 8

 .8ی ، شمارههمان( 9
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 . 6ی ( همان، شماره10

 «.مسائل سازمانی ابتکار عمل انقالبی»( نک. 11

 

 

 های مترجمانیادداشت

 مقاله چنین است:عنوان اصلی  *.
 Historical setting of Lukács’s History and Class Consciousness 

در وین متولد شد. دکترای خود را  1901[ در سال Rudolf Schlesinger] رودلف شلزینگر

سال  ست  1922در  سیالی سو سازمان جوانان کارگران  ضو  شگاه وین گرفت. در این هنگام وی ع در دان

بود. بعدها در تحت فشار فاشیستی در آلمان ناگزیر از مسافرت به کشورهای گوناگون و از جمله آمریکا، 

سپس به ان شد و  ستان  سلواکی و له سکو به فعالیت پرداخت. وی چک شگاه گال ستان رفت و در دان گل

(، 1945)لندن،  ی حقوقی شااورایینظریهمقاالت زیادی نوشااته اساات. برخی از آثارش عبارت اند از: 

( و دیگر آثار. وی 1953)لندن،  دموکراسااای در اروپا(، 1950)لندن،  ی مای او و زمانهزمانه: مارکس

ی ساحل در منطقه 1969در سال ی این مقاله در دانشگاه ساسکس، ارائهاز سرانجام، چند روزی قبل 

درگذشااات ناگهانی وی علت بروز برخی ابهامات و غربی اساااکاتلند، در کیلمان، آرگایل، درگذشااات. 

 [ مراجعه کنید.1ی ]لطفاً به یادداشت شماره ی حاضر است.ها در مقالهگسیختگی
 

 هاگوییو نیز فشاارده هاوجود برخی ابهامات قبل از رفع آن ی مقاله و[ فوت ناگهانی نویساانده1]

ضوع تا جایی  صود که مو شت بلند بپردازند، با این مق شرح پانو شده که مترجمان در دو مورد به  باعث 

 «.  جنبش مارس»و « ماجرای بتلهایم»تر شوند: ی مقاله است، روشنکه در حوصله

[2 ]Subject 

[3 ]Object 

[4 ]Things 

[5] Gegenstand 

[6 ]Observation 

[7 ]Spontaneism  

[8 ]Herman Gorter ( ست هلندی سیالی سو سیار متأثر از انقالب 1864 -1927شاعر  ( که ب

 روسیه و در ارتباط با لنین و تبعیدیان انقالبی روسیه بود.

[9]Comintern  

[10 ]Personal accidents  

[11 ][Ernest] Bettelheim affair ( بدواً عضو حزب سوسیال 1889 -1959ارنست بتلهایم )

دموکرات مجارسااتان و سااپس، یک وکیل مجارسااتانی بود. بعدها، در پایان جنگ جهانی اول، دارای 
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[ در Bela Kunبال کون ] 1919مساائولیت باالیی در حزب کمونیساات بوداپساات شااد. در سااال 

ریق کودتای بدون خونریزی، ایجاد کرده بود، مجارستان، حکومت جمهوری شورایی کمونیستی را، از ط

عنوان مأمور و حامل پیام از طرف وی به اتریش فرساااتاده شاااد تا رهبری حزب و ]ظاهراً[ بتلهایم به

)یعنی کودتای بدون خونریزی، همان گونه که در « ی انقالبی قدرتمصااادره»کمونیساات اتریش را به 

ی ب کند. آن گونه که گفته شده بتلهایم در پوشش نمایندهمجارستان و باواریا صورت گرفته بود( ترغی

شد )این امر بعداً به شدت از سوی کارل رادک  سوی مسکو وارد وین  سوم( از  سیونال  کمینترن )انترنا

[Karl Radekست شت(. بتلهایم به[ و دیگر کمونی شوری تکذیب گ ست های  سرعت در حزب کمونی

پاک نمود، « راسااتیمُعَوِّقان و کژروان دساات»حزب را از وجود اتریش قدرت گرفت. وی بعداً گفت که 

[، را اخراج کرد و Elfriede Friedländerیعنی رهبری منتخب حزب، از جمله الفریده فریدالندر ]

کننده جای آنان را گرفت و در میان کارگران اتریشااای به ی رهبریخود از طریق یک هیئت چهارنفره

اه همر -از جمهوری شورایی مجارستان پرداخت؛ و ارتشی از نیروهای مسلح تبلیغ و ترویج برای حمایت

برای الحاق به ارتش سااارخ مجار اعزام کرد. بتلهایم همیشاااه در مقری، در تحت  -های مالیبا کمک

رسید. محفاظت افراد مسلح قرار داشت و به همین دلیل دست پلیس دولت سوسیالیست وین به او نمی

، تظاهراتی در مقابل پارلمان وین توسااط 1919از عید پاک، روز هفدهم آوریل ی قبل در سااه شاانبه

کارگران، بیکاران و ساااربازان بازگشاااته از جنگ شاااکل گرفت که به کمبود ارزاق و اجناس اعتراض 

ی قدرت اعزام کرد. نخست وزیر کردند. بتلهایم فرصت را مناسب یافت و نیروهایش را برای مصادرهمی

صادر نمود. Karl Rennerوقت، رنر ] ستور اعزام ارتش مردمی را به محل  شت کرده بود، د [ که وح

شته و حدود پنجاه تن  شش تن ک شد.  شکانده و مهار  شونت درهم  شت که تظاهرات با خ چیزی نگذ

های اتریشاای و رهبری دولت حاکم مجروح شاادند. این نخسااتین بار بود که مبارزه میان کمونیساات

ای ، فقط عده1918پیوساات )قبالً، در برخورد نخساات، در دوازدهم نوامبر میسااوساایالیسااتی به وقوع 

ی کارگر اتریش ایجاد مجروح شااده بودند(. این حادثه یک جدایی شاادید میان دو جناح جنبش طبقه

صمم بود که برنامه ی انقالبی خود را به اجرا گذارد. ورود نیروهای رومانیایی کرد. اما بتلهایم همچنان م

ارستان و وخیم شدن اوضاع آن، سقوط جمهوری شورایی در باواریا، اشغال مونیخ توسط نیروهای به مج

گرای نامنظم و عوامل، برای اتریش موقعیت خطرناکی ایجاد کرده بود؛ از نظر بتلهایم، باید نظامی راست

ضااع بودند، فرانسااه و انگلسااتان که نگران و 1919گرفت. در آغاز ژوئن هرچه زودتر انقالب شااکل می

دستور خلع سالح نیروهای مسلح خلقی وین را صادر کرده بودند. بتلهایم فرصت را مناسب دانست و، 

صد خود را در  صمیم گرفت ق سرخ مخالفت کرد و ت سالح گارد  شبرد مقصود خود، با خلع  به منظور پی

ست[ که در نزد کمونFriedrich Adlerپانزدهم ژوئن به اجرا گذارد. فردریش آدلر ] ها محبوب بود، ی

دانست، لذا، موضوع را به رهبری قبالً از موضوع باخبر شده بود، و انقالب کودتایی را کامالً نادرست می

حزب ساوسایال دموکرات اتریش اطالع داد و وزیر امور داخلی اتریش به پلیس دساتور دارد که تمامی 

ه جز بتلهایم کسااتگیر شاادند بهرهبران حزب کمونیساات اتریش را دسااتگیر کنند. صااد و ساای نفر د
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دساترسای به او ممکن نبود. در این هنگام وی دساتوری از بال کون دریافت کرد تا انقالب را آغاز کند. 

وی روز بعد کارگران کمونیساات را به تظاهرات گسااترده دعوت کرد. اما نیروهای نظامی حاضاار به تیر 

ایم توانساات در روز پانزدهم ژوئن ده هزار نفر را دولتی جلوی خروج کارگران مساالح را گرفتند. اما بتله

سوی اماکن مهم، از جمله زندان، حرکت کردند تا رهبران خود  شاند. تظاهرکنندگان به  به تظاهرات بک

را آزاد کنند. اما پلیس به سوی کارگران مسلح شلیک کرد و در نتیجه بیست نفر کشته و هفتاد نفر به 

ی قدرت، و مورد دیگری الش برای سرنگون کردن دولت و مصادرهسختی مجروح شدند. این سومین ت

عد حزب دموکرات دولتی و کمونیساااتاز برخورد نیروهای ساااوسااایال ها بود. بدین طریق، مدتی ب

سطه سیاری از هوادارن خود را از دست داد و بالکون، که به وا ی بحران سیاسی در کمونیست اتریش ب

 دستگیر و زندانی شد. مجارستان به اتریش گریخته بود، 

تالینی های اسبعدها، بتلهایم، رادک و بالکون را شیاد و شارالتان نامیدند. این هر سه قربانی تصفیه

 شدند. 

 [https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Bettelheimدر این مورد نک: ]

[12 ]March Action ی بود که نقطه 1921، جنبش مارس، از فجایع تاریخ آلمان در ساااال

عطفی بود در تحول انترناسیونال کمونیستی. شکست این جنبش منجر به بحرانی در حزب کمونیست 

آلمان شد که آثار بسیار بدی بر کل جنبش انترناسیونالیستی گذاشت. در تحت تأثیر فوری این شکست 

سیر خود را تغییر داد و به رد ماجراجویی و کنگره بار،فاجعه  سوم( م سیونال  سوم کمینترن )انترنا ی 

سم( که بوخارین و زینوویف آن را  ضی/تهاجمی»انقالب کودتایی )پوتچی قدام خواندند، امی« تئوری تعر

یاتی، فکر کرد. مع عد از این درس مهم و ح هه»هذا، حتی ب حدجب کت « ی مت خالف حر که م [

هایی از اعضای کمینترن مردود شمرده ی مسلحانه است[ همچنان در عمل از سوی بخشاستهخودخو

هایی همیشااگی و فراتر از ماجراجویی خاصاای دارد که شااد. جنبش مارس برای جناح چپ درسمی

ست آلمان مطرح می سط اکثریت رهبری حزب کمونی شی بود برای رهبری تو شد. حداکثر این که تال

ارتقا دهند و به سااطح « ی واحدجبهه»مبارزاتیِ مبتنی بر ی رزه را از مرحله ی شاایوهکارگران که مبا

حرکت مسلحانه برسانند؛ البته بدون این که اوالً، اکثریت کارگران را قانع کرده باشند که در این حرکت 

املی که های حامی این اقدام را کسااب کرده باشااند. عوشاارکت جویند و ثانیاً این که موافقت سااازمان

 گردد.تقریباً همیشه منجر به سردرگمی و شکست می

 مانسااات. باندهای مسااالحْ ، در آلمان جوی وجود داشااات که به جنگ داخلی می1921در مارس 

کردند. در آلمان مرکزی اعتصاباتِ شدید کشیدند، تحریک میکارگران را که از بحران و بیکاری رنج می

ا پلیس جنگ خونینی کرده بودند. در شااانزدهم مارس، هورسااینگ گران بهمه جا را گرفته بود؛ معدن

[Horsingسیال سو دموکرات اعالم کرد که پلیس تمامی مناطق معدنی [، رئیس بخش امنیتی حزب 

بازگرداندن آرامش به معادن و خلع سااالح »گفت که هدفش مانساافلد را اشااغال خواهد کرد. پلیس می

 «. کارگران است

https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Bettelheim
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[، ارگان حزب کمونیساات Rote Fahneپلیس اسااتقبال کردند. روت فاهن ]کارگران با آتش از 

های تک کارگران در تمام بخشتک»آلمان، در روز هجدهم مارس درخواساات مقاومت کرد و نوشاات: 

در روز نوزدهم مارس یک هزار پلیس مناطق معدنی را « مرتبط، باید با اسااالحه از قانون دفاع کنند.

شغال کردند: اعتصاب به  سرایت کرد. کارگران در کارخانها سنگربندتمام نواحی مرتبط در منطقه  ی ها 

ی مرکزی حزب کمونیساات مارس جنگی در منطقه درگرفت. در همین روز کمیته 24کردند، و در روز 

شد. جنگ در میان کارگران در همه جا رخ  ستقبال ن صاب عمومی کرد، ولی از آن ا آلمان دعوت به اعت

صاب صابکنندداد: اعت شان کم بود،علیه اعت شان شکنان و ادامهگان، که تعداد دهندگان کار، که تعداد

سوسیالبیش ستند.  صنفی، خشمگین، تالش و ها و اتحادیهدموکراتتر بود به مبارزه برخا « قیام»های 

 ها را مردود دانستند. ی کمونیستمذبوحانه

اختگی علیه خویش ایجاد کردند تا از این پس مقامات کمونیساات، در گوشااه و کنار حمالتی ساا

ها محاصره مبارزه کنند. در مرکز کشور کارخانه یها را به مبارزه تبدیل و آنان را راهی عرصهخشم توده

[ Leuna Factorryی لئونا ]و حتی بمباران و، در نتیجه یکی بعد از دیگری، تساالیم شاادند: کارخانه

 . مارس تسلیم شد 29آخرین سنگری بود که در 

 بایست بحراندر روز سی و یکم مارس حزب کمونیست دستور اعتصاب را پس گرفت! و اکنون می

سر بگذراند: تعدادی از رهبران این حزب، از جمله پُل لوی ] ستPaul Leviدیگری را از  سیا های [، 

کنگره ی  ی حزب را مورد انتقاد قرار دادند و به همین دلیل اخراج شااادند. اندکی بعد ازماجراجویانه

صادر کرد که در آن گفته « جنبش مارس»ی سوم جهانی، انترناسیونال کمونیستی حکم خود را در باره

تهاجم به »بود، و در عین حال آن را محکوم کرد، زیرا که تئوری « جلوافتاده»بود این حرکت جنبشاای 

در این ماجرا صادها  که نظر مدافعان این تز بود، محکوم شاده بود. حزب کمونیسات آلمان« هر قیمت

هزار عضو خود را از دست داد، از جمله بسیاری از کادرهای صنفی خود را که از تبعیت از حزب سر باز 

ی انقالبی پس زده و طرز عمل آن را محکوم کرده بودند. مدتی بعد جنبش مارس به معنای پایان دوره

 ارزیابی شد.  از جنگ فهم و آخرین تالش مسلحانه از سوی پرولتاریای برلین

 ]نک:
https://www.marxists.org/history/etol/writers/broue/works/1964/summe

r/march-action.htm] 

[13]Paul Levi  

[14]Karl Radek 

[15]The Lessons of an Attempted Coup  

[16 ]Unser Weg: Wider den Putschismusگری، قیام مسلحانه، کودتا.. شورش 

[17 ]Ruth Fischer 

[18 ]Lower Austria .این منطقه در شمال شرق اتریش و در شمال وین است 
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[19 ]Allied Control Commision 

[20] Mansfeld 

[21 ]Putschismus [Putschism به زبان آلمانی یعنی کوشش برای سرنگون کردن حکومت ]

 با توسل به زور.

[22 ]Wishful thinking 

[23 ]Zentralausschuss 

[24]Thalheimer  

[25 ]Blanquism  

[26 ]Dead point 
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، «ای از زندگی کارگرانگوشه»بازخوانی گزارش 

 محمدتقی سلیمانی ینوشته
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 مقدمه 

سترده 1332مرداد  28پس از کودتای  سرکوب گ صل دیگری از  شکلف های ی ت

های مختلف که در های کارگران صاانایع و صاانفاتحادیهکارگری در ایران آغاز شااد. 

گساتردگی دمکراتیک به -در شارایطی نیمه  1332تا  1320های ی مابین ساالدوره

شدند و رهبران و فعاالن کارگری شکل گرفته بودند به شی  ست حکومت کودتا متال د

های بعد ی در سالهای فعاالن کارگرها شدند. با این حال، تالشی زنداناعدام یا روانه

گاه هیچ 1357تا مقطع انقالب  1336از کودتا و پس از تشاااکیل سااااواک در ساااال 

شد. فعاالن کارگری با درس شته و بهمتوقف ن شرایط گیری از تجارب گذ سبب وجود 

های صنفی تر بر پیشبرد فعالیتهای خود را بیشامنیتی و پلیسی پس از کودتا تالش

گیر فعاالنِ کارآمد و های پیی سااای درپی فعالیتر دههمتمرکز سااااختند. از اواخ

ی کارگری چند ساااندیکای کارگری مساااتقل از احزاب و حکومت ازجمله باتجربه

سوزنی، خباز، اتوبوس شان، بافنده  ستقل کفا صنایع نفسندیکای م ت و رانی و فلزکار، 

آنها از  ترشاااماری از کارگران نیز که بیش»خط لوله شاااکل گرفتند. درهمین دوره 

یتکارگران ارمنی بودند ازطریق ایجاد هساااته عال هایی را در های مخفی کارگری ف

در همین دوران فعاالن کارگری با  1«ها و صااانایع مختلف کشاااور آغاز کردند.کارگاه

شین، در کارگاهدرس شبکهها و کارخانهگیری از تجارب پی ی هایهای مختلف با ایجاد 

سازی ایران ناسیونال، نفت وگاز در ی اتومبیلمانند کارخانه ها و صنایع بزرگدر پروژه

 های مخفیهایی در مشهد، اراک و تبریز و پاالیشگاه آبادان فعالیتتهران و در کارخانه

دهی کارگران برای پیشاابرد مطالبات صاانفی علنی داشااتند که در سااازمانیا نیمه

شمگیری بهکارگران موفقیت ست آوردند. بههای چ صاب وان نمونه، میعند توان از اعت

توسط کارگران  1356کارگری در پاالیشگاه اصفهان یاد کرد. این اعتصاب در دی ماه 

شوار و غیرایمنی کار و ای بهپروژه شرایط د ساختن  ستمزد و برطرف  منظور افزایش د

                                                      

 . برگردان محمدصفویساکا: سازمان انقالبی خودسامانده کارگران ایراندکترپیمان وهاب زاده. به نقل از: 1 

https://eshtrak.wordpress.com/2014/05/01/ساکا-سازمان-انقلابیِ-خود%E2%80%8Cسامانده%E2%80%8C-ک/
https://eshtrak.wordpress.com/2014/05/01/ساکا-سازمان-انقلابیِ-خود%E2%80%8Cسامانده%E2%80%8C-ک/
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طور برای جلوگیری از اخراج آمیز مدیران و رؤساااای خارجی و همینرفتار خشاااونت

  1تا سه روز ادامه یافت. معی کارگران آغاز شد وجدسته

، رغم تسلط فضای سیاسی و امنیتی و سرکوب گستردهدر دوران بعد از کودتا، به

شیب ادامه پیدا کرد.   1340تا  1336از سال »مبارزات و اعتصابات کارگری با فراز و ن

ضی به خون شته که بع صاب وجود دا ست مورد اعت شد. موجبی دیگری از  ریزی منجر 

ندگی،  1355 - 1353و  1350ها از سااااال اعتصاااااب باف کارگران  که  روی داد 

 سااازی وچیان زغال ساانگ، صاانایع شاایمیایی، اتوموبیلرانی، خط لوله، معدناتوبوس

صاببرق وتلفن را دربرمی شت و ها جنبهگرفت. اغلب این اعت صادی دا صنفی و اقت ی 

ست کا ضی به افزایش مزد و تأمین خوا ز ای نیشد. در حالی که پارهرگران منجر میبع

شونت و حمله سو نیز حکومت نیز می 2«انجامید.ی پلیس میبه خ شید که با از آن  کو

 دهی کند. اماهای کارگری دولتی را برای کنترل کارگران سازمانکمک ساواک تشکل

نه خا کار با بهرهکارگران نیز در این  کارات خود  با طرح و ابت ز همین گیری اها 

 کردند. های زرد دولتی برای کسب حقوق صنفی خود مبارزه میاتحادیه

 «ای از زندگی کارگرانگوشه»

دکتر خسااارو یاد ی اسااانادِ کارگری آرشااایو زندهگزارش زیر برگرفته از مجموعه

 در دسترس قرار گرفته است.  زادهپیمان وهاباست که توسط دکتر  4شاکری

شه» محمدتقی یاد ، عنوان گزارشاای اساات که زنده«ای از زندگی کارگرانگو

نوشااته اساات. محمدتقی ساالیمانی که خود  3ساایاساای –فعال کارگری سلیمانی، 

                                                      
ی جواد تهیراسی کارمزد، ونامهفصلی کوتاه از جنبش کارگری. گفتگوی محمد صفوی با مصطفی آبکاشک. فصل. 1

 .21. ص1380موسوی خوزستانی. جلد سوم. تهران. نشر توسعه. 

 . 494. ص1392ی احمد تدین. جان فوران. مقاومت شکننده. تاریخ تحوالت اجتماعی ایران. ترجمه. 2

زودی عضو ی تحصیل به ایتالیا رفت و بهمیالدی برای ادامه 60ی محمد تقی سلیمانی لواسانی، در اواخر دهه. 3

ران ی چهل به ایکنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی شد. او در ایتالیا به عضویت سازمان انقالبی درآمد و در دهه

https://fa.wikipedia.org/wiki/خسرو_شاکری
https://fa.wikipedia.org/wiki/خسرو_شاکری
https://fa.wikipedia.org/wiki/خسرو_شاکری
https://www.uvic.ca/socialsciences/sociology/people/faculty/vahabzadehpeyman.php
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کرد در این گزارش شااارایط دشاااوار کار کارگران در عنوان کارگر در تهران کار میبه

غازین دههو ساااال 40ی های کوچک تهران را در دههکارگاه تاب  50ی های آ باز

شرایط می ساعات طوالنی کار،  شوار کار،  شرایط د سنده به  دهد. در این گزارش نوی

ها، شاارایط کار زنان ها و سااطح نازل دسااتمزدبهداشااتی و غیرایمنی این کارگاهغیر

 کارگر، سطح دانش و سواد کارگران و مسکن کارگران اشاره دارد. 

ساس پژوهش ست که برا بین  1350و  1340های مابین دهه»ها و آمارها گفتنی ا

یک میلیون و در صاااد از نیروی کار، یعنی بین یک میلیون وهفتصاااد تا  72تا  68

تر از ده کارگر داشتند. کردند که کمهای کوچکی کار میهشتصد هزار کارگر در کارگاه

 65شان سه نفر بود هزار کارگاه که میانگین تعداد کارگران 191تعداد  1351در سال 

 1«درصد از کارگران صنعتی را جذب کرده بودند.

 گزارش

ها تن از مردم درمانده ها دهل خیابانقبل از طلوع آفتاب ساار هر چهارراه و در طو

ها های کارخانه فرارسد و آنهای کاوشگر در انتظارند تا سرویسبینید که با نگاهرا می

این  –ها ریزند و در کام اردوگاههای گوشااات روی هم میرا ببلعند و چون الشاااه

النی های طوومیش هوا صااافتخلیه کند اندک زمانی پس از گرگ –های آهنین غول

ه ایستند تا هرچکنیم که در انتظار میهای اتوبوس مشاهده میکارگران را در ایستگاه

ای کوچک و زودتر خود را به اساااارتگاهای کوچک و بزرگ برساااانند و چون مهره

دیدگان اعم از کودک و ها مدفون گردند. این سااتمها و دندانهارزش در البالی چرخبی

اند از طلوع تا غروب، مداوم و پیگیر کار بردگی کنند بی مجوان و پیر، زن و مرد محکو

بار خود داشته باشند. از یک ای مجال اندیشیدن به سرنوشت شوم و رقتکه لحظهآن

سام سر ستمزد کم و گرانی  شغلی، د شتن تأمین  سنگی، بیماری، ندا آور سو فقر، گر

چون کوهی عظیم بر  های موردنیاز، نداشتن مسکن و هزار مشکل دیگر که هریککاال

                                                      
هنگامی که به  1355اردیبهشت  14تقی سلیمانی در عنوان کارگر ساده مشغول به کار شد. محمد بازگشت و به

 تر به لینک زیر رجوع کنید. رفت دستگیر شد و زیر شکنجه جان باخت. برای اطالعات بیشمحل کار خود می

https://cisnu. comلواسانی/-سلیمانی-/محمدتقی 

 . 496جان فوران. ص . 1

https://cisnu.com/محمدتقی-سلیمانی-لواسانی/
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کند و از سااوی دیگر فشااار کارفرمایان بر دیده ساانگینی میی سااتمپشاات این توده

  .افزایدشان میبیچارگی

 ها:وضعیت کارگاه

هایی که های کوتاه با شاارایط بیغولهقبل از هرچیز ضااروری اساات که با اشاااره 

گذرد آشنا شویم. در این گزارش کوشیده ها میی زندگی کارگران در آنقسمت عمده

 اند و نیز شرایطهای کوچک به کار مشغولشده وضع زندگی کارگرانی را که در کارگاه

 دگی آنان ذکر شود. کارگاه را بررسی و مطالبی در مورد زن

کارگاهبه بههای کوچک بیشطور کلی  به مخرو یهتر  ند. های زمان جنگ شاااب ا

 ترینها فاقد هرگونه وسااایل ایمنی بوده و از نظر بهداشاات و آسااایش نیز کمکارگاه

د خورنهایی به چشم میوکنار شهرها کارگاهندرت در گوشهشود. بهتوجهی به آنها نمی

های کار بنگریم از نظر دقت به این محیطنوسااااز باشاااد. اگر به هاکه سااااختمان آن

سایش هیچ شتی و ایمنی و آ ساختمانبهدا شده و  ها فاقد وسایل ایمنی گونه توجهی ن

سیاری از این کارگاهمی شند. هوای ب ستان بهبا سرد ها در تاب ستان  شدت گرم و در زم

ست. به ستند. درا شویی ه ست ستراح و د ساژها، در یک  طور کلی فاقد م گاراژها و پا

تر مورد اسااتفاده قرار علت آلوده بودن کمقساامت یک یا چند توالت قرار گرفته که به

گاز و دودی که توساااط گیرند. هوای داخل کارگاهمی به علت تراکم جمعیت و  ها 

ر شدت به خطآور است و سالمت کارگران را بهشود کثیف و خفقاندستگاها تولید می

 ند. اندازمی

 سازیکارگاه کیف و چمدان. 1

به واقع در یکی از کوچهدر طبقه بازار تهران ی دوم یک سااااختمان مخرو های 

ای کلفت، شاااود. پردهکارگاهی قرار دارد که در آن انواع کیف و چمدان سااااخته می

دار و کثیف جلوی در آویزان اسااات. پس از ورود در تاریکی باید از یک ردیف وصاااله

ست(. ردیف پلهی شکستپله اویه ها با یک زه و خراب باال رفت )ارتفاع هر پله نیم مترا

شااود. تمام به وسااط یک سااالن به طول و عرض تقریباً هفت متر در پنج متر ختم می

شده  شغال  سط میزهای کار، تخته با فیبر، چرم، کیف و چمدان ا سالن تو ضای این  ف
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نه تاریک است. تنها روشنی این سالن علت کمبود روزاست. هوای داخل آن آلوده و به

کند تأمین آور آن پخش میاز چند چراغ کوچک که نوری ضااعیف در فضااای خفقان

طور غیرمجاز مشااعول کارند گردد. این کارگاه یکی از صاادها کارگاهی اساات که بهمی

نه بازار تهران نمو گاههای فراوانی از این)در  کار نه  ند. همچنین در گو ها وجود دار

تر ی بیشهای برخی از منازل قدیمی و...(، زیرا که صاحبان آنها برای استفادهرزمینزی

ستثمار افزون سوی دیگر تر کارگران از یکو ا سو، نپرداختن مالیات، حق بیمه و... از 

های فوق معموالً هفت کارگر مشااغول کار اند. در کارگاهای را اتخاذ کردهچنین شاایوه

 هستند. 

 اطیکارگاه خی. 2

ساژهای نوساز مرکزی تهران که شش متر این کارگاه در طبقه ی چهارم یکی از پا

ست. در این کارگاه پنج چرخ خیاطی و دو میز  شده ا سه متر عرض دارد واقع  طول و 

ست. معموالً تعداد کارگران  شغال کرده ا سر کارگاه را ا سرتا بزرگ کار وجود دارد که 

شت نفر می سمت ه شد. این کارگااین ق ستراح و ه نیز چون تمامی کارگاهبا ها فاقد م

باشااند. کارگران این کارگاه مجبورند از مسااتراحی اسااتفاده کنند که دسااتشااویی می

 کنند. صدها نفر از کارگران و عابرین و مشتریان پاساژ از آن استفاده می

 کارگاه کشبافی . 3

مرکزی تهران واقع  ی زیرین یکی از پاساژهای نوساز در نواحیاین کارگاه در طبقه

ست. این کارگاه تقریبا بزرگ ساژ میترین کارگاهشده ا شهای تولیدی پا شد که  امل با

دوقسااامت اسااات. بخش اول کارگاه به طول هفت متر و عرض شاااش متر که خود 

سیلهبه ست که از داخل بهو شده ا سیم  سمت تق سه ق ستند. ی فیبر به  صل ه هم و

 سه متر است. ها ارتفاع کارگاه در تمام قسمت

ونیم متر، چند دسااتگاه کوچک الف: قساامت عقب به طول هفت متر و عرض سااه

رفته کند قرار گکشباف و سه دستگاه بزرگ که تقریباً تمام فضای کارگاه را اشغال می

ست. دوک شینا  گردند کهها قرار گرفته و به طوماری بافته تبدیل میهای نخ روی ما

 نند. کشوند. در این قسمت معموالً سه تا پنج نفر کار میبه دور محورهایی پیچیده می
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ب: یک قساامت جلوی کارگاه به طول دو متر و عرض یک مترونیم اساات. در این 

سته سمت دو ویترین، یک میز برای بُرش، میزی برای ب سوز و ق صندوق ن بندی و یک 

کارگاه یک نیمکت قرار دارد. بر روی دیوار فیبری از دو طرف )یک طرف مربوط  به 

ها و همچنین بندی شده. در این قفسهعقب، یک طرف مربوط به قسمت جلو( قسمت

ند. کارگران این های بلوز، دوکبر روی نیکت و در دو ویترین بساااته ها و... قرار دار

 باشند. قسمت معموالً تا چهار نفر می

سه متر بوده و به سمت دوم کارگاه به طول و عرض  سیلهق بخش اول ی فیبر از و

ستگاهی دیگر برای  ست. یک میز بُرش، دو چرخ دوزندگی، د شده و کامال مجزا ا جدا 

ستگاه دانه شش کارتُن بزرگ که دوخت )د صندلی و حدود  سه  گیری( یک نیمکت، 

خاطر تراکم وسااایل کارگران برای قرار تمام فضااای کارگاه را اشااغال کرده اساات. به

ی وساااایل حرکت کنند. تعداد کارگران این ها مجبورند از روگرفتن در پشااات چرخ

قساامت پنج تا هفت نفر هسااتند. صاااحبان کارگاه فوق از سااه نفر از کارکنان این 

شبانهکارگاه شغولاند که در کارگاه بزرگ  شباند )یکی از آنروز م ها نیز در کارگاه ها 

 ماند.(می

ن مجبورند از در این کارگاه نیز از مسااتراح و دسااتشااویی خبری نیساات و کارگرا

ی همکف پاساااژ قساامتی به مسااتراح و دسااتشااویی پاساااز اسااتفاده کنند. در طبقه

دستشویی اختصاص داده شده. چهار دستگاه مستراح و یک دستشویی در این قسمت 

اند. دو تای دیگر به قدری کثیف هستند که ها تاریک و بدون شیشهقرار دارد مستراح

ثافت از آن لبریز بود. با توجه به مطالب فوق و در مجرای آن همواره گرفته و آب و ک

ی پاساااژهای توان دریافت که در کلیهکه این پاساااژ نوساااز اساات مینظر گرفتن این

 قدیمی وضع چگونه است. 

ی پنجم یکی از پاسااااژهای مرکزی تهران کارگاه دیگر کشااابافی واقع در طبقه

ست که فاقد کلیه ساژ قدیمی ا سایل ساختمان پا شتی، راهروی و های ایمنی و بهدا

ارگاه باشند. کهای کشبافی و تریکودوزی میهای کوچک که اکثراً کارگاهتنگ و کارگاه

سه ست به طول چهار متر و ارتفاع  سمتی از این اتاق موردنظر اتاقی ا ونیم متری. در ق

سیلهبه ارتفاع دو متر از کف کارگاه به ساختهو سه ارگاند. در این کی تخته اتاقکی  اه 
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کنند. در قسمت پایین دو دستگاه کشبافی چرخ برای پیچیدن زن و چهار مرد کار می

ها دو میز و وسایل دیگر قرار گرفته. در اتاقک چوبی دو چرخ دوزندگی نخ به دور دوک

کارند. اتاقک چوبی که و لوازم دیگر قرار دارند. سه زن کارگر در این قسمت مشغول به

ای ضااخیم پوشااانده و به ار احاطه کرده و طرف چهارم آن را پردهسااه طرف آن را دیو

دیده که به علت صورت زندان در آمده است. از سپیده تا شام سه زن زحمتکش و رنج

آور، در این شاارایط ی خفقانشااوند در این محفظهاعتقادات مذهبی از آن خارج نمی

ند کنهای کوچک کار میکارگاه اند. عموماً زنانی که درفرسااا به بافندگی مشااغولتوان

کنند و غذای مختصار و وضاعی این چنین دارند. معموالً حدود دوازده سااعت کار می

های کشبافی عموماً به خورند. کارگاهآورند، در محل کار میشان را که از خانه میساده

سااوزی قرار شااوند در معرض آتشهایی که از مواد نفتی ساااخته میعلت مصاارف نخ

ساااوزی رخ داده که های تریکودوزی آتشند. تا به حال در تعداد زیادی از کارگاهدار

سرایت کرده علت عدمبه شدت یافته و به چند کارگاه نیز  سایل ایمنی حریق  وجود و

 است. 

 مسکن:

خانواده با  ند  ندگی کارگران عمدتاً مجبور تاق ز یک ا های چندین نفری خود در 

گران اسااات و نسااابت به درآمد کارگران شااارایطی  ی یک اتاق بسااایارکنند. اجاره

شکن را برای این طبقهطاقت سا و کمر ستمفر ست. محلهدیده بهی  های وجود آورده ا

هایی در حال ریزش وجود دارد و یا کارگران در شهرها مشخص است. هرجا که بیغوله

ر تهران های کثیری از کارگران است. دشک محل زیست گروههایی دیده شد، بیزاغه

طور مثال در آریانا، جوادیه، غار، شوش، مسگرآباد، خزانه، دوالب و... زندگی کارگران به

شویم اولین چیزی که توجه های وارد میکه به کوچهی غار هنگامیکنند. در ناحیهمی

کند پسااتی و بلندی این محله اساات. خاک و گل و کثافت تمامی محله را را جلب می

ست. خا سطح کوچه در حدود ده متر پایینهایی را مینهپر کرده ا ه تند کبینیم که از 

تاق ها ا به چشااام در آن کت  های خیس و مرطوب محیط آلوده و کثیف و فقر و فال

ها نفر را در هاساات که هر کدام دهها و بیغولهای از خرابهخورد. این محله مجموعهمی

خوریم که ای برمیهای مخروبهبه دکانها، کراراً خود جا داده اساات. در برخی از محله
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بینیم که از فشااار وبیش حدود ده نفر را میها نگاه کنیم کمها به داخل آناگر شااب

اند. اینان ها نیسااات و در کنار هم کز کردهگرسااانگی و ضاااعف توان حرکت در آن

اند که از فشااار فقر و تنگدسااتی و بیکاری به شااهرها و های مهاجران روسااتاییگروه

 آیند. خصوصاً به تهران می

 ساعات کار: 

سااااعت بوده و  12طور متوساااط بیش از های کوچک سااااعات کار بهدر کارگاه

ی مهم این است شود. مسئلهبرخالف آنچه در قانون کار آمده )هشت ساعت( رفتار می

 شااود.ترین مبلغی برای این ساااعات کار اضااافه پرداخت نمیتر موارد کوچکدر بیش

ار در فصااول مختلف و با کم و زیاد های کار عمدتاً به دلخواه صاااحبان کالبته ساااعت

ها با زیاد شاادن کار، کارگران کند. در بعضاای از کارگاهشاادن مقدار کار تغییر پیدا می

روز کار کنند. در این شاارایط برای کارگران امکان خواب بیش از دوتا مجبورند شاابانه

یمکت و یا ای از کارگاه روی میز و نروز نیست و آن هم در گوشهچهار ساعت در شبانه

های خیاطی در دو ماه آخر سااال اکثراً چنین وضااعی را دارند. پشاات دسااتگاه. کارگاه

های تریکوبافی نیز در پاییز و زمستان چنین است. زمان صرف غذا عمدتًا وضع کارگاه

 گیرد. کند که آن هم معموالً در محیط کارگاه انجام میساعت تجاوز نمیاز نیم

 دستمزدها:

سامبا وجود گرا سر ستمزدنی  ست که ها آنآور و روز افزون در ایران د گونه پایین ا

تر دهد. دساااتمزدها عموماً از دوازده تومان کمکفاف خوردن غذایی سااااده را هم نمی

ی مهم گیرند. در شاارایط فعلی مساائلهای هفتگی مزد میای روزانه و عدهاساات. عده

ها را بیش از پیش تحت اساااتثمار آن خطر انداخته ودیگری که زندگی کارگران را به

ها اساات که این خود در اوضاااع دهد پایین آمدن سااطح دسااتمزدکشااان قرار میبهره

طور مثال در یک کارگاه کشاابافی که سااازد. بهآورتر میکنونی وضااع کارگران را رقت

 گیرند. کارفرمایان به دلیلدهند مزد میکارگران آن برحسب تعداد کاری که انجام می

کم بودن بازار فروش، قیمت آماده شااادن یک بلوز را که توساااط هفت کارگر انجام 

گرفت، از دوازده ریال به ده ریال کاهش دادند. کارگران نیز بعد از مدتی مشاجره و می
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شرایط را پذیرفتند و مجبور به آماده کردن تعداد بیش شدند. اگبرخورد،  ر تری از کاال 

به کارگاه دیگری داده میکردند کاکارگران قبول نمی با شاااد. عدهر  ای از کارگران 

فروش لوازم خانه و یا با قرض کردن پول فراهم کرده و وساااایل اولیه را برای کار در 

خصاااوص کارگران خیاط و تریکوباف( تا بتوانند در خانه کار اند )بهخانه تهیه کرده

سفناککنند. آن شرایط پرها وضع ا داخت مزدها به این کارگران تری از دیگران دارند. 

کنند یا در کارگاه( برحساب تعداد کاری اسات که آماده که در خانه کار می)اعم از آن

ای ندارند. الزم ی مزایا چون مزد روزهای تعطیل و غیره هم بهرهکنند. آنان از کلیهمی

سئله ست که م صی و یا تعطیل در کارگاهای بهبه تذکر ا ود جهای کوچک وعنوان مرخ

با مبارزاتی که کارگران کرده ند، تعطیلی روزهای ندارد. البته در برخی از اصاااناف  ا

ست. برخی از کارگاه کنند. کارگران ها نیز روزهای جمعه را تعطیل میجمعه اجباری ا

ها در مند نیسااتند. آنهای کوچک از مرخصاای اسااتحقاقی روزهای جمعه بهرهکارگاه

ضطراری نه صرفتنها مجبومواقع ا ست دادن رند که از مزد  نظر کنند، بلکه امکان از د

های مختلف مشغول به کارشان هم وجود دارد. کارگران ابتدا به صورت پادو در قسمت

شااوند. آنها در ساایسااتمی هسااتند که از نظر قانون کار )حتا برای کارآموزی( کار می

آغاز استثمار است.  اند. سپس از شش تا هفت سالگی عموماً زمانمجاز شناخته نشده

صوص در کارگاهکارگران در ایران )به های کوچک( اکثراً تا اخرین لحظات حیات در خ

اند و کار مشااغولدلیل فقر و تنگدسااتی ناشاای از اسااتثمار بهحال بیماری و ناتوانی به

شتوانه و برخورداری از کمبدون کوچک سایش، تحت سختترین پ سایل آ رین تترین و

 گویند. با چند نمونه آشنا شویم: شان وداع میبه زندگی سراسر اسارتشرایط ممکن 

های تریکودوزی کودکی خردسااال )حدود هفت سااال( را در یکی از کارگاه -1

ست. روزانه پنج ای کوچک. بهبینم با جثهمی شغول کار ا سمت م عنوان پادو در این ق

مواقع به علت کار زیاد گیرد. از ساعت هشت صبح تا ده شب )در بعضی تومان مزد می

طور مداوم به کار مشاااغول و در حرکت اسااات. نظافت کند( بهتر از این کار میبیش

ی اوسااات. حمل بلوزها )در خالل روز او را زیر تلی از بلوز عهدهها بهکارگاه و چرخ

ضرود.( شکافتن نخسرعت از یک کارگاه به کارگاه دیگر میبینیم که بهمی افی و های ا

دهد. برای صرف نهار غذا و سیگار و غیره، ازجمله کارهایی است که او انجام می خرید

خورد. محل ی کارگاه میسااااعت فرصااات ندارد که آن را هم در گوشاااهبیش از نیم
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آباد اساات و چون اکثر کارگران اش در مسااگرآباد و محل کارش خیابان شاااهزندگی

 تریکوباف چند ماه از سال بیکار است. 

ساله، کارگر زبده...کار -2 ساز. روزانه هفت تومان مزد ی در و پنجرهگر چهارده 

سااااعت کند. برای خوردن غذا بیش از نیمگیرد. از طلوع آفتاب تا غروب کار میمی

ندارد. محل غذاخوریش گوشاااه فاق خانوادهفرصااات  به ات ی ای از کارگاه اسااات. 

ی تر کارها به عهدهکند. بیشیعنوان سااارایدار زندگی ماش در یک اتاق بهنفرییازده

ست. خروارها آهن را روزانه می سنگ میبُرد. جوش میاو زند... نظیر آن کارگر دهد و 

 گیرند. ها زیادند و عموماً بین سه تا هشت تومان روزانه مزد میدر این نوع کارگاه

گیرد. صاابح تا ...کارگر ده ساااله، شاااگرد مکانیک روزی سااه تومان مزد می -3

ی کارگاه ومملو از روغن، گازوئیل و کند و نهار را در محیط آلودهآفتاب کار می غروب

 خورد. گرد و خاک می

خانه مساائول نظافت ...جوانی اساات حدود بیساات سااال ساان. در یک قهوه -4

گیرد. بدون روز ی وساااایل خرید مایحتاج اسااات. روزی ده تومان دساااتمزد میکلیه

 3ماً مشغول کار است. زمان غذا خوردن ساعت تعطیل. از هفت صبح تا هفت شب دائ

 اش است. بعدازظهر حدود یک ربع ساعت. کیلومترها فاصله بین محل کار و زندگی

سن. کمک -5 سال  سی  شپز قهوه...متأهل، حدود  خانه، روزی ده تومان مزد آ

شش بعدازظهر. نوع کار: نظافت  صبح، پایان کار  شروع کار هفت  )بدون ایام تعطیل(. 

و وسایل آشپزخانه، خرید مواد مربوط به آشپزخانه و کمک در کارخانه و کمک  ظروف

 در کار طبخ و غیره. 

شروع کار از  -6 ساژهای مرکزی.  ساله پادو خیاطی، واقع در یکی از پا سیزده  ...

های مختلف و با درنظر گرفتن وضع کار( هفت تا ده هفت صبح تا پایان کار )در فصل

ج ی مایحتاگیرد. )بدون روز تعطیل( خرید کلیهان مزد میشااب متغیر. روزی پنج توم

کارگران و کارگاه، نظافت و کمک به کارگران ازجمله وظایف اوسااات. آنچه که در این 

ی پادوها با در نظر گرفتن مزدی که دریافت که، کلیهقساامت الزم به تذکر اساات این

عنوان کارآموزی ها نیز بهکنند از دو تومان تا هفت تومان و در بعضااای از کارگاهمی

ند. کنشااان را خود تأمین میها تقریباً تمام مایحتاجگیرد.( آنمزدی به آنها تعلق نمی
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ی ی اتوبوس، حمام، اصااالح و... با توجه به کلیهازجمله: صاابحانه، نهار، شااام، کرایه

سرسامخرج از دو  توان دریافت که در روز بیشخصوص میآور در ایران، بهها و گرانی 

خورند یا گاهی چای شیرین طور کلی یا نان خالی میتوانند بخوردند. بهتومان غذا نمی

ها مهارت شااود. گروهی از این کودکان در برخی از کارگاهو پنیر نیز چاشاانی آن می

ها را به تر آنی بیشکافی در کار دارند. اما صاااحب کارگاه برای اسااتثمار و اسااتفاده

ستفادهصورت پادو به کا ست. تا از نیروی کار آنان ا شته ا ها تر ببرد. آنی بیشر گما

خورند و مورد فحاشااای قرار عموماً در خالل روز بارها از صااااحبان کارگاه کتک می

 گیرند... می

 ی بین کارگر و کارفرما:رابطه

صاحبان کار میها میزان بهرهدر برخی کارگاه ست. در این نوع ای که  برند زیاد نی

هایی که ها خود کارفرمایان هم به کار مشااغول هسااتند. به این دلیل در کارگاهکارگاه

صیبی قابلکارفرمایان بهره ضادها مشخصشان میتوجهی ن شده و رابطهشود ت ی تر 

صمانه میان دو گروه حکم ضات فراوان در این گونه کارگاهمی فرماخ ها شود. چه اعترا

ناپذیر بین چه مسلم است تضادی آشتیخود نمودار خوبی از این تضادها است. اما آن

شااود... کارفرمایان در هر شاارایطی باشااند به دلیل وضااع این دو گروه احساااس می

 ن دلیل خواسااتارآمیز نساابت به کارگران دارند و باز به هماطبقاتی خود لحنی تحکم

 ی تضادهاست... وجودآورندهتر از کارگران هستند. این خود عامل بهکشی بیشبهره

 میزان شناخت و آگاهی کارگران:

اند. به این ترتیب که گروهی برای هر طبقه و هر قشاار سااه گروه مشااخص کرده

شرو وجود دارد. اما برای اینمانده، گروهی میانهعقب شکال و که دچرو و گروهی پی ار ا

 گنگی نشویم باید معیارمان را از این سه گروه مشخص کنیم. 

که قشااار وسااایعی از تودهگروه اول، عقب -1 ندگان  کارگری را دربر ما های 

ها که نسبتاً تعدادشان زیاد است از روستاها و سوادند. بخشی از آنگیرند، عموماً بیمی

ا ی آنها بکه رابطهیجه به علت ایناند و درنتتر آمدهشهرهای کوچک به شهرهای بزرگ

محیط کم است سطح آگاهی آنها پایین است و چون تخصصی ندارند به کارهای شاق 
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یده و درهمو کُشااانده تن می ند که بهدهند. درنتیجه آن گونه کوب وجه مجال هیچا

ستی به کوچ دادن تن در داده شار فقر و تنگد شیدن را ندارند. آنها چون از ف به د اناندی

 اند. آورند قانعآنچه که به دست می

اند. این عده که در میان گروه دوم، بخش دیگری هر کدام در فنی متخصص -2

شااوند که خواندن و نوشااتن را نیز در سااطحی پایین وبیش افرادی دیده میآنها کم

شرکتمی شکیل داده و دانند... این گروه بخش بزرگی از نیروی  کننده در مبارزات را ت

صنفی ب ستهاز آن هراس ندارند. آنها در مبارزات  ست آوردن خوا صنفی رای به د های 

 کنند. به شکل وسیع شرکت می

ست، به -3 شان کم ا سوم که تعداد سی و عوامل گروه  سا ضادهای ا طور کلی ت

شناختهها و درماندگیی ناکامیی همهوجودآورندهی بهعمده ها اند. گروهی از آنها را 

 عضی موارد به سازماندهیشان بسیار کم است، مارکسیسم را شناخته و در بکه نسبت

های مختلف مشاااغول به فعالیت ای از آنان در رابطه با ساااازماناند. عدهنیز مشاااغول

هستند. گروهی تا حد شناسایی مارکسیسم پیشرفته و آمادگی پذیرش مارکسیسم در 

ای از آنان با وجود داشتن گرایشات مذهبی و تعصبات شود. عدهخوبی دیده میآنها به

کنند. خوبی رهبری میهای صاانفی را بهف پیشااروان قرار دارند و حرکتدینی در صاا

تواند ی تجارب محدود اسااات لذا نمیبندی فوق آمده نتیجهآنچه که در این تقسااایم

 دقیق باشد. 

 های کوچکسطح مبارزات در کارگاه

های کوچک اگر تعداد کارگران نساابت به کارخانه در سااطح پایینی قرار در کارگاه

سایل مختلف متوجه می دارد، شویم که آنها ولی در برخورد به آنها و بحث در مورد م

سایر کارگران به پیش مینیز در مبارزه به گونه صابهای مختلف همگام با  ات روند. اعت

ها هر چند زیاد و چشمگیر نیست ولی با وجود این در بعضی مواقع گونه کارگاهدر این

ها که به صااورت ایم. اعتراضااات آنها بودهن کارگاهشاااهد اعتصااابات چند روزه در ای

ستگاهکم گیرد، فراوان به ها، بحث و مجادله انجام میکاری، تخریب و از کار انداختن د

 خورد. چشم می
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 نقش کارگران پیشرو

هایی که کارگران به کارهای ظریف خصاااوص در کارگاههای کوچک )بهدر کارگاه

هایی که کارگران در طورکلی کاراند و بهری مشاااغولچون خیاطی، تریکوبافی و زرگ

سایل مختلف حین انجام آن می صحبت کنند( کارگران در رابطه با م توانند با یکدیگر 

تر مواقع در رابطه با مساااایل های آنان اگر چه بیشپردازند. بحثبه بحث و گفتگو می

ی ی جدی در زمینههامعمولی و مادی زندگی اسااات، لیکن در برخی مواقع نیز بحث

شاهده می سی م سیا صنفی و اجتماعی و  سایل  شرو در این م صر پی شود. نقش عنا

ست. در کارگاه شخص ا شرو در زمینه و حرکت آنها م های کوچک حرکت کارگران پی

شان میزمینه ستثمار شاگری و بیان چگونگی ا شد. زمانی که آنی اف ا ها در رابطه ببا

توان دریافت که در چه شرایطی یک نفر خوبی میبهکنند مسایل ذکرشده صحبت می

کند. به همین دلیل آنچه را که آنان با پوست و گوشت خود فقر و استثمار را لمس می

ها در قالبی عامیانه، بسیار گیرا و نافذ گویند با وجود سادگی بیان و مطرح شدن آنمی

و نوشتن دارند به مطالعه  مند کردن کارگرانی که سوادی در حدود خواندناست. عالقه

سمت ستراحت، ازجمله هایی از کتابو همچنین خواندن ق ها برای کارگران در هنگام ا

شرو در اینحرکت سبب گونه کارگاههای کارگران پی ست. معرفی رژیم به عنوان م ها ا

خورد. وجود آوردن این شاارایط )شاارایط زندگی خودشااان( نیز فراوان به چشاام میبه

ها، مطرح ساااختن دن در مطرح ساااختن اعتراضااات، برخورد با کارفرماقدم شااپیش

سته صابات بر عهدهها و نیز برنامهخوا صر ی اینریزی و اجرای اعت گونه از کارگران )عنا

 باشد. پیشرو( می

 چند نمونه:

ی چریکی و حرکت چریکی بود. او خانه بر سااار مسااائلهبحثی با یک کارگر قهوه

مرداد  28مرداد )کودتای  28داشاات و در مبارزات قبل از حدود شااش کالس سااواد 

ودو سااال ی ساایاهکل( حدود ساای( شاارکت کرده بود. و در زمان بحث )واقعه1332

آوردهای فراوانی ساار برده و خاطرات و دسااتداشاات. مدتی از زندگی را در زندان به

و سااازمانی  کرد: ما نیاز به تشااکلی فوق چنین مطرح میداشاات. در رابطه با مساائله

ی حرکت اسااات ولی داریم که رهبری کند. برخوردهای چریکی اگرچه خود نشاااانه
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آمیز و پیروزمند باشاااد. او همواره از شاااهید شااادن رفقای چریک تواند موفقیتنمی

ند شدکه یک یا چند رفیق چریک به دست دژخیمان شهید میاندوهگین بود و زمانی

ها کارگرانی را گفت. در بعضااای کارگاهمینگریسااات و زیر لب تسااالیت با اندوه می

 پردازند و ازبینیم که متهورانه و با قدرت و قاطعیت به بررساای مسااایل جامعه میمی

گویند. در مورد مسائلی که آگاهیشان نسبت به آن کم است و یا نقش رژیم سخن می

د سؤال همنفکنند. آنچه را که نمیآید بحث و گفتگو میشان بوجود میاشکاالتی برای

کوشند تا بیاموزند. آنچه را که در رابطه با نقش کارگران پیشرو ذکر شد کنند و میمی

 توان بر رویش تاکید کرد:با چند مثال می

 اهلل دانشیان، یکی ازصبح روز بعد از دادگاه رفقای شهید خسرو گلسرخی و کرامت

صاادای بلند در محیط کارگران متن دفاعیات گلساارخی را بر روی کاغذ نوشااته و با 

 گفت. تعداداعتنایی و تهور رفقا در دادگاه با شاااگفتی ساااخن میکارگاه خواند. از بی

کردند هفت نفر بودند و از این تعداد او و دو نفر کارگرانی که در قسااامت او کار می

سااواد بودند. کارگر مذکور ابتدا با مطرح دیگر سااواد خواندن داشااتند و بقیه کامالً بی

صلی یعنی کردن  سپس برخورد به عامل ا شان و  ستثمار سایل مربوط به چگونگی ا م

هایی از آنچه که کرد و سااپس با خواندن قساامترژیم زمینه را برای آموزش آماده می

افزود. تأثیر کرد و بحث در مورد آن، به آگاهی و شااناخت کارگران میخود مطالعه می

ه ی کارگاآنچنان بود که پادوی ده سااااله هاحرکت او در کارگاه چنین بود. تأثیر بحث

اده و های بسیار سمند شده بود. شبی بحث جالبی در گرفت استداللنیز بسیار عالقه

 عامیانه بود و کامالً مفهوم. 

د. اندر اینجا ضروریست دوباره به چند موضوع اشاره شود. کارگران نیازمند آموزش

شریات آموزنده ب شتن کتاب و ن سف میهآنها از ندا شتن شدت ابزار تأ کنند. آنها از ندا

ن اند. کارگران آگاه بدوشدت متأثر و معترضسازمانی که بتوانند درآن مبارزه کنند به

پروا ساااخن گفته و مساااایل خود را با دیگر ترین هراس از عناصااار رژیم، بیکوچک

 گذارند.کارگران در میان می
 



 



 

 

 
 

  

  

ی
صاد سیاس

نقد اقت
 

 :نژاد در برابر دادگاه نظامی شاهدفاعیات پاک

 پنجاه سال بعد

 

 شاهین نصیری لیال فغفوری آذر و
 

 به یاد ع و م

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/01/kargaranfoladahwaz-etraz.jpg


 می شاه: پنجاه سال بعدنژاد در برابر دادگاه نظادفاعیات پاک 942 

( در شاااهر 1360آذرمااااه  28 -1320شاااهریورماه   25نژاد )شاااکراهلل پااااک

ی دزفول باه دنیاا آماد. او پاس از پایاان دوران دبیرساتان بارای تحصایل در رشاته

گیری زمااان بااا شااکلحقااوق بااه دانشااگاه تهااران رفاات. دوران دانشااجویی او هم

چااپ مسااتقلِ نااوین در ایااران بااود. از همااان زمااان، های جریااان نخسااتین نطفااه

هااای سیاساای در دانشااگاه دهی فعالیتای در سااازماننژاد نقااش برجسااتهپاااک

هاااای سیاسااای او در ایااان دوران در چاااارچوب ساااازمان باااازی کااارد. فعالیت

ی ملااای رشاااد و تعمیاااق یافااات )آرش ]دفترهاااای آزادی[، دانشاااجویان جبهاااه

هااای دانشااجویی چناادین بااار یااان ایاان فعالیتنژاد در جر(. پاااک31-32، 1363

ی از دانشااکده 1347اجبار بااه سااربازی فرسااتاده شااد. او در سااال دسااتگیر و بااه

پردازان التحصااایل شاااد. او همانناااد دیگااار نظریاااهحقاااوق دانشاااگاه تهاااران فارغ

گرای پیشاارو، ماننااد بیااژن جزناای، حساان ضاایاظریفی، امیاار پرویااز پویااان و چااپ

ی چهال باه ایان تحلیال و ارزیاابی رسایده باود واساط دهاهمسعود احمادزاده، در ا

هااای صانفی و علناای باارای مقابلاه بااا ساااختار سارکوب نابساانده اساات. کاه فعالیت

های مخفاای  در راسااتای سااازماندهی ریزی هسااتهبنااا باار ایاان ارزیااابی، او بااه پایااه

 کشی روی آورد.خواهانه و ضدبهرهمبارزات آزادی

در  57در دوران پااایش از انقاااالب بهمااان  نژادعطف مباااارزات پااااکنقطاااه

شااود کااه بااه هااای مارکسیسااتی متبلااور میتشااکیل یااک گااروه چریکاای بااا گرایش

(. ایاان 117، 1399شااهرت یافاات )فغفااوری آذر و نصاایری، « گااروه فلسااطین»

دادنااد، بااه ایاان باااور میگااروه، کااه اعضااای آن را جوانااان و دانشااجویان تشااکیل 

گرایانه دیگار کارسااز نیسات و زماان هاای اصاالحرسیده باود کاه رویکارد و فعالیت

ی قهرآمیااز بااا نظااام پادشاااهی پهلااوی فاارا رساایده اساات )آرش ]دفترهااای مبااارزه

گیری گااروه فلسااطین برآینااد ائااتالف سااه محفاال و (. شااکل32، 1363آزادی[، 

نژاد بااه آن تعلااق داشاات از گرا بااود: گااروه نخساات کااه پاااکگااروه مطالعاااتی چااپ

ی ملاای بیاارون آمااده بااود؛ گااروه دوم جویی وابسااته بااه جبهااهدانشاا درون جناابش

در تبریااز مسااتقر و بااه مطالعااات مارکسیسااتی مشااغول بااود و گااروه سااوم محفاال 

گرایی بااود کااه احمااد صاابوری، مااتهم ردیااف اول محاکمااات گااروه فلسااطین، چااپ

نژاد و برخاای دیگاار از اعضااای (. پاااک263، 2019از اعضااای آن بااود )سااهرابی، 
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در مساایر یااک سافر مخفاای بااه خااارج از ایااران بااا  1348در سااال  گاروه فلسااطین

هااای نظااامی، از سااوی ساااواک دسااتگیر و زناادانی شاادند هاادف کسااب آموزش

 (. 120، 1399)فغفوری آذر و نصیری، 

نژاد و دیگاار متهمااان گااروه فلسااطین حاادود یااک سااال پااس از دادگاااه پاااک

ی ارتاش تشااکیل شااد. ی دادرساای ادارهساه دساتگیری و در دادگاااه عاادی شااماره

های ساانگین در یااک سااال پاایش از محاکمااه، اغلااب اعضااای گااروه زیاار شااکنجه

 ی تلویزیااونی شااد.قاارار گرفتااه و یکاای از آنهااا )احمااد صاابوری( وادار بااه مصاااحبه

هاای اعضاای گاروه فلساطین را منتساب طرح دستگاه امنیتی ایان باود کاه فعالیت

دفتااری ]دفترهااای )متین ای از سااوی سااپهبد تیمااور بختیااار کناادبااه توطئااه

ی ساااواک بااود، (. بختیااار کااه خااود رئاایس پیشااین اداره51-49، 1363آزادی[، 

پرداخاات. ساااواک بااا در آن دوران در کشااور عااراق بااه مخالفاات علناای بااا شاااه می

گرا و طاارح ایاان سااناریو قصااد داشاات اعتبااار گااروه فلسااطین را کااه جوانااانی چااپ

نااد. امااا ارتباااط گااروه فلسااطین بااا مسااتقل بودنااد ناازد افکااار عمااومی مخاادوش ک

نژاد، در واکاانش بااه ایاان پایااه بااود. پاااکباایبختیااار از اساااس طرحاای ساااختگی و 

داوودی، سااازی جعلاای، بخشاای از دفاعیاااتش را بااه قتاال حساان نیااکسناریو

 1های اجباری از اعضای گروه در زندان اختصاص داد.گیریاعترافو  شکنجه

تر شاادن حکاام و فشااارها پااس از مااال ساانگینرغم آگاااهی از احتنژاد، بااهپاااک

سیاساای -ساااختن ماهیاات دسااتگاه حقااوقیبرگاازاری دادگاااه نظااامی، باارای فاش

یاااری، زناادانی نظااام حاااکم دساات بااه یااک ابتکااار زد. او بااه همااراه یوسااف آل

بنادش کاه قارار باود باه زودی از زنادان آزاد شاود، ماتن دفاعیااتی کاه سیاسیِ هم

یاااری کااه آل 2را روی کاغااذ ساایگار ریزنویساای کاارد. در دادگاااه ارائااه کاارده بااود

                                                      
 1349خرادماااه  22ی ملاای در داوودی، مهناادس باارق، از فعاااالن مارکسیساات حااامی جبهااهحساان نیااک. 1

 باخت.  قلعه جانزیر شکنجه در زندان قزل

(، فعااال سیاساای مارکسیساات، پااس از انقااالب بااه همااراه 1363مردادماااه  23-1324یاااری )یوسااف آل. 2

ی مرکاازی ایاان سااازمان سیاساای در بنیااان گذاشاات و بااه عضااویت کمیتااههمفکاارانش سااازمان راه کااارگر را 
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ی پالسااتیکی جاسااازی کاارده و سااپس آن را بلعیااده بااود، مااتن را در یااک کیسااه

موفااق شااد ایاان دفاعیااات را از زناادان خااارج کنااد و بااه ایاان ترتیااب دفاعیااات 

(. افاازون بار ایاان، 1397نژاد و ساامع، نژاد در سراساار ایاران پخااش شاد )پاااکپااک

نااژاد از طریااق فعاااالن سیاساای در کنفدراساایون جهااانی محصاالین و دفاعیاات پاااک

ی ملاای سااوم در خااارج از کشااور ی هااواداران جبهااههادانشااجویان ایراناای و کمیتااه

دفتااری ؛ متین68-45، 1356نژاد، بااه چنااد زبااان ترجمااه و تکثیاار شااد )پاااک

کاااه باااه « عصااار جدیاااد»آشااانای ی ناممجلاااه(. 53، 1363]دفترهاااای آزادی[، 

، ایاان 298ی در شااماره 1971شااد، در سااال ت ژان پاال سااارتر اداره میماادیری

-2058، 1971طور کاماال بااه زبااان فرانسااه منتشاار کاارد )آزاده، دفاعیااات را بااه

های غرباای نیااز خباار محاکمااه و دفاعیااات ها و رسااانه(. دیگاار روزنامااه2066

  نژاد را پوشش دادند.پاک

نژاد در ایااران و همچنااین در سااطح جهااانی ی پنجاااه، دفاعیااات پاااکدر دهااه

تاوان کم در پانج عنصار مییافات. اهمیات ایان دفاعیاات را دسات ماننادبیشهرتی 

نژاد، اولااین ماادافعات یااک زناادانی کااه دفاعیااات پاااکجسااتجو کاارد: نخساات آن

طور طریاق باههاای گونااگون ترجماه شاده و از ایان سیاسی ایرانی بود که باه زبان

نحوی المللاای شااناخته شااد. دوم، ایاان دفاعیااات بااهای در سااطح بینسااابقهبی

گرای اجتماااعیِ نساال جدیاادی از مبااارزان چااپ-آشااکار و صااریح نگاارش سیاساای

داد و شااید بتاوان ایان ماتن را در جایگااه مانیفسات چاپِ ناو ایرانی را بازتااب مای

دارد، د در ایان دفاعیاات بیاان ماینژاکاه پااکو مستقل ایرانای ارزیاابی کارد. چنان

چپ مستقل ایران نه وابسته باه حازب تاوده و ناه متاأثر از خطاوط سیاسای چاین 

کاااه (. ساااوم آن119-118، 1399و شاااوروی باااود )فغفاااوری آذر و نصااایری، 

ی دفاعیاااتی مبتناای باار اناادیش بااود و بااا ارائااهدان ژرفنژاد خااود یااک حقااوقپاااک

هااای حقااوقی و سیاساای نظااام پادشاااهی و مبااانی حقااوق اساساای، توانساات بنیان

کشااد. چهااارم، رویکاارد ای کااه در براباار آن ایسااتاده بااود را بااه چااالش محکمااه

                                                      
بااه سااازمان کااارگران انقالباای ایااران )راه کااارگر( تغییاار نااام داد و در  1361آمااد. ایاان سااازمان در سااال 

 های بعد دچار انشعابات درونی شده است. سال
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نژاد نساابت بااه قااانونِ حاااکم و مفهااوم حااق باارای مبااارزانِ پااس از او پاااک

بایااد در نظاار داشاات کااه اغلااب دفاعیاااتی کااه توسااط مبااارزان ساااز بااود. سرمشق

گرفات، سابک و سایاق اکم نظاام پهلاوی صاورت مینژاد در برابار محاپیش از پااک

ی دفاعیااتی مبتنای نژاد باا ارائاهگماان، پااکو محتوای بسایار متفااوتی داشات. بی

خواهانااااه و هااااای آزادیسااااو و اندیشااااه و آرمانباااار مبااااانی حقااااوقی از یک

ورزی سیاساای ابااداع طلبانااه از سااوی دیگاار، روش و نگرشاای را باارای کاانشبرابری

شاان، گیاری از آن بتوانناد در عاین دفااع از خاود و حقوقهباا بهر کرد کاه مباارزان

سیاساای یااک نظااام اسااتبدادی را بااه چااالش بکشااند. -هااای حقااوقیزمااان بنیانهم

ای ماننااد دفاعیااات مهاادی آوازهتااوان در دفاعیااات پاارپااژواک ایاان نگاارش را می

( 1352اهلل دانشااایان )( و کرامااات1352(، خسااارو گلسااارخی )1351رضاااایی )

روشاانی شاانید و احساااس کاارد. و ساارانجام پاانجم آنکااه تااأثیر و اهمیاات هب

ای باااود کاااه بسااایاری از جواناااان و نژاد باااه انااادازهاجتمااااعیِ دفاعیاااات پااااک

دانشجویانی کاه باه پخاش و انتشاار آن پرداختناه بودناد، توساط سااواک دساتگیر 

مااوج نژاد ی گااروه فلسااطین و دفاعیااات پاااکی محاکمااهپروناادهو زناادانی شاادند. 

ی نظااام گرایانههای ساارکوبای از اعتراضااات علیااه سیاسااتجدیااد و گسااترده

پهلاااوی و وضاااعیت زنااادانیان سیاسااای ایجااااد کااارد )آرش ]دفترهاااای آزادی[، 

المللاای کااه بااه دنبااال ایاان مااوج (. بااه علاات فشااارهای داخلاای و بین32، 1363

د و نشااینی شااایجاااد شااده بااود، دسااتگاه قضااایی در نهایاات مجبااور بااه کماای عقب

رفاات اعاادام باشااد، بااا یااک درجااه تخفیااف، بااه نژاد را کااه گمااان میحکاام پاااک

حاابس ابااد همااراه بااا تبعیااد و اعمااال شاااقه کاااهش داد. در همااین زمینااه، 

ی رأی دادگاااه نظااامی در خصااوص اتهامااات مااتهم ی اطالعااات دربااارهروزنامااه

اساتقالل مجاازات مقادمین بار علیاه امنیات و »قاانون باا اساتناد باه ردیف چهارم 

نژاد چااون اقاادام علیااه شااکراهلل پاااک» 1( چنااین گاازارش کاارد:1310« )مملکاات

                                                      
(. 1399. نصاایری، ش. )، ن.کمجااازات مقاادمین باار علیااه امنیاات و اسااتقالل مملکااتی قااانون درباااره. 1

 . نقد اقتصاد سیاسی. فرمانروایانخشونت دورگه و قانون یکه

https://bit.ly/3acX2Eh
https://bit.ly/3acX2Eh
https://bit.ly/3acX2Eh
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امنیت داخلی مملکات نماوده باود و جارم وی از نظار دادگااه محارز گردیاده اسات 

 (. 4، 10/10/1349)اطالعات،  «محکوم به حبس ابد است

نژاد در روزهاای پایاانی حکومات پهلاوی پاس از تحمال ناه ساال شاکنجه پاک

کارد ااا از زنادان آزاد شاد د ااا شارایطی کاه او باا دوزخ دانتاه مقایساه میو تبعی

(. او در دوران 1982؛ هالیااااادی، 121-120، 1399)فغفاااااوری آذر و نصااااایری، 

زندان ارتباط بسیار نزدیاک و عمیقای باا رهباران جنابش فادایی داشات تاا جاایی 

و در ها پااس از آزادی شاالوار بیااژن جزناای  را کااه پااس از قتاال اکااه تااا ماادت

کاارد )آرش ]دفترهااای بااه یادگااار نگااه داشااته بااود بااه تاان می 1354ماااه فروردین

هاااای زیاااادی (. او پاااس از انقاااالب در مااادت کوتااااهی تالش36، 1363آزادی[، 

هااای باارای ایجاااد یااک ائااتالف سیاساای از عناصاار سوسیالیسااتی کااه نگرانی

داد هاااای حکومااات جدیاااد داشاااتند انجاااام ی نیاااات و انگیزهمشاااترکی دربااااره

هااا بااه (. ایاان تالش1984؛ متااین دفتااری، 118، 1399)فغفااوری آذر و نصاایری، 

انجامیاااد  1357اسااافندماه  14ی دموکراتیاااک ملااای در گاااذاری جبهاااهبنیان

تری در ی دموکراتیاااک ملااای رویکااارد انتقاااادی(. جبهاااه15/12/1357)کیهاااان، 

 شااده در پاایشهااای چااپ نساابت بااه نظااام تااازه تأسیسمقایسااه بااا دیگاار گروه

پردازان اصاالی ایاان راهباارد نژاد یکاای از نظریااه(. پاااک1984گرفاات )هزارخااانی، 

جبهااه « سااتون فقاارات»و « لنگاار»آمااد و در جایگاااه انتقااادی بااه حساااب می

-117، 1363نژاد و گااارگین ]دفترهاااای آزادی[، کااارد )پااااکآفرینااای مینقش

 1358(. ایاااان جبهااااه در مردادماااااه 24 و 15، 1363؛ دفترهااااای آزادی،119

ی آینادگان اعتاراض کارد؛ طور علنای باه سانساور مطبوعاات و تعطیلای روزناماهبه

نژاد شااد )هالیاادی، اقاادامی کااه منجاار بااه ساارکوب جبهااه و مخفاای شاادن پاااک

پرساای جمهااوری اسااالمی و قااانون اساساای نژاد از شاارکت در همه(. پاااک1982

هااااا فراخااااوان داد ن و ملیتخااااودداری کاااارد و بااااه دفاااااع از حقااااوق زنااااا

نژاد ؛ پاااااک88-86، 1363نژاد ]دفترهااااای آزادی[، اشااااتاین و پاااااکماری)آن

ی دموکراتیااک (. او بااه همااراه دیگاار اعضااای جبهااه97، 1363]دفترهااای آزادی[، 

روزی باارای همبسااتگی نیروهااای اپوزیساایون ادامااه داد ملاای بااه تااالش شاابانه

آذرمااااه  28نژاد در شاااکراهلل پااااک (.24، 1363)سااااعدی ]دفترهاااای آزادی[، 



 

 
 

 لیال فغفوری آذر و شاهین نصیری 947

ی در روزناماااه 1982ی اعااادام شاااد و خبااار درگذشااات او در ژانویاااه 1360

؛ 118، 1399آذر و نصاایری،  نیویااورک تااایمز و لومونااد منتشاار شااد. )فغفااوری

 (.16/1/1982نیویورک تایمز، 19/1/1982لوموند، 

نظااامی  نژاد در دادگاااهسااند پاایش رو، مااتن کاماال دفاعیااات شااکراهلل پاااک

اساات.  1349ماااه باادوی و همچنااین ماادافعات وی در دادگاااه تجدیاادنظر در دی

های انتشااار یافتااه توسااط کنفدراساایون دانشااجویان ایاان مااتن بااا تطبیااق نسااخه

ی منتشاار شااده در ایراناای کااه تنهااا شااامل دفاعیااات در دادگاااه باادوی و نسااخه

ی و تجدیاادنظر کتاااب دفترهااای آزادی کااه شااامل دفاعیااات در هاار دو دادگاااه باادو

 هاساااتاسااات تنظااایم شاااده و حااااوی برخااای توضااایحات تکمیلااای در پاورقی

 (. 75-57؛ دفترهای آزادی، 68-45، 1356نژاد )پاک

 

 : فارسی  منابع

ی جبهاااهنژاد. دفترهاااای آزادی: باااه یااااد شاااکراهلل پااااک(. 1363پاکااادامن، ن. و دیگاااران. )

 دموکراتیک ملی ایران.

دفاعیاااات هوشااانگ ترگااال، مساااعود رجاااوی، محماااد بازرگاااانی و  (.1356)نژاد، ش. پااااک
 .68-45. کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی. صص. نژادکشکرااهلل پا

 405. شااماره نباارد خلااقنژاد. وگو بااا عزیااز پاااک(. گفاات1397نژاد، ع. و سااامع، م. )پاااک

 [.1389اردیبهشت  19]تاریخ مصاحبه: 

 .1349دی  10اطالعات.  روزنامه

 . 1349دی  26روزنامه اطالعات. 

 .1357اسفند  15روزنامه کیهان. 

. سااوئد: ی انقااالببرخاسااتههااای از خاااک روایت(. 1399فغفااوری آذر، ل. و نصاایری، ش. )

 نشر باران
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 نژاد در دادگاه نظامی شاهدفاعیات شکراهلل پاک

 

 دفاعیات در دادگاه بدوی نظامی -بخش اول

 

 آیین دادرسی ارتش 1۹5ی ایرادات طبق ماده-1

بااا احتاارام، ایاان مراتااب را در ایااراد بااه صااالحیت دادگاااه و اصااوالً در ایااراد بااه 

 رساند:قانونی بودن و تشکیل آن بر خالف قانون به استحضار می

. قااانون اساساای بااین افااراد مملکاات و حکوماات، بااین افااراد مملکاات و 1

ی مقننااه، قضااائیه و مجریااه، حاااکم گانهمحاااکم، بااین افااراد مملکاات و قااوای سااه

االتبااع مطلق است و حکومات قاانون اساسای در تماام شائون قاانونیِ مملکات الزم

قاانون است. هر اقادام و عملای کاه در مملکات صاورت بگیارد، بایاد در چهاارچوب 

اساسی باشد و هر اقادام و عملای کاه مغاایر قاانونی اساسای باشاد، معتبار نیسات و 

 باشد و هیچکس هم مجبور نیست آن را تبعیت و اطاعت کند. االتباع نمیالزم

ی اماروز طباق اصاول قاانون اساسای هسات یاا ناه؟ حال ببینیم تشکیل جلسه

ا عاادم صااالحیت آن ی صااالحیت و یاااگاار طبااق قااانون اساساای اساات، بعااد درباااره

که اساساااً تشااکیل ایاان جلسااه باار خااالف تااوان صااحبت کاارد. ولاای در صااورتیمی

ی یاک امار غیرقاانونیِ زائاد اسات و حتای قانون اساسی باشاد، دیگار بحاث دربااره

 مورد خواهد بود.ی صالحیت بیبحث درباره

دارد کاه کنم مقارر مایمتمم قاانون اساسای کاه عینااً آن را نقال مای 74اصل 

پااس « ای ممکاان نیساات منعقااد گااردد مگاار بااه حکاام قااانون.یچ محکمااههاا»

دانااد مگاار بااه حکاام ای را ممکاان نمیکااه قااانون اساساای تشااکیل محکمااهوقتی

ای تشاکیل شاود کاه مغاایر باا قاانون قانون، به طریق اولی ممکان نیسات محکماه

کنم کاه مقارر ماتمم قاانون اساسای را عینااً نقال مای 76اساسی باشاد. مان اصال 

ی محاکماات علنای اسات مگار آنکاه علنای باودن آن مخال انعقااد کلیاه»ارد: دمی

نظاام یااا منااافی عصاامت باشااد. در ایاان صااورت لاازوم اختفااا را محکمااه اعااالم 
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ی اماروز مرکاب از چاه کساانی اسات؟ مان اساامی حال ببینایم جلساه« نماید.می

در  کنم کاه از لحااظ ثباتی آقایان حاضر در ایان جلساه را مشخصااً قیاد مایهمه

پرونااده معلااوم باشااد کااه حتاای یااک تماشاااچی در ایاان جلسااه نیساات. متهمااین 

 4خااانی،ناصاار رحیم 3ناصاار کاخساااز، 2احمااد صاابوری، 1آقایااان مسااعود بطحااائی،

عبدالرضاااا ناااواب  7زاده،اهلل سااالطانهااادایت 6هاشااام ساااگوند، 5عباااداهلل فاضااالی،

                                                      
دساتگیر و پاس از محاکماه باه حابس اباد  1348مسعود بطحاائی، از اعضاای گاروه فلساطین کاه در ساال . 1

 شود. محکوم می

 1349و ماتهم ردیاف اول محاکماات ایان گاروه در ساال  از اعضاای ارشاد گاروه فلساطین احماد صابوری،. 2

ابتدا به حبس ابد و پس از آن بناا بار حکام دادگااه تجدیادنظر باه دلیال همکااری باا دادگااه و اظهاار نادامت، 

سال زندان محکاوم شاد. احماد صابوری کاه باه هنگاام تاالش بارای عباور از مارز عاراق دساتگیر شاده  3به 

ی افااراد گااروه را ی دسااتگیری همااه)دیگاار عضااو گااروه فلسااطین(، زمینااه بااود، بااا لااو دادن عبااداهلل فاضاالی

هایی را طاارح کاارد کااه ساااواک سااعی داشاات آن را باارای ایجاااد کاارد. صاابوری در مراحاال بااازجویی صااحبت

 تقویت سناریوی همکاری اعضای این گروه با سپهبد تیمور بختیار به کار گیرد.

در جریاان محاکماات ایان گاروه باه حابس اباد محکاوم شاد. ناصر کاخساز، از اعضاای گاروه فلساطین کاه . 3

ی مساالحانه را ی مبااارزهی سیاساات و فلساافه روی آورد و ایاادههااای پژوهشاای در حااوزهبااه فعالیت تراو بعااد

 به نقد کشید.

ساال زنادان محکاوم  7از اعضای گاروه فلساطین کاه در جریاان محاکماات ایان گاروه باه  خانی،ناصر رحیم. 4

خااواهی در تاااریخ جمهوری»گاار تاااریخ ایااران معاصاار اساات و از جملااه آثااار مهاام او پژوهشخااانی شااد. رحیم

 است. « ایران

خاانی باا ایان گاروه آشانا شاد و در ساال عبداهلل فاضلی، از اعضاای گاروه فلساطین کاه توساط ناصار رحیم. 5

 محکوم شد.  سال زندان و کار اجباری  15به آن پیوست. وی در جریان محاکمات این گروه به  1348

ساال زنادان باا  5هاشم سگوند از اعضای گاروه فلساطین نباود اماا در ارتبااط باا ایان گاروه دساتگیر و باه . 6

 اعمال شاقه محکوم شد.  

زاده از اعضااای گااروه فلسااطین بااود. او در دوران دانشااجویی در دانشااگاه تهااران ارتباااط اهلل ساالطانهاادایت. 7

 7و گاروه فلساطین( داشات. وی در جریاان محاکماات ایان گاروه باه دوسات )دیگار عضانزدیکی باا داود صلح

 سال زندان محکوم شد.
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درضااا محم 4سااالمت رنجباار، 3دوساات،داود صلح 2بهاارام شااالگونی، 1بوشااهری،

 9فرشااید جمااالی، 8ناصاار جعفااری، 7محمااد معاازز، 6نااژاد،ابااراهیم انزابی 5شااالگونی،

ی آقااای رئاایس دادگاااه، آقایااان عالوهنژاد؛ بااهو شااکراهلل پاااک 10فرهاااد اشاارفی

داران و سااربازان. خااواهش قضااات، آقااای دادسااتان، آقااای منشاای و آقایااان درجااه

ر غیرعلنای باودن خاود ای هسات کاه محکماه تصامیم باجلساهکنم اگر صورتمی

ی تشااکیل دادگاااه قیااد جلسااهاکنااون قرائاات شااود تااا در صورتگرفتااه اساات، هم

 شود.

                                                      
سااال  10از اعضااای گااروه فلسااطین کااه در جریااان محاکمااات ایاان گااروه بااه  بوشااهری عبدالرضااا نااواب. 1

  زندان محکوم شد.

گااروه بااه  خااانی در قالااب آخااریناز اعضااای گااروه فلسااطین کااه همااراه بااا ناصاار رحیمبهاارام شااالگونی، . 2

 8باه  1349در جریاان محاکماات ساال روند تاا پاس از آن باا عباور از مارز، وارد عاراق شاوند. او خرمشهر می

 سال زندان محکوم شد.

سااال زناادان  10دوساات، از اعضااای گااروه فلسااطین کااه در جریااان محاکمااات ایاان گااروه بااه داود صلح. 3

باه دلیاال مباارزات سیاسای در زنادان بااود و در ساال در دوران پهلاوی  18محکاوم شاد. او در مجماوع حاادود 

 درگذشت. 1383خرداد 

سااالمت رنجباار، از اعضااای گااروه فلسااطین کااه در جریااان تااالش باارای خااروج از ایااران در ماارز شاالمچه . 4

  سال زندان محکوم شد. 10دستگیر شد. وی در جریان محاکمات این گروه به 

سااال  5بااه  1349کااه در جریااان محاکمااات سااال محمدرضااا شااالگونی از اعضااای گااروه فلسااطین بااود . 5

 زندان محکوم شد.  

سااال زناادان  7نااژاد، از اعضااای گااروه فلسااطین کااه در جریااان محاکمااات ایاان گااروه بااه ابااراهیم انزابی. 6

 محکوم شد. 

سااال زناادان محکااوم  3محمااد معاازز، از اعضااای گااروه فلسااطین کااه در جریااان محاکمااات ایاان گااروه بااه . 7

 شد.

سااال زناادان محکااوم  5ری، از اعضااای گااروه فلساطین کااه در جریااان محاکمااات ایاان گاروه بااه ناصار جعفاا. 8
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مااتمم قااانون اساسای اجاارا نشااود و حقاای کااه قااانون  76بناابراین وقتاای اصاال 

ای باادون حضااور تماشاااچی تشااکیل اساساای اعطااا نمااوده رعایاات نگااردد و جلسااه

ای محکمااه اساساای، چنااین جلسااهمااتمم قااانون  76شااود، بنااا بااه صااراحت اصاال 

یاا محکماه، « دادگااه»و نگفاتم « جلساه»کاه مان در اظهااراتم گفاتم نیست و این

کنم: قااانون اساساای کااه باااز هاام آن را تکاارار ماای 76و  74باارای تبعیاات از اصاال 

: 76و اصال « ای ممکان نیسات منعقاد گاردد مگار باه حکام قاانونهیچ محکماه»

مگار آنکاه علنای باودن آن مخال نظام یاا  ی محاکماات علنای اساتانعقاد کلیاه»

آیاا « نمایاد.منافی عصمت باشاد. در ایان صاورت لازوم اختفاا را محکماه اعاالم می

واقعاااً تشااکیل دادگاااه علناای مخاال نظاام یااا منااافی عصاامت اساات؟ اگاار بااه فاارض 

محال چناین باشاد، بایاد قبال از شاروع اعاالم گاردد کاه محکماه مخفای اسات و 

صااورت جلسااه هاام قیااد نگردیااده اساات. بایااد  چنااین اعالماای نشااده اساات و در

توضاایح دهاام کااه واضااعین قااانون اساساای باارای ایاان کااه در تقصاایرات سیاساای، 

هااا نتواننااد روی اقاادامات غیرقااانونی خااود ساارپوش گذاشااته و روشاانفکران دولت

هاااای دربساااته دساااته بااادون سروصااادا در دادگاهرا بااادون اطاااالع ماااردم دسته

انااد و ون اساساای و ماتمم آن تاکیاد خااص کردهمحاکماه و محکاوم نمایناد، در قاان

مااتمم قااانون اساساای مبااین ایاان توجااه خاااص اساات کااه عیناااً قرائاات  77اصاال 

بودن ی تقصااایرات سیاسااایه و مطبوعااااتی چنانچاااه محرماناااهدربااااره» کنم:مااای

« محاکمااه صااالح باشااد، بایااد بااه اتفاااق جمیااع آرای اعضااای محکمااه بشااود.

مباادا دولات بتواناد اکثریات اعضاای محکماه کنیاد حتای بارای اینکاه مالحظه می

را تحاات تااأثیر قاارار دهااد و جلسااه را مخفاای تشااکیل دهااد، تصااریح کاارده کااه در 

مسااائل سیاساای لاازوم علناای نبااودن بایااد بااه اتفاااق آرا اعااالم شااود. ایاان اصاال را 

بااودن محاکمااه، خاصااه در مسااائل خواناادم تااا توجااه قااانون اساساای بااه اصاال علنی

خااواه ایااران و جهااان کااه ی مااردم آزادیماان و همااه باارای سیاساای روشاان شااود.

شااود، روشاان اساات داننااد چگونااه قااانون اساساای درصااورت لاازوم سااوءتعبیر میمی

ی سیسااتم های ارتااش ایااران باادون اسااتثنا و همااهی دادرساایکااه اصااوالً همااه

حکومتی ایاران بادون اساتثنا معتقدناد کاه درایاران هایچ کاس باه اتهاام سیاسای 

ماان و صاادها جااوان دیگاار نظیاار  گااردد.و نااه محاکمااه می شااودنااه بازداشاات می
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اند و مساالماً از نظاار کسااانی کااه در ایاان جلسااه در ردیااف متهمااین نشسااته

ها نظر ایاان دسااتگاهخواهااان جهااان باعااث افتخااار ملاات مااا هسااتند، بااهآزادی

شاویم. ماان قصااد ناادارم هااای جنااایی محکااوم میمجازات جانیاانی هسااتیم کااه باه

ساااس ماهیاات اتهااام بحااث کاارده و ثاباات کاانم اتهااام سیاساای در ایاان مرحلااه در ا

ماتمم قااانون اساساای در تأییااد  77خااواهم از اصاال اسات، بلکااه در اینجااا فقاط می

آن کمک گرفتاه و بگاویم کاه ایان جلساه بار طباق قاانون اساسای  76و  74اصول 

کااه جلسااه علناای شااود و بااه توانااد باشااد، مگاار ایننمی« محکمااه»و مااتمم آن 

هااای مااا و خبرنگاااران رساامی و قااانونیِ در بااین آنهااا افااراد خانوادهتماشاااچی کااه 

مطبوعااات ایااران و جهااان ]باشااند[ امکااان حضااور داده شااود؛ زیاارا اول بایااد ایاان 

ی مقارر در قاانون درآیاد، جلسه بر اساس اصول قاانون اساسای، باه شاکل محکماه

 ی نظااامی دالیاال خااودم را در ایااراد بااه صااالحیتبعااد ماان در محضاار محکمااه

مااتمم قااانون اساساای و  77و  74بنااابراین اجاارای اصااول  دادگاااه نظااامی بگااویم.

اکنااون جلااوی در ورودی بااودن دادگاااه و حضااور تماشاااچی کااه هماعااالم علنی

دادرساای ارتااش منتظاار ورود در جلسااه هسااتند، اولااین شاارط تباادیل ایاان جلسااه 

 به محکمه است.

 در صالحیت -2

نونیِ دادگااهِ نظاامی در ماورد اتهاماات اکنون در ماورد رّد صاالحیت ذاتای و قاا

قباال از ورود بااه اصاال مطلااب، بایااد  رسااانم.وارده مطااالبی بااه ساامع دادگاااه می

ام کااه آقایااان در مااورد رد صااالحیت دادگاااه بگااویم کااه اینجانااب کااامالً مطلااع

عنوان نظااامی حساساایت دارنااد و اساساااً همااین کااه کساای دادگاااه نظااامی را بااه

گی بااه اتهاماااتی از قبیاال اتهامااات ایاان گااروه صااالح مرجااع قضااایی باارای رسااید

دانم کاه هماه مان خاود را موظاف مایدانناد. باایننداند، خودِ ایان امار را جارم می

وقتاای کساای صااالحیت مراجااع  عنوان یااک انسااان از حقااوق خااود دفاااع کاانم.بااه

طور نظامی را بارای رسایدگی باه اتهاماات مرباوط باه ایان پروناده قباول کناد، باه

ی مااأمورین وساایلهیدگی بااه اتهامااات مزبااور را از آغاااز دسااتگیری بهضاامنی رساا
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های وحشااتناک و غیرانسااانی و هااای تااوأم بااا شااکنجهسااازمان امنیاات و بازجویی

ها، ایاان همااه اساات. ایاان همااه ظلاام و سااتمبازپرساای و غیااره را نیااز پذیرفتااه 

 هشااکنجه و آزارهااا کااه درمااورد تمااام افااراد ایاان پرونااده انجااام شااده، از صااح

گذاشااتن بااه صااالحیت محاااکم نظااامی باارای رساایدگی بااه اتهامااات سیاساای، بااه 

گیاارد. بایااد ی انسااانی سرچشاامه میاتهامااات مربااوط بااه طاارز تفکاار و اندیشااه

الرعایااه هسااتند کااه در قااوانین مملکتاای در صااورتی الزم توضاایح باادهم کااه

 چارچوب قانون اساسی و منشاور ملال متحاد تصاویب شاوند و آنچاه خاالف قاانون

االتبااع نیسات، بلکاه باه اتهاام تنها الزمی حقاوق بشار باشاد، ناهاساسی و اعالمیاه

اعتناایی باه حقاوق بشار، قابال تعقیاب و مجاازات زیرپاگداشتن قانون اساسای و بی

 باشد.می

در مااورد » کنم:مااتمم قااانون اساساای را عیناااً قرائاات ماای 79اکنااون اصاال 

محاکمااه حاضاار خواهنااد  تقصاایرات سیاساایه و مطبوعااات، هیااأت منصاافین در

هااایی ی کامال پرونااده و اطاالع از تمااام تحقیقاات و بازجوییماان باا مطالعااه «باود.

کنم کاه اگار تقصایری متوجاه مان باشاد، آن که ]انجام[ شاده، صاریحاً اعاالم مای

تقصیر سیاسی است و باید محاکماه باا حضاور هیاأت منصافه صاورت بگیارد. ولای 

کس بااه اتهااام سیاساای رایاان مملکاات هاایچمحاااکم نظااامی اساساااً معتقدنااد کااه د

شااود. ماان و دوسااتان ماارا کااه در اینجااا حضااور دارنااد، دسااتگیر و محاکمااه نمی

دانناد کاه اتهاام جناایی معماولی دارناد، ناه اتهاام ای جانی در ردیاف قاتال میعده

اند چاون شادن مصاونهاا در ایان کشاور از شکنجهسیاسی؛ با این تفااوت کاه قاتل

« مزیات»کنناد، ولای ماتهم سیاسای یاک ام آنهاا رسایدگی میقضات عدلیه به اتها

نمایناد! اش هام میشاود، شاکنجهدارد و آن هم ایان اسات کاه وقتای دساتگیر می

عنوان یااک مااتهم در اینجااا هسااتم، بایااد صااریحاً بگااویم کااه اگاار امااا ماان کااه بااه

ی مان اسات. اتهامی به مان وارد باشاد، آن اتهاام مرباوط باه طارز تفکار و اندیشاه

عاادالتی اساات کااه اینهااا همااه اتهااام سیاساای ام مخالفاات بااا جااور و سااتم و بیاتهاا

مااتمم قااانون اساساای  79شااود و ]باارای رساایدگی بااه آن[ بایااد اصاال نامیااده می

اجرا شود و هیاأت منصافه حضاور داشاته باشاد؛ و اال تشاکیل دادگااه بار خاالف و 

زیاار پااا  که قااانون اساساای رامااتمم قااانون اساساای اساات و کسااانی 79مغااایر اصاال 
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باشاند. چقادر دردنااک اسات کاه گفتاه شاود بگذارند، قابل محاکماه و تعقیاب می

ایااران از نظاار اجاارای قااانون اساساای و رعایاات حقااوق بشاار نساابت بااه ساای سااال 

 است. رو به قهقرا رفته پیش

هااایم متکاای بااه دلیاال عیناای و سااند تاااریخی باشااد، بایااد کااه حرفباارای این

ن علیااه امنیاات و اسااتقالل مملکاات کااه مااورد بگااویم کااه قااانون مجااازات مقاادمی

سااال قباال  39یعناای  1310خاارداد  22ی مراجااع نظااامی اساات، در دهاسااتفا

، 1316های ایااران درسااال اساات. اولااین دسااته ]از[ کمونیساات تصااویب شااده

موجب هماین قاانون مقادمین برضاد امنیات کشاور باه 1نفار، 53مشهور باه گاروه 

ی وم شاادند؛ ولاای نااه در محکمااهمحاکمااه و محکاا 1310خاارداد  22مصااوب 

گااذرد و سااال می 33حاااال از آن تاااریخ  .ی جناااییِ عدلیاهنظاامی بلکااه در محکمااه

اند؛ ولای در زیار همان اتهام و بار طباق هماان قاانون باه محاکماه کشاانده ما را به

ی مااامورین نظااامی در دادگاااه نظااامی. ایاان اساات نتیجااه و مفهااوم باارق ساار نیاازه

دنیاا بایاد بداناد کاه  ساال در صایانتِ حقاوق انساانی.  33پیشرفت مملکت ظارف 

ی مملکات زیار ی قضاائیهکنیم کاه قاوهما در چه شارایط وحشاتناکی زنادگی مای

ی ارتااش و قااوای وساایلهی زناادگی مااردم بهاساات و همااه ساار نیاازه خاارد شااده

االجااره شاود و جاز دعااوی مرباوط باه سافته و تعادیل مالمسلح حال و فصال می

باارداری و چااک بالمحاال، عدلیااه بااه کاااری اشااتغال بااوط بااه کالهو اتهامااات مر

ی قضاااییه و تفکیااک قااوای ی وجااودی قااوهناادارد. در واقااع آنچااه علاات و فلساافه

مااورد عنایاات  27و  26ثالثااه اساات کااه قااانون اساساای نیااز آن را در اصااول 

ی مجریااه هم خااورده و در مملکاات جااز از یااک قااوه کااه قااوهقاارارداده، اساساااً بااه

 .ی نیستاست خبر

قاوای مملکات ناشای از ملات »کنم: قانون اساسای را عینااً قرائات مای 26اصل 

حااال ببیناایم « نمایااد.اسات و طریااق اسااتعمال آن قااوا را قااانون اساسای معااین می

                                                      
گرا در دوران رضااا شاااه تاان از روشاانفکران و فعاااالن سیاساای کمونیساات و چااپ 53اشاااره بااه دسااتگیری . 1

محاکمااه شاادند. در میااان ایاان گااروه، افااراد سرشناساای از  1317آبااان  22تااا  11ی پهلااوی کااه در فاصااله

  جمله تقی ارانی حضور داشتند.
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 27اسات. اصال  ی اساتعمال آن قاوا را چگوناه تعیاین نماودهقانون اساسی طریقاه

و ساپس  «شاودجزیاه میقاوای مملکات باه ساه شاعبه ت» گویاد:قانون اساسای می

گویااد: می 27نمایااد و در بنااد دوم از اصاال گانه را تشااریح میتفکیااک قااوای سااه

ی قضاییه و حکمیاه کاه عباارت اسات از تمییاز حقاوق و ایان قاوه مخصاوص قوه»

بااد « اساات بااه محاااکم شاارعیه و در شاارعیات و بااه محاااکم عرفیااه در عُرفیااات.

کانم و بعاد در ماورد ساه اصال مزباور قانون اسااس را عینااً قرائات  28نیست اصل 

ی مزبااور همیشااه از یکاادیگر قااوای ثالثااه»گویااد: می 28توضاایح دهاام. اصاال 

ایاان توضایح مقاادماتی را قابالً باادهم کاه اصااول « متماایز و منفصال خواهنااد باود.

کااه حکوماات بااه همااه کااار مشااروطیت بااه علاات ظلاام و سااتمِ حکااام دولتاای و این

ی صاحیحی وجاود نداشات، کارد و ضاابطهی شخصای رسایدگی مایمردم باه اراده

مااورد تقاضااا قاارار گرفاات. ابتاادا مااردم خواسااتار عدالتخانااه بودنااد و بعااد خواهااان 

ی اصالی مشاروطیت، مشروطه شادند. منظاور از ایان توضایح ایان اسات کاه مایاه

عادالت اسات و مااردم فکار کردناد کااه باا اساتقرار مشااروطیت و باا تفکیاک قااوای 

از « جاالد»و مجریاه، از سیساتم حکومات کاه همیشاه ی مقنناه، قضااییه، گانهسه

ی آن بااود، رهااایی خواهنااد یافاات و دیگاار هاایچ خونخااواری نخواهااد عناصاار اولیااه

اختیااار  ی شخصاای، دسااتور مجااازات متهماای را صااادر کنااد.توانساات بااا اراده

رساایدگی و قضاااوت جاارایم را خواسااتند از حاااکم گرفتااه و بااه قاضاای بدهنااد. 

ی مجریاه باشاد. حااال ی جادا از قااوهی قضااییهقااوه قاضای یعنای کساای کاه جازء

ی قضاااییه کنم: مااا متهمااین حاضاار در ایاان دادگاااه در مقاباال قااوهماان سااؤال ماای

 ی مجریه؟ قرار داریم یا قوه

قاانون اساسای شاده و تمییاز حقاوق را  27با تصاریحی کاه در بناد دوم اصال 

نکاه[ اینجاا هام کاه در عرفیات به محاکم عدلیاه تفاویض نماوده و ]باا توجاه باه ای

ی مجریااه شااویم عدلیااه نیساات، پااس مااا را ]در حقیقاات[ قااوهدر آن محاکمااه می

ایم باه زماان قبال از مشاروطیت ی قضااییه و ماا برگشاتهکناد ناه قاوهمحاکمه می

یعنی به عهد قبال از مظفرالادین شااه و قبال از انشااء قاانون اساسای. اماا در ماورد 

ی متهمااین از جملااه ویم کااه محاکمااهقااانون اساساای بایااد بگاا 28و  27اصااول 

ی ی ارتاش و قاوای مسالح یعنای محاکماه در زیار سایطرهاینجانب در زیر سارنیزه
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قااانون اساساای اساات کااه  28ی مملکاات و ]ایاان[ خااالف اصاال قاادرت اجراییااه

« ی مزبااور از یکاادیگر ممتاااز و منفصاال خواهنااد بااود.قااوای ثالثااه»گویااد: می

ی قضااییه و کاردن قاوه جاا باه معنای پایماال جانباان درایانی ایناکنون محاکمه

زدن اصاال تفکیااک قااوای ثالثااه اساات و ایاان اقاادامات مجااازات دارد. درساات باارهم

اساات کااه شااما پوزخنااد خواهیااد زد کااه چااه کساای جاارأت مجااازات مااا را دارد؟ 

ایاان، حکوماات اساات کااه »درساات اساات کااه شااما پاایش خااود خواهیااد گفاات: 

ی مان گفاتن حقاایق اسات تاا ماردم یفاهاماا وظ« خواهد چنین بکنیم.خودش می

شاود، چاه دنیا بدانند در ایاران کاه ایان هماه صاحبت از حقاوق بشار و قاانون می

 .گذردمی

 آخرین دفاع -3

 ریاست محترم دادگاه، دادرسان محترم!

ی زیااادی از دانشااجویان و مااأمورین سااازمان امنیاات درسااال گذشااته عااده

لیااه کشااور توقیااف کاارده و پااس از خواهااان ایااران را بااه اتهااام اقاادام عآزادی

هااای های ساااختگی، بااه دادگاههای وحشااتناکِ قاارون وسااطایی، بااا پروناادهشااکنجه

ی دادرساای ارتااش فرسااتادند. شاامار کسااانی کااه در دی و نظااامیِ ]تحاات[ اداره

بهمن ماه سال گذشته به اتهاام همادردی باا ماردم فلساطین یاا همکااری باا افاراد 

ای از آناان پاس از صاد نفار بیشاتر باود کاه عاده گروه فلساطین توقیاف شادند، از

محاکماااه، محکاااوم و پاااس از انقضاااای مااادت محکومیااات، آزاد شاااده یاااا باااه 

ها اعاازام گردیدنااد و بقیااه، یعناای باایش از چهاال نفاار دیگاار، هنااوز در سااربازخانه

شاود کاه قبال از هار چیاز ایان ساؤال مطارح می برناد.سر میهای ساواک بهزندان

شاان چاه باود؟ زیارا عاده، هادف، رواباط و چگاونگی توقیف علت واقعی توقیف این

، عناوان بازداشات تماام متهماین سیاسای در «اقدام بر ضاد امنیات کشاور»عبارت 

ای جااانیِ روشاانفکرنما، باا ایجاااد روابااط ایاران اساات. از نظار سااازمان امنیاات، عاده

 اند باهکشای و قتال و غاارت، قصاد داشاتههای غیرانساانی و آدممخوف و باا هادف

ی ساازمان گوناه ادعاهاا در نظریاهکمک دول خاارجی، ماردم ایاران را بکُشاند. این
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چینی ها مانعکس اسات قیاد شاده. بادون احتیااج باه مقدماهامنیت که در پروناده

هااا و کااه بخااواهیم دعاااوی سااازمان امنیاات را در مااورد ساارقت بانکو باادون آن

کشااوفه، عملیااات هااای مکمااری، تفنگ هایهااا، اساالحهمااواد منفجااره، نارنجک

های چااین و عبااور غیرمجاااز از مرزهااای افغانسااتان و عااراق و رابطااه بااا ساافارتخانه

های فلسااطین و غیااره را کااه ساااواک در مصاار، رابطااه بااا دولاات عااراق و سااازمان

ساازی علیاه افااراد ایان گااروه و در گزارشاات خااود باه دادرساای ارتاش ذکاار پرونده

مساأله بارای آقایاان رئایس و اعضاای کرده، تأییاد یاا تکاذیب کنایم، تشاریح ایان 

شااوند، دادگاااه ضااروری اساات کااه بیشااتر افاارادی کااه در ایاان دادگاااه محاکمااه می

ی هیچ گنااهی جاز همادردی باا ماردم فلساطین ندارناد. در واقاع دساتگاه حاکماه

ی ماا در ایان دادگااه، همبساتگی ملات ایاران باا خلاق فلساطین و ایران با محاکمه

را باه رهاایی سارزمین فلساطین از یاوغ امپریالیسام و  تمایل ماردم ایاران و جهاان

ی اساات. البتااه سااایر دوسااتان درمااورد مسااألهصهیونیساام بااه محاکمااه کشیده

تفصاایل فلساطین و علاال عزیماات مااا باارای پیوساتن بااه نهضاات خلااق فلسااطین به

گاویم کاه بارخالف ادعاای طور خالصاه میکنناد؛ ولای مان باهصحبت کارده و می

ایاران مبنای بار طرفاداری از حقاوق آوارگاان فلساطین و  یمکرر دساتگاه حاکماه

رغم تبلیغااات خااودِ دولاات در مااورد کمااک بااه آنااان و گفتارهااای مقامااات علاای

ی دولتاای در رادیااو و تلویزیااون و نیااز مقاااالت متعاادد مقامااات رساامی درباااره

ای از طرفااداری دولاات ایااران از دعاااوی خلااق فلسااطین، در ایاان دادگاااه عااده

یااران تنهااا بااه دلیاال هماادردی بااا مااردم فلسااطین محاکمااه خواهااان اآزادی

شوند. ملت ایران و جهانیان بایاد بدانناد کاه بساتن اتهاماات گونااگون باه افاراد می

 ی ساازمان امنیات بارای لاوثاین گروه کاه در کیفرخواسات مطارح شاده، توطئاه

باشااد. البتااه ذکاار ایاان کااردن افکااار عمااومی میکااردن هاادف گااروه و منحرف

روری اسااات کاااه هااادف کماااک باااه خلاااق فلساااطین از عقایاااد موضاااوع ضااا

ی ماا در ایان راه، اعتقااد ی محرکاهضدامپریالیستی ما جادا نیسات و در واقاع قاوه

اسارائیل اماروز از صاورت  اسات. ما به مبارزه علیاه امپریالیسام و صهیونیسام باوده

ظاااهر یااک دولاات مظلااوم بااه صااورت یااک دولاات متجاااوز کااه مااورد حمایاات 

صااورت باارج مراقباات امپریالیساام عماال ساات درآمااده. اساارائیل کااه بهامپریالیساام ا
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ی خاورمیاناااه ای بااارای اساااارت اقتصاااادی و سیاسااای منطقاااهکناااد، وسااایلهمی

هااا در انگلسااتان و آلمااان هااایی را کااه در طاای قرنایاان دولاات، قیماات خون اساات.

ب و اسااپانیا و فرانسااه و روساایه و بالکااان از یهودیااان ریختااه شااد، امااروز از اعاارا

داران غربااای و کناااد و در ایااان راه از همدساااتی کامااال سااارمایهوصاااول می

دانیااد چاارا مااا امااروز در ایاان امپریالیساام آمریکااا و انگلاایس برخااوردار اساات و می

داران ی ساارمایهنشاااندهشااویم؟ چااون دولاات ایااران هاام دستدادگاااه محاکمااه می

اثبااات ایاان اجااازه بدهیااد باارای  غرباای و امپریالیساام آمریکااا و انگلاایس اساات.

موضوع و برای اینکه روشان شاود کاه چارا باه جارم همادردی باا ماردم فلساطین 

شااویم، قاادری بااه عقااب برگااردیم. قاادرت و نفااوذ اسااتعمار انگلسااتان محاکمااه می

قاادری بااود کااه کشااور مااا بیشااتر بااا نظاار در ایااران قباال از حکوماات مشااروطه به

ب مشااروطه و در اثاار پااس از درگیااری انقااال شااد.سیاسااتمداران انگلیساای اداره می

هااای مااردم بااه رهبااری مرداناای نظیاار سااتارخان و باقرخااان و ها و جانبازیکوشااش

های خواهان پیااروز شاادند؛ ولاای بااه علاات توطئااهحیاادرعمواغلی، باااالخره مشااروطه

استعمار خاارجی و ارتجااع داخلای، پیاروزی مشاروطه مادت کوتااهی بایش طاول 

هااا تحاات عنااوان راف و فئودالها، همااان اشااها و ساالطنهنکشااید. همااان دولااه

هااای صااورت جنبشمشااروطه بااردوش مااردم سااوار شاادند و مقاوماات مااردم نیااز به

دیگری نظیار قیاام خیاباانی در آذربایجاان، قیاام کلنال محماد تقای خاان پسایان 

خااان درگاایالن بااروز کاارد. تاار از همااه قیااام میاارزا کوچکدر خراسااان، و مهم

دیاد، دسات ات انقالبای پرقادرتی روبارو میاستعمار انگلستان که خاود را باا جریانا

بااه کااار شااد. تأساایس حکوماات انقااالب بلشااویکی در روساایه کااه در همسااایگی 

ایران قرار داشت و به صاورت پایگااه بازرگ انقاالب جهاانی درآماده باود نیاز مَزیاد 

نشاااندگان داخلاای، اسااتعمار انگلسااتان را بااه حرکاات درآورده و برعلاات شااد. دست

خااواهی و اسااتقالل اتوری ساایاه کااه هرگونااه صاادای آزادیلاازوم ایجاااد یااک دیکتاا

خواران طلباای را خفااه کاارده و امنیاات الزم را باارای اسااتعمارگران انگلیساای و نفاات

مربوطااه بااه وجااود آورده و درعااین حااال حااائلی بااین انقااالب روساایه و ساارزمین 
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و 12991ی هندوسااتان باشااد، باااالخره منجاار بااه کودتااای سااوم اساافند مسااتعمره

ماجراهااای نفتاای  کارآماادن رژیاام دیکتاااتوری بیساات ساااله شااد. سااپس روی

ی بیساات ساااله و سااایر امتیااازات اسااتعماری آن دوره مشااهورتر از آن اساات دوره

نیااز بااه  13202کااه احتیاااجی بااه تشااریح داشااته باشااد. افتضاااح سااوم شااهریور 

و مبااارزات ضااد  1320-30ی همااین ترتیااب، کوشااش نیروهااای مترقاای در دهااه

م ایااران منجاار بااه تشااکیل حکوماات ملاای دکتاار مصاادق شااد. اسااتعماری ماارد

ی حکوماات دکترمصاادق بااا اسااتعمار انگلسااتان و مبااارزات ملاات مااا در دوره

خااوار اسااتعمار و باااالخره کودتااای عنوان میراثمانورهااای امپریالیساام امریکااا بااه

ماارداد کااه بااه کمااک دالرهااای آمریکااایی و سیاسااتمداران انگلیساای  28ضااد ملاای 

ی گان ایرانای آناان انجاام گرفات، راه را بارای ورود آمریکاا باه صاحنهنشاندو دست

ماارداد  28کننااده باااز کاارد. بعااد از عنوان یااک عاماال تعیینسیاساات ایااران بااه

، زنجیرهااای گِااران اسااتعمار بردساات و پااای ملاات مااا هاار روز بیشااتر و 1332

ری بیشااتر پیچیااده شااد. قراردادهااای نفاات بااا کنسرساایوم، ورود در پیمااان اسااتعما

تغییاار نااام داد، قراردادهااای اقتصااادی و سیاساای و  3بغااداد کااه بعااد بااه ساانتو

اسااتعماری متعاادد بااا آمریکااا و انگلسااتان، کاپیتوالساایون جدیااد و قراردادهااایی 

روز ماایهن مااا را در جهاات وابسااتگی هاار چااه بیشااتر بااه غاارب نظیاار آن، روزبااه

هااا هنااوز کااافی ینها، اخصااوص بااه آمریکااا پاایش باارد. ولاای از نظاار امپریالیسااتبه

کارد کاه از نظار سیاسای، ایاران باه یاک قبرساتان و مصلحت آناان حکام می نبود.

تباادیل شااده و ازنظاار « ی آرامااشجزیااره»یااا بااه اصااطالح خودشااان بااه یااک 

                                                      
ریزی بااه ساارکردگی رضاااخان و تحاات برنامااهکااه  1299اشاااره بااه کودتااای نظااامی سااوم اساافند سااال . 1

 نیروهای انگلیسی صورت گرفت.  

اشاااره بااه ورود نیروهااای شااوروی از مرزهااای شاامالی و شاارقی و بااه دنبااال آن ورود نیروهااای بریتانیااایی از . 2

 جنوب و غرب به ایران و اشغال شهرها در جریان جنگ جهانی دوم. 

پیمااان دفاااعی خاورمیانااه )پیمااان بغااداد( کااه بعاادها نااام آن بااه پیمااان ساانتو تغییاار پیاادا کاارد. طاارح . 3

وزیار وقات، حساین  عاال، باه  توساط نخسات 1334مهرمااه  19پیوستن ایاران باه ایان پیماان کاه در تااریخ 

دم و برخای های زیاادی در میاان مارمجلس سنا تقدیم شد، باه دلیال حضاور بریتانیاا در ایان پیماان، بادبینی

  فعاالن سیاسی ایجاد کرده بود.  
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اقتصااادی وابسااتگی آن بااه حااد کااافی رساایده و خطاار گسسااتن زنجیرهااای 

ی شاانگهالَم بااه همااین دلیاال بااود کااه اسااتعمار باارای ماادتی طااوالنی ازبااین باارود.

های سیاسااای و بازیی آرتیساااتباااه راه افتااااد. در زمیناااه 1اصاااالحات ارضااای

 2، آمااادن حکومااات دکتااار امینااای،1339های انتخابااااتی ساااال بازیشااابخیمه

های سااران مملکتاای بااه کشااورهای خااارجی چیاازی نمایشااات سیاساای و مسااافرت

ملیاات گویم. هماین قادر کاافی اسات ]کاه[ گفتاه شاود اصاالحات ارضای و عنمی

اساات، [ معااروف شااده 1342وابسااته بااه آن کااه بااه انقااالب ششاام بهماان ]سااال 

عنوان یااک اقاادام سیاساای و نااه اقتصااادی باارای تثبیاات دسااتگاه حاکمااه نااه بااه

ی وابسااته ی دسااتگاه حاکمااهوساایلهنجااات دهقانااان و کااارگران و زنااان، از باااال به

. اصااوالً رسااالت ی مااردم انجااام گرفااتوساایلهبااه اسااتعمار، نااه از پااایین و به

بااردن شاارایط انقااالب اساات؛ یعناای همیشااه بااه نفااع طبقااات طلبی از بیناصااالح

 گیرد.ی استثمار و ظلم و ستم انجام میحاکمه و برای ادامه

اسااتعمار، چااه قاادیم و چااه جدیااد، باارای تسااهیل کااار خااود بایااد عملیااات 

ی اصااالحی انجااام دهااد. انگلسااتان در باادو ورود بااه هندوسااتان مقاادار زیاااد

آهاان، جاااده و ساااختمان، خطااوط تلفاان و تلگااراف و کارخانااه و پاالیشااگاه و راه

غیااره ساااخت تااا هرچااه بیشااتر و بهتاار هندوسااتان را بچاپااد. اصااالحات ارضاای و 

عملیااات وابسااته بااه آن هاام دارای دو هاادف عمااده بااود: اوالً، از بااین بااردن 

؛ ثانیااااً، کاااردن دهاااات و روساااتاهای ایاااران های دهقاااانی و میلیتااااریزهشاااورش

ی صاانایع غرباای و ایجاااد شاادهی بازارهااای فااروش باارای مااواد ساختهتوسااعه

و پااس از  تسااهیالتی باارای تساالط هرچااه بیشااتر باار منااابع طبیعاای و مااواد خااام.

افتاد و باا ایجااد شادن ایاران باه راه میاصالحات ارضی اسات کاه هیااهوی صنعتی

                                                      
هااای کشاااورزی، کااه بااا ویژه زمینی مالکیاات زمااین، بااهطاارح ایجاااد تغییاارات اساساای در میاازان و نحااوه. 1

باه  1341مااه بهمن 6پرسای آغااز شاد و باا همه 1340مااه دی 19تصویب قاانون اصاالحات ارضای در تااریخ 

  اجرا درآمد.

وزیرِ نخسااات 1341تاااا تیرمااااه  1340ماه ی ملااای کاااه از اردیبهشاااتی جبهاااهعلااای امینااای، از اعضاااا. 2

 محمدرضا پهلوی بود. 
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ردیااف ممالااک صاانعتی عنوان کشااوری در ی مونتاااژ، ایااران بااهچنااد کارخانااه

در عماال مؤسسااات باازرگ امپریالیسااتی باارای از بااین بااردن  شااود.معرفاای می

ها و مؤسسااات مونتاااژی در کشااور مااا ایجاااد اسااتقالل اقتصااادی ایااران، کارخانااه

 کنند.می

ی مؤسسااات آمریکااایی، وساایلهایاان مؤسساااتِ بااه ظاااهر ایراناای عمااالً به

سااازی کااه . مثاال کارخانجااات اتومبیلاناادوجود آمدهانگلیساای، آلمااانی و غیااره بااه

ی پیشاارفت صاانعتی ایااران در کرناهااای عنوان ضااابطههاساات بااهنااام آنهااا مدت

اصااطالح کارخانجااات کااه وابسااته بااه مؤسسااات در ایاان به شااود.دولتاای دمیااده می

سااازیِ کشااورهای فااوق الذکرانااد، تنهااا قطعااات مختلااف اتوموبیاال باازرگ اتومبیل

وصال گردیاده و باه ناام اتوموبیال ایرانای باه باازار که قابالً سااخته شاده باه هام 

های سااازنده در اروپااا و آمریکااا از پرداخاات مبااالغ آیااد و از ایاان راه کارخانااهمی

ی سروصااداهایی کااه رغم همااهعلاای شااوند.هنگفتاای مالیااات و گماارک خااالص می

دانناد کاه باه قاول آن شدن ایاران باه راه افتااده، در دنیاا هماه میدر مورد صنعتی

آوری ی مونتااژ صانایع غربای، دلیال خنادهبرنگار هندی، تأسایس چناد کارخاناهخ

بودن ایاران اسات و ایان کارهاا تمامااً در جهات وابساتگیِ هرچاه بیشاتر بر صنعتی

هایی کاه دولات در واقاع پیشارفت اسات.ایران به امپریالیسم غربای صاورت گرفتاه 

ها و مبتناای باار الیساتمادعی اساات در ایاران ایجاااد کاارده، بار اساااس منااافع امپری

کنندگان ایاادئولوژیِ مصاارف اساات کااه هاادفش تباادیل مااردم ایااران بااه مصاارف

ی خااارجی و داخلاای و همکاااری آنااان محصااوالتی اساات کااه از شاارکت دو ساارمایه

شاود. افازایش مصارف رادیاو، تلویزیاون، یخچاال، اتوموبیال، بارق و کاولر تولید می

سااابش باا تکاماال و رشاد اقتصااادی و شاوفاژ و پااودر و ماتیاک و جااوراب ناایلون، ح

یِ ی ممتاااز و ماادیران از مااردم نیسااتند؛ بلکااه نمایناادهجداساات. در ایااران، طبقااه

گونااه وجااه مشااترکی بااا انااد. ایاان طبقااه هیچداری غربیمسااتقیمِ منااافعِ ساارمایه

اکثریت ماردم نادارد؛ بلکاه مناافع آنهاا درسات در جهات مخاالفِ مصاالح اکثریات 

عنوان پیشاارفت هااای پاار سروصاادایی بااهبقااه، نمایشمااردم قاارار دارد. ایاان ط

دهاد و نیمای از وقات خاود ی اقتصاادی انجاام میجامعه باه ساوی رشاد و توساعه

کنااد. ایاان طبقااه بااه ها میرا صاارف اقناااع مااردم بااه قبااول و تأییاادِ ایاان پیشاارفت
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در حقیقااات شاااریک سیاسااات اقتصاااادی و « باااورژوازی کُمپااارادور»صاااورت 

ی مسااتقیمی بااا ب اساات و ثااروت و قاادرت او، رابطااهداری غااراجتماااعی ساارمایه

 بورژوازی ایران دارد.ضعف بورژوازی ملی و خرده

ی حقااوقی تولیااد بااورژوازی کُمپاارادور عواماال قاادرت را در دساات دارد. رابطااه

های خااارجی بااه شااود. ساارمایهگااذاری او اداره میو مصاارف بااه دساات او و بااا قانون

افتنااد و سااودهای هنگفاات در تحاات می کمااک و بااا نظااارت و شاارکت او بااه کااار

شااوند. ایاان اساات ماهیاات واقعاای حمایاات او بااه مراکااز اصاالی خااود منتقاال می

و رهبااری در جهااش اقتصااادی ایااران بااوده « انقااالب ملاای»ای کااه ماادعی طبقااه

ی عملیاات دولات در چناد ساال است. ممکن است بگوییاد باه هار صاورت نتیجاه

در جاواب بایاد بگاویم کاه  اسات. ن باودهکن کاردن فئودالیسام در ایارااخیر ریشاه

کن نشاده. ثانیااً، تضاعیف آن در ایاران ناه باه ابتکاار اوالً فئودالیسم در ایران ریشاه

داری ملای، بلکااه بااه دساات یااک حکوماات یاک حکوماات ملاای و در جهاات ساارمایه

ی وابسااته بااه امپریالیساام صااورت گرفتااه وابسااته و در جهاات منااافع یااک طبقااه

و عملیااات وابسااته بااه آن )پیکانیساام، آریااا و شاهینیساام(، اساات. اصااالحات ارضاای 

 3و اخااوان، 2و ایلقانیااان 1حاکمیاات اقتصااادی کُمپرادورهااایی نظیاار ثاباات پاسااال

میلیتاااریزه کااردن کشااور، تقویاات و گسااترش نظااام پلیساای و ضااد بشااری، 

ی فحشااا و هاارج و ماارج جنساای بااه منظااور ی فرهنااگ اسااتعماری، توسااعهتوسااعه

خصااوص جوانااان را تقویاات بناادهای اسااتعمار توجیااه م و بهتخاادیر اعصاااب ماارد

عنوان انقاالب ملای جاازده شاده، کند و ناه چیاز دیگار. آنچاه کاه در ایاران باهمی

ها در هندوسااتان و سااایر مسااتعمرات آن تنهااا بااا عملیااات اصااالحی انگلیساای

                                                      
های باازرگِ داران دوران پهلااوی کااه مالااک بساایاری از شاارکتتاارین ساارمایهاهلل ثاباات، از بزرگحبیااب. 1

  وارداتی بود. 

های باازرگ گااذاران شاارکتنیانداران دوران پهلااوی کااه از بتاارین ساارمایهاهلل القانیااان، از بزرگحبیااب. 2

 اعدام شد.  1358ماه سازی بود. او در اردیبهشتسازی و آلومینیومپالستیک

داران دوران پهلااوی کااه نمایناادگی شاارکت آمریکااایی شااورولت در اشاااره بااه باارادران اخااوان از ساارمایه. 3

 ایران را داشتند. 
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کشور قابل مقایساه اسات. وگرناه ایان چاه انقالبای اسات کاه هماان وزرا و وکاال و 

هااا، همااان سااپهبد ورها، همااان سااازمان امنیاات، همااان پلاایس و آژانساانات

و  3ها، هماان ساناتور شاریف اماامی، هماان اماام جمعاه2هاا،اسداهلل علم 1ها،نصیری

قبال از انقاالب زماام اماور کشاور را در دسات دارناد  5هاایو دکتار اقبال 4و دشتی

باااز بااه  ی مااردمو در عااین حااال وضااع بهداشاات و غااذا و لباااس و فرهنااگ تااوده

مان از دو ساال قبال از دساتگیری، بیشاتر اوقاات خاود  همان ترتیب ساابق اسات؟

بهااارِ بلوچسااتان تااا ماااکوی ام. از چاترین دهااات ایااران گذراناادهرا در دورافتاااده

ام. همااه آذربایجااان و از خرمشااهرِ خوزسااتان تااا درگاازِ خراسااان، همااه جااا را دیااده

اه، فقاار و فالکاات از ساار و روی مااردم رغم تبلیغااات دسااتگام کااه علاایجااا را دیااده

هاااا و ساااوادی، مااارض، نداشاااتن مساااکن، یکتاپیراهنیباااارد. گرسااانگی، بیمی

انسااان اگاار  کنااد.هااای مااادی و معنااوی در تمااام نقاااط ایااران بیااداد میمحرومیت

بخواهااد اوضاااع ایااران را از روی آمااار و ارقااام و رپورتاژهااای دولتاای قضاااوت کنااد، 

کشاور بهشات بارین اسات. اماا تاا خاود باه میاان ماردم  تصور خواهد کرد که ایان

کنیم. آری، مااا باارای ناارود، نخواهااد فهمیااد کااه مااا در چااه جهنماای زناادگی ماای

ی آساایا، ی ملاال اسااتعمارزدههای همااهمبااارزه بااا امپریالیساام کااه ساابب باادبختی

ی آن اساات، ی برجسااتهآفریقااا و آمریکااای التااین اساات و اوضاااع فلسااطین نمونااه

عطفی در مبااارزات بخااش فلسااطین، نقطااهرفتاایم. جنااگ آزادیبااه آنجااا ماای

                                                      
و اطالعااات کشااور )ساااواک( در دوران  اهلل نصاایری کااه سااومین رئاایس سااازمان امنیااتارتشاابد نعماات. 1

، در ریاساات ساااواک باااقی 57پهلااوی بااود. وی تااا ماادت کماای پاایش از انحااالل ساااواک در گرماااگرم انقااالب 

 اعدام شد. 1357ماه بهمن 26ماند. او در 

وزیاار  1356تااا  1345هااای سیاساای بااه محمدرضااا پهلااوی کااه از سااال ترین چهرهاسااداهلل علاام، از نزدیااک. 2

 وزیر بود.نخست 1342تا  1341 دربار و

ساال رئایس مجلاس سانا و همچناین مادت کوتااهی پایش از انقاالب  15امامی کاه باه مادت جعفر شریف. 3

 وزیر بود. نخست 57

ای اساات بااه علاای دشااتی، نویساانده، دیپلمااات و از اعضااای مجلااس شااورای ملاای و مجلااس احتماااالً اشاااره. 4

 سنا در دوران پهلوی. 

ماااه ی میااان فروردینمداران نزدیااک بااه دربااار پهلااوی بااود کااه در فاصاالهاز جملااه سیاساات منااوچهر اقبااال. 5

 وزیری رسید.به نخست 1339تا شهریورماه  1336
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ضدامپریالیسااتی ایاان منطقااه از جهااان اساات و راز شکساات قطعاای امپریالیساام در 

بخااش نهفتااه اساات. قاارن بیسااتم و تاااریخ آن در سااقوط هااای آزادیهمااین جنگ

هااای مسااتعمراتی انگلاایس و امپراطوری شااود.هااای جبااار خالصااه میامپراطوری

یاان قاارن متالشاای شاادند. تنهااا یااک امپراطااوری باااقی مانااده کااه بااه فرانسااه در ا

اسات و آن  خاطر تکنیک قوی و ثاروت سرشاارش، خاود را باه دنیاا تحمیال کارده

ایاااالت متحااده در حااال حاضاار  ی آمریکاساات.هاام امپراطااوری ایاااالت متحااده

ی فلسااطین، بزرگتاارین دِژِ امپریالیساام جهااانی اساات و یکاای از وجااوه مبااارزه

بار علیاه آمریکاسات. مباارزه بار علیاه انحصاارطلبی آمریکاا تاا در تقسایم و  مبارزه

ی هااای گرساانهتوزیااع منااابع ثااروت جهااانی، سااهم مااالکین اصاالی آن یعناای ملت

آسیا، آفریقا و آمریکاای التاین در نظار گرفتاه شاود؛ تاا سیساتم مباادالت جهاانی 

یااارد دالر میل 185المللاای از ایاان صااورت خااارج شااود کااه از و بازرگااانی بین

درصااد و  68، سااهم کشااورهای صاانعتی غاارب 1966تجااارت جهااانی در سااال 

ای امپریالیسام آمریکاا در هار نقطاه درصاد باشاد. 20سهم کشورهای جهاان ساوم 

ی فقاار ]معااادل[ سااه چهااارمِ از جهااان باارای حفااظ مزایااای خااود در جهاات ادامااه

گناااه مااردم بی کنااد. در ویتنااام،ی زمااین از هاار امکااانی اسااتفاده میی کاارهسااکنه

ها و هرگوناه آثاار حیااتی را باا ناپاالم لوازم زنادگی، انبارهاای آذوقاه، مازارع، خاناه

باارد. در اناادونزی، یااک میلیااون انسااان را بااه دساات کنااد و از بااین میویااران می

کنااد. در یونااان، بااه کمااک عااام مینظامیااان فاشیساات و متعصاابین مااذهبی قتل

کنااد. خواهااان را مقهااور میدالیِ آزادیمااأموران مخااوف سااازمان ساایا، جناابش اعتاا

نگاارد. ی تحسااین میجنایااات نژادپرسااتان آفریقااای جنااوبی و رودزیااا را بااه دیااده

دهااد. هااا را در سراساار جهااان بااا پااول و اساالحه یاااری میانگیزتاارین دیکتاتورنفرت

هاای متعادد نظاامی خاود در سراسار جهاان و امپریالیسم آمریکا با تکیاه باه پایگاه

ششاام و هفااتم در اقیااانوس آرام و مدیترانااه، هاار لحظااه کااه مصااالح آن بااه ناوگااان 

درنااگ تفنگااداران دریااایی، هواپیماهااا و چتربااازان خااود را وارد خطاار افتااد، بی

طور کااه در لبنااان، کنگااو، دومناایکن، ویتنااام، کااامبوج کاارده کنااد. همااانعماال می

مارگر های تجاوزکااااار و ساااوداگران نژادپرساااات و اسااااتعاسااات. امپریالیساااات
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ی ی خااود، همااواره دساات بااه تهاااجم در همااهآمریکااایی باارای بسااط ساالطه

تنها مااردم زننااد و نااهها، اعاام از نظااامی و سیاساای، اقتصااادی و فرهنگاای میزمینااه

داری غاارب نیااز هاادف جهااان سااوم، بلکااه حتاای کااارگران کشااورهای ساارمایه

خشااونت  ی انااواع اسااتثمار وگونااه ساالطه شااامل همااهاسااتثمار آنااان هسااتند. این

ترین شااکل آن در سااطح سیاساای و نظااامی و اقتصااادی و بااارترین و مُحیالنااه

باشاد و در ایان راه باا تکیاه بار امکاناات وسایع ماادی عمال فرهنگی و عقیدتی می

های فرهنگاای اسااتتار ی وسااایل تبلیغاااتی را کااه در شااکل سااازمانکنااد و کلیااهمی

خواهااد اقتصاااد و سیاساات می شااوند، در اختیااار دارد. و بااه ایاان ترتیااب آمریکااامی

در بیشااتر نقاااط جهااان، هاار و اخااالق خااودش را بااه صااورت جهااانی درآورَد. 

شااود، بایااد قساامتی از قیماات آن بااه صااورت دالر بااه جنساای کااه مصاارف می

گونااه ساالطه باار اخااالق و اقتصاااد و اینگذاری آمریکااا مسااترد شااود. ساارمایه

ن فاشیساام اساات کااه هااای جهااان، عاایهااای زناادگی و تولیااد و مصاارف ملتروش

های باارای خااود زرادخانااه و نیروهااای ضااربتی و چترباااز و کاااله ساابز و سااازمان

مخفاای و آشااکار و تبلیغاااتی سااهمگین دارد و در پشاات آن تکنولااوژی عظاایم و 

میلیااارد دالر تنهااا باارای کشااتن  30ثااروت سرشاااری قاارار گرفتااه کااه یااک قلاام 

یساام، حقیقتاااً فاشیساام کنااد. در مقاباال ایاان نااوع فاشمااردم ویتنااام مصاارف می

ی شاوند. آری ماا بارای مباارزه باا پلیادترین پدیادهایتالیا و موسولینی روسافید می

تاااریخ بشاار یعناای امپریالیساام آمریکااا و سااگ زنجیااری آن اساارائیل، بااه فلسااطین 

پااذیرم کااه هاادفم کسااب تجربااه بااود تااا در زمااان رفتیم و ماان شخصاااً میماای

واک در گاازارش عملاای خااود بااه کااه سااا« بااا آمااادگی کاماال رزماای»مقتضاای 

 است، به ایران برگردم.دادرسی ارتش این همه درمورد آن تأکید کرده

دهاد ممکان باوده در چناد ساواک ما را باه جارم عملای کاه خاود احتماال می

کناد و درواقاع ماا باه جارم داشاتن سال بعد در ایاران صاورت بگیارد محاکماه می

ی حقاوق بشار هام طباق اعالمیاه شاویم و ایان محاکماهفکر و عقیده محاکماه می

و هاام طبااق قااانون اساساای ایااران عملاای اساات غیرقااانونی. گناااه مااا داشااتن طاارز 

های یااانکی آن را ی ایااران و امپریالیسااتتفکااری اساات کااه دسااتگاه حاکمااه

 پسندند.نمی
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پساندد داشاته در ایران هارکس طارز فکاری غیار از آنچاه ساازمان امنیات می

شااود. آری گناااه اصاالی مااا داشااتن طاارز تفکااری باشااد، بازداشاات و محاکمااه ماای

پرسام: ماا چاه اقادامی بار پساندد؛ وگرناه از شاما میاست که سازمان امنیات نمی

شااویم، ایاام؟ اینکااه مااا در ایاان دادگاااه محاکمااه میضااد امنیاات کشااور انجااام داده

تنها آزادی بیااان بلکااه حتاای آزادی بهتاارین دلیاال باار ایاان اساات کااه در ایااران نااه

 وجود ندارد.فکرکردن هم 

اسات  در گزارش سااواک و مبتنای بار آن در کیفرخواسات، بسایار ساعی شاده

هاای آناان کمونیساتی قلماداد شاود؛ که اعضای ایان پروناده کمونیسات و فعالیات

بااودن شاارایطی الزم اساات کااه هاایچ کاادام از کااه باارای کمونیساات غافاال از آن

صاافاتی نظیاار داشااتن نظر از متهمااین پرونااده واجااد آن شاارایط نیسااتند. صاارف

اطالعااات زیاااد، شااجاعت، انضااباط و غیااره کااه معمااوالً یااک فاارد کمونیساات بایااد 

بااودن، وابسااتگی بااه یااک حاازب تاارین شاارط کمونیساات داشااته باشااد، مهم

کمونیسااتی اساات کااه ماان متأساافانه واجااد چنااین شاارطی نیسااتم و اگاار دادگاااه 

-مارکسیساات بخواهااد تمااایالت ایاادئولوژیک ماارا بدانااد بایااد بگااویم: ماان یااک

کنم. آقااای رئاایس لنینیساات هسااتم و بااه داشااتن چنااین عقایاادی افتخااار ماای

ی اجتمااعی وارد دادگااه، مان قابالً یاک فارد ماذهبی باودم کاه در جریاان مباارزه

ی ها در حاازب ملاات ایااران کااه یکاای از احاازاب جبهااهی ملاای شاادم. سااالجبهااه

خره در همااان ملاای و دارای عقایااد ناسیونالیسااتی اساات فعالیاات کااردم و باااال

ی زیاااد، پااس از تفکاار زیاااد، پااس از ی اجتماااعی، پااس از مطالعااهجریااان مبااارزه

بارها توقیف و زندان و کساب تجربیاات زیااد، در عمال باه ایان نتیجاه رسایدم کاه 

-ی پاارچم مارکسیساامسااعادت ملاات ایااران و آزادیِ تمااام بشااریت تنهااا در سااایه

ی مااردم، قاباال وصااول اساات. هاااتاارین تودهلنینیساام، یعناای ایاادئولوژی محروم

توانااد فرامااوش ی زیبااا و دوساات داشااتنی را هاایچ کااس نمیآزادی، ایاان کلمااه

عاادالتی، زور و کنااد. آزادیِ انسااان از قیااد گرساانگی، جهاال، دغدغااه، هااراس، بی

چگونااه  اسااتبداد؛ مفاااهیم کهنااه کااه حااافظ منااافع انسااان باار علیااه انسااان اساات.

سااوادی و سااتبداد، گرساانگی، بیتااوان در میااان مردماای کااه در چنگااال امی
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ی خاود داری کاه در زیار ساایهوحشت اسیرند احسااس آزادی کارد؟ نظام سارمایه

داری کااه باار ایاان کنااد، قااانون ساارمایهگرساانگان را بااا ثروتمناادان یکجااا اداره می

داری کااه باار ایاان عاادم کنااد، اخااالق و اقتصاااد ساارمایهعاادم تساااوی حکوماات می

ی داری کااه ایاان رابطااهاقتصاااد ساارمایه کنااد، اخااالق وتساااوی حکوماات می

ای کااه بااه نااام وطاان، محاادوده نمایااد،غیرطبیعاای و غیرانسااانی را تأییااد می

گرساانگی و ساایری، آزادی و محاادودیت، ظااالم و مظلااوم، حاااکم و محکااوم، فقاار و 

هااایی از ایاان قبیاال در عصاار ی ارزشهااا و همااهثااروت را در خااود جااای داده، این

دهااد؛ زیاارا بشااریت امااروز ایاان دماااغ بشااریت را آزار میمااا از بااوی تعفاان خااود، 

کاه در روی زماین یاک انساان زنادانی، یاک کناد کاه تاا زمانیواقعیت را درک می

فرهنااگ انساان گرساانه، یاک انسااان مظلااوم، یاک انسااان محااروم و یاک انسااان بی

ی توخااالی و باادون مفهااوم اساات. وجااود داشااته باشااد، آزادی تنهااا یااک کلمااه

ی بااردن همااهیساام، ایاادئولوژیِ بشااریت مترقاای باارای از بینلنین-مارکسیساام

لنینیسام، آزادی واقعای را باه بشاریت ارزانای -مشکالت جهاانی اسات. مارکسیسام

دسااتگاه انگیزیساایون ]تفتاایش عقایااد[ سااازمان امنیاات، بیشااترین  دارد.ماای

کنااد و باارای کوبیاادن ها اعمااال میلنینیساات-خشااونتِ ممکاان را بااه مارکسیساات

هااای تفتاایش عقایااد قاارون وسااطی لنینیسااتی از باادترین روش-سیسااتافکااار مارک

کاه روش مااامورین کناد. آقاای رئاایس دادگااه، اجاازه بدهیااد بارای ایناساتفاده می

ساواک در برابر متهمین باه داشاتن طارز تفکار مخاالف دولات روشان شاود، بارای 

ارزش شااود، باارای ایاان کااه خواهااان ایااران چگونااه رفتارمیاینکااه بدانیااد بااا آزادی

شااود معلااوم گااردد، بایااد قساامتی از هااایی کااه بااه آنهااا اسااتناد میبازجویی

هایی را کااه درمااورد شااخص ماان انجااام شااده شاارح دهاام: پااس از شااکنجه

، فااوراً ماارا بااه سااازمان امنیاات خرمشااهر 1348دی ماااه  18دسااتگیری درتاااریخ 

ح اصاطالبردند. درآنجا سه نفر باازجو باه ضارب مشات و لگاد مارا لخات کارده و به

بعاد از ظهار تاا یاک بعاد از نیماه شاب، باازجویی  8بازدید بدنی کردناد. از سااعت 

توأم باا مشات و لگاد اداماه یافات. فاردای آن روز، مارا باه زنادان شاهربانی آباادان 

های آن زنادان محباوس کردناد. یاک هفتاه در منتقل کارده و در یکای از مساتراح

س و روزاناه تنهاا باا یاک وعاده این مستراح، تنها با یک پتاوی ساربازی، بادون لباا
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های بساته، در یاک لنادرورِ ساازمان امنیات باه غذا گذراندم. روز هشاتم، باا دسات

تهران در زندان اوین منتقال شادم. در بادو ورود باه زنادان اویان، باازجویی هماراه 

هاای رضاا عطااپور مشاهور با شکنجه شاروع شاد. بادین ترتیاب کاه دو نفار باه نام

یگلااری مشااهور بااه مهناادس یوساافی، بااا چااک و مشاات و بااه دکترحسااین زاده و ب

لگد، به جاان مان افتااده و مرتاب یاک سااعت متاوالی مارا زدناد. بعاد مارا پشات 

کار جاسوساای میااز نشااانده و از ماان خواسااتند بنویساام کمونیساات هسااتم و بااه

ام و چااون ماان امتناااع کااردم، بااه دسااتور رضااا عطاااپور، دو نفاار اشااتغال داشااته

روی زمااین خوابانیدنااد و بااا شااالقِ ساایمیِ ساایاه رنگاای بااه  دار آمااده و ماارادرجااه

جااان ماان افتادنااد و بااه اتفاااق بیگلااری، باایش از سااه ساااعت متااوالی بااا شااالق و 

ترتیب نوبااات عاااوض کااارده و رفاااع خساااتگی مشااات و لگاااد مااارا زدناااد و باااه

هااوش شاادم، تمااام باادنم کبااود در جریااان زدن شااالق، ماان دوبااار بی نمودنااد.می

راه افتاااده بااود. بااازجوئی روز اول بااه همااین جااا ماان بااهشااده و خااون از پشاات 

ی ایاان کااه چنااد بااار بااه ماان خاتمااه یافاات و روز دوم عیناااً تکاارار شااد. بااه اضااافه

بند قپااانی زده، ماارا روی چهارپایااه قاارارداده و وادار کردنااد یااک پااایم را دساات

پارت درهوا نگهدارم و هرچند دقیقه یاک باار باا لگاد چهارپایاه را از زیار پاای مان 

های محکماای کااه انداختنااد. روز سااوم، در اثاار کشاایدهکاارده و ماارا روی زمااین می

عطاااپور بااه گااوش ماان نواخاات، خااون از گااوش ماان بااه راه افتاااد کااه منجاار بااه 

ی کلی قااوهگااوش چااپ ماان بااه اساات.ی گااوش چااپ ماان شااده شاادن پااردهپاره

سااوم، توانیااد معاینااه کنیااد. همااان روز اساات. می شاانوایی خااود را ازدساات داده

تقریباً ده بعدازظهر، مرا باا چشام بساته از سالول انفارادی زنادانِ وحشاتناکِ اویان 

هایم همچنااان کااه چشاامبیاارون کشاایده و بااه داخاال باااغ زناادان بردنااد. درحالی

پاچ راندناد. صادای عطااپور و بیگلاری را شانیدم کاه پچبسته بود، مارا باه جلاو می

هااا و زدنااد. قارقااار کالغمیی ماان حاارف شاانیدم کااه دربااارهکردنااد و گاااهی می

ها و گااوشِ چااپ و صاادای منحااوس عطاااپور و ساارمای دی ماااه، دردِ زخاامِ شااالق

زدنااد، بیگلااری، جااالدان ساااواک کااه مرتباااً هماادیگر را دکتاار و مهناادس صاادا می

ای همااراه بااا ماارا بااه درخاات بسااتند. صاادای پااای عااده سااخت آزاردهنااده بااود.
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ی اعاادام صاادا کاارد کااه جوخااهشااد، روشاان میدسااتورهای خشااکی کااه صااادر می

قصاد باه جارم سوء نژادخواناد کاه شاکراهلل پااکاند. عطاپور رأی دادگاه مارا میزده

به جان اعلیحضرت همایونی و ارتبااط باا دولات خاارجی، باه اتفااق آرا محکاوم باه 

آماااده باشااد و مرتباااً یااادآوری  اساات. بعااد دسااتور داد کااه جوخااهاعاادام شااده 

ای و کسای از توقیاف تاو اطالعای ر مارز عاراق دساتگیر شادهکرد که تو در کناامی

ای و هایچ کاس از اعادام تاو اطالعای کنناد تاو باه عاراق رفتاهندارد. همه فکار می

هاا و پاایش از صاادور فرمااان آتااش، نخواهاد داشاات! پااس از صاادای گلنگاادن تفنگ

ایان چاه »پاچ، عطااپور فریااد زد: صدایی شنیده شاد و پاس از آن چناد لحظاه پچ

بازی کنناد؟ مگار مساخرهکنناد و بعاد لغاو میاست؟ چارا دساتور صاادر میوضعی 

باا صادای بلناد قادری هام دشانام باه مان داد. مارا از درخات بااز کارده، « است؟

ها بارای ایان باود کاه ساازیدوباره به سلول انفارادی برگرداندناد. تماام ایان صحنه

عاادی، ناااخن هااای بدرجریااان بازجویی ماان اعترافاااتی مطااابق میاال آنهااا بکاانم.

ی دست چپ و نااخن انگشات کوچاک دسات راسات مارا کشایدند. بارهاا باا سبابه

هایی کااه جااالدان در فناون کاراتااه باا پااا و دسات ماارا بااه زماین انداختنااد. دشانام

دادناد تنهاا الیاق خاود و اربابانشاان باود و مان از تمام مادت باازجویی باه مان می

از  خااوابی دادنااد.اعت بااه ماان بیساا 48هااا شاارم دارم. سااه بااار و هاار بااار تکاارار آن

های گرساانگی طااوالنی و ازدیاااد نااور کااه بارهااا انجااام شااد سااخنی شااکنجه

آقااای رئاایس دادگاااه، یکاای ازدالیاال دیاار  روز ادامااه یافاات. 18گااویم. شااکنجه نمی

فرستادن ما به دادگاه این اسات کاه بایاد آثاار شاکنجه از باین رود. قارارِ بازداشات 

مان رسااندند؛ آن هام پاس از شاالق و مشات و لگاد  روز باه رؤیات 21مرا پاس از 

خواسااتند ماان حتاای باادون ذکاار فااراوان. چااون قصااد اعتااراض داشااتم و آنهااا می

تاریخ، قرار را امضا کانم و بااالخره هام باه ضارب شاالق مارا مجباور کردناد بادون 

ها بارای ایان اسات کاه رفتاار غیرقاانونیِ شارح شاکنجه اعتراض، قرار را امضا کانم.

ی ایاان گااروه در آن ازمان امنیاات و اصااوالً اتمساافری کااه پروناادهمااأمورین ساا

هااایی کااه بااه آنهااا اسااتناد تشااکیل شااده روشاان گااردد تااا ارزش واقعاایِ بازجویی

آقاای رئایس دادگااه، مان تنهاا کسای نیساتم کاه شاکنجه  گردد معلاوم باشاد.می

 18اند. در باین ام. تماام متهماین کاه درایان جاا حضاور دارناد شاکنجه شادهشده
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فر متهماین حاضار، حتای یاک نفار هام نیسات کاه شاکنجه نشاده باشاد. بارای ن

 ی خااون ریاازیِ مغاازی ناصاار کاخساااز شااهرت زیااادی کسااب کااردهمثااال، پرونااده

کنااد. تمااام افااراد ها را تشااریح میخااود وی حاضاار اساات و جریااان شااکنجه اساات.

اند. مهناادس حساان نیااک وابسااته بااه گااروه فلسااطین باادون اسااتثنا شااکنجه شااده

شاادن وی در اثاار شاادت ضااربات وارده در زناادان کشااته شااد. جریااان کشته 1یداود

داودی بینناد کاه مهنادس حسان نیاکاسات. جاالدان سااواک وقتای میبرمال شده

قلعااه بااه های مااداوم رو بااه ماارگ دارد، فااوراً او را از زناادان قزلدر اثاار شااکنجه

اسات. پاس مارده دهند تا وانماود کنناد کاه در اثار شاکنجه نزندان قصر انتقال می

از انتقااال بااه زناادان قصاار، چااون حااال وی وخاایم بااوده، بااه بیمارسااتان شااهربانی 

میارد. علات شود؛ ولای معالجاات ماؤثر واقاع نشاده و مهنادس جاوان میمنتقل می

ماارگ وی ضااربات وارده بااه گااردن و صاادمه دیاادن نخاااع تشااخیص داده شااده. 

اودی در اثاار شااکنجه دانااد کاه ماارگ نیااکتماام پزشااکان معااالح وی تصاادیق کرده

اساات.  اساات. جاارم نیااک داودی خواناادن کتاااب بااوده قلعااه صااورت گرفتااهدر قزل

های داودی و وابسااتگان بااه ایاان پرونااده نیسااتند کااه در اثاار شااکنجهتنهااا نیااک

هاام در  2اهلل سااعیدیانااد. آیااتمااأمورین ساااواک کشااته شااده یااا در حااال مرگ

د. جااالدان ساااواک حتاای ساالول انفاارادی قاازل قلعااه در اثاار شااکنجه کشااته شاا

الساادات داودی پیادا نکردناد. اشرففرصت انتقاال او را باه زنادان قصار نظیار نیاک

های مااداوم بااه حااال ماارگ بااه زناادان قصاار منتقاال خراسااانی نیااز در اثاار شااکنجه

شاااده و چنااادی پااایش روی برانکاااار از بیمارساااتان زنااادان قصااار باااه یکااای 

اساات تااا او هاام در اد شااده اصااطالح آزهای خصوصاای منتقاال و بهازبیمارسااتان

اساات. چااه بااه تصاادیق ی او را آزاد کاارده زناادان نمیاارد. درحقیقاات، ساااواک ماارده

آقاای رئایس  ی حیاات او وجاود ناداد.رئیس بهداری زندان قصار، امیادی باه اداماه

                                                      
خرادماااه  22ی ملاای کااه در داوودی، مهناادس باارق، از فعاااالن مارکسیساات حااامی جبهااهحساان نیااک. 1

 باخت. قلعه جانزیر شکنجه در زندان قزل 1349

ی چهال باه دلیال مخالفات باا حکومات پهلاوی مدرضاا ساعیدی، از روحاانیون شایعه کاه در دهاهسید مح. 2

 قلعه به قتل رسید.به دست مأموران امنیتی در زندان قزل 1349زندانی شد. او در خردادماه 
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هایی در عصاار فضاا و قماار مصاانوعی دادگااه، آقایااان قضاات، انجااام چنااین شاکنجه

رئاایس و قضااات و دادسااتان دادگاااه مااا را بااه  باعااث خجالاات نیساات؟ شااما آقایااان

جاارم گفااتن حقااایق محکااوم خواهیااد کاارد. محکومیاات مااا چیاازی از تلخاایِ 

هااا را قبااول داریااد حقااایقی کااه گفتااه شااد و خااود شااما هاام در باااطن قطعاااً آن

نخواهد کاست. ما نه اولاین گروهای هساتیم کاه باه جارم مباارزه باا امپریالیسام و 

شااویم نااه آخاارین ارتااش ایااران محاکمااه و محکااوم میخااواهی در دادگاهااای آزادی

اش را باه دوش داریاد، ده ساال اسات کاه های افساریآنها. ارتشی کاه شاما درجاه

عنوان چماااقِ فکران ایااران بااوده و بااهخواهااان و روشاانی ساارکوبیِ آزادیوساایله

اسات. ایان ارتاش، هماان ارتاش قازاق  استعمار بر علیه ماردم ایاران باه کاار رفتاه

 2و شاپشااال روساای 1ه بااه فرمااان محماادعلی شاااه بااه رهبااری لیاااخوفاساات کاا

خواهان را تاار و ماار کارد. هماان ارتاش اسات مجلس را به تاوپ بسات و مشاروطه

و  4و صوراساارافیل 3ی باااغ شاااه افاارادی نظیاار ملااک المتکلمااینکااه در محکمااه

ر خواه دیگر را محاکمه و اعادام کارد، هماان ارتاش اسات کاه باه دساتوها آزادیده

کودتااای سااوم اساافند را بااه راه انااداخت و دیکتاااتوری  1299ها در سااال انگلیساای

هااای ضااد اسااتعماری بیساات ساااله را برقرارکاارد، همااان ارتااش اساات کااه قیام

                                                      
، 1287تیرمااااه  2شااااه قاجاااار در روز ی روس کاااه باااه دساااتور محمدعلیوالدیمیااار لیااااخوف، فرماناااده. 1

  لس شورای ملی را به توپ بست. ساختمان مج

شاااه قاجااار و از همراهااان او و لیاااخوف در طاارح بااه تااوپ بسااتن ساارگی شاپشااال، معلاام روساای محمدعلی. 2

 مجلس بود. 

سااختی از هایش بهترین فعاااالن جناابش مشااروطه کااه در سااخنرانیالمتکلمین، از سرشااناسنصااراهلل ملااک. 3

 کرد. شاه قاجار انتقاد میمحمدعلی

ی صوراساارافیل کااه پااس از بااه تااوپ بسااتن مجلااس دسااتگیر و جهانگیرخااان صوراساارافیل، ماادیر روزنامااه. 4

 اعدام شد. 
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را ساارکوب نمااود،  3و میاارزا کوچااک خااان 2کلناال محمااد تقاای خااان 1خیابااانی،

اسات  را باه باار آورد، هماان ارتاش 1320همان ارتش اسات کاه افتضااح شاهریور 

هااای آذربایجااان و کردسااتان را انجااام داد، همااان عامکااه پااس از جنااگ دوم قتل

را باه خاون کشاید، کودتاای ضاد ملای  1331تیار  30ارتش اسات کاه قیاام ملای 

مرداد را انجام داد و حکومات ملای دکتار مصادق را سااقط کارد، هماان ارتاش  28

یز دانشااجویان آمهااا و تظاااهرات و اجتماعااات مسااالمتاساات کااه همیشااه میتینگ

و  5باازرگ نیااا 4، یاااد قناادچی،1332آذر  16یاااد روز  اساات. را بااه خااون کشاایده

هاایچ  1340،7ی فناای و نیااز یاااد روز اول بهماان شااهدای دانشااکده 6رضااویشریعت

 1342خارداد  15ایان هماان ارتاش اسات کاه روز  هاا نخواهاد رفات.گاه از خاطره

ن، شاایراز، قاام، تبریااز، مشااهد و هاازاران نفاار از مااردم بیگناااه را در شااهرهای تهاارا

اهلل خمینای پیشاوای شایعیان جهاان و دیگر شاهرهای ایاران کشات. حضارت آیات
                                                      

خواه کااه پااس از پیااروزی مشااروطه انجماان ایااالتی در تبریااز محمااد خیابااانی، از فعاااالن سیاساای مشااروطه. 1

دموکراتیااک علیااه حکوماات خواهانااه و قیااامی را بااا اهااداف آزادی 1299ماااه را تأساایس کاارد. او در فروردین

 سرکوب شد و خیابانی نیز در همان اثنا به قتل رسید.  1299مرکزی آغاز کرد. این قیام در شهریورماه 

بنااام کااه در براباار کودتااای خوهااان ساارهنگ محماادتقی پساایان، اولااین هوانااورد ایراناای و از جمهوری. 2

 9او در یااک رویااارویی قهرآمیااز در روز  السالطنه ساارکوب شااد.رضااخان مقاوماات کاارد. جناابش او توسااط قوام

 که محاصره شده بود کشته شد.  ، در حالی1300مهر 

خااان جنگلاای، از مبااارزان بنااام جناابش مشااروطه کااه ساارایی، مشااهور بااه میاارزا کوچکیااونس استاد. 3

در ارتفاعااات تااالش باار  1300آذرماااه  11بنیااان نهاااد. او در  1300جمهااوری شااورایی گاایالن را در مردادماااه 

 زدگی درگذشت. اثر یخ

ی نیروهااای کااه در حملااه ی ملاای و یکاای از سااه دانشااجویی اسااتاحمااد قناادچی، از هااواداران جبهااه. 4

 کشته شد. 1332آذرماه  16امنیتی به دانشگاه تهران در 

ی رضاوی، عضاو ساازمان جواناان تاوده ایاران و یکای از ساه دانشاجویی اسات کاه در حملاهمهدی شریعت. 5

 کشته شد. 1332آذرماه  16نیروهای امنیتی به دانشگاه تهران در 

مان جواناانتوده ایاران و یکای از ساه دانشاجویی اسات کاه در نیاا عضاو کمیتاه مرکازی ساازمصطفی بزرگ. 6

 کشته شد. 1332آذرماه  16ی نیروهای امنیتی به دانشگاه تهران در حمله

ی چتربازهااا و کماناادوها بااه فرماناادهی سااروان منااوچهر خسااروداد بااه دانشااگاه تهااران در اشاااره بااه حملااه. 7

راض دانشاجویان باه تاداوم تعطیلای مجلاس شاورای . ایان حملاه بارای خنثای کاردن اعتا1340ماه اول بهمن

 ملی صورت گرفته بود. 
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ها حاابس و اِعماال فشااار آواره و تبعیااد دیگار علمااای بازرگ شاایعه را پااس ازمادت

هااا پیمااان کاارد. همااان ارتااش اساات کااه حااافظ پیمااان اسااتعماری ساانتو و ده

دکتار مصادق رهبار نهضات ملای  استعماری دیگار اسات. هماان ارتاش اسات کاه

سااال پااس ازکودتااای  14سااال در زمااان رضاشاااه و باایش از  12ایااران را باایش از 

ی او ماارداد زناادانی کاارد و پااس از ماارگ وی در زناادان حتاای از تشااییع جنااازه 28

مظهار جنابش  1عمل آورد. هماان ارتاش اسات کاه خسارو روزباههم جلوگیری باه

 4ها،مبشاااری 3ها،ساایامک 2هااا،وارطان خااون انقالباای ایااران را تیرباااران کاارد.

هااا و ها، نیااک داودیاهلل سااعیدیآیاات 7هااا،بخارائی 6کااریم پورهااا، 5هااا،فاطمی

هااای ها و بااه حکاام همااین دادگاههاازاران شااهید دیگاار بااه دسااتور امپریالیساات

ی مستشاااران آمریکااایی و ارتااش ایااران بااه وساایله اساات.ارتااش ریختااه شااده 

هااای تعلیمااات ی ارتااش، دورهشااود. افسااران زباادهانگلیساای و اساارائیلی اداره می

گذراننااد. دسااتگاه هااای نظااامی آمریکااا و انگلاایس میی خااود را در پایگاهعالیااه

                                                      
دان و متخصااص نظااامی کمونیساات و از اعضااای شاااخص سااازمان نظااامی خساارو روزبااه، نویساانده، ریاضاای. 1

ی سیاسای، ناماهی تااریخ، سیاسات و فرهنگی آثاار ممتاازی در زمیناهو مخفی حازب تاوده باود. او نویسانده

نظااامی اساات. او از رهبااران سااازمان نظااامی حاازب تااوده بااود و بااه علاات مخالفاات و  هااایفلساافه و آموزش

 اعدام شد.  1337ماه اردیبهشت 21مبارزه با حکومت پهلوی، دستگیر و شکنجه و در نهایت در تاریخ 

مارداد دساتگیر و زیار شاکنجه کشاته  28وارطان سااالخانیان، از اعضاای حازب تاوده کاه بعاد از کودتاای . 2

 را در رثای او سرود.« وارطان سخن نگفت»شاملو که با او در زندان همبند بود، شعر شد. 

دنبال سارکوب ی ایاران باود کاه باهگاذاران ساازمان نظاامی حازب تاودهاهلل سایامک، از بنیانسرهنگ عزت. 3

 اعدام شد.   1333مهر  27ی نظامی حزب توده، در افسران شاخه

در میااان اولااین  1333مهرماااه  17ران ارشااد حاازب تااوده کااه در ساارهنگ محماادعلی مبشااری از افساا. 4

 نفر دیگر اعدام شد. 9گروه از افسران نظامی حزب توده به همراه 

ی وزیاار امااور خارجااه 1332تااا  1331خااواه کااه از سااال مدار برجسااته و آزادیحسااین فاااطمی، سیاساات. 5

بااه اعاادام  1333ماااه  آبان 19و در ماارداد محاکمااه  28دولاات ملاای محمااد مصاادق بااود. او پااس از کودتااای 

 ی اصلی ملی شدن نفت از سوی فاطمی طرح شده بود. ی مصدق، ایدهمحکوم شد. به گفته

نگار و فعاال سیاسای هاوادار ملای شادن صانعت نفات باود. او بعاد از پاور شایرازی، روزناماهامیرمختار کریم. 6

در  1332اساافندماه  24ها شااکنجه، در پااور شاایرازی پااس از ماادتماارداد دسااتگیر شااد. کریم 28کودتااای 

 زندان ارتش در آتش سوزانده شد. 

 اعدام شد.   1344گرای فدائیان اسالم که در خرداد محمد بخارایی، از اعضای گروه اسالم. 7
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ی مستشاااران آمریکااایی اداره ساااواک و ضااد اطالعااات ارتااش کااالً بااه وساایله

خواهاناااه و هاااای آزادیکوبیااادنِ قیام ین ارتشااای جاااز درهااامشاااود. چنااامی

کشاایدن هرگونااه جناابش کااه هاادف آن ی مااردم، جااز بااه خونطلبانهاسااتقالل

آزادی ایران از یاوغ امپریالیسام باشاد، جاز بازداشات، حابس، شاکنجه، محاکماه و 

در چنااین شاارایطی کااه ارتشاای  خواهااان ایااران رسااالتی نادارد.کردن آزادیمحکاوم

روشای حااکم بار سرنوشات ماردم اسات، درچناین اوضااعی کاه دساتگاه  با چناین

هااای مااردم را از بااین باارده ترین آزادیساااواک و رژیاام دیکتاااتوری فااردی، ابتاادایی

گونه خبری از قانون و حقاوق بشار نیسات، ماردم ایاران بارای حفاظ حقاوق و هیچ

یااز ی جهااانی حقااوق بشاار نخااود هاایچ راهاای جااز توساال بااه زور ندارنااد. اعالمیااه

هاایی کاه از تاأمین امنیاات اسات در ماورد حکومت ها حاق دادهصاراحتاً باه انساان

کننااد، شااک و روحاای و جساامی و فضااائل انسااانی افااراد جامعااه خااودداری می

تردیااد بااه خااود راه نااداده و اقاادام بااه ایجاااد نظماای بکننااد کااه حیثیاات و مقااام 

ه هازار صاورت ثابات تااریخ، ایان واقعیات را با انسانی افاراد جامعاه را تاأمین کناد.

اساات. اصااوالً حااق  اساات کااه عاادالت و حااق همیشااه بااه زور گرفتااه شااده کاارده

گرفتناای اساات نااه دادناای. یااا ظااالم بایااد ظلاام نکنااد و یااا مظلااوم تحماال ظلاام را 

ننماید. شق ثاالثی وجاود نادارد. ظاالم هایچ وقات باه میال خاود دسات از اِعماال 

نجام از قبااول ظلاام ساارباز دارد، بلکااه همیشااه مظلااوم اساات کااه سااراظلاام برنماای

 زند.می

هااای تفتاایش عقایااد قاارون خواهااد بااا روشرژیاام دیکتاااتوری ایااران می

وسااطایی و ساالب هرگونااه آزادی، ماایهن مااا را بااه صااورت یااک قبرسااتان درآورد و 

عنوان آراماش ناشای از امنیات درعین حال آراماش ناشای از رعاب و وحشات را باه

اسات کاه هایچ گااه باه هادف خاود نخواهاد و رفاه معرفی کند؛ ولی غافال از ایان 

رغم رفتاااار هاااای غیرانساااانی، علااایرغم ایااان هماااه فشاااار و روشرسااید. علااای

رغم رغم رژیااام تااارور و اختنااااق، علااایی ماااأمورین سااااواک، علااایوحشااایانه

خااواهی، های دسااتگاه جبااار باارای ازبااین بااردن هرگونااه صاادای آزادیکوشااش

ای گسسااتن زنجیرهااای بردگاای، ی مااردم ایااران باارای کسااب آزادی، باارمبااارزه
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نشاااندگان ایراناای آنااان ادامااه های غرباای و دستباارای قطااع دساات امپریالیساات

 دارد و این مبارزه تا پیروزی نهایی ادامه خواهد یافت.

 

  نژادشکراهلل پاک ،1349ماه دی
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 دفاعیات در دادگاه تجدیدنظر -بخش دوم

 آقای رئیس دادگاه، آقایان قضات،

روز پاایش در همااین ساااختمان، در همااین اتاااق، روی همااین تاار از بیساات کم

ها، کسانی کاه ناام خاود را قاضای گاذارده بودناد، ساه تان از متهماین ایان صندلی

های درازمادت از ساه ساال تاا پاانزده پرونده را باه حابس اباد و بقیاه را باه زنادان

سال محکاوم کردناد. بارای ماا و ماردم ایاران و جهاان مثال روز روشان اسات کاه 

اصااطالح قضااات مزبااور، بلکااه دسااتور رؤسااای صاادور آرای مزبااور نااه وجاادان به در

اساات. ساااواک و مصاالحت دسااتگاه تبلیغاااتی ایااران باایش از هاار چیااز دخیاال بوده

صااورت سلسااله بازی بهشاابرژیاام دیکتاااتوری ایااران بااا برگاازاری یااک خیمه

ساابقاً بار  های تلویزیاونی و باا اساتفاده از عناصار ضاعیفی کاه برخای از آنهاابرنامه

خود نام مبارز ضاد امپریالیسات گذاشاته بودناد، کوشاش کارد کاه مادعا را از باین 

باارده، راه و هاادف مااا را لااوث کاارده و افکااار عمااومی را علیااه مااا تحریااک کنااد. 

خااواه جهااان بااه بین مااا و نیااز مااردم آزایهممیهنااانِ روشاان خوشاابختانه هاام

شاانایی کااافی دارنااد. لااذا گااول ماهیاات رژیاام ایااران و بااه مانورهااای تبلیغاااتی آن آ

 را نخوردند. « مقامات مسئول»های دلقک بازی

های نو پرداخاات داسااتا« مقااام مهاام امنیتاای»های مطبوعاااتی آقااای مصاااحبه

 1های حااازب تاااوده، بختیاااار،بازی و کشاااف شااابکهتخیلااای در ماااورد جاساااوس

و غیااره و غیااره تنهااا ایاان بااود کااه  2هااای آقااای عباادالغنی الااراویجیمزبانااد بازی

صاادای مااا بااه گااوش جهانیااان نرسااد و موضااوع محاکمااه و محکومیاات مااا 

رغم تمااام تشاابثات دسااتگاه الشااعاعِ سروصاادای مزبااور قاارار گیاارد. ولاای علاایتحت

                                                      
سپهبد تیماور بختیاار، اولاین رئایس سااواک کاه پاس از برکنااری باه مخالفات علنای باا حکومات پهلاوی . 1

 در عراق ترور شد.  1349دادماه مر 25پرداخت. او در 

هاای ضاد بعثای و ضاد کمونیساتی داشات از فعااالن سیاسای عاراق کاه گرایشسرهنگ عبدالغنی الاراوی، . 2

 شد.و از سوی محمدرضا پهلوی حمایت می
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رغم تمااام و علاای« مقامااات امنیتاای»هااای رغم تمااام هااوچی بازیحاکمااه، علاای

ی مااا بااه گااوش مااردم طلبانااه های مضااحک تبلیغاااتی، صاادای حااقسااازیصحنه

گناااه محاکمااه و محکااوم رسااد. همااه دانسااتند کااه مااا را بیایااران و جهانیااان می

کاه ماا قارار باود در عاراق کردند. دولت عراق ادعاای ساازمان امنیات مبنای بار این

تعلاایم ببیناایم را تکااذیب کاارد و اعااالم نمااود کااه عااراق تنهااا محاال عبااور مااا بااه 

ای فلسااطین نیااز همبسااتگی مااا را بااا خااود تأییااد هفلسااطین بااوده اساات. سااازمان

نمودنااد. ماان در دادگاااه باادوی تااا آنجااا کااه ممکاان بااود هاادف و روابااط متهمااین 

پرونده را تشاریح کارده و ثابات نماودم کاه تماام اتهامااتی کاه ساازمان امنیات باه 

اساااس اساات و نیااز ثاباات کااردم کااه سااازمان امنیاات برایمااان مااا بسااته پااوچ و بی

طور اختصااار در ایان ماورد توضاایحاتی اسات. حااال، مجادداً باهده ساازی کارپرونده

 دهم:می

.  اتهااام تشااکیل دسااته و جمعیاات در مااورد متهمااین ایاان پرونااده کااامالً 1

علت آشانایی باا دیگاران توقیاف و باه اساس اسات و برخای از متهماین تنهاا باهبی

یان پرونااده اند. ماثالً آقاای ناصاار کاخسااز ماتهم ردیاف دوم ادادگااه کشاانده شاده

انصااافی بااه حاابس ابااد محکااوم شااده، گناااهش کااه در داگاااه باادوی بااا کمااال بی

دوسااتی بااا ماان و آشاانایی بااا آقایااان بطحااائی و اشاارفی، متهمااین ردیااف دوم و 

هجاادهم اساات. ماان در مااورد آقااای کاخساااز و دالیاال اتهااامی ایشااان مفصااالً در 

و نیااز روابااط  ام و چگااونگی آشاانایی خااود بااا ایشاااندادگاااه باادوی صااحبت کاارده

شاهری باودن و همساایگی، دوساتانه باوده، تشاریح مان را که باه علات هممشترک

 ام که در پرونده مضبوط است. کرده

ام و در ی آشنایی افاراد ایان گاروه را باا همادیگر در دادگااه بادوی شارح دادهنحوه

 ی مان و مساعود بطحاائی ووسایلهکنم کاه هار عملای شاده، بهاینجا باز تکرار مای

اسات و دیگاران در قضاایای سافر باه عاراق و فلساطین حسین ریاحی انجاام شاده 

و  5هیچ تقصیری جز قبول دعوت ما یاا آشانایی باا ماا ندارناد. باا متهماین ردیاف 

)رحاایم خااانی( تماااس گرفتااه  12ی مااتهم ردیااف وساایله)فاضاالی و سااگوند( به 6



 

 
 

 لیال فغفوری آذر و شاهین نصیری 979

ی مارزی ا باه منطقاهشده و آنها که مرز نشاینند، در مقابال پاول، چهاار نفار اول ر

زاده هدایت کردند. متهم ردیاف یکام )صابوری( کاه بارای مشاایعت فریادون نجاف

کنااد کااه وی را بااه بااه اندیمشااک رفتااه بااود، از آقااای بطحااائی خااواهش می

کناد فلساطین سار پال تجاریش اسات( و چاون اساب باه فلسطین ببرد )خیال می

کنااد، و بعااد کاات میی کااافی نبااوده، بااه جااای بطحااائی بااا گااروه اول حراناادازه

کنااد کااه بااه فلسااطین دعااوت می 15و  11مراجعاات کاارده، از متهمااین ردیااف 

کننااد. متهمااین برونااد. آنهااا هاام بااا قصااد عزیماات بااه فلسااطین بااا او حرکاات می

انااد، قاابال کااه بااا هاام از کااودکی دوساات بوده 14و  13و  10و  9و  7هااای ردیف

بعاداً از آنهاا دعاوت کاردیم قصد داشاتند از طریاق ترکیاه باه فلساطین بروناد. ماا 

که از راه عراق بروناد. آنهاا هام از ایان طریاق حرکات کردناد کاه دساتگیر شادند. 

)جعفااری( گنااهش ایان اساات کاه بارادر رضااوان جعفاری اساات.  16ماتهم ردیاف 

)جمااالی( دوسااتی بااا برخاای از متهمااین و گناااه مااتهم  17تقصاایر مااتهم ردیااف 

عنوان قاارض باه آقاای بطحااائی باه)اشارفی(، دادن هفتصاد تومااان پاول  18ردیاف 

 است. 

های امنیتاای و تبلیغاااتی دولاات، متهمااین ایاان . باار خااالف ادعاهااای دسااتگاه2

پرونااده نااه در بهااار و تابسااتان بلکااه در دی و بهماان سااال گذشااته، یعناای باایش از 

اند. شاامار کسااانی کااه در دی و بهماان گذشااته یااک سااال پاایش، دسااتگیر شااده

ای از آنااان پااس از محاکمااه و جاااوز بااود کااه عاادهاند از صااد نفاار متدسااتگیر شااده

ها اعاازام پایااان دوران محکومیاات، از زناادان آزاد شاادند، برخاای بااه سااربازخانه

های ساااواک گردیدنااد و بقیااه، یعناای قریااب بااه چهاال نفاار دیگاار، هنااوز در زناادان

ی سااواک باه جارم همادردی باا ماردم فلساطین در وسایلهکاه بهاسیراند. کساانی 

هااای نظااامی فرسااتاده ال گذشااته دسااتگیر شااده و بااه دادگاهدی و بهماان ساا

نفااری کااه در دادگاااه  11ی انااد. یااک دسااتهشاادند، بااه سااه دسااته تقساایم گردیده

ساال زنادان محکاوم گردیدناد و تاا کناون  5بدوی به محکومیات از یاک ساال تاا 

نفااری  18ی دوم گااروه اساات. دسااتهدادگاااه تجدیاادنظر باارای آنهااا تشااکیل نشده
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و سااه نفااری محاکمااه  2های صااورت دسااتهیاان دادگاااه و بقیااه بهمتهمااینِ ا

 گردیدند.

شااوند، هاایچ گناااهی بااه جااز . بیشااتر افاارادی کااه در ایاان دادگاااه محاکمااه می3

ی ایااران بااا هماادردی بااا مااردم فلسااطین ندارنااد. در واقااع، دسااتگاه حاکمااه

 ی ماا در ایان دادگااه، همبساتگی ملات ایاران باا خلاق فلساطین و تمایالمحاکمه

مااردم ایااران و جهااان بااه رهااایی ساارزمین فلسااطین را از یااوغ امپریالیساام و 

های دهااد کااه ادعاهااای دسااتگاهصهیونیساام بااه محاکمااه کشاایده و ایاان نشااان می

پااردازی تبلیغاااتی ایااران در مااورد پشااتیبانی از حقااوق مااردم فلسااطین تماماااً دروغ

 گویی است. و یاوه

یوسااتن بااه جناابش خلااق فلسااطین کااه قاابالً گفتاایم، مااا هاایچ هاادفی جااز پچنان

های مااا نداشااتیم و بسااتن اتهامااات دیگاار بااه مااا تنهااا باارای لااوث کااردن هاادف

خواسااتیم بااه فلسااطین باشااد. دسااتگاه حاکمااه از انعکاااس ایاان مطلااب کااه میمی

کنااد و تمااام کوشااشِ گردانناادگان تبلیغاااتیِ باارویم در مطبوعااات جلااوگیری می

وه را باه حازب تاوده و بختیاار منتساب دستگاه حاکمه این است که افاراد ایان گار

کنم. مان نمایند. مان در ایان مقاام صاراحتاً تماام اتهاماات دساتگاه را تکاذیب مای

کنم کاه ادعاای ارتبااط ایان گاروه باا بختیاار کاه از طارف دولات عناوان اعالم می

دارم کنم و اعااالم ماایشااده دروغ اساات. ادعااای آقااای صاابوری را نیااز تکااذیب ماای

اسات باا کماک ساازمان امنیات خاود از زنادان حاضار شاده  کاه باه قیمات آزادی

چنااین دروغاای را ساار هاام کاارده و بااه خااورد دیگااران بدهااد. ماان یااک بااار دیگاار 

مان از کنم کااه مااا وابسااتگانِ ایراناایِ جناابش فلسااطین هسااتیم و هاادفاعااالم ماای

ی فلساطین باوده رفتن به عراق تنهاا عباور از آن کشاور بارای پیوساتن باه مباارزه

 است.

ی ماا در ایان دادگااه دشامنی رژیام ایاران باا خلاق از نظر مان، علات محاکماه .4

ی ایاان رژیاام بااا اساارائیل و صهیونیساام فلسااطین و روابااط خاااص و دوسااتانه
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ی مااا در ایاان کشااور هاایچ چیااز جااز المللاای اساات. در حقیقاات، محاکمااهبین

 کند.ی ایران را به امپریالیسم توجیه نمیوابستگیِ دستگاهِ حاکمه

کااه  1ر ماورد ادعااای وابساتگی مااا باه کنفدراساایون جهاانی دانشااجویان ایرانای. د5

های مطبوعاااتی چناادین بااا تکاارار در مااورد مصاااحبه« مقامااات امنیتاای»از طاارف 

شد هم بایاد بگاویم کاه کنفدراسایون مزباور مرباوط باه دانشاجویان ایرانای خاارج 

انااد. ولاای ماان کاادام از متهمااین ایاان دادگاااه عضااو آن نبااودهاز کشااور اساات و هیچ

شخصاااً از کنفدراساایون مزبااور کااه از حقانیاات مااا دفاااع نمااوده تشااکر کاارده و بااه 

فرسااتم و معتقاادم کااه باار خااالف تبلیغااات دسااتگاه کااه اعضااای آنهااا درود می

 های نفتاای اعااالمخااوار شاارکتکنفدراساایون را وابسااته بااه امپریالیساام و جیره

ایرانااااای، از جهاااااانی دانشاااااجویان و محصااااالین  کناااااد، کنفدراسااااایونمی

 اند.ترین افراد ایرانی در خارج از کشور تشکیل شدهپرستوطن

ایم. خاود مارا دو نفار از . من و تمام افاراد وابساته باه ایان پروناده شاکنجه شاده6

زاده و بیگلااری هااای رضاا عطاااپور مشاهور بااه دکتار حسااینجاالدان ساااواک باا نام

ها شااامل شااالق، هانااد و ایاان شااکنجمشااهور بااه مهناادس یوساافی شااکنجه داده

هااای متعاادد و طااوالنی، خوابیمشاات و لگااد، کشاایدن ناااخن، گرساانگی و بی

ی اعاادام، ادای انااواع و اقسااام ایسااتادن ساار پااا بااه ماادت طااوالنی، ساااختن صااحنه

روی طااول  18ی ماان های رکیااک و غیااره بااوده اساات. شااکنجههااا و دشاانامتوهین

پرونااده، بااه  ی خااود و دیگاار متهمااین ایاانکشاایده اساات. ماان بااه شااکنجه

خواهاان هایی کاه شاب و روز ماامورین دساتگاه جهنمای سااواک باه آزادیشکنجه

کنم کااه ماای کنم. ماان در ایاان مقااام رسااماً اعااالمدهنااد اعتااراض ماایایراناای می

اند. ی مااامورین ساااواک کشااته شاادهاهلل سااعیدی زیاار شااکنجهداوودی و آیااتنیااک

                                                      
کنفدراسایون جهااانی محصالین و دانشااجویان ایرانای، سااازمانی متشاکل از دانشااجویان ایرانای مقاایم خااارج . 1

های مخااالف بااا ساالطنت تاارین سااازمانی چهاال، بااه یکاای از مهمتأساایس و از دهااه 1339سااال بااود کااه در 

پهلااوی تباادیل شااد. ایاان سااازمان همچنااین در مبااارزات ضااد امپریالیسااتی جناابش دانشااجویی جهااانی نیااز 

 فعال بود.



 می شاه: پنجاه سال بعدنژاد در برابر دادگاه نظادفاعیات پاک 982 

های سااااواک در حاااال گاههخواهاااان ایرانااای در شاااکنجای دیگااار از آزادیعاااده

 اند.مرگ

ی ایااران، رژیاام دیکتاااتوری وابسااته بااه امپریالیساام . ماان معتقاادم رژیاام حاکمااه7

ی خااود را کااه حفااظ منااافع اساات کااه بااه کمااک سااازمان امنیاات، وظیفااه

کنااد و چاون رژیام مزبااور تماام مظاااهر های امپریالیساتی اساات اعماال میسارمایه

ی هاار فاارد ایراناای اساات کااه اساات، وظیفااه آزادی را در ماایهن مااا از بااین باارده

هاای خاود دفااع کناد؛ چاون در چناین دسات گرفتاه، از حقاوق و آزادیتفنگ باه 

ی مااؤثری باارای دفاااع از آزادی و توانااد وساایلهشاارایطی تنهااا تفنااگ اساات کااه می

 حقوق بشر باشد.

 

 نژاد ، شکراهلل پاک1349ماه دی
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